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قدم  ریبه مس رهیخ شیاما هنوز چشمها دیکش یم شیرا به رو زشیت غیشده ؛ ت نیآبگ يریآفتاب مثل شمش

که  یجهنم داغ انیزد م خی.. رحم  یب. پرشتاب. مکث یب. رفت. راجا نگذاشت  شیرد پا یبود که حت ییها

 ...گرفت ، اما حاال ینفس ها را به گرو م یگاه

 نی، از هم دیکش یکه از زبان جهنم شعله م یاتیآن روا دیشا د؟یفهم یجهنم را م انیسوختن م يمعنا یکس چه

 ...کردیغارت م. کشت  یم.دیبر یم.سوزاند یمنجمد کردن م نیدرع.سوزاند یم. ها بود یزدگ خی

. صدا بلند تر بود کینه  یول دهایتهد...  ادهایفر. صداها درگوشش تکرار شد. و چرخ خورد دیعقب کش یقدم. 

انداخت، همان صدا نبضش را  دنیکه زمزمه کرد وقلبش رابه تپ ییهمان صدا. رحم تر بود یب. کُشنده تر بود

زخم  نیا. درد داشت.اش جوابگو نبود نهیس. دیچیبغض درتمام تنش پ. دیلرز شیمردمک چشمها.هم غارت کرد

تکرار  نیا. دستش افتاد  يرو فشیک. راه رفت. قلبش کهنه شده بود يکه رو یاز زخم شتریب یحت.درد داشت

 میتصم کیاش را با  یگناه یباز داشتند تمام ب.خوردیسر م از دستش یتازه؟ باز زندگ یبتیمص ایبود  خیتار

 ...باختن افتاد يریدر سراز یباز زندگ.دندیبر یسر م یناگهان

 ایدن... مثل همان روزها.سخت شکست.دلش شکست. ضربه خورد.تنه زد.تندتر قدم برداشت.دیچک شیاشک ها. 

 ...روز او رو برگرداند و حاال کی. وارونه شده بود

 نیچند یخسته بود از بغض.خواستیم دنیدلش هوار کش. دروغ است دیبگو ایبکشد وبه دن ادیفر خواستیم دلش

سرش پر  ي، پرنده هم باال ییچرا در آن رشته کوه تنها. دیکه تنها به دو ش کش ییخسته بود از بارها.ساله

تا بار . حالش سوخت تا فوران کند به یفقط دل ِ کوه ِآتشفشان بدبخت. هم درد وهم بغضش باشد دیتا شا دینکش

 .دورش را پرکند واو زنده زنده بسوزد ییوتنها یمذاب بدبخت گرید

بلند شد  شیزانوها يناله  يصدا.خورد نیکرد وزم ریگ يبه سنگ فرش برآمده ا شیپا. گذشت یابانیخ چیپ از

عمر  کیکه  يا هیسا. سربلند کرد عیسرش افتاد ؛ سر يکه رو يا هیوکف دستانش سوخت اما ازترس سا

سمتش خم شد و فاتحانه  اواما  ستدیخواست با. باز قلبش شورش کرد. سرش انداخته بود يرو ییو تنها یبدبخت

 :با پوزخندش گفت

 نه؟.شعارت بود! ... سنت شکن_

 مرگ خاموش؟ ای یسنت؟ زندگ ایعشق . او فقط عاشق بود. دیچک اشکش

 :داد رییرا تغ شی؛ رنگ چشمها نهیهم ک دیبخندش محو شد و خشم وشال.ستادیرحم صاف ا یب بتیه

 ... ریابمی ابمونیبهت گفته بودم _
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اما قدرت تکلمش را انگار  یکه تاوان گناهت راپس ده يبترس از روز دیخواست بگو یم.دیلرز یم شیها لب

 .آن التماس ها ازدست داده بود انیم

با . کرد یوفاتح نگاهش م روزیپ. دیعقب کش هیخواست داد بکشد اما سا یم.داد یتاوان دل را پس م دیبا یتاک

 ..بود شیتر ازتمام باخته ها نیتلخ تر و سنگ شیرا برا یکه زندگ یلحن

و  دید یرحم یکه گذشت و ب ییکردند مثل همان روزها یهمه نگاهش م.را نگرفت شیدست ها ریز یکس

 ...و ختیگر

 ...باخت یداشت م بازهم

 .بود بیغر زییپا چقدر

**** 

 نیآورد که بدتر شی، بازهم به رو ییتنها. پر رفت وآمد اطرافش چرخ خورد یاش ، در حوال بهیغر يچشم ها"

. گفت و راه افتاد "یبسم اله"لب  ریز. داد رونیرا ب قشیو نفس عم دیمقنعه اش کش يتا يدست رو. درد است

 يبا صدا. دهنده بود آزار،  اهیساك س يظرافت دستانش و ضخامت دسته . بود نیساکش کوچک اما سنگ

را  فشیک. نگاه کرد خوردیانگشتانش تکان م انیکه م یبه کاغذ زرد رنگ. خورد و جلوتر رفت یاتوبوس تکان

گرفت و به آن سمت  ینفس. دیتلفن را د وسکیک. دیشانه محکم نگه داشت و ساك را دنبال خودش کش يرو

ومنتظر ماند تا نوبت به  ستادیا یمانیکنار جدول س.رفت قببودند،ع ستادهیکه منتظر ا ي،دونفر یکی دنیباد.ترف

 گرانیخورد و اعتراض د یم ياتاقک فلز شهیکه به ش ییتا باالخره زن با ضربه ها دیطول کش یقیدقا. او برسد

حق به جانب جواب داد،سپس  يبا چشمها یبه اعتراض زن. آمد رونیگذاشت و ب شیرا سرجا اهیگرد و س یگوش

وشماره  ندازدیداخل تلفن ب يمعطل ماند تا باالخره توانست سکه ا گرید ي قهیچنددق. ورفت دیراهش راکش

مدت آنقدر  نیهرچند درا.چه کند دیدانست با یآمد ؛ نم یم شیپ یاگر مشکل. زد یقلبش به شدت م.ردیبگ

 "... دختر ساده و بکر بود کینگ شود اما او هنوز بود که ترس در دلش کم ر دهیکش ییتنها

 

***** 

 

با لبخند خودکارش را رها . خطوط نوشته اش گرفت  نیکه مقابلش آمد،نگاهش را از آخر يفنجان چا دنیباد

 :دیسمت او چرخ یگذاشت و باصندل زیم يرا رو فشیظر نکیع.کرد
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 .ممنونم. خانم يدیزحمت کش_

اوراق را استتار کرده که  يمتوجه شد دست او طور یبه خوب.او گرفت  زیم يوراق رونگاه کنجکاوش را از ا میمر

 :جواب نگذاشت یلبخند ولحن مهربانش را ب. اش بود شهیکارهم. سر درآورد مشینتواند از مفاه

 . میزودتر بر دیکه با ادیدرب تیبخور خستگ. نوش جان_

 :گرم فنجان را لمس کرد وگفت ي وارهید محسن

 م؟یکجا بر_

 .میواسه فردا بعدازظهر کم دار لهیمقدار وس هیهنوز . گهیددیخر_

 .را مزه کرد و نگاهش کرد شیچا محسن

 .مکافات نداره نقدریساعته ا کی یمهمون هی. میمر يریگیسخت م يدار یلیخ_

 .محسن ستیساده که ن یمهمون_

 ..یول یدونم حساس یم_

 ..استاد جون  شهیراحت نم الشیآقا باال سر واسه من دست وپا نکنه که خ هیتا  شونیا_

 گرشیانگشت اشاره اش را باال گرفت و با دست د "النا". هردو باتعجب سمت دخترجوان وخنده رو برگشت  سر

 :به در ضربه زدوگفت

 داخل؟ امیاول اجازه هست ب..البته دیببخش_

 :با ابرو به دخترش اشاره کرد وگفت محسن

 آخه االن وقت ازدواج دختر باباست؟ م؟یداره مر يواقعا ثمر تیهمه حرص وجوش وحساس نیا_

 :وگفت دیبزند ،النا داخل پر یخواست حرف میتامر

خونه  هی يجا نیداد حیسر اقتصاد مملکت آورده و ترج ییچه بال میتورم وتحر دیدیبابا؟ نکنه شن ستیپس ن_

 .دیبنداز میوترش دیخمره بخر هیپرجهاز  ي

 :و افزود دیانگشتانش جلو کش انیرا م شیاز موها يا تکه

 ... شهیداره رنگ دندونام م...بابا نیبب_

 :خنده اش گرفت اما لبش را به دندان گرفت وچشم درشت کرد میمر

 ...دونم وتو یبعد من م...دوباره رسهیالنا خانم فرداشب م_

 :کرد وگفت يتک خنده ا محسن
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 .بهت خوش بگذره خوامیآخر اقامتته و م يحرفتو بزن که روزا.. بابا ي دهیخب دختر ترش یلیخ_

 :وگفت دیرا به هم کوب شیکف دست ها النا

 ... بابا يحقا که استاد_

 ...بگو النا_

شم  یشما راه يبا اجازه  خوامی؛ منم م رازیش رنیتور دارن م هیراستش بچه ها چندروز با .ستین یحرف خاص_

 ...ستین دونمیکه م ستین یالبته اگه مشکل. 

 راز؟یش_

 ینگاه محسن طوالن. دینگاه پدر ودختر باهم به طرفش چرخ میمر ریمتغ يو صدا یسوال يواژه  کی نیهم با

 ...تر شد و نگاه النا کنجکاوتر

 یشناس یدوستامم که م. سفر چندروزه بذارن هی بهشتیتو ارد خوانیبهت که گفته بودم بچه ها م. آره مامان_

 ...و

 :دست تکان داد وآب دهانش را قورت داد میمر

 ...و دیرینم گهیشهر د هیچرا ... دوره النا رازیش... رازیش... یول دونمیآره م_

 :کالم را به دست گرفت يمحسن از فرصت استفاده کرد و سررشته .کرد مکث

_بابا؟ دیبر دیخوایم یک 

 :مادرش جدا کرد وگفت ياز چهره  یگاهش را به سختن النا

پنج روزه است وشنبه . تور برامون جا رزرو کرده هیآژانس عموش داخل  قیاز طر ي؛ ناز ادین شیپ یاگه مشکل_

 . راحت باشه التونیهم طبق معمول خ نشیو قوان تیالبته از لحاظ امن. میش یم یهم راه

 .يریکن وبگو نم یعذرخواه. ادهیپنج روز ز... النا دیرفت یدوروزه م یکی شهیشماهم_

بود  ستادهیا شیالنا متعجب بر جا.رفت رونیازجانب او نشد و ازاتاق ب یمنتظر حرف میبه شدت جاخورد اما مر النا

 نیا يبرا يدنبال بهانه ا. دیفهم یمادر را نم یرپوستیوز یانقالب ناگهان نیا لیدل. کردیو به درگاه در نگاه م

 :دیشانه اش نشست وچرخ يبود که دست پدر رو رییتغ

 شده بابا؟ يزیچ_

 :لبخند زد محسن

 . کم حساسه هی. یشناسیمادرتو که م. زمینه عز_
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 .رمیاگه بگه نرو،نم_

 :و گفت دیدست به صورت او کش محسن

 .مونه یکنسل شدن م ي نهیگز هی تایرزرو کن اگرنشد نها طتویتو بل_

 میو مر دیچرخ منینگاه محسن داخل نش. رفت رونیزد و ب یذوق دخترجوان خورد اما لبخند کمرنگ يتو نکهیباا

که  شهیمثل هم. بود ونیزیمات صفحه تلو میمر يچشم ها. به طرفش رفت. دید ونیزیکاناپه مقابل تلو يرا رو

 ...ستینقابل فراموش شدن  زیهمه چ نکهیآورد وا یم شیرابه رو یروزگار مسائل

 :مبل گذاشت وسمتش خم شد يباال دست

 د؟یخر يبر یخواستیمگه نم.خانم_

 نیبهتر نیا. اوردیخودش ن يکرد به رو یحالت نگاهش مرد را آزار داد اما سع. خورد و نگاهش کرد یتکان میمر

 ...که دفتر گذشته بسته شود يروش بود تا روز

 ..النا گمیم_

 :وگفت ستادیمحسن دست به پهلو صاف ا.کرد مکث

آماده  رمیمن م. پس فعال بلند شو وبه فکر فردا شب باش. میمر رهینم یشیبدونه ناراحت م.هیالنا دختر معقول_

 . شم

 کیدوست نداشت  یحت. چشم بست و بلند شد. باز اتاق النا خورد مهیچشمش به در ن. آرام سر تکان داد میمر

 ...به آن سفر شود گریاشاره د

*** 

 

  ؟یشد ال یپس چ_

 :ه دونات خوش طعمش زد و شانه باال انداختب يگاز

 .ستیهنوز معلوم ن_

باسکوت . مشغول خوردن بود يزده نگاهش کردند اما النا درکمال خونسرد رتیهردو دوستش متعجب وح بایتقر

 :و سر تکان داد دیلبش کش يآنها دستمال را گوشه 

 ن؟یچرا سرپا سکته کرد ه؟یچ_

 :گذاشت و گفت زیم ياش را رو وهیوآب م کیک. آمدزودتر از دو دوستش به حرف  يز نا
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 .گرفتم طیالنا؟ من بل ستیکه معلوم ن یچ یعنی_

 .ستین يمشکل حاد.  میکن یکنسل م تشیدستت درد نکنه اما بابام گفت نها_

 :بلند شد وایش زیت يصدا

 !يایم یتو گفت. میکرد يزیالنا؟ ما برنامه ر یچ یعنی_

 .گرد نگاهش کرد ییبا چشم ها النا

 خبرته؟ وا،چهیپرده گوشم پاره شد ش_

 .یکن یخودتو لوس م يدار_

 یم شیبابام گفته راض. ستیمعلوم ن ومدنمیاومدن ون گمیم نیواسه هم. ستین یام؟ مامانم راض وونهیمگه د_

واگه  امی؛ اگر شد من هم م دیبر شیشما طبق برنامه تون پ. که بدقول نشم دمیبه شما هم قول نم یکنه ول

 ...نشد

 . ادی،ارسالنم م یال_

او زد  يسرشانه  يبا خنده اش ، ناز. فتندیهوا به خنده ب یگفت تا هردو دوستش ب "وا" يبا حالت خنده دار النا

 :و گفت

 .شهیشل م شتیارسالن ن یگیتا م. باش نیذره سرسنگ هیدختر ... زهرمار و وا_

 .... ن خانِ نامدارارسال رینه اسم ام دمیشما خند يمن ازخنده _

 شه؟یتموم م یهمه چ گهیامشب د. آره جون خودت_

 . شم زیدونستم قراره سورپرا یمنتها نم. گهیرفتنمونم ماه عسله د رازیش. آره_

 .یکن یگفتم که هرجورهست مامانتو راض یول یش ریارسالن گفت بهت نگم غافلگ_

 :گفت شیها امیاش برد و در حال باز کردن پ یسر داخل گوش النا

 . گمیدروغ نم نایمن به مامانم ا. قرار بود سفرمون دخترونه باشه_

 ...نقدریو ا يکرد یدونم تو واقعا چندسال خارج از کشور زندگ یمن نم_

 :حرف او گفت انیسر بلند کرد وم عیسر النا

. ذارم  ینم تیمحدود ایاسمشم امل بودن . يشده است ناز نییتع يبا مرز ها يمن آزاد یخانوادگ تیترب_

 یلینوع ارزشه که برام خ هیخانواده ام  ياحترام گذاشتن به خواسته . هم به متولد شدنم تو آلمان نداره یربط

 . مهمه
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 :را تا ته باال داد وگفت شیابروها يناز

 چرا بهت برخورد؟. خب حاال_

 .فرق داره يبندوبار یبا ب يکنم آزاد یم يادآوریدارم . بهم برنخورد _

 .رش لعنتبرمنک_

 :کف دستش را با دستمال پاك کرد وگفت وایش

ما با تور . خودش دوست داره بره سفر. اصال ادیگفت ارسالن با ما نم يآخه ناز. یال یدروغ بگ ستیتو قرار ن_

 . میریم

 :گفت وایش حیتوض يدرادامه  يناز

گفت کاراشو  رازیش میمن گفتم قراره باهم بر یقرار بود زودتر بره اما وقت. واقعا هم کار داره نکهیمثل ا_

 . دوروز اونجا باهامون باشه یکیکنه تا  یهماهنگ م

 :جواب داد و گفت یداخل گوش "ایآر"امیعقب نشست و به پ النا

 .دوست ندارم با مامانم بحث کنم . ستیبازم اومدن من معلوم ن_

 .متقاعدش کن. خواهش کن. هم نگفت بحث کن یکس_

 .ادیم شیپ یچ نمیحاال بب_

 :لبخند زد وجواب داد ایآر يشماره  دنیزنگ خوردن تلفنش و د با

 ؟يچطور.سالم کچل_

 .امیکله من نم نیباا. گهید ایخودت ب. یذارم ال یزنده ات نم نمتیبب_

 .ایزود ب یخوش گذرون یورفت یبا هزار دوز وکلک ازم گرفت نویبه بابا لو ندم که ماش يخوایاگه م_

 :و گفت دیخند دیق یب سپس

 .استفاده کنم  نهیاز سرت به عنوان آ ایب.ارمیامو ب نهیرفته آ ادمیاتفاقا _

 . نثار او کرد یو کوفت دیخند ایآر

 شه؟یساعت چند کارت تموم م_

 .بهتره يایهرچه زودتر ب گهید. کردم دامویخر_

 .يریم شهیکه هم يدیهمون مرکز خر نگیپارک امیم گهیساعت د میپس ن_

 :گفت  وایش. را قطع کرد یتشکر کردو لبخند برلب گوش النا
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 نرفته هنوز؟_

 . هیاونم فردا راه! نه ؟یگیرو م ایآر_

 .یال خورهیاونم م يمامانت غصه  دیشا_

 :گفت و افزود " یاوهوم" النا

 . نشد یول ينره سرباز ایکنه آر يکار هیکرد بابا  یسع یلیخ. به ما وابسته است یلیکال خ_

 .هیعیهاش طب یدلواپس. گهیمادره د_

آرام  يمتوجه گفتگو یبه طور اتفاق شبید.دیجوش یتازه ته دلش م یحس یکرد ول دییرا تا يحرف ناز النا

ساعتها . برد  یرنج م یبیمادر از احساس وترس عج دینشد اما فقط فهم رشیدستگ يزیچ. پدرومادرش شد 

 یرا م نیفقط هم. دانست ینماز گذشته  زیچ چیه بایتقر. باز نشد يباافکارش سروکله زد اما گره ا. فکر کرد

 يترس ها يبرا يقانع کننده ا لیهم دل نیاما ا. دانست که خانواده پدرش با ازدواجشان مخالف بوده اند

کند رفتارش باعث رنجش آنها نشود  یم یکه سع دید یم. مادرش نبود بیگاها عج يها تیمختلف وحساس

او  لیمطابق م ایآر يباعث شده بودالنا و تاحدود مه نیهم. شدیم ریاگر خودش ساعت ها و روزها درگ ی،حت

هم  یختگیاندك به هم ر نیوقت هم چیخواست ه یخانواده کوچکشان را دوست داشت ودلش نم. بروند شیپ

 ...آزارشان دهد

 !یتو فکر ال یرفت_

 :نگاه کرد و سرباال انداخت يناز به

 .ستیمهم ن_

 :به ساعت گفت یبلند شد وبا نگاه سپس

 .شهیش م دایپ ایاالن آر.برم گهیمن د_

 !يکشوند ینم نجایبنده خدا رو تاا. گهید رسوندمتیخب من م_

 .رودستش  ذارهیسکته م هی گهیتنها باشه از بس چرت وپرت م ایآر.  میدنبال مادربزرگمم بر دیآخه سرراه با_

نشان  ياش با ناز یاما احوال پرس. ارسالن جا خورد دنیآسانسور که باز شد النا از د. راه افتادند نگیپارک سمت

 :گفت عیسر يناز. معطل شود یآمدنش النا مجبور شد عقب برود وکم رونیبا ب. دیآ یدانستند او م یداد که م

 .نگفتم يزیچ نیارسالن واسه هم يایمطمئن نبودم م_

 :لنا نگاه کرد و گفتبا لبخند به ا ارسالن
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 ؟يکارندار ییتوکه فعال جا. انگار دمیبه موقع رس.نداره یاشکال_

 :را دردست جابه جا کرد و گفت لشیوسا النا

 .برم دیبا. منتظرمه نییپا ایآر.چرا_

 :ارسالن درهم شد چهره

 ...  ؟يبر يخوایم یعنی_

 :به طعنه گفت يناز

 .داماد يشب مهمون دارن آقا.اخماتو باز کن_

 :گفت و افزود "ییبابا يا"ارسالن . تکان داد يو سر دیخند النا

 نگه؟یپارک ایآر_

 .آره_

 :آسانسور را باز کرد و گفت در

 . امیباهات م نییپس تاپا_

که بسته شد  يدر اتاقک فلز. کردند وداخل پاساژ برگشتند یهمانجا خداحافظ وایو ش يناز. گفت "يباشه ا"النا

 :گفت ارسالن بالبخند

 ره؟یم شیخوب پ یهمه چ_

 ؟یشرکت باش دیموقع روز مگه نبا نیتو ا. ظاهرا آره_

 .يکه تو عجله دار میخواستم کت شلوار بخرم گفتم باهم بر یم. نمیچرا اما اومدم تو رو بب_

 .تونم یکردم اما االن واقعا نم یم شیکار هی یگفت یاگه زودتر م_

 .مراسم يباشه برا. نداره یاشکال_

 :براق او نگاه کرد و ابرو باال داد يبه چشمها النا

 . یچه اعتماد به نفس_

 :گفت یبه سمتش خم شد و با لحن گرم یکم ارسالن

 .زمیگرفتم عز شیکه دوماه پ هیبخاطر جواب_

 :دیخودش را عقب کش یلبخند زد وکم النا

 .کن تیرو رعا یمنیفاصله ا.مونده تییجواب نها_
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 :کرد کینزد شیو به لب ها دست او را گرفت ارسالن

 ...بشه که تموم شه و  یک_

و  دیالنا آرام خند. کرد  يلب غرولند ریارسالن ز. رفت رونیو ب دیباز شدن در آسانسور النا دستش را عقب کش با

 :گفت

 .بلند بگو منم بشنوم_

 :نگاهش کرد و گفت طنتیبا ش ارسالن

 ...حاال بخند.دونم وتو النا یامشب تموم بشه من م_

اش شده  یوقت نبود وارد زندگ یلیخ. شدیمرد جوان گرم م نیا يتنش از حرف ها.سرعت داد شیبه قدم ها النا

با هردو دست . شد ادهیآنها پ دنیباد ایآر. کردیرا محکم م شیپا يجا شیداشت با حرف ها و رفتارها یبود ول

درحال  ایآر. کردند یوخداحافظ شدند نیزود سوار ماش یلیخ. با ارسالن کرد یمختصر وگرم یداد واحوالپرس

 :با اخم گفت نگیرفتن از پارک رونیب

  ؟يدیپسره پر نیباز باا يدیچشم منو دور د_

 :درحال بستن کمربندش گفت النا

 کله ات چطوره؟. خوب کردم_

 ؟یپسره فکر کن نیدرمورد ا شتریب يخوا ینم یال_

 .شروع نکن. ایآر فتادهین یهنوز که اتفاق_

 انه؟ی ادیاز شوهر تو خوشم ب دیخب با ستم؟یمگه من برادرت ن_

 .میکرد رید.ارهیپدرمونو درم یزود برو که مامان. ادیبه موقعش خوشت م_

دست کف سرش  ایآر. دیهوا خند یکاله نقاب دارش را از سرش برداشت که النا ب.داد رونینفسش را ب ایآر

 :وباخنده گفت دیکش

 .اش کرده نهیآ نهیدادم آ _

 :را سمت اوخم کرد و گفت سرش

 ! ینیبیخودتو توش م نیبب_

 :آرام کف سر او زد وگفت يضربه ا النا

 .کچل خان يبکن تابه کشتنمون نداد تویرانندگ_
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 .شهیانداختم رشدش هم بهتر م غیتازه ت.ادیدرم گهیمال من که دوروز د.بشه ختیر یانشاال اون ارسالن ب_

 ..دوباره یچیاشتباه نپ... ایراهتو برو آر_

 :اش انداخت وگفت ینیبه ب ینیچ ایآر

 .رونیپرتش کنه ب یبده بابا با اردنگ یسوت هینذر کردم ... نچسب وزشت يپسره .خورهیچه بهشم برم_

 ...شده آقا رید.نطق کردنتو تموم کن ادیسرت ب ییبال هیتا منم نذر نکردم _

 :تکان داد وگفت يسر ایآر

 ...چشم ارسالن  يبه کور میبر.چشم_

 ...از سمت النا نوش جان کرد يگاز فشرد وهمزمان هم ضربه ا يرا تاانتها رو شیپا

*** 

 

کرد بلکه بتواند بهتر  زیر یرا کم شیچشمها. را چک کند  شیکاله رنگ را باال داد تا موها ینه،کمیآ مقابل

 نیوهم کردیهم مشکل را حل نم نکیع. بود برگشته دشید يروزها بخاطر استرس تار نیاما بازهم ا ندیبب

آشفته بازار به  نیالنا نبود درا يکردنها لهیپ. فرستاد و کنار آمد رونینفس کالفه اش را ب. داد یعذابش م شتریب

 رونیبچه ها را ازب يتا به حمام برود که سروصدا کردیرا آماده م شیلباس ها. افتاد یفکر رنگ کردن مو هم نم

. بعدبه حمام برود دیداد اول به مادرشوهرش خوشامد بگو حیکه سر ووضعش نامرتب بود اما ترج نیباا. دیشن

 ایآر دهیبه لحظه نکش.اش را گرفت وآخ گفت  یشانیپ. برخورد ایمحکم به آر دیکه به درگاه اتاق رس نیهم

 :دیدرآغوشش گرفت و صورتش رابوس

 ...دیمامان؟ ببخش يشد یچ... آخ آخ_

. رفت ادشیاو حرفش  دیجد يچهره  دنیبزند اما باد یسربلند کرد حرف. دیعقب کش یکم خودش را میمر

 :دیکف سرش کش یخنده اش گرفت و دست ایآر. کرده بود رییچهره اش کامال تغ

 خوبه مامان؟ دخترکش شدم نه؟_

 :کرد لبخند بزند یشد اما سع نیقلبش سنگ يرو یبیبغض عج نکهیباا

 ..که یبعد از مراسم ال یذاشت یفقط کاش م زم،یعز یکیجذاب وش يوظاهر طیتو درهر شرا_

 :حرف مادرش دست باال گرفت وبلند گفت انیم ایآر

 !مراسم شه به حق نفس حق من یب یال_
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 :محکم به او زد و گفت يازپشت سر ضربه ا النا

 .سالم مامان... باره یاونم از نوع کچلش بارون نم اهیبه حرف گربه س_

 :باخنده جواب سالمش را داد و ازکنارشان گذشت میمر

 پس مادر بزرگتون کو؟_

 ...و شیاونم ازنوع فرنگ... دراول.سمت راست يراهرو منینش يورود... اول ستگاهیا_

مرد  يپسرا برن سرباز گنیحرف مردم درسته که م نیچقدر ا نمیبب خوادیدلم م... مامان جان ییدستشو_

 .شنیم

 ... يا گهیپسرا درصورت د.گنیخودشون م یلخوشدخترا واسه د نویا_

 :دفعه ساکت شد و چشم گرد کرد کی ایآر

 . المصب بسته باشه نیبذار ا یال_

 :و کنارگوش مادرش گفت دیدر رفت النا بلند خند یوقت

 .شنیمرد م یروش نشد بگه درچه صورت.دیبچه پررو خجالت کش نیبب_

 :او زد  يآرام به بازو يو ضربه ا دیلب گز میمر

 خوادیهنر م یلیبعد خ شهیپسرا لحن حرف زدنشون توجمع دوستانه خودشون عوض م. سربه سرش نذار دختر_

 . نزنن یتو خانواده خودشونو کنترل کنن حرف خاص

 مامان؟ یچ یعنی... وا_

 .یفهم یبعدا م یحاال خودت ازدواج کن_

 :لبخند زد وگفت. نگاه کرد میربه کاله رنگ م. و سرتکان داد دیرا باال کش شیلب ها النا

 ام؟یمن ب یچرا نذاشت.مبارکه_

 .منم هنوز نصف کارام مونده.  یکن یمعطلم م یلیتو خ نکهیا يبرا_

 .ساده بود یمهمون هیحاال واجب بود امشب شام بمونن؟ قرارمون _

 نطوریا یدون یاما خودت که م هییابتدا یامشب ظاهرا مهمون. هییاول وآشنا يجلسه  يساده برا یمهمون_

 . تر شه  یحرفامون طوالن دیشا.  ستین

 :گفت يو با لحن آرام تر دیدست به صورت او کش میمر. لبخند زد  النا
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بله گفتن با  نیا. بعد جواب بده ریو درنظر بگ یهمه چ. منطقت رو هم به کاربنداز. فقط به حست اکتفا نکن النا_

 .چشماتو خوب باز کن. زدلمیزکنه ع یفرق م يداد تیکه تو زندگ یهر جواب

النا به قدم . ازکنارش رد شد "مادر بزرگت اومد"در باگفتن يصدا دنیباشن میبزند اما مر یدهان باز کرد حرف النا

. نداشت یشک. پدر ومادرش باهم خوشبخت بودند. دیچرخ شانیمادر نگاه کرد و ذهنش حول وهوش زندگ يها

بحث را درخانواده خودشان  نیآمد کمتر یم ادشیکه  ییذشت و تاجاگ یکه ازعمرش م یو دوسال ستیب نیدرا

اش کار وصبر  يخانواده پدر يکنار آمدن با زخم زبانها. ستود یمادر را م يالبته اکثر مواقع صبور. بود دهید

پدر و جداشدن چندساله از خانواده  يها تیبزرگش اما حما يخصوصا مادر بزرگ و عمه . خواست  یم لیجز

 انینبود جز بزرگ شدن م يزیجرم مادرش چ. و دست اززخم زدن بردارند  ندیایبه خود ب یکرد تا آنها کم يکار

 ...نبود نیپنهان فقط ا قتیاما حق...سرپرست  یب يبچه ها

. عقب برگشت. افتاد یپاتخت يرو یکوچک يخواست برود که چشمش به دفترچه  یم.  دیکش یقیعم نفس

سفر مطرح  شنهادیکه پ یدرست همان شب. بود دهیدفتر را دراتاق کارپدرش هم د نیا.کرد یاشتباه نم. جاخورد

 :محتاط گفت ییدر چهارچوب در ظاهر شد و با صدا ایتا دفتر را برداشت آر. به شدت مخالفت کرد میشد و مر

 .برو مامانو نجات بده ایدرست نکرده ب دیغصه جد هی یتا مامان_

 :گذاشت و باتعجب گفت شیدفتر را سرجا عیسر النا

 شده مگه؟ یچ_

 ..اطیمحض احت.گمیم يجور نیهم دونم؟یچه م_

 .او زد وازکنارش رد شد يبه بازو يضربه ا النا

 .امیلباس عوض کنم وم_

 :دنبالش راه افتاد ایآر

 !طرز فکرتم عوض شد  دیلباس عوض کردن تالش کن شا نیدرح ایجون آر_

 :وسمت اوبرگشت ستادیدست به کمر ا النا

 تو چته؟  ایآر_

 ...و یواضح بگم خرت کرده ال. هیجور هی.  ادیپسره خوشم نم نیبابا ازا_

 ...شعوریب_

 .شهیاون سفت تر م يجا پا گمیبه زبون خوش م یهرچ گه؟یبگم د یخب چ_
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 .اریب لیدل هی_

 .روزگاره ياز اون ناجنسا گهیحس مردونه وبرادرانه م_

 .کنم یبه حرفت فکر م يدرست آورد لیهر وقت دل. کرد جایحس مردونه شما ب_

 :با حرص گفت ایآر

 . بهتره یکه نرس یرس یبه حرف من م یوقت هی_

 :دیجلورفت و کنجکاو پرس یکم. جاخورد النا

 ا؟یداره آر یخاص لیتو دل يمخالفتا نیا_

 :وگفت دیدست پشت گردنش کش ایآر

 اهل قماره؟ یدون یم_

 :بلند گفتالنا گرد شد و يچشمها

 قمار؟_

 :اش گرفت ینیاو را داخل اتاق هل داد و انگشت مقابل ب ایآر

 .مامان نفهمه. آروم بابا_

 ؟یدون یتو ازکجا م_

 ... دمی،د میکرد یم يباشگاه با بچه ها باز هیشب تو  هیراستش ... خب_

 :نگاهش کرد یعصب النا

 ...پس تو هم_

 ...کنار و دمیگند زدم کش یدوبار به اصرار بچه ها رفتم و وقت یکیمن !... نه به جون مامان... ینه ال_

 ...اگه مامان وبابا بفهمن یدون یم ؟يدادیبه کارت ادامه م يبرد یاگه م یعنی! احمق  يایآر_

تونستم به  یم یرفتم دفترچه خدمت گرفتم وقت یزرت یواسه چ يپس فکر کرد! ایالنا آروم حرف بزن مرگ آر_

 .داره ادیالمصب اعت. فتهیاز سرم ب خوامیم ونم؟چیهوا دانشگاه بپ

 :سرش را فشرد و لب تخت نشست النا

 ؟یبه من بگ دیاونوقت االن با_

 :جلو رفت و به سمتش خم شد ایآر
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 ادیگفتن ز یبچه ها م.  دیالبته اون منو ند. دمیدوبار د یکیفقط .کاره باشه نیارسالنم کامال ا ستمیمطمئن ن_

 .کنه شیمگه طرفش بخواد شرط. کنه ینم يباز یلیخ یتو باشگاه رفت وآمد داره ول

 :نگاهش کرد يبا دلخور النا

 ؟يفهمم چرا تا حاال سکوت کرد ینم_

 ...بعدم چون... یشه ال يجد نقدریکردم ا یخب فکرشم نم_

 ،نه؟ ینگفت يزیچ يلو بد یخواست یچون خودت و نم_

 :و شرمنده گفتانداخت  نییسرش را پا ایآر

 .دیببخش_

 :به در اشاره کرد و گفت النا

 .لباسامو عوض کنم رونیبرو ب_

 .  فتادهین یهنوز که اتفاق گمیم_

 ...رونیاالن برو ب.ایآر کنمیم کاریدونم چ یخودم م_

 یعنی. اش نصف شد یخوش. مرتبه به مغزش هجوم برد کیکه  يالنا ماند وافکار.تکان داد و رفت يسر ایآر

 نزد؟  یدانست وحرف یهم م يناز

 ...دیترس یازاسم قمار وقمار باز هم م. دستانش گرفت انیرا م سرش

**** 

 

 يبه هر بهانه ا ایآر شیساعت پ مین نیتاهم. کردینگاه م نهیخودش درون آ رینشسته بود وبه تصو یصندل يرو

النا  غیکه ج تیدرنها. کند هیتوج را شیتا کارها زدیم یرفت و مدام حرف یشد ، دنبالش راه م یوارد اتاق م

او  يریو درگ تیعصبان دنیبا د ایآر. حفظ شود شیزند تا آبرو یاز او نم یماند وحرف یدرآمد وگفت ساکت م

 چیه. موضوع مهم نبود نیامروز روز گفتن ا.اش لعنت فرستاد يفکر یکرد وفقط برخودش و ب ینیعقب نش

 ...بزند دیدانست حرف را چه زمان با یوقت نم

گرفته ونگرانش در  ياو و چهره  دنیباد. وارد اتاق شد میکه به در خورد النا سرچرخاند ومر يتک ضربه ا با

 . راپشت سرش بست و جلو رفت

 ؟ ياینم رونیپس چرا ب_
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با  میبدون شک مر. را به هم بدوزد شیشد تا لب ها ینخ ایآر ياما التماس ها دیبگو يزیدهان باز کرد چ النا

 نیداشت اما ا ازیبه فرصت ن. و رو شده است  ریشد تا بداند دوسه ساعته چرا ز یم چشیموضوع پاپ دنیمفه

ها  يهم پافشار گرید ياز سو.دکر یرا با ارسالن مشخص م فشیاول تکل دیبا. داد یمراسم هم آزارش م

 یروز زودتر م کیکاش فقط .به هم گره خورده بود زیهمه چ.شد  یم یوروابط درگذشته مانع از مخالفت ناگهان

 میشد،مر ینگاهش که به مادر طوالن. همه فشار داشته باشد نیازا زیگر يبرا يشتریبلکه فرصت ب دیفهم

 :کنارش نشست ودستش را گرفت

 شده النا؟ يزیچ_

 :دیلبش کش يلحظه مکث کرد و زبان رو کی. سرتکان داد  یکوتاه "هوم "باگفتن . زد  یپلک

 .ستیمهم ن.کم فقط استرس دارم مامان هی... راستش_

 :دیچهره اش را کاو هانهیسف یبا نگاه میمر

 !یتا بعدازظهر استرس نداشت_

. دیخریخودش زمان م يخودش برا دیبا. کرد خودش را حفظ کند  یسع. و بلند شد دیدستش را عقب کش النا

گفت و لبش را محکم به  یاه... دیشا...گفتن داشت يبرا یفارسالن حر دیشا. کرد  یاشتباه م ایواقعا آر دیشا

فرو کند که  انشانیشانه م استحواس خو یو ب ختیشانه اش ر يرا رو شیموها.برس را برداشت. دندان گرفت

 .دستش را گرفت میمر

 .شهیهمه اش باز م دنیاالن که با برس کش.موهات حلقه حلقه شه يدیهمه زحمت کش نیا_

 :خوش حالتش انداخت و گفت يبه موها ینگاه

 .جمعشون کنم مامان خوامیم_

 :با لبخند گفت میمر

 .باز که قشنگتره يمو_

 :گفت آرام

 .سرم کنم يروسر خوامیم یدونم ول یم_

 يرا از کمدش برداشت و رو یمناسب يروسر. را جمع کرد شیموها يحرف اضافه ا یالنا ب. جا خورد میمر

 :دیدوباره طرفش رفت و پرس میمر. دیکش شیموها

 .منو نگاه کن... النا_
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 :سمت او برگشت وگفت النا

 ...خوام که ینم. نشه مامان دیشا_

مادر دست به گونه اش .  دیدزد میلرزانش را از مر يمردمک چشمها.جمالتش ناخوداگاه بغض کرد  يادا هنگام

 :دیو آرام پرس دیکش

 اومده؟ بحثتون شده؟ شیپ یمشکل_

 :گفت يکنترل شده ا يسر باال انداخت و با صدا النا

 .فکر کنم شتریکم ب هی خوامیم. فقط مردد شدم_

 :گفت یبا مکث کوتاه میمر

 . ایب يتوهم هرجور راحت تر. ستیمعطل کردن درست ن شتریاالن ب. میزن یبه موقع حرف م.خب  یلیخ_

 م؟یباهم بر شهیم_

 :لبخند زد و گفت میمر

 !دهیحجاب د یباشه؟ ارسالن قبال تو رو ب تیرروس يخوایم یمطمئن_

 کردیرا عوض نم يزیچ يروسر نیا.بود  يبچه گانه ا يبهانه . قصه فرق داشت گیامشب د.سر تکان داد النا

رفت و با  رونیبعد که ب قهیچنددق. کند یقدم فاصله را هم حفظ م کیکارش همان  نیاما النا حس کرد با ا

 يوزنه متعلق به ارسالن بود اما به رو نیشتریب. شد ینیسنگ يکرد متوجه نگاه ها یخانواده ارسالن احوالپرس

 نکهیا ياما به جا دیآ یاش م ییهم همراه خانواده دا يخبر نداشت ناز. نشست شیسرجا. اوردیخودش ن

از  يهستند وقطعا ناز کیو ارسالن مثل خواهر وبرادر به هم نزد يدانست ناز یم. خوشحال شود،دلخورتر شد

 خواستیهرچه م. اوردهین شیبه رو يزیچرا سکوت کرده و چ تدانس ینم یاش خبر دارد ول ییپسردا يکارها

باخودش  شتریفقط ب.نداشت يا دهینگاه کند فا وانیپر ل ي مهیوبه ن ردیبگ دهیرا نشن ایآر يکند حرفها یسع

 ...دتریاحساس وعقلش شد نیوجنگ ب شدیم ریدرگ

تعارف  يجمع را صدا نیسکوت سنگ. رد شده بود شیبود که انگار ارسالن از رو شیاز خط قرمزها یکی قمار

 :کنارش نشست و سرش را درگوشش فرو برد يبعد ناز یکم. به مهمانانش شکست  میمر

 مسخره؟ يسرت کرد هیچ نیا! يشد مونیپش میفکر کرد ؟ياومد ریچقدر د_

 .حوصله ام یاالن ب. يناز میکن یبعدا صحبت م_

 :متعجب از لحن سرد او گفت يناز
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 شده؟ يزیچ_

 :نگاهش کرد و گفت يبا دلخور النا

 !ظاهرا نه_

 :دیپدر ارسالن راهم شن يگشاد شد و همزمان صدا يناز يچشمها

 .هم ذکر بشه که حرف دل جوونامون هم هست یمطالب اصل دییاگه اجازه بفرما_

هردو استرس .دخترجوان بود ينگاه او هم رو.نگاه کرد  میاراده به مر یالنا ب. استقبال کرد ییبا خوشرو محسن

کرد هرچند که آشوب  تیهم گذاشت تا دل مشوش دخترك را حما يرا باآرامش رو شیچشمها میمر. داشتند

که  یهر حرف.گرفت يباز بهرنگ داخل انگشتش را  يالنا انگشتر نقره ا. نداشت یدرون خودش هم دست کم

انگار واقعا تمام . گرفت  یم يشتریآمد قلبش کوبش ب یم رونیهان بزرگترها بکه از د يزده بود وهر جمله ا

باالخره مادر . رفتند شیپ هیمرحله مراسم ها بود که تا حرف مهر نیآخر یمهمان نیحرف ها زده شده بود وا

 :ارسالن مداخله کرد و گفت

ازدست عروس خانم خوردن  ینیریش هیپس  دییشما بفرما یهرچ.میندار یما که درمورد انتخاب ارسالن حرف_

 .میبله رو حسن ختام بدون دنیو شن

 دیمخاطب قرار داد و نظرش را پرس میمادر ارسالن النا را مستق یوقت. رفت یم شیباشتاب پ زیهمه چ انگار

 نیا يبرنامه برا یکل.شود نیسنگ شینبود که فضا برا يا یدختر خجالت.اش حبس شد نهیدخترجوان نفس درس

 ...داشت اما یمهمان

باعث شده بود اخم درصورتش جا  شیها ییاعتنا یب. دینگاهش سمت ارسالن چرخ.دهانش را قورت داد  آب

 :گفت یآرام يباصدا. النا نگاهش را گرفت . زد یخوش کند اما با توجه او لبخند کمرنگ

 .مدت فرصت فکر کردن داشته باشم هیخوام  یم دیاگه اجازه بد_

توقع نداشت النا در  ایآر یحت.همه جا خورده بودند میمر رازیغ.برجمع حاکم شد یناگهان حرف او سکوت نیباا

پدر .انداخت نییرا درهم فرو کرد و سر پا شیالنا دست ها. کردیبزند وهاج واج نگاهش م یحرف نیجمع چن

 :زد وگفت يارسالن لبخند

معاشرت  شتریبعد ب میرو اعالم کن ينامزد يندار یاگه مشکل. يالنا خانم شما که قبال با ارسالن آشنا شد_

 . دیکن

 :گفت يبه مرد نگاه کرد و با لحن کنترل شده ا النا
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 .هیفعال جوابم منف دیبدون دیبا دیاگر عجله دار. نگرفتم ممویمتاسفانه تصم_

وت سک. سمت اتاقش رفت یکوتاه یاما النا بلند شد وباعذرخواه دیگفتن ارسالن نگاهش را سمت او کش النا

اتاق باحرص  ياش را داخل اتاق از سرش برداشت و گوشه  يروسر. کردیم ینیقلبش سنگ يمطلق جمع رو

 :تخت ولو شد و با بغض گفت يرو. پرت کرد

 ...ایخدالعنتت کنه آر_

در  گریکند ود یداد عذر خواه حیترج. بود ریوافکارش درگ یرا که گذشت با آن همه فشار عصب یساعت تمام

بحث ندارد و به بعد  يبرا يکه فعال حوصله ا دیسراغش رفت وبازهمان حرف قبل راشن يناز. جمع حاضر نشود

. استفاده ماند یبود ب دهیوشام د ییرایپذ يبرا میکه مر یتمام تدارک. ختیاوضاع کامال به هم ر. موکولش کرد

درهم  ییمحسن با اخم ها. کردند یافظزودتر خداح یتشنج امدنین شیپ يکردند و برا یمهمانها عذرخواه

 رادیا. کرد یم حتیو نص زدیشده بود و مادر بزرگ حرف م ریدست نخورده خ زیبه م میمر. نشست شیسرجا

به  میرمستقیرا از سر گرفته بود وغ یشگیهم يحرف ها. زد یهم طعنه م میبه مر شیحرف ها انیگرفت وم یم

 .کرد یو خوب وبد م نییخودش باال وپا دگاهیگرفت و نوع رفتارشان را با د یم رادیا میمر تیترب

 :به مادرشوهرش انداخت و به محسن نگاه کرد  ینگاه کوتاه زن

 . داره محسن یمقبول لیدل مشیحرف و تصم نیالنا حتما واسه ا_

 مرتبه خودشو نشون داده؟ کی لیدال_

 :گفت شیزانو دنیبزرگ درحال مال مادر

 د؟یبه حرف بزرگتر گوش کن دیریبگ ادیقراره  یک. گهید نهیدست بچه و جوون هم دیعقلو بد یوقت_

 :کنترل شده وتوأم با احترام گفت یبا همان چهره درهم اما لحن محسن

 نیهم دیدرستش هم با. کرد واال خواسته اش خالف عقل نبود رمیکم حرفش غافلگ هیفقط . هیالنا دختر معقول_

 .راشو بکنهباشه که خوب فک

افتاده  ادشیکرده ، اونوقت تازه  دایخودش پسره روپ دمیوخودتون شن گرانیکه من از د ییواال تااونجا_

 فکرکنه؟

 :سمت مادرش خم شد وگفت یکم محسن

 . شهیحل م دیاما شما فرصت بد میباش ونیمد شهیهم دیکه ما با گرانیبه لطف وحرف د_

 :گفت یمادر بزرگ درهم شد و با لحن تلخ يها اخم
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 .بخوان گوش بدن  نایکه االن ا يداد یحرف گوش م شیساله پ ستیمگه تو ب. گهیخودتن د يبچه ها_

آماده کردن غذا را بهانه کرد  یکوتاه یو آزاردهنده برخاست و با عذرخواه يتکرار يحرفها دنینشن يبرا میمر

زن به ازدواج او ومحسن مثبت  نیگذشت انگار قرارنبود نگاه ا یهم م گریدسال  ستیاگر ب. و به آشپزخانه رفت

صحبت آرام محسن  يصدا. بود ردهندهنخست نگاهش سرد ولحنش تلخ وآزا يهنوز هم مثل همان روزها. شود

ذهنش هم  يریاالن درگ. گوش وقلبش عادت کرده بود یآزردگ نیاما به ناشنوا بودن درع دیشن یومادرش را م

 يآماده سر لیبه وسا یبا نگاه. ندهد تیاهم رزنیپ يمثل قبل به حرفها یآنقدر سمت النا رفته بود که حت

  "کنم؟ کاریغذا چ ههم نیحاال باا":گفت رلبیتکان داد وز

 یخوب م يجا هی نارویهم ا زنمیدور م هیهم  رمیبده م ویبابا سوئچ. همه مستضعف تو سطح شهرن مامان نیا_

 .نم دست صاحبشونرسو

 :گذاشت و گفت زیم يظرف ساالد را رو. زدیدستش بود وبا اشتها گاز م یبیکه س دیچرخ ایسمت آر میمر

 چرا النا نظرش عوض شد؟ یدون یتو م نمیبب_

 :گرد شد شیوچشم ها ستادیا دنیاز جنب ایآر دهان

 من؟_

تو باعث عوض شدن  ياز حرفا یکیپس امکان داره  ستین یارسالن مورد مناسب یگفت یتومدام توگوشش م_

 .نظرش باشه

 :اش را جمع کند یکرد دست پاچگ یکرد و سع یکوتاه يسرفه  ایآر

 ...خودش سرعقل اومده حتما. به من چه. نه بابا_

 ...منو نگاه کن ایآر_

 .گرفته ، خودمم تعجب کردم میخودش تصم میبه جون مامان مر_

 :باز شد و گفت میمر يابروها

 !يمشکل و تو درست کرد. پس درست حدس زدم_

 :با اخم گفت ایآر

 یگ یم يزیچ هیشماهم . شدیما باز نم يخانواده به خونه  نیا يبه حرف من گوش بده که پا خواستیاون م_

 !ها

 ا؟یچه طرز حرف زدنه آر نیا_
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 :و با اخم گفت دیسمت پدرش چرخ ایآر

خانواده  کیکوچ يبچه  یول فتهیآدم بره بشه دست گرگ ب! خراب شد گناهش افتاد گردنِ من يزیچ هیباز _

 ...واال به قران. نشه

 !آقاپسر شهیحواسش پرت نم یتا سروگوش اون بره نجنبه کس_

 :زد و گفت یلبخند کج ایآر

 .احتماال من همون گرگه ام بابا_

 !یگفت یدرمورد غذاها م يزیچ هی_

 چویمنتهااگه شما سوئ.دوردورك کنم تو سطح شهر تموم شده هیمن گفتم . غذاهاس خراب نشهمامان نگران _

 .دیمرحمت کن

 .میر یبعداز شام لباس بپوش باهم م _

 .رمی،خودم م دیشماخسته بش ستیالزم ن_

 ...مرتبه هزارم نیا. ایآر ینیش یپشت فرمون نم ومدهیات ن نامهیتا گواه_

 :گفتبه مادرش نگاه کرد و  ایآر

 .دیریگیسخت م یلیخ.گهید رمیگ یم یبعداز آموزش_

درخشانت درمورد درس ها  يالبته با وجود کارنامه ها.ادیدستت ب قتیتا تصد برهیم ادیهم وقت ز یبعداز آموزش_

 .باهم متناقضه پسرجان تیوعمل يتئور. گمیم

 :وگفت دیرا درهم کش شیاخم ها ایآر

 بگم غلط کردم،حله؟_

 .بهتره یطرز حرف زدنتو درست کن_

 . باباجان میما رفت_

 :آرام گفت میمر

 !سراغ مادربزرگت دوباره ينر_

 رونیآماده به تعدادشان ظروف را برداشت تا ب يظرفها ياز رو میمر. رفت رونیگفت وغرغرکنان ب ینچ ایآر

 :و گفت ستادیا کشیمحسن نزد. ببرد

 النا قبل از اومدنش تو مجلس باتو حرف زده بود؟_
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 :داد يمختصر حیدر حال کارش توض میمر

 ینگران هیبه نظر منم موضوع فقط  یول رهیبگ میبخواد تا تصم يشتریگفت استرس داره و ممکنه فرصت ب_

 .شهینم اروشیبگه  خوادینم ایهست که  یمشکل هی. ستین یعیواسترس طب

 .زنهیحرفشو م. میمر ستین يا یالنا دختر خجالت_

بذار امشبواستراحت کنه فردا . داره ازیما ن يریگیاز پ شتریب ییکنم االن به زمان وتنها یدونم اما حس م یم_

 .کنم یباهاش صحبت م ایبعداز رفتن آر

دست همسرش  يجلورفت و دست رو. به درگاه آشپزخانه انداخت یبرد و نگاه شیموها انیدست م محسن

 :رام گفتگذاشت و آ

 ...مامان که يحرفا... میمر_

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ شیحرفها انیم میمر

 . من عادت کردم یدونیتوکه م_

 .يزد یم يا گهیبار حرف د هیکاش . میمر ستیعادت به تحمل کردن قشنگ ن_

 زیم يبزند اما محسن با برداشتن ظرف ساالد از رو یآمد حرف.دلخور او نگاه کرد يبا تعجب به چشم ها میمر

 :به سمت دررفت وگفت

 .کنم یالنا کمکت م يامشب من جا_

درست متوجه منظور محسن . ماند رهیخ زیداد و نگاهش به م هیآشپزخانه تک یرا به صندل شیدست ها میمر

 ...دیدر رفتارش د یرا به خوب ينشد اما دلخور

*** 

 دیکنترل اعصابش بهتر د يبرا. دیایب شیمختلف اجازه نداد خواب به چشم ها يها الیصبح فکر وخ کینزد تا

 ازیبه فکر کردن ن. شود یمطمئن بود ارسالن از گرفتن شماره اش خسته نم. تلفنش را هم خاموش کند

بعدها باعث  که ردیبگ یمیبخاطر احساسش تصم ایبزند  یحرف تیعصبان ریخواست تحت تاث ینم.داشت

 نیباا. ندیرا بب شیکارها ي جهینت یرا در هول و وال بماند تا کم یارسالن هم بد نبود شب يبرا. شود یمانیپش

در راحت بودن ! نبودکه ارسالن پنهان نگه داشته بود یتنها موضوع نیا دیشا. کردینم شیاحوال دل آشوبه رها

 شهیهم کردیهرچند ادعا م. به کرده را تجر یدانست روابط مختلف یم ییتا قبل از آشنا یحت. نداشت یاو شک

کالفه . شد یجبران نم یراحت نیخورده بود به ا نانشیکه به اطم يضربه ا نیا یکرده ول تیحد ومرزش را رعا
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 یدوش آب گرم و کم کیبا . اش فرو کرد ختهیبلند و به هم ر يموها انیلب تخت نشست ودستش را م

 میمر يزمزمه ها. بار آمده بود يقو. بودن نداشت فیعادت به ضع.آمد یجا م وروزشحال  دیاستراحت هم با

 گوش دخترك کارخودش را کرده بود ریز یازکودک

. ستیمردانه با یزن باش ول. به اراده است. ستین تیبه جنس رتیوغ یمردانگ... محکم .ستیبا.باش يقو"

 ...بزنند که مقابلت زانو  ییتاجا یناز کن ول. باش اما قدرت خرج کن فیظر

 .حقارت بکشاننت نیزم ریآسمان به ز نیطاق کبود ا ریباشد تا ز گرانید يبرا يازیامت دینبا یزنانگ

 "ثابت کرده است خیرا تکرار تار نیا. سر ببرد دیزن را خودش با یوبردگ حقارت

 تیها و جذاب یجمالت وتکرارشان باعث شده بود درکنار تمام دخترانگ نیشدن ا نهینهاد. دیکش یقیعم نفس

 حیکرد وتوض یم هیتوج دیکه با یکس.ستادیا یمقتدر م دیباز با. نخورد نیآنقدر محکم باشد تا به امروز زم شیها

 .کرد یرا حفظ م شخود دیانداخت احساس دخترجوان نبود ، پس با یم نییداد وسر پا یم

 :آمد ایآرام آر يبه در خورد و صدا یکوتاه يرفت که تک ضربه  یسمت حمام م به

 ؟يداریب یال... یال_

. گفت ریزد و صبح بخ یفرمش لبخند کمرنگ يا و ولباس ها دنیباد. و در راباز کرد دیبه صورتش کش یدست

 :و گفت دینگران چهره اش را کاو یو نگاه زانیآو يا افهیبا ق ایآر

 ؟ یخوب_

 :کرد ياو باز يسرشانه  اهیس يالنا پررنگ تر شد و با تکه دوز لبخند

 چرا بد باشم؟.آره_

 ...گفتم شبیاگه د یبه جون ال_

 :حرف او گفت انیم النا

 يخودیتوهم ب. بفهمم شبیبود که د یبه قول مامان حتما حکمت. تازه است يریرو هر وقت از آب بگ یماه_

و با چهارتا ورق خودتو  ینیبش زیم يگفته پا یک نمیتابب یبرگشت یحسابتم باشه وقت. خودتو سرزنش نکن

 .یدبخت کنب

 :دیبه اطرافش کرد و عاجزانه دست به چانه اش کش ینگاه ایآر

 .ها رهیآبروم م... ینفهمه ال یکس رهیتن بم نیا_

 :دست به کمر و با اخم گفت النا
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 ؟یکش یکه دست م لیوسب شیاالن کو ر_

 .امیم شیمن ر هیبا  رمیمنو راحت کن م الیتو خ_

 .ندارم یحرف یکن زونیآو نشییزنگوله هم پا هیو یبباف ياگه قول بد_

 :را گشاد کرد و گفت شیچشم ها ایآر

 باز دم من گره خورد به زبون تو؟_

 ...اون موقع که _

 خوردم حله؟ زیبگم غلط کردم،چ.خب یلیخ_

 :که النا جلو رفت و با لبخند گفت دیسرش کش يمستاصل کف دستش را رو ایآر. ابرو باال انداخت ونچ گفت النا

داغت به دلمون  ینکن قاتیهم با رف یخرک یشوخ. اونجا مراقب خودت باش. بسه یمونیودت پشکه خ نیهم_

 .ومدهیدونه خواهرت هنوز ن هی یشب عروس. بمونه

 :نگاهش کرد و سر تکان داد یکم ایآر

 ...خودم نوکرتم_

 ؟يبلد نمیبذار بب یاحترام نظام هی.خوام ینوکر نم_

گونه  یسیدر آغوشش گرفت بعد ازمدتها خ یخداحافظ يبرا یو وقت دیپا را مقابل خواهرش کوب نیاول ایآر

 ...کنند یاز آن است که فکر م شیشان بهم ب یگفت که وابستگ شیها

 . قران رد کرد ریرا از ز ایرا پاك کرد و آر شیاشک ها میمر

 .سفارش نکنم مامان گهید. ایآر یمراقب خودت باش_

 :مادر انداخت و گفت يالنا دست دور بازو. اش گذاشت و چشم گفت یشانیدست کنار پ ایآر

 .قول داده آدم شه برگرده.نگران نباش مامان جان_

 . دیمعترض نام دخترش را صدا کرد و النا خند میمر

 ا؟یمگه نه آر.اگه سخت گذشت فرارکنه دهیخب قول م_

 :را گرد کرد شیچشم ها میومر دیخند ایآر

 .نده ادشیالنا کار.  ینکن يکار نیوقت همچ هی_

 :وبوق زد ستادیمقابل در ا نیمحسن با ماش. لب گفت  ریز ياستغفار میمر دندیبچه ها خند یوقت

 ...ایآر شهیم ریتموم نشد؟ د_
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کوچه  چیاز پ نیماش یوقت. شد نیخواهر ومادرش را درآغوش گرفت و سوار ماش گریبارد.اطاعت امر کرد ایآر

 :گفت یمیالنا بالبخند مال.شت سر آنها رها کردهم نفسش را پ میگذشت مر

 ؟يوفوت کرد يخوند یالکرس تیباز آ_

 :در رابست و به دخترش نگاه کرد میمر

 .مونه ینم یقلب گهینباشن د یوقت. از بچه چقدر سخته يدور یبفهم يمادرنشد_

 :وافزود دیکش یآه

با بچه گرم نکنه که  ویآغوش چیخدا ه. کنه یخودش و تصاحب م يزن برا دنیو نفس کش یخودخواه يمادر_

 .با مرگ نداره یفرق چیاگر قرار بشه سرد بشه ه

. مادر نگاه کرد يفرو افتاده  يو فقط به شانه ها دیچسب اطیالنا به سنگفرش ح يچنان تلخ بود که پا شیحرفها

 ...را داشته است یمرگ احساس نیغم داد که انگار اوهم تجربه ا يبو شیآنقدر حرفها

***** 

 

برس برداشت به . رفتن آماده شود يراعوض کرد تا برا شیلباس ها. گذاشت زیم يرا روشن کرد و رو تلفنش

 یصندل يارسالن دستش شل شد و رو يشماره  دنیباد.تلفن نگاهش را برگرداند يبکشد که صدا شیموها

ارسالن را  دیبگو دشبود اگر به خو یدروغ بزرگ. تفاوت باشد یتوانست ب ینم. زد یقلبش به شدت م. نشست

 ...دوست ندارد اما 

 :دیصفحه کش يقطع شود انگشت رو نکهیقبل ازا. را برداشت یو مردد گوش دیکش یقیعم نفس

 ...سالم_

 :گفت يودلخور تیعصبان انیم یمکث با حالت یو ب عیسر ارسالن

 معلوم هست تو چت شده؟ چیه_

 :داد وگفت رونینفس پرحرصش را ب النا

 .زنم یبعد باهات حرف م يجواب سالممو بد یگرفت ادیهروقت _

 ...دیببخش. قطع نکن.خب یلیخ_

 :سکوت النا ،ادامه داد با

 ؟یکن یم اقطعی میحرف بزن_
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 .شنوم یم_

 !پولشدم هیسکه  يخانواده ام وناز شیالنا؟ پ يکرد ينجوریچرا ا_

 ؟یدون ینم یعنی_

 اومد که نظرت عوض شده؟ شیپ یچه مشکل! خوب بود  یهمه چ دمتیبدونم؟ تا بعدازظهر که د دیبا_

  امیباهاشون کنار نم ادویبدم م ییزایمن بارها بهت گفته بودم از چه چ. يمشکل و خودت درست کرد_

 ...تو اما

 :افزود یمکث کوتاه با

 زیم يو رو وقت عمرم چیه. شده حاتشیعده جزء تفر هیکنم که بدبخت کردن  یزندگ یآدم هیتونم با  ینم_

 .کنم ینم يگذار هیقمار باز سرما هی

 ..ایآر يبر حرفها يدییاش بود والبته مهر تا يمحض ارسالن نشان از بهت وناباور سکوت

کرد و  یکوتاه یاحساسش کاردستش دهد؛ خداحافظ نکهیقبل از ا.دیدختر جوان پنجه کش يبغض به گلو. 

خواست ضعف نشان  ینم. دستانش گذاشت يپرت کرد وسرش را رو زیم يرا رو یگوش. تماس را قطع کرد

دانست  ینم راگ دیشا.مهم نبود شیدانست و برا یارسالن م. اش شود یخواست احساسش سوار زندگ ینم. دهد

که  يزیچ. تبرئه او بود يبرا يدنبال بهانه ا. داشت يسوخت اما همان دل هم سر ناسازگار یقدر دلش نم نیا

سربلند  يفور. در وباز شدنش شد يدرحال خودش بود که متوجه صدا. نداشت ییجا شینا براعقل ومنطق ال

 کینزد. داد یحال بدش را لو م شیچشم ها یرخنکرده بود اما س هیگر. نگاه کرد نهیداخل آ شیبه چشمها. کرد

بر چهره  یتفاوت یبتواند نقاب ب دیکرد لبخند بزند شا یسع. دیکش شیو دست به چشم ها دیرا د میشدن مر

 :دیپرس یچراکه بالفاصله با دلواپس. رفته بود او مادر است ادشیبکشد اما 

 النا؟ يکرد هیگر_

 :سرتکان داد  النا

 کجا بود؟ هیگر... نه بخدا_

 .به من دروغ نگو... چشمات سرخه سرخه دختر_

 .در شرفش بودم... نکردم هیگر. میبه جون مامان مر گمیراست م_
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همان . بود شتریب یپنهان ي هیغم آن خنده از گر. کرد  یحس یب يشد و النا خنده  کیبه هم نزد میمر يابروها

 شیچشم ها. حس کرد یارسالن لرزش قلبش را به خوب يشماره  دنیالنا باد. دوباره زنگ خورد یموقع گوش

 :سرخم کرد میمر. دیاراده سمت مادر چرخ یب

 .میزن یجوابشو بده بعد باهم حرف م_

 :را جواب داد  یسپس گوش.برود النا دستش را گرفت و خواست بماند نکهیازا قبل

 .بله_

 :دست پاچه و ناراحت گفت ارسالن

 . یکن یکه تو فکر م ستین يباورکن قصه اونجور. بدم النا حیبرات توض دیبا_

 :ستادیمتعجب و کنجکاو مادر گرفت و عقب تر ا ينگاهش را از چشمها النا

 کنه؟ یقانعم م حاتیتوض یکن یفکر م_

 باشه؟.رینگ میفقط زود تصم. آره يتوبخوا_

 :گفت نیبنابرا. ندادن فرصت به او ، ظلم به احساس خودش هم بود. هم گذاشت  يچشم رو النا

 ...فقط. باشه_

 :حرف او گفت انیم یباخوشحال ارسالن

 .یشگیکافه هم ایب گهیساعت د هی_

 . هشت وقت مصاحبه دارم... يشرکت مصاحبه کار هیبرم  دیبا_

 ...پس واسه ناهار _

 .نمتیب یهمون کافه م! ازدهیساعت . سر غذا نباشم شهیمادر بزرگم مهمونمونه ناراحت م_

 ...حداقل آدرس بده که. خب یلیخ_

 ؟يندار يفعال کار. امیخودم م_

را کف دستش  یبرگشت و گوش میطرف مر. را قطع کرد یگوش یگفت و النا با خداحافظ "نه"کالفه ارسالن

 :دیکش

از  یاومده که به معذرت خواه شیپ ییزایچ هیباور کن  یبه همه بود ول یاحترام یب شبمیدونم رفتار د یم_

 .دیارز یشما و خانواده ارسالن م

 :تخت نشستند يدست او را گرفت و رو میمر
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 یبهتر نبود قبل از مراسم نظرتو م به محسن هم گفتم ، اما شبید. نبوده لیدل یمن مطمئنم که کارت ب_

 ؟یگفت

 :گفت یبا ناراحت النا

 شبیاصال د. رمیبگ مینتونستم درست تصم. کرد رمیکه غافلگ دمیشن يزیچ هی هویبخدا  یمامان ول يحق دار_

کنه و بعدم همه  دایتازه واسه غر زدن پ يدوست نداشتم مامان بزرگ بهونه  یتو مجلس ول امیخواستم ب ینم

 ...کنه و یدرست م ثیحرف وحد یهم کل ينجوریدونم هم یهرچند م. گردن تو فتهیب یچ

 . فکر نکن النا زایچ نیبه ا_

 .موضوع ناراحتم نیاز ارسالن بابت ا میاندازه دلخور. شه  ینم_

 ارسالن چه کار کرده؟ یبگ يخوا ینم_

 :به مادرش نگاه کرد و مستاصل گفت النا

ترسم کال اشتباه کرده باشم  یم. کردم ریگ يبدجور یعنی... نگفتنش مامان ایدونم گفتنش درست تره  ینم_

 . آبروش بره يخودیوب

 !یگرفت میتصم یاز اشتباهش واسه چ یستیاگه مطمئن ن_

 .نگرفتم یمیمن هنوز تصم_

 . داشت يا گهید يمعنا يریام يبه آقا شبتیحرف د_

 .بودم جیگ.بودم یعصبان_

 نیمشکل ب هی دیتو جمع فقط مربوط به ارسالن نبود که بگ تیجواب منف. يزدیحرف م تیتو عصبان دینبا_

 .شهیخودتونه وحل م

 کنم ،خوبه؟ یاگه اشتباه کرده باشم شخصا تو جمع ازشون معذرت خواه دمیمن قول م_

 ."کنم یرو م ایآر يالبته قبلش کله "دلش افزود ودر

 :تکان داد و برخاست يسر میمر

 هیمشکلتون چ یکنم فعال بگ ینم ياصرار. نکنه النا مونمونیخودت پش تیبه منطق ودرا نانمونیاطم دوارمیام_

 .يبد حیبه بابات توض دیاما خودت بعدا با

 ؟يدیشما بخش. چشم_

 :وگفت دیدست به صورت او کش. لبخند زد میمر
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 .اول صبحونه اتو بخور بعد برو به کارت برس ایپاشو ب.خودتو لوس نکن_

 :بلند شد و گفت النا

 ...رازیدرمورد ش. گهیکنن د یفقط مامان امروز بچه ها کله منو م. خوردم ایبا آر_

 . خوام مجبورت کنم ینم یول يمن دوست ندارم بر_

 ؟يدار یشهر چه مشکل نیآخه چرا؟ شما با ا_

 ...یچیه_

 :مهلت نداد وگفت میاما مر دیبگو يزیخواست چ النا

 ...بعد برو ربخوریش وانیل هیحداقل  ایتوهم ب. برم صبحانه اشو آماده کنم. شهیم داریمادربزرگت کم کم ب_

 نیا انیم. نگاه کرد نهیخودش درون آ ریبه تصو. گفت  يآهسته ا "چشم". به مادر نکرد  ياصرار گرید النا

ثابت ماند  نهیآ نییپا یمیعکس قد ينگاهش رو. خواست یم میدرد ودل مفصل با مر کیدلش  يریهمه درگ

همه  نیا يرا رو خوشبختخواست اسم ظاهرا  یدلش نم... خانواده کوچک  کی. به لبش آمد یولبخند کمرنگ

پنج ساله و  يالنا کیداخل آن عکس با يروزها. دیآن روزها پر کش يدلش برا هیچند ثان يبرا. آرامش بگذارد

 ... ساله کی يایآر

**** 

 

مدارکش را دردستش جابه . مقنعه اش را صاف کرد نییتش انداخت و پابه صور یآسانسور نگاه ي نهیآ داخل

 کیبود که  دهیسوم نرس يبه طبقه . طبقات بود  يشماره  ينگاهش رو. داد هیتک يفلز ي وارهیجا کرد و به د

آسانسور  یدر بسته نگاه کرد اما وقت هگرد ب ییوبا چشمها ستادیا خیالنا س. خورد  یتکان سخت يدفعه اتاقک فلز

مختلف  يها طیتکان ها ولرزش ها درمح نیازا. برگشت شیوباز سرجا دیکش یرا ادامه داد نفس راحت رشیمس

رفت  رونیاز آسانسور ب. بار آمد وحشت آور بود نیکه ا يژیق يتجربه کرده بود اما صدا گرید يو آسانسورها

استادش شرکت هنوز پا نگرفته  يبه حرفهابا توجه . دیمقابلش بود و فقط دو در سمت چپ د یضیعر يراهرو.

از دودر را بزند که در سمت چپ باز شد و  کیمانده بود کدام . جلوتر رفت. بود رویبود و اول به دنبال جذب ن

 هک یمرد جوان. گفت و سراغ شرکت معراج را گرفت يریالنا روز بخ. آمدند رونیدومرد جوان مشغول صحبت ب

 ریسپس دست همراهش را فشرد و خواست درمس. جوابش را داد و خوشامد گفتبود زودتر  ستادهیعقب تر ا

به  یکرد و با نگاه يدخترجوان تشکر. کرد و با تعارف دست النا را داخل دعوت کرد یخداحافظ. مراقب باشد
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مرد جوان . مشغول کار بودند ياشرکت تمام نشده و عده  یداخل یمعلوم بود هنوز طراح. اطراف وارد شرکت شد

 :کرد و گفت ییراهنما یالنا را به اتاق

 . است ختهیهنوز به هم ر نجایا دیببخش_

 :گذاشت شیپا يمبل نشست و مدارکش را رو نیاول يرو النا

به .خب احتمال داشت برم سفر  یاستاد گفته بودن هنوز شرکت رسما شروع به کار نکرده ول. نداره یاشکال_

 .دمیموقع خدمت رس نیر اخاط نیهم

 :داد ،گفت یکه برخوردش را دوستانه تر نشان م يمرتبش نشست و با همان لبخند زیجوان پشت م مرد

 .نیاومده باش ییاز طرف دا دیحدس زدم با دمتونید_

 :گفت یکوتاه يباتعجب نگاه کرد و مرد جوان با تک خنده  النا

ام  ییبه دا یلیخ دیشیمتوجه م دیانشاال شروع به کار کن! منظورم به همون استاد معروفه معروفه. دیببخش_

 د؟یدار لیم اقهوهی ییخب چا... شباهت ندارم

 امکانش هست؟ طیشرا نیتوا_

 :تلفن را برداشت یمرد جوان باال رفت و گوش يابروها

 د؟یبا کدوم موافق. البته که هست_

 .لطفا ییچا_

درهم گره  زیم يرا رو شیرا که گذاشت دستها یگوش. کرد يچا سیجوان سرخم کرد و درخواست سرو مرد

 :کرد و گفت

 ...ارجمنده که يمتعلق به آقا یالبته سهام اصل. شرکت يها هیاز صاحب سرما یکی. هستم انیکاو لیریام_

 :ن داد و افزودرا به دخترك نشا یتلفن یمرد جوان گوش. النا منتظر نگاهش کرد .کرد مکث

 .گردنیطبق معمول همراهشون جامونده واالن برم_

 :لبخند زد وگفت. بود یخودمان يادیز. خورد یمرد محترم به رووسا نم نیا. خنده اش گرفت النا

 !کردن یباشن که خداحافظ ییهمون آقا دیپس با_

 نم؟یتونم مدارکتون و بب یبرگردن من م شونیحاال تاا. بله_

 :گذاشت و گفت زیم يرنگ را رو یصورت يپوشه  النا

 .به زبان تسلط دارم یدانشگاه وگرفتن مدرکم مونده ول انیترم تاپا هیالبته هنوز _
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 :تکان داد وگفت يدرحال ورق زدن مدارك او سر ریام

 ن؟یبه چندزبان مسلط قایدق_

 .بوده میلیتحص يو فرانسه هم رشته  یسیو انگل یآلمان_

 :اهش کرد وگفتچشم نگ ياز باال ریام

 د؟یمتولد آلمان_

 داره؟ یبله؟ مشکل_

 :مردجوان باال رفت و پوشه را بست يابروها

 !خاطره که تسلطتون باالست نیپس به هم. نه_

 .عالقه دارم یخارج ياما خب کال به زبان ها. کردم یمن فقط چهارسال آلمان زندگ_

 د؟یریبگ ادی دیهم دوست دار یوژاپن ینیچ یعنی_

 !کنه تیسه زبان کفا نیکنم هم یفکر م. کنن یدر شرکتها استفاده م یالملل نیز زبان باصوال ا_

شما که قراره .  میباهاش شراکت کن میبعدما خواست دیهم نفهم یسیبود وانگل یژاپن یکیو  میاومد یدرسته ول_

 م؟یقراره بگ یو چ میخوایم یکه چ دیکن شیحال دیتون یم دیریامور و دست بگ

 :مرد جوان گفت گوشیباز يبه چشمها یمیبا نگاه مستق النا

 !قرارداد بستن باشه بله يمن برا يپا يجلو یقطعا اگه قرارنباشه سنگ_

به همراه . يچا سیسرو ینیبا س یانسالیمرد م. به در خورد يکردوهمزمان ضربه ا يبامزه ا يخنده  لی ریام

 :با لبخند از مرد تشکر کرد وگفت ریام. همان جوان وارد اتاق شدند 

 جناب ارجمند طبق معمول همراهشون جا مونده ،نه؟_

 :به النا گفت يبااشاره ا ریام.کرد یگرفت و عذرخواه کشیرا ازدست شر یتکان داد و گوش يجوان سر مرد

 . شدن  یمعرف ییخانم روشن از طرف دا_

 درسته؟. یالملل نیب يها یامور وهماهنگ يبرا_

 :مرد جوان گفت. کرد دییا تکان سر تاب النا

 ریمن تاد. ریقرارداد باخودت ام میتنظ. اضافه ندارن دیحرف وترد يکه معرفشون استاد باشن جا یخب شخص_

 .نشده بهتره برم

 .شهینم رید. بخور بعد برو ده،یرس ییحاال که چا_
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. با تعارف آنها فنجانش را دست گرفت النا صاف تر نشست و. مقابل النا نشست یراحت ينکرد و رو یمخالفت مرد

شرکت قرارداد را هم با النا  یشد بعد از افتتاح رسم نیکرد و قرار برا یبعد زودتر از مرد جوان خداحافظ قهیچنددق

 :مبل ولو شد و گفت يرو لی ریام. کنند میتنظ

 فته؟یتا کار رو غلتک ب میاستفاده کن یفعال به عنوان منش نمیازهم يخوایم گمیم_

 .اسم ورسم داره یمعراج به حد کاف یندگینما. میغلتک افتادن ندار يرو یاجیما احت_

چاقاله  میبر دیاون وقت با. شهاب يماروهم به باد فنا نداد هیسرما یسنارسه شاه نیهم اتیغد باز نیاگه توباا_

 . میبادوم سرچهارراه بفروش

 :پرت کرد وازجابلند شد شیبرا یدست شهاب

 . ینکن سیحواست باشه ازترس جاتو خ یخوابیه متو شب ک_

 .آرزو دارم یمن کل. يتوکله ندار. ببند دهنتو شهاب_

 .نترس. یکن یآرزو رو هم خر م_

 :بلند شد وگفت ریام

 م؟یفردا باهم برگرد یامشبم بمون يریم یم_

 .که شونیشناسیم. ریحوصله غرغر ندارم ام.زنگ زد  يمامان سور_

 :و چانه اش را خاراند دیرا باال کش شیلب ها ریام

 ! یکن یتحمل م يچطور شونویوامپراطور رمردی،پ رزنیپ نیموندم تو ا یلیخداوک_

 :زد و گفت يپوزخند شهاب

که توسرت  ییآدما يرپایز يسرتو بذار يوتهش جهنم مجبور ییکه سرش رسوا يرکردیجاده گ هیتو  یوقت_

 . هیزنن و اسمشونم ناج یم

 :چانه اش افتاد وبالفاصله گفت از ریام دست

 ...که یحاال خودتو هالك کن. اشونه فهیوظ. یبچه اشون_

 :درحال رفتن به سمت در گفت شهاب

 .آرزو به دل آرزوبمونه. یفتیفردا با چشم باز و عقل بسته تو جاده راه ن... ریخداحافظ ام_

 :گفت ییبا پررو ریام

 ...ازهمه بحثا فرار کن تا عاقبتت بشه مث .فرارکن بدبخت_
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از کارگرها نگاه کردند که با  یکیگرد شده به  ییساکت شد و هردو با چشمها ریدر ام یباز شدن ناگهان با

 :گفت ادیاضطراب و فر

 ...اون خانمه هم توش بود.آسانسور سقوطکرد _

به خودش آمد  ریشهاب زودتر از ام. دیونگاهشان به هم چسب ستادیهردومرد جوان ا يلحظه زمان برا کی

 ...دیدنبال اودو "حضرت عباس ای"برسرخودش زد و با گفتن  ریام. دیدو رونیوب

***** 

 

 غیج. شد دهیکش نییبه سمت پا بیعج یشد و با سرعت یخال شیپا ریز نیاز زمان احساس کرد زم يکسر در

 شگرینما يوحشت زده به صفحه  ییبا چشمها.  دیاتاقک چسب يانتها يفلز ي رهیو به دستگ دیکش یکوتاه

ترس از مرگ  وداگاهشناخ ریدرضم. مات ماند شیمغزش از کار افتاد وفقط چشمها.  زدیشد که چشمک م رهیخ

و خشک  شیدست وپا یخزدگی. کرد یخاموش وروشن شدن اتاقک دلش را خال.زودتر خودش را نشان داد 

نقطه  کیبه  شیبرا ایتمام دن هیدرعرض چند ثان. بدنش بود يرارادیواکنش غ نیاول شیشدن مردمک چشمها

 کیفقط  بیعج يو صداها ناكکشش وحشت نیا. کم آورد یمغزش از شدت حجم ترس وموج منف. وصل شد

 ..."سقوط"در ذهنش معنا کرد یختگیآن همه درهم ر انیکلمه رام

 یتعلقات از خاطر م هیبق دیآ یم انیجان که م يپا. شود یمعنا م یها ب هیثان زدیامیو استرس که به هم ب زمان

 .دیراد ایشد آن لحظه پوزخند دن یکاش م! است زادیآدم تیکرد؟ خاص شودیچه م.رود

 شیچشمها.با ضرب برخورد کرد  ي،کف اتاقک فلز ستادیاز حرکت ا یاتاقک با کوبش و ضرب وحشتناک یوقت

 يالنا برا. کندیاست که احساس مرگ را تجربه م یقلب يآرزو نینده دارتر؛ خ دیام. را بست و نفسش حبس شد

 یکاش حداقل م.خواست یم هیردلش گ. بود یرحم یب ریتقد. خودش را رها کرد. مرگ را تجربه کرد  هیچندثان

 ...کند؟ و یچه م ایآر. شکند یکمر پدر م.ردیم یبفهمد م میمر. کردیم یدانست و از خانواده اش خداحافظ

 یجسم خال دهیکه منتظر بود مثل هر آنچه شن يا هیچندثان.به ذهنش هجوم برد  هیچندثان يافکار برا نیا تمام

 ...فرصت دوباره کی ایزار بزند و کمک بطلبد که خدا. ندیبب يگریاز روحش را با چشم د

مرگ را  يفرشته پس چرا . کرده بود فیآورد که لحظات مرگ را توص یکتاب وایش رستانیدردوران دب کباری

 يخفه ا غیج يبلند يصدا دنیها خورد و شن وارهیکه به د یمحکم يپشت سرش بود؟ با ضربه  یعنی د؟یند
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از شدت . نفسش بند رفت ینناگها یکیرا گشاد کرد و از تار شیچشمها. اتاقک تکان خورد. دیو ازجا پر دیکش

 :و زمزمه کرد دیترس اشکش چک

 ...نمردم ایخدا... نمردم_

 :دیبلند را باز شن يصدا

  ؟يشنو یصدا منو م... خانم روشن_

 :لرزان گفت ییباصدا. تر شد کیو به در نزد دیرا جلو کش خودش

 .کمکم کنه یکیتوروخدا _

 :فرستاد و آرامتر گفت رونیرا ب قشیو نفس عم دیاش کش یشانیدست به پ شهاب

 . خداروشکر زنده است_

 اومد؟ یپس چرا صداش در نم_

 :برگشت و گفت ریسمت ام یعصب شهاب

 مسوول آسانسور کو؟ ه؟یخراب شده ک نیا ریمد. هیلیسکته نکرده خ_

 :ساختمان جلو آمد وگفت نگهبان

 ...هم زنگ زدم و یبه آتش نشان. ادیم. االن باهاش تماس گرفتم_

 :دلواپس گفت ریام. آمد  ياز اتاقک فلز يدلهره آور يحرف او باز صدا انیم

 .خطرناکه. تسمه ها پاره شه نیبرسه ممکنه ا یتا آتش نشان_

 :و گفت دیرا کش شیموها شهاب

 کرده؟ ریتوکدوم طبقه گ. دختره تو خطره نیجون ا.میخودمون دروباز کن دیبا_

 .طبقه دووسه نیب_

 :وگفت دیهم به دنبالش دو لی ریام. بالفاصله سمت پله ها رفت یبا مکث کوتاه شهاب

 ؟يریکجا م_

 .رونیب دشیکش شهیهم باز مونده باشه، م کهیبار هی.بود  زیجثه اش ر. آسانسور کامل رد نشده باشه دیشا_

 :اش گذاشت و نفس زنان گفت نهیس يقفسه  يدر آسانسور دست رو مقابل

 م؟یباز کن يدرو چطور. اگه رد نشده باشه،آره_
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دخترك  يصدا. کرد شیشد وباز صدا کیاتصال در نزد يشهاب به نقطه . النا هم نگرانشان کرده بود سکوت

دهد هرچندکه خودشان هم دلشوره  دیکرد به او ام یسع. بود که کمک خواست کتریبار لرزان ترو نزد نیا

 .داشتند

 . افته ینم یاتفاق. دینگران نباش_

نگهبان خودش را رساند واز ذهن شهاب گذشت . بلند نگهبان را صدا زد يعقب رفت و باصدا یکم سپس

تا بخودش بجنبد هرکس که بخواهد از ! بخاطر چه بوده ردیگ یمرد که راه رفتنش هم نفسش را م نیانتخاب ا

 ینم. کرد آرام باشد  یسع نبا جلوآمدن نگهبا. بود یکالفه وعصب. دهد یرود وکارش را انجام م یم یدر نگهبان

 .درست کند شانیبرا يخواست زود جوش آوردن تشنج تازه ا

 .میدرو بشکن نیا دیاریب يزیچ هی_

 :گرد نگاهش کرد ییبا چشمها نگهبان

 ...خودشون ادیب یآتش نشان دی؟ صبر کن يچطور_

 . را از کنج پاگرد برداشت و سمت در آمد قیکپسول کوچک حر لیریحرفش تمام شود ام نکهیازا قبل

 !شهاب ورنیا ایب_

 :دست پاچه گفت نگهبان

 .ادیاالن مسوول آسانسور هم م. تو راهه  یآتش نشان. اعتراض کنه جناب ریممکنه مد_

حدسش درست . خم شد عیدر آسانسورشهاب سر یانیم شهیش ختنیر نییبا پا. آن دو کار خودشان را کردند اما

از همان  یوقت. شکستن در هم زمان بر بود. نبود ستادنیا يبرا ییاما جا. اتاقک معلق کامل رد نشده بود. بود

 :بلند شد ریاعتراض ام يشد صدا یخال يمحدود وارد فضا چهیدر

 تو؟ يریکجا م_

 :آمد ریام يباز صدا. سقف اتاقک النا را ترساند  يشهاب رو يپا يصدا

 .نکن شهاب نشیسنگ. شله المصب نیا يبکسال_

 :آرام گفت. خم شدکوچک  ينکرد وسمت آن روزنه  یتوجه شهاب

 !خب. شهیداره و باعث مرگ نم ریاگه سقوط کنه آسانسور ضربه گ یحت. نترس.خانم نیبب_

خودش را  یدر گرفت و کم نییشهاب دستش را به پا. خورد یاتاقک تکان وحشتناک.کردیم هیفقط گر صدایب النا

 :گفت عیسر ریکه ام دیباال کش
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 .عجله نکن. شهاب دیمسوول آسانسور رس_

 :گفت هیرفت و سمت بق نییمکث پا یبعد که درباز شد شهاب ب هیثان چند

 !بکشتش باال یبااهرم دست ؟بگویکن یم ونگاهیچ_

 .خوره یتکون نم زنهیزور م یهرچ_

 :از کوره در رفت شهاب

 ؟یچ یعنی_

 :گفت هیالنا باگر.خورد  ياتاقک تکان وحشتناك تر باز

 .رونیب دیاریتو ب نیتوروخدا منو ازا_

خودش . ندیمطلق اتاقک باعث شد درست چهره اش را نب یکیتار.به سمت همان روزنه کوچک خم شد  شهاب

 :کند وگفت دیتا نور راهرو فضا را قابل د دیعقب کش یرا کم

 باال؟  يایب نجایاز ا یتونیم_

 کنم؟ یم ریام؟گیب يچطور_

 . یشیرد م يا زهیم زهیتو ر.شمیمن رد نم. یکن ینم ریگ.نترس _

. را برداشت که باتکان مجدد اتاقک دوباره ازدستش رها شدند لشیوسا. به اطرافش کرد ینگاه یکیتار انیم النا

دستش را . کند يتر از آن بود باز بخواهد صبور زیکوچک عبور کند اما جان عز ي چهیدانست از آن در یم دیبع

 .گرفت  يبه لب چهارچوب فلز

 :نشست و گفت شهاب

 . نترس. شهیت هم حتما رد مسرت رد بشه بدن_

که به مددش آمد را گرفت و  یدست. هم ساده نبود یلیتنش باآن همه استرس خ دنیباال کش. دیلبش را جو النا

... 

 ...دیلرز شانیپا ریز نیآمد وبعد از آن انگار زم يناهنجار يپله صدا يبعد از نشستنش رو هیچندثان

 :آب قند را دست النا داد و گفت وانیل زن

تادرست شه پس  برهیصبح نگاه کرده بود گفته بود زمان م ساتمیتاس.آسانسور مشکل داره  نیگفتن ا روزید_

 ن؟یچرا ازش استفاده کرد

 :دختر جوان گفت ي دهیرنگ پر يبه چهره  یبا نگاه ریام
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اونم تو . آسانسورم روشنه یوقت میکه ندار بیغعلم .تا متوجه بشن خانم ذاشتیدر م نیخطر مرگ رو ا هی دیبا_

 .ورفت وآمدش حساب وکتاب نداره هیکه تجار یمجتمع نیچن

 ياز محتو يالنا جرعه ا. نگفت يزیتکان داد وچ يهمان ساختمان بود سر ياز شرکتها یکیکه کارمند  زن

 ریوفکرش درگ کردیم شیبود وتماشا ستادهیشهاب عقب ا. گرفت وبلند شد واریرا خورد و دست به د وانیل

احتماالت اشتباه خود را  نکرد انیقصد داشتند با ب ریمسوول ساختمان و مد. دوباره دخترك بود یشانس زندگ

 :به آنها گفت یبپوشانند که شهاب با نگاه عصب

 یم نجایاگرفت بازم  یو م یاگه جون کس.شما آسانسور سقوط کرد يها نیحاال که باتمام احتماالت وتخم_

 یلیآسانسور خرابو خ هی نکهینه ا. دیکرد یم اطیاحت دیبه اندازه همون چند درصد با د؟یکن یوسخنران دیستادیا

 .اسانسور ما جز اون نود درصده مادرصده و حت شیپنج ش ایاحتمال سقوط تو دن دیوبگ دیراحت روشن رهاکن

 :داشت و گفت یزبان چرب ونرم ریمد

 .دیریبگ کیبه فال ن. فتادهین یحاال که شکرخدا اتفاق_

به طرف النا . وبه بعد موکولش کرد دینزند و بحث مقابل دختر وحشت زده را درست ند یداد حرف حیترج شهاب

داشت که هنوز  یرفته اش نشان از ترس ووحشت لیتحل يصدا. دختر جوان تشکر کرد .  دیرفت و حالش را پرس

 :فقط گفت. فته بودنر رونیاز تنش ب

 من برم؟ ادیآژانس ب هی دیبگ شهیم_

 :اش را درآورد که شهاب گفت یگوش عیگفت وسر یچشم لی ریام

 .رسونمتون یخودم م رمیمن دارم م_

 :النا خواست مخالفت کند ادامه داد تا

 زایچ یلیخامشب با نیهم فمونیتکل دیبا.نجایگردم هم یمن برم ریام. خانم روشن ستیاالن وقت تعارف ن_

 يمناسب تر يجا هیساختمونو پس بدم و به فکر  دمیم حیاحوال قانع نشم ترج نیباا. ساختمون روشن شه نیتوا

 .باشم

 :زد يزیر یتکان داد و چشمک يسر لیریام

 .یفتیبگو فردا راه م يپس به مادر_

 ...داشت یدست از طعنه زدن برنم یطیشرا چیدره. او بکوبد يمحکم پس کله  یکیخواست  یدلش م شهاب
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گفت حالش هنوز جا  یاش م دهیپر يرنگ ورو. سمت دخترك انداخت  ینگاه میو ن دیکمربندش را کش شهاب

 :تکان داد و استارت زد يسر. است امدهین

 حالتون بهتره؟_

گرفتار شدن . سخت است شیمعلوم بود هنوز حرف زدن برا. و آرام تشکر کرد دیچیرا در هم پ شیدست ها النا

 یراحت نیکرد ، آنقدر ساده نبود تا به ا یسرد و وحشت آور مرگ آشنا م يکه نفس ها رابا هوا یطیدر شرا

 :گفت اریاخت یب. فراموش شود

 .یکه از هوش نرفت نیهست يا يدختر قو_

 :نگاهش کرد و شهاب لبخند زد النا

 .یکن دایخواد که سالم ازش نجات پ یم ياراده قو یطیشرا نیکردن توچن ریگ. گمیم يجد_

 :داد و گفت رونینفس پر لرزش را ب النا

 .مثل شما اطرافمون باشه واال االن تو چاه آسانسور بودم یتیکه آدم آگاه و با درا یبه شرط_

 نوع تشکر کردنه؟ هیاالن _

 :کرد و افزود  یکوتاه يشهاب خنده . جا خورد  النا

 . دیآدرس منزلو لطف کن شهیم_

 :خجالت زده گفت النا

 ...اما کردمیتشکر م دیبا_

 .دمید یافتاد من خودمو موظف م یم یواال اگر اتفاق رونیب دیایخواستم از فکر اون لحظه ب_

 دیآسانسور مشکل داره نبا دمیمن موقع اومدن د. خود شخص یاطیاحت یجز ب ستیکس مقصر حادثه ن چیه_

 .کردم یمجددا ازش استفاده م

اگر . نشده ریکردم که هنوزم د یدقت م شتریانتخاب ساختمون شرکت ب يبرا دیبا. دیبهرحال شما نگران نباش_

 .میکن یشرکتو عوض م يتوجهن جا یقدر ب نیموارد ا يدرهمه  نمیبب

اسم  کیهنوز جز .کردیاغراق هم م دیشا. مرد خوشش آمد نیا يریپذ تیاز مسوول. زد یلبخند کمرنگ النا

و  دیشهاب دوباره آدرس خانه را ازاو پرس. نبودند يبد ياز او نداشت اما ظاهرا آدمها یمختصر شناخت ییوآشنا

،شهاب تلفنش را که مدام چشمک  ندپشت چراغ قرمز که توقف کرد. اش کرد ییمجدد راهنما یالنا با عذرخواه
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دخترك درگوشش  فیظر يزد و به محض بله گفتنش صدا یلبخند کمرنگ لدایاسم  دنیبرداشت و باد زدیم

 : دیچیپ

 ؟یخوب. سالم _

 گذره؟یخوش م. سالم از بنده است_

 .دمییاونقدر که تا بابا راه افتاد منم دنبالش دو. یلیاره خ_

 :با تعجب گفت شهاب

 کجا راه افتاده؟_

 :کرد و گفت يخنده پر ناز لدای

 .من االن تهرانم با بابا_

 د؟یکنیم کاریتهران چ ؟يجد_

االن هم تو . ارتمیاومده منم التماسش کردم دلش رحم کرد و قبول کرد ب يقرار کار هی يبرابابا گفت _

 .ادیوبعد م رسهیبه قرارش م رهیبابا هم گفت م. هیطبق معمول دنباله باز لیریام. شرکتتونم

 .امیکه من اتاق گرفتم تا ب یبرو هتل يخوایم_

 .بابا پوستمونو بکنه يخوایم... وا شهاب_

 :به النا کرد وگفت ینگاه مین شهاب

 .گردمیبرم گهیساعت د میمن تان.میزن یحرف م امیباشه م.خب یلیخ_

 .ایزودتر ب.منتظرتم_

مقابل ساختمان پارك  نیماش یوقت. کرد شتریب یرا قطع کرد و سرعتش را کم یگوش "حتما"با گفتن شهاب

 :کرد سمت او برگشت و گفت

حتما باهاتون تماس  انیکاو يآقا ایمن . خانم روشن فتهیب قیوشرکت به تع يکم کارا هیاحتمال داره _

 .میریگیم

 . دیاومد بهم برسون رونیمن از اون چاه مرگ ب لیوسا يفقط اگه جنازه .ممنونم_

 :لبخند زد وگفت شهاب

 .دینگران نباش. حتما_

 :راسمت او گرفت و گفت یکارت سپس
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 .اومد من درخدمتتون هستم شیبراتون پ. درمورد کار یاسوالی یمشکل_

. دیارسالن را ازپشت سرش شن يرانبسته بود که صدا نیهنوز درماش. شد ادهیکارت را باتشکر گرفت و پ النا

رابست  نیدرماش. سالم کرد. او بود یعصبان يکه توجهش را جلب کرد چهره  يزیباتعجب برگشت و تنها چ

 . ندهد تیاهم نشدن ارسال کیاشت که به نزدآنقدر عجله د. دور شد یوشهاب با زدن بوق کوتاه

 :گرفت جهیاش انداخت و خودش فکر کرد و نت دهیپر يبه کارت درون دست او و رنگ ورو ینگاه ارسالن

 !یگشت یم نیگزیبگذره بعد دنبال جا یذاشت یروز م هی_

زده به  رتیح. حساسشاز سر کوه غرور و ا یسقوط ناگهان کیالنا تکرارشد اما  يلحظات سقوط باز برا انگار

 :ارسالن نگاه کرد و گفت

 ؟یگیم يدار یچ_

 :باال گرفت شیو مقابل چشم ها دیکارت را ازدست او کش تیبا عصبان ارسالن

 یمن دست اندازت شد که پرتم کن يو باز یگشت یدنبال بهونه م. بزن ینگاه کن بعد خودتو به نفهم نویا_

نداشته  متیمنم ق نیاندازه سپر ماش نشیماش نکهیکه چشم من کور شه نه ا يدیرس یم یکیکنار؟ حداقل با 

 .باشه

 :لرزان گفت ییو با صدا دیکارت را از دست او کش. زند یبه قلبش چنگ م یاحساس کرد کس النا

فهمم حکمت خدا  یتازه م. يندار يکه تو ثابت کرد هیبه شعور ستین نیماش یونیلیآدم بودن به سپر چندم_

فاصله  زایچ یلیکارم که عقل و ذهن فاسدت از درك خ حینه توض گمیمحض اطالعت م. یچ یعنی گنیکه م

ام بود که فقط کمکم  ندهیآ رآقا همکا نیدچار حادثه شدم و ا. نینب ویآدم چیه.  نیباچشم خودت منو نب. گرفت

بود که  يتو نبود، بخاطر فاجعه ا دنیام از ترس د دهیرنگ پر يدیفهم یم يکرد ینگاه به سرووضعم م هی.کرد

 ...ازسرم رد شد

 :را گرفت  شیمکث خودش را به او رساند و بازو هیارسالن با چند ثان. راگفت و سمت ساختمان رفت  نیا

 ...النا باور کن که_

 :به شدت دستش را پس زد النا

و رفتارت  نیتوه یکن هیتوج یناگه کارتو بتو یحت. فقط برو . مصرترم کرد ارسالن ممیمتهم کردن من توتصم_

 .ستیقابل جبران ن

 :ستادیا کشیگرفت که ارسالن نزد واریدستش را به د.را زد  فونیآ
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 ...باشه و نیا انیجر کردمیفکرنم.بودم یعصبان. النا خوامیمعذرت م_

انگار تازه . شد  يجار شیپشت در اشک ها. اوبست يبا باز شدن در النا وارد خانه شد و در رامحکم به رو اما

 ...هرچه اتفاق بد بود امروز دامنش را گرفت. گذاشته بود ریتاث شیهم رو شیاتفاق ساعت پ

 شده النا؟ یچ_

 ...اورا پشت در جا گذاشت "یچیه"به خودش آمد وبه سمت اتاقش رفت و با گفتن  میصدا و نگاه نگران مر با

 :د گفتبالبخن. نشست لدایکرد و کنار  زانیکتش را آو شهاب

 .میگرد یو فردا باهم برم میمون یامروز و م. ياومد يخوب کرد_

 :و گفت دیابرو درهم کش لدای

 ؟يایمگه تو امروز نم_

 .روشن کنم فشویاومده که مجبورم بمونم وتکل شیپ ییکارا هی یول فتمیقرار بود صبح راه ب_

 :گفت يبا دلخور لدای

 ؟يایفردا م یگی،باز االنم م امیفردا م یگفت يهرروز زنگ زد.  يهفته است موند هیواالن  يتو دوروزه اومد_

 :گفت یمیدست او را گرفت و با لحن مال. دیکامل سمت او چرخ شهاب

 انه؟یمشکلش حل شه  دیبا. میاالنم با ساختمون به مشکل خورد. نشده بود ینیب شیکارا پ_

 .میامروز برگرد ایتوب. کارا رو انجام بده هیبق. اونکه کار نداره.  نجاستیکه ا لی ریخب ام_

بار  ریاش تهرانه منم از ز یاگه زندگ شهینم لیدل. ستیدرست ن. رهیاالن چندماهه تمام کارا رو دوش ام_

 . کنم یشونه خال تیمسوول

 !جز من یتوبه فکر همه هست_

 :دیو دست به صورتش کش دیاو چرخ يآمده از روسر رونیب يموها يشهاب رو نگاه

 .میتا فردا باهم برگرد یبمون زنمیخودم باعمو حرف م_

 :وگفت دیلب برچ لدای

 .يانداز یپشت گوش م ویساله همه چ هیکه چرا  رهیگیبهونه م یکنه و باز کل یقبول نم یدون یم_

 :فرستاد و عقب نشست رونینفس کالفه اش را ب شهاب

 . لدای یزنیتوباز حرف خودتو م گمیم یمن هرچ_

 ؟يدیو به حرف من گوش مچقدر هم ت_
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 :سر چرخاند و گفت.داد  هیمبل تک یسرش را به پشت شهاب

 کنم؟ کاریچ یگیم_

 :تر نشست وگفت کینزد لدای

 . تهران شو و برو تو کارخونه  الیخ یب. به حرف بابا گوش کن_

 شه؟یعوض م یچ_

 .من خسته شدم از معلق بودن. شهاب مونیسر زندگ میریزودتر م_

 :و گفت دینرم او کش يگونه  يپشت انگشتانش را رو شهاب

 نگفتم؟.يبهت گفتم و قبول کرد. کنم  یزندگ هیبق تیبل ریتونم ز ینم گهیمنم خسته شدم اما د_

 :نشست و کالفه گفت شیسرجا لدای

 رییتغ قدرنیا هویفهمم چرا  یمنتظر بمونم تا کارات روبراه شه اما نم هیو منم قبول کردم برخالف نظر بق یگفت_

 .به تهران يداد ریهستن بعد تو گ گهید يجا هیما  يوخانواده  یتمام زندگ. يکرد

 .موضوعو نشکاف نقدریا. دور شم زایچ یلیاز خ خوامیم نکهیواسه ا_

 .شهاب؟ من زنتم یچ یعنی_

  ؟یتونیم.بار به دلخواه من رفتار کن هی یاگه زنم_

بلند شد و چادرش را از  لدای. گذاشت و صاف نشست شیپلک ها يشهاب دست رو.نگاهش کرد يبا دلخور لدای

 :برداشت و گفت زیآو

 ...انگار. شمیم رتیگیپ یلیکنم خ یاشتباه م. انگار حق با بابا بود_

 :حرف او آمد انیم یعصب یدستش را انداخت و کم شهاب

عموئه  لیکه باب م يو به کار یاز محبت من نسبت به خودت استفاده کن يخوایکه م یکن یاشتباه م_

بزرگ شدم و  میپدر يدست خانواده  ریموضوعه واال من ز نیاومدنت هم واسه هم نجایتا ا. لدای یمجبورم کن

 یفهمم اومدنش تا تهران ب یروزه با زنم برم م هیسفر  هیسال هنوز نتونستم  هیبعد از یوقت. شناسمشون یم

مشت سنت و بد وخوب  هیساعت تونستم تا حاال کنارخودم داشته باشمت و کیسفر سرمو بخوره، . ستین لیدل

 باور کنم دخترعمو؟ ؟ياومد نجایکردن من تا ا ریو د یفقط به صرف دلتنگ یگیو تو سرم نکوبن ؟ بعد حاال م

 :چادرش را سرش کرد و بابغض گفت لدای
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 حتینداشته باش منم به خواست دلت، نصتوقع  یکن یو خانمم از دخترعمو استفاده م زمیعز يهرموقع به جا_

ازمن . توئه يسرد. ستیمشکل من سنت وکوفت وزهر مار ن. پا بذارم شهاب ریخانواده امو ز يها و خط قرمزا

وقتا  یگاه. دارم ازیدختر جوونم وبه محبتت ن هیمنم  یذره فکر کن هیخودت  نکهیبدون ا يتوقع زن بودن دار

 ..و  یذاشت ینم شیوقت پا پ چیبابا نبود تو ه شنهادیه پاگ. کنم حق با مامانمه یفکر م

 ؟یزنیحرفا رو م نیسال بار چندمته ا هی نیتوا. لدایبس کن _

خودتم  ینبوده وخواست قلب نطوریا یداشتم تو بگ دیام دمیفقط هربار پرس. شمارشش ازدستم رفته .دونم ینم_

 ... یبوده ول

 .اعصابمونو خورد نکن جایکرد پس با بحث ب یمن وتو فرق م طیشرا یدون یم_

 .بهونه است نایا. تونن خواهر وبرادر باشن ینم ییدخترعمو وپسرعمو چیه_

افسار  دیترس یم.کش دهد شتریخواست بحث را ب ینم. گفت رلبیز يبرد و استغفار شیموها انیدست م شهاب

 . زبانش را ازدست دهد

 کنه؟ یشو عقد مخواهر يکدوم برادر ؟یگیتوچرا مزخرف م_

 .کنه یبا زنش رفتار نم بهیغر هیسال مث  هیهم  يمرد چیه_

 :کرد يحوصله ا یب يخنده  شهاب

 !ها شهیم تیزیچ هی. لدایبود  یوکوفت یاالن حرف سنت خونوادگ نیهم_

 :سرخ شد و لب به هم فشرد لدای صورت

 . هات بود يمنظور من به سرد. کنهیم لیتحل خوادیکه م ياونجور ویمغزت همه چ_

 :بلند شد و دست به کمر مقابلش قد علم کرد شهاب

 من وا بره؟  خیکه  ينشون داد يزیتو چ_

 :و گفت دیخودش را عقب کش. گرفته است ینشان داد که منظور شهاب را به خوب لدایشدن صورت  قرمز

 کردم؟ یم کارتیچ_

اومدم خودتو  شیهر موقع من پ نکهینه ا. کردیم تییراهنما.بچه داره نینصف ج هیکه  يدیپرس یم نیاز نسر_

 . فهمه یدستت بهم نخوره بابام م یو گفت يدیچیچادرت پ نیب

 !یزنیم دیجد يحرفا_
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 ینیبه اندازه خانواده ،منم بب دیبره با شیرابطه درست پ نیا يخوایاگه م یبدون گمیدارم م.ستین دیحرفام جد_

 .  نجایا امیم شهیهم يهم برا گهیدوماه د یکیوتا دمیمن تهران خونه هم د. هیحرفمم جد. لدای

 :صورت او ماند که شهاب گفت يرو لدایناراحت ودلخور  يچشمها

 .گرفتم ممویگفتم که تصم. منو نگاه نکن ينجوریا_

 :مبل گذاشت و سمتش خم شد یشهاب دست به پشت. لب مبل نشست و سکوت کرد لدای

 ؟ینیخونه رو بب میبر ادیتا عمو م يخوایم_

 .ستیمهم ن. نه_

 چرا؟_

 . میدونم بابا بذاره از دم دلش تکون بخور یم دیبع نکهیواسه ا_

 .هینه بق. لدای میریگ یم میخودمون تصم مونیواسه زندگ_

 :سر بلند کرد و گفت لدای

 همه مثل خودتن؟ یکن یتوچرا فکر م.پدرمه یزن یازشون حرف م يکه تو دار يا هیاون بق_

 :وگفت دیبالفاصله از جا پر لدای ستادیا یوقت. رنگ وحالت چهره شهاب عوض شد هیچند ثان درعرض

 ...خواستم بگم یم یعنی. شهاب یمنظورم و اشتباه برداشت نکن.دیببخش_

 :گرفته گفت یمحکم ول ییو با صدا دیانگشت مقابلش کش شهاب

پدر ومادر  یب. کشم یذارم ودورتو خط م یمزخرف گفتنت نم يپا گهیگفته بودم د. لدایبار دومت بود  نیا_

 . ستیبودن من نقطه ضعفم ن

 :جلو رفت وگفت یمانیبا بغض و پش لدای

 ...بخدا...شهاب _

 :را بست شیگذاشت وچشم ها ینیانگشت مقابل ب شهاب

 .نگو یچیه گهید. سیه_

گذاشت وبلند  زیمیتابش را رو شهاب متعجب لب دنیبا د لی ریام. دنبالش راه افتاد لدایرفت ، رونیاتاق که ب از

 :شد

 کجا شهاب؟_

 .کنه یم یچه غلط نمیبب کهیمرت نیا شیپ رمیم_
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 :بااخم به طرفش برگشت و گفت لیریام.داد هیتک واریگفت و به د یاه لدای.دیرابه هم کوب در

 ده؟یبر سیگ ياش کرد وونهید یگفت یباز چ_

 :باحرص گفت لدای

 .خراب شده واال سرجاش نشسته بود نیتوا ادیتوسرش ب یتوئه که انداخت ریهمه اش تقص.به توچه_

 :را گرد کرد شیچشمها ریام

 چه مرگتونه باز؟.شرکتو داد ومن خر شدم یندگینما شنهادیحاال خوبه خودشهاب پ_

 :کرد و گفت ینچ نچ ریام.دیوارد اتاق شد و در رامحکم به هم کوب. نگفت يزیچ لدای

 ...بدهخدا جفتتونو شفا _

**** 

 

 :دنبالش راه افتاد و داخل اتاق گفت لی ریام

 . شهیمنقرض م زادیهمه مث شما دوتا باشن کال نسل آدم. رنیبگ ادیاز تو  يزن دار انیب دیملت با_

 :ادامه داد الیخ یلم داد و ب زیم يرو لی ریام.نشست و چپ چپ نگاهش کرد  زیپشت م شهاب

 بره؟ ينجوریاالن ا یذاشت یزبونت م ریزن رفته بود ز يتو مزه _

 ر؟یام يبند یم_

 .هرز شده_

 :گفت يرفت و فور نییپا زیم يسر ونگاه شهاب از رو دنیچرخ با

 .بابا گمیومهره فکم و م چیپ_

 . شد زشیم يرو میلب نثارش کرد ومشغول ورق زدن تقو ریز ییناسزا شهاب

 .دمیمردك به توافق نرس نیمن باا. میشرکت باش يبه فکر جا برا دیبا_

 :با تعجب نگاهش کرد لی ریام

 ؟ییکدوم مردك؟ فنا_

 .گمیساختمونو م ریمد. میزودتر قرارداد و فسخ کن میصحبت کن دیبااونم با_

 شهاب؟ یچ یعنی_

 :از داخل کمد برداشت و گفت یکارتون شهاب
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تو هنوز فرصت  یول. زهیم بربه ه یکنم چون ممکنه فردا برگردم همه چ یهامو جمع م لهیمن امشب وس_

 .يدار

 م؟یبر یکدوم قبرستون میحاال ول کن.میهمه خرج کرد نیچته تو شهاب؟ ما ا_

 :گفت لشیوسا يمشغول جمع آور شهاب

 .تو نگران نباش.ضررش با من_

 :گفت تیخم شد و با عصبان زیم يرو لی ریام

 داره؟ یبرم يمگه کار لجباز ؟ياریپول درب يخوایازکجات م ؟یگیچرا مزخرف م_

 :وسربلندکرد دیکوب زیم يکف دستش را رو شهاب

 .مورد دخالت نکن نیتودرا. از هر جا _

 :را تکان داد شیودست ها ستادیتر از قبل ا یعصب لیریام

 دمیدم هزار نفرو د. آوردم ریاسم ورسم دار جا گ يمجتمع تجار هیتا تو  دمییمثل سگ دو!... خوبه یلیخ...خوبه_

 ...دخالت نکن؟ بفرما شدم مترسک دست تو  یگیبعد االن م رمیبگ متیتا به ق

 :گذاشت زیم يو کارتن را رو ستادیا شهاب

. ستیموندن ن يکنن ،جا هیتوج خوانیو دائم م رنیپذ یاشتباهشونو نم تیکه مسوول ییاما جا يتومحبت کرد_

بعدم منظورم از مداخله نکردنت . بودم یتحت فشار وبدبخت میتو زندگ یبه حد کاف. دردسر ندارم يمن حوصله 

 .يا گهید زیدر مورد پول بود نه چ

 :لب مبل نشست وگفت یسپس با ناراحت. دیراه رفت و دست پشت سرش کش یکم لی ریام

 .رهیگ یپس م شویندگیمعراج نما. میافت یدوباره چندماه عقب م_

 .فتهیدوش تو ب يرو يادیذارم بار ز ینم بار خودم برگردم نیا.  میوقت دار گهیتا دو ماه د. رهیگ ینم_

 :شد نگاه کرد وگفت یکه پر م یبه دستان او وکارتن کوچک لیریام

 خراب شده خورد؟ نیا ریو ترکشات به مد يامروز چه کارت کرد که افسار پاره کرد لدای_

 :گفت یبا مکث کوتاه. صورت او نشست  يو نگاهش رو ستادیشهاب از حرکت ا يها دست

 .شهیمزخرف هم يهمون بحثا_

 :وگفت دیخودش را جلوکش لی ریام

 ؟یکن نید يادا یبود شهاب؟ خواست یدختر چ نیهدفت از انتخاب ا يجد_
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 .دوسش دارم_

 .يدیخند امونیمن باشه وعامل نصف بدبخت یمحترمت که مادر گرام يتوبه عمه _

 داره؟ یبه عمه چه ربط. ریخفه شو ام_

فکر کرد . که چسبوند ته اسم ما  یلی نیمث ا. ستینه گفتن بلد ن زنهیم یآقا جونش حرف یوقت نهیربطش ا_

 ... و ییودا لدایبعدم که انتخاب ... لی نیبا ا یول يایپور شهیم

 .به من ربطش نده يتو بخاطر اسمت با مادرت مشکل دار_

 .منتها ازنوع پنبه اش کنمیم یاحساس پهلوون ادیم لهی نیا یاتفاقا وقت.من بااسمم مشکل ندارم_

 :افزود لی ریکارخودش را کرد و ام شهاب

 ؟یرفت یم لدایبار انتخاب  ریمامان نبود تو ز ياگه حرفا_

 گذاشته باشه؟ ریعمل کردم که روم تاث شونیا يمگه االن به حرفا. به عمه نداره یربط_

 ؟يزدیحرفوم نینبود بازم ا ییبا دا شتیاگه بحث سه ماه پ_

 .نه سه ماه شهیوچندسال پ ستیخاندان مال ب نیباا بحث من_

 .به حالت نداره یواونور فرق نوریسه سال ا.سال یعددوگرد کن بگو س يخوایم_

 :دوباره برخاست و گفت ریشهاب ام يحوصله  یکالفه و ب بانگاه

باشه تنها  یهرچ. اومد که تو رو ور دل خودش نگه داره شیپ استشیبا س ییدا. شهاب  ستین ایتهران ب لدای _

ازدست اونه  یکش یم یواال به جون مامان آمنه ام که هر بدبخت یخوان دور بمون یو نم یهست يپسر ينوه 

عقد دخترعمو ،پسرعمو رو تو آسمونا  بگهبده و  شنهادیپ نکهیداد ، چه برسه به ا یرو هم بهت نم لدای يجنازه 

 .بستن

 :زل زد لیریراتنگ کرد و به ام شیچشمها شهاب

 ه؟یمنظورت چ_

 .یهمونجا بمون ذارهیتحت فشارت م لدای لهیبه وس. یدونیمنظورم وخوب م_

 :جلو رفت ریشد و ام رهیدرسکوت به اوخ شهاب

ضرر  نیاز ا شتری، االن اون عقل وامونده رو کار بنداز و نذار ب يکه به حرف من گوش نداد شیسال پ هی_

 .خوره یهم به درد تو نم گهیصد سال د لدای.یکن

 :گفت یعصب یو با لحن دیاز رخ شهاب پر رنگ
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بگن لنگه ننه باباش بود و دوروز نتونست  يخوا یم ؟یزن یگوش من حرف م ریرسه که دائم ز یم یبهتو چ_

 زنش بمونه؟ يپا

خواستن ازت  ين و هرجورچرت و پرتا خفتت کرد نیباهم! بدبخت... طرز فکرت نیخاکتو سرت باا... د_

 یدنبالش رفت گن؟یاصال از کجا معلوم راست م.  يطرز فکرشونو قبول ندار یکن یادعا هم م. گرفتن يسوار

  ؟وبرات قصه گفتن و به خورد مغزت دادن یمث احمقا نشست ای گهیم قتویحق یک ینیبب

 .کنه یبه حال من نم یسنگ قبرن وفرق هی ریبود االن اونا ز یهرچ_

 ؟ییبگن مث اونا یترسیکنه پس چرا م یبه حالت نم یاگه فرق_

 :شد و گفت کشینزد لی ریام. گرفت شیدست ها انینشست و سرش را م یصندل يرو شهاب

 ؟يدستشون داد یتو واسه چ ندهیآخه آ.گنیاصال اونا راست م. گذشته به درك_

رو  لدایمن . پس تمومش کن.  رینبودم ام نجاینحس گره بزنم االن ا يمو به اون گذشته  ندهیآ خواستمیاگه م_

 .کنم ياون باز يوآبرو یکه بخاطر اختالفم باعمو بازندگ ستمیاونقدر خودخواه ن. کنم یول نم

 ؟یبکش يخوایم یمتعهد بودنتو به رخ ک_

 .خودم_

 :با پوزخند گفت لیریام

 .ودلت سر خورد االغ جون ياومد_

 :سرتکان داد لی ریام.نگاهش کرد یعصب شهاب

قسمت ازدواجه و عقل  هیسنت . به تاهل و تعهد و کوفت وزهرمارم کار نداره. ممکنه هر آن پر شه یدل خال_

 ...سنت وحرف بزرگترا يپا یتو فقط نشست. قسمتشه هیودل 

 .کنترل هوسمو دارم يعرضه _

 ...اون که صدالبته واال تا حاال _

 .ربط ندهمن  یچرت وپرتاتو به مسائل خصوص ریام_

ترسم آخر کارت به  یم. يمث سگ شد يکه عقد کرد یاز موقع. تو ببره یخصوص یمرده شور خودتو زندگ_

 .بکشه گهید يزایچ

 :گفت يفور لی ریبرداشت ام زیم يشرکت راازرو سیشهاب تند تا
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 يداراخار میس نیتو تازه خودتو ازب. سر دل وکارشه. مرگ خودت ستیحرف من سر هوس ن. غالف کن بابا_

صاف وساده  يلدایبا اسیکه قابل ق شهیمختلف م يها سیتازه دور وبرت پر از ک. رونیب يدیخانواده ارجمندکش

 ...فته،پسیممکنه ب یهر اتفاق. ستنین

 :را برداشت و گفت لشیموبا شهاب

 ...نشو طونیتو هم ش. شهیبسته م یباشه چشمم رو همه چ لدای یوقت_

 ؟یجات بذاره ، چ لدایاگه _

 :پوزخند زد شهاب

 .هیکه بلده صاف وسادگ يتنها کار لدای_

 ؟یچ ییدا_

 .برواونور بذار من برم.ریبس کن ام_

 کجا؟_

 .طرف فرودگاه که برگردن رنیم گهیدوساعت د. هتل_

 ؟يباهاشون بر يخوا یم_

 :لب گفت ریز لی ریام. رفت  رونیگفت و از در ب یمحکم "نه" شهاب

 هیفقط خداکنه من اشتباه کنم وتو بابق ییقدر تند بدو نیهم شهیهم یبلکه بتونفرار کن ... فرار کن شهاب_

 .یفرق داشته باش

 يقلب کار ساده ا ي چهیبستن در.انتخاب اشتباه ممکن است فاجعه به بار آورد کی میفکر کن یاست گاه خوب

 يگریاگر با هرکدام بخواهد سر د. انسان با اراده،تعقل واحساسش است که اشرف مخلوقات نام گرفت. ستین

و  دیترس یشهاب از آن م کهبود  يزیچ نیا. کشد یم نییخودش را در دام حماقت ها پا يکاله بگذارد پا

 ...زد یهم بر ترسش دامن م لی ریام يزمزمه ها

 ...از سرنوشتش باشد ییفت جزوسرکو خیخواست باز تکرار تار ینم

**** 

 

نسکافه اش را دست به دست  وانیل. نم دارش را پشت گوش زد  يو موها ستادیا شیقفس مرغ عشق ها مقابل

 نیافتاد که درا ایآر ای. بود  دهیسر مرغ عشق ها به هم چسب.  دیقفس کش يفلز يتنه  يکرد و انگشت رو
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چقدر . سراغش آمد یدلتنگ. ستب یزبان م یب يجور و ناجور به پرنده ها يهزار وصله  طنتیمواقع با خنده وش

 يهوا. صدا سمت تراس رفت یب. اوردیپرنده ها را از آرامششان در ب امدیدلش ن. بود یخال شیها طنتیش يجا

. نکرد آزاد  يتازه از حمام آمده بود اما احساس سرما در هوا نکهیباا. حالش را جا آورد  بهشتیارد لیخنک اوا

دوست نداشت با  گرید. کند يپاکساز ریکرد ذهنش را از اتفاقات اخ ید وسعیرا نوش وانشیل ياز محتو يجرعه ا

 دهیلحظه هم به ارسالن فکر کند اما افسار اراده اش را دردست نداشت و به هرسو کش کی یحت روزیاتفاق د

مطلق  یآگاه الیو به خ نانیث وبا اسب اطمبدون مک شیگذشت که تا چند روز پ يافکار ياز دروازه . شد یم

را به تنش گذاشته  یخستگ یمانیپش تیو در نها دیبود ،مکث و ترد دنیحاال که وقت رس. سمتش تازانده بود 

. آمد منیشده بود و به نش داریمادر بزرگش از خواب عصر ب. آمد رونیب الیتلفن از فکر و خ يصدا دنیباشن.بود

روزها بخاطر  نیعمه اش کرد که ا با يمختصر یاحوال پرس. گفت و تلفن را برداشت يریبا لبخند عصر بخ

 يپدر يتلفن با اسم خانواده  نیمناسبت ها ا کیاصوال جز موارد خاص وتبر. گرفت یتماس م شتریمادربزرگ ب

از . اموتم نیهم.بودند  یمحب ياز طرف مادرش هم که کال دو دوست و حاج خانم وحاج آقا. خورد یزنگ نم

را  یکرد و گوش یخداحافظ ي، فور ردیرا بگ شیچندروز پ ياستگارخواهد سراغ خو یم دیعمه فهم يحرف ها

را  يندهد چا رزنیغرولند کردن دست پ يآنکه باز بهانه  يبه سمت آشپزخانه رفت و برا. دست مادر بزرگ داد

 ناپ ياز باال یسرک.آمد یهم از مادربزرگ نم ییبود وصدا ستادهیا کاریب. دم گذاشت و منتظر ماند تا آماده شود 

راه  یخودشان سازمان جاسوس يبرا یزن ها هم گاه. خنده اش گرفت. آرام مشغول صحبت است دیود دیکش

مادر خواست در رابزند  الیسمت در رفت و به خ عیسر. خانه هم آمد فونیآ يدرهمان احوال صدا. انداختند یم

را  یگوش عیسر. خودش بود! نه  اماکند  یاشتباه م نکهیا الیدقت کرد باخ شتریب یکم. شهاب جاخورد دنیاماباد

 :برداشت و گفت

 ...ارجمند يسالم آقا_

 :و سالم کرد دیچرخ فونیسمت آ شهاب

 خانم روشن؟ دیاریم فیتشر قهیچنددق_

کنار  زیالنا بالفاصله از آو.اما شهاب تشکر کرد وگفت منتظر است دیایدر رافشرد و تعارف کرد داخل ب یشاس النا

را نگرفته است و ممکن است  ییدانست جا یخودش هم م. رها کرد شیموها يرا برداشت و فقط رو یدر شال

قدم تند کرد و . نبود  یخاص یدگید وبند پوشیبزند اما کال درق رونیشال ب نییاز باال وپا شانشیباز و پر يموها

 .کرد یکوچک خانه را ط اطیول حط
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ظاهر دختر  يلحظه نگاهش رو کی. جواب داد ییو سالم مجدد او را با خوشرو دیشدن در شهاب چرخ باگشوده

ضمن . خودش را جمع وجور کرد ونگاهش را کنترل کرد عیباال بپرد اما سر شیحرکت ماند تا ابرو یجوان ب

 :ترا سمت النا گرفت وگف فیک يمختصر یاحوالپرس

 .بودن ونتونستم بهتون برسونم ریآوردن اما خب من درگ لتونویوسا شبید_

چرا  دیخودش هم نفهم.دست او افتاد دیسف نگیرا گرفت و همان موقع تازه نگاهش به ر فیک یبا خوشحال النا

همزمان نگاه . شهاب متوجه شد و به النا نگاه کرد . تشکر کرد اما هنوز نگاهش به دست او بود . جاخورد

 :النا با لبخند گفت. شد يچرا از تعجب نگاه او دچار حس بد دیو نفهم دیدخترجوان هم به طرفش چرخ

 .دیبخاطر من از استقبال خانومتون جا موند روزیفکرکنم د_

 :دیپرس جیگ یکم شهاب

 تهرانه؟ یدونستیشما م_

 :لبخندش را مهارکرد النا

 .دیمهمون دار دمیفهم نیتو ماش روزتونید يحرفا نیازب یول دیببخش_

 :لبخند زد "آهان"با گفتن  شهاب

به منزل هم مطمئن  دنتونیاز حال شما ورس کردیم جابیا فهیاحوال وظ نیباا. خبر بودم  یمن از اومدنش ب_

 .میبش

 .دیکرد شما لطف_

 قیشرکت به تعو تیفعال یمدت شروع رسم هی دیشروع کار ندار يبرا يدرضمن اگر عجله ا. کنم یخواهش م_

 .میمکان و جابه جا کن میداد حیترج روزیافتاده چون با اتفاق د

در  ییخطا نیباشم که کوچکتر تمیمراقب فعال یلیخ دیاحوال منم با نیپس باا. ستین ياصال عجله ا.نه_

 .شدنم بشه کاریشرکت ممکنه باعث ب

مقابلش  نهیچندگز ياگر روز... تر قیتر شد ونگاهش دق قیعم اریاخت یلبخند النا ب.کرد  یآرام يخنده  شهاب

 . انتخاب بود نیمرد پررنگ تر نیخنده قطعا ا نیجذاب تر يگذاشتند برا یم

ساختمان هم محابم نکرد  رانیمد ينه هامن شب قبل هم کم حوصله بودم و بها قتشیحق. هیچه حرف نیا_

 .ستمیهم ن یالبته ناراض.گرفتم میشد که زود تصم نیا

 . امیپله هرروز باال ب یبود من مجبور بودم کل مونیچون اگه قرار بر همکار نیکارو کرد نیخب ازنظر من بهتر_
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شروع کارو با تماس . که امروز مسافرم فتمیزودتر راه ب دیمن با ستین یخب اگه مشکل. حل شد. دینگران نباش_

 .دمیبهتون اطالع م یتلفن

 داخل؟ دیارینم فیتشر.ممنون _

 .شده رمید یلیاالنم خ نیتاهم. دیبه خانواده سالم برسون_

را  يناز يصدا نیبه محض دور شدن ماش. رفت نیکوتاه سمت ماش یمجددا تشکر کرد وشهاب با خداحافظ النا

 :دیگوشش شن کینزد

 ...مسال_

 دهیرس يبا ناز ایکه گو دیراهم د میحواله اش کرد و مر یوخنده ش کوفت يناز دنیو باد دیشوکه ازجا پر بایتقر

 :داد حیتوض. شهاب بود نیماش یمعطوف او شد که نگاهش هنوز درپ شتریسالم کرد و حواسش ب. بودند

 .اونجا موند واالن برام آورد فمیگفتم ک. همکارم بود مامان_

 نیا گریداشت اما د یبیحال عج. اصال حواسش آنجا نبود. نگاهش سمت النا برگشت یزد و خشک یپلک میمر

 :چهره اش بماند يسالها رو نیلبخند زد تا بازهم نقاب آرامش ا. حس ها کهنه شده بود

 .دیرس یبابات هم کم کم م. داخل يکردیدعوتش م_

 :ه کنار گوشش گفترا از دست مادر گرفت و باخند دهایخر ي سهیک النا

دست از  گهیاومد داخل د یهمکار منم م. سال سوژه داره باعمه حرف بزنه  هیاندازه . باال نشسته  یمامان_

 .گذشت یم یوعمرشون به تنبل دنیکش یکردن سوژه م دایپ يتالش برا

و قربان صدقه اش  دیاورا محکم بوس يالنا با خنده گونه . به او اسمش را زمزمه کرد يبا نگاه شماتت بار میمر

 :جلو آمد وگفت يناز. رفت

 نشده؟ شعوریکم ب هیبه نظرتون دخترتون  یجون ول میمر دیببخش_

 :وگفت دیخند میمر

 .کنم یمن در امور شما دخالت نم_

 :با لبخند فاتحانه گفت النا

 ...مامان یمرس_

 ؟یال یکن یم غیپوشک تبل_

 !يدیررسکه با مامان جونِ من س يتواول بگو کجا بود_
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 .فضول خانم میدیهمو د ریتو مس یاتفاق_

 نییراپا يچا يالنا قور.رفتند و به مادربزرگ سالم کردند منیاول سمت نش يوناز میمر. ساختمان شدند وارد

 ياش را رو يمانتو وروسر میمر. دیچ ینیفنجان ها را داخل س. خوب بود يخداروشکر عطر چا. گذاشت 

 :گذاشت و گفت یصندل

 .که با مادربزرگت معذب نشسته يناز شیتو برو پ_

 .يایکه توهم زود ب یبه شرط.رمیم زمیر یم ییچا_

 .امیجمع وجور مختصر کنم وم هی_

و مقابل چشمش باال گرفت  ختیرا کمرنگ تر ر یفنجان. سر تکان داد ومشغول پرکردن فنجان ها شد النا

 :وگفت 

 .هریباز بهونه نگ یمامان.مامان رنگش خوبه_

 :وگفت دیسمت او چرخ میمر

 ...جان یال یراست. زمیخوبه عز_

 .جونم_

 نه؟.همکارت جوون بود_

 .مامان سمهییارجمند ر يآقا یبه عبارت_

برگشت و خودش سمت النا  نگیگوجه داخل س لونینا. دیحس شدن انگشتانش را فهم یو ب دیپر میمر پلک

 :دیچرخ

 ارجمند زاده؟_

 چطور؟.شهاب ارجمند.دهارجمن شیلیفام. نه مامان_

 . کرد آرام باشد یآب دهانش را قورت داد و سع میمر

 .به نظرم چهره اش آشنا اومد.  يطور نیهم. یچیه_

 پیازاون ت. چهره اش باشه کیمیکم برام آشنا اومد اما حدس زدم به خاطر م هی دمشیاتفاقا منم اول د_

 .شیدید ییجا هی یکن یفکر م شهیآدماس که هم

 :گفت طنتیزد که النا باش یلبخند کم جان میمر

 .خنده یازاون مرداس که خوشگل م. مامان يدیرسیزودتر م قهیفقط کاش دو دق_
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 :گفت یفیضع يباصدا میمر

 ...النا_

 .گفتم يبه چشم برادر. ستیمنم چشمم به ناموس مردم ن. صاحب داره.دعوا نکن مامان_

 ...ببر دختر توییچا_

 ...اهایزود ب... چشم_

پلکش  ریغلتان ز يتا قطره ها دیآب به صورتش پاش یمشت.گفت يبرگشت و آهسته باشه ا نکیسمت س میمر

 دهیآنقد که غصه وقصه اش درهم تن. کرد ینم شیدرد رها نیا. کرد ینم شیآرزوو اشتباه رها.باز پنهان شوند

 ...ورها نشد

**** 

 ؟یبست قراردادتو

 :گذاشت ونشست يرا کنار دست ناز وهیظرف م النا

 .میقرار داد ببند تشونیفعال یروز قبل از شروع رسم هیقرار شد . نه_

 :را پوست گرفت و گفت ياریخ يناز

 شه؟ینم. رونیب ایمدت از فکر کار ب هیحاال _

 .بودم یجنابعال شیمنتظر فرما.چشم_

 :به پوزخند او نگاه کرد وگفت يناز

 ؟يدیچرا جواب ارسالنو نم یال_

 :نگاه کرد و گفت يه نازب یکم النا

 ؟يحرف بعد_

 ؟یکن یچرا خودتو لوس م_

 .کنن یم دایبه هم ربط پ قایسواال رو باهم جواب بدم؟ چون بخوام شرح بدم دق نیا ياالن همه _

 .دیاشتباه ساده از هم بگذر هیتر از اونه که با  يتون جد هیتو و ارسالن قض. یمتلک نگو ال_

 ساده است؟ یلیخ يدروغ وتهمت وپنهانکار_

 :تخت مقابل او نشست يراعقب زد وچهارزانو رو وهیظرف م يناز
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و  يذار یت باهاش قرار م یو منف میمستق ریبعد از جواب غ. ارسالن  يمعلومه که نه اما خودت و بذار جا_

ن مرد جوو هیسراغت هم با ادیم یوقت. يدیبه تلفنتم جواب نم. يریت سر قرار نم شهیهم یبرخالف خوش قول

 نیکنه ا یباشه فکر م يکن هرمرد رالنا باو... و یشیم ادهیپ نشیدرخونه ازماش يجلو کیش یلیکه خ نتتیب یم

 .مدت سرکار بوده

 :سپس گفت.او گوش داد  يبادقت و درسکوت به حرفها النا

 تموم شد تا منم حرف بزنم؟ حتیو تو ج حیتوض_

 :منتظر نگاهش کرد و النا گفت يناز

 نه؟.  دیپس و پنهون از هم داشته باش دیقطعا نبا تیمیهمه صم نیتو وارسالن باا_

 .یارسالن مثل برادرمه ال یدون یم_

ورق  حشیتفر نیبرادرت بزرگتر یخاله خرسه که نگ یبامن دوست تیدوست ایادعات دروغ باشه  دیبا ایپس _

 .مردمه یو زندگ هیسرما يرو ختنیر

انگار او بهتر از همه مطلع بود ! اما نه. انهی خوردیجا م ندیشد تا بب قیدق يناز يهنگام حرف زدنش به چهره  النا

 :چون لبخند زد وگفت. 

. کنه یم يارسالن فقط باز. يکه دار هیچه طرز فکر احمقانه ا نیا. دختر يکرده ا لیسرت تحص ریخ_

 بده؟ حیتفر... یحیتفر

 وسط؟ زهیر یچرا دسته دسته پول م هیاگه باز. يناز ستین حیاسمش تفر يهرباز_

 ...فقط هیباز جانیواسه ه_

 :النا باال رفت يابرو

 جان؟یه_

 .کارا بکنن یلیممکنه خ فتنیکه م یپسرا به کل کل و روکم کن. بار اون هیبازه، یم نیبار ا هی. آره خب_

 :گفت تیبا جد النا

هم ناموس  يکم کردن رو يفردا روز برا دیشا. ه به خورد مغزم بدمساد نقدریرو ا زایچ یلیتونم خ یاما من نم_

 .تا ثابت کنن تا چه حد مرد عملن زیم يبذارن رو شونمیو زندگ

 .یچرت نگو ال_

 انه؟یجان حق انتخاب دارم  يناز. اصال حرف من چرت و مزخرف_
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 ...اما يمعلومه که دار_

حداقل دلگرمم کنه  ایکارش داشته باشه  يبرا یمناسب حیخواستم با ارسالن حرف بزنم بلکه توض یمن م_

تازه ازصورت  يپرده  هی روزشید يمزخرفو بذاره کنار اما با حرفها حیتفر نیبراش مهم هستم تا ا نقدریا

تونم به  یمنم نم اره،یم نییپا فاسدآدم  هینگاه کوتاه ، من ونجابتو درحد  هیاون به صرف  یوقت. خودش کنار زد

. يما بدجور خراب شده ناز نیاعتماد ب واریدرواقع د. بهش گره بزنم مویل بهش اعتماد کنم وزندگقو هیصرف 

 .رو نداره هیساختن دوباره اش ارزش اول

 ...زد و تو یحرف هی تیاون تو عصبان. يریگیسخت م يدار_

. واقعا نسبت به ارسالن دلزده ودلسرد شدم.  زنمیحرف دل و عقلمو م... باشم؟ نه یعصبان خورهیاالن به من م_

 .رهیم نیکه بگم با گذشت زمان بخاطر عالقه ازب ستین يریدلگ

 :گفت یبا ناراحت يناز

 نه؟یواقعا حرف آخرت هم_

 .گرفتم ممویتصم. آره یمتاسفم ول_

 ...به خدا يلجباز یلیخ_

 .روش بذار يدوست دار یتو هراسم_

 :او گذاشت يپا يرا رو وهیگاهش کرد اما النا لبخند زد و ظرف من زانیآو يبا لب ولوچه ا يناز

 .تو بخور وهیم.به قول مامانم قسمت نبوده_

 :تالشش را کرد نیآخر يناز

 .فکر کن شتریذره ب هی. ارسالن واقعا تو رو دوست داره یال_

 :فرستاد وآرام گفت رونینفسش را ب النا

 .نداره دهیفا. بحثشو ادامه نده گهیلطفا د_

 :را به هم فشرد وبرخاست شیلب ها يناز

 .فکرکن شتریب گمیاما من بازم م_

 ؟يچرا بلند شد_

 :گفت شیمانتو دنیدر حال پوش يناز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٥٩ 

بزنم بلکه دلت به  نهیبه س موییدرواقع اومدم سنگ پسر دا. سر بهت بزنم و برم هیاومدم . میشب مهمون دار_

 .یشد ال فیح یلیخ... اما ادیرحم ب

 :لبخند زد وگفت النا

 !الیخ یب گهید_

 باالخره؟ يای؟ م یکنیم کاریچ رازویش_

 .امیفعال ن دمیم حیترج_

 .ادیارسالن نم.نترس _

 چه طور؟_

رفت  خیتار شهیم قایدق. برگردن خوانیهم م گهید يهفته . از کانادا اومدن یبدون خبر قبل مییزن دا يالیفام_

 .و برگشت ما

 .شهینم یدلم به اومدن راض ستین یراض یلیراستش چون مامانم خ. يدونم ناز ینم_

 :انداخت و گفت شیموها يشالش را رو يناز

 .عقلت اومد سرجاش دیشا. خورهیهم به کله ت م يباد هی.ایاما به نظر من ب_

 .هنوز تا پس فردا فرصت هست. کنم یهماهنگ م وایباش_

**** 

 :گوشش گذاشت يرا رو یتکرار کرد و گوشراننده  يآدرس را برا.نشست نیماش داخل

 يزود نیبه هم يخوایم يکه زد ينگفتم؟ بعدم با گند آخر. حساسه ییزایمن بهت گفته بودم به چه چ_

 مشکل حل شه؟

 گفت؟ يمحکم وجد_

 .کردیم ینه پس شوخ_

 :داد هیتک یصندل یفرستاد وبه پشت رونینفس کالفه اش را ب ارسالن

 شد؟ یچ رازتونیش_

ازت  یلیاالن خ. بذار فکر کنه.مدت دست از اصرار بردار ارسالن هی یذره سست شد ول هی يایبهش گفتم تونم_

 .ناراحته

 ؟يناز يندار يفعال کار_
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 .نمتیب یشب م.نه_

مرتبه تمام  کی. رفت یم شیخوب پ شیتمام برنامه ها. کرد زینثار همه چ یپرت کرد و لعنت زیم يرا رو یگوش

دوباره زنگ خورد  لشیموبا یوقت. نتواند دوباره نفوذ کند دیترس یم. بود یالنا دختر سخت. رفتزحمتش بر باد 

 :تعلل کرد اما باالخره جواب داد یآشنا کم يشماره  دنیباد.خم شد

 .هر طور شده جبران کنم دمیقول م یشده ول دهیچیپ هیکم قض هی_

 :بود يآرام پشت تلفن محکم وجد يصدا

 ...خوامیمن النا رو م. تالشتو بکن يهمه _

 .مجابش کنم دمیقول م_

 .نیهم. ات فکر کن ندهیوآ تتیفقط به موفق يقول بد ستیالزم ن_

 :مکث گفت یبا کم ارسالن

 ....اوصاف اگر قبول نکنه و نیباا_

 ...راحت و یزندگ یحت.کن رونیاز سرت ب ویفکر همه چ ياونجور. فکرشم نکن ارسالن_

**** 

 

 :شانه انداخت  يبا لبخند کوله اش را رو. آب و قرآن رد شد ریز از

 برم حاال؟ يدیاجازه م. خوشگلم میسه بار تموم شد مامان مر_

زد که به  يلبخند. خواست باز اوقات دخترجوان تلخ شود یدلش نم. بغضش را با آب دهان قورت داد میمر

 .آمد یپر آبش نم يچشم ها

 .حواستون به دل ماهم باشه ی، ول دیخوش بگذرون. یکن ییجا سر به هوامبادا اون. مراقب خودت باش  _

 برم؟. شهینم میچیه. راحت باشه التیخ_

 .زمیخدا پشت وپناهت باشه عز_

 نیزم يآب را رو میمر. دست تکان داد شیبرا شهیشد و از پشت ش یسوار تاکس. دیمادر را بوس يگونه  النا

 :زمزمه کرد رلبیو ز دیپاش

 ".خدا خودش هواتونو داشته باشه"
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 زاریب ییاز تنها. خانه آزارش داد  یسرد و خال يفضا. مبل نشست يرو یبا خستگ. گذاشت زیم يرا رو ینیس

پلک  کیدراندازه  ،ییچند روز تنها نیخواست که ا یدلش م. آورد یغم به دنبال م شیسکوت برا شهیهم. بود 

 یدل نگران ییبچه ها، از سو يدورسو  کیاز . خواهد بود شیروزها نیدانست سخت تر یزدن، کوتاه باشداما م

 ... از آن شهر و خاطرات دورش  شیها یو دلواپس

اش فشرد و بلند شد اما  یشانیکف دستش را به پ. شد دایِ روح وروانش پ دنیکش ریبه زنج يتازه برا یمحرک

محسن را  يصدا. را جواب داد یحس و حال گوش ینشست و ب شیدوباره سر جا. تلفن متوقفش کرد يصدا

 :دیشن

 النا رفت؟_

 :لحن خسته جواب داد باهمان

 .شهیم یساعت مین. آره_

 ....میمر نیچرا صدات گرفته ؟ بب_

 واجب بود ؟ نقدریکارت ا. شیرسوند یو تا فرود گاه م ياومد یحداقل خودت م_

بود و  یناگهان. میداشت یکتابا جلسه مهم دیمجموع جددرمورد . به جون خود النا تمام تالشمو کردم ونشد_

 .نمشیخواست قبل از رفتن دخترم؛ نب یشدم واال دلم نم ریغافلگ

 :و گفت دیکش ییصدا یآه ب میمر

 نه؟ ،يایناهار هم نم يپس برا. فهمم یم. باشه_

 .خوامیعذر م! نه متاسفانه_

 ؟يندار يفعال کار. نداره یاشکال_

 .دنبالت امیمنم عصر م. سر بزن هیکنه ، برو به حاج خانم وحاج آقا  یم تتیاذ ییاگه تنها_

 .بعد يباشه برا. االن خسته ام. نه_

به سمت . را نداشت يکار چیه يحوصله . تمام شد یکوتاه ینکرد و مکالمه شان با خداحافظ ياصرار محسن

دست . دیکش رونیرا ب يو کهنه ا یآب يدفتر چه  ؛یپاتخت يلب تخت نشست و از داخل کشو. اتاق خواب رفت

نگاهش . نگاه کرد  دهش يبه صفحات عالمت گذار. داد یگل م يزد بو یورق م یهنوز وقت. دیجلد کش يرو

انگشت . از دفترچه شده بود یگلها هم جزئ نیانگار ا. خشک شده چرخ خورد يدست خظ محسن و گلها نیب

 یکه هنوز نفس م يقصه ا يآدمها. که بارها و در طول گذر زمان هم بغض آدمها شدند دیکش یخطوط يرو
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نتوانست . وعالمت نگاه کرد  خیتار نیبه آخر. زد  یلبخند تلخ. و رازشان را درقلب خود حفظ کرده بود دندیکش

اق مرتب شده اور شهیاز کشوها هم یکی. اتاق رفت يکار گوشه  زیبه سمت م. وسوسه درونش را سرکوب کند

. درست متوجه شده است دیاوراق ؛ فهم یعنوان خال دنیو با د دیکش رونیرا ب يدسته ا. داد یرا درخود جا م

 ...ورق زد. بارچندم از نظر گذراند  يخوانده شده را برا يبرگه  ابه خود آمد که تنه یزمان

به روح  انیم نیکه درا يدرد. گذشت یزد و م یورق م فیانگشت بالتکل کیعمر آدم ها را ساده؛ مثل  روزگار

 ...آرام... که آرام دیرس یم ادیمطلق به فر يها یخاموش نیاز پس ا ییصدا یگاه. آمد ،کم نبود یوجسم بشر م

اش  یدوست يجان باشد که مرگ رو دیشا. ساده نگذر. تپنده باشد یقلب يخش خش ؛ صدا نیا يصدا دیشا

 ...هنوز گرم باشد ینفس دیآرام تر؛ شا يبند یدفتر را م یوقت. انصاف داشته باش یکم. کشد  یناخن م

**** 

 "یدفتر آب"

با لباس  يمرد. دیکش نیزم يساکش را دنبالش رو. رنگ سازمان نگاه کرد یرنگ و رو رفته و آب يتابلو به

 :آرام گفتجلو رفت و . شناخت یمکان ها را خوب م نیا نیقوان. زد شیو فرم صدا يسورمه ا

 . قرار دارم يبا خانم احمد _

 :براندازش کرد و گفت زشیر يبا چشم ها انسالیم مرد

 ه؟یاسمت چ_

 .نیآذ هیسا_

 ؟ينامه دار یمعرف_

 ...ازتهران . بله_

 .دیزمختش کش لیبه سب یمرد باال رفت و دست يابرو ي گوشه

 یبه مددکارم نم. يخور ینم نجایا يبه سن وسال بچه ها. بکنم يبا خانم احمد یهماهنگ هیصبر کن _

 . يخور

را گرفت و آمدنش را  ي، شماره ا ردیمرد بدون آنکه نگاهش را از او بگ.  ستادینگفت و عقب ا يزیچ هیسا

 :ستادیآمد و مقابل دخترك ا رونیکه از اتاقک رنگ ورو رفته اش ب دیطول نکش یلیخ. اطالع داد

 .میبر ایب_

 باشما؟_
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 . دمیشونت من رویپس تنها؟ مس_

 يبا همان اوضاع باال يورود يتابلو. را دور زدند  یگذشتند و ساختمان یمیقد اطیاز ح. نزد یحرف گرید هیسا

 :همزمان مرد نگهبان گفت. راه را نشانش داد هیبق اطیح انیم يساختمان کهنه 

 .یشی،خودت متوجه م يبر. تهیریاول سمت راست دفتر مد يراهرو. ساختمون نمیا_

راه نگاهش به چند تاب و سرسره کهنه  نیدرب. دیرا دنبال خود کش نشیکرد و ساك سنگ يتشکر مختصر هیسا

چند توپ . در رفته بود شیومهره ها چیبود که انگار تمام پ انشانیهم م ینیچرخ وفلک زم کی. افتاد یمیو قد

 ادیمشکل را فر کیاز هم ب یمیو قد ختهیظاهر به هم ر. هم گوشه همان محوطه به چشمش خورد یکیپالست

 .کمبود بودجه. دیکش یم

زود دفتر  یلیسمت راست شد و خ يوارد راهرو. اوضاع داخل ساختمان بهتر بود. زد و وارد ساختمان شد یپلک

مشغول حرف زدن وشماتت  یکیدو زن محجبه در اتاق بودند و . به در زد  یکوتاه يتقه . کرد دایرا پ تیریمد

. کرد یکرد و خودش را معرف مسال. با ورودش هر دو متوجه اش شدند. بود يهفت،هشت ساله ا يپسربچه 

 :نشسته بود؛ بالبخند برخاست و گفت زیکه پشت م یزن

 .جلو ایب. هستم ياحمد. زمیعز يخوش اومد_

 .ست ها نش یاز صندل یکی يرو يبا تعارف دست خانم احمد. جلو رفت  گریو پراخم زن د نینگاه سنگ ریز

 ؟يخوریکه م ییچا_

 :رفتن روبه همکارش گفت رونیچادرش را جمع کرد و درحال ب يخانم احمد. زد وتشکر کرد یکمرنگ لبخند

 . جان يریبا دوستاش دعوا نکنه خانم ام گهید دهیسهراب هم قول م_

 :را ادامه داد يحرف خانم احمد عیسر پسربچه

 . دمیقول م.آره _

انگار پسر بچه را . برگشت هیسپس سمت سا. به او داد و مرخصش کرد يگریبا اخم باز هم اخطار د يریام خانم

 :دوم نشست و گفت زیپشت م. دختر جوان را برانداز کند يمرخص کرد تا سرتاپا

 ؟ياز تهران اومد_

 .سرتکان داد و جواب داد هیسا

 نجا؟یچطور فرستادنت ا_

 .چون هجده سالم تموم شده. کار اومدم يبرا شتریب_
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 ؟يدیدوره د_

 .کردم یزندگ طیمح نینه کامل اما چندسال تو ا_

 ؟یچطور تحت پوشش قرار گرفت _

 .خانواده امو تو بمب بارون سال پنجاه ونه از دست دادم_

 :کرد ریینگاه زن تغ رنگ

 کدوم بمب بارون؟_

 .که خرمشهر و غارت کردن یاتیعمل نیاز آخر یکی تو. اما تابستون بود  ستین ادمی خشیدرست تار_

 خرمشهر؟_

 یآزارش م. نپرسد  يگریدعا کرد زن سوال د هیسا. گفت " ییبابا يا" يریخانم ام. دختر جوان تکان خورد سر

 زیخ مین شیدرجا يبا ورود خانم احمد. افتاد یم اهیس يآن روزها ادیداد  یکه پس م یبا هر سوال وجواب. داد

 :را مقابلش گذاشت و گفت يچا ییبا خوشرو يخانم احمد. شد

 .يکرد رید.صبح منتظرت بودم. راحت باش_

 .میچندساعت معطل شد. راه خراب شد انیراستش اتوبوس م_

 .میبخور تا باهم حرف بزن توییفعال چا_

 .دییشما بفرما_

 :وگفت دیچرخ هیبه همکارش باز سمت سا یبا نگاه ياحمد خانم

 ..نجایکه ما ا یانیانگار خودت هم درجر. گذاشتم ونیدرم ینیام يبا آقا طویمن شرا_

 . هیبمونم وکمکتون کنم برام کاف نجایکه بتونم ا نیهم. يخانم احمد خوامیمن حقوق نم_

 :دیکش یو پرافسوس قینفس عم زن

 ؟يدرس خوند_

 .گرفتم پلمموید_

. ینیب یاوضاعو که م.برات انجام داد شهیم يچه کار نمیباش تا بب طیشرا نیمدت باهم هیفعال . چقدر خوب_

 دایسرپرست کمتر پ یب يوبچه ها تامیبه ا یدگیفرصت رس گهیبخاطر جنگ آشفته است که د یاونقدر همه چ

 .شدن یبچه ها آواره م نیوهم ا ماپابر جاست واال هم  امونیدوسه تا از هم شهر تیاالن با حما نجامیا. شهیم

 :زمزمه کرد نیآهسته و غمگ هیسا
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 .فهمم یم_

کار  هیکنم  یم یمن سع. نفره کیما  ينفر هم برا کیاما . شمیخوشحالم م یو کمکمون کن یباش نکهیا_

 ؟يایبر ب ياز پس هرکار یتون یم. ياریهم برات جور کنم تا حداقل خرج خودت و درب رونیب

 ؟يمثال چه کار_

که  یپلمیبخاطر د دیمدت بگذره شا هی. که بشه  يخالصه به طور موقت هرکار... نظافت... مراقبت. يپرستار_

 چندسالته؟. ییمرکز ابتدا هیبتونم دستتو بند کنم تو يدار

 .هجده سالمه_

 .اتاقتو نشون بدم میبخور که بر توییچا.خوبه_

 :روبه همکارش گفت يخانم احمد. و برخاست دیرا سرکش يچا یمابق هیسا

 .راهه يامروزمراعاتشو کنن که خسته  دیبه بچه هام بگ.دیکن شییراهنما شهیاگه م_

 ریرانشانش داد که غ یاتاق کوچک. دی؛ دخترك را دنبال خودش کش "میبر"گفت و باگفتن یچشم يریام خانم

 یسفارشش را کرد وتخت يریخانم ام. سالم کرد.پنج تا دوازده سال هم حضور داشتند نیچند دختربچه ب هیاز سا

 يلوازمش را رو یو با خستگ تنگاه متعجب و کنجکاو بچه ها سمت تخت رف ریز. را کنج اتاق نشانش داد 

 :زد و گفت يلبخند.ازدختربچه ها شد یکی مینشست متوجه نگاه مستق یوقت. تخت گذاشت

 ؟یشیبامن دوست م_

اتاق محاصره اش کنند و کال سفارش  يدرگوشه  ییاز دخترك تنها ریبچه ها غ يبود تا همه  یکاف نیهم

 ...ببرند ادیرا از  يریخانم ام

**** 

. وکارش کامالً خو گرفت یزندگ طیبا مح هیسا. شد یم يمکث سپر يبه دنبال هم و بدون لحظه ا روزها

نام  يشد اما با زمزمه  یرا به عهده گرفته بود ، از تحمل خارج م تشانیکه مسوول ییبچه ها یسرکش یگاه

از کارش  يخانم احمد. ادد یکارش را ادامه م يمحکم تر يو اراده  زهیکرد و با انگ یخداوند طلب صبر م

 يها یژگیاز و یکی. دیند يزیاز دختر جوان چ يشد جز تالش و بردبار يکه سپر یدوماه نیدرا. بود یراض

انگار تحمل کردن به وجودشان . آمد  یدر نم شانیساختند وصدا یسوختند و م یم. بود نیجنگ هم يبچه ها

هر . کرد ینم شانیاز گذر چند سال هنوز کابوس رها پسکه  دندیبه چشم د ییفاجعه ها یبعض. شده بود کتهید

 ...روشن تر یصبح دیآرامتر و هرشب ؛ به ام ییفردا دیروز؛ به ام
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 .دیدم یلت آرامش آنها هم مصبح دو باالخره

با  یکه حت يساله ا ازدهیدخترك . گذاشت، هما بود جهینت یرا ب هیتالش سا انیم نیکه درا یکس يتنها

کرد او  یبارها سع هیسا. گذراند یخودش م ییکرد و صبح تا شبش را با تنها ینم يباز. خورد یغذا نم گرانید

. دیکش یو پا پس م کردیدش میکند اما واکنش تند دخترك نا ام کینزد گرانیشده به د يرا با هر ترفند

نبود والبته  یدخترك رام شدن ایگو. به او نداشته باشد يکار یلیتذکر داد ،خ هیبه سا يریباالخره هم خانم ام

به . دیگو یم ادیدروغ ز.  ستین یرساند که او دختر خوب هیبه گوش سا یاز بچه هام هم پنهان یکیبار  کی

اوصاف  نیبا ا هیسا. و از آن به بعد اوهم از دوستانش فاصله گرفت کرد هشیتنب کباری يریخاطر خانم ام نیهم

 .نرود نیاز ب یکرد تا حرمت تیفاصله را رعا

 یانسالیمرد م. ؛کمال بود  ندیدوستانه بب هیرا مثل بق شینتوانست حضور و نگاه ها هیکه سا یوتنها کس نیدوم

 يبچه ها هم از حضورش فرار. آزار دهنده بود شینگاه ها. از مرکز به عهده اش بودو حراست  یکه نگهبان

همه از بد . کردند یم يشدند وباز یجمع م گرید يزد ،در سو یقدم م يکه او داخل محوطه باز یبودند و زمان

نوع رفتار و . مرد بداخالق بود کیحس کودکانه نسبت به  کی يورا هیاش گله داشتند اما حس سا یاخالق

از اندامش  يزیگشاد وبلند چ يمانتو مقنعه ها انیداشت وم يزیر يجثه  نکهیباا. و برنده بود زیحالت نگاهش ت

 يدر امان ماندن از هر گزند يگرفته بود برا ادی. کرد  یخوب حواسش را جمع م نرفت رونینبود اما هنگام ب دایپ

 .ت کندمراقب مشی، فقط خوب از حر

 :و بلند گفت دیدو رونیاز پسر بچه ها ب یکی

 .باهات کار داره ریخانم مد. جون هیسا_

 :بچه ها انداخت و گفت يتوپ را برا هیسا

 .نکنه ها یجرزن یکس.امیتا من ب دیکن يشما باز_

نشسته  وانیا يهما که گوشه  دنیباد. به طرف ساختمان برگشت هیگفتند وسا یچشم کصدایها  بچه

انگار . به طرفش رفت. کرد،مکث کرد ینگاه م گرید يزرد به بچه ها یرا بغل گرفته بود و با صورت شی،پاهابود

خم شد و  شتریب یانبا نگر. سرد بود. اش گذاشت یشانیپ يبه سمتش خم شد و دست رو.حال او خوب نبود

 :گفت

 زم؟یحالت خوبه عز. هما جون_
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تا دست . دیهما د يچانه  ریرنگ را ز یچند رد کمرنگ وصورت هیسا. نگاه وحشت زده اش را به او دوخت دختر

لب . لنگد یم دنیو حس کرد او موقع دو ستادیبابهت ا.دیدو گریبرد ، هما به شدت هولش داد و سمت د شیپ

  د؟کر یرفتار م نیچن نیبچه ا نیچرا ا. فکرش مشغول شد. دیرا باال کش شیها

از پشت  یبا خوشحال يخانم احمد. آمد و به دفتر رفت رونیب الیاز بچه ها از فکر وخ گرید یکی دنیسر رس با

 :بلند شد و گفت زیم

مدارکتو . صبح تا ظهر . کنم دایتونستم برات کار پ ییمرکز ابتدا هیتو . هیخبر خوب برات دارم سا هی_

 . یکارتو شروع کن یتونیم گهید ياحتماال از هفته  يبد لشونیتحو

 :را درهم فرو کرد شیو دست ها دیدرخش شیدر چشمها یخوشحال برق

  درس بدم؟ تونمیم یعنی_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یحقوقش کمه ول. يانجام بد یتون یرو م يدفتر ياما کارا ینیکوتاه بب یآموزش يدوره  هی دیاون با يبرا. نه_

 گهیدوسال د یکی، یآموزش وبگذرون يکردن در دوره ها دایو فرصت پ یخودتو ثابت کن یبتون. هیچیبهتر از ه

 . یمعلم هم بش یتون یم

 غیو با ج دیداخل اتاق دو جانیاز بچه ها باترس و ه یکیهمان موقع . گفت يخداروشکر یبا خوشحال هیسا

 :گفت غیج

 . و سرش شکست نیرعنا خورد زم... ریخانم مد... جون هیسا_

دخترك وسط باغچه خشک نشسته بود و . دندیدو رونیب "ییخدا ای"فتنبا گ يمکث و خانم احمد یب هیسا

. سرش برداشت يکنارش نشست و دستش را از رو هیسا. کرد یم هیفشردو گر یدو دستش م انیسرش را م

 :گفت عیو سر دیرنگ از رخش پر. بود قیشکاف عم

 . دکتر مشیببر دیبا يخانم احمد_

 :زد ولب

 .قهیشکافش عم_

 :گفت عیسر ياحمد خانم
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 ...که ادیبذار بگم آقا کمال ب_

 .مشیخودمون ببر_

 .میبر میتون یهردو باهم نم. ستین يریخانم ام_

 .مشیبر یمن و نادر م دیاجازه بد_

 :جلو آمد و گفت عیکرد، سر یسال تجاوز نم زدهیمرکز بود وسنش از س يپسر بچه  نیکه بزرگتر نادر

 .مشیبر یم یمن و آبج دیاجازه بد. بله خانم_

خودش هم دختر . اورندیرا ب فشیاز دخترها گفت بروند وک یکیبه  هیسا.مستاصل نگاهشان کرد ياحمد خانم

 :او گذاشت وگفت اریپولش را دراخت فیک دیکه سرعت عمل او راد يخانم احمد.پنج ساله را بغل گرفت 

 .دیحتما به من زنگ بزن. باشه شتیپول پ ینداره ول يا نهیهز ينشون بد یکارتشو به مراکز دولت_

 ...رفتند رونیگفت و با سرعت از مرکز ب یچشم هیسا

**** 

شلوغ بود .  دیدو يبهدار رشیسمت پذ.نشاند و به نادر سفارش کرد ، مراقبش باشد دیسف یصندل يرا رو رعنا

. دهد حیچند بار توضآنقدر شلوغ بود که مجبور شد . داد حیحال رعنا را توض عیاما خودش را جلو رساند و سر

شماره .رنگ انداخت  یآب يبه برگه  ینگاه. منتظر بمانند دیدستش داد و گفت طبق قانون با يپرستار کاغذ

کرد  یم هیحس وحال هنوز گر یرعنا ب. کرد و سراغ بچه ها رفت یتشکر کوتاه. هم نبود يچاره ا... پنجاه ودو

 .کوچکش را گرفت  يست و دست هارعنا نش يمقابل پا. آرامش کند کردیم یونادر سع

 .کنه یدکتر خوبت م یصبر کن قهیچند دق.  یهست يتو که دختر قو_

 :گفت یحال یبا ب رعنا

 ...نزنه ... آمپول... ترسم یم_

 قشیزخم عم يرا که رو یباند کوچک. آمد یوجه بند نم چیخون به ه. و جلوتر رفت دیاو ترس یحال یاز ب هیسا

 :آب دهانش را قورت داد و گفت. بسته بودند ، جوابگو نبود

 .زنهیآمپول نم. زمینترس عز_

و سمت  دیاز جا پر عیسر. خفه اش باال رفت غیج يمحض تمام شدن حرفش گردن دخترك افتاد وصدا به

 :با بغض و التماس گفت. دیدو رشیپذ

 ...دیکن يکار هیتوروخدا . شد هوشیب يزیخانم پرستار خواهرم از شدت خون ر_
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. مکث دکتر راصدا زد  یدختربچه ، ب دنیباد.دنبالش رفت عیاو سر یونگران دهیپر يرنگ ورو دنیبا د پرستار

اما دلهره اش  خوردیداشت به هم م هیحال سا. ختیخون از کنار دستمال فرو ر. دیکه خواب دیتخت سف يرو

 :کرد و گفت يمختصر نهیدکتر معا. رفت الشانیدن. بود شتریب

 بچه؟ نیتو سرا نیزد یبا چ_

 ...نیخورده زم_

 :به او کرد وگفت ینگاه عصب دکتر

زنگ بزن پدر ومادرت خودشونو . مارستانیبره ب دیبا عیسر. به سرش خورده نیء سنگ یش هی گهیضربه م يجا_

 .برسونن

 دیدو یرا م ایکه اگر تمام دن یکسان یخال يباز هم فقدان وجا. شد دهیبه آتش کش هیسا نهیدر س يزیانگارچ

 :را پاك کرد و گفت شیبا کف دست اشک ها. دیرس یاشان هم نم هیبه سا گرید

 .... منم مددکارشونم. سرپرسته یرعنا ب_

 :مکث گفت يکرد و با لحظه ا ریینگاه دکتر تغ رنگ

 ...عیفقط سر(....)... مارستانیب نشیبرسون يبهدار نیباماش_

 ...را پر کرد يخم شد و برگه ا زشیسمت م سپس

***** 

 

به سکته کردنش، نمانده  يزیچ. چاندیپ یرا درهم م شیکرد و دست ها یپوش نگاه م دیرفت و آمد افراد سف به

تماس گرفت که  يبا خانم احمد عیسر. دادند یاز او نم یخبر درست چیگرفته بودند وه لیرعنا را تحو. بود

 هیدوباره خودش زودتر از سا اماکند  يپشتوانه را باز کیخواست نقش  یم ینادر گهگاه. خودش را برساند

 .انداخت یم نییکرد و سرش را پا یبغض م

 هیسا. فقدان ها متعلق به خانواده و پدر و مادر بود نیاما پر عذاب تر! سخت تر یکس یسخت بود و ب یپناه یب

مجبور شد برگه  هیحال رعنا اصال خوب نبود و سا. نبود  يچاره ا. نگاه کرد یخال ينشست و به راهرو يگوشه ا

 ي؛ رو یو خام یدر عنفوان جوان ودشپر کرد که خ یدخترك را کس ينداشته ها يجا. را امضا کند ییها

 . کرد یاش را ساکت م دهیو قلب ترس ستادیا یلرزان م يزانوها
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سرخ و چشم  یبا صورت يخانم احمد.فش رفتسالن بالفاصله برخاست و به طر ياز انتها يخانم احمد دنیبادو

 .با بغض به آغوشش پناه برد هیرا ازهم باز کرد و سا شیوحشت زده دست ها ییها

 شد؟ اتاق عمل چرا؟ یچ_

 نیبدتر يبرا شهیرا هم شیاشک ها. کرد بغضش را مهار کند یزن بلند کرد و سع يسرش را از شانه  هیسا

 .وجودش با همان زخم ها مرهم بگذارد يشکسته ها يآنقدر شکسته بود که رو. داشت یاتفاقات نگه م

گن  یم يخانم احمد... بعدم. دفعه از حال رفت هیاما  زدیحرف م. هم حالش خوب بود يتو بهدار. دونم ینم_

 .خورده باور نکردن نیگفتم زم یمن هرچ. به سرش ضربه خورده 

 :دلنگران ومضطرب گفت ياحمد خانم

 دکترش کجاست؟_

 .کنن یدارن عملش م یدونم واسه چ یاصال نم. گهیتواتاق عمله د_

آشنا  ینشان کیسبز اتاق عمل ؛ دنبال  يمات درها يها شهیاز پشت ش.سمت اتاق عمل رفت ياحمد خانم

برگشت  هیسمت سا. دیجلو کش یسرش گذاشت و مقنعه عقب رفته اش را کم يدست رو. نبود يگشت اما خبر

 :اهش کردو نگ

 . ندارم یمنم بهش دسترس. ستیتا پس فردا ن يریخانم ام. هیتو برو مرکز سا_

 ...مونم؛ شما یم نجایمن ا_

 ریغ. باشم نجایخودم ا دیبا.، من مقصرم فتهیب ینکرده اتفاق ییاگه خدا. بچه ها منم نیمسوول ا. زمیعز شهینم_

 .بچه باشم نیباال سر ا دیبا.  ارهیدلم طاقت نم گهیازاون د

 :با ترس گفت هیسا

 ...تو اون مرکز ،ییآخه من تنها_

 :دست پشت نادر گذاشت و گفت هیسا

از  شتریب دینبا. نشده ریتا د دیبر. من مطمئنم.دنیبچه ها به حرفتون گوش م. پسرا رو داره يوهوا ادینادرم م_

 .تنها باشن نیا

خانم .شد به آنها اطالع دهند يد که هر خبرفقط خواهش کر. آب دهانش را قورت داد و چشم گفت هیسا

 ...و روانه شان کرد دیدست به سر او کش یجان یبا لبخند ب ياحمد

**** 
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باعث شده بود  تیاحساس مسوول. کرد یو چِکشان م زدیمدام به بچه ها سر م. از چهار صبح گذشته بود  ساعت

به بچه ها کرد و از اتاق  يگرینگاه د. را بست پنجره ها . سرد بود یهوا کم. که خواب از چشمانش فرار کند 

فرستاد و پشت  رونیرا ب قشینفس عم. همه غرق خواب بودند. دیهم به اتاق پسرها کش يسر. رفت رونیب

بغض مثل . ستاره هم نداشت کی.به آسمان نگاه کرد. را بغل گرفت شیبازوها. ستادیسالن ا يانتها يپنجره 

سپردن  يانگار آسمان هم برا. وجودش پخش شد یدر رگ وپِ مهیفرو رفت و دردش سراس شیچنگک در گلو

 ...بود و پر ابر اهیس. شده بود لیستاره بخ کی

 يازیکردند از هرحس ون یکودکان آنقدر پر بود که حس م نیدلش مثل تمام ا دیشا. بود و پر بغض نیسنگ

 . شده اند یخال

 یخدا هم جوابش را نم... سرنوشت را... را ایدن... آدمها را. دانستند یم یارگست یب نیرا مقصر ا یچه کس دیبا

 ستاره نبود؟  کی یهمه کهکشان حت نیسهمشان از ا. داد

بار .  دیدانست چرا خم یکه نم یگردن. رفت یچشمش نم شیافتادن گردن رعنا از پ يلحظه . درد گرفت قلبش

 يبه جا یرنگ يوباز دغدغه اشان دکمه ها ستدیکوچکش با يپاها يتواند قد راست کند و رو یدخترك م گرید

 !..باشد؟ شانیعروسک ها يچشم ها

 :و با التماس زمزمه کرد دیآهکش

 .رحم کن شیپناه یبه ب ایخدا_

آشنا از  يا هیسا دیبالفاصله سمت راهرو رفت و د. دیافکارش انداخت و چرخ انیم يدر خط فاصله ا ژیق يصدا

 یبا کم. خوردیکوتاهش درهوا تاب م يموها. از دخترها بود یکیبدون شک . دیدو نییصدا پا یب يراه پله ها

موقع شب کجا  نیدانست هما ا ینم. دنبالش رفت صدایب. گرفت یبیقلبش تپش عج.تفکر او را خوب شناخت

 !... دهیو ترس دهیکابوس د ایرود  یدر خواب راه م دیلحظه از ذهنش گذشت شا کیرود؟  یم

اش  يروسر. داشت یخشک يهوا سرما. نکرد دایاز او پ ياثر د؛یکه رس اطیح انیاما م. شتاب گرفت شیها قدم

از ترس . دیدور خودش چرخ. باعث تعجبش شد یرفت اما اتاقک خال یچانه اش گره زد و سمت نگهبان ریرا ز

 خت؟ینکند هما از غفلت کمال استفاده کرد و گر. دیبرخودش لرز

 ینم. را به دندان گرفت شیگونه اش گذاشت و لب ها يدست رو.آمد رونیب شیاز لب ها يصدایب "يوا يا"

ابتدا حس کرد متوهم شده است .مکث کرد یآرام يزمزمه  دنیاما با شن دیسمت ساختمان دو. دانست چه کند

 !زمخت کمال يصدا... بود و ماه ي هیگر يصدا. حاال صدا واضح تر بود.ساختمان را دور زد. آمد یاما نه صدا م
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  ؟یکن یم هیگر یواسه چ! سیه_

 :هق هق کودکانه اش گفت انیم هما

 ...من. منه ریهمه اش تقص.رهیمن دوست ندارم بم. رهیم یگفتن رعنا داره م_

 . ناراحت نباش . هما شهیخوب م_

 ...روزیکه د ياگه شما نگفته بود_

شبا  يخوا یتوکه نم. کنه یم رونتیبفهمه ب يبعدم خانم احمد .نشده که يزیچ. خورد نیفقط رعنا زم روزید_

 ؟يخوایم ؟یتو پارك بخواب

 ...اگه دخترت شم و  یمگه نگفت ؟يبریم یپس ک. خودت شیپ يبریمنو م یتو گفت_

 .نشده داریب هیفعال برو تا سا. شمیم مونیپش یبزن یحرف یو به کس یکن هیاگه گر. برمت یم_

 ...و رونیاومدم ب یواشکیتوسالن بود . بود  داریب_

 چه خبر بود؟ نجایا. بود دنیپر رونیدر حال ب هیسا قلب

 يداخل راهرو دنیقلبش گذاشت و به محض رس يدست رو.دی،سمت ساختمان دو دیرا شن ییقدم ها يتاصدا

فاجعه .داد یم فاجعه را به قلبش کیوحشتناك  یحسش نشان.رابست شیپلک ها. مکث کرد يلحظه ا يورود

 :داد زد بلندرفت و رونیآن دو داخل شوند ب نکهیقبل از ا! ستیکه چ دیگنج یاش هم نم لهیکه درمخ يا

 ؟ییکجا.هما_

 .من بود شیپ_

مرد وحشت  نیازا.کرد یم ينقش باز دیرا داشت اما با دنشیدانست صدا از کجاست وتوقع شن یم نکهیباا

 :گفت یو عصب دیچرخ. داشت

 .گردم یدوساعته دنبالش م کنه؟یم کاریشما چ شیپ_

 :دخترك راجلو هول داد وگفت کمال

 ...اجازه ندادم کردیداشت فرار م_

مرد چهل  کی.بود نیکه درب یو خوفناک بیبود بر راز عج يدییخورد،مهر تا هیکه از دروغاو برسر سا یپتک

 ؟ساله داشته باشد ازدهیدختر بچه  کیتوانست با  یم يوچندساله چه راز

 :کرد محکم باشد وترسش درخفا بماند یسع. دیرفت و دست هما راکش جلو

 . داخل؟ نگران شدم نشیگردوند یپس چرا برنم_
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 .صدات نکردم.یخواب باش دیگفتم شا_

 :دست هما رامحکم تر گرفت و به سمت ساختمان برگشت.از حالش به هم خورد هیلبخند کر از

 .روبرو نشه یبا اتاقک خال ادیم يخانم احمد یشما حواستون به کارتون باشه که وقت_

دخترك به محض ورود به اتاق سمت تختش . شد دهیکش شیچشمها يرو یغیآخر هما به کمال مثل ت نگاه

 رفت یدر سرش رژه م بیهنوز آن مکالمات عج.بود ستادهیهنوز ا هیسا. کزکرد شیپتو ریو ز دیدو

 "دخترم باش.. .دخترم باش... دخترم باش یتوگفت... مقصرمنم"

. آغوش گشود شیگفت و مرد به رو یهوم. محو نشد واریپشت د يها هیسا. را زد طنتشیناقوس ش سیابل

 ...نداشت دنید نیزم نیا.ماه پشت ابر پنهان شد. دیخند یبار م طنتیش

**** 

 

سوختند  یبودکه م دهیانگشتانش کش يگوشه  شیآنقدر با ناخن ها. چفت شده بود  شیدور زانوها شیها دست

هما و آن  گرید يسو رعنا و از سو کیاز.هجوم افکار مختلف و آزار دهنده، آرامش را حرامش کرده بود. 

دلهره آور و پر  لمیف کی لهما مث يغم بغل گرفتن ها يوزانو دنهایناخن جو... مکالمات مشکوك با کمال و

، به  شدیو تا طاقتش طاق م شدیم دهیکش خیهر لحظه دلش به چهار م. رفت یتکرار مقابل چشمانش، رژه م

،هما را تحت  یمحبت کودکانه است که به خاطر کمبود عاطف کی تاینها. که قصه ساده است کردیخدا توکل م

 .قرار داده است  ریتاث

 ! ...اما نشد،نتوانست ستیچ يبزند وبپرسد منظورش از دختر وپدر شیسر او رفت تا صدا يبار تا باال چند

بود و به نسبت  زییپا. شده بود شیهوا گرگ و م.  دیوحشت زده از جا پر. در سالن آمد  ياکرد صد احساس

روز ؛  ییانگار روشنا. شب منحوس صبح شود  نیباال آمد تا ا هیجان سا. داشت یسر ازخواب بر م رترید دیخورش

 کیبه تار یها ربط یکه نحس نستدا یچه م. کرد یرا آسوده تر م الشیحفاظت از جانشان داشت که خ ینوع

. دیسر کش نیینرده ها ، به پا ياز باال. رفت رونیبه بچه ها کرد و با دلهره ازاتاق ب ینگاه. وروشنِ هوا ندارد

 ریبه سرعت از پله ها سراز. تازه گرفت یجان. بود شیدستها انیپله ها نشسته بود و سرش م يرو يخانم احمد

. بود دیزنِ مهربان، بع نیرفتار ازا نیا. امدیازش ن ییصدا. داد سر تکان فقط يخانم احمد. شد و سالم کرد

 :کنارش نشست و سر خم کرد

 درست کنم؟ ییبراتون چا د؟یخسته شد_
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زن  يخون گرفته  يچشمها. ستدی، از حرکت با هیچند ثان يتا قلب دختر جوان ،برا دیچرخ هیزن سمت سا نگاه

 :او نشست يمقابل پا دویاز جا پر عیسر. داشت یبیعج بتیغم و مص تیحکا

 شده؟  یچ! خانم_

 :به دو طرف تاب خورد و زمزمه وار گفت يخانم احمد سر

 .نتونستن براش بکنن يکار چیه!... طفلک معصومم . هیاز دست رفت سا... رعنا_

ش درد قلب. مات ماند شیچشمها. خورد نیزم شیمجاور گرفت و زانو ها وارِیدست به د. سوخت هیسا يچشمها

 کرد؟ یرا رها نم شیروزها ینحس نیچرا ا! ماتم ...  "!ترسم یم". دخترك هنوز درگوشش بود يصدا. کرد یم

که پنهان کرده بود تا  يو دکمه ا يعروسک پارچه ا یآنقدر زود که حت. دخترك ناز ِ قصه زود تمام شد ي قصه

. شد یم یچیق دیبا دیچلوار سف. ز بزرگ بوداو ، هنو فیتن ظر يگور برا. باشد، بغض کردند دشیجد يچشم ها

 ...آمد یبه رحم م ا،یدل دن یکاش کم

*** 

 :محسن هم آمد يبهت زده  ي، صدا شیشدن اشک ها دهیبا چک همزمان

 !...میمر_

گره خورده جلو رفت  ییمحسن با ابروها. بار سر رفت نیچندم يپرش برا يبالفاصله باال رفت و چشمها سرش

 :و آرام گفت دی،دست لرزانش را به صورتش کش میمر. کرد زیم يدرهم رو يبه برگه ها یو نگاه

 ؟يو صرفش کرد تیکه وقت وانرژ هیچ نایمحسن؟ ا ينکرد دایتلخ تر پ نیقصه ازا_

 :آرام گفت. گذاشت و سمت او خم شد زیم يکف دستش را رو محسن

 !شه یقرار نبود حرمت شکن. رمیخواستم بگ یمیمبه من، تا هر تص يتو به حرمت نسبتمون اون دفترو سپرد_

 .اوراق را کنار گذاشت و بلند شد  میمر

 ؟يگردیم ی؛ دنبال چ یهمه بدبخت نیو رو کردن ا ریبا ز _

توانست  یگرفته وتار بود واال خوب م م،مهیمر يچشم ها.  ستادیدرست مقابلش ا. رفت شیپ یقدم محسن

 .  ندیبب یرگیآن همه ت انینخست را ، م يروزها يهمان تمنا

 .گردم یدنبال تو م. همه سال داشتم و نداشتمش نیکه ا يزیدنبال چ_

 . مثل تمام دفعات تکرار شده، پس رفت میصورت زن نشست، سر مر يکه رو انگشتانش

 . منم سر تعهدم موندم. بود محسن يا گهید زیقرارمون چ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 .منو پر نکرد ییتعهد تو ، تنها_

 . ، زن بودن بلد نبودم نیاز ا شتریببخش که ب_

 :دیباز بغض کرد و بار میمر يچشم ها.  دیاو برود ، دستش را کش نکهیاز ا شیمحسن داغ شد و پ صورت

 يخوایزن و خونه م هیفقط . یستین یچیدنبال ه یگفت. بسه میهمون مر یگفت. ستین ادتی.  یخودت گفت_

 ...حاال. یکه تو خواست يزیهمون چ. منم همون بودم. نجاتت بده یهمه خستگ نیکه ازا

 . او حبس شد يدست ها انیشد و م دهیحرفش کش نیماب

 ...به جون بچه ها،به جون خودت . یشیقلبم و صاحب م يسال نشده، همه  هیدونستم  ینم_

 .نداره دهیفا. گذشته رو نشکاف _

 .  ی،هست ياتو انجام داد فهیکه خواستمت و تو فقط وظ ییچون هنوز مثل تموم روزا. داره_

 :نگاهش کرد و سر مرد به سمتش خم شد يبا ناباور میمر

 .بار عشق و باهام تجربه کن هی. ازیعادت و ن يپا یقبلو گذاشت يخواستنا_

 دهیتازه به وصال رس یشباهت به جوان یاو ب يهرم نفس ها. دیتپ یقلب نم نیا. منجمد شد. زد خیتن زن  تمام

خودش را از آغوش او . در احساس باهم بودن داشت يتن او ، تناقض بد يو تب کرده از عشق نبود اما سرما 

 :و با بغض گفت دیکنارکش

که  یدرست وقت. از من ودلم گذشته یول يحق دار! زنتم. محسن ارهیتوهم محبت ب دیشا ازیعادت و تعهد ون_

 تونه بشکنه؟ یآدم چند بار م هیمگه . يت پسش زددلم بهت رو کرد ، با قدر

 :باال آمد میبزند اما دست مر یو دهان باز کرد حرف دیاش کش یشانیدست به پ محسن

 . و امروز پرم محسن روزیاز د یبه حد کاف. کنم واسه امروز بسه یخواهش م_

 راهنشیاول پ يچند دکمه  انداخت و زیم يمحسن کتش را رو. سرعت گرفت و اتاق را ترك کرد  شیها قدم

دانست در تمام  یخبر بود و نم یازدل ِزن ، ب. سال از عمرش را به فنا داد ستیسال حماقت ، ب کی. را باز کرد

مرد هنوز هم خط  کیزن و  کینام . شدنها چه از سر گذرانده  یکیها و  یهم نفس يهمه  انیسالها ، م نیا

 .بود تینسبت و محرم نیا انیفاصله م

*** 

 :دیآب را سر کش يتخت پرت کرد و بطر يشالش را رو وایش

 .خنکه رازیش يهوا بهشتیگفتن ارد یخوبه م. چقدر گرمه. يوا يا _
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 :گفت شیورو کردن شماره ها ریرا برداشت و درحال ز یگوش النا

 !،حقتهيدیگوش نم یوقت. خنک و آزاد تر بپوش يمانتو هیبهت گفتم  میرفت یم میداشت_

 .صبح سرد بود. شهیقدر گرم م نیدونستم ا یچه م_

 :را کنارگوشش گذاشت و گفت یگوش النا

 .يکال تعادل ندار_

 .که بو گند گرفتم رمیدوش بگ هیمن برم . ساکت بابا_

 :دیتا با ذوق بگو دیچیدر گوشش پ میمر يصدا. تخت ولو شد يزد و رو شیبرا یچشمک النا

 عشق من چطوره؟_

 :او بغض کرد يصدا دنیبا شن میمر

 قربونت برم؟ یخوب. دلش يزایدلتنگ عز_

 .که تنهات گذاشت یِ دل ش زیعز یب_

 .رو به من دادن ایبه شما خوش بگذره انگار دن. ساکت شو النا_

 ...و عشق و حال و يچند سال بود با بابا تنها نبود. انشاال به شمام خوش بگذره_

 .دیچشم سف يکنم دختره  یم یچیاون زبونتو ق!  نمتیبب_

 . ردیضعف رفت تا محکم در آغوشش بگ میو دل مر دیبلند خند النا

 ن؟یمراقب خودتون که هست_

 . دینکن دیتا مارو صاحب خواهر وبرادر جد دیشمام مراقب خودتون باش. آره_

 .شما رو بزرگ کنم يبچه ها دیبا گهیمن د. یبس کن ال_

 . از ترسش دهیمنو شوهر نم. ها یبابا نگ شیپ گهید... وا_

 :دیبار خند نیا میمر

 .شمیکالفه م یستین یکه وقت یکن یکارا رو م نیهم_

 :ختیبالش ر يسرش جمع کرد و باال ریرا از ز شیموها النا

 .بدم شنهادیپ هیمامان زنگ زدم  گمیم_

 ؟يشنهادیچه پ_

 ...و رازیش دیایبا بابا شمام ب. هیلیتعط یدوسه روز آت_
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 .ستیاصال قابل تحمل ن ایدون آرب. حرفشم نزن. نه النا_

 :شد زانیدختر جوان آو يو لوچه  لب

 .روهم پر کنم ایآر يجا دمیقول م_

 .اصرار نکن.نه قربونت برم_

 :تخت نشست و گفت يدر رو يبا صدا. را بر النا ببندد يهر اصرار دوباره ا يمحکم گفت تا جا آنقدر

 .عطر بهار نارنج واقعا محشره يبا بو نجایا يآب وهوا.خوب بود دیاومد یم یول دیدون یهر جور صالح م. باشه_

 .يفرصت مناسب تر يباشه برا. زمیدونم عز یم_

 :و سمت تخت برگشت  دیدر را کش ي رهیدستگ النا

 ...بخورم و ییچا هیمن با اجازه ات برم . باشه_

 ...سالم_

ارسالن با . بود دنیپر رونیمانش در حال بچش. دیو از جا پر دیکش ینیو آرام کنار گوشش ،ه کینزد يباصدا

 :گفت یداخل گوش یبا دلواپس میلبخند نگاهش کرد و مر

 شد مامان جان؟ یچ... یال_

 :به ارسالن ، به مادر گفت یوحشتناک يبا چشم غره . کرد برخود مسلط شود یسع النا

 .دمیدفعه مارمولک د هی.  یچیه_

 مارمولک؟ تو هتل؟_

 .کنه داشیپ ادیصدا کنم ب ویکیبرم . فعال در رفت.از اونجا اومده دیشا.پنجره باز بود_

 .ینره ال تونیخوردن لیوسا يتو. مراقب باش_

 .که نرفته ادتی.دختر خودتم.رونیکنم ب یوپرتش م رمیگ یدمشو م. نگران نباش مامان_

 .پس بهم خبر بده_

 ...فعال خداحافظ.چشم_

 :گفت تیمحض قطع شدن تماس ، با عصبان به

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 :لبخند زد و گفت ارسالن

 . دلم برات تنگ شده بود_
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 :و رو برگرداند دیانگشت سمت در کش النا

 .هتل  نیزنگ بزنم به مسوول شمیارسالن واال مجبور م رونیلطفا برو ب_

 .رمیبعد م میزن یحرف م_

 ی، ت دشیسف يخدا را شکر کرد که بخاطر مانتو. به سر ووضعش انداخت ی،نگاه شیجمع کردن موها درحال

 ...به تن داشت  یشرت مناسب

 ...پس تا. باتو ندارم یمن حرف_

اللش  یآغوش يبار گرما نیاول يشوك و بهتش برا انیاو دور تنش حلقه شد و م يحرفش دست ها انیم

 ...کرد

*** 

 

 :گوش النا برد و آرام گفت کیرا نزد سرش

 .یراحت منکر ش یتون ینم.گره خورده تیمارمولک بد جور به زندگ نیدم ا_

. طرفش برگشت یارسالن شود؛ بالفاصله پسش زد و عصب ياز آنکه شوك شدنش ، باعث سوء استفاده  قبل

 :گفت يرا باال گرفت و فور شیاو، دست ها يارسالن قبل از باز شدن لبها

 ...دیببخش_

 :و گفت دی،انگشت سمت در کش تیبا قاطع او و يبه چشمها رهیخ النا

 ببندم؟ یبه خاطر کارات،چشمامو رو همه چ ای رونیب يریم_

 :گفت یبا لحن نرم ارسالن

 گذاشتن؟ یپس غلط کردنو واسه ک. میحرف بزن کمیبذار _

 !شدن،نذاشتن یخصوص میاجازه وارد حر یب نیگذاشتن ، واسه ا یواسه هرچ_

 !یال يتو خودت درو باز کرد_

 ...يمن فکر کردم ناز_

 :درهم فرو رفت و گفت شتریب شیاخم ها. مرتبه مکث کرد کی

 .يخرابتر نکرد ویبروتا همه چ. ارسالن رونیبرو ب_

 :فقط آرام وپرخواهش گفت.دیایباعث شد ، ارسالن کوتاه ب يازحد او و نبودن ناز شیب تیعصبان
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 باشه؟.میهم صحبت کنبا دیبا يهرموقع آروم تر شد. یهتلم ال نیمن تو هم_

 یبا بسته شدن در ، النا عصب.رفت رونینکرد و ب يگریارسالن اصرار د. فقط نگاهش را از او جدا کرد النا

آمد و  رونیب وایبعد ش قهیچند دق. صورتش گذاشت يرا رو شیتخت افتاد و دست ها يوپرحرص، طاق باز رو

. مانده بود رهیبه النا نگاه کردکه به سقف خ یچشم ریز.لباس کرد دنیشروع به پوش يترانه ا يدرحال زمزمه 

 :کوچک فرو کرد و سمت او رفت يحوله  ریرا ز سشیخ يموها

 ...با توام...  ياو... هندستون کرد؟ ادی لتی،فيدیچته؟ باز صدا مامانتو شن... یال یه_

 :گفت يگرفته ا يبسته اش فشرد و با صدا يپلک ها يرا رو شیانگشتها النا

 شه؟یم... وایآروم باش ش قهیتورو خدا چند دق_

 :با تعجب گفت وایش

 باز موج گرفتت؟... وا_

و  ردیآرامش بگ یآمده بود تا کم. انداخت شیپهلو ينازك را رو یو رو تخت دیپشت به او دراز کش.اعتنا نکرد النا

گذشت ؛  قهیچند دق. و آمدن ارسالن ؛ محال بود يناز ياش را سامان دهد اما با پنهان کار ختهیافکار درهم ر

 دیبگو يزیاو چ نکهیالنا قبل از ا. النا رفت متبه محض ورودش ، س يناز. را گزارش داد يدر ،آمدن ناز يصدا

 :،نشست و دستش را مقابل صورت او باال گرفت وگفت

تا من  يریگیواسه تهران م طیبل هیامروز  نی، هم يجور کرد طیفقط همونجور که بل! یچیه. ينگو ناز یچیه_

 . یکن یکارو م نیخودتم ا. برگردم

 :دیپس کش يبا دلخور یدست او را گرفت که النا دستش را آرام ول یبا ناراحت يناز

 . شهیخراب تر م یچون همه چ.یبزن یحرف گهینکن د یسع_

 :کنارش نشست و گفت يناز

 ...از دستش و یگفتم چقدر ناراحت. یال ادیبه خدا من بهش گفتم ن_

 :گفت يحرف ناز انیم النا

 گرفتم،نگفتم؟ ممویمن گفتم تصم_

 ...اما. چرا_

 :تر نشست کینزد یکرد و کم مکث

 . در کار نباشه ياصرار دوباره ا دمیاگه نتونست قانعت کنه ؛ من قول م.بذار حرفاشو بزنه.فرصت بهش بده هی_
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قدم زدن  دیشا. رفت رونیو ب دیکرد اما النا مانتو پوش شیصدا يناز. تخت بلند شد ينزد و از رو یحرف النا

 .داد یبه ذهن درهم وبرهمش آرامش م یکم ییخلوت و تنها يرو ها ادهیدرپ

 :دیزده جلو رفت و پرس رتیپس از رفتن النا ح وایش

 مگه ارسالن اومده؟_

 :تخت النا رها کرد وگفت يخودش را رو یبا کالفگ يناز

 .تونه جمعش کنه یهم نم يجور چیگند زده ؛ ه. است رهیاما خ ایبهش گفتم ن. آره بابا_

 .نشه چشیبگو فعال پاپ! یشناس یو م یتوکه ال_

 .ایتهران بهش گفتم ن. فهمه کال ینم. تو گوش خر خوندم نیاسیانگار _

 :دیکش رونیرا از ساکش ب ینشست و سشوار مسافرت یصندل يرو وایش

قضاوت  هیکه با  دییهمه دنبالش دو نیا. وقضاوت کن رینسبتتونو درنظر نگ. يرفتارش با النا خوب نبود ناز_

 و احمقانه خودشو خراب کنه؟ جایب

دستت درد نکنه که حاال با دعواشون من  يناز گفتنیمگه خوش بودن م.به من چه اصال.وایدونم ش یچه م_

 افتادم؟ ریگ

 .نبود يجور نیا یرابطه و دوست واال اون اهل يخوند یاز خود ارسالن توگوش ال شتریتوب_

 من بشه؟ يمگه بچه بود که بخواد خام حرفا_

 :درهوا خشک شد و باتعجب نگاهش کرد وایش دست

 ...یعنی،يناز یهست یعجب آدم_

 نیدرست از بوجود اومدن ا حیتوض هیبا  تونستیهم هست واال م یاز خود راض. النام خطا کرد... وایول کن ش_

 .کنه يریهمه مشکل جلوگ

 :حرصش گرفت و گفت وایش

 .ورو کنه همون بهتر که نابود شه ریزنشو ز تیوشخص تینگاه بخواد هو هیکه با  يبه نظر من مرد کوته فکر_

 :را باال داد شیابروها وایبا اخم نگاهش کردکه ش يناز

 ...ينگفتم ارسالن که طلبکار شد... نگر وکوته فکر یمن گفتم مرد سطح_
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 يبه رو گریاما د دیشن يگفت که ناز "یبه درک"لب  ریز وایش.نازك کرد و پشت پرده رفت یپشت چشم يناز

تکان داد و عقب  يسر. رود یم یزند وبه سمت خروج یهتل قدم م يکه در محوطه  دیالنا را د. اوردیخودش ن

 :دیارسالن را د امیتلفنش را برداشت و پ.آمد

 آروم شد؟_

 :کرد پیتا باحرص

 .يترش نکرد وونهیتوروخدا فعال دست از سرش بردار تا د_

 :را کنار بالش پرت کرد و گفت یگوش

 وا؟یش يخوریم ییچا_

**** 

 ریفکرش درگ.، نگاه کرد دهیمرتب و اتوکش يحواس به لباس ها یبه کمر ،در کمد را باز نگه داشت و ب دست

شناخت راه .شد یم شتریروز به روز ب شیها یدرگمسر. نداشت یتمام لدایبا  شیبحث ها. مساله بود کیهزار و

 . نبود ی؛ کار راحت یفرع يرهایهمه مس نیا انیدرست، م

 .داد یجواب م شتری،ب يبود دهیدر، اگه به زنت چسب نیبه ا يدیکه چسب نقدریا_

 :تخت انداخت يو رو دیکش رونیچهار خانه را از کمد ب راهنینگاه کند ، پ لی ریآنکه برگردد و به ام بدون

 .ادی، ور م یسرد هر جور بچسب ي لهیبه وس_

 :دیکش شیجلو رفت و سر پ لی ریام

 شب؟یبهت گفتم د یچ. گهید يخر_

 :دیکش رونیرا از سرش ب شرتشیو ت دیاراده خند یب شهاب

 .مزخرف نگو نقدریتو رو قران ا. ریحرفات بودم ام ریتا صبح مثل احمقا درگ شبید_

 .جواب بده دمیعوض کن ،قول م ییباس ببر خونه دادست ل هیبار ، هی_

 .ي، نابود شد يفکر کرد نقدریا_

 .نیتیخاص یماست و ب نقدریجدا حالم ازتون به هم خورد ا_

 . نگفت يزیزد و چ يپوزخند شهاب

 ؟يبر يخوایحاال کجا م_

 .هیحرف حسابش چ نمیباعمو حرف بزنم تا بب دیبا! کارخونه_
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 ه؟یتهران ، طالق قطع يذارم ببر یدخترمو نم! خدا بگه نه  دیبه ام_

 :برگشت و گفت لی ریکالفه سمت ام شهاب

 یو م دیش یم ریتو فرق داره که ازهم س يبا دوست دخترا! زنمه! مهیزندگ ر؟یام يریگ یقدر ساده م نیچرا ا_

 !!يبا يبا!  میتفاهم ندار دیگ

 رونیاعصاب برشته ب تیارجمندها که تا ابد از تنور زندگ غولهیب نیوبمون تو هم ریبگ یخاش خاش.ریساده نگ_

 .بدن

 کنم؟ کاریچ یگیم_

 .امیبذار منم باهات ب_

 .یش ریدرگ يخودیخوام تو ب ینم. فکر عمه رو بکن. ریهم به خونت تشنه شده ام يجور نیعمو هم_

 .کننیمعلوم م نایبچه اتم ا یسمونیس خیتار امیبه مرگ تو ن_

 ...ریام_

 .تو بودم تا حاال پوزشونو زده بودم يمن جا. به اتاق خواب شمام کار دارن آخه نایا. واال به قران_

 :زد یچشمک ریبا تعجب نگاهش کرد که ام شهاب

دور خودش ،  چهیپ یدور چادر م شیخانم که ش لدای نیهم. ادیرو هم بذار حساب کار دستشون ب زیبر یکیبا _

 ...بشه که  يفریجن

 :بلند اعتراضش ،گفت يپشت سر او زد و با صدا یمحکم يضربه  شهاب

 .احمق یزن یحرف م یوقت ریدهنتو گل بگ_

 :درهم گفت يدست پشت گردنش گذاشت و با چهره ا لیریام

 !به من چه.ازهم دیکن ییاصال رونما. به درك_

که شهاب با پوزخند  باعث شد لی ریتلفن ام نیاسکر يرو "ییجوجه طال"اسم. باهم زنگ خورد تلفنشان

 :دیبگو

 .بروبه باغ وحش برس_

 :رفتن از اتاق گفت رونیدرحال ب ریام

 .آب سرد ریز رمیکله امو بگ تشیو نها يخاکستر يها لهیپشت م زادیکه برم مالقات آدم نهیبهتر ازا_

 .باعث خنده اش شد ریام ي دهیگفتن ِ کش "جون" يشهاب به دربسته خورد و صدا يمچاله شده  راهنیپ
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باز هم  ندیپشت رل نشست و اول استارت زد تا بب. رفت نیپدر بزرگ راهش را کج کرد و سمت ماش دنیند با

 یم رگاهیهنگام باز گشت ،به تعم دیقطعا با. بار شانس همراه شد  نیخوشبختانه ا. نه ایآورد  یدر م يباز نیماش

راهم به  نیدستشان ماند،ا يکه رو یخرجبا آن همه . نداشت را یمیقد يپژو نیا ضیتعو ییفعال توانا. رفت

 يهمه کوتاه آمدن کفر نیاوقات ازخودش وا یگاه. عمو آرش داشت يحاج بابا و پوزخندها يلطف غرولندها

مرگ کند ،  يتا آرزو دندیرس ینقطه م کیگشود و همه متفق القول به  یم هیزبان به گال یشد ؛ اما وقت یم

. ماندن نبود يجا گرید نجایا. اش را بردارد وبرود یکه بتواند تمام زندگ يوزتا ر ردیبه کام بگ داد زبان حیترج

سر تکان داد تا افکار سمج و مخرب ؛ آرامشش . وچند سال قبل نبود ستیب یلیآن پسر بچه و طف گریشهاب د

 يخونسرد بهرا بر سرش خراب کند ؛  ایکه منتظر بهانه بود تا دن یروبه رو شدن با عمو آرش يبرا. را سلب نکند

بعد از ... هم پوزخند  دیشا. انداخت و لبخند زد هیحافظ يبه ورود ینگاه. داشت ازیو منطق بدون کشمکش ن

 کیفقط بعد ازخوردن شام ،دلش . به پا شد یمکان بود وبعد چه قشقرق نیساعت درا کیفقط  لدایعقدشان با 

نبود که  يادیتوقع ز. است يا دهیحق هر زوج جوان و تازه به وصال رس خلوت که یدونفره خواست و کم حیتفر

هم رفت ،  ياگر اسمتان در شناسنامه  ستیقرار ن! کن تیقوم در برابرش جبهه گرفتند که سنت را رعا کی

دانست  یحق را کامال با خانواده م. بود لدای يبدتر ازهمه سکوت دلسرد کننده . ستین انتانیدر م یمانع گرید

هنوز . پوزخندش پررنگ تر وتلخ تر شد. شد یمحسوب م! رهیگناه کب! وانگار قدم برداشتن با شوهرش در خلوت 

 کیاما  ردیگرفت وخواست سرعت بگ يچشم از ورود. کنار نشسته بود لدایو  زدیاو دست و پا م يهم داشت برا

 ! راز؟یالنا وش. ندیب یلحظه حس کرد ، اشتباه م

! نه. نگاه کرد نهیاز داخل آ.متوقف شد ابانیخ هیرفت و در حاش شیپ نیتوقف ماش يو دستش برا شیاراده پا یب

داد و محترمانه  نییرا پا شهیشهاب ش.رفت یرو سمت آرامگاه م ادهیالنا داخل پ. خودش بود.درکار نبود یاشتباه

شود ونظر النا را سمت  ادهیرفت تاپ نیهم از ب دیدتر يته مانده . النا با تعجب اطرافش را نگاه کرد. زد شیصدا

 .کرد یکوتاه یبالبخند جلوتر رفت و احوالپرس. خود جلب کند

 !جا خوردم خانم روشن نجایا دنتونیواقعا از د_

 :لبخند زد و گفت ییحوصله بود اما با خوشرو یکه ب نیباا النا

 . از شما نداره  یحال منم دست کم_

 نکنه مسافرتتون به شهر ما بود؟... کنم اما شما یم یزندگ نجایهستم و ا يرازیخب من که اصالتا ش_

 :النا پررنگ تر شد لبخند
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 یها نم يرازیآخه لهجه و چهره اتون هم به ش. دیکن یزندگ رازیکردم ش یاصال فکرشو نم! یچه حسن تصادف_

 .خوره

 . ستیمن ن ریتقص گهید نیا_

 دهیهرچند از عمه شن. دیشن هیخارج بود وبارها بخاطرش حرف و کنااو  يموضوع هم از اراده  نیا. گرفت دلش

با . کرد یاستفاده م يرازیروان تر بود و کمتر از کلمات و الفاظ ش ششی، گو هیبود که پدرش هم نسبت به بق

 :صدا النا به خودش آمد

 . دمتونیخوشحال شدم د_

 :تاشاره کرد وگف نیبه ماش. زد و لبخندش تکرار شد یپلک شهاب

 د،برسونمتون؟یر یم ییجا_

کنم  یفکر نم. ستیدور ن یلیخ. هتل گردمیزنم وبر م یم مونیسر به خواجه حافظ دوست داشتن هی.ممنون_

 .داشته باشه يرو ادهیپ قهیدق ستیاز ب شتریب

 ن؟یهتل ارگ هست_

 :شهاب گفت. کرد  دییتا النا

 .میاریرو به جا ب یزبانیکه ما حق م نینرفته باش یخیوتار یدنید يسراغ قسمتا دوارمیام_

 .با خانمتون هم آشنا شم خوادیدلم م یلیخ. حتما. کنم یخواهش م_

 .رمیگ یپس باهاتون تماس م_

که او رفت  يریدخترك به مس يچشم ها.دور شد یشد و با زدن بوق کوتاه نیشهاب سوار ماش.تشکر کرد النا

از  شیو مثبت باعث شد ب بیکشش عج کی. در ذهنش ثبت شد يقو نقدریمرد ا نیا يچرا چهره . ماند رهی،خ

را گشود به قلبش  وانید یکه وقت قیآنقدر عم... ییو آشنا یبگیغر نیب یبیحس عج. شود ریقبل فکرش درگ

به چشمش  ضیعر ابانیآن خ گرید يدر سو بشیارسالن آنقدر کمرنگ بود که خشم عج. او کرد ادیاراده  یب

 .وتماشا کرد ستادیبار عقب ا نیکه ا دینفهم. امدین

 . لبخند زد.را باز کرد کتاب

 ...نخواهد شد رونیچشمان زسر ب هیمه س مرا

 :دیسنگ کارشده کش يتکان داد و انگشت رو يسر. دیخند

 ...يآدرس داد یاشتباه.عمو حافظ ستیحال تو هم خوش ن_
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خودش را گول . خوب و رفت وآمد مردم حالش را بهتر کرد يآب وهوا. در اطراف زد يخواند و دور يا فاتحه

 ...هوا خوف داشت نیا.نشود ییسرش را گرم کرد تا دل وعقلش باهم هوا. زد یم

**** 

 

و متعجب،  دیرا کش یدست. ستدیزد و خواست وارد شود که نگهبان اشاره کرد ،با ینگهبان يبرا یکوتاه بوق

 :خم شد شهیبه او رساند و سمت شمرد به سرعت خودش را . منتظر اوماند

 .رفتن  شیساعت پ میآقا ن. مهندس ریروزتون بخ_

رفتن چه  نیرفته بود؟ ا شیساعت پ میاز صبح با عمو قرار داشت و اون. از شدت تعجب خشکش زد شهاب

ز ا يتشکر. مترسک دست همه شده بود. داد؟ از نگاه پر معنا و کنکاش گر نگهبان، کفرش در آمد یم ییمعنا

را دور زد  ابانینداد و خ تیاهم گریزد اما د شینگهبان صدا.را راه انداخت که برود  نیسر اجبار کرد و ماش

 :بدون آنکه به صفحه نگاه کند ،جواب داد.تلفنش زنگ خورد یهمزمان گوش.

 .بله_

 :با ترس گفت لدای.اش کامال مشخص بود یعصب يصدا

 ؟یهست یچقدر عصبان.سالم_

 :گفت يو کفر دیکش ابانیخ هیرا به حاش نیماش

 انه؟ی، من خوب مسخره شدم  ینیو بب یعمو گفته زنگ بزن_

 :گفت یبا مکث کوتاه و متعجب لدای

 ؟يدیمگه بابا رو ند_

 .بردن وپاسم دادن به نگهبانشون فیتشر! طبق معمول محض مسخره کردن من  شونیمن اومدم،ا! رینخ_

 :، محکم گفت لدای باسکوت

 .رونیب میبر دیحاضر شو با. اونجا امیم_

 !شهاب_

 .که گفتم نیهم_

درد  کی. دیفرمان کوب يکنارش پرت کرد و مشت محکمش را رو یصندل يرو یرا بدون خداحافظ یگوش

قدر  نیکاش درد روحش هم ا. گذشته اش داشت يدر تمام زخم ها شهیکه ر يدرد.دیچیدرمچش پ یمیقد
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داد ،  یم گریزن ومرد د کیکه هم خونش، به خاطر خونش وجانش از گوشت و پوست  یعذاب. قابل تحمل بود

در آن  ینقش چیبود که ه یو آزار تاوان گناه ریهمه تحق نیا. زد یقلبش تند م. شد یقابل تحمل م ریکم کم غ

کم مانده  یدر تقاطع. کرد دایوچند سال ادامه پ ستیها ب يباز نیترشان کرده بود و ا يسکوت هم جر. نداشت

رفت؟ آرنجش  یاحوال کجا م نیباا. و توقف کرد دیکش هیرا به حاش نیماش يبعد ابانیدر خ. بود ،تصادف کند 

. در همان حال ماند یرا خاموش کرد و مدت نیماش. اش را کف دستش فشرد یشانیپنجره گذاشت و پ يرا رو

 یدنبال چه انتقام... روحش ریدن زبانش و تحقاز آن با غالف کر شیب. برد یکردنش لذت م یانگار عمو از عصب

 یبار به پشت نیسرش را ا. داشت؟ مغزش در حال انفجار بود ینفع و لذت هگشت؟ شکستن غرور او چ یم

نفس خسته اش را . دیرا د لی ریچشم نگاه کرد و اسم ام ریاز ز. باز زنگ خورد لشیداد که موبا هیتک یصندل

 :خسته بود تیعصبان يبار به جا نیا شیصدا. را برداشت یداد و گوش رونیب

 ...ریبگو ام_

 ؟يپاره کرد ریچرا زنج! سالم کیعل_

 ...بگو_

 ؟یدعوات شده که پاچه اونو گرفت ییشکر خدا بادا. يکرد یاالن زنگ زد که قات لدای_

 . اصال نمونده که من برسم _

 .د شده و رفته خونهحالش ب نکهیمثل ا. دهیتازه رس.گفت خونه است لدای_

 :شهاب بلند شد و با تعجب گفت سر

 حالش بد شده؟ یچ یعنی_

به من گفت افسارتو . کنه ی؛ خواسته ماست مال يکرد یتو قات دهید. لمشهیف گمیمن که م. دونم یچه م_

 .اونجا يبکشم ، نر

 ؟يندار يکار_

 نکهیا يجا.کارش برعکسه لدای. بعد برو ریدرست بگ میتصم هیخوب فکراتو بکن و  نیبش.شهاب فعال نرو_

 . چونهیپ یباباشو داره و تورو م يکنه، هوا شخندیتو داشته باشه و باباشو ر يهوا

 :گفت یوعصب کالفه

 .باتومش نکن وبکوب تو سرم گهی، تود دمیخودم فهم تمویحماقت وخر_

 :کوتاه آمد و آرام گفت لی ریام
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 دنبالت؟ امیب که من ییکجا.نکن یحالت رانندگ نیباا_

 . ابونیوسط خ_

 باشه؟.ییشهاب فعال نرو سراغ دا_

 ردیتماس بگ لدایمنتظر ماند بلکه  یکم. را قطع کرد یگوش يکوتاه و لحن خسته ا ینگفت و با خداحافظ زیچ

افسوس خوردن، کار هرروزه اش بود و انگار حسرت وحسادت هم داشت . ثمر بود یانتظارش ب شهیاما مثل هم

 ادهیزد و پ یپوزخند تلخ. نشد نروش. داشت یاش خفگ یرا چرخاند اما مثل استارت زندگ چییسو. شد یاضافه م

را  نشیزرد و مبدا ومقصدش نفس سنگ یتاکس دنیبا د. پر بود بیدلش عج. داد هیتک نیبه ماش یکم. شد

 "شاهچراغ مریم"تکان داد وبا توقفش خم شد و گفت  يبعد یدست مقابل تاکس. داد و جلو رفت رونیب

*** 

جز  یشد ول یطوالن یکم لدایصورت  ينگاهش رو. جا خورد یعمو کم يخانواده  دنیوارد خانه شد ،از د یوقت

خانواده  یچشم رینشست و ز لی ریلب ام يرو یثیلبخند خب. نزد و سمت اتاقش رفت یسالم ساده، حرف کی

 يبه بهانه . مشغول گفتگو با پدرش بود یالیخ یبود و آرش با ب يچا ینیبه س لداینگاه کالفه . دییرا پا ییدا

 :که فقط او بشنود ،گفت يآرام و به گونه ا. رساند لدایسر  يبلند شد و خودش را باال وهیبرداشتن م

 .ارشیخودت برو ب. بدجور دلخوره_

گفت و کنارش  یلب ریز "خز" لیریام. آنقدر کارش تابلو بود که همه متوجه اش شدند. به طرفش برگشت لدای

 :برداشت و گفت يچا ینیرا ازس يخانم جان استکان چا. مبل نشست يرو

 .برو شهابو صدا کن مادر لیریام_

 :گفت ییبا پررو لی ریام

 .من معذورم خانم جان نجاستیمرغ عشقش ا یتا وقت_

 :گفت رید اما امکن تیگفت که رعا یمادربزرگش باز م يمادر و چپ چپ نگاه کردنها يشدن چشمها گرد

 ؟ینه دختر دائ.رهیبگ ادی دیبا لدای. ارمیدر ب یتونم خستگ یخب من که نم_

 روکمانیانگار هنوز عهد ت. درهم خانواده، اعصابش را خورد کرد  يدختر جوان و اخم ها يسرخ شده  صورت

 :پر حرص گفت يبا خنده ا. بود

 ...زن وشوهرن و رسرشونیخ د؟یکن ینگاه م ينجوریبابا؟ چرا ا هیچ_

 :جان گفت خانم
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 .پس دخالت نکن ،یدون یاز سنت نم يزیو چ يتو تهران بزرگ شد_

 :پا انداخت يزد و پا رو بشیبه س يگاز لی ریام

 ادمهیکه من  يو اونجور شیساله پ هی نایا اره؟یم تیهرجا بخونن محرم.  هییکه همه جا یالنکاح السنت گهید_

 نخوندن خانم جون؟.خوندن

 :تشر زد مادرش

 .حد خودتو بدون. لیریتو دخالت نکن ام_

 :او اشاره کرد و گفت يبا پوزخند به سرتاپا ییدا

 مونده خواهرِ من؟ یهم باق يشازده حد ومرز نیواسه ا_

 د؟یزن یکه طعنه م دمینپر ،هرزییباخودمه دا ارمیاخت_

 :شد زیخ مین رتیباح مادر

 .کن ایح. لی ریام_

 ...لطفا از ما . گهیشد بسه د ایبا ح يادیشهاب ز_

 انیشناخت ، م یاو را م يکه چاك ودهن پاره  ییو از جا دی،شهاب سررس دیحرفش را بگو يادامه  نکهیازا قبل

 :حرفش گفت

 مدافع من؟ لیوک يتو شد. دمیمن خودم رس_

 :زد و به مسخره گفت يپوزخند لی ریام

 .صاحابش اومد_

 :وگفت دیآرش سمت او چرخ. مبل نشست و چپ چپ نگاهش کرد يرو شهاب

 .خونه شهاب يایمنتظرت بودم ب_

 :جواب داد زینگاهش کرد و ت میمستق شهاب

 .قرارمون کارخونه بود عمو_

 . حالم خوش نبود ومجبور شدم برم خونه _

 ست؟ین بیعج. دیش یسر قرارهاتون بامن بدحال م شهیشما هم_

 ؟شهیم تیباعث خوشحال_

 .اومد ؛ رفتم حرم دعا کردم یازم برنم يکار. نه_
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اما  ریپ يو با صدا دیکوب نیزم يرا رو شیپدر بزرگ عصا. همه درهم شد ياو اخم ها يوطعنه  هیازکنا

 :محکمش گفت

 .با پسرام. دیباهم حرف بزن نجوریا ادیخوشم نم_

شام را بهانه  زیجمع شدن بحث ، م يزن عمو وعمه اش بالفاصله برا. نگفت و عقب نشست يزیچ شهاب

 :هم بلند شد که دنبالشان برود اما شهاب دستش را گرفت و گفت لدای. کردند و بلند شدند

 .باهات کار دارم_

وارد . نداد تیاسمش را صدا کرد اما او اهم یلرزان يشهاب سمت اتاقش رفت که دختر جوان با صدا.کرد خی لدای

بکوبد که  ییبزرگترها ياز مسائل را به رو یلیخ خواستیانگار م.دیاتاق شد و در را به عمد و محکم به هم کوب

 :گفت یاتاق رها کرد و او با ناراحت طرا وس لدایدست . اتاق باشند نینشسته بودند واالن چشم به درا

 ...مگه ه؟یبق شیبود پ يچه رفتار نیا_

 :گفت یشهاب عصب. ب، زبانش بند آمد وعقب رفتجلو رفتن شها با

 !چه مربوط یبه کس.باهات تنها باشم قهیدودق خوامیم.یکردم؟ زنم کاریمگه چ_

 :گرد نگاهش کرد ییبا چشم ها لدای

 .شهیبخدا شر درست م.  شنونیم. آروم شهاب _

 :دیرا طرف خودش کش لدایدست دور تن او انداخت و  شهاب

من االن  ست؟یمگه حرف همه،حرف شرع وسنت ن. ستین ثیوحد هیهمه آ نیمگه ا. توآرومم کن. خسته ام_

 . باتو آروم شه خوامیم

سرش را برداشت و اورا سمت تخت  يشال رو. دیذوقش زد اما دست از اصرار نکش يتو لدای ي دهیپر رنگ

و  لیم چیه.  دیرا کش شیدفعه روشش عوض شد و با خشم وخشونت بازو کیبا پس رفتن دستش .  دیکش

طعم  حاالقبل ، يو کم تجربه  یواشکی يطعم بوسه ها. خواست یزورگفتن م یفقط دلش کم. نبود یرغبت

 لدایتا سرش سمت گردن او رفت؛ . خشونت نیها جواب گرفت و نه درا متینه در آن مال. انتقام گرفته بود 

 :و با ترس گفت دیکش رونیاو ب يخودش را از دستها

  چته تو امشب؟_

 :با پوزخند گفت شهاب

 ؟ینیب یتاحاال؟ از حاال به بعد م يدیند ه؟یچ_
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 عالقه است؟ ينشونه  نایا_

برم واال  یم دهیبه روش خودش مقابله به مثل کنم دخترشو م خوادیعمو اگه نم. افسار پاره کردنه! زوره.نه _

امون  قهیدو دق یحت ییمدتم مراقب خودت و تنها نیتوا. خودم نرم یدخترشو ول نکنم و دنبال زندگ ستین دیبع

 .افسار خواستنمو بکشم گهید دمیقول نم.  لدایهم باش 

 یب لدایرفت اما  شینگاهش کرد و باز پ یشهاب کم. کرد ینا باور و بهت زده نگاهش م ییبا چشم ها لدای

 :مکث سمت در رفت و گفت

 .علق نکنمشکالتتون م نیمنو ب. من تابع خانواده امم شهاب_

 رو دوش منه؟ پس ادعاهات کجا رفته؟ ایدن ینیتمام سنگ _

که  يبا ضربه ا. نبود شهیشهاب امشب،مثل هم. دیپراند و ازترس کامال به در چسب لدایبلندش برق از سر  يصدا

 :عمو آمد يصدا.  دیبه در خورد از جا پر

 !رونیب ایشهاب؟ ب یکش یچرا هوار م_

زد و تمام  خیانگار قلبش . دیمرتب کردن سر و وضعش د يدخترك را برا یرا کنار زد و دست پاچگ لدای شهاب

 :ستادیا شیدر را باز کرد و مقابل عمو. احساسش مرد 

 .زدم یحرف م یداشتم چند کلمه خصوص دیاگر اجازه بد_

 :شد،گفت یچهره اش م نفکیکه کم کم مثل پدر بزرگ عضو ال یبا همان اخم عمو

 ...باشه واسه بعد ،االن تیخصوص يرفاح_

 .با زنم روشن کنم فمویتکل خوامیم. پر شده یکیمن  يو صبور ندهیبعد و آ يچوب خطا گهیعمو اما د دیببخش_

 .،زنتهیسقف درست کن یتو خونه ات و تونست شیهرموقع برد_

 !گهینم نویقانون و شرع ا_

 :رفت کیبا بغض نزد لدای

 ...شهاب، توروخدا_

 :اصال اجازه نداد که حرف او تمام شود و دوباره گفت شهاب

 یو من گفتم چشم و جشن م هیمشکل شما عروس. کنم یزندگ خوامیمنه و م ياتاق سقف خونه  نیاالن ا_

 .دیمانع ش دیکه شما بخوا ستیهم ن یمشکل. کنارم باشه  لدایاالن  خوامیاما م رمیگ

 . را گرفت و سمت مادرش ،هولش داد لدایدست  یبرزخ ییبا چشم ها آرش
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 .میبرو حاضر شو که بر_

 :شهاب گفت روبه

. ياینم دنشمیتا اون روز د. يریو م يریگیدست زنتو م يایمقدمات جشن تموم شد،م يو همه  يکاراتو کرد_

 روشن شد؟

 .ادیممکنه ازم برب يهرکار. ندارم لدایبه  ياحوال تا اون روز منم تعهد نیباا. خب یلیخ_

 ...شهاب_

 :دیمحکم پدر بزرگ سرش چرخ يباصدا

 .کنه ینم فیتکل نییتع یمن کس يتوخونه _

سالها خفه خون  نیمث تموم ا یکس يو سقف خونه  نید ریتوخونه خودم که مجبور نباشم ز رمیپس من م_

 .رمیبگ

 .شدینم ییهوا نمیا يکرد یجمعش م. سر پسر توئه آمنه ریآشوبا ز نیا يهمه _

 ...داداش،بخدا_

 :حرف عمه اش روبه عمو گفت انیم شهاب

 .دیسیننو ریام يمنو پا یخستگ. من بود که برم تهران شنهادیپ_

 :ستادیرفت و مقابل مردجوان ا شیپ یقدم آرش

 .ارهیکس نم چیه گهیواال اسمتو د یمون یم رازیتو ش یرو خواست لدای_

 :آرش سمت خانواده اش برگشت و گفت.نگاهش کرد رهیخ رهیخ شهاب

 .میبر دیحاضر ش_

 :نرفته بود که شهاب گفت هنوز

 ...رازیاز ش رمیچون من م لدای ریبگ متویتصم_

 :را گرفت شیو هردوبازو ستادیا لدای کینزد هیتوجه به بق یشهاب ب. نگاهش کرد یبرگشت و عصب آرش

 رمیگ یهم م یعروس.دنبالت امیبهم بگو که ب یهرموقع خواست.  خسته شدم گهیمن تو رو دوست دارم اما د_

 ...اما

 :برادرزاده اش زد ي نهیو تخت س دیکش رونیاو ب يدخترك را ازدست ها يبازو آرش

 .تهران؛ صبرکن احضارنامه برسه دستت یرفت. نمونده گرفته شه یمیتصم_
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 :کرد،هل داد و بلند گفت یم هیرا که حاال گر لدای

 .میبر دیش ن؟حاضریهست یمعطل چ_

 :جلوتر راه افتاد و گفت شهاب

 .دیشما بمون. منم عمو رهیکه م یاون_

 :آمد رمردیپ یخش دارو عصب يدر راباز نکرده بود که صدا هنوز

 .برنگرد ییبا رسوا ؛یرفت. مادرت برگشت شهاب ییرفت و با رسوا رونیدر ب نیپدرتم ازا_

رنگ . دهان پسرش نشست  يبلند شد که دست آمنه رو لیریمعترض ام يصدا.خشک شد شیسرجا شهاب

 يحقارت نگاه ها نیآتش يحلقه . رفت یبود که داشت جان از تنش م يشهاب مثل زخم خورده ا ي دهیپر

را  شیازوب.دست مادرش را پس زد و سمت شهاب رفت تیبا عصبان لی ریام. را داشت لیحکم عزرائ شیروبه رو

 يتکرار يصدا نیاو رفت اما ا یسست شهاب در پ يقدم ها. دیاش را دنبال خود کش دهیگرفت و تن خشک

پرتش کرد  نیداخل ماش لی ریام.اش انداخت  قهیدست به . کرد یهوا خساست م. نشده بود يعاد شیهنوز برا

 ...ده زدفرمان نشست و به دل جا پشتگفت ؛  یم راهیوسنت بود ،بدوب ندهیلب به هرچه گذشته وآ ریز یودرحال

هفت !...  یکس یهمه ب نیو ا ایدن کی. زد یطعنه م شیایدن یستارگ یشب به ب يصاف و پرستاره  آسمان

... سهمش چه بود؟!... گاریس يسوخته  مهین لتریف کیهمه ستاره و فقط  نیا!...  یدگیهمه خم نیآسمان و ا

 ...وبسته؟ یمیقد يصندوقچه  کی تایو کابوس و نها ریو تحق یسرخوردگ

 شیدست ها. داد  رونیبازدم خاکستر شده اش را ب. پرتش کرد نیزم يزد و رو گارشیبه ته س یمحکم پک

 .شب بود اهیس يرنگ در صفحه  ينقره ا يبه آن نقش ها خکوبیپشت سرش قفل شد و چشمش هم چنان م

 ؟يبهتر شد_

 :کند ،گفت جادیا ستادنشیدر ا يریینکه تغبدون آ. دیشن يمتر کی يرا از فاصله  لیریام يکنترل شده  يصدا

 . ریمونه ام یاز خوب وبهتر نم یبدتر و فاجعه ، حرف نیب_

. حس او نگاه کرد یب مرخیزد و به ن نیآرنجش را به سقف ماش. داد هیتک نیجلو رفت و کنارش به ماش لی ریام

... مترسک جان دار کیدرست . ندیب یرا در او م يحس و حال تکرار نیبار است که ا نیدانست چندم ینم

جوان زنده  کیحال  نیا. شده بود ندهدانست چند بار او را کشته اند و باز ز ینم. داد یکاه م يهم بو شیحرفها

 ... فقط بود. رو به احتضار هم نبود ینبود؟ حت

 من؟ ی؟ به پوست کلفت یکن ینگاه م یبه چ_
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 :تشانه اش گذاش يداد و دست رو رونینفسش را ب ریام

 . و تحملت باالست يچقدر صبور نکهیبه ا. نه_

 :خش دارش را به گوشش رساند يفقط صدا. حالت هم نگرفت یحت پوزخندش

خورن تا تنشون درمقابل ضربه  یزنن و ضربه م یکه اونقدر با چوب به تنشون م نهیکارا ا یاز اصول رزم یکی_

سالها به غرور و روان من خورد ؛  نیکه تموم ا ییدرست مث چوبا. کنهیتنشونو محکم م ایچوبکار نیا. شه يقو

 .زن تو گذشتش هنوز نفسشو نگرفته هی يها یو تکرار هرزگ سادهیکه جلوت وا یرگ یتا بشم آدم ب

 :و اورا سمت خود برگرداند دیکتف شهاب را کش لی ریام

و مدرك درستشون که  یواال کو نشون مشت حرف مفته هی.  یزنیزر م!... شهاب. یگیچرت م یدون یخودتم م_

 دهن پر کن باشه؟ 

 :دیشود ، هوار کش یباره منفجر م کیکه  یمثل آتشفشان شهاب

باال سرشو زار بزنم ؟ سند ومدرك باالتر از اون  نمیشده کجاست تا بش نیپس کجاست؟ اون سنگ قبر نفر_

که کرده و بعد خودشو کشته؟ سند  یام قتلبابام؟ اقرار به اقد یو عکس ها و دست خط خودکش اهیس يدفترچه 

  ر؟یباالتر ام نیومدرك ازا

 .باشه پسر یساختگ دیشا_

 :و چند قدم جلو رفت دیرا محکم کش شیموها شهاب

 ...  هیکیمشترکه  ياون دفترچه که پر از خاطره ها... اون عکس سیپشت نو... خط اون نامه ها.  ستین_

 ؟يداد یخط شناس_

 ... شهر ينه همه ... ده نفر... دو نفر!... گهینفر دروغ م هی_

 یاعتقادا رو دارن و فکر م نیکه االن ا نایشده اشونه ؟ ا لیما با مغز و اعتقادات فس لیفام نیشهر ا يهمه _

 يچه اعتقاد شیسال پ یس!  رهیگ یم شیآت ایهم باشن ، دن شیشه و زن وشوهر پ کیکنن اگه هوا تار

کردن و  یفلکشون م سطافتاده ، همون و یچشمشون به هم م اطیاشون تو حداشتن؟ البد دخترا و پسر

توگوشت  یهرچ. ریرو بگ ثایحرف و حد نیکم دنبال ا هی. کم درست فکر کن هی!... شهاب. دنیبر یم ساشونویگ

چرا . دیبعد به جرم نکرده ، دارم بزن دیبگو بهم ثابت کن. و بگو حق باشماست نییبز سرتو ننداز پا نیخوندن ع

 ؟یالل ش يعادت کرد

 :قفل شد و گفت لی ریام یشاک يدر چشمها اهشیو س چارهیب نگاه
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 يتا عموم دونه به دونه نخ دادنا نمیتونم بش ینم یول... رگه یب... رتهیغ یبذار بگن ب... شهینم. تونم ینم_

 یشیتو آت زمیبر دیجد زمیه. هفکرکردنش هم جونمو گرفت. درکار نبوده یمادرمو برام بگه تابلکه قانعم کنه دروغ

 .بسمه گهید... بسمهکم تحمل کردم؟  ر؟یام دمیسوزونتم؟ کم درد کش یکه هنوز م

دست به . دیرا د شیرفتن شانه ها نییبود که پا نیسنگ شیآنقدر حرف ها! آنقدر در صدا و نگاهش بود یچارگیب

 شیموها يالبه ال شیدست ها. هوار نکشد قشیرف نیتر کینزد هیپناه یهمه ب نیتا از ا دیکش شیچشم ها

 :خم شد و گفت سمتش لی ریام. نشست یصندل يرا باز کرد و رو نیشهاب درماش. رفت و سر چرخاند

 خونه آقا جون؟ يگردیبرم_

 :شانه اش گذاشت و ادامه داد يدست رو لی ریام. سر بلند کرد و نگاهش کرد شهاب

 ... تهران میبر میمستق... نرو گهیاگه مدارکتم باهاته د یحت. نرو گهید یدخالت کنم داداش ول يخوا ینم_

 :باز نگاهش را به رو به رو دوخت و آرام گفت شهاب

 هویتونم  ینم. شم یهمه چ الهیخ یدفعه ب هی تونمینم یول دنیعذابم م... درسته عذابم دادن... ریام شهینم_

 ...ونده واسه اش دست وپا بزنمنم یبهشت. جهنم تنها انتخاب منه  نیا. ازشون ببرم

 .ماست و روشن کن ياون دختره  فیحداقل برو تکل_

 . جمع کرد شتریشهاب را ب ي؛ چهره  درد

 ...اگه اونم نباشه که. لداستیبه  میدلخوش_

 :حرفش گفت انیباال رفته م ییبا صدا لیریام

 يفکرکرد ؟یبهش خوش کن داره که دل یاون چ... یشیباز آدم نم گمیبهت م یخاك تو سرت که هرچ_

! یراحت باش ذارنیم نیمحکم بب يجا هیبدبخت؟ بذار پات برسه به  يکم دار یچ شه؟یتموم م اینباشه، دن

که دلتو  دنیم بهت ریغل و زنج! یچی، نخ که ه ینیو دور وبرتو خوب بب یکورتو باز کن يحاالشم چشا نیهم

 .همون بهتر که شرش کنده شه! به درك... فالن وبهمان لدای یگیم نجایا یبعد نشست. خوش کنن

 .، نه تظاهر خوادیمن دلم آرامش م_

 :زد وگفت يپوزخند صدادار لیریام

 !امشب آرومت کرد، نوش جونت نیهم. مامان پز حتما بلده آرومت کنه يبا قرمه سبز لدای_

 کنم؟ کاریچ یگیم_
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 یبخدا بهتر ازاون م. رفت و درخواست طالق داد هم بهتراگه نگ. اگه سراغتو گرفت که گرفت. شو الشیخ یب_

 یزندگ. آدم گاگوله هیبهتر از  دهیآدم فهم هیمعاشرت با  یحت یفهم ی، م یبار تجربه کن هیبذار . یکن دایپ یتون

 .خود داره يکه جا

 ...من چهارسال درس خوندم و_

 . يو مخت پخش نشد ، شاهکار کرد ینرفت واریتو د نتییبااون سر پا_

 :زد و سر تکان داد يپوزخند شهاب

 .بود نیکمبودم هم يکاش همه _

. تنگ نشه نجایکه دلتم واسه ا يگرد رازیچند وقت ش میر یم. پاشو برو بند وبساطتو جمع کن . پاشو شهاب_

خواستنت همون چند  یش اگه نممطمئن با. انیدنبالت ب نایا گهیبذار د. تهران ایبعدم محکم سرحرفت باش و ب

 ...حاال شدن،نهیم التیخ یب شیسال پ

 :گذاشت و گفت نیرا داخل ماش شیپاها شهاب

 .شیاریب يریم. موند ابونیتوخ نمیماش_

 ؟يریخودت کجا م_

 ...تهران میصبح بر. جمع کنم لمویخونه که وسا رمیبعدم م. شاهچراغ_

 :گفت ينشست و با انرژ گریدرسمت د ریام. دیچشم بست و در رابه هم کوب.دلش را به درد آورد  لیریام لبخند

 ...يایوب شیبذار نجایاونم هم دیفرقونت ببر که با شیپس منو تا پ_

را خاموش کرد و تلفن رابرداشت که  نیماش عیسر لدای الیبه خ. استارت زد و همزمان تلفنش زنگخورد شهاب

داشبورد پرت  يرا رو یگوش. جاخورد یینا آشنا يشماره  دنینثارش کرد اما باد "ياکتو سرخ"باحرص  ریام

 :گفت نیبه اسکر یبا نگاه لی ریام.را روشن کرد نیکرد و ماش

 !هیک نیخب جواب بده بب_

 .حوصله ندارم_

 :،آن را برداشت و گفت یگوش امیپ يبا صدا.شانه باال انداخت و اعتنا نکرد لی ریام

 ه؟یرمزت چ. شهاب همون شماره است_

را درشت کرد و  شیدفعه چشمها کی.شده خواند  زیر ییاول با چشمها.را باز کرد امیپ لیریرمز راداد و ام شهاب

 .سمت شهاب برگشت
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 .نمیبزن کنار بب_

 ....حوصله ام یکه ب یدونیم.سربه سرم نذار ریام_

غموغصه . یستیحوصله ن یب يذاریکه با اون دختر خوشگله قرار مدار م یموقع.يدیتوبه همه جات خند_

 واسه منه؟ لماتیوف

 .با تعجب نگاهش کرد شهاب

 ه؟یدختره ک_

 ! النا خانمِ روشن_

 :و گفت دیکش ابانیخ هیرا به حاش نیماش. دیرا ند لیریام يبرق چشمها. شد کیشهاب به هم نزد يابروها

 .دمیبذار فکرکنه ند.اصال جوابشو نده... يوا يا_

 .تا بهت بدم هیبگو موضوع چ_

 ...و دمشید یوامروز اتفاق رازهیبابا ش_

 !ياریو به جا ب یزبانیحکم م يتور گردشگر يحتما قرار شده بعنوان راهنما_

 ...و رونیروهم ببرم ب لدایکه  شهیم يگفتم بهونه ا.به هم زهیر یدونستم احوالم م یچه م_

او  يبه لبها يبار طنتیلبخند ش.ماند رهیشماره ساکت شد و متعجب به اوخ يرو ریشدن انگشت ام دهیکش با

انگشت  لی ریاما ام دیبگو يزیزد ،خواست چ شیبرا یرا کنار گوشش گذاشت و چشمک یکه گوش یوقت. بود

 :گفت یمیمحترمانه والبته صم یلیاش گرفت و خ ینیمقابل ب

 ...شهابم... شبتون خوش النا خانم_

شب نحس و  نیا کردیفکرش را نم. شهاب ، کم مانده بود باعث منفجر شدنش شود يگرد شده  يها چشم

 . برسد نجایتلخ به ا

 احوال شما؟. سالم جناب ارجمند_

سر تکان  نتطیشهاب ، باش يبرا یوهمراه چشمک ندازدیالنا باعث شد، ابرو باال ب یو دوست داشتن فیظر يصدا

 . دهد

 . خوبم یلیاالن که باشما هم صحبت شدم خ. ممنون_

با لب زدن .و چشم گرد کرد  دیدهانش چسب ي، محکم رو ریبزند اما دست ام یدهان باز کرد تا حرف شهاب

 :گفت
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 .قهیدو دق ریالل بم_

 :ادامه داد لی ریدو مرد جوان به اشتباه افتاده بود ،تشکر کرد و ام يکه دچار شباهت صدا النا

 بود؟ يشما؟ امر دیخب خوب. بود ریدستم گ. جواب دادم رید خوامیعذر م_

از . میگذاشت دیراستش فردا با دوستان قراره پاسارگاد و تخت جمش. شدم یموقع شب مزاحم م نیا دیمن نبا_

 آشنا شم شتریبد نباشه با همکارم ب دیکشه ، فکر کردم شا یو احتماال تاشب طول م هیهم که راه طوالن ییاونجا

 :مکث کرد و افزود طنتیباش

 ...سمییر دیببخش. _

اما  "ریام " دیدست به سرش گرفت و نال. تراشد یم شیبرا یبتیرا مطمئن کرد، مص ر،شهابیام ي افهیق حالت

 :کنترل شده اش گفت يباز و صدا شیاو با ن

 .ما سییر يشما شد دیشا.همون همکار برازنده تره. دیدار اریاخت_

 . ردیبگ لیتحو یبار فحش نیشهاب کرد تاا يحواله  یچشمک ریو باز ام دیخند النا

 د؟یاریم فیپس تشر. دیلطف دار_

 .لیباکمال م_

 .دوست دارم باهاش آشنا شم یلیخ.دیخانومتونم حتما هماهنگ کن_

 :النا جواب داد "خانمم؟"اراده تکرار کرد یب. وا رفت  ریام

 ...یعنی. گهیبله د_

 ...نمتونیب یپس صبح م... حتما... چشم.اوه_

 لی ریبه محض تمام شدن مکالمه وقطع تماس ، ام. گفت و تلفن را قطع کرد یشب خوش.مجددا تشکر کرد النا

 :با تاسف گفت

 ...عالم تو سرت يوجدانا خاك تموم قبرستونا_

 :گفت یتوجه به حرف او ، بلند وعصب یب شهاب

 ؟یقرار گذاشت یواسه چ ؟یکن یم یلطمعلوم هست چه غ_

ساعت  مین ياندازه  یعنی. سوزوندم ینم ي، فسفر و انرژ يکرد یزن نمونه اتو به همه معرف نیدونستم ا یم_

 سرم زن دارم؟ ریخ یو نگ يدهنتو ببند یراه نتونست

 :داد و گفت رونیاش را ب ینفس عصب شهاب
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 منظور؟_

 .يراحت تر يریبم يبر. شمیمزاحم اوقاتت نم. یچیه_

چه شب  يدیمن حوصله ندارم؟ ند یدون یتو نم ؟یقرار گذاشت یواسه چ. رو اعصاب من نرو نیاز ا شتریب ریام_

 ؟یدارم؟ اونوقت به اسم من، واسه کله صبح قرار گذاشت یمزخرف

 ... یفکر کردم آدم. شهیتا کمرم جلوش خم م رمیخودم جات م. نرو_

 :رفت نیینثارش کرد و پا رلبیز یفحش لیریام. شد ادهیرا باز کرد و پ نیاز رفتار او ، درماش یعصب شهاب

 کجا حاال؟_

 :سمتش برگشت و با حرص گفت شهاب

 ؟يایم... قبرستون_

 .ایشیم یداره و موج یموقع شب خوف برت م نیا_

 ...ریام ریبرو بم_

من خونه آقا جون .گهیقبرستون د هی میتموم شد ، زنگ بزن بر تیفاتحه خون. قبرستون يریم يفعال که تودار_

 .رمینم گهید

ضرب  نیسقف ماش يبا انگشتانش رو لی ریام. سرعت داد شیپرت کرد و به قدم ها شیبرا یدست شهاب

 :لب گفت ریگرفت و ز

بسازم  یچ نیبب. حاال تماشا کن. من پیاالغ و خوش ت ییجونمو به پات نندازم پسر دا ییدا ستمین لی ریام"

 "دسته گل ارجمندها نیباا

 :زد و جواب داد يپوزخند لدای يشماره  دنیباد.زنگ خورد لشینشست که موبا نیماش داخل

 .شماره شوهرت فرق داره.خانم یاشتباه گرفت_

 :گرفته گفت ییبا صدا لدای

 ...من. توروخدا با شهاب حرف بزن و متقاعدش کن بمونه!...  ریام_

 :را دردستش جابه جا کرد وگفت یگوش ریام

من . ادی، محاله کوتاه ب کنهیم یکیو شهابو با آسفالت  يداریبولدوزر برم يبابات اونجور یتا وقت یکن یفکر نم_

 ...افتاده  رتونیگ ییایوجدانا بچه با ح. آوردم یبودم که حالشوخوب جا م

 ...لیریام_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٩٩ 

ازت  یودلگرم تیو توقع حما یکه زنش لدای شهیم تیشده؟ حال یامشب چه حال یدونیم... ایوقانقار لیریام_

 داره؟ 

 :رو اعصابش رفت لدای ي هیگر يصدا

 .ذره فکر کن هی نیبرو بش. نکن هیزر زر گر_

مگه انتخاب شهاب بامن بود که حاال بتونم به خاطر نگه داشتنش تالش کنم؟ من .  یشناس یتو بابامو نم_

 .و دوست دارماما شهاب ریندارم ام ياریاخت

 ریطالق بگ.ازنظر من به حرف بابات گوش بده. بذار در کوزه آبشو بخور تویدوست داشتن ماست نیا! نیبب_

 . يشهابو ندار اقتیتول. سراغت ادیآدم لنگه خودت ب هی نیوبش

 ...ریام يشعوریب یلیخ_

 ...کن هیقشنگ تر گر نیبرو بش.یهرجور راحت_

 :گفت یرا قطع کرد و عصب یگوش

 ...خاك تو سرت شهاب... زرزرو و رو اعصاب يدختره _

**** 

 

 .کردم خیاون پنجره وامونده رو ببند،....یال_

 .، مشغول بود نهیبرگشت که طبق معمول مقابل آ وایپنجره را بست و سمت ش النا

 !ینازك نارنج دیببخش... ییسرما يدختره . درست کنن یبگم برات کُرس يخوایم_

 یمدرسه موشها باعث شده بود ، گاه یاتفاق نظرشان درمورد برنامه دوست داشتن.گفت  "یشیا"باخنده  وایش

کوچک  فیو از داخل کمد ، ک دیالنا خند. ها صدا بزنند یبامزه ومعروف کودک يرا به همان موشها گریهم د

 :را برداشت و لب تخت نشست ششیآرا

 حرارت اتو مو وسشوار هنوز سردته؟ نیباا_

 :شانه اش انداخت يرا صاف کرد و رو شیاز موها يتکه ا وایش

دونم  یحاال نم... وسط مغز سر آدم خورهیبه ظهر آفتاب م دهیبعد نرس.سرده یلیخ نجایصبح ا يهوا.آره بابا_

 .ینخ ایبپوشم  میمانتو ضخ

 .ياریاونو بپوش که گرمت شد درب يخوایم.کت بهاره دارم هیمن _
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 .حوصله بار اضافه بردن ، ندارم_

 .غرم نزن.سرما رو ایگرما رو تحمل کن  ایپس _

 دم دراز کجا رفت؟. رو ولش کن نایا_

 :دیرا باال کش شیرا داخل بسته گذاشت و لب ها یشیپد آرا النا

 .باهاش حرف نزدم یلیخ شبیمن که از د.دونمیچه م_

 :دیرا جمع کرد و سمت او چرخ شیموها وایش

 ؟يکرد تو واقعا با ارسالن تموم... یال گمیم_

،کارش را ادامه  "اوهوم"با گفتن . را پشت گوشش داد شیکوچکش نگاهش کرد و موها ي نهیآ ياز باال النا

 :به طرفش رفت و کنارش نشست وایش. داد

 ...يخوا ینم. خب گناه داره یها ول يحق دار_

 . بدم حیموضوع تموم شده ، هزار بار توض هیحوصله ندارم درمورد  وایش_

 .هنوز دنبالته یعنیاومده  نجایکه تاا نیهم. زنه یو ارسالن خالف حرف تورو م يرفتار ناز_

او  ياعتنا یبه رفتار ب وایش. را ساده ومحکم پشت سرش بست شیرا جمع کرد و موها فشیک. نگفت يزیچ النا

 :نگاه کرد وباز گفت

 مونه؟ یخودمون م نیب! بگم  يزیچ هی_

 ...اگه درمورد ارسالنه_

 نیاز هم به هم خوردن ب یلیانگار خ. هیحرفم درمورد ناز. حقشه یدلم براش سوخت ول نکهیباا. یچیاونو که ه_

 .ومدهیشما دوتا بدش ن

 .نتونست یتالش کرد منو متقاعد کنه اما خب طفل یلیخ. وایمزخرف نگو ش_

 .ستین شهیهم نین،نازنینازن نیا گمیمن که م_

 .دلخوره دیازدست من شا_

 ...یکه چقدر تو ساده و بدبخت يوا_

 :شانه باال انداخت النا

 .يکرد یقدر بزك،دوزك نم نیواال ا ستین تیحال.االن ساده مده_

 هست؟ یک یباهاش قرار گذاشت شبیهمکارت که د نیا گمیم_
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 :خنده اش گرفت و گفت النا

 .الوارهیع. صابون به دلت نزن ؟يریکه سراغ اونو بگ یبافت سمونیهمه آسمون و ر نیا_

 :و گفت دیاش را درهم کش افهیق وایش

 .کردنت دایهمکار پ نیتو هم باا يریبم_

 :رفتن بودن،گفت يآن دو که آماده  دنیآمد و باد رونیاز ب يبعد ناز قهیچند دق. باخنده سر تکان داد  النا

 د؟یچقدر زود آماده شد_

 .میارگ قرار دار دونیساعت هشت تو م نکهیواسه ا_

 :دیپرس يبا تعجب و کنجکاو يناز

 ؟یبا ک_

 :گفت طنتیبا ش وایش

 ...یال يقایدوست ورف_

 :رفت شیو سمت لباس ها دیرا باال کش شیلب ها يناز

 ؟یال يدار رازمیمگه تو دوست تو ش_

 ؟یدونست ینم... مث اسمش.هیجهان یال_

 د؟یقرار دار یبا ک يجد! نه _

 :کاله نقاب دارش را داخل کوله اش گذاشت و گفت النا

 !یفهم ی، م ینیبب_

 :به النا گفت یقیفقط با نگاه دق. بر دانستن همراهان نکرد  ياصرار يناز

 .یکه بعدا با من قهر نکن یگفتم بدون.ادیخواد ب یارسالنم م_

 :باشد الیخ یکرد ب یاش ، سع يو دلخور یاعتراض کرد که النا با تمام ناراحت وایش

فقط . کنهینه جامو تنگ م شه،یمنو صاحب م ژنینه هوا و اکس. باشم یکه مانع اومدن کس ستین میارث پدر_

 .زهرمارمون بشه یباعث نشه که همه چ دوارمیام

 :رفت و درهمان حال گفت رونیاما النا ب "یال"مستاصل گفت يناز

 .گرمم شد نجایا.منتظرم نییمن پا_
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. شهاب نگاه کرد يتلفنش را برداشت و مردد به شماره . اش کرد یبه ساعت مچ یهنشست و نگا یالب داخل

دانست بچه ها  یاول صبح بود وممکن بود هنوز خواب باشد، م! انهیدانست تماس گرفتنش درست است  ینم

خودشان  مقرر اگر نتوانست اعتسر س دیبفرستد و بگو امیداد باز پ حیترج. دیآ ینم نییهم پا گریساعت د میتا ن

 يشهاب رو يرا ارسال نکرده بود که شماره  امشی،اما هنوز پ ندیرا بب گهیرا برسانند ،داخل پاسارگاد همد

 :اجازه رو لبش نشست و جواب داد یلبخند ب. افتاد نیاسکر

 ...جناب ارجمند ریصبحتون بخ_

 د؟یخواب که نبود. سرکارخانم ریصبح شما م بخ_

 :و گفت اوردیخودش ن يبه رو. شب قبل فرق داشت یبا سرزندگ یخسته بود و انگار کم یشهاب کم يصدا

 .میاومدن رونیب ياتفاقا آماده . نه_

 همراهتونه؟ نیماش_

 .میهماهنگ کرد یبا تاکس. نه_

 . من هست نینداره ،ماش ياگه واستون مورد_

 م؟یباعث مزاحمت نباش.کنم یخواهش م_

 ه؟یکاف فقط تعدادتون ؟یچه مزاحمت_

 .میسه نفر_

 .نمتونیب یپس م_

 میکن دنیاز اونجا د میخوا یم. خان میومقابل ارگ کر گهیساعت د کیقرارمون باشه همون ... ارجمند يآقا_

 .میفتیبعد راه ب

 ...فعال خداحافظ. دیدون یهر طور صالح م_

 يپوزخند. آورد یخودش نم يبه رو یبود ول داریشهاب ب. دیاز داخل تراس به اتاق سر کش. را قطع کرد  یگوش

تخت دمر افتاده  يکه رو دیمحکم پشت کمر شهاب کوب یکیتخت نشست و  يکنارش رو. زد و وارد اتاق شد

 :سرش يرو شیسرش داخل بالش بود و دست ها. بود 

 .ساختم افتیپاشو که واست ض... پاشو_

 :باال آورد و خواب آلود گفت یسرش را کم شهاب

 . حوصله ندارم. امیمگفتم ن شبمید_
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 .یدون یحاال خودت م. ،نه من يتوبهش قول داد_

 :سرش را دوباره داخل بالش کرد و گفت صالیبا است شهاب

 ؟يکشم که تو هم اضافه شد یم هیکم ازدست بق... ریگندت بزنن ام_

 :برد و گفت کیسرش را نزد لیریام

 ؟يخوا ینم نویمگه هم. بخوره یتکون هیموضوع  نیا دنیبا فهم لدای دیشا_

 :گفت یو عصب دیچرخ شهاب

 .ساخت شهیوقت نم چیبا خراب کردن ه_

وسط ! چه یبه کس. يگرد رازیگردش وش میدلمون خواست بر. حهیتفر هیآقا جون  ؟یکن کاریچ يخوایمگه م_

 ....و. یاره تو انظار عمومند تیخوب... یی،جایبرو توخلوت یبترکون یخواست... یترکون یکه با دختره الو نم تیجمع

 ر؟یام یشیخفه م_

 ؟يبهش ندار يتعهد گهید ومدهیتوخونه ات ن لدایتا  ینگفت شبیمگه خودت د_

 زدم،تو رو چرا جو گرفت؟ يزر هیبودم  یمن عصبان_

 :شانه اش زد و بلند شد يرو ریام

 ...شهیم ریپاشو د! شه يوکال جد یش مونیپش یگرفت که به حق تعال يجد دیمفتو با يوقتا حرفا یبعض_

 ....دیباخنده ازجا پر ریحواله اش کرد و ام یمشت شهاب

*** 

 

 نه؟ یگیشده، تو م شیمرگ هی يناز گمیمن م_

 .ادیمعذب بود ونخواست ب_

 :به النا نگاه کرد يشده ا زیر يبا چشمها وایش

 .ادیبگو بهش ب يزیچ هیو خجالت؟  يناز_

 .ادیاصال دوست نداشت همراهمون ب! به ما چه! دونمیچه م_

 ؟یستیاالن اصال ناراحت ن یعنی_

 :نگاه کرد وایرا تنگ کرد و به ش شیچشم ها النا

 .درست کن وبتویمخ مع. وایش ستین یکه هست ، معطل پس زده شدن کس یهرچ يناز_
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باهات بو دار بود  يشدن ناز یاجب یج یظاهر شدن ارسالن از کانادا و ج هوی نیا. وبهیاون مخ توئه که مع_

 ...یال يزد تیازاولشم بهت گفتم وخودتو به خر.

 . بحث دوباره نداره يبرا یلیاالن دل! اشتباه ای ،درستيفکر کرد یتو درمورد هر چ_

 :زد و گفت شیموهایرا رو نکشیع وایش

 پس؟ ومدیچرا ن!  زبانیجناب ِ همکارِ متاهلِ و متعهد م نیا! یتو بگ یهر چ_

 ...زنگ زدم و روقتید شبیمنم د. داره یبابا بنده خدا کار و زندگ ؟ينبود بهش ببند يا گهید زیچ _

 :باال رفت شیابرو يرا نگاه کرد وگوشه  لیموبا. حرفش ،تلفن زنگ خورد انیم

 ...سییر يسالم آقا!... چه حالل زاده هم هست_

 شما؟ ییکجا.سبز ارگ هستم يمن مقابل فضا. سالم خانم کیعل_

 :دیرا کش وایش يبلند شد و بازو النا

 .دمیو ند نتونیمحوطه، اما ماش نیتوهم_

 ! خانم روشن نیماش دهیسف ایپرش_

لبخند زد و با تکان سر جلو . او بلند کرد يشد و دستش را برا ادهیسرش را چرخاند و همزمان شهاب پ النا

 :تلفن را قطع کرد که متعجب گفت.رفت

 بار؟ نیرق داشت اچرا صداش ف نیا_

 شرکتتون پژو داره؟  سییر... یال_

 :باتعجب نگاهش کرد النا

 مگه؟ هیچ.تازه اون دفعه چهارصدو پنج سوار بود.آره خب_

 .یکن یم دیص یتوهم کال خر ماه. بنز سوار نشدن ریز میدیشرکت د سییر یواال ما هرچ_

دوتا جوون  هیبا سرما سینگاه کنم بعدشم شرکت تازه تاس نشیخوام زنش شم که به ماش یمگه م.خفه شو_

 .متهیاندازه هم غن نیتاهم

 .يدیهم بهشون م يزیچ هیحقوق گرفتن  يبه تو باشه جا_

 .بهشون زشته میدیرس.خفه شو  وایش_
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النا به محض . شهاب سر خم کرد وبا احترام جوابش را داد. گفت ریازهمان فاصله سالم داد و صبح بخ النا

همسر شهاب  دنیو ند وایش یبعد از معرف. کرد یتر شد و احوال پرس قیلبخندش عم لیریام دنیشستن و بادن

 :بالفاصله گفت

 ارجمند پس خانمتون کجا هستن؟ يآقا_

 :به او انداخت ینگاه نهیو از آ دیکمربندش را کش شهاب

 . ادیاومد ونتونست ب شیپ یمتاسفانه مشکل_

 :گفت هیحاش یالنا جمع شد و ب لبخند

 ...من امیپ اینکنه به خاطر تماس _

 ...نشد یول ادیقراربود ب... نه اصال.نه_

 :در را گرفت وگفت ي رهی،دستگ فتدیشهاب راه ب نکهیازا قبل

 .که اوضاع خانمتون هم مساعد تر بود گهیروز د هی يقرارمون باشه برا دیپس اگه اجازه بد_

عذر  یخصوصا وقت... به النا و لحن محکمش نهیاز داخل آخشک شد و نگاهش  چییسو يشهاب رو دست

 :گفت یمصلحت يکامال برگشت و با سرفه ا لی ریام. را باز کرد  نیکرد و در ماش یخواه

واسه امروز  گهید. میر یم شونمیاگه مشکلش حل شده بود دنبال ا ره،یگ یاالن شهاب تماس م... النا خانم_

 .میکرد يزیبرنامه ر

 ... "یبتمرگ سرجات ال"لب گفت ریالنا زد و ز يآرام به پهلو وایش

 میکرد یکنسلش م دیاگه گفته بود. ستیاصال درست ن ينجوریآخه ا_

 :و گفت دیعقب چرخ یکم شهاب

 .دیدون یحاال بازم هر طور خودتون صالح م. دفعه به هم خورد هیبرنامه . به تماس شما نداشت یربط دیباورکن_

 :ه حرف او را ادامه دادبالفاصل لیریام

 .خانم دیارینه ن یلیخ ریکه در کار خ نهیصالحم درا_

 :را بست و به شهاب نگاه کرد نیدرماش واینداشت اما با سقلمه دوباره ش یحس خوب.النا مردد بود دل

 .انیوم شهیانشاال مشکل حل م.دیریبا خانمتون بگ گهیتماس د هیپس لطفا _

 . زد و سر خم کرد یلبخند کمرنگ شهاب

 .دنبالش میکه بر رمیگیتماس م. به منزله کیهمونجا نزد. نیپمپ بنز میاول بر دیبا_
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 :و گفت دیکنارش گوشش چسب وایکه راه افتاد،ش نیماش. لبخند زد و عقب نشست النا

 ه؟یک یکی نیا... یتوروحت ال_

 :با اخم نگاهش کرد و گفت النا

 ... سرجات واال نیبش. سمییر یکیاون _

 .کنم یتوشرکتشون واال نونتو آجر م يدیمنم جام.ساییر نیکوفتت شن ا_

 ؟يایم.خوانیم یآبدارچ_

 :زد و گفت یچشمک وایش

از  یکیتو باشم امروز با  يجا. یمن فکر کردم سوخت.  یبا اون حقوق کم ساخت ستین خودیب. توبگو دربون_

 .ارمیحال ارسالنو جا م نا،خوبیا

 :داد و آرام گفت رونینفسش را ب النا

چشمات بره بعد  یبگذره و سرخ يماه از به هم زدنت با کسر هیبذار . بدبخت ي دهیسرجات پسر ند نیبش_

 .کن ادیدوباره روتو ز

هم  لی ریام. شد ادهیو پ دیچیپ نیشهاب داخل پمپ بنز. نثارش کرد "یلیبخ"نازك کرد و  یپشت چشم وایش

 . شد و کنارش رفت ادهیدنبالش پ

 .ها ادیکه ب یزنگ بزن لدایبه  یخر نش_

 :اش را درآورد و گفت یگوش شهاب

 .امیببر جلو من االن م نویبزن وماش نیتوبنز_

 .نییبود پا ختهیزده بودم ر واریبقران اون همه حرف به د...شهاب _

 ....نثارش کرد و مشغول شد ییناسزا رلبیز ریام. رفت گاهیپا یاعتنا نکرد و به سمت خروج شهاب

 ریام.منزل عمو را گرفت يزد و شماره  ایدل به در. خاموش بود یرا گرفت وباز گوش لدای يبار شماره  نیچندم

 :شد ادهیترمز زد وباز پ شیکنار پا

 .پشت فرمون نیخودت بش_

 رشیاه النا غافلگنگاه شهاب سمت او برگشت و نگ. دیرامحکم به هم کوب نینشست و در ماش گریسمت د سپس

تمرکزش . دیچیعمو درگوشش پ ينگاهش را برگرداند و صدا عیسر.بود یبیحس غر. لحظه مکث کرد کی. کرد
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نگاه دختر جوان  ینیسنگ وزهن.اما با سالم کردنش اوضاع خراب شد کردیرا ازدست داده بود واال زودتر قطع م

 ...، امروز آشنا بود؟ نقدریچرا ا.کردیراحس م

 ؟ لدای دیبد ویگوش شهیم_

 ؟يفکراتو کرد_

 .دور بزنم وباهاش حرف بزنم هیبرم  خوامیم!... عمو_

 .ببرش ایبعد ب ریبگ متویاما اول تصم ستین ی،مشکل یدور بزن يبر يخوایم_

 .زدم شبیمن حرفمو د_

 .پس همون که گفتم_

 .حرف بزنم لدایبا دیلطفا اجازه بد_

دست  انیرا م یرا بست و گوش شیچشم ها. ختیاعصابش را به هم ر دیچیبوق که درگوشش پ يصدا اما

 :داد وگفت نییراپا شهیش لی ریام. فشار داد گرشید

 شد شهاب؟ یچ_

 يمختصر حیباتوض. نگاه دختر جوان آزارش داد ینیباز هم سنگ. حرف پشت فرمان نشست و راه افتاد یب شهاب

 .نزد یحرف گریود.وتمام دیآ ینم لدایگفت که 

 ریمس کی.بار در مقابل هم قرار گرفته اند نینخست يکه انگار برا دیبه هم تن يافکار یطوالن ریآن مس تمام

 ... حسرت کیدودل و .توجه تیمرکز کیدونگاه آشنا با. يتکرار

انوارش به پشت  ریشهاب تحت تاث يچشم ها.دیتاب یم میمستق دیخورش. وخم نبود  چیپرپ یلیجاده خ ریمس

که درست  یقتیحق.را نشانش دهد قتیحق کیخواهد  یم دیخورش نیدانست ا یکاش م.پناه برد  نکیع یاهیس

 ...دیکش یحسرت بزرگ را بعد ازسالها به دنبال خود م کیکه  ينشانه ا. پشت سرش نشسته بود

ر شود ساله تکرا یس خیتار کیدرآن ساعت روز که قرار بود ... یوحش یوگاه بیغر. دارد یبیغر يها يباز ایدن

 ...باهم آمد یو تلخ یرحم یبار غربت و ب نیا. ستادیپابرجا ا ی،آسمان به شهادت تلخ

*** 

 

. آورد یلبخند به لب دختر جوان م ک،یکرد و باهر ت یآثار قدمت دار و چندهزار ساله زوم م يمدام رو نشیدورب

 یم دایبودن باهم معنا پ یرانیو باد به غبغب انداختن و ا دنیکوروش بزرگ چرخ یخیو تار میاطراف آرامگاه عظ
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بودن را  یوپارس رانیقدرت و قدمت و اصل ا قطو به دور از تمدن امروز ، ف ایاز دن يآنقدر که گوشه ا. کند

و کف دست به هم  یرا تماشا کن دیتخت جمش يبلند و پابرجا يستونها. یستیبا شیتا به رو یبدان یکوه

 يستونها ونقش ها نیا... ریازنسل کوروش کب. ام یرانیا کی. کن  می، تماشا ایکه دن یصاف کنو گلو  یبکوب

بشمارد و  ریتواند من و نسل و خاکم را حق یم یچه کس. من است پدرانچند هزارساله دست رنج حضور 

 ...بکشد؟ شیبه سو دیانگشت تهد

 يرو يها دنیدو انیم شیداند و خاطره ها یم یرانیآن همه غرور جاودانه را فقط ا يکودکانه برا يها ذوق

 !لیبد یآن عظمت ب يوتماشا دیتخت جمش یپلکان چوب

 :دیرا شن دایغرولند ش يانداخت و صدا نییرا پا نشیدورب

 .مینیبش قهیدو دق میبر ایب. بابا يریگ یچقدر عکس م_

 :بردارد ،گفت شیآنکه چشم از نوشته ها یکج شده ، ب يو با سر ستادیا یسنگ ریش کینزد النا

 پرست بوده؟ کتای خیبوده که درطول تار يتنها کشور رانیا یدون یم چیه_

 :براق و پرذوق او نگاه کرد يداد و به چشم ها هیحائل شده تک ي شهیبه ش وایش

 خ؟یبه درس تار يدیباز چسب_

 .ومرورشه خیتار يتماشا حیتفر نیدرحال حاضر لذت بخش تر_

 :عقب رفت و النا با اخم گفت وایمحافظ مجموعه ، ش ياخطار گرفتن از سو با

 وا؟یکن ش کاریبهت بگن چ دیها با يهنوز مث بچه مدرسه ا_

 .حوصله ام سر رفت. غر نزن خب_

 ؟یهست یک گهیحوصله ات سررفته؟ تود نجایواقعا ا_

 .ق ندارهذو گهیها د بهیکت نیو خوندن ا دنیچندبار د. شده برام يخب تکرار_

 . مجموعه به راه افتاد انیم يپشتش را به او کرد وسمت کاخ ها النا

 .ندارم یپس من باهات حرف_

 گذره بچه ها؟  یخوش م_

آماده کرده  یهر حرف يخودش را برا. ارسالن متعجبش نکرد دنید. و برگشت ستادیا يناز يصدا دنیباشن_

 :نگاه کرد يگفت و به ناز يریروز بخ. بود

 .شدم یم وونهید وایش يداشتم از دست غرغرا گهید. يخوب شد اومد_
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 :معترض گفت وایش

 !ستونا باال بره نیتا نوك ا خوادیاگه غر بهش نزنم م_

 .دست بهشون زد شهیکه همه محافظت شده است و نم نایا وا؟یش یزنیم یچرا حرف الک_

 ،نه؟ فتهیبود ب کیچه خبره و نزد نهیمن بود رفت باال تا بب ياز آتشکده پاسارگاد عمه _

 :با تعجب گفت يناز

 ؟یآره ال_

 :وگفت دیخند النا

موقع  کردمیدقت م دیبا. زهیکم ل هیکف کفشام ... پام سر خورد فقط.ذوقو باور نکن یخل و ب يدختره  يحرفا_

 ...دیخر

 :داد رونیباال داد ونفسش را ب ییابرو يناز

 .مراقب باش.نشده يزیباز خدارو شکر چ_

 . لبخند زد و تشکر کرد النا

 .شهیم کیاالن هوا تار.میریحداقل چندتاعکس باهم بگ میبر ایب_

 .ساعت تازه چهاره.شه کیکوتا هوا تار_

 ...ریعصربخ!.. دیدار دیبازد يفقط تا ساعت پنج اجازه _

 :النا با اخم گفت. نگاه همه طرفشان برگشت لی ریجلو آمدن ام با

 قدر زود؟ نیچرا ا_

 :وگفت دیرا باال کش شیلب ها ریام

 . گهید مونهیرازیش یدوست داشتن يو محافظت دست هموطنا دیبازد اریاخت_

 :گفت وایش. دخترك زد که باعث خنده اش شد يبرا یحرفش چشمک متعاقب

 !دیرازیخوبه خودتون اهل ش_

 .کنم خانم یافتخار م_

 :گفت النا

 !دیکه من متوجه شدم شما تهران ساکن نجوریا_
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بذار ازدواج  گهیبود؟ م ییطرف کجا گنیکه م ییپدرم تهرانه اما از جا. وصلم  بایشهر ز نیاز طرف مادرم به ا_

 . میشهر تعلق دار نیمام مطلقا به ا گمیکنم بعد م

 بده مگه؟_

 .هیتفاهم خانوادگ ي جهینت نایا يهمه . برمنکرش لعنت_

 :ه اطراف انداخت و گفتب ینگاه النا

 .مینیب یارجمند و نم يآقا یراست_

 .گم کرده خیتار ونیخودشو م شونیا_

 .برداشتند يگریبه حساب د گرانیبود اما د هیکنا ریام حرف

را  نیاعتنا نکرد و دورب. دیدرهمش راد ياراده نگاهش کرد واخم ها یب. نگاه ارسالن را حس کرد ینیسنگ النا

 :دردستش جابه جا کرد

 . پس تا وقت هست من از فرصت استفاده کنم_

 .دیراحت باش.کنم یخواهش م_

 :برداشت که ارسالن گفت یقدم النا

 .یال امیمنم باهات م_

را دنبال  یکردن نگاه دایکش پ. نزد و راهش را ادامه داد یاما حرف "وزهرمار یال"دیخواست بگو یدلش م النا

 .از مسائل پشت سرش جاماند یلیو باز خ دیند شیقدم ها

 گذره؟ یخوش م_

 :به ارسالن انداخت و گفت ینگاه مین

 .اومدم که خوش بگذرونم. ادیز یلیخ_

 !یراحت باش يخوایم یگفت دیبه من که رس یول یختیهمکار برنامه ر ونیآقا نیدوروزه خوب باا_

 یارسالن عصب. رفت که برفراز کوه بود ییآمد و سمت آرامگاه ها رونیبه او از محوطه ب یبا نگاه کوتاه النا

 :دستش را مشت کرد و دنبالش رفت

 !النا يریگ ینم جهیکردن نت یبا قهر کردن و کم محل_

 مگه بچه ام باهات قهر کنم؟_

 :ستادیا شیشد و روبه رو متوقف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ١١١ 

 باشه؟. بچگونه نذار يمرافعه ها نیو ا ياسمشو قهر و لجباز.بود تموم شد یهرچ! ارسالن_

 برات راحت بود؟ نقدریا_

به تو جواب بدم  دارمیکه بر م یعمر به خاطر هر قدم هیخوام  یراحتش کردم چون نم یراحت نبود ول! نه_

 .که قراره بشنوم تبرئه کنم ییوخودمو از تهمتا

 :تر از قبل است یبود که ارسالن عصب معلوم

 ...اما خوامیکردم وبابتش عذر م يناپسند رفتار هی صالیواست یمن تو اوج ناراحت_

 یمردد شدم ارسالن و رفتارت روز بعدش باعث شد بفهمم کال نم ممیتو تصم ياهل قمار دمیشن یمن وقت_

 هیفرض کن . نبود که باعث بشه عقلمو بسوزونه یشیعالقه امون به همم اونقدر تند و گداخته وآت. شناسمت

 . نیهم.بود وبه هم خورد ينامزد

 .ستین یگیکه تو م یسادگ نیبه ا_

 :گفت یبا لحن محکم النا

 .ساده تره نمیازا_

 ...النا_

 ...لطفا روزمو خراب نکن ارسالن_

تخته  يرو ریمس يباال.نفسش گرفت. نثارش کرد و راهش را رفت " یلعنت"رلبیز. را تند کرد شیها قدم

 یکه قدم زنان وبا نگاه دینفر راد کیفقط . دید یکدوم از بچه ها را نم چیه.نگاه کرد نیینشست و به پا یسنگ

بود،خودش  دکنندگانیمقصد بازد هک ییآرامگاه ها يته دلش خواست مقصدش به جا. دیآ یبه او باال م میمستق

 !که وجود داشت ، مانده ودرتعجب بود یلیمرد وتما نیخودش هم در شناختن ا. باشد

 :دیو بالبخند پرس ستادیالنا ا کینزد شهاب

 د؟یخسته شد_

 .ازش دل کند شهیداره که نم تیجذاب نقدریجا ا نیاما ا یکم هی_

 :و گفت دیشهاب به اطراف چرخ نگاه

 . بازم برام جذابه یاز ده ها بار اومدم ول شتریب نکهیمن با ا_

 :بلند شد و گفت النا

 .حرفتونو بشنوه نیا دیبا وایش_
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 چطور؟_

 .کنهیم تیو ذوق کردن کفا دنید کباریداره  دنیعق _

 .باالتره نجایارزش ا. ستیبحث ذوق کردن و گردش ن_

 .میا دهیکامال هم عق_

 نجا؟یا يایباره م نیاول_

 :سرش برداشت يهم راه افتادند و النا کالهش را ازرو کنار

 .یخال ایآر يجا. وقت نشد چیاما خب ه امیب نایدوست داشتم زودتر از ا یلیخ. بله_

 ا؟یآر_

 .برادرمه_

 :شهاب باال رفت يابرو

 .لحظه ذهنم رفت سمت همراهتون هی_

 :وگفت اوردیخودش ن يشهاب به رو یبا تعجب نگاهش کرد ول النا

 .گذرهیبهتون خوش م شتریبعد باخانواده ب يانشاال دفعه _

 !میهم با خانم شما همراه بش کباریاگه قسمت بشه تا زمان رفتن _

 يوبراش تکرار میخصوصا که چندبار هم باهم اومد. نداره یخیبه مکان تار يه امثل دوست شما عالق لدای_

 .شده

 .کردن یفکرو نم نیبودن ا یخیسفر تار کی يقطعا اگر مثل ما دائم در تالش برا_

 .هم آشنا بود دنیخند نیا یحت. و باز آن حس قلقلک سراغ النا رفت دیخند شهاب

 .بوده يگردانگار تور جهان نیزن یحرف م يجور هی_

 . باوجود مادرم کمترم نبود_

 مخالف مسافرتاتون هستن؟_

 .دوست نداره رازویفکرکنم کال ش. نه_

 :النا متوجه شود ، گفت نکهیلحظه مکث کرد اما قبل ازا کی شهاب

 .ازش ندارن یخوب يخاطره  دیشا_

 ... دیشا_
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 :شهاب نگاه کرد و گفت مرخین به

 کنه؟ یاداره م انیکاو يشرکتو آقا ای دیساکن تهران ش دیشما قصد دار_

 :به او گفت یبانگاه کوتاه شهاب

 .میکن یبه قول معروف کوچ م. تهران رمیم گهیدوروز د_

 ست؟یخانم سخت ن لدای يبرا_

 .تا زمان ازدواجمون مونهیخب فعال کنار خانوادش م یسخت که هست ول_

 :باتعجب گفت النا

 د؟یمگه ازدواج نکرد_

خاطر بالفاصله  نیبه هم.کردیمرد کنکاش م نیا یازحد داشت در زندگ شیب.دیجالت کشکه زد خ یحرف از

 :گفت

 .کردم ياز حد کنجکاو شیانگار ب.خوامیعذر م_

 :زد  یلبخند کمرنگ شهاب

 . میفعال عقد کرد_

 .سخت تره  یلیکه خ ينجوریا_

 :کرد که شهاب با خنده گفت ینگاه شهاب مجددا عذرخواه با

 .انگار کفشاتون مناسب نبود. دیپله ها مراقب باش نیروا. میدون یدرعوض قدر همو بهتر م_

 ...جلوتر راه افتاد یالنا محو شد و شهاب کم لبخند

پا  یپلکان چوب نیآخر يرو. بود يگرید يزدند و حواس النا جا یبچه ها باهم حرف م.بود ریدرگ فکرش

 :گذاشت که ارسالن کنارش آمد

 .کنه یم شتریارزش فقط فاصله امونو ب یگشت وگذار با دوتا آدم ب. النا ینکن یمنو عصب شتریبهتره ب_

لب پله کار خودش را  ستادنیو ا زیبزند ، آن کفش ل یحرف نکهیاما قبل ازا دیبه خودش آمد و سمتش چرخ النا

باعث شد کال  يگریص دشخ يباز اطراف وخوردن تنه  يبتواند خودش را کنترل کند ، فضا نکهیقبل ازا. کرد

 ...معلق شود و 

ماند درد نفس  ادشیکه  يزیتنها چ. کردیاطراف را پر نم یسنگ يها وارهیکرد اگر آن د ینم دشیتهد يخطر

 ...گنگ ياش بود و صداها قهیدر کنار شق يریگ
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 ..."ایآر"دیکش غیدرسرش ج ییصدا اما

**** 

 

 ... نفس شدنها یب... ها دنیدو... هراس... دلهره... ترس... شب یکیتار

 کیخواست ستون باشد نه  یم زد؟یر یکه کجا فرو م دیرا جا گذاشت و ند فشیتن نح ییرسوا يکجا روزگار

 شد؟ی؟ چه کم م شدیگذاشت و تمام م یم یباق شیبرا ایسهم کوچک را دن نیهم... شیآوار آرزوها انیآواره م

قلبها  نیکه تپش ا يا نهی، هق هق س انیجسم کوچک و گر. شدیوحشت تکرار م نیباربود که ا نیچندم يبرا

 ...خواست و  یبهانه م کیرا فقط به 

 ایدن. دیکه تمام بهانه اش را از آغوشش کش یو قدرت چهیدر کیوباز شدن  دیکه کش ییا،دردهایورو شدن دن ریز

 :که فضا را شکافت یغیو ج شیاشک ها دنیخون و غلت یسرخ. اش بسته بود  يکمر به نابود شیو آدم ها

 ..."ایآر"

**** 

 :را گرفت و گفت شیمحسن محکم شانه ها. "ایآر"دیکش ادیلمس شانه اش فر با

 .. منم... میآروم مر_

 :ترس خورده اش سمت او برگشت و وحشت زده گفت نگاه

 .نییافتاد پا ایآر... ایآر_

 :اش چسباند نهیهم گذاشت وسر او را به س يپلک رو محسن

 .نگران نباش.خوب بود.حرف زدم شیساعت پ مین ایبا آر_

 :کرد هیدست به کتف محسن انداخت و گر. در آغوش اوشکست میمر بغض

  شه؟یکابوس تموم نم نیچرا ا_

چرا که شانه اش را گرفت و دست . نوازشگر محسن ،اصرار بر آرام کردن او نداشت يدست ها شهیهم برخالف

 :دیبه صورت او کش

 .که همه اش خوابه یدون یم ؟ين بهتراال. نگران نباش_

 . تکان داد و لبش را به دندان گرفت يسر میمر

 .ام به خواب رفت یزندگ يکابوس که بخاطرش ؛ همه  هی... خواب تلخ وپردرد هی. آره خوابه_
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 :و گفت دیاوکش يدست به موها محسن

 .گمیم یچ نیگوش کن بب. میآروم باش مر_

 :او پنهان کرد سیخ ينگاهش کرد ومحسن نگاهش را ازچشمها میمر

 . زود اومدم نیواسه هم. برم سفر دیاومده که با شیپ یمشکل هی_

. کرد ریبهت وترس گ انیم. انداخته بود هیامروزش هم سا يآن کابوس رو يها یاهیس.خورد  یتکان میمر

 :زمزمه کرد

 سفر؟ کجا؟_

دانست او چه زمان به خانه آمده  یاصال نم. نگاهش کرد میمر. مد رفتتخت بلند شد و سمت ک ياز رو محسن

 !...است دنیو دوش گرفته که حاال مشغول لباس پوش

که پس از سالها به سراغش آمد  یخواب نیا. هفت غروب بود.به ساعت کرد یتنش کنار زد و نگاه يرا از رو پتو

 ... ایآر... ایآر...و  یهانسفر ناگ! همه دلشوره نیا! ساعت از شب نیآن هم درا! 

 بیآس شیخورد و مچ پا نیزم. رفت  رونیمثل همان روز که النا از مدرسه ب. کرد يقراریاش ب نهیدرس نفس

از  یلیمثل خ. دید بیآس شیاستفاده کردند و بازو ياز تفنگ ساچمه ا یبه شوخ ایکه دوستان آر يمثل روز. دید

 . را درگوش وذهنش تکرار کرد غیج نیخراش ا کی یکه حت گرید يروزها

 .ها بود ینا آرام نیتمام ا لیاسم آن شهر دل. حال بچه ها خوب بود.بار خواست بازهم خود را به خواب بزند نیا

 :آرام وگرفته گفت. دیدزد یرا از او م شیهنوز هم چشمها. ستادیرفت و کنار محسن ا جلو

 ه؟یسفرت کار_

،  خوردیبه چشم م شیکه درکارها يگذاشت و با عجله ا زیم يرورا  فشیبه او ک یبانگاه کوتاه محسن

 :مدارکش را چک کرد،کوتاه پاسخ داد

 . گردمیزود برم. آره_

 ؟يریکجا م_

 .گردمیتا فردا برم. اصفهان_

با . زدیر یبه هم م شتریدانست اوضاعش ب یم. کدام از بچه ها نبودند  چیه. نشست میبه دل مر ایدن غم

 :گفت يدیناام

 ام؟یامکانش هست که منم ب_
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 يترس پنهان شده در چشمها میتازه مر. نگاهش کرد ب،یعج یو با حال دیلحظه دست از کار کش کی محسن

 :جلوتر رفت و گفت. دیاو راد

 شده؟ يزیچ_

 :بالفاصله سر برگرداند و گفت محسن

 .میریبعد م يانشاال مرتبه .متاسفانه شهینم! نه_

 :را جواب داد یفرار کرد و گوش میبه مر حید توضزنگ خوردن تلفنش از بن با

 ؟یمحب يشد آقا یچ_

 . است گهی، دو ساعت د رازیساعت پرواز واسه ش نیتر کینزد.واال من تالشمو کردم_

 ...وباز شما هیاتیموضوع ح.از ساعت پنج من به شما گفتم که عجله دارم_

. کارخودش را کرد یپشت گوش یبلند محب يصدا.آمد رازیباز اسم ش.تکرار شد میدرگوش مر غیباز آن ج انگار

 :شود خکوبیصورتش م ياو رو يتا چشمها ستادیجلو رفت ودرست مقابل محسن ا میمر

 محسن؟ یواسه چ رازیش_

 . لو رفت میمر يبا زمزمه  شیچشم ها یاز دست محسن سر خورد و نگران یگوش

 ... النا_

جواب مرد پشت خط را  ای ابدید، دل ِ دلواپس خودش را دروحشت زده او را نگاه کن يدانست چشم ها ینم

 :دست باال گرفت و آرام گفت. بدهد

 .بهت دمیم حیتوض_

 :از پشت تلفن گفت یمحب

 ...روشن برنامه ها رو سامان دادم و يآقا_

 :محسن آرام گفت. صورتش گذاشت و لب تخت نشست يدست رو میمر

 .ادیخانمم همراهم م... یمحب يآقا دیریبگ طیدوتا بل_

آن شهر  نینفر. آن کابوس دروغ نبود. نبود جایتکرار آن کابوس ب. صورتش نشست يرو میلرزان مر يها دست

 ...امتحانش تمام نشده بود. لرزاند یرا م شیایهنوز هم دن یو فروپاش غیپژواك آن ج... بازهم دامنش را گرفت

*** 

 :دیجلو رفت و نگران پرس.تلفنش را قطع کرد  آمد ، رونیشهاب که ب دنیبا د لی ریام
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 شد؟ یچ_

 :کالفه و خسته گفت شهاب

 . هیرعادیغ ومدنشیبهوش ن نیاما ا ستین يخطر گهیواال دکتر م_

به حال  يخورد مخ منم درد گرفت ، وا نیدختر زم نیکه سر ا ياون جور. بخاطر شدت ضربه است دیشا_

 .گذشته پس نگران نباش ریدکترم که ازاول گفت بخ! خودش

 شیزانوها يرا درهم فرو کرد و آرنجش را رو شیدست ها. نشست مکتین يتکان داد و رو يسر شهاب

 :کنارش نشست و گفت لی ریام. شد  رهیخ مارستانیب یسنگ يبه روبه رو و نما. گذاشت

 انه؟یبه خانواده اش خبر دادن _

. سرش به پدرش خبر دادن يو دکتر اومد باال مارستانیب میدیمن به دوستش گفتم، انگار همون موقع که رس_

 .انیپرواز ب نیقراربوده بااول

 :تلفن را به طرفش گرفت و گفت. شهاب زنگ خورد یتکان داد و دوباره گوش يسر لی ریام

 ؟يدیجواب نم. آقا جونه_

 :آمد رمردیپ یعصب يرا روشن کرد ، صدا یتا گوش. را گرفت یکرد وگوش ریبه ام ینگاه شهاب

 ...خونه واال به خاك بابات قسم  يایم یشیپام. خاك بسه شهاب ریبار آبروم با جوونم رفت ز هی_

 ...سالم آقا جون_

 :تر از قبل گفت یگرفت و عصب ینفس رمردیپ

 ؟يدیشن.خونه شهاب يایحاال م نیهم. واسه بعد يذاریسالم وسالمتتو م_

 :مودیطول محوطه را پ یخسته و عصب شیقدم ها. برد وبلند شد شیموها انیکالفه دست م شهاب

بحث  يبرا یوقت مناسب دیاالن هم باور کن. برم تهران خوامیگفتم م.من قبال با شما صحبت کردم... آقاجون_

 .ستین

 .کنم یحرفمو برات تکرار نم.  يرازیالدنگ هنوز تو ش يتو با اون پسره _

 :و با تحکم گفت ستادیا

 گهیهمه سال بهتون زحمت دادم،د نیا یبه حد کاف. ستیبه تکرار شدن حرف شما و تالش تازه ن اجیاحت_

 .رمیبگ میخودم تصم يخودم برا دیاجازه بد

 ؟يبر یکدوم جهنم يخوایم_
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 .گرانیکه خودم صاحبش باشم ، نه گناه د یجهنم_

 :گرفت وگفت ینفس. آزارش داد رمردیپ سکوت

به همون خاك بابا قسم . کشم ینم گهید. خسته شدم. مدت به حال خودم باشم هی دیببخش آقا جون اما بذار_

 . هنوز داغش رو دلته خسته شدم یگیکه م

 !پسر يخوام تو هم ازدستم بر ینم_

از دستش افتاد و  یگوش.هوا محکم به مرد جوان ضربه زد یاز پشت سر ب یکس. هم افتاد  يشهاب رو يپلکها

لحظه  کی. ستادیقدم عقب تر و دست بر دهان ا کیزن . زده برگشت  رتیح.رفت يهرتکه اش به گوشه ا

 ...اتفاق کجا افتاده بود؟ کجا خوانده بود؟ کجا؟ نیا.زمان متوقف شد

 . میما عجله دار. جوون  خوامیعذر م_

 :خودش آمد ونگاه از زن برداشت به

 .ستادمیا یراه م انیم دیمن نبا.کنم یخواهش م_

 :بحث را جمع کرد و دست زن راگرفت عیسر. ردتشکر ک انسالیم مرد

 ومدهین شیبراش پ یانشاال که مشکل. زمیکنم آروم عز یخواهش م_

 :اراده گفت یمرتبه ب کی.اش را بردارد  یخم شده بود گوش شهاب

 ...روشن يآقا_

جلو رفت .بود نیهم ينگاه آشنا لیدل. پس اشتباه نکرد.گره شده شهاب باز شد يابروها. ستادیمتعجب ا محسن

 :برد شیو دست پ

خانمتون به دخترتون متوجه شدم احتماال پدرومادر النا خانم  ياز شباهت چهره . اشتباه نکرده باشم دوارمیام_

 !دیهست

 :عجله داشت اما دست او رافشرد و گفت محسن

 د؟یاز دوستان النا هست. بله_

 .دینگران نباش.اما حال دخترتون خوبه. ماجرا مفصله. بله بایتقر_

 :حس گفت یب ییبا صدا میمر

 د؟یستیارجمند ن يشما آقا_

 :زد یشهاب لبخند کمرنگ. نبود ایدن يشباهت با باز یچشم ها ب يباز
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 . بله_

 .نمیزودتر النا رو بب دیمن با. خوامیعذر م_

کوتاه به شهاب ،مجددا دستش را فشرد  یمحسن با نگاه. قدم تند کرد مارستانیچشم بست و سمت ب میمر

 :وگفت

 . نگرانه دخترمونه یلیهمسرم خ.ستین یفرصت مناسب_

 :فورا سرتکان داد شهاب

 .دییبفرما. کنم یدرك م_

. برداشت نیزم يشده را ازرو یمتالش یشهاب گوش. رفت میمر یتند درپ ییتشکر کرد و باقدم ها محسن

 :آرام گفت لیریام دنیبارس

 .ستیدرست ن شتریموندنمون ب. میما بر گهیبهتره د_

 شه؟یم یچ فشیتکل مینیصبرکن بب_

 .ازاون بپرس.یدوستشو گرفت يتوکه شماره _

ناخوداگاهش  ریضم. بود يگرید يایشهاب دردن.او خورد و دنبالش راه افتاد يخنده اش را با چشم غره  لی ریام

 .دیفهم ینم يزیگنگش چ ياما از صدا کردیقصه را درگوشش زمزمه م کی

 ...آشنا بود ینشان کیهنوز دنبال  مارستانیآن ب اطیدرح

 

*** 

 

 ییهوا چیبلند گرفته و ه يوارهایانگار دور تا دورش را د. بود یمخزنِ خنث کیاطراف ، مثل  يخاکستر يفضا

. دیفهم یداشت و نه حالش را م ینه گذشته در ذهنش راه.بخاطر نداشت زیچ چیبود که ه بیعج. هم نداشت

فراموش کرده بود واال هدف  طفق. سردرگم نبود.نبود جیگ.درك معلق بود رقابلیغ يفقط درآن حالت وخلسه 

 يهاله  کیبازهم .برگشت.دیاسمش را شن.زد شیاز پشت سر صدا یکس. ستادیبودکه ا ییدرست همان جا

پژواك وار درفضا  شیدست مرد به سمتش دراز شد وصدا.راتنگ کرد شیچشم ها... مرد ِ آشنا کیاز يخاکستر

 ."ایدنبالم ب":دیچیپ
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گورستان سرد و سه قبر درست مقابل  کی.قدم ختم شد کیتمام راه به .،دنبالش راه افتاد عیحرف و مط یب

صدا . ماند رهیخ اهیس يگ هاعقب رفت و نگاهش به سن یاراده قدم یب. باز گشت شیحس ها. بود شیپا

 درست کنار گوشش زمزمه کرد

 .قبر وبشکاف نیا یینجایحاال که ا.بشکاف_

 "...تو"زمزمه کرد . نفسش بند آمد.چرخاند سر

  "ش؟یخوایمگه نم"دیکش گریدلخور انگشت سمت د.دیخند مرد

 کی. تر آمد کیجوان نزد کی يآشنا ي هیسا. سنگ قبر خورد تمام تنش را لرزاند انیکه م يا شهیت يصدا

 "ییرسوا":کلمه پر شد کیفضا از  يهمه .تحمل دوره اش کرد رقابلیغ یحرارت. صدا آشناتر بود

 :کرد هینفس زد و گر نفس

 ... رشیازم نگ_

 .سر تکان داد مرد

 ... يبد کرد.  يبدکرد_

. سنگ افتاد يتن خسته اش رو. آمد یم گرید يا هیگر يسنگ قبر صدا قیعم اریش انیازم. کرد  پشت

 ....نداشت قتیحق! نه. کردند یانگار سنگسارش م.مثل طوفان دورش را گرفت ییکاغذها

**** 

آن جوان را در پس ترس . شدیصداها هنوز درسرش تکرار م. بود سیکه باز شد ، تنش از عرق خ شیها چشم

... النا يها هیگر. النا را خوب به خاطر داشت يها هیگر يبود اما صدا یدانست چه کس ینم. گم کرد شیها

 :وزمزمه کرد تاش گذاش نهیس يدست رو.آه از نهادش بر آمد. بود هیشب سا مهین يبغض ها هیشب

 ... اتویمن مرده بودم  ایکاش از اول .خوردیبهت گره نم میوقت زندگ چیکاش ه.. هیسا_

 :گفت هیگرفت و با گر سرباال

 .نجاتم بده ایخدا_

 یباز م شیشهر بگذارد ،کابوس ها نیدانست پابه ا یم. را فشار داد شیبغض گلو. گفتند یاذان صبح را م. 

 يسرش رو. نحس تکرار شوند يهماهنگ شده بودند تا باز آن روزها ایتمام دن.گرددیبازم هیاسم سا. گردد

 "...العفو یاله"سجاده فرود آمد و زمزمه کرد

**** 
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 :اراده و بغض آلود گفت یبکه باز شد ،  شیها چشم

 ...مامان_

 :ستادیسرش ا ينشست و باال شیدست ها يرو میمر يآشنا يدست ها بالفاصله

 زم؟یعز يخوایم یچ.جون دلم_

 :صورتش سر خورد يهم گذاشت و انگشتان مادر رو يرا رو شیها چشم

 .دمیخوابشو د. فکر کردم مردم_

 :دیاش را بوس یشانیخم شد و پ میمر

 .حرفو نزن نیا گهید.خدانکنه_

 .دهانش تلخ وگس شده بود.آب دهانش را قورت درد النا

 .يرو صدا کرد ایاسم من آر يبه جا یول دمیمامان صداتم شن.اون لحظه فقط به تو فکرکردم__

 :النا بالبخند نگاهش کرد.نگاهش کرد يداد وبا ناباور ستیحکم ا میمر قلب

 .يوسش دارد شتریحاال مطمئن شدم ازمن ب_

 :زد و دلخور گفت یپلک میمر

 . تاچشمات باز شد دختر دمیدوازده ساعت عذاب کش نیا یبه حدکاف.لوس نشو النا_

 :مرطوب مادر زل زد و زمزمه کرد يبه چشمها النا

 دوستت دارم؟ یلیخ یدونیم_

 . خم شد و او را درآغوش گرفت.دیچک میمر اشک

 !شهیازعمرمن کم م فتهیخط رودستتون ب. دیمن شد یزندگ يهمه  ایتو وآر_

 :کرد طنتیوش دیاورا بوس سیخ يگونه  النا

 ؟یپس بابام چ_

 :به النا نگاه کرد و صادقانه گفت میمر

 .کرد یواال منو تحمل نم استیهمسر دن نیبابات بهتر_

 :معترض گفت النا

 .رمیکم واسه بابام اعتراف بگ هیبذار . کنهیو تواضعت آدمو خجالت زده م اتیصبور نیا شهیمامان هم_

 ؟يدار یحالت هم دست بر نم نیتوا_
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 :کرد یکم جان يخنده  النا

 .بلکه زودتر مرخصم کنن ارمیدرم يپرو باز_

 .خونه میریراحت شه م الشیو اسکن ها خ شایدکتر گفت از آزما.یشیمرخص م_

 م؟یبمون نجایچندروز ا شهیحاال نم_

 :اعتراض کرد میمر

 .به فکر حالت باش النا_

 :شد و لبخند زد زیخ میپدرش ن دنیالنا باد.به در اتاق خورد ومحسن وارد شد يا ضربه

 .نجایترفند تونستم بکشمتون ا هیباالخره با_

 :وگفت ستادیتخت ا گریسمت د محسن

 دخترم؟ يبهتر_

 بابا؟ میریم یک.شمینم نیبهتر ازا_

 .  متیببر میتون یوم یدکتر گفت فردا مرخص_

 :النا دوباره درخواستش را مطرح کند ، فورا گفت نکهیقبل ازا میمر

 ؟يخبر دار ایاز آر. خب خداروشکر_

 .رازیاونم برسه ش گهیفکرکنم تا دوساعت د_

 :گرد شد میمر يها چشم

 ؟یچ یعنی_

استفاده کنم و  یعیشده از نفوذ سرهنگ رف يشده؛ زنگ زد گفت باهرترفند یچ دهیانگار از حاج خانم شن_

 .باال ادیپادگان م واریرد کنن واال از د یبراش مرخص

 :النا نگاه کرد وبالبخندگفت به

 !یشناس یبرادر سرکشتم که م_

 .میمون یم نجایشترایدوروز ب ادیب.بهتر بابا_

 :نگاهش را برگرداند وگفت میبرگشت که مر میمحسن سمت مر نگاه

 .امیوب رونیمن برم ب. وقت اذانه_

 :دیالنا راشن يبرود ، صدا رونیب نکهیازا لقب
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 ...مامان یجون ال_

 :زمزمه کرد.در رابست ونفس بغض دارش را رها کرد میمر

 .دخترکم يجهنم نگه دار نیخودت منو توا یگوشیبه خاطر باز يخوایکه م یدون یم یتو چ_

 یتداع شینام، هزاران خاطره و درد برا کیگذشت  یهرلحظه که م. قفس بود هیاش شب یشهر باتمام بزرگ نیا

متوقفش  ییسالن رفت که صدا يبه سمت انتها.بغضش را پس زد .که هنوز هم تازه بود ییدرد از زخم ها.شدیم

. کردنش را داشت وانهید. دکه قص یحس. سراغ دلش آمد بیحس عج کیشهاب ،دوباره  دنیبرگشت وباد. کرد

حس تازه،  کینوجوان،مقابل  ياش مثل دخترها يبا تمام خود دار میمر. رفت شیگفت وپ يریشهاب روزبخ

 رونیفضا را ازآن حالت ب يبا گفتن خوشامد میتر شد اما مر قیدق ینگاه شهاب کم. را گم کرد شیدست وپا

شهاب . بود که باز فعال شده بود دهیسرکش نکش احساس نیکم از دست ا. کرد ییواوراسمت اتاق راهنما دیکش

 :و سمت او برگشت ستادیمقابل در ا

 هیگفتم قبل از رفتن .تهرانم هیراه گهیدوساعد د یکی.که بدموقع مزاحم شدم خانم روشن خوامیعذرم_

 .از النا خانم داشته باشم یاحوالپرس

 .شده داریالنا هم تازه ب. داخل اتاق دییبفرما.دیلطف کرد_

 :ب گفتسالن برگشت که باز شها يرابازکرد وخودش سمت انتها دراتاق

 .دیارینم فیشما تشر_

 :زد وگفت یلبخند زورک میمر

 .گردمیبرم.خوامیعذر م.وقت نمازه_

 سیداخل سرو میمر. نگاه شهاب دنبال زن رفت.نگاه دستپاچه اش را برداشت و دور شد میلبخندزد و مر شهاب

 دیتبع یزندگ کیکه به  یدل يبرا. نگاه کرد نهیخودش داخل آ ریبه تصو. دیآب به صورتش پاش یمشت

 نهیآب به آ یمشت. هفرجام ممنوع کیخصوصا . نبود یفرجام چیحبس ابد ه يبرا. شد،سرخوردن اشتباه بود

 :و بابغض و تشر گفت دیپاش

 ...یستین شیسال پ یس میمر گهیتود.خجالت بکش زن_

**** 

 

 :به النا نگاه کرد وگفت يمختصر ی،دست محسن رافشرد و پس از احوال پرس شهاب
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 .خداروشکر که حالتون خوبه. نگران شدن خانم روشن یهمه حساب_

 :تشکر کرد وگفت النا

 .باشم دیحادثه جد هیمنتظر  دیکه در هر قرار تازه باشما ، با دمیمهم رس جهینت هیبه _

 :دیدرهم کش یرا به شوخ شیابروها شهاب

 فسخ قرارداد؟ يباشه برا يقراره بهونه ا_

 :دیخند النا

 .جمع کنم که سپر بال نباشم شتریبه بعد حواسمو ب نیازا دیبا. رینه خ_

 :سرخم کرد و گفت شهاب

 خانم؟ میداشت_

. بود دهیاراده حواس شهاب را سمت خود کش یدخترك ب نیمتفاوت ودلنش تیشخص. النا تکرار شد ي خنده

داشتن  طنتیحال و ناز نکردن و ش نیدرا. دیکش یظرافتش به رخ م نیرا درع تشی، قدرت شخص یدرهر حالت

بخاطر آورد و  فظشح يو آن همه دست وپا زدن را برا لدایناخوداگاه . داشت و جذاب بود یتازگ شیبرا

 .بود لیریحق با ام دیشا. لبخندش جمع شد

 :رفت وگفت شیپ محسن

،  يسفر اجبار نیا. که قراره النا مشغول بشه باشماست یشرکت تیریشب قبل از رفتنتون متوجه شدم ، مد_

 .میشد تا زودتر باهاتون آشنا بش یبهانه وفرصت

 :که لبخند به لبش آورد دادیم یحرفش هزاران معن.به محسن نگاه کرد شهاب

هست من درخدمتتون  یاگر سوال. گرفت کیاتفاقات رو به فال ن دیبا م،یدلهره آورِ روز قبل بگذر يازحادثه _

 .هستم

 :آسوده ترگفت. کالم او خوشش آمد و دستش را لب تخت النا گذاشت  نانیاز قدرت و اطم محسن

 . هست ییآشنا يفرصت هم برا. جناب ارجمند ستیبه استخاره ن یحاجت_

 .باعث افتخاره. حتما_

او  يمو يتارها انینگاه شهاب ،م. صورتش افتاد ي، رو شیاز موها يتکه ا. دیخودش را باال کش یکم النا

خودش . به مادرش داشت ينظر شباهت وافر کیچشم ها در نیا تیمعصوم. کرد ریدرخشانش گ يوچشم ها
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با . را خواست لدایوحضور  یهرزمان با او روبرو شد،دلش همراه. گردد یم يزیدانست ، دنبال چه چ یهم نم

 :داد و گفت لشیتحو يلبخند. به خودش آمد ش،یثابت ماندن نگاه النا در چشم ها

 .شهی، کار شروع م گهید يخدا ازدوسه هفته  دیبه امکه  دیخوب استراحت کن_

 :گفت یبا خوشحال النا

 زود مشکل حل شد؟.چقدر خوب_

 شیکه کارمون پ رمیزودتر م. نداره یکه ظاهرا مشکل میکرد دایپ یمکان مناسب يتحت نظر شرکت مرکز_

 .فتهیب

 .ادیتون درست از آب درم ینیب شیپ دوارمیام_

 .طورهم خواهدبود نیشرکت،قطعا هم دییباتا_

اما  دیچرخ میمر دنی، به دنبال د اریاخت ینگاهش ب. رفت رونیکرد و ب یسالمت ياو آرزو يمجددا برا سپس

. است  کیگفت که زمان مالقات نزد یرفت وآمدها م. داد وبه سمت آسانسور رفت رونینفسش را ب.دیاوراند

 يدختر جسور و تاحدود ل،ی ریبه قول ام. مداد ولبخند به لبش آحرف النا افت ادی. دیایمنتظر ماند تا آسانسور باال ب

بالباس خدمت ِ  یپسر جوان. در آسانسور باز شد. ،بازهم رفتار خودش را داشت يجد بیهمه آس نیبا ا. پررو بود

. ندیایب رونیب هیتا بق ستادیشهاب ابرو باال داد و کنار ا. ازکنارهمه گذشت یکوتاه دیبا عجله وگفتن ببخش فهیوظ

 :توجهش را جلب کرد ییصدا

 .مامان نجایا ایب... ایآر_

پسر جوان  نیپس ا.استیالنا گفته بود که اسم برادرش آر. آمد ادشی... "ایآر"وزمزمه کرد دیدرهم کش ابرو

 . بود ایوسرباز ،آر

جوان به  نیااما  ستیدلشوره اش چ لیدانست، دل ینم.زد دنیاما خودش را به ند دید یشهاب را به خوب میمر

 .ترسناك شده بود شیشهر برا نیا ياندازه 

 لی ریام يشماره  دنیباد.اش زنگخورد یگوش.و رفت دیراهش را کش. دیند ییاعتنا یب نیا يبرا یلیدل شهاب

 :جواب داد

 تموم شد؟_

 س؟ییر يکرد ریگ یهنوز تو احوالپرس ایدنبالم  نجایا يایم. نصبش کردن. آره_

 ...اومدم .متلک نگو_
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*** 

 :با حرص گفت ایآر

 ...لندهور برسه که يپسره  نیدستم به ا_

 :خنده اش را قورت داد النا

 داره؟ یبه ارسالن چه ارتباط. کفش من سر بود! ایآر_

 !يکه کله پاشد يگفت بااون بود وایش_

 !نیهم.پام رو پله سر خورد. اون که ازعمد هولم نداد. میزد یحرف م میداشت_

 :جلو رفت و گفت محسن

 د؟یایازاول قرار بود باهم ب_

 :گفت يفور النا

 .اومدم یدونستم که ارسالنم اومده واال کال نم یمن اصال نم.... نه به خدا_

سو تفاهم شده و  گهیم! بامن حرف زد النا یلیخ شبید ه؟یعوض شدن نظرت چ لیدل یبگ يخوایهنوزم نم_

 .النا بزرگش کرده

 .زنهیارسالن ازهمون موارد حرف م. بابا شترهیب رشونیسوتفاهم ها اونقدر بزرگن که از اشتباه تاث یبعض_

 ه؟یجد متیپس واقعا تصم_

 .بودم يازاولم جد_

 :را باال گرفت و گفت شیدست ها ایآر

 خواهر ما به کار افتاد نیآکبند ا يخداروشکر کله _

 :گفت هیو کنا طنتیبا ش النا

 .ها ستیفراموش کار ن یشه ولممکنه آکبند با_

 :کرد یمضحک يخنده  ایآر

 من بگم قربونت برم ،حله؟_

 :دیالنا خند. دیکش اهشیس شیزد ودست به ته ر شیبرا یچشمک ایآر. گفت یابرو باال انداخت ونچ النا

 .مینیبب شتمیکه ما ر يسرباز یخوب شد رفت_

 :تکان داد يسر ایآر
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کالغ پر تاخود ِ  گنیم!  يریم يز،اونوریخ نهیس گنیم يریم ينوریا. بگو دینگو، زندان هارون الرش يسرباز_

 ...خوابگاه

 ؟يشد هیتنب نقدریا یچهارروزه رفت_

 ...دونم یم ممویتازه قدر مامان مر_

لبخندش محو شد . کرد یبود و نگاهشان م ستادهیا ينگاه کرد که درسکوت وغرق افکارش گوشه ا میبه مر النا

 :و گفت

 ؟یخوب. ..مامان_

 . زد يجمع شد ولبخند میمر حواس

 ؟يخوایم يزیچ.زمیآره عز_

 :سرباال انداخت النا

 .يتو فکر یلیآخه خ! نه_

 .خسته ام یکم.ستین يزیچ_

 :گفت محسن

 .ایوب ریدوش بگ هیتوبرو هتل . مونم یالنا م شیمن پ_

 . زد یلبخند کمرنگ میمر

 مامان جان؟ يایتوم ایآر. گردمیبرم گهیساعت د کیتا_

 .امیمن بعد ازتموم شدن وقت مالقات م. شما برو _

 :زد شیمحسن دنبالش رفت و مقابل در آرام صدا. کرد یوخداخافظ دیصورت النا رابوس میمر

 ...،منيبر ییجا يخوایاگه م_

 ...تنها باشم محسن دمیم حیبخوام برم ترج_

کس خلوت چندساله  چیخواست ه یدلش نم. کرد و رفت یآرام یاما خداحافظ دیدرهم و دلخور او راد يها اخم

 .اش را به هم بزند

**** 

 :خم شد و گفت لیریام. اسم ها، ثابت ماند يسنگ گذاشت و نگاهش رو يگل را رو دسته
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بارت  چاریوچهارتا ل زنهی،زنگ م يکه سنگو عوض کرد نهیبب ادیب گهید يدلت خنک شد؟ باز آقا جون هفته _

 کرده؟ يادیپولت ز ای يمرض دار... اندازتش دور یکنه وم یم شهیورازبن  کنه،بعدمیم

 :وآرام گفت دیسنگ کش يانتها يانگشت رو شهاب

 ست؟یسنگ قبرم ،حق من ن هیازمادر داشتن ،_

 ...آخه شهاب_

 .شمیآروم م ينجوریمن ا.،خودمو آروم کنم یگیتوخودت م_

 :وگفت بلندشد

 .بوده،مادرم بوده یبوده،هرچ یهرک_

 :دینگاه کرد و آه کش لی ریام به

مادرش  يمادر بزرگش برا نینفر شیکودک ییکه الال فهمهیم يفقط بچه ا.فهمه یکس حرف منو نم چیه_

 ..مادرش یی،گناه ورسوا ياسطوره ا يباشه وقصه ها

 :گفت یبا ناراحت لی ریام

خودتو  ؟دیو به خاطرشون بکشخودت يخوایم ای یکنیول م.خوردم اسم پدرومادر تو رو دوباره آوردم زیمن چ_

 ...گذشته بکش پسر خیکم به چهارم

 .شهیاسمشون خاك م ریسنگ ز نیسنگ سرجاش بمونه ، دل منم مث هم نیاگه بذارن ، ا_

 .راه افتاد نیآخر را به مزار پدر ومادرش و آن سنگ مشترك کرد وبه سمت ماش نگاه

*** 

اوهامش  انیترس م شد؟یباز هم اتفاق بود ؟ مگر م یعنی. اندمرد جوان م يرد قدم ها يناباورش از دور رو نگاه

دستش نگاه  انیبه کاغذ م. است کینزد تیها یباز آوارگ. که خودت را آماده کن دیکش یوهوار م دیدو یم

گذشت  یقبور م يازشماره ها. اشتند شیو چندسال پ ستیبه ب یشباهت چیکرده بود وه رییقبرستان تغ. کرد

همان قبرِ  ياورا باال شیاما روزگار وپاها. دیکوب ی، قلبش کم توان تر م شدیتر م کیوهرچه به آن قبر نزد

 یزمستان انیانگار م. کردیحس م يمتعادل بهار يآن هوا انیعروقش را م یزدگ خی. دوطبقه ، متوقف کرد

زانو  يرو.دیکش یخنج م شیبه گلو شینفس ها. بود دهیخط کش مدواس ریدسته گل ز. سخت گرفتار شده بود

 .حک شده خشک شد ينگاهش به اسم ها. نشست

 "نیآذ هیسا"،"اَرس ارجمند زاده"
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سنگ را به ناخن  یسخت گرشیصورتش گذاشت ودست د يدست رو... گور کیداخل  ش،یرپایهردوکنارهم،ز

 ..پسر اَرس؟!... شهاب.پسر جوان مقابل نگاهش آمد يچشم ها. دیکش

 :زمزمه کرد.تکان خورد سرش

 ...امکان نداره... دمیخودم قبرشو د... مرد ایآر... امکان نداره! نه _

قبر زمزمه  نیا يشهاب ، باال. دروغ نبود. ازناله هم ،کم جان تر بود یحت.آدم روبه احتضار بود کیمثل  شیصدا

. شهاب،خود ارس بود. درکارنبود یاهاشتب. بود شیاز دفن آرزوها یکه تنها نشان يسنگ قبر نیا يباال. کردیم

 ...بود ایشهاب،آر

*** 

 

 :مبل پرت کرد و خودش هم ولو شد  يبالش را رو لیریام

 بهت وصله؟ يسوخت شهردار لنگیش. مونهیالمصب مث تراکتور م_

 :ستادی،دست به کمر زد و مقابلش ا شهاب

 .تا آخر هفته آماده باشه دیخراب شده با نیا... جمع کن خودتو. ریپاشو ام_

 :گفت الیخ یسرش گذاشت و ب ریرا ز شیدست ها لی ریام

 ...يکرد سیبابا دهنمو سرو. ازم رفته یحساب. تونم ینم گهید یکیمن _

 :گفت دیبه تهد ختهیو آم يدیتاک یگردن خم کرد و با لحن شهاب

 . بفرستن يکه کارگر حرفه ا رمیگ یتماس م یشرکت خدمات هیمنم با! خب  یلیخ_

 :سرش را سمت او پرت کرد ریشد و بالش ز زیخ مین ریام

 ...توروح اون جد وآبادت که_

 !حواست به چاك دهنت باشه... ياو_

همه  ؟ياریاز سر قبر پدر جد من ب يخوایپول م. یبیوفادار ونج! خاك تو اون سرت که درهمه حال، مث اسب_

 !رفت ،يرو به باد فنا داد

 !که باهاش پر نکردم مویحساب بانک! شد ییدادم رفت؟ خب خرج جابه جا_

 . میهمه ضرر داد نیوا یکن یگردن کلفت یآسانسور خواست هیسر . همونجا يدیتمرگ یم_

 . کوب ها رفت واریچپ چپ نگاهش کرد و سمت د شهاب
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 .بود یلیافتاد ،خ یهم گردنمون نم یکی هید. شدیهرروز خرجمون ده برابر م م،یموند یاونجا م_

چه کند واال کالهشان با  دیفهم یسر کارگرها ونصاب ها بود و م يخوب شد که حداقل باال. کارش شد مشغول

 .، پسِ معرکه بود یخال بیج نیا

 :از همانجا بلند گفت. آمد ینم لی ریاز ام ییصدا. ستادیتابلو ها رانصب کرد ودست به کمر عقب ا برق

 ؟يدیباز خواب ریام_

باال ؛ بعد دوباره  ادینفس وامونده ب نیساعت کپه مرگمو بذارم که ا میبذار ن تیجون اون عشق زورک! شهاب _

 .کنم یدارم کار م! از صبح مثل قاطر.  شمیبلند م

را  شیبالش بود و دست ها ریسرش ز.پرت کرد و سمت او برگشت  نیزم يدرون دستش را رو لیوسا شهاب

 :فوت کرد و گفت رونینفسش را ب. دباال ، درهم چفت کرده بو

 .جمعت کنه ادیکه عمه ب زنمیشه زنگ م شتریساعت ب مین_

شهاب به سمت اتاق رفت و مشغول جمع وجور . "بروبابا" یعنیبالش به سمت او پرت شد  يرو ریام دست

 یرا کنار م یتنبل لیریاگر ام. تمام شده بود  شانیاز کارها یمین بایهفته تقر کی نیدرا. شد لیکردن وسا

 یم دیافتادن کارها، بع عقبو  یپول یهمه غرولند و ب نیشد، اما با ا یهفته کارشان تمام م نیگذاشت ،هم

 نیاز ا یکی. کرد، مرتب کرد یرا محافظت م یکه نمونه اجناس واردات يتکان داد و قفسه ا يسر. دانست

وسواس او . ضرر بزرگ بود کی شانیراب نیداد و هم ینم يگرید يخورد ،شرکت نمونه  یاجناس ضربه م

 ریام. دانست به وقتش جبران خواهد کرد یاما م د؛کر یاعصابش را خورد م ل،ی ریام يها یدرمقابل شلخته گ

سرگرم ِ نصبِ نمونه . بود دهیرا درنبود شهاب، کش شیجور کارها یرد،حتیبگ ينبود که بخواهد سوار يپسر لی

 :زد و گفت يپوزخند. در آمد يها بود که صدا

 ...جات هیها رو نصب کن اگه به  يد يبرو اون ال ا ؟يخورد یتکون هیو  یگرفت يعذاب وجدانِ قاطر_

 .دیخسته نباش_

 :لبش را به دندان گرفت و گفت يالنا گوشه . النا خشکش زد دنیسر چرخاند وباد شوکه

 .درم باز بود. دیگفتن که داخل اتاق مشغول انیکاو يآقا... در نزده اومدم تو دیببخش_

 :کرد افتضاحش را جمع کند یکرد و سع لی رینثار ام یلب فحش ریز. به خودش آمد شهاب

 . دیخوش اومد. خوامیعذر م. رهیفکر کردم ام_

 :و گفت دیخند یستیرودربا یب النا
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 .متوجه شدم.بله_

 :کرد و سر تکان داد زیرا تم شیدست ها زیم يبا دستمال رو شهاب

 .شمارو نداشتم دنیتوقع د ت،یموقع نیدرا دیقبول کن_

 .شرکت خورد ریبه مس یکه اتفاق میکن دیکم خر هی میاومد وایبا ش. امیب يزود نیخب قرار هم نبود به ا_

 :آمد نییپا شیباال داد وصدا ابرو

 .میکینزد دنیفهم یخصوصا وقت.میاومد یبه اصرار کس دیالبته اصال فکر نکن_

 . واضح النا خنده اش گرفت ي هیاز کنا شهاب

 .کنترلش کنم شتریب دیبا.خواب بود شیپ قهیباورکن تا چنددق_

 .دیرینگ يجد.جوونن جناب ارجمند_

 :شهاب باال رفت يابروها

 . حق باشماست. آهان_

 :زد وافزود لبخند

 . شهیهم م ریسبب خ ریوقتا شرشدن ام یالبته گاه_

 .دیدار اجیاحت یلیانگار به کمک هم خ. کامال موافقم_

 :به سمت در رفت و گفت شهاب

 .میدار اجیاحت گهید يبه کمک ولطف شما انشاال ازهفته _

 .خوام یهفته زودتر ، حقوق اضافه نم کیحاال از_

 :گفت يدر راگرفت که النا فور ي رهیدستگ شهاب

 .خوبه ها رونیب دیبعد بر د،یدر بزن هی گمیم_

 :زد و سر تکان داد یدخترك چشمک. نگاه کرد و به النا دیشهاب پر يابرو ي گوشه

 .گهیجوونن د_

 :او خنده اش گرفت و هم دستش شد طنتیش از

 .ستیکردن ن یجوون ي،جا ییهرجا رنیادبگی دیاتفاقا با_

از آشپزخانه  واینثارش کرد که او همراه ش " یهول"لب  ریز. داخل سالن نبود. را صدا زد ریراباز کرد وبلند ام در

 :آمد و گفت رونیب
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 .کردم یداشتم قهوه درست م. یمزخرف کن يفکرا یجد وآبادم ونیمد_

چندمبل . کرد وخوشامد گفت وایبا ش يمختصر یاحوالپرس "شهیبشر آدم نم نیا" نکهیا يبازمزمه  شهاب

 :دیاحوال النا راهم پرس نیقسمت جمع کرد و درهمان ح کیپراکنده را در

 مشکل کامل رفع شد؟_

 . نبود یکلازاولم مش_

شهاب . گذاشت و به کمکش رفت يرا کنار فشیالنا ک.طرف کاناپه را گرفت کیبه النا انداخت و  یکوتاه نگاه

 :خودش ،گفت يتشکر کرد و با قرار دادن کاناپه سرجا

 .کرد یم تتونیزیمتخصص و هیهم  نجایبهتر بود هم. ستیهم ساده ن یلیخ یهوشیچندساعت ب_

 .وجود نداره یاالن مشکل. هم داشت یکم سخت بود که قاعدتا عوارض هیضربه . ستین يازین_

 رونیباب.و خودش سمت آشپزخانه رفت ندیبه النا تعارف کرد بنش.را صدا زد ریگفت و باز ام "يشکر" شهاب

 :گفت تیبدون آنکه دخترها متوجه شوند ، داخل هولش داد و با عصبان ر،یآمدن ام

 نجا؟یا انیب يزنگ زد وایتوبه ش_

 :زد یلبخند پت وپهن لیریام

 !به توچه.کمکم کنه خوادیدوستم داره وم_

 .خراب شده نیازا رونیبذار مال ِ ب تویدختر باز. کنما یجا چالت م نیبه قران هم ریام_

 :را به دندان گرفت وچشم درشت کرد نشیریلب ز ریام

 النا که همکاره؟_

 ...ویبه کثافت نکش همه چ... نخانم روش شهیخراب شده م نیتوا!!! خانم روشن_

 چته بابا؟_

کار تموم نشده  یوتاوقت یشیخودتم بلند م. که برن ياریخودت سروتهشو هم م يجور هیقهوه که خوردن _

 ارم؟یحالتو جاب ای یگرفت. نیزم یشیپهن نم

 :عقبش زد و گفت ریام

 ... يلدایحقا که شوهر همون . بکش کنار بابا_

 :که پسِ سرش خورد کم مانده بود ، هوار بکشد اما بخاطر حضور دخترها دهانش را بست و گفت يضربه ا با

 . شهاب ستمین ریام يوا ند نجاینکنم خودت ا يکار_
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 منظور؟_

 .ادیمچتو که گرفتم حالت جا م_

 :اشاره کرد و گفت رونیباچشم وابرو به ب شهاب

 .من نده لیچرت تحو نقدرمیوا رونیگمشو ب_

مبل  يبه دخترها گفت و رو يخوشامد. رفت رونیزد وتاشهاب خواست جواب دهد ،ب یحرف رلبیز لیریام

 :گفت لیریتا نشست، ام. رفت رونیبه دست وصورتش زد و ب یشهاب هم آب. نشست

 . خانم وایصاحبش اومد ش_

 :نگاه کرد وایشد و به ش کیشهاب به هم نزد يابروها

 ؟یصاحب چ_

 :زد وگفت يلبخند وایش

 شمیخوشحال م دیرو درنظر ندار یاگه کس. کار دارم يمنم سابقه  د،یدار اجیهم احت یبه منش دمیراستش شن_

 .هاتون باشم نهیاز گز

که ماجرا از کجا آب  دیفهم.خورد ینشسته بود وتکان نم شینگاه کرد که او سرجا لی ریبه ام. جاخورد شهاب

 :را رد کند اما لبخند زد وگفت وایش حانهیصررا درهم بکشد و  شیاخم ها د،یدرست ند. خوردیم

ها  تیمد نظر نبود ،حتما شما جزء اولو ییروین یاگر از طرف خود شرکت اصل ره،یشرکت پا بگ دیاجازه بد_

 . دیهست

و فنجان  دیخط ونشان کش لیریام يفقط دردلش برا. اوردیخودش ن يشد اما به رو وایوش ریجاخوردن ام متوجه

که فنجان را بعدازاو برداشت ،النا  یکس نیاول. کنند  ییرایتعارف کرد که ازخود پذ.قهوه اش را به دست گرفت

تکان داد  يسر. زد شیبا حرص به پا وایکه ش يدخترك شد و ضربه ا یواشکی ينگاه شهاب متوجه خنده . بود

نبود  شهیهم ینیریبار به ش نیاستثنائا ا. ه بودکرد نشیریسرخود ش ریطبق معمول ام.و قهوه اش را مزه کرد 

 :گذاشت و گفت زیم يالنا فنجانش را رو. شکر گذاشته بود يجا نیوهم

 . دیازم براومد لطفا بگ یاگه کمک. کارمیمن فعال ب_

 :گفت شهاب

 .دیکار باش يکامل آماده  گهید يکه تاهفته  دیشما استراحت کن_

 :متعجب گفت لیریکه به در خورد ، ام يضربه ا با
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 شهاب؟ یقرار داشت یباکس_

 :سر تکان داد شهاب

 .ذارم  یموقع ساعت که قرار نم نیا! نه_

 :با بلند شدنش ،النا هم برخاست و گفت همزمان

 .ارجمند يآقا دیریتماس بگ شمیبود خوشحال م يبه هرحال اگر امر. میماهم بهتره رفع زحمت کن_

شهاب جلوتر . مجبور شد بلند شود وایش. گرفت دهیزد وغرولندش را ناد اویش يبرا یالنا چشمک.تشکر کرد شهاب

 یخداحافظ يو همزمان صدا دیچسب نیبه زم شیپا. کند یلحظه حس کرد اشتباه م کیرفت و در راباز کرد اما 

اوضاع هم از نظرش  لدای دنیباد.ردشدو سالم ک ریبه وجودش سراز يحس بد.آمد لی ریکردن دخترها هم با ام

بدون تعارف شهاب از کنارش رد شد . گفت یسالم کیزد و عل نیزم يرا رو شیپدربزرگ عصا.. رابتر شدخ

پدربزرگ سمتش  یبرزخ يچشمها. بود  لدایازهمه بدتر نگاه مات .  ستادیا شیدو دختر جوان برجا دنیاماباد

انگار النا زودتر متوجه موضوع شد،چراکه . جانشان را بردارند وبروند برگشت و شهاب فقط آرزو کرد دخترها زودتر

 :گفت عیسر

 منتظر تماستون هستم. ارجمند يآقا میشیمزاحم نم شتریب گهید_

اما به محض بسته شدن در، .نگفت تا دخترها رفتند يزیکس چ چیه. خم کرد ولبخند زد  يبه زور سر شهاب

صدا به  نیا دیانگار فهم. چشم بست. دندیکوب یگار با پتک بر مغز شهاب مان. خورد  نیزم یلعنت يباز آن عصا

 ...رسد یگوش دخترك پشت درهم م

 ؟ياریلندهور بار ب نیتازه با ا ییورسوا یبود شهاب؟ که بدبخت نیتهران اومدن هم يتمام دست وپا زدنت برا_

 :برگشت و ناراحت گفت شهاب

 ...د،منیآقا جون لطفا زود قضاوت نکن_

عمه ات  يخونه  لدایمن و... رازیش يگردیامشب برم نیوهم یکن یجمع م. خوام بشنوم ینم یحیتوض_

 .میمنتظر

 دهیچیاوضاع بدجور به هم پ دیکه فهم لیریام. کردی، نگاهش م رهینم گرفته وخ يبا چشمها.افتاد لدای ادی تازه

 :است ،گفت

 ...اون خانما فقط همکار بودن.آقاجون دیشلوغش نکن_

 :گرفت تا اوخودش را عقب بکشد لیریرا سمت ام شیعصا رمردیپ
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 .کنم یتوروهم مشخص م فیتکل... یالابال يساکت شو پسره  یکیتو_

 :را گرفت و آرام گفت لدای يشهاب بازو.برگشت و اشاره کرد که بروند لدای سمت

 ؟يدار نانیتوکه به من اطم_

کس باور  چیه. بهت هنوز درجانش بود. دربسته شد و شهاب جاماند.قلبش را سر کرد یسکوت لعنت نیا باز

 لی ریام یعذرخواه يگاه تنش شد و صدا هیدستش پشت دربسته ، تک. ستین یکه او دنباله دار گناه کردینم

 ...ِ خودش سوخت البه ح ا،دلشیدن يهمه  يسرش ، پشت دستش نشست و اندازه ... حالش را بدتر کرد

***** 

 

 :ستادیمقابلش ا خیشهاب وارد خانه شود،س نکهیرا زد و قبل از ا نیماش موتیر لیریام

 ؟یبگ يزیقبل از ورود به محکمه چ يخواینم_

 :دیچشم بست و سرش را کنار کش شهاب

 !رفت یبه همه چ يگندزد یبه حد کاف... گمشو اون طرف ریام_

 :را مقابل او باال گرفت و گفت شیدست ها لیریام

 یم دیبا يکرد یکه مث خر کار م یموقع. رسنیسر م هویدونستم  یبابا من چه م! یگیکه تو م یاصال هرچ_

 !به من چه یتو گند شانس.دنید یاومدن وم

 :گفت یعصب شهاب

 .تو نداره يایکار نیریبه ش یربط چیه اهمه،ینوشت س یشونیمن ، از پ هیکال بدبخت_

 :وگفت دیرا کش شیبازو لی ریزد که ام کنارش

 .میذره خوش بگذرون هیخواستم  یبابا غلط کردم،خوبه؟ به جون عمه ات م_

 :عقب رفت وگفت یشهاب ، کم زینگاه ت با

 .مادرخودم شهیعمه ات م. مث آقاجون ابن شمر نگاه نکن_

 من خرم؟ يفکر کرد ؟یشرکت خوش بگذرون يدیببند دهنتو ،دختر مردمو کش ریام_

تو . زیپشت م نیبش ایاستراحت کن بعد ب گهید يتا هفته  یبگ نکهی،نه ا يزد یکه مخ دختره رو م يخر نبود_

 .حداقل اونو داشته باش.دییکه گاوت دوقلو زا

 .لیری،نه ام ربختکیام ذاشتنیم دیاسمت و با. یچنان بزنم توسرت که کال الل ش گهیم طونهیش_
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 .فکر کنه شنهادتیپ يرو يداداش بعددرمورد  گمیبه مامانم م_

 :سرش را کالفه باال گرفت شهاب

 .رمیبه سرم بگ یچه گل دیبا نمیبذار خبرمرگم برم تو ، بب. حوصله ندارم _

 .زنن یدارت که نم. باش لکسیکم ر هی. تو بدتره شهاب يبر یبخدا عصب_

 :با درد نگاهش کرد و آرام گفت شهاب

 .ستیهم سخت ن یلیمردن خ یتابدون شدیزدن وتموم م یشده م نینفر یزندگ نیخالص به ا ریت هیکاش _

. کرد یجمع یسالم. او پشت سرش جاماند ياما شهاب وارد خانه شد و حرفا دیبگو يزیلب باز کرد ،چ لیریام

ان تر، گر شیبار برا نیگرفت اما ا یبار نبود که جواب سالمش را نم نیاول... همه جوابش را دادند جز پدر بزرگ

نشست و  دنشیبا د لدای. بود،جا خورد دهیتخت دراز کش يکه رو لدای دنیاز د. به سمت اتاق رفت. تمام شد

که  شیکنارش نشست و به دست ها. لبش آمد و به طرفش رفت يرو يلبخند دلگرم کننده ا. سالم کرد

 :دستش گذاشت و آرام گفت يدست رو. هم بودند ،نگاه کرد زانیآو

 .يکه اومد يکرد يکارچقدر خوب _

گونه اش گذاشت و  يدست رو. ، دل شهاب را مچاله کرد  شیرطوبت چشم ها. سر چرخاند ونگاهش کرد لدای

 :گفت

 ! ستی،ن یکن یکه تو فکر م يزیاون چ هیباورکن قض_

 . شهاب میبرگرد ای، ب ستیاگه ن_

تر  کینزد یو دلش ،کم لدایکه  یدرست زمان.اش از کنار او برخاست شهیچشم بست و به عادت هم شهاب

 :خواستند ، او رو برگرداند یشدن م

 .محاله که برگردم یبدون دیبا یکه منو برگردون ياگه اومد_

 ...شهاب_

 :به طرفش برگشت و گفت شهاب

 ...حرف اول وآخرمه نیا. بمون يخوایتو اگه منو م_

 :بلند شد و گفت لدای

 .بود يا گهید زیاز اول قرارمون چ. عتنا باشم ا یتونم به خواست خانواده ام ب یمن نم_
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 نقدریاز خانواده ات ا ياون موقع بازم بحث دور. تهران امیگرفتم ب میومن تصم میکرد یفکرکن االن عروس_

 مهم بود؟

 :وگفت دیچک لدایاشک از چشم  يها قطره

 ...تونم ینم. من بهشون وابسته ام شهاب_

 !دوست داشتنت به من هم پوچه يادعا! حساب  نیپس باا_

 زشیسالن نشسته بود و نگاه ت يپدر بزرگ باال. رفت رونیشد و سر تکان داد وب یطوالن لدا،نگاهشی باسکوت

 لیریام. از مبل ها نشست یکی يشهاب نگاهش را جدا کرد و رو. ، روح وجسم مرد جوان را نشانه رفته بود

 :گفت رلبیکنارش نشست و ز

 ...براورد کن هی ریجون ام. رفتن تو حلق من آماده است يکه از عرض برا يا هیعصاش در زاو_

کرد ،خنده  ینثارش کرد وسع ییخفه شو.  ردینتوانست مقابل خنده اش را بگ تیو عصبان یدر اوج کالفگ شهاب

صدا  یکوتاه و ب يخنده  نیانفجار بود ؛ انگار ا يبماند، اما پدر بزرگ که آماده  یمخف شیاش پشت لب ها

خودش  لیریام.پوش ، منفجر شد کفبر  شیعصا دنیبرانبار باروت بود که همزمان با کوب یتیحکم کبر شیبرا

 :دیرا شن شیو شهاب صدا دیرا کنار کش

 ...اشهد ان الاله االاله.رو گرفت سمتت رباریت_

 :آمد رمردیپ يبار صدا نیچشم بست و ا شهاب

 من باعث خنده اته،نه؟ تیاونقدر بهت خوش گذشته که عصبان_

 :دیرا درهم کش شیبه پدربزرگ نگاه کرد و ابروها شهاب

 ییورفتارا شهیزده م ییبه دنبالش حرفا  شهیشما موجب خنده ام بشه،چون هم تیباشم که عصبان ضیمر دیبا_

 .کنه ریس یکه خودمو از زندگ شهیانجام م

 :مداخله کرد و گفت لی ریام

 .دیگفتم که خند يزیچ هیمن _

 :تر گفت یعصب پدربزرگ

 !بچه شتیرو آت زمینکن آب بر يپس کار... لیریپسر ام نیتوجلد ا یورفت میرج طانیش يتو شد_

 :نشست و صورتش جمع شد خیس لیریام

 جان؟_
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 :لب گفت ریز شهاب

 .بارت نکرده چاریخفه شو تا چهارتا ل...ریجان و زهرمار ام_

 :گفت وبلندتر

 .میکردم که شرکتو راه بنداز شنهادیخود من پ.من نداره میتصم نیبه ا یربط چیه ریام.. بار هزارم آقاجون يبرا_

 . يکرد جایتو ب_

 :دخالت کرد وگفت انیکاو يبار آقا نیاول يشهاب ، برا يسرخ شدن چهره  با

 مساله با صحبت حل شه؟ ستیبهتر ن. حاج آقا جوونن_

 :وگفت دیسمت دامادش چرخ رمردیپ سر

 !دادن ینم لمیچشم من ننشسته بودن وپوزخند تحو يبود االن جلو شونیاگه حرف حال نایا_

  :که ازخشم دورگه بود،گفت ییبلند شد و با صدا شهاب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

فاجعه  نیا نقدریا...اصال گوشام عادت کرده...شده يتکرار يادیادامه اش و من بگم آقا جون؟ ز نیخوا یم_

 ییوبا رسوا دیکه منم مثل ارسم؟ که ولم کن ؟یکه چ... شده میاز زندگ یزئوتکرار تلخش عادت شده که ج

عمر  هیکه  ییمعلوم حرفا ازکجااصال  ن؟یبه بارآوردن چرا منو نگه داشت ییارس وزنش اگه رسوا گردم؟یبرم

 شد ،راست باشه؟ یلیمنه طف ریوتحق هیباعث تنب

که فقط  يوجور دیشهاب را کش يبلند شد و بازو لیریام. آمد یجنجال م يبو.درجا خشکشان زده بود همه

 :خودش بشنود ،گفت

 ...آروم! خره ستیاالن وقت افسار پاره کردن ن_

 :و با التماس گفت ستادیبالفاصله مقابل پدرش ا ری، مادر ام رمردیبلند شدن پ با

 .بدترشده شهیبا جنجال هم. که با صحبت حل شه دینیتوروخدا بش ؟یشیم یچرا عصبان.آقا جون_

 :باال رفت رمردیپ يصدا

 يبلند هیو تنت بخاطر پرت شدن از  ینش یناموس یب هی ریبود که مث ارس اس نیسکوتم تا االن بخاطر ا_

 !خورد نشه و داغت به دلم نمونه بچه
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 :اما شهاب پسش زد و گفت دیرا کش شیربازویام.و جلو رفت  دیشهاب پر پلک

واسه مرهم  ییاونقدر سوختم که جا...نیعمره منو داغ کرد هین بود که رودلتو یبخاطر مرهم شدن داغ_

 چیبه ه گهیکنه اما د یکم نم ایدن نیاز ا يزیبود ونبود من چ... دمیبه تنگ اومدم وبر نیواسه هم.گذاشتنم نبوده

 گهید. دی، بذار دیخوا یکه م یهر حساب يرو. مونم یم نجایمن ا. رقصم آقا جون ینم یساز مخالف و موافق

 ...کشم ینم... کشم ینم

جلو رفت و با . و قلبش به درد آمد دیرا به چشم د رمردیپ ينفس نفس زدن ها. آخرش را باداد گفت  ي کلمه

 :گرفته گفت ییصدا

زنه ممنوعه  هیکدوم عشق؟ حقمه بدونه که چرا مادرم . عشق ممنوعه نابود کرد هیارس و  نیگ یهمه اتون م_

 گناه،محاکمه اش حق من بود؟ نیفقط ازا ای انه؟یبوده؟ حقم هست بدونم 

 يقلبش را گرفت ،تکرار يکه رو یو دست شیخس خس نفس ها. لرزان نشست یسر چرخاند و با تن رمردیپ

نشست و  شیپا نییشهاب پا. و عمه به طرفش بدوند لدایکبود شدن چهره اش باعث شد ، .بود يجد یول

 :و گفت دیعقبش کش لی ریدستش را گرفت اما ام

 ...ادامه نده شهاب_

 :نگاه کرد و کالفه گفت لیریام به

 ؟ینیب یم... نهیجوابم بعداز حرف زدن واعتراض هم ا_

.  زدیدر مرز عقلش قدم م یوانگید. بود نیسرش مثل کوه سنگ. زد رونیها از خانه ب وانهیشد و مثل د بلند

برد و سرش را با درد  شیموها يرا ال شیدست ها. شهر آشنا شود نیا يقراربود ، تازه با سنگفرش ها شیپاها

 "....خدا":وزمزمه کرد دیباال کش

او برسد ،فقط  نکهیرا گرفت و قبل ازا نیماش نیمقابل اول. او راهم نداشت يحوصله .دیرا شن لیریام يصدا

 ...خواست یم ییفقط دلش تنها... فتدیخواهش کرد تا راننده راه ب

**** 

 یدلش م. مطلق فرو رفته بود یکیوارد خانه شد،همه جا درتار یوقت. کرد یدرد م شیکه پاهاراه رفته بود  آنقدر

که کمربه بازگرداندنش بسته بودند،انتظارش از  ییآنها. ماند تا برگردد ینفر االن منتظرش م کیخواست فقط 

 ...کرد یرا باور نم یمحبت کس گرید... نوع جبر بود نه محبت
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را درآورد و هرکدام را  شیچشم بسته لباس ها.آپارتمان را روشن کند به اتاق خواب رفت  يآنکه چراغها بدون

با چشم . تخت نشست يرو یمرتبه حس کرد ، کس کیتخت انداخت که  يخودش را رو. پرت کرد يگوشه ا

 :دیراشن لدای يآشنا ياما صدا دیعقب کش یگرد شده ،کم ییها

 ؟يایا مصد یب نقدریا شهیهم... شهاب دمیترس_

به ظاهر  یکم. بود لدای.کرد یاشتباه نم. چراغ خواب را زد دیکل دشیبردن ترد نیازب يدراز کرد و برا دست

 :دیاش نگاه کرد و آرام پرس ختهیدرهم ر

 ؟ياومد یبا ک ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا_

 :اش را بادست مرتب کرد و نگاهش را از او جدا کرد ختهیبه هم ر يموها لدای

 .اون رفت. اومدم لی ریباام شهیم یساعت مین_

که  ییاراده وبا وجود حرفا یدخترك ب.دیخودش را سمت او کش یکم. پوست شهاب رفت ریز یخنک احساس

 :آرام و پرخواهش بود شیصدا. اما دست شهاب نگهش داشت دیکرده بود به خورد مغزش دهد ، عقب کش یسع

 لدا؟ی گه،نهید یبمون ياومد_

 :دیك باز تر شد و دست به صورت او کشدختر يها چشم

 .ادعام پوچه یاومدم که نگ. من تورو دوست دارم_

بود اما حضورش آنقدر دلگرم کننده بود  خی شیدست ها انیتن او م. دی،چشم بست و اورا در آغوش کش شهاب

 يچانه اش برد و به چشمها ریرا آرام زمزمه کرد؛ دست ز لدا،اسمشی یوقت. به ذهنش نرسد يتصور چیکه ه

 ...لشیدل د،نهآنقدر از حضور او شگفت زده بود که فقط به بدونش فکر کن. نگرانش نگاه کرد

 . یخوبه که هست... لدایدارم  اجیبهت احت_

باز . بسته شد شیبزند ، لب ها یدخترك آورد اما تاخواست حرف يبه لبها یپاك وصادق او لبخند کمرنگ حس

اورا کنار  يزمزمه  یرابست و وقت شیچشم ها... تنها راه نگه داشتن او بود نیا. ش زنگ زد درگوش ییحرف ها

دانستند  یچه م... بود که خطا کند هنگرفت ادی... کرد یرا رد نم يخط قرمز چیشهاب ه. شد د،دلگرمیگوشش شن

 ...پنهان شده است يا جهیاشتباه چه نت نیا یدرپ

**** 
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 داریبود که بدون آالرم هم ، سر ساعت ب ادیآنقدر ز شیبود ، اما حجم کارها دنیخواب يهنوز تشنه  شیها چشم

دست .لب تخت نشست .باشد  ی، خال لدای يتوقع نداشت که جا. شد زیخ میتنش گذاشت و ن ریدستش را ز. شود

. در همان حالت ماند یقیدقا يرانگاه کرد وب ختهیبه تخت درهم ر.گاهش شد هیدر دوطرف بدنش ، تک شیها

را گرفت، اکنون  بانشیکه گر یجانیبرخالف ه. داد یآزارش م! تلخ دیگس مانند و شا یاحساس. کالفه بود یکم

دارد ؛ اما  یبر م انیروابط را ازم ي، سرد لدایکرد؛ کم شدن فاصله اش با  یفکر م شهیهم. نداشت یحس خوب

 ...حاال

از اتاق . کرد شیرا ببندد ، رها شیو بدون آنکه دکمه ها دیرا پوش هنشرایپ. برد و برخاست شیموها انیم دست

 یاز پشت سر و ب. دیجو ینشسته بود و ناخن م يکوچک غذا خور زیداخل آشپزخانه ، پشت م لدای. رفت رونیب

دست .دیو با ترس از جا پر فتگ يخفه ا نیدختر جوان ه. گذاشت شیشانه ها يرفت ودست رو کیصدا نزد

 :محکم شد و سر به سمتش خم کرد شیشانه ها يشهاب رو يها

 ...خانمم ریصبح بخ_

بالفاصله چشم  لدای. ردیرنگ احساس بگ یمتفاوت شب قبل، کم يخواست با محبت ، حال وهوا یم دلش

 :و کنارش نشست دیشهاب سرش را بوس. گفت ریلب صبح بخ ریگرفت و ز

_؟يشد داریب یک 

 :،گفت شهیآرامتر از هم ییا صدااز کنارش بلند شد و ب لدای

 .اصال خوابم نبرد_

دیدرونش سر کش یمانیشهاب ، دنبالش کرد و باز آن حس پش نگاه: 

 چرا؟_

 :رفت و بلند شد شیموها انیشهاب باز م يانگشتها. شانه باال داد و مشغولِ آماده کردن ِ صبحانه شد لدای

 .زینر ییچا_

 :زد و گفت یشهاب لبخند کمرنگ. ماند و به سمتش برگشت یبرق يقور يرو لدای دست

 .و توحاضر شو رمیگ یدوش م هیمن .  رونیب میریم_

 ؟يبخور يزیچ هیتو خونه  شهینم_

گرفت و  يبلوزش را به باز يگوشه  لدای. حرفش ماند يشد و منتظر ادامه  کیشهاب به هم نزد يابروها

 :نگاهش را از او گرفت
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 .؛ بهتره برگردم ستمیتا متوجه نشدم که خونه ن. ب بود که اومدمآقا جون خوا شبید_

 :دختر جوان نگاهش کرد؛ لبخند زد و گفت یصورت او برد و وقت ریدست ز. ستادیرفت و مقابلش ا شیپ شهاب

 توهمه؟ یمن که سر قولم موندم ؛ پس اخمات واسه چ_

 :کند زیباعث شد که لبخند شهاب محو شود و چشم ر "یچیه"و با گفتن  دیسرش را پس کش يبا حال بد لدای

 ؟یناراحت یاز چ لدا؟یچته _

 :پنجه انداخت وباز گفت لدای يبه گلو بغض

 . میکه بر ایوب ریبرو دوش بگ. یچیه_

 کی. ماند یپر باق مهیفنجان ن يرفت و نگاه شهاب رو رونیاز آشپزخانه ب لدایبزند اما  یباز خواست حرف شهاب

بدتر از  زیچ چیه!  دیمرد شا کی يبرا... یحس سرخوردگ کیباز خودش ماند و. اشتباه بود انیم نیدرا يزیچ

کرد ، اما همه  شیرها تایتا نها دیو عقب کش دثمر دست و پا ز یدر آن رابطه ب لدایآنقدر که . نبود ياعتماد یب

 يها یگوشیشد عقل را گول زد و حواس دل را با باز یوقت ها ساده م یگاه... بار و نیاول يرا گذاشت به پا

 .هوس رو شود يکه دست ِ خاکستر يامان از لحظه ا یهوس پرت کرد ، ول

نشان  ونیزی، خودش را سرگرم تلو ونیزیمبل مقابل تلو يکه رو لدایبه  یو با نگاه دیاش کش یشانیبه پ دست

 کی ي جهیاست و قطعا نت یعیار کرد که رفتارش طبلب تکر ریبار ز نیهزارم يبرا. داد؛ سمت اتاق رفت یم

 یتینداد و مرز و محدود دستراحت بود که افسار اراده اش را از  الشیحداقل خ. است يرارادیواکنش غ

 بشینشد که تعق لدای ي هیمتوجه سا. انداخت رونیرا ب راهنشیوارد حمام شد و پ. بهتر بود يطور نیا. نشکست

هم راحت  نیاز شر ا دیبا.  دیچندروزه اش کش شیبه ته ر یدست.، چشمش به صورتش افتاد نهیمقابل آ. کرد

 یحالش با آب ولرم کم. گرفت عیسر یآب را باز کرد و دوش شدو. افتاد یکم کم صورتش به خارش م. شدیم

راست . آمد ادشی لیریبه تب و عرق زود هنگام خودش زد و حرف ام يپوزخند. انگار بدنش خورد بود. جا آمد

خودش را  یکم. افتاد یآنقدر از آب دور مانده بود که تن خشکش با نم نم و رطوبت هم به تکاپو م. گفت یم

به ساز  یرا تحمل کند وحت لدای يداد که حاال بخواهد اخم ها یهم رخ نم یمعن یاتفاق ب نیکرد، هم یجمع م

داخل حمام را  سیسرو ریش. نثار خودش کرد ییومحکم کرد و خفه ش یگره حوله اش را با ناراحت. دلش برقصد

رون رفت و در کمد را باز یب. تراشش ، داخل کمد است و هنوز استفاده نکرده شیآمد که ر ادشیباز کرد ، اما 

مبل  يدرست رو لدای. شد کیشد وبه درگاه در نزد زیت شیاراده گوش ها یب. دیراشن لدایآرام  يکرد که صدا

 :گفت دنیکنار اتاق نشسته بود و درحال ناخن جو
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 ... یاگه بدون يوا. هنوز حمومه نسترن_

کند تا آسوده خاطر شود ، اما با حرف بعد  یزنانه با دختر خاله اش صحبت م يکرد او به دنبال مشاوره  الیخ

 :دیچسب نیبه زم شیپا لدا،ی

تنها راه نگه داشتن شهاب  گنیم. اومدم یوقت نم چی، ه ان یاگه عمه ومامانم نگفته بودن که خودشون راض_

 ...اما  نهیهم

 يادامه  شیمات ماند وگوش ها شیچشمها. سقوط کرد  قیعم يشد و به دره ا یخال شیپا ریکرد ز احساس

 :دیاو راشن يحرفها

که منو  شبیچون د.بهش بگه يزیچ لی ریترسم که ام یخودشم اصرار نکرد فقط م. حواسم بود . نه نسترن_

 یم یدونست من مث چ ینم گهینظرم عوض شده،د هویسوال و جوابم کرد تا بفهمه چرا  یلیآورد ، خ یم

دونم چطور بهت  یاصال نم... که شهاب  دمیترس یاز اون طرفم م. ترسم و مجبور شدم به حرف عمه گوش بدم

 .بود يبگم چه شب بد

نفس داغ و . به تنش افتاد  فیخف يلرزه ا.گرددید باز مبرق به حال خو انیکه درشوك است وبا جر یکس مثل

در حال حرف زدن بود که تلفن ازدستش  لدایهنوز .دیسمت او چرخ شیفرستاد و پا رونیآتش گرفته اش را ب

کرد که زنده  یاصال احساس نم.  اندم رهیبه او خ يبا شوك وناباور شیدر جا لدای. شد دهیکوب نیو به زم دهیکش

بند را  دینداشت تا بگو يازین گریشهاب د يبه خون نشسته  يصورت سرخ و چشمها. کشد یاست ونفس م

، احتضار درحال وحشت را تجربه  دیکوبنده اش را شن ياو لب باز کرد و صدا یوقت. آب داده است يبدجور

 ...کرد

 هان؟. زمیکن عز فیاشو واسه من تعر هیبق يخوا یم_

 :تته پته افتاد و گفت به

 ...من فقط داشتم . ..شهاب _

 :شهاب باال رفت يصدا

 نیا. اومد بهت بد گذشته باشه ی،نه؟ به نظر نم يکرد یم فیاز خر شدن من واسه دختر خاله ات تعر یداشت_

 ؟يدیکه تو ذهنت بود وبهش نرس يزیچ ایناز ونوازشاس  ي جهیآه وناله نت

اراده ، دوباره  یتش برداشت که او ازترس وبشهاب قدم بلند سم. مبل گرفت و بلند شد يدست به دسته  لدای

 :ترسناك گفت ی،آرام ول اهیهمان طوفان س انیشهاب سمتش خم شد و م. مبل افتاد يرو
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منو تو بند تعهد قل  يکردن تا پا رتیکه اج ییاونا يبرو برا. ستیهم از من بشنو که برات بد ن ییزایچ هی_

 یعمر عروسک دم دست هیمزخرفشون به دردم خورد و وا ندادم تا  يسنتا. کن خوشگلم فیتعر یهم کن ریوزنج

 . اراده ام محکم بود تا عروسک دست تو نشم. مثل تورو تحمل کنم

 :او ادامه داد يبه چشمها رهیو خ ستادیا صاف

 .سال که اسمت تو شناسنامه ام بود ، حقم بود هی ياندازه . هم کردم ،نوش جونم یفیهر ک_

 :که شهاب گفت دیایمانده بود ازحدقه دربکم  لدای يچشمها

 . ياز حرمتت باج بد تیخانوادگ يکتاتوریحفظ د يتا برا دهیم ادتیکه  يبمون ور دل همون مادر_

تازه فشارها احاطه . دیکوب نیزم يحوله اش را رو.  دیلباس پوش عیوسر یبرگرداند وسمت اتاق رفت ،عصب رو

 يجواب دادن،آن هم طعمه  يرابرداشت اما به جا یگوش.اعصابش بود يرو لشیزنگ موبا. اش کرده بود

زدن  رونیقلبش در حال ب ارانگ. شد یجا نم نهیدرس شینفس ها. شد دهیاتاق کوب ي نهیآ گران،بهید یخودخواه

سکوت و گوش به فرمان بودن ،  يعمر. وحماقت خودش بود تیهمه ضعف بخاطر خر نیا. از حلقومش بود

کرد ،  یاما جرات نم دیشکستن ها راشن يصدا لدای. رندیبگ ياش را به باز یمردانگ یود که حتاجازه داده ب

مثل .ختیر یدرحال سکته کردن ، فقط اشک م. نجات دهد یاحتمال يها بیداخل اتاق برود و او را از آس

 ...شدیبدتر نم نیازا. الل شده بود شهیهم

 :دیلباس ها را به طرفش پرت کرد و داد کش. رفت رونیزد وببه همه چنگ .او افتاد يشهاب به لباس ها چشم

 . فتیبپوش و راه ب_

 :به هق هق افتاد وبلند شد لدای

 ...من ،یکن یشهاب بخدا اشتباه م_

، اونم  نمتیب یتو عمرم م گهیبار د هیفقط . يکه ازش اومد يبپوش و برو همون خراب شده ا... لدایخفه شو _

 .خورهیاتم به هم م افهیق دنیحالم از د. تومحضره تا از شرت راحت شم

 :ترش کرد وانهیاو د ياشک ها دنید

که پس  يا شهیبگم بابت هنرپ زادیدست مر دیبه عمو جونم با... تویگریتمساح وباز ياشکا نیجمع کن ا_

 ...جور هیهرکدومتون ... نیذاتا هنرمند... انداخته
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وجه  چیبودکه به ه دهیآن قدر ترس لدای.ستادیخانه ا انیمتوحش م لیریدر خانه باز شد و ام شیهادادزدن  انیم

 دهیرا هم ند شیتارمو کیبود که تابه آن روز  ستادهیحجاب ا یب یلی ریام يجلو. حواسش به اوضاعش نبود

 :دیاو بلند تر هوار کش دنیشهاب باد. بود

 تو؟ يو اومد نییپا یاست که سرتو مث چهارپا انداخت لهیمگه طو_

 :گرفت و نگران جلورفت لداینگاهش را از . که اوضاع بدجور خراب است دیفهم لیریام

 ...رونیب رمیم.خب یلیخ_

 یرو بردار وبرو و به همه اشون بگو شهاب مرد هم کس يشب باز مهیعروسک خ نیا ،يبر نکهیقبل ازا_

 . رهیسراغشو نگ

 ایاصال کل دن. بود نیصبح هم سنگ يهوا. زد رونیجلورفت که شهاب به شدت پسش زد و از خانه ب لیریام

کرد  یم دایپ قیچاه عم کی.را هوار بکشد شیعقده ها يکرد تا همه  یم دایپ یکوه خال کیکاش . قفس بود

 یرا جهنم م ایدن نیکاش ا. خوردیاز مرد بودن هم حالش به هم م یحت. اوردیرا باال ب شیها یتا تمام بدبخت

 ...اش آتش بزنند یرا با مردانگ کمردینبود که  يجهنم داغتر از آن لحظه ا... سوزاند

 

کرد و  یرا لمس م ریش وانِیگرم ل ي وارهیانگشتانش، د. روز قبل و اتفاق ِ داخل شرکت بود رِیهنوز درگ ذهنش

ها  يریدرگ نیازتمام ا يگوشه ا. و معنا دار و محکوم کننده بود نیسنگ يحالت نگاه ها لیتحل یِحواسش در پ

. ارتکاب جرم بود نیآدم درح کی يریغافلگ هیبود که نگاه شوکه اش ، شب يآن دختر جوان و چادر  ي، چهره 

رفتن  رونیبه شهاب داشته باشد اما به محض ب یدختر ، ربط نیدر آن لحظه اصال از ذهنش نگذشت که ا

 شهیبرخالف هم یحت. بود شتریب یلیانگار توقعش ازهمسر شهاب ، خ. ، خشکش زده بود یمبهم يصدا دنیوشن

همه  نیا لیدل. بار سکوت کرد نیگرفت؛ ا یجبهه م گران،ید ببه انتخا شیو غرزدن ها وایکه مقابل ش

ه سرزنش خودش تا دست ب. آمد یفکر سراغش م نیا گاه،یاما از روز قبل، گاه وب دیفهم یذهنش را نم يریدرگ

 یمرد ب نیا. خودش هم در کار افکارش مانده بود قتایحق. کرد ینم شیگفت؛ رها ینم!  يزد و به من چه ا ینم

 ...کرد یم ریذهنش را درگ دیبود که با ین آدمیربط تر

 .کرد النا خی رتیش_

 :با لبخند ، نگاهش کرد يخورد و فور یآرام مادر ، تکان يصدا با

 .کم خنک شه هیداغ بود،گذاشتم  یلیخ_
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 :قبل از خوردنش گفت یرا آماده کرد و به سمتش دهانش برد ول یکوچک يلقمه  محسن

به ... کنه یخبر جا خوش م يشبکه  يرو ونیزیتلو... سوزه یمامانت م يشه،غذایسرد م رتویروزا ش نیا_

 ست؟ین بینظرتون عج

 راتییتغ نیتمام ا دیفهم یاگر م دیشا. مادر بود یو وحواسش در پبا تعجب به پدرش نگاه کرد ، اما نگاه ا النا

کرد ، اما  یم رییاست ، لحنش تغ دهیجوان ِ تازه از راه رس کی يهمسر و دخترش برا ریذهن درگ ي جهینت

 .کرد یاز مسائل ، باطنش را پنهان م یلیظاهر خ

نبودن  یخال يپدر در هم شد ، برا يکه اخم ها دیبه وضوح د. را مزه کرد شیسکوتش را نشکست و چا میمر

 :بود،گفت دهیکه کمتر د بیعج ياز آن فضا دنیکش رونیو ب ضهیعر

 ... سر رفتم شرکت ، تو فکر اونجام هی روزیمن د_

لرزش دست ها و . دور ماند شی، از چشم ها میشد و نبض گرفتن احساس مر دهیمحسن به سمت النا کش نگاه

 .فتدیبه جانش ب یتا باز آن شک لعنت دیکرده بود را ند یها خود زن راهم عاصروز نیکه ا یاحساس

 کار؟یچ یاونجا رفت_

 :وگفت دیرا نوش رشیاز ش يجرعه ا النا

 !چه خبره نمیسر بزنم وبب هیگفتم  رون،یب میرفت وایباش_

 !خب_

 :را عقب گذاشت و گفت وانیل النا

 . بود بیبرام عج نیهم. دادن یتمام کاراشونو داشتن خودشون انجام م. خود کفا هستن بابا یلیخ_

 :زد وعقب نشست یلبخند کمرنگ محسن

جوون فعال و  هی يکه عادت ندار يدیرو کسل و تنبل د يامروز يازبس جوونا زم؟یعز بهیبرات عج شیچ_

 ؟ینیبب یساع

 :لبخند زد وگفت النا

 بابا؟ یکن یم نیترم ِ من توهبه نسل مح يباز دار_

 . یعوض کن دگاهتویو سطح د یتا بدون گمیم!  رینه خ_

 چطور؟_
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و بدونن  انیبه خودشون ب شتریمامان ب يپسرا دیکنه،بلکه با یصدق نم یلیبابا خ يدخترا يموردبرا نیالبته ا_

 ییجا هیپدر ومادر تا. بگن یاعلیزانو بزنن و ي، رودوششون هست و مجبورن دست رو یزندگ کیفردا ، بار 

 . کنن يخودشون و مستقل شدنشون ، همکار يهستن وخوبه که خود جوونا هم ،برا تگریحما

 :چانه اش زد وگفت ریدست ز النا

خاص هم ممکنه در مستقل شدن ِزودهنگام جوونا موثر  طیدرسته اما خب شرا نیگ یکه شما م ییزایچ نیا_

 .باشه

 ابا جونب سازهیخود آدم م طویشرا_

 . نداره یتیکه هر جوون قابل حما شهیداره مستقل م یلیارجمند بنا بر دال يآقا دمیخب من شن یبله، ول_

خبر از آنچه  یکردند و النا ب شیبزند ، تماشا رونیب شیکه کم مانده بود از گلو یبا قلب میکنجکاو و مر محسن

 :اطرافش درحال رخ دادن بود،گفت 

. قرار گرفته شیپدر يخانواده  یخودشو ازدست داده و تحت سرپرست يانگار دوسه سالش بوده که خانواده _

 . گرفته مستقل شه میحاالم تصم

 یدخترش داشت از پسر ارس حرف م. را ازهمانجا شروع کرد  شیها یدور ، سرکش یمثل دوران میمر احساس

خواست تمام  یکه دلش م یکودک. رحم ، تصاحبش کرد یب ییبود و دست ها شیکه تمام آرزو يپسر مرد. زد

 .خودش ، داشته باشدش و نشد يبرا خواستیکه م ییایآر. ردیداشتنش بم يعمرش رابدهد و برا

 جان؟ یال یگرفت شیاطالعات جامع از زندگ نقدریا يزود نیبه ا_

سرسام آور ِ قلب زن،وحشت زده  يتپش ها يکرد تا صدا شیاز افکارش جدا يقو یمحسن مثل دست يصدا

عشق کهنه دروجودش سر  کیبه  دنیدور جامانده ؟ چرا توهم رس يکرد هنوز درسالها یچرا فکر م. اش کند

 يدل دل زدنها برا و دنهایدست وپا لرز نیپس ا! نه خودش. بود ادگارشیارس بود، هیبرداشته؟ شهاب فقط شب

 چه بود؟

 .هینگاه کاف هیبابا؟  دیجنس مارو دست کم گرفت_

. گذشته و احساسش را مرده فرض کند  دیشد که با یم دهیکوتاه النا مثل پتک برمغز سرش کوب يخنده  یوقت

شد حاال محسن و فرزندانش مقابلش نشسته  یاگر ارس هم زنده م یحت. قبل نبود یبه سادگ زیچ چیه گرید

 خواست؟ یچه از جانش م یجنون حس نیبودند ، ا

 .ازدواج هم کرده ایگو. ازش خوشم اومده.هیپسر معقول_
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شود و احساس  دهیدرهم کوب خیاز یاحساست که دربرخورد با کوه يبود؟ عرشه  نیگفتند هم یکه م خی کوه

 .بود نیسرما تا مرز مرگ بسوزانتت ، هم يگزنده 

سر .ستادیکه ارس مقابلش ا يروز. کرد یرا تداع يسوخت و ذهنش باز خاطره ا ياز ناباور ییها خی انیم زن

هم ازمن  يدور تند رفته وکار يرو زیمصلحت ها نذاشت ، همه چ... شرمنده ام"انداخت و زمزمه کرد نییپا

 یممکنه عشق و هوس و قات... گهیدله د. کنم يمنم نتونستم کار یدونم درحقت ظلم شد ول یم. ستیساخته ن

 "کنه

 !میمر_

هم  نیا. بود دهیچاقو کف دستش را بر. شد زیخ مین به خودش آمد ونبلند محس يسوختن کف دستش وصدا با

 کیبغض . کرده بودند یشیگذشته هم مصلحت اند ادگاری يبرا یحت... یلعنت يزخم تازه از آن گذشته  کی

. خواست یچه از جانش م این دنیا. طناب معلق بود نیتمام جانش از ا. داد یرا فشار م شیداربود و گلو يحلقه 

 :رفت و محسن دست اورا گرفت تا نگاه کند لیآوردن وسا يبرا يالنا فور

 ...و  هیسطح. ستین قیحواست کجاست؟ زخمت عم_

نگاه  نیا.کرد خیو  دیاو چسب یخنث يبه چشم ها شیچشم ها. تا محسن ساکت شود دیرا عقب کش دستش

 ایدن کی يکه فاصله اشان ، قرار بود اندازه  ییزهادرست بعد از رو... اول يمثل همان سالها. بود يتکرار میمر

 حاال چرا؟... کرد وحاال یدل وخواستن محسن فاصله را ط... باشد و نشد که باشد

 :رفته گفت لیتحل یینگاهش را برداشت و با صدا میمر

 .ستیمهم ن. هییخراش جز هی_

 :گفت یآرام يباصدا محسن

 ...رازیکه ش يتو چت شده؟ ازروز میمر_

 :خواهش لب زد با

 ...کنم یخواهش م... اریشده رو ن نیاسم اون شهر نفر_

. گشت یگذشته داشت باز م يسالها. ختیگر شیاز مقابل چشم ها میزده نگاهش کرد و مر رتیح محسن

 یدوش گرفتن را بهانه کرد و با حس سرخوردگ میمر. آن دفتر واتفاقاتش هنوز زنده بود. خورد یورق م خیتار

بعد . آب شوند،اشک شوند وفرو بچکند شیگرما ریحسرتش ز يها خیمام و به آب ولرم پناه برد تا اش داخل ح

خورده  یو اشتباه گرید یآدرس شیکرده بود ، رو دایپ ینشان کیاز سالها و آن همه بغض و حسرت،حاال که 
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 یداشت فراموش م میجوان بود و مر يکه حاال مرد يبچه ا. دانست یهنوز خودش را مالک آن بچه م. بود

 ...آمد یمفاجعه داشت به دنبالش ... ستیزن جوان ن کی گریکرد د

 "!بابا یجنس مارو دست کم گرفت"شد یالنا درسرش اکو م يصدا

حس  نیاز ا. دیترس دیحسِ زن بودن با نیازا.کرد یم یپشتش را خال دینبا. گرفت یدست کم م دینبا محسن

من هم "دیو دل زدنها سربلند کند وبگو یطاقت طاق شود و باالخره خودخواه دیشا. دیترس دیسرکش با يها

 ..."خواهم یم یزندگ

*** 

 

 :کف دستش را به چهار چوب در زد و نگاهش کرد محسن

 چت شده؟ یبگ يخوا ینم_

 :برخاست زیهل داد و با مرتب کردن لباسش ، ازپشت م شیکشو را سرجا میمر

 .یچیه_

. جلو رفت و دراتاق را پشت سرش بست.دی، برسرش کوب میبود که لحن آرام مر یکگنگ مثل پت يکلمه  نیا

 تیکرد و درنها يصورت او باز يرو شیچشم ها. دیتا محسن مقابلش رس ستادیکه بود ، ا یدرهمان حالت میمر

 :ماند رهیبه چشمانش خ

که من ازت  ییمثل همون روزا... سنگ...سخت يشد. يذاریباهات حرف بزنم اما نم خوادیوقته دلم م یلیخ_

 ...نه اسم ،یگاه هیتک هیدنبال  یو توگفت یخواستم فقط اسم تو شناسنامه ام باش

 :دیزد واشکش چک یپلک. پر شد و آن روزها، خوب درخاطرش ،پررنگ شد میمر يها چشم

 . خوام ینم گهید میمر هی یو گفت یاتاقو به روم بست نیسخت شدم چون تو در هم_

 :برد کیشانه اش را گرفت و سرش را نزد محسن

. يوتالش نکرد یدونست یضعفمو م. يو قبول کرد يدیتو فهم. بودم ضیمن مر. من اشتباه کردم. ينبود_

 ؟یکوب یهمه سال هنوز مثل پتک تو مغز سرم م نیبرات سخته که بعدازا نقدریا. احوال ازت عذر خواستم نیباا

 ...من عادت کردم که باشم و_

 :دیبگو یکالمش ، بلند وعصب انیمحکمش شود و م يدست ها ریزن اس يمحسن باال آمد تا شانه ها کفر

 ... ينگو بهم عادت دار نقدریا... جون من يتو شده بال يعادت کردنا نیا_
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 :ده گفتآرام وکنترل ش. محسن برگشت یعصب يسمت در رفت وباز به طرف چهره  میمر يچشمها

 .ستیدرست ن. شنوه محسن یالنا صداتو م_

 :برد و آرام گفت شیموها انیدست م. کرد و لب تخت نشست شیرها محسن

چون . يکرد یداشتم ، رهام م اجیکه بهت احت ییکنم که اگه بچه ها نبودن ، همون روزا یفکر م نیمدام به ا_

تظاهر به  يحاال وبرا نیکنم که اگه صدات باال نرفته درست مثل هم یفکر م نیبه ا... یخواست یازاولم منونم

 .يهات کرد يحروم مادر تویزنانگ. خودشون از پدرومادرشون داشته باشن شیکه بچه ها پ هیا یخوشبخت

 .میفقط به فکر بچه هامون باش دیاالن با. حرفا از من وتو گذشته محسن نیا_

 :دیرا درهم کش شیبروهاباال آمد و ا عیسر یمحسن با حرکت سر

 . از توبه فکرشونم اما خودمم آدمم شتریب.هستم_

مات بود  شیچشم ها.ماند رهیخ شیروبه رو يمادرانه  يتخت نشست و به تابلو گریحوصله سمت د یب میمر

 :آرام تکان خورد شیولب ها

 محسن؟ ي،شک کرد يمن بود یزندگ یدوست داشتن یکه تو ناج نیبه ا_

 :کوبنده گفت یو با لحن دیمحسن کامال به سمتش چرخ يتنه  مین

 !فقط همون... یدوست داشتن یدوباره شدم همون ناج میکه پامونو تو اون شهر گذاشت ياز روز_

 :آرام وخسته گفت. اش قفل شد  یشانیپ يرو میمر انگشتان

 ...من.  ستیبچگونه ن ياالن وقت بحثا_

 يایآر یتاوقت.رهیقرار بگ ریاسم بچه ام تحت تاث یتو حت يگذشته  بچگونه امروز تو باعث شد بخاطر يبحثا_

پسرمون  يرو خوادیم یآرامشش هراسم يالل شم و بگم برا "ایآر" یو بابغض گفت يچندروزه رو بغل کرد

 ...بذاره و

 .الل شد میمر

 :بلند شد و گفت محسن

 . گذشتته ياز دست داده هاباتالق اشتباهات و  ونیاالن فقط وقت حسرت خوردن و غرق شدن تو م_

سالها . داد ی، حال بدش را لو م رشیمتغ يچهره . دیمحسن کتش را برداشت وپوش.  دیچرخ يبا ناباور میمر سر

 میمسائل ، باز مر یشهاب و باق دنی، د يشدند ، اما با آن سفر اجبار یاختالف نم نیا ریدرگ گریبود که د

شهاب  يآمد ، چهره  یسرش م ریموقع خواب که دست محسن ز یحت.بود  ریرا با خودش درگ يادیز يساعتها
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. زدیکرد و دست او راهم پس م یرا لعنت م طانیش میمر. شد  یم دهیچشمانش کش شیبود که پ يریتنها تصو

محسن برود ، خودش را به  نکهیقبل از ا. اعتراضش ، بلند شد يکرده بود و بعد از ده روز صدا ریباتالق گ انیم

 :ستادیو رساند و مقابلش اا

 .، شک نکن ینداشته هامو گرفت يهمه  يکه تو جا نیدرا_

 :تلخ و گزنده گفت.او زل زد يبه چشم ها محسن

 .از دروغ متنفرم ،پس دروغ نگو  یدون یم_

 :با عجز گفت میمر

 ..ستیبخدا ن.ستین ياالن وقت ناسازگار. یدون یمحسن توخودت حال منو م_

و بفهمم از سر تو هم خواستن  ادیبار دست تو طرفم ب هیتا  دمیحضورت رقص يصدایهمه سال به ساز ب نیا_

 . گذره یم

 :شد و گفت دهیاشاره اش سمت تخت کش انگشت

 .باشه که بارها باعث شد حالم از خودم به هم بخوره یاتاق و اون تخت نیتنها شاهدم بعدازخدا ا دیشا_

 :و گفت دیشک سشیدست به صورت خ میمر

 ...ممانعت کردم که یاز چ_

 !يشد یاون بچه نم يوقت باعث نابود چیواال ه... از دلت_

 نیاول نیپس از پانزده سال ا. بهت زده و نا باور نگاهش کرد یینشست و با چشمها شیلب ها يرو میمر دست

مانده بود تا مثل  یباق ییزهایچه چ. مرد بود وسکوت کرده بود نیچه در دل ا... آمد  یم شیبار بود که به رو

 :رحمانه تر سر تکان داد یو محسن ب دیپشت هم چک شیاشک ها. دیایشالق برروحش فرود ب

تازه داره برام  زایچ یلیخ. بود یاون موضوع بخاطر چ دنیشبت بعد از فهم مهین يها هیفهمم گر یتازه م_

کنارم بود و بچه امو نابود کرد  یزن... وپوچ یوخالآدم ت هی... مترسکم هیتو فقط  یوسط زندگ نکهیا. شهیروشن م

تعهدو به  نیکم ا هیکاش ... بمونه نشت ریدستم ز ذارهی، نم مشیعشق قد يتو هوا دنیکه فقط با نفس کش

 ...  یداشت مونیزندگ

عقب عقب رفت و لب تخت  میمر. االن حال خودش از همه بدتر بود.تن او راحس کرد وکنارش زد دنیلرز

اش  یمحکوم شدن هم عادت زندگ. نرود رونیاش ب هیگر يرا به لبش فشار داد تا صدا شیدست ها .نشست 

 يعقده ها نیاز ا. تخت در خودش مچاله شد يچشم بست و رو. سخت نبود نقدریوقت ا چیشده بود اما ه
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زخم خورد و  انتیکه از توهم خ یشده بود همان محسن. دیترس یاز محسن م. دیترس یمردش م يدرگلو مانده 

 ...اش بست یخودش و زندگ يرا به رو ایدر دن

*** 

اعترافات  نیا. چهارچوب سخت اتاق را چنگ گرفت شیگرفتار بود و دست ها زشیت يدندانها انیم شیها لب

 یفاصله م يها خی يبود وتنشان در باال یبرف خوشبخت ریهمه سال سرشان ز نیدرا. دیشن یچه بود که م

. داد هیتک واریعقب رفت و به د. کدامشان حق داشتند. پدرش صبور بود ایکرد  یم يارمادرش فداک. سوخت

مادرش را غرق به  يزییدر آن عصر سرد پا. بود ادشیخوب .رابست شیچشم ها. اش را محکم فشرد قهیشق

 ...خودش را رساند و مهیپدر سراس. دیکش غیکرد و ج دایاتاق خوابشان پ انیخون درم

 میمر.نبود که دست به قتل کودك خودش بزند یمادرش زن. شدت سرش را تکان داد و چشم باز کرد به

. را فراموش کرد يو ناز وایو قرارش با ش دیشالش را از سرش کش. محال بود.اش بود یدر زندگ ثاریا ياسطوره 

بچسبد و ناخنش  نیبه زم شیاتا پشت در اتاق ، پ دیراشن میآرام مر ي هیگر يبه اتاق پدر ومادرش رفت و صدا

باورش . دلش کم بود يغم عالم هم برا. مبل نشست نیاول يو رو دیکش یآه. شود دهیکش شیلب ها يرو

خودش  شهیهم.و غم بوده یاهیپر ازخطوط س رشیتماشا کرده وز بایز يتابلو کیهمه سال  نیسخت بود که ا

 کیفقط  دید یکرد وحاال م یپر مهر تصور م ربست کی انیدختر م نیو خوش اقبال تر نیرا خوشبخت تر

 ...ایآرامش او وآر يبوده برا شنامهینما

در  یآب يمرتبه نگاهش به آن دفترچه  کیاز جابلند شد و . سوخت شیوپشت پلک ها دیپر شیبه گلو بغض

به درگاه اتاق کرد و در  ینگاه.دید یم میمر يدست ها انیم ادیدفترچه را ز نیروزها،ا نیا. ماند رهیخ زیم ریز

 یعالمت میداد مر یبود،نشان م دفتر يکه انتها ینخ. ورقش زد ستادهیا. دفترچه را برداشت یناگهان یمیتصم

 .خواندن نگذاشته است يبرا

و  يکنجکاو. ستیچ رازیاز شهر ش میکردن مر يدور لیدل دیفهم یتازه م. پدرش درگوشش تکرار شد يصدا

. به او ندارد سربکشد یدانست ربط یکه م یمجابش کرد به خاطرات یبود وبا هم دست ختهیبه هم آم یناراحت

 دنیگفت و باد یاه. اش زنگ خورد یتخت انداخت که گوش يرا رو شیمانتو. وارد اتاقش شد و در رابست

دفترچه را عاقبت . تواند برود یهرچه کرد نتوانست آنها راقانع کند که نم. مجبور شد، جواب دهد وایش يشماره 

 ییرسا یخانه خداحافظ انیاز م. آنکه زود بتواند برگردد دیبه ام.دیرا پوش شیلباس ها عیگذاشت و سر يگوشه ا

 .گفت و رفت
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کوچک  يصندوقچه  انیازم.آن عکس بود دنید يدلش تشنه . شد زیخ مین میبسته شدن در آمد و مر يصدا

نشست و پشتش به  نیزم يرو. را تار کرد دشیاشک ها مقابل د.  دیکش رونیته کمد، آن دوعکس کوچک را ب

 يو چهره  ستچشم ب. ماند رهیارس خ ي رهیت يو نگاهش به چشمها دیعکس کش يانگشت رو. دیکمد چسب

ارس  انیهمه شباهت م نیکاش حداقل ا. خواست محکش بزند یخدا چه قدر م. جانش شد يجوانِ شهاب بال

 ...و شهاب نبود

 ...کرد دییآن عشق کهنه تا يامروز محسن را برا يچشمانش حرفها یسیخاطرات دور بازگشت و خبه  ذهنش

**** 

 

افکار . زد شیدستش آمد و آرام صدا يرو وایدست ش.  دیکش یم یمعن یکاراملش ، خطوط ب يچاقو رو با

 :تکان داد يسر وایش. درهمش را کنار گذاشت وبا لبخند به دوستش نگاه کرد

 ؟يشده؟ چرا تو فکر يزیچ_

 :سر باال انداخت و گفت النا

 . ستیمهم ن.مامانه ریکم ذهنم درگ هی_

 کرده؟ دایپ یچرا؟ باز شبا مشکل_

 یلی، خ میکه برگشت يازروز... دونم ینم... اما باطنا وایآرومه ش یظاهرا همه چ.دهیبروز نم يزیچ. دونم ینم_

 ...همه اش تو خودشه و د؟ینفهم شهیمگه م یول ارهیخودش ن يبه رو خوادیم. ستیروبراه ن

نگه  نهیبودن وراز درس میدختر مر. با خبر باشد یکس شانیزندگ یدوست نداشت از مسائل خصوص. کرد مکث

 يحرفها. دهانش تلخ شد! دختر کی یزندگ ياسطوره ... مادر... میمر. بود یموج یبودن وب ایمثل در! نداشتن

بود که بعد از  یچه جان شکست؟ن میمر يبغض ها انیهمه سال م نیبود که ا انیدرم يچه راز. آمد ادشیپدر 

همه  يگندش ، صدا يبود که پس از سالها از بو یچه عفونت زد؟یبر رونیسفر بر لب پدر آمد تا دردش را ب کی

 چه خبر بود؟ یبلند شد؟ به راست

 ...یال_

 یچیبه طعم بد دهانش نکرد اما از ه یکمکخوبش ،  يمزه . کارامل داخل دهانش گذاشت یزد و قاشق یپلک

سالها  نیکه ا ياندازه ا یِ عشق ب هیشب یعشق یحت.پوشاندن ماه راندارد ییتوانا يابر چیمطمئن بود ه. بهتر بود
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جمع  انیافکارش را ازم يدست وپا نیبنابرا... مادر یمثال زدن يها يصبور ای دیاز سمت پدر به مادرش د

 :دوستانه اش جمع کرد و گفت

 . فراموشش کن. وایش ستیمهم ن_

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 ومد؟ین نیچرا نازن_

 :اش را مزه کرد یدنیاز مشکالت او نکرد و نوش دنیبر شن ياصرار وایش

 ش؟یشناس ینم. داداششو گرفته و توراه مونده نیحتما باز ماش_

 :چفت کرد ز،یم يرا درهم ،رو شیرا کنار زد و دست ها وانشیل وایالنا باال رفت وش يابرو کی

 !شده بهتره یالبته بگم عوض. عوض شده یلی، اونم خ میکه اومد ياز روز_

 :دست او زد  يدرهم رو يبا ابروها النا

 .رهیگ یناخوداگاه موجش تو روهم م. هیعیاز من طب شیدلخور. هیعیرفتارش طب. نزن خودیحرف ب_

 . افتاده یانگار نه انگار اتفاق. یکنم ال یوقتا به عقلت شک م یبعض_

 :بالبخند گفت.گردنش را سمت چپ خم کرد و به او نگاه کرد النا

 !چونیلقمه رو دور سرت نپ.وایبگو ش_

 :دیلبش کش يبه اطرافش کرد و زبان رو ینگاه وایش

 ...احرف نیشرکت وا میبودم،بهش گفتم رفت يکه با ناز شیدوسه روز پ_

 ...کرده و ي،اونم حسود يکرد فیبراش تعر دتیالبد از دوست جد_

به تورت  یبار آدم حساب نیبهم گفت کوفتت شه که ا رازیتوهمون ش! رینه خ. یدهنتو ببند ال قهیدق هی... ا_

 .خورد

 :و مشغول خوردن گفت دیخند النا

_شما تموم شه يتورتون جرواجر شه ودعواها نیبشه ا یک. 

 انه؟یبگم  يذار یخره م. زهر مار_

 :جلوتر رفت یکم وایسر تکان داد و ش النا

.  زنهیداره با تلفن حرف م دمید.اما چون خراب بود، برگشتم ییرفتم داخل دستشو ییدست شو يمن به هوا_

 .زنه یبا ارسالن حرف م دمیشد و بعدش فهم زیگلکرد وخودمو نشون ندادم که گوشام بااومدن اسم تو ت میفضول
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 !خب_

 .دهینکبتش م ییخب داره؟ مدام آمار تورو به پسردا_

 ... وایش_

 ...وایباز بگو ش! يریشد بم یداشت باعث م شعوریب ؟یچ وایش__

درموردش  گهیتوهم د. به اون نداشت یربط. خودم بود،نه غرض ارسالن يبخاطر سهل انگار رازیاتفاقِ تو ش_

 .حرف نزن

 .شدینم ينجوریکرد که ا ینم زیو زیو اگه دائم مث مگس دورو برت_

 .گذشته ریبخ ممیحاال که به قول مامان مر_

 :جابه جا شد و گفت یکم وایش

 بود؟ يرابطه اتون چطور یعنی... تو رابطه با ارسالن ... یال گمیم... یآره ول_

 :گفت يبا خونسرد النا

 . مث دوتا دوست. یمعمول_

 :و ادامه داد دیخند

 .قربون ،صدقه بهش اضافه کن یکم چاشن هیالبته _

لبش ماند  يرو يلبخند محو.زود خنده اش جمع شد یلیخ یدست او زد ول يرو ییکوتاه وگذرا يبا خنده  وایش

 :و گفت

گفتم اول .  دمیمن ترمزشونو کش یخواستن زود وارد عمل شن ول یبه هم خورده م دنیفهم یوقت نایمامانم ا_

 .به خودت بگم

 :جب نگاهش کرد و گفتباتع النا

 اونوقت؟ یواسه چ_

 ...گهید يواسه خواستگار.ابله يدختره ... اه_

 :خنده اش هم گرفته بود.النا درشت شد يچشمها

 حتما واسه شهروز؟_

 :با ذوق گفت وایش

 چشه مگه داداشم؟_
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 :خنده اش را قورت داد و گفت النا

 .دمیبذار فکرکنم به شهروز خان بعد جواب م.االن من دست وپامو گم کردم_

 :بااخم گفت وایش

 ؟یکن یمسخره م_

 :دیخند النا

 .به جوانب بزرگ کردن بچه فکر کنم بعد جواب مثبت بدم خوامیفقط م. نه جون تو_

 :نثارش کرد و گفت " يزهرمار"وایش

 !ییو آقا یپیداداشم به اون خوش ت.هم دلت بخواد یلیخ_

 ناجورم؟ يبراش وصله  یکم هیمن  یکن یفکر نم یول. برمنکرش لعنت_

 کنم؟ کارشیچ.کرده ریتو گ شیخاك توسر گلوش پ یخنده ول یمنم گفتم النا بفهمه بهتون م_

 .میشیوفنجون م لیشهروز ومن اخه؟ مث ف. ارهیپشتش باال ب زنمیم امیخودم م_

 .شهیپروار م رهیزن بگ. شهروزم فقط الغره.کف دست قدوباالته هیبه قول بابام _

 :و النا گفت دندیآخرش هردو خند يجمله  با

، دلش  نهیبب ویهرک دیشا. سالشه ستیبه قد وباالست؟ شهروز فقط ب ی؟ مگه همه چ یدوسال سن کمترش چ_

 د؟ید یم تیشما چرا اهم. بخواد

واالممکنه کمربندش  دیتا تب کرده ، زودزنش بد گهیاز اون طرفم مادرربزرگم م. است لهیبد پ. دونم یچه م_

 .به فساد وحروم باز شه

 :از تاسف تکان داد وگفت يسر وایش. اطراف نگاهش کردند يزهایخنده زد که م ریچنان ز النا

ازبس مث آفتاب پرست خودشو رنگ کرده  گهیبه بابام م. ندازه یومتلک م رهیبه منم که راه م.داره هیگر نایا_

 .دیخمره براش خر دیشوهر نرفت با يورد کرد وخونه  ستیدختر ب. ادیکس سراغش نم چیه گهید

 :را گرفت و سر تکان داد شیلب ها يرو النا

منم  یچون مامان. کنن تیمامان بزرگا رو رعا نینگو خواستن قوان.پس بگو چرا سطح شهر پر از خمره است_

 .زنهیحرفو م نیهم قایدق

 :را باال فرستاد شیچانه اش زد و ابروها ریدست ز وایش

 .ظاهرش دهن پرکنه یول ستیپولدار ن یلیخ نکهیباا. شهیبسته م ایلیو جلب کنم،دهن خ ریاگه بتونم توجه ام_
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 .یکن یبه قصه نگاه م قیعم یلیخ. وایش یشیم یتوحتما زن خوشبخت_

 ؟يباز مسخره کرد_

 .ادینم ستیچون باطن کال برات تول. گفتم يجد.نه_

 :شل شد وایش شین

 . ستیظاهرا هم ذاتش بد ن. طونهیشوخ وش. هیپسر خوب_

 ...خداکنه _

 .هیجد یلیخ شییبرعکس پسر دا_

 .تره پیخوش ت. تره یاما دوست داشتن_

 :تا انتها باال رفت وایش يابروها

 !!!!گهید یکی افهیوق پیاز ت فیخانم و تعر یال... انشاال ادیچشم ارسالن درب... اوه_

 مگه من دل ندارم؟_

 . مرده شور دلتو ببرن،اون که صاحاب داره_

 :وعقب نشست دیخند النا

 .میستین لیما که بخ. خوش به حال صاحبش_

 :کرد وگفت زانیلب و لوچه اش را آو وایش

 .دختره اصال به دل من ننشست. بود ادیز یلیاز سر زنش خ_

 .بانمک بود.اومد یکم سن وسال به نظر م_

جواب .ونگامون کرد سادیاونروز مث مجسمه وا. ینیب یتوهم که همه رو بانمک م. نمک بود یبهم  یلیخ_

 . سالممونم نداد

 ؟يدینفهم. جاخورده بود طفلک_

 .می، سر بزن میکه قراره کار کن یبه شرکت میجاخوردن داره؟ رفت_

فکر نکنم . دلتو خوش نکن خودیبعدشم ب.نداره یبا فرهنگ اونا هم خون دیشا.وایش يریگ یساده م نقدریتوا_

 .خوش نشون بده يکه جناب ارجمند بهتون زد ، رو یبااون ضدحال

 .زدیم يا گهیکه حرف د ریام_

 .شانه باال انداخت و به ساعتش نگاه کرد النا
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 .قصد اومدن نداره يناز. وایش میپاشو بر_

 يدور زدن داخل پاساژ يبرا وایش شنهادیبا پ. رفتند رونیراحساب کردند وب زیم. نکرد و برخاست یمخالفت وایش

 :گفت وایو ش ستادندیا ینیتریمقابل و. رفتند 

 رم؟یبه نظرت براش لباس بگ. رهیماه تولده ام نیآخر ا_

 .یخودتو بهش بچسبون يخوایرفتار نکن که فکر کنه م يجور هی. وایتر شه ش يکم رابطه اتون جد هیبذار _

 . توهم که همه اش ضدحال بزن_

 !یدون یخودت م_

با دو خودش را به آنها  يناز.باتعجب برگشتند ونگاهشان کردند.دندیرا شن يناز يبودند که صدا فتادهیراه ن هنوز

 :با طعنه گفت وایجواب سالمش را دادند وش.رساند و سالم کرد

 . ياومد یم گهیساعت د هی_

 :دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم يدست رو يناز

 ...دیببخش. میمهمون داشت.شه رید قدرنیخواستم ا ینم_

 :گفت النا

 .خداکنه وقت ثبت نام کالستون نگذشته باشه. نداره یخب اشکال_

 .میبر نیبا ماش. آوردم  نیمن ماش_

 یم يو ناز وایش يرفتند به ثبت نام کالس هم برا یزودتر م. نداشتند یمخالفت. به هم کردند  ینگاه وایوش النا

. ستادیداده بود از حرکت ا هیتک نیارسالن که به ماش دنیالنا باد يمقابل پاساژ پاها دنیبه محض رس. دندیرس

 :زودتر بلند شد وایاعتراض ش يصدا

 .آدم دبگه باهات قرارهم نذاره یکن یم يکار هی ؟يناز يگندشو در آورد_

 :گفت يبا خونسردرا مخاطب قرار داد و  وایرا برداشت ، ش نکشیاو ع دنیبه ارسالن که باد رهیخ النا

 . سوء تفاهم برطرف شه يسر هی دیانگار با. واینکن ش تیخودتو اذ_

 :وسالم کرد مودیرا تندتر پ ریمس یقدم را برداشت که ارسالن باق نیشانه اش انداخت واول يرا رو شالش

 .باور کن حرفام مهمه یول یال يندار دنمویدونم چشم د یم_

 :سرش را خم کرد النا
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 تیبار به جرم مزاحمت ازت شکا نیارسالن چون ا يکالنتر يریباشه،صاف م ياگه تکرار یول. مهمه.باشه_

 باشه؟.کنم یم

 :زد يالنا پوزخند.نگاهش کرد یجا خورد وکم ارسالن

 درسته؟... يتکرار حیوتوض هیتوج کی شهیمثل هم. ستین يپس حرف تازه ا_

النا با اخم برگشت و ارسالن در . دیاند که او مچ دستش را کشتکان داد ورو برگرد يسکوت ارسالن ، سر با

 :راباز کرد نیماش

 .نیتوماش نیبش. شرطت قبوله_

 :جلو آمد وگفت وایش. نگاهش کرد یکم النا

 النا زنگ بزنم به بابات؟_

 .امیمن بعدا م. توبرو نگران نباش.خودم همراه دارم! نه_

زد و بالفاصله درسمت  يناز يبرا یارسالن چشمک. نشست نیشو داخل ما دیدستش را ازدست ارسالن کش مچ

 :نشست و سمت او برگشت گرید

 ....النا باور کن من بابت اون روز_

 :حرفش گفت انیدست بلند کرد وم النا

به جون مامان . دونم یمنم تورو مقصر نم.باشه ارسالن... و... و...و فتهیاون اتفاق ب یخواست ینم... یمتاسف_

 ...باشه ياگه حرفات تکرار یول ستمیازت دلخورم ن ممیمر

 .ستیبار ن نیا.ستین_

 !خب_

 :سکوت کرد که النا دوباره گفت یو کم دیلب به دندان کش ارسالن

 !شنوم ارسالن یم_

 :جابه جاشد وگفت یکم ارسالن

 .باهات حرف بزنه خوادینفر م هی_

 :را باز کرد که النا گفت چییو سو دیارسالن چرخ.شد  کیالنا به هم نزد يابروها

 ؟یزن یحرف م یاز ک ه؟یمنظورت چ_

 . کرد اما النا فقط نگاهش کرد کیارسالن، اعصابش را تحر یرپوستیز لبخند
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 ...دی، با هیک یبدون يخوایاگه م.عجله نکن_

 :حرفش با تحکم گفت انیم النا

 .شمیم ادهیپ.پس نگه دار ... يواسطه ا هیکه فقط  یینه تو. کنم که منتظرم هستن یم نییمن تع دویبا_

را به  نیماش. زد یبا آن تحکم حرف م یخصوصا وقت.کرد یارسالن را نقش برآب م يهاینیب شیپ شهیهم النا

اما دختر جوان دستش را پس  ردیبرد تا دست النا را بگ شیدست پ.و کمربندش را باز کرد دیکش ابانیخ هیحاش

 :و گفت دیکش

 .معما درست نکن_

 .نبود یشیو نما هیمن عالقه ام به تو واقع نکهیا.یبدون ویتیواقع هی دیقبلش با یول یباشه ال_

 .من تموم شده است يموضوع برا نیا_

 .ستیمن ن ياما برا_

 .به من نداره یمشکل تو ربط_

 :گفت یبا آزردگ ارسالن

 ...اشتباه هی_

 .اصل موضوع و بگو ارسالن_

 :فرستاد و عاقبت برگ آخرش را رو کرد رونینفس کالفه اش را ب ارسالن

فهمه  یم شیچندسال پ یول ییکرد اونجا یفکر م. گرده یهست که تو کانادا سالهاست دنبال تو م یکی_

 ...و رانیا یبرگشت

 :دستش را گرفت وآرامتر گفت. جلو خم شد یو او کم دیارسالن چسب يمات النا به لب ها يها چشم

 ...که دوست داشتنم یکن یدونم و مطمئنم درك م یطه با تو مو درراب یمن همه چ... النا_

 :و خشم پسش زد وگفت تیبا عصبان النا

 . تو ، تو طئه بود  یظاهر شدن ناگهان.بود وایحق با ش_

 ...النا_

را تکه پاره کند ودور  شیخواست تمام لباس ها یدلش م.هوا کم شده بود.شد ادهیرا باز کرد وپ نیدرماش النا

گشت؟  یدنبال آرامشش م... همه سال نیبعداز ا.بود دهیدرست نشن دیشا. اعتماد نداشت شیبه گوش ها. زدیبر
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 شیپ اهیس يتمام آن روزها. تخواس یدلش آغوش مادرش را م.خواست یم دنیدلش هوار کش ه،یگر يبه جا

 چشمش آمد و نفسش تنگ شد

که گرفته بود ،  یونفس تیبا خشم و عصبان. ارسالن زد ي نهیبرگشت و به س یشدن دستش عصبان دنیکش با

 :گفت

کرده  رتیکه اج یهمون آدم هیشب شمی، م نمیبب میزندگ کیاتو نزد هیسا گهیبار د کیفقط ...بار کی_

 ... ارسالن

. تلفن ارسالن زنگ خورد. را گرفت نیماش نیو مقابل اول دیدو ابانیالنا سمت خ. بهت زده نگاهش کرد ارسالن

زده، حسابش با کرام  يچه گند دیفهم یاگر او م. را خاموش کرد یتکان داد وگوش يشماره،سر دنیبا د

 ...بود نیالکاتب

**** 

 

 يرا زد و رو موتیر. پرتش کرد نیعاقبت با حرص خاموشش کرد و داخل ماش. خورد یمدام ، زنگ م تلفنش

از . فرو برد و صورت سمت آسمان بلند کرد شیها بیرا در ج شیدست ها. ه افتادپارك به را يسنگفرش ها

. در حال ذوب شدن بود زشمغ يها رگیگذشته تا امروز را مرور کرد که از شدت فشار ، مو يصبح آنقدر روزها

 خواست یم. کند و سرش تا گردن ، کاله رفت دایخواست آرامش پ یسکوت، چه برسرش آورده بود؟ م يعمر

غرورش  يشده بود و پا شهیکرده بود ، درحد همان سنگ قبر ها بداند اما ت اهیکه شناسنامه اش را س ییاسم ها

 يبالنده شو. یو درد بکش یرشد کن. باشد شهیانسان ، ت ي شهیدردناك بود که خود ر. قلبش سوخت. دیکوب یم

هم  نیتر ازا ریتلخ تر و نفس گ. که طعم مرگ دهد ابدی انیجر یاتیخون و ح تیدرساقه ها. یو کوچک بمان

 .کشنده باشد يسالمت ، خونت پر از عفونت ها نیهست؟ درع يدرد

خواست  یهرچه م. افتاد مکتیاز دوطرف باز شد و پشت ن شیدست ها. ولو شد یخال یمکتین يرو. دیکش یآه

روبه رو افتاد ودست  ينگاهش به محوطه  .دیکش یبه بندش م شتریاز سر گذرانده اش ، ب یرها تر باشد ، زندگ

اش سربرداشته بود، به  یکه تازه در زندگ ینگاهش با بغض و حسرت. که درهم قفل بود یدختر وپسر جوان ییها

که عمو در خانه  ياز روز. کرد ریکه خودش را هم غافلگ ییروزها. سال قبل را باز مرورکرد. مات ماند شیروبرو

که درآن محضر کوچک اسم  يرا داد و شوکه نگاهشان کرد، تا روز لدایاجش با ازدو شنهادیپدربزرگ پ ي

تا  کردیورو م ریدر مغز خسته اش هرچه ز. دوماه هم نگذشت یتدر شناسنامه اش ثبت شد، ح شیدخترعمو
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 شیفقط برا لدایتا قبل از آن . خواهند یفقط صالحش را م نکهیجز ا دینفهم يزیرا بفهمد ، چ شنهادیپ نیا لیدل

آمد ، سربه  یکه م یگهگاه لی ریفقط ام. درموردش نداشت یبود که نظر خاص ریدختر ساده وسربه ز کی

دخترك بردارد و کم  نیکرد که دست از سرا یسرزنشش م. شد یو باعث خنده اشان م اشتگذ یسرش م

دلش . محرمش بود. رد شداش وا یکه بر زندگ یسخت يضربه  نیحاال همان دخترك شده بود دوم. آزارش دهد

که آنقدر  يضربه ا. جانانه از پشت سر بود  يضربه  کیفقط  یخواست نفسش باشد، عشقش باشد ول یم

خاندانش را نزدشان ببرد و فقط  انتیو خ يناجوانمرد نیا تیو شکا ستدیعقل با يپا يکرد تا نتواند رو جشیگ

 يآمد وبرا رونیاش ب نهینفسش ، آه بود که از س. کرد بیشهر غر نیا ياهویپره يابانهایخ يخودش را آواره 

 دهد؟  یرا پس م یبار زمزمه کرد که تاوان چه اشتباه نیهزارم

 کنم؟ یسنگ قبر درست م هیبرات فقط  رمی، منم م یخودتو گم وگور کن ؛يفکر کرد_

طلبکارانه ،  یژست بود و با ستادهیا مکتین کیدرهم ، نزد ییبرگشت که با اخم ها لیریسمت ام شیها چشم

 :گفت يخش دار يبا صدا. هم افتاد و گردنش عقب افتاد يرو شیپلک ها. کرد ینگاهش م

 .ستیاصال حال و روزم خوب ن. ریبرو ام_

 يدست شهاب رااز رو. او نبود ياالن وقت گوش دادن به حرف ها. را انداخت و جلو رفت شیدست ها لیریام

 . اش قفل شد یشانیپ يکرد و انگشتانش رو یشهاب نچ. هلش داد گریانداخت و به سمت د مکتین

 .ستیپاشو برو که االن وقت حرف زدن ن_

 .یو به نفع خودت تمومش کن يریدم موجو بگ دیاتفاقا االن که انقالب ، استارت خورده ؛ با_

 :نگاهش کرد و تلخ گفت یبا آزردگ شهاب

 تو ، نه؟ يباز ي هیمنم شده ما یسگ یزندگ_

 :گفت تیبا عصبان لیریام

 ؟ياحمقو طالق بد ياون دختره  یو نتون یبزنم تو فکت که کال الل ش نیهم چ خوادیاالن دلم م یدونیم_

 :گفت یصاف نشست و عصب شهاب

  ش؟یآورد یواسه چ شبی، د یکن یرفاقت م يتوکه دائم ادعا_

مامانم با تلفن ،  يصبح از پچ پچا. به من گفت یواشکیمارموزم  يدختره  نیدونستم چه خبره؟ ا یمن چه م_

 . ره یداره سرت م يچه کاله گشاد دمیفهم

 :ادامه داد يبه شهاب نگاه کرد و با لحن محتاط تر یچشم ریز
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 .يزنگ زدم جواب نداد یتوحال که هرچ يرفته بود نمیهم چ_

 :و دست باال گرفت دیشهاب ، خودش را عقب کش زینگاه ت با

 انه؟یحاال خاك تو سرت شد . يجواب نداد یتاصبح راه رفتم وشماره اتو گرفتم ول به مرگ خودت_

 :منقبض شده گفت یبا فک شهاب

 ر؟یام يبند یدهنتو م_

 ...هویآخه،  يگفتم هار_

 :چشم و ابرو آمد شیو برا دیاز جا پر ریبرداشت، ام زیبه سمتش خ تا

 .تو قفس گرگ يریقفس آهو،م يبه جا يشانس ندار. رنتیگ یم انیوحش م اتیکارا رو نکن، از ح نیا_

 :و بلند گفت یسرش را سمت آسمان بلند کرد،کالفه وعصب شهاب

 .من يبه روان له شده  نقدریگند نزن ا. خفه شو ریام_

 :تر افزود یبزند ،سر سمتش چرخاند و عصب یخواست حرف ریتاام

 .کتیواال ممکنه تورو هم بفرستم وردل خاندان درجه _

 :دییرا به هم سا شیشل شده دست ها یشیبا ن ریام

 .زمیعز ییمثل دختر دا_

 :تلخ و برنده گفت. او زل زد  يبه چشم ها شهاب

سرشکستنک داره؟  يکه باز یکن یو فکر م یوبعد تو نشست دیمنو به کثافت کش یزندگ زتویعز ییدختر دا_

. يضربه رو از همون آدم بخور نیو باز بدتر ینیمرهم بش دیکه به ام يدیعمر درد نکش هی. يندار يریتقص

 نیبدتر یحس یکه ب یفهم یمن. فهمه یوقت نم چیآدم فلج و ه هیپاهاش راه رفته، درد  يرو شهیکه هم یآدم

 ...کنه یم تیزخما اذ يفقط جا. دردم ندارم گهید. ریحسم ام یحسه ب یب. درده

 يهاش زود به کم کار هیر... پر دود سرنوشت يهوا نیلعنت به ا. دیکش نییرا پا شرتشیت ي قهیو  دیکش آه

نَفْسش  ریکه اس ییازنَفَس ها. کرد یم یاز آنکه ، نفس دهد، درد را تداع شیب قشیعم ينفس ها. مبتال شد

گفت  یم یچه کس. حالش به هم خورد یاز مردانگ. کرد، حالش به هم خورد زارشیهمه از خودش ب نیشد و ا

برقصد و  شیساخت تا برا یتلخک م کیمرد فقط  یزن ، از پادشاه يطنتهایش یگاه. مرد باش و حکومت کن

. ها را درحقش کردند نیاش بدتر یدوزن زندگ. شد زاریاز هرچه زن بود ، ب یناگهان یبا حال. بخنداند شیلب ها

 :لب به هم فشردو بلند گفت
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 ...لعنت به همه اتون_

 :و گفت دیاز بلند شدنش کش شیورا پا يبازو لیریام

 .مثل شمر اومده ،نشسته و منتظرته ییدا. رو به خودشون بگو نایهم. خونه ما میبر_

 :شد يبار جد نیا لی ریام. کرد شیبه خون نشسته تماشا ییبا چشم ها شهاب

ها خودشون گره  یبه خودخواه توینذار بخاطر دو دنگ کارخونه ، افسار زندگ. شهاب ناسیاز ا شتریحقت ب_

 .کنن

 :انداخت و گفت ریسربه ز لی ریام. که ماند ، خشک شد یدرهمان حالت شهاب

مامان ! دو سوم کارخونه یعنی. مانده هم نصفش سهمته یبه اسمته، از چهاردنگ باق ییدو دنگ کارخونه دا_

اما قسم مامان  يرو عقد کرد لدایکه  دمیهمون پارسال فهم. کنه اگه بهت بگم یحرومم م رشویگفته بود ش

 . باعث شد نتونم بهت بگم

 :و شرمنده گفت دیکامل سمتش چرخ ریام.کرد  ینگاهش م رهیهنوز خ شهاب

گفتم اما نصف شب داشتن با  یوبهت م کردمیلحظه تعلل نم هیبودم  دهیاگه خودم فهم. شرمنده اتم شهاب_

رو عقد کرده  لدایتو . کار از کارم گذشته بود  یول. نو مچمو گرفت دمیکه من شن زدنیحرف م یپنهان ییزن دا

 ...يبود

 . خورد یتکان آرام. شانه اش گذاشت  يمات مانده بود ، او دست رو ریهنوز به صورت ام نگاهش

  ه؟یمنظورت چ_

 :دستش را انداخت و گفت لیریام

 .اون کارخونه مال توئه شترینصف ب یعنی_

 :کرد يا یعصب يخنده  شهاب

جزء  گهید. دهیخر شیوچند سال پ ستیمگه ممکنه؟ اون کارخونه وسهامش رو عمو ب ؟یگ یچرا مزخرف م_

 .شهیمحسوب نم یخانوادگ راثیم

 . تو شراکت داشته ياما با بابا دهیخر ییدا. آره شهاب_

 :شهاب باال رفت يصدا

چطور تونستم  يفکر کرد. کردمبرداشت  یسهام بعد از مرگ بابام به حساب من اومد که بعد از هجده سالگ_

 ام؟یب شیپ نجایخاندان درسمو بخونم و تا ا نیا يبرخالف خواسته 
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 :او باال گرفت وگفت يدو دستش را مقابل چشم ها لی ریام

 یدونم اما حدس م یدرست نم. تهیشد مربوط به اموال پدر زیکه پول شد و به حسابت وار یاموال نیا. درسته_

سهمت از کارخونه هنوز  نیاما ا. ختهیبوده که دولت به حساب خودت ر يزی،چ یبانک ،حسابيزنم خونه ا

 . سرجاشه

بود که او را سمت  یچه چاه گرید نیا. مغزش درحال انفجار بود. را فشار داد شیها قهیومنگ شق جیگ شهاب

ازدواجش  یسهام بود؟ حت نیها بخاطر ا دنیدست کش ریها و فشارها و ز يباز نیتمام ا یعنی د؟یکش یخود م

 :مرتبه باال آمد و تکان خورد کیسرش  لدا؟یبا 

 .کنه یعمو با دختر خودش که معامله نم! من به درك. يدیاشتباه فهم.ریاشتباهه ام_

 :نگاهش کرد و سرخم کرد صالیاست با

 کنه؟ یم_

 :با تاسف تکان خورد ریام سر

گرو نگه داشتن حقت،  يحاال برا. طوره نیظاهرا هم یشهاب ول یباش هشونیکنم که عل کتیخوام تحر ینم_

تو  نید ریعلنا اونا ز یحقت نبود وقت ییهمه حقارت و تنها نیا. جواب پس بدن دیبا شونیپنهان کار يبرا

دهن باز کردم که  گرفت،بحث شد و آقا جون سرکوفت زدناشو از سر  رازیهمون شب که تو ش.کردن  یزندگ

 ...ذارم و یدونست آبرو براشون نم یم. مامان محکم جلوشو گرفت

 :و گفت ستادیمقابلش ا يبلند شدن شهاب و افتادن دستش ، فور با

 ...منو از اونا جدا حساب کن، باور کن_

. تفرق داش لی ریپس زده شدن دست ام. نگاهش ، فرق داشت. فرق داشت شهیشهاب با هم یبرزخ يچشمها

 .کرده بود رییهم تغ شیصدا یحت

 .پس بدن دیجواب اون همه حقارت و با_

 :و محکم گفت دیرکشیمقابل ام انگشت

 .زنم یم مویو وابستگ ایدن يهمه  دی، ق ریباشه ام لدایبه حالت اگه رفاقت مثل عشق پوچ  يوا_

 :و گفت دیدنبالش دو لیریام. راه افتاد  ابانیسمت خ به

 . گفتم یحاالشم بهت نم نیبه جون خودت سکوتم به اجبار بود واال هم_

 :کنارش نشست و گفت عیسر ریام.نشست نیداخل ماش شهاب
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 ؟ يبر يخوایکجا م_

 :متفاوت گفت یبه روبرو استارت زد و با لحن رهیخ شهاب

 . که منتظرم هستن ییهمونجا_

خانواده باعث  نیب يریترس از واکنش شهاب و درگ. گفت "ییخدا ای"لب  ریز ریپدال فشرد و ام يرا رو شیپا

 .شده بود مالیکه سالها پا یحق... داشت یمرد هم حق نیا. بس بود گریشد تا امروز سکوت کند اما د

*** 

دوام دارد که به  یتا وقت يآرامش ظاهر نیدانست ا یدختر جوان م. نداشت یتمام لدایآرش به  یبرزخ نگاه

که سالهاست  يباز کی يسوخته  يآنکه بداند شده بود مهره  یب. دیکش یتظارش را مجهنم ان. خانه نرسد

 . دارد انیجر

از  یکیداخل  عیمعطل نکرد و سر لدای. چشم پدرش بلند شود وبه اتاق برود شیاشاره کرد تا از پ لدایبه  آمنه

 :گفت یمحتاط يبزند، آمنه با صدا یتا آرش دهان باز کرد ، حرف. دیاتاق ها چپ

شب  هیگناه که نکرده خواسته . زنش بوده ؟یکن یم يجور نیآخه چرا ا. داداش دهیجواب نم گهیسرو صدا د_

 .کنارش باشه

 :آرش تا بناگوش سرخ شد صورت

به سر ِشهاب هوا .دارم لیمن واسه رفتارم دل. دیزیمنو به هم نر يجا برنامه ها یب يصدبار گفتم با دخالتا_

 یاشتباه خاله زنک هیبعد شما با .نگهش دارم رازیبرگ برنده است که بتونم تو ش نیآخر لدای. شده یاغی. افتاده

 .دیخراب کرد ویهمه چ

 ...دونن که  یزنا م ییزایچ هی. داداش نجاستیاشتباهت هم_

 .ازتو،اونم از زن ساده لوحم و آخرشم دختر احمقم نیا. گهیداشته باشم د دینبا یاز زن ناقص العقل توقع_

 :آمنه درهم شد يها اخم

من  ياگه صحبتا یدون یخودت خوب م نه؟یتو ا يجواب تمام دل دادن به خواسته ها. دستت درد نکنه آرش_

 ...ندارم اما يبرنامه ا چیازدواج ه يگفت هنوز برا یرفت چون م ینم لدایبار ازدواج با  ریبا شهاب نبود ز

 :دست بلند کرد آرش

 .یپسرتو جمع کن يتو طبق تا گندا دیبه بعد آبرومو نذار نیه اما ازادستت درد نکن يکرد يهرکار_

 داره؟ لیریبه ام یچه ربط_
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 .ذاشت ینم رونیب رازیخوند که شهاب پا از ش یگوشش نم ریاون ز. شمیم وونهینگو نداره که د_

 :گفت زیت یبا لحن آمنه

 .من بلدم افسار زبون پسرمو بکشم واال تا االن شهاب همه رو آواره کرده بود. نترس داداش_

کرد ،رفت و  یکه پدرش استراحت م یبه اتاق. وبلند شود ردیوحشتناك آرش باعث شد ،چشم بگ يها اخم

 :زد ی، لبخند کمرنگ رمردیباز پ يچشم ها دنیباد

 آقا جون؟ دیخوا ینم يزیچ_

لب  رمردیبه کمکش رفت و پ عیآمنه سر. ندیجابه جا شد تا بنش یخورد و کم یدخترش تکان دنیباد رمردیپ

 . تخت نشست

 .آمنه ادیآرشو صدا کن ب_

 .هیعصبان یلیاالن خ. بعد آقا جون قهیچند دق يبرا دیبذار_

نداد و به  تیدختر اهم يبه حرفها.را از کنار تخت برداشت و بلند شد شیعصا.به دخترش انداخت ینگاه رمردیپ

مبل  نیاول يرفت و رو کشینزد. نداد یجواب رمردیپ.دیپدر بلند شد و حالش را پرس دنیآرش با د. سالن رفت

 :به پسرش بود که گفت مینگاهش مستق. نشست

 !هیبه خاطر چ رازیوقتشه که شهاب بدونه موندنش توش_

 :دینامعلوم چسب يخورد و نگاهش به نقطه ا نیزم رمردیپ يعصا. دیوضوح رنگ از رخ مرد پر به

رفت  یخودش نم يتو و غرور واشتباه خودم واال باپا یجوون يبخاطر هوا. اَرس و بخاطر تو ازدست دادم آرش_

 .گرفتم ینم لیو جنازه اشو تحو

 . همه سال ندارد نیسرکوفت را بعد ازا نیداد که توقع ا یکبود آرش نشان م رخسار

 . کم نذاشتم آقا جون يزیچمن واسه شهاب _

 :دیچیشهاب در سالن پ يموقع صدا همان

 .مثل من کامال معلوم بود یشدن دخترتون به آدم احمق شکشیاز پ. عموجون دیواقعا لطف کرد_

 بیبازگشت عج کی. تازه فرو رفته بود یبرگشت که درقالب یزده همه سمت مرد جوان رتیناباور وح نگاه

 ...و گفت ثمر عشقش است دیدرآغوشش رس یکه اَرس با کودک يمثل روز یوناگهان

غل و . اتفاق قبال هم افتاده بود نیآن خانه ا يآدمها يبرا. شهاب و برزخ درونش آشنا بود ي رهیخ يها نگاه

تنگ ،  یبود که سالها درقفس ینیهمان شاه يشهاب ، مثل آزاد یسرکش. زنگ زدند و کم آوردند رهایزنج
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 یپشت گرم کیو جسور با  یحشو و زیت يچشمها نیا. دم وبازدمش هم ، تاوان داد يبرا یحتشد و  یزندان

دانست  ینم یکس.دهیمطمئن بود که نفهم. باشد دهیرا نفهم زیفقط از سر آرش گذشت که کاش همه چ. جلو آمد

خاك و  ریز ایقضا اورا با وارونه جلوه دادن. نامش کنار اسم ارس کنده شد شیکه سالها پ یجز خودش و آن زن

اما خودش  شدیم ریکابوس ها داشت تعب. کرد یم دی، چه با ستادیا ابلشکه امروز مق یجوان نیدق فرستاد اما باا

 . رفت شیرا نباخت و پ

 ...که يا کهیاون زن ياز زاده _

 :شهاب باال رفت يصدا

به  نیاسم مادرم بکشه رو ازا يرو ریکه شمش یزبون. مونه که نگه دارم عمو ینم یحرمت گهید دیحرمت بشکن_

 . کنم یبعد غالف م

 ینگاه شهاب چرخ. کرد یم شیتماشا دهیپر یآمنه مات مانده بود و پدربزرگ با رنگ. آرش فراخ شد يها چشم

 یکامش مثل دهان. به لب آورد يپوزخند درد آور. عمر دورش را گرفته بودند ، زد  کیکه  ییآدمها انیم

 .داد یطعم زهرمار م شیحرفها.زهرالود تلخ بود

مادرش ، تو پرورشگاه  یکه دست پرمهرتون نذاشت بخاطر هرزگ يخور ياز آدم توسر د؟یتعجب کرد ه؟یچ_

  د؟ینداشت دنیبزرگ شه ، توقع افسار بر

 :را گرفت شیاز نگاه وصدا یمیغم حجم عظ. تر آمد  نییپا شیصدا.وجلو رفت دیچرخ رمردیسمت پ نگاهش

 بود؟ نیآقاجون؟ رسمش ا نیعذابم داد نقدریپسر خودت ا یمیتیبه جرم _

 :باال رفت یکم شیشهاب تاب حرمتش را گرفت وصدا يشده  زیدل سر ر. فقط نگاهش کرد رمردیپ

 ییبود آقا جون؟ همون خدا ستادهیکدوم خدا ا یبست یپنج بار مقابلش قامت م يکه روز يقبله ا يروبه رو_

 بده؟  ادتونی يزنوا میتیرو فرستاد تا  یکه عل

 :خودش زد و بلندتر گفت ي نهیس به

 انتقام گرفتناتون؟ بلیچراشدم س. پسر خودت بودم يمن که بازمونده . من که از گوشت و تن خودتون بودم_

روشن شده بود ، باز داشت  شیکه سالها پ یآتش... شد و رخسار مرد جوان مقابلش سرخ تر دتریسف رمردیپ رنگ

 . دیکش یباال م

دادش را  يبرگشت وچشم در چشم عمو ، صدا. شد دهینگرفته بود که شانه اش از پشت سر کش یجواب شهاب

 :دیشن
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 ؟يشد یاغیو  يچته شهاب؟ گند زد_

 :شد و کنار چشمش خط افتاد کیشهاب به هم نزد يابروها

 ! عمو يدیند مویگر یاغی_

 :و افزود دیعقب کش یقدم

 یباال سرم که االن جز اون کس يبه خدا... واال. دیگ یگذشته رو بهم م ازیپتا  ریتر نشم از س یاغی دیخوا یم_

 . ایدن یتو آشغالدون زمیر یکنم و م ینداشته رو جرواجر م يحرمتا! و ندارم قسم

 :ردیبرادرزاده اش را دست بگ يافسار پاره شده  متیکرد با مال یسع.آمد و مداخله کرد شیپ آمنه

 ...تیآخه با عصبان! ... االن آروم !... عمه!. شهاب جان_

 :گفت زیحرف عمه اش آمد و ت انیم

 . عمه يکرد ي، برام مادر یتعهد نابه جام کن هیبند  يتا پا يکه با برادرت هم دست شد یشما وقت_

 :پروا تر افزود یب

 دیمزخرف بست يبه سنتا یهوس جووناز هوا و شتریرفت خودتون پامو ب ادتونی یادا شد ول شبیحق مطلبم د_

 .جا به درد م خورد هیحداقل . 

توانست  یشهاب فوران کرده را کوه هم نم نیا. کرد یبود وبهت زده فقط تماشا م ستادهیا يگوشه ا لیریام

 . کرده بود تا بسوزاند و بخشکاند زیسرر.مهار کند

 .قدم شد شیوارونه جلوه دادن حق باز پ يبرا آرش

 .کنم شهاب یات م چارهی، خودم ب یدادن دختر من بزن يحرف از باز_

 :وباز چشم تنگ کرد دیچرخ شهاب

 نه؟.قشنگ تر بود يباز. دیگرو نگه داشتن حقم ، دخترتونو معامله کن يتا برا دیکرد یم یکه تبان یموقع_

 :آرش براق شد يچشمها

 ... يدهنتو ببند پسره _

 :شهاب باال آمد دست

اگه اسم . يدیتا کجا هم خون و دخترتو به لجن کش اینذار دهنم باز شه که بخاطر مال دن. ر جوابتو بدمعمو نذا_

 شدم؟  یمثل مادرم گم وگور م انه؟یشما بود  ونیمن م ياون کارخونه نبود ، بازم جا

 :زد ادیفر بایسرخ شد و تقر صورتش
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سنگ قبر  يتا اسمش رو. مادرم نرم ي هینبال ساتاد.دیتا خفه ام کن دیبرام ساخت یزن روسپ هیقصه از  هی_

 . بمونه

 :وچند ساله گفت ستیب یاز درد خش برداشت فقط با بغض شیگلو

 کجاست؟ هیسا. من خاك کرد يها یکدوم دست مادرمو تو بچه گ_

 :بلند شد رمردیلرزان پ يصدا

 ییتا برات الال یوضجه بزن رونیب شیبکش ؟یکن کارشیچ يخوا یم. همون سنگ قبر وکنار بابات ریز_

 بخونه؟

 :شهاب تکان خورد سر

 . که مادرم اصال مرده باشه. اون سنگ باشه ریز هیدونم سا یم دیکه بع دیاون قدر تو دروغ گفتن قهار_

 :دیشد و به قلب شهاب کوب ادیفر رمردیلرزان پ يصدا

 .دمیکش یهمه سال زجر نم نیاگه مادرت بود که من ا... پسر_

کت  يگوشه . را رها کرد وسمت آرش رفت شیعصا رمردیپ. ساکت شد. برسر شهاب خورد یتک محکمپ انگار

 :پسرش را گرفت و تکانش داد

 .میسکوت کرد یشد ؟ بسه هرچ یکن که چ فیبراش تعر_

 :دستش را پس زد وگفت رمردیرا گرفت اما پ شیسمت پدرش رفت وبازو آمنه

 . ببند آرش نویدهن ا ومدهیتاجونم باال ن_

 :سمت شهاب برگشت و بلند تر گفت باز

چهاردنگ اون خراب . سهمت هم سرجاشه یحق دخترامو دادم و باق. دودنگ کارخونه رو خودم به نامت زدم_

 دمیکس وکاره اما ترس یکه گفتن ب نیباا. ادین کهیاسم اون زن نکهیواسه ا.نگهت دارم نکهیواسه ا. شده مال توئه

عمر داغ خجالت ونفس  کیشد  ثاگه خطاهاش باع یحت.يارسم بود ادگاریتو. شهاب یشقدم ازم دور  هی

 .برام بمونه شیکش

 اون کارخونه مگه متعلق به بابام نبود؟.آقا جون_

 . به اسم پسرت باشه دیاومد بخره شرط گذاشتم وگفتم فقط با یوقت! نه_

 :چرخاند و دست به مبل گرفت سر

 .دار شد و بدبخت شد از اون زن بچه دمیتازه فهم_
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 :بود ، گفت دنیکه درحال ترک یبا دل شهاب

 کرده بود؟ کاریمگه مادرم چ_

 :دیرا کش ریجلو آمد و با حرفش شمش آرش

 !زنِ من بود هیسا_

سروته  ایدن. مات ماند یجوان به نگاه کی اهیس يچشمها. دندیعقربه ها از ترس بر بستر زمان چسب. ستادیا ایدن

او  ياما جا.شد انیدرم یکینفسش . کبود شد. دیاش را کش قهیمرگ چنگ شد و  ریو نفس گ یحجم خال. شد

 ...بود يتازه اول باز. افتاد نیزم يرو رمردیپ

شد  یها رد م قیعا نیازا شیخس خس نفس ها يصدا. مرد ثابت بود ریبه پ شیخطوط قرمز، چشم ها انیم از

هنوز تنش داغ .چند لحظه دردش را حس کرد يود که فقط براب ادیشدت ضربه آنقدر ز. داشت جهیهنوز سرگ. 

رفت ، تن او هم  یفروپاش روبهپدر بزرگ که  ينفس ها. ردیادعا را بگ نیتا دنبال ا خواستیهنوز فرصت م. بود

 . کم کم سرد شد

 راحت شد؟ التیخ_

 يافکار ِ درهم وبرهمش فاصله گرفت و سرش از رو يایهمزمان از دن. عمو ازپشت سرش آمد  یعصبان يصدا

 :دیرا شن لی ریمعترض و بلند ام يصدا. دیساعد دستش بلند شد و گردنش چرخ

 !ییدا يچوندیهمه سال بخاطر نفع ِ خودت، همه رو پ نیکه ا ییشما یمقصر اصل_

 :که بلند گفت شیوصدا لیریام ي نهیدست آرش به تخت س يضربه  با

 ...یالابال يبکش کنار پسره  تو دم درازتو_

 :شهاب افتاد و قبل از عمه بلند گفت دست

 .بوده عمو نیاز طرف شما توه شهیحرف حق جوابش هم_

 :به خون نشسته بود شیچشم ها.دیآرش چرخ سر

که  یکثافتش ، اون آدم يتا بو يزدیگند و هم نم نیواال ا! احمق يپسره  دیارس به تو هم ارث رس تیخر_

 !فتهیجون ب مهیون مارستانی؛ رو تخت ب ینذاشت کمبود حس کن

 :پروا گفت یرفت و ب شیپ شهاب

 !کرد نه اصرار من بر دونستن نیحرف شما آقا جون و نقشِ زم_

 :گرفت و افزود یشیآرش لب باز کرد ؛ شهاب پ تا
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 ينام کارخونه بو نیازا. افتاد یبه فکر جبران نم دید یخطا م نقدریآقا جون اگه ا. ادعاهات برعکسه عمو_

 . رهیگ یکس با لطف ، انتقام نم چیه. نه انتقام ادیو جبران م یتالف

 :تر شد رهیناباور عمو خ يکرد و به چشم ها مکث

به حساب من واز  شیو چند ساله پ ستیب یدونم بابت چ یکه نم یمثل اون پول. سرپوش باشه هی دمیشا_

 .دهیدروغ م يبو. دهیخون م يبو نایا. شده ختهیطرف دولت ر

 :کبود ، داد زد یبا صورت آرش

 نمک به حروم؟ یفهم یتو حرف دهنتو م_

 .نمکم سرسفره شما خوردم نیا_

 . محکم شهاب گرفتار شد يهوا ، در پنجه  انیآرش باال رفت اما مچش م دست

 .دمینم ناتونینخورده رو با توه يها یلیکه جواب س هیواحترام هم خون دیسپ يبه حرمت مو_

هوا گرفت و به چشم  انیآن روز هم ارس دستش را م. "چشمش را روشن کرد  شیمثل صاعقه پ گذشته

 :زل زد شیها

 "...دمیکه جواب کارتو نم تهیبه حرمت بزرگتر... داداش یحقمو ناحق کن ذارمینم_

 :دیافتاد و شهاب سر کش دستش

 . دیبد دیاما جواب تک تک حرفاتونو با_

 :بلندتر گفت.د وبه همه نگاه کردچرخان سر

 . دید یهمه اتون جواب م_

 لدایقبل از رد شدن ، . کرد يآور ادیرفتن را  ش،یتذکر سرپرستار بخش ، نگاهش را جمع کرد وبه پاها با

 :با بغض گفت دویرا کش شیبازو

 ...توروخدا... نرو شهاب_

صورت بغض زده اش، حالش را ازخودش به هم زد اما فراموش . و چشم درچشم دخترك شد دیشهاب چرخ سر

 :زد يو پوزخند دیرا پس کش شیبازو. دردها ،کنارِ هم، راحت نبود نیا يکردنِ همه 

 !کنه دخترعمو یمهر قرمز تو شناسنامه ات ، از ارزشت کم نم هی. هنوز بابات صاحب کارخونه است. نترس_

زبانش را زهر دار  شیو ن دیخز نهیمار ک. تلخ شد. اش باال زد نهیبغض وک. دیسمت آرش چرخ جسورانه سرش

 :کرد تا به تن مرد بکوبد
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 .کنه یعمو حتما کمکت م. آدم احمق بسه هی چوندنیدودنگ هم واسه پ_

 :دیشده غر دیکل يدندان ها انیاز م آرش

 .داره شین زتیهمه چ یدر بغالف کن زبونتو که مثل اون ما. شکنم شهاب یگردنتو م_

. دیانتقامش بترس ي هیاز برگشتن سا. که مرد وتموم شد هیسا. ارجمند زاده بودنه ي جهینت نیا. عمو گهینه د_

نفهمم که  دیفقط دعا کن. بوده یکه عمرم بخاطرش تباه شد چ يگذشته ا يکه بفهمم قصه  ياز روز دیبترس

 !بود یک هیسا

آن  انیشهاب را همان شب م... را  شیباورها یحت. را جا گذاشت ورفت زهایچ یلیخ. تند شد و رفت شیها قدم

. دیکوبنده او چسب يآمنه به رد پاها سیوخ دهیترس يچشم ها. آن آدم قبل نبود گرید. دندی، سر بر بیغر يادعا

 :و آمنه زمزمه کرد دیاش را کش قهیآرش . دنبالش رفت لی ریام

 ... يکرد باهمه بدتا.. داداش يبد کرد_

 ...اشک ِ زن را چکاند يسرخ آرش،قطره ها نگاه

*** 

زده  خی يدستها. کف پوش افتاد يپشت رو ، رو. ختیر نیباز آن عکس ها زم. کرد یخال نیرا کف زم جعبه

.  "زنِ من بود هیسا"آمد یآرش هنوز م يصدا.کرد ینم يارینفس  ياش برا نهیس. کاغذ ها نشست ياش رو

 يمشتش رو. آمد ییآرام پا يصدا. و پشت سرش عقب افتاد دیکوب شیسرزانو. عکس ها در دستش مچاله شد

 :غرور نجوا کرد ینشست وب شیپلک ها

 .ریجهنم تنها باشم ام نیشب بذار تو ا هی_

 :کهنه دور زد يها يادگاریآن  يزانو نشست و چشمانش رو يمقابلش رو لیریام

 .هوی یکن یسکته م.فرصت بده پسربه خودت _

 .باال آمد و گردنش افتاد سرشهاب

 ؟یچ... ی، برادر کش انتیام؟ هوس ،خ یچ ي جهیمن نت_

 :شانه اش نشست يرو لی ریام دست

 ...باال پسر ریسرتو بگ. کردن شهاب یهمه سال سکوت نم نینداشتن، ا یاگه جرم_

 :و گفت دیوپاره پاره ناخن کش اهیس يدفترچه  يرو شهاب

 ...توش بود،کاش يا گهید زیاز جنگ چ هیسا يکاش جز حرفا. دفتر کامل بود نیکاش ا_
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 !یستیکه باخت تو ن یاون... چشماتو بازکن... توهماتو نیدور ا زیبر_

 :نگاهش کرد یبا درماندگ شهاب

 ؟یچ رهیاگه آقا جون بم_

 :خواهش گفت زانو شل کرد، کنارش بماند اما شهاب دست بلند کرد با لی ریام

 ...بذار امشبو تنها باشم... ریبرو ام_

 :زد وشانه اش را فشرد یرپلکیام

 !ینکن تیخر_

 :فقط زمزمه کرد  شهاب

 ...برو_

لبخند  هیسا. کرد ریگ یمیقد يدرکه بسته شد، دست شهاب به عکس ها. گفت و بلند شد یآرام "باشه "ریام

  است؟یهق هق ِ دن نیمرد تلخ تر کی ي هیدانست گر یم یچه کس. دیاشک مرد چک. آورد شیرا به رو بشینج

 

**** 

چشمانش  یسیتا خ. برود نیسرخش ، بخاطرِ آن حجمِ نفس بر ِ بغض، ازب يبه خانه رفت تا چشم ها رید آنقدر

. ، عذابش کم تر بود  دیکه مجبور نبود دروغ بگو نیهم. پشت پرده نگه داشتنِ مصلحت ها نباشد يبرا یلی،دل

مقابلش  مهیسراس مینشده بود که مر نهنوز وارد سال. را درقفل چرخاند دیو کل دیکش یقیر ، نفس عمپشت د

 :دیپرس یلرزان يبا صدا یخصوصا وقت.رنگ وپربغض او ، مچاله شد یصورت ب دنیدل ِالنا باد. دیرس

 تو؟ ییکجا. دق کردم دختر_

 ن،یاز ا شتریتاب. نشود ریدلواپس او، سراز يحنجرش، پنهان کرد تا اشکش مقابل چشمها يرا درپستو ها بغضش

 .خودش را لعنت نکند

 ؟يریبگ دهیامشبو ناد شهیم. لنتیگذاشتم رو سا ممیگوش. قدم زدم.خوب نبود یلیحالم خ. ببخش مامانم_

. تپش شدن بود یدرحال ب قلبش. کرد  ریدخترکش گ ي دهیمعصوم وگردن تاب يبه چشم ها میمر يها چشم

هرکدام به . کردند یم میانگار داشتند قلبش را دون. داشت یبراق وجوان او، دست از سرش برنم يباز چشمها

. نبود یکه گفتن ییهاهم بود وغصه  ي، روبرو شانیفقط چشم ها. دانستند یو نم دندیکش یعذاب م ينحو

 ...اشان، فاصله انداخت يودختر يمادر نیکه ب ییوارهاید
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ازاو  یو نه سراغ دینه پدرش راد. ازکنارش رد شد. زن فشرد  يسرد شده  ينزد و النا لب به گونه  یحرف میمر

 چیآن همه پ انیدلش م. خواست یرا م شیها ییبود که دلش فقط اتاقش وتنها ختهیآنقدر به هم ر. گرفت

. ستیاز عطر تنش بو بکشد وبداند که تنها ن. کم بغلش کندباشد ومح نکهیا. را داشت ایوتاب و غصه،هوس آر

ازهمان . داد که آنقدر به هم وابسته شوند تا مرهم شوند ادشانی میمر... شانیها یدرست مثل همان کودک

 :زمزمه کرد شیمقابل دخترك زانو زد و با نوازش موها میمر. به خانه آوردند ارایکه آر يلحظه ا

خوشگلش،  یبا وجود آبج ایدن نیوقت توا چیبگو ؛ بعدم براش بغل بازکن تا بدونه هاول به داداش خوشامد _

 . مونه یتنها نم

 ادیو محبت کردن به اورا  دیرا بوس ای، آر یمصنوع يومحبتها يعروسک باز يچهارسالش بود که جا فقط

بود  یواقع یدخترك چهارساله، عروسک يبرا ایآر. خواند ییالال شیخواباند و مثل مادر برا شیپا يرو. گرفت

بود چشم النا نم  یبعد از آن ، کاف. کند هیبغض کند تا النا گر ایبود آر یکاف.شد یاش به او مثال زدن یکه وابستگ

پس داده شد  یوزندگ میبه آغوش مر یطوالن يبود که محسن را هم بعد از آن دور نیهم. تب کند ایبزند و آر

. سالهابود نیتمام ا يتر ازخوشباور ری، نفس گ ییبود که رها نیز آنقدر سخت وسنگگذشته هنو ي هیاما سا

 .در راه بود شان،یزندگ يها یطوفان ها وسونام. همه ازسرِ تظاهر بود ا،یدر نیا يموج ها يآرامش ها

. دیتخت دراز کش يگذاشت ورو شانیحوصله بود اما آنها را مرتب سرجا یب نکهیباا. را عوض کرد شیها لباس

 :بابغض زمزمه کرد.دیرا برداشت ومحکم بوس ایقاب عکس آر

 ...داداشم. من یدلم برات تنگ شده کچل دوست داشتن_

 :دیو اشکش چک دیکش ایصورت آر يرو انگشت

بهش گفت  شهیچون نم... ممونیمامان مر یحت ستیکس ن چیِ تنها گرفت وه یباز دلِ ال.ایآر يکاش بود_

اما دلم  يزیرو به هم بر ایدن یترسم از ناراحت یو م يدار رتیتو هم غ نکهیباا... درد داره گفتنشچون . داداش

 .باز برگشته رتیغ یگفتم اون ب یو بهت م يبود خواستیم

اشک ها درخفا حقش بود اما مقابل  نیا. اش را پشت قاب پنهان کرد نهیاشک وتالطم س يکردن قطره ها شره

خاموش شده  یجهنم يتا دوباره دود زده  دینگو.نفهمد يزیقسم خورده بود او چ.ام بودحر مشیچشم ِ مامان مر

 . نباشند

 قهیشق. و نشست دیچشمانش کش يبا دستمال رو. تختش گذاشت يو آن را باال دیرا بوس ایبار عکس آر چند

انگاشتنش  دهیهمه درد و غصه ، ناد نیفرار از ا يراه برا نیبهتر. آمد لشیموبا ژیق ژیق يصدا. رافشرد شیها
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حرکت  ياش به تند نهیس ي فسهبعد ق. دیلحظه نتپ کیقلبش  لیموبا يصفحه  يرو ياسم ناز دنیبا د. بود

انداخت؟ باحرص دکمه  رونیها از پرده ب بهیغر يبرا یسربه مهر مانده بود را چه کس يکه عمر يراز.کرد

احمقانه و  یودوست يآمد ، نثار ناز یحرف بزند واال هرچه ازدهانش در م یعقل یعادت نداشت با ب. رافشار داد 

 :دیرا شن نارسال يکرد اما صدا یم شیها یمعرفت یب

 النا؟ يدیمنو جواب نم يچرا شماره _

 :زمزمه کرد یاش حبس بود ، وقت نهیدرس نفس

به  ست،ین تیبه جنس يمرد... یتسیاصال مرد ن... یپست... ارسالن يتو نامرد. خورهیچون حالم ازت به هم م_

 ...ازت متنفرم... يکدومو ندار چیکه تو ه هیمعرفت و صداقت و رو راست

 :گفت یعصب ارسالن

 .مونم ی، من پشت سرت جا م يریو م یفکر نکن تخته گاز گرفت. النا میشو باهم بر ادهیپ_

 :باال رفت یکم شیصدا

 ...رتیغ ی؟ تو و اون ب يخوا یاز جونم م یچ_

 . من خودتو دوست دارم. برات افتاده، گذشته یهم تو کودک یهراتفاق. سیمن ننو يپا گرانوید يخطا_

. دیکش غیخودش از درد ج هیشب یکودک. دیکش غیدرگوشش ج یکس. مرد. شد خی. داغ شد.تنش سرشد تمام

 :زد ادیفر

 ...یلعنت.... یلعنت... گم شو... رونیگم شو ب میاززندگ... گمشو... خفه شو کثافت... یخفه شو لعنت... خفه شو_

 انیسرخجالت زده اش م. سر ش افتاد يبلند رو يا هیسا. خورد  واریدربه د.دیکوب نیرا باتمام قدرت زم تلفنش

 :کرد هیفرو رفت و ازته دل گر شیزانوها

 ... یلعنت_

. دخترش را گرفت يو بازوها دیرفت،محسن خودش را جلو کش شیپ میتامر. دوطرفش نشستند میومر محسن

محسن دلواپس نگاهش کرد والنا . دیعکس العمل نشان داد و بعد خودش را عقب کش عیسرخ النا سر يچشمها

 :گفت يبا زار

 ..برو... برو... توروخدا تو برو بابا_

 :با بهت لب زد  محسن

 ..بابا... النا_
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را  شیتمام کودک یاهیبود که س ادشیا خوب آن روزها ر. و صورتش را از پدر گرفت دیچسب میبه آغوش مر النا

دردها ،کمتر  نیا. بود  ادشیخوب  نهایا يهمه . رفت شیپ میبود که پدر تا مرز کشتن مر ادشیخوب . پر کرد

 ... محرم کی... رتیغ یب کی... نامرد نداشت کی يدستها ریز شیاز درد باختن کودکانه ها

 ...بود ادشیهنوز ... بود ادشی خوب

 :سرش را بغل گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد م،یمهربان و دلواپس مر يها دست

 شده؟ یباز چ. بابات رفت دخترم... النا_

از هق هق  شیو لب ها ختیر نییالنا پا ياشک از چشمها. و صورتش را باال آورد دیاو کش يچانه  ریز دست

 :دیشن میاز ترس آنقدر آهسته بود که به زحمت مر شیصدا. دیلرز

 .بابا بشنوه مامان ترسمیم_

 :لباس او چنگ زد و با ترس گفت نییالنا به پا. تکان خورد میمر سر

 . شده داشیدوباره پ... خسرو ییدا_

 يلب ها يزانو نشست و دست رو ي، النا رو دیبگو يزیگرد شد اما تا خواست چ میمر يوحشت زده  يچشمها

 :التماس کرد.گذاشت میمر

 ...خواست یم ادمهی. شد وونهید ادمهی. شهیم وونهیمثل اون سال دبابانفهمه واال دوباره _

 :او را گرفت و سر تکان داد يدست ها میمر

 .آروم باش.زمیباشه عز.... باشه النا_

 ...ادی... اون روزا افتادم ادیفقط ... بخدا خوبم.من خوبم_

 :آشفته اش برد يموها انیو دست م ستادیا میپشت به مر. رفت رونیب میرا تکان داد و از آغوش مر سرش

 ...و  مونهیخودش گفت پش. ارسالن و اونا فرستادن_

 يروزها. دیفهم یحال دخترجوان را خوب م. به طرفش رفت میمر. تا خورد و لب تخت نشست شیزانوها

ان تنش يکه ردش تا آخر عمر رو يدرد. درد مشترك داشت کیکه دردوسن متفاوت از سر گذراندند ،  یمشابه

 :زانو زد و دست او را گرفت شیمقابل پا. ماند یم

 کنم؟ یم فیرو برات تعر هیسا يروز قصه  هیگفتم  ادتهی... النا_

 :سرخم کرد و گفت میمر. دیسرخ النا سمت مادر چرخ يچشمها

 ...سرتو بذار رو پام تا برات بگم_
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 :او گذاشت يپا يو سرش را رو دیدراز کش النا

  ؟یآب ياون دفترچه _

 . ستیتو کم ن یهم درد کودک یبخونش تا بفهم. بخونش.آره_

 :وگفت دیکش شیموها انیدست م. دیاورا بوس یشانیشد ومحکم پ خم

 .و بابات متوجه شد  يدچار نشد هیبازم خداروشکر توبه عاقبت بق_

 شد مامان؟ وونهیکه د دهیچه فا_

 .االن که خوبه_

 ...اگه باز بفهمه و_

 !نیهم. کنه هیارسالن روکامال توج گمیفقط بهش م. بفهمه که فتادهین یاتفاق_

 ...ورق خورد یآب يباز آن دفترچه . دیچسب واریبه د میسر مر. پلک بست النا

 

***** 

 

 :یدفترآب

 

کز کرده و زانو به بغل ،  يبچه ها هرکدام گوشه ا. نگاه کرد يباز يمحوطه  يو خزان زده  یخال يفضا به

 هیسهم ياز غرزدن پسرها ، برا يخبر گرید. بودند دهیموسسه پاش يگرد ماتم به فضا.کردند یرا نگاه م گریهمد

قبل را نداشت اما  يحوصله  ياحمد خانم. خواست  ینم شتریدخترها دلشان ناز شدن ِ ب.نبود یِخوراک شتریب ي

به سرعت  د؛یشن یوقت. روز حادثه نبود. بود يریازهمه آرامتر ، خانم ام. اش هم ، کم نشده بود  یاز مهربان

گفت با غصه خوردن آنها ، . را آرامکند هیکرد ، بق یوبعد از آن سع ختیخودش را رساند ، چند قطره اشک ر

. شد یکم نم ایکس از دن چیه گریشدند، د یو ماتم زدن، مرده ها، زنده م ختنیر اشکاگر با . گردد  یرعنا برنم

 شیداشته تا برا یزانیرفت و قطعا اوهم عز یبنده م کیمرگ سراغ ِ  ي، فرشته  يا هرروز و به هربهانه

. تنها بود رعنازد و گفت که  هیگر ریاز دختربچه ها بلند ز یکیتمام نشده بود ؛  شیهنوز حرفها. کنند يسوگوار

دخترك درست به هدف زد تا باز همه . گفت یراست م. هم درآمد  هیاشک سا. کند هیگر شیرا نداشت برا یکس

بود که ضجه بزند و بر  ياما نه مادر. دیرحم و زبرِ خاك ، دخترك را در بر کش یب يدست ها. در ماتم فرو روند
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اشک . وزانو از غم بزند ردیبود تا دست به کمر بگ يپدر نهگور نکنند،  يبکوبد تا عروسکش را طعمه  نهیسرو س

. به عقوبت رعنا دچار شوند دندیترس یکه م یجز همان کودکان. فقط از سر ترحم بود. بود بهیغر گرانید يها

تا آن روز . رعنا باشد  یِدر پِ یعقوبت نیکرد چن یفکرش راهم نم. از هما دور ماند  هی، حواسِ سا انیم نیدرا

 . شدند و هما نبود داریصبح که ب

که کم کم  یگشت وغم نبود دخترك معصوم یا باز مکم کم حواس ه. گذشت یاز مرگ رعنا م يا دوهفته

آمد که آن شب  ادشی هیسا. گرفت ، کمرنگ شد یم یقاب عکس کوچک و چوب کیخاطراتش راهم  يجا

خشونت  تیدرنها وسراغ هما رفت تا سرِ حرف را باز کند، اما او با طفره رفتن  يچند بار. دیوشن دیچه د ییکذا

 هیکه سا یدرست زمان. هما ، به ماجرا باز شد يدادهایداد وب انیم يخانم احمد يکه پا روزیزد؛ تاد یکنارش م

هم  هیکرد و به سا خیهما را توب. دیسر رس يداشت آرامش کند ؛ او چنگ به صورتش انداخت و خانم احمد یسع

 يانم احمدنبود ومادر خ اریشانس . را بشنود حشانیتوض سبتذکر داد ، کمتر دور وبرش باشد؛ تادر زمان منا

تمام  یحت. بود یهما خال يشده بودند ، جا داریحاال که ب. دندیرس یبود و آن شب رفت واال به صبح نم ضیمر

خورد و  یخون ، خونشان را از دلشوره م.نبود يخبر یدور زدند، ول يخانم احمد دنیاطراف را تا رس يابانهایخ

فقط  يریکرد که خانم ام ياول به سراغ کمال رفت و اوچنان ماهرانه نقش باز هیسا. نشد دایاز او پ ییرد پا

هم  يخانم احمد د،یرس یوقت.هم نداشت يا جهیاطراف بفرستد که نت يابانهایاز بچه هابه خ یکیراهمراه  هیسا

 ...آمده بود ودست به سر داشت

 کجا رفته؟ یعنی اد؟یکه به سرمون م هیبالها چ نیا ایخدا_

 :نگاه کرد و گفت هیبه سا ظیبا غ يریما خانم

 !يآخرشم کار دستمون داد ه؟یچند بار گفتم سربه سرش نذار سا_

 :گفت ي، تلفن را برداشت و درحال گرفتن شماره ا یبا ناراحت يخانم احمد. هاج و واج نگاهشان کرد  هیسا

 ...يکالنتر... الو ... يرینداره خانم ام یربط هیبه سا. هما عوض شده بود_

 کیجز  يادیشدواو هم پوشش ز یسرما کم کم آزار دهنده م. رفت و وارد محوطه شد رونیب یبا ناراحت هیسا

 دیلرز شیلب ها. آواره اش کند نکهیخواست به هما کمک کند، نه ا یم. بغضش گرفته بود. ساده نداشت يمانتو

 "؟ییاالن کجا یعنی"و زمزمه کرد 
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 بیرا عقب زده و دست به ج شیکمال ، کت سرمه ا. برگشت يفور. دیرا شن ییخش خش کفش ها يصدا

چه کند؟ به  دیدانست با ینم. آمد ادشیآن شب  يباز حرفها. از شکم گنده اش به هم خورد هیحالِ سا. داشت

 :زد و گفت يپوزخند لکرد که کما ینگاهش م رهیخ رهیهمان طورخ. بگذارد انیرا درجر سیپل ای اوردیب شیرو

 دختر جون؟ یشناخت_

 لیتبد هیو کر صدایب يبه اندامش افتاد که از چشم کمال دور نماند و پوزخندش را به خنده ا فیخف يا لرزه

 :کرد، شجاعت خرج کند یو سع ستادیصاف ا هیسا. کرد

 ؟يکرد کاریهما رو چ_

 :دیکمال تا ته باال رفت و گردن کش يابروها

 و؟ یک_

 :لب به هم فشرد وگفت هیسا

. ستین يگم تو کارات عاد یبهشون م شیاریاگه تاشب ن. تا دنبال هما بگردن سیزنگ زد به پل يخانم احمد_

 .دمیشن یچ گمیم

حرف  هیسا. انداخت  بشیدستش را از ج. درهم گره خورد یمرد به طور وحشتناک يابروها ده،ینکش هیثان به

 :را زد و اشتباه کرد يبعد

 ...اون شب که رعنا مرد _

 :قطع شود هیشد تا حرف سا دهیکمال مقابل صورتش کش شتانگ

 .کردم یبود و داشتم آرومش م دهیگفتم که ترس. حرف مفت به هم نباف بچه جون_

 ؟يسرش آورد ییچه بال ش،یبر یم نجایازا نکهیباقول ا_

 نیوجدان مقابلش بس بود تا بفهمد ا یمرد ِ ب يبرا نیچند قدم پس برود وهم هیقدم جلورفت تا سا کی کمال

 :ندارد یکوچک پروبال يپرنده 

 ؟يبشنو يدوست دار.تونم بدم یقول به تو م_

 :اندام دخترك جوان مکث کرد يپروا تر ، رو یاو ب يونگاه آلوده  دیاز رخسار دخترك پر رنگ

 !گذره یبهت بد نم ؟یتوهم دخترم باش يدوست دار_

. که در سرما از کوچ جا مانده ییمثل جوجه پرستو. دیلرز. شد يپشت دخترجوان جار ي رهیبر ت يسرد عرق

 يهرروز صدا. قرار بود با نامردمان و نامحرمان پس دهند یچه تاوان ییبه جرم تنها.دیچسب شیگلو خیبغض ب
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 یسر و دست وپا م یسرو، ب مچونه ستادهیتازه بر پا ا یو جوانان شدیخاك بلند م يگوشه  کیاهللا اکبر از 

 ادریخدا.دندیمک یرا م يمثل زالو از درون خون پاك آزاد یدرون یو دشمنان فتدین گانهیدست ب رانیماندند تا ا

 چه خبر بود؟  تیایدن

مکث کرد  ياما لحظه ا.و سمت ساختمان رفت دیرفت و دخترك باز قدم عقب کش شیکمال پ ه،یمکث سا با

 :وسمتش برگشت

 .گم یم سیبه پل ویهمه چ_

 گانه،یب يهرچند که تجاوز ها...تنها مکان امن ، همانجا بود. دیکمال سمتش رفت، به سمت ساختمان دو تا

از  يعجز مظلومان در برهه ا يصدا. کشنده تر بود یدرون يهایزیخونر نیکرده بود اماا ایمردم رو يرا برا تیامن

که فال  یتمسخر آن فنجان و نعلبک ياهنوز صد. دینرس یبزرگ چیشد و به گوش ه دهیتا عرش کش یزمان گاه

 ...لعنت به جنگ. رسد یگرفت،به گوش م یقهوه م

 

*** 

 يخانم احمد. زد شیو صدا دیدو رونیب د،یرفتن د رونیب ي، آماده  اطیرااز پنجره و داخل ح يخانم احمد یوقت

 :نفس زنان جلو رفت وگفت هیسا. ستادیمنتظرش ا

 ام؟یمنم ب شهیم_

 :با تعجب گفت يمداح خانم

 کجا؟_

 :گفت دیبا مکث و ترد هیسا

 .امیب خوامیمنم م ؟يکالنتر دیر یمگه نم_

 :اورا کنکاش کرد وگفت يبا دقت، چهره  ياحمد خانم

  ه؟یسا هیقصه چ. يشد یحال هیتو نجا،یاومد ا سیکه پل روزمید_

 :متفاوت ادامه داد  یکرد و با لحن مکث

 هما کجاست؟ یدون ینکنه م_

 شیآزار دهنده اش پا يکمال و نگاه ها يدهایروز قبل با وجود تهد. کرد  دنیشروع به کوب هیسا قلب

 يو خواب از چشمانش فرار دیکه شب گذشته د یسروته یب يبرود اما با کابوسها شینتوانست پ دویدولغزیلرز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ١٨٢ 

 یطور صحبت نم نیواال ا اندد یم ییزهایمطمئن بود آن مرد چ. ترس نکند يرا فدا تشیداد، انسان حیشد، ترج

 :دیو داد کش دیدو اطیاز بچه ها داخل ح یکی دیبگو يزیتکان داد اما تا خواست چ يسر. کرد

 .زنگ زدن وباشما کاردارن سیپل ياز اداره  گهیم يریخانم ام... خانم... خانم_

 شیتمام آرزو. قلبش رفت يرو هیدست سا. دیو با زمزمه نام ائمه داخل ساختمان دو یبدون معطل ياحمد خانم

. باعث شد که سر برگرداند  ینگاه ینیسنگ. شده است دایوسالم پ حیبود که خبر دهند ، هما صح نیا

. سمت سالن رفت عیسرشد و  دهیکش نیزم يرو شیپاها. دیکمال، باز قلبش لرز دنیباد. دیچرخ شیچشمها

. آمدن بود و باهم برخورد کردند رونیهم باسرعت درحال ب ي، خانم احمد تیریبه اتاق مد دنیهمزمان با رس

 :گفت یبا خوشحال يبپرسد،خانم احمد يزیچ هیسا نکهیقبل از ا

 ...خداروشکر.هیکردن سا دایهما رو پ_

وشکر گفت اما ته دلش  دیکش یقینفس عم.  دیچیرا درهم پ شیدست ها هیسا. دیدو یوبه سمت خروج گفت

 ...نداشت یاحساس خوب

*** 

تنش را  يکوتاه، انگار تمام گوشتها یزمان يفاصله  نیدرا. آمدنش غم را از دل دوستانش برد. برگشت هما

خودش را . آمده وگفته که گم شده است يگفته بودندکه دخترك خودش به کالنتر نیمامور . بودند دهیتراش

داده بود  يکه خانم احمد يخبر آنها هم به سرعت و با. کرده و گفته بود متعلق به کدام موسسه است یمعرف

 دندیپرس یوقت. را گفت نیهم هم يبه خانم احمد حیتوض يهما برا. متعلق به کجاست و خبر دادند  دندیفهم

همراهش  يرا منزل او سر کرده ، بعدهم تا کالنتر یکمکش کرده و شب یدوروز را کجا بوده فقط گفت زن نیا

دانسته کدام منطقه بوده  یهرچه هم آدرس آن خانه و خانواده را خواستند ،گفت نم! نیهم.کرده شیبوده ورها

حرف  یالبته کس. کرد  دایپ صلهیکوتاه آمدند و موضوع ف نی، مامور يخانم احمد يبا خواهش وصحبت ها. اند

بود تا  یبخو لیکه سالمت بازگشته بود ، دل نیتناقض داشت اما هم شیحرف ها. کرد یهما را باور نم يها

 شیلب ها یحت. نبود که رفت ییهما گریاما هما د. هما را باور کنند  يرا نگاه کنند و حرفها وانیل پر ي مهین

و  يریبچه ها فکر کردند از خانم ام. پتو برد ریهنگام غذا،خودش را به خواب زد و سر ز. زدیم يدیازضعف به سپ

 يریگیهنوز درحال پ. درست کرده شانیبرا يآورده بود چه خطر شیبه رو نکهیازا. ناراحت است شیتشرها

 یپزشک درگزارش. خوردن ساده باعث مرگ رعنا شده نیزم کیقانون هنوز باور نکرده بود که . مرگ رعنا بودند
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 یشهادت بچه ها که م یاست ول دهید بیآس گرید يمحکم از سو يبچه با ضربه ا نیکرده بود که سر ا دیق

 ...کرد و ینم دییخورده خالف حرف پزشک را تا نیگفتند زم

که دلش نا آرام  یدرست مثل همان شب. رخ دهد گرید يچشم ببندد و فاجعه ا دیترس یم. برد یخوابش نم باز

 نیآسمان و زم. شد  امتیمرتبه ق کیهوا بخورد و  یرفت تا کم اطیبه ح. بود و همه درخواب ناز فرو رفتند

 ...گناهش یب يها ياز خون هم شهر نیرحم دشمن وزم یب ينگده هاآسمان از حضور ج. سرخ شد

 ياز گوشه  یقطره اشک. که آرام گرفته بودند،دفن شدند يبستر انیخاك و م ریکه ز يخون خانواده ا از

به آرامش وجان  یها و هتاک تیمظلوم. دفن شده سوخت يها تیهمه مظلوم نیا يودلش برا دیچشمش چک

در افکارش غرق . دهندرا ب گرانید یخواه ادهیو ز فیکث يها استیتاوان س دیبا یکه معلوم نبود تا ک یمردم

فراخ شد و سمت  شیچشم ها. شده بود زیت شیگوش ها. دیرا از اتاق شن يا هیهق هق آرام گر يبود که صدا

باال  شیفشرد تا صدا یم شیدهان به پتو. رابغل گرفته بود شیهما کنج تخت نشسته بود وزانوها. دیاتاق دو

. کرد یبه خون نشسته بود وبا ترس نگاهش م شیها مچش. ساکت شد یبه طور ناگهان هیسا دنینرود اما باد

 :دیکوتاه و درهمش کش يتخت نشست و دست به موها يکنارش رو. و به طرفش رفت ختیآب ر یوانیل هیسا

 . آب بخور هما جون_

 :گفت دهیبر دهی، بر دهیگرفته وترس ییدست او را پس زد و با صدا دخترك

 ؟يکجا بود_

 :اشاره کرد وگفت رونیبا سر به ب هیسا

 ؟يدید یخواب م. پشت پنجره _

برد و  هیشد ، سر کنار گوش سا یبدحال تر از قبل م هیزل و وحشت زده که هرثان يبا همان چشم ها هما

 :گفت

  ؟یشیدخترِ اون م ينکنه توهم دار.دروغ نگو_

 :دیلرز یتنش م.دخترك سر تکان داد. دیو وحشت زده عقب کش دیلرز هیسا تن

منو زد و . بعد که رفتم گفتم منو ببر خونه ات.به منم دروغ گفت.گهیدروغ م.گولشو نخور. هیگه سا یدروغ م_

 ...گفت.گفت دختر بد دوست نداره ... ام يگفت دختر بد.. گفت..انداخت اونور

 هیسا. شد و باترس و وحشت نگاهش کرد داریهما ب ي هیگر ياز بچه ها ازصدا یکی. دیهق امانش رابر هق

دخترك  _به آرزو . پس اشتباه نکرده بود. آمد یوفالکت راه نفسش داشت، بند م یازشدت بدبخت. بغض کرد
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،  هیسا .بود هیهنوزبه هما وسا شاما چشمان گرد شده ا دیپتو خز ریز عانهیاوهم مط. اشاره کردتابخوابد _ گرید

 یو بعدا باهم حرف م ستین يگوشش گفت اودختر بد ریز. هما را محکم بغل گرفت و از او خواست آرام باشد 

هق هقش  انیدخترك آرام آرام و م يچشم ها. دیکش شیموها يدست رو هیسا. رفت  شیپتو ریهما ز. زنند

 دنیباد.آرزو هنوز باز بود يچشم ها.سر چرخاند.تخت برخاست نییو لرزان از پا دهیترس هیسا. هم افتاد يرو

 شیپا يآرزو پتو را رو. زده وناباور نگاهش کرد رتیح هیسا. اش گذاشت ینیب ينشست و انگشت رو هیسا

 :،گفت دیلرز یکه م ییباصدا. کنارش نشست هیو سا دیکش

 شده آرزو؟ یچ_

 یم فشیش درخود مچاله بودوهنوز ازبغض ،بدن نحدوست.دیدخترك از او جدا شد وسمت هما چرخ يها چشم

 :آرزو مثل پتک بر مغز سرش فرود آمد يرد نگاه اورا دنبال کرد وصدا هیسا.دیلرز

 دیگفتم باشه، گفت با یاما وقت. من ذوق کردم. شمیباشم ، دخترش م یعموکمال به منم گفت اگه دختر خوب_

 ...بکنم و  گهیم يهرکار

 :برگشت  هیبا وحشت سمت سا نگاهش

. کنه منم فرار کردم تمیخواست اذ یم. بود تیترب یعموکمال ب. نبود تیترب یب. من مهربون بود ياما بابا_

 :نشان داد و با خجالت و ترس گفت هیازبدنش را به سا یقسمت

 ....دست زد و نجایبه ا_

 :گذاشت و آرزو بابغض گفت شیلب ها يدست رو. شد اهیس هیچشم سا شیپ ایدن

 ...بگم ریبه خانم مد دمیخجالت کش_

. نبود یوقت معطل گرید... انصاف بود؟.، خبر جهنم داده بودند رانهیو نیدرا. افتاد شیدست ها انیم هیسرسا

سالم . داخل رفتند ، سرنماز بود یوقت. روشن بود يبرق اتاق خانم احمد. دیدو نییدست آرزو را گرفت وپا

 :کرد و بلند شد اشوحشت زده  هیسا يترس چشمها.گاه کردنمازش راداد و باتعجب به آنها ن

 شده بچه ها؟ یچ_

 

**** 

ناباورش  ياش را چنگ گرفت و چشم ها قهی. زد یسحر طعنه م شیکبود زن، به آسمان گرگ وم ي چهره

 رونیب یاما مثل ماه دیبگو يزیگرفت تا چ یاز هم فاصله م شیمدام لب ها. ، به دخترك مانده بود خکوبیم
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چشم . ختیاشک نر. بود سیصورتش خ. کرد یهوا تقال م دنیبلع يافتاده از آب که جان به لبش آمده فقط برا

بود که جانش را  یو بغض یفاجعه ببارد، بلکه فقط رطوبت از حرارت شرم نیا يانگار شرم داشت برا شیها

 یگناه یب نیدرع ریه و تقص، گنا دیفهم یم یچه کس. کرد یرا حس م شیبال بال زدن نفس ها. احاطه کرد

 طانیمقصر بود ؛ چون گمان نبرد ش.کرد همکارانشکه به  يمقصر اعتماد. دهد؟ زن مقصر بود یم ییچه معنا

که دشمن فقط با تانک و .روند یکه بره وگرگ درلباس هم فروم. چرخد یاطراف او هم م زادیدر قالب آدم

که با خون گل  یهنوز درخاک. نشد لیتحم گانهیب يوکه جنگ فقط از س.کند یحمله نم ییایمیخمپاره و ش

اش گوش  يشجاعت وفداکار يکه آوازه  ینیسرزم نیخاك،ازهم نیزهما. جوشد یهم م طانیرگ ش شد،یم

 ...از کنار گوشش. را کر کرد ایدن

. نشست شیپا نییرا کنار زد و پا شیباترس اشک ها هیسا. شد  دهیمشتش کش انیتار وپودش باز م یب ي قهی

 یقطره اشک. زن تکان خورد يچشمها دهیمردمک خشک. دیگرفته حالش را پرس ییدستش را گرفت وباصدا

 ! ")س(زهرا يفاطمه  ای"وزمزمه کرد دیچشمش چک يازگوشه 

دخترك .و سمت آرزو رفت دیکش نیزم يبه زحمت خودش را رو يخانم احمد.  دیآرزو به هق هق رس ي هیگر

دستانش فشرد و چشم  انیاورا م يخانم احمد. را دور گردن او انداخت شیدست هادرآغوش زن فرو رفت و 

مغموم وگرفته  ورهمان ط هیسا. دیبوس یکرد و سر و صورت کودك را م یمدام استغاثه واستغفار م. بست

 يخانم احمد. آنقدر درآن حال ماندند تا هوا کامال روشن شد.دیبگو دیدانست چه با ینم. کرد ینگاهش م

. فتندیبه مدرسه فرستادن بچه ها به تکاپوب يچقدر خوب که جمعه بودو مجبور نبودند برا. به هوا کرد  ینگاه

 :رفت و آرام گفت شیبا زانو پ هیسا

 .يآرزو خوابش برده خانم احمد_

 دست يخانم احمد. تخت خواباند ياورا گرفت و رو هیسا. به سر کودك زد يبوسه ا.سر بلند کرد ياحمد خانم

 :جان گفت یگرفته و ب ییبه صورتش گذاشت و با صدا

 ا؟یبدم اون دن یجواب خانواده اشونو چ! بچه ها دست من امانت بودن نیا ایخدا. دمیچطور من نفهم_

 :با بغض گفت هیسا

 ... دیبا. ستیحالِ هما هم خوب ن. خانم زهیر یبه هم م یبچه ها اگه بفهمن همه چ_

 :صورت خودش زدوگفت يمحکم تو ياحمد خانم

 ... خدا ایسرش آورده؟  ییچه بال یعنی_
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 .میکن کاریما چ دیبگ دیشما با. خانم دیآروم باش شهیتوروخدا مثل هم_

 :با بغض وتنفر گفت ياحمد خانم

 م؟یکن کاریچ. میقانون بد لیتحو دیبا زویهمه چ یاون ب_

 :مرتعش گفت ییبا صدا. دیپر هیاز رخ سا رنگ

 م؟یبد لیخودمون تحو_

 .داره يرینسبت دوربا همسر خانم ام هیچون  ادیب سینفهمه تا پل يزیفعال چ يریخانم ام. آره _

 يخانم احمد. نکنند ییکرد اما آنقدر فاجعه رخ داده بود که اعتنا یم تیحکا رتشیاز ح هیباز سا مهین دهان

 :درهمان حال گفت. دیرا پوش شیبلند شد ولباس ها عیسر

 . يهما رو ببرم کالنتر دیمن با. هیحواست به بچه ها باشه سا_

 :بابغض گفت هیسا

 .ترسم یازش م. من خبر دارم خانم دونهیاون م_

 :برگشت و لب زد هینگاه وحشت زده اش سمت سا. خشک شد شیمانتو يدکمه ها يرو يخانم احمد دست

 ...نکنه تو ... نکنه_

 .تکان خورد يفور هیسا سر

 ...که رعنا یهمون شب.دمیشب حرفاشو با هما شن هی یاتفاق... هن... نه _

 :باال رفت  يخانم احمد يصدا

 ؟یبه من بگ دیاونوقت االن با_

خانم . افتاد نییپا هیسر سا.با بغض به آنها نگاه کرد. دیبلند زن باعث شد که آرزو با ترس از خواب پر يصدا

 :گفت هیبا گر ياحمد

 .بود توسرم شد یچه خاک نیا. بچه ها نیگذشتم به خاطر ا میمن که از زندگ ایخدا_

 یمدت. نگاهش کرد فیو بالتکل دیرا جو شیلب ها هیسا. گرفت و لب تخت نشست شیدست ها انیرا م سرش

 . نگاه کرد هیو به سا ستادیا یقیتا باالخره پس از دقا دیدور خودش چرخ یکم يخانم احمد.گذشت

من .یکن جلب توجه نکن یرو قفل کن وسع یدر اصل. یکن کاریچ دیبا يبر یندو ینم. هیسا نجابمونیتو هم_

 .امیرم وزود م یبا آرزو م

 :آرزو نشست و گفت يچشم گفت ومقابل پا هیسا
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 باشه؟. کن آرزو فیتعر سامیپل يبرا ،يکرد فیمن تعر يبرا یهرچ_

 :اش عقب زد و گفت یشانیپ ياش را از رو ختهیبه هم ر يموها آرزو

 .نجایاز ا رهیاونوقت عمو م_

 :رابست و زمزمه کرد شیچشم ها ياحمد خانم

 ...خدا لعنتش کنه... خدالعنتش کنه_

*** 

لب خدارا شکر کرد اما درست لحظه  ریز هیقفل شد ، سا شیتقالها انیکمال م يبسته شده  يدست ها یوقت

مرد بسته بود اما هجوم  يودست ها لب ها. ختیر هیوحشت به قلب سا. دیآخر نگاه کبود مرد سمتش چرخ ي

را  هیسا يخانم احمد. داز کنار پنجره عقب آم عیو سر دیپشتش لرز. را حس کرد شیایح یوب هیکر يچشم ها

برود و بعد هم  يبه کالنتر دیبوده ، با یاطالع دادند هرکس که شاهد اتفاق نیمامور. دیدو نییپا هیسا. صدا زد 

بچه . همراه هما و آرزورفت يماند وخانم احمد هیشدو باز سا يمختصر يسوال وجواب ها. در دادگاه حاضر شود

 . افتاده یاتفاق چهدانستند  یها همه در شوك بودند و نم

 .کودکان معصوم چه کرده نیمجسم باا طانیدانستند آن ش یهنوز نم. دانست ینم یعمق فاجعه را کس هنوز

از همان  یکی انیم. دادند عمق فاجعه مشخص شد لیتحو یقانون یهما را به پزشک یوقت. شد یط یروال قانون

را به  زیکرده همه چ دشیبعد از دعوا با هما تهد ییبوده و درآن روز کذا يگفت که رعنا شاهد هیدادگاه ها با گر

کند و باعث مرگ  یرا ازپشت سر سمتش پرت م یسنگ یجنون وار وعصب یهما با حالت. خواهد گفت ریخانم مد

باعث  دیگو ینباشد به همه م یشود که اگر دختر خوب یکمال شروع م يدهایبعد از آن تهد. شود یدوستش م

 ...به زندان برود و دیمرگ رعنا شده و با

هما به . اده شدند از مراکز فرست یکیهرکدام از بچه هابه . دیمرکز ازهم پاش. از کارش استعفا داد ياحمد خانم

 يکرد به تهران فرستاده شد و کمال هم منتظر دادگاه ها ماند تا را دایکه پ یو روح یمشکالت جسم لیدل

تلخ تر از  قتیحق. بود که پاك شد يا هصورت مسال نیاما ا دیازهم پاش زیهمه چ یسادگ نیبه هم. صادر شود

 قیحر يبودند که طعمه  یکودکان معصوم قتیحق. طعمش را داشته باشد دنیجرات چش یآن بود که کس

 ریز. دادند یهم م ي نهیکه درکار خودش مانده بود و توپ وتانک در جواب ک ییایدن. شدند ییایدن يسوزاننده 

چه خبر بود؟ تمام هم وغم  د،ید یجوانان ، رنگ آرامش موقت م نسپر کرد نهیکه با س ییشهرها نیپوست ا

 يجنگ فقط در خط ها. به حال خود رها شد یمقدم بود و در پشت جبهه ها زندگ يمعطوف به خط ها ایدن
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 شدیاز درون درمان م دیقلب پاره پاره هم با نیا. هم بود طانیِ ش دیکودکان و نامردانِ مر انیم. مقدم جبهه نبود

که  ییوزهادر ر... نیدرهشت سال ِ خون... يخاکستر يدرروزها. گرفت یم گرانیدست مقابل هجوم د مو ه

خون دل خوردنها  نیمردم چه بود؟ آن خون دادنها افتخار بود وا رپوستیدرد ز شد،یحجله ها الله گون بسته م

 دانست؟ یرا چه کس تیقدر عاف. داد یدرد م

*** 

 :رنگ ورو گفت یب يلرزان و چهره ا ییلب ها با

 کنم؟ کاریمن چ دیگ یحاال م_

 :وگفت دیکش هیسر سا يدست رو ياحمد خانم

 ...از یکیاما موقتا تو  یکن شرفتیپ یتون یاونجا بهتر م.  هیکردم سا ییسفارشتو به اون مرکز ابتدا_

 ...من تنهام. تونم ینم_

زود  یلیانشاال خ. خاصت، دولت هم هواتو داره طیبا وجود شرا. نترس ییاز تنها. زمیعز یشجاع باش دیتو با_

 .کنه یمو بخت بهت رو  شهیتمام مشکالتت حل م

 :انداخت شیدر آغوشش فرورفت و دست دور شانه ها هیسا.را باز کرد شیها دست

 . شهیدلم براتون تنگ م_

 :صورت اورا باال گرفت و گفت یبا تعلل کوتاه ياحمد خانم

 من و مادر؟ شِیپ يایفعال ب يدوست دار.هیسا_

 :با لبخند گفت يخانم احمد. جاخورد  دخترجوان

 ...ياگه دوست دار ،يریبگ میواسه خودت تصم یونتیم.هیسن تو قانون_

 :و گفت دیلب برچ دخترك

 ...مزاحم باشم ترسمیم_

مثل  ییدختر تنها يزن مهربان برا نیسقف امن کنار ا کی. تر شد و او را بغل گرفت قیعم يخانم احمد لبخند

 ...حکم بهشت را داشت هیسا

*** 

را جابه  لیراه وسا انیهم م یبعض.ختندیر یم شانیها فیرا داخل ک شانیبچه ها با شوق وذوق دفتر و کتابها. 

کردند و دوان  یم یهم از معلم موقتشان خداحافظ انیدرم یکی. بروند رونیکردند تا زودتر از کالس ب یجا م
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از  يامروز شوهر خانم احمد. رفتن به خانه نداشت يبرا يعجله ا یبا تمام خستگ هیسا. رفتند یم رونیدوان ب

خانواده ساده . تا نگرانش نشوند گرددیبر م رترید یصبح گفته بود کم. خواستند یآمد و قطعا مزاحم نم یجبهه م

 یمرخص يماند و روزها یهم در زمان نبودن همسرش کنار او م يمادر خانم احمد. بودند ی، کوچک ومهربان

آنجا بود  نکهیاز ا یگاه. کرد یرا معذب م هیهم سا نیهم. گذراند یفرزندانش م گرید يآقا را کنار خانواده  یعل

 لیوسا دنیکرد خرج خودرا با خر یم یبود اما سع زیحقوقش ناچ. انگار سربار شده بود. نداشت یاحساس خوب

 يزیباشد و به چ الیخ یتوانست ب یروبه رو شد اما نم يبار هم با تذکر خانم احمد نیبدهد که چند یحتاجیوما

. دیآ یداردو نم یدوم مرخص ي هیپا ياز معلم ها یکیروز بعد هم  دیسه سر زد و فهمبه دفتر مدر. فکر نکند

اواخر اسفند بود و . رفت رونیتشکر کرد واز مدرسه ب. آمدن از خانه دارد رونیب يبرا يخوشحال شدبازهم بهانه ا

آنقدر راه .شد و دور زد ياجناس تازه به بازار آمده وارد پاساژ دنید يبه بهانه . شد یم دهید ابانهایبرف هنوز درخ

و سالم دخترك را  دیها رس هیاز همسا یکیزنگ را زد  یوقت. شد و مجبور شد به خانه برود  کیرفت تا هوا تار

 :سپس با عجله گفت.جواب داد

 . زنگ زدند که شوهرش مجروح شده. جان هیسا مارستانیخانم رفت ب الیل_

 :دیپر هیرخ سا از رنگ

 ...مارستانیکدوم ب_

لب ذکر گفت و خدا را صدا  ریبرسد دائم ز مارستانیتا به ب. معطل نکرد گریرا گفت د مارستانیزن اسم ب یوقت

چشم  یاز نگران.  دیدو مارستانیب اطیوسمت ح دیپر نییپا نیاز ماش مارستانیمقابل ب دنیبه محض رس. زد

 شیدرد در زانوها. شد نینفر برخورد کردو نقش زم کیبه خود آمد که محکم به  یوقت.دید یدرست نم شیها

که  يزیچ نیپا نشست چشمانش باز شد و اول کی يکه کنارش رو يمرد يباصدا. و چهره اش جمع شد دیچیپ

 :بود  یو خاک اهیس يجفت چکمه  کی دید

 شد؟ تیزیخانم؟ چ یخوب_

 یمرد جوان کم. معلق شد يداریخواب وب انیم يد از نقطه ااحساس کر.ختیکه بلند کرد،قلبش فرو ر سر

 :نگاهش کرد،سپس لبخند زد و گفت

 انگار حالت خوبه؟ ؟یکمکت کنم بلند ش_

 یخاک يبلند شد و مانتو. به زحمت تشکر کرد. را جمع کرد و سرتکان داد شیدست وپا يفور. خودش آمد به

 :دیرا ازدور شن ینگران ياش را تکاند وهمزمان صدا
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 ... اَرس_

در  یوقت. دی، نامش را فهم يگریآن جوان به سمت مرد جوان د يبا جلورفتن قدم ها... اَرس؟. دیچرخ سرش

 :دیشن یهنوز م شیگوش ها. کرد فرارکند یفرو رفتند سر چرخاند و سع گریآغوش همد

 ...پسر یمارستانیب یگفت یسکته کردم وقت_

 ... بادمجون بم آفت نداره داداش.ترکش خورده من همراش اومدم یعل_

 :بود تا سمت آن مرد برگردد و بپرسد ریدست تقد ای د،یبهانه تراش! دانست ینم. مکث کرد هیسا

  د؟یشناس یآقا رو م یشما عل_

قورت داد و آب دهانش را . کرد یافتاد که بر وبر نگاهش م گریبه مرد جوان د هیعقب برگشت و چشم سا ارس

 :دینگاهش را دزد

 .فکر کنم اشتباه شده.دیببخش_

 :برود،ارس گفت تاخواست

  ؟یخانم الینکنه شما دوست ل_

شود  ایاول به سراغش رفت ،اح يکه مرتبه  یلبخند مرد جوان باعث شد همان حس.و نگاهش کرد ستادیا هیسا

 :را گم کند شیتاباز دست وپا

 .اونجا نشسته. برو توسالن انتظار یکن دایخانمشو پ يخوایاگرم م. نگرانش نباش. آقا دوست منه یعل_

غافل ماند .دیدو مارستانیکرد وبدون آنکه بپرسد، سالن انتظار کجاست؛ سمت ساختمان ِ ب یتشکر کوتاه هیسا

 ...شد دهیکه همزمان به دنبالش کش یازدو نگاه

 

**** 

. خواند  یرا م يدر دست داشت و سوره ا ییارتباط با خدا. نگاه کرد الیل ي دهیپر دلواپس و رنگ يچهره  به

 :دیآرام پرس

 ندارن؟ یاالن حالشون خوبه؟ مشکل_

 :فرستاد رونیرا ب قشیچشم از کتاب برداشت و نفس عم الیل

کامل  درمانش يدوره  دیبا.ستین يگفت درحال حاضر مشکل حاد یدکتر م. فعال که خدا رحم کرده بهش_

 . نخاعش بوده کیاز ترکش ها نزد یکی.شه و خوب استراحت کنه
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 :افزود یدختر جوان نگاه کرد و با درماندگ به

 .پاکه یلیتو دلت خ. هیبراش دعا کن سا_

 :دیچرخ هیکتاب را بست و سمت سا الیل. کرد یسالمت يآقا آرزو یعل يگفت و برا یلب چشم ریز هیسا

 .نشده تو برو خونه رتریتا د_

 .همراه داشته باشه ماری، ب دنیگفتن که اجازه نم ؟يایمگه شما نم_

 .ادیب شیپ يکار دیشا.مونم یم نجایهم.نداره یاشکال_

 .دیش یخسته م ينجوریآخه ا_

 :سر تکان داد الیل

 .که برم خونه ارهیدلم طاقت نم_

 .کنه ینم یبه بهتر شدن عل یشما هم کمک یخستگ_

 لیدل. دیبه وضوح نگاهش را دزد هیسا. آمد  شیارس همراه همان مرد جوان پ. دیهمزمان عقب چرخهردو  سر

آورد، اما آنچه دست خوش  یتازه م ییمرد باخودش هوا نیانگار ا. دانست یاش را نم یهمه دست پاچگ نیا

 ... شد حالِ دلِ دخترك بود رییتغ

 خانم؟  الیل دیبود دهیبرادرمو د_

 :بالبخند گفت آرش

 .به هم ندارن یشباهت چیکه ه ییآقا،دوقلوها یبه قول عل_

 . دیخند ارس

 .من بهترم نهیمنظورش ا_

 :زد یلبخند کم جان الیل

 .خدا حفظتون کنه _

 .خونه دیپس قرار شد شما بر. انشاال_

 .راحت تره المیکنارش باشم،خ. تونم برم ارس خان یخونه نم_

پس موندنتون ؛ جز آزار دادن خودتون ، . دیدیوحالشو پرس دیدیخودشم که د.دیستیخب االنم که کنارش ن_

 خوبه؟.مارستانیب دیایدنبالتون که ب امیاول صبح م دم،یشما برو؛ من قول م. نداره يا جهینت

 :آرش مداخله کرد وگفت.دهد  یمستاصل ماند که چه پاسخ زن
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 .راحت باشه التونیخ.بود، من هستم ریارس هم درگ_

 ...کمتون نکنه ، اما يخدا از برادر_

 :کرد وگفت یکالم او، عذرخواه انیم ارس

 .دیخودتونم باش یپس لطفا به فکر راحت. کرد یآرش هم اعالم آمادگ گهید_

. ، بعد برود ندیرا بب یعل گرید کباریقبول کرد به خانه برود اما قرار بر آن شد تا  الیل.داد جهیمرد جوان ، نت اصرار

 :آنها بود که آرش گفت یهنوز در پ هینگاه سا.همراه ارس رفت الیبعد ل قهیچند دق

 .ارنیب فیخانم تشر الیتا ارس ول نیتو ماش دییشما بفرما. رسونمتون یمن م_

دو مرد برادرند؟ آن هم دوقلو؟ پس چرا  نیاز ذهنش گذشت واقعا ا. چشم به آرش نگاه کرد ياز گوشه  هیسا

 :تشکر کرد و آرام گفت.انداخت نییشدن ِ نگاه آرش ، سرش را پا قیودق نیبه هم نداشتند؟ با سنگ یشباهت چیه

 .انیجون ب الیکنم تا ل یصبر م_

قدم زد ،  یآرش کم. احساس معذب بودن داشت یکم.مشغول شد نشینشست و با سر آست یصندل يرو سپس

بود که  يزیچ نیدخترك اول يچهره  تیوممعص. نشست ونگاهش کرد هیفاصله کنار سا یصندل کیسپس با

 :صحبت کرد بهمقدمه شروع  یب. هم بود باتریآمد،ز یدر م یهمه سادگ نیاگر ازا دیشا.کرد یتوجه را جلب م

 ؟يخانم دار الیبا ل ینسبت_

 :کوتاه نگاهش کرد و کوتاهتر پاسخ داد هیسا

 .میفقط دوست. نه_

 :آرش باال رفت يابروها

 .دیکن یم یباهم زندگ اما انگار ارس گفت_

 یکوتاه يبه گفتن بله . دارد الیبا خانواده ل یمیقد یی،آشنا دیمرد که تازه امروز د نی؛ ا دیحرف فهم نیباا

نبود  یآدم.شد مانید،پشیرا د هیو خجالت سا یلیم یب یبپرسد اما وقت يگریآرش خواست سوال د. اکتفاء کرد

 ...زده است مدانستند سرنوشت چه ها رق ینم گرید. را طلب کند يزیکه به زور چ

بماند ،  شیرا باال مانده تا کنار هم سنگرها یبه اصرار ساعت دندیتنها آمد و سراغ ارس را گرفتند،فهم الیل یوقت

. دیآ یرساند وبعد دنبال ارس م یتکان داد و گفت فعال آنها را م يآرش سر. از دستش برآمد یکمک دیشا

 ...تشناخ یبرادرش را خوب م

*** 
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 یعل. رسوندنش نجایبوده که به ا کیکارگاه کوچ هیاول  گنیم.شونهیارث پدر. دارن کیکوچ يکارخونه  هی_

 یچون صحبت خاص.هاشون خبر ندارم يکار زهیازر قایمن دق یداره ول یکیسهم کوچ هیگفت ارس  یم

. اونجا داره يادیز يسابقه . فروش محصوالتشون بود ریبره جبهه، مد نکهیتا قبل از ا یعل. درموردش نشده

قرار شد چندماه بره . بهش دادن یباالخره هم مرخص! اولش اصال موافق استعفاش نبودن،خصوصا پدرشون 

جز  يکرد اما چاره ا یکم ارجمند بزرگ بدقلق هی. موندگار شد، استعفاشو قبول کردن یجبهه وبرگرده اما وقت

روز باالخره  هی دیحقوق مختصر باشه،شا هی صورتهمه سال زحمت به  نیا ي جهینت قرارهم شد.نشد تیرضا

، هنوز خرمشهر آزاد نشده بود  یسال بعد از رفتن عل هی. هم برگشت سرکارش یتموم شد و عل یجنگ لعنت نیا

 یو مرئوس سییتر شه و از اون حالت ر کیباعث شد ، رابطه اشون نزد نیهم. که ارسم داوطلب شد ورفت

 شهیآدمو نم نیا گهیم. براش قائله یاحترام خاص یتره اما عل کیکوچ یاز عل یسال ازدهیارس ده  نکهیباا. انیدرب

 یپسرشونم وجهه اجتماع یکیاون . هیک یبدون یکن یباهاش زندگ دیفقط با.کرد فیازش تعر شهینم.شناخت

به نظر  یآرش بزرگتره ول. دوقلوأن گنیهمه م.فرقشون ده ماهه گنیم. شناسمش یکمتر م یلیخ. داره یخوب

شناسم، به نظرم بهتر  یم شتریچون من ارس و ب دیشا.هیالبته اونم جوون خوب ومعقول. ارس عاقلتره ادیم

 ...خدا هردوشونو واسه خانواده اشون حفظ کنه. ادیومهربون تر م

. نداشت یحس خوب. درسرش افتاده بود يبد يهم هوا فیتعار نیباا.مرد جوان شده بود ریبدجور درگ هیسا ذهن

 :بحث وذهنش گفت يعوض شدن فضا يبرا

 د؟یشما چرا تا حاال بچه دار نشد_

 :زد یلبخند تلخ الیل

 . میخدا نخواست بچه دار ش_

 :وگفت دیکش یآه

 قیمن ال.خدا حق داشت .سرپرست اما شرمنده شدم یب يموسسه وبچه ها يرفتم دنبال کارها نیواسه هم_

 .داد ینبودم واالاون فاجعه ها رخ نم يمادر

 . دینگ ينجوریا_

دادم واستعفا دادم،  لیچرا موسسه رو تحو دنیها پرس یحام یاون قدر شرمنده ام که وقت. هیسا قتهیحق_

گفتم ، سهل  یکردم و م یتوچشمشون نگاه م يچطور. ارس بود نیهم ، هم شونیکی. نتونستم راستشو بگم
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گل  نیبچه ام ع. رهیگ یم شیتآ گرمیافتم ج یرعنا که م ادی.وجون چندتا بچه رو نابود کرده ندهیمن آ يانگار

 ...اونم ازهما که ... زیهمه چ یب طونهیخدا نگذره از اون ش. پرپر شد

 :تکان داد وگفت يسر الیل. دیاز چشم هردو جوش اشک

 نیوقت ا چیه کنه،یم تشونیاذ یبگن چبترسن و بهم  يزیازهرچ ستیداده بودم که الزم ن ادیاگه بهشون _

کردن روحشون ازدستم  زیخورد وخوراك وپوشاك ومدرسه اشون شدم که تم ریاونقدر دائم درگ. شد ینم يجور

نگاه کرد تا همه  نانهیب وش، چشم بست وخ یلیبود به خاطر تعصب فام دهید یهم که هرچ يریخانم ام.در رفت

 .اومد یسرمون م يا گهید ي؛ چه بالها ياومد یدونم اگه تونم ینم. بدبخت شدن

 :دیاشکش را پاك کرد و پرس هیسا

 د؟یازهما خبر دار_

خداکنه بتونه بعدازاون همه . و مخارجشو برعهده گرفته یخانواده هم سرپرست هیانگار . تحت درمانه.آره_

 .نهیرنگ آرامش بب بتیمص

 مش؟ینیبب میبر شهینم_

 .شهیکه نم طیشرا نیباا. بهتر بشه وبتونم تنهاش بذارم یکه عل یموقع يبذارم واسه  دیبا یول. چرا_

 د؟یو تهران دار یشما کس_

 میبر میداشت میتصم. خلوته یلیعمو وزن عمو داره که بچه دار نشدن ودورشون خ هی یاما عل! من که نه_

دادم کنارخانواده خودم وبعدم  حی، من ترج یخب با رفتن عل یول میایدرب ییتا ازتنها میکن یتهران وبااونا زندگ

 .میشد که باز موندگار شد نیا. موسسه باشم يبچه ها

 :نگاه کرد هیسرچرخاند وبه سا.کرد مکث

 ؟يتو تمام خانواده اتو تو بمباران از دست داد _

 :و سرتکان داد دیلب برچ هیسا

 نیمادرم هم. م با خاله ام بودعمو یعروس. بودند یپدرو مادرم جنوب یول میکرد یم یما خودمون تهران زندگ_

پدربزرگم  ياون شب تو اون بمبارون وحشتناك همه خونه . دونه خواهرو داشت که اون شب عروس شد هی

 يپسرعمه  هیفقط . موندم یمنبودم زنده ن اطیمنم اگه توح. خمپاره درست وسط خونه خورد هیجمع بودن که 

 .حالش بدبود که دوروز بعد تموم کرد اونقدر یآوردنش ول رونیداشتم که زنده ب کیکوچ

 :دیلرز شیچشمش شره کرد و صدا ياشک ازگوشه  يها قطره
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همه ... همه رو کشتن.رو زدن یاون شب فقط مناطق مسکون. خواهروبرادرم. خانواده ام. همه قتل عام شدن_

کنه  یزندگ خواستیکه تازه م ینه تازه عروس... ساله کیروزه و کی ينه بچه . کس رحم نکردن چیبه ه... رو

 ...و

سر او را  الیل. دیتر از شبِ قبل شروع شد،بغضش به هق هق رس اهیکه س یستاره وصبح یآن شب ب يادآوریبا

نشست، درمان  هیکه برجسم وروح سا ییآن زخم ها یمرهم چیکرد ، آرامش کند اما ه یسع.درآغوش گرفت

 ..نبود یفراموش شدن. بود رانیشد ،و یدسته جمع يود وبعد گورکه مامن آرامش ب يهنوز آن خانه ا. کرد ینم

 

*** 

انگار عادت کرده بود ، هرروزش را در روز . افتاد هیشبِ قبل از سر سا يشدن ، حال وهوا داریشروع صبح وب با

 یاوقات از شدت سرما دلش نم یگاه. هوا صبح سوز داشت. تا روزگارش راحت تر بگذرد. قبل جا بگذارد

به  یرا شست و آب شیدست ها. شدیاو درست نم يبا اراده  زیچ چیهم استفاده کند اما ه ییت ازدست شوخواس

آشپزخانه سر  ياز پنجره  الیزنگ در ، ل يپاتند کرد تا زودتر داخل برود اما با بلند شدن صدا. صورتش زد 

 :آورد و گفت رونیب

 .چادر هم رو بند هست. جان هیدرو باز کن سا_

سر  يچادر را رو. گفت یچشم عانهیباران کند اما مط ریموقع صبح آمده ، ت نیرا که ا یخواست آدم یم دلش

بود ، همه  ستادهیکه منتظر ا ییجوان آشنا دنیدرهم در را باز کرد اما باد يا افهیباق. انداخت و سمت در رفت

با  یخاک يآن لباس ها ضیتعو تشمهم شد که تنها تفاو شیبرا روزیهمان آدم د. کمرنگ شد شیبرا زیچ

 .بود یمشک يو شلوار پارچه ا يسرمه ا يوریپل

 شکر خدا؟ یخوب. خانم هیسا ریصبح بخ_

مرد اشعه  نیا نیهم صدا ولحن دلنش دیشا ای. را قرض داد دیو خورش دیکش یاسفندماه، مرداد سرک انیم انگار

 یاش را به سخره م ینگاهش کند، دست پاچگ میحس کرد اگر مستق. را با خود همراه داشت دیاز خورش يا

خجالتش  يِ دخترك را پا والارس اح. تشکر کرد یرا جواب داد وبابت احوال پرس رشیسالم وصبح بخ. ردیگ

 :کرد راحتش کند یگذاشت و سع

 شده؟ داریخانم ب الیل_

 :هجوم آن همه احساس گم بود انیعقلش م يکرد آرام وموقر رفتار کند اماواقعا دست وپا یسع هیسا
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 .کنم یاالن صداشون م. بله_

 .مارستانیب میبر ادیفقط بگو منتظرم تا ب. ستیالزم ن_

مرتبه به خودش  کیچشم گفت و خواست در راببنددکه .تکان داد ي، سر نیسنگ ياز آن فضا زیگر يبرا هیسا

نگاهش به . و لبش را به دندان گرفت دیدر را عقب کش يفلز يدر راکامل ببندد،دوباره لنگه  نکهیقبل ازا. آمد

فکر . راهم درکنترل گرفته بود ارشیواخت هراه انداخته بود و اراد یگوشیچرا دلش باز. خندان ارس افتاد يچهره 

 :با خجالت گفت. مرد جوان کم کم روشد يافسار بزند اما دستش برا تواندیکرد رفتارش را م یم

 ...ل تاداخ دییبفرما.دیببخش_

 .خانم خبر بده الیشما فقط لطف کن و به ل.مونم یمنتظرم نجایهم. ممنونم_

 انه؟یاست  ییتر آن لبخند جادو بیصدا ولحن و چهره، از همه عج نیا ایشده  وانهیدانست د ینم گرید هیسا

. به داخل برگشت باز گذاشت و مهیدر را ن. بروز دهد يمعطل نکرد واال معلوم نبود ، چه رفتار خنده دار گرید

. هم مطمئن شد هیِ سا حیمختصر، توض باحدس زده بود که ارس است و.در چهارچوب در با او برخورد کرد الیل

 :ستادیا الیرفت که با حرف ل یبه سمت اتاق م هیسا

 ؟يریامروزمدرسه م _

 .سوم باشم ياز کالس ها یکیسر دیامروز کامل با. بله_

 .میپس حاضر شو باهم بر_

 يلحظه ا. گفت و سمت اتاق رفت یچشم. زبانش را کنترل کرد یول "او"همراه ِ یعنیخواست بپرسد  یم دلش

ساده  یدخترک یاتفاق زندگ نیرنگ ، داشت مهم تر یخاک يپوش با لباس ها نیمرد ِ پوت نیا. ستادیاتاق ا انیم

 ...شد یم هیمثل سا دهیکش یو سخت

ارس پشت فرمان نشست و در . نشستند نیدادند و داخل ماش مختصر وگرم ارس را جواب یواحوالپرس سالم

 :حال استارت زدن ، گفت

 مارستان؟یبرم ب میمستق ن؟یکار ندار ییجا_

 :گفت الیل

 .میمزاحم شما هم شد. شرمنده ارس خان_

 .میقرار شد باهم تعارف نداشته باش_

 .بره مدرسه دیبا هیاما سا مارستانیب رمیمن م_
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به او  هیچند ثان يشد و برا ری، غافلگ دیپائ یدخترك که اورا م يچشم ها. نگاه کرد هیبه سا نهیاز داخل آ ارس

 يکرد به رو یخورد اما سع نیچ قشیپلک ارس از لبخند عم ي د،گوشهیرا دزد شیچشم ها یوقت. ماند رهیخ

 :اش گفت یمیباهمان لحن ساده و صم. اوردیخودش ن

 .يبه چشمم بزرگتر اومد. خانم هیسامن فکر کردم درس ومدرسه تموم شده _

لذت ناشناخته همراهش  کیکه  ییگرما. سراغش آمد بیعج يحس کرد باز آن گرما هیلبخند زد اما سا الیل

 :بود

 .شمیم نیگزیبخواد،من جا یاز معلم ها مرخص یکیروز  هیاگه . نمیگزیمعلم جا_

 :ارس باال رفت يابرو

 .نشدم هنوز ریپ. نبوده دید يپس خطا. به شما نیآفر_

 :با لبخند گفت الیل

 .تونیکجا بود؟ انشاال داماد يریپ_

مادروآقا جون با اون همه اقتدار هنوز نتونستن . داره ادیکه اونم ادا واصول ز. خانم الیفعال آرش سرِ صفه ل_

 .وبسازم  دبسوزمیبا يتر کیمنم به گناه اون ده ماه کوچ. سفره عقد يبنشوننش پا

 :دیخند الیل

 .شهیزود بخت آرش خان هم باز م یلیانشاال خ. دیگران نباشن_

فقط . نبود یبه مدرسه ، صحبت خاص دنیراه تارس ي هیبق. هم به خنده افتاد هیارس،سا ظهیگفتن ِ غل "انشاال"با

 هیسا. رود، مجبور است تنها بماند تاشب او بازگردد یگفت ظهر که به خانه م الیشد ل یم ادهیپ هیسا یوقت

دنباله دار نگاه او  رینگاه کند واال مس سبه ار یجرات نکرد هنگام خداحافظ.کرد یتکان داد و خداحافظ يسر

 ...دید یراهم م

*** 

استراحت مطلق کند واال ممکن بود مشکلش  دیبا یکردند که تامدت دیسفارش اک. چندروز بعد مرخص شد یعل

 الیآنکه ل يبرا هیسا. شد ادیز ادتیع يشنا واقوام برادوست وآ ياو به خانه آمد، رفت وآمدها یوقت. حاد شود

سر  هیمخالفت کرد اما سا دیفهم یال وقتیل. تواند برود یبه مدرسه اعالم کرد که نم يدست تنها نماند،چندروز

تازه . سخت بود  طیبا آن شرا ماریومراقبت از ب يواقعا مهماندار. کمک به او خانه ماند يحرف خودش ماند و برا

آمدند  یساعته م کی یادتیخصوصا که اکثر اقوام فقط درحد ع. افتاده است الیدوش ل يرو يچه بار دیفهم یم
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کار ومشکالت خودش بود که در آن برهه از  ریدرگ یهرکس... خودشان يوبرادرها هرخوا یرفتند ، حت یو م

 یتنها کس. کرد ینداشت وصبورانه و بامحبت همسرش را تر و خشک م یتیهم شکا الیل. کرد یم دادیزمان ب

هم  اگرفت وشبه یچندبار تماس م يروز. ماند،ارس بود مارشیخانه وب نیچندروز دائم حواسش به ا نیکه درا

 يهم ارجمند زاده  کباریرفت و آمدها چندبار، آرش هم همراهش آمد و  نیدرا. رفت یو م زدیبه آنها م يسر

 شیسر خود آورد اما درانتها برا ییسرزنشش کرد که چه بال یکم. اش آمد یمیکارمند قد دنید يبرابزرگ 

مسجل شد  هیسا يموضوع برا کیها  دارید نیدرا. آتش خاموش شود نیکرد و دعا کرد زودتر ا یسالمت يآرزو

رفتار آرش بدنبود اما . برخوردار بود یبیعج یتیاز انعطاف و جذاب. ارس با خانواده اش شد بیوآن هم تفاوت عج

را  زبانیآمد که م یوغرور خاص در رفتارشان به چشم م ینوع خشک کی. به پدرشان داشت يشتریشباهت ب

آدم خاص و  کیدرمجموع ارس . دیشد از نوع رفتار وصحبت کردنشان فهم یم یرا به راحت نیا.کرد یمعذب م

 ...کرده ریدانست قلبش را درگ یوز آخر ، نمکه تا ر یآدم ِ متفاوت. متفاوت شده بود

 :گفت اریاخت یبه ساعت نگاه کرد و ب هیمهمانها رفتند،سا یوقت

 .ادیب گهید قهیفکرکنم تاده دق_

 :وظروف گفت لیسرگرم ِ جمع کردنِ وسا الیل

 ؟یک_

 .گهیارس خان د_

 :لبخند زد وگفت هیسا.با تعجب نگاهش کرد الیل

 .ادیآخه هرشب سرساعت نه م_

 .رهیوم ادیم یمن حواسم نبود که چه ساعت_

حرفش  يرو هیوتوج یتفاوت یب ي هیکرد سا یو سع دیراجمع کرد لبخند وذوقش را پس کش شیدست وپا هیسا

 :اندازدیب

 .حواستون نباشه هیعیطب. یش یخسته م یلیو خ یآقا هست یوعل رمهمونیخب شما درگ_

 .دخترجون شهینم قیقواسه آدم مهم نباشه،روش د يزیچ هیتا  یول_

 :حالت گرفت شیدخترك گل انداخت و صدا يها گونه

 .متوجه شدم يجور نیمن هم_

 :زد وگفت يلبخند محو الیل
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 .نداشتم يمنم منظور.دونمیم_

 يسرچرخاند،جا یوقت.ساعت درست نه بود .به ساعت نگاه کرد الیل. شدن حرفش ، زنگ در راهم زدند باتمام

خصوصا اگر . بود بایز شهیدخترانه و احساسات آن دوران هم ياهایرو. لبخندش پررنگ تر شد. بود یخال هیسا

 !...يشد یمثل ارس م یآدم ریدرگ

خودش  يمرد جوان متعجب بود اما به رو يتازه  يلطف ها نیازا الیل. هم دوباره همراه ارس آمده بود آرش

که آنها آورده  ییها ینیری، ش هیسا. به هم داشته باشند ییهت هاشبا دیبا. باالخره اوهم برادر ارس بود. اوردین

 .رفتند رونیو باهم ب ختیر يهم چا الیل.دیبودند ؛ داخل ظرف چ

نشسته بود و گه گاه  یمبل يبود، اما آرش رو یتخت نشسته بود و مشغول گپ زدن و شوخ يرو یکنار عل ارس

 ياحساس کرد ؛ چشمانش رو هیسا. نگاه آرش متوجهشان شد هیوسا الیبا آمدن ل. زدیم یارس ،حرف يبا اشاره 

 ...کردند ونشستند يمختصر یرساحوالپ ییرایهنگام پذ. کرد وجواب سالمش را داد یطوالن یاو مکث يچهره 

 ؟يندار مونیوا نیپسر؟ مگه تو د يوبر یکن ییمنو هوا ياومد_

 :وگفت دیخند ارس

فکرِ منه عذبم . کشه یهم مدام نازتو م رینظ یب يکدبانو هیو يدیو خواب یگرفت. کنم یم یبهت گفتم تالف_

 .شم ییهوا دیکه شا یکن ینم

ارس کمک کرد وبالش را پشتش گذاشت تا راحت تر .چهره اش از درد جمع شد.جابه جاشد یبا خنده کم یعل

 :ندیبنش

 .ارس یقصه رو به نفع خودت تموم کن يخوب بلد_

 .و راه منم هموار شه یکن حتیبلکه آرش و نص ارمیتو م يبرادرِ من؟ دارم به رو يچه قصه ا_

 :زد يلبخند آرش

 .موند یمادرمون تو جبهه نم يواال دوسال بااون همه آه وناله  برهیم شیکار خودشو پ يطور نیهم شهیهم_

 :زد شیبرا یچشمک ارس

 بده که به فکرتم داداش؟_

 .راهتو صاف کنم يواجب شد که منم به زود_

 :دست او گذاشت يبا لبخند دست رو یعل. گفت نیارس باال رفت و آم يها دست

_؟یهست یراه یحاال ک 
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 :بالبخند نگاهش کرد ارس

 .فردا صبح انشاال_

 ياما دستش رو "کجا؟"آمد که بپرسد شیتاپشت لب ها. دیخوردونگاهش به او چسب یتکان سخت هیسا قلب

تا اضطراب نگاه  دیچرخ یاو م يمردمک چشم ها هیکاش فقط چند ثان. دیربط نگو ینشست تا باز ب شیلب ها

دل ِ .کرد یافاقه نم وخنده یشوخ. انگار بغض داشت. بود یحواس ِ ارس متوجه عل ياما همه  ابد،یدخترك را در

جامانده  ش،یو جان فدا دیقتله گاه هم رزمان شه انی، م یخاک يکنار محراب ها زها،یمرد ، پشت آن خاکر نیا

رزمنده ها ، به دور از هر  یبهشت را استشمام کرد و به برزخ خو گرفت؟ حال ِ عرفان يشد هوا یمگر م. بود

جبهه ، . دروغ نبود.شعارنبود. و جنسِ همان خاك گرمِ الله زار بود ،رنگینیباهر رنگ و نژاد و قوم ود ،یتعلق

و  رانیشد ، تاا ختهیکه ر ینیرنگ يخون ها. کرد یها مهر م یجان فشان بود که اعتبارش را يثاریمهد عشق وا

 ...آن قومِ ظالم نرود يعقده ها ربارِیتمدن هفت هزارساله اش، ز

 یجمع م اتیمونده که قبل از هر عمل ییزهایکنار همون خاکر یبچه ها برسون وبگو دلِ عل يسالم به همه _

تخت موند و  نیا يمن رو اقتیل یجونِ ب. کدوممونو بخوره يقراره حلوا یکه ک میبست یم م،شرطیشد

ومرداب ها گم  زاریاون ن يالگل و ونیحلوا وخرما م يبو... زارهاشیون یسرودست بچه ها کنار ِ اون رود وحش

 .هم جاموندم زهایشد ، اما من از خاکر بشونیشد وعطر بهشت نص

 :را فشرد وآرام گفت یدست عل. رس درهم بودا ياخم ها. سر خورد یپلک عل ياشک از گوشه  قطره

، اما  یشهادت رفتن عل يجونشونو گرفتن کف دستشون و رفتن تو دلِ دشمن ،با آرزو یبچه ها وقت يهمه _

 نید يادا. جنگ وجبهه يپا یگذاشت تویچندساله زندگ. يتوحقتو ادا کرد. که همه مثل هم باشن ستیقرار ن

و  یشیپا م يتوهم زودتر رو انشاال. برادرِ من ستیو تانک وخمپاره ن بارریفقط به جون سپر کردن مقابل ت

 .يگردیبرم

 :حرف ارس را ادامه داد الیل

 .شهیروزگار سخت همتموم م نیروزا ، ا نیانشاال هم_

سرخ و پر آب دخترك زد که نگاهش  يبه چشم ها يگذر شیراه، چشم ها انیاما م دیارس سمت اوچرخ سر

 :گفت و افزود نیآم الیدرجواب ل. فرستاد و لبخند زد رونینفسش را ب. انداخت نییکرد وبا مکث او سر پا یم

 .چون رفتن با خودمونه وبرگشتن باخدا.دیحالل کن دیدید يبد. خانم الیجنوبم ل یمن صبح راه_

 .هنوز دوهفته مونده. دیماهه دار هی یمرخص هیکه گفت  یعل_
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 .گردنیبچه ها دارن برم يکه همه  اومده شیپ یضرورت هی_

 :گفت آرش

 .ها فرق داره يو اجبار نیداوطلب طیشرا_

 :به برادرش نگاه کرد وگفت ارس

سرِ  دیکه متعهده با یاون.نداره يدرجنگ ؛ داوطلب و اجبار ياضطرار طیشرا. ستیتر ن نیخونشون رنگ یول_

 .عهدش بمونه

 هیبذار بق ؟يدیارس؟ دوسال جنگ یگوشت جلو تانک ش يوبر يوکارو درستو بذار یعمر وجوون یعنیتعهد _

 .ببرن ضیهم ف

 :درهم گفت يبا چهره ا ارس

 .شو الیخ یبره داداش پس ب یآدمو سر م يکم حوصله  هی يتکرار يبحث ها_

 :تکان داد وگفت يسر آرش

 .يریگ یم يا جهیآخرش چه نت نیبرو بب. یکن یکارِ خودتو م م،توبازیگ یم یماکه هرچ_

نگاه  یداد وبه عل صلهیبحث سر دراز دارد اما با سکوت ِ خود ،بحث را ف نیارس ، معلوم شد که ا ياخم ها از

 :کرد

پا بلند  يتا رو یلیخداوک... یفقط عل. یزودتر سرِ پا ش یکن تا بتون تیشمام فکرتو راحت بذار وخودتو تقو_

 .یخوب استراحت کن دیبا.ادهیطول درمانت ز! يایوب یفتی؛ دوباره راه ن يشد

 .اش خدا بزرگه هیواسه بق. پا بشم يتودعا کن که من رو_

 :جلو تر رفت وگفت الیل. هم ازجا برخاستند هیبا بلند شدنش،بق. دیرا بوس یخم شد و سرِ عل یبا مهربان ارس

 .دیامشبو بد بگذرون. میما هنوز شام نخورد_

دندونمه اما مادر  ریکرده ومزه اش هنوز ز ریدست پخت شما منو که بدجور نمک گ. خانم الیل دیدار اریاخت_

 .بمونم ششیپ شتریبهتره که ب. کم ناخوش احواله هیامشب 

 :دست داد و گفت یبا عل آرش

تلفن خونه وکارخونه هم که .خبرم نذار یبود ب يکار. آقا یدرنبودنِ ارس، منم دوست خودتون بدون عل_

 .هست میمستق

 .مدت زحمت دادم نیتو ا یحساب.جوون يبزرگوار_
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کفش  دنیارس بعد از پوش. رفت رونیپشت سرِ ارس ب. برگشت که تشکر کرد الیلبخند زد و سمت ل آرش

مختصر داخل خانه عقب  یدنبالِ دخترك گشت که انگار باهمان خداحافظ ار،یاخت ینگاهش ، ب.  ستادیا شیها

گفت تعارف را کنار بگذارد .دکر الیرا به ل یگرفت و باز سفارش عل ینفس. امدیان نبدرقه اش ينشسته بود وبرا

آرش پشت ِ فرمان . رفتند رونیکردند و ب یباالخره خداحافظ. بگذارد انیداشت حتما آرش را درجر يوکار

براق  ياچشم ه.افتاد یعل يخانه  يکه چشمش به پنجره  ندیدرراباز کرد تابنش.را دور زد نیارس ماش.نشست

که آرش زد ،  یبا بوق. شد یاراده مکث کرد ونگاهش طوالن یب. شد ریغافلگ.دخترك کنار پرده،انگار نم داشت

چشم .هنوز مشخص بود یکوچک ي هیدوباره که سرچرخاند پرده افتاد اما سا.  "امیاالن م"خورد وگفت یتکان

شکسته،پشت  یبغض انیکه دخترك صورتش را م ییانگار قلبِ اوهم،پشت درِ آن خانه، درست جا. بست

 ...مانددستانش پنهان کرد،جا

**** 

کرد که  یم یدرتمام طول عمرش سع. شده است جادیبزرگ ا يحفره  کیاش ،  یخال یکرد در زندگ یم فکر

هم بود که بعد از  نیهم.دخترانه اش را پر کرد يایکه دن ییبه عروسکها یوابسته نشود،حت يزیزود به چ

 يدارهایارس و د يواضح بود که جا.  دیایسخت ، کنار ب طیشرا نیشدن خانواده اش ، توانست باا یالشمت

را  یحس دنشیباد. آدم خاص است کی شیتمام بود که او برا يمسجل وباور شیبرا. شده است یهرروزه خال

. شد یدلتنگ هیشب. شد حس ،آزاردهنده نیکرد وبا رفتنش ا جانیتجربه کرد که روح باکره اش را دست خوش ه

جعبه  الیخواست به دور از چشم ل یدلش م. که بار آخر او آورد خورده شوند ییها ینیریخواست ش یدلش نم

 یعقلش تشر م.  ستیچ بیو غر بیعج يکارها نیا. اش را نگه دارد ،اما باز به خودش تشر زد که عاقل باش

دل . خواست یاش را م یخاک يپوش با لباس ها نیپوت اهیدلش آن جوانک چشم س. کرد یزد ودلش بغض م

احساس نو پا در قلب دخترك جا  کی يارس رفت ورد پا. شکست یم گربا هر تلن. شد یکه تشر سرش نم

. ترش کرد يمنزو یخال يوجا یکسالت و روزمرگ. آمد يبهار يزمستان رفت وماه ها.روزها گذشت یوقت. ماند

 بشیرفتن ترغ رونیبه ب الیل. دوست نداشت بهشتیشهر را درماه ارد يفابا ص يابانهایخ یحت. کارش کمتر شد

نداشته  يگرفت تا کم کم ارس را به دست همان خاطره  میعاقبت تصم. کرد یم یشانه خال هیساو کردیم

. کرد ینم غیدر الیانصافا از کمک به ل. دیآرش راهم د شیمدت کم وب نیدرا. نداشت يراه ،مقصد نیا. بسپارد

به پست او خورد وتاخانه  یهنگام برگشتن از مدرسه اتفاق يچندبار.معذب بودند یلیهمه هنوز بااو خ نیباا

 نکهیباا. کرد یکرد و سکوت م یبارها خواست احوال ارس را بپرسد اما باز احساسش را مهار م. آمدند نیباماش
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داد اگر  شنهادیپ یحت. بود یمهربانجوان .حوصله بود اما به نظرش ، قضاوتش درمورد آرش هم عجوالنه بود یب

مشغول شود اما با توجه  يتواند در دفتر کارخانه به کار ی، م ندک یصرف نم ایسخت است  شیکار درمدرسه برا

درضمن . داشت اجیاحت شتریاالن مدرسه به حضورش ب. را رد کرد  شنهادشی، پ یلیسال تحص یانیپا يبه روزها

 یدلش آرامش م. خانواده اش بود را داشت ییدارا يمانده  یهم که باق جمع وجوررا یهنوز آن حساب بانک

، تمام  یسردرگم یگاه. گم شده بود ایدن يروزها وساعت ها انیانگار م.کرد یم یجیگ احساس. خواست

خواست دوباره به جبهه  یپا شد ، م يکه رو یعل. آزار دهنده شده بود یفیبالتکل. کرد یوجودش را احاطه م

. ، استراحت کند اوردهیکه سالمتش را به دست ن یمانع شد که حداقل تا زمان الیل يبرگردد اما قسم دادن ها

بود،راه  یفروش وهیاش را که م یرفت و کار خانوادگ یکوچک يبه سراغ مغازه  یقانع شد و ل یهم عل تیدرنها

رفتن به سر  يآنقدر خوب بود تا هوا هیرفتارش هم باسا.ماندداخل خانه ب یلیتواند خ ینم گفتیم.انداخت

روابط بهتر بود . آورد  یم هیرا هرچند کمرنگ به لب سا دکرد ولبخن یاو را دخترش صدا م یگاه. دخترك نزند

 . داشت ياما دل سرِ ناسازگار

موقع . زد یتا آن روز به عنوان مراقب هرروز به مدارس سر م هیسا. سال تمام شد انیامتحانات پا باالخره

.  ستادیا شیرنگ مقابل پا اهیس زریمنتظر اتوبوس بود که باز آن بل. تکرار شد شیبرگشت باز اتفاق چندوقت پ

ارس بود . آرش نبود شیمرد روبه رو نباریا.شد،خشکش زد ادهیراننده پ یبه لبش آمد اما وقت یلبخند کمرنگ

 :گرفت يکه تمام قلب دخترك رابه باز ين لبخندباهما

 ...یخسته نباش. سالم خانم معلم_

انگار .شوق ،بهت را کنار زد و لبخند به لبش آمد. را گرفت هیدور قلب سا يخنک بهار میوزش نس هیشب یحس

 جانیکه از فرط ه ییبا صدا. که عطش را رفع کند دید یزالل م يمفرط ،مقابلش چشمه ا یتشنگ کیپس از 

به . تر شد قیعم لبخندشتر و ینگاه ارس طوالن. داشت ، سالمش را جواب داد و تشکر کرد یلرزش محسوس

 :اشاره کرد وگفت نیماش

 . شما يخونه  رمیدارم م.دییبفرما_

 ...آخه مزاحم_

 .خانم هیسا نیبش.کنن یخانم معلما تعارف نم_

کدام  يوذوقِ دلش را پا یهمه خوش نیا. بخورد نیاز فرط شعف ،زم دیترس یم.  دیلرز یم هیسا يوپا دست

زد؟ دل  یلبخند م شیساده به رو نقدریا یواقعا زندگ ایدچارش کرده بود  الینوشت؟ خواب وخ یم دهیمهر ند
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و  يبهشت داد يوعده  ؟یداشت یمرا معلق نگه ن ایشد دن یچه م ایخدا. نیزم يرو شیدر آسمان هفتم بود وپا

آنقدر که حالِ  ؟یکن یم ریاس نینبود که دل را به بهانه بهشت، در برزخ زم یکاف هیتنب نیهم. میشد ینیزم

تاباور  اوریدرب جهیرا از سرگ نیزم نیهم ؟یرا ببخش تیشود بنده ها یم ؟یتوخوب ایخوب معلقمان کند؟ خدا

 ...محض است یقتیحق. ستین ایمحبت فقط خواب ورو میکن

 ي شهینشست و ش. کند ی، باعث شد تا احساس خفگ هیسا بیعج جانِیگرمِ اواخر خرداد و حال وه يهوا

 :گفت یبه طرفش انداخت و با مهربان یارس در حال حرکت نگاه. داد نییرا پا نیماش

 سخت باشه،نه؟ دیمشت بچه با هیکالفه کننده،سروکله زدن با  يگرما نیتوا_

 :آرام گفت.چشم نگاهش کرد ياز گوشه  هیسا

آقا بااون همه زخم ودرد ،بااون همه عشق از  یعل یوقت.ادیم ونیزیوتلو ویگلوله از راد کیشل يصدا یوقت_

تا من در آرامش  دیگذر یم هاتونیوابستگ یلیو از خ يریشما م یوقت. گهیو حماسه ها م دنیخاطرات جنگ

 هم داره؟ ییمقابل چندتا بچه معنا یباشم، خستگ

 :تر شد قیاند و لبخندش عمدخترك ثابت م یارغوان مرخین يارس رو نگاه

خصلت تو خون همه  نیالبته ا. یهست يدختر مهربون و متعهد. نبود جایپس شناختم تواون مدت کم ازت ب_

وقت خرمشهر آزاد  چیمونه واال ه ینبض م هیواسه اشون مثل ... شتریها ب یهاست و درخون جنوب یرانیا

 .شدینم

 .نده هامونو حفظ کنهرزم يخدا همه . جنوب وشمال نداره ارس خان_

 :داشت ،گفت طنتیش یکه کم ینیبا لحن دلنش ارس

 .چشم انتظاراشونم خسته نکنه_

 کیکشمکش ،  نیدرا. دیکوب یرا برسرش م یدختر جنوب کیدربند احساسات بود و عقلش مدام وقار  دلش

 وانهید.دهد یدل جواب نم يبرا يقلدر...  "به دل دستور داد؟ ایتوان آ یم". دیخواست به عقل بگو یم یانجیم

همه دل دل زدن ها رابکشد و حرمت  نیتوانست افسار ا یم هیرا از عقوبت ترساندن خنده آور است اما سا

ممکن بود از .جرات نکرد نگاهش کند گرید.حبس کرد نهیکالم او نفسش را درس طنتیش. ونجابتش راحفظ کند

 نیکه مدتها بود از محبت خانواده محروم بود،اول یترکدخ يبرا. ستیخنده دار ن. همه شوق ،مدهوش شود نیا

 . دانست یدلش ضرر داشت و خودش نم يهمه احساس برا نیا. ختیتوجه، حال دلش را به هم ر

 عوض شده؟ يکرد یکه کار م يمگه مدرسه ا. دتتید ریمس نیوقتا توا یآرش گفت گاه_
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 :گفت شیبا دست ها يمشغول باز هیسا

برم؛ از  شیپ يجور نیهم. هم به خاطر مقبول بودن کارم وکم بودن معلم باهام کار کرد گهیمدرسه د هی. نه_

 .معلم ثابت باشم تونمیم گهیدوسه سال د

 .نیآفر.يدار یپشت کار خوب_

 :لب تشکر کرد و ارس دوباره گفت ریز هیسا

 .یوارد دانشگاهم بش یتونی،م یکن شتریکم تالشتو ب هی_

 .سخته خب... دوست دارم اما_

 .یتو کارت موفق ترم هست ينجوریچرا؟ ا_

 :چشم نگاهش کرد وگفت يباز از گوشه  هیسا

 ن؟یچرا درستونو رها کرد ه،شماینجوریاگه ا_

 .افتاد نییپا عیسر هیلبخند زد و نگاهش کرد که سر سا ارس

 .گرفتم یم ادیخوندم و یم دیبود که با يدرس مهم تر. وقفه توش افتاد. من درسمو رها نکردم_

 :کرد وزمزمه کرد مکث

 .ستین یشگیهم یزندگ ياما تجربه  ادگرفتیورق زد و شهیم شهیکتابو هم_

 شه؟یم دایپ یوسط توپ وتانک وترس ولرز چ_

 !یحرفو بزن نیا دی،نبا يتوکه خودت وسط جنگ بود_

 :داد حیتوض يفور هیسا

 .شما نبود يمنظورم مخالفت با حرفا_

تو . دونهیرو بهتر م یکنه ، قدر زندگ یتجربه م کیکه مرگو از نزد یکی.گم یبرات خالصه م نیبب. دونم یم_

شه  جادیا ییفضا شهیباعث م نیهم. ومبارزه باهم ادغام شده اتیوح یجبهه، وسط اون همه دود و خاك، زندگ

و  يمعنو يالبته فضا. يببرلذت  شتریب یترس ومرگ، از زندگ یقدم کی، يریگیدرونش قرار م یکه وقت

 .کنه هم بحثش جداست یم دادیکه اونجا ب یخاص

 :بود،بالبخندگفت شیحرف ها يکه منتظر ادامه  هیو به سا دیچیکوچه پ داخل

 .شما خارج باشه ياز حوصله  دیشا_

 :حواس گفت یب هیسا
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 .بدونم شتریاتفاقا دوست دارم ب! نه_

 :دیرا پارك کرد و سمت او چرخ نیماش ارس

 ؟يرو که دوست دار هیافظح_

 :بالبخند سرتکان داد و ارس ادامه داد هیسا

 ...کنم که فیبرات تعر خوامیهم م گهید يقصه  هیتازه .قصه امون باشه همونجا ي هیپس بق_

 :از دخترك جدا کرد يکرد ونگاهش را بالبخند معنادار مکث

 .بزرگترت باشه يبا اجازه  دیکه اون با_

معلوم بود که متوجه منظورش شده . دییحال ِ او را پا یچشم ریارس ز. خشکش زد وبا بهت نگاهش کرد هیسا

 :نگاهش نرم باال آمد وگفت. است

انشاال بعداز بزرگترت،خودت هم . قراره جاده واسه منم هموار شه. وفا کرد یآرش به وعده اش خوب موقع_

 ...آدم ِ هیبا  یمشکل

 دنیبارس. تر شد قیارس ناتمام ماند ولبخندش عم يجمله .فرار کرد نیاز ماش قلبش را برداشت و هیسا

 ...ردیبرگردد و در آغوشش بگ شیشد و سالم کرد تا مرد با شعف به سو ادهیارس پ.داخل رفته بود هی،سایعل

 

**** 

سنگ فرش  ایاست  نیزم يدانست رو ینم. شود یم يچطور سپر شیکه آن روز و ساعت ها دیفهم ینم اصالً

 یآرزو را م يشد که اگر دست دراز کند، ستاره  یباورش نم. آسمان است ياز جنس ابرها ش؛یپا ریز يها

 يبرا ی؛ اما وقت بودهمه فرجام و تحقق آرزو؟ باورش سخت  نی؟ سرنوشت و ا یهمه خوب نیو ا ایدن. ندیچ

کرد که  یشد ، باور م یارس، درخاطرش تکرار م يو صدا دیکش ی، دست به صورتش م شتریب نانیاطم

خصوصا . هم دور نماند الیل ي، از چشم ها شیو شوق چشم ها جانیه. است ستادهیاش ا یقدم کی یخوشبخت

. خورد یمحکم دییحدسش مهر تا يوکم کم ر. ارس شد دنیحالِ خوب ِ دختر جوان، مصادف با رس نیکه ا

. کرد و اجازه گرفت که غروب بازگردد يمختصر ی، احوال پرس اطیخل حکوتاه دا ي قهیارس ، ظهر فقط چنددق

غروب که تلفن . دیرس یبه مشام م یخوب يرخصت گرفتن ، بو ها نینکرد ، اما ازا یمیمستق ياشاره  نکهیباا

به  هیسا يبرا قیدقا. که ارس است دیشد فهم یصحبت کردنش، م نجواب داد؛ از لح یخانه زنگ خورد و عل

به اتاق . رها شود یفیبالتکل نیبود ، تاازا نیدلنش يآن حرف ها يبرا جهینت کیدنبال . شد یم يسپر يکند
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از ظهر که به خانه . آنها، به حرفشان گوش دهد يتا بدون خجالت از نگاه ها دیپناه برد ، اما پشت در چسب

 یکوتاه، با لحن یپس از سکوت یعل یوقت. زن وشوهر معنا دار است نیا يکرد که نگاه ها یبازگشت ، حس م

 نیا دیترس یم. قلبش رامحکم گرفت يرو ه،یسا يدست ها "دیاریب فیتشر. چشم يقدمتون رو"متفاوت گفت

که  دیفهم یم زهتا. اش را بلند کند ییرسوا غیبرد، ج یاش هجوم م نهیس واریکه ازذوق به د ییکوبش ها

مساله بود که انگار دخترك را  کیظاهر  نهایا ياما همه . باستیکردنِ احساس و آرزو کردن چه قدر ز یسرکش

 ...به اشتباه انداخت

نماند که  یباق يدیترد گرید. به اتاق آمد ودرمورد مراسم شب ، با او صحبت کرد الیساعت بعد ، ل مین بایتقر

سرش  د،یرا د شدن و دست وپا زدن حس او دیسرخ وسف یوقت الیل. امشب جا دارد يستاره ها انیلبخند خدا م

  :و گفت دیرا بامحبت بوس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .یرو تجربه کن یو آرامش واقع فتهیسرت ب ياش رو هیانشاال سا. هیسا هیپسر ِ خوب و با اصل و نسب_

 کرد ، نتوانست لبخندش را مهار کند،  هرچه

 :گفت یبا مکث کوتاه الیل

 .خانواده اش تلفن زد و قرار گذاشت يدونم چرا خودش به جا یفقط نم_

کند اما زبانش را گاز گرفت تا  یهم م یخواست بپرسد ، مگر فرق یم. نگاه کرد جیمحو شد و گ هیسا لبخند

 :زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا. حالِ او شد رییمتوجه تغ الیل. دست ِ دلش رو نشود نیازا شیب

 یم ریانشاال که به خ. ارهبذ شیاالن داماد دوست داشته که خودش پا پ. بود میسنت ها مالِ قد نیالبته ا_

 .انیکه گفت با خانواده م نهیمهم ا. گذره

 :گفت یبلند شد و با مهربان الیرود، ل یم رونیب دیخر يداد، برا یکه خبر م یبلند ِ عل يصدا با

نتونه چشم ازت برداره و به انتخابت  یکنم تا کس یلباس خوب برات آماده م هیخودم . ریدوش بگ هیپاشو برو _

 .ِ خدا سعادتت تو راهه دیبه ام. شک کنه

 یم بایچقدر ز یزندگ.رفت رونیوب دیاو کش يموها يدست رو. افتاد نییدخترك گل انداخت وسرش پا صورت

 ...گرفت یبشر را به خود م يشد ، اگرتمام ِ اتفاقات ،رنگ آرزوها
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*** 

را گرفته  بانشی، گر شیپ قیاز دقا بیعج يدلشوره ا. را به داخل آشپزخانه فرستاد او الیدر را که زدند، ل زنگ

گوش . دیها را شن ییها و خوشامد گو یاحوال پرس يصدا. نداشت یبه عکس تمام آن روز ، االن حس خوب. بود

به  الیبعد ل قهیچنددق. دینشن ییصدا ،اماتکرار شود  شیبرا گرید کبارِی،  نیدلنش يکرد ،بلکه آن صدا زیت

کند تا  یاو نگاهش م دینفهم یحت. نشد الیل ریآنقدر ، درحال خود بود که متوجه حالِ متغ هیسا. آشپزخانه آمد

به آن  شیبازدست ها. رفت رونیب الیرا آماده کرد و پشت سر ل يچا ینیس. نتوانست تیو درنها دیرا بگو یحرف

خواست زودتر از همه بگذرد و  یدلش م. رفت شیو پکرد  یجمع یسالم. کرد خیلرزش محسوس دچار شد و 

چرا با او وکنار ِ  دیوقت از خودش نپرس چیکه ه یحال. گرفت یاز او م یبیو آرامش غر يانرژ. ارس باشد کینزد

. ودب دهیرا محکم چسب شیدسته ها فتد،یبخاطر لرزش دستانش ن ینیس نکهیازترس ا. شود یم بشیاو نص

هم سن وسال  یزن جوان.رفتارِ پدرو مادر ِ ارس نشود ياش باعث شد که متوجه سرد یاحساس جانیحرارت وه

 یاش ، معرف دهیکه کت وشلوار مرتب و اتو کش دیرس يِ مرد کی، نزد تیخودش ،گرم تر برخورد کرد و درنها

انگار  ؛دیسر کش شیاهای، به رو شآر يصدا یرا تعارف کرد اما وقت يچا. قلبش مالِ خودش نبود.کرد یاش م

در قلبش  يزیِ ت غیشرم را در چشمانش گرفت ولبخند آرش ، مثل ت يبهت جا. از تنش رد شد يشوك قو کی

 ...پس ارس کجا بود؟. فرو رفت

سست شد و از مقابل نگاه او و  شیدست ها.ارس نبود. دیرس یخال یرا دنبال کرد و به صندل ریمس چشمانش

ذره را به عقلش پس  نیکه برعکس گذاشته شد ، آخر یعت شنسا کیقلبش مثل . گذشت شیها يخوش باور

 ...و خواهشِ دل بود یجز عشق و خوشبخت يگریخبر د. داد

خدا  نِیپا و زم يقلبش، رو ینبود که از خوش يا هیآن سا گرینشست، د یصندل يکه مبهوت وناباور رو يدختر

به  دیکه ام يقصه ا. دینگاه ها را ند. دیحرف ها رانشن. مترسک را داشت کیحکم  ایبود که گو یسیتند.بند نبود

دوست  يآن چشم ها.برادرش نشسته بود وا يارس نبود و جا. اش بست، آنقدر ترش بود که دلش را زد ینیریش

 ...رفته بود يگرید يسراغ قصه  ن،یو لحن دلنش یداشتن

بکشد  ادیخواست بلند فر یدلش م. ، قلبش بغض کرد ارس آمد يبعد که زنگ در را زدند وصدا قهیدق چند

و مرا به اشتباه  يکند که توکرد یبرادرش احساس خرج م یزندگ يقصه  ي،برايکدام برادر"وبپرسد 

از اصرارو  پدرشاناو از محسنات برادرش گفت و  یوقت. را مثل بغضش درگلو چال کرد شیاما صدا "؟یانداخت
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 نیازا. گم بود گاهشیگاه وب يبغض ها انیم هیمتقاعد کردن خانواده توسط آرش وبعد توسط ارس گفت،سا

 ...کرد ینم ینیب شیروزگار خود پ ياسفبار تر برا

*** 

بهت و  انیبود که م یآن ساعات ریهنوز درگ. برد یخوابش نم. نشسته بود وانیا يپله  يحرف و مغموم رو یب

قصه  هیشب. خنده دار بود. پتک محکم برفرق سرش خورد کیمثل  ایدفعه دن کیکرد و  ریگ بشیجاشتباه ع

. بود اهیس اهیشب س... غوششدر آ شیبود و پاها شیدورزانوها شیدست ها. دور شده بود يتلخِ افسانه  يها

 شیلب ها. سرش خراب شد يها رو یآرزو،سقف خوش کی دیزود به ام. دردش آمد. ستاره هم نداشت کی یحت

 .از بغض جمع شد و انگشتانش مشت شد

 ؟يدیچرا هنوز نخواب_

 :به او کرد و آرام گفت یچشم نگاه ياز گوشه . دیکش رونیتلخِ خود ب يایدن انی، دختر جوان را ازم الیل يصدا

 .بره یخوابم نم_

 :آرام و شرمنده گفت. او انداخت يکنارش نشست و دست دور شانه ها الیل

با من حرف زد و رفتار ظهرِ ارس  یعل ی، اما باور کن وقت يحق دار. جان هیشده سا تیاشتباه من باعث ناراحت_

 .خودشه،نه برادرش يبرا يتلفن و خواستگار نیفکر کردم ا دم،یو د

 :و گرفته گفت آرام

 ...آخه... شدم،آخه ریغافلگ. جاخوردم. جون الیل ستمیناراحت ن_

وقت تو مراسم  چیداشت، ه ينظر نیخب اگه اونم چن یبودم از ارس خوشت اومده ول هدیمن فهم. دونم یم_

 دینداشت که باعث ترد يرفتار چیامشب ارس ه. کرد یخونسرد برخورد نم نقدریکرد و ا یبرادرش شرکت نم

اشتباه از .خاطرِ آرشه گفته مراسم به ی، گفت که بعدازظهر هم تلفن دیتعجب منو د یهم وقت یعل. مابشه

 ...و  میدیخودمون بود که اصل موضوعو نپرس

 :نگاه کرد و گفت الیبه ل هیسا

 .شدم ریگفتم که فقط غافلگ.  ستیمهم ن_

 :لبخند زد و دست اورافشرد الیل

 .یهست ینیخب خداروشکر که دخترِ واقع ب_
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به  يزیاحساس سرخورده چ کی يبرا. داد یبود که طعم زهرمار م يزهر خند.کج شد اما لبخند نبود هیسا لب

، ادامه  دیسکوت او را که د الیل. که دردش از هزاربار مردن بدتر بود يلحظه ا یمرگ یتداع یعنی قتیاسم حق

 :داد

. هیخوب یلیاما برادرش هم آدم خ میشناس یم شتریارس و ب نکهیباا.قبال هم بهت گفتم. هیآرش هم پسر خوب_

 لیتما نیکم ا هی... خب . از ارس کم نداره يزیدرواقع چ. مدت چقدر هوامونو داشت نیکه ا يخودت شاهد بود

بود ، اما خب آدما باهم فرق  ینیب شیپ رقابلیو غ بیکه خانواده اش و ارس ازش دم زدن عج يو عالقه ا

از . هاحساسش هم ارزش قائل يمقبوله و معلومه برا یتر باشه ول يکم خشک و جد هی دیظاهرش شا. دارن 

. ارهیبه دست م خوادیکه م یهرچ یعنی. هیمعلوم بود که آدم ثابت قدم شون،یلیم یحضور خانواده اش با تمام ب

که همه  نهیا شیخوب. هم قرص تر شد یکرد،قلب من وعل تیحما شوارس اون طور برادر یوقت يراستشو بخوا

حاال . يندار یگذاشتن پس درمورد گذشته هم مشکل شیموضوع پاپ نیدونن وبا علم به ا یدرمورد تو م ویچ

 . ریبگ متویخوب فکراتو بکن و تصم

 :نگاه کرد هیدرهم سا مرخیکرد وبه ن مکث

کن چون  رونیفکر وعالقه به ارسو از ذهنت ب. هیخوب ي نهیآرش گز. هیعشق بعد از ازدواج مستحکم تره سا_

 . زمینداره عز يا دهیفا

 :دیاش را بوس یشانیلبخند زد و پ الیل. تکان خورد هیسا سر

 نتونیب خی نیحتما باحرف زدن ا. و باخودت صحبت کنه ادیداخل که قرارشد فردا جناب داماد ب میحاال پاشو بر_

 .ادیم شیخدا بخواد وصالح بدونه ،همون پ یهرچ. نگران نباش. زهیر یم

گفت  یداد و م یستاره نشانش م کیکاش . بود ریبغض هنوز نفس گ. به سمت آسمان برگشت هیسا نگاه

بلند پرواز شده  هیسا. فانوس بود کی هیآرش شب. یافتنیتو دور است ودست ن يآرزو يستاره . نیرا بچ نیهم

 نیکند وآخر یاز شدت بغض ، سنگ فرش ها را له م ییقدم ها اه،یهمان آسمان س ریدانست ز ینم گرید. بود

 ...دید یراه بود ، مکه در یبهار را سردتر از زمستان يروزها

 

*** 

کوچک خانه  ییرایبود که داخل سالن پذ يِ مرد ریذهنش درگ. داده بود  هیداخل آشپزخانه تک يفلز يقفسه  به

از  ینشان چیمه آلود فرو رفته و ه يایدن کیکه پشت  يا ندهیآ. بزند ندهیآمده بود تا حرف از آ. نشسته بود
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 يچا ینیس. را آماده کرد ییرایپذ لیوسا الیل. ، دروجودش نبود يدیبه پشت آن سپ دنیرس يو ذوق برا جانیه

کرد و نگاه او را سمت ِ  شیآرام صدا. مغموم او، مکث کرد يچهره  دنیباد. برگشت هیرا برداشت و به طرف سا

 :دیخود کش

 . صحبت کوتاهه هیدختر؟  يتو فکر نقدریچرا ا_

 :افزود گذار ریتاث یرفت و با لحن جلو

مناسبش ،  تیو موقع طیشرا دیشا. ستیخواستگارت ن نیو آخر نیآرش اول. هیباشه سا ادتیرو هم  يزیچ هی_

 . انهیدرم یعمر زندگ کی ي؛ اما فراموش نکن که پا یتر بهش فکر کن يو جد شتریباعث بشه ب

 :تر آمد و محتاط تر گفت نییپا شیصدا

 . عمر قراره چشمت توچشمش باشه هیکه  یبدون دیانتخاب عجوالنه ات باشه،با لیاگر قراره ارس دل _

 :رنگ ِ بغض گرفت و پر از غصه شد هیسا يها چشم

 ...که من فکر کردم... حرف زد که يجور هی_

و گذاشتم،  یگذاشت يا گهیو دوستانه اشو به حساب ِ منظور د مانهیاگه رفتار صم. دلم زِیعز ياشتباه فکر کرد_

و اشتباه  هیاما خب آدم هیچه جور آدم دونستمیبودم و م دهیز اشتباه خودمون بود،خصوصا من که رفتار ِ ارس و دا

خودت خوب فکر . ننشسته بود رونیما درست بود ؛ االن آرش ب یباف الیاگه حدس و خ... ودرك نکردن اوضاع

 کرد؟  یگرانه رفتار م تیو حما ینطقشد و اونقدر م یتو مجلس حاضر م شبیداشت، د يکن؛ اگر ارس منظور

 نیزود وا داد وا. خام، تند رفت ییایاحساسِ تند و رو کی ریاو اس. گفت یدرست م الیل. افتاد نییپا هیسا سر

 :و گفت دیاو کش يدست به گونه  الیل. کس نبود چیه رِیتقص

 ...ایزد  یحرف میارس مستق_

 :فرستاد و گفت رونیب یقینفس عم الیل. تکان خورد  هیسا سر

ازش فرصت . یو درست باهاش صحبت کن يکن فکرتم باز بذار یسع. نیو بش رونیحاال برو ب. خب یلیخ_

 . دیریاحساسِ کوتاه مدت کنارِ هم قرار بگ هیو قراره بخاطرِ  دیشناس یچون همو نم.  یبخواه که فکر کن

او لبخند زد و همراه با  دنیآرش با د. رفت رونی، ب يچا ینیگرفت و با گرفتنِ س الینگاهش را از ل هیسا

 :کرد و خواست به آشپزخانه برگردد که آرش گفت يتعارف مختصر هیسا. تشکر کرد يبرداشتن چا

 .یکن ییرایکه ازم پذ نجایا ومدمین.  نیبش شهیاگه م_
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 یلیهرچند که خ .تفاوت باشد یتوانست ب یدانست و نم یحاال نظر او را م. بود يعاد هیبه رنگ شدن سا رنگ

 یم دهیدرست، سر بر میتصم کیبا  دیکه با ییایرو. گشت یخام م يایرو کیِ  یمرد نبود و هنوز پِ نیدلش با ا

 . ختیر ینهال مصلحت ها م يشد و خونش را پا

 يزیچ نکهیقبل از ا یلبخند ِ آرش پررنگ تر شد ول. مبل نشست نیاول يدستانش گرفت و رو انیرا م ینیس

 :گذاشت و گفت زیم يمجدد ، آن ها را رو ییبا خوشامد گو.آمد رونیب ییرایپذ لیبا وسا الی، ل دیبگو

 .دیکه راحت باش شمیمزاحم نم یلیمن خ. دیکن ییرایاز خودتون پذ_

 زیدخترك بود و نگاه او به م مرخین ينگاه مرد جوان رو. سمت آشپزخانه برگشت الیتشکر کرد و ل آرش

است اما درحالِ حاضر  یبود که او دخترِ آرام وکم حرف دهیگذشته ، فهم يدر برخوردها. که مقابلش بود یکوچک

 :جابه جا شد و آرام گفت یکم. سکوت را دوست نداشت نیا

 ...هیسا_

 یآرش کاف يبرا نیهم. انداخت  نییگذرا نگاهش کرد و باز سر پا. را درقلبش حس کرد یفیلرزش خف دخترك

 :ردیبود تا سرِ نخِ سخن را به دست بگ

 . میحرف بزن میخجالت و بذار کنار تا راحت تر بتون شهیاگه م_

 :گفت د،یرس یکه مشکل به گوش م ییزبان گشود و باصدا یسخت به

 .شنوم یمن حرفاتونو م. دییشما بفرما_

 .من نینِ توپ در زمباشه که چرا تو رو انتخاب کردم، نه انداخت نیحرفت ا نیکردم اول یفکر م_

شباهت  یزد،بیلبخند که م. چشم نگاهش کرد ریدخترك از ز. ردیرا به حرف بگ هیخواهد سا یبود که م معلوم

مرتبه به خود تشر زد و  کی. بود دهیاو آفر نیدلنش يبه ارس نبود ، اما انگار خدا آن لبخند را مخصوص چهره 

 بود؟ یچه حماقت. ردک یم سهیبرادرش مقا مقابل آرش نشسته بود و او را با. دیخجالت کش

 :و گفت دیلبش کش يکننده، زبان رو رانیفرار از آن افکارِ و يبرا

 .منم مهمه بدونم يکه برا دیانتخابتون دار يبرا یمهم لیحتما شما دل_

 :سر تکان داد آرش

 .یستین یخجالت ده،یپس اونقدرام که نشون م. خوبه_

 :سکوت کرد و آرش دوباره گفت هیسا
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 ونیخصوصا که ارس گفته قصد ازدواج داره و م. مدتهاست که خانواده ام به فکر ِ ازدواج من وارس هستن_

نداشتم  یمن مشکل. ازدواج نداره يهستم و تا ازدواج نکنم ، اون اجازه  یتذکر دادن ، من مانع يوجد یشوخ

ارس با دختر خاله  يِ نامزد انیآقا درجر یعل دیشا. است ژهیو گاهشیکم جا هیما  ياما رسم وسنت تو خانواده 

 ...امون باشه

بود که آرش  یحس یب ریاس. دیبلند سقوط کرد و حسش ازهم پاش يانگار از نقطه ا. خورد یتکان سخت هیسا

 :را ادامه داد شیحرفها

موضوع درمورد من و  نیا. شهیم يبود که کم کم داره جد ییصحبت ها یاما از کودک ستین یالبته هنوز رسم_

دخترعموم به خواستگارش عالقه داره و از  دمیشن شیکرد که خب من سالِ پ یدختر عموم هم صدق م

 يکرد وفشارها از رو زدواجدخترعموم ا. نداشتم،رسما اعالم کردم منتظر من نباشن یلیکه خودم هم تما ییاونجا

تر  يکم جد هیداشتم  میتصم. زودتر ازدواج کردنمون تموم نشد يمختلف برا يها شنهادیمن برداشته شد اما پ

! اول ظاهر ساده ات جذبم کرد ، نه ياز همون مرتبه  گمینم. دمیافکار، تورو د نیهم نیبه موضوع فکر کنم و ب

گرفتم وبا خانواده مطرح کردم اما  مویتصم شیماه ِ پ کی. يجلب کرد مونظر میکه داشت ییدارهاید نیاما خب ب

تونه  ینم یرم،کسیبگ میتصم یاما خب من وقت دترشدیاصرار کردم و برخورد شد. با مخالفتشون روبرو شدم

 یکرد ، خانواده هم باالخره همراه شدن،به شرط دییارس که برگشت و تو رو تا. شدن یمانع بشه و باالخره راض

 . رو به خودم واگذار کردن يدرواقع عقوبت هرکار. درموضوع ازدواج من نداشته باشن  یدخالت چیکه ه

 :کرد و گفت یکوتاه مکث

 .تونستم راحت چشم ببندم و به دلخواه خانواده ام رفتار کنم یواال م يو دار سکیر نیبه نظرم تو ارزش ِ ا_

 :بعد دوباره گفت یآرش کم. ساکت مانده بود د،یکه شن ییدرشوك حرفها هیسا

 . یبرام باش یهمراه خوب یتون یاز نظرم م. نبود  یاتفاق دارهایکدوم از اون د چیه.نظرت گرفتم ریمدتها ز_

 :آب دهانش را قورت داد وگفت هیسا

 ...من خانواده امو ازدست دادم و _

کردنت  یچندسال زندگ. بود نیکه پدرم هم موافقت کرد ، هم یلیاز دال یکی. یدونم که جنگ زده هست یم_

 تتویکه خودش هو يشناسنامه دار هیتو . نسبت دورت کنهتونه از اصل و یسرپرست نم یب يبچه ها نیب

 ...کنه واال یمشخص م

 :کرد و گفت یکوتاه مکث
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سوابق  نویا. تونم در رفاه کامل خوشبختت کنم  یم. يخبر دار يمن تاحدود یزندگ طیازشرا. میبگذر_

 .شنوم یم يدار یحاال اگه حرف... خب . کنه دییتونه تا یآقا م یعل یحت ای یخانوادگ

 :سر بلند کرد وگفت. زد  شیآرش مجددا صدا یوقت. زنگ زد  هیدرگوش ِ سا الیل يها حرف

 ...ترسم و یفاصله ها وسنت ها م نیاز ا... اما راستش من... اما نیداد حیتوض ویممنون که همه چ_

 هی دیلبته خب باا. میمون یمدت نامزد م هی،ینداشته باش یاگه مشکل. میفردا ازدواج کن نیهم ستیقرار ن_

 !شنیموقت خونده شه واال خانواده ها مشکل ساز م تیمحرم

به . و قصد داشت سرنوشت باهم بودن را، تنِ دخترك کند دوختیو م دیبر یانگار او داشت م.سردرگم بود هیسا

 :خود جرات داد و گفت

 .گرفت میراحت وساده تصم شهینم. کم فکر کنم هیمن  دیاجازه بد_

صورتش داغ . ختیاو ، قلبش ر ياخم ها دنیبا د. سربلند کرد و نگاهش کرد يسکوت آرش و از سر کنجکاو با

 :دوباره به حرف آمد یکوتاه یزمان يآرش پس از فاصله . دیرا دزد شیشد و چشم ها

 ؟یبگ دتویترد لیدل شهیاما م ستیمعلومه که ساده ن_

 :حبس کرد نهیسش را درساو نف يلحن جد. دیچیرا درهم پ شیدست ها هیسا

 . شناسم یگفتم که من هنوز شمارو نم... خب_

 .هیا گهید زیمساله ،چ دیشا. پات راه حل گذاشتم يمنم جلو_

سرشونه فرق  يخانواده اشون باال ي هیکه سا ییدخترها هیبا بق دیمن شا طیشرا. دیفرصت کوتاه به من بد هی_

 . ندارم سکیفرصت ر. دارم

 :افزود عیبزند،سر یآرش خواست حرف تا

 .ستمیاز خودم مطمئن ن. ستیبودن شما ن رموجهینکرده منظورم به غ ییخدا_

 ؟یفکر کن يخوایم یتا ک_

 :فرو رفت بانشیدر گر هیسا سر

 .دونم ینم_

که انتخاب خودم  ییاما از جا رمیجوابو بگ نیتوقع نداشتم ا نکهیبا ا. خانم هیدونم که نشد جواب ِ من سا ینم_

 یفرصت داشته باش یکاف يفکر کنم تا آخرهفته به اندازه .  ستین یبمونم، مشکل ممیتصم يپا خوامیم و يبود
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حرفا رو  نیآخر ،جمعهياگه موافق بود تا رمیگ یپنج شنبه باهات تماس م. يریومشورت بگ یتا خوب فکر کن

 . میبزن

دست پاچه  هیسا. حرفش را زد و از جا بلند شد.که منتظر جواب باشد دینپرس یسوال. نبود یاستفهام شیها حرف

 :به لب آورد و گفت یآرش لبخندکمرنگ. ستادیا

 . یگرفت میزودتر تصم دیرفتن باهات بذارم ،شا رونیقراره ب هی خواستمیفقط م_

 :چشم نگاهش کرد و آرام گفت ریاز ز هیسا

 ...و آقا هماهنگ باشم یخانم وعل الیبا ل دیمن با_

 .دنبالت امیاما پس فردا بعدازظهر م رمیفردا درگ. زنمیآقا حرف م یخودم با عل_

غذا  يآمد و به او تعارف کرد تا برا رونیاز آشپزخانه ب الیآرش، ل يبارساتر شدن صدا. بار سکوت کرد نیا هیسا

. ماند رهیخ اطیو به در ح ستادیکنار در ا هیسا. کرد یبماند اما آرش درکمال احترام دعوتش را رد و خداحافظ

گذاشته و مهم تر  شیبه تمام گذشته اش پا پ مبود که باعل یمناسب ي نهیسو آرش گز کیاز. بود يبد یدوراه

 یدانست ول یرا سربار بودن م الیل يدر خانه  نیاز ا شیماندنش ، ب گرید ییارزش قائل بود، ازسو شیاز آن برا

به آرش نداشت و  یحس. وارد آن خانواده شود  دیترس یم. داد یرش مبود که آزا یمقابل حس يدر نقطه 

روز  يچشم ببندد و از حرفها توانستیم... ارس دوید یشدن به او را سخت م کینزدبود که  يا بهیغر شیبرا

 :برگشت و با بغض گفت الینگاه ل ینیباسنگ. را خام کند وخراب کند ش،عقلشیاهایرو دیترس یقبلش بگذرد؟ م

 کنم؟ کاریدونم چ ینم_

 :درآغوشش گرفت یجلو رفت و با مهربان الیل

 .خواد یمطمئن باش خدا بده بنده هاشو نم. زمیبه خودت فرصت بده عز_

 .کند یکیتوانست دل وعقلش را  یکاش م. آرش نگاه کرد یخال يوبه جا دیاوچسب ي نهیدخترك به س سر

 

**** 

. روزگارش گذشت دنی؛ تمامِ زمانش به فکر کردن و سنج ندیبکه داشت تادوباره آرش را ب یدو روز فرصت در

 ی، گاه قیدقا نیا انیم. بود شتریقبول کردنِ او ب يداشت، صالحش برا یبر م زانیم ياحساس را از کفه 

 ییایو رو یاحساس يد و ابرهایکش یرا م الشیافسار خ عیشود اما سر دهیکرد تا سمت ارس کش یذهنش خطا م

رد . نبود یالبافیخ يبرا ییوانفسا و جنگ وجدال روز وشب ها ، جا نیدرا. پراند یسر ِ سرنوشت م يرا از باال
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کرد تا به خورد ذهن  یخود تکرار م يرا برا نهایتمام ا. ارس آنقدر محکم نشد تا محو شدنش سخت شود يپا

کرد  ینم یفرق گرید. ه بودماند یتا آخر هفته فقط دوروز باق. شد ترکم کم فکر آرش پر رنگ . رفت الشیوخ

 ...گریدوروزِ د ایکه امروزجوابش را بدهد 

 یتیاهم. بماند رونیشد که چند تکه از گل سر ب یباعث م شهیهم شیموها یرا محکم بست اما لخت شیموها

. قبل تمام شده بود يروزها یحس یب. به ظاهر مرتبش انداخت ینگاه. کرم رنگش را سر کرد  يروسر. نداد 

بودکه خودش داشت،  یدور تند رفته است اما سرنوشت يکرد اتفاقات رو یحس م. استرس داشت یاالن کم

 ....زد یخودش رقم م يبرا

خوش ِ کباب ، کنار عطر  يبو. غذا را سفارش داد  ه،یاز سا یبا نظر خواه. داد هیتک یصندل یبه پشت آرش

با آرش . به خوردن نداشت یلیم هیکرد اما سا یم کیبود، اشتها را تحر نشایکنار غذاها شهیکه هم ینارنج

 یآنقدر که دلش م.آزار دهنده بود عالشود ، اما ف یتمام م یبگیحال و غر نیدانست چه زمان، ا ینم. راحت نبود

 . تمام شود و به خانه برگردد شانیخواست زودتر حرف ها

 وانیاز نوشابه اش را خورد و ل يجرعه ا. درك حالِ دخترك سخت نبود. آرش کامل به رفتار ِ او جمع بود حواسِ

 :گذاشت زیم يرا رو

 ؟یکش یاز من خجالت م ای يغذا رو دوست ندار_

 :داد و با همان لحن ِ آرام و معذب گفت ياز برنج را با قاشقش باز يمقدار هیسا

 .زدم یاز رستوران بود، راحت تر حرف م ریغ ییاگه جا یعنی... کم سخته برام هی!... راستش _

 :لبخند زد آرش

 .میر یم یغذاتو بخور ، هرجا خواست. دخترِ خوب یگفت یاز اول م نویخب ا_

 :اراده گفت یب

 .هیحافظ مینداره،بر یاگه اشکال_

 :آرش باال رفت  يابرو

 ؟ياونجا رو دوست دار_

 .البته حرمم دوست دارم . دهیآرامش مبه آدم . خب آره_

 .دییشما بفرما یامروز هرچ.  یکن یم ارتیز هی میر یبعد هم م ه،یحافظ میر یپس اول م_

 :اشاره کرد وگفت شیآرش به غذا. دیایدخترك ب يلبها ياجازه نگرفت تا رو یاز کس لبخند
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 .پس اول غذاتو بخور_

 ...رفتند یم رونیبسته ب يفضا نیخوب بود که زودتر از ا.غذا به دهان برد یقاشق عانهیمط هیسا

*** 

سنگ  يرنگ و مرتفع نشست و انگشت رو دیکنار سنگ سف. شلوغ نبود یلیروز بود و آرامگاه ِ حافظ خ انیم

کرد و  تین.با لبخند تشکر کرد هیسا. سمتش گرفت  یوانیآمد و د شیپ يمرد. ستادیخواند و ا يفاتحه ا. دیکش

 :دیخشک لهمان مصرع او يصفحه دور زد و رو يرو شیچشم ها. دوصفحه مقابلش باز شد

 نخواهد شد رونیچشمان ز سر ب هیمرامهر س_

 ...گون نخواهد گریود نستیآسمان ا يقضا

اراده کتاب را  یب هیسا يدست ها.  دیداخل کتاب کش یآرش جلو رفت و سرک. گذاشت دنیتپ يبنا قلبش

 :دیآرش با تعجب نگاهش کرد و پرس. ندیآن غزل را بب یخواست کس ینم. بست

 شد؟ یچ_

 :به لب آورد و گفت ياجبار يلبخند

 .نداشت تمیبه ن یغزلش ربط_

 :فکر کرد و افزود یکم

 کجاست؟ اریسحر آرامگه  مینس يا_

 :و گفت دیخند آرش

 . شهیم دای، آرامگاهتم پ یزودتر فکراتو بکن_

بود که  یاهیس يهنوز در فکر رنگ چشمها.کتاب را به آن مرد پس داد و تشکر کرد. ت انداخ نییسر پا هیسا

 ینگاه. احساس را بخشکاند نیا ي شهیو تبر را برداشت تا ر دیلب گز. دید یهم م شیرا در تفال ها شیردپا

 .نبود گریازامروز به بعد د. درکار نبود یعشق. را فراموش کرد یالساق هایا ایآرامگاه انداخت و اال دیبه سنگ سف

کمتر .که با آرش بود ، فکرش را جمع کرد یدوساعت نیدرا. رفت و بعد متوقف شد نییکوتاه پا يچندپله  از

 :او سر بلند کرد يبا صدا. حرف زد تا بحث تمام شود

 ؟يسادیچرا وا_

 م؟ینیبش نجایهم شهیم_

 .شلوغ معطل کنم يدر مکان ها ادیخوشم نم یلیمن خ. حرف زد شهیهم م نیتوماش_
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حرف دنبالش راه  یب هیسا. رفت نیبه نظر او داشته باشد ،سمت ماش یآرش بدون آنکه توجه. وا رفت هیسا

 :که نشست،آرش گفت نیداخل ِ ماش. افتاد

 .بشم دهید یلیخواست خ یبودن ،دلم نم نجایچند تا آشنا ا_

 .نداره یاشکال_

 ؟یبگ یخواست یم یچ. خب _

 :من ومن گفت یو کل یرا دردستش جمع کرد وبه سخت فیک اهیبلند و س يدسته  هیسا

 .موافقم یعنی... ندارم  یمن مشکل...  یعنی... دیخواستم بدون_

 بیحس عج کینفس نبود، یول. اش جا ماند نهیگفت و احساس کرد،نفس درس عیکوتاه آخرش را سر ي جمله

 . بود که آرامشش را گرفت

 .يخوشحالم کرد. خوبه یلیخ هنکیا_

 :را بزند شیحرف ها یتا باق دیبه دختر جرات وجسارت بخش یآرش کم میمال لحن

 ...بود و يبدونم مخالفت خانواده اتون چقدر جد شهیفقط م_

 هیجمعه با بق يمن برا يندار یپس اگه مشکل. کم شد یلیاز شدتش خ دنتیاومدن و د یوقت یبودول يجد_

 .هماهنگ کنم

خودش  يکه برا یبا لحن هیآرش استارت را زد و سا. خالص را به احساس خودش زد  ری، ت يبا نه خفه ا هیسا

 :هم ناشناخته بود،گفت

 .ارتیز میبر شهیاگه م_

 کیکوچ دیخر هی ،منميوبرگرد یکن ارتیتا ز.  يبر ییخودت تنها يفقط مجبور. برمت یگفتم که م.حتما_

 . دارم

 .حرکت کرد نیاشنکرد و م یمخالفت هیسا

*** 

 انیم. دهد یاش را نم ینیهمه اشک جواب ِ سنگ نیخواهد که ا یچه از جانش م یبغض لعنت نیدانست ا ینم

. کند یبود تا خودش را خال يحرم تلنگر يو ساده  يمعنو يفضا.کند ارتیروز وهفته بود و راحت توانست ز

خواند و با  يریعاقبت بخ تیدورکعت نماز به ن. را که سر رفته بود،باز گرداند یحس يخواست همه  یدلش م

داد و بازگشت تا برود اما  یسالم.سمت حرم برگشت. دیساده اش را پوش يکفش ها. رفت رونیآخر ، ب ارتیز
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نگاهش آنقدر . گذاشت و سالم داد ، خشک شد نهیس يکه دست رو يو قامت مرد ينگاهش در صحن کنار

 ...و  دیداشت که سر ارس به سمتش چرخ وزن

 ". ساخت یاز جنس بغض م یهاکه قفل دیحس و نبا ختنیلعنت به درآم"

دست پاچه . گرمش شد.قرارگرفت یانگار درهجوم باد سوزان. دیبند نگاه و دلش را بر عیکامل او، سر دنیچرخ با

 فشیآرام ِ او تکل يکرده بود که صدا ریفتن گماندن ور انیم. آمد  یبار آرزو کرد، کاش آرش م نیاول يبرا. بود

 :را روشن کرد

 .قبول خانم معلم ارتیز_

. دیقلب دخترك خط کش يرو. غم داشت غیت. بوداما خش داشت نیمهربان ودلنش شهیارس مثل هم يصدا

آب دهانش . فرق دارد شهیهم با هم ينگاه ِ فرار نیا ندیو بب ردیچانه اش برد تا سرباال بگ ریجسارت انگشت ز

 . را قورت داد و تشکر کرد

 .دیوصحبت کن دیقراربود امروز باهم باش. دمیآرشوتو مردونه ند_

روزگار کار خودش . کرد،نداشت یدخترك را دود م يکه آرزوها یبه آتش يکار یشد اما کس یاو ساکت م کاش

 .حکم باطل گرفت شیاهایرو نیلنشد یقیموس. نواخت یعذاب م یاو حاال سمفون يانگار صدا. کردیرا م

 .کنن دیرفتن که خر.میبود_

 ؟ییاالن تنها_

 .گرده یبرم_

. شد یاز مسائل روشن م یلیو همانجا خ دیفهم یکرد، م یدقت م یکم هیسا دیشا. کالفه بود یکم ارس

 :کند که ارس آرام گفت یخواست خداحافظ

 انه؟یشد  دواریام یآرش به خوشبخت_

.  دیرا از رو کش ریندانسته شمش. اما گلو صاف کرد. را به استثمار برد هیسا ياز نفس ها یمیبغض حجم عظ باز

 .معنا نداشت يجوانمرد. بود یرحم یعشق و ب ي،باز يباز

 .براتون مهمه  یلیانگار خ_

 ...آرش برادرمه و تو.معلومه که هست_

 :سخت بود اما ادامه داد. کرد مکث

 .یالبته اگه قبول کن. یمثل آمنه باش یتونیا بعدا م،ام يدوست بود هیتا حاال مثل _
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بغضش را قورت داد و آرام . داشت یآخر هزار معن يجمله  يکرد واال مکث اورو یکار نم هیعقل ِ سا گرید

 :گفت

 .مثل شما داشته باشه يپس خوبه آدم برادر_

 :رفت اما لبخند زد یبود که داشت ازتنش م یارس رها شد، همان جان ي نهیکه از س ینفس

 . گمیم کینفرم که تبر نیپس اول_

 :که دردستش بود ، چسباند یقیتشکر کرد و ارس نگاهش را به انگشتر عق هیسا

اعتماد  نیا قیکه آرش ال دمیقول م. مونم یم شتونی، اما فکرم پ ستمیجمعه ن... گردم خط یمن صبح برم_

 .هست

ماند  یم. کرد یتو بلند تر محوش م يشد و حرف ها یتکرار م هیادر گوش ِ س تیآن ب.ساده نبود گرید ماندن

تا  امدیارس باال ن بینگاه نج. او پشت کرد ودور شد يبرا یسالمت يتشکر کرد و با آرزو. کرد یم یوانگید

 یمیمال مینس.رنگ نگاه کرد يا روزهیف يسر چرخاند و به گنبد. و دل دل زدن ها را سر ببرد ندیبرقامت او بنش

بود که  يبرادر ابانیدرست درهمان خ. و چشم بست دیآه کش. افتاد ياش به باز یشانیپ يرو شیموها. دیوز

 يگرید يرا برا دیام يانگشتر ستاره ها يرو يها نینگ.را به سمت دخترك گرفت میتصم کی ي هیهد

 يرو یظیهمان هفته خط قرمز غل يکه در جمعه  يقصه ا. تمام شده بود يقصه  کی نیا.خاموش کرد

زودتر از آنچه منتظرش بود مقابل  هیسا. اتفاقات کمتر زخم بزنند دیزمان فرصت نداد تا شا. ختیپاك ر یاحساس

 ... تزلزل یو ب یهرچند موقت بود اما رسم. دیبه انگشت د يتعهد ينشست و حلقه  نهیآ کی

 ...عمر کنارش ماند کی يآخرتابستان ماند و نام آرش برا يازدواج برا قرارِ

 

**** 

 دهیبه آسمان چسب شیچشم ها. گرفت يبه باز ،یشانیپ يحالت گرفته اش را رو ي، موها يخنک بهار مینس

گناه  ست؟یاز چ یدانست ناش یکه نم ییو دلنوشته ها هیسا يبه بغض ها. اهیس يبه آن دفترچه  الشیبود و خ

چشم ! انت؟یخ ایعشق بود  کی ي جهیامروزش نت تیوهو تیموجود یبه راست! تاوان ای یمانیپش. ییتنها ای

 يدفترچه  کیرخ ،  میعکسِ ن کی يورا يزیکاش چ. فرستاد رونیاش را ب نهیس يدود گرفته  يبست و هوا

اسم  دنیتراش یکه حت یرفت؟ از کنار سنگ یم قتیدنبال حق دیاز کجا با. دانست یتلخ م يقصه  کیو  اهیس

 دانستند؟  یممنوع م شیرا هم برا هیسا
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زد و  گارشیبه س گرید یعمه ، پک يخانه  يشماره  دنیباد. بود که تلفنش زنگ خورد الشیِ فکر وخ غرق

 :را برداشت یگوش

 ن؟یخوب.سالم عمه_

 :با اضطراب و عجله گفت آمنه

 قربونت برم؟ يکرد کاریعمه جون تو چ. سالم شهاب_

 :دراز کرد زیم يرا رو شیمبل نشست و پا يحوصله رو یب

 ...که دیو که درسته ؛ زنگ نزد يکار_

 :حرف شهاب آمد و گفت انیم آمنه

 ؟ياریدر م لدایمشکلت با عموتو چرا سر ِ خودتو  هیتالف ؟يلج کرد یبا چ.عمه قربونت بره_

اش گذاشت و چشم بست یشانیپ يدستش را رو پشت: 

 . اشتباه کردم. اشتباه کردم عمه_

 :گفت یبا خوشحال آمنه

دونستم پسر  یمن م. شهیدرست م ی، همه چ رازیش يو بر يحاالم برگرد نیهم. نداره دورت بگردم یبیع_

 .یهست یعاقل

 :شهاب باهمان چشم بسته گفت. به درخورد و درباز شد يموقع ضربه ا همان

 .امیاالن م سایوا قهیچنددق_

 :در جواب ِ آمنه گفت وبعد

 ینه م. ادامه بدم عمه لدایتونم با  ینم گهیمن د. متوجه اشتباهم نشدم شیسالِ پ هیچرا همون  مونمیپش_

 !تونم یخوام،نه م

 .خدمتتون دمیکارتابال رو م گهید قهیارجمند، من چنددق يآقا دیببخش_

النا گم شد و تازه با  یعمه در عذرخواه يصدا. النا ،شوك شده چشم باز کرد و نشست يصدا دنیبا شن شهاب

 ریرا داخل ز گارشیاش زد و ته س یشانیبه پ یعصب. خودش کرد يبه اوضاع آشفته  یرفتن دختر جوان ، نگاه

 :عمه آمد يحرفها انیو م دیکوب گارشیس

فعال . االنم من کار دارم. عمه دیریموضوع تموم شده رو دوباره از سر بگ هی نیکنم تالش نکن یخواهش م_

 ...خداحافظ
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گاه  هی، تک شیپاها يآرنجش را رو. انداخت زیم يرا قطع کرد و رو یگوش.نکرد یشهاب گفتنِ آمنه توجه به

 صیبعد از ترخ. اوضاع را از سر گذرانده بود نیچند روز ، بدتر نیا. قفل شد شیموها انیسرش کرد ودودستش م

معلوم بود .کرد  میکه به دادگاه تسل دبو ییکه کرد ، درخواست جدا يتنها کار.هم نرفت دنشانید یپدربزرگ حت

 نقدریکرد، شهاب ا یفکرش را نم یانگار کس. است و آشوب درراه است دهیوعمو رس لدایبه دست ِ  هیاحضار

رفته بود که شهاب،  ادشانیانگار کال . مهم نبود شیبرا يزیچ گرید. پا بگذارد ریجسورشودوتمام سنت ها را ز

 ...و هیخانواده شد و بعد هم سا کنِت شاست که سن یپسرِ همان ارس

. دیند یمنش زیرا پشت م وایش. رفت رونیو ب دیکش شیبه موها یدست. را مرتب کرد راهنشیجا برخاست و پ از

را بکشد ،  رهیدستگ نکهیفکر به آن سمت برود اما قبل از ا یشد که ب یآنقدر عصب. هم بسته بود لیریدر اتاقِ ام

 تینشد، باعصبان يخبر یوقت. رفت بمحکم به در زد و عق يسپس دوضربه . چنگ زد شیبه موها ستادویا

 :که النا از پشت سرش گفت دیدر راکش ي رهیدستگ

 .رونیرفتن ب شیساعت پ میکنم ن یفکر م_

که  یشهاب نیاما ا. اول ِ کار بود  يروزها. دیاو راد یدرهم و عصب يبه سمت او برگشت و النا تازه چهره  شهاب

که  دیرس یحوصله به نظر م یو ب یعصب. شناخت یم شانیدارهاینبود که قبالً در د يد،مردید یچندروز م نیا

 .، حالش بدتر بود شیپ يانگار امروز از روزها

 کجاست؟ يپس خانم واحد_

 ...باهم رفتن و_

 !بوستان گفتگو و عشق وحال ایخراب شده شرکته  نیدونم ا یمن نم_

کرد  یالنا بهت زده نگاهش م. برداشت  زیم يخراب تر تلفن را از رو یالنا گرد شد و شهاب با اعصاب يها چشم

 :و پرخاشگر گفت یعصب یتماس با لحن يو شهاب به محض ِ برقرار

 .روشن شه زایچ یلیخ فیتا تکل يایاالن م نیهم یشیپا م_

 :زده گفت رتیح لی ریام

 ...چته شهاب؟ من_

 ...که گفتم نیهم_

بعد از . دیکه النا از جا پر دیسمت اتاق رفت و در را چنان محکم به هم کوب. پرت کرد زیم يرا رو یوگوش گفت

 زِیم يدرون دستش را رو لیوسا. به در اتاق ِ او کرد  ینگاه.دیآمد، لبش را جو رونیچند لحظه که از شوك ب
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با  شهیپدرش هم. آماده کرد يشتریغلظت ب ابقهوه را از قفسه برداشت و . گذاشت و سمت آشپزخانه رفت وایش

 ..و دیهم د گاریخصوصا که دستش س. شد یگرفت ، آرام م شیکه مادر درپ يا وهیش نیا

شده  ریذهنش درگ. آمد  ادشیاو  يحرف ها. شد کیبه هم نزد شیابروها. حرکت ماند یلحظه دستش ب کی

که از  یبا شناخت کردیفکرش راهم نم. سرِ راه او وهمسرش بود  يادیانگار مشکالت ز. بود ودست خودش نبود

او  تیاز شخص يدیچند روز به بعد جد نیهرچند درا. اش متالطم وپر مشکل باشد یزندگ نقدریکرد،ا دایشهاب پ

دانست چرا  ینم. سرش را تکان داد. شد،به شدت بداخالق و بدقلق بود یو کم حوصله که م یعصب. دیرس

 شانیکه زندگ يآن آشفته بازار انیآدم ، در م نیربط تر یب. شود یِ او مشغول م تیشخص زهیآنالدرخلوتش به 

 ...تشیو شخص یزندگکرده بود،شهاب بود و ابعاد مختلف  ریرا در گ

قدم  یآرام يگفتگو يصدا دنیبا شن. باز شدنِ در آمد ينرفته بود که صدا رونیرا آماده کرد ، اما هنوز ب قهوه

 :او مکث کرد و سر تکان داد دنیبا د لی ریام. رفت رونیتندکرد و ب

 شده ؟ یچ_

 :شانه باال انداخت و آرام گفت النا

 .هیعصبان یلیفقط خ.دونم ینم_

 رونیاز باز کردنِ در، شهاب خودش ب شیسمت اتاق ِ او رفت پ "يکنه ا ریخدا به خ"با گفتن  لیریام

 :لبخند زد و گفت يفور لیریام. او مکث کرد دنیباد.آمد

 جانم؟.خدمت برسم عیتا سر نیامر فرمود_

 :جواب ِ لحن شوخِ او را نداد و فقط با تحکم گفت شهاب

نداره چه برسه به خوش  یبودن معن شیرابطه و قوم و خو گهید! محلِ کار. انیمحل ِ کارِ جناب ِ کاو نجایا_

 حرفام ابهام که نداره؟. گهید يزایو چ یگذرون

 :کردند ادامه داد یاما شهاب رو به دخترها که فقط نگاه م "شهاب"زمزمه کرد رلبیز لیریام

از کار  ریغ يزیچ يتوساعت کار. اشتباه گرفته شه یبا پارك و محل خوش گذرون نجایا طیمح ادیخوشم نم_

 .مون ادامه داشته باشه ، حرفام تکرار نشه ياگه قراره همکار. ستین رفتهیپذ

 گرشیرا دست د فشیشهاب ک. انداخت نییکه ثابت ماند، دختر جوان با خجالت سرش را پا وایش يرو نگاهش

سمت اتاقش رفت و . از تاسف تکان داد يکرد و سر وایبه النا وش ینگاه لی ریام. رفت رونیداد و از شرکت ب

 :دیپرس وایاز ش. ستادیبعد ا يلحظه ا
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 قرار بود امروز بره سراغِ معراج؟_

 :و روز گفت خیتار دنیباد.رفت و به دفتر نگاه کرد زی، سمت م زانیآو يبا لب و لوچه ا وایش

 ..بعد ازظهر يبرا رمیقرار بود صبح برن که گفت کنسل شه وتماس بگ.آره_

 :گفت رلبیتکان داد و ز يسر ریام

 "پس همون که مث سگ پاچه گرفت"

 . خانه زنگ خورد يکه تلفنش با شماره  ردیبگاو را  يخواست شماره .نشست زیاتاق رفت و پشت م داخل

 جانم مامان؟_

 !تا شر به پا نشده نجایا اریشهاب و بردار ب. ریام يوا_

 :صاف نشست و گفت لی ریام

 شده مگه؟ یچ_

 طالق بده؟ لدارویرفته دادگاه تا  يتو خبر ندار یبگ يخوا یم_

 :و از جابلند شد دیپر ریاز سر ام برق

 ؟یطالق؟ ک ؟یچ_

 میمن وبابات با هزار التماس گفت. خورده است ریمثل ببر ت تییدا. رازیش دهیرس هیامروز احضار... پسر يوا يا_

 ...تا حل شه،آخه رازیش میاریشهابو م

 :باال رفت لی ریام يصدا

 ... خواد ینم گهید... خوادش یبابا نم ش؟یببر يکه قول داد يا کارهیآخه مادر من شما چ.. د _

 ...من زنگ زدم که تو... لیریام_

 ...اه. کنه شویزندگ دیبابا بذار ن؟یوشما طلبکار یی، بازم دا نیکه سرش آورد ییبااون همه بال_

 :در ظاهر شد و گفت يدر آستانه  وایش. را قطع کرد یوگوش گفت

 ر؟یشده ام يزیچ_

 :انداخت و لبخند زد سرباال

 .توبرو به کارت برس. نه_

 دیرا باال کش شیلب ها. و لب خندانش باهم متناقض بود یعصب يچشم ها.ردبا تعجب نگاهش ک وایش

 :گفت ریوخواست برود که ام
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 .تحفه برگرده سرجاش نیتا اعصاب ا میروپادگان کن نجایا میچند وقت مجبور هی... وایش یراست_

 :شد زانیآو وایش يلب ها دوباره

 .کنهیم خمی يکرد واال سنگ رو میبهم تفه_

 :و به طرفش رفت دیکوتاه خند لی ریام

 .کنم یتودعا کن درست شه ،بعدا خودم خشت وگلش م_

 ...وا_

به  وایش. بود ستادهیبه دست ا ینیالنا هنوز س.کرد یخداحافظ ییرسا يدخترك زد و با صدا يبرا یچشمک ریام

 :اونگاه کرد و گفت

 ...کم دارن یخانوادگ_

 :متفکر سر تکان داد وفقط گفت النا

 .کم سردشده هیفقط  ؟يخور یمقهوه _

 :به طرفش رفت وگفت وایش

 .بد اخالق که غذامون و کوفتمون کرد سییر نیا.بهتره یچیازه.آره بابا_

 

**** 

. از راننده کرد و در راباز نگه داشت یکوتاه یعذر خواه. دیرا از پشت سر شن لی ریام يصدا.را باز کرد یدرتاکس

 :دوان دوان خودش را به او رساند و نفس زنان گفت ریام

 !یکن یبا اسب که رفتار نم م؟یبعد هم د برو که رفت ،یکن یبارِ آدم م يخوایم یهرچ_

 :در را گرفت و گفت ریام. خواست در را ببندد. نشست  نینگاه کالفه اش را از او گرفت و داخل ماش شهاب

 .کرد ینصف اموالشو به اسم تو بزنه،منو پربار م نکهیا يتاده بود، به جاراه اف يجور نیواال دنبال آقا جون ا_

 .هم معطل ِ منه شونیشده، ا ریام و هم د یبرو که هم عصبان ریام_

 . خونه ات و منتظرم رمیپس م_

چشم . داد هیآدرس را به راننده گفت و به عقب تک یکوتاه یبا عذر خواه. را بست  نیتکان داد و در ماش يسر

. دیکش شیاراده خودش را پ یب. دیآشنا د يا هیلحظه حس کرد که سا کیرو برگشت و  ادهیبه طرف پ شیها
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. تکان داد و چشم بست يسر. زن ماند یاز پشت سر ، درپ شیو چشم ها دیعقب چرخ نیماش عیبا گذر سر

 ...شناخت یزن را نم نیا. درکار بود یاشتباه دیشا

*** 

باعث شود  یخواست حواس پرت ینم. بود تا درست کارش راانجام دهد یمشغول بررس. ها کرد لیمیبه ا ینگاه

 دیهمان روز شهاب تاک. را به آنها سپرده بود یقرارداد خارج نیشرکت معراج اول. که کارش دچار مشکل شود

 لیمیا نیآخر. را داردکوچکشان  شرکتصعود ِ  ایقرارداد حکمِ نزول  نیا. کرد که النا حواسش را خوب جمع کند

. را به دندان گرفت و بلند شد نشیریلب ز. بود یسوال ها در رابطه به محصول اصل. شرکت باز کرد  يرا از سو

 :خوشحال شد و گفت لی ریام دنیباد

 .اومده لیمیدوباره از شرکت مربوط ا. انیکاو يآقا نیخوب شد برگشت_

 اومده؟ شیپ یمشکل.خب_

 ایحتما با خودتون  دیبا.ندارم یقیکردن که من اطالع دق ییمحصول سواال نیآخر اتییراستش درمورد جز_

 .ارجمند هماهنگ شه يآقا

 .انتقالشون بده ستین یاگه زحمت.باشه_

 گه؟یکامل د يبا ترجمه _

 :دیاش کش یشانیبا خنده دست به پ لی ریام

 .فتهیخطم جا ن هی_

. گرفت  نتیبعد کامل متن را ترجمه کرد و پر قهید دقچن. سمت اتاقش برگشت. گفت  یبا لبخند چشم النا

 . کرد ییگرد شد و سالم بلند باال شیبود، چشم ها وایبا ش یکه مشغولِ احوال پرس میمر دنیرفت اما با د رونیب

 ؟یکن یم کاریچ نجایشما ا_

 :بالبخند گفت میمر

 .بهتون بزنم، هم برات غذا آوردم يسر هیهم اومدم _

 :دیجلو رفت و صورت او را بوس النا

 .هنوز میاتفاقا ناهارم نخورد. قربونت برم یاله_

 :گفت طنتیبا ش وایش

 سوزه؟یدلِ من م د،یکن یکارا رو م نیا یگیجون نم میمر_
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 .کنم یمطمئن باش تو رو فراموش نم زم؟یچرا عز_

 :النا نگاه کرد و گفت به

 نه؟ گه،ید دیچهارنفر_

 :با اخم گفت وایاد و شبالبخند سرتکان د النا

 .جناب بخت النحس رفت. میالبته فعال سه نفر_

 :با تعجب نگاه کرد و النا با اخم، آرام گفت میمر

 ...توهم که. دیجدا کن تونویو شخص يکار ياز اولش گفت؛ رابطه . گهیخودته د ریتقص_

به النا  زیآم دیظاهرا پرخنده اما تهد یزد و با لحن يا مهیلبخند نصفه ن وایش. به مادرش مکث کرد  ینگاه با

 :گفت

 .یکن یبداخالقتم م سیرئ يکه طرفدار دهیبهت نم یقیتشو. خب حاال _

 نیا نکهیا. را بپرسد قتیتوانست نقاب بردارد و حق یم کباریکاش فقط . شد یآن حس لعنت ریباز درگ میمر

که از گذشته  یاما منطق وعقل و مدارک استیگفت شهاب آر یاحساسش م! نه ایاست  قتیحق الیخواب وخ

 ...دیراند یهرچند که آن روز قبر کودک. کنارِ اسمِ پدر ومادرش دفن شد ایگفت آر یماند، م

 ارجمنده؟ يمنظورتون به همون آقا_

 :تکان داد و گفت يسر النا

 . ارمیهم برات ب ییچا هیاتاق ِ من تا  میبر ایحاال ب. بله مامان جان_

 :در آورد و گفت یچیکه دستش بود ، ساندو یونلیاز نا میمر

 .وایکن ش میاش و تو تقس هیبق.دونم یشکم دخترمو م ياندازه _

چشمش که به .کرد و خوشامد گفت یگرم یاحوال پرس میمر دنیباد.آمد رونیهم ب لی ریموقع ام همان

 :گفت طنتیها افتاد ، با لبخند وش چیساندو

 .میداشت که اجازه نداد ما غذا سفارش بد احتماال شهاب از اومدن شما خبر_

شد اما آنقدر با خودش  یتسلط بر رفتارش سخت م گریآمد،د یجوان م نیاسم ا. خورد یتکان سخت میمر قلب

 .کرد یرا با مهارت اجرا م يگریباز شهیکلنجار رفته بود که مثل هم

 .دیانشاال دوست داشته باش. نوش جونتون _
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مثل شما  ییکدبانو گهیداره اما د یشکم که گرسنه باشه ، سنگم حکم بره کباب. کتلت که کال خوشمزه است_

 .چسبه یو به تنمون م شهیباشه، قطعا گوشت م دهیزحمتشو کش

درعوض . بهتون سر بزنم یکنم هرازگاه یم یمن سع د،یدوست دار یو خونگ یسنت يحد غذا نیاگه تاا_

 .نیشته باشدخترکمو خوب دا يهوا

 .نور چشمن شونیا. خانم روشن دیدار اریاخت_

 یبا رفتار و سرخوش ریسد،امیر یهرچه م ندیبود تا بب یشهاب خال يجا. به خنده اشان انداخت ریام یچاپلوس

 .کند یاش پنبه م یذات

لبخند به لبش آمد . جمع وجور و ساده بود. دنبال النا ، وارد اتاق کوچک شد میمر. خندان تشکر کرد  یبا لب وایش

 :وگفت

 .گفتن یعل ایکامال معلومه چند تا جوونِ با اراده دست رو زانو گذاشتن و . هیو ساده ا کیشرکت کوچ_

 :را درهم فرو کرد و گفت شیدست ها النا

 يدیند. زد  وایتشر به ش هیامروزم . تره يجد شییداپسر یداره ول طنتیش انیکم جنابِ کاو هی. آره مامان_

 اخماش تو هم بود؟

 . نیشیهم ناراحت م يفور. ازدست شما دخترا_

 . مینازدار... گهید میدختر_

 :و گفت دیخند میمر

 انه؟ی يحاال غذا خورد. قربون دخترم برم_

 .میتازه قرار بود سفارش بد. نه_

 .میکم حرف بزن هیبخور که  چتویپس ساندو_

 .کتلت خوشمزه نیا رهینم نییمن که پا ياز گلو ؟ینگاه کن ینیاونوقت شما بش_

 .توراحت باش. من خوردم_

 :گرفت و گفت میرا سمت مر چیسر ساندو النا

 .فتادمیپس ن یلطفا بخور تا من از گرسنگ. مامان ادیکه نصفش اضافه م مونهیپر وپ شهیمثل هم نقدریا_

از  یکی ياو جدا کرد و رو چیساندو ياز گوشه . زند یاش نکند، او لب به غذا نم یدانست همراه یم میمر

 .ها نشست  یصندل
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 .میکم حرف بزن هیحاال غذاتو بخور تا _

 . آمد میگفتنش، لبخند به لب مر "هوم"زد و از چیپراشتها به ساندو يگاز النا

 ؟يرِ من افتادشد که فک یحاال چ... دستت دردنکنه. چقدرم خوشمزه شده مامان_

 ستم؟یمن به فکرت ن یبگ يخوایم... نوش جان_

 :دیخند میابرو باال داد ومر النا

 ..دخترجان میرس یبه هم م_

 .ممیتوقع نداشته باش مامان مر شتریب يامروز ي دهیبر سیدختره گ هیاز _

 وایش یوقت. از او کرد  يتشکر جانانه ا. النا تمام شد يبا او حرف زد تا غذا يوجد یشوخ انیهمان طور م میمر

 :معطل نکرد و گفت یلیخ وایش. مزه داد شتریآمد، غذا ب يچا ینیبا س

 .هم نکنه میرحم به جوون گهیبار د نیا ادیترسم جناب ارجمند ب یم. نمیبرم سرجام بش_

 .هم بزرگش نکن يخودیب... وایحقت بود ش_

 :باخنده گفت میمر. رفت رونیاو در آوردو ب يبرا یشکلک وایش

 گه؟یم ينجوریکرده که ا کاریمگه چ_

خودت  گهید! خودش، تنگ دلش افتاده هیهم شب یکی. که شیشناسیم. وایش طونهیش. نقض قانون مامان جان_

 .اش و حدس بزن هیبق

 خاطره؟ نیاومدنش هم به هم نجاینکنه کال ا_

. گهید کشهیهم شر انیارجمند مخالف بود اما خب کاو يهمون آقا یعنی... مامان؟ ازاولشم شهاب يشک دار_

 انه؟یجنابِ کاو ییبهت گفته بودم استادم، دا یراست. نتونست مخالفت کنه یلیخ

 !ارجمنده شییدا یلیفام یگیتوکه م_

 .باباشه ییبعدم دا. ارجمند زاده! ارجمند ،نه_

شد، اما فورا پسش زد و به النا نگاه  دهیچشمش کش شیدور پ ياکو شد و خاطره ا میارجمند زاده در سرِ مر اسم

 .نجاستیا يشهاب را فراموش کند وبداند بخاطر چه مساله ا دنید يکرد تا بهانه 

 .زنده باشن انشاال. چه جالب_

 مامان؟ یبه من بگ یخواست یم يزیچ_

 :مکث گفت یبا اندک میمر
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 ؟ياون دفترچه روخوند_

 :وگفت دیکش یآه. رش ماندماد يالنا به چشم ها ي رهیخ نگاه

 ...چرا فقط از پرورشگاه و ازدواجش و. رو بدونم مامان هیسرگذشت سا يدوست دارم همه _

 .بدونن دیکه با دوننیم ییآدما هیبعد از اون و فقط _

 ... ارس و دوست یآخه وقت_

 :کالمش گفت انیم میمر

 فیاون دفترچه رو برات تعر يقصه  ي هیز بقرو هی دیشا. جان یال میکن یگذشته رو کالبد شکاف ستیقرار ن_

 .یوبفهم یخواستم حال اون بچه ها رو بخون یکردم اما فقط م

که از  يکه او از سر گذراند، با فاجعه ا یاتفاق. تلخ شده بود. آب دهانش را قورت داد. کرد رییتغ یالنا کم رنگ

 :افتاد وزمزمه وار گفت نییسرش پا. نبود اسیسر آن بچه هاگذشته بود، قابلِ ق

 .االنونداشتم یزندگ. االن نبودم يمنم النا... یبابارو نداشت يمامان، اگه هوا یاگه تو هوامو نداشت _

 :سمت اوخم شد ودستش را گرفت میمر

  ؟يمتوجه نشد یبگ يخوایم. بعداز اون شب رفتارش عوض شده. بابات شک کرده . مامان قربونت بره النا_

 :لند کردو گفتبغض سر ب با

 ...کنم مامان؟ اگه بهش بگم کاریچ یگیم_

 .که باتو صحبت کنه خونهیم رگوششیخصوصا که ارسالن هم مدام داره ز. قربونت برم یبگ دیبا_

 :گفت رتیباح النا

 ارسالن؟ با بابا؟_

درست  زایچ یلیخ بابات بفهمه! اومده شیپ یازکجا با تبان میدون یو م یاون که خبر نداره تو به من گفت. آره_

 ...داره واال  نهیداره، ازش ک یخسرو با بابات دشمن. شهیم

 :انگشتانش فشرد انیکرد و دست او رامحکم م مکث

همون سالها به هم  يباور کن اندازه . خسرو با محسن روبرو شه خوامیمن نم. خوب فکراتو بکن مامان جان_

 . بذاربدونه و مزاحمت ارسالن تموم شه. که چرا نکشتتش زهیر یم
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لحظه از آن  کی یخواست حت یاما دلش نم. کرد یفکر م اهیس يساکت مانده بود وداشت به آن روزها النا

متوجه  یکاف يبه اندازه . برگردد شانیدوباره به زندگ یتشنج خواستینم. پدرش تکرار شود يلحظات برا

 .بس بود ختنشانیبه هم ر يبرا نیهم.شده بود پدر ومادرش انیمشکل م

 

**** 

 :کانتر گذاشت و گفت يرا که دستش بود ، رو یلونینا لی ریام

 شد؟ یخب چ_

 :گفت شیدرحال شستن ِ دست ها. رفت  نکیساز را روشن کرد و سمت س يچا شهاب

 . و بزرگترو داره يبعد يکارا و قراردادا دییقرارداد ؛ حکمِ تا نیا! گفتم که. یچیه_

 :آب را بست و سمت او برگشت ریش

 . کار دررفتن باش ریو از ز یحاال تو مدام ، دنبال خوش گذرون_

 :شد و گفت زانیلب کانتر آو ریام

 .لیعبوس و بخ. گهید یاز اون بابا بزرگه بداخالقت، برده باش دیبا یارث هی_

 وایِ ش زیلب م دمیهر وقت اومدم سروقتت د. باشه خودش يجا دیبا يزیهر چ گمیدارم م ر؛یچرند نگو ام_

دوتا  میو بتون میفتیبذار جا ب. اولِ کاره. يریوم یچونیپ یدوساعت زودتر م ای یگیو چرت وپرت م يدیخواب

 .برو شیپ! ی؛ بعد پادشاه میریکارمند بگ

 :شده ، گفت میرا باال گرفت و تسل شیجفت دست ها ریام

 .سییر یگیتو راست م. چشم. خب یلیخ_

 :املت خورد کند ، سمت او پرت کرد  يرا که برداشته بود تا برا يگوجه ا شهاب

 !دارم استیر يانگار عقده . و زهرمار سییر_

 :زد يآن را در هوا گرفت و گاز ریام

 .نامردم اگه بگم زهرمار! سیتو بگو رئ. من دارم_

 . اون گوجه نشسته است! د االغ_

 :اش را متعجب کرد افهیرد و قبه گوجه ک ینگاه لی ریام

 بود؟ سیپس چرا خ... ا_
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 ؟یبلمبون دیتو با سهیخ یهرچ_

 !باشه یتا چ_

 :به گوجه زد يگریگاز د ریام. چپ چپ نگاهش کرد  شهاب

 ؟يخور یم! جون؟ خوشمزه است_

 :گفت ریو تا خواست پوست بکند، ام ختیتکان داد و چند گوجه داخل تابه ر يسر شهاب

 .بدبخت يتخم مرغ شد هیشب ؟ياملت بخور يخوایباز م_

 . ادهیاز سرم ز نمیفعال هم_

 دستش درد نکنه. بود مونیپر وپ. بخور چتویساندو نیبش ایب_

 :با تعجب نگاهش کرد شهاب

 ؟یک ؟یچ چیساندو_

 :داد حیبه اطرافش کرد و درهمان حال توض یدرحال خوردن ، نگاه ریام

 میریکوفت بگ ینذاشت ،یروبند ورفت يو پهنمون کرد یکه دستم بود ، کو؟ امروز تو که شست لونهینا نیا_

سفارش . تپل ومشت کتلت هم آورده بود چیچند تا ساندو. دیاز راه رس یگشنگ یناج هیمادر ِ النا مثل  م؛یبخور

 . میکرد سهم تورو کنار بذار

 :گفت اتشیمحتو دنیباد. کانتر افتاد و جلو رفت يرو لونیچشمِ شهاب به نا زد؛یطور که او حرف م همان

 ! ناهاشیا ج؛ینگرد گ_

 .گهید ینیاومدم ؛ گذاشتم اونجا بب! آره! هان_

چند ساعت از پخت و بستنش گذشته بود ، اما هنوز بخاطر  نکهیباا. آورد  رونیبزرگ را ب چیدو ساندو شهاب

 :ِ خوبش، تازه بود يبسته بند

 ؟ينداد بشویدست توئه و مالِ منه؟ چطور تو ترت یبدونم چ دارم که بیعلم و غ_

  ؟ياومدن، غر نزد اشیو اول دیشد؟ به النا خانم رس یچ_

 .باشه یدهنتو ببند؛ نه پادگانه که قانون مالقات داشته باشه؛ نه پارك که محل خوش گذرون ریام_

 :چشم نگاهش کرد يسرش را طرف شانه خم کرد و از باال ریام

 ي رهیذخ هی،  يراحت شد لدایکه از شر  یزاپاس داشته باش يخوایم. شناسم یمن تو رو م. ه پرروبرو بچ_

 .یبهتر داشته باش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

 :سرش را باال گرفت وگفت شهاب

 ... الاله اال اله_

 یلیخداوک. معلومه گهیمادر که اونه، دختر د. دختره رو بزن شهاب نیمخ ا. بگو کیاون که بله ، عشق و لب_

 ...واسه خودش و هیا کهیت.ستیمادرش هم کمتر از دختره ن

 :وچشم درشت کرد دیکه از طرف شهاب خورد، عقب کش یمحکم يضربه  با

 ؟یکن یچرا رم م_

  ر؟یام یفهم یحرفاتو م یلیخداوک_

بوده؟  یچه لعبت شیسال پ ستیب نه،یمادرش االن ا. خواستم بگم خوش به حالِ بابائه یگفتم مگه ؟ م یچ_

 .که رشیوبگ نیمادره بش يپا ریبرو ز اینگفتم ب

 :در رفت و باخنده گفت ریرفتنِ شهاب ، ام شیپ با

  ؟یچ یعنی یزندگ یفهم یبه مرگ شهاب تازه م_

 :کانتر پرت کردوگفت يدستش را رو يچاقو یعصب یو با حالت ستادیا شیسرجا شهاب

خاندان به همه ارث  نیمن ، تو ا یسگ یکال مسخره کردن زندگ.  یکن حیمن تفر یبا بدبخت يحق دار_

 .دهیرس

تنها  يخودش را رو. پرت کرد يو گوشه ا دیکش رونیرا از سرش ب راهنشیشهاب پ. خشکش زد  لی ریام

دسته  يگذاشت و سرش را رو شیچشمها يدست رو. به روزگارش داد ییوسط خانه پرت کرد و ناسزا يکاناپه 

 :متفاوت گفت یجلو رفت و بالحن لی ریام. تمبل انداخ ي

 چته تو؟. کردم شهاب یم یشوخ_

 :اطرافش را نشان داد شیچشمانش انداخت و با دست ها يدستش را از رو شهاب

بخندم ؟ توبگو  یهمه بدبخت نیا يرقصه؟ به کجا يوسط جهنم جا حه؟یو تفر یشوخ يجا رونه،یو نیوسط ا_

پاك بود و  غمبریگذاشتن جلوم و گفتن مث پسر پ یلباس خاک هیکه عکسشو با  يبه پدر. تا من قانع شم

زنم  ایزنن درسته؟  یم دشکه درمور ییدونم از کجا اومد وچقدر حرفا یکه هنوز نم يبه مادر ایکرد  یخودکش

 ازش بکشه؟ به کدومش بخندم؟ يزاریکه دست نشونده عمه ومادرش شد تا خرم کنه؟ تا کارم به نفرت و ب

 ها قهقه بزنم وخبر ندارم؟ یها و بدبخت يدربه در نیبه ا دینکنه با

 :گفت یمقابل مبل نشست و با ناراحت زیلب م لی ریام
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 ؟یبزن ویزندگ دیق دیبا یکه گفت یینایا يبخاطر همه _

 .کنه یم میتکرارشم روان. بذار دهنم بسته بمونه. ریولم کن ام_

 :به جلو خم شد وگفت ریام

همه سگ شدنت واسه خاطر برنامه  نیدونم ا یمن که م. يکرد یم نایزودتر از ا دیو با يکه االن کرد يکار_

 . خوره یبه درد تو نم لدایمثل  يدختر! غمبری، به پ ریبابا به پ. طالقتونه ي

داد  رونیصدا ب ینفسش را ب. دیرا د شیگلو بکیتکان خوردنِ س ریچشمش نشست و ام يشهاب رو ساعد

 :وگفت

 .تا تهش برو يحاال که شروع کرد! شهاب. رازیش دهیرس هیو احضار ياقدام کرد یامروز مامان بهم گفت رفت_

 :گفت یکم جان يصدا با

 . خراب کرد ویهمه چ. خراب کرد. ریدوسش داشتم ام ادشیباتمام کم وز_

 نیشد، تو هم به خودت تلق لیبهت تحم لدای. یگرفت یکه اسم عادت و دوست داشتنو عوض نهیتو ا یبدبخت_

 .  يکه دوسش دار يکرد

 :کالفه نشست و گفت شهاب

. و احساسم بود یگذار تو زندگ ریبزرگ و تاث يرد پا هی نیا. اسمش تو شناسنامه ام خورد. درك کن یآره ، ول_

 یت خالپا ریو ز یکن يگذار هیاسم سرما هیرو  تویزندگ يهمه  يخوایم یوقت يچون درك نکرد! یساده گرفت

 !یچ یعنیشه ، 

 :را مشت کرد شیبا حرص دست ها ریام

که . باشه قیثابت کن که ال یبه کس تویاتو سفت نگه دار و مردونگ هیبار سرما نیا. ومدهیزن که ن یقحط_

دندون لق و بکن و بنداز دور واال  نیا. آورد یمسخره رو سرت درنم يایباز نیخواستت هم یاگه م لدای! بخوادت

 .نباشه ییودا هسر عمه وخال ریمحبتاش، ز يو تا آخر عمرت نگران باش که همه  نیبش

 :ستادیا ابانیبلند شد وپشت پنجره مشرف به خ شهاب

 .زنه یتو ذوق م. مونه یم یخال شه،یکنده م شهیکه هم یدندون لق يجا_

 .داداش ادیهم به چشم نم یلیخ یدندون کرس. که کدوم دندون باشه نهیمهم ا_

 :لبخند زد وگفت ریام.برگشت و نگاهش کرد شهاب

 . مونه یم یچقدر خال لدای يجا نیبب. لبخند بزن هیچشاتو ببند و_
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 :را مقابل او نگه داشت و افزود دستش

 .رو شستم زیخاك بر لمه،یاگه به چشم اومد، به قول اون ف_

 . آن همه غصه خنده اش گرفت انیم شهاب

 .شهیکنده م شهیشست تو آخر از بن ور نیا_

 .سرت يفدا.، دست من از آرنج بره تو گچ ایدن يتو بخند وبگو گوربابا_

 :جلورفت و گفت ریام. نگفت يزیو چ دیدست به صورتش کش شهاب

 .ادیدرم تیخستگ. برو غذاتو بخور ولباس بپوش ؛ امشب ببرمت عشق وحال_

 .ستیمن گشنه م ن. تو برو بخور_

 . يناهارم که نخورد_

 .مندار لیم_

 !يکه دار لیمیا_

 داره؟ یچه ربط_

 .خوشمزه مامانش يبزن به النا خانم و تشکر کن بابت غذا لیمیا هیبرو _

 .یکن یمنم روش حساس م يدار یالک. دختره بردار نیدست از سرا ریام_

مشت گره کرده اش را به هوا  ریام. را ببند لیریتوانست دهان ام ینم گرید.شد مانیمحض گفتنِ حرفش پش به

 :پرت کرد وگفت

 .دوست دارم تتویاون حساس! نهیا_

 . چرت وپرت نگو نقدریبرو گمشو ، ا ایب_

کم آت وآشغال مالِ  هیمنتها قبلش برو . ،باهات هم خونه شم ارمیبرم بندوبساطمو ب خوامیتازه م شم،یگم نم_

 .خودیب ونیزیتخت و کاناپه و تلو هینداره جز  یچیه. یشیانگار وارد خونه ارواح م. ریقبرستون بگ نیا

 .تو رو ندارم يمن حوصله کارا. يغلط کرد_

 .میکن یامشب شروع م نیازهم. ارمتیسر حوصله م. نترس_

ناخوداگاه . چشمک زد شیها به رو چیساندو. سمت آشپزخانه رفت. برو بابا یعنیپرت کرد  شیبرا یدست شهاب

 :را صدا زد و گفت ریبخورد،ام نکهیقبل ازا. داشترا بر یکیبه ان سمت رفت و 

 ...گذاشتم مال تو شویکی_
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 .میبخور که بر. دستت درست_

 ؟یفهم یچرا نم. ریحوصله ندارم ام گمیم_

اگه .ایامشب و ب. دارن زیهم م زن،یر یپاتوق دارم بچه ها اونجا هم ورق م هی. میبزن يدست باز هی میبذار بر_

 .برمت ینم گهیبد گذشت د

. زد چیگاز را به ساندو نیاول. کرد ینم شیرها گریکرد ، د یم لهیپ لیریام.فرستاد رونیرا پر صدا ب نفسش

 يسر. دیرا ازپشت سر د میمر. پس اشتباه نکرده بود. آن زن افتاد ادیهمزمان با احساس طعمِ خوشمزه اش، 

 ...ردیرا نگ احس ِ آشن نیا یِداشت تا پِ یو بدبخت يریدرگ یبه حد کاف. تکان داد

 

**** 

 : را پارك کرد و گفت نیماش ریام

 .دورشهاب زیبر ویو بدبخت یتو؛ واسه دوساعت غم وغصه و زن وزندگ میدر رفت نیاز ا_

 م؟یوارد بهشت بش م؛یرو بذار ایقراره دن_

 ؟يجدو آبادتو دوست ندار_

 . دلت خواست بهشون بگو یهرچ! نه_

 :را زد موتیو ر شد ادهیپ نیاز ماش لیریام

 از کجا شروع کنم من؟_

 : دیخند شهاب

 .داشته ی، نقش پررنگ میدرنصف بدبخت. ازعمه ام _

 به مادرِ دلسوز و ناالنِ من؟ يدیو چسب يول کرد ویعمو به اون گردن کلفت. یچقدر تو بدبخت_

 ر،خب؟یببند دهنتو ام_

 :رنگ را هل داد و با خنده گفت يدر دود ریام

تو حرف درآوردنم؛ ! که  یدون یم. رهیکلِ جد وآبادت م يآبرو شه،بعدیباز م گهید يجا هوی،دهنمو ببندم_

 .کنن یم ایرومه نهیزم شیخودشون پ نایاز دستمونم در بره ،ا! استادن

 .کمربندت و سفت کن، به جد وآباد ِ من کار نداشته باش_
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بها به  ریش. دوشتمون یساله داره م یداده، س ریدوسال ش. حرومم کرده رشویعمه ات ش. سفته به مرگ تو_

 .می، راحت تر میمادرمون بد

مشغول  يداخل سالنِ بدنساز يفقط تعداد. شلوغ نبود یلیباشگاه خ. نثارش کرد ییو خفه شو دیخند شهاب

 :و گفت دیراباال کش شیشهاب لب ها. جمع بودند يا شهیاتاقک ش کیهم داخل  يتعداد. بودند

 .داره زیم یگفت. ریام ستین يکه خبر نجایا_

 :اشاره کرد وگفت کیسالن بار يانتها يبا چشم و ابرو به پله ها ریام

 . اوردمتیبد ن يجا. نترس. راه درو داره_

 .میکن فیو تعر مینیبب_

 رخان؟یام يچطور نجاست؟یا یک نیبب! به به_

 :لبخند زد و گفت ری،ام یکلیه يشدن مرد جوان و قو کینزد با

 . عطا جان میمخلص_

 يعطا خوشامد. دادند ییبار دست آشنا نیاول يکرد و دومرد برا ی، شهاب را معرف ریام. هم را فشردند  دست

 :ادامه داد ریگفت و روبه ام

 .يکرد دایپ دینکنه پاتوق جد. یاونور رفت ،نهيایم نجاینه ا. ریام ییدایچند ماهه کم پ_

دوبار هم که وقت کردم به  یکی. بود دهیچیکم به هم پ هی. شرکت وبندوبساطش بودم يدنبال کارا. نه بابا_

 .البته اون طرف بودم. يباشگاه سر بزنم، تونبود

 . رهیخالصه خر شده که زنم بگ. سرش گرم شده.کهیاون طرف و که سپردم دست داداش کوچ_

 ترك کرد مگه؟_

 يالوا پیریت نیاز ا. شهیم شیزیچ هیکال دختره . نم ترکش داد دختره شد ، همو هیعاشق . پاکه پاکه. آره بابا_

 هیو خالصه بق خوامتیجر داد که م قهیاونم . خزعبالت نیتو باشه و ازا هیام پاک هیگفت مهر. برداشتن يوودیبال

 .ستیبار خوب ن نیواسه اول قتیرف يو جلو شهیاش مثبت هجده م

 :حرف عطا سرچرخاند و بالبخند گفت نیبود ؛ باا يبدنساز لیوسا يشهاب درحال تماشا

 !شنوم یقرارباشه نشونم ، نم. عطا خان نیراحت باش_

کم مهمونا رو با جو آشنا  هی نجایا. انهیخودش درجر ریام. ستیحرفا ن نینقلِ ا. شهاب جان، نه بابا کتمیکوچ_

 .یشو موندگار  یانشاال شمام صاحب باشگاه ش. که بعد جا نخورن میکن یم
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 :گفت ریتشکر کرد و ام شهاب

 .و چوب و راشه زیم يباالست هنوز؟ شهاب خوره  زاتیم_

 ارن؟یبگم ب يخوریم يزیچ. ایهم زدم، فقط واسه خودمون یطبقه خصوص مین هی.آره بابا_

  ؟يریگ یهنوز سفارش م_

 نجایغار شدن و ا ارِیهم ظاهرا  دیازمابهترونه جد يسر هی. ریمونن ام ینم نجایها بدون سفارش ا ییطبقه باال_

 یم نمیباال بب میبر. گهید ارمیزنه رو هم درب هینون اون دوتا پدر سوخته و و مهر دیباالخره با. رو پاتوق کردن

 انه؟ی يپسند

 یخال زِیم کی دنیباد ریام. بودند يمشغول باز يعده ا یداخل سالن کوچک. هم سمت پلکان رفتند  همراه

 :گفت

 .نداره وسالمه ، خوبه عطا يرادیاگه ا زهیهمون م_

 :پشت او زد وگفت عطا

 .یپ يآ يو میبر. مال بچه مچه هاس نجایا_

 .یونیلیچندصد م نِینه ماش م،یشهاب؟ نه سم دار ایازما بهترونم  هیمالِ ازما بهترونه؟ من شب یگیمگه نم_

 .برو شر وور نگو ایب. یما که هست قیرف_

 :باال داد و گفت ییباورود به سالن ابرو ریام. شدند يگریو باهم وارد سالن د دیخند لیریام

 ؟يطبقه باالتر ندار. درست کرده یچه جا ومکان... اوهو_

 .مال خونه اتون گهیاون د_

جامِ  کینشسته بود و زیکه پشت م یمردجوان. کناربار ثابت مانده بود ياما چشم شهاب درگوشه ا دیخند لیریام

 شیانگشت ها انیاست ، م یکه معلوم بود از سرِ خوش شانس يرا بالبخند شیورق ها.مقابلش بود  سرخ رنگ

 :گفت لی ریهمان موقع ام. ثابت نگه داشته بود

 گفتن با النا نامزده؟ یکه م ستین ارویهمون _

 .خودشه.آره_

 :متعجب گفت عطا

 آشنا دراومده؟ یکس د؟یگ یم ویک_

 :سرچرخاند و گفت لی ریقبل از ام شهاب
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 .میازهم ندار یشناخت. همکارمونه ياز آشناها یکی! نه جناب_

. را درکنج خلوت کرد  يزیم. کرد تشانیرا گرفت و عطا هدا يزیبه شهاب نگاه کرد ،اما شهاب سراغ م لی ریام

 :گفت ریعطا کنارگوش ِ ام. دومرد جوان تشکر کردند

 . اصله همه اش. ریاز بار بردار ام یخواست یهرچ_

 .دستت درد نکنه یول ستیاهلش ن یلیشهاب خ_

 :کرد ،گفت یبار به شهاب که چوب را برانداز م نیا عطا

 .داداش یمن ،مهمونیتر کن یلب یشهاب خان،امشب خواست_

 :نگاهش کرد و گفت شهاب

 .شب،سرم سبک باشه دمیم حیممنون ، ترج_

 .مگه خانم بچه ها حساس باشن. خوابت ببره دهینرساتفاقا خوبه که شب مغزت راحت باشه و سرت به بالش _

برعکس . دیدرخش ینور م ریگذاشته بود و حلقه اش ز زیدست لب م. لبخند کمرنگ شهاب هم محو شد همان

چهره . که با آن بزرگ شد یشد واعتقادات یپدربزرگش درمغزش اکوم يصدا. بود اهیرابطه س نیقلبش که از ا

 ینم گرید. کرد ینم شیراب يادیفرق ز گریانگار د. اعتقاداتش یحت.بود نیدل چرک زیازهمه چ. اش جمع شد

 يخودش برا.رها کند زیخواست خودش را ازهمه چ یم. باال بزند وبعد استغفار کند یجام تیعصبان انیخواست م

 :اراده سر چرخاند و گفت یب. شد یفراموش م زهایچ یلیروش خ نیباا دیشا.خودش باشد وبس

 . خوام عطاخان یم يدار رازویاصلِ شاگه _

 :او زد يوباتعجب نگاهش کرد ، اما عطا لبخند زد و سرشانه  دیباال پر ریام يابرو

 .خوره ینم یو هرکس رازیاصلِ ش. ستیتوبار ن.ارمیفقط صبرکن برات ب. قیدم رف یمن جنس بد به مهمونم نم_

 .دستت درد نکنه_

 :و گفت ستادیزایم گریسمت د لی ریرفتن عطا،ام با

 ؟يرازیپسر ش راز،یشراب ش يرو یدست گذاشت! یستیاهلش ن یلیمثبت برداشتم خ پیریمن ت هو؟یشد  یچ_

 :کرد،درهمان حال گفت میدستانش تنظ انیزدن توپ ها م يخم شد و چوب را برا زیم يرو شهاب

 .به خودم بدم یحال هیمفته،گفتم  دمید_

 :و دو جام آمد و گفت یبلند و اصل ي شهیکه عطا با ش دیطول نکش یلیخ. دیخند لی ریها پخش شد و ام توپ

 ...يرازیش لیاص يمخصوص پسرا_
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 .حساب کن عطاخان يرازیش زانِیعز تیحاال مارو هم درمع_

شهاب . کج ومعنادار جلوتر آمد يارسالن با پوزخند. شهاب برگشت و در نگاه معنا داره ارسالن قفل شد سر

 : آمد شیو دست ارسالن پ ستادیا

 !نیاحوال ِ شما جناب ِ ارجمند؟ منور فرمود_

چشمش  شیدخترك پ یدوست داشتن ياراده چهره  یب. از سرِ مصلحت زد و دست او رافشرد يلبخند شهاب

 دانست ارسالن اهل قمار است؟  یاو م. آمد

 . نیلطف دار_

 د،یو تخت جمش رازیآن روز در ش. نرفته بود  ادشیهنوز  یکرد؛ ول يمختصر یهم احوال پرس ریبا ام ارسالن

مشکل  کیاز همانجا بود که او را . را تمام کرد و لبش به لبخند نشست رشیبااو مس. مرد بود نیالنا هم قدمِ ا

که به تعهد  يدانست مرد یم یول ادد یدرون دستش خبر از تعهد م يفرض کرد، هرچند که حلقه  یناگهان

توانست با النا هم  یم... کار داشت يجا نیهم. شود یو درشهر خود،هم قدم کارمندش نم ییباشد،به تنها بندیپا

سر راه  يبا باز. شود کیتابه هدفش نزد.پس زدنش بهانه نکند ياسم قمار را برا گریتا د اندازدیراه ب يخوب باز

با وارد کردن  یحت.شته باشدشده ، اورا دا ییخواست به هر بها یم.داشتنش دروغ نبود تالنا قرار گرفت اما دوس

در هوسش گم شده  يظاهر يها رتیغ. اهدافش يخودش،هم برا يهم برا. برد یالنا را م دیبا...  بیرق کی

که  صاخصو. شدن به شهاب سخت نبود کینزد. که گرفته بود،مهم بود ییدهایفقط هدفش و وعده و وع. بود

 ...هموار بود شیراه برا

 :تگف زیبه م یبانگاه ارسالن

 . وسط باشه انیسود وز يمخصوصا اگه پا. داره یخوب يکردن مزه  يباز_

 :ادامه داد ینگاه کرد و با لبخند خاص لی ریشهاب وام به

 ن؟یموافق_

 زیت شیچشمها. جوابش نگذاشت یپوزخند او راگرفت و ب يطعنه  یزد ، ارسالن به خوب يلبخند معنا دار شهاب

نرم راه  یقرارباشد جنگ یوقت. شناختند یرا نم گریکدام همد چیتر از آن بود که شهاب تصور کند ، اما هنوز ه

 . بود خاموشدوئل  کینگاه ها آغاز  نیا. صرف شود دیبا يشتریب يانرژ فتد؛یب

 :اش را ادامه داد يبرگشت و باز زیسمت م يبا خونسرد شهاب

 . کردمیو شانسمو امتحان م گهید زیم هیرفتم سر ی؛ باز م زدیلبخند مشما بودم و شانس بهم  يمنم جا_
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 :و بالبخند به ارسالن نگاه کرد ستادیا. زد و راش قرمز رنگ داخل سوراخ افتاد دیاش را به توپ سف ضربه

 .درکار باشه یتقلب نکهیا ره،مگهیجا از دستت م هیباالخره . بار برگ ِ آس دست شما نباشه نیا دیاما شا_

 :دیرا بهم سائ شیراباال داد و کف دستها شیابرو ارسالن

 !جناب ارجمند هیحرفه ا! یتراش بیرق نیدرع دنتیخط ونشون کش_

 :دیخند شهاب

 .خوش شانسه يآدما يبرا یتراش بیرق. بنده آماتورم . بابا يا_

 :فرو رفت و اغوا گرانه گفت طانیدر جلد ش ارسالن

 .ادیحرفت درست درب دیشا م؟یامتحان کن_

 ریموشکافانه ز یبانگاه لیریام.  دیچرخ زیدوباره سمت م. براندازش کرد یمعنا دارو طوالن یبانگاه شهاب

تا اگر  ستادیآماده باش ا. را ثابت کند زیچه چ خواهدیدانست م ینم. مرگش بود هیشهاب امشب . نظرش داشت

 :ارسالن با خنده گفت. را جمع کند شیخواست خود را لودهد، دست وپا

 .امیرفقا کنارم یبابدشانس. نترس. چک مدت دارم قبوله_

 :و تحکم گفت تیگذاشت و با جد زیرا لب م شیدست ها شهاب

 .اومد باهات دست وپنجه نرم کنم یواال بدم نم ستمیاهلِ قمار ن_

 :زد وگفت يا روزمندانهیلبخند پ ارسالن

 ؟یکن یم يازکه ب یرفاقت. حله.. یاک_

 :نگاه کرد و گفت لی ریشهاب جواب دهد،به ام نکهیازا قبل

 !نیشیناراحت نم تونیالبته اگه از بهم خوردن باز_

چوب را سمت ارسالن گرفت . شناخت یشهاب ومهارتش را خوب م. رفت زیم گریلبخند زد و به سمت د لیریام

 :و گفت

 .دوست دارم شتریب گرانیاما رقابتشو با د میعمره با شهاب همباز هیمن _

 :و گفت ستادیخود ا يسر جا ارسالن

 .ادیخوشم م يحرفه ا ياز آدما. خوشم اومد. شهاب خان يدیطلب فیآماتور بودن، حر يپس باقصه _

 :گوشش گفت ریو ز ستادیکنارِ شهاب ا ریکه همراهه ارسالن بودند ؛ ام یشدن چند مرد جوان کینزد با

 . گمیم یکه چ یگرفت. نییپا ادیب گهیبزن شتکش کن که با برف سال د نیهمچ. ازخود مچکره یلیخ کهیمرت_
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 :لبخند زد و به ارسالن نگاه کرد شهاب

 .دست اولو شروع کن_

 :با غرورگفت ارسالن

 .دادم،پس توشروع کن شنهادیمن پ_

زدن ضربه عجله  يراکدام ب چیه. کرد دایبا شکست توپها آغاز شد و ماهرانه ادامه پ يباز.نکرد یمخالفت شهاب

 یفرصت ها را ازهم م دیبا. ستیروبرو ن يبود که با شخص تازه کار يتذکر فیحر يبرا نیکردند وا ینم

 یم دیقرار داد که بع یرا درقسمت وبالیارسالن با دقت عمل ِ باال ک. رفتند  یم شیپ ياپایهنوز پا. گرفتند

.  ستادیضربه را سه باند زد و صاف ا نیکند اما آخر کیخود نزد یشهاب بتواند آن رابه شارِ رنگ گریدانست د

 . دیو کف دستش را بهم کوب ستادیارسالن صاف ا. لبخندش کمرنگ بود

 . کردم  فیک. بود یعال_

 :گذاشت و گفت شیچوب را سر جا شهاب

 .يچک ِ مدت دارهم ند شنهادیشد که پ ياما تجربه ا یکن یم يتوهم خوب باز_

بدحال کردنش؛ شارژش  يشکست ، به جا. بلندتر بود شی، صدا دیکه دردل کش یونشان اما خط دیخند ارسالن

 . کرده بود

 .يباز یم ویبار بهت قول بدم که دست بعد نیحاضرم ا. ارزششو داشت يا يباز نیچن_

 .میبر دیماهم کم کم با ،چونيفرصت مناسب تر يباشه برا_

 :سرتکان داد ارسالن

 ؟يبگذر يرازیاصلِ ش نیاز ا يخوایچطور م.رهیگ یوقتتو نم یلیشدن که خ مونهیهم پ_

 يزیسرم. جز تحمل او نبود يچاره ا. یدنیشدن وسفارش نوش ریجوگ يبه خودش لعنت فرستاد برا شهاب

 يرو ادهیز شهیمزه ها به سفارش ارسالن آمد اما مثل هم. ورق ها به گردش افتاد انینشستند و نگاهش م

 ...دبو يادیز ي، سرآغاز ِ ماجراها یحیشب ِ ظاهرا تفر نیا... شناخت یخودش را م.نکرد

*** 

 :دیچیمرد درگوشش پ يصدا

 !یکن یکجا فرار م... صبرکن دختر_

 :گفت هیوگر غیج با
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 . گم یم ممیبه مامان مر... گم یبه مامانم م... ییدوستت ندارم دا گهید... یتیترب یب گمیبه بابام م_

دنبال محسن  میمر. دیو عقب دو دیکش غیدخترك ج. گشوده شد یوحشتناک يدر با صدا دیپشت درکه رس به

 :دخترك باترس و هق هق گفت. کرد  یم شیو صدا دیدو یم

 . گذاشت و رفت بابا نجایمنو ا میمامان مر_

که آن  کردیدرك نم. کرد یفاجعه بود اما درك نم یسرخ هیشب. آتش جهنم بود هیسرخ پدرش شب يچشمها

. دیچسب واریو با ترس به د دیکش غیفقط ج.ندیافریب يممکن است چه فاجعه ا ییدا يدور گلو دهیچیپ يدستها

قدرتمند پدر  يدستها یرپد یپ يها یلیشد اما س یداشت آرام م. دیدربرش کش ییدستها.بسته بود شیچشم ها

 ..دومعنا دهد شینبرد تا کابوس ها ادیصورت مادرش راهرگز از يرو

 يموها انیآب دهانش را قورت داد و دست م. زد یسرش زنگ م يساعت باال. دیعرق از جا پر سِیخ

تنش  يپتو را ازرو یساعت را خاموش کرد و با خستگ. طور آشفته نبود  نیوقت بود که ا یلیخ. برد شانشیپر

حوله اش را برداشت . آورد یدوشِ آب گرم، حالش را جا م کی. خواب ، به جنگ رفته بود يانگار به جا. کنار زد

. شد یممتد تمام م يکابوس ها نیا دیبا. رابست  شیچشم ها خت؛یسروتنش ر يآب که رو.و به حمام رفت

 ...خواست دوباره آن کمبودها تکرار شود ینم

. خواب مانده است شهیبه عکس هم میگفت که مر یم یخال يآشپزخانه . رفت رونیو ب دیرا پوش شیها لباس

. بگذارد وبه خواب برود نیاجازه نداد که شب راحت سربه بال شیحرفها. آمدنش به شرکت بود لیهنوز به فکرِ دل

 یراحت نبود؛ اما وقت اهیس خاطراتآن  يتکرارِ دوباره . راحت نبود. گونه اش گذاشت يو دست رو دیکش یآه

؛ ممکن  دیرس یبه گوش پدرش م يگریاگر طور د. دارد که مادرش حق دیرس جهینت نیخوب فکر کرد ؛ به ا

 يسهل انگار ید،وقتید یدخترکش وبا آن مست میحر کیرا نزد ییکه دا يبعد از روز. تکرار شود خیبود تار

 یآرامِ در تراس ، تکان يبا صدا. را ازنظر گذراند ییچه روزها کهبود  ادشیخوب . شد وانهی، د دیمادرش راد

بود  یرنگ ياز همه بدتر دود خاکستر. پدرش جا خورد دنیاز د. آشپزخانه رفت يخورد و به سمت تراس انتها

ترك  شهیهم يدانست برا یم.دید یاو را نم دنیکش گاریسالها بود که س. آمد یانگشتانش باال م انیکه از م

شهاب و آن  دنیکه روز قبل باد یدرست مثل حس. نکرد دایپ يندیحس خوشا دنشیاما باز هم از د ده؛نکر

 ي هیپدرش، سا يذهنش برا يها یآشفتگ انیدانست چرا م یخودش هم نم. کرد دایاوضاع و احوال آشفته پ

 يجمله  دنیخصوصا باشن.داشت، هراس داشت یکه داشت درونش سر برم یاز احساس. شود یشهاب پررنگ م
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بودکه احساسش را قلقلک  یطنتیهمان انگشت پر ش نیا. خواهد از بند تعهد رها شود یگفت او م یکه م يآخر

 ...داد اما یم

. افتاده بود جانیبه ه يگریدلش شورِ حرف زدن را داشت و از فکر مرد د.مسخره بود. تکان داد وجلو رفت  سر

 :انگار اشتباه گرفت که گفت. دیبه گوشِ محسن رس شیقدم ها يصدا

 .میآروم باشه مر ی همه چبذار فعال_

 :خم کرد یگذاشت و سرش را کم یدست ؛ پشت ِ صندل.باچند لحظه مکث،جلوتر رفت  النا

 ...بابا جونم_

النا تمام تالشش را کرد که نگاهش . معصوم دخترجوان ثابت ماند يو درچشم ها دیمکث چرخ یمحسن ب سر

. که قولش راشکسته اوردیب شیخواست به رو ینم. خواست بت غرور پدر ازهم بپاشد ینم. نچرخد گاریسمت س

 يبه رو دندامایانگار به قلبش ناخن کش. انگشتانش حس کرد انیروشن را م گاریدست او وله شدن س دنیچرخ

 ...میبست،درست مثل مر یاز اشتباهات م یلیخ يچشم رو دیبا. اوردیخودش ن

 :اش را عقب زد یشانیپ يرو يو موها ستادیپدر ا يرو به رو النا

 بابا؟  ینشست نجایچرا ا_

 :زد یلبخند کمرنگ محسن

 دختر؟ يفضول ِ بابا شد_

 .نوع عشق به باباس  هیفضول بودن دختر هم _

یشد؛ اورا به آغوش م یکه از هرکجا خسته م یهنوز مثل همان دوران. ناز دخترش را دوست داشت لبخند 

 يرا در پسِ محبت پدر شیخواست حجم غصه ها یشود؛ دلش م تاآرام دیکش یم هیفشرد و عطر تنش را به ر

احساس  انیم یدل نگران زهارو نیا. ارضاء کرد یشد با هر خواستن یرا نم ازیمحبت و ن کیفراموش کند ؛ اما 

دانست چه زمان  ینم. داد یآزارش م شهیاز هم شیداشت ، ب میکه با مر يزد اما فاصله ا یپدرانه اش پرسه م

 :فوت کردو گفت رونیراب قشینفس عم. شود یتمام م یاحساس يها یآوارگ نیا

 .پنهان نکنه ویزیکه خودش ، عشق باباشو باور کنه و چ یبه شرط_

. دیدست النا را گرفت و اوراسمت خود کش. افتادن نگاه النا ، محسن مطمئن شد که اشتباه نکرده است نییپا با

 :گفتپدر نشست ، محسن بااخم  يالنا مقابل پا

 ...دختر نینش نیزم يرو_
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 :پدرش گذاشت و آرام گفت يپاها يسرش را رو النا

 بترسم؟ یاز چ. و پشتم گرمه یشما هست. تو گرمه يپا یسرده بابا ول نیزم_

کهنه درحال بسته شدن بود یاز بغض شیراه گلو. نم دار او نشست يموها يمحسن رو دست: 

نبوده  یوقت اشتباه چیکه باور کنم ه یکن یرفتار م يتو دختر؟ چرا جور یمظلوم نقدریا طنتاتیش نیچرا درع_

 ...و

 :دو دستش گرفت و چشم بست انیدست او را م النا

 ...شما... که دوباره شما نهیترسم ازا يهمه . همه سال آروم بودم نیا. تموم اون روزا رفته بابا _

. انداخت یبود،حاال ترس و خوف ، لرز به تنش مهرچه شجاعت خرج کرده . ادامه دادن سخت بود. کرد مکث

 :آرام گفت. محسن خم شد و سر او را بلند کرد

 . بگو بابا... النا_

 :آب دهانش را قورت داد و با بغض گفت النا

 یخوام حت یاسمش تو روزامم تکرار شه، نم گهیخوام د ینم. خوش نشون نده بابا يبه ارسالن رو گهیلطفا د_

 یاشم م هیاز سا. ادیبخدا از اسمشم بدم م. سایبابا محکم تو روش وا. کردم یداشتم م یتباهچه اش ادیب ادمی

 . ترسم

 :شد کیمحسن به هم نزد يابروها

 ...کرده که  يا ینکنه گستاخ_

 ...نه به خدا. نه بابا_

 :دیپرس تیو با جد دیکامال به طرفش چرخ. کنارش نشاند یصندل ياورا بلند کرد ورو محسن

 ؟یپس چ_

 :سکوت النا ادامه داد با

شده که در عرضِ  یدفعه چ هی ؛یو به ما گفت یتو خودت ارسالنو خواست. واضح بگو. در لفافه حرف نزن النا_

 ؟يحد ازش متنفر شد نیسه چهار ماه تاا

حاال که شروع کرده . شدیهم دل گرم م د؛یترس یدست او، هم م ياز گرما. گرفت يانگشتان پدر رابه باز النا

 :زد یحرفش را م دیبود، با
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. هیبزرگ حهیکه اهل قماره و براش تفر نیا. که نظرمو درموردش عوض کرد دمیشن ییحرفا يروز خواستگار_

. بده حینگفتم و فقط بهش فرصت دادم برام توض یچیه نیواسه هم رم،یبگ میوبچگانه تصم یخواستم آن ینم

 یلیهم خ رازیتو ش یحت. شدم دیزد که کامال ازش ناام ییسو تفاهم حرفا هیبخاطر بعد  يروزا.... خب ... اما

 ...  دمیفهم دمشویروز د هی... بعد از برگشتنمون... نکهیتا ا... نتونستم بابا گهیکرد قانعم کنه اما خب د یسع

اما چشم از چشم  دیوتنش لرز شیصدا. دست پدر را محکم نگه داشت و سر بلند کرد. دیکوب یبه شدت م قلبش

 :پدر برنداشت و ادامه داد

 .گرده یخسرو دنبالم م ییدا_

 . اش باعث شد که النا از جا بپرد یناگهان ستادنیپدر و ا يحالت چشم ها رییتغ

 . نشو یعصبان... بابا_

 :سرخ گفت ییبا چشم ها محسن

 ؟یو نگفت يدیشرف و د یب ،اونيهمون روز که به اون حال افتاد_

 :غض گفتباب النا

 ...که دمیفقط شن... نه به خدا_

 ارسالن با خسرو رابطه داره؟_

رفتن ِ محسن از تراس ، دست  رونیبا ب.  دیزد که النا ترس یمحسن آنقدر تند م ي قهینبض شق. ساکت شد النا

به  د،یداخل آشپزخانه وسالن او را ند یوقت. آرام وقرار نداشت. دهانش گذاشت و اسم خدا را زمزمه کرد  يرو

نگاهش . بود یو آشفتگ تیهمه عصبان نیا تشده بود و نگران به دنبال ِ عل داریب میمر. سمت اتاق خواب رفت

. سر تکان داد د،یچشمش چک يکه ازگوشه  یشد و النا فقط بااشک ایکه به النا افتاد ؛ با تکان سر علت را جو

 :سمت محسن برگشت و محتاطانه گفت. شد انیبالفاصله متوجه جر میمر

 .شه یمونی، ممکنه باعث پش یکن ياالن هر کار. میبذار صحبت کن. کم آروم باش هیمحسن جان،_

کرد وناگهان مثل  یسکوت م تی، هنگام عصبان یجوان يدرست مثل همان روزها. جوابش را نداد محسن

 :گفت هیو با گر آمد شیرا برداشت که النا پ چشییسو. زد یم شیعقرب ن

 ...نکن بابا يکار یهست یجونِ النا تا عصبان_

 :جلو رفت وگفت میمر ستاد،یکه ا محسن
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و  یبش یتو عصبان نکهینه ا. نداشته باشه یچیبذاره تا ترس از ه ونیمحسن من به النا گفتم باهات درم_

 . شده کیحد به النا نزد نیتاا یچه حساب يرو ستیکه معلوم ن یسراغ اون جوون يبر يبخوا

 :گفت يبلند و دورگه ا يبا صدا محسن

 ...حساب و کتاب داره که یحساب و کتاب بود؟ هرزگ يرو زمگهیهمه چ یاون ب يکارا_

حرفش را رها  يِ النا افتاد تا ادامه  سیچشم محسن به صورت سرخ و خ. پرخواهش نام اورا زمزمه کرد میمر

 : دیالنا بابغض به آغوشِ پدر چسب. را گرفت  شیشانه ها به سمت دخترجوان رفت و. کند

 . میبذار فراموش کن. نذار اون روزا تکرار شه. بهشون نداشته باش بابا يتوروخدا کار_

 :آغوشش فشار داد وگفت انیاو رامحکم م يبا حال بد محسن

 بابا؟ يدار هیچه حال نی، پس ا ياگه فراموش کرد_

. يشد تیبخاطر ِ من چقدر اذ ادیب ادمیخوام  ینم. یخوام باهاشون روبرو ش ینم. ترسم یشدنت م یاز عصبان_

 ...خوام ینم

 :وگفت دیسراو را بوس محسن

 . ذارم  ینم فتهیب نیزم ينعشمم رو. تارمو از سرت کم شه بابا جان هی ذارمینم_

با پشت . کند که هوار نکشد یرا تحمل م يادیمعلوم بود فشارِ ز.سر بلند کرد و به صورت کبود پدر نگاه کرد النا

 :را پاك کرد و گفت شیدست اشک ها

 . وقت ازدست بدم چیه تتویخوام حما ینم. خداروشکرکردم که حواست بهم بوده بابا شهیهم_

 ... الاله اال اله....  ياون پسره _

 چیه ،یاگه تو مراقبم باش. دایکس برنم چیاز دست ه يکار چیه. شه کینذار بهت نزد گهیفقط د. بابا توروخدا_

 .کنه ینم تمیکس اذ

دخترکش فرو  يتکه پاره  يلباس ها دنیمرد و باد يمقابل چشم ها يکه روز يحس بلند مردانه و پدرانه ا آن

 نیهم. غرور بنا شده بود یپِ يو سالمت ماندن روح وجسم همان کودك باز رو دنیبا قد کش خت،حاالیر

 . سالم است. النا آرام است  نکهیا.آرامش کرد

 :دیاش را بوس یشانیشد وپ خم

 ...باشه. زمیباشه عز_

 . پس امروز خونه بمون_
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 ...النا_

 .نرو رونیب تیعصبان نیباا. کنم بابا یخواهش م_

 :محسن ، سر خم کرد و مظلومانه تکرار کرد باسکوت

 باشه باباجونم؟_

 یلعنت يمقابل آن گذشته  يتواند سد یص شد که مو دل دخترك قر دیاو را محکم به آغوش کش محسن

 ...بکشد

 :لبخند زد و گفت میمر. نگاه محسن به طرفش برگشت. گذاشت  زیم يرا رو کیو ظرف ِ ک يچا يفنجا

 .ادیمطمئنم به خاطر طعمِ قهوه اش خوشت م. تازه درست کردم کشویک_

 :فتگ یبرخالف نگاه ِ طوفان زده و پر آشوبش ، بالحن آرام محسن

 نباشه؟ یوعال یآماده کن يزیتو چ شهیمگه م_

 :و گفت دیکش یقینفس عم میمر

 .يذره آرومتر هیخوشحالم _

 :کناررفت و به مبل اشاره کرد محسن

 . میمر نیبش_

 یاز گرم. زن بسته شد يچشم ها. کنارش نشست و دست محسن دور شانه اش حلقه شد یحرف چیه یب میمر

. داد،شرم کرد یکه در ذهنش جوالن م ياز افکار. دیخودش خجالت کش يروزها نیا يآغوش همسرش و سرد

دلش تنگ شده . ردک یسردنم نقدریرا ا شیروزها نیا يایمانداما آتش گذشته ،دن یم يخبر یشد درب یکاش م

شد تا  يبهانه ا بت،یبعد از آن همه مص یاز سرِ عشق نبود ول دیکه شا ییروزها و لحظه ها ولذت ها يبرا. بود

 :کتف او گذاشت و آرام گفت يسرش را رو. کند یزندگ

 .نهیدوست نداره تورو، تو اون حال بب گهید. تلخِ گذشته تکرار شه يترسه که روزا یم. النا رو درك کن محسن_

 :و گفت دیکش یقینفس عم محسن

بخاطر چندساعت غفلت، کممونده بود ! سر بچه ام آورد اون کثافت ییچه بال يدید. میمر يدیو د يتوکه بود_

 ...که

 :سربلند کردو گفت عیسر میمر
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 یلیخدا خ. داشت يتبعات بدتر دی، شا شدیاگه اون اتفاق دوباره تکرار م. محسن میدیبازم خداروشکر که فهم_

 .رو عذاب نده پس با تکرارش هم خودتو و هم النا. میدوستمون داشت که بزنگاه متوجه شد

 :اونگاه کرد يسرخم کرد و به چشم ها محسن

 ینیسرنوشت من والنا ا دی، شا ياگه تونبود. رفته ادمیفکر نکن . تموم اون روزا بخاطر ِ وجود توبود که گذشت_

 .میکه االن هست شدینم

 :نگاهش رنگ شرم گرفت و ادامه داد. کرد مکث

 . ازهمه شتریهمه عوض شدن و حال تو ب میبرگشت یاز وقت_

 :تکان خورد ، خواست خودش را عقب بکشد که محسن نگهش داشت میِ مر قلب

کنم  ینگات م یوقت خوادیدلم نم. صدات کنم میخواد مر یدلم نم گهیشدم که د زاریاز او شهر ب ياونقدر_

 . تموم شه  يا گهیته اون قصه جور د خوادیدلم م.  نمیگذشته رو بب ي هیسا

 :دیچک میاشک مر قطره

 ...یول. براتون کم نذارم محسن يزیکردم چ یسع_

 . هنوز بغض ِ از دست دادن اون بچه باهامه . بود نیدلم سنگ. میاون روزو فراموش کن مر يحرفا_

 . به جونِ بچه ها اتفاق بود... باورکن. من مقصر نبودم_

 :چشم بست وسر تکان داد محسن

بابت اون روز . نتونم درست حرفامو بزنم یباعث شده که از شدت ناراحت نمیهم... دونم  یزم،میدونم عز یم_

 . خوامیعذر م

 :گفت یصورت او گذاشت و با حال خاص يرو دست

و بچه هامون اون صندوقچه رو بنداز  یبخاطر زندگ. میباهام بدتا کرد و تا مرز جنون رفتم مر یبار زندگ هی_

 . نوشته شده یبشه که باتمام سخت يته همون قصه ابذار تموم گذش. دور

 ...هیمحسن ، سا_

 :لبش نشست ياو رو انگشت

بدون اون گذشته، بدون نام .دارم اجیمن االن بهت احت. کنم  یخواهش م... همه اشونو.فراموششون کن_

 ... اشیونشون

 :شد ریسراز میمر ياشکها
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 .سیننو گهیاون قصه رو د_

 .و خودت ادامه بده شیباق_

 :معترض زمزمه کرد میمر

 ...تونم یمن نم. رحم نباش  یب نقدریا_

 :دیو سرش را بوس دیچیمحسن دور تن او پ يدست ها دوباره

 یارس و نم ي هیسا گهید. خودخواه باشم خوامیاما ازامروز م ،يبارها اعتراف کردم که دوستت دارم وباور نکرد_

 . میتونم تحمل کنم مر

 کی م،یخواست و مر یمطلق گذشته را م یمحسن فراموش. دیاو چسب ي نهیبه س میبسته وپراشک مر ياچشمه

 ...نبود گرید... شهاب ساده نبود  يو چشم بستن به رو دنیند. کرده بود دایتازه از عشق پ ینشان

 ریهم گذاشت و اشکش سراز يرو صدایدر اتاق را ب. کرد یبغض داشت خفه اش م. گرفت شیگلو رِیدست ز النا

. پدرش سوخت ییمادرش و تنها تیمظلوم يدلش برا. شناخت یخوب هم م. شناخت ینام را م نیا... ارس. شد

 یخواهش پدر هم خودخواه نیها از سر گذرانده است اما ا م،چهیمر بیپرفراز ونش يدانست دران گذشته  ینم

 .نبود یت، کار راح یاز زندگ یمیفراموش کردنِ ن. محض بود

 ادیکرده بود تا  نیآنقدر آرام بودن را تمر. کرد،آرام باشد یچشم بست وسع. دیسمت تخت رفت ودراز کش به

آنقدر . فرضش کند فیاش ضع یتواندبخاطر کودک ینم یو کس ردیدودستش بگ انیرام ایتواند دن یم ردیبگ

که . کشد یدست به کثافت نم کی یدرگوشش خوانده بود تا باورکرد زن بودن و پاك بودن را آلودگ میمر

 "فهیضع"جمله ونسبت نیا يرو دیبا. ونفسش را قطع کند  اتیشاه رگ ح دینبا فینگاه کث کیبخاطر 

. ستین تینسبه زور بازو و ج یمردانگ. بود فیضع دیبودن نبا فیبه صرف ظر. دیخط بطالن کش "زن"بودنِ

 میکه مر ییقصه ها. وخم نشدند دندیبه دوش کش یمردانگ فشانیدادند که زنها باتن ضع ادی ییرا جا یمردانگ

نفس . کند  یتا امروز زندگ. مست دفن نشود يدست نامرد ریاش و ز یگفت، آن قدر تکرار شد تا النا درکودک

خاطر  نیبه هم. است اتیزن از جنسِ خود ح. لذت ندارد يبرا یگرفت که زن فقط تن یم ادی ایکاش دن. بکشد

. حکم صادر شود شیپوشش و بند و تبصره برا کیفقط با نکهینه ا. باشد یزدن ثالنجابتش م دیاست که با

 ...شود یم نیمحدود تضم يپارچه  کیرود و نه با  یسوال م رینگاه ودست ز کی یکه نه با آلودگ ینجابت

 ن؟ماما یخواب.النا جان_

 :چشم باز کرد و سر چرخاند میمر يباصدا
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 ...دارمیب... نه مامانم_

 .يپاشو بخور تاضعف نکرد. يصبحانه نخورد. آوردم ییوچا کیبرات ک_

 :نشست و دست اورا گرفت النا

 . مامان دمیبابا رو شن يحرفا_

او را  يو موها دیکش یآه میمر. کرد یانداخت و عذرخواه ریالنا با خجالت ، سر به ز.حرف نگاهش کرد یب میمر

 :نوازش کرد

 .نداره یاشکال_

 :سربلند کرد وگفت النا

 مامان؟ يچرا باهاش مخالفت نکرد_

 :دخترجوان نگاه کرد و اعتراف کرد يبه چشم ها میمر

 .خوام آزارش بدم ینم. چون دوسش دارم_

 .رهیبگ میتونه برات تصم ینم یکس. تو مالِ خودته يگذشته ... اما_

 .يا گهینه کس د. خودمه النا میتصم نیا_

 ...اون صندوقچه رو  يخوایواقعا م یعنی_

 :ِ حرف او گفت انیم میمر

 .کنم یچون به بابات قول دادم فراموش کنم و م. حرفشم نزن النا گهید_

 :گفت یبا مکث کوتاه میمر.سکوت کرد النا

 شرکت امروز؟ يبر یخواست ینم_

 .رمیم گهیساعت د هیاگه بشه تا. زنگ زدم که جواب نداد وامیبه ش. بم خورد بوداعصا. حالم برم نینتونستم باا_

 .تازه است.يهم بذارم که ببر کیک نی؛ بگو برات ازا يشد یاگه رفتن. خب یلیخ_

اسم شهاب لبش را گاز گرفت و  دنِیباد. که تلفن النا زنگ خورد دیبالبخند وتشکر ، صورت مهربان اورا بوس النا

 :گفت

 .امیجرات نکردم به خودش زنگ بزنم وبگم نم.بداخالق بود یلیروزا خ نیا. االنه که شستشوم بده_

 :دیپرس يبا کنجکاو میمر

 ؟یک_
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 :حواس گفت یب والنا

 ...شهاب_

. رفت رونیجسمش ب يپا يدلش را جا گذاشت و رو میالنا که تماس را برقرار کردمر. پاره شد میدل مر بند

 ...توانست مقاومت کند یکاش م... ته بودبغض کمر به قتلش بس

 .ریصبحتون بخ.ارجمند يسالم آقا_

 ؟يومدیچرا شما امروز ن. ممنون. سالم خانم روشن_

 :گفت یبا شرمندگ النا

 .رسونم یخودمو م گهیساعت د کیتا . اومد و نتونستم هم خبر بدم شیپ یمشکل هی.خوامیعذر م_

 افتاده؟ یاتفاق_

 .بود یمساله خانوادگ هی! اصال. نه _

 :و گفت ردیاش را بگ يکرد مقابل کنجکاو یسع شهاب

. با من تماس گرفتن که حتما با مترجم شرکت برم. مهمه یلیکه خ هیامروز تو شرکت معراج جلسه ا قتشیحق_

 شیساعت پ کیبشن ومتاسفانه من تا یکارمندا همه معرف دیانگار با. میمعراج يمجموعه  ریکه ما ز دیدون یم

 . خبر نداشتم

 :نشست و گفت عیسر النا

 .که مشکل ساز شدم دیببخش.ارجمند يافتم آقا یاالن راه م نیمن هم_

 .دنبالت امیخودم م. مقابل منزلتونم گهیربع د کی، من تا  ستیکنه ومشکل ساز ن ینم یاگه برات فرق_

به  ینگاه. بلند شد عیسر. را قطع کردزمان را ازدست بدهند فقط تشکر کرد و تماس  دیدانست نبا یچون م النا

و  دیکش رونیرا ب زشیم يکشو. انگار شانس نداشت. بود انداخت و سر تکان داد شانیپر یچهره اش که کم

 ...شد یروز،هزار روز نم کی. کرم را برداشت

 یطبق معمول کم شیموها. به چهره اش انداخت ی، نگاه یجاکفش ي نهیرا به پا کرد و مقابل آ شیها کفش

و  ستادیا. کرد شیصدا میاز ظاهرش ،در را باز کرد که مر تیبا رضا. بود ختهیصورتش ر يو رو رونیاز مقنعه ب

 :گفت یرا دستش داد و با مهربان یلونینا. دیبه او رس میمر

 .دیبخور ییعصرونه با چا نویا. تابستون بلنده يروزا_

 :آمد و گفت میمحسن ، پشت سر مر. شکر کردو ت دیاو را بوس يگونه . لبخند زد النا
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 .رم ینم رونیمنم امروز ب. ِ راه نرو نیبا ماش. بردار بابا چوییسو_

 :و گفت دیصورتش کش يدست گوشه  النا

 . ارجمند اومده دنبالم يخود آقا. رم یراه نم نِیراستش با ماش_

مردمک  يداد و حواسش از لرزش لحظه ا حیموضوع را توض عیمحسن به هم ، النا سر يشدنِ ابروها کینزد با

 . ، پرت شد میمر يچشم ها

 داره بابا؟ یاشکال. دنبالم ادیم نجایگفت از هم م،یمعطل نش شتریب نکهیواسه ا_

 :تکان داد وگفت يسر محسن

 .رونیب امیفقط صبر کن منم ب! ،نه یگ یکه تو م یاوصاف نیبا ا_

 :آرام گفت. کرد ، لبخند بزند  یسع میمر. نگاه کرد  میرمحسن رفت ، به م یوقت. تعجب کرد یکم النا

 . کرده دایناخواسته پ ینیبدب هیکه ارسالن کرده ، االن نسبت به همه  يبا کار_

 :شد و آرام گفت نیالنا ته نش يدر چشمها غم

 دوباره شروع نشه مامان؟ _

 :دیصورت او کش يسرباال انداخت و دست رو میمر

رفتنش  رونیوجه مانع ب چیبه ه یتونست یفرق کرده واال امروز نم یلیبابات با اون موقع خ. نه قربونت برم_

 .یبش

زد تا دل  يلبخند عیبا آمدن محسن ، سر. دیدرست بگو میبود که مر دواریام. فرستاد رونیرا ب قشینفس عم النا

 ستادیعقب ا یالنا کم. شود دیپدر تشد تیسخواست حسا ینم. سر نکشد رونی، به ب شیغمزده اش از چشمها

 :وگفت

 ؟يایمامان نم_

 :با عقل ومنطق ، محکم مقابل دهان احساسش را گرفت و گفت د،یکش یکه هوار م یبرخالف قلب میمر

 .دیسالم برسون. زمینه عز_

 قهیبه . کرد خیبه شدت  شیدست وپا. کنار رفت میمر يانگار نقاب از چهره . کرد ودر بسته شد یخداحافظ النا

بغض و حسرت آتشش . خانه پارك شده بود کینزد يدیسف نیماش. دیخودش را سمت پنجره کش. اش چنگ زد

 کیبود؟ فقط بخاطرِ  لیبه چه دل هتهمه شبا نیرفت، پس ا نینبود؟ اگر آن بچه واقعا از ب ایاگر شهاب، آر. زد

 ! ... آرش.ستادیمرتبه قلبش ا کی... ش وماند آر یشهاب قطعا پسرِ آمنه نبود ، فقط م ؟ینسبت خون
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 يبرا میدلِ مر. پرده از دستش افتاد. آمد شیارس مقابل چشم ها دیرش يقد وباال. شد ادهیپ نیاز ماش شهاب

 ...محال بود. فاجعه بود نیا. پسرِ آرش به کوبش افتاده بود؟ نه

. آورد  یراز سر در م نیاز ا دیبا. دیفهم یم دیبا. دیخشک ينگاهش به گوشه ا. سستش کنار مبل تا شد يپاها

 ...ساخت یبغضِ تازه م کیاز جنس  ي، طنابِ دار دهایترد نیاگر کنار رفتن ِ ا یحت

*** 

 :، دست مرد را فشرد و مودبانه گفت شهاب

 .مجددتون خوشحال شدم داریاز د. نیلطف کرد_

 :لبخند زد محسن

با  شتریهستم که ب یاما دنبال فرصت د،یدیکه زحمت کش دیکنم چون دخترم گفت عجله دار یتعارف نم_

 .النا آشنا بشم يهمکارا

 :اش لبخند زد و گفت یبرخالف حس درون شهاب

 . نشه ریکه د میبا اجازه اتون زودتر بر. حتما_

 :اشاره کرد و گفت نیبه ماش محسن

 .دییبفرما. کنم یخواهش م_

محسن زودتر از حرکت . نشست نیدرش تکان داد و داخل ماشپ يبرا یکرد والنا دست یتشکر و خداحافظ شهاب

 :به النا کرد یرا چرخاند و نگاه چییشهاب سو. ، داخل خانه شد نیماش

 .مراقبته یلیپدرت خ_

 :به خرج داد وگفت استیس النا

 .دهیجوابتونو بهتر م د،یبگ ایمقابل آر نویا_

 يناخوداگاه حس بد. پوزخند بود. داد ینم یمعن د،لبخندیکه النا د يزیتکان خورد اما چ یشهاب کم يها لب

مرد در نظر اول ، ساده و قابل نفوذ به  نیا. چشم دوخت رونینگاهش را گرفت و به ب. نزد یکرد، اما حرف دایپ

دوست نداشت که فکرش را . آورد یمدر ن شیسر از واکنش ها. داشت یبیحاال احساس عج د،امایرس ینظر م

برج  نگیشهاب وارد پارک. برقرار بود نشانیبه مقصد سکوت ب دنیتا رس. ا دست خودش نبودمشغول کند ، ام

 :النا آرام گفت. پارك کرد یرا در قسمت مناسب نیشد و ماش يتجار

 بمونه؟  نیداخلِ ماش لونینا نینداره ا یاشکال_
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 ست؟یمدارك ن_

 .هیخوراک. نه_

 ؟یگردش علم يمگه اومد ؟یخوراک_

 :النا برخورد و نگاهش کرد به

 کیپ ایاسمشو بذار اردو  يحاال شما دوست دار. ضعف نکردنه عصرِ خودم وهمکارامه يمادرم برا یدل نگران_

 .هیخونگ کیک هی. کین

 :النا به همان سرعت غبار دلش را کنار زد و با لبخند گفت.دیشهاب باال پر يابرو

 شه؟یدر از حقوقم کم محاال چق. رسهیبداخالق نم ياما به رووسا_

نگاهش را از . تب ولرزِ احساس ،خطرناك بود. تابستان تب کرد ياز گرما ایدلش تکان خورد  دینفهم شهاب

 :خود النا جواب داد ي وهیفرستاد و به ش لیریبه ام یدر دل لعنت. دخترك گرفت يچشم ها طنتیش

 .ئل راه ننداز دختر خانمبا من دو گهیگم که د یمامان پزتون م کیبعد از خوردنِ ک_

 :شانه اش انداخت و کنار شهاب به سمت ِ آسانسور رفت يرا کج رو فشیک. شد ادهیوپ دیصدا خند یب النا

 .کنه  خمونیبفهمه ممکنه توب سمونییالبته گفتم اگه ر.هم اومد وبرامون ناهار آورد روزی، د یجاتون خال_

 :آسانسور را زد و اخم کرد يدکمه  شهاب

 !یش سییروز ر هی خوادیدلت م یلیفکر کنم خ_

 .ندارم يفانتز نیاصال چن دیکنم؟ باور کن یکه به شما امر و نه_

 ؟يسوال ببر ریمنو ز تیریمد يخوایم_

 دمیفهم روزیچون د. جنابِ ارجمند  نیش یموفق نم نیبدون دیبا یکن خیمنو توب ياگه شما امروز هوس کرد_

 .کردن خیبرعکس توب. نیستیاصال اهل باج دادن ن

 . نگاهش را عوض کرد رینگه داشت و مس شیخنده اش را پشت لبها شهاب

 .گرفت که کارشو درست انجام بده یدوستتون تذکر م دیبا_

 .شد خیوواضح تر توب شتریو پسر عمه اتون ب نیحق رو هم ادا کرد دمیچون د.حرف حق جواب نداره_

 :فشرد شیدست ها انیرا م فشیو بندک دیالنا خند. او نگاه کرد يبه چشم ها شهاب

 . دیببخش_

 ؟ ویچ_
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 .سییر بتونویسوال بردن نا ریز_

 :سمت او خم شدو انگشتش مقابل ِ صورت النا تکان خورد  یشهاب کم سر

 .سییبگو ر گهیبار د هیامروز نصف حقوقتوکم کنم ؛ يخوایاگه م_

 شیبایخوش رنگ وز يسباند که نخندد، اما نتوانست مانع کش آمدن لب هارا به هم چ شیبه زور لب ها النا

را لعنت کند و چشم  طانیزد تا ش یم پوریدر ذهن شهاب ش شیو حرف ها لیریام. شود تا حواس او را پرت کند

و آرام انگشت اشاره اش را به  برد شیاراده دست پ یالنا افتاد و ب يرها ينگاهش به موها.وسرش را پس بکشد

 :او زد وگفت يموها

 .کم موهاتو ببر تو مقنعه هیلطفا _

 :زد يجمع کردن افتضاحش لبخند ينثار خود کرد وبرا ییشهاب بالفاصله ناسزا.جاخورد النا

 .کنه یکم فرق م هی نجایا يفضا_

در  ییکرد ، صداها یرا اعالم مبه مقصد  دنیکه رس ییرفت و همزمان با اعالم صدا شیالنا سمت موها دست

بود که در باز شد و او بالبخند تعارف کرد النا  دهیشهاب چسب يبه چشم ها اریاخت ینگاهش ب. دیچیذهنش پ

 رونیشهاب چشم بست و نفس حبس شده اش راب.رفت رونیانداخت و ب نییالنا سرش راپا. برود رونیب

 :گفت رلبیفرستاد،ز

 ... ریخدالعنتت کنه ام_

 :دیبه سمتش برگشت و متعجب پرس النا

 ن؟یگفت يزیچ_

 :به دست چپ اشاره کرد و گفت شهاب

 .میسمت بر نیازا دیگفتم با_

برسرش  یبا باتوم برق یانگار کس. کرد یاحساس خفگ. حلقه اش ثابت ماند يرا افتاد اما نگاه شهاب رو النا

تا احساس گناه تنش را کرِ  دیچیدورش پ يمثل گردباد لدایاسم . است شیبند تعهد هنوز به پا نیکه ا دیکوب

که اسم  یتا وقت دیبا. را شماتت کرد خودشاما شهاب فورا راه افتاد و دلِ سست  ستادیبامکثش النا ا. خت کند

ممکن  یدلِ خال. کند لیمساله را به دلش تحم نینتوانست ا یول. داشت  یبندتعهد را محکم نگه م نیبود ا لدای

خواست برخالفش  یبود که م يریشدن به مس دهیشهاب درحال کش فیدلِ بالتکل. پر شود یهرنگاه بود با

 ..بدود
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به . همه تالش را به باد ندهد نیکرد حواسش را جمع کند و ا یکه انجام شد، سع يطول جلسه و مصاحبه ا در

 کیه،نوزده ساله نبود که با جوان هجد. ستدیمحکم زد تا محکم مقابلِ دخترك با ينَفْسش ، افسار يدهانه 

شرکت  یداخل تیریمسوول ومد شد،جلسه تمام  یوقت. النا وا دهد يبایز يدلش و چشم ها یگوشینگاه و باز

برگذار  یی، جلسه ها کباریکرد که هرچندماه  يادآوری. گفت دیازهمه بابت حضورشان تشکر کرد و خسته نباش

 . پررنگ بود ارینقش مترجم ها ، بس نیب نیشود و درا یشرکت ها بررس شرفتیشود تا نوع پ یم

 :مقنعه گفت ریز شیآمد و درحال فرو کردن موها رونیهم گام با شهاب از سالن ب النا

 .چقدر نکته سنج وحساسن. هیآدما و شرکت کار سخت نیواقعا جذب اعتماد ا_

 :زد وگفت یکالفه بود ، اما به در شوخ یکم نکهیبا ا شهاب

 .کن فیبعدا واسه دوستتم تعر نارویا_

 :جمع کرد و گفت يچهره اش را با حالت بامزه ا النا

 ...که میبد اخالق دار سییر هی_

 :و سر خم کرد دینگاه شهاب خند با

 .دیببخش_

 :تکان داد و گفت يسر شهاب

 .ستین فتونیحر یکس. از دست شما خانما_

 :استفاده را برد و گفت تینها تیاز موقع النا

 .هم خوبه، بعد بشنوه ممکنه ناراحت بشه یلیخانمتون خ_

 :النا نگاه برگرداند و شهاب آرام گفت. شد  دهیطرح لبخندش کش يرو یحالت نگاه ِ شهاب مثل پاك کن رییتغ

 .برسه لدایاز طرف من به گوش  يندیموضوع خوشا گهیکنم د یفکر نم_

بود تا سد محکم دلش را  يانگار منتظر بهانه ا. او ادامه دهد دلش به تکاپو افتاد تا . بهت زده نگاهش کرد النا

گفتنِ عقلش کم آورد  سیکرد و قلقلک قلبش هم مقابل ه یبشکند ، اما سکوت شهاب به احساسش دهن کج

آمد  رونیب یآسانسور که باز شد ، شخص رحواس النا پرت بود و د. رفتند  یبه سمت آسانسور م. دینپرس یو سوال

اورا گرفت و نگهش  يشهاب فورا بازو. بخورد يبرود وسکندر نیمحکمش باعث شد تعادلش از ب يو با تنه 

 :آمد وگفت شیپ عیمرد جوان که با النا برخورد کرده بود، سر. داشت

 نشد؟ يزیپاتون که چ. عجله داشتم ومتوجه شما نشدم. خانم خوامیعذر م_
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 شیسر پا ییپاشنه دار بود،معلوم نبود چه بال شیبود واال اگر کفش ها دهیشانس آورد که کفش اسپرت پوش النا

 :زد و به مرد جوان نگاه کرد یزورک يلبخند. کرد یم یخورد واحساس ناراحت چیپ یکم شیپا نحالیباا. آمد یم

 .نشد يزیچ.نداره آقا یاشکال_

 :فتو گ دیدو شیپ یانسالیبزند که مرد م یزد و خواست حرف يجوان لبخند مرد

 .شدن یشما؟ مهندس عصبان ییکجا.معراج خان، جلسه تموم شد_

 :تکان داد وگفت يمرد جوان سر. شدنِ نگاه شهاب، النا هم کنجکاو شد قیدق با

 .امیاالن م. کردم رید شهیمثل هم_

 :گفت يبا کنجکاو شهاب

 د؟ییشما يمهندس معراجِ واحد_

 :برد و گفت شیدست پ. باز شد یشهاب کم يچهره .کرد دییجوان لبخند زد و تا مرد

 .شرکت يمجموعه ها ریاز ز یکی. ارجمند هستم_

 :دست شهاب را فشرد وگفت معراج

 .شد ریمتاسفم د. دیکه من ازدست دادم حضور داشته باش يدر جلسه ا دیشما هم با.خوشبختم جناب ارجمند_

 .يانشاال جلسات بعد. میمالقاتتون کن ينجوریبود تاا اریبخت _

 :گفت ییبا خوشرو جمعرا

 . حتما_

 :به النا افزود ورو

 . بازم بابت برخورد متاسفم خانم_

 :دیوارد آسانسور شدند،شهاب به النا نگاه کرد و پرس. تکان داد و معراج به خاطر عجله اش ، زودتر رفت يسر النا

 نشد؟ يزیپات چ_

 :بود و گفت ریدرگ شیباز با موها النا

 آقا چرا هم اسمِ شرکت بود؟ نیا. شهیخوب م.ستیدرد گرفت که مهم ن یکم هی_

 . شرکت یگذار اصل هیسرما. هیپسرِ بزرگ جنابِ واحد_

 :النا گرد شد يها چشم

 .پس چقدر خوش برخورد بود_
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 :خنده اش گرفت شهاب

 چرا نباشه؟_

 ينجوریکه من باهاشون برخورد داشتم ا ییالاقل اونا.شترهیکم غرورشون ب هیپولدار ،  یلیخ يآدما. دونم ینم_

 .یالملل نیکه ثروتشون ب نایا. بودن

 مهمه؟ یلیپول برات خ_

 :نگاهش کرد وگفت النا

 . ادیبه دست ب یپولدار بودن مهم باشه،برام مهمه که از چه راه نکهیازا شتریب_

 :را کنار زد و گفت دیترد شهاب

 !یقصد ازدواج داشت یبا ارسالن نام دمیشن_

 :با تعجب نگاهش کرد و شهاب با لبخند گفت لناا

 داره؟ یاشکال. دمیبعد از اون حادثه فهم رازیتوش_

رفتند وبه محض نشستن ، النا مقنعه اش  نیبه سمت ماش. بدهد یالنا نتواسنت جواب.دیرس نگیبه پارک آسانسور

 :را رها کرد و گفت

 .سییر دیر دادنبود که شما به من تذک یاونقدر هم اسالم نجایا طیمح_

 :زد و به او نگاه کرد یپلک شهاب

 یم رونی، پاب يکار طیاز مح نکهینه به محض ا د،یبشناس تیبنده رو داخل شرکت به رسم استیر... النا خانم_

 .میذار

 :گفت یبا تخس النا

 .دینکن خیشما فقط توب. چشم_

 :و گفت دیالنا لبش را جو. را روشن کرد نیو ماش دیخند شهاب

 د؟یشناس ینکنه ارسالنو شما هم م_

 :چشم نگاهش کرد وگفت ياز گوشه  شهاب

و نوع درامد برام جالب  يمحضِ اون موضوع پولدار یشناسم ول یالبته االنم نم.شناختمش ینم یلیخ شبیتاد_

 .رفته شیپ يشد که چطوررابطه اتون تا نامزد

 :و گفت دیکش رونیب هیموضوع را از حاش یرودرواس یب النا
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 اد؟یو پول درآوردن خوشت م ختنیشما هم از ورق ر_

 :زد یالنا لبخند تلخ.جا خورد و نگاهش کرد شهاب

 چرا ؟_

 :اخم کرد شهاب

 چرا؟ یچ_

 پول در آوردن لذت داره؟ نیواقعا ا_

 ؟یکن یقضاوت م ينجوریهم شهیهم_

از  یعنید،یکن یما اشاره م ییبه علت جدا قیدق نقدریا یوقت یشنوم ول یطرف مقابلمو م يحرفا شهیهم! نه_

 .دیخبر دار زایچ یلیخ

 ستمین کاریاونقدرم ب. نیهم. دمیدست ارسالن د شبید یکه اتفاق ییوورقه ها زیهمون م ياطالعاتم اندازه _

 . خانمروشن ارمیپسرعمه ام با دوستش سر درب يمختلف مثل رابطه  قیبه طر گرانید یکه از زندگ

 :و گفت دیلبش را گز النا

 .نداشتم شهاب خان يمنظور_

 مانهیصحبت کند هم شهاب را صم یکم تشانینشست تا بعد از محرم لدایکه با یروز اول ادی. خورد یتکان شهاب

 :اراده لبخند زد یبه النا نگاه کرد و ب. دیتر نشن

 .ینکن یمنم گفتم فکر اشتباه. دونم یم_

 :شد رهیآب دهانش را قورت داد وبه روبرو خ النا

کردن رابطه  يبه جد میخب زود تصم یول میباهم آشنا شد یمعمول یلیدوستم بود وخ ییالن پسرداارس_

 . موضوع از ازدواج منصرف شدم نیا دنیکه خدا دوستم داشت ، با فهم ییاما ازاونجا م،یکرد

 قبول کرد؟ یسادگ نیبه هم_

 .خودشو داره تیشخص شونیا. تموم شد یاز نظر من همه چ_

 :ه اعتراف کرداراد یب شهاب

 ؟یدونست یم. محکمت خاصه النا تیشخص_

 :دیرا دزد شیالنا ، چشم ها میبا نگاه مستق. وجود آمد هیحرف شهاب  نیشد باا یزده م دیکه با يجرقه ا آن

 .نداشتم يمنظور. شهیم تیمیصم جادیرفتار خودت باعث ا_
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 :زدو با لبخند گفت يگریبه راه د. آن فشار کشته شود انیم جانشیرا درهم فشرد،بلکه ه شیدست ها النا

 داره؟ یخب چه اشکال_

 ؟یچ_

 و کارمند دوست باشن؟ سییر نکهیا_

 :و با لبخند گفت ستادیپشت چراغ قرمز ا شهاب

 .هم آزاردهنده شه يکار ي رهیاز دا رونیمنتها ممکنه ترکشش ب. یچیه_

 :سرباال انداخت و گفت النا

 .سواستفاده بشه یحساب کرد تا باعث کل تونیدوست يرو شهیم. یهست یهربونشما آدم م. شهینم_

جنس  نیاز ا يبه رابطه ا. خواست کف دستش را مقابل او باز کند و دستش را محکم بفشارد یدلش م شهاب

 :پشت سر ،نگاه گرفت وگفت يها نیداشت اما با سبزشدن چراغ وبوق ماش ازین

 .روز به ضررت تموم شه هیخوبه اماممکنه  یلیخ تیصاف وسادگ_

 .نینذار یبچگ يرو پا یسادگ. کنه جناب ارجمند میتونم حفظ حر یکه م نهیمهم ا_

از . باعث هراسش شد نیبود و هم لدایمقابل  يدختر درست نقطه  نیا. نگاهش کرد والنا لبخند زد شهاب

مرد کم آورد و فقط خواست از  نیبه ا یکیو نزد يخبر بود که در کشمکش حس و کنجکاو یاحساس دخترك ب

 ...رها شود یآن حالت رسم

**** 

 :گفت لی ریام. پرت کرد يو گوشه ا دیکش رونیرا ازتن ب راهنشیهوا پ ياز گرما کالفه

 ؟يبا عمه ات چرا قهر کرد_

 :فوت کرد رونیو نفسش را ب دیآب را الجرعه سر کش وانیل شهاب

 .رینکن ام جایاصرار ب. دورتر باشم، بهتره یهرچ_

 :را باال گرفت و گفت شیدست ها ریام

 .يایکنم که ب تیراض يجور هیمامان گفت  یول ؛يدیدونستم راه نم یم. کنم  یاصرار نم. خب یلیخ_

 :زد و گفت یلبخند کمرنگ شهاب

تکرار  دیبشنوم که نبا ییحرفا يسر هیباز قراره  امیقصد دلخور کردن عمه رو هم ندارم؛ ب. دستت درد نکنه_

 . شه
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 :گفت طنتیبا ش ریام

 شیرو باهات پ لدایکه مامان دوباره بحث  ياز روز. يستادیمسائل ا یبعض يمحکم جلو یلیها ؛ خ یتازگ_

 ه؟یقصه چ. یکن یتو برجکش، بد جور مقاومت م يو زد دهیکش

 :تکان داد وگفت يسر شهاب

 . تموم شه خوامیچون واقعا م. آخرشه. تهشه. ستیقصه ن_

 :تر هم ادامه داد آرام

 . هم دادگاهه گهید يشنبه _

 :نگاه کرد و سر تکان داد لی ریام به

 . نشده رتریتا د گهیبرو د_

 . ستین يچاره ا یول زنهیمنم واسه رفتن لنگ م يجونِ شهاب ، پا_

 .شب برگرد یبرو و اگه خواست. دونم یم_

 .امیمونم وباز فردا م یامشب و م. خواد زنگ بزنه یمونه و من نباشم ؛ مامان دائم م یمعمه ام _

برد و به  شیموها انیدست م. مبل ولو شد يشهاب در رابست و رو. کرد یبا او دست داد و خداحافظ سپس

که با النا به  يو روز دیرس شیماه پ کیرا مرور کرد تا به  زیذهنش همه چ. که گذشت ، فکر کرد ییروزها

که درونش به جوش و  يازیکالمش و ن یالنا و سادگ شنهادیپ. روز دائم در فکر بود يمانده  یباق. شرکت رفت

شکسته بود و  ییمرز در تنها نیا یگاه. تر و راحت تر شده بود کیاراده رابطه اش با اون نزد یب. خروش افتاد

 شیدختر طبق تمام حرف ها نیهرچند ا. ه پناه برده بودممنوع يمختلف به معجون ها الیاز هجوم ِ فکر وخ

از . گرفت دهیمثل النا را ناد يهمه احساسِ خالء دختر طناز نیشد باایخارج از عرف نداشت اما مگر م يرفتار

 يخواست بهانه ا یوقت ها دلش م یگاه. ردیبگ یدرست میتوانست تصم ینم. زود هنگامش کالفه بود دنیلغز

به خاطرات  یگاه انیم نیدرا. دیرس یفکر مسخره وکودکانه به نظر م کیاخراج کند ، اما فقط  بتراشد و او را

 یمشترك و دلگرم کننده م يخاطره  کیکرد و فقط دنبالِ  یورو م ریتمام ذهنش را ز. برد  یپناه م رازیش

و  یآن شبِ لعنت ادیزد که  یبه سرش م یوقت. شد ینم بشینص يزیچ ریو تحق یگشت ؛ افسوس که جز تلخ

خلوت مطلق  کیشد و دلش  یم زاریآن موقع بود که از هرچه اطرافش بود ب. افتاد یکننده م ریتحق يرابطه 

 ... اش هیکه فقط خودش باشد وخدا و دل پر گال ییجا. خواست یم
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. دیپشت پلکش پر گوشیجفت چشمِ باز کیچشم بست و باز . دیفرستاد و دراز کش رونیرا ب نشیسنگ نفس

 دیبا. آورد یحالش را جا م یقدم زدن کم دیشا. دیبلند شد و لباس پوش. لب گفت ریز يصاف نشست و استغفار

بود ، ممکن بود کار  دشکه دروجو ییازهایآن دختر و ن تیجذاب. گرفت یم شینفس ها انیهوس را از م نیا

 دیرو رس ادهیپ يبه سنگ فرش ها شیپاها. شود دهیکش يدست هوس به نابود رِیخواست اس ینم. دستش دهد

 ...را بداند فشیخواست آنقدر راه برود تا تکل یم. فرو کرد و راه افتاد شیها بیرا در ج شیدست ها. 

 کی دنیباد. تلفنش زنگ خورد یخسته شد و خواست به خانه بازگردد که گوش شیپاها.چقدر راه رفت دینفهم

 :نا آشنا متعجب جواب داد يشماره 

 بله؟_

 ارجمند؟ شهاب ِ ارجمند؟ يقاآ_

 ...دییبفرما_

 ؟یخوب. معراج هستم آقا شهاب_

 :ازهم باز شد ومتعجب گفت شیتفکر ، ابروها یبا کم شهاب

 افتاده؟ یاتفاق! ياحوالِ شما جنابِ واحد_

 سی، آدرس شماست؟ تهران پارس،پارك پل گمیکه م یآدرس نیخواستم بدونم ا یفقط م. دینگران نباش. نه _

 ...و

 :شهاب ، معراج گفت دییتا با

 .دهیجواب نم یزنم،کسیواحد شش و م یچون من هرچ! دیستیپس انگار منزل ن_

 :دیزده پرس رتیح شهاب

 ؟یشما منزل بنده هست_

 ...با اجازه اتون_

 :شهرك به راه افتاد و گفت ریشهاب درمس يها قدم

 .امیتا ب دیمونب. خونه ام  گهید ي قهیتا پنج دق. يشرمنده جناب واحد_

را گرفت و با گفتن  ینیمقابل ماش عی، سر یجیبهت و گ انیشهاب م. کرد یخداحافظ"میمنتظر"با گفتن معراج

نه تنها به . به مغزش هجوم برد بیو غر بیتا به خانه برسد ، هزار مدل فکر عج. نشست نیدربست داخل ماش

به اطراف انداخت و با  ینگاه.  شد ادهیپ نیمقابل ساختمان از ماش. بلکه کالفه تر هم شد د؛ینرس يا جهینت
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شهاب لبخند زد و . شد  ادهیمعراج بالفاصله در راباز کرد و پ. شد زیر یکم شی، چشم ها یمشک يپورشه  دنید

 :سپس با خنده گفت.شد ایمعراج دست اورافشرد و احوالش را جو. رفت شیپ

 .شهاب خان يشد ریغافلگ دنمیاز د يجورانگار بد _

 :شهاب پر رنگ تر شد و صادقانه گفت لبخند

 بشم؟ دینبا. من يجا دیخودتون و بذار_

 .مقاومت کرد شهیمقابل اصرار بابا نم. منم نبود ریمنتها تقص. بود زیشک برانگ يشد ینم. البته_

شد، تعجب  ادهیکه پ يو قد بلند انسالیمرد م دنیباد. دیسرش چرخ. باز شد نیشد و در ماش شتریشهاب ب بهت

 :وگفت دیمعراج دست سمت پدرش کش. کشد یرا م شیکه پا دیبرداشت، فهم یاو قدم یوقت. کرد

 ...پدرِ مشتاق ِ بنده... يمهندس محرابِ واحد_

 :برد شیلبخند زد و دست پ شهاب

 .نم ک ارتتونیجا ز نیکردم بتونم ا یفکرشم نم. خوشبختم جناب مهندس_

 :دو رگه گفت ییبا دو دست، دست پسر جوان را گرفت و با صدا مرد

 ... صدات یچهره ات و حت... یتو پسر ارس. ستیدرکار ن یاشتباه_

 کینزد یمحراب قدم. بود شتریب د،ینام پدرش را شن یشهاب وقت یمرد را لرزاند، از بهت زدگ يکه صدا یبغض

 :تر شد و با خواهش گفت

 ... پسر جونبذار بغلت کنم _

 رهیخ يبه نقطه ا شیچشم ها. لرزان مرد دور کتفش حلقه شد يبود که دست ها ستادهیحرکت ا یب شهاب

 ...کرد سیرا خ راهنشیچند قطره اشک، پ دیمانده بود و فهم

**** 

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو ینیریوش يچا ینیس شهاب

 ...یتجربگ یو ب هیا يمجرد يخونه . مهندس ستین ایمه ییرایپذ لیشرمنده که وسا_

 :بدون آنکه چشم از اوبردارد گفت محراب

 . هیا گهید زیچ چیبود پسرم، نه ه دنتیقصدم فقط د_

 :زد و گفت يلبخند شهاب

 . دیشما لطف دار_
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 . شدم یمزاحمت م نایزودتر از ا یلیو کنار گوش خودم، خ یدونستم تهران یاگه م_

 !نیدار اریاخت_

 :کرد و آرام تر ادامه داد مکث

که باعث شده بعد از سالها هنوز  يبا شما داشته ؛ اون قدر يمتعجبم که پدرم چه رابطه ا یلیهنوز خ قتشیحق_

 .دیو دنبال خانواده اش بگرد دیباش رشیتحت تاث

 .شیبشناس یو درست نتونست شیدیکه ند نهیبخاطرِ ا_

از نام ارس  ییایبود باعث شد دن دهینبود ؛ هرچه هم شن ادشینه تنها اورا . شد یبه قلب شهاب مستول يبد حال

 :به شهاب بود یبیمثل شوك عج يواحد يسوال بعد. ردیفاصله بگ هیو سا

 رازه؟یمادرت هنوز ش_

 :با تعجب تکرار کرد شهاب

 ...که پدرم  یهمون سال. فوت شدن شونیمادرم؟ ا_

 ... ایحادثه ! یخودکش! فوت. اوردیرا چه ب دانست اسم مرگ ارس ینم. کرد مکث

 :را پس زد و گفت شیصدا يمحراب، بغض کهنه  ينگاه بهت زده  با

 .کدومشون بهره ببرم چیمتاسفانه نتونستم از وجود ه_

 :و گفت دیکش ینیآه سنگ محراب

خبرِ فوت ارس،  دنیکه بعد از شن دمیپدر ومادرت د نیبودم، اون قدر عالقه ب رازیکه من ش یسال کیتو اون _

 یزمان يمتاسفانه من در اون برهه . فاجعه رو تحمل کرده  نیواقعا چطور ا نکهیا. فقط درفکر مادرت بودم 

اگه . مجروح شدم م،یبود یکه با پدرت وعل یاتیعمل یتو جبهه و ط. مداوا به آلمان رفتم ينبودم و برا رانیا

به  یهردمونو به هزار بدبخت. موند یهم همونجا م یعل يزه شدم و جنا یم رینبود، من اس شیارس و مردونگ

 .ادیسرمون ب ییو برگشت واال معلوم نبود چه بال دیدوش کش

 :مرد زل زد و گفت يبه چشم ها بیعج یبا حال. درهم قفل شد شیبه جلو خم شد و دست ها یکم شهاب

 ن؟یازش بگ شتریب شهیم_

 :زد یلبخند تلخ محراب

 .یهاش بدون یاز قهرمان یتو واقعا مشتاق تیپدر يانگار برعکس خانواده _

 .دمیازش نشن یدرست يوقت خاطره  چیمتاسفانه ه_
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 . خوام به بهانه اش دعوتت کنم منزل خودمون یم_

 :جاخورد وصاف نشست شهاب

 ...مهندس اما نیلطف دار_

 .ارینمتم حتما بخا.  یمتاهل هم هست دمیتو استعالم من د. اریاما واگر ن_

 :حرف پدرش گفت يدر ادامه  معراج

 درسته؟. گهید دمیباشه که اون روز همراهت د یهمون خانم دیبا_

 :به معراج نگاه کردو گفت شهاب

 .هم کار هستن  شونیا _

 :معراج باال رفت و لبخند زد يابرو

 .شونهیدونم چرا فکرکردم همسرت ا ینم. جالب شد_

 :را خورد  شیمحراب چا. نداشت ینگفت اما حس خوب يزیچ شهاب

 ي قهیتا چند دق دیباهات هم صحبت بشم ، اما از شانسِ بد مهمون دارم و با شتریب یلیخ خوادیدلم م نکهیباا_

 .انیاز خجالتمون درم یمنزل باشم واال بانو حساب گهید

 :برخاست و گفت شیبلند شد،شهاب هم به پا یوقت

 ... خوشحال شدم مهندس دنتونیاز د واقعا

 :او گذاشت و گفت يحرفش دست به شانه  انیم محراب

 یعمو و با کل یداد بهم بگ ادتیارس .يسالت بود وتازه زبون باز کرده بود کیفقط  دمتیکه د يبار نیآخر_

فت معر یکه منه ب يبرادر. ارس برادرم بود... سخت باشه پسرم دیحاال گفتنش نبا. یگفت یبچگ يناز و ادا

 ...  ونمیبهش بدهکار ومد یلیخ

فاصله گرفت و  طنتیمعراج از ش. دیکش یکرد و قلب شهاب را به کوبش م یم دادیمرد ب يباز ته چشمها بغض

 :دست پشت کمر پدر گذاشت

 .پس فکر قلبت باش پدرِ من. کنما یکردم، محوش م داشیکه خودم برات پ يهمونجور_

 :را رو به شهاب گرفت و با لبخند ادامه داد دستش

 .من اسطوره ساخته يبابا از ارس برا. میباش یخوب يدوستا دوارمیام_

 .. دندیکوب نیمقابلش زم شیارس را سالها پ یبت پاک دیدستش را فشرد و دردلش ماند که بگو شهاب
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روز را بدون فکر  کیبود  دواریام. دیایجا ب یگرفت تا حالش کم یدوش. شبِ قبل خسته اش کرده بود یخواب یب

کرد  يمختصر یها احوال پرس هیبا چند تن از همسا. رفت  رونیاز در آسانسور ب. اضافه ، از سر بگذراند  الِیو خ

به  يریرفت و روز بخ رونیب یاز در اصل. وبس ودآپارتمان ، فقط در حد دانستن اسمشان ب نیشناختش از ساکن. 

را سمت  یگفت و پاکت یمرد سالم. ستادیشهاب ا. زد شیآمد و صدا رونیازاتاقکش ب عینگهبان گفت که او سر

 :او گرفت

. دمیامروز اومدم ود. چه کنه دیبا قایدونسته دق یمن بود و نم يپسرم جا. پاکتو آورده نیصبح ، پست ا روزید_

 .د ریشرمنده اگه د

تمام . شد یخال شیپا ری، احساس کردکه ز هیاحضار دنیباد. تشکر کرد و پاکت را گرفت  يبا کنجکاو شهاب

 يدست وپا زدن برا يته مانده . بود نیگفتند هم یکه م رخالصیت. بر سرش آوار شد ایبد دن يحس ها

سنگ قبر  کیو باز  تنشس یم دیحاال با. رفت رونینداشت، از قلبش ب يا جهینت یکه جز سرخوردگ یاحساس

بد،  يحس ها نیتمام ا ي جهینت. کرد یم شیعمر تماشا کیساخت و  یکه شروع نشد ، م يا یزندگ يبرا

شهاب پوزخندش را . دیچهره اش از چشمِ مرد دور نماند و حالش را پرس رییتغ. شد يپوزخند تلخ و زهر آلود

آنقدر انگشتانش را محکم به هم فشرد که دلش . ردک یکاغذ را تاکرد و خداحافظ. وسعت داد و فقط تشکر کرد 

آسمان  يچشم بست و سر به رو. آن کاغذ و مشتش له کند انیمانده اش را م یخواست ، تمام ِ احساس باق یم

 ...دیخط قرمز ِ پررنگ کش کیلدا،یاسم  يرو. بلند کرد

*** 

 شیو سر جا دیرا باال کش شیمتعجب لب ها وایش. سمت اتاق رفت میرا آرام جواب داد و مستق وایش سالمِ

 :دیآمد و آرام پرس رونیبعد النا ب قهیچند دق. نشست

 کدومشون بود؟_

را در  شیالنا دست ها. سپس با دست اشاره کرد که النا جلو برود. با چشم وابرو به اتاق ِ شهاب اشاره کرد  وایش

 :دیجلو رفت و با تکان سر پرس.آغوش جمع کرد 

 شده؟ یچ_

 .بود شیزیچ هیباز . دونم ینم_

 :او ستونِ بدنش کرد و گفت زیم يدستش را رو. شد کیالنا به هم نزد يابروها

 بود؟ يمگه چطور ه؟یمنظورت چ_
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 . توهم بود یلیفقط خ. دونم ینم_

 :جلوتر رفت یکرد و کم ییصدا یب ي خنده

 .دعواشون شده شبیخانم اومده و د لدای دیشا_

 :دست او زد يکرد و رو یاخم النا

 یم ریاعصاب وروان تاث يچقدر رو یفهم یم ادیسرت ب. هزن وشوهرا خنده ندار یمسائل و مشکالت خصوص_

 .ذاره

 :عقب نشست و شانه باال انداخت وایش

 .خواست زنشو طالق بده،خواست نده. نداره یبه ما ربط_

 وا؟یش یگیچرا مزخرف م_

 :به در اتاق او نگاه کرد وسمت النا برگشت جانیه یبا کم وایش

 .گفت باهم مشکل دارن ریام. گمیم يباورکن جد_

 . باهم اختالف دارن یبعدم هر زن وشوهر جوون ست،ین یخانِ فضولت بگو آمار دادن کار خوب ریبه اون ام_

 :زد و ادامه داد لبخند

 .شهیم دهی، دوران جدال نام یاصوال پنج سال اوله زندگ_

 :زد و گفت يپوزخند وایش

 .تو یالیچه خوش خ_

 يوبد یجدال خوب انیانگار م. داشت یبیته دلش احساسِ عج. شانه اش را باال داد و به در اتاق او نگاه کرد النا

 ردیقلبش را بگ يخواست گلو یدلش م. امدیکرد،خوشش ن دایموضوع پ نیکه به ا یاز احساس.کرده بود  ریگ

را  نشییلب پا. ستیکه بداند از چ استخو یدانست و نم یکه نم یکوبش. طور نکوبد نیومحکم فشار دهد تا ا

 :گفت ستادویاو صاف ا يشده  زیر يبا چشم ها. چشم در چشم شد  وایبا ش.و سر چرخاند دیگز

 ؟یکن ینگاه م ينجوریباز چرا ا_

 ؟یکن ینگاه م شونیا يبه رد پا یلیحواست هست خ_

 :باز اخم کرد النا

  ؟یگیچرت وپرت م یلیحواست هست خ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

 يلحظه ا لی ریبا آمدن ام. النا سمت اتاق خودش برگشت. گفت يمعنا دار "باشه"سرش را خم کرد و  وایش

کرد کارش را  یلب تاب را مقابلش روشن کرد و سع. نرفت رونیاز اتاق ب گریگفت و د يریصبح بخ ستاد،یا

سرشان شلوغ تر .اواگذار کرده بودرا به آنه يشتریب یالملل نیبعد از آن قرار داد، شرکت امور ب. درست انجام دهد

ترم آخر مهم . کرد یو شروع شدن دانشگاه صحبت م زییپا دنیدر اسرع وقت با شهاب درمورد رس دیبا.شده بود 

توانست وقتش را  یروش بهتر م نیباا. دیایبه شرکت ب انیروز درم کیشد ،  یمجبور م دیشا. و سخت بود

 یدرمورد شهاب و زندگ يموضوع منعطف کرد تا از کنجکاو نیا بهذهنش را . کند وکالس بردارد میتنظ

 :وارد اتاق شد و گفت وایسرگرمِ کارش بود که ش. اش دور شود یخصوص

 ؟يایم م،یناهار بخور نییپا میر یم میدار ریمن و ام یال_

 :و دست به کمر عقب نشست دیکش یقینفس عم النا

 بهت بگه؟ يزیچ هی يخوا یباز م. دیو تو شرکت بخور دیریحاال بگ_

 . جان صحبت کرده سییگفت با خود ر یگفتم ول ریبه ام نویمنم هم یدرثان. اوال که وقت استراحته_

 :افزود ياش را چپ کرد و با لحن مسخره ا افهیق

 .اجازه گرفته _

 :وبلند شد دیخند النا

 ؟یکن یم یشکل نیاتو ا افهیحاال چرا ق_

 .رهیگ یخرده ازش حرصم م هی. ينجوریهم_

 .يو توقع تذکر هم ندار يدیکه کارتو درست انجام نم یبخور که حقتو بخورن، نه وقت یحرصو زمان_

 :دست به کمر و طلبکار گفت وایش

 انه؟ی يایم_

 :دیخند النا

 . خورم یم نجایوهم دمیسفارش م چیمن ساندو. نه قربونت_

 .رفت رونیهم خودش ب سییر. ها یمون یتنها م_

 .کشم یدراز م رونیب يکاناپه  يذره رو هی. بهتر_
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با رفتن . سرشان گرم نشود و زود برگردند، بدرقه اش کرد نکهینکرد و النا با سفارش به ا يشتریاصرار ب وایش

. خودش درست کرد يبرا يبه آشپزخانه رفت و قهوه ا. به غذا نداشت یلیم. یشرکت خال کیآنها،النا ماند و

 :که شهاب گفت ختیر یداشت قهوه را داخل فنجان م

 ؟يزیمنم بر يبرا شهیم_

گفت و قهوه جوش را  یآخ. زدیروشنش بر يمانتو يسر چرخاند که باعث شد قهوه رو عیهل شد و سر یکم النا

 :کرد و جلو رفت یشهاب نچ. گذاشت شیسرجا

 ؟یسوخت. خوامیعذر م_

 :زد يلبخند النا

 . نداره یاشکال. نه_

 :و افزود درهمش نگاه کرد يشهاب و اخم ها به

 .جاخوردم هوی نیواسه هم ،یستیگفت ن وایش_

 ؟يناهار سفارش داد. شدم مونیخب پش یول رونیخواستم برم ب یم_

 :شهاب گفت. سر تکان داد  النا

 .کس تو شرکت نباشه چیرفت وه رونیب شهینم. دمیسفارش م_

 ...و دمیسفارش م چیساندو هی. ستمیهم گرسنه ن یلیمن خ. شما راحت باش_

 باشه؟. حرفشم نزن_

 يکرد و سر شیبه مانتو یالنا نگاه. رفت رونیشهاب ب.اما لبخند زد و تشکر کرد.از رفتار او تعجب کرد یکم النا

گذاشت و سمت او  وایش زِیم يشهاب همان موقع تلفن را رو. رفت  رونیب ینیو با س ختیدوقهوه ر. تکان داد

 :برگشت

 . ارهیغذا رو ب تسین یمتاسفانه کس. نییبرم پا دیبا_

 .رومن دارم يآشپزخونه  هی يخب شماره _

 !کباب ایخورش . گردمیزود برم. شهیم ریارن،دیتا بخوان ب_

 .کنه ینم یفرق.ممنون_

 ینیس. به آشپزخانه برگشت ینیو با س دیرا باال کش شیالنا لب ها. رفت رونیخم کرد و از شرکت ب يسر شهاب

فنجان ها را شست . خورده نشد یقهوه هم پرماجرا شد ول نیگذاشت و از فکرش گذشت که ا زیم يقهوه را رو
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 یبود که فورا بلند شود اما وقت رگوشش به صدا د.دیکاناپه دراز کش يرو یرفت وکم رونیب. گذاشت شیو سرجا

 یچرا ب دیمخواست به سمت اتاق خودش برود اما نفه یم. نشد،حوصله اش سر رفت يگذشت وخبر قهیده دق

از کار خودش خنده اش . به در زد و واردشد  يضربه ا شهیبه عادت هم. شد دهیاراده سمت اتاق شهاب کش

نظافت را انجام  ينبود تا کارها یکس نکهیباا. اوانداخت رتبم شهیبه اتاق کوچک وهم یاجمال ینگاه. گرفت

تا  رندیرا خودشان برعهده بگ شانیفت اتاق هاخواست تا نظا يدهد ، اما از روز اول شهاب با لحن مودبانه ا

نظافت کار چندان  تیرعا. نخورد یبه مشکل یچهارماه کس نیدرا. کار استخدام کنند نیا يرا برا یشخص

 امدهیخواست تا اون یم. دیشن یم وایرا هم از دهان ش نیکرد و ا یغرولند م یگاه لیریام البته. نبود یسخت

که مهر  ينامه ا دنیباد. که باز بود ، ناخواسته آن سمت رفت یمدارک فیچند کاغذ و ک دنیبرود اما باد رونیب

و برگشت برود اما باز  ردرا لعنت ک طانیش. در سرش تکرار شد وایش يحرفها. کرد رتیداشت، ح يدادگستر

نامه  ياز باال .بود هیاحضار.درست حدس زد. نامه را برداشت. رفت زیو سمت ِ م دیافسار عقلش را کش يکنجکاو

 !... "ارس"فرزند "شهاب ارجمند زاده"نوشته شده بود خوانده. لحظه خشکش زد کیخواند اما 

چرا . گم بود انیم نیدرا يزیچ کی. افتاد میمر يها ادبغضیدرونش برپا شد و  یاراده طوفان یب... "ارس"

را  ریتوانست تصو یکوچک پازل در ذهنش بود که نم يوجود دارد؟ چند تکه  یآمد که چه شباهت ینم ادشی

 يبرا. گشت یآشنا م یاننش کی،دنبال  میمر يحرفها انیچشمش به نامه خشک بود و ذهنش م.کامل بسازد

 :شهاب سرش برگشت يرا فراموش کرد تا باصدا تیموقع یقیدقا

 .یمن کنجکاو باش یشخص لیدرمورد وسا نقدریکردم ا یفکر نم_

 :گفت یجیبا گ النا

 بله؟_

 :گذاشت و برگه را ازدست او گرفت زیم يکه دستش بود،رو ییلونهاینا شهاب

 نبود؟ ینامه شخص نیبه نظرت ا_

 :به اطرافش کرد ینگاه یلبش را محکم گاز گرفت و با شرمندگ. تازه به خودش آمد النا

 ... یعنی... دیببخش... يوا_

 :انداخت نییکرد و سرش را پا مکث

 .خوامیعذر م.واقعا شرمنده ام_

 :گذاشت زیم يزد و نامه را رو يپوزخند شهاب
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 .غذاتو بخور نیبش. ستیمهم ن_

 :نشست و گفت شیها نیکرد و درحالِ باال زدن آست مکث

 .یسرك بکش لمیتو وسا ستیالزم ن.،ازخودم بپرس یبدون یخواست يزیاگرم چ_

 :گفت یرا درهم فرو کرد و با ناراحت شیدست ها النا

 .نکردم پنهانش کنم که جوابش طعنه باشه یوقت سع چی، اما ه ستین يدیدر بد بودن کارمن ترد_

مچش که گرفتارِ دست او . به سمت در رفت یکوتاه یبا اخم وتعجب نگاهش کرد و النا با عذر خواه شهاب

 :آخر راداد ياو را يداد و صدا ستیپاها وقلبش حکم ا. شد،خشکش زد

 .باز کرده بودم يا گهیتو حساب د يرو. لوسه يقهر کارِ دخترا_

مکث . قلبش گرفت ياش را کوبش ها يکرده بود و تمام توان وانرژ تیتن النا به مچ دستش سرا يگرما تمام

به او نگاه کرد و شهاب بالبخند دستش را . نبود يازعمد بود،سهو. کار نیا. ختیدست شهاب، حالش را به هم ر

 :درها کر

 .گهیکه نه نم سشییآدم به ر. دختر خوب يحاال شد_

را برداشت و  شیخم شد و ظرف غذا. هراس داشت يو عمد یناگهان يبرخوردها نیبا وجود تمام قدرتش ازا النا

 :کنترل شده گفت ییباصدا

 .ممنون از زحمتتون. خورمیتو اتاقم م_

 :سمت در رفت و شهاب آرام گفت به

 ...النا_

جوابش را داد  یآرام "بله "برگشت وبا .برود اما نشد رونیبزند وب يتوانست خودش رابه کر یمکاش .دیگز لب

 :که شهاب به مبل اشاره کرد وگفت

 .باهات حرف بزنم یکم هی خوامیم. نجایهم نیبش شهیاگه م_

 ؟یدرمورد چ_

 :شد و آرام گفت رهیدخترجوان خ يبه چشم ها شهاب

 ...اون نامه... لدای... میزندگ_
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 يدرورود يصدا ندیاما النا تا خواست بنش... مبل نشست يالنا سست شد و شهاب سر تکان داد و رو يها دست

رفت اما  رونیگذاشت و زودتر ب زیم يالنا ظرف غذا را رو. که شهاب را صدا زد لیریام يآمد و به دنبالش صدا

 . مرد شد زِیگفت اما جوابش نگاه ت ریسالم کرد و روزبخ.متعجب شد یکم لیریهمراه ام یانسالیمرد م دنیباد

 ...سالم عمو_

اودچار حس  ندیاز نگاه ناخوشا. بود لدایمرد پدر ِ  نیا. شهاب گرفت يرا باصدا شیحس ها يهمه  يجا رتیح

به شدت از هر . بند آمده بود شینفس ها. زدیم شیپاها ریقلبش انگار ز. شد و فورا به سمت اتاقش رفت  يبد

 يو رو دیلب گز. زده بود جانیههم  وایش.سر چرخاند وایچشم بست و باآمدن ش. هراس داشت یفکر مزخرف

 :جلو رفت وانگشتانش را درهم چالند وایش.اش نشست یصندل

 ش؟یدید. پدرزنه شهابه...  یال_

 :ابدیکرد توانش را باز یسع النا

 مگه؟ هیخب چ.آره_

 .خونه میمابر رگفتیفقط ام. یچیه_

 :مکث بلندشد و گفت یبا کم النا

 ...میبر.بهتر_

نگران او دلشوره  يچهره .گفت دیزد و خسته نباش يلبخند.دیرا درسالن د لیریام.راه افتاد وایجلوتر از ش وخودش

 :دیاراده پرس یب. راهم به حال بدش اضافه کرد

 افتاده؟ یاتفاق_

 :زد وگفت يا یلبخند زورک لیریام

 .دیخسته نباش. دیفقط شما بر. نه_

 غینگاه آن مرد مثل ت. شده بود جادیا یبیعج يفضا.رفت رونیزودتر ب وایتکان داد و با صدا زدن ش يسر النا

 ...دیدانست چرا ازاو ترس ینم. سوزان در تنش فرو رفته بود ییها

 يبرا ي، اسناد معتبر یگناه یمجرم به ب يبود که برخالف ادعا یقاض کی هینافذ و پرخشم آرش شب نگاه

بود  ستادهیا یحرف چیشهاب بدون ه. تا او زبان باز کند ستادهیکرده است و حاال فقط منتظر ا دایاثبات گناه، پ

. وارد اتاق شد که آرش دست بلند کرد  لی ریام. آماده کرده بود یهر نوع جدال يخودش را برا.کرد یونگاه م

 :محکم و بلند گفت
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 .باش رونیتو ب_

بعد ناشناخته از وجودش رو  کیها  یتازگ. دیفهم یاز حالت نگاهش نم زیچ چیه. به شهاب کرد ینگاه ریام

زبان خوش به کار گرفت تا بماند . بود ییرودر رو نیاحوال، نگرانِ ا نیباا. آورد  یاز آن سر در نم ریشده بود و ام

: 

 ...ياگه اجازه بد ییدا_

 :با خشم ، سمت اوبرگشت و با انگشت اشاره ، به در اشاره کرد آرش

 . لیریام رونیبا زبون خوش ب_

 :گفت يگذاشت و با لحن خونسرد ریام يبازو يدست رو. جلورفت شهاب

 . باش رونیتو ب_

 :افزود يو با لحن معنا دار و گزنده ا دیسمت آرش چرخ یگردنش کم.کرد مکث

سوخته ام ؛  يکه مهره  یمن يبرا. نداشته باش تیخوب!  یشجرنامه خانوادگ يبرا زده شه که ییحرفا هی دیشا_

 .کنه یفرق نم یچیه گهید

بوکس بود، هر دو  نگیر هیکه شب يا يباز نیانگار درا.نبود يچاره ا د؛یآن دور چرخ انیم لیرینگران ِام نگاه

دونفره ،  یخواست درخلوت یآمد و شهاب هم نم یخواستند واال آرش تنها نم یبا تحکم ، استقالل م بیرق

 ریام. را بست  شی، او چشم ها دیبگو يزیچ نکهی، نام شهاب را زمزمه کرد و قبل از ا یبه آرام. ستدیمقابلش با

 :آرش نگاه کرد یعصبان يبرگشت وبه چهره . عقب رفت و شهاب در رابست لی

 .دیایب دنمیتا قبل از شنبه ، به د دیاقدر براتون مهم باشه که بخو نیکردم ، ا یفکر نم_

،  زیآم ریتحق یسپس با حالت. هم باز نشده بود ، انداخت لشیکه فو ییو غذاها زیپر معنا به اتاق و م ینگاه آرش

 :شهاب نگاه کرد وگفت يبه سر تا پا

 يواال شنا گر ماهر يدید یآب نم... خوشم اومد ازت پسر!... نه. يکرد یو رو نم يقدر باعرضه بود نیا_

 .یهست

 :پروا گفت یعمو و ب يبه چشم ها میمستق یبا نگاه شهاب

وسط  نیچون ا.دیمن به خودم مربوط باشه عمو،پس مرز احترامو نشکن یزندگ یکنم مسائل خصوص یفکر م_

 .عوض شده زایچ یلیخ

 :آرش باال رفت يصدا
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 ...و حاال  يدلت خواسته کرد یهر غلط ؟یمسائل خصوص_

 :حرف آرش آمد انیشهاب کوبنده ومحکم م يصدا

که بتونم مرز  لهیتکم تمیسکوت کردم واال اونقدر دلم پره و ظرف دیدیکه برام کش یبه حرمت زحمت!... عمو_

 .بشکنم ویهمه چ

 :آرش از خشم برق زد و جلو رفت يها چشم

پاش  ریروز غرور و اعتبار منو ز هیکه  یهست یپسر همون ارس. ستیبهت ن یهرج... يتوکه بلد. بشکن.خوبه_

 . گذاشت

اراده زبانش را به تکاپو انداخت تا  یوب يزیواکنش غر کی. تنگ شد شیو چشم ها زیشهاب ت يها گوش

 :مقابل به مثل کند

 . نیزد شهیخودتون تبر به ر دیشا. گذشت بوده رقابلیاشتباه شمام مث دخترت غ دیشا_

در تونل  هیچند ثان يبرا دینفهم. به دودو افتاد شیچرا چشم ها. کرد رییآرش تغ يدانست چرا رنگ چهره  ینم

باهمان ...باهمان قدرت کالم . نافذ يو چشم ها یبا همان لباس خاک. ارس شد. زمان به گذشته برگشت

 زدنِ معرفت شد شهیبه ر کومو مح ستادهیاو ا يآن روز هم رو به رو.ارس درگوشش زنگ زد يصدا... جسارت

. کنه یپشت وپناه نم یآبرو و ب یو ب یبرادرم ، پشت وپناه من ، کس. يخراب کرد ویهمه چ. آرش يردبد ک_"

 "...اونم

 دیغر. ردیبد بم يدنددان به هم فشرد تا تمام آن حس ها. شهاب را چنگ زد ي قهیدستش ،  کیبست و  چشم

بار با دخترش او را  نیتوانست ا یشهاب نم. گم شود یزمان يفاصله  نیا انیارس در ذهنش ، م يتا صدا

 .دار کند حهیتوانست دوباره غرورش را جر یشهاب نم. کند ریتحق

 نیمث ا یکیاونم با. یکن يباز شیبا زندگ یسادگ نیبه ا يکه بخوا ستیدست تو ن ي چهیدخترِ من باز_

 ...دست رِیاش معلومه ز افهیکه از ق يدختر

 :تمچ دست آرش را گرفت و با خشم گف شهاب

 ...من به خودم مربوطه یمسائل خصوص... عمو_

 :و گفت دیکش رونیاش را از چنگ او ب قهی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

، توهمون قبرستون  رازیتو ش ویمن همه چ. فقط به خودتون و خانواده اتون مربوطه گهیکه د يمثل گذشته ا_

که  شهیها به پا م ییرسوا یلیچون اگه بخوام دنبالش برم خ.  ستمین یچیدنبال ه گهید. چال کردم واومدم

 .کنه یخودمو قبل ازهمه جهنم م یزندگ

 :سرخ او باز کرد يچنگ زد و با دو انگشت ، آن را مقابل چشم ها زشیروز م ينامه  به

رو  لدای دیق.. امو شهیرگ و ر یحت. رو خوندم زایچ یلیخ يدستم، فاتحه  دیرس هیاحضار نیامروز صبح که ا_

 گهیخوامم د یو نم هیدونم چ یکه نم ییپوشوندنِ خطاها يماها و برازدم که هم دست ش يهم همون روز

بود که  یخالص به وجدان ریت نی، آخر دیخوا یبرگه تاوانشو م نیکه بهم نداد و االن باا يا هیمهر. بدونم؛ زدم

 .اختالفات کنه نیا ریرو درگ لدایخواست  یفقط نم

 :کنترل شده گفت یتیپرت کرد و با عصبان زیم يرا رو برگه

از من  تیومیوبه اسم ق یتو هجده سالگ یشما با تبحر خاص. کارا رو برام راحت کرد یلیخ. خوب شد یلیاما خ_

که آقا  یحاالم لطف کن و سهم ،يخودت انجام بد لیاون کارخونه رو به م يکارا یتا بتون یوکالت نامه گرفت

 ...شده باز نشه، اما نیرام به اون شهر نفجون محبت کرد رو به اسم دخترت برگردون تا منم پ

 :آرش زل زد و افزود يچشم ها به

که  ییایو دن دیبعد شما بمون.خوامیاونو م. دهیبوده که براش زحمت کش يزیچ. گذرم یاز سهم االرث پدرم نم_

 دایخودتون پ هیشب یکیاون دو دنگ سهمم پشت اسم دخترت بذار و مطمئن . يعمر رو سوزوند کیبخاطرش 

 ...شوهر نمونه و یکه ب شهیم

 لیریدر باز شد و ام هیچند ثان يبه فاصله . پرت شد  یکه به صورتش خورد، سرش به سمت ینیسنگ یلیس با

. جلو رفت و معترض ، اسم برادرش را زمزمه کرد رتیو ح یآمنه با ناراحت. همراه مادر وپدرش وارد اتاق شدند

 :فقط گفت وضربه را هم لمس نکرد  يجا یا حتسوخت ام یصورتش م. نگاه شهاب برگشت

 . تواقق نامه امون عمو يرو یینها دییمهر تا نمیا_

 :معترض و بلند گفت آمنه

 .ده یم یچه معن هایباز نیا. بس کن شهاب_

 :گفت دویآرش انگشت مقابل چشمش کش. دیرا کش شیندادو فقط از کنار آرش گذشت که او بازو یجواب شهاب

 . شهاب یاه انداختر يا يبد باز_
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پدر و  یعمر ب کی ي جهینت. نیکه بهم گفت هییجواب تمام دروغا. نیکه بهم کرد هییتمام محبتا ي جهینت_

 دیبا... عمو یکه به دلم گذاشت ییحسرتا ي جهینت. ارمیخجالت بکشم اسمشونو ب یکه حت يجور.مادر کردنمه

 چیه.نیکرد یم يباز اورامو عمرمو ب یبا بچگ دینبا. یگفت یدروغ م دینبا ،يکرد یشدنمو م یاغیفکر 

 هیشهره بوده،  تیکه به معصوم یجنگش بوده و زن يرفقا يکه اسطوره  ياز مرد دیکدومتون حق نداشت

 . دیالنفس بساز فیپدرومادر ضع

 :و با تحکم افزود ستادیآرش ا يرو روبه

 .سنگ قبر پاك کنه  يرو از رو هیاسم سا دیحاال به آقا جون بگ_

 :لرزان گفت ییبه شهاب باصدا رهیخ.گذاشت و جلو رفت شیلب ها يدست رو آمنه

 ...روزیشهاب؟ تا د يشد وونهید_

، اما کجا دفن  نیکرد دایمادرم بعد از مردن ارس گم شد و جنازه اشو پ نیوهفت ساله توگوشم خوند ستیب_

 طبقه اش پره؟ هیشده که اون قبر فقط 

 :سمت آرش برگشت و گفت سر شهاب. دیاز رخ همه پر رنگ

، کنارِ  نیرو باطل کرد هیکه اسم سا یخیبوده که درست روز و تار یبچه ک نیا.! ارجمند زاده فرزند ارس  ایآر_

  ست؟یازش ن ینام ونشون چیقبر ارس خاك شده و ه

 :بلند گفت آمنه

چطور برات  يتو زنده ا یوقت. اسم خودت بود که بخاطر آقا جون عوضش کردن ایشهاب؟ آر یگیم يدار یچ_

 . فتهیوحماقتش ب هیسا ادیخواست  ینم نکهیاسم تو عوض شد ؛بخاطر ا. حرفا دروغه نیسنگ قبر ساختن؟ ا

 :داد زد شهاب

 . نبود یزنده است واال اون قبر خال هیسا. دیرو دست به سر کن هیبود که سا نیواسه ا. نه عمه_

 ه؟یگفته قبر ارس خال یک_

تکون خوردم  نهیبار سنگ انداختم ومسوول باهام برخورد کرد که خالف قوان هی یوقت.  رازیقبرستون ش_

فکر توسرم  نیجا خورد ، ا هیخبرمرگ سا دنیدوست ِ ارس با شن یوقت.  رمیامااونقدر احمق بودم که دنبالشو نگ

و درعوض قبر  هیخال که اون قبر گرفتشبانه برام استعالم . تماس گرفتم  شبید قامیاز رف یکیبا . وول خورد

 ...پره و ایبا اسم آر شیکنار

 :شهاب سر تکان داد وگفت. همه به آرش بود و نگاه مات او به شهاب نگاه
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 ....سالها مرده باشه واال  نیا یط هیحرفتون راست باشه و سا دیدعا کن_

 :حرف او گفت انِیم آرش

 .وقت هم برنگشت چیدنبالش نگرد چون ه. دیکس بهش نرس چیکه دست ه ییجا. همون سال رفت  هیسا_

 :شهاب، سمت آرش برگشت که او گفت يلرزان ِ ودود گرفته  يچشم ها مردمک

 . ستیسنگ قبرم ن ياندازه  یکه حت يحاال بگرد دنبال گذشته ا_

فت و آمنه جلو ر. دنبال اورفت  ریپدر ام. بودند ستادهیاتاق ا انیهمه مات زده م. رفت رونیتند کرد وب قدم

 :بابغض گفت

 ...شهاب،به خدا رهیعمه برات بم_

 :نگاه سرخش را برگرداند و گفت شهاب

 . دیریازم نگ یهم سراغ گهید. دیلطفا همه اتون بر_

 ...شهاب_

 :و بغض دار گفت بلند

 .دیراحتم بذار.دیبر. کنم عمه یخواهش م_

مبل  يرو. تا شد شیق ماند و زانوهادستانش معل انیسرشهاب م. رفت رونیعقب عقب رفت و از شرکت ب آمنه

جلو رفت و . گفتن نداشت يبرا یحرف.نگاهش کرد یکم لیریام. دیِ انگشتانش کش انیرا م شینشست و موها

 :آرام گفت

 ...و یبه من نگفت یچیچرا ه ؟يدیفهم یک نارویا ؟تويزد یدست هیشهاب _

 ...کردم که عمو  یفکرشم نم.تموم شه و بتونم با مدرك حرف بزنم یگفتم؟ منتظر بودم همه چ یم یچ_

 یو دست نوازش ِ مادر با دروغ یکه بچگ یکه فنا شد و کودک يعمر يبرا ندیبگو خواستندیچه م. کرد سکوت

آشفته  نیبود تا درا یکاش کس. گذاشت شیوتنها دیکش شیموها انیدست م لیریام. شد ایرو شیشرمانه برا یب

 ...شد یشهاب م یبازار ناج

از برنامه ها  يزیچ. ونیزیتلو يبود وچشمش به صفحه  شیلب ها انیناخنش م. را در آغوش داشت  شیزانوها

 شیبود که برا يزیشهاب و حالت نگاهش تنها چ يکه شرکت را ترك کرد ، صدا ياز لحظه ا. دیفهم ینم

همه  نیاز ا. دیرس انهسکوت کرد تا به خ. اوردیرا در ن شیهم صدا وایش يها یپر حرف یحت. شد یتکرار م

 کیبود که اعتقادات النا از نزد یشهاب و افکارش دام. نداشت یحس خوب شیکشش و شل شدن دست وپا
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 یدر نم یهمه آشفتگ نیسرازا. فرو رفت شیموها انیچشم بست و انگشتانش م. کرد یشدن به آن منعش م

 الیخ یتوانست ب ینم. را دور زده بود اشدل دل زدن ها اراده . ال او بداندخواست فقط از ح یدلش م. آورد

او ، کنارش نشست و  يچشم ها يقراریب دنیباد میمر. و نگاهش کرد دیآرامِ مادر ، سرش چرخ يبا صدا. باشد

 :دینگران پرس

 شده النا؟ یچ_

 :مبل نشست يرا رها کرد و چهار زانو رو شیپاها النا

 . دارم يحس بد هیمامان _

 چرا؟_

دوست و همراه بود اما سخت  نیعمرش ،بهتر يدرتمام سالها میمر نکهیباا.گفتنش ساده بود. را تکان داد سرش

 :زد و باز النا نگاهش کرد شیصدا میمر. ربط راحت نبود یب يهمه دلشوره  نیحرف زدن از شهاب و ا. بود

 مامان؟ یکن ریگ يمصلحت و اشتباه و کنجکاو نیتا حاال شده ب_

 . حس ها داره نیا یلیبه دل یبستگ_

با ناخنش رنگ براقِ الك  اریاخت یب. دوخت شیلبش را به دندان گرفت و نگاهش را به ناخن ها يگوشه  النا

 :و زمزمه کرد دیرا خراش گرشیانگشت د

 ...به من نداره، امروز یربط لشیدل_

اسم شهاب را  یوقت. را برداشت لیبلند شد و موبا عیسر یبا عکس العمل. کرد وهمزمان تلفنش زنگ خورد مکث

 :دیپرس میبا مکثش،مر. بدنش را حس کرد يداغ شدن تک تک سلولها. تنش روشن شد ریانگار آتش ز د،ید

 ه؟یک_

 :آب دهانش را قورت داد وآرام گفت. نگاه کرد میدستش گرفت و به مر انیرا م لیموبا النا

 ...ارجمند يآقا_

احوال آشفته  نیا انیاسم شهاب و آن هم م دنیازشن میمر! دختر از سر بهت بود اما نه الیبه خ میزدن مر پلک

استفهام  الشیاو که به خ ي رهیرها شدن از نگاه خ يو برا دیالنا لبش را جو.حرکت ماند یالنا ، شوکه شدو ب ي

اش ، محدود  نهیس يتکان خوردنِ قفسه  .شد نیقلبش سنگ يرو میدست ِ مر. بود، به سمت اتاق رفت زیآم

رحم  یقدر ب نیا ایمحال بود دن. بود يناباور کی ي جهیدور سرش ، نت ایدن دنیو چرخ شیشدن نفس ها

 يرو ایدن. دیتندتند نفس کش. به اوداشته باشد یتوانست ربط یالنا نم. مرد متاهل بود کیشهاب . وکوچک باشد
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اش  یرا اگر بخاطر ارس وزندگ هیسا. تحمل نداشت گریبار د نیا. بود شدهشروع  يباز. دور تند افتاده بود

بخاطر  نباریا. به چهره زد، گذشتن از النا راحت نبود ییاعتنا یفراموش کرد، اگر از تعلقاتش گذشت و نقاب ب

 ...داشته باشد دینبا. دخترش نداشت یدر زندگ ییاو جا! نه... شهاب

*** 

و آب  دیصفحه کش يممکن است ، تلفن قطع شود ؛ انگشت داغش را رو دانست یکه م يلحظه ا درست

 :شده،گفت يبازساز ییباصدا. دهانش را قورت داد 

 د؟یخوب. ارجمند يسالم آقا_

 :شهاب پر ازخش بود يصدا

 . يجواب داد رید_

 :باشد يلب تخت نشست و باز تمام تالشش را به کار گرفت تا لحنش عاد النا

 شده؟ يزیچ. نبود کمینزد یگوش.خوامیعذر م_

 . آره_

قلبش باال  دیترس.آب دهانش را قورت داد. کوبش گرفت يشتریو باز باشدت ب دینتپ هیچندصدم ثان يالنا برا قلب

 :مقابلش را سد کند خواستیم قیطر نیبپردو انگار به ا

 ...آقاشهاب ينگرانم کرد_

 نمت؟یکه بب ییجا هی يایب یتونیم_

 :رشدیدرك النا، غافلگ رقابلیغ و بیعج يحس ها ي همه

 منو؟_

 :چطور دلِ دختر جوان را به کوبش انداخت،گفت دیکه نفهم ییبا صدا شهاب

. کم باهاش حرف بزنم هیدارم که  اجیدوست احت هیاالن من به . میباهم دوست باش میتون یم یگفت ادمهی_

 ...اگه. نکردم دایو جز تو پ یورو کردم،کس ریذهنمو ز یهرچ

 :حرف ِ او بپرد انیفتاده،میالنا حکم داد تا زبانِ دلش به کار ن عقل

 .یداشته باش ی،دوست شونیتر از ا کینکنم نزد د،فکریریگ یتماس نم ریچرا با ام_

 :زمزمه کرد یبا لحن خاص شهاب

 ...النا_
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 ..و شهیخوشحال م دنتونیبابا از د.منزل ِ ما دیاریب فیامشب تشر دیتون یم دییاگه تنها_

النا  يچشم ها. دیچیبوق ممتد درگوشش پ يکرد و صدا یخداحافظ يگرفته ا يحرفش شهاب با صدا انیم

بغض ناخواسته . شد یشهاب در سرش اکو م ينامش با صدا. آمد نییهم افتاد و دست سست شده اش پا يرو

اش نلرزد و سد غرور  هچان نکهیا يبرا. شده بود، آزارش داد نیته نش شیدانست از کدام غم در گلو یکه نم يا

سرش  يرا باال لیموبا. تخت ودر پهلو جمع شد يرو. فشار داد شیلب ها يحسش نشکند،دستش را محکم رو

 زیخاك حاصلخ يآن جو ، رو انیم يو بذر دیوز یمیبه اشتباه نس. سرش گذاشت ریگذاشت و دستش را ز

. بکشد رونشیب شهیچنگ انداخت تا ازر. ندیبنشممنوعه به ثمر  يدانه  نیداد ا یاجازه م دینبا. احساسش افتاد

. کردیرا مسموم م شیگرفت و تمام زندگ یشوم دور قلبش را م یچکیمثل پ. شدینم يعلف هرز ، درخت پربار

اشکش . شده باشد فیتعر يرابطه  کیمستعد  نقدریکرد او ا یفکرش را نم. شدن به شهاب اشتباه بود کینزد

درخود جمع  شتریب. کرد ییوجدانش را کنار زد و رونما ياراده ،پرده  یب لدای يچهره . دیپلکش چک ياز گوشه 

 :شد وزمزمه کرد

 "... منو ببخش ایخدا"

 يو چهره  دینگاهش به روبه رو چسب. قلبش گذاشت و چشم از دخترك مچاله شده گرفت يدست رو میمر

قرص . گرفت و سمت آشپزخانه رفت واریدست به د.سوخت یقلبش م. دیخط کش شیتمام باورها يجوان او رو

 یصندل يرنگ التماس گرفت و رو شیصدا.دیاشکش چک. و خورد دیکش رونیرنگ را از خشابش ب یصورت

 :نشست

 "!نه ينجوریا. پاشه یاز هم م میزندگ! نه ينجوریا... ایخدا"

**** 

 قهی. در حال جان دادن بود ییهمه فشار و تنها نیاز ا. نثارش کرد یو به درک دیکوب زیم يرا با حرص رو لیموبا

بار زنگ  نیهزارم يبرا لشیموبا. ندیتوانست بنش ینم یحت. آمد نییپنجه اش گرفتار شد و پا انیم راهنشیپ ي

بدون . کند یخواست خود را خال یبود که فقط م ردلش آنقدر از همه پ. جوابش را نداد. بود لی ریباز ام. خورد

. دور سفر کند ییایبخورد و به دن.خواست یمعجون زمان م کیدلش . رفت ونریرا بردارد ازخانه ب یآنکه گوش

شانسش باخته بود و ضررش را تا آخر  طیبل. فتدیدور تند ب يرو یلعنت يروزها نیزمان بود تا ا نیماش کیکاش 

دلش . چه بود ي جهینت نهایا يهمه .آمد یفعال دنبالش م شیاشتباهات و حماقت ها. ددا یپس م دیعمر با

پرتگاه اشتباه بود  يلبه . خاطره اش را پس ندادند یکه گرفتند و حت يادی... اورا ادی. خواست یعکسِ ارس را م
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آنقدر تلخ  ندشپوزخ.چشمش بود شیساختمانِ آشنا پ کیبه خودش که آمد . ردینبود تا دستش را بگ یو کس

 ریام.چشم بست و سرچرخاند. دیراشن ریام يدارفت، ص شیپ یتا قدم. جانش سوخت یبود که تمام رگ و پ

 :نفس زنان خودش را به او رساند و با تشر گفت

حاال تا از هرجا کم ... و  ياومدم خونه هم نبود ؟يدینم تویچرا جواب گوش ؟یهست یمعلومه کدوم قبرستون_

 ...آوردمت باشگاه نه دائم الخمر شدنت و حیتفر يخراب شده؟ من برا نیتوا يایب يخوایم ياریم

  .بده چتوییسو_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اش زد و  یشانیبه پ ریام.زد و از کنارش رد شد يبعد پوزخند. نگاهش کرد یشهاب کم. سکوت کرد ریام

 :را به طرفش گرفت چییکرد و سو ستاد،ردیرا که مقابل شهاب ا یتاکس.دنبالش رفت

چرا .آخرش یکن یدق م.  یزنیحرف م ،نهيدینه جواب م. کنم یماز ظهر دارم سکته . به قران نگرانتم شهاب_

 ...گرانیبه خاطر اشتباه د

ارسو بشکنه و جاشو مثل  هیکه بت نامرد خوادیزبون م هیدلم ... ذره از خاطره اشو هی. ریام خوادیدلم بابامو م _

بودنم و  یلیو طف يه درکه تموم درب خوادیگوش شنوا م هیدلم . گفت،پرکنه یکه محراب م يهمون اسطوره ا

بهم  یتونیتوم. خوادیذره آرامش م هی دلم. ستیدنبالش نگرد،ن گنیم خوادکهیم ویدلم مادر. براش داد بکشم

 ؟يبد

 :داد وگفت رونی، نفس پرآهش را ب لیریسکوت ام با

 .بتونه یکی دیشا یول_

 :گفت ریرفت که ام نیسمت ماش به

 ...دنبال اون دختره نرو، اون_

 . برم بهیآدم غر هینداره دنبالِ  یلیدل_

 :به سمتش خم شد و گفت ریام.نشست نیماش داخل

 ؟یزنیوبه النا زنگ م يدیمنو نم يپس چرا جواب تلفنا_

 :به او گفت رهیخ یبا نگاه شهاب
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 . دونم ینم_

 :بپرسد که شهاب گفت يزیباز خواست چ ریام

 .میباهم بر ای،ب يخوایاگه م... يواحد دنید رمیم_

 :زد یولبخنپ کمرنگ دیکش ينفس آسوده ا لیریام

 .ایزودب.توخونه منتظرتم. برو داداش_

 ...پدال گاز فشرد يتکان داد و پارو يشهاب سر.ستادیا عقب

**** 

. گفت یآرام يبرگشت و بله . دیرا شن لی ریآرامِ ام يو خواست در بزند که صدا دیشالش کش يگوشه  دست

 يلبخند دوستانه ا ریام. النا با تکان سر قبول کرد. د و خواست که دنبالش برود با دست به اتاقش اشاره کر ریام

 :مکث کرد وایش زیجلو رفت و کنار م یالنا کم. زد و تشکر کرد

 ومده؟ین شیپ يزی،چيکار_

 :سرباال انداخت و گفت د،یکش یرا هوار م يکنجکاو شیکه چشم ها وایش

 .فاز مازش سوخته روزیپسره د نیبه گمونم ا. کرد یصدا نم یواشکیو  ينجوریاگه مربوط به کار بود که ا_

 ؟یگیشهاب و م_

 . کنم سیبود خودمو خ کیحرف زد که نزد يکردم ، جور رید قهیصبح پنج دق. گمیم ویثان تلریه_

 :گفت یمحتاط يباصدا وایش.رفت رینثارش کرد و سمت اتاق ام " يشعوریب"النا

 به منم بگو چه خبره_

بالفاصله بلند  ریام. زد و وارد شد ریباز ِاتاق ام مهیآرام به درِ ن يضربه ا.گفت "خب یلیخ"لند کردنِ دست باب النا

 :زد وگفت یبخش نانیلبخند اطم ریام.النا باتعجب نگاهش کرد. به سمت ِ دررفت و در را بست. شد

 .جا بمونه نیحرفامون هم خوامیم_

 :دیو پرس دیابرو درهم کش النا

 ؟یچه حرف_

 :به مبل اشاره کرد و گفت ریام

 .گمیم نیبش_

 :و گفت دییرا به هم سا شیکف دست ها. داد هیتک زیکنار او به م ریحرف نشست و ام یب النا
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 !رهیگ یکه افتاده نشات م یو اتفاقات شبیاز د یعنی. هیعصب یلیتو اتاق شهاب ، چون االن خ ينذاشتم بر_

 :رد وگفتنگاهش ک زیاستفهام آم یبا حالت النا

 داره؟ یبه من ربط نایا_

 وایدونم ش ینم. هیبد یخب شهاب االن تو فشار روح یالنا ول یوسط تو باش نیآدم ا نیربط تر یب دیشا.نه_

هم  لدایخصوصا االن که داره از . وبغرنج شده دهیچیکم پ هیشهاب  یزندگ طینه، اما شرا ایبهت گفته  يزیچ

 ...و شهیجدا م

 :آرام گفت. کنترل بود رقابلیاحساسش غ یآن وقت سرکش. بزند يا یمنطق ریکه او حرف غ دیترس یم النا

بقول .دیریکمک بگ یمواقع نیازش درچن دیکه بتون ينه آدم باتجربه ا. مشاور خانواده و ازدواج لم،نهیمن نه وک_

 ..آدمم،پس نیربط تر یخودت ب

با ما تماس  نکهیا يبه جا دمید.و چک کردمگشتم و تلفنش یدنبال شهاب م شبیمن د. گوش کن النا_

 ...نه ، اما ایوسط هست  نیا يدونم رابطه ا ینم. تو زنگ زده  ره،بهیبگ

 :مبل بلند شد و گفت ياز رو یبا ناراحت النا

 . رخانیام یدرموردم بزن یحدس نیچن يکنم رفتارم تابه حال خارج از عرف بوده باشه که بخوا یفکر نم_

 :اش گرفت وگفت ینیانگشت مقابل ب ریام

 .دیببخش. خبر ندارم  يزیمن که گفتم از چ. خب یلیخ_

 :ستادیمقابلش ا ریسر تکان و برگشت که ام یبا ناراحت النا

 ...ادیاگه ازش بدت نم. ازهمه طرف تحت فشاره. قرارگرفته يتو دوران بد. تنهاست النا یلیشهاب خ_

 :ده ، گفتکنترل ش ییاما با صدا یعصب النا

حداقل از شما که در روابط . روابط گذشته نیب ينگر یهمه سطح نیکردم دوران ا یفکر م. واقعا متاسفم_

بوده  يزیدرحد همون چ شونیمن با ا يرابطه . دهیبع یکرده هست لیو تحص يدار يدیسف شیمختلف حق ر

 يبا فکرا نکهینه ا. نیپاك کردن صورت مساله به دنبال جوابش باش يبهتره به جا. که هست و خواهد بود

 ینگاه م یبه همه باچه سوء ظن دیفهم شهیپدرخانم ِ شهاب م ياز نگاه ها یحت. دیبچگونه اوضاعو خرابتر کن

 ...کنه، اونوقت شما

که دردستش بود و  ییه هاکالم ِ النا در اتاق باز شد و شهاب بدون توجه به حضور النا داخل آمد و با برگ انیم

 :درهم گفت ییاخم ها
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 ...تو برو که ایهماهنگ نیدنبال ا_

 :با اخم گفت. مکث کرد و نگاهش متفاوت شد يالنا لحظه ا دنیکردن سرش و د بابلند

 د؟یزن یم یکاراتون تموم شده که گپ خصوص_

 :گفت یقاطع یسرش را باال گرفت و با لحن النا

بوستان  نجایخودتون ؛ ا يبه گفته . که کارم تموم شده دیش ی، متوجه م دینیرو دستم بب نتیپر ياگه برگه ها_

 .شهیدرخالل کار م یو قطعا هر صحبت ستیگفتگو ن

 :را باال داد شیرا انداخت و ابرو شیدست ها شهاب

 .دیرس یدست من م دیمگه نبا نتایپر. دیواقف شد نیبه قوان یهمگ. خوبه_

 :مداخله کرد و گفت لی ریام

 ...نجایا ارهیب ،يمن گفتم حوصله ندار_

 :جلو رفت و برگه ها رابه طرف شهاب گرفت النا

 .نداشته باشه یدوباره مشکل دوارمیام_

 :نگاهش کرد و برگه ها راگرفت شهاب

 .حواست پرت باشه نکهیمگه ا. رهینقص م یاز تو توقع کارِ ب_

 ...درمورد شروع کالسا خواستمیم یراست. رمیکر نگکنم حواسمو جمع کنم که تذ یم یسع_

 :حرفش گفت انیم شهاب

 . میزن یبعد حرف م ادهیفعال کارا ز_

 .اما کار من درحال حاضر تموم شده_

 :لبخند زد و گفت شهاب

قراردادهام  یشما مسوول هماهنگ. بنداز نیشرکت نو یدرخواست ستیبه متن ل ینگاه هیپس لطفا . چه خوب_

 .گهید یهست

. کرد یمثل بچه ها رفتار م. دارد یمعلوم بود که شهاب قصد وغرض. اما لب فرو بست دیبگو يزیخواست چ النا

 :با اخم گفت ریام.رفت رونیچشم گفت و ب یبا لحن خاص

 ؟  یکن یم یتالف ویرو النا انجام بده؟ چ اینداره که هماهنگ یشرکت منش نیچته؟ مگه ا_

 :د و گفتبه او نگاه کر میمستق شهاب
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 . تونم یم.زور بگم خوامیم ه؟یمشکل.دوست دارم_

 :اش زد و گفت قهیابتدا با تعجب نگاهش کرد،سپس انگشت کنار شق لیریام

 ؟يبد يخوایچطور م ویکی نیمهر ا. اومده نمیدادخواست طالق ا_

 :زد و گفت يپوزخند شهاب

 .منو ول کن. که بهت گفتم انجام بده ییکارا_

 :سرش را جلو برد و گفت لیریام

 .يو بخور ابونیولت کنم،چمنزار سرخ ترسمیم_

 :زد یلبخند کم رنگ شهاب

 .رمینم یینترس بدون تو جا_

 :را گذاشت و گفت یاو گوش دنیباد.درحال صحبت با تلفن بود وایش. رفت رونیگذاشت و ب زیم يها را رو برگه

فقط . رنیگیوصل کنم بهتون اما گفتن عجله دارن وبعد تماس م خواستمیم. بودن يبه اسم واحد ییآقا هی_

 .دیگفتن قرارپنج شنبه رو فراموش نکن

 :کرد و گفت يتشکر شهاب

 يهم برا ییآقا هی. اضافه شن ی،چون قراره دونفر به کارمندامون بابت امور داخل ایزودتر ب یکم هیفردا صبح _

 .زودتر ازشما برسن ستیدرست ن. ادینظافت م

غرولندش را  يسمت اتاق رفت،صدا یوقت.اوردیخودش ن يدرهم شد اما به رو وایش ياخم ها دکهیوضوح د به

و  ستادیالنا با لب تاپش ا. مبل نشسته بود جاخورد يالنا که رو دنیباد. وارد اتاق شد و در رابست.  دیهم شن

 :گفت

 .وع کنمتا من کارو شر دیگفتم خودتون عالمت بزن. خوانیهمه نمونه کار م_

 :به صفحه اش انداخت یلب تاپ را گرفت و نگاه شهاب

 .ستین لیتکم ستتیل_

 .من نبود فیامور جزء وظا نیآخه ا_

 :لب شهاب کج شد ي گوشه

 و از خطات بگذرم؟ یکه فکر کنم مظلوم ياعتراض نکرد_

 :دیابرو درهم کش النا
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 ؟ییچه خطا_

 .یمعرفت یب_

نگاه النا  دنیچند لحظه همان طور نگاهش کرد که با چرخ. اال آمدشهاب ب يخشک شد وچشم ها شیسرجا النا

 :گذاشت و گفت زیم ي، لب تاپ را رو

 گذاشت؟ شهیم یچ يسکوت امروز و سر دواندن شب قبلشو پا. داشت  یدوست يروز ادعا هی یدختر خانم هی_

 . یرمنطقیغ يدر خواستا يسر هی يپا_

 :اش جمع کرد نهیس يرا رو شیلم داد ودست ها زیلب م شهاب

 ؟یمنطق ریچرا غ_

،  دمیکدومشونو ساعت هشت شب نم چیدوستانه دارم اما جواب ه يهام رابطه  یهم کالس يمن با همه _

 .دلشون برام تنگ شده باشه یخصوصا وقت

 :خنده اش گرفت شهاب

 دلم برات تنگ شده بود؟ یدونیحاال ازکجا م_

. نگاهش معلوم بود طنتیاز ش نیا.کردن داشت يود وشهاب قصدبازوداد برداشته ب غیزبان نفهم النا سر ج دل

 يبا لحن جد. را ازپشت بسته بود طانیمرد که دست ش نیا زد؟یحرف م ياز چه اوضاع آشفته ا لی ریپس ام

 :گفت

 .جناب ارجمند استتونیر يپا ذارمیکالمتون و م طنتیش_

 .درکار نبود یطنتیش_

 فرض کردم ينجوریخودم ا یراحت يمن برا_

 چرا؟_

 .طور بالعکس نیندارن ،بشم و هم میبه زندگ یکه ربط ییچون عادت ندارم دلتنگ آدما_

 :شهاب جلو رفت و لب تاپ رابرداشت باسکوت

 .دیفهرست کاملشو بهم بد شهیاگه م_

 :زبانش را به کار انداخت زیگر يبرا. دیالنا از نگاه پر حرف او ترس. نگاهش کرد شهاب

 .رمشیبگ امیب دیهرموقع آماده بود،بگ_

 :لب تاپ را گرفت و گفت ياز رفتنش شهاب گوشه  قبل
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 ام؟ یربط یمن آدم ب_

 :و گفت ستادیمستاصل ا النا

 . ازت دور باشم دمیم حیشده که ترج يجور هیمتاسفم اما رفتارت  شبیبخاطر د_

 چرا؟_

 .خودم یبخاطر راحت_

 :او زل زد يو به چشم ها ستادیا شهاب

 باشه؟ تونهیم یکنه،افعال ربطش چ دایربط پ گهید یکی یبخواد به زندگ یکیاگه _

 :گرفت یاو را به خوب ي هیکنا. کردیاما عقلش هنوز کار م دیالنا لرز دل

 .يبد ادیبه من  دیبا ،يکرد دایقبال پ تویزندگ یشما که فعل ربط_

 :شهاب آرام گفت. فروکرد علنا تعهد و تاهل شهاب را درتخم چشمش دخترجوان

 .رهیم رونیمن ب یزود رسما هم از زندگ یلیخ لدای_

 .به حالتون داشته باشه یکنم گفتنش به من فرق یفکر نم_

 :و ساده گفت دیکش رونیب هیحرفش را از حاش شهاب

تالش کردم ،اون پابه  یهرچ... نشد یبگذرم ول زایچ یلیمثل تو باشه تا مجبور نباشم از خ لدای خواستیدلم م_

 .ومدیپام ن

 :شهاب آرام گفت. سکوت کرد تا حرف او تمام شود النا

 .شانسم با تو امتحان کنم خوادیدلم م_

را کوتاه  شیبدون خجالت نگاهش کرد و حرفها. نپرد رونیاش فشار داد تا قلبش ب نهیس يلب تاپ را رو النا

 :کرد

. که بشه اسم شانسو روش گذاشت ستین يا گهید زیهرچ ای،عالقه  لیکرده ، تما ریکه تو رو درگ ییفضا نیا_

 ينگر یسطح يبار دوم چشماتو خوب باز کن تا رو يبرا ،يبار شکست خورد هی. دنیبه حماقت ها فرصت نم

 ...ينذار یو احساسات بچه گانه اسم بدشانس

محکم به صورت  یلیس کیمثل  قتیحق. رفت رونیکه گفت ازاتاق ب يریمات ماند و النا با روز بخ شهاب

چشم به  خواستیدلش م یگاه. سوخت و کفرش را درآورد بیدخترك عج يشالق حرفها يجا. شهاب خورد

 ...که مقابلش بود منطق راخرج احساس نکرد یبار آدم نیببندد و احمق باشد، اما ا قتیحق يرو
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**** 

لب جوابش را داد و به سمت  ریآرش ز. فتخوشامد گ شهیمثل هم. جلو رفت و کت آرش را از دستش گرفت زن

 رونیآماده کرد و از آشپزخانه ب یفورا شربت خنک لدای. آب خنک را داد وانیل کیدرهمان حال دستور . اتاق رفت

 :گفت تاطزن آرام ومح. و نگاهش کرد ستادیا لدای. زد شیمادرش آرام صدا. رفت 

 . ها یسوال وجوابش نکن. لدایاالن خسته اس _

 دهیتخت دراز کش يرا عوض کرده بود ورو شیپدرش لباس ها. گفت و به سمت اتاق رفت یلب چشم ریز لدای

 :کوچک کنار تخت گذاشت زیم يسالم کرد و شربت را رو لدای. چشمش برداشت يدر دست از رو يباصدا. بود

 بابا؟ دیندار يکار_

هرچه تالش کرد . نه ای دیبگو يزیمستاصل بود چ.  دیلب گز لدای. به او سر باال انداخت  یطوالن یبا نگاه آرش

برود؛ آرش  رونیگفت و خواست ازاتاق ب يدیببخش. دید یرا در خود نم دنیبود،جسارت سوال پرس دهیفا یب

از  يآرش جرعه ا.و منتظر نگاهش کرد ستادیدختر جوان ا. را صدا زد لدای. شربت را برداشت  وانینشست و ل

 ریحجم داغ و نفس گ نیجواب ا يخنک کننده ا چیمواد مذاب در گلو داشت که ه ایگو د؛یشربت خنک را نوش

 :گذاشت شیرا سرجا وانیگرفت و ل ینفس. داد یرا درونش نم

 .شهیمحضر وتموم م يریم.  رازیش ادیشهاب م گهید يهفته _

رنگ  یب ينگاه آرش به چهره . دیناباورش به صورت سرخ پدر چسب يدرجا خشکش زد وچشم ها دخترك

 :درهم شد شیشد و اخم ها یدخترجوان طوالن

 نجا؟یا يسادیپس چرا وا_

 :داشت یبیلرزش عج شیصدا.گرفت و آب دهانش را قورت داد شیگلو ریدست ز لدای

 ...تموم شه، پس  یتا همه چ یکن یم شیو راض يریم...  یشما که گفت_

 :فتگ یرحم یمن ومن کردن ها وبغض دخترك آمد و با ب انیم آرش

 .واسه تو تموم شد گهید یول. اندازمش یبه غلط کردن م_

 :دیچک لدای اشک

 .خوام ازش جدا شم ینم... من... بابا_

 نیا يآب خوش از گلو ذارمینم یول. کنه یفرق نم یچیواسه تو ه. مونه یاسمشم توشناسنامه ات نم. نترس _

 .بره نیینمک به حروم پا
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 :دیتخت برخاست وداد کش ياز رو ی، انگار آرش را آتش زدند، عصب لدایاشک  يشره کردن قطره ها با

  ؟یکن یم هیچته؟ من مردم که گر_

را  شانیبود و حرفها ستادهیگوش ا ،یکی؛ همان نزد ییانگار درجا. همسرش وارد اتاق شد  ادش،یفر يباصدا

 :با ترس گفت. دیشن

 ؟یزن یشده آرش؟ چرا داد م یچ_

 :تکان داد لدایمقابل صورت  جلو رفت و انگشتش را آرش

پدرو مادر  یب هیکه تو رو طالق نداده،  زیهمه چ یب هیاونم واسه خاطر . اتو نشونم هیگر يصدا نم،یاشکتو نب_

 . لنگه خودش ، بغل دستشه

سد غرورش را  ختنیو فرو ر شینتوانست مقابا گشاد شدن چشم ها یول دیچسب شیلب ها يرو لدای دست

 :آرش داد زد. عقب عقب رفت. شد یشهاب درگوشش تکرار م يصدا. ردیبگ

 گفتم؟ یچ يدیشن_

 یبود و آرش را نگاه م ستادهیاتاق ا انیزن هاج وواج م. دیدو رونیگفت وب "چشم" هیگر انیم دخترك

 :گفت یآرش عصب.کرد

 ؟یکن ینگاه م یبه چ_

 :آب دهانش را قورت داد وگفت زن

 .دهیواقعا داره طالقش م_

 :سرخ گفت ییچشم هابا  آرش

 .رمیگ یطالقشو م. نه_

 :دیپشت دستش زد و لب گز زن

 ...بدم که یآرش،فردا جواب دوست ودشمن و چ گنیم یخاك عالم تو سرم، مردم چ_

 .کشم یم ششوین. زنهیم شیشده ون یافع. دارم یدست ازسر شهابم برنم یول دمیشوهرش م دهیبه سال نکش_

 ...آرش_

 .زر زر دخترتو خفه کن يبرو صدا. آرش مرد_

 :شکسته گفت یبغضش را قورت داد و با دل زن
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نه حاال که دلبسته اش شده ! انهی خوادیم لدایتو خونه واسه ات مهم بود که  يدیکه به زور پسر و کش ینه وقت_

  ؟یبود که راه انداخت يا يچه باز نیا! انهی يخوایطالق م یپرسی، ازش م

 ...رونیب.دونم چه کنم یمن خودم م ه،یسم رونیبرو ب_

بغضش  د،یاو را درخود مچاله د یوقت.رفت لدایبه اتاق  میمستق. بغضش را برداشت و او را تنها گذاشت زن

مادرش بلند شد اما دستش را محکم مقابل دهانش گرفت تا اشک  دنیهق هق دخترك با د يصدا. شکست

 :گفت یشرمندگ زن ، دخترك را بغل گرفت و با. شود ریمادرش هم سراز يها

. بدتر شد میکرد يهرکار. شد هیتو فقط ترس و گر بیکه نص رمیبم... يکردم ونه بابات ،پدر ينه من مادر_

 ... نداشت ریاون پسرم تقص.میخودمون خراب کرد تویزندگ

 :ختیش چسباند و اشک ر نهیدخترك رابه س سر

حقا که .خواستنت بشم يروز شرمنده  هیکردم  یکردم تا خدا تورو بهم داد فکر نم يازیکه هر نذر و ن یموقع_

 .میماالیق نبود

دانست در رابطه  یخودش م. داد یم شیحماقت ها يبود که برا یتاوان نیکوچکتر هیگر.نداد یجواب چیه لدای

 ...کرد یرا نم شیروزها نیوقت ،فکر ا چیه ینرفت ول شیاش با شهاب خوب پ

. را کنار گوشش گذاشت یرا گرفت و گوش يشماره ا. نش را برداشتو تلف دیدر اتاق را محکم به هم کوب آرش

 :گفت یبا وصل شدن تماس ، عصب

دونم تو اون خراب شده  ینم. هاست یقرت نیدختره هم هست تو شرکتش که ازا هی.  اریآمار شهابو برام درب_

 .کن دایقدوقامتش متوسط بود ، اسم وآدرس باباشو برام پ یکنه ول یکار م یچ

 .دیخوا یم یتاک.چشم آقا_

 .يفقط تا آخر هفته مهلت دار. زودتر ،بهتر یهرچ_

که با مرگ ارس  یمیقد يا نهیآتش ک. پرت کرد و لب تخت نشست زیم يرا رو یچشم گفتن مرد، گوش با

 :دیدندان به هم فشرد و غر. ،سرد شد؛باز روشن شده بود

 یواستم روح ارس عذاب بکشه اما خودت خواستخ ینم. شهاب یکه مثل مادرت،گم وگور ش کنمیم يکار_

 ...یخودت خواست.پسر
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رو کرد  رویز شیرا برا ایکه دن یرفت و برگشت. شروع شده بود هیتمام آن خاطرات زجرآور بعد از رفتن سا دوباره

ارس و  یحرف خوشبخت.ردیوقت اجازه نداد سایه را رها کند و آرام بگ چیو ضعف اراده واحساسش اجازه نداد ه

 ...مردم هنوز در گوشش بود يطعنه ها

*** 

 :داد و فنجان قهوه اش را دست گرفت هیتک یصندل یبه پشت معراج

 شونیخب باالخره ا یجنگه ول یمورد باهام م نیکم سر ا هیبابا  دم،یم تیاهم حمیکار به تفر يمن اندازه _

 .دونم یخودشو داره،منم صالح خودمو م ي دهیعق

 :دز يلبخند شهاب

 .سخت هست یبه حد کاف یزندگ. دارن ازیسالم ن حیهمه به تفر_

 :به سمت او خم شد و آرام گفت یکم معراج

 .بره باال جانیبزن تنگش که ه طنتمیکم ش هیسالمتو دوست داشتم منتها  حیتفر_

 :دیخند شهاب

 .،موافقم نییپا میایکه با مخ ن یبه شرط_

 :خوشش آمد معراج

 ؟يا هیپا_

 باشه؟ یتا چ_

 :گفت یچشمک عیپدرش ، سر يتق تق عصا يصدا با

 .بمونه کرتیفعال س. میباشه تا بعد درموردش مفصل حرف بزن_

 :که اودست بلندکرد ستادیپا ا يشهاب به احترام مرد رو. تکان داد ومعراج عقب نشست يسر شهاب

 .کن ییرایو ازخودت پذ نیبش. راحت باش پسرم_

 ادیشهاب . را کنارش گذاشت شینشست و عصا یمبل يمحراب رو.نشست شیتشکر کرد و دوباره سرجا شهاب

به  لدا،یانگار با جدا شدن از .نمانده بود یدلتنگ يبرا ییتنگ شد ، اما جا هوایدلش ب.پدربزرگ افتاد یچوب يعصا

 رفتنیعمه هم حق پذ یود که حتده بیکرد ،چون به وضوح شن یتجربه م دیرابا یکس یو ب ییتنها یواقع يمعنا

شد اما باز هم  یم رایباز پذ ينبود،عمه بارو یوکس رساندیباد به گوششان نم یهرچند که تا وقت.ندارد گریاورا د

 .بود يحس بد
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 شهاب جان؟ يومدیچرا باخانمت ن_

 :تعلل گفت یبا کم شهاب

 . رازهیش شونیا_

 :زد و گفت يلبخند مرد

کنم  یم ییاحساس تنها یلیخ نجایکه خانمم ودخترام رفتن غربت، ا یمنم از موقع. میفهم یپس درد همو م_

 .تونم برم وبمونم یشرکت نم ياما بخاطر کارا

 :پا انداخت وگفت يپارو معراج

 .یستیشما گوش بده ، ن یول میوبر دیهمه رو واگذار کن گمیمن که م_

 :بااخم گفت محراب

 يها؟ جوونا بهیکنم وببرم واسه غر هیاش و سرما جهیخوردم که نتو خون دل  دمیهمه سال زحمت کش نیا_

 معراج؟ یزنیحرفه تو م نیا. شدن دنیبه هزار راه درست ونادرست کش يکاریخاك خودم از ب

 :دست بلند کرد وباخنده گفت معراج

 .دیببخش.دیشیم یچرا عصبان.کردم پدرمن یشوخ_

 :و به شهاب نگاه کرد دیکش یقینفس عم محراب

 ... ازدست شما جوونا_

 ؟یکنیدعوا م شونویچرا ا.نزد بابا یشهاب که حرف_

 :خنده اش گرفت محراب

 معراج؟ انهیبرسم  میبه عذرخواه يذاریم_

 :دیگفت و شهاب پرس "دییبفرما"معراج

 مهندس؟ یبابت چ_

 .يدادیخبر م هیکاش قبلش .و من نبودم ياومد شیچندروز پ نکهیا_

 :وگفت دیکش یقینفس عم. افتاد ییآن روز کذا ادی شهاب

 .شرمنده. اومد شیدفعه پ کی. گرفتم یتماس م دیمن با_

 . دشمنت شرمنده باشه پسرم_

 :دیکرد و ابرو درهم کش مکث
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اما . اسم خود ارس هیشب یاسم هی. بوده يا گهید زیکردم که اسم تو انگار چ یمن چندروز مدام فکر م یراست_

 .توهم زدم  ایگو

 :تلخ گفت شهاب

 .کرده رییتغ یلیبوده که خب به دال ایاسمم آر.مونده ادتونیدرست . نه _

 :مداخله کرد معراج

 ؟يخودت عوض کرد_

 .دهیصالح د نطوریپدربزرگم وبعد از مرگ بابا ا.نه_

 :کارش داد و گفت شیدرخواست قهوه به پ محراب

 .نشدم ریپ یلیپس هنوز خ.جالبه_

 :وگفت دیکش یمحراب آه. کرد یلبخند زد وتعارف شهاب

 . درخاطرم مونده یبه خوب دم؛یآخر که ارس و د يمرتبه _

 :شد و افزود رهیشهاب خ به

و  دیکش یدست به سروگوشت م دمتیکه من د ياونقدر درهمون چند مرتبه ا. عالقه داشت یلیبهت خ_

 .باعث تعجبم شده بود نیو هم يزدیحرف م یسالگ کیکه درمرز  زدیباهات حرف م

 ییزبان آشنا چیکه ه دیشن یم ییحرف ها.او زل زد يباشد،به لب ها دهیکه به آب رس يمثل تشنه ا شهاب

 :گذاشت شیپا يداد و دست رو هیمبل تک یمحراب به پشت. بازگو نکرد شیبرا

نبود که تو رو  بیهم عج یلیکرده بود،خ فیخانم من تعر يکه مادرت برا یوعشق یزندگ يالبته با قصه _

 . حد دوست داشت نیتاا

 :دیپرس دیترد یآب دهانش را قورت داد و باکم شهاب

 ن؟یپدرومادرم تاچه حد اطالع داشت یشما اززندگ_

 ادمهیفقط .ستمین انشیدرجر یلیخ. دمیشن شونیکرد و من ازا فیخانمم تعر يکه مادرت برا يدرهمون حد_

 .که ارس به خاطر مادرت از خانواده اش طرد شده بود

 :دیکرد و کنجکاو پرس مکث

 بدن؟ حیکه برات توض یپدرت نخواست يوقت از خانواده  چیچطور ه_

 :به ذهنش گفت يفکر دنیدهد،اما با رس یدانست چه پاسخ یدرمانده ماند ونم هیچندثان شهاب
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 چیه نیواسه هم.از مادرم به خاطر ازدواجش با پدرم نداشتن یسال گذشته اما دل خوش نیچند نکهیخب باا_

 .وقت به سواالم درست جواب ندادن

 یعیپدرت هم طب ياما خب رفتار خانواده . موضوع شک نکن  نیدرا. بودشهاب يمادرت زن فوق العاده ا_

 .هم باعث اختالف شد نیمادرت، محرمِ عموت بوده وهم یباالخره چندماه. بوده

 .دیچیآرش در ذهنش پ يصدا. ستادیا يشهاب لحظه ا قلب

 "زن من بود هیسا"

 :کرد دشیصورت محراب بود که او درادامه ناام يچشمش رو. شد ریبه قلبش سراز يبد حس

 ...خوشبخت بودن یلیافتاده که جداشدن وبعد باارس ازدواج کرد اما خ یدونم چه اتفاق ینم_

سکوت کرد که شهاب دنبال آن پازل  یمحراب درقسمت. درهم قفل شد شیو دست ها دیکش یآه شهاب

 چه بوده؟ بیانفصال واتصال عج نیا لیدل.گشت یمشدن مگ

به آنها  یو نگاه دیدفتر دار، دفتر راعقب کش. امضا را زد و خودکار را رها کرد نیانگشت مرد، آخر ي بااشاره

 نییفقط سرش را پا لدای یشهاب آرام تشکر کرد ول. شدن کرد ریو عاقبت بخ تیموفق يآرزو شانیبرا. کرد

را قبل  لدایاما شهاب قدم تند کردو  ندکس معطل نکرد و به سمت دررفت چیرفتند،ه رونیاق که بانداخت و ازات

 :گفت یآرش عصب.ستادیبرخالف کشش دستش ا لدای. از خروج صدا زد

 ؟يسادیچرا وا_

کرد  یرا حس کرد ؛ اما سع شینگاه آرش وزن عمو ینیسنگ.دیبا بغض نگاهش کرد و شهاب رس دخترك

از  یکیاما با کشش دست  دیایداخل ب خواستیآرش م. به داخل برگشت،جلو رفت  لدای یوقت. خونسرد باشد 

 نیازا یبه حد کاف.تکان داد يسر. دیآرام بحث کردنشان را شن يصدا.رفت رونیبه اجبار ب شیشهود و زن عمو

 :و سمت او گرفت دیشک رونیبود ، ب بشیرا که داخل ج یپاکت..بود دهیموضوع ناراحت و رنج

بهت ادا  نمیبرام نداشت که فکرکنم د یارزش چیه یخودم به عمو گفتم که اون سندو به اسمت برگردونه ول_

 . شده

 :دیلرز شیو صدا دیچک لدای اشک

 ...یاشتباه کردم ول. شه شهاب  ينجوریخواستم ا یمن نم_

 :گرفته بود شیصدا. دستش گذاشت انیدست اورا گرفت و پاکت را م شهاب

 باشه؟. فکرنکن گهیکه تموم شده،د يزیبه چ_
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 :، خارج از اراده اش بود لدای ياشک ها زشیر

 ؟  يبهم فرصت بد گهیبار د هی شهینم. کردم  یچه اشتباه دمیتازه فهم یرفت یوقت. سخته شهاب_

 :که نگاهش کرد ،باالتماس دستش را گرفت و گفت شهاب

 ...قطدم،فیقول م. تهران شهاب امیم_

احساس مانده  یکاش کم. بود يبغض بد. بود نیکوه سنگ يقلبش اندازه . قلب شهاب نشست يرو يبد حس

باز نامش را زمزمه کرد و شهاب بغضش راقورت داد و دست  لدای. شدینم گرید. شد یبود تا بتواند ببخشد ،اما نم

 :دیصورتش کش يرو

 . تونم ینم گهید یول لدایببخش _

 :ردیدر آغوشش بگ اریاخت یدخترك باعث شد جلو برود و ب يچانه  لرزش

 ...ایپسرعمو، برادر  هیمثل . هستم  یداشت اجیهرموقع بهم احت_

 ...لدای...خاك برسرم_

 يزن با نگاه شماتت بار ودلخور.مادرش ، با هل عقب رفت و ترس خورده نگاهش کرد يصدا دنیبا شن لدای

 :رفت و دستش را گرفت شیپ

 ؟يبد یخواستیم یچه جواب دید یاومد و م یالن بابات ما یگینم_

شهاب انداخت و با  يدرهم وگرفته  يبه چهره  ینگاه هیسم. کرد هیانداخت و فقط گر نییسرش را پا لدای

 :گفت يدلخور

 .ازت توقع نداشتم.شهاب يکه با عموت دشمن شد ينکرد یکار خوب_

انگار .سرچرخاندو باز با التماس به شهاب نگاه کرد لدای. رفت رونیبا تکان سر ب هیساکت ماند و سم شهاب

 نیرفت و دور شدن ماش رونیآمد،ب نیماش يصدا یوقت. بود ریماندن د يبرا گریاشاره بود اما د کیهنوزمنتظر 

سم  نیدانست ا ینم گرید. کهنه یتیمسمو هیشب يزیچ. داد یآزارش م ياحساس بد و گس مانند. را نگاه کرد

را رقم زده بود وشهاب هنوز  یمرگ و آوارگ کی ي،روز یخواه ادهیو ز نهیک. سوزاننده تر است یافع شیاز ن

آنقدر . جامانده بود شیپ يهنوز در روزها شیپا یرفت ول یرو به جلو م ندهیاز گذشته درآ ظیغل یدرپس ِ مه

 يآه دردآور. دوباره سنگ عوض شده بود. نبود هیاسم سا. د، کنار قبر زانو زدیبه گورستان رس یخسته بود که وقت

سخت  مانیس. دیخاك سخت کش يدست رو. برگشت ينام ونشان کنار ینگاهش سمت گور کوچک وب. دیکش

 :باز نگاهش سمت قبر ارس برگشت و زمزمه کرد. دیکف دستش خراش.شده بود
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نگفت که بالذت  یکس ،یگرفت یو جون م يدیخند یعشق تو بودم، با خنده ام م يروز هیبهم نگفت  یکس_

مادرم  ییو رسوا انتیتو و خ یبا قباحت خودکش یبچگ يهمه .  یچون مادرمو دوست داشت يکرد ینگام م

! دروغ یوک گهیراست م یدونم ک ینم. امردهیدونم زنده است  ینم. اشم گم کردم هیکه سا يا هیسا.گذشت

توقع ازت  هی. برنگردم نجایکه آروم نشدم ا يبرم و تا روز خوامیم... بابا. انهیدنبالش بگردم  دونمینم یحت

دونم  ینم. از دستم دررفته میسرنخ زندگ. کنم دایدعا کن که آرامشمو پ... حق هی... دعا هی. خوامیم يپدر هی.دارم

 یدعا کن تا بفهمم،سرپا شم،زندگ. درموردتون دروغ بوده یهمه چ هبه دلم افتاده ک... غلط یدرسته وچ یچ

 ...نمک

پدر به  کیانگار . رفت رپوستشیز یحس خنک. دیاسم داغ ارس را بوس يرو.و خم شد دیسنگ کش يرو دست

 ...زد یکودکش بوسه م يلب ها

*** 

 ي ندهینما تیدرمقابل لحن پر رضا. مهم بود که کارش را درست انجام دهد شیبرا یخسته بود ؛ ول یکم

 :گفت ستادویدوباره پشت پنجره اتاق ارا دردستش جابه جا کرد و  یخوزستان ، گوش

تا در  دیبد لیرو به شرکت تحو ستیل هیقرار گرفته ، شما کاف تیکه نمونه ها مورد رضا هیباعث خوشحال_

 .زمان ، محصول به دستتون برسه نیکوتاهتر

 یبه سمت در رفت و درهمان حال حواسش را جمع کرد تا اشتباه. به در خورد یکوتاه يحرفش ضربه  انیم

جاخورد  یشهاب کم دنیازد. او وارد اتاق شود يبود که با اجازه  ستادهیالنا منتظر ا. در را باز کرد. ردیصورت نگ

تاق اشاره کرد تر با دست به داخل ا يجد یتکان داد ومشغولِ مکالمه و کم يشهاب سر.گفت ریاما فقط روز بخ

 یشهاب هنوز مشغول صحبت بود اما هراز گاه. النا در را رها کرد وپشت سر اووارد شد. رفت زشیو به سمت م

 نیشد،النا به سمت اول یمکالمه اش طوالن یوقت یبه نشستنش نکرد ول ياشاره ا. انداخت یهم به او م ینگاه

خاکستر،درحال شعله  ریسرکوب شده،باز از ز یحس. خود ثابت نگه داشت يرو امبل رفت ونشست که نگاه او ر

 یفقط پلک. طلبد یگرگرفته م يدانست که خاکستر یم یبود،اما برداشتن نگاهش را، مثال همان فوت دنیکش

که کم آورد شهاب  یباز کس. ِ دل و عقلش را داشت دنیکش ریکه قصد به زنج یبسازد مقابل حس يزد تا سد

مقابلش  ينگاهش را به برگه ها. اعصابش رفته بود يرو ت،یجذاب نیدختر درع نیا يچشم ها یرگیخ.ودب

چرا  دینفهم. گذاشت و ابتدا نگاهش سمت در برگشت زیم يرا رو یگوش. دوخت و باالخره مکالمه را تمام کرد
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 دهینادشهاب را  نیسنگ رفتارقبل که  يکرد مثل روزها یسع. حرکت از چشم النا دورنماند نیا یپوزخند زد ول

 .و حرفش را بزند اوردیخودش ن يگرفته بود،به رو

 !، حرفمو بزنم دیاگه وقت دار_

 :خم شد زیم يانگشتانش را درهم فرو کرد و رو شهاب

 ...دییبفرما_

 .شهیمن شروع م يکالسا زییاز اول پا_

 به بنده داره؟ یربط_

 . به شرکت بله یبه شما نه ول_

 .یکم کن تیبه اسم کالس از ساعت کار يبخوا نکهیمگر ا.کنم یفکر نم_

 .دیباهاش نداشت یترم از درسم مونده و مخالفت هیکه قرارداد بستم ؛ گفتم  یمن موقع_

 !خب_

 .رمیسه روز رو کامل درگ. سرکالس هام حاضر باشم دیاز دهم مهر من با_

 !خب_

 :گفت ياعصاب وروانش، با خونسرد ياو ، رو يدرمقابل قدم رو رفتن ها النا

 .دیکم کن تمیاز فعال دیسه روز با. گهیواضحه د_

 :دیشهاب باال رفت ودست به چانه اش کش يابرو

 گه؟یو د. خوبه_

 :گفت ییبا پررو النا

 .شما یسالمت_

 :نگاهش کرد وگفت رهیخ رهیخ شهاب

کنم اما با اوضاع اش  یتونم نف یموافقت کرده،نم ریومتاسفانه ام یمورد رو در قراردادت گفت نیچون از اول ا_

 .میادامه بد ویهمکار میهست تا بتون یطیشرا هیدوم سال ،  ي مهین يباال تیشرکت و فعال يکار

 :ادامه داد يجاخورد و شهاب با خونسرد النا

 میتقس ياون سه روز در سه روز بعد يکار يدوم ساعتا ؛یاستفاده کن یاز مرخص یتون ینم گهید نکهیاول ا_

 . شهیم
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 :النا درشت شد ،دست بلند کرد و گفت يچشم ها تا

، دوازده ساعتشو  يوچهارساعت کار ستیب يچندماه زحمتت بهت لطف کنم و به جا نیبخاطر ا تونمیالبته م_

 .يو کاراتو انجام بد یتا هشت بمون دیاما هرشب با. با حقوق جبران کنم

 :شهاب سر تکان داد. درسکوت نگاهش کرد النا

 ؟يکه ندار یمشکل_

 .کنم لیتونم کارامو تکم یتو همون سه روز هم م من_

 .که گفتم هینیمن ا دیصالح د_

 :زد و رکگفت يپوزخند النا

 .کنم یقبول نم دیدون یچون م. ارجمند ياخراج آقا يحکم مودبانه  یعنی طیشرا نیا_

 :زد و خونسرد گفت يلبخند شهاب

چون مترجم وهماهنگ کننده . به حالِ شرکت بکنم يفکر هیبگو من  ،يادامه بد یتون یاگر نم. خودته لیم_

 .مهمه یلیخ یالملل نیب يبا قراردادا

 :مبل بلند شد و گفت يازرو النا

 .تونم ادامه بدم ینم طیشرا نیمتاسفانه من با ا. دیباش نیگزیجا کیپس به فکر _

 یدختر همان نیانگار نه انگار که ا. نکرد یو مخالفت اوردیخودش ن يبه رو. ته دل شهاب نشست يبد حس

 .و روزها از فکرش در فرار است دهیرا به بند کش شیاست که شبها

 .يمناسب بمون بعد آزاد نیگزیجا کیشدن  دایپس تا پ_

 :گفت یزود هنگام میاز تصم زیگر يزد و برا یشهاب پلک.نگاهش کرد یباحالت خاص النا

 ...و  یاعالم کن یتونی؛ م يا گهی؛ تاقبل از استخدام مترجم د يشد مونیالبته اگه پش_

 :حرفش گفت انیم النا

 یمن تا اول مهر م. نداشته باشه یمونیبه پش يازیکه ن رمیگیعاقالنه م مامویتصم شهیخوشبختانه من هم_

 .متاسفم گهیمونم،بعد از اون د

درکه بسته . رفت رونیگفت وب يریزد و روزبخ بااخم نگاهش کرد و النا برعکس درون آشفته اش، لبخند شهاب

و  دیکش ششیته ر يچند بار دستش را رو. که مقابلش بود زد و عقب نشست یکارتابل ریشد شهاب باحرص ز

تا بتواند اوضاع را کنترل کند، گوشه  کردیبود وهرچه م دهیچیاش به هم پ یزندگ.گفت و برخاست یعاقبت اه
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 ینم يدر چیعاقل بود و از ه. داشت یسخت يالنا برخالف ظاهر راحت و آزادش،پوسته . رفتیاز کار در م يا

 صیهرچه او دور تر شد،شهاب حر. بکشد شیرابطه را پ يشود و بحث تمام شده  کیتوانست وارد شود تا تحر

زودتر تمام شود  زیبود همه چ لیما نکهیباا.کرده بود دایپ درازسرِ  لدایاز ییجدا يقصه  گرید يازسو. تر شد 

 یِ صحبت مجدد بود والنا با رفتارش تمام راهها را به بن بست م ریدوهفته ، تمام فکرش درگ نیدرا

 تشیو خونسردانه به فعال اوردیخودش ن يرابه رو زیچ چیکرد، ه رییبرخالف شهاب که رفتارش کامال تغ.رساند

فکر . که بخواهد استفاده کند دیند یشباهت چیه. دادجواب ن لدا،یدرمقابل  شیکدام از تجربه ها چیه. ادامه داد

 ... تمام شد زیافتاد که همه چ يروز ادیو  دیذهنش سر کش يباز از پستوها لدای

 :دیباتعجب نگاهش کرد و پرس لیریام

 ؟يباهاش حرف زد يجور نیواقعا هم_

 :داد رییرا تغ ونیزیتلو يچشم نگاهش کرد و شبکه  يزد،ازگوشه  بشیبه س يگاز شهاب

 !مترجم  ادهیکه ز يزیقراره التماس کنم که بمونه؟چ_

 :با حرص گفت لی ریام

 !تیبه خر يخودتو زد ای يواقعا خر ایتو _

رفت و خاموشش  ونیزیبه سمت تلو ریام. نشان داد و اعتنا نکرد ونیزیتلو يخودش را مشغولِ تماشا شهاب

 :کرد،شهاب بااخم گفت

 ؟یضیمر_

 :وگفت ستادیخاموش ا ونیزیدست به کمر مقابل تلو ریام

 ...دسته تبرم که  هیشب يزیچ هیاز نظر تو .نه_

 .تودهنت زنمیو پرت نگو که م رچرتیام_

 .ادیمعلوم بود نم ؟یواسش گذاشت هیچ طیشرا نیا یآخه مرد ِ حساب_

 :نگاهش کرد و سپس گفت یکم شهاب

 .نستم عذرشو بخوامتو یکه نم میمستق. ادین گهید خوامیمنم م_

 بشه؟ یکه چ_

 :حوصله بلند شد یخورده را داخل بشقاب گذاشت و ب مین بیس شهاب

 .کش نده خودویبحث ب هی. ریحوصله ندارم ام.به خودم مربوطه _
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 :دنبالش راه افتاد و گفت ریام

. یکن یم سیدهن صورت مساله رو سرو یزنیمساله،م هیحل کردنِ  يجا نکهیا ه؟یمشکل تو چ یدون یم_

. خودیبحث ب یبعدم اسمشو گذاشت. رونیب يو ازفکرت پرتش کرد یدمشو گرفت ،یحل کن یو نتونست یهرچ

 .يخاك توسر و بدون عقل بزرگ شد. ستایدست خودتم ن

 :را باال برد شیصدا یعصب شهاب

 ؟یبگ اوهی يخوایم يجور نیهم ای یفهم یحرف دهنتو م_

 :جلو رفت و گفت ریام

ده  يبچه  هیکه از  يکرد ینم يواال رفتار ياعتماد به نفس ندار.یفیضع. شهاب گمیم یفهمم چ یخوب م_

 . تابلو شد یلیرفتارت خ یول يچه مرگت شد با النا چپ افتاد هویدونمم  ینم. رهیساله توقع م

 .داغتر از آش نشو يتوکاسه .دونمیصالح کارمو،خودم بهتر م_

 ؟يرو طالق بد لدایو به سرت بزنه  فتهیدختر ترگل ورگل ب هیبود که چشمت به  نیصالح کارت ا_

 :پروا افزود یب ریشهاب به طرفش برگشت و ام زیت نگاه

 ...پا دادنش ملسه و يو فکر کرد يدیرنگ ولعاب دختره رو د_

 :دست شهاب مچاله شد و چشمش در چشم سرخ او قفل شد انیاش م قهیحرفش ،  انیم

پس بفهم  ست،یکنم واسه خاطر ترسم ن یاگه دندوناتو خورد نم ر؟یام يردفرض ک یمن و مثل خودت عوض_

 .یزنیزر م یچ

 :دیکش رونیاش را ازدست او ب قهیزد و  يپوزخند ریام

 !یکن یو رگ گردن کلفت م يریگ یم قهی. کو ناصر خان تیکت هیلنگ و کاله و کت  ؟يالت شد_

 :کانتر ستونِ سرش کرد يپشتش را به او کرد و آرنجش را رو شهاب

 .کار دستت ندادم فتیامشب برو تا بخاطر اراج ریام_

 :مطمئن گفت یکنار گوشش با لحن. کنارش خم شد ریام

 وردت کرده،نه؟ يداد شنهادیبهش پ_

 :وچشم درچشم شدند دیچرخ سرشهاب

 شه؟یخنک م شه؟دلتیراحت م التیبگم آره ،خ_

 . دو سر تکان دا دیراباال کش. شیها رلبیام
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 .يوسط باز يدیخاك تواون سرت که تورتم جرواجر ول م گمیفقط م. نه_

 :او پرت کردو فاصله گرفت يدستش را برا شهاب

 ...گمشو بابا_

 :را برداشت و گاز زد ياریخ. ولب کانتر نشست دیپر ریام

 .من تکون خورد يهمون روز که زد تو برجکت شاخکا دم؟یمن نفهم يفکرکرد_

 :از داخل اتاق بلند گفت شهاب

 . بوده گهید زیچ رخان،یکه تکون خورده شاخک نبوده ام يزیاون چ_

 :گفت يو با لحن کش دار دیخند ریام

 ؟يدیازکجا فهم. جوون_

 .یجاشو پاك کن رهیم ادتیکه  ییازجا_

 :و چشم گرد کرد دیبر سروصورت وگردنش کش یدست ریام

 مونده؟ يزیچ يجون شهاب ، جا_

 :تکان داد و گفت يسر. دیآمد و حرکت اوراد رونیبالش ب با شهاب

 .ات مونده بود نه لب ولوچه ات قهیرو _

 :بلندکرد وگفت یدست لی ریام

 .یگیفکرکردم امشبو م.مهم نبود. دیاونو که عمه اتم د_

 :مبل انداخت و ولو شد يبالش را رو. او خنده اش گرفت  ییاز پررو شهاب

 . ،گاراژه ستیدل که ن_

 ...کمر یبگ يخوایفکرکردم م_

 ...ریام_

بذار دستت به گوشت . جور عشقه هی. بابا جان ازهین. يو انگار خواجه بود یسال زن داشت هیتو. رید زهرمار و ام_

 .داره يچه مزه ا یفهمیبرسه بعد م

  ؟یکن یسرکار و ازش استفاده م ی؛ دختره رو گذاشت يعذاب وجدانم که ندار_

 .رمشیخوام بگ یم_

 .منم گوشام درازه وباور کردم_
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 :و به سمت شهاب رفت دیپر نییاز کانتر پا لی ریام

 .کردم یاش نم غهیواال ص. شهاب گمیبه جونِ مامان آمنه ام راست م_

زد و دست پشت  ییلبخند مزخرف ودندان نما. داده است یسوت دیخشک شدن سرو چشم شهاب ، فهم با

 :دیگردنش کش

 برادر؟ یکن ینگاه م زیه يمث مردا ه؟چرایچ_

 :شهاب جمع شد صورت

 رو؟ وای؟شياش کرد غهیص_

 .يگاف ند. ستین انیدرجر یالبته کس. گهیخب آره د... النا رو. نه_

 :نشست و داد زد خیس شهاب

 ...؟ دختره مگه کس وکار نداره که یکن یم یچه غلط يتو دار_

 :گرد شده عقب نشست و گفت يبا چشم ها ریام

 !هیقصه چ گمیبابا؟ گوش کن بهت م یکش یچرا هوار م_

 :چنگ زد و نشست شیموها انیم تیبا عصبان شهاب

 ...گذاشت و اتونیکثافت کار يرو دیبا یدونم چه اسم یاصال نم_

 .تا بگم ریزبون به دهن بگ قهیدق هی. منم به مامان گفتم. اننیخانواده اش درجر_

 :زد یعصب يپوزخند شهاب

 که باور کنم ؟ ادمیشاخ دارم _

زنگ بزن ازش بپرس که چرا بچه .که شماره تلفنشم هست يعمه دار هی دونمیم یات نکردم بفهمم ول نهیمعا_

 ؟يحرومش کرد رتویوطبق معمول ش ياتو عاق کرد

 :اخم کرد رینگاهش کرد وام يبا ناباور شهاب

 ؟یکن یبه خاندانت رفته که باور نم تیوونگیچندتا رگ د گمیم_

 من بفهمم؟ یحت نکهیا ؟بدونیهم رفت يخواستگار یبگ يخوایم_

رفتم باذوق به عمه ت .  ستنین يریکال خانواده سخت گ.موافقن. با مادرش حرف زدم  یکه نه ول يخواستگار_

و  یدونیبه بابا گفتم اونم گفت خودت م. کنمیحرومت م رمویوداد که ش غیگفتم که گند زد به حالمون وج

 . پا داره هیه مرغش فعال شمام ک يعمه . مادرت
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 .خب_

 . انهیالبته فقط مادرش درجر. دادم،اونم قبول کرد شنهادیپ وایبه ش شه،یم ياوضاع داره خطر دمید. خب نداره_

 ؟ینشه،چ یاالغ اگه عمه راض_

 .کنم و تمام یمحضر رزرو م هیو بعدش  رمیگیم يخونه مجرد هی رمیاز تو کمتره؟ م میچ_

 چندوقته؟_

بلکه با عمه اتم . گفتم سرت خلوت شه تابهت بگم. يبود لدای ریاز همون موقع که تودرگ. هست یماه هی_

 .نییپا ادیب طونیو از خرش یحرف بزن

 :اخم کرد لی ریکرد که ام یبابهت نگاهش م شهاب

 . بود ادیشرط وشروطمون ز. نگاه نکن بابا ينجوریا_

 مادرش چطور قبول کرده؟ فهمم ینم. کنه یاز اشتباهاتون کم نم يزیبازم چ_

 . کارو نکردم نیتا مطمئن نشدم ا یدونم ول یاونشو خودمم نم_

 ن؟یکه محرمم شد دونهیعمه م_

 .اههیبفهمه روزگارم س. خوامیدختره رو م دونهیفقط م. کنهیم زونمیبدونه که ازلنگ آو_

 ! احمق ر،یام یاحمق_

 . تازه لنگه توام_

 ن؟یقدر زود وارد رابطه شد نیا یچه حساب يآخه رو_

 یوقت. قبل ازمن با چندنفر بوده، دورم نزد دمیازش پرس یوقت. شهاب هیبرخالف ظاهرش ، دختر ساده وصادق_

هاش  یدوست دمیفهم نویحداقل ا یبهم برخورد ول نکهیباا. فکر کنم دروغ نگفت يبهت جد خوامیگفتم م

از سرم  نمیهم. دهیمهتاب ند ابکه برم دنبال دختره آفت ستمین غمبریپسر پ. حدومرز داشته، پاك تر از خودمه

 . مصمم کرد  نیلنگه خودمه و هم وایش. رنگ شدن هیکردن و هرروز  يخسته شدم از باز گهید. ادهیز

 :او نگاه کرد وگفت يجد يبه چهره  شهاب

 ؟یکن یراض يخوایم يعمه رو چطور_

 . رمیکنون ازش بگ یآشت ینیریکن تامن ش یتوباهاش آشت_

 بازمن سپر بالت شم؟_

 .دختره تو تورِ جرواجرت بمونه یکن کاریکن تا من بهت بگم چ یتوباعمه ت آشت_
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 کدوم دختره؟_

 .گهیالنا د_

 :و گفت دیدراز کش شهاب

 .ریواسه من لقمه نگ. يباش که خودت باال آورد يتوبه فکر گند_

 :نشست و گفت کشیمبل در نزد يرو لیریام

 .خوش بهت نشون نده يرو هیعیطب. يجدا شد لدایشهاب ، النا هنوز خبر نداره که تو از _

 .عاقله يادیز. خورهیبه درد من نم_

 ؟يکرد یتیچه خر یدونیپس خودت م_

 يآدمِ رابطه  یقبولکنه ول کردمیفکرم. کنم یدوره رو باهاش ط هیدوست دارم فقط . ازش ادیخوشم م. آره_

زودتر  یاالنم هر چ. بهش نزنم اما سخت بود یجلو خودم و گرفتم که حرف یلیمدت خ نیتوا. ستین هیبدون پا

 . جذبش شم شتریب شهیاراده باعث م یب دنشیچون د. بره بهتره

 :صورتش خم شد و گفت يرو ریام

 . رو به خودش بگو شهاب نایهم_

اگه النا . روز آخرشم يالتماسا رینوزم درگه. ریکردم،دوباره تکرار شه ام لدایکه درمورد  یخوام اشتباه ینم_

 .شهیرو باهاش پر کنم و نم لدای يجا خوامیم اریاخت یبمونه ب

 ؟یجاشو پرکن يتو داشت که بخوا یهم تو زندگ يریتاث لدایمگه _

 :زد وگفت ير،پوزخندیلحن پرتمسخر ام به

 . کنارم باشه لدایبود که  يروز دیکردم به ام يسال هرکار هیمن ! ،نه يتو که از دور تماشا کرد يبرا_

 کنده نشده؟ دتیحاال که تموم شده ام_

 ...خوام ینم گهید یول. چرا_

با  ریام. اسم النا درهمان حالت ماند دنیباد یول دیکش زیخودش را سمت م. حرفش ، تلفنش زنگ خورد انیم

 :کرد و گفت يا انهیموذ يخنده .دیمکثش ،خم شد و اسم النا راد دنید

 .جواب بده. نم خودش دلش تنگ شد براتفکرک_

 :درهم گفت ينشست و باچهره ا شهاب

 .زنگ نزده میبه گوش گهیبعد ازاون ماجرا د_
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 .حاال تا قطع نشده جواب بده_

 . دیصفحه کش يتعلل نکرد و انگشت رو شهاب

 خانم روشن؟ یخوب_

 :کردگرفته اش ،شهاب را نگران وکنجکاو  يصدا. کرد  یفقط تشکر کوتاه النا

 شده؟ يزیچ_

 يتونم باهاتون همکار ینم گهیچون من د دیباش نیگزیامشب به فکر جا نیخواستم بگم بهتره از هم. دیشا_

 .کنم

 :دیجاخورد و پرس شهاب

 ؟يبد حیتوض يخواینم_

روهم  يارتباط کار نیهم نکهیجز ا. کنم یدانمیارتباط نداشته ام با شما پ يبرا یهیوتوج حیتوض چیچون ه.نه_

به  تونهیاتفاق که م نیربط تر یتا ب. تهمت شرمنده نشم هیوجدان خودم و مقابل پدرم از  شیقطع کنم تا پ

 ..ارجمند يواقعا متاسفم آقا. شما از خانمتون نباشه ییبرگرده، جدا میزندگ

ک شده به دست خش یشهاب گوش. دیچیپ یبوق ممتد درگوش يکرد وصدا یالنا خداحافظ. الل شده بود شهاب

 . بود رهیو شهاب همچنان به رو به رو خ دیکنجکاو از ماجرا پرس ریام.بود

 .باتوام.چته شهاب_

 :نگاه کرد ریاش تکان خورد وبه ام دهیخشک يها پلک

 ؟یچ یعنیحرفش  نیا ؟یچ یعنی_

 کدوم حرف؟ ؟یگیم یچ_

گفت و انگشتش  یکالفه اه.دستگاه خاموش بود یالنا را گرفت ول يتکان خورد و به سرعت شماره  سرشهاب

بود ؟  دهیرا النا از کجا فهم لدایاو و  ییجدا.  اوردیاو در ن يسر از حرف ها. وگنگ بود جیگ. دیچسب شیبه لب ها

 :برخاست و در طول سالن قدم رو رفت ریام يدرمقابل سوالها

 ...انگار. ناراحت بود یلیفقط خ. ریام اوردمیاز حرفاش سر درن_

.  دیکش خیروحش را به چهارم یکس ایگو. آرش درگوشش تکرار شد يوصدا دیچسب نیبه زم شیمرتبه پا کی

 ... خورد و ياز خود شیباز ن

 .نشکسته بود یاز بغض زیدخترك گرفته نبود،لبر يصدا دیو تازه فهم دیدل وروحش لرز.دیلرز شیزانو
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 :رفت و نگران گفت شیرپیام

 شده؟ یچ یگینم_

 :نگاه کرد و گفت ریخراب به ام یبا حال شهاب

 !نیهم.نشکسته مونیفقط سنت خانوادگ.یچیه_

**** 

 

 

پرت  زیم يرا رو یگوش. ضبط شده ، پخش شد يباز همان صدا یبار،شماره را گرفت ول نیچندم يبرا کالفه

از شب قبل خواب به . فرو رفت و پشت گردنش قفل شد شیموها انیم تیوعصبان یدو دستش با کالفگ. کرد 

و  دهیچه تصور وشن يرومطمئن نبود که النا . گرفت یاز وجودش نم یبود و آرامش ، سراغ امدهیچشمانش ن

موضوع  نیکند و ا یبود که اشتباه م يدیهنوز ته دلش ام. آورد  یسر از ماجرا در م دی، حرف زد ، اما با یحساب

 يتلفنش رو. گرفت ینم يگرید ي جهی، نت نیاش جز ا یدارد ؛ هرچندکه منطق و مدارك ذهنبه آرش ن یربط

خبرداد که  وایرا برداشت و ش یگوش. فرستاد و خم شد رونیحوصله و کالفه نفسش را ب یب. زنگ خورد  زیم

. د و قطع کردکن نییروز شنبه تع يفقط گفت قرار را برا. معراج ، قصد مذاکره دارد يها یندگیاز نما یکی

 :باحرص صفحه رابست و گفت. نداشت دهیانگشتانش گرفت و باز شماره را وارد کرد اما فا انیتلفنش را م

 ...آخه. شهیو ناز کردنش شروع م زنهیحرفشو م. دیقماش هیهمه اتون از_

 :ارتباط را زد يتلفن را برداشت و دکمه  عیسر. مرتبه مکث کرد کی

 ،نه؟یداشته باش دیروشن و با يمنزل آقا يخانم ، توشماره  وایش_

 :متعجب گفت وایش

 بله،چطور؟_

 :وگفت دیکش شیرا پ لشیموبا عیسر شهاب

 .لطف کن شماره رو بگو_

 ...آخه_

 ه؟یچون معلومه قصدم چ. نداشته باش یتیمعذور_

 .ترسم ناراحت شه یم. بره  ینم شیاشو تا خونه پ گهیآخه النا روابط د_
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 :دیم شد و پرسشهاب دره يها اخم

 ؟یمثال چه ارتباط_

 ...حد ناراحت بشه و نیتاا ادیم شیالنا کم پ یول ادیگرفته ن میتصم هویدونم چرا  یمن نم... خب_

 :گفت یحرف اوبا ناراحت انیم شهاب

 .شما کار خودتو انجام بده. فکر کنم از آدرسشون بهتر بشه استفاده کرد _

نظم  یرا همان طور ب لشیوسا. دیدست به صورت ِ داغش کش. را گذاشت یبزند،گوش یخواست حرف وایش تا

که شهاب اعتنا نکرد  دیبگو يزیمقابل او برخاست و خواست چ وایش. رهاکرد و فقط تلفنش را برداشت زیم يرو

االن تمام دغدغه . آمد ینم ششداد ، خو یکه ذهن آنها هم پرورش م ياز افکار. رفت  ریو به سمت اتاق ِ ام

دانست  ینم. بدهد يگریعادت نداشت تقاص اشتباهش را د. بود لشیدل دنیسوء تفاهم و فهم نیاش رفع ا

به . خوردن عادت داشت نیبه زم. کند یهموار سرنوشت را پر از سنگالخ م يانتخابِ اشتباه ، جاده  کی يروز

 يدختر يهم برا دی؛شايگرید يااز سوتفاهم بر یرنج ناش تحملِعادت داشت ، اما  دنیو درد کش ستادنیتنها ا

 . دانست باخودش و احساسش چندچند است ینم یگاه. مثل النا را نداشت

 :او برخاست و گفت دنیباد ریام

 کجا؟_

 :سوال او را جواب دهد،گفت نکهیا يجا به

 .خوامیم نتویماش چییسو_

 شده؟ يزیچ_

 :گفت یعصب

 برم؟ ای يدیندارم، م یسوال ستیب يحوصله _

 . را برداشت و به سمت او رفت چییسو ز،یم يدست بلند کرد و از کشو ریام

 .ایکرد یقات. بابا ریبگ_

 :را به سمتش گرفت یجلو آمد و برگه کوچک وایرا گرفت و برگشت که ش چییسو

 . بده یلیخ طشیخاموش کرده، حتما شرا شویاگه گوش. ستیادب ن یب یناراحته ول یلیالنا خ_

شهاب . انداخت و عقب رفت نییدختر جوان سرش را پا. انداخت  وایبه ش يبرگه را گرفت و نگاه معنادار شهاب

 :و گفت ستادیدست به کمر وسط سالن ا لی ریام. رفت رونیکرد و از در ب یکوتاه یخداحافظ
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 .بگذره که دعوا نشه ریخدا کنه بخ_

 :دیبه طرفش رفت و آرام پرس وایش

 ؟یتنگف يزیبه شهاب چ_

 ؟یدرمورد چ_

 !یهمه چ_

 :دیابرو درهم کش لیریام

 داشت؟ یچطور؟چه ربط_

 .بکنه يموقع بشنوه و فکر بد هیخوام  یآخه من به النا گفته بودم، نم_

 :و بالبخند گفت دیدست به صورت او کش ریام

 .راحت التیخ.رسنیما نم یکه به مفتش ادهیز یقدر جنگ روان نیاالن ا_

 :زودکرد و بااخم اف مکث

 نفهمه،نه؟ یقراربود کس_

 :اشاره کرد و آرام گفت يباچشم به اتاق حسابدار وایش

 ...و رونیب ادیم یکی هویشد؟ االن  یچ گمیبعد بهت م_

زد و  یچشمک وایگرد ش يمقابل چشم ها. وداخل اتاق رفت دیدستش را کش ریازتمام شدن حرفش، ام قبل

 :گفت طنتیباش

 باهم، خوبه؟ هتیوتنب حیتوض_

 :اخم کرد وگفت وایش

 .گهیو بعد متلک م گردهیبرم هویازشانس من االن .محترمو ندارم سییر يغرغرا يحوصله _

 :رفت وسرباال انداخت رسمتشیام

 .میرسیبه اونم م اب،یدر بشویتو نا_

 ...من نگرانم بعد تو ر،یتو ام یالیخیچقدر ب_

 . شهیدرست م.نگران نباش_

 ...اوشد يها طنتیزود خام ش یلیخ شهیمثل هم دوارمیبا گفتن ِ ام وایش

**** 
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 یدانست کدام پنجره به اتاق او م ینم. به پنجره ها انداخت یسر خم کرد و نگاه.ساختمان پارك کرد کینزد

گرفت ؛ النا را  يشماره  گرید کباریخاطر  نانیاطم يبرا. و تکه کاغذ را برداشت یتکان داد و گوش يسر.  دیرس

فقط ته دلش آرزو کرد که پدر النا .داده بود، وارد کرد وایرا که ش يشماره ا دیترد ینگرفت، باکم یجواب یوقت

 بیعج. شناخت یصدا را م نیچقدر خوب ا. دیچیدر گوشش پ ییآشنا يمنتظر ماند تا صدا یکم. جواب ندهد

خط چه به  يآن سو دینفهم.گفت ریصبح بخسالم کرد و . را صاف کرد شیآب دهانش را قورت داد و صدا. بود

نفس از لحظه اش گرفت تا اشک .  دیبغض کرد ولرز.قلب چطور پشت به تعهد کرد کی دینفهم. روز زن آمد

 . صدا که باز نامش را زمزمه کند کی.بخواهد يتکرار يزمزمه  کیکه دلش . نکند شیرسوا

 ...ام یهست يشد همه  تیکه به خود آمدم و رد پا يقصه جا ماند يکجا"

 من ؟ ای يدیدو تو

 اتو؟یجا ماندم  من

 مهر شد؟ میبغض ها يپا یرد پا ک نیا

 من؟ ای یحرمت شکست تو

 امن؟ی يوفا شد یب تو

  ،یمحبت را که بامن شکست جناق

 ؟یرا حسرت گذاشت یفراموش شرط

 حاال بغض به جانم بتازاند؟ که

 ...تدرمان هجر یمن ماندم و تو و درد ب حاال

 ...شفقت یب يخاطره  کیو  ادتیو  يتوماند حاال

 "...از حسرت ینشان کیماند ودل من و  ایدن حاال

مرد جوان بر روح وجسمش تازاند تا دلش  يکننده  رانیو ياش ،باز صدا نهیس انیم بیِ آن حس عج دنیغلت با

 . بلرزد شیبلغزد ودست وپا

 شماره رو درست گرفتم؟. خانم روشن.الو_

تاخت  یاش م یکه بر زندگ يناجوانمردانه ا يها يها وباز یکرد تلخ یپنجه اش فشرد و سع انیرا م شیگلو

 .محسن روحش را نخراشد يتا پژواك صدا. را عقب بزند

 ؟یشما خوب. بله. سالم _
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 :گرفت و گفت ینفس شهاب

...  قتشیحق. ه و سردرگممومن واقعا کالف دهیجواب نم شویشرمنده ام که مزاحم منزل شدم،اما دخترتون گوش_

 .دلخوره یلیخ شونیاومده و ا شیپ یسوء تفاهم ایاما گو... بگم  دیدونم چطور با ینم

 ... احمقانه یگذشته بود و سکوت يباز روزها. دست ِ سرنوشت ریاس میهم بود و مر یضربات درپ نیا

 :دیایرا مجبور کرد تا دوباره به حرف ب سکوتش،شهاب

 .جمیو گ هیچ انیدونم جر یاما واقعا درست نم. واقعا متاسف وشرمنده ام_

 :حس گفت یآرام و ب میمر

 از دست من ساخته است؟ يکار_

 .کنم داینجات پ یسردرگم نیبا دخترتون صحبت کنم و ازا دیاگه اجازه بد_

 :مکث گفت یبا کم میمر

 ...بعد که يبرا دیبذار. نداره یالنا حال خوب_

 . شهیکردم اما واقعا نم یتحمل م شدیاگر م دیباورکن.برام مهمه یلیخ. کنم خانم روشن یخواهش م_

 :نتوانست ادامه دهد گرید میمر

 . بهش  دمیم ویگوش. باشه_

هرچند حال النا . کرد یظاهرش را حفظ م دیبا. لبش را گاز گرفت میمر. وتشکر کرد دیکش یقینفس عم شهاب

که جسم  نیسنگ ییبابت بحث ِ شبِ قبل آنقدر بد بود که متوجه نشود اما عادت داشت به ساختن نقاب ها

 .وروحش را آزار داد و دم نزد

. شناخت یظاهرا سرش گرم بود اما دخترش را خوب م. مقابلش باز بود  یالنا کتاب. کوتاه به در زد  يا ضربه

 .و تلفن را دستش داد دیدست به صورت او کش میمر. سالم کرد ،آرام میمر دنیباد

 .ستیمشکالت ن يجوابگو شهیسکوت هم.تو دلت بمونه ینذار حرف_

. روشن بود یگوش.النا به تلفن نگاه کرد. رفت رونیو ازاتاق ب دیخم شد ،سرش را بوس میمر.نگاهش کرد  النا

قرمز  يخواست آن دکمه  یدلش م. او را از بر بود يره شما یحت. ختیشماره قلبش ر دنیرا زد وباد يدکمه ا

 ...قلع د،نهیبار دستش را دل کش نیرانشوند اما ا شیرنگ رافشاردهد و صدا
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است  ییکرد متهم به خطا یحس م. اطرافش خجالت نکشد يایرا کنار گوشش برد و چشم بست تا از دن یگوش

 یاز گرفتگ. آب دهانش را قورت داد وآهسته سالم داد. بوده اند ینیهم شاهدان ع ایکه تکرارش کرد و تمام دن

 :گفت یبا ناراحت. شهاب جمع شد ي، چهره  شیصدا

 .یختیمنو به هم ر شبیاز د يبدجور یول! يدیشن یوچ یناراحت نقدریدونم چرا ا ینم_

کلمات را درست ، کنارهم  اش را چند بار با انگشت ماساژ داد بلکه بتواند یشانیپ نییشهاب پا. سکوت کرد النا

 .ندیبچ

 ...تا میو صحبت کن نمتیبب دیبا_

 . نداره یلیدل. متاسفم_

 :گفت یعصب یتحت فشار،کم شهاب

گرفتنش  شیآت یو بگ یباروت بکش ریز تیکبر نکهینه ا. يزدیبه من زنگ م دیهم نبا شبینداره، د یلیاگه دل_

 .نداره یبهت ارتباط

 :بکوبد دیام نینازك آخر ي شهیمنطقش داد تا سنگ بر ش یرحم یبغض احساسش را دست ب النا

کردم تا گناه نکرده  یشدم،بعد به قرار داد فکر م یاول از نگاه ها مطمئن م دیبا. اشتباه از من بود  ؛يحق دار_

 . دیطرفم نپاش دیرو مثل اس

 ...النا_

 . یاسم منو صدا بزن يشما اجازه ندار_

 :کالفه گفت شهاب

 حاال من متهمم؟ ،يو توسمت من دراز کرد یدست دوست_

 :برآشفته گفت النا

 من باعث شدم؟ ؟يباعث شد تو زنتو طالق بد نیا_

 گفته؟ یمزخرف نیچن یک_

 هم داره؟ یفرق_

 . داره یعنیپرسم  یم یوقت_

وفاجعه  جهیمهم نت.بامن داشت یکه چه خصومت شخص ستیمهم ن. بود یک ستیمهم ن.اما از نظر من نداره_

 . رهیو بخاطر اشتباه ِ نکرده، اعتمادشو ازم بگ ستهیکه باعث شد،پدرم مقابلم با يفاجعه ا. اشه
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 :گرفت و با بغض افزود ینفس

 یحت. شهیکردم،بسته م یزودتر از اونچه فکر م زایچ یلیخ يچون پرونده . دیدنبال حل مساله نباش گهیلطفا د_

 ...آبرو 

 :ناراحت اما مصمم گفت شهاب

ساقط  ینسبت تازه بهم بدن تا از زندگ هیهر روز  نمیو بب ستمیتونم کنار با یتو بسته شده اما من نم يبرا_

 .شم

 !ارجمنده،نه من يبه خودت مربوطه آقا نیا_

 :مشت شد و گفت نیفرمان ماش يدستش رو. چشم بست شهاب

 .رتهیفکرم درگ ي،نخوايبه تو مربوطه چون بخوا_

بند ِبسته شده  نیدهانش را باز کرد تا ا. آمد یم يقرار یب يصدا. به جوش وخروش افتاد  اش نهیالنا در س قلب

 :زد  يمحکم تر يکند اما باز شهاب گره  یچیبه قلبش را ق

اما  اد؛یمثل تو جور درن یکه با منطق دختر کامل يزیهرچ ای ه،حماقتهیدونم بچگ یدونم حق ندارم، م یم_

 . قتهیحق

کرد شتریدنباله دار النا جرات شهاب را ب سکوت: 

 باشه؟. منتظرتم نیتو ماش. خونه اتونم کیمن نزد_

 کنم؟ دییتهمتا رو تا يکه همه _

 :شهاب رنگ تمنا گرفت يصدا

دارم زخم  یعمره از ک هیکه بفهمم . بشه دایمن پ يها یشکستن طلسم بدشانس يبرا یراه دیکه شا! نه_

 وچرا؟ خورمیم

. دیکش یاز دوطرف قلبش را م یدست. برپا بود بیعج یجنگ... یواقع يبد به معنا. تر جوان بد بوددل دخ حال

 یتر از بغض نیسنگ.بود يبغض خفه کننده ا. شد یشکستنش نم فیبه دهانش خورده بود که حر یچفت محکم

در تله مانده  شیاما پا اشداشتباه ب کی رِیخواست درگ ینم. نشست شیپدر بر گلو يبخاطر حرفها شبیکه د

 :همرنگ بغض شد شیاما صدا دینفهم. دست وپا زد. قصد رها کردنش رانداشت یبودو شکارچ

براشون  یهیپشت سرم بوده و توج شهیخطاهام هم. ستمیمن اهل اشتباه کردن ن. ستیاز من ساخته ن يکار_

 .وط کنمسق دیشا دونمیچون م. و ازروش بپرم نمیتونم چاهو بب یداشتم، اما نم
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 :تلخ شد شهاب

 . باشه يجذاب تر ریجهنم تعب دیشا. اعتماد به من چاهه. هیقشنگ هیتشب_

 . متاسفم _

 . کنه یبه حال من نم یکمک گهیچون تاسف خوردن د. نباش _

و  دیگونه ش چک ياشک رو يقطره . قلب دخترك کم آورد. را قطع کرد یبه النا دهد،گوش یآنکه فرصت بدون

 یالیابرك خ کیمثل  یدخترانه بود که گاه ياهایرو هیشب یخوش رنگ يخواب ها. فرو رفتسرش در بالش 

را  شیپا ریز. دیضربه ترک نیحباب کوچک بود که با اول کی هیالنا شب يایرو. شدیسر بزرگ وبزرگ تر م يباال

 .گذاشت انیپا ينقطه  کی زیفقط مقابل همه چ. ستیجوش وخروش چ ي جهیحباب نت نیا ندینگاه نکرد تا بب

*** 

 :دیراشن ییشود، صدا نگیوارد پارک نکهیرا فشرد اما قبل از ا موتیر

 .جناب ِ روشن ریشب بخ_

 ياخم ها. ستادیا نیفاصله از ماش یشهاب جلو رفت و با کم. شهاب جا خورد دنیو باد دیمحسن چرخ سر

شد و درکمال احترام  ادهیاما او پ دیبرا یو درصدد عذر خواه ندیبب يتوقع داشت برخورد تند.  دیمحسن را د

بود و انگار  نیسنگ سکوت. جوابش نگذاشت یبرد و محسن ب شیدست پ. آرام شد یشهاب کم. جوابش را داد

که  یبود؛ نه احساس انیدرم فهیوظ يحاال پا. کرد محکم باشد یسع. شهاب بود تا آن را بشکند ي فهیوظ

 .و هنوز دردش تازه بود دیسربر

 .مزاحمتون شم قهینداره؛ چنددق یلاگه اشکا_

 .باال دییوشما بفرما نگیداخل پارک برمیم نویمن ماش_

 نیشهاب به سمت ماش. نشست نیزد و داخل ماش یمحسن لبخند کمرنگ. نکرد وتشکر کرد یمخالفت شهاب

 ...رفت و منتظر آمدن او ماند

 :گذاشت و گفت زیم يگل را رو دسته

شما رو  يتوقع برخورد محترمانه  یحت. ستین یقصد و غرض چیبودنم به ه نجایا. وبس نیهم.هیشرمندگ يبرا_

داره اما  يادیز يوخما چیمن پ یزندگ. بدم حیباشم و توض نجایبود که ا فمیوظ یروشن ول يهم نداشتم آقا

ه که بش یهرچ ای، سنت غلط  نید يانتخاب اشتباه، ادا کی. هاش بشن یدگیچیپ ریدرگ گرانینداره د یلیدل

موضوع به  نیا. میادامه بد میهم داشت که نتونست یلیکنم باعث شد ازدواج کنم وخب دال هیباهاش کارمو توج
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من ودختر عموم مشکل . یشخص سوم ينکرده  ينه خطا گرده،یمن وخانواده ام برم یمشکالت شخص

 . روابط غلط با همکارام نبوده ایمشکل ناپاك بودن چشم من  م،امایداشت

 :درهم محسن نگاه کرد يبلند کرد وبه چهره  سر

تفاوت هم از  یمن ب دیمطمئن باش. موضوع نداشته نیبه ا یربط چیدختر شما ه... ؛ اما دیجسارت منو ببخش_

 .شمیموضوع رد نم نیکنار ا

زد،  یحرف م نانیمحکم و بااطم نکهیگرفته و ناراحت شهاب جدا نکرد اما ازا ينگاهش را از چهره  محسن

 :کوتاه گفت یشهاب با مکث. کرد نشیردل ،تحسد

 ...بوده و یکه کار ک دیفقط اگر مطمئنم کن_

 نبوده؟ نیدرب یموضوع نیچن یکن یشما مگه ادعا نم_

 .دیشک نکن_

بحث ها  نیا يو مانع ادامه  یبدخواه خودتو بشناس دیشما با گهیالبته که منطق هم م. کنه یم تیکفا نیهم_

اگر هم شب قبل با النا حرف زدم . هیکاف ،يداد حیمن توض يوبرا ینشست نجایکه خودت ا نیاما هم یبش

 . کنه ینم خطاشناسم که  یدختر خودمو خوب م یازشما نداشتم ول یبود که شناخت نیبخاطر ا

 :مبل را لمس کرد يزد و دسته  یلبخند کمرنگ شهاب

 .حداقل باعث رفع سوء تفاهم شدم اما خوشحالم که هیعیبه من به جا وطب تونیاعتماد یب_

 :از جا برخاست و افزود سپس

 . مزاحم نباشم شتریبهتره ب_

او ممانعت  یشهاب از همراه. کرد یبه رسم ادب کرد اما شهاب فقط دست او رافشرد و خداحافظ یتعارف محسن

 کیدنبال . بود اش مثل بختک نشسته نهیس يرو یانگار کس. بود نیآن خانه سنگ يفضا. رفت رونیکرد و ب

 ينگاهش گوشه . دیرخروبه کوچه چ يپنجره ها انینشست ونگاهش م نیداخل ماش.دیگشت که ند یآشنا م

 دیبا. را چرخاند چیینثار خودش کرد و سو یاما لعنت دیقلبش تپ. عقب رفت يا هیسا.شد خکوبیپرده م کی

 ...کرد یاش را فراموش م هیخانه وسا نیصاحب ا

**** 

او درهم  ي، باعث شد که چهره  رشیمتغ يرنگ ورو.آمد رونیب میرفت که مر یبه سمت اتاق النا م محسن

 :خود بود که متوجه نشد و فقط گفت يآنقدر غرق در حال وهوا میمر. شود
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 .شام بمونه يبرا يکرد یتعارف م_

 :نظر گرفت و گفت ریحال او را ز محسن

 .دیومدیهم ن رونیکه ب دیناراحت بود نقدریخصوصا که تو و النا ا.نداشت اصرار کنم یلیتعارف کردم اما دل_

 :جمع تر کرد یرا کم شیبه صدا درآمد و دست وپا میخطر درگوش مر زنگ

. ومدهین رونیکال ب شبیالنام که از د. کنه هتیمردونه بهتر توج دیگفتم شا. دیکه راحت تر باش ومدمیمن ن_

 .ناهارم نخورده

 .هیودشمن یاز سر تالف ثایحرف وحد نینداشته وا ییحداقل ثابت کرد که نظر سو. هیپسر خوب_

 :زد و گفت یزورک يلبخند میمر

 .ختهیبه هم ر یلیخ شبیبچه ام از د. محسن اریحاال برو وخودت از دل النا درب_

 :گفت بالبخند. برداشت زیم ينرفته برگشت و دسته گل را ازرو شیپ یاما قدم. تکان داد يسر محسن

 ...بدم دست صاحبش و_

 :شد کیبه هم نزد شیکرد و ابروها مکث

 که حالت خوبه؟ یتومطمئن_

 :و گفت دیدست به صورت سردش کش يفور میمر

 چطور؟.آره_

 کرده؟ تینکنه باز قلبت اذ. دهیرنگت پر_

 . اومده نییکم پا هیفشارم . نرفت نیینخورد، منم از گلوم پا يزیالنا چ. نه_

 . رونیب میپس حاضر شو امشب بر_

 .شام درست کردم_

 ...بذارش واسه فردا_

وارد اتاق  يبا تک ضربه ا. خواست اعتراض کند اما محسن فرصت نداد و به سمت اتاق النا رفت میمر

را جمع کرد و لب  یگوش يمحسن فور دنیباد. دستانش بود  انیم لشیتخت پاهاش جمع بود آموبا يباال.شد

 :گذاشت و گفت زیم يمحسن گل ها را رو. دسته گل تعجب کرد دنیاز د .تخت نشست

 .باباش قهر نکنه کیتشر کوچ هیلوس نباشه و بخاطر  نقدریآورد و گفت به النا خانم بگو ا ستییر_

 :را جمع کرد وگفت شیلب ها النا
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 ...من. بابا يزدیتشر نم ياونجور یول يزدیکاش توگوشم م_

 :دیکش شیبه موهاکنارش نشست و دست  محسن

هم  ينکنه فکر بد دایاجازه پ یتحت کنترلت باشه تا کس دیکه رفتارت با یالزم بود بفهم. الزم بود النا_

 . درموردت بکنه

کوتاهتر از من  وارید یتالف يبشه و برا ينجوریکه بخواد ا... کردم که یمن فکر نم. ارجمند متاهله بابا يآقا_

 .نکنن دایپ

 شونیا گممیمن نم. خودش باشه بابا جان يبه جا دیسالم با یو دوست یراحت. يروانتخاب نکرد یاصل درست_

تکرار بشه اول جوانبو بسنج بعد وارد  یموضوع نیدوست نداره چن گهیاگه د گمیفقط م.  هیمساله دار ایمرد بد 

ندارم اما دلمم  یمشکل چیات ه تانهودوس یکه من باروابط اجتماع یدونیخودت م. بشو يخوایکه م يرابطه ا

 .کنم مونمیروز برسه که ساده گرفتنم پش هی خوادینم

 .اشتباه از خودم بود. حق با شماست بابا_

 :بلند شد و گفت محسن

حداقل وجدانش قابل .يندار يبد سییر. ستین ی،مشکليکارتو تو اون شرکت ادامه بد يخوایالبته اگه م_

 .نهیتحس

انگار خود را  یرا کرد ول شیِ اشتباه عمو یاو تالف نکهیباا. بود نیدرمورد شهاب هم قتیحق. النا به تکاپو افتاد دلِ

 :رفتن گفت رونیمحسن قبل از ب. دیبدهکارش د

 ...درآوردن از دل تو يالبته برا... شام رستوران يبرا میحاضر شو که قراره بر_

 يا قهیو دق دیسر کش رونیب يالنا با کنجکاو. دیچیدر خانه پ فونیآ يبه لب ِ النا آمد وهمان موقع صدا لبخند

 :مادر آمد يبعد صدا

 ...استیآر_

 :را باال گرفت شیدست ها ایو آر دیدو رونیب النا

 .شهیم ییایمیکه ش ادیجلو ن یکس.دمیگندم يبو_

 :سرش زد و به سمت اتاق هلش داد يباخنده کالهش را رو النا

 ....تنبلِ کچلِ بوگندو_

*** 
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مهم داره و ناهار  ياول هفته ، بابا قرار مالقاتا يطبق معمول روزا یول میدوست داشتم ناهارو باهم بخور_

 . میمهمون هست

 :بالبخند گفت شهاب

 .بهتره يهر برنامه ا ياتفاقا شب برا_

 :سر تکان داد معراج

 . کنم یم رهیذخ يو به جاش تا نصف شب انرژ دمیم یتا سه وچهار به خودم سخت نیموافقم،واسه هم _

 نصف شب؟_

 :دیاز شربتش را نوش يجرعه ا دویرا باال کش شیلب ها معراج

 .بهم نداره يکار التیتعط يالبته استثنائا شبا. ودو که تازه سرشبه کیواال . گهیبابام م_

 .متفاوته یلیانگار طرز فکرتون خ_

 :دبلند کر دییدستش را به نشان تا معراج

 ینم رانینبود ، منم ا شیضیومر طشیاگه بخاطرِ شرا. شهاب میشرکت تفاهم ندار ياداره  رازی،غ یچیتوه_

 . چون سخته . برگرده  خوامیاز مامان م رمیبگ تشویبگذره و نتونم رضا یالبته کم. موندم

 :شد کیشهاب به هم نزد يابروها

 .سخت؟ اونم تو خاك خودمون؟ جالبه_

مجبور به  نجایوا ستمین زایچ یلیکه دربند ِ خ یمن ياما برا ادیب ،سختيبود نجایواسه تو که کل عمرتو ا دیشا_

از اولشم دائم . بودم میبا خانواده مادر. اونجا بودم شیتا چهارسال پ یسالگ ازدهیمن از. . ستی، راحت ن تمیرعا

 مارستانیتو ب یانترن يمادرم دوره . شنیشنا مآ وشکچون مادر وپدرم تو دوران بمب و م. میتو رفت وآمد بود

چون کال پدربزرگم قصد . خانواده هاشون مخالف ازدواجشون بودن. شهیمجروحم م يگذرونده که عاشق بابا یم

 ییایمیبابام که ش. کانادا رنیچربه و بعد از ازدواجشون ، خانواده اش م یمهاجرت داشته؛ اما خب زور مادرم م

 شنهادیپدربزرگم پ یسالگ ازدهیاز  گهید. امیم ایرفت وآمدا من هم به دن نیتوا. موننیوم رنیم یلدوسه سا شهیم

 .شمیو اونجا موندگار م دهیِ موندنه منو م

 :بالبخند گفت شهاب

 .بوده ياون زمان هم حماسه ا يعشقا_

 . نداره یمفهوم.شده ییایمیاون دوره ،ش يبا جوونا گهیاما انگار عشقم د. یلیخ. آره_
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 .کرده معراج رییو نوع نگاهمون تغ تیچون ظرف_

 :گفت طنتیابرو باال انداخت و باش معراج

 .دید يهمه رو به چشم خواهر گهید شهینوعِ نگاهتو دوست داشتم، چون واقعا نم_

 زیم يشربت را رو وانیمعراج ل... باالتر یبا جهش دیشا. بود لی ریاز ام يدیمعراج ورژن جد. دیخند شهاب

 :گذاشت و بلندشد

 . قهوه خوردم معرکه بود هیبار  هی یول. بود يشربت خنک و خوشمزه ا یلیخ_

 زحمت بکشه؟ یرمضان يبگم آقا_

 .دیالبته اون دفعه همکارت زحمتشو کش! شهیم یشربت وقهوه چ. نه بابا_

 :معراج سرشانه اش زد و با لبخند گفت. شد کیبه هم نزد یشهاب کم يابروها

 .یاون موقع همون دوسه تا کارمند و داشت.گمیمترجمتو م. فکر نکن ادبهشیز_

دست به دست داده بود  زیبود و همه چ یالنا خال يجا. باز آن حسِ بد به سراغش آمد. شهاب باز شد  يابروها

 یهمه سرسخت نیتوقع ا. زد یروز قبل ِ او درگوشش زنگ م يحرفها. اوردیب شیبه رو شتریموضوع را ب نیتا ا

 قیاصال ال دیشا. بود ادیزدن با او ز ندلبخ يبها. داد یآزارش م يگریاما ازنوع د ییرانداشت و باز حس آشنا

 . است! خاص طشیرفته بود که شرا ادشی. زد یپوزخند تلخ.نبود

 . ِ معراج را فشرد و از زحمتش تشکر کرد دست

هم واسه خودت  ؛يبر. داشته یوموفق بیکارت جهش عج. سفر بفرستت اونور هیبخواد  دبابای؛ شا یراست_

 يچون تو شرکت توئه ،دعوت نشد برا. هیقو یلیکارش خ. منتها مترجمتم ببر. خوبه،هم واسه شرکت نوپات

 .میکن یخوبو جذبِ مرکز م يروهایواال ن. مرکز

همراه معراج  يشهاب باکنجکاو.از سالن آمد یمبهم يسروصدا. هم نگفت يزیاما چ امدیخوشش ن یلیخ شهاب

باز  يصدا. بود یمشغول ِ احوال پرس هیو بق وایبا ش. جا خورد قتایهمراهش،حق یالنا و پسر جوان دنیباد. رفت 

مرد جوان  ي دهیبه دلِ لغز یشیبرقِ نگاه دخترك، ن. شدن در باعث شد بچرخد و با شهاب چشم درچشم شود

 :تعجب به النا گفتمعراج با. را پاسخ دهد ردوسالمشیزد تا نگاهش را بگ

 شما؟ يبود یمرخص_

 :گفت کرد،یچشم و کنجکاوانه نگاهش م ریبه شهاب که از ز ینگاه میلبخند زد و بان النا

 .بخاطرِ فصل درس و دانشگاهه. يجنابِ واحد هیفصل یمرخص_
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 .بمونه یخال دیشرکت که نبا. خانم يکرد یوقت کار م مهین_

 :لبخند زد و نگاه معراج از صورتش تکان نخورد النا

 .امیکنار ب سمییبا ر دیبا_

 :به شهاب انداخت وگفت ینگاه مین معراج

 .میمملکتو دار يدانشجوها يما هوا. ناراحت نباش ،ياگه اخراج شد_

 :ظاهرا طنز داشت اما لحنش باعث شد، النا اول به شهاب نگاه کند و بعد لبخندش را مهارکند کالمش

 .شما دیلطف دار_

 :دیاخم او خند دنیو با د دیبار سمت ِ شهاب چرخ نیا معراج

 .  سییکارمنداتو داشته باش ، جناب ر يهوا_

او  يوانمود کرد که حرفها "!در سالم برسونپ "زد و دوباره دست اورافشرد وبا گفتنِ به يبه زور لبخند شهاب

 دیشهاب به سمت آنهاچرخ. معراج باالخره رفت. ردیگ ینشات م تشانیمیاز صم نیداشته وا یشوخ يهمه جنبه 

 :که النا گفت

 .البته همراه برادرم.سر بزنم برم هیبااجازه اتون اومدم _

 .رفت و دستش را جلو برد شیپ ایآر

 .هستم ایآر.ارجمند يخوشبختم آقا_

دست او رافشرد و لبخند . اوردیخودش ن يکرد به رو یسع. شد یبیدچار حال عج ایاسم آر دنیشهاب ،با شن قلب

 :زد

 .دیناهار مهمون شرکت باش يبرا. متاسفانه فعال سرمن شلوغه. دیراحت باش. روشن يآقا دنتیخوشبختم ازد_

نگاه را  میهمان ن. لبش بود يرو یشگیباز آن لبخند هم. چشم به النا نگاه کرد يشهاب ازگوشه .تشکرکرد  ایآر

 :و ابرو باال داد ستادیدست به کمر ا ایآر. بر احساس خود کرد و سمت اتاق رفت يتشر

 .کرد فینبود بابا ازش تعر خودیب. النا یباحال سییچه ر_

 :نشست و گفت شیسرجا وایش

 .مال منه شهیهاش هم یالقبداخ.ایآر يدیشمر شدنشو ند_

 :دیخند ایآر

 .حتما باز کارات اضافه برسازمان بوده_
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 :زد و گفت ایآر يبه بازو يضربه ا النا

 .یاون سازمان یخوبه خودت عضو رسم_

 :گفت ییبا پررو ایآر

 .برمنکرش لعنت_

گفتن و واه واه او را  "خواهرشوهر"لب  ریقربان صدقه اش رفت تا او بخندد و ز ایآر. چپ چپ نگاهش کرد النا

 :گفت وایو به ش دیخط ونشان کش شیالنا برا. بشنود

 کجاست؟ ریام یراست_

رو نصف  یداخل يقراردادا طیمربوط به شرکت و چک کردن شرا يکارا. رونیرفت ب يبعد از اومدن واحد_

 .کردن

 دادن واسه مترجم؟ یآگه_

 .نگفتن يزیبه من که چ.دونم ینم_

 :کرد و گفت مکث

 ؟يایب يخواینم گهید يجد...  یال_

 :گفت ایآر. سرش را باال انداخت  النا

 .کالهش پسِ معرکه است. اهل دله.وایش ستیاهل ِ کار ن شونیا_

 :تکان داد و گفت شانیبرا یالنا انگشت. کرد دییرا تا ای، آر"واقعا"را کج کردوباگفتن شیلب ها وایش

 .میکه بر امیارجمند ،کار دارم و زود م يبا آقا ن،منیبش قهیددقتو چن ایآر. دیصبرکن. ارمیحال جفتتونو جا م_

 :برداشت زیم يرا ازرو ینیریمبل ، راحت نشست و ش يرو ایآر

 .بعد میناهار بخور م؟یکجا بر_

 :گفت يفور وایش

 . بمون تاظهر. یال گهیراست م_

 .ستیهتل که ن_

 :گفت ایآر

 .گفت سییخود ر ه؟یهتل چ_
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به  یکوتاه يبعد از ضربه . به غرولندشان نکردو به طرف ِ اتاق رفت ییگفت و با تکان دست اعتنا "سیه" النا

 يِ مجدد ریالنا لبخند زد و روز بخ. شهاب مشغول کار با لب تاپ بود که باورود او سر بلندکرد. در وارد اتاق شد

سر تکان داد و با دست . باشد یمنطقشده و  ابشهاب تمام تالشش را کرد که رفتارش مثل ِ خوداو حس. گفت

 :به مبل اشاره کرد

 .نیدمت،بشیخوشحال شدم د_

. مبل نشست نیاول يرفت و رو زیم کینشست، نزد یم ییمبل انتها يکه رو شهیتشکر کرد و برعکس هم النا

اما به چهره اش  د،یرس یتر به نظر م ياش ، جد یمطالعه و قاب مشک نکیع نیباا. او نگاه کرد يبه چهره 

 . آمد یم

 .به چشمت باشه دمیکم د ؟یزن ینکمیع ،یکن یکار م وتریبا کامپ یفقط وقت_

را برداشت و  نکشیع. سرکش سخت بود يحس ها نیمقابله با ا. داد  یالنا شهاب را آزار م یشگیهم لحن

 :گذاشت زیم يرو

 .رشدمیپ. گهیآره د_

 :بالبخند گفت النا

 . شنیتر م پیباالتر،خوش ت هریسنشون م یمردا هرچ_

 :را جمع کرد و گفت شیرفت، دستها یدوباره م تیمیکه رو به صم يجمع شدن جو يبرا شهاب

 .م،آرهینش ریپ یکه تو جوون یبه شرط_

 :شد يهم جد النا

 .شهیباعث سخت تر شدنش م يزیسخت گرفتنه هرچ_

 :وگفت دیکش رونیب هیبحث را از حاش شهاب

 .میحرف بزن یکه درمورد ابعاد روان شناخت یکنم اومده باش یفکر نم_

 . تشکر بهت بدهکار بودم هیاومدم چون . نه_

 بابت؟_

 .رفع سو تفاهم_

 :زد و عقب نشست يپوزخند شهاب

 راحت شد که سوتفاهم بوده؟  التیخ_
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 نبود؟_

کرد حداقل از  یم جابیام ا فهیچون وظ ستیهم به تشکر ن يازین. افتضاح بود  نیاشتباه و توه کی. بود. چرا_

 .یبه من نداشت یارتباط چیتو رفع اتهام کنم که ه

جواب پاسخ بدهد اما سکوت او و  نیزتریبا ت شهیمثل هم ایتوقع داشت النا نگاه بردارد . دو پهلو بود حرفش

 :گفت یالنا بعد از مکث کوتاه. دینپرس يزیاحوال چ نیباا. سوال داشت يجا شیشدن نگاهش ، برا یطوالن

 .يارزش قائل شد نقدریممنون که ا_

 . زد یلبخند تلخ شهاب

 یکه نم یالنا، نه حس یحرفمو بذار به حساب دوست. کنن یم يارزش گذار تشونیشخص يآدما خودشون برا_

 . باالست یلیارزش تو خ. کردم دایدفعه بهت پ هیدونم چرا 

احساس . ستادیپشت کرد و روبه پنجره ا. نگاهش را حس کرد ینیسنگ. ندشدرا از دخترك گرفت و بل نگاهش

 :پنجره را باز کرد و آرام گفت. شده است نیکرد،هوا کم و سنگ یم

 ....اما . شبه عوض شه هیباورت  ستیقرارن. قبول کنه  دنی، به صرف شن دیرو شن یگوشات هر چ ستیقرارن_

 :کوتاهب آرام ادامه داد بامکث

آدم  هیتو . آدم فوق العاده پر کنم هیبا خوامیم مویتو زندگ لدای یخال يمحضه اگه بخوام بگم جا یهخودخوا_

 . يفوق العاده ا

 ؟ي،جدا شد يبهش وابسته بود نقدریا یچرا وقت_

 :خم شد یرا لب پنجره گذاشت و کم شیدست ها شهاب

 ... کنارم باشه، اما خواستیدلم م یدلبسته نبودم ول. وابسته نبودم_

 :رها کرد و آرام ادامه داد نهیرا ازس نشیسنگ نفس

و کاراش زد واال حاضر نبودم  لدایما  يبه رابطه  رخالصویاما ت. ستیهست که گفتنش راحت ن ییزایچ هی_

 .خراب کنم ویهمه چ

 !يشد مونیپس پش_

 شهیبه ر ياعتبار ،یوبزنیزیچ هی ي شهیر یقصد برگشتن داشت اما وقت لدای میکه جدا شد يچون روز! نه_

 .به خورد ساقه ها رفته باشه ياعتماد یسم ب یخصوصا وقت. ستیکردنِ مجددش ن

 .رهیبگ جهیبار زود خواست نت هیمثل من که  یآدم يبرا ست،خصوصایاعتماد کردن راحت ن_
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. حس کرد کشیحضور النا را نزد. بپرسد یبرنگشت سوال یحت. فکر کرد که اشتباه متوجه شده است شهاب

 :دیآرامش را شن يصدا

 .یجا گذاشت يزیچ هیما  يخونه  روزتوید_

. و کامل طرفش برگشت دیمنظور النا رانفهم. وبسته افتاد دیرز سف يغنچه  کینگاهش به . دیشهاب چرخ سر

آرام  دویاش انگشت کش دهیبچس يباالتر گرفت و به گلبرگ ها یالنا گل را کم. او بود يدرچشم ها يزیچ

 :گفت

 دیبا. دیرز سف نیدرست مثل ا. کنه یم زنه،غنچهیجوونه م. شهیطرف مقابل شروع م ياعتماد کردن با ادعا_

باز  هیال هیتا آروم آروم وال رهینور ِ صداقت بگ. رهیفرصت جون بگ يشاخه  يرو. بشه ياریآب دیبا. زمان بگذره 

 يکه بخوا یتا زمان رتره؟یچقدر چشم گ شییبایز یدونیم. کنهیزده م رتیکه همه رو ح یبشه به گل لیتبد. بشه

  ؟یزود از شاخه جداکن یلیکوتاه مدتش خ ییبایغنچه رو به صرف ز نیا

 :منتظر او نگاه کرد يسربلند کرد و به چشمها. دهانش را قورت داد آب

مدت عطرش  هی.بود که بادست خودم زود از بوته جداش کردم يغنچه ا نیاعتماد من به ارسالن مثالِ هم_

زود دستمو سمت ِ  گهیاما بهم درس داد که د. بوده یگلِ سم هی يغنچه  دمینفهم یکرد که حت جمیاون قدر گ

 . روحم هست ياون اشتباه رو يچون هنوزجراحتا. ها وقضاوتام نبره  جهینت

 :خم کرد و گفت یسرش را کم شهاب

 ؟یکنه چ دایغنچه تو خاك محبت ، خوب پرورش پ نیاگه ا_

 :زد يلبخند محو النا

 ه؟یاز خوشبخت ریغ يزیکه بارور شده، چ يمحبت واعتماد ي جهینت_

 :النا دست اورا گرفت و گل را کف دستش گذاشت. شهاب باز شد يابروها

 .جامونده بود يکه آورد یدسته گل يما والبال يبود که خونه  يزیهمون چ نیا_

انداخت و برگشت که شهاب مچ دستش را گرفت و با  نییالنا سرش را پا. شده نگاهش کرد ریغافلگ شهاب

 :آرام و پرخواهش زمزمه کرد یلحن

 .دمیقول م! یشینم مونیپش ؟يدیفرصتشو بهم م_

 :به طرفش برگشت و گفت النا

 ..یول ستمیحسود ن. باشم یکس نیگزیمن دوست ندارم جا_
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 .خوامیفرصت م نیمنم واسه هم_

رفت که النا انگشتش  شیپ یقدم. روشن شد دیچلچراغ ام. پررنگ شهاب انداخت يدرچشم ها یالنا ، برق لبخند

 :راباال گرفت

 . دونمیحدومرز روابطمم خوب م_

 :شد و لبخند زد رهیخ شیبه چشم ها شهاب

 ...ادهیز یلیانگار فاصله خ. که برداشته شده یقدم نیهمون اول يقدمو بذار پا هی نیا_

 .شد یطوالن. گهیمن برم د_

 ؟ يگرد یبرنم_

 :محکم جواب داد النا

 !نه گهیاومده، د شیکه شما گذاشت وپ یطیشرا نیباا! نه_

 ؟یبمون کاریب يخوایم_

 .فقط درسم تموم شه خوامیم_

 ؟يگردیبعدش که برم_

 .کنم یتکرار نشه،بهش فکر م يوسوسه کننده جناب واحد شنهادیاگه پ_

 .دینگاه شهاب خند با

 .منتظره رونیب اینهار سرجاشه؟ آر شنهادیپ_

 .لیباکمال م_

جوابش راداد و ازشهاب فاصله  ییالنا باخوشرو. بالبخند سالم کرد  لی ریام. باز شد یکوتاه يضربه  دربعداز

 ریام. رفت رونیب ل،یریبا ام يمختصر یالنا بعداز احوالپرس. دیچرخ انشانیم لیرینگاه معنادار ام. گرفت

 :دست به کمر سمت شهاب برگشت و گفت.دررابست

 ؟يکرد یم کاریچ زیپشت م_

 :لبخند زد و گفت شهاب

 ...یزندگ_

 ز؟یم ریز ای زیرو م_
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که دم دستش بود را به  یر،کارتابلیام يبعد چشم گرد کرد وباخنده  ياما لحظه ا دیابتدا منظور اورانفهم شهاب

 ... نثارش کرد  یدادن او وخنده اش مرگ یطرفش پرت کرد و با جا خال

**** 

 نکرده؟ رید_

 .خور ن یگفت شب شامو با دوستاشون م.نه _

 برنگشت شرکت؟_

 . کنم بهونه است یالبته من فکر م. کرده که فقط به درسش فکرکنه دایپ يگفت بهونه ا. نه_

 :گفت ستادویا میکنار مر محسن

 .  زدیدو مدو  یلیپسره اون شب توخونه خ نیا يچشا_

 :باتعجب به محسن نگاه کرد و گفت میمر

 .دلخور بشه شترینخواستم ب ینبودم النا برگرده تواون شرکت ول یراض_

 :آب دهانش را قورت داد وگفت میمر

 ... یبگ يخوایم یعنی_

تو سرش  يتو گوش النا زمزمه کن که بهتره فکر ینبوده ول نجایا لیدل یمرد جوون ب نیبهم گفت ا یحس هی_

 .نباشه

 :بود یکردنش کاف وانهید يبرا. فکرش هم.نبود یباور کردن. تند شد یکم میمر يها نفس

 .نداده ياجازه ا نیشهاب متاهل بوده و قطعا النا به خودش چن. کنه محسن یاشتباه نیمحاله النا چن_

 :گفت يبا مکث معنادار محسن

 !شهاب_

 :لبخند زد میمر

 .ارجمند يخب آقا_

 :محسن باال رفت يابرو

 باهات حرف زده؟ یمیصم نقدرینکنه النا درموردش ا_

 .رینگ يجد. دیزبونم چرخ ينجوریهم. نه_

 :گذاشت نکیخورش را داخل س انشان،ظرفیعوض شدن جو م يکرد و برا مکث
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 .شده یجاش خال یکه اومد و رفت حساب یاز موقع. تهران بمونه محسن ایکه آر يکرد یم يکار هیکاش _

 :بالبخند نگاهش کرد محسن

 .کنهیخودش خدمت م يمتاهل باشه؛ تو محدوده  رم؟یبراش زن بگ يخوایم_

 :زد یقیلبخند عم میمر

 .نمیزودتر ازدواجشونو بب خوادیواال دلم م. زوده براش_

 .شهیرنمید. ینیبیم_

نگاهش را از محسن جدا کرد و . داشت  یته دلش مانده بود که داشت سربرم ییآرزوها.درد گرفت میمر قلب

 :گفت

 .شمیبچه ها به ثمر برسن، منم سبک م_

 .شهیم بیداره عج یکم کم همه چ. که درمورد النا کردم،دوباره تکرار شه یخواد اشتباه یدلم نم_

 :کرد یخال نکیپر خود را برداشت وداخل س مهین وانیل میمر

 چطور؟_

 . ه النا ،شهاب ارجمند زاده استاسم همکار دمیتازه فهم شیچندشب پ_

رنگ  یصورت ب يحرکت ماند و رنگ کبود چشمانش رو یدست محسن ب. سر خورد میدوغ ازدست مر وانِیل

 :را رها کرد يگرید ریدست پاچه شد و محسن ت مینگاه مر. زن ثابت ماند

 ؟یدونست یم_

 :عکس العمل نشان داد عیسر میمر

 و؟یچ_

 ...، بر حسب اتفاق شهرت ارس و داره و  يرازیجوون ش نیا نکهیا_

. جمله اش را رها کرد یشد و محسن باق انیدرم یکی میمر ينفس ها. درست به هدف اصابت کرده بود رهایت

 نقدرینفس ا دتایکش یم شیدر گلو ياریاگر توانش را داشت ش. دیچندبار پلک زد ،دست به صورتش کش میمر

 :با اسم ارس مقابل محسن نشکند گریکه قسم خورده بود د یبغض. نکند يبا بغض باز شیدر گلو

 .ستنیکم ن. هاست يرازیمعروف ش ياز شهرت ها یکیارجمند زاده . اتفاقه محسن_

 :اش را از او گرفت و آرام گفت ینگاه معنادار وطوالن محسن

 ... دیحدسو زدم واال با نیمنم هم_
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عقب  عیسر میمر. زدیشکستنش باعث شد از جا برخ يافتاد وصدا نیزم يرو وانیل. دیدستش را پس کش میمر

 :محسن دستش را گرفت.رفت

 ....هیسا... اون ادمارو ادی یحت. رمیازت بگ ویکردم تا همه چ دایبهونه پ. یاون قصه روتموم نکردم،چون نذاشت_

 :با بغض گفت میمر

 يخوایخاطره هاشو م. من مرد يبرا. دگم ش.اون آدم رفت. باهاش عذابم نده نقدریا. مرده محسن هیسا_

 کار؟یچ

 . تمومش کنم وبسوزونمش خوامیم_

 . دیبه صورت او چسب میمر يچشمها

 . يزیر یبه هم نم ينجوریشهرت ا کیشباهت  دنیراحت شه که باشن المیبسوزونم و خ_

 :آغوش او فرو رفت انیشد و م دهیجلو کش میمر ي دهیتن خشک.او را گرفت دست

  م؟یمر هیادیز يخواسته _

 .تاب تر بود یب شهیبرعکس دلش که ازهم.او آرام گرفت ي نهیس يبسته شد و سرش رو میمر يچشمها

 ...تو مدام دنبالِ . من که گفتم باشه_

 .يوبر یول کن ویروز همه چ هیترسم که باالخره  یم. ستیدست خودم ن_

 :سرش را باال گرفت  میمر

 ؟يشد وونهید_

 . که از مرز عشق رد شدم دمیبه خودم اومدم ود هوی. نه_

 :و آرام گفت دیخودش را کنار کش.نگفت يزیچ میمر

 ...لباست .بود فیدستام کث_

 . ستیمهم ن_

تا مطمئن شود تا چندساعت  زندیبا النا حرف م دیفهم یوقت. از نگاه او فرار کرد و محسن تلفن را برداشت میمر

هرموقع "که گفت دیشن یخصوصا وقت. شناخت یمحسن را م يترفندها. قلبش تپش گرفت ند،یآ ینم گرید

خورده ها راجمع کند اما  شهیجارو را برداشت تا ش. شل شد شیدست وپا"دیمراقب باش ست،فقطیمهم ن دیاومد

 :گذاشت نتیجارو را ازدستش گرفت و کنار کاب. دیمحسن رس

 . بذارش واسه بعد_
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 دیشا.کرد یم انتیروزها که فکرش هم به تعهداتش خ نیخصوصا درا.کردیرا حساس ممحسن  شهیهم مقاومت

 ریخونِ محسن تاث يکه الکل رو یبه تنها شب. دور برگشت يذهنش به سالها اریاخت یب. بود ازیتلنگر ن کیبه 

 . گرفت يگرید گرن یبرداشته شد، زندگ انشانیفاصله که ازم. عوض شود زهایچ یلیگذاشت تا خ

**** 

اما محسن که خوابش برد،  شودیآرام م کردیاحساس م. خوب نبود یلیهنوز حالش خ یرا ورق زد ول کتاب

 نیا دیدانست چطور با یمختلف پر بود و نم يسرش از فکرها. نداشت یحس خوب. شروع شد شیها یآشفتگ

النا را . است محالد که ز یرفت و باز برخودش تشر م یذهنش سمت النا م یگاه. کند یذهن ودل پر را خال

دور  یغرق در افکارش بود که دست. شود یدانست خطاست، نم یکه م يحس و رابطه ا کی ریدرگ.شناخت یم

 . دیگردنش حلقه شد و النا محکم گونه ش را بوس

 مامانم؟ يدیچرا نخواب_

 .کرد لبخند زد یداد و سع رونیرا ب شیصدا یآه ب.النا را گرفت يها دست

 عروسک خوشگله؟ يدیخودت چرا نخواب_

 :و کنار او نشست دیخند النا

مث . شهیتنگ م زایچ یلیکال دلم واسه خ. حرف زدنت تنگ شده بود مامان یمدل نیدلم واسه ا نقدریآخ ا_

عروسک  یگفتیم يکردیبعد سفت بغلم م. ست شدن گل سرام بااون دامن کوتاها. کردن موهام یخرگوش

 .یداد که االن دوباره گفت یفیچه ک یدون ینم. خوشگله

 :و گفت دیدست به صورت ناز او کش میمر

 .زمیعز يشد يچه دلبر ینیکه بب ینگاه کن نهیخودتو توآ ،برویازمن توقع کن نکهیا يبه جا_

 :گفت یرا باال داد و نچ شیابروها النا

 . فرق داره یتو بگ_

 :را جلو برد و آرامتر گفت سرش

که  نهیا خواد،یبابام امشب مزاحم نم دمید یه بودم که محکم بغلت کنم وبخوابم ولتازه امشب هوس کرد_

 .رهیمن وبابا جونم باهم سر م طنتیانگار ش. دمیرفتم و خواب نیورنگ نیسنگ

 :بااخم گفت میمر

 .موقوف دختر یفضول_
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 :دیخند النا

 .شدنش ییهمه هوا نی، کال دلم ضعف کرد واسه ا ایب رتریزنگ زد وگفت د یبامزه بود وقت نقدریا_

 :او زد و گفت يسرشانه .خنده اش گرفت میمر

 ؟يصبح کالس ندار. ینکن نصف شب یطونیش. پاشو برو بخواب_

 .گفتم که سه روز درهفته است. نه_

 انه؟یبهتون خوش گذشت  ازدهیتا ساعت  نمیکن بب فیخب پس تعر_

 .خوب بود یلیخ. مامان یجات خال_

 .یحرف واسه گفتن داشت یهات،حساب یبا هم کالس يفکرکنم بعد از مدتها دور_

 .راستش غروب از بچه ها جدا شدم_

 ؟يبود یپس شام با ک_

 !سابق يو همکارا وایبا ش_

 :گفت عیالنا سر.شد  کیبه هم نزد یکم میمر يابروها

 .شهیم یرسم شونینامزد گهیمدت د هیتا . شده یباالخره مادرش راض.داد لیریبود که ام يسور_

 :و گفت دیکش یقینفس عم میمر

 .کارشون عاقالنه نبود یول یبه سالمت_

 .مامان شیشناس یم. گهیو حماقتاش د واسیخب ش یول. اوهوم_

 .انشاال خوشبخت بشه_

 :دهد، بپرسد رییکرد بدون آنکه لحنش را تغ یکرد و سع مکث

 د؟یخودتون سه تا بود_

 :را عوض کرد و آرام گفت ریچشمانش مس. کرد رییا تغنگاه الن حالت

 ...شهابم بود. خب نه_

 :چه شد و آرامتر گفت میمر يکه حال ِ چشمها دیند

 . بود که خوابم نبرد نیواسه هم.باهات حرف بزنم مامان دیراستش با_

 :رفت لیتحل میمر يصدا

 النا؟ یدرمورد چ_
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کم . کشنده ماند ينشست، در انتظار یاش م نهیس يکه بختک شد و رو یزمان ریدرگ میسکوت کرد ومر النا

که تمام وجودش  ییآرزو د؛یترس یم. کشنده تر بود قیدقا نیها ناز نکرده بودند ؛ اما ا هیدرانتظار نمانده بود و ثان

غافل از حال او النا را زمزمه کرد ودختر جوان  منا.باالخره طاقتش طاق شد . دخترش باشد يایبود، رو شیدرتمنا

 :اعتراف کرد

 . یفرصت تازه به خودم دادم بابت زندگ هی_

 :گذاشت وادامه داد يوناباور جانینگاه ِ مادر را به حساب ه یسرخ.باال آمد شیچشمها

. انگار برام آشنا اومد دمشیازهمون اول که د. بهش داشتم مامان یبیکشش عج هی یدست خودم نبود ول_

دورتر شد ،  یهرچ. احساسم افسار زدم يتب نباشه، به دهنه  نکهیازترس ا. زنهیحرفو م نیکه اونم هم بهیعج

دوست داشتن ... ههیشب یسح هیانگار . بهونه کرد شترینه گفتم، دلم ب یهرچ.توذهنم اومد شتریفکرش ب

 ...اصرار اونم بود که  ریتقص. سمینشد مقابل دلم وا. کرده رمیغافلگ

 :نفس زمزمه کرد یب میمر

 النا؟ یک_

 :را زد رخالصیت ودخترك

 .شهاب_

 هیتوج. ندارد یودلبستک یوابستگ نیبه ا یداد که آن تهمت ربط حیالنا توض. هم رفت يرو میمر يها چشم

. اما باهرجمله اش قلب زن کم توان تر شد! که خطا نکرد.دیکش خیواسمش بود، قلبش رابه چهارم لدایکرد که تا 

شد و  زیخ مین.را به هم دوخت شیها بل میمر ي دهیرنگ پر. کس نبود چیه ریراه افتاده بود وتقص يبد يباز

 :گفت

 ...مامان_

 :با تضرع دست بلند کرد  میمر

 ...نگو یچیه گهید.... نگو النا یچیه_

وزنش را تحمل نکرد تا  شیگرفت تا بلند شود اما پاها یدست به صندل میمر.دیالنا پر يبه گلو یناگهان یبغض

 رونیو ب دیمحسن هراسان از خواب پر. دیازترس کش يخفه ا غیالنا ج.بکوبد مهیو نصفه ن اوردیقلبش هم بهانه ب

 ...کابوسش را معنا کرد میجانِ مر مهیالنا و تن ن هیگر. آمد

*** 
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 :دیو لب برچ دیرنگش کش یصورت ب يبا بغض دست رو. مرتب کرد  میبدن مر يرا رو پتو

 مامانم؟ يشد یچ هویآخه _

 :پلکش را باز کرد يدست ِ او گذاشت و ال يدست رو میمر

 بابات کجاست النا؟_

 . کنارت بمونه شترینفر ب هی ذارنینم. نییپا_

 :آب دهانش را قورت داد وگفت یبه سخت میمر

 .خونه میبده که بر یشخص تیبگو رضا ریباهاش تماس بگ_

 ..مامان_

 .شهیعوض نم يزیشدن چ يروز بستر هیبا  ه؟یدونم مشکل چ یخودم م. رمیم یبمونم م نجایا_

 :گفت یبعد از مکث کوتاه النا

 .کنم قبول کنه یاما فکر نم گمیمن بهش م_

واستغاثه اش را به  میپشت سرش را نگاه نکرد تا افتادن قطره اشک مر. رفت رونیچشم بست و النا ب میمر

پر زخم، مثل سوختن  يایدن کی انیسکوت م. تصورش راکند یاز آنکه کس شیب.سخت بود. ندیدرگاه خدا بب

. شد تصور کرد یرانم ختنراحت بود اما احساس سو يدلسوز. کردند یم تیتماشا. سرکش بود ییشعله ها انیم

 يرا رو تیزمزمه کرد ، رد پا یقدم ها دور شد و زبان. ریپشت سرش بود که دلت را پس بگ ییالنا رفت و دعا

عمر وبال  کیکه  یتاوان سکوت. ها بود يعشق ممنوعه ، تاوان تمام دربه در کی. جا نگذار يگریر دمه

 .گردنش شد و طلسمش را نشکست

*** 

 :گفت یگذاشت و با مهربان میدست مر يخانم دست رو حاج

 .کنه،باهاش مدارا کن یقلبت ناز م یدون یمادر؟ توکه م یستیآخه چرا مراقب ن_

 :فتگ یبه تلخ میمر

 .ستین دهیمث منم فوالد ِ آب د.شهیخسته م.ارهیکم م یگاه. باشم حاج خانم؟ قلبه یمراقب چ_

 :خانم اخم کرد حاج

 !ه؟یچه حرف نیا_
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 :مداخله کرد النا

 .دیحاج خانم؛ دعواش کن زنهیم ادیبد ز يحرفا دایجد_

 ریکرد؛ شمش یکه دختر جوان حس م زیآنقدر ت.بود بیعج شیچشم ها.شد یصورت النا طوالن يرو میمر نگاه

 شیتوانست معنا یکه نم یازجنس خواهش وشماتت وبغض ییرهایشمش. کشد یم شیداخل مردمک ها

 .گرفت یرحمانه ،وجودش را نشانه م یاش ب يزیفقط هرت.کند

راخوب به جا  یزبانیم شیلب ها يلبخندرو يایکرد با اح یانداخت و سع نیینگاهش را پا.اوردیطاقت ن النا

شهاب، دراتاق را بست و  يشماره  دنیباد. بعد به بهانه زنگ خوردن تلفنش ، سمت اتاق رفت قهیچنددق. اوردیب

 . تلفن را جواب داد

امروز  وایتا ش. دوسه روزم ،دوسه بار زنگ زدم وخاموش بود نیتوا.ازت نبود يخبر گهی؛ د میکه جداشد یاز شب_

 .ستیگفت حال مادرت خوب ن

منم . میبود مارستانیدوروز ب. حالش بد نشده بود ينجوریتاحاال ا یکنه ول یم تشیکم قلب مامان اذ هی.آره_

 .مارستانیبارم که اومدم خونه، جاش گذاشتم وباز رفتم ب هی.شارژ تلفنم تموم شده بود

 االن حالشون چطوره؟_

 .خداروشکر بهتره_

 :دیپرس دیردت یسپس با کم.و شکر گفت دیکش یقینفس عم شهاب

 ام؟یب دنشید ينداره برا یاشکال_

 :جاخورد یکم النا

 ؟يدیشن یاز ک یگیاونوقت م_

 عروس عمه ام شهیکه نرفته داره م ادتی. دمیشن وایازش. گمیراستشوم.مسلمه_

 :لبخند زد النا

 .است دهیچیکم اوضاع پ هیاما خب راستش چون با مامان درموردت صحبت کردم،  ،یگیراست م_

 :شهاب باال رفت يابرو

 .؟ راستشو بگو یگفت یچ.جالب شد_

 اعتراف نکردم که عاشق شدم.نترس_

 :گفت طنتیوباش دیخند شهاب
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 ؟ينشد_

 !نه_

 :گفت باتحکم

 .من سر حرفم هستم. یشیم_

. کرده بود ریفاصله گ نیخواستن ونخواستن ا انیدلش م. بود بیحسش به شهاب عج. تر شد قیالنا عم لبخند

 يتکه  کی. کند تیاعتماد داشت اما دوست داشت فاصله را رعا تشیبه شخص. معذب بود ،کنارشیراحت نیدرع

شهاب را دوست داشت اما هنوز . همه حس آشنا ودوست داشتن بود  نیا لیآن هم دل. نشده بود دایپازل هنوز پ

. دیترس یبه تپش قلبش م یکیبه محبت رادوست داشت اما از نزد شیاعتراف ها. دیترس یشدنش م کیاز نزد

عشقِ نوپا به  نیا. زدیم یبه تلخ. طعم گس مانند داشت کی شیداشت اما انتها ینیریش يمزه  شیها طنتیش

 ...کرده است ریگ یرحم یکدام ب ي رتلهدانست د ینم.. بود و به قلبش تلخ نیریکامش ش

 :را به حرف آورد سکوتش،شهاب

 .توئه هیشب یلیخ دمیعروسک خر هی روزید... النا_

 :ولب تخت نشست دیخند النا

  نقدرخوشگلم؟یا_

  ؟يشک دار_

 به من؟ يبد هیکه هد يدیخر. اعتماد به نفسم خوبه.نه_

 .آره یمهمون يایاگه ب_

 ،کجا؟ یمهمون_

 !نجایا_

 کجاست؟ نجایاونوقت ا_

 ؟يوخانومش شد يقبول کرد دیکه شا يخونه ا_

 :اخم کرد و گفت النا

 !يشد يزود جد_

 .یکن یمنتها تو ناز م. ازاولش بودم_

 ...نیشهاب ،بب_
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 :حرفش گفت انیوم دیخند شهاب

 .يبذار نجایبرم تو زودتر از موعد مقرر پاتو ا یآرزوشو به گور م. یکیتوتار ربودیت. زمیدونم عز یم_

 شه؟یعوض م یچ. حاال فرض کن گذاشتم_

 .ته خط شرط وشروطا شهیاون موقع م. النا يبه من اعتماد کرد یعنی نجایا يایکه ب يروز_

 یو النا معنا را خوب م زدیدرلفافه حرف م. عادت شهاب بود. بخورد یدوپهلو ومعنادارش باعث شد النا تکان حرف

 یلیکشش خ نیبود که ا بیعج. آورد یرابه لب هردو م طنتیلبخند ش یگاه نیبودندوهم یمکمل خوب. دیفهم

 .کردیزودتر ازموعد مقرر عمل م

 .برام روشن شه زایچ یلیخ دیبا یول.ماه شناختمت شهاب شیاز اون ش شتریب یلیدوماه خ نیا_

 دانشگاه؟ يریفردا م یراست. راحت باشه التیخ. پنهان بمونه يزیذارم چ ینم_

 .زنم یکه اومدم نشستم وبا تو گپ م میاالنم مهمون دار. مراقب مامان باشم شتریب يچندروز دمیم حیترج.نه_

 .نمتیروز وقتتو آزاد کن که بب هی یتونست.یال رازمیمن چهارشنبه عازمه ش شم،فقطیمزاحمت نم یلیپس خ_

 :حساس شد اریاخت یب النا

 شده؟ يزیچ_

 .گردمیچهارشنبه برم تا شنبه برم. که برم رنیگ یمدام تماس م. ستیحال مادربزرگم چندروزه خوب ن_

 :گفت یباناراحت النا

 چرا؟ گهید شونیا.؛خسته شدم دمیشن یضیر مرروزا ازبس خب نیا_

 !دهیخواب بابامو د_

 :دیبا تعجب پرس النا

 ؟یچ_

 :گفت یبه تلخ شهاب

 هیمن بتونم . برو کنار خانواده وبهشون سالم برسون. شمیمزاحمت نم شتریب گهیخب د. ستیمهم ن ؛یچیه_

 .زنمیسر م

با حاج  یکه مشغول احوالپرس دیرفت؛ پدرش را د رونیب یوقت.قطع کرد یتشکر کرد و تماس را با خداحافظ النا

النا سمت آشپزخانه رفت . مبل نشست يرو میجوابش راداد وکنارمر ییسالم کرد ومحسن با خوشرو.خانم بود

 . کرد ییرایبازگشت وبعنوان عصرانه پذ کیو ک يچا ینیوباس
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 :خانم دست اورا گرفت وکنارخودش نشاند حاج

 گهیخب گفتم چندوقت د یکردم ول دایمنم براش خواهان پ. یداشته باش یحساب دخترتو يهوا دیبا میمر_

 .ستیاالن وقتش ن.باهاتون صحبت کنن

 :دیخند النا

 .من درخدمتم. استراحت کنه دیمامان با.هیجه حرف نیحاج خانم ا_

 :با اخم ولبخند نگاهش کرد محسن

 .اجازه صادر شد. دخترخانم يآها_

 :دیلبش را گز النا

 .که میبنداز یترش دیخوا یخب نم یبابا ول دیببخش_

 :آرامتر بود،گفت شهیکه ازهم یبالحن میمر

 ! کنه،چراکه نه دشونییان ومحسن تا یخوب ياگه آدما. من خوبم حاج خانم_

خصوصا که مطمئن بود .شد يدچار حس بد. قفل شد میمر بیالنا کمرنگ شد و نگاهش در نگاه عج لبخند

 یگفت که قصد شوخ یچهره اش هم نم.باشهاب دارد يدانست رابطه ا یم.را درك کرده شیتمام حرفها میمر

 .نشد بشینص يزیچ یجیگشت جز گ يقانع کننده ا لیهرچه دنبال دل. دارد

 .جان میحاال سرپا شو بعد مهمون دعوت کن مر_

 .فتمیزودتر به کار ب دیبا. استراحت کنم بدتره شتریب ینه محسن؛ هرچ_

 :گفت يبا دلسوزخانم  حاج

 .شهینم رید.نترس . یستیوقت به فکر خودت ن چیه_

باز متالطم شد  میقلب مر.شده بود رهیخ يدخترك بااخم به نقطه ا.زد و دوباره به النا نگاه کرد يلبخند میمر

محسن اجازه نداد  شهیمثل هم.بعد حاج خانم عزم رفتن کرد یساعت.ودردلش التماس کرد که به شهاب فکر نکن

بدرقه اش کنداماالنا لباس عوض کرد و  میحاج خانم اجازه نداد مر.رساند یوگفت خودش او را م ردیآژانس بگ

 .همراهشان رفت

کم مانده بود دوباره بغض خفه اش .گرفت شیدست ها انیتخت نشست و سرش رام ياتاق، رو داخل

صندوقچه . دیرابه النا بگو زیهمه چ خواستیدلش م.ندنرفتن به سمت صندوقچه مقاومت ک ينتوانست برا.کند
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 یلبخند م شیارس درون آن عکس هنوز به رو.مقدس در آغوش گرفت ولب تخت نشست ءیش کیرامثل 

 :دیچک گرشیعکس سر خورد واشک د يانگشتش رو.دیلرز شیلب ها.دیاشکش چک يقطره ا نیاول.زد

قبول کن که  یگفت یول. آروم باشم ذارهینم هاتیادگاریو تادیتو و... ارس شهیآروم بشم همه زنده م امیتام_

 تو چه کنم؟  يایبا آر... حاال با شهاب.بود و گفتم باشه نیسهم من ازبودنت هم

 پوشوندم هیرازمو با گر يعمر هی

 هنوز توکار عشق تو موندم یول

 ییوتنها یبارون دلتنگ نیتوا

 یینجایبگو؛بفهمم ا يزیچ بهم

اش به عکس  یشانیپ. بود زاریب شیکه ارس رفت،ازنفس ها يدرست مثل روز.کرد سیصورتش راخ اشک

 :کرد هیو گر دیچسب

 نیاز ا. سخت شده یکه تو رفت يشهاب مث روز دنید. بزنه ارس مانمویا ي شهیحس تبر برداشته تا ر نیا_

 ینم... زنه ارس یدمقلبم دا.و محکوم به سکوتم یتوروبروم.شهاب روبرومه.دمیبر گهید. همه بغض خسته شدم

 یچیچطور ساکت باشم و ه ینشون نیباا یول شمیباالخره اروم م یتوگفت. تونم سرقولم باشم ینم گهید... تونم 

 ...تونم ینم.حسم به شهاب ببندم ارس يتونم چشامو رو ینم.نگم

. طلسم شکست. سرچرخاند يفور. عطر محسن بود،نه النا يبو.شد دهیکش رونیانگشتانش ب ياز البه ال عکس

نگاه محسن به عکس . محسن بسته شده بود باالخره شکست يکه بک عمر به رو يطلسم نگاه و صندوقچه ا

 یوخبر از طوفان م دشده بو اهیکه س ییبه چشم ها میمر يناباور و بهت زده  يبود و چشم ها دهیارس چسب

طوق بال؛ دور  کیسکوت مثل . دین پرپلک محس.افتاد نیزم يسست شد وصندوقچه رو شیدست ها.داد

رگ .تعهدش نمانده است يتا متهم شود که پا.شود دهیطوق باال کش نیبزند وا یحرف دیترس یم.گردنش بود

کهنه  يجادو کی يردها، مثل و شیدست ها انیدست محسن ولرزش آن عکس کوچک م يبرجسته  يها

بود وکم مانده بود  ریدرکامش سراز يناباور نیدرع يزهر.ندیبب کیگشت تا مرگش را نزد یبرم میسمت مر

به طرفش  یبیعج ینیاو بامکث وسنگ يچشم ها.با بغض اسم محسن را زمزمه کرد میمر. مقاومتش را بشکند

سمت ِ  د،عکسیانگشتان محسن چرخ. کرد زشیزن ر ي نهیس يرو نیسنگ یکوه شیانگار ازچشم ها.برگشت

 :دیطوفان زده به گوشش رس یسانویاق ریانگار از ز شیصدا.برگشت میمر

 ...اشهابیکدومشونه؟ ارس _
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 نیچشمش چ يصورت محسن جمع شد و گوشه .سوزن سوزن شدن قلبش را حس کرد.رفت میازتن مر حس

 :خورد

 اهمزادش؟یعکسه؟خودش  نیکدوم عشقت صاحب ا_

 :تکان خورد میمر دهیخشک لب

 ...محسن_

وصل شد  میباال رفته محسن مثل برق به تن مر يصدا یافتاد ول شیپا يصورتش خورد و رو يتو عکس

 :تانتواند تکان بخورد

 نیفرار کردن نگاهت ازاون جوون واسه هم... ختیشهرش به همه ات نر يفهمم که قبرارس وهوا یحاال م_

 ...که یهست یتوهمون اسم. گول خوردم.میخوب نشناختمت مر. بود

 :باالتماس گفت میمر

 ...محسن_

 :کرد یخال شیپا ریرا ز نیزم ادشیفر يصدا

 .مرد_

خم کرد و با  میسر مقابل صورت مر.محسن جلو رفت .رابست شیگذاشت وچشم ها شیلبها يدست رو میمر

 :زمزمه کرد خواندیکه حکم اعدام م یکس ههیشب یلحن

و  ینیشیتخت خوابمون م يمن و رو يآره؟ من جواب خاطره هاتو ندادم که توخونه  خواد؛یدلت اون جوونو م_

 ؟یکنیبهش فکر م

نفسش مثل . سرمحسن جلوتر رفت.ستادیازحرکت ا شیزمان برا. خشکش زد .را تجربه کرد یآن یمرگ میمر

 :صورتش خورد يتو یلیس

 یچه نسبت ستیکه معلوم ن يا یکپ هیخواد؟ با یارس م هیعشق تازه شب هیبا ویشتیوآت یدلت خاطرات جوون_

 باهاش داشته ؟

 :محسن باز شد واو ادامه داد يدودگرفته  يدرچشم ها میسرخ مر يها چشم

 ...باشهاب_
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مثل . دیمحسن مچ دستش را کش. که به صورت اوزد سوخت یلیچه زمان دستش از س دیونفهم دیتنش لرز تمام

انگارداشت جنازه .نمانده بود یانگار روح یمحکم خورد که جان داشت ول يواریاراده به د یعروسک ب کی

 ...شدیم

 ... کشم چون عاشقت شدم یتورو م! هیسا شمینم گهید.شدم رتیغ ینکشتم، اگه گذاشتم بره، اگه ب مویاگه مر_

 :داد زد هیبا گر هیسا

 ...شهاب...شهاب ... ازخدا بترس.عذابم نده محسن.تمومش کن _

 :شکسته شد یحسرت يصورتش بستر اشک ها.اش بندآمد هیوسوز گر نهیس ینیاز سنگ نفسش

 .شهاب پسرمه... منه يایرشهاب آ_

 ستادهیا يارس گوشه ا.دیچیاش دراتاق پ هیگر يصدا.دیلرز هیسا يزانو.محسن خشکش زد. ستادیا انشانیم ایدن

 :دیشن یرا م شیگرفت؛ صدا یآرام م هیسا دیشا.کرد یم شیو بابغض تماشا

 "يریکم آروم بگ هیتا  يشنو یمثل حاال که نم...يدیاما نشن اهستی؛ گفتم بمون؛ گفتم آر هیگفتم نترس سا"

*** 

 :بلند سالم کرد وبعد گفت يرا درآورد و ازهمانجا با صدا شیها کفش

 گهیکنم،د یشدم تا با حاج آقا احوالپرس ادهیحاج خانومو رسوندم وپ یوقت خوره؟یچرابد استارت م نیبابا ماش_

 ...خورد،شانس آوردم واال یاستارت نم

مبل نشسته بود  يرو.دیجمله در دهانش ماس يادامه  د،یرا در آن حال وروز د وارد سالن شد و محسن یوقت اما

 :دیجلو رفت و نگران پرس.و نگاهش به اتاق خوا ب بود دهیمبل چسب یسرش به پشت.

 شده؟ یچ! بابا_

 انیسر محسن م. النا سر تکان داد وسوالش را تکرار کرد. دیخاص به طرفش چرخ یمحسن با حالت نگاه

آنقدر مچاله و درخود . محسن پنهانش نکرد یبار حت نیا.سوخته را تماشا کرد يگاریکردو باز النا س ریدستانش گ

که  يزیچ نیاول. اتاق رفت متبه سرعت س. دیالنا ترس. کردن ،پرت بود يفرو رفته بود که حواسش از پدر

 !  هیسته و پرارزش ساشک يشد و بعد از آن صندوقچه  یبود که پر م یتوجهش را جلب کرد، چمدان کوچک

 :درشت شده نگاهش کرد ییچشم ها با

 !مامان_
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. شلش را جمع کرد و جلو تر رفت يدست وپا. بود رنگیوصورتش ب سیخ شیچشم ها.به او نگاه کرد  هیسا

 :دهد حیگرفت ، التماس کرد تا توض ینشات م یشانیکه از پر یو باترس و بغض ستادیا هیمقابل سا

 ...مامان د؟یشد ينجوریافتاده مامان؟ چرا ا یقتو دوساعت چه اتفا_

 :تخت رفت و گفت يالنا با زانو رو. دیچمدانش را کش پیگذاشت و ز لشیمختصر وسا يمدارك را رو هیسا

 ...مامان آخه_

به چشم .برد و عکس را برداشت شیدست پ.صندوقچه مچاله بود  يرو یمیقد یعکس. مرتبه الل شد کی

انکار  يبرا یالتماس کرد تا نشان شیهرچه به چشم ها!کند،اما نه یاحساس کرد اشتباه م. . فشار آورد شیها

پرِ شالِ النا از سرشانه اش . مات النا نگاه کرد  مرخیبه ن.متوجه شد هیسا. انگار خودش بود. شد دتریناام ابد،یب

دست جلو  هیسا. کرد ینگاهش م رهیارس خ. نشد دهیاز عکس را پوشاند اما نگاه درون عکس پوش یمیافتاد و ن

 ستادیصندوقچه را برداشت و ا میمر. النا تکان خورد و دنبال عکس رفت ي دهینگاه خشک. برد و عکس را گرفت

 یخنجر سم کیرنگ النا مثل  یب يچهره . دیچک هیاشک سا. فقط نگاه کرد وسخواب زده از کاب کیالنا مثل .

 . دیسر او را بوس. را رها کرد و خم شدچمدانش . درقلبش فرو رفت

 .ببخش مامانو دخترم. اما نشد زدلمیمن ،باعث زجر شماباشه عز يعشق کهنه  يقرار نبود رد پا_

انگار شوك .رفت رونیو ازاتاق ب دیچمدانش را کش يدسته .کرد یم هیراحت گر هیسا.نگاهش کرد يبا ناباور النا

آمدن  شیصحبتش بامادر و پ... اسم ارس... یمیقد ریآن تصو.شهاب مقابل چشمش آمد. به تن ِ النا وارد شد

... شهاب ارجمند زاده... ارس ارجمند زاده... ارجمند زاده... او، ارجمند یمیاسم ارس و شباهتش با نام عشق قد

محسن . دیدو رونیازچله رها شده ب ریمثل ت "امکان نداره.... هن....نه".تکرار کرد رلبیز.ستادیا یقلبش داشت م

را باز کرده  نیدرماش هیسا. دیدو رونیجان ب مهین یالنا بانفس. کرد یدود م گارینشسته بود وس شیهنوز سرجا

بود که  یاز بغض. بود ياز بهت وناباور.نبود دنینفس نفس زدن از دو نیا. کرد شیالنا نفس زنان صدا.ندیبود،بنش

. او گره بخورد، به وحشت افتاده بود ي ندهیکه قرار بود به آ ياز گذشته ا. اش نشست نهیس يمثل بختک رو

با ارس  یشهاب چه نسبت. کشاند یرا تا کابوس م شیاهایرفت و تمام رو یکه داشت م دیدو یم يا هیدنبال سا

 داشت؟

 نهیس يالنا دست رو. کردیم یبه تن داغشان دهن کج سرما. زد یفیرعد خف يزییآسمان غروب پا. ستادیا هیسا

 .ستادیا هیاش گذاشت و مقابل سا

 ...اون عکس... مامان؟ اون عکس يریکجا م_
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 :پرش سر رفت يوباز چشم ها دیلرز یم شیصدا. صورت النا گذاشت يدست رو هیسا

 ...النا واال شک داشتم که یاسم ارس و تو بهم گفت_

 :فرود آمد و با بغض گفت شیلب ها يالنا رو يزده  خی دست

 ...یعنی... یعنیداره ؟  یمن اشتباه کردم مامان؟ شهاب به اون عکس ربط_

آن را . بود یآب يهمان دفترچه  هیشب يزیچ.دیکش رونیرا ب يگرید يو دفترچه  دیساکش را کش پیز هیسا

 :النا گذاشت و درآغوشش گرفت يدستها انیم

بهت  خواستمیم. زدلمیببندم ونشد عز امیآر يبخاطرت چشممو رو خواستمیم. ابهت بگم ونشد الن خواستمیم_

 .دخترکم ومدیکن و قلبم باهام راه ن يبفهمونم که دور

داشت .  دیاشک او چسب يبه شور شیلب ها. دیصورتش را بوس هیسا. شد ریسراز شیچشم بست واشک ها النا

. کردینگاه م رهایوناباور هنوز به رد تا سیخ ییالنا با چشمها. نشست نیکرد و داخل ماش شیرها. آورد یکم م

 یدلش نم گرید. خوردیجلدش سر م يباران رو يقطره ها. به دفتر نگاه کرد. باران نم نم شروع به بارش کرد

 خواست، اما روزگار بادلش یگذشته را نم ي هیسا. دوست نداشت ارس را بشناسد.راز بشکند نیخواست طلسم ا

 ...اجبار بود کی نیوا. کردیگذشته سفر م دبهیبا. کردیم يسرسره باز

**** 

 

 :یدفترآب

 

 شیبرخالف ِ سه ماهه پ. بود زخوبیروزها همه چ نیا. به لب آورد يلبخند. به خودانداخت نهینگاه را درآ نیآخر

. باشد یگاه خوب و محکم هیتواند تک ینداشت که او م يدیروزها ترد نینشست، ا دیکه کنارِ آرش با ترد

که از سر  ییبه آن همه تنها یشد اما وقت یاوقات رفتار واعتقاداتش،باعث آزار دخترك م یگاه نکهیباا

آرش ،  يخانواده  ندهیناخوشا يکنار نگاه ها یها حت ي،بلند یاالنش با تمام پست يکرد؛ روزها یگذراند،فکر م

بارها کنار گوشش گفته بودکه  الیل. بود یکاف ياحترامِ ظاهر نیفعال هم شیبرا.آورد یم شیرابه رو یخوشبخت

. دیطلب یو متانت م يصبور یکم.همسرش ارتباط برقرار کند يبا خانواده  حون نیتواند به بهتر یزن م کی

نخواهد  شیآرش هم نشان داده بود که تنها. بود ادیهم ز الیآمد ؛ اما اعتمادش به ل یاز نظرش سخت م نکهیباا

دوست داشتن  ياش را پا یرفتار پرمهر و همراه هینبود اما سا يظاهر ياهل ابراز عالقه  ادیز نکهیباا. شتگذا
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آورد را  یمقابل چشمش م شتریرا که آرش راب یلیمدت وسا نیتمام ا. هم توقع نداشت نیاز ا شیگذاشت وب یم

سرزدن هم  يبرا یارس حت یاما وقت. رفت  یوغم زدگ یتامرز افسردگ ییابتدا يروزها.مقابل خود گذاشته بود

کم کم کمرنگ شد و با حضور پررنگ آرش  ادشیرساند،  یآنها م یو در جواب همه گفت خود راتاعروس امدین

بود  یاجازه نداد فکرش به خطا برود وبه احساسش گوشزد کرد که آن محبت زودگذر تب. رفت هیکامال به حاش

دانست  یکه حق خود م يزیچ.ردیبگ یاجازه داد تا رنگ خوش شیر به روزهاافکا نیباهم. که زود هم عرق کرد

 .بود یزود خو گرفت وراض یبا سهمش از زندگ. ستتمام نداشته ها ب يوچشم رو

 .ادیبارون گرفته و آرش خان هم داخل نم ؟يآماده شد هیسا_

 .برگشت دویاش کش يدست به روسر عیسر

 الجون؟یظاهرم مناسبه ل. آماده ام_

 :گفت يو با لحن پرمهر دیصورتش را بوس. رفت و درآغوشش گرفت شیپ الیل

 فتیصبح گذاشتم تو ک.مقدار پول برات گذاشت  هی یعل هیسا یراست.هیعال یهمه چ. زمیعز یخوشبخت باش_

 ...اگه کم بود زنگ بزن که. حواس که ندارم.نره ادمیکه 

 . ستین يازین.من هنوز اون حسابمو دارم.الجونینه ل_

 . ماباشه ي هیهد دتیحاال خر. لتیوسا يبرا یاونو که گذاشت_

چانه اش گذاشت و صورتش  ریدست ز الید،لیبگو يزیتا خواست چ.انداخت نییمحو شد وسرش را پا هیسا لبخند

 :بااخم گفت.را باال آورد

 يریوم گذرهیزود م یلیدوهفته هم خ نیانشاال ا. تهیوشاد یاالن فقط وقت خوشحال. هیسا ای،نکرديبغض کرد_

 .هیچ یخوشبخت يمزه  یفهم یاونوقت م. خودت  یسر زندگ

 .شمام ونیتاآخر عمرم مد. همه محبتو چطور بدم  نیدونم جواب ا ینم_

 .حرفونزن نیپس ا. دخترم يتوشد.خداکه به من بچه نداد_

 :دیلبخند زد و صورت زن را بوس هیسا

 .دست خدا درد نکنه. دارم یچه مامان جوون وخوشگل_

 :تر شد قیعم الیل لبخند

 .اون پسر منتظره. خودت و لوس نکن نقدریبرو وا ایب_
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جوابش را .قدم شد  شیپ شهیآرش ، درسالم دادن ، مثل هم دنیباد. کرد یباالخره دل کند و خداحافظ هیسا

رد وبدل شد و  نشانیب یمعمول ياحرفه. شد یاصل ابانیآرش راه افتاد و وارد خ. نشست نیگرفت وداخل ماش

زد و آرام ومحتاط  ایباالخره دل به در. کرد که آرش ناراحت است یاحساس م. حاکم شد انشانیبعد سکوت م

 :دیپرس

 شده؟ يزیچ_

 ییآشنا ابانیوارد خ یوقت.نکرد  ياصرار شهیمثل هم هیسا. نگاهش کرد و با تکان سر پاسخ داد آرش

 :دوباره به حرف آمد. تعجب کرد هیشدند،سا

 خونه اتون؟ میر یم_

 :جوابش را کوتاه داد یدرحال رانندگ آرش

 .آره_

 م؟یکن دیخر میمگه قرارنبود بر_

 . دنبال مامان و خاله ام برم دیبا.میر یم_

 کنن؟ دیخر خوانیم_

 .دیشا_

 :شد جیگ هیسا

 برن؟ خوانیپس کجا م_

 .هینداره سا دنیپرس. گهید دیواسه خر انیبا ما م_

 :فقط آرام گفت. اوردیخودش ن يناراحت شد اما به رو هیسا

 .نگفتم يزیمن که چ. یشیم یچرا عصبان_

 :داد حیو توص دیکش شیکالفه دست به موها آرش

 .رسمه گنیم. اما به خرجشون نرفت جاستیصحبت کردم که اومدنشون ب یهرچ_

 . بودم دهیمنم قبال د. دونم یم_

 هیسا. دیایآرش به او گفت منتظر بماند تا ب. نزدند یحرف گرید دندیکه به خانه رس یتازمان. نگفت يزیچ آرش

شد تا کم  يسپر يادیزمان ز. شد فشیبا بند ک يانداخت و مشغول باز نییسرش را پا. اطاعت کرد عانهیهم مط

بود و  ستادهینه اارس مقابل خا. دلحظه لرزش قلبش را حس کر کیسر که بلند کرد،. کم حوصله اش سر رفت
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، دستش  هیسا دنیباد. را حس کرد که چشم چرخاند ینگاه ینیانگار سنگ. دست باال برده بود تا زنگ بزند 

آمد تا دخترجوان جلوتر  شیپ یارس لبخند زد وقدم.شد ادهیاراده پ یب هیسا. افتاد نییمکث پا يبعداز لحظه ا

 :دیکرد و پرس یاحوالپرس یارس با مهربان. برود وسالم کند

 ؟یچرا داخل نرفت_

 یم يگرید زیکند اما لرزش قلبش چ یدگرگونش نم گریاو د دنیکرد د یفکر م. چشم نگاهش کرد ریاز ز هیسا

 .گفت

 .انیب هیمنتظرم که بق. دیخر میراستش قراره بر_

 :مکث گفت یبا کم ارس

 ه؟یعقد وعروس دیخر یبه سالمت_

سرتکان داد . که پشت پلکش سوخت دیهوا به دل خودش سر کش یبغض ب ایاو غم داشت  يصدا دینفهم هیسا

 :ارس برخالف او لبخندش را پررنگ تر کرد و گفت.کرد دییخفه تا ییو باصدا

 !انهی یتون یم نمیبب. سهیکم خس هی.  هیآرش و خوب کله پا کن سا. مبارك باشه. چقدر خوب_

باتشر  دینکش هیاو بود اما به ثان يباز کاش ارس جا لحظه از ذهنش گذشت که کی.سرش را باال آورد هیسا

 دنیاما باد.آمد رونیب یعصب یکم يهمان موقع هم در باز شد و آرش با چهره ا. برخود لبخند زد و تشکر کرد

لبخند کم .قدم شد شیاو پ دنیشدرآغوش ک يارس زودتر جلو رفت و برا.ارس جاخورد و باتعجب نگاهشان کرد

 :دیپرس يبا کنجکاو. او شد تیارس متوجه عصبان. جواب نگذاشت ید و محبت او را ببه لب آرش آم یجان

 شده؟ یچ_

 :سرتکان داد آرش

 .میزن یخونه ومفصل حرف م امیم.حاال فعال عجله دارم.یچیه_

 ؟يخوایکمک نم.خب یلیخ_

 یاما نم ادیالبته مادر گفته کارگر م. دارم ازیبه کمکت ن یوحساب میخونه رو جابه جا کن دیفردا با یامروزنه ول_

 .انهیجمع وجور کرد  يهفته ا هیباال رو يدونم بازم بشه اتاقا

 :اخم کرد ارس

 ؟یاونجا واسه چ_

 :انداخت وگفت هیبه سا ینگاه مین آرش
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 .انیم نامیاالن مامان ا. هیسا نیتو برو عقب بش_

از پشت . نشست نیکرد و داخل ماش یاز ارس خداحافظ. نددرمورد اتاق ها بدا يزیچ ستیکه قرارن دیفهم هیسا

شود  ایبرود و ماجرا را جو نییپا خواستیدلش م. ارس نگران شد يبا درهم شدن اخم ها.به آنها نگاه کرد شهیش

. گذاشت یخبرش نم یآنها بود، آرش ب هاحتماال هرچه مربوط ب. اش را گرفت یودل نگران ياما مقابل کنجکاو

 يقربان صدقه رفتن مادر را برا. شد تا سالم کند ادهیآمدند،پ رونیآرش از در ب يبعد که مادر وخاله  قهیچنددق

 .لبخند به لبش آمد و فقط از دور نگاهشان کرد.دیارس شن

 :و گفت دیصورت مادرش را بوس ارس

 گه؟یم یمادر،آرش چ دیقربون صدقه من بر دیحاال وقت دار_

 :گفتزن درهم شد و خاله  يها اخم

و سخته  شهیزنم معذب م گهیآرش م یول یستیحاال که تو ن. خودشون باشن کینزد یاول زندگ خوادیبده م_

 ...و

 :مداخله کرد آرش

 .رشدهیفعال د.میکن یبعد بحث م_

درقسمت . سالم کرد اما سرد جوابش را گرفت هیسا.کرد ییراهنما نیمادر وخاله اش را به سمت ماش سپس

 يکه مادر آرش سر حرف را باز کرد و برا دیطول نکش یلیشده بود اما خ جیگ یکم. ست عقب کنارِ خاله نش

مشترکشان با  یزندگ يرارابهانه کرد تا ب هیسا یخودشان و کم تجربگ يدلسوز. شروع به صحبت کرد  هیسا

 يباال يهم تنگش چسباند ودرآخر اضافه کرد که چون مادر يوبزرگتر حتینص یکل. باشد یخوب يآنها بهانه 

 نیکه در واپس یناگهان میتصم نیازا هیسا.دهد، بهتراست کنار آنها باشند ادشیکردن را  ینبوده تا زندگ هیسر سا

نگفت  يزیانداخت وچ نییسرش را پا. نشاند شیاو بغض به گلو خرجاخورد اما حرف آ دیرسیروزها به گوشش م

 :مخاطب قرار داد میکه زن اورا مستق

 دیکن یعروس. دهیکار دستت م یتجربگ ینه ب ،يبه جهاز دار يازینه ن گهیعروس؟ د مخوایمن بد تورو م_

 ؟یستیمخالف که ن. ياریب لتویکه مختصر وسا میکن یم یباال رو خال يفردا هم من وپسرا اتاقا.جا نیهم دیایوب

آرش از داخل . نگفت  يزیمخالفت کرد اما چ شودیحق به جانب حرف زدن،مگر م نیباا دیبگو خواستیم دلش

 :نگاهش کرد و گفت نهیآ

 . به نفعمونه. هینداده سا يبد شنهادیمامان پ_
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 :زد یزورک يسربلند کرد و لبخند هیسا

 . دیکه گرفت متونویتصم. مونه ینم یپس حرف_

 :با اخم گفت مادر

. ستین دنیکه وقت خونه خر یوهزاربدبخت یآشفته بازار جنگ و قحط نیاالن توا. نزن دخترجان هیکنا_

 .دینیب یشماها فقط ظاهرو م. دنیپوال زحمت کش نیواال واسه ا.کنن یصدتومنو باهاتون هزارتومن حساب م

 :گفت یآرش بااخم و ناراحت. نگفت يزیبغ کرد وچ هیسا

ر ارس و دخترخاله خواستن برن س یفقط وقت.دوباره دیبحث نکن.گهید میقبول کرد.نگفت يزیکه چ هیسا_

 .خرمیمن خونه م شونیزندگ

 :بااخم گفت خاله

 .رو هم معطل کرده سهینف. کنه یارس که فعال جبهه رو ول نم_

 یکه قرار بود زندگ يرا بابت خانه ا هینظر آخرسا یکشاندهشد،بدون آنکه حت يگرید يراحت به واد یلیخ بحث

شدنظر  دهیکه خر یلیدرمورد وسا یلیخ. تا غروب گذشت یکه شروع کرد به سخت يبرخالف روز. کنند،بپرسد

 فیدرمقابل آنها ضع. کردیم دییاو هم فقط تا. کردند یم هیگرفتند و دست سا یآمد م یازهرچه خوششان م. نداد

 هیخاله درگوش سا. نشستند  نیباز داخل ماش. تمام شد دهایغروب که خر کهینزد. بود و قدرت مخالفت نداشت

 :آرام گفت

 .دکتر میبر دیدنبالت با میایفردا صبح من ومادرشوهرت م_

کرد دود از گوش  یاحساس م. داد تا بناگوش سرخ شد حیزن کنار گوشش توض یباتعجب نگاه کرد ووقت هیسا

خواست زودتر آن  یفقط دلش م. اشکنجهیسنت بود  نهایا.بود دهیحرفها رانشن نیتابحال ا. زند یم رونیب شیها

 ....ساده بگذرد د،قرار نبو کردیآنقدر هم که فکر م. برسد وراحت شود انیپابه  ییروز کذا

**** 

 د؟یواسه ساعت چند قرار دار_

 :بدون آنکه سربلند کند، آرام جواب داد هیسا

 . که دارم یگفتن ساعت چهار با شما برم به آدرس_

 :کنارش نشست و دستش را گرفت.اورا درك کرد یناراحت الیل

 . پس از آرش دلخور نباش. کنن ینم ریمردا خودشونو درگ. خانماس  نیب. هیرسمه سا زایجور چ نیا_
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 :از کنار او برخاست و گفت. سرخ شد یبار از شدت شرم و ناراحت نیچندم يبرا هیسا

 .است هیحق با بق شهیانگار هم. نزدم یمن که حرف_

 شهیهم. حساس بود نقدری،ا یموضوع نیچن به يکمتر خانواده ا. تکان داد و رفتن اورا تماشا کرد يسر الیل

 شیارجمند زاده ب يشد اما انگار خانواده  یاجرا م یمانده بود و روز عروس امیاال میبود که ازقد یهمان رسم

تر جلوه دهد تا کمتر باعث  يعاد هیسا يداد بحث را برا حیخودش هم ناراحت بود اما ترج. ازحد حساس بودند

 :آمد،متعجب برخاست و گفت رونیاو که آماده از اتاق ب دنیبا د. اش شود یناراحت

 ؟يریکجام_

روز  يبچه ها تا برا شیسر برم پ هیکرده بودم که  يزیمنم برنامه ر. از قبل واسه امروز قرار نذاشته بودن_

 .امیوزود م رمیم. با مسوولشون صحبت کنم یعروس

 :لبخند زد الیل

 .شنیخوشحال م یلیخ. یکن یم یچقدر کارخوب_

 ؟يایشما م_

سالم منم بهشون . شهینگران م میخونه ونباش ادیب یعل.شهیرمید گهیاومدم امااالن د ی، م یگفت یزودتر م_

 .برسون

 :زد شیدوباره صدا الیبا لبخند چشم گفت که ل هیسا

 .يدنبالت وتنها نر ادیکه خودش ب یگرفت یباآرش تماس م_

 .کنه یوقت نم. خونه اشونو جابه جا کنن ياتاقا خواستنیگفتم که امروز م_

 .ینکن رید. پس مراقب خودت باش_

بچه ها برود  دنیهم به د گرید يروزها تواندیدانست که م یخودش هم م. کرد یسر تکان داد و خداحافظ هیسا

عادت به . از آنها غصه بخورد ییجدا ينداشت تا برا يخانواده ا. داد یآزارش م یبیغم عج. اما دلش گرفته بود

 یم الیخ. بااو فرق داشتند. دیترس یآرش م ياز خانواده . یکس یهمه ب نیا يداشت و دلش سوخت برا ییتنها

پوزخند . عجله کرده دیکه شا دیفهم یشود اما تازه م یجبران م شیبه آن جمع، تمام کمبودها وستنیکرد با پ

ناجور بودن،  يو وصله  یو داشت به چاه بدبختکرد  داینجات پ يدربه در ياز چاله . به لبش نشست يدرد آور

اتفاق  کیدائم منتظر . زدیشور م يخودیدلش ب.درآن لحظه به سراغش آمد ایدنبد  يتمام حس ها. افتاد یم

افکارش . رفت یها م وارید يرو که قدم زد از گوشه  ادهیدرپ. کرد يشتریب اطیشد،احت یکه رد م ابانیاز خ. بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٣٤٨ 

مقابل مرکز که . بود نیهم رشیتقد. نبود يچاره ا. رفت یم ی، باخستگ هیو سا دندیکش یاورا دنبال خود م

بچه ها  نیکنارا. را که گرفته بود،دردست جابه جا کرد وداخل رفت ینیریش يجعبه . به لبش آمد د،لبخندیرس

 .گرفت یآرامش م یکم

گذاشت و وارد موسسه  یرا پشت در جا م شیانگار غم ها. را فراموش کرد زیکه کنار آنها بود ، همه چ یساعت

. فکر کند يداد به همکار شنهادی، پ دیاو در ارتباط با بچه ها د يوعالقه  لیهمه تما نیا یمسوول وقت. شد یم

هرچند که قبال .کرد ینم یموضوع مخالفت نیااآرش ب دیشا. کند  یقول داد که فکر م. لبخندزد و تشکر زد هیسا

 رونیاز نگهبان تشکر کرد و ب. بار فرق داشت نینکند، اما ا یکار کردن بحث ای لیگفته بود درمورد ادامه تحص

 هیسا. را مقابلش گرفت  کیاز ک یظرف کوچک يپسربچه ا. ها شلوغ بود ابانیخ. بود ادیاز اع یکی کینزد. آمد

که به  یفرع يکوچک را به دهان برد و سمت کوچه ا کیک. گرسنه بود. و تشکر کرد دیدست به سرش کش

بود که  دهیکوچه نرس انیهنوز م. خلوت بود شهیکوچه هم نیابان،ایبرعکس خ. شد رفت یم یمنته ابانیخ

. هجوم آورده شیمعده اش به گلو کردیاحساس م. ردیبگ واریباعث شد دست به د یوناگهان دیاحساس تهوع شد

 شینفس ها. دیمجاور چسب سیخ واریدستش به د. خورد نیلرزانش زم يزانوها يشد و رو یتنش خال کبارهی به

 یاهیچشمانش س.گرفت شیگلو ریدست ز. دیجام شوکران بود و غافل سرکش کیانگار آن ک. به خس خس افتاد

رگ و م يفرشته . بود  دهکر خیتنش . راباز وبسته کرد شیچندبار چشمها. شد کینزد ییآشنا بتیه. رفت یم

 ...دیرفت ، خدا رابه کمک طلب یاهیچشمانش که س شیآشنا بود؟ پ شیبرا نقدریعذاب ا

*** 

. تر شد اریهوش یکم. را بهم فشار داد و باز کرد شیچندبار چشم ها. پلک گشود یمفرط یجیگ بااحساس

. بود یآهن لیپر و وسا مهین يبود که پر از کارتن ها یو ترسناک اهیس واریچهاد. دیچشمانش در اطراف چرخ

را به  شیدست ها وپاها یمیطناب ضخ. با ترس به خودش نگاه کرد.  دیچیپ شیخورد ودرد در دست وپا یتکان

دستمال .بکشد  نییآمد، باعث شد چشم پا یکه به دهانش م يو فشار شیسخت بودن نفس ها. بود دهیبند کش

 يرو شیموها.به خودش بدهد یکرد تکان یسع. شد یته دلش خال. هم مقابل دهانش را بسته بود یاهیس

شدنش چه  یدخمه و زندان نیچه خبر بود؟ ا. دنداش را هم برداشته بو يروسر.مانتو تنش نبود. ختیصورتش ر

 نیچراغ عالءالد کی يخورد و صدا يا لهیبه وس شیپا.خودش را تکان داد یباهزار بدبخت. داد یم ییمعنا

وسرما محاصره  ییبغض وترس و تنها. دیچینفت دراتاق پ يبو.راجمع کرد شیباترس پاها. خوردنش آمد نیوزم

 نییاش را به سمت پا دهیباز شدن نگاه ترس ژیق يچه خبر است؟ صدا تدانس یاش کرده بود وهنوز نم
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ناباورش به مرد  يزمان در آنِ واحد متوقف شد وچشم ها. شد دایاز پشت کارتن ها پ اهیس يا هیسا. برگرداند

 اه،یس ينفسش پشت آن پارچه . ماند رهیخ ستاد،یخورده اش ا نیکه دست به کمر مقابل تن بسته وزم یهیکر

و نفس  نیآن قدر فضا سنگ. حرکت وباترس نگاهش کرد یفقط ب. جاماند اهیس ياز آن انسان نما دهیستر

وحشت آور او از  يخنده . درخود جمع شد هیسا. مرد به طرفش خم شد. که ظاهرش را فراموش کرد ربودیگ

 يوصدا دیچیه پیدرمشام سا يگند يبو.به طرفش خم شد شتریب. تر بود هیزرد و تهوع آورش کر يدندانها

 :دینحسش را شن

 .گفتم پا رو دم من نذارجونور  شه؟یتموم م یهمه چ گهی، د يمن و لوبد يفکرکرد_

تو بگذارند اما  يکه رو وانیاز اسم ح فیح دیبکشد و بگو ادیفر خواستیم. دیچک هیچشم سا ياز گوشه  اشک

 دیکش شیدست به موها. نشست هیزانو، کنار سا يرو. دیگنگ به گوش کمال رس ییفقط صدا.خفه بود شیصدا

 :مشمئز کننده گفت یو با لحن

 .گذره یکه خوش نم یبادشمن. لب تر کن  ،یمث هما و آرزو دخترم باش يگفتم اگه دوست دار_

خسته شد  یوقت. زدیکرد و قهقهه م یفقط نگاه م طانیش کیاومثل . به نفس نفس افتاده بود. تکان خورد هیسا

 شیرحمانه موها یآنقدرب. دیچیپ هیدرد تا مغزاستخوان سا.چنگ شد  شیموها انیو از تکاپو افتاد، دست کمال م

 :وشش ، حالش را به هم زدگ ارنحس او کن يصدا. کنده خواهند شد شهیاز ر کردیکه احساس م دیراکش

 ستیمشت که معلوم ن هی. ، بدبخت يپدر ومادرا؟ توخودت ازهمه بدبخت تر یاون ب یناج يشد يفکرکرد_

بدم که بعدا  ادتونیکار خوب وپر درآمد  خواستمیم ؟ياریزاهدا رو درم يبعد واسه من ادا ن،یننه،باباهاتون ک

 . بدبختا  دیوانمون

 : دیکش شتریراب هیسا يموها

. من خودم خدام. تونست برسه یاونقدر راحت از دست مامورا فرار کردم که به ذهنتم نم شیقاراشم نیتوا_

 . رمیگیمنتها جون تورو کم کم م. رمیگیوم دمیجون م. لمییعزرا

و عقده  نهیکمال با خشم وک. نگاهش رنگ درد گرفت .گرفت یرام هیداشت جان سا یوترس و بدبخت درد

 :نگاهش کرد 

آدم سرشناس ، نتونستم بذارم عوض دربه در کردن من راحت  هی، اونم با کهینزد تیعروس دمیشن یوقت یول_

. ،حالت از دختر بودنت به هم بخوره ینگاه کن نهیکه هر وقت خودتو توآ دمیبهت م یدرس.یکن یو زندگ یبتمرگ

 یسر بلندکن ینتون گهیکه د. ننکسگ باهات رفتار  هیتامث . ینکن یبا بزرگتر از خودت شوخ يریبگ ادیتا
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کس رغبت  چیه گهید.يودممو لگد کرد ویمنو نشناخته بود. وکارهاشونو گرانیچه برسه به د ینیواطرافتو بب

 .کنه یشهرو پر م نیکه گوش ا ییرسوا نیبهتر بود تا ا یواشکی یهرزگ. کنه نگات کنه ینم

مانده  رهیدرقالب آدم خ یچشمان وحشت زده وگشاد شده اش به گرگ. خورد نیزم هیسرسا.را رها کرد شیموها

دست اوکه سمت کمربند کهنه اش رفت،چشمانش گشادتر . معلق شود ایو دن ردیچشم بگ دیترس یم.بود

 شیصدا.افتاد تقالبه .بجهد رونیپاره شده اش ب يازحدقه ها شیاالن است که مردمک ها کردیاحساس م.شد

 يدرد. دیچینفت پ يبو. شد سیتنش خ. دیجر خوردنِ بلوزش راشن يصدا. ته شده جاماندبس یاهیپشت س

 نیکفتار خفه شد که درع کیدست  ریپشت آن دستمال وز شیها ادیآن قدر فر. دیچیوحشتناك درتنش پ

 یهرزگ. شد یدرسرش اکو م ووحشت آور ا يحرف ها.نگاهش کرد ایجان داد و دن. بارها جان داد یزندگ

 نیسوخت و زم. را مچاله کرد و آسمان غرش کرد کرشیپ یکی یکیضربات ! ؟؟.گفت یچه م... یی،رسوا

 ..."کند یوسکوت کرده،فقط تماشا م ستادهیخداکجا ا"دیچیسوال در ذهنش پ کیفقط . ستادیخود ا يسرجا

***** 

زد و به ساعت  یچنگ م شیموها انیآرش دائم م. رفت یقدم رو م یعل.چاندیپ یرابه هم م شیدست ها الیل

بدون مکث به سمت  یعل. تلفن زنگ خورد. کرد یبود و تماشا م ستادهیا يکرد، اما ارس فقط گوشه ا ینگاه م

ساعت . ستین هیاز سا يخبرو قطع شدن ِ تلفن، باز معلوم شد که  شیبا برهم خوردن پلک ها. تلفن رفت

 :نگاه کرد الیبه ل دویآرش دست به صورتش کش. دوازده شب بود 

 بره موسسه؟ خواستیفقط م_

 :ارس جلورفت و آرام گفت. را درمشت جمع کرد وسر تکان داد حشیتسب الیل

 .میخبر بد سیبهتره به پل. افتاده یصددرصد اتفاق ومده،یموقع ن نیتاا یوقت_

 :دیچرخ يآرش فور سر

 س؟یپل_

 :شانه اش گذاشت يدست رو ارس

پونزده  کهیدختره مردم نزد. دست گذاشت داداش يدست رو شهینم یول.بفهمه یکس ذارمینم.من آشنا دارم_

 . ساعته که گم شده

 :ارس سرخم کرد. سر تکان داد صالیواست یبا ناراحت آرش

 . زنم یزنگ م نجایاگه توروخواستن به هم. برگرده دیشا. يکالنتر رمیمن م. بمون نجایتو ا_
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 ..بابا اگه بفهمه _

 :تکان داد و فقط شانه اش رافشرد يسر ارس

 . بامن  هیجواب بق. فقط دعا کن سالم باشه_

 یم زییپا لیدراوا يباران تند. رفت رونیکرد وب ی، آهسته خداحافظ یوعل الیبه ل ییبانگاه گذرا. را گفت نیا

گفت؛  یکر ملب ذ ریدائم ز. بردلش افتاده بود يغوغا و آتش ممنوعه ا. صورتش راسمت آسمان گرفت. دیبار

 نیماش. فاجعه، رخ داده است کی فتگ یدرونش م ی، اما حس دیفائق آ ریگ بانیگر يدل آشوبه  نیبلکه برا

اراده  یب شیپا. جسم مچاله شده افتاد کیبه  يلحظه ا يبرا نیکوچه ، نور ماش چیدر پ. راروشن کرد و راه افتاد

 يزیچ ندچهیداد تا بب یکوچه درست اجازه نم یکیتار. برد رونیداد و سرش را ب نییرا پا شهیش. دیترمز کوب يرو

قلبش حکم . انسان بود کی. اشتباه نکرد. کرد زیر یراکم شیچشم ها. شده است عدرخود جم وارید يگوشه 

 یب. را زمزمه کرد هیاز عقل وشرع اجازه نگرفت و نام سا شیلب ها. فرمان رفتن گرفت شیداد وپاها ستیا

 دیسرش رس يارس باال. جمع شد شتریدرخود ب ییپا يشدن صدا کیدخترك بانزد. شد هادیپ نیمکث از ماش

دست  "هیسا"کنار او زانو زد وزمزمه کرد . حالش را بد کرد یتکه پاره و گل يلباس ها. خشکش زد. شد  خمو

را گرفت و بلندش  شیبازو. بود دهیهنوز صورتش راند. که فشار آورد تا بلند شود دید مانیس يلرزان او را رو

صورت  ينگاهش رو. اش بود هیانگار فقط سا.بود هیسا هیشده شب یجسم متالش کی. اما خشکش زد. کرد

آب دهانش راقورت داد و صورتش را . خون ها گرفت و صورتش را پر کرد يباران رو.حرکت ماند یمتورم او ب

 :آشفته وناباور زمزمه کرد. صورت اوبرد کینزد

 ؟یکش ینفس م... هیسا_

با شلپ شلپ آب  شیپاها يصدا.  دیدو نیسمت ماش. و ارس بلند شد دیپلک او چک ياشک از گوشه  قطره

 !ستیکه رخ داده،چ يفاجعه ا کردیفکرش راهم نم. بود یباران قات

*** 

 نیچندروزه در بدتر ياز مقاومتها یکم ،دستيخبر یرژه رفتن ها وب نیا. را گذاشت و پشت در اتاق رفت تلفن

 ییدرروشنا یوقت.کرد ینم شیرها يوحشت لحظه ا. حال دلش بد بود. نداشت یمقابل ارتش بعث طیشرا

تکه پاره  يآن لباس ها. نبودتصادف  هیشب. معلوم بود یضرب و شتم به خوب د،آثاریرا د هیصورت سا مارستانیب

 ...افتاده بود و رونیب يرفته واز روسر یکه هرتکه اش سمت ییموها.  یو گل
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داشت تابخواهد به  یپناه دشمن یدخترك ب کیبا  یچه کس. داد هیتک واریصورتش گذاشت و به د يرو دست

 دن،یآرش به محض رس. ستادیکمرصاف کرد و ا. دیراشن ییپاها ينگذشت که صدا یلیخ. اندازتشیروز ب نیا

 :دیپرس

 کجاست؟تصادف کرده؟_

 :و آهسته گفت دینگاهش رادزد ارس

 .دونم ینم_

 :گفت یعصب آرش

 کنه؟یم کاریچ نجایارس؟ پس ا یچ یعنی_

 :چشم نگاهش کرد و شرمنده گفت ریاز ز ارس

 .بعدم به شما خبر دادم. مارستانیفقط رسوندمش ب.بدبود یلیحالش خ.کردم داشیخودشون پ ياز وسط کوچه _

نامرتب او  يتازه نگاهشان به لباس ها.او ثابت ماند و ارس فقط سر تکان داد يلب ها يهرسه آدم رو نگاه

به طرفش  عیهمه سر. آمد رونیکه دراتاق باز شد و دکتر ب دیبگو يزیو خواست چ دیرا کش شیآرش بازو. افتاد

 :گفت یوناراحت تیزن با عصبان.رفتند

 دختر کجان؟ نیپدرومادر ا_

 :خورد و جلو رفت یآرش تکان. تمرکز ازهمه گرفته شده بوددر لحظه قدرت . برقرار شد سکوت

 شده؟ یچ. نامزدمنه_

 :کرد شیها بیصورت آرش ثابت ماند و دست درج يزن رو نگاه

 ...يپدر... يبرادر. اخواهرشیخانواده خودش کجان؟ مادر_

 :بار گفت نیا یعل

 .دییبفرما. دخترمنه هیسا. نفس ماروگرفت یخانم دکتر نگران_

. تواند پدر دخترك نگون بخت باشد یمرد نم نیکامال مشخص بود که ا.انداخت یبه عل ینگاه خاص زن

 :سرتکان داد وگفت

 . دیتر کینزد یعنی دیینجایشما ا یبدم اما وقت حیخانواده اش توض يبرا دیبا_

 :نگاه کرد وگفت الیل به

 .ایشمابامن ب_
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را گرفت اما آرش اعتنا  شیارس بازو.دکتر راصدا زد یآرش عصب.دبه آنها کرد و دنبال دکتر راه افتا ینگاه الیل

 :راه دکتر راسد کرد و طلبکار گفت.نکرد 

 ..زن من لت وپار بوده،پس. جوابگو باشه یکس دیخراب شده نبا نیتوا_

 .دمیم حیخانم توض نیا يبرا_

 ؟يدیم حیتوض یواسه ک.من شوهرشم_

 :برآشفته گفت زن

 نه؟ ای يبشنو يطاقتشو دار. چون فاجعه رخ داده_

 :ادامه داد یو او با ناراحت دیترس خورد اش به زن چسب يچشم ها. الل شد آرش

  ه؟یچ یدونیفاجعه که م_

 :رازد دشیام ي شهیر يبعد يو جمله ا زشدیگوشش ت. شد لیمتما یآرش جمع شد و سرش به سمت صورت

 ... وضرب وشتم، تو مرز مرگه يگر یهمراه با وحش. مکنشکل م نیبه بدتر. بهش تجاوز شده_

دست مغرور مرد افتاد و نگاه . دیتن شرافت ، خجالت کش يِکبود نیآسمان از ا یاهیس. سکوت گرفت ارایدن

. مبهم دورش را گرفت ییو صداها دیکرده،چسب خی واریپشت شکسته اش به د. اش به روبرو ثابت ماند دهیخشک

 ... ایتمام شدن دن یعنی یفاجعه گاه

 ؟يدیاشک بار فرشتگان را کجا د يچشم ها"

 ... يگلوله کرد شکشیزمان که توتن پ آن

 ...يمرزکرد حفظ

 ...و لبخند برلب  یبست ازهرای سربند

 ...تن یآن سر ب بر

 ... یبست ییطال يطلوع روزها دبهیام

 ...که ازدرون  یخبرنداشت

 ...مکند یزالوها خون را م یگاه

 ...مکند تا منفجر شوند یم

 ...بود تلخ

 ...سم کشنده کی مثل
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 ...سوال است يمن جا يبرا و

 قدرت رادانست؟ یکس

 د؟یبه برگشتن خورش دبستیام شودیم

 ...دهیکه روزگار چرخ دیگو یاست وساعت زمان م کیهوا تار هنوز

 .چه بگذارم يراپا يکبود نیدانم ا ینم

 ...تو تیمظلوم

 ...به تاراج رفته يها تیمعصوم ای

 ...کند یآشت میبا روزها دیخورش کاش

 "باشد هایکبود نیبرا ینورش مرهم دیشا

*** 

 یرا م اهیبود که سکوت مرگ آور آن اتاق سرد و س ییناودون پشت پنجره ، تنها صدا کیچ کیچ يصدا

تمام  ایدن کردیساس ماح. رانداشت دینورخورش دنِیطاقت د یاتاقک حبس بود و حت نیروزها بود ؛ درا. شکست

برد؛  یجسمش راروبه بهبود م يرفت وزخمها یکه هرچه جلوتر م یزمان. کند یسر م یشده و او در وقت اضاف

 یم شیوقت بود که سکوت را همدم لحظه ها یلیخ. دیکش یروحش م قیعم يرحمانه بر زخم ها یب یناخن

بغض . را پر کرد شیایکه دن یسکوت ياما نه اندازه  د،یکش یسر م اهشیس يبه روزها یاشک هم گاه. دانست

آنقدر . اش راحت حراج خورد یامااحساس و پاک بود،ن یکابوس ها محو شدن.نبود یغم انکار شدن. نبود یپس زدن

بغض نکرده،  الیغذا گذاشت، ل يآرش کنار ظرف دست نخورده  يها امدنیرا بعد از ن يانگشتر یساده که وقت

مرگ .شود دهیکش رونیآن همه جراحت ب يخواست عفونت ها یاما نم اوردیکرد به حرفش ب یسع .افتاد هیبه گر

سکوت، نجابت را  نیدرع رد،یاتهام بگ يدورتادور زن بودن را انگشت ها یوقت. شد یم یقشنگ يآرزو یگاه

دار ، مجازات کنند ،  غیمعنادار و ت ییبا نگاه ها يهمدرد يبدانند و به جا تیسر ببرند و طعمه شدنت را جنا

 ییپلک ها پشتاش را  هیپر گال ينگاه ها. خاموش نگه داشت نهیرا درس شیادهایفر. کند یم تیمردن کامروا

 يتا روز. که به خدابرسد ي،آن لحظات پر شکنجه را مرور کرد تا روز شیکابوس ها انیدائم م. بسته حفظ کرد

فقط از زن  بیس کی دنیچ ي؟ گناه آدم را برا يردان کشاندحوا به بند م يکند زن را به جرم خطا هیکه گال

 ي دهیآفر يگوش به فرمان وبرده  ،یک سست ارادگیاشتباه، بخاطر  کیبخاطر  استیا،دنیکه تا دن ؟یگرفت

زن  بیاما چرا نص یواعتقاد رابه خوردش ده مانیو درس ا یکن هیراتنب زادیشود؟ قرار بود خودت آدم گرتید
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. برتر را گرفت تیعنوان جنس.مرحمت ها شد؟ چرا دوباره مرد سوار بر مرکب غرور تازاند يته مانده  شهیهم

شود و  بیتکذ. شود ریتحق. عوض شود  تیگذارد، فقط به خاطر جنس یبردل زن م شکه خود ينگاهش با بار

 !باشدنجابتش رخ دهد وباز انگشت اتهام به سمتش  یدگیاز هم در يبرا يفاجعه ا تیدرنها

همه جور بگذرد  نیبود؟ قراربود خدا ازا یهمه سقوط وبه قهقرا رفتن چه کس نیمقصر ا. جواب بود کی دنبال

 ...خلقتش داشت یرحم یب نیا يبرا یجواب انهی؟

دستش کنار بالش را به چنگ . کرد یدرد م یاشک یاز ب. کرد  یدرد م شیچشم ها. را در بالش فرو برد سرش

 ...اما. آن ضربات هربار که تکرار شد، دردش را هزاربرابر کرد ادی. دیچیپگرفت و درد درتنش 

تا . ردیجان بگ شیتا صدا. رندیبگ یمرهم کم شیدردها دیگرفت تا شا یآرش سراغش را م کباریفقط  کاش

چنگ نزد تا به  شیبه گلو یحت. اش جا خوش کرد نهیدرس. کرد ينفس لجباز. نشود انیدرم یکی شینفس ها

. اش آورد دهیخشک بلبخند به ل شیتنش و نازکردن نفس ها دنیلرز.شدیداشت تمام م. تن پردردش رحم کند

که تکه تکه اش کرد و  يآوار.آوار ماند ریخودش ز نباریاما ا. خانه خورد اطیها باز وسط ح یبمب بعث.اشتباه نکرد

 ...کرد جان دادن هرروزه اش باز يرحمانه راه برا یباز ب

*** 

درخودش جمع شد و . حس کرد شیپوست پا يهوا را رو دنیبدن داغ وتب دارش عقب رفت و لغز ياز رو پتو

 :دکتر مچ دستش را گرفت و آرام گفت. چنگ گرفت انیرا م شیپتو

 . بدنت عفونت کرده باشه دیشا. یش نهیبذارمعا_

 :گفت یصورتش خم شدو با مهربان يدکتر رو. رابست و باز پتو را نگه داشت شیچشمها

 دیبا. دهیکه به آخر نرس ایدن. يازدست رفته بود مارستان؛یرسوندت ب یحالت چقدر بده؟ اگه به موقع نم نیبب_

 ...و  یکن یشرف و معرف یتا اون ب یباش يقو

ند تا بتوانند داد که از آرام بخش استفاده کن شنهادیپرستار آرام کنار گوش دکتر پ. فقط سر تکان داد هیسا

 :مخالفت نشان داد و فقط گفت يدکتر سربه نشانه . کارشان را انجام دهند

 .شهیکم م ينجوریا مونینگران. که تو خونش عفونت نباشه نیریبگ شیازش آزما_

 :گذاشت و افزود هیسا يبازو يرو دست
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به . ام مجبورت کنمخو ینم نیواسه هم. يشکنجه شد یبه حد کاف یحالتو درك کنم دخترم ول تونمینم_

 يواال اجبار شمیدست به کار م يهرموقع خودت اجازه داد. یفتیدست وپا ب ریکه ز يخواینم.خودت کمک کن

 .کنم یمرخصت م یحت.ستین

. رفت رونیبا تاسف سر تکان داد وب. قبل سکوت بود و سکوت يجواب دهداما مثل روزها هیبلکه سا منتظرماند

 :دیپرس یجلو رفت و با نگران الیل

 کنه؟ یقدر تشنج م نیچرا ا_

 :با تاسف گفت دکتر

 . بهش دست بزنه یکس دهیاجازه نم یول ادهیاحتمال عفونت تو بدنش ز_

را زمزمه  یشد و آرامتر کنار گوشش موضوع کینزد الیبه ل یکم. بود کرد الیکه پشت سر ل يبه مرد ینگاه

. کرد یکیبغض واشکش را ) س(فاطمه ای يو زمزمه گونه اش فشرد  يدست رو. دیپر الیرنگ از رخ ل. کرد

 . دیدست به صورتش کش ریدکتر تحت تاث

که اصال  عدازاونمی.کنم نهیداشت و نشد که درست معا يزیخونر. دمیفهم شیمن همون ده روز پ نمیا_

 ينجوریکه بعد از ده روز هنوز ا قهیجراحتش عم. باشه دهید یداخل بیممکنه آس.خطرناکه یلیخ. نکرد يهمکار

 . کنه يهمکار یسخته ول نکهیتا زبون باز کنه و با ا دیکمکش کن. کنه یتشنج م

 :گفت هیباگر الیل

 تونم بکنم؟ یم کاریآخه من چ_

متاسفانه با پس زده شدن از طرف نامزدش عمق فاجعه چندبرابر شده . بتونه کمکش کنه دیروانشناس شا هی_

 .کنهیانشاال خدا کمکش م.دیتالشتونو بکن. ازدست داد دویام دیدن اما نباوکاروسخت تر کر

حس و  یدست خودش زدوب يچندبار محکم رو الیل. گذاشت و ازکنارش رد شد الیل يشانه  يدست رو سپس

 یجرات نم یانگار کس. بپرسد  يزیچ دیزبانش نچرخ. جلورفت وکنارش نشست یعل.نشست یصندل يحال رو

فقط هر دو  یحظاتل يارس برا دنیبا د. توجهشان را جلب کرد ییپاها يصدا. کند يادآوریفاجعه را  نیکرد ا

نگاهش را بابغض  الیبلند شد وجلو رفت اما ل. را به واکنش واداشت یاو عل يافتاده  نییسر پا. نگاهش کردند

را فشرد و با  یعل يآمده  شیپ ارس دست. به قلبش چنگ زد هیواشتباه سا دیترد يروزها ادیانداخت و  نییپا

 :رفته گفت لیتحل ییصدا

 ...کردم که یفکر نم. یشرمنده ام عل_
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 !ينکرد یتوکه اشتباه ؟يتوچرا شرمنده ا_

 :لرزان گفت ییباصدا الیکه ل دیبگو يزیخواست چ ارس

بعد . ادیموند تا هرشب تشنج نکنه و تادم مرگ نره وب یو کنارش م کردیخرج م یکم مردونگ هیکاش برادرت _

 ...نکهینه ا. دادیشماوسطه و حلقه اشو پس م يکه آبرو کردمیزمزمه م هیخودم تو گوش سا

خواست برود .و بلند شد دیدست به صورتش کش الیل. آرام نامش را صدا زد تا سکوت کند الیحرف ل انیم یعل

 :اما کنار ارس مکث کرد وگفت

قبول  هیسا. گذاشت گفتم اشتباه کردم شیبرادرت پاپ یوقت یول. منو به شک انداخت ارس خان ییزایچ هی_

 یپناه یروز ب هیکردم  یفکرشم نم. و برادرتو قبول کرد دیتو رو د. تو براش گفتم یکرد چون من از مردونگ

پاشو  ریز نیزود بخوا نقدریا که دمید یتو نم یمردونگ يتو. ظلم کردن بهش يبرا یدختر بشه نقطه ضعف نیا

 . نیکن یخال

 :بابغض گفت الیو ل اوردیافتاده اش را باال ن نییسرپا ارس

خوندم آرش هم  هیبود که توگوش سا نیمن ا یاشتباه اصل.که درمورد تو سوتفاهم نشده بودم  فهممیحاال م_

 . همه امونو ببخشه... خدامنو ببخشه. توئه هیشب

 :ارس گذاشت و گفت يشانه  يدست رو یعل.از عذاب  يارس ماند وکوله بار. تند کرد ورفت قدم

 ...الیل. ببخش ارس_

 :زن را دنبال کرد و آهسته گفت ينگاهش رد پا. 

 . یحق با خانمته عل_

 :که دستش بود را به دست مرد داد وگفت یلونیارس نا.نگاهش کرد يجاخورد و باناباور یعل

 ... یکنه ول یهرچند که از اشتباه من کم نم. یبدون عل ویزیچ هیفقط _

 :کرد و آهسته تر افزود مکث

 . آرش نزنه ي نهیکه بهش زدم،دست رد به س ییکردم بعد از حرفا یفکرنم_

 :زمزمه کرد یعل

 ...ارس_

 :افتاده دوباره گفت نییباهمان سرپا واو
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در جازدن من و . بست و اشتباه منو دنبال کردچشم . کنسل شه اما خودش خواست یمنتظر بودم که همه چ_

فقط . عذاب بکشم شتریکه از طرف برادر من خورد، من ب یاون اشتباه بود که حاال بخاطر زخم دوم يتندرو

 .گفتن ندارم يبرا یچیه... شرمنده ام

 :گرفت یو سمت عل دیکش رونیب بشیرا ازج يبرگه ا. ستادیبرود اما باز ا برگشت

 نیبذار. نیاریبه حرفش ب. باخودت شیباق. شه دایشرف پ یتونستم رو انداختم تا فقط اون ب یده روزه به هرک_

 . بوده  یبگه ک

 :آرام گفت یعل

 ؟ يریکجا م_

 :دیارس لرز يصدا

 .کم آروم شم هیاونجا  دیشا... خط رمیم_

 ...لرزاند شیپا ریازر نیانگار زم شیغم صدا یول دیرا ند دیپلکش لغز يکه از گوشه  یاشک

*** 

روزها به هم دوخته شد و زمستان . را به دنبال داشت یعمر بدبخت کیکه انگار  یفصل. فصل گذشت کی

قرص وآمپول و دارو  یبا مشت. کم شد هیبدن سا يدردها. رفت یم انیکه سر برداشته بود روبه پا يسرد

 يکبود. بود رگردانکه از سرش گذشت ، س یاهیس يروزها نیکنند اما روحش هنوز ب ایتوانستند جسمش را اح

. امدیکنار ن یمرهم چیپوستش مرهم گرفت اما روانش باه يرو يزخم ها. افتیبهبود  شیدور مچ دست وپا

. برقرار بود لیکم يدعا يبرا یپنج شنبه که درشاهچراغ مراسم کوچک يجز شب ها. رفت ینم رونیازخانه ب

زدند اما  یهم به او سر نم یلیهرچند که خ. کرد یودش را دراتاق حبس مآمدند،خ یکه م یوعل الیاقوام ل

برداشته بود اما هنوز حصارش را باز  یکوچک يسکوتش ترك ها. شرکت نکند یجمع چیداد دره یم حیترج

مجبورش کردند تا  الیول یعل کباریفقط .طلسم شکسته شود نیتلنگر بود تا ا کیانگار منتظر . نکرده بود

زود  یلیبار حکمش خ نیا. شد ریند کمال دوباره دستگ دیبود که فهم نجابرود و تازه آ يهمراهشان به کالنتر

همه  نیا يبرا. بازگشت یگل یو با سروتن روقتید هیباردوم سا يآن شب برا. صادر شد ودر انتظار اعدام نشست

 دهیکش خیهما و به چهار م یشدن کودک یته شدن رعنا،سالخکش لیبود؟ دل یطناب دار کاف کی، بافتن  تیجنا

ادم ها گرفته  يکه ازهمه  ینفس.شد ینفسش گرفته م کباریشد وفقط  ریدستگ هیسا ي ندهیو آ یشدنِ جوان

. گرد  هیبه خانه آمد و فقط تاصبح گر. کرده بودند  شتریدردش را انگار ب.قابل هضم نبود شیبرا. شد یم
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 یبود وبه صبح یاهیشب س. تخود تکرار کرد وآرام نگرف يکه سرخاك رعنا زد راهزار بار برا ییحرفها

 .خورد وندیپ يخاکستر

را دردستش نگه دارد وتمرکز کند اما گل  لیتوانست وسا یدرست نم.کرده بود دایپ یارتعاش کم شیها دست

سرش . ش کر اما طاقت آورد تا نپوسد یگلبرگ،سوزن زخم کیدوختن  يهزار بار برا. را انتخاب کرد  يدوز

بلند شد و . نبود یآمدنه عل وقت. دیرابه ساعت د الیسرش بلند شد و نگاه ل. دیزنگ در راشن يگرم بود که صدا

انداخت و  شیپا يپارچه را رو. اتاق نشست يگوشه . حرف بزند به اتاق رفت و در رابست الیل نکهیقبل ازا

ها  یآشفتگ نیا. برد یاز آنکه در پارچه فرو کند،درپوست خودش فرو م شتریراب سوزن. کرد میکارگاهش را تنظ

. زده به اتاق آمد جانیه یبا صورت الیبه در خورد ول يبعد ضربه ا قهیددقچن. داشت یولرزها دست از سرش برنم

 :کنارش نشست و آهسته و شمرده گفت الیسربلند نکرد که نگاهش کند اما ل یحت هیسا

 !يمهمون دار.هیسا رونیب ایپاشو ب_

انگشتش را محکم گرفت و پارچه را .دیپارچه چک يخون رو يبار قطره ا نیسوزن در انگشتش فرورفت و ا باز

 :ودستش را گرفت  دیچهره درهم کش الیل.رها کرد

 ؟يسر خودت آورد ییباز چه بال_

 :انگشتش را محکم نگه داشت و آرام گفت. نگفت و بلند شد يزیچ هیسا

 جون؟ الیتنها باشم ل شهیم_

 :کنارش رفت وگفت الیل

 ...تو! هیسا يمهمون دار گمیم_

 :بغض نگاهش کرد با

 ...است که هیبازم دختر همسا_

 .آرشه_

. کرد یسوخت و درد م یچند زخم هنوز م ياما جا. حس شد یبدنش ب. ماند یکه بود،باق یدرهمان حالت هیسا

 :دستش را گرفت و گفت يفور الیل.اش حالش را لو داد دهیرنگ پر

 .ستین ياجبار شینیبب يخوایاگه نم ه؟یبگم بره سا_

 :دیلرز یهنوز م شیصدا یبغضش را قورت داد ول هیسا

 .ادیب ادمیخوام دردام  ینم. جون الیبگوبره ل_
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 :دیبابغض فقط نگاهش کرد و دست به صورت معصوم او کش الیل

 . ارمیآب قند ب وانیل هیبذار برات ... جا نیهم نیتوبش.باشه_

 شتریب یعذاب چیاما ه دیکش یهنوز هنگام نشستن و برخاست عذاب م. نشست نیزم يمقاومت رو یب هیسا

چه  یاو پ. شش ماه هم نشده بود. دیگذاشت و اشکش چک شیزانوها يسرش را رو. آرش نبود يدوباره  دنیازد

 آمده بود؟ 

 :دیراشن الیل يدر آمد وبه دنبالش صدا ژیق يصدا

 ...االن. گهیموقع د هی يبرا دیبذار. ستیحالش خوب ن دیباورکن_

 ...هیسا_

دامنش  يپارچه . قدرت آن رانداشت که سربلند کند یحت. انگار جان ازتنش رفت. کرد خیآرش  يصدا دنیباشن

 :دیرا شن الیل يحس کرد وباز صدا کشیرا نزد ییحضور آشنا. مشتش جمع شد انیم

 .کنم یاحترام یدوست ندارم به مهمونم ب. هتازه سرپا شد. آرش خان_

 دیرا لمس کرد ، دختر جوان با وحشت از جاپر هیدستش که انگشتان سا.بدهکار نبود یگوش آرش به حرف انگار

 دهیترس ياش به جهش افتاد وچشم ها نهیس يقفسه . مردانه متنفر بود يدستها يازگرما. دیو خود را عقب کش

 یتندتند نفس م هیسا. کرد یزانو نشسته بودوفقط نگاهش م يآرش رو. او قفل شد ي رهیخ ياش در چشم ها

 :تر آمد کینزد الیو ل دیکش

 ؟ یخوب.هیسا_

. گرفت و به زحمت برخاست واریرا به د گرشیدست د. گرفت شیگلو ریآب دهانش را قورت داد و دست ز هیسا

کرد وحاال  یهمه مدت درك نم نیرا بعد ازاحضورش .کرد یدرك نم. ساکت او بود ينگاهش هنوز به چهره 

 :کرد توقفشو م ستادیبه سمت در رفت که آرش ا وارید يازگوشه . فرار کند خواستیفقط دلش م

حاالم .بحث برم گردوند یدر ارس با کل نیهم يبار از جلو هی. ذارن یاما نم نمتیبب امیب خوامیوقته م یلیخ_

 . چندبار اومدم و رام ندادن ست،یکه ن

 :خفه گفت ییباصدا هیسا

 . چالم کردن. يدیرس رید. وقت تماشا کردنه من گذشت_

 :دیباعجز والتماس بگو هیرفت تا سا شیپ یقدم.حال آرش را بد کرد شینفس زدنها نفس

 .ایمن ن کیتوروخدا نزد_
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 :شد و ادامه داد ریسراز اشکش

 . شهیحالم بد م نمتیدوباره بب نکهیازا. دفنت کردم يداشتم ونبود اجیحتکه بهت ا ییهمون روزا يالبه ال_

 :سر تکان داد وگفت آرش

 ... من یعنی. دنبالش ومدمیمن ن. يحلقه رو خودت پس فرستاد. اون موقع حال من از تو بدتر بود هیسا_

بخورتش هم مجبوره . ادیکرم خورده خوشش نم بیس هیکس از  چیه. یاصال حق داشت.یگیراست م. باشه_

 .شهیواال خودش مسموم م ارهیباال ب

 :غرورش را کنار گذاشت و آهسته گفت آرش

 .هیسا خوامیمعذرت م. نشد که فراموش کنم_

 .حاال برو. قبوله_

 :جلوتر رفت و گفت یقدم آرش

 باشه؟.فهمه ینم یکس گهیفقط د. کنه  ینم یفرق چیه.  میاومدم دوباره با هم قرار بذار_

 زیغافلگ هیواه الیسکوتش را آرش به خ. آمد ینفسش داشت بند م. دیآرش چسب يبه لب ها هیسا يهاچشم

 :جلو رفت یشدن گذاشت و کم

 .میدون یفقط خودمون م. دخالت کنه یکس ستیالزم ن. میشیدوباره هم م.میبار محرم شد هیما_

 :معترض و ناراحت گفت الیل.برداشتند ي ریرا هرکدام به تعب هیسا سکوت

 ؟یگیم يدار یمعلوم هست شما چ_

 :کرد وگفت الیبه ل ینگاه کوتاه آرش

 ه؟یاشکالش چ. میکن یکارو م نیحاال ا. میازدواج کن شیماه پ شیما قرار بود ش_

که شما رو  يزیچ نیا. که ممکنه دوباره دلتو بزنه نهیاشکالش ا. ستیبهتون ن ياعتماد گهیکه د نهیاشکالش ا_

 ..هوسه واال هی. ستیمحبت ن دهیکش نجایتاا

 يآرش با ناباور. لرزش تنش مشهود تر شده بود. ساکت شد و به طرف او رفت الیل ه،ینشستن سا نیزم يرو با

 :رو به احتضار فقط زمزمه کرد یآدم هیلرزان ، شب ییبه دست چپ او فقط با صدا رهیخ هینگاهش کرد و سا

 ...برو... برو_

 :سربلند کرد و با التماس گفت الیل

 .برو خرابترش نکن. لطفا برو آرش خان_
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 يبا آمدن صدا. انگشتان او بود انیرنگ م ییبراق وطال یهنوز به ش هیونگاه سا "هیسا"زمزمه کرد  آرش

 یلحنو با  دیرا درهم کش شیبعد اخم ها یلحظات. ستادیزده ا رتیآنها ح دنیباد یعل. راصدا زد یبلند عل الیدر،ل

 :گفت یعصب

 ؟يخوایم یچ نجایشما بعد از عقدت ا_

به آرش نگاه کرد و انکار نکردن او  يبا ناباور الیل. دیچسب الیبه آغوش ل شتریرفت و ب هیسا يقوا يمانده  ته

 :کرد شتریبهتش را ب

 ...شه،فقط میبفهمه ومزاحم زندگ یکس ستیقرار ن. رو دوست دارم هیاون انتخاب خانواده ام بود اما سا_

 :و با تشر وتحکم گفت ستادیمرد جوان ا يدرست روبه رو یعل

برو که اگه . آرش یشکن یحرمت ناموس منو م میدار یکنم ول رونیعادت ندارم مهمونمو از چهارچوب ب_

 ...و رفاقت ارسه نه ارزش خودت یکنم بخاطر مردونگ ینم رونتیب

 :کردو گفت هیسا هی ینگاه.آرش درهم شد يها اخم

 ...سربارو يخوایم یتاک.هیسا میبر ایبامن ب_

بحث دومرد آمد و فقط  يصدا.ختیصورتش ر يرو هیسا ياشکها.زده الل شد رتیهلش داد ،ح یعل یوقت

 :چسباندو چادرش را چنگ زد الیل ي نهیسربه س

 ...ستمیمن مقصر ن. ستمین یمن دم دست.ستمیمن بدن_

 ...دیلرز شانیپا ریز نیشد که زم دهیگم شد ودرساختمان چنان به هم کوب الیل ي هیگر انیجانش م مهین يصدا

**** 

گرگ کنار گوشش ، به زبان  يزوزه  هیشب یوحشتناک يصدا. فرو رفت شیموها انیمتعفن م ییها نفس

آن  يهمراه صدا. شدیدرد مدام تکرار م. الکل گرفت يباز تنش بو. شد دهیکش شیباز موها. بود دهیرس زادیآدم

 ...گرگ

. یشیپاره م کهیکنن چون ت ینم یبا درنده شوخ. يبر ینم یاز دختر بودنت لذت... یزنیم شیخودت،خودتو آت_

 ...تجربه کن.. جهنمو تجربه کن.زجر بکش. مونه ینم يواسه دلسوز ییجا گهید. بلعنت یزنده زنده م

هزار . مرد یدوباره م.مرد یداشت زنده زنده م. باز نبود تا راحت جان دهد شیدست وپا یحت. رحم بود یب درد

 ...باره و
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به خس خس افتاده  شینفس ها. گذاشته بود و قصد خفه کردنش را داشت شیدست دور گلو یکس انگار

سه روز بود دوباره . شد کیتب دارش نزد يخنک به لب ها یآب وانیل. اش چنگ زد قهیبه .شد زیمخین.بود

. تازاند یاش م یکابوس برروان زخم ش،یبسته شدن پلکها قهیهردق يسه روزبود که به ازا. سوخت  یدرتب م

 يصدا. کند یدل نم شیزمستان از روزها. سرد بود.بود کیتار.قهر کرده بود دیسه روز بود که دوباره خورش

فشرد و  فشیانگشتان ضع انیرا م شیگلو. کرد یبا بغض نگاهش م الیل. سر چرخاند. دیشن یرا م یآرام

 :خفه گفت ییباصدا

 کنم؟  یچرا نشد زندگ_

 :دیچک هیاشک سا. اسمش را زمزمه کرد الیل

 ... من . باهام رفتار کنن فیدستمال کث هیکه مثل  ارهیبه سرم م ییگفت بال_

 الیدوباره سکوت کرد و ل. او پخش شد ي نهیس يرو هیجان سا مهین يسر او را به آغوش گرفت و نفس ها الیل

تراش خوردن  ي جهیاز نت الیتنش مچاله شد ول. از صبر خدا گفت الیو ل دیچک شیاشک ها.از حکمت خدا گفت

بر زخم  یهمه غم، مرهم نیقرار است او باا دیکنار گوشش زمزمه کرد که شا. روزگار شد يها يزیروح با ت

 . مرهم داشت کیفقط  هیکاش سا... باشد اما گرید يها

 :از آغوش او جدا کرد و آرام گفت سر

 عمو وزن عمو داره که تهرانن؟ هیآقا  یعل یگفت ادتهی_

 :گفت یچارگیو با ب ختیاشک ر هیسا. زده نگاهش کرد رتیح الیل

آبرو و  ینداره حت یچیبدبخت که ه هی! خواب يجا هیخواد جز  ینم یچیکه ه زیکن هیخوان؟  یخدمتکار نم_

 ..آرامش و

 .بس کن هیسا_

 :والتماس کرد ختیر اشک

که  ییبرم جا. برم  خوامیم. ترسم یم ده،یم یکه نفس هم بهم امانت ییهوا نیازا.شهر دور باشم نیازا خوامیم_

که ازم غارت  ییمثل خانواده وآبرو. که اسممو ندونن ییجا. محکومم نکنه ینگاه کس.بهم نرسه یدست کس

 ...تورو خدا کمکم کن... برم خوامیم. گم شه تممیشد،هو

غربت  نیدختر درا نیا. راحت قبول کرد یلیخ.قبول کرد. نوازشش کرد. او را بغل کرد. اش گرفت هیگر الیل

 ...نگاهش را برگرداند وزجر وغم مهمان سمج بختش شد یخوشبخت. داد یهرروز جان م
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*** 

به داشته  يزیچ. ر روز آمدنش همراهش بودبود که د یفیهمان ک. شد رهیرنگ و کوچکش خ رهیساك ت به

... قلبش را... اش را یاحساس وجوان... آرامشش را. گذاشت تا برود یرا جا م زهایچ یلیفقط خ.اضافه نشد شیها

که در  الیل. گرفت را فشیک يبلند شد و دسته . دیرا کش فشیک پیز. کرد یاش م وانهیبغض داشت د

. را رها کرد فیک يدسته  هیسا. ستادیکرد،جلو رفت و مقابلش ا یم شیبود وتماشا ستادهیچهارچوب اتاق ا

 :گردن کج کرد و آهسته گفت

 ...همه نیکه ا دیمنو ببخش شهیم_

 :لرزان گفت ییاو مهر سکوت زد وبا صدا يلب ها يزن رو انگشتان

 .مینشد درست مراقبت باش یکه حت یمارو ببخش دیتوبا_

و محکم اورا به  دیدخترك حصار کش فیزن دور بدن نح يدست ها. م شدقد شیدرآغوش رفتنش پ يبرا هیسا

 شدینم دایپ يجمله ا چیه.حرفش هم سخت بود.سخت بود ییجدا. به هم وابسته ودلبسته شده بودند. خود فشرد

 . را آرام کنند گریکدیکه بتوانند 

اتوبوسم که اخرشب حرکت . به راهه لیکم يپنج شنبه است و دعا ؟یکن ارتیز هیقبل از رفتن  يخوا ینم_

 .وقت هست.کنه یم

 :رنگش را برداشت و بغضش راقورت داد اهیچادرس هیسا. مرد لبخند زد . نگاه کرد یبه عل هیسا

 .رمیتنها م_

در که بسته . به نشان سکوت باال رفت یاما دست عل دیبگو يزیخواست چ الیل.راه افتاد هیسا. چشم بست یعل

 :افتاد نییدستش پا. شد

 .کنه یم دایخودشو پ ییتنها. بذار آروم شه _

*** 

 ییدرست جا شیکرد،چشم ها یبود که حس م ختهیآنقدر اشک ر. هم خوانده شد لیکم يدعا يفرازها نیآخر

جا  يمعنو يدعاها وفضاها نیو ا يا روزهیکوچک وساده،کنار گنبد ف يهمان محوطه  انیدلش رام. ندیب یرا نم

برد بردارد اما مثل تمام دفعات  شیدست پ.مقابلش آمد يوسبز رینان وپن يها چیاز ساندو یبزرگ ینیس. ماند یم

را  یچیساندو.آب دهانش را قورت داد. باتعارف مجدد زن به هم خورد شیپلک ها. راه ماند انیقبل دستش م

سر . دیرا پوش شیها رفت و کفش رونیب.انگشتانش نگه داشت انیرا م چیساندو. زد یبرداشت و لبخند کمرنگ
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 نهیس يچشمش پاك کرد و دست رو ياشکش را ازگوشه .انداخترنگ  يا روزهیبه گنبد ف یچرخاند و نگاه

 :کنارش زمزمه کرد نیآرام ودلنش یبا لحن ییآشنا يهنوز برنگشته بود که صدا. اش گذاشت

 ")ع(یاحمد بن الموس ای کیالسالم عل"

 ي فهیفقط وظ. نداشت یتپش چیجان وتقال افتاده بود وه یاش ب نهیگوشت داخل س يها بود که تکه ا ماه

قلبش تکاپو را آغاز  د،یارس را د يآشنا مرخیو ن دیسرش که چرخ. آمد ینم جانیداد و به ه یخودش را انجام م

 يپرده  ياز گوشه  یگاه کهبود  یحیاش سر خورد اما نگاهش هنوز به ضر نهیس يدست ارس از رو. کرد

ِ آن  خیرا به چهار م هیسا يپاها بیعج یقدرت. داد یانگار جواب سالمش را پس م میرنگ و ضخ يسرمه ا

 شیپ یقیکه تا دقا ییسرما... ِ کنارش رینظ یآرام مرد ِ ب مرخیرا به ن شیبود و چشم ها دهیمبارك کش نیزم

داد که آن  یو اجازه نم ادستیمحکم مقابلش ا يانگار سنگر. شتندا ییسوزاند االن معنا یمغز استخوانش را م

  . آزارش دهد یگزندگ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هیبا یوقت. دلم به خطا نتپه نکهیا. و از خدا صالح کارمو خواستم  ستادمیو بارگاه ا حیضر نیروز کنار هم هی_

و تو  رخالصیت. اما نشد شهیخاطره م هیفقط  امی، فکر کردم تموم دلواپس دمیاومدم و تورو د رونیب دواریدل ام

 .يزد

 :ارس سر چرخاند و نگاهش کرد. دیعقب کش شیپا. افتاد هیبه تن سا یکم جان لرز

 الیاشتباه کردم که خ. نداشت اعتماد کردم یتیخاص چیکه برات ه ییاشتباه کردم که به نگاه خودم و حرفا_

اشتباه کردم که درست . يگذاشت و اعتنا نکرد شیکردم و برادرم پاپ شکشیدل خودمو پ يدیکردم فهم

 . و حقمو نخواستم ستادمینا

 :دیکش شیدوباره قدمش پس رفت و او پ. کرد خی هیو سا دیوز یآن باد سرد م باز

 . يکردم اگه ازت بگذرم خوشبخت تر الیاشتباه کردم که خ_

 :دیچشم از او برنداشت و اشکش چک هیسا

 ادی دیو گلوله ا ریبارون بمب و ت ریکف دستتون و شب وروز ز دیکه جونتون و گذاشت ییاون مرزها يتو_

  ست؟یخوب ن ییهرجا يو دلسوز يکه فداکار دینگرفت
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 :شکسته تر ادامه داد ییباصدا هیسا. ارس جمع شد ي چهره

 ره؟یجون دادنشو بگ يکه جلو ينه سپر خواد،یقبر م هیآدم روبه احتضار فقط دلش  هیکه  یدون یهنوز نم_

بخشش نداره مرد  یخودکش ؟یکه ممکنه غرق ش یتو مرداب فرو نکن ایرد يقدم هاتو به جا یدون یهنوز نم

من همون مردابم . يبذار شو جونتو پا یکه بهش تعهد داشته باش ستمیمن خاکت ن. هم نداره يدلسوز. جنگ

هرچقدر . لجن گرفت. گل الود شد،مسموم شد د،یتو د يکه چشما يا یپاک يچشمه . يپا توش بذار هیکه کاف

 .نگو یچیه گهید یهست دونمیکه م یپس اگه خداشناس. رهیمتعفن کنار نم يبو نیا يدست تکون بد

جاماند  شیقلبش درست پشت پاها. بود نیاش سنگ نهیس. و رفت دیشد و راهش را کش سیاز اشک خ صورتش

به شماره  شینفس ها. مقابلش سد شد يواریآمد که د یم. آمد یتند پشت سرش م ییاما انگار قدمها. و رفت

 :حرف زدن را ازاو گرفت يانگشت ارس باال آمد و اجازه .افتاد و سربلند کرد 

 .یهست يتوکه خود. میهم که بزنه باز ما آماده باش خونیدشمن شب. انصاف یفرصت دفاع بده ب_

 :باالتماس نگاهش کرد هیسا

 ؟يخوایم یچ گهیتود. له کرد تمویهو يبرادرت اومد و ته مونده  یبه حد کاف_

 :و ناباور زمزمه کرد دیارس پر یشانیاز پ رنگ

 آرش؟_

 ...بخدا یمنو شهر برداشت ول ییرسوا_

 ! سیه_

و  دهیچیدرهم پ يابروها انینگاهش م. که درهم بود اللش کرد يکبود ياش و چهره  ینیاو مقابل ب انگشت

چشم .درهمان حالت ماند ینگاهش کرد و ارس لحظات. دیمردانه تپ رتیغ یکم يکرد ودلش برا ریگ یقیخط عم

 :آرام بود شیصدا. چشمانش نقش زده بود يدیسف يسرخ رنگ ، رو ییکه باز کرد رگه ها

 ...،برويبر یبعد اگه خواست. هیسا میکم حرف بزن هی_

. به دلش زد يتازه ا يها اخم او گره ا دنیکش شیپس وپ نیا انیم. دیکش شیپس رفت اما دلش پ شیپا

 ...پنجه اش بود انیآن لقمه نان هنوز م.دستش سست شد. ستادیا

رفت  نیاز شب هم یتا پاس. شب جمعه بود و حرم شلوغ بود. نشستند یکوتاه يپله  ياز صحن رو يا گوشه

خاك آلودش  یساده و کم يها دستانش نگه داشته بودونگاهش به کفش انیرا م چیآن ساندو هیسا. وآمدها بود

 :شد رهیگذاشت و به رو به رو خ شیزانو يارس آرنج رو. بود
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. طبق معمول آرش بود و مادرم. اومد یم اطیح يبحث تا تو يباهات صحبت کردم و رفتم خونه؛ صدا یوقت_

ه سنگ من عقلم پار"رفتم تو هنوز جواب سالممو نگرفته بودم که آرش با انگشت نشونم داد وگفت یوقت

 ! "شناستشون یبرداشته وبه قول شما جمال دختره، خامم کرده،ارس خوب م

 يا گهید يحرف اضافه  یکنم؛ ب دییزد وگفت که اگه من تا رخالصویجواب بدم که آقا جون ت یبودم چ مونده

با خنده  شهیمثل هم.باشه یکردم قصه چ یخوب بودکه فکرشم نم دنتیاونقدر حالم بعد از د. ذارنیم شیپاپ

من برپاست  يپدر ي خونهکه درست وسط  یجنگ. دل غافل يا دمیکه فهم ه؟یمگه دختره ک دمیپرس یوشوخ

 . ستادیکه آرش اومد و روبروم ا یبگم تا وقت يزیکرد چ ینم ياریزبونم .شدم ریغافلگ. بخاطر توئه

 :افتاد نییانگشتانش مشت شد وسرش پا.کرد مکث

حال . بود ستادهیبرام ا ایانگار دن ارمیآقا جون ب يرو به رو یعل يخواست آبرو یقتکنم،و دییگفت تورو تا یوقت_

 تویتونستم واقع ینم. یکن یبود که آرشو قبول نم دیام يبارقه  هی نیهم.اما من با تو حرف زده بودم. بود  يبد

دوئل . بشم کیمحال بود بعدش بتونم به تو نزد تچون اونوق. نهیتونستم سکوت کنم تا آرش عقب بش ینم.نگم

مجبورم کردن . من حبس شد د،نفسیکش یآرش که نفس راحت. کردم  دتییدل وعقلم بودو باالخره تا نیب يبد

 ...رمویتماس بگ یخودم با عل

 :دینگاه کرد و آه کش هیسا مرخین به

کنه تا بتونه به  یاونقدر اصرار م. شه یبه طرفش جذب م شتریمنع بشه،ب یداره که از هرچ یخصلت هیآرش _

نه تو قدم جلو بذارم وبگم  نیداشتم بااول میاما تصم شهیمصمم م نقدریدونستم درمورد تو هم ا یم.  ارهیدستش ب

آروم وقرار . معلق شدم يقبول کرد بایگفت آرش اومده باهات صحبت کرده وتقر یعل یاما وقت.سوتفاهم شده

 .دمید نجایکه خودتو هم يتاروز. نداشتم

 :باز نگاهش را گرفت.دیبست و دست پشت گردنش کش چشم

 اتی،عمل نیاون همه م نیوب ابونیموندن وسط ب. نتونستم بمونم. رفت نیکامل از ب دمیام. هیبود سا يحال بد_

 یه با دشمنچون اونجا هدف مبارز.معبر دشمن، راحت تر بود ریز یغواص يبسته  یشنا کردن بالباس.شبونه يها

طرف تو  هی. با خواستن تو کارمن نبود زهو مبار نجایاماموندن ا.بود که دست طرفم ناموسمون دراز کرده بود

 زادیآدم يکهنه  خیبمونم وتار دمیترس. زمینبودم که بخاطر ت خون برادرمو بر لیقاب. طرف برادرم هیو  يبود

 .روم شهکهنه شه و برنگشتم تا دلم آ ادتیرفتم تا . تکرارشه
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اخالقش درست مثل . ساده بوده ییآشنا هیفراتر از  يزیبود بفهمه نگاه من به تو چ یکاف.بود یمرد حساس آرش

 .نشه نیبدب یبه حس یصورتم بزنم تا کس يدادم نقاب رو حیترج.گذرن یمساله نم نیاز کوچکتر. مادرمه

 .که اون اتفاق افتاد  میدرست دوروز بعداز مرخص. بهونه بودم که برگردم دنبال

 .کف دستش فرو رفت شیارس گرفت و ناخن ها يصدا. بود دهیرنگش پر. نگاه کرد هیسا مرخین به

فقط به  زیهمه چ یاون ب دمیفهم یسرت اومده، وقت ییدکتر گفت چه بال یکردم،وقت داتیپ ياونجور یوقت_

 نیاز خداو زم. ام قهی يسرم رفت تو.گرفتم شیکرده و حرمتتو گرفته، آت نهیتاوان نجات جون چندتا بچه ازت ک

 وونهید.کرد میجر. خودم دفاع کنم موسکه گوشت جلو گلوله شدم ونتونستم از نا. ازتو شرمنده شدم... و زمان 

 چارهیکه عشق وهوسش منو ب.داد زدم که شرمنده ام کرده. اشو بکشم  قهیو ستمیام کرد تا مقابل برادرم با

 ... یو بگم مرد باش ول واریش به درودبکوبم خواستمیم. کرده

 :شد نییآن همه فشار باال وپا انیم شیگلو بکیس

لحظه آرامش  هی. ماهه شب وروزم به هم گره خورده شیش. هیشش ماهه نتونستم پا طرف خط بذارم سا_

چندبار بحثمون شد .لو داد شتریکه ازدواج کرد حالش و ب یخصوصا وقت.شده ییدوباره آرش هوا دمیفهم. نداشتم

 ...نکنه و يکار یاندوباره پنه کردمیخداخدا م. اون هنوز بسته بود يچشما یبودم ول دهیچون فهم

خواست انگشت  یدلش م. صورتش جامانده بود ياشک درآن سرما رو.دیچرخ هیبست وکامل به سمت سا چشم

 :درهم فرو رفت و آهسته گفت شتریانگشتانش بکنداما  ینگاهش را از آن بغض ها خال شهیهم يببرد وبرا شیپ

فقط اومدم ازت . ببافم ایبرات رو ومدمین. عوض نشده یچیتوگوشت زمزمه کنم و شعار بدم که ه ومدمین_

 يروزا نیو راحت ازا میریدست همو بگ میدتونستیشا. يکم به من فرصت بد هیخواهش کنم که قبل از رفتنت 

 .میسخت بگذر

 :سخت بود اما زمزمه کرد.  دیدرخش یاز خواستن م یموج انیارس م کرنگیبراق و يچشمها.سر چرخاند هیسا

 . ستیسرجاش ن یچیه. عوض شده زیبقول خودت همه چ. یجبران کن يکه بخوا يندار ینیشماد_

 :را لرزاندو ادامه داد شیصدا بغض

 چیه. راحت التونیخ. شهیم تیش عالم اذوگو شهیخودش خورد م. کوبن ینم نیزم گهیآدم شکسته رو د هی_

 .ستیدوشت ن يرو يبار

شد و زمزمه  رهیخ يا روزهیهمان طور که نشسته بود به گنبد ف. چادرش را گرفت يشد اما ارس گوشه  بلند

 :کرد
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 .از عشقه. ستین نیگذاشتنم از د شیپاپ_

 :ستادیهم افتاد وارس ا يرو هیسا يچشمها

احساس  هیبار  ریعمر ز هی یتونیاگه م. که برو یتونیاگه م ؟يدلمو پس بد یتونیم. ییبدهکاره تو کهیاون_

 .یمون یاحساسم م نید ریز امتیتاق.ستمیمن مثل تو بخشنده ن. ،برو یکن یزندگ

 :ستدیبا شیبه ارس جرات داد تا روبرو هیسا يآرام و سر فرو افتاده  ي هیگر يصدا

ام توخاك تنت  شهیفقط بذا ر. چمیپ یحصار دورت م هیمثل . ینیبب یبیتازنده ام نذارم آس خورمیقسم م_

خنک  هیمن به سا يآفتاب سوخته  یزندگ. دارهیرو عطر خوش آرامش برم ایدن.ثمر بده.بذار گل کنه. محکم شه

 . ازهین هی. خواهشه هی نیا. داره ازیوجودت ن

 :رفت کینزد یهجوم احساسش گم بودو سرارس کم انیم هیسا

 قبوله؟_

پس  یقدم.برق نگاهش طاقتش را کم کرد. بود دیاو پرازام اهیس يچشم ها.باز شد هیسا سیخ يهاچشم

 :لرزان زمزمه کرد ییآهسته وبا صدا. ستادیوروبه گنبد ا دیچرخ.رفت

 ...دار باشه و شهیکردم مهرت ر یباور نم. فالمو مچاله کردم. هیوکناربرادرت رفتم حافظ ادتویبه  یوقت_

 :و با آرامش گفت ستادیکنارش ا ارس

 م؟یبر. حضرت حافظ هم منتظره. قرارمون هنوز سرجاشه_

 :ارس سرباال داد وزمزمه کرد. نگاهش کرد  هیسا

 ...یالساق هایاایاال_

 :لبخند زد و او مصرع بعد را زمزمه کرد هیسا

 .افتاد مشکلها یکه عشق آسان نمود اول ول_

 .را گرفت چدهیپ چیساندو يزد و گوشه  لبخند

 سهم دارم؟ نیمنم ازا_

. کرد میتر گرفت و آن را دون گررامحکمید ينگاه کردوآن را به طرفش گرفت اما ارس گوشه  چیبه ساندو هیسا

 ...لقمه نان نداشت دنیاز بلع يدیترس گرید.قرص شده بود هیدل سا

***** 

 :دیکشاش  یمرتب وجوگندم شیکرد و دست به ر زیم يکوچک رو يبه دو جعبه  ینگاه یعل
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 ...بعد خانواده ات. آخه پسر خوب شهیکه نم ينجوریا_

 :شد لیبه سمت جلو متما یگذاشت و کم شیپا يدست رو ارس

 .بهم اعتماد کن. کنم یم کاریدونم دارم چ یم. جان یشناسم عل یمن خانواده امو خوب م_

 . احترام پدرت ببندم وبعد خجالت زده اش بشم يتونم چشممو رو یمن نم. بحث احترامه. ستیبحث اعتماد ن_

 حیبهشون توض ویپام بندازن، چ يافته و ممکنه هزار مدل سنگ جلو یراه م جایبحث ب هیدونم  یم یوقت_

 .ادیاز دستشون برنم گهید يکار رن،یمقابل عمل انجام شده قرار بگ یاما وقت. بدم

 :چادرش را مرتب کرد و آهسته گفت الیل

 ... د،پسیخانواده اون طور عقب کش يظاهر لیخان با وجود تماآرش  یوقت_

 :دیخجالت کش یصورت زن ماند و او کم يارس رو نگاه

 ...بار از طرف خانواده ات نیبار ضربه خورده، ممکنه ا هی هیاما سا يبا برادرت فرق دار یلیدونم خ یم_

 !به شرافتم قسم . بهش خط بندازم یذارم نگاه کس یمن هستم نم یتاوقت_

را درآغوش  شیاتاق نشسته بود و زانوها يکنار درورود هیسا. ختیر نییزن ومرد از لحن وقسم محکم او پا دل

دلش آرامش را هرچه زودتر در کنار . دیچ یلب برم یکردوگاه یمحکم او ذوق م يصدا دنیاز شن یگاه. داشت

گذاشتن  شیزمانِ پاپ ي هیگر سایخصوصا که د. کردیم دییرا تا الیلو یعل يعقلش حرفها یخواست ول یاو م

انگار . حکم فرما بود رونیب يبرفضا نیسنگ یسکوت. گذاشت  شیزانو يسر رو الیازفشار فکر وخ. آرش نبود

 یعل. ازدواج سخت بود نیا يعقل آنها را ساکت کرده بود،هرچند که قانع شدن برا لشیارس با حرف ها ودال

رك وراست . ارس سراغ نامزد سابق آرش آمده بود. نبود یمعمول اعاوض. شناخت یارجمند زاده را م يخانواده 

قانع کردنش نبود تا  يبرا یحرف. بکشد نجایاعتراف کرده بود که از روز اول اشتباه کرده و اجازه داده تا کار به ا

 طممکن است و ارس فق ریغ يگفت امر یتجربه مچون منطق و. را صبر کند بلکه خانواده اش رضا دهند یمدت

محکم  یگاه هیو تک گرید ییایتنها آمده بود اما انگار پشتش به دن. دانست یهدف خودش را مقدس ومحترم م

 .قرص بود

 :و گفت دیلرز شیلب ها الیل دنیباد. شانه اش نشست ، سربلند کرد يکه رو یبا دست هیسا. گذشت  قهیچنددق

 رفت؟_

 :سرباال انداخت و گفت.به لبش آورد ياراده لبخند یاو ب يچشم ها ینگران. نگاهش کرد یکم الیل

 . منتظره جوابه! نه_
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 :را درهم چفت کرد و بابغض گفت شیدست ها هیسا

 ...ارس ینداره، ول یواسه من که فرق_

 یبعد از عقد م گهیچون م.پنهان بمونه يزیچ ستیقرارم ن. هینشسته سا نجایکرده که ا ویاون حساب همه چ_

 . پدرش  يبرتت خونه 

 :عقب رفت و تکان خورد هیسرسا

 ...یعنی.تونمیمن نم. کنه یم یاون حتما اونجا زندگ... آرش. ترسم یمن م_

 دیبا. توهم که آماده است لیوسا. گرفته کیخونه کوچ هی گهیخودش م. نیبرتت که بگه عقد کرد یم! هیسا_

 . مینیو فقط بچ میببر

 .کنن یقبولم نم. دوستم ندارن. کنن یطاعون زده نگاه م هیاونا به من مثل ! ستیساده ن یمه چقدر ه نیا_

 :شد رهیسرخش خ يدست او گذاشت و به چشم ها يدست رو الیل

 ؟یدونست ینم. یدونستیرو م زایچ نی،ايکه ارس و قبول کرد یموقع_

 :مکث گفت یبعد ازکم الیل. افتاد نییشد و پا سیخ هیسا نگاه

 . پس اول خودتو بسپار به خدا و بعد هم به ارس_

 :دست دخترك را گرفت و گفت.و بلند شد دیاو رابوس یشانیپ الیل.نگفت يزیچ هیسا

 .قسمتو گرفت يجلو شهینم يجور چیانگار ه.  رونیب میپاشو بر_

بار ازته دل  نیچندم ياو بر دیگونه اش رابوس.لبخند زد. او را مرتب کرد يروسر الیل. ستادیلرزانش ا يپاها يرو

 .سعادتش را کرد يآرزو

 :و نگاهش کرد ستادیارس ا. همه نشست يلب ها ياراده رو یکه رفت ،لبخند ب رونیب

 .ومنتظر جواب بمونم نمیبش نجایجور بست ا نیهم ای میبرم دنبال زندگ_

 :با لبخند و شعف گفت الیکرد سربلند کند ول یجرات نم. سرخ شد هیسا صورت

 .نداره یهم حرف هیسا. دیبش ریهم پ يانشاال به پا_

 میجشن سه نیکوچک جمع شدند تا درا يآن خانه  انیانگار کائنات م. بود یدنیادیدن. بود یدنیارس د لبخند

 .جشن بزرگ برپا بود کی ندهیانگار چندروز آ.نبود وندسادهیپ کیوند،یپ نیا. باشند

*** 

 :گفت یسپس با خوشحال. گفت کیو تبر دیصورتش را بوس الیبارل نیچندم يبرا
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 .خودم باشه خوامیکنه،م یکه پاگشاتون م ينفر نیاول. فردا ظهر وناهار منتظرتونم يبرا_

آنقدر استرس داشت که دچار حالت .درظاهر زد يفقط لبخند هیکرد اما سا ییلبخند به لب تشکر بلند باال ارس

دانست او فقط به خدا  یکه نم یارس درصورت يونسردهمه خ نیخورد به ا یغبطه م یگاه. شد یتهوع م

خودش هم نشست و . نشست وارس در رابست نیداخل ماش. درراه است یداند چه آشوب یتوکل کرده واالم

برد و دست  شیدست پ. کرد یم دادیوحشت در صورتش ب. انداخت هیسا مرخیبه ن ینگاه.را روشن کرد نیماش

به دستش آورد و با  يارس فشار.سربلند کرد و نگاهش کرد. خورد هیبه سا يرانگار تلنگ. اورا گرفت يزده  خی

 :گفت یشگیهم نیلحن آرام ودلنش

 .ستهیمقابلم با ایدن ياگه همه  یمن کنارتم، حت. کنه رییتغ يزیچ ستیقرار ن. نترس یچیاز ه_

 :دیلرز هیسا يصدا

 م؟یبر گهیروزد هی ایفردا  شهیم_

 !نه_

 :دیاشکش چک. خورد يدیجواب محکم ارس،دلش تکان شد از

 ...اگه فکر کنن که من ، تو رو. ترسم ارس یمن م_

ارس باعث شد لب ببند و دستش راعقب بکشد اما ارس دستش را محکم تر نگه داشت و باز نگاه او را  يها اخم

 :دیسمت خود کش

 .بذارن يپنهان کار يپاشون رو  يخبر یخوام ب ینم نهیبرمت واسه ا یاگه امروز م_

 کنه؟ یم یچه فرق_

 تیپام سنگ بندازن و اذ يخواستم جلو یبود که نم نینگفتم واسه ا يزیاگه قبل از عقد چ. هیفرق داره سا_

درمورد  یبارت بود حرف نیآخر يتوهم برا. نکردم که از معلوم شدنش بترسم ییچون خطا گمیاالن م یول یش

از روز  یدون یخودت خوب م الچندماه عقب انداخت وا مویاشتباه من فقط زندگ.  ياحمق فرض شدن ِ من زد

 . ياول انتخابم بود

 :جلو برد و گفت یارس سرش را کم. انداخت و سکوت کرد ریسر به ز هیسا

 . میفتیوراه ب رمیبگ رویلبخند خوشگل بزن که من ن هیحاال _

مرد  نیا. هم فشار داد يرا محکم رو شیو ارس چشم هازد  یلبخند کمرنگ. چشم نگاهش کرد  ریاز ز هیسا

 .کابوس وحشتناك بود کیفقط  هیسا يبرا ختنشیستون محکم بود که فرو ر کی
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*** 

با بغض  هیسا.او نگاه کرد ي دهیارس برگشت و به صورت رنگ پر. عقب رفت هیسا یرا در قفل انداخت ول دیکل

 :و دلشوره التماس کرد

 . امیمن نم. خودت برو ارس_

 انیدست او م. نگاهش کرد ومنتظر ماند.نگفت يزیچ. در را رها کرد و فقط دستش را سمت او دراز کرد ارس

 هیپا یرا در پ دیترد هیکرد و سا یاو مصمم نگاهش م. دیترس یاز سقوط ِ دوباره م هیهوا معلق مانده بود وسا

اشک . کرده بود ریخواستن دلش گ وباترس پس زدن  انیم هیاو منتظر بود و سا. کرد یاش حس م یزندگ يها

 .ارس چشم بست ودستش را تکان داد. صورتش قل خورد ينکرد وباز رو شیرها

 . نترس یچیازه. هیسا ایب_

ارس لبخند زد و . و دست در دست او گذاشت دیکش سشیدست به صورت خ. آب دهانش را قورت داد  هیسا

 .دندیاشنناباورِ آرش ر يپلک گشود که همان موقع صدا

 ... ارس_

اما انگشتان محکمِ ارس دور دستش قفل شد و او را سمت  دیبالفاصله دستش را پس کش. ختیر هیسا قلب

نگاه آرش به قفل دست . محکم سالم داد ییلبخند زد و با صدا. افتاده است یانگار نه انگار که اتفاق. دیخود کش

آن دو مرتب در رفت وآمد بود و  انیم هشنگا. دیرفت اما آنها را به دنبال خود کش ینم شیپ شیپاها.آنها افتاد

خواست  یفقط انگار دلش م. کرد یم ییمعما بود که جوابش کامال مقابلش خودنما کیدنبال حل کردن ِ 

 يکارنگاه کرد و با لحن تند و طلب هیبه سا. چهره اش از فشار جمع شد. بزند و نفهمد  يخودش را به کور

 :دیپرس

 ؟یکنیم کاریچ نجایتوا_

شوك  کیبست اما فشار انگشتان ارس مثل  خی شیوزمان برا نیزم. چند لحظه از کار افتاد يبرا هیسا قلب

نقش  یکه به خوب یو کوه مستحکم رتیغ يرا باتحکم از ورا شیصدا.کرد شیایدوباره اح هیدرعرض چندثان

 :گاه را داشت، آمد هیتک کی

 کنن؟ یم ییرایپذ ينجوریداداش؟ از مهمون ا کتهیتبر يجا_
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که مقابلش  يمرد. کرد یحال ارس راهم بد م نیکرده بود و ا رییرنگش تغ.آرش کامال درهم شد صورت

 يصدا.اش را بکشد قهیتا راحت بتواند  بهیغر کیداشت،برادرش بود نه  یبود وچشم از همسرش برنم ستادهیا

 :دیاو برنده به گوشش رس

 ؟یسه چوا کیتبر_

 .رفته ادتیانگار .قراربود بعد ازتو من اقدام کنم. ازدواجم يبرا_

را به  هیانگار سا. وتعارف کرد داخل شود دیرا کش هیرا در قفل چرخاند و دست سا دیکل. نبود شیدر صدا ینرمش

خانواده اما  نیهربار هم به عنوان عروس ا. شد یخانه م نیبار نبودکه وارد ا نیاول.دندیکش یشکنجه گاه م

 :در راباز گذاشت و گفت يردارس با خونس.خشک شده بود شیآرش سرجا. کرد یفرق م یلیخ تشیموقع

 .يکار دار رونیانگار تو ب.داخل میر یما م.سرده داداش_

پدرش هم . مشغول سفره انداختن بودند  هیآمنه وسم. را باز کرد يدر ورود. و قدم تند کرد دیرا کش هیسا دست

نگاه همه . داد ییسالم بلند ورسا. حتما مادرش هم داخل آشپزخانه بود. کردیتماشا م لمینشسته بود وف مبل يرو

که  یبرق همه را گرفت و درهمان حالت هلحظ کیاول با لبخند به طرفش برگشت اما انگار در يدر مرحله 

بود  ستادهیپشت سر ارس ا دیکه بالباس سف دیرس یفقط جهت نگاه ها عوض شد وبه دختر جوان. بودند،ماندند

و  دیهم رس دیشا. دینرس یبه گوش کس فشیسالم ضع يصدا. بود یمحکم او زندان يپنجه  انیودستش م

گشت تا طلسمش را  یسنگ محکم م کیهرکس دنبال  گاران. بود نیسکوت سنگ.به حال خود نبود یکس

نداشت که بدتر هم  هیاز بق یحالش دست کم.آمده بود رونیمادرش از آشپزخانه ب. دیرس یبشکند وزورش نم

آرش آن سنگ بزرگ  یبلندوعصب يطلسم را شکست و صدا يشدنِ در ورود دهیبه هم کوب يباالخره صدا. بود

 :شد تا به هدف بخورد

 ...که نجایا يوآورد یگرفت نویارس؟ دست ا یراه انداخت يا يمعلومه چه مسخره باز_

 :حرفش گفت انیاال گرفت و بااخم وتحکم مانگشت مقابل آرش ب ارس

 .کنم ینگرفتم حرمت شکن ادیچون . حرمت زنم و نگه دار آرش_

 :خانه آمد گرید يناله از گوشه  هیشب فیضع يصدا

 زنت؟_

 :دیجلو کش یرا کم هیبه مادرش نگاه کرد و سا ارس

 .کنم شیمعرف ستین يازین.  نیشناس یروهم خوب م هیسا. شما يبا اجازه _
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 .میفهم یرو نم ستادهیکنار تو ا نکهیا لیاما دل. شناسنش  یهمه خوب م.آره_

 :دیارس دوباره چرخ سر

 ...م،حاالمیازدواج کرد.گفتم که آقا جون_

 .مسخره اتو ارس تا خودم جمعش نکردم هیباز اهیس نیجمع کن ا م؟یبگ کیتا بهت تبر يحاالم حتما منتظر_

 :با اخم گفت ارس

 هیاما واسه من . داداش یشکل باش هیرنگ و هی یخواست قهیباشه که هردق يباز اهیتو س واسه دیشا یزندگ_

 .رنشیمشت اعتقاد پوچ به مسخره بگ هیدرکش نکنن و با  ایلیخ دیکه شا گهیرنگ د هی. داره گهیمعنا د

 :درحال انفجار بود آرش

 ...که يفرض کرد یمنو چ هو؟یزنته؟  یجلو چشم منوبگ ياریو ب يریبگ نویدست ا نهیمعناش ا_

 .گفتم مراقب حرفات باش داداش... آرش_

ارس  يعقب پرتش کرد و روبرو.و نگهش داشت دیرا کش شیجلو رفت که پدر بازو یزخم یمثل گرگ آرش

 :ستادیا

 زنته؟_

 :باال گرفت و آهسته گفت یسرش را کم.پدرش نگاه کرد نیخشمگ يبه چهره  ارس

 ...شما آقاجون  يبااجازه _

نفس .  دیبا وحشت سربلندکرد و عقب پر هیسا. دیچیکه در خانه پ يا یلیس يحرفش برابر شد با صدا انیپا

دوباره . ارس به او نگاه کرد و باز دستش را محکم گرفت و کنارخودش نگهش داشت.شماره اقتاده بود هی شیها

 :سربلند کرد و آرام گفت

 یحقمه چون زندگ شتریب. رهیکه داشتمو بگ یعشق يجا میذاشتم برادر یم دیحقم بود چون ازروز اول نبا_

کن و دل به دلم  يدست بوس و بگم برام پدر امیدونستم اگه ب یچون م... حقمه آقاجون.خودمم خراب کردم 

اما . زدنش خدشه دار کردم وپس دنیکش شیرو اول من با پ هیحقمه چون ارزش سا نایازا شتریب. يداد یبده،نم

هم  گهید يکمه،هزارتا یکی. یغالم حلقه به گوشت تا حاللم کن شمیم. فرصت واسه جبران هست. نشده رید

 . ستمین مونیکه کردم پش ياما از کار هیچرخه به گال یزبونم نم یکه بزن

 :بلند ولرزان مادرش آمد يصدا

 ...یبگ يخوایم یعنی،یستیآبرو ن یارس تو که ب_
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 ...ساکت زن_

 :گفت نیخشمگ ییوباچشم ها ستادیارس ا يروبرو. بلند پدرش ،مادرش را ساکت کرد يصدا

بخشم  یعمر خلف بودنت م هیوبخاطر  يکرد تیخر هی. ستین دهیگند يها وهیم يبرا ییخانواده جا نیتو ا_

تونه  یمن نم يخونه . تو خونه يگردیپشت در و برم يذاریکرم خورده رو م ي وهیم نیاالن ا نیهم یارس ول

 . رهیکه لجن بگ ییمن چشمه است نه جو يآبرو.تحمل کنه یدگیگند يبو

تنش به . دیچیپ یم رمردیپ نیا يصدا انیکمال م يحرفها. سوخت یتنش م.فقط سوخت هیسا يها چشم

و  دیچیارس دور تنش پ يشود که دستها نینمانده بود نقش زم يزیچ. دیلرز یداشت به وضوح م.ارتعاش افتاد

 یکه بهم م ییادندانه يضربات پرصدا انیم.دیشن شیایبه هم خوردن دن انیارس را م يصدا. نگهش داشت

 .مرگ بود هیکه شب يتب و لرز کی انیم. خورد

اسم . به ثمر برسه یمونه تا محبت ینم یخونه هست فرصت نیتو ا يداس نامرد یتا وقت.آقا جون يحق دار_

به هم  نجایکال ا يها وهیدهن من از طعم گس م گهیکرم خورده اما د ي وهیم يذاریو م یزندگ هی يثمره 

 . خورده

 :دیرا شن يبلند يصدا

 .آبرو یب ستیخونه ن نیزن جات توا نیباا. ارس يخوایکه م یپس برو هر قبرستون_

 شیبرا یاما مفهموم دیشن یارس را م يصدا.  خوردیبه هم م شیدندانها. هم افتاد يرو هیسا يها چشم

 ...شکستن نماند  يبرا يزیچ گرید. تمام توانش رفت. له شده بود. داشتن

**** 

! داشتند. گفتن نداشتند يبرا یانگار حرف. زد یتاك ساعت تلنگر م کیت يآن خانه ، صدا نیسکوت سنگ به

 یآزار م شتریرا ب هیسکوت ارس ، سا. اورندین يگریدلواپس د يکردند تاحال بدشان را به رو ینم دایپ يکلمه ا

ضعف کرد .ختیر یاشک م صدایب وسالن کوچک خانه نشسته بود  يبدون آنکه لباس عوض کند ؛ گوشه . داد

بدرقه راهشان  ریخ يدعا يبزرگتر چیکه عروسش بود وه يخانه ا. به خودش آمد درخانه بود یکم یو وقت

 شیدر رد پا ییحرفها. ندان بودخا کیمادر و نفرت  کیپدر و بغض  کی ادیبودوپشتش فر شیاول زندگ. نکرد

آورد که هرچه روزگارش را  شیزودتر از هرروز به رو نغروب زمستا. ننگ بود يهر دختر يجاماند که برا

انگار چاره اش فقط مرگ بود که . نداشت یحالی؛ضعف کردن و بغض و ب یزندگ نیا. وکدر است اهیس د،بازیبشو

 . کرد ینم شیسقف بود و باز اشک وغصه رها کی ریارس؛ز يروبرو
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 :آرامِ ارس شکست يخانه را صدا يسکوت کشنده  باالخره

 تموم نشد؟_

برداشت و  شیپا يارس دست از رو. ختیر رونیو ب دیتازه به احساسش زدند وباز اشکش جوش يحفره ا انگار

 :گذارتر بود ریلحنش آرام تر وتاث. دیکامل سمت او چرخ

 ؟ينشد خسته. هیسا_

 :گرفته گفت ییبغل گرفته اش پناه گرفت و باصدا يزانو يرو سرش

 تا راحت شم؟ شهیتموم م یِک. هم خسته شدم یلیخ. چرا_

و سرخ او را از نظر گذراند و  سیخ يچشمها. بلند کرد  شیپا يسر او را از رو. جلو رفت و مقابلش نشست ارس

 :دیو سرش را بوس دیکش شیدست به موها. دیکوب یم هیگوش سا ریقلبش درست ز. آرام درآغوشش گرفت

 انیپا. میوبلند ش میبگ یاعلی میتونیم میبخور نیهربار که زم. شهیها تموم م یتلخ نیا يهرموقع خودت بخوا_

 .میتجربه کن ویلذت زندگ میخوایکه تازه م ییمن وتو ينه برا یول.اونم مرگه.نقطه است کی زیهمه چ

 راهنیپ يگوشه . زدیفرو بر دکهیترسیم. گاه را دوست داشت هیتک نیا. سرش را محکم به تن او فشار داد هیسا

 :گفت هیمشتش چنگ شدو باگر انیارس م

 ...يکه بخاطر من خورد یلیامروز باس_

 .رمینگ يبه باز ویهمه چ گهیحقم بود که د. بخاطرتو نبود_

 . درد داره.سخته. یخوام توهم مثل من ش ینم. بزرگ شدم ارس یکس یمن تواوج ب_

 شتریفاصله الزمه تاقدر داشته هامونو ب یاما گاه. خانواده ام هستن.پدرو مادرمنن . هیکنم سا یمن رهاشون نم_

 .میخبر یداره که من وتو ازش ب یحکمت هیفاصله  نیا دیشا.میبدون

. بود یکرد، شرمندگ یاشتباه نم هیسا .زدیموج م شیدرچشمها یحس. و صورت او را باال گرفت دیکش یآه

 :دیچشمانش دو دو زد وارس دست به صورتش کش

تو  ونیروز ثابت بشه که چقدر خودشونو مد هی دمیمن قول م. به من ببخشش. هیآقا جونمو حالل کن سا_

 .کردن

 :دیاشک او را بوس یسیخ يارس چشم بست و جا. قل خورد  هیپلک سا يخود، از گوشه  اریبه اخت اشک
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کنم باچه  یساعته دارم فکر م هی... اما ستیدونم حق ن یم.ستیراحت ن دونمیم. زمیبه من ببخششون عز_

شکستن من ازت آرامش  ينجوریدل تو رو ا یوقت هیخودخواه. کم دلم آروم شه هیبخوام که . ازت بخوام ییرو

 ..یطلبکار شم ول

 .لب او نشست يباال آمد و رو هیسا انگشتان

 .بسه ارس_

 :نگاهش کرد و سرخم کرد ارس

مقابل  مونیاونقدر که اگه فردا پش. یش یاونقدر که خال. که دلت خواست يهرجور.  اریسرمن درب شویتالف_

 یتوببخش.آشوبه يمحاله اما دلم بدجور دمیبزرگه،سخته، شا. روحتو تماشا کنن یبزرگ ستادنیخونه ا نیدرا

دونم از  یکنم و نم یخونه کز م يجندساعت گوشه  نیاالن مثل ا اما. آرومت کنم تونمیم. آروم باشم تونمیم

که  یوزمان نینه زم. میکه من وتو برنده ا رمیو دستمو باال بگ ستمیبا تونمینم ينجوریا. بگم دیبا یچ یشرمندگ

 ...اشکاتم فقط يشرمنده . همه جوره ساز مخالف زد

 که حقه رو نتونم بهت ببخشم؟ يو بغض خانواده ا یو نگران قتیحق هیبه تو،  دمیبخش مویزندگ_

 :ازاو فاصله گرفت یانداخت و کم نیینگاهش را پا هیسا. ارس برق افتاد يچشمها

از دلم  یکم زمان بگذره همه ج هی دمیقول م. ممنونشونم شهیدادن ، هم لیتحو ایتو رو به دن نکهیبخاطر ا_

 .ارس دمیقول م. پاك شه

 یاش م یشانیپ يبوسه اش رو يجا. او داغ شد ياز حرارت لبها هیتن سا. دیش را بوسا یشانیخم شد و پ ارس

 ...سوخت اما

. بود دهیدخترك پر يرنگ ورو. که بودماند وبا تعجب نگاهش کرد یارس درهمان حالت. دیمرتبه عقب کش کی

 :برداشت یپشت يرا از رو شیو مانتو ستادیپا ا يرو هیآرام اسمش را صدا زد اما سا

 درست کنم؟ یشام چ يدوست دار_

پس زده شدن را  نیا لیاما دل دیرا فهم هیحال سا. داشت يحس بد. برد شیموها انیزد و دست م یپلک ارس

را از سر گذرانده  یبزرگ يفاجعه  هیکرده بود که سا يادآوریخودش  يبارها برا. کرد لبخند بزند یسع. دینفهم

 :وگفت ستادیا! حد که درآغوشش بکشد و پس زده شود نینه تاا اما دیایمهلت بدهد تابه خودش ب دیوبا

 . دو تا تخم مرغ،دوتا گوجه. ساده شروع کن_

 :لبخند زد هیسا
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 .گرسنمه یلیمنم خ. شهیزود آماده م_

 .ادیدرب مونیوخستگ میریدوش بگ هیکنم که بعدش  یپس منم حمامو روشن م_

 .بدتر بود شهیحالش از هم. اما دلش درهول و وال بود. گفت يبه سمت آشپزخانه رفت و باشه ا هیسا

*** 

 واریرا به د یقیدقا هیسا. اتاق پهن کرده بود انیقبل از برگشتشان به خانه م الیشده را ل يگلدوز يها رختخواب

 یباق انشانیم يخواست ناگفته ا یشود اما نم یم يدانست آن شب چطورسپر ینم. داد و فقط نگاه کرد هیتک

از چراغ حمام  ینور کم. برق اتاق را زد و زودتر از او به رختخواب رفت. شرشر اب بند آمد يصدا یوقت. بماند

 یبستن ومجادله با زندگ خیدرحال ِ  شیانگار تک تک سلول ها. سرد بود.پتو برد ریسرش را ز. داخل اتاق افتاد

پلک  ينگاهش را رو ینیسنگ. حس کرد کشیاما حضور ارس را نزد دیبرق را نشن دیکل يصدا. اعتنا نکرد. بودند

 :ارس لبخند زد. باز کرد چشمو  دیبسته اش د يها

 به خواب؟ يخودتو زد_

 :پتو را در پنجه اش مچاله کرد يآب دهانش را قورت داد و گوشه  هیسا

 .يایمنتظر بودم که ب.نه_

داد تا رنگ  یاتاق اجازه نم یکیر خوب بود که تارچقد. دیارس وحالت خاص نگاهش را د يشدن ابروها باز

 هیسا. سر او گذاشت ریو دست ز دیارس دراز کش. نبود یپنهان شدن شیاما لرزش صدا. اش لو برود دهیپر يورو

تمام ... خفه کرد و ارسدرون سرش را تپش قلب  يصداها. رابست شیچشم ها. رفت شینکرد وپ یمقاومت

 . برهم زد هی،ساارس راباخودش يقول وقرارها

*** 

 :نداشت هیاز سا یحالش دست کم. رختخواب نشست و تن لرزان او را درآغوش گرفت انیم ارس

 ...و يکه وانمود کرد ياعتماد بود یبهم ب نقدریا_

 :و خودش را به تن او چسباند ختیاشک ر هیسا

 ...شب... اون.. اون. وخودشون حکم دادن دنیهمه ظاهرمو د یکرد وقت یم یگفتم؟ چه فرق یم یچ_

 .یبگ يزیچ خوادینم. آروم باش... هیسا_

. اش چسباند نهیارس لب به هم فشرد وسر او را محکم به س. کرد و خواهش کرد تا اجازه دهد آرام شود هیگر

تنش  یسوختگ يدست او را گرفت و درست جا. جسم وروحش گفت يو از شکنجه  ختیاشک ر هیسا
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از شکنجه کردن کودکان گفت  شیبرا یطانیش يبرد وباقهقه ا نیکرد که حرمتش را چطور ازب فیتعر. گذاشت

تنش . بدتر بود وانیتجاوزش از ح یگفت که حت يا یاز کفتار وحش. آورد  هیکه مشابهش را سر سا ییو بال

گرفت نه  ءیش کی يزیکمربند کهنه و ت کیمحکم  يرا باضربه ها تشیو زمزمه کرد که حرمت انسان دیلرز

 ییو صدا دیدرد کش. کتک خورد. وانیح کیشد ،درست مثل  يبه روح وجسم و حرمتش تعد... اش را یباکرگ

 .دیکش یباکره بودنش زجر م نیکه درع يطعمه ا. طعمه است  کیگفت که او  شیبرا یوانیوحشت آلود و ح

را لکه دار کرد تا  یکه نام مردانگ یادم ي انهیوحش يله هاکه حم یاز وحشت. گفت که دچارش شد يدرد از

بست ،  ییرسوا ریشود زن را طعمه کرد ، بختش رابه زنج یم نکهیازا. فقط قدرت و هوسش را به رخ بکشد

تجاوز فقط دور شدن از  يشد،معنایاندیب يلحظه ا یهوس را باالبرد و به لذت خود برسد ،بدون آنکه کس

تجاوز را به  يگفت که واژه  ییاز زمزمه ها. شدند دهیاست که در ییاهایبلکه باختن رو ستیها ن یدخترانگ

به  يجسمش را بدرند و برا نکهیا. تواند پاك باشد ونباشد یم نکهیا. کرد یدر جسم وروحش هج یواقع يمعنا

اش  یشانیپ يرو یحرمت یبگذارند وانگ ب یرا باق صمتشع ي، نشانه  شیها یدخترانگ شتریاسارت بردن ب

 ...که بود ونبود یزجر داشت آن همه درد جسم وجان وروح و ننگ. بچسبانند

 هیسا يکنار حرف ها. هم شد شتریصفت کم نشد بلکه ب طانیآن مردك ش عیرفتار و عمل شن یاز زشت يزیچ

ا خودش دندان به هم فشرد و باهرقطره اشک او هزاربار ناخن درگوشت دستش فرو برد ت.ارس درخود فرو رفت

اما اجازه داد او . دن خواستیو دلش هوار کش دیاش به شدت کوب نهیس يقفسه . نبرد نیاز ب وانیآن ح يرا جا

 هیسا يپلک ها یوقت. ها آماده کند يفداکار ياو را برا دیدانست با یانگار م. زدیبر رونیرا ب شیتمام دردها

 یقلبش پر بود و خونش م. فقط نگاهش کرد و سکوت دورش را گرفت. تنش مرتب کرد يپتو را رو. بسته شد

 يخاموش شده هنوز رو گاریس کی يجا.او گذاشت ي نهشا يدست رو. تصورش هم کشنده بود . دیجوش

 "است که يتکرار يزمزمه ا. اش بود نهیس يرو بیعج يفشار. دیزخم اورا بوس يخم شد و جا. پوستش بود

 ..."خدا دارد يعجب صبر

**** 

 عیسر. کرد یاز روز حالش را خوب م یارس در هرساعت دنید.  دیاز پنجره سر کش اط،یدر ح يصدا دنیشن با

 دیارس را با خسته نباش يباز شد و سالم بلندباال يا شهیدر ش. را شست و به استقبالش رفت شیدست ها

عادت .را تمام کرد ارشنشست، انتظ شیموها يکه رو يبوسه ا. او را ازدستش گرفت  يدهایخر. جواب داد

انگار تمام . و جان در جوابش بگذارد ردینفس بگ. دهد لیو محبت تحو ردیدوماه عشق بگ نیکرده بود که درا
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فقط خالء خانواده ها . کردند یساده و عاشقانه را تماشا م یزندگ نیکرده بودند و فقط ا لیکار خود را تعط ایدن

. خواست او نزد خانواده اش برگردد یداد و م یبروز م یگاه هیسا ماا ختیر یس درخودش مار. داد یآزارشان م

رود  یم دیتوانست بگو ینم. کرد یو بحث را عوض م دیکش یدرآغوشش م.کرد یارس درپاسخ فقط سکوت م

درکار  یاصال ربوده شدن دیکه شا اوردیب شینتوانست تهمت آرش را به رو.  ستدیا یوهربار پشت در بسته م

شده  فیمقابل دوست وآشنا خف دینتوانست بگو. رندیاو را به مسخره بگ یبوده تا زندگ ينقشه ا نهاینبوده وتمام ا

خبرداده بود برود وسهمش را  یحت.کند  یاش را جمع نکند،نگاهش نم ییاست و پدرش رو برگردانده که تا رسوا

 يها هیتوانست گر ینم. بگذرد اتشانمشغول کارشده بودتا امور يگریدرکارگاه د. اما نتوانست ردیاز کارگاه بگ

کرد  یسکوت م.کند فیفرشته را داشت، تعر کیاو فقط حکم  يکه برا یمجسم طانیمادرش را همراه با لعن ش

آرام  الیبه خ یکرد حرف پنهان یآرزو م هیکه سا دیخواهد رس يدانست روز ینم گرید. وعشقش هیبه حرمت سا

 .دماندنش نمان

 .يامروز زود اومد_

 :بالبخند نگاهش کرد وگفت. حوله را ازدستش گرفت وسرو صورتش را خشک کرد ارس

 ام؟یبرم و شب ب یناراحت_

 :اخم کرد هیسا

 .ياومد یوقت زودتر از دونم چیه. فقط تعجب کردم ارس_

 :وگفت دیدست به صورتش کش ارس

 .ریبهونه اتو نگ ادیرم دلم ز یم یکه وقت میکنارهم باش یدوسه روز حساب خوادیدلم م_

 :دلواپس شد هیسا ي چهره

 ؟يکجا بر_

 ... جبهه_

و  زیترب ر. کوچک نشست  يسفره  يماند وارس پا رهینگاهش به او خ. دندیرا انگار به چنگ کش هیسا دل

 :رنگ را داخل دهانش گذاشت و با اشتها گفت یصورت

 .داره ییچه بو. کدبانو چه کرده. به به_

 :سرچرخاند و گفت هیسا تباسکو

 ؟يایپس چرا نم_
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 :آرام گفت. خورد یتکان کوچک هیسا

 .امیاالن م. اوردمیبرات ساالد ن_

 .چسبه یم مهیق نیبا ا. پس زحمت نارنجم بکش_

تازه داشت . خوبش تمام شود يخواست روزها یاصال نم. دلش آشوب بود. سرخم کرد و به آشپزخانه رفت هیسا

. شد یسخت شروع م يرفت باز تمام آن روزها یاگر ارس م.کرد یدندانش حس م ریرا ز یخوشبخت يمزه 

 رونیبا ظرف ساالد ب هرا قاچ کرد و همرا ینارنج. با انگشت گرفت ي؛ فور دیپلکش چک يکه از گوشه  یاشک

آماده  ییدارد، کنارهر غذا یخاص ياو مثل تمام مردم شهرش به ساالد محبوبشان عالقه  دیفهم یوقت. رفت

او را پر کرد و مقابلش  يظرف غذا. دوظرف کوچک را داخل سفره گذاشت و کنارش نشست. اش گذاشت

 :ارس قاشقش رابرداشت و باخنده گفت.گذاشت

 یاضافه شده کل میهنرمند به زندگ يکدبانو هی دیشن یوقت. جوون يگفت پربار شد یامروز حاج محراب م_

 .نکرده، دست بجنبونم نمیخونه نش ادتیز یسرم گذاشت که تا خانم هیو سر دیخند

 :و گفت دیلب برچ. و به اونگاه کرد دیخودش کش يبرنج برا یکم هیسا

 فرمانده اتون بود؟ یگیکه م ییحاج محراب همون آقا_

 . دوباره دمشیبرگردم، د خوامیامروز رفتم که بگم م. آره_

 ره؟یپ_

کارش . کنن یصداش م یبچه ها تو خط حاج یدوسال بامن تفاوت داشته باشه ول یکی دیشا. نه بابا_

بخاطر کارش  دمیشا. کاریوقت نشد بپرسم که اومده چ گهید. دمشید نجایا یاتفاق. زن وبچه اش تهرانن.درسته

 .باشه

 گن؟یم یبه تو چ_

 :دیخند ارس

 ..بولدوزر_

 .دیخند شتریباتعجب نگاه کرد و ارس ب هیسا

 .رونیببرمت ب خوامیشب م. یفعال غذاتو بخور که بعدش خوب استراحت کن. کرنکنبهش ف_

 .شمونیپ انیآقا ب یوعل الیبگم ل خواستمیشب م_

 . میپس باشه که فردابر. یچه فکر خوب_
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غذا و شکر گفتن ارس نگه داشت و بعد  انیخودش را تا پا یبه سخت. شد یکرد آرام باشد اما نم یسع هیسا

داد که  یبه خودش حق م. درخودش بود. آنجا ماند یقیجمع کردن آشپزخانه دقا يبه بهانه . ند شدبالفاصله بل

گفت  ینیکه دور کمرش حلقه شد ه یبا دست. دانست چطور یو اورا ازرفتن باز دارد اما نم ردیبگ يبهانه ا

 :ارس بالبخند گفت.وبرگشت

 شده؟ یچ. ينخورد یچیه دمیفکر نکن نفهم_

 :کرد یارس اخم کم رنگ. سر باال انداخت هیسا

 ...پسره بدبختم کرده و نیا ی؟ پشت سرم گفت يکرد يخرابکار_

 ...ارس_

 :دیخند ارس

 ؟یکن یچرا بغ م. خب حرف بزن خانمم_

 .امیاالن م. ارمیب وهیم نیبرو بش_

 ست؟یکه ن یمشکل. خوامیرو بذار واسه بعد ، من االن زنمو م وهیم_

. رفت رونیو ب دیخودش را عقب کش. م ارس ، اشکش را درآورد تا او با تعجب نگاهش کندنگاه وکال طنتیش

آرامش، احساس گناه  نیبا ا. نبود يدانست اما چاره ا یم یرفتارش را به خوب لیدل. ستادیهمانجا ا یارس کم

کوچک  ونیزیتلو يکه روبرو ذاشتگ هیرفت و آن را مقابل سا رونیب وهیاز م یبعد باظرف قهیچند دق. داشت

 .بود شیدور زانوها شینشسته بود و دست ها

 ؟يغم بغل کرد يشوهرت مرده که زانو_

ارس بالبخند کنارش نشست و به ظرف .رارها کرد وبا اعتراض و بغض نام او راصدا کرد شیزانوها يفور هیسا

 :اشاره کرد وهیم

 .برات مدیخر. يهوس گوجه سبز کرده بود. بخور تا من بعدا زنمو بخوام_

گوجه را برداشت که همان  نیبرد و اول شیدست پ یناراحت نیدر ع. نگاه کرد وناخودگاه دلش ضعف رفت هیسا

 ...گوجه نیآخر تایو نها گرید يشد با دانه ها يمساو

 . غمش را هم فراموش کرد یقیدقا يکه برا دیبه دلش چسب آنقدر

 . چه خوشمزه بودن_

 :خنده اش گرفت ارس
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 .همه اش مال خودت.تعارفم به من نکن. هست لویک ي. نوش جان_

 :گفت  یارس نچ.پر شد شیآمد ودوباره چشم ها ادشیبه ارس که نگاه کرد غصه اش . به خودش آمد هیسا

 ارم؟یاشو ب هیبرم بق.نخواستم بابا_

 :با بغض گفت هیسا

 .منو مسخره نکن ارس_

 !کردم جایمسخره کردم؟ ب یمن ک_

 :آرام گفت. و دست او را گرفت دید هودهیرفتن را ب هیارس حاش. انداخت نییظرف را پس زد و سرش را پا هیسا

 .منو نگاه کن...  هیسا_

 :که باال آمد، لبخند زد سراو

رفتم  ینم. هشت،نه ماهه که از خط دورم. دوشم يبار رو هی نیا یول یشیم تیدونم اذ یم. هیبرم سا دیمن با_

 دیسرو سامون گرفته با میاما حاال که زندگ. ستیمن اونجان يجا گهیکرد د یچون حس م. م تونست یچون نم

 ؟یمانعم بش يخوا یتوکه نم. حقمو هم به کشورم ادا کنم

 :آرام گفت يا هیگر انیم هیسا

 هنوز حقت ادا نشده؟.یتوچندساله رفت_

 ينجوریقرارباشه ا. طول بکشه یجنگ تاک نیا ستیمعلوم ن. کشوروخاکمون تو خطره، من متعهدم نیا یتاوقت_

اونوقت . ارهیکم ب روین ده،یکه م ییو شهدادومجروحا نیسنگ اتیهمه عمل نیکه ممکنه جبهه با ا میفکر کن

 ریجنگ زده بودن و ز يورا یدبختدرد وب یعنی... خرمشهر بتینکرده تکرار مص ییخدا یعنی ؟یچ یعنی یدونیم

 . اسارت رفتن وغی

 ؟یچ یش دیاگه شه_

 مگه بده؟_

 :وحشت زده نگاهش کرد ییبا چشم ها هیسا

 .يبر خوامینم. گناهش گردن من.بذار بگن من بودم. يبر خوامینم. گهید يبر ذارمینم. نه ارس_

 .دست جلو برد و او را درآغوش گرفت ارس

 ؟یسعادت محروم کن ایدن هیمنو از  يخوایم_

 .توروخدا اصرار نکن. کنم ارس یم یزه دارم زندگتا. يو دربه در ییخسته شدم از تنها ینه ول_
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 نیممکنه هم یول. خداروشکر فتادهین یتاحاالم اتفاق. من چند ساله توجبهه ام. هیبرم وبرنگردم سا ستیقرار ن_

 ...اتفاق هیجا باشم و 

 .گهیبس کن د_

به  انیپا ينقطه  کیهمه  ،آخرِینگاه کن ينجوریفقط ا یبه زندگ ياگه بخوا. گم یم ویزندگ قتیدارم حق_

چقدر  يریوم يذاریعشقتو م یوقت یدون یم. هیا گهید يارزشها ياما حرف و اصرار من االن برا. اسم مرگه

. هدفت،ارزشت،آرمانت باال باشه یو آرامش چقدر آزار دهنده است؟ اما وقت یدور بودن از زندگ یدون یسخته؟ م

از  يقرمز زده نشه وبچه ا ریروز آژ هیهمه باشه، تا باالخره  بیروز آرامش خونه ات نص هیتا  يریم یبدون یوقت

 یپاهات قوت م نه،یبش یجهان يقله  کی ينقطه  نیروز اسم کشورت وپرچمش بر باالتر هیترس نلرزه، تا 

چندنفر مث من  یدون یچشمم پرپر زدن؟ م يهدف چقدر رفقام جلو نیبه ا دنیرس يبرا یدونیم... هیسا. رهیگ

زدن  خیشدن و اهیها س اتیلو نرفتن عمل يزمستون سخت،برا هی ونیباتالق شدن وم ریپشت معبر دشمن اس

. ننشونیفرصت نکردن بب یوحت دنیشن یبچه اشونو تلفن يکه فقط صدا یینشده؟ جوونا دایوهنوز جنازه اشونم پ

بدم؟ از اون گذشته خدا  یچ قامویفردا جواب رفبمونه؟  یحاال رواست که من بخاطر خودم بذارم سنگرشون خال

 وشرافتم گذشتم؟  تیرو چطور قانع کنم که فقط بخاطر جوون بودن وعاشق بودنم، از انسان

 :اش فشرد و آرام گفت نهیارس سراورا محکم به س. انداخت ریسربه ز هیدرسکوت و گر هیسا

نذار پام سست . ، مجبورم برم میآرامش کامل کنارهم باشروز با  هی نکهیا ياز تو واقعا برام سخته اما برا يدور_

 . ییحرفا نیتوبزرگتر ازا. شه

 ؟یو به منم فکر کن یمراقب خودت باش يدیقول م_

 به تو فکرنکرد؟  شهیمگه م_

 :و ارس کنار گوشش زمزمه کرد ختیاشک ر هیسا

 . شه ینبودنم طوالن يروزا دیشا. برات بذارم يادگاری هی خوامیم_

 :دیارس لبخند زد و صورتش را بوس.نگاهش کرد ياشکش بند آمد و با ناباور. گرفت یفیرا لرز خف هیسا تن

 . بشه ریترسم د یم. خوادینهال عشقوم نیازا دهیرس ي وهیم هیدلم _

 :گفت هیبا گر هیسا

 ؟یکن تیوص يخوایم. ارس یترسون یمنو م يدار_

 .خان مراقب مامانش باشه ایآر ستمیتامن ن. واسه ناموسم بپا بذارم خوامیم! نه_
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 ...دیخواب آن کودك را فقط خودش د. زد ییفقط شوکه نگاهش کرد و ارس لبخند پرمعنا هیسا

**** 

. رفت رونیگذاشت و ب ینیبهارنارنج را داخل س يشربت ها.شد یهوادر اواسط روز کم کم آزار دهنده م يگرما

 :او لبخند زد دنیچادر نماز را جمع کردو باد الیل

 .چسبه یم یاالن حساب. دستت درد نکنه_

 الیل. را روشن کرد ونیزیآمد و تلو رونیاز اتاق ب. زد و سجاده را از مقابل او برداشت یلبخند کم جان هیسا

وبغض در حرکات و چشم  يقراریآورد اما ب یخودش نم يبه رو نکهیباا.کرد یباچشم رفت وآمدش رانگاه م

بماند اما انگار  هیصحبت کرد که ارس را قانع کند تافعال کنار سا یباعل یپنهان. تکان داد يسر. بود دایپ شیها

اوداخل آشپزخانه  یوقت. را ظاهرا گرفته بود هیسا تیچون ارس به روش خودش رضا. بود هودهیحرف زدنشان ب

 :باز گشت ، گفت یکوچک ي وهیرفت و با ظرف م

 ؟ینیش یچرا نم. هیسا يریچقدر راه م_

 :داد و آهسته گفت رونیراب قشینفس عم هیسا

 ؟یچ فتهیبراش ب یاگه اتفاق. زنهیدلم شور م_

 :گفت يبا لبخند و لحن آرامش دهنده ا الیل

 .شهیصالح باشه همون م یهرچ. بسپارش به خدا_

 :او را به طرفش گرفت و گفت وانیل الیل. خورده زل زد مهین وانیبغ کرده نشست و به ل هیسا

 ...خودت بخور.م شدهخوش طع یلیخ_

 :آب دهانش راقورت داد هیسا

 ...تونم ینم_

 :زل زد الیو به ل دیجلو کش یرا کم خودش

 ونیزیتو تلو روزید. شنیم ضیمر. ستین يکولر و پنکه ا چیکه ه ابونیگرمتره،نه؟ وسط ب یلیاونجا هوا خ_

 ...یعنی... انهیدرست بخورن  ستیغذا هم که معلوم ن... تو اون گرما... بااون لباسا.  دمید

 . ستیاولشون که ن يدفعه . آروم دختر... هیسا_

 :با بغض گفت هیسا

 ... یعنی. تا برگرده نمیچشم انتظار بش دیاوله که من با يامادفعه _
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 :لب گفت و دستش را گرفت ریز ياستغفار الیل.دیچک اشکش

 . بره یجان؛ تو خودت گفت هیسا_

نتونستم . شهیم يجور هی. شهیزنه، لحن صداشم عوض م ی از اونجا که حرف ماصال. خواست بره یچون م_

 .انگار دهنمو بستن.اصرار کنم که تنهام نذارم

 شهر و کشور مثل تو هستن؟ نیچند نفر االن توا یدون یم_

 !ستنیپشت وپناه ن یدونم همه مث من تنها و ب یم ینه ول_

 :با التماس گفت هیسر او را بغل کرد و سا. بغضش گرفت الیل. افتاد هیو به گر گفت

فکرکن هنوز . يموند یآقا نبود و تو موسسه م یمن؟ مث همون روزا که عل شیپ يایبرگردن ب یتا وقت شهیم_

هم  یمنتها درد اضطراب و دلواپس. همون دردارو دارم . جون الیاز همون بچه هام ل یکیمنم . میتو موسسه ا

 .کشتم یانتظار م یترسم ول ینم ییبخدا از تنها. بهش اضافه شده

 :و آرام گفت دیاو کش يموها يدست رو الیل

رفت باز سفارش کرد  یهم که داشت م یعل. من و گفت تنهات نذارم شیاتفاقا ارس قبل از رفتنشون اومد پ_

 ...پس. بود نیببرمت خونه ، قصد خودمم هم

 م؟یاریب لتویوسا میبعدازظهر بر. بمون نجایپس شماا_

 :لبخند زد الیل

 خوبه؟. میکن یم شینوبت. نجایا میگرد یما تا من کارهام تموم شه،بعد برم يخونه  میبر ایامشب و توب_

 . و تشکر کرد دیصورت اورا بوس یبا خوشحال هیسا

 میشتو خواب ظهر با دیاگه ارس بود االن با. کردم یامروز تنبل. واسه ناهار درست کنم يزیچ هیپس من _

 ...یول

 . چسبه یم اریاالنم گرمه،آب دوغ وخ. يبد يبهش انرژ یبتون ادیاتفاقا خوب استراحت کن تا م_

 ...،یاما آخه شما مهمونم.دارم لشمیاتفاقا وسا_

 .گهید میخوش کن زایچ نیدلمونو به هم دیبا. هیسا میندار يمهمون باز_

 یباتعجب نگاه. در حال شستن کشمش بود که زنگ خانه را زدند. را آماده کرد لیوسا. لبخند زد وبلند شد هیسا

 . متوجه اضطراب ِ نگاه او شد الیل.ها بود يکرد که مشغول ِ خورد کردن سبز الیبه ل

 .کنم یباز م رمیمن م_
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 :رفت رونیب. را خشک کرد  شیدست ها يفور هیسا

 .رمینه خودم م_

از . گرفت و در را باز کرد یپشت در نفس. کرد یرا به سرعت ط اطیو طول حبرداشت  یرا از چوب لباس چادرش

آمنه . کرد شانیآنقدر که زبانش بند آمد وفقط بهت زده تماشا. جا خورد یکه پشت در بودند،حساب یدو زن دنید

 :شد و لبخندش را وسعت داد هیزودتر از مادرش متوجه حال سا

 ؟یخوب. سالم زن داداش_

هنوز آن برق نفرت .زده بود  خی يهنوز نگاهش مثل دوگو. نگاهش سمت مادرِ ارس برگشت. زد  یپلک هیسا

 :گفت یبه سخت. بود اما انگارامواجش آرامتر بود

 ... دیببخش... دییبفرما... دیخوش اومد... سالم_

را گرفت وصورتش را  هیدست سا.اول مادر داخل آمد و بعد آمنه پشت سرش وارد شد. در کنار رفت ازمقابل

که به دستش داد،تشکر  ینیریش يبابت جعبه . شد قیتزر هیبه سا یآمنه، حس خوب مانهیاز رفتار صم. دیبوس

 يها هیها ورو یبالفاصله پشت هیسا.دآنها جاخور دنیهم از د الیل. تعارفشان کرد تا داخل شوند جانیکرد و با ه

 یآنها نشستند ب یوقت. ودست وپاگم کرده دوباره خوش امد گفتزده  جانیه. شده اش را مرتب تر کرد يگلدوز

به کمکش  الیانجام دهدکه ل يچه کار دیدانست اول با یو نم دیدور خودش چرخ. مکث سمت آشپزخانه رفت

ارس  يخوردش داد و آرام کنار گوشش گفت که خودش وآبرو هشربت ب ياول مقدار.دستش را گرفت.آمد

 الیل. مکث ،سمت ِ عرق نعنا وبهارنارنج برود تا شربت درست کند یبا کم هیسا باعث شد نیهم.راحفظ کند

راهم مرتب کرد  يا وهیظرف م.معطل کردن نبود يوقت برا. دیچ یها را درظرف کوچک ینیریکمکش کرد وش

. گرفت یلرزش محسوس شیدست ها.آنها ،باز دست پاچه شد يدوباره  دنیبا د. رفت رونیب یو با بسم اله

 :تشکر کرد وگفت ینگاهش هم نکرد اما آمنه به گرم یمادر حت. شربت ها راتعارف کرد

 .جان هیسا نیبش م،یزود بر میخوایم_

نگاه  يانگار اشعه . نگاه ِ مادرشوهرش درحال له شدن بود نیذره ب ریز. گفت و با فاصله از آنها نشست یچشم

. کنند ییرایرفته تعارف کرد تا از خودشان پذ لیتحل ییو باصدا جابه جا شد یکم. او قصد ذوب کردنش را داشت

خواست  یاو زبان باز کرد، دلش م یوقت اماهم ازمادربشنود  یآرزو کرد تا حرف. باز آمنه بود که تشکر کرد

 !شیباهمان نگاهش شالق بزند،نه حرف ها
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افتاد  شیکه به زندگ یآشوب دنیکس چشم د چیواال ه. بچه ام اومدم  یمحضِ دلواپس.  میومدین یمهمون_

 .ونداره

خرچنگ به قلبش چنگ زد و دردش آمد اما  یحس. دیآمنه را شن يگفتن آهسته  "مامان" يصدا. کرد خی هیسا

 . اوردیافتاده اش را باال ن نییسرپا

 :به دخترش انداخت و دوباره گفت ینگاه شماتت بار و پرحرص زن

 .دخترم قبول داره پس تو ساکت باش آمنه نیو خود ا قتیحق_

با  الیل. بزند یتوانست حرف یزن جوان سوخت اما نم يدلش برا.نگاه کرد هیلبش را گاز گرفت و به سا آمنه

بزند و گفت  یاو حرف اشتباه دید یم دیداشت،بع هیکه ازسا یهرچند با شناخت.ردیرابگ انهیکرد م یجو سع دنید

: 

 ...خوشحال شده و یلیخ هیسا. دیسر بچه ها گذاشت يمنت رو دیآورد فیتشر نجایوتاا دیکرد يشما که بزرگوار_

مظلوم وساده است اما انگار  کردمیفکر م. اومد یحرف بود اما صداش م زد،کمیخودش قبال خوب حرف م_

 .و انتخاب کنم  یکیپسرام  نیکجا وچطور بزنه که حاال منه مادر مجبور بشم ب دونهیحرفاشو م

آمنه ناراحت .رنگ عوض کرد شیانگشتان وناخن ها.دستش فشار داد انیرا م ینیس.دیچک هیاز چشم سا اشک

 :به مادرش نگاه کرد و گفت

شما مادر . دونه باارس یآرشم خودش م. بود تموم شد یمامان؟ هرچ دیحرفا رو بزن نیکه ا دیایب دیخواست_

 .گهید یهردوشون

 :گذاشت نیزم يو رو دیکش رونیپول را ب يبسته ا فشیدندان به هم فشرد و از داخل ک مادر

که  يعقل ودلشو برد يخصوصا که انگار بدجور. تونم از بچه ام بگذرم یتو که نم یبخاطر اشتباه و خدانشناس_

 ياگه ازمون برا. کن برگرده خونه و دست آقاجونشو ببوسه شیراض. سفارشتو به خواهر وشوهر خواهرش کرده

 .هیکنم سا یوقت حاللت نم جیکنده شه ه شهیهم

آمنه . کرد یزن نه سالم داد ونه خداحافظ. ختیر ینشسته بود و اشک م شیهمان طور سرجا هیشد اما سا بلند

 :گفت یچانه اش گذاشت و با ناراحت ریدست ز. نشست هیجلو رفت وکنار سا

آرش که  يبعد از خواستگار یعنیارس ازاولم به من گفته بود تورودوست داره .ستیتون ریدونم تقص یمن م_

گفتم نذاره اشتباه وسوتفاهم شه گوش نکرد وحاال  یمنتها هرچ.واال محال بود بگه دمیفهم ختیبهم ر یلیخ

کشم بخدا نگات کنم وفردا جواب  یمن خجالت م. بد بود یلیدرست حرفاش خ.به مامان حق بده. شد ينجوریا
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گذاشته  یرسم يقرار خواسنگار. سرشکسته شد هویاهرشم مقابل خونواده خو. ارسو بدم اما خب دلش شکسته

 ...بودن که ارس باتو اومد و

 آمنه؟ يکجا موند_

 :تر گفت دوتندیبلند ومحکم مادر،آمنه لب گز يباصدا

حاال .کنهیدونستم ناراحتت م یم. ارمشیخواستم ب یخودم که مامان اومدخونه امون واالنم شیاومدم ببرمت پ_

 .دنبالت امیبعد م

 :کرد وگفت النگاهیل به

 ...سفارش کرده و یلیداداش خ_

 :حرفش گفت انیم الیل

 .مونه یتنها نم.بمونم ششیمن قراره پ. دینکن تیخودتونو اذ_

 .شماره امونو برات رو کاغذ نوشتم.بهم تلفن بزن یداشت اجیاحت يزیچ...جان هیسا. بده رتونیخداخ_

پول را در دست او گذاشت و با  يبسته  هیسا.نه نگاهش کردآم.دستش را گرفت هیبلند شد برود که سا سپس

 :گرفته گفت ییصدا

 ...بخدا. به مادرت بگو منو ببخشه آمنه. خوامیکم محبت م هیفقط .ندارم اجیمن به پول احت_

 :بغلش کرد و بابغض گفت آمنه

 . يایاز پس خرج برب یتون یکه نم ییتنها.باشه نیبذار ا. دونم قربونت برم یم_

 .زنم یداشتم بهتون زنگ م یاگه مشکل.ندارم ازین. رس برام گذاشتها_

 :مادر ،آمنه هل کرد يصدا يبلند شدن دوباره  با

 مطمئن باشم؟_

 :و گفت دیآمنه صورتش را بوس. سرتکان داد هیسا

 .دیزیتو وداداشم هر دوتون عز. نمتیب یم امیحتما دوباره م یزود برم ول دیفعال با_

که بهم  اطیدرح.رفت رونیکرد وب یآمنه باعجله خداحافظ. فقط تشکر کرد.هرچه کرد نتوانست لبخند بزند هیسا

بعد  یقیدقا. اش داد  يازپشت سر بغلش کرد و دلدار الیل. آسا روان شد لیس شیواشک ها دیبغض ترک. خورد

 :با آرامش گفت الیل.آرام شد ونشست یکه کم
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 یعنیحرفا رو زد  نیوا نجایکه اومد ا نیاما هم يشد تیکه چقدر اذ هیارم ساقبول د.تلخ بود.حرفاش بد بود_

 . شهیانشاال درست م.دور باشه اوردهیدلش طاقت ن

 نیفقط هم.نگاه کرد ودعا کرد روزها زودتر بگذرند و ارس برگردد وارید يفقط به عکس رو.نگفت يزیچ هیسا

 ...کرد یآرامش م

 

*** 

در  ییسالن بود و کتاب دعا يکه در انتها الیل دنیباد. کردند،رساند شییکه راهنما یدو خودش را به سالن با

ارس فورا  دنیسربلند کرد وباد.زن را متوجه کرد شیپا يصدا. به وجودش چنگ زد یدست داشت، نگران

 :و نگران نگاهش کرد شانیارس پر. برخاست

 کجاست؟ هیسا_

 :بالبخندگفت الیل

 . حالش خوب بود. شنگران نبا. مانیاتاق زا_

داخل  يدر ها فضا نیب کیشکاف بار انیاز م. سبز رنگ رفت يوبه سمت درها دیدست به صورتش کش ارس

 ینیاش سنگ نهیس ياضطرب واسترس به شدت رو. دیند يزیومات چ يا شهیدر ش کیرا نگاه کرد اما جز 

 :برگشت و گفت الیسمت ل. و آرامش نداشت کردیم

 .داده گهیزنگ زدم که گفت دکتر احتمال دوسه هفته د شیمن دوروز پ_

 :دانه درشتش را در دست چرخاند و گفت حیتسب الیل

 .ستیهم درست ن شهیحرف و حدس دکترا هم. ادیم ایبچه هرموقع که وقت باشه به دن_

 کنم؟ کاریچ دیاالن من با_

 .دعا کن بهش راحت بگذره.یچیه_

بعد از احوال . آمنه به طرفش رفت و درآغوشش گرفت. زد یکم جانآمنه برگشت و لبخند  يصدا دنیشن با

 :دیپرس يمختصر یپرس

 ؟ياومد یک_

 ییروبرو هیکردم که همسا یتلفن م یداشتم به خونه عل. ستیکس ن چیه دمیرفتم خونه د. هست یساعت هی_

 .مارستانیرو آوردن ب هیامون اومد وبهم گفت که سا
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 ...و دیرسیم هیبه داد سا ینرفته بود خونه اتون که معلوم نبود ک يآش نذر به بهونه. بده داداش رشیخدا خ_

و با  دیارس چهره درهم کش. دیسر برگرداند ونگاه سرزنش بارش راد عیجوان سر ال،زنیگفتنِ ل "آمنه خانم" با

 :استرس گفت

 خانم؟ الیتنها بود؟ مگه خونه شما نبود ل_

 فهمهیکه م ارهیبراش آش ب ادیاتون م هیهمسا.  شهیاما دردش شروع م امیصبح اومد خونه اتون که منم ب. چرا_

 . تلفن زدن به ما و منم خودمو رسوندم يفور.ستیحالش خوب ن

محراب اصرار کرد  شیچندروز پ. ختیموضوع به هم ر نیا دنیحالش بافهم. تکان خورد و عقب رفت سرارس

بعد از . کند یچشم پوش اتینتوانست ازآن عمل دهد اما یاش رابه او م یگفت مرخص یکه بازگردد و عل

داد کنار  حیتماس گرفت، ترج هیباسا یهم حضور داشته باشد اما وقت دیجد اتیقصد داشت درعمل ییشناسا

بغض  هیسا ییاز تنها. است دهیرس ریکه بازهم د دید یکرده و برگشته بود وحاال م یعذرخواه.همسرش باشد

 . اش نشود یمانیعمر پش کیکرد که غفلتش باعث  یخدا خدا م. افتاده بود شیبه گلو یبیعج

پشت گردنش  شیداد و دست ها هیتک واریبه د. درد گرفت شیطول وعرض سالن را راه رفته بود که پاها آنقدر

درد  دیبا بیحال غر نیا انیم دیشا. اش دهد يدلدار یکنارش نبود تا کم یمرد وهم جنس چیه. قفل شد

 يزمان برا.خوردند ینم انبودند وتک دهیساعت انگاربه صفحه چسب يعقربه ها. کرد یرا حس م هیسا ییاوتنه

 یزمان رانگاه م يصفحه  یگذشت و وقت یعمر م کیانگار . دل دلواپس آن مرد سخت ، دوئل راه انداخته بود

کس  چیه. گره در راه نفسش کیشده بود  قهیهر دق. وبس دید یشمار را م قهیکردن دق یتات یکرد فقط تات

با آمدن . رفت یفرستاد و ارس فقط راه م یآمنه صلوات م. دستانش بود انیکتاب دعا م الیل. زد ینم یحرف

به سرعت رفتند وآمدند  يچندبار دکتر و پرستار. بود هودهیاش در به حرف گرفتن ارس هم ب یهمسر آمنه و سع

انگار درد . عرق بود سیارس خ. سحر بود کیگذشت و نزد مهیازنشب . جواب گذاشتند یو هربار سوالشان را ب

رفت و  شیقرار پ یآمد ب رونیب يدوباره پرستار یوقت. شد یم کیفاصله ها به سمت او شل نیا انیازم هیسا

 :ملتمس گفت

 ...و  دید یازش نم يخبر چیخانم من کجاست؟ االن هجده ساعته ه_

 .ادیب ایدرد بکشه و وقتش بشه تا بچه به دن دیبا. که زود تموم شه ستیآمپول زدن ن.. آقا مانیتو بخش زا_

 . تن ارس نشست يرو يسرد عرق

 ...همه ساعت و نیکنه؟ ا یچطورتحمل م. فهیضع هیسا_
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 :لحنش نرمتر شد و گفت. به لباس او کرد یپوش نگاه دیسپ زن

شما که مرد . زودتر براش بگذره  دیکنفقط دعا . کنن یمرحله رو رد م نیخانما ا يهمه . ستیفقط خانم شمان_

 .شهیباالخره تموم م. هیعیدرد کامال طب نیا. نیهم قوت قلب بد هیبه بق دیبا یجنگ

 یهم درسالن انتظار به سر م گرید يازخودشان تعداد ریغ دیتازه فهم.نگاه کرد هیارس به بق. را گفت ورفت نیا

 واریبه د. و درد را باهم تحمل نکرد ییترس تنها هیکدام مثل سا چیه دیمشابه دارند اما شا یطیبرند که شرا

بند بند  يرو. آب کف دستش مانده بود ریز درخاردارها  میآن س يهنوز جا. نگاه کرد شیداد وبه دست ها هیتک

 شیرابست و لب ها شیچشم ها. به اذان صبح نمانده بود يزیچ. کرد دایرا پ حشیانگشتانش رالمس کرد و تسب

 يصدا. دور قلبش را گرفت یآرامش خاص.چشم باز کرد.دیاذان راشن يچقدرگذشت که صدا دینفهم.ن خوردتکا

 . مکث نکرد و جلوتر ازهمه خودش رابه زن رساند. هیاسم همراه سا خواندندر آمد و به دنبالش پرستار و 

 .برنشون بخش یکه بگذره م یکم هی. حال خانم وپسرتون خوبه. مبارك باشه_

رنگ نشانش دادند،حس کرد تمام  یآب يپتو انیبعد که کودك را م قهیچنددق. تشکر کرد. به لبش آمد  دلبخن

پسرك را درآغوش گرفت و لبخندش . کودکش جا مانده است بیبسته ولبخند عج يآن چشم ها ریدر ز ایدن

 :صورتش را جلو برد و کنارگوشش زمزمه کرد. وسعت گرفت

 ...آرامش من يبهونه  يخوش اومد_

چرا  دیارس نفهم. را از سر گرفت یبیعج ي هیبعد گر یکودك آمد و کم يلبها انینازك و نامفهوم از م ییصدا

 :جلو رفت و باخنده گفت الیسوخت اما ل شیقلبش مچاله شد وپشت پلک ها

 .اون طرف میکه زودتر بر دیبد لشیتحو.رو منتقل کردن هیسا. پسرتون گرسنشه _

 يها هیاز وجودش را کنار گر يتکه ا. بود یبیحال غر. باز شد شیآغوش ارس گرفتند وچشم هارا از  کودك

 ...او جاگذاشت يمعصومانه 

*** 

به سمت ارس برگشت که بعد از آن تلفن هنوز درهم . را پوشاند شیرا آرام داخل گهواره اش خواباند و رو ایآر

را  شیدست وپا. کرد یبغلش م. خوردنش بود ریحواسش به ش. کرد ینگاه م ایفقط به آر. زد یبود و حرف نم

. شود یم تیبچه اذ يندارد وپاها ییمعنا گفتیم. که قنداقش نکند  کردیغرولند م هیبه سا. داد یماساژ م

به  شهیهم. نشان دهد یهم عادت نداشت مقابل او مخالفت محکم هیسا. نشست یعاقبت هم حرفش به کرس

بودن در  نیازا يخواست لحظه ا یدلش قرص بود که اوهست و نم. داشت یبیاعتماد عج شیحرف ها
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ارس فقط سرتکان داد ! نه  ایخورد  یم ییکه چا دیو پرس ستادیا شیروبه رو یوقت. شود يسپر یدگیرنج

 :زد ایکنارش نشست و باالخره دل به در هیسا.وتشکر کرد

 ؟یناراحت نقدریافتاده ارس؟ چرا ا یاتفاق_

 :نگاه کرد هیو به سا دیکش ینیآه سنگ ارس

 .زدمیبود که باهاش حرف م یحاج_

 !خب_

 اش با ما بود؟ ییکه شناسا میداشت اتیعمل هیگفتم  ادتهی_

 شده؟ یخب چ.آره_

 :وگفت دیچسب یارس به پشت سر

 .لو نره اما همه بچه ها قتل عام شدند اتیتله گذاشتن که عمل_

 :و او بغض کرده گفت دیبا وحشت به صورت ارس چسب هیسا يها چشم

 خوانیم ویتعداد هی. سرشون اومده ییچه بال ستیمعلوم ن... کدومشون چیه. هیکدومشون برنگشتن سا چیه_

 یعل. است ختهیبه هم ر یلیاوضاع اون طرف خ یکرد ول دایاز بچه ها پ يکه برن تو دل خطر بلکه بشه رد

ازهمه جا ...دارن و  ازین یبانیپشت به. شدمیمتوجه نم.نبود یاگر امروزم اتفاق. که نرم به من نگفتن . رفته روزید

 ...اون قسمت بودم و ياسم منو رد نکردن که جز بچه ها یول ستیدرکارن یمرخص.رهیم رویداره ن

  ؟يدوباره بر يخوایم یعنی... ارس_

 :چشم بست و سرتکان داد. نگاهش کرد ارس

 ...سخته که... تونم  ینم. ومدهیوصدات درن يشد تیمدت چقدر اذ نیتازه بهم گفت توا الیل_

 . شمیوقت مانعت نم چیمن ه. ،برو يبر يخوایگذره اما اگه م یسخت م یستیتون یوقت_

 :راپاك کرد شیاشک ها هینگاهش کرد وسا ارس

 ویدربه در ویطعم بدبخت. خورد میزندگ خمپاره اومد ودرست وسط هیبار  هی.بار همه کسمو ازدست دادم هیمن _

 .رمیاگه بخوام جلوتو بگ شمیخون خانواده ام م ونیمد. یزنیحرف م یدونم ازچ یو م دمیکش

 :گفت هیگر انیو م دیآرام به آغوشش چسب هیسا.صاف نشست و دستش را سمت او دراز کرد ارس

ارس . ریگاه منو نگ هیتک یکن ول یبانیپشت. به منم فکر کن یخدمت کن ول.  یباشه تو تنها پناه من ادتیفقط _

 .مراقب خودت باش امیجون من وآر ياونجا اندازه 
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درست وغلط را . برد یشد عقل را هم به جنون م میکه دون یدل. وسرش خم شد دیاوچک يموها يمرد رو اشک

 .بود یکاف او يمجوز برا نیا. هلش داد نه نگفت هیسا یداد اما وقت یم صیسخت تشخ

 

***** 

 ینم شیپ شیپاها. رژه رفت شیچشمها شیخاطرات سال قبل پ. سرش مرتب کرد يرا رو ایآر یبافتن کاله

ارس ابرو . داشت يگرید لیدل هیسا يبود اما لرزش صدا يزمستان سرد. ارس را گرفت يبازو. ستادیرفت وا

 :رفته گفت لیتحل ییبا صدا هیسا.ونگاهش کرد دیدرهم کش

 ؟يرو ببر ایخودت آر شهیم_

 ؟یچ یعنی_

 . يایمونم تا توب یمنتظر م نجایمن هم_

 :شد شتریارس ب اخم

 .هرکدومتونو نخوان، منو نخواستن.گره خورده ایمن به تو وآر یزندگ. بچه برگردم هیکه حاال تنها با ومدمیباتو ن_

 :بابغض والتماس گفت هیسا

 . بخدا سخته.تونم ارس ینم_

هستند و خواست  ایآر دنیازشب قبل که مادرش تلفن زد و گفت منتظر د. او نگاه کرد بیبه احوال غر ارس

ترس روبه رو شدن با  نیدانست ا یسکوتش را شکست ، نم هیکه سا شیپ یبچه را نزدشان ببرند؛ تا ساعت

 :آرام گفت ودست او را گرفت . را از آغوش او گرفت ایآر. خانواده اش هنوز اورا رها نکرده

 .خونه میگرد یبرم. يدیکش یبه حد کاف.هیخوام آزارت بدم سا ینم_

 :اورا نگه داشت هیداد اماسا رییرا تغ رشیارس مس. خشکش زد هیسا

 . صبرکن ارس_

 :کرد لبخند بزند یبغضش را قورت داد وسع هیسا. ونگاهش کرد ستادیا ارس

 . امیباشه م_

 :سر خم کرد وگفت ارس

 ؟یمطمئن_
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آن خانه  دیهنوز کل. اش برگشت يپدر يدوباره به سمت خانه .لبخند زد ودستش رافشرد ارس.سرتکان داد هیسا

. شد شانیرایبا آغوش باز پذ. باز کرد شانیمعطل نشدند که آمنه در را به رو یلیخ. را داشت اما زنگ در رافشرد

 یجز برق خوشحال يزیگشت اما چ یم موغ یاز ناراحت يدنبال رد.او بود يصورت وچشمها يرو هینگاه سا

در ارس ،  کینزد. کرد یرفت و به آنها تعارف م یمدام قربان صدقه اش م. را از آغوش ارس گرفت ایآر. دیند

 :گفت یرا از آغوش آمنه گرفت وبا مهربان ایآر

 .وسالم باشه يقو دیمن با يخواهرزاده . حواست به خودت باشه گهیتود_

گذراند و  یآخر را م يآمنه هم ماهها. دیجلو کش یادش را کمصورت زن جوان گل انداخت ولباس گش درجا

مادر پشت در منتظر بود وبه . دوباره به آنها تعارف کرد. شود ایآر يتا هم باز خواهدیبارها گفته بود دلش پسر م

و نگاه کرد اما جلو نرفت  هیبه سا. دیوسسر ارس را ب. را از آغوش ارس جدا کرد ایآر. رفت شیپ دنشانیمحض د

قبل از آنها کودك دست به دست . بود متیغن شیهم برا نیگرفت اما هم هیقلب سا. گفت يفقط خوشامد سرد

شدکه اوهم خواهد  د،مطمئنیرا د هیسم یکرد اما وقت یآرزو م هیبود که سا يزینبودن آرش همان چ. دیچرخ

فقط به صورت بچه  رمردیرا نزد پدر برد و پ ایشد که مادر ارس،آر شتریب یاسترسش زمان. اضطراب داشت. آمد

دلش شور . دیاز حالش نفهم يزیچ.نگاه کرد  مرخشیبه ن.ارس داشت يترس از شکستن دوباره  هیسا. نگاه کرد

شده  هکند اینگاهش از آر. نگاه کرد رمردیبا استرس به پ. انبار سوزن به جان تنش افتاذه بود کیانگار . زد یم

درجا  ایرفتن درست بود،برگشتن  شیپ.دانست چه کند ینم. جواب سالمشان را هم نداد. بود رهیبود و به ارس خ

عقب  یاراده قدم یب رمردیبابلند شدن پ. سکوت کشنده ،شکسته شود نیجرقه بود تا ا کی یزدن؟ نگاهش درپ

قدر آمده بود ورو آن.او کامال آرام بود هیابرخالف س. ارس سر چرخاند ونگاهش کرد. رفت وپشت ارس پنهان شد 

. کرد ینم هیداد اما گال یفقط آزارش م. کرد یاش نم چارهیب گریوباز گشته بود که دردش د دهیگرداندن د

 :دیمحکم پدر ،نگاه هردو راسمت خود کش ينگاهشان به هم بود که صدا

 ه؟یبچه مال ک نیا_

 :جلوتر آمد وگفت رمردیپ. پدر ثابت ماند يو نگاهش به چهره  دیرنگ از رخ ارس پر. کرد خی هیسا

 شه؟یکم م يزیاز اشتباهت چ يفکرکرد ؟يو پسرتو جلو فرستاد يسادیتوئه چراخودت عقب وا ياگه بچه _

 :ارس آرام گفت. تا مرز مرگ رفت وبرگشت تا منظور اورا بفهمد.انداخت هیسا يارس،بغض به گلو قیعم نفس

ازدواج  هیکه باسا یسکوت کردم نه وقت تیاهم یموضوع ب هیکه بخاطر  یاونم موقع. من اشتباه کردم آقاجون_

 .کردم
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تمام شود  يماجرا ودور نیبلکه ا دیایب نییاز موضعش پا یخواست باالتماس از ارس بخواهد کم یدلش م هیسا

ارس  شهیضعف داشت و هم. بود چیآنها ه يقدرت تکلمش دربرابر قدرت نگاه ولحن برنده ... توانست  یاما نم

 یحق.  ردیداد تا اعتماد به نفسش راحفظ کند و بتواند حقش رابگ یم ادشیآورد و یم شیضعفش را به رو نیا

 .شد یباعث شکستش م نیکنند و هم تشیرعا گرانیخواست د یدلش م شهیکه هم

 :زد يپوزخند صدا دار پدر

تازه دارم .يبروز نداد تویو لجباز يدرفتارت پنهان کر ریغرورت و ز. ارس یوقت از حرفت برنگشت چیه. خوبه_

 .شناسمت یم

 :رفت و آرام گفت شیپ یقدم ارس

حق .کنم یم یبار زندگ هیخب منم  یازم ول دیدونم ناراحت یم. یکدوم غرور آقاجون؟ من اومدم دست بوس_

 .داشتم یزندگ

 :چالند یانگشتانش را درهم م ریافتاد که سربه ز هیارس به سا يشانه  ياز ورا رمردیپ نگاه

 چرا انتخابت ممنوع بود ارس؟ _

 نیسر ا کی. داد یاش را لو م یرفتارش استرس و ناراحت. زن جوان رنگ به رو نداشت.نگاه کرد هیبه سم ارس

در  هی؛ آرش وسم دیخصوصا که به گوشش رس. کرد ینم یکس توجه چیگشت وه یموضوع به همسر او برم

 :دتکان داد و به پدرش نگاه کر يسر. ه اند رابطه با بچه دار شدن هم به مشکل خورد

 .کنه تیخوام بحث همه امون و اذ یچون نم. کنه برگردم دایموضوع ادامه پ نیاگه قراره ا_

به نق  ایآر.آمد شیمادر پ. به سمت مبل برگشت. شد  هیمتوجه نگاه او به سم.خاص نگاهش کرد یبا حالت رمردیپ

 :و گفت ستادیاکنار همسرش  یپدر کم. نق افتاده بود

 . خودمون بزرگ شه نیوب نجایهم دیپسرت با. ارس  يخونه بر نیازا گهیخوام د ینم_

 خانه؟ چگونه؟ نیدرا. ستادیا يلحظه ا يبرا هیسا قلب

 :کودك بلند شد ي هیگر يرا از آغوش همسرش گرفت و صدا ایآر رمردیپ

 .دیاریب لتونویوسا دیبر. آماده است. براتون درست کردم اطویاونور ح ياتاقا_

سپس به . آرام باش یعنیهم گذاشت که  يچشم رو. اورا درك کرد ينگاه کرد ونگاه آشفته  هیبه سا ارس

 :طرف پدرش برگشت و گفت

 ...باشه برگشتم درموردش. گردم خط آقاجون یبرم گهیمن چندساعت د_
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 . مونن یتنها هم نم ينجوریا. وبچه ات بمونه مادر هیپس بذار سا_

 . شدن نداشت میدرتله افتاده بود اما قصد تسل سار

 ...شما. بچه خونه است يها لهیوس. است گهید يما جا یخونه زندگ. مادر شهینم_

 :دینگاه کرد و دوباره سمت خانواده اش چرخ هیبه سا. کرد  مکث

 .میریبگ میبرگردم تادرموردش تصم دیبذار. معذبه نجایا هیکه افتاده سا یبااتفاقات_

 یچرا کودك را برنم. بود ستادنیدر حال ا هیقلب سا. کرد یم هیهنوز گر ایآر.مبل نشست يرو پدرش

که پدرش مچ دستش را  ردیرا بگ ایباالخره ارس جلو رفت و خواست آر. بزند یکرد حرف یجرات نم.گرداندند

 :نگاهش کرد وباتحکم گفت. گرفت

 . ستیدرکار ن یبخشش گهید يهم بربار  نیبخاطرت پسرت از عاق کردنت گذشتم ارس، ا_

. نگاه دومرد به طرفش برگشت.رفت شیوپ اوردیتاب ن هیسا.کودك اوج گرفت ي هیگر يصدا. خشکش زد ارس

 :گفت يقراریبابغض وب

 !گرسنشه د؟یبچه روبد شهیم_

 :ارس با بغض گفت مادر

 .دختر  دمیکش یمن چ نیبب ،یدور باش یتون یونم هیسا يدیتوفقط چندروز زحمتشو کش_

 یاحترام یخواست ب ینم. هنوز مچش گرفتارِ دست ِ پدرش بود.دیارس کوب ي قهینبض شق. دیچک هیسا اشک

 :چشم بست و گفت. کند

 .آقاجون دیدستمو ول کن_

 ...ارس_

 ...واال دیریتله است که بچه امو گرو بگ یمهمون نیدونستم ا ینم_

 .ندارم  یمن حرف. باشه _

از زبان  هینام سا يزمزمه .دست پدر از مچ ارس سست شد. شد  خکوبیم هیِ سا سیصورت ِ خ يهمه رو نگاه

 :بار اورا نگه داشت نیا رمردیرا در آغوش گرفت و خواست برود که پ ایآر هیسا. دیارس را شن

 . یخودم باش ي هیسا ریز دیبا ،يو ناموسم شد يحاالکه اومد یاومدنت اشتباه بود ول_

 :گرفت ریقلب او تاث. نگاه کرد رمردیوملتمس به پ انیگر ییبا چشمها هیسا
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سر  ریبچه هام ز ينوه ام مثل همه  خوامیم. بکن تویوزندگ نیبش. بهت لطمه بزنه یذارم حضور کس ینم_

 . خودم باشه وبزرگ شه

 :افتاد شیکه پدرش باز پ دیبگو يزیخواست چ ارس

 .خودشم قبول کرد. بذار تموم شهپس ساکت شو و. پشت ناموست حرف باشه ارس گهیخوام د ینم_

 .نه هم خونه میهم باش ي هیهمسا. شرط داره آقاجون_

 :لبخند زد رمردیپ

 .دیناهارو پهن کن يسفره _

 هیگر يصدا. خودش به اشتباه سکوت کرد هیسا. با تکان سر او چشم بست. نگاه کرد هیبه سا صالیبااست ارس

 ... آن کودك يقرار گرفت نه صدا هینه دل سا. دیچیپ یبعد هنوز در آن خانه م یتاساعت ایآر ي

آرامش داشت که ارس کنارش ماند و از  یآن خانه تاوقت.اش بود یاشتباهات زندگ نیاز بزرگتر یکیسکوت  آن

 . دیحضور آرش نترس

*** 

 

گذشته  هیکه برسا یتونل دوران سخت انیوزمان رام نیزم. گم شد  یمیرنگ آن صفحات قد یخطوط آب انیم

نتوانست  یمادرش بود؟ عاقبتش را با کدام خط نوشتند که حت يبرا بتیهمه مص نیا. مات بود. ود، جاگذاشتب

 ستیمغزش ا... ایشد و آر آواره هیشده چه گذشت که ارس مرد ،سا نینفر يدرآن خانه . کاغذ ثبتشان کند يرو

وحشتناك وجودش را  یفقط حس. دیاشکش خشک يچشمه  یحت.صاف شد ایدن يخط ها. دیکش غیقلبش ج. داد

او و  انیم نیقرار بود درا. افتاد  شیپا يانگشتان سست شده اش رو انیبود؟ دفتر ازم ایشهاب، آر. دوره کرد

 ریکرد دست تقد یآرزو م! انهیپنهانش را؟  يو بغض ها هیرا بدهد؟ سکوت سا یقلبش تاوان اشتباه چه کس

افتاده بود، دلش را چطور ساکت  ریگ هیسا يغصه ها يدر ماتم سرا که یغم هجوم آورده ودل نیا انیبشکند؟ م

 دیچانه اش ازبغض لرز. و دفتر را باال گرفت دیدوباره دستانش لرز. دیصفحات دفتر لغز يکرد؟ انگشتش رو یم

زود  يعزادار يهنوز برا... داد که آرام یم يدلش را دلدار دی،شا دیکوب یم شهیباران به ش وزهن. وشکست

 ...است

*** 

 :اش چال کرد و قدم تند کرد ینگران ریحاج خانم پادرد را ز. سالم داد. اش زن را نگران کرد دهیپر يورو رنگ
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 شده النا جان؟  یچ_

به لبش  یکرد نقش یسع. نشده بود یهنوز آن بغض خال.کرد یهنوز درد م شیگلو. دهانش را قورت داد آب

 .بود دهیفا یکه بهرچند .بزند،بلکه ظاهرش حفظ شود

 .مزاحم شما شدم دیببخش. حاج خانم یچیه_

 :گفت یو بامهربان دیخانم صورت دخترجوان را بوس حاج

 . شهیدلم باز م نمتیب یم یوقت. دختر قشنگم هیچه حرف نیا_

 :نشست یگذاشت و با آخ شیزانو يمبل نشست ،دست رو يالنا رو یکرد و وقت مکث

 ده؟ مامانت چشه؟ش يزینگرانم مادر، چ قتشیحق_

از آن  یکیکرد باز  یآب دهانش را با بغضش قورت داد و سع. لبش را محکم گاز گرفت تا اشکش نچکد النا

 :دهد لیمسخره اش را تحو يلبخندها

 . کم با بابا بحثش شد هیراستش _

 . آرامتر شد شیوصدا دیخانم ابرو درهم کش حاج

 .چمدون جمع کن و قهر کنه يکه فور ستیبچه ن میمر.فراتر از بحثه النا يزیچ_

 :با تکان سر گفت النا

با بابا  انشیدونم درست جر یاما به جونِ خود مامان منم نم دیشمام باور نکن دیحق دار. دونم حاج خانم یم_

 ...، فقط هیچ

بردانستن  يافتاد،اصرار نییدخترجوان پا يچشم ها یوقت. منتظر نگاهش کرد یحاج خانم کم. کرد سکوت

 :دیبلند شد که النا آرام پرس يآوردن چا يبه بهانه . نکرد

 مامانم کجاست حاج خانم؟_

 . سرش يکم حالش بد شد و دکتر اومد باال هی روزید. تواتاق خوابه_

 :به طرف اتاق پاتند کردکه حاج خانم دستش را گرفت.شد زیخ مین. دیپر شتریالنا ب رنگ

 . دیکه نگران نش مینذاشت شمارو خبر کن. هیدکتر گفت فشار عصب. االن حالش خوبه_

. دیسمت اتاق دو بایالنا تقر. کرد شیزد و رها یحاج خانم لبخند کم جان. گذاشت رزنیدست پ يدست رو النا

اش قلبش  دهیپر يرنگ ورو.بود دهیتخت آرام خواب يرو هیسا. گرفت وسپس آرام در را باز کرد یپشت در نفس

کنار .چشمانش رژه رفت شیگذشت پ وکه از سر ا ییها بتیتابه تخت برسد تمام مص.جلو رفت. رو کرد رویرا ز
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. دیبه صورت نرمش چسب شیدست او گذاشت و لب ها يدست رو.چشم بست.دیاشکش چک.تخت زانو زد 

 دستش باال. مرهم بود کیمثل  شهیتن دخترکش هم يبو. خط انداخت هیپوست سرد سا ياشکش رو يگرما

 :کرد مهلرزان زمز ییبالبها.سرالنا عقب رفت. صورت او نشست يآمد ورو

 ...من. برات مامانم رمیبم_

 :لب او نشست و آرام گفت يرو هیسا انگشت

 . حرف بد نزن النا_

 :دیچک اشکش

 ؟يو دم نزد يدیهمه مدت عذاب کش نیا يچه طور_

 :بابغض گفت. را گرفت شینشست ودست ها شیپا نییالنا پا.نشست هیسا

 ...مامانم_

 :گرفته گفت ییشد و باصدا رهیبه النا خ هیسا

 یاوهمه داغ وقت انیم. ارس ، جنازه اش برگشت، داغونم نکرد النا يکه به جا يروز ياندازه  يدرد چیه_

 ...بهم گفتن مرده و یوقت. نشدم چارهیاز بغلم گرفتن ب امویآر

 هیباگر. النا کنارش نشست.شد  سیصورتش خ. داغش کرد شینفس ها .کرد يقراریب شیچشم ها. دیکش آه

 :گفت

 . عوضت کنم یچیخوام باه ینم... یبگ گهیخوام د ینم. یاشو بگ هیبق ومدمین. مامان_

 :بادرد گفت هیسا

. حس شد یازدرد تنم ب. شد ینفسام خنث یمکث که حت یاونقدر راحت و ب. و ازم گرفتن النا میزندگ يهمه _

قلبم  دنیاز لرز.دمیترس. ارس من باشه هیبتونه شب نقدرینفرا هیکردم  یباور نم. دمیدم،ترسیرو د ایدوباره آر یوقت

 ... اسم پدرش ارسه و یکه تو گفت یتا موقع. دلم آروم نگرفت دمشیکه سر خاك ارس د ياز روز. دمیترس

 :ازشدت غم به دو طرف تاب خورد سرش

 هیمن  يایآر. رفته نیتوتصادف ازب دتیکه بهوش اومدم و گفتن تنها ام يد روزدر. درد مرگ ارس باز تازه شد_

 ...روز آرومم کنه و هیکه ارس گفت برام گذاشت تا  يادگاری.... تنم يپاره . عمر بود و من نبودم

 نیتازه ا. داد یعمر درد تازه خودش را نشان م کیانگار . تاب شد یالنا ب قرارشیحال ب نیو ا هیسا ي هیگر با

. دید یهمه غم م نیبار ا ریداشت له شدن او را ز. ستیکم آوردن چ دیفهم یتازه م.همه بغض سرباز کرده بود
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حال شد، باترس صورتش را  یب یوقت. نبوداما انگار او درحال خود . دست وپاگم کرده قسمش داد آرام باشد

 :زد شیدستانش گرفت و صدا انیم

 ...مامان... ومدمغلط کردم ا... مامان_

 یهمه بدبخت نیسر اورا بغل گرفت و به حال خودش وا. و داد حاج خانم راصدا زد هینگرفت،با گر یجواب یوقت

باالتماس فقط دلش را . خواست مادرش را از دست دهد یاما نم. ردیکدام درد عزا بگ يدانست برا ینم. ستیگر

 ...نذر بازگشت او کرد

 ...امنفسم را نذر بودنت کرده "

 ...دهم یگناه را باقلبم م نیا ي کفاره

 "...بمان توفقط

*** 

 شده النا؟ یچ_

سکوت  یوقت. رنگ بود یب یرنگ چهره اش از دلواپس.محسن جلو رفت.سمت پدرش برگشت سشیخ يچشمها

 :باهراس گفت د،یالنا راد

 ؟يدیبا توام دختر،چرا جواب نم_

 :گرفته گفت یبا بغض ودل النا

 ...دینبا یدونست یتو که م. يعذابش بد ينجوریا یبابا توحق نداشت_

 :داد زد محسن

 .يکردن منو دار وونهینه؟ قصد د ای یزنیدرست حرف م_

 :آمد وتشر زد رونیازاتاق ب عیسر يپرستار

 .ها مارستانهیب نجایچه خبره آقا؟ا_

 :سمت پرستار رفت محسن

 حالش چطوره؟ نجاست؟یخانمم ا_

 ن؟یآذ مِیمر_

 :پرستار گفت. کرد دییتا محسن
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برنامه  نیاگر خونه اتون هم هم. دیکن تیفعال رعا. دنیم حیتوض انیخودشون م.کنهیاش م نهیدکتر داره معا_

 .همسرتون روبه کماست ستین خودیباشه که ب

جلو رفت و دست . کرد یم هیچشمش به النا افتاد که مدام گر.و عقب رفت دیکش شیدست به موها محسن

 نیهزارم يبرا بشیتلفنش داخل ج. رفت یو به سمت خروج دیدخترجوان را گرفت که النا دستش را پس کش

. خواستیهم دلش دق کردن م دیشا.خواستیتازه م يهوا یدلش کم.دیدو رونیب مارستانیاز ب. بار زنگ خورد

. غمش را سبک کند یکس را نداشت تا کم چیه. کند هیبلند گر ياصدایکه فقط  خواستیم یخال يفضا کی

رادوست  زییپا گرید. سرد نشست مکتین کی يباران رو ریو ز ختیاشک ر. کردیرا حاال درك م هیسا ییتنها

 یگاه از راه م هیتک کیشکست و یم یکس یب نیکاش طلسم ا. پربود.طاقت دل دل زدن نداشت گرید. نداشت

 نییرا پا سشینگاه خ دیلرز یم شیدستها انیکه مدام م یاصرار تلفن. دیایکه بتواند با دلش راه ب یکس.دیرس

. بود نیگفتند هم یدردکه م يدرد رو. اش شدت گرفت هیگر. کرد  لیاسم شهاب عقلش را زا دنید.دیکش

 :جواب داد یچرا ول دینفهم

 ...،چرا ينگرانم کرد.. سالم النا_

 ...یعنی... مامانم... شهاب _

 شده؟ یمامانت چ_

 :آرامش گفت ي هیگر انیاراده م یفقط ب. کم آورد ناال

 ؟يایب شهیم_

 :مکث گفت یب شهاب

 آره،کجا؟_

بود  یکه داشت االن تنها کس یهرنسبت.که بود یشهاب هرکس. را قطع کرد یرا گفت و گوش مارستانیاسم ب النا

چشم . چه مدت گذشت دینفهم. روشن شود زهایچ یلیوقتش بود تا خ دیشا.کنارش باشد خواستیکه دلش م

مقابلش قد علم  ایتمام دن رانگا د،یشهاب رس یوقت. دورتند افتاده بود يزمان رو. دید ینم گردرستید شیها

 :نگاهش کرد یشهاب با نگران.اشکش از چشمش سر خورد. کردند

 ....النا... ؟يکرد هیگر نقدریوا ینشست نجایشده؟ چرا ا یچ_

فقط قدم . به اطرافش نکرد یتوجه. دیلرز شیلب ها "...منه يایهاب ،آرش". در سر النا اکو شد هیسا يصدا

 ...به خودش آمد که درآغوش او بود یرفت و وقت شیپ شیها
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آرام دور تن او حلقه شد و  شیدستها. را شروع کرد يپوست تنش باز ریز یبیعج يگرما. شوکه شد شهاب

او را  خواستیدلش م. بگذارد یچه حس يرا پا بشیدانست حال عج ینم. اوبند آمد ي هیکه انگار گر دیفهم

آرام کنار . دیچشم بست و سر او را بوس. بود بیعج یاتفاق کیمحکم درآغوشش نگه دارد و آرامش کند اما 

 :گوشش گفت

 ...النا... شده؟  یبگو چ. زمیآروم عز_

سربلند .دیعقب کش یکمخودش را . کرد یم تیسرا شیتن او داشت به سلولها يگرما. گرفت یفیلرز خف النا

 نیا.کرد یم فیکدام حال را توص کرد؟یم هیبه حال کدامشان گر!. وگرم او کشنده رهیباران تندبود ونگاه خ. کرد

 !...د؟یکش یخط قرمز م انشانیکه م ینسبت ایرا؟  يمحکوم به دور یکیهمه نزد

 ...کرد ینم شیاشک ها رها

 ،دوباره فکر تو باز

 غمت يادامه  باز،

 عمره بامنه هیدرد  نیا

 ...بودمت دهیکاش، ند يا

سرشان را  یعصب ییالنا عقب رفت ودست او افتاد و همزمان صدا.شد دهیصورتش کش يشهاب آرام رو دست

 .برگرداند

 ...النا_

وسردرگم و شرمنده به محسن نگاه کرد  جیشهاب گ. و تن گر گرفته اش را سرپا نگه داشت ستادیا شیسرجا النا

 :ستادیاو ا يروبه رو بیعج یکه او جلو آمد وباخشم دیبگو يزیو خواست چ

 .  نمتینب میوقت اطراف دخترم و زندگ چیه گهید_

 :ستادیپدرش ا يالنا جلو رفت و روبرو. دیبگو يزیچ دیچرخ یزبانش نم. خشک شد شهاب

 .ادیمن ازش خواستم ب_

 :جواب النا رابدهد روبه شهاب بلند تر گفت نکهیا يبه جا. دیکوب يمحسن به تند ي قهیشق نبض

 گفتم؟ یچ يدینشن_

 :گفت یبه سخت شهاب

 ...روشن،من يآقا_
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 .طلبکار شم، برو شتریبعدا از خودم ب يتامجبورم نکرد.درازتر شده متیپات از گل یهست یهرکس_

. النا نگاهش کرد. کرد یکمک م شتریاوضاع فعال نبودنش ب نیدلش مانده بود اما باا. به النا نگاه کرد شهاب

او  يقدم ها ریسر النا ازمس. که آمده بود،بازگشت یاز همان راه یکوتاه یشهاب چشم بست و باعذرخواه

. سرش خراب شد يرو ایانگار دن. سوخت ینیسنگ یلیگرفته شد و سمت پدرش برگشت که صورتش از شدت س

 :شد دهیانگشت محسن مقابل چشم او کش

 ... يپسره  نیکنار ا دیصاحبت کرده که با یاز ب شیب يآزاد_

 :حرف محسن گفت انیم.صورتش نگذاشت و سربلند کرد يدست رو النا

 کشه؟ یبه برادرم، به دار م یکیمنو با جرم نزد یکدوم قانون_

 :گفت هیالنا با گر.دیدور سر محسن چرخ ایدن

 یمامانمو بهش برم يایمن آر. باداغون شه با نیاز ا شتریشما مامانم ب یذارم بخاطر خودخواه ینم_

گناه همه،منم  يبه جا دیشا.عزادار دل خطا کرده ام بمونم بابا شهیهم ياگه خودم مجبور شم برا یحت.گردونم

 ... یتقاصشو بدم ول دیکه با

 .مهلت نداد حرفش تمام شود هیگر

به  ریزنج... نه ستاره داشت ونه آرامش. بود یاهیشب س. نشان نداد و النا از کنارش رد شد یعکس العمل محسن

 ...بود یتلخ بانیشام غر.کرد یرحم نم یداد وکس یگوشه داشت جان م کی یهردل. دل همه کرده بود يپا

*** 

 الیخ يایاز دن فیظر ییارس همراهش بود که صدا يهنوز آرامش صدا. چدیپ یصدا درگوشش م هنوز

 :گفت یالنا سر کج کرد و بالبخند پر بغض. ش باز شدداغ وخسته ا يپلکها يال. دیکش رونشیب

 .يباالخره بازشون کرد. قربونِ چشات برم_

 :دیلب خشکش کش يزد و زبان رو یپلک. داد یآب دهانش ، طعم زهرمار م.خشک خشک بود دهانش

 النا؟ یینجایتوهنوز ا_

 :نگه داشت شیدستها انیو م دیدست اورا بوس.لب تخت نشست النا

 وکجا برم آخه؟ نجایارم ادلمو بذ_

 .یشیم ضیمر نجایا. بروخونه مامان جان_
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و فقط نگات  نمیدوروز نتونم کنارت بش رمیبم دی،بايودوسال تو تروخشکم کرد ستیب. شمیم ضیمر یتو نباش_

 . کنم ونفساتو بشمارم

 :دیخم شد و دست به صورت زرد او کش یکم

 .بخدا عاشقتم مامان_

 .با عشق نگاهش کرد میمر

 .و ازم گرفت به موقع بهم شماها رو داد که زنده موندم یخدا هرچ_

تر وآزار دهنده تر  نیسنگ نیکرد بغضش را پس بزند تا فضا ازا یو سع دیچندبار پشت هم دست اورا بوس النا

 یا نممادر ر يبسته شدن چشم ها گریدلش د. خودش نبود يبه فکر احساس زخم خورده  گرید. نشود

 يفقط چشمه ا ماگشت ا یم بیعج یاو دنبال حال يدرچشم ها هیسا.چندبار پلک زد و نگاهش کرد.خواست

. از درك النا دور نماند هیسا ماریکنکاش نگاه ب. سخت مقابلش را گرفته اند تا نجوشد ییکه صخره ها دید یم

 :آب دهانش را قورت داد وگفت

. دنیبهش م یمرخص نقدریدونم چطور ا ینم.ورفت لباس عوض کنه دتیاومد د. اومده مامان امیآر یراست_

 ...دونم و یم دیام اما من که بع یاونجا پسر خوب گمیم

گفتن ها نمک  ایآر ایآر نیا. لبش را محکم گاز گرفت. حرفش را رها کرد  يادامه  میمر يپر شدن چشم ها با

 .دستش را نگه داشت میخواست بلندشود که مر. کرد یو بابغض عذرخواه دیالنا لب برچ. بود هیزخم دل سا يرو

 .دلم براش تنگ شده .النا نمشیبب ادیب ایبگو آر_

 :و دوباره گفت دیلبش کش يزبان رو هیسا. چشم بست و چشم گفت النا

 .بهم بده یقول هیالنا _

 ؟یچه قول.جونم_

 .بفهمه يزینذار شهاب چ_

 یو بهت زده چندبار دهان باز کرد حرف جیالنا گ. دیچک هیچشم سا ياشک از گوشه . دینتپ هیالنا چند ثان قلب

 :به دست او آورد و چشم بست يفشار هیسا. بزند اما نتوانست

 . النا يباشه قول داد ادتی_

 ... آخه ... اما مامان_

 :گفت عیو سر دیازجا پر ه،النایسا يجمع شدن ِ چهره  با
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 مامان؟ یاالن خوب.یتو بگ یهرچ. چشم _

گفت ووارد اتاق  يریبود که پرستار روزبخ شیآمپولها قیوقت تزر.دیکش قیچند نفس عم.سر تکان داد  هیسا

اما چرا؟ سکوتش را چطور ... کامل از شهاب يدور یعنی میحرف مر نیا. داشت یحال معلق.ستادیالنا عقب ا. شد

پدر راهم از شب قبل . تخیر یافتاد،حالش به هم م یشب قبل که م ادی. نشست یکرد وعقب م یم هیتوج

 یم شانیزندگ یدگیچیهمه پ نیا يبرا لیدل کیدرخلوت خودش دنبال . داد یخودش را به آنها نشان نم. دیند

 ...ریجز تقد دیرس ینم يزیگشت وبه چ

تر رفت وسر  کینزد ایآر. نشود ششیالنا آرام تذکر داد که مزاحم آسا. جلو رفت. آمد ایخواب بود که آر هیسا

 هیخواست عقب برود که چشم سا.دیاش را بوس یشانیشد و پ د،خمیفقط دست به صورت مادرش کش. تکان داد

 :زد یلبخند پهن ایآر. باز شد

 عشق من چطوره؟_

خبر از همه جا دست  یب ایآر. شد او را محکم درآغوش گرفت زیخ مین. دیکش شیبا بغض دست به موها هیسا

و قربان  دیحسرت مادرش را ند ياشک ها. دیرا محکم دور تن او حلقه کرد و سرو صورتش را بوس شیها

 یکه به سخت ییباصدا.اش چنگ زد و رو برگرداند  قهیبه . بود ستادنیقلب النا درحال ا. صدقه اش رفت

 يچشم ها يبدرقه  .گفت یینگاهش کرد و چشم بلند باال ایآر. خواست بماند تا بازگردد ایحفظش کرد از آر

 گرید یزندگ نیا. دندیفهم یرا آن دو م گریفقط حال هم د دیشا. تندش حس کرد يرا پشت قدم ها میمر

زن  کی يشانه ها يعمر رو کیکه  یغم.  دغم بزرگ سربرداشته شده بو کی. دید یآرامش را به خود نم

 . اوردیکرد،حاال قرار بود همه را از پا درب یم ینیسنگ

فلش قرمز رنگ . را درآورد لشیموبا. شبِ قبل نشست مکتیهمان ن يرو.گذاشته بود لنتیسا يرو را تلفنش

را  ستیل یوقت. دیشهاب راهم خواهد د يآنها شماره  انیشک نداشت م. پاسخ داشت یب ينشان از تماس ها

انگار . سرش را تکان داد. انبوه شهاب ،فقط چند شماره محدود بود يتماس ها انیم.باز کرد، قلبش درد گرفت

اما  ردیبگ شیبخواند بلکه خوابش کند و بهانه ها را از بغض ها ییقلبش الال يمادر برا کیخواست مثل  یم

. آورد یم شیسوزاند و شالق وار حس سرکشش را به رو یم.زدیگرفت ودل م یها اوج م هیگر. شد ینم! نه

 .داد شبهانه را دست یامیوبه دنبالش آمدن پ یلرزش گوش
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کنم جواب بده  یخواهشم برات مهمه؟ خواهش م. از شب قبل آرامش ندارم. من النا يلحظه خودتو بذار جا هی"

 حیتونم براش توض یشده اما م یعصبان دونمیم. رونده شدم یرحم یچرا از طرف پدرت با اون همه ب نمیتا بب

 "منتظرم. بده وابلطفا ج. رهیگ یتابا خودت حرف نزنم قلبم آروم نم نایا يباهمه . بدم 

کار دارد  ییکوتاه کرد و گفت جا ياو جواب داد ، سرفه ا یرا گرفت ووقت ایآر يشماره . به اطرافش کرد ینگاه

 ایکه آر انهیماند  یم دیرود اما النا اعتنا نکرد وفقط پرس یشد که کجا م چشیپاپ یکم ایآر. برود و برگردد دیوبا

 :فرستاد امیشهاب پ يکه راحت شد، برا هیاز بابت سا الشیخ. بماندقول داد تا زمان باز گشتش 

 "آدرس خونه اتو برام بفرست"

. گفت یظیغل "جون" امیپ دنیاش بود که باد یرسما داخل گوش لی ریسر ام. جا خورد امیپ نیا دنیباد شهاب

 :سر او را عقب پرت کرد و گفت تیشهاب با عصبان

 . تاحاال شبیاز د شهیم شیزیچ هیدختره  نیا_

 :و گفت ستادیمقابلش ا لی ریبلند شد که ام سپس

. نتتونیخواد بب یداره و نم ادیاونور آشنا ز نوریا دباباشیشا.نیصحبت کن نیبخوا نیخب تو خونه که راحت تر_

 .معطل نکن بفرست آدرسو

 :گفت یکوتاه او جواب داد ، بعد از سالم یوقت. النا را گرفت يهل داد و شماره  یاو را سمت شهاب

 شده؟  یچ یگیچرا درست نم_

 :نشست و گفت یداخل تاکس النا

 . رابطه روشن شه شهاب نیا فیتکل دیبا_

کرد،در را محکم به  ینم شیکه رها لی ریداخل اتاق رفت و از دست ام. النا قلب شهاب را ترساند يحرفها حس

 :دیهم کوب

 ...ِ پدرت شبید تیروشن شه؟ آخه با رفتار وعصبان یچ فیتکل_

 .امیشهاب واال اصال ن میخلوت قرار بذار يجا هیاونجا  امیب خوادیاگه دلت نم_

 .منتظرم. فرستم  یآدرسو برات م. خب یلیخ_

در را باز کرد  لی ریام. کرد  پیآدرس را تا یداشت ول دیشهاب هنوز ترد. تشکر کرد و تماس قطع شد النا

 :در داخل برد انیوسرش را ازم

 انه؟ی يداد_
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 :و منگ گفت  جیگ شهاب

 و؟یچ_

 :نگاهش کرد تیشهاب با عصبان.خنده زد رینگاهش کرد وبعد ز یکم لیریام

 چه مرگته؟.زهر مار_

 ...بهت تجاوز کنه و يدیکنه ترس یفکر م ،بعدیجلو دختره حرف نزن ينجوریا. خندم االغ یبه سه کردنات م_

داد  یباخنده جا خال لی ریام. کنار اتاق بود را برداشت و سمت او پرت کرد يکه گو لهیوس نیدم دست تر شهاب

 :و گفت

 .ستیجاها مهم ن هیبق زهیتخت به هم نر_

 .ور ور نکن نقدریوپاشاتو جمع کن وا ختیخرده ر هیگمشو  ربرویام_

اخل ظرف بود،باکف دست د ختهیر زیم يرا هم که رو ییدر حال برداشتن ظرف تخمه ، پوست ها لی ریام

 :وگفت ختیر

 يرازیش نیاسمت و سردر شهر به عنوان رسواتر. ادیبو بکشه وب ییدا هوی شهیم یشهاب چه ضدحال گمیم_

 یم غشیت. بکشه ختیبه چهار م گرانیعبرت د يبرا دیتخت جمش ياز تخته سنگا یکیرو  دمیشا. بکنن دهیم

 ...یکن پنهانش یتون یتختم م ریز. است زهیم زهیالنا ر يحاال شانس آورد. ستاین دیبره ازش بع

 ...ریام_

 :گرد شده نشست ییزانو با چشم ها يافتاد و رو لیریداد شهاب ، ظرفها ازدست ام با

 ؟یکش یچرا هوار م. درمون  یدرد ب_

 ینم یحرف وایو به ش يبند یفقط دهنتم م.کنم یپاشو برو گمشو خودم جمع م.همه جارو يدیبه گند کش_

 .کرده يرو ادهیقدر ز نیدختره چشه که ا نیا نمیبب. یزن

 :و گفت دیکش ششیدست به ته ر یو با لبخند اعصاب خورد کن ستادیا لیریام

 ...نبودو یبارون و اون حال خراب تو و آب سرد که الک ریشد؟ ز یچ شبید ریمرگ ام_

 :با تضرع گفت دنیدادکش يبار به جا نیسرش گذاشت و ا يدست رو شهاب

 .ام کنن وونهیروزا کم مونده همه د نیکه ا یدون یم. رواعصاب من نرو نقدریجونِ عمه ا ریام_

 .گفت یخب یلیخ. انگار واقعا اوضاع قمر درعقرب بود. برداشت یدست از شوخ لی ریام

 شه؟یشر نم یفقط مطمئن.رمیکنم وم یرومرتب م نجایا یاالن جنگ. ادیکردم حالت جا ب یم یشوخ_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤١٠ 

 . زنهیکه بدجور شور م دلم. دونم ینم_

 . آخرو بزنه  يحرفا خوادیم دیشا.شهیبوده وآروم م یباباشم عصبان. گذره یم ریخدابخواد به خ. ستین يزیچ_

 :دستمال را ازدست او گرفت وگفت لی ریام.نگفت يزیفقط سر تکان داد وچ شهاب

 .هیات بدجور هپل افهیق.کنم یروجمع م نجایتا من ا ریدوش بگ هیتو برو _

 .ترسم االن برسه یم_

 .گهید يبرو سه سوت کار دار. رونیب ایزود ب دیرس_

اوضاع اصال .زد یدلش شور م. داشت ازیدوش آب گرم ن کیبه .کارها را به اوسپرد وسمت حمام رفت شهاب

 چیخانه ه. رفت رونیوب دیپوش.راهم لب تخت گذاشته بود شیلباس ها لی ریرفت،ام رونیب یوقت. نبود يعاد

. او لبخند زد دنیو باد اشتگذ زیم يراهم رو وهیظرف م لیریام. نداشت شیساعت پ میبه آشفته بازار ن یربط

 :النا گفت دنیکتش رابرداشت و باد يفور لیریام.بصدا در آمد فونیبزند،آ یتاشهاب خواست حرف

 .زنگ بزن یداشت يکار. نتمیکه نب رمیمن ازپله ها م_

 :را برداشت فونی،آ ریرفتن ام رونیتشکر کرد و با ب شهاب

 ...سوم النا يطبقه  ایب_

 يزیچه چ يرا پا یهمه آشفتگ نیدانست ا ینم. خانه انداخت يبه فضا ینگاه. ستادیرا زد و همانجا ا دکمه

. آسانسور درست مقابل در واحد آپارتمان ِ اوبود. و در راباز کرد دیکش شیدست به موها یقیبانفس عم. بگذارد

دخترك با  يافتاده  نییسرپا. دیرا د لناباز شد و ا يدر فلز.جلو رفت یداد کم شیعدد سرخ رنگ که سه را نما

لنا ا. لبخند زد و جواب سالمش را داد. دیشب قبل راد يآشفته  يباال آمد و شهاب باز همان النا یسالم آرام

فشرد و  یاورا به نرم فیبرد ودست ظر شیشهاب دستش را پ.باز آپارتمان انداخت مهیبه درن یجلو رفت و نگاه

شد اما  مانیاز آمدن پش يلحظه ا يبرا... محکم تر و کورتر.النا بسته شد يبند به پا نیاول. نکرد شیرها گرید

 هیدرست شب.نشاند شیبه چشم النا خورد بغض درگلوکه  يزیچ نیدست شهاب که در خانه را تا انتها باز کرد اول

را کنار گذاشت و داخل  دشیترد. نصب شده بود وارید يبود رو هیسا يکه داخل صندوقچه  یآن عکس

پشت  دیکه پشت سرش بود وبا یوعشق شیدر روبرو تیاز واقع يریاوماند،تصو. درپشت سرش بسته شد.رفت

 ...رفتیگذاشت بماند و م یسرش م

بودو نه آشغال  ختهیهم ر. برخالف تصورات گذشته اش نه به. دیخانه چرخ يو ساده  ینقل يفضا انیالنا م نگاه

 يد يدست مبل بود وال ا کی ،يوچندمتر ستیمختصرِ داخل سالن ب لیوسا. رفت یباال م شیوارهایاز د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤١١ 

اب به او تعارف کرد شه. کف پوش پهن بود يکوچک هم رو ي چهیقال کی. نیهم... دید يدرانتها شیروبرو

 :و لبخند زد ندیمبل بنش يرو

 .نکن النا اسیمادرت ق یعال دمانیپدرت وچ کیش يبا خونه  ؟یکن ینگاه م ينجوریا ویچ_

 :زد یلبخند کم جان النا

. نباشه و اتاقش مرتب باشه نکهیخونه است، مگه ا وونهید هیو بازم شب میکن یرو هرروز جمع م ایاتاق آر_

 .و ساده است زیتم یلیبرعکس تصورم خونه ات خ

 :نشست و گفت شیروبرو شهاب

 .بکنم ، هنر کردم مویزندگ. باشم  بیغر بیعج يازمن گذشته دنبال پوسترا_

 ریانگار تصو. گرفت یم وارید ياز نگاه مرد رو یبیحس عج. برگشت  وارید يالنا سمت عکس بزرگ رو نگاه

 :نگاه او را دنبال کرد و گفت ریشهاب مس. زنده بود

 بابامم؟ هیشب_

 :آب دهانش را قورت داد و سر چرخاند. النا تکان خورد قلب

 .از خودته یمیعکس قد هیانگار فقط . ادیز یلیخ_

 :شهاب محو شد لبخند

 .عکسه نیمنم ازش هم يتنها خاطره _

 یم يمقابل نگاهش بود وبادلش باز ه،مدامیسا سیخ يچشم ها.ترکد یکرد اگر نپرسد دلش م یاحساس م النا

 .کرد

 ؟یچ... مادرت_

بزند،  یحرف ستیالزم ن دیبگو نکهیالنا رو کرد اما قبل ازا يحالش ، دستش را برا رییتغ. مکث کرد یکم شهاب

 :شهاب گفت

 ...بعد از مرگ پدرم_

 نشده؟ دیمگه پدرت شه_

 :تلخ گفت دویکش ینیآه سنگ شهاب

 گفته؟ یک! نه_

 .کرد یارام يسرفه  النا
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 . رزمنده است هیعکسش مال ...خب_

 :سر تکان دادوآرام گفت شهاب

و رفته دنبال  میپدر يبعدازمرگش هم مادرم منو سپرده دست خانواده . بوده یمشکوك به خودکش گنیم_

 گهید یعنی. زنده است دمیها فهم یکردم فوت کرده اما تازگ یفکرم شیچندوقت پ نیتاهم. شیزندگ

 .اومد یبار سراغم م هیسال  یس نیکه اگه بود توا.ستیبودونبودشم مهم ن

لب باز کرد . بود يو دلخور هیلحن شهاب تلخ ،پر از گال. ختیحرف بهم ر نیا دنیحالش با شن. معلق شد النا

 :خفه اش کرد هیسا يوصدا

 "ینزن یقول بده به شهاب حرف"

 :او شهاب بلند شد و گفت باسکوت

 قهوه؟ ای يخور یم ییچا_

خانه گذاشت واال آمدنش  نیرا گرفت که پا به ا مشیتصم.داشت تا دلش را ساکت کند ازین ییتنها یبه کم النا

 .معنا بود یب

 .کنه ینم یفرق. هرکدوم که ساده تره_

را درهم فشرد  شیدخترجوان دست ها.گفت و به طرف آشپزخانه رفت که پشت سر النا بود "یخب یلیخ" شهاب

 نقدریتوانست ا ینم شد،یاندیو ب ندیبنش خواستیاگر م. دلش تکرار کرد که آرام باشد يدائم برا. و چشم بست

 :برگشت و گفت قبع یکم. گرفت ، بگذرد یبال وپر م شتریکه با دور شدنش ب یساده از احساس

 ؟يایب شهیم.خوام ینم یچیشهاب ه_

 .ستماین یخجالت نقدریمن ا ؟ينشد ییرایخونه ام وپذ يبار اومد نیکه اول یبعدا سرکوفت بزن يخوایم_

 :د،گفتیلرز یکه م یآب دهانش را قورت داد و با قلب النا

 .تموم شه یقرار امروز همه چ. تکرار بشه داراید نیا ستیچون قرار ن گمینم_

فورا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت که با ... آمد  يفلز یافتادن ظرف يسکوت برقرار شد وبعد صدا يا لحظه

پس رفت که  یقدم. نداشت یسرعت نیاورا باچن دنیتوقع د. دیگفت و عقب کش یآرام نیه. شهاب برخورد کرد

 :شهاب جلو رفت

 ؟یگرفت يچرا جد. کردم النا یمن شوخ_
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 شیالنا برگشت و سرجا. بچه گانه يوباز یشوخ کی ي جهیبود نه نت یاز نگران شیزدن مردمک چشم ها دودو

 :ستادیسرش ا يشهاب جلو رفت وباال. نشست

از اومدنت  نمیمارستان،ایو برخورد خودت وپدرت توب ییهویاون از تماس . شده النا تیزیچ هی شبیتو از د_

 . يذارینشه ،پاتو توش نم یرسم یتا موضوع یقبال گفت یوقت نجایا

 :لب مبل نشست و به جلو خم شد شیروبرو

 ست؟ین بیپدرت عج ماتومیاومدنت بعد از اون اولت_

 :درهم ونگران ومنتظر او نگاه کرد يسرش را باال گرفت و به چهره  النا

 یول...  یلکنار هم و. کینسبت نزد هیبا.یبمون شهیهم يبرا شهیکردم م یچون فکر م ایبهت گفتم ب شبید_

 .کنم یبدم،معذرت بخوام و خداحافظ حیامروز خودم اومدم تا توض

 :شهاب باز شد و ناباور نگاهش کرد يابروها

 ؟یچ یعنی_

 :سر باال انداخت وگفت النا

 .یدون یونمیخداحافظ یمعن_

 :گفت یبا ناراحت شهاب

 ..شب هیکه  ستمین یآدم آهن. النا بهیعج ییهویگرم وسرد شدن  نیچون ا. نه _

حال مامانم . نداشتم شهاب يمن منظور یول خوامیمعذرت م ،يچوبشم تو خورد. من احمقانه بود شبیرفتار د_

 ...تو و يبد بود، دستم رفت روشماره 

 .ستیانگار اصال حالت خوش ن ؟يالنا؟ من بهت زنگ زدم وجواب داد یگیم یچ_

آمد فقط  یکه داشت باال م يزیهان باز کرد اما چچندبار د. لبش را محکم به دندان گرفت و فشار داد  النا

را بسته  شیچنگ زد قلبش راه نفس ها فشیک يمن ومن کردن،عاقبت بلند شد و به دسته  یبا کم. جانش بود

. سمت دررفت..بود،پس زدن نبود نکه پر از بغض وخواست یکار دل.چشم ها زل زد ودروغ گفت نیدرا شدینم.بود

 یالنا ب. دیمکث بلند شدو از پشت سر آرنجش را کش یب دیمنظور او را فهم یا وقتشهاب شوکه نگاهش کرد ام

 :صحبت کند یمیکرد با لحن مال یبود اما سع یشهاب عصبان. تعادل به او برخورد وبرگشت

 ...یول دیببخش! لحنم تند بود_

 :شهاب اصرار برنگه داشتنش کرد دامایدستش را کنارکش النا
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بعد به جون  شمیمن باهاش قانع م یدونیکه م اریب لیدل هی. یهست يا یتو دختر منطق. شده النا یبگو چ_

 باشه؟. شمینم تیمزاحم زندگ گهیخودت قسم د

 :همه حس دروغ گفت نیبه ا شدینم. شدینم.با بغض سرتکان داد النا

 .. دیشا...  دیشا. نپرس شهاب لشویدل_

 ؟يشده که توبه تته پته افتاد یآخه چ_

 . شهینم گهیشواهد م یمن خواستم فراموش کنم ول... من. توگذشته. هست ییزایچ هی_

 ...خب بگو به من_

 ...تونم ینم_

 يخودت دار. یکنم شعورمو به مسخره گرفت یحس م! یکن یم يباهام باز يکنم دار یفکر م ينجوریالنا ا_

قصدم ندارم بهت صدمه .  ستمین یبهت ثابت شده که من آدم آنرمال. یکن یو تن من م يدوز یو م يبریم

 ؟یترس یم یپس ازچ. يایب یخودت خواست... يزودتر بر يبزنم که وحشت کرد

 :وساده گفت دیالنا چک اشک

 .نتونم ازت دل بکنم نکهیازا_

اش  یقدم کیدر.وجلو رفت دیالنا کامال سمتش چرخ. شهاب باز شد و هاج وواج نگاهش کرد يابروها

درونش را  يخواهش ها. نبود یاما شدن خواستیغفلت م انیتکرار شبِ قبل رام گرید کباریدلش فقط .ستادیا

سخت گرفته  شیبرا طیوشرا ایدن.سخت شده بود. نبود یگذشتن. نبود یخط قرمز شکستن نیا. کرد یخفه م دیبا

که درآغوش  یبغض. دیچیدر سرش پ هیاس يزمزمه .صورت او نشست ياراده باال رفت ورو یدستش ب. بودند

 :تکان خورد وآرام زمزمه کرد شیلب ها. شد، سر رفت سینگاهش خ. آمد ادشینشست  ایآر

شکستن جز  ي جهینخواه که نت گهیتود... من خواستم ونشد ... شهینم... یقول بده ببخش یدوستت دارم ول"

 "ستین ییرسوا

. سر خم کرد و اشکش سر خورد. او درحال له شدن بود يو حالت گرفته  رهینگاه خ ریز. مشت شد  انگشتانش

 :دیچیشهاب دور دستش پ ي، پنجه  فتدیب نییدستش پا نکهیقبل از ا

 ...تو بهش اضافه نشو.النا ادهیمن ز يحل نشده برا يمعادله _

 . برم دیبا. تونم بمونم یمن نم. ستین نحلیال یچیه. معلومه یهمه چ_

 دیخودش کش اوراسمت شهاب
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که  یووقت لیدل یب ذارمیاما نم اقتمیل یب. بگو بدم. نگهت دارم یکنم ودودست یبار خودخواه هی خوامیم_

 .يبر رهیخودم دلت گ ياندازه  یکن یاعتراف م

پرحرف  يچشم ها يدیسف. به جانش افتاد یپوست ریز یلرزش. کرد  خیالنا از حرار ت تن وفشار دست او . 

 ...پسش زد اما . شد یمرز شکسته م نیا دینبا. دیترس یکیهمه نزد نیازا. شهاب رنگ ِ التهاب و خواستن داشت

 خیسوختن  انیم. شد که دور تنش را گرفت یآتش يکه فاصله را شکست ، حلقه  ياو وحرارت بوسه ا آغوش

گناه  کیآتش تنش تند شد و داغ .ادمختلف درسرش به دوران افت يصدا نیچند هیچندثان يدرفاصله . کرد

رفت، اشکش  شیموها انیشال رها شده اش م ریدست او که پشت تنش سخت شد و از ز. قلبش را سوزاند

 کیکه مثل  یو عقبش براند اما دست ندیاو بنش ي نهیس يتوانش کف دستش نشست تا رو يو ته مانده  دیچک

 .است ستادهیبا احساس ا يباز يکجا دیتازه فهم دیبود قصد رها کردنش را نداشت وشا دهیچیدورش پ چکیپ

 يخواستن وترس از خطا انیم. را گرفته بود ،افسارشيو نفس بر بیحس عج.دیمحکم درآغوشش کش شهاب

داغ بود  هنوز تنش. تنها خواهشت را ببند  يکه دست وپا دادیهلش م یانگار کس. کرده بود ریو رفتن او گ شتریب

النا را درآغوشش به  اندنحرکت م یدانست ب ینم. چشم بست. اش نشاند یشانیتب ، عرق به پ. سوخت یو م

 :کنار گوشش زمزمه کرد دهینفس بر. بگذارد  یچه حساب

 ...و يراحت سر بخور ذارمیبذار اما نم يخوایم یاشتباهو هرچ نیاسم ا_

 :حرفش گفت انیم هیبا گر النا

 .اشتباه لعنت کنم نیا يتا آخر عمر خودمو برا نکهیجزا ذارمینم یچیاسمشو ه_

بود  نییسر او پا. اورا محکم فشار داد يمغزش درحال انفجار بود دستها. اورا مقابل خودش نگهش داشت شهاب

رفت و  نییسرش پا. دیترس یم نیحالش بد بود وازهم. دیاش سر خورد را ند قهیرا که از شق یو عرق گرم

 :متفاوت گفت یبالحن

 . . ادیبار ب یمونیپش نیازا شترینکن که ب يرفتار هی. من االن خر شدم_

دستش را پس . داد یاو داشت،کار دست جفتشان م بیصدا و لحن دورگه و عج.شد دهیالنا باال کش يها چشم

 :او شد يجلو آمدن شهاب باعث فرار شدن قدم ها. زد و عقب رفت

 .نییپا فتهیب گهیاشتباه د هیکه ازت تو ذهنم ساختم با  یخوام بت ینم. سرجات شهاب سایوا_

 ...ایزبون باز کن  ای. گهیآب از سر من گذشته د_

 .نیهم... دل کندنو سخت تر. يفقط رفتنو راحت تر کرد!  یچیه. عوض نشده یچیه_
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قلبش محکم . دیآسانسور بسته شد و سمت پله ها دو. شهاب دنبالش رفت.در خانه را باز کرد يگریمکث د یب

النا بند . زد شیوصدا دیدنبالش دو. دیرس نییساختمان ،شهاب پا یاو به در خروج دنیهمزمان با رس. دیکوب یم

نماند اما  ییکرد ردپا یها رفت وسع نشده مقابل آپارتما دهیچ يدرخت ها انیرا محکم نگه داشت و از م فشیک

 :سر چرخاند و با بغض گفت. دیبلوار او از پشت سر دستش را کش انیم

 . خواستم قوالمو بشکنم ونشد یم. رو بگم ونشد ییزایچ هیبخدا اومدم _

 ؟یچه قول ؟یچه حرف_

 .تونم بگم ینم__

 ...تا  ياومد یپس واسه چ_

 :چشم بست و آرام گفت. چه گفته وچه کرده دیباد به کله اش خورده بود وتازه فهم. کرد  مکث

 ...یش مونیخواستم از اعتمادت پش ینم_

 :قطرات اشک او ثابت ماند يکرد و چشمش رو نگاهش

 . یفهم یحال منو تونم_

 :و گفت دیاو عقب کش يسست شده  يپنجه  انیدستش را ازم النا

 .کنم یکه مقصرش خودم بودم،تو رو سرزنش نم يزیبخاطر چ_

 کیدر یلیگذاشت که اتومب شیروبه رو ریانداخت و قدم درمس نییالنا سرش را پا. نگاهش کرد يا ناباورب شهاب

 يوراننده سرجا نیماش دنیشهاب جلو رفت ،اما هردو باد. دیباترس قدم عقب کش. اش ترمز گرفت یقدم

 :شد و گفت ادهیپ یبیارسالن با لبخند عج. خودشان خشک شدند

 ...پارسال دوست،امسال آشنا... یچه تصادف! به به_

افتاده و  یدانست چه اتفاق یم قایدق. شده بود یآنقدر مار خورده بود که افع. چهره آنها زد انیم یچرخ نگاهش

 :صورت النا ثابت ماند يزد ونگاهش رو يپوزخند. ردیگ یهمه شوکه شدن از چه نشات م نیالتهاب نگاه ها وا

 ...که دیواسه من که خوب شاخ وشونه کش. یشده ال خوش به حال بابات يادیز دایجد_

 :گفت تیبا عصبان النا

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا. حرف دهنتو بفهم_

 :داد و گفت هیتک نیرا بغل زد، به کاپوت ماش شیدست ها ارسالن

 .زدم میاز کار وزندگ يریفرض کن محض مچ گ_
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 :ستادیا شیما النا روبرورفت ا شیپ یبود قدم یوحماقت جانیکه مستعد هر ه شهاب

 . من دخالت نکن یزندگ يتو، تو_

 :دندان به هم فشرد و با حرص گفت شهاب

 .تموم کن النا ویمسخره باز_

 .تموم شد_

 :ِ ارسالن برگشت و باحرص افزود سمت

به اون  یول یکن کاریچ يخوایکه م ستیبرام مهم ن. دهیانجام م گهیاون وجدانِ نداشته ات م یتوهم هرچ_

 . ستمیهفت ساله ن شیش يالنا گهیبگو من د یعوض

 :ارسالن با پوزخند به شهاب نگاه کرد. شهرك پاتند کرد یتند شد و به سمت خروج شیها قدم

 بوده،نه؟ يبراتون جد يبدجور هیانگار قض_

ن طرف رفت که رفتن ِ النا کرد و آ ریبه مس ینگاه. ممکن است کار دست او دهد ستدیدانست اگر با یم شهاب

 :ارسالن گفت

 .پست زده و ربطت داده به گذشته تیخر هیحاضرم شرط ببندم که بخاطر _

داد و سمت او  هیآرنجش را به کاپوت تک. زد یطنتیارسالن لبخند پر ش. دیچسب ابانیشهاب به آسفالت خ يپاها

 :دیچرخ

 . دفتر مشق کهنه است هیکه واسه من مثل  يخبر ندار يزیتواز چ_

 :درهم گفت يبه طرفش برگشت و با چهره ا شهاب

 ؟یزنیحرف م یاز چ_

 :و گفت دیدست کش شیابرو يباال ارسالن

 . که من برگ برنده امو باختم یبدون. قینشد رف.گهینه د_

 . دیارسالن خند. دیاو را کش ي قهیرفت و  شیپ تیباعصبان شهاب

 . یهست يرو دارانگار آدم آب.کنن ینداره،مردم نگات م تیرم نکن،خوب_

لب به هم فشرد و عقب پرتش . حس کرد یتوسط ارسالن را به خوب شیوآبرو تیبه سخره گرفتن شخص شهاب

 .کرد

 .يواسه گفتن ندار يزیجز زر زدن و حرف مفت زدن چ_
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 :انداخت شیوباز زبان او سنگ مقابل پا برگشت

 . شرط داره یول گمیم_

 :ستادیاش را صاف کرد و ا قهیارسالن . شهاب چرخ خورد سر

 .گهیخواست م یبردوباخت ،هرچ یاونجا هرک...  يباز هیپنج شنبه سر_

 ؟يزیسر چه چ!... قمار.خورد یتکان سخت شهاب

 :ستادیا بیجلو رفت و و دست در ج ارسالن

 .یفتیتب وتاب ب نیواز ا یبد نباشه بدون دیگذشته داره که شا هیالنا _

 رسه؟ یبه تو م یچ_

 .شرطم همونه که گفتم. یفهم یبعدا م اونشو_

 نیاطیش. شکست یبود م هیفقط ازجنس گال شیکه خطاها یجوان يداشت برا یکی یکیگناه  يقرمز ها خط

کوتاه ساعت وآدرسِ  یبعد از سکوت یوقت. اوردیب ادشینام خدا به  ينبود تا زمزمه  یدوره اش کرده بودند وکس

سرش را  یکاش کم...بود پرتگاهاو حاال درست لب . هم دست شد دنیبا ارسالن درخند سیابل.دیباشگاه را پرس

کشد،نه در  یانتظارش را م یآن دره ودر دوزخ بدبخت نییپا طانیش يوعده ها دید یگرفت و م یم نییپا

 ...که از دور نشانش دادند یبهشت

*** 

 :مرتب کرد و نگاهش کرد هیرا پشت سا بالش

 ؟ی؟ راحتاالن خوبه مامان_

 :سرتکان داد وتشکر کرد هیسا

 النا؟ يریتو چرا خونه نم_

 :نگاهش کرد و آرام گفت یکم النا

 . با بابا قهر کردم_

 :زد یجان یالنا لبخند ب. شد کیبه هم نزد هیسا يابروها

 شه؟ینم. کم خودمو لوس کنم هیخواستم _

 :دست او گذاشت يآب دهانش را قورت داد و دست رو هیسا

 .محسن تحت فشار هست النا یبه حد کاف. برو خونه. یبمون نجایا ستیالزم ن_
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 :گفت يبادلخور النا

 .تونم ینم.ازش دلخورم مامان_

پشت . واز جا برخاست دیلب برچ. بود گرید يرا فراموش نکرده بود اما بغضش از جا یلیآن س يضربه  هنوز

 :و با بغض گفت ستادیاتاق ا يباران خورده  يپنجره 

 ؟یباز تو به فکرش.ومدهیسر ن هیخونه حاج خانم و  يسه روزه اومد_

 .تودخالت نکن. من وبابات النا نیب هیزیچ هی نیا_

 ...تشکر يو به جا یگذاشت یچشم داشت چیه یخودش و بچه هاش ب يپا تویزندگ ينجوریا نمیب یم یوقت_

 .بحثو باز نکن نیالنا ا_

 :مشتش فشرد انیامبرگشت و پرده ر النا

  ؟یترس یم یچرا مامان؟ از چ_

 :رنگ بغض گرفت و تلخِ تلخ شد شیصدا. نگاهش کرد یکم هیسا

 .هم به هم بخوره هیبق يخوام آرامش ظاهر ینم. وجود نداره دنیواسه ترس يزیچ_

 :جلو رفت و لب تخت کنارش نشست النا

 .یخوب باش يداده که هنوز مصر یدستمزدتو ک. فکر نکن هیبه بق نقدریا. به فکر خودت باش مامان_

خوام  ینم. خودمو پر کردم يفقط خالها. داشته باشم لیکه براش دل ارمیخوب بودنو نخواستم درب يمن ادا_

 . بشه یشماها خال يگرفته شده باز برا میکه تو زندگ يزیچ يجا

 :او داشت گفتبه  شهیکه هم ینم دار او زل زد وبا عشق يبه چشم ها النا

دونم عاشقت  یمگه من که م. کنه مامان یبه حالت نم یفرق ایدونستن وندونستن آر.  يبخدا تو فرشته ا_

 ...که رمیم یبرات نم.ستمین

 . ببرتتون خوادیالنا مادرت م_

 :دیچک هیاشک سا. نگاهش کرد يبا ناباور. شد جیبر فرق سرش خورد و گ یپتک محکم هوایانگار ب.الل شد  النا

شکل  نیکه از مرز خارج شده، به بدتر شیخسرو همون چند سال پ. تییارسالن از طرف مادرت اومده،نه دا_

 . ممکنه مرده

 :گفت یچارگیاش گرفت و با ب یشانیدست به پ هیزل زده بود که سا يحرکت مانده وبه نقطه ا یب النا
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 رهیشدن به توداره، برخالف اصرار ما م کینزد يبرا يا گهید لیارسالن دل دیهمون موقع که بابات فهم_

کارشون به جنجال . باهم صحبت کردن. مادرت وسطه نه برادرش يپا فهمهیکنه که تازه اونجا م هشیتنب

تونه  ینم یکس... فتهیسرش ب ورفتن ت يبفهمه وسودا ایاگه آر.  خوادیشماها رو م. االن تنها شده میمر. دهیکش

. یبهش انکار کن تویوابستگ یتون یبره،توهم نم ایآر. دیقانعتون کنه که بر تونهیم...  تونهیم میمر. نگهش داره

 ...و شهیم یرفتن تو هم قطع

 :و شوك وارد شده عمل کرد دیلرز.انگار برق به تنش وصل شد . تکان خورد یالنا با حالت عصب سر

 .يمقابل شهابم سکوت کرد نیواسه ا_

 ... شیمن تا چندروز پ... النا_

 :احرص بلند شد وگفتب النا

به منم  نیداره؟ مامان واسه هم شیچقدر کمبود تو زندگ یدون یکنه؟ م یفکر م یدرموردت چ یدون یم_

 اون زن که منوکرد دستمالِ هوس برادر نامردش؟ ...ازش دور باشم؟ واسه اون یگقت

و حال  یصورت گلگلون دخترك نشان از فشار عصب.شد یعوض م شانیانگار داشت جا. شد  زیخ مین میمر

 :خرابش داشت

 منو؟ نیبب... النا آروم مامان_

 ییرهایتصو. قلبش گذاشت يکرد،چشم بست ودست رو یاش م یزخم یرحم یب غیکه ت یینفس ها انیم النا

دوئل با پدر  ياز همان روزها که مادر، دخترکش را برا یکی انیم. آمد یرفت و م یمقابل چشمش م يخاکستر

 یحرمت کودک ممحر کیکه دست  يهمان روز. شد دهیرفت، به جنون کش یخوش گذران يبرد و خودش برا

به خانه رفت وسه  یوقت. باز گشت میتا مر دیکش غیخودش را داخل حمام حبس کرد وفقط ج یوقت. دیاش را در

 ینم رونیآمد و محسن سرش را هم از اتاق ب یم ایآر ي هیگر يصدا یوقت. خت درتب سو هیدست سا ریروز ز

 فیتعر شیبرا یوقت. شد تا آرام شود  پهنزن برسرش  کیخنک  ي هیکس نبود و فقط سا چیکه ه یوقت. آورد

داد وقول داد که  ادشیاش شد وآرامش را يکه هم باز یزمان. وآرامش کرد ختیاشک ر شیکرد واوپابه پا

 يرابرا ای، آر هیبعد که سا يوباز هفته . به او صدمه بزند ودل دخترك آرام گرفت یکس گریدهد د یاجازه نم

متعفن خسرو با دخترك آغاز  يخبر ازهمه جا النا را دست ِ همسرش سپرد تا دوباره باز یواکسنش برد و پدر ب

 ...شود و 

 ..النا. خدا مرگم بده_
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 ایدلواپس آر يو چهره  میمر سِیخ يچشم ها دنیباد. بلرزد  شیصورتش باعث شد پلک ها يرو یآب يخنکا. 

باز . کرد یقلبش کمک نم. نفس نفس زد. افتاده از آب فقط لب زد  رونیب یاما مثل ماه.وحاج خانم لب باز کرد

آرام کردن وعادت کردنِ او بنام  يبرا شناسبار ترفند روان نیا.آمده بود میباز اسم مر. آن کابوس ها برگشته بود

دخترك را با  یبود که تمام کودک یبار زن نیا.اش نبود یدوست داشتن مِیبار مامان مر نیا.مادرش جواب نداد

اش درد  نهیس يقفسه . تباه کرده بود يگریاش بخاطر مرد د یو رها کردن زندگ یگذران ،خوشيسهل انگار

 .سر او و آرام به صورتش زد ریست انداخت زد ایآر. تسرش نشس يباال میمر. کرد یم

 .چته تو؟ منو نگاه کن... یآبج... النا_

 :گفت هیبا گر هیمردمک چشم او تکان نخورد ،سا یوقت

 .کنه االن یسکته م. ادیزنگ بزن بابات ب ایآر_

 .دیخانم دست اورا گرفت و عقبش کش حاج

 .رسهیزنگ زدم االن اورژانس هم م. يریاز حال م يخودت دوباره دار. ستین شیزیچ. آروم مادر_

 :کرد یم هیگرفت ودائم گر یحال دخترك نم یب يچشم از چهره  هیسا

گفتم  یم دینبا.دونستم حساسه یم. حاج خانم، کاش الل شده بودم زمیتوسرم بر یچه خاک ادیسرش ب ییبال_

 ...و

 :برگشت میتلفن به دست سمت مر ایآر

 مامان؟ یبهش گفت یمگه چ_

 :باتلفن صحبت کرد عیماند و او سر رهیخ ایبه آر. مرتبه ساکت شد کی هیسا

دونم  ینم... اورژانس میزنگ زد... انگار شوکه شده و گهیمامان م... دونم ینم... ستیحالش خوب ن یبابا ال_

 ...بخدا

ت و او را گرف هیحاج خانم دست سا.زنگ در را زدند. رفت رونیب ایآر. لرزانش چنگ زد يبه زانو هیسا

 شیبر زخم ها یداشت نمک شیها یدلخوش... داد یرا ساده از دست م زیانگار داشت همه چ. دیتندتندنفس کش

 يعمر دور کیخواست بعد از یم... باالخره کم آورد... دهیچیپ يقصه  نیا يالنا شده بود تنها سپر بال. شد یم

رابه  زیهمه چ میبازگشت مر قتیکند که آمدن محسن وگفتن حق یخودش باشدو زندگ يبرا یکم یودلواپس

 ...هم زد
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 مارستانیوچهارساعت به ب ستیحداقل ب شتریمراقبت ب يدادند برا حیشد و ترج قیبه النا تزر یآرام بخش یوقت

دور شده  يآرزو کی هیسا يبرا یخوش زندگ يرو دنید. معلق شد شیدست ها انیانتقالش دهند،سرش م

 يبرا يادیز شیپاها. گرفت وبلند شد واریکرد،دست به د ینیچهره اش سنگ يگاه دلخور محسن که رون... بود

 ...رفت یم دیهنوز با یخسته بود ول ریمس يادامه 

*** 

عمه اتم که دهنمونو ... تلفن خونه سوخت کال.آقاجون صدبار به من زنگ زده راز؟یش يبر یخواست یمگه نم_

 ... يصاف کرده تنها نر

در شرکت . دیچرخ یومنگ فقط دور خودش م جیچندروز گ نیدرا. بود رهیهم چنان درسکوت به روبرو خ شهاب

. توانست بخوابد یشبها نم.بود یخسته وعصب. محول کرده بوپ ریکردو اکثر کارها را به ام ینم تیدرست فعال

شهابِ  گریشهاب هم د. کرد رییغت زهایچ یلیبود که النا آمد ورفت وخ یساعت کیهمان  رِیبه شدت ذهنش درگ

 يرو يدفعه ضربه ا کی. جلو خم شد ونگاهش کرد یاو کم يمات شدن دوباره  نیا دنیبا د ریام. قبل نبود

 :دستش را در هوا تکان داد ریام.ونگاهش کرد دیزد که پلک ِ شهاب پر زیم

  ؟یمرد حساب ییکجا_

 :تکان داد يسر شهاب

 .بگو ه؟یچ_

  ؟يشد يجور نیچتون شده باالنا که ا... توبگو_

 :و سردرگم گفت آرام

 . ترسم در موردش بپرسم یم یوسط هست که حت نیا ییزایچ هی یدونم ول یخودمم نم_

 درمورد الناس؟_

 :عقب نشست ریسرتکان داد وام شهاب

 .بدونه دیشا. بپرس وایخب از ش_

 :به او سرتکان داد یطوالن یبا نگاه شهاب

 .باخبر باشه يزیکنم اونم از چ یفکر نم.ستیالزم ن_

 آخه؟ شهیکه نم یاومد به هم زد ورفت؟ الک_

 :کالفه گفت شهاب
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 .هستم جیسردرگم وگ یبه حد کاف. سوال وجواب نکن نقدریتورو خدا ا ریام_

 ؟ يبر يخوایمگه نم گمیم.امروز چهارشنبه است. خب یلیخ_

 .گرفتم طیبل روزید. گردمیوبرم رمیروز م هیبا پرواز . رمیجمعه م_

 ه؟یچه رفت وآمد نیا_

 .نجاستیدلم ا. بمونم شتریتونم ب ینم_

 . امیباهات ب خواستمیمنم م_

 :گفت يخسته ا يبلند شد و باصدا شهاب

 .برو وایکن باش يزیبعدا برنامه ر. ستیالزم ن_

 ؟یدونستیم.تهرانه ییدا_

 :دیجب پرسباتع. شد و برگشت کیشهاب به هم نزد يابروها

 باز چرا؟_

 :شانه باال انداخت لیریام

 .داره،اله واعلم کاریحاال چ. اومده یاومده ول یاز ک ستیمعلوم ن.مامان به من گفت_

 ریام. برود رونیخواست ب ریاز شهاب کرد و از ام یکوتاه یعذرخواه. داخل آمد وایبه در اتاق خورد وش يا ضربه

 :بلند شد و گفت لی

 .امیبرو االن م_

 :ادامه داد لی ریرفت،ام رونیکه ب وایش

 یلیشدن مادرجون خ ضیرفتار آقاجون بعد از مر. يو آرامش دار ستیهم اونجا ن ییدا.يراحت تر ياالن بر_

 .یدون یبازم خودت م.روز بمون هیبرو حداقل . عوض شده شهاب

و نامبارك  بهیغر يشماره . نبود يِ اسم النا به آن سمت رفت اما بازهم خبر دنید الیزنگ خورد و به خ تلفنش

 :توجه به حضور او جواب داد یشهاب ب.نگاهش کرد يبا کنجکاو لیریام. کردیم یارسالن دهن کج

 شده؟ يزیچ_

 قرارمون واسه فردا سرجاشه؟_

 ...ارسالن واال  يریبپا به مضحکه ام نگ. آره_
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ارسالن . شهاب چشم بست ورو برگرداند.ستادیمقابل شهاب بااخم ا.گرد شد و جلو رفت لی ریام يها چشم

 :باخنده گفت

 نه؟.يخواینم يزیچ قتیتوکه جز دونستن حق. سختشه یچیوق شیبرد ، ر یهرک. مرده وقولش_

 .کن نیفقط خوب تمر. یفهم یاونشو همون موقع م_

 ...تولواسونه. فرستمیکه آدرسشو برات م یباغ ایباشگاه ب يفقط به جا. قیراحت رف التیخ_

 کنه؟ یم یچه فرق_

 . ایتنها هم ن یخواست. که آدرستو بهش دادم بخاطر تخلفات پلمپ شده یباشگاه. هینیشب نش نجایا_

 :کرد وبا تمسخر افزود یمکث

 .خورت کردن زیچ دی،شايندار ،اعصابمیپیواال خوش ت ياریالنارو هم ب یتونیم_

 .فقط آدرسو بفرست_

 .هفت اونجا باش.فردا.نمتیب یپس م_

 :جلو رفت وگفت یعصب لیریام.پرت کرد زیم يرا رو یتماس را قطع کرد وگوش شهاب

  ت؟یبه خر يخودتو زد ای يخر شد يجد يشهاب؟ جد يکارداریچ کهیمرد نیتوباا_

 . دمیم حیبعد واست توض. یدون یهست نم ییزایچ هی_

 !بگو نویا ؟یکنیم کاریچ يدار_

اش را  یبه طرفش رفت وصندل يکفر ریام. نشست زیبه طرفش انداخت وپشت م ینگاه میفقط ن شهاب

 :بلندگفت يبه طرفش خم شد و باصدا.چرخاند

نزول خوار و قماربازه  یشرف دست هرچ یآمارش و چطور درآوردم؟ ب یدونیم ؟يدار کاریچ یعوض نیباا_

 کنه؟ یوسط که ولت نم یگذاشت یچ. دوال،سه ال از پشت بسته

 :گفت شیبه چشم ها رهیخ شهاب

 ...مویفکرکن زندگ_

 :اش را عقب هل داد یصندل تیبا عصبان لی ریام

 بدبخت؟ رهیوسط دا شیختیر ينجوریکه ا یبه کجات گرفت تویزندگ_

 :زد وبلند شد زیم يرو شهاب

 .ستیبه تو مربوط ن... ریام. ستیبه تو مربوط ن_
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 دیمشت کف دستش کوب ریام. رفت رونیمانعش شوداز شرکت ب ریام نکهیوکتش رابرداشت و قبل ازا یگوش

 :وباحرص گفت

 ...یروان. شده یروان_

 :رفت و گفت ریبود،بعد از رفتن شهاب به طرف ام ستادهیا زشیکه پشت م وایش

 ر؟یام دیفهم_

 :کالفه سمت اتاقش رفت لی ریام

 .ولش کن تاشب به حسابش برسم.کال نفهمه بابا_

 :و سر برگرداند ستادیاتاقش شود ، اوارد  نکهیازا قبل

 وا؟یش دیو فهم یچ_

 ...رو یبدشدن حال ال_

 :چفت هم شد لیریام يابروها

 النا؟ چش شده مگه؟_

 :گفت یبانگران وایش

 شده؟ یدونم چ یدرست نم. مارستانهیجواب داد و گفت ب ایآر لشیزنگ زدم به موبا.دونم یمنم نم_

 :مکث گفت يبالحظه ا لی ریام

 .نمیبب میبردار بر لتویوسا_

 کجا؟_

 ! یفهم یبعد م. ایتوب_

عمال شرکت با شل گرفتن . از همکارانش راصدا زد  یکی. را برداشت فشیک عیسر وایش. زودتر راه افتاد خودش

 ...ضرر او به خودش بود نیاول نیا. شهاب به حال خودش رها شده بود

*** 

 

 زیم يظرف سوپ را رو هیسا. اش را پشت گوش زد ختهیدرهم ر يکرد و موها زانیرا ازتخت آو شیپاها

 :گذاشت و گفت

 ...دونستم که مادرت یتو وبدشدن حالم نم دنیالنا من تاچند روز قبل ازد_
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 .ستیاون مادر من ن_

 .صورتش گذاشت يالنا چشم بست و دست رو. شد هیالنا ، باعث سکوت سا یتهاجم لحن

 ...یعنی... خواستم ینم دیببخش... دیببخش_

 داشدنیبرخورد محسن، پ. حالم خوب نبود. خودم یرفتم دنبال زندگ ینم طیدونستم تواون شرا یالنا من اگه م_

همه وهمه باعث شد درست ... تشیو هو میبعدم که اسمِ مر... سروته وپر استرسم یب يشهاب، روزا یناگهان

 . از دستم در رفت تمیافسار عقل و درا. نتونم رفتار کنم

 شهابو؟ یحت ؟يکرد میبرگشتنه اسم مر یمونو قربانهمه ا_

 یتیهو یو ب يعمر کور هی! یچ یعنیعمر خواب بودن  هیکه  یدون ینم. دارم النا یمن چه حس یدون یتو نم_

 ینم گهیچون د. منو متهم نکن قربونت برم ؟یچ یعنیکه نتونه بچه اشو بغل کنه  يمادر یدون ینم ؟یچ یعنی

حداقل . بدم حیوتوض ستمیبا ابشه يروبرو میگناه یاثبات ب يعمر برا هیتونم تحمل کنم حاال  ینم. کشم

 . شهیم دهیاالن از دو طرف قلبم داره کش. خوام یفرصت م. خوامیطاقت م. خوامینفس م. تونم  یاالن نم

 :النا جلوتر رفت وادامه داد باسکوت

 باشه؟.میزن یدرموردش حرف م يه شداما بذار بهتر ک زمیدونم بهت سخت گذشته عز یم_

چشم بست و دست به  هیسا. بلند شد و عقب رفت عینشست که النا سر شیمقابل پا هیسا. شد رهیبه روبرو خ النا

 . اش گرفت یشانیپ

 با من؟ زم؟یعز يقهر کرد یبا چ_

 :آرام گفت.  اوردیافتاده اش را باال ن نیینگاه پا النا

 .من بزرگ شدم! نه من. جون هیقهر مالِ بچه هاس سا_

چانه اش سر خورد و سرش  ریصورت او تا ز يدستش رو. اورا به سمت خود برگرداند. جلو رفت .دیلرز هیسا قلب

سر خم کرد و اسم . دیدلش لرز د،یگذشته را د يمعصوم سالها يدوباره آن چشم ها یوقت. را باال آورد

معصومانه، درست مثل همان  یو با لحن دیاشکش چک. النا لبش را به دندان گرفت . دخترجوان رازمزمه کرد

 :پناه برد، آرام گفت هیکه به آغوش سا يروز

  ؟یمگه قرار نشد تو مامانم باش_

 :اورا لب مبل نشاند و خودش هم کنارش نشست و سر اورا در آغوش گرفت هیسا

 .دینفسم شد دیدون یم. زمیعشقمو گذاشتم پاتون عز يهمه  یدونیکه متو _
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 ...اریتوروخدا ن. مامان اریاسم اونو ن گهیپس د_

 :داد رونیونفس پر حسرتش را ب دیاو کش يدست به موها هیسا

 .بفهمه يزیچ اهمیآر ذارمینم.زنم ینم یحرف گهیمن د ي، اگه آرومتر يراحت تر ينطوریباشه، اگه توا_

 :سربلند کرد و گفت النا

 ...اون زنِ ... اگه بدونه اون شهیم وونهیبخدا د. بفهمه  دمینبا ایآر_

 ...النا_

 :چشم بست و دست او رافشرد النا

دنبال  ؟یحاال اومده دنبال چ.دشیبارم ند کی یکه حت ایآر. آورد ایفقط منو به دن. نکرد يوقت برام مادر چیه_

اون . گل کردنه ما افتاده ادیکنه و یداسش درو نم گهیارزشن؟ حاال د ید وگفت بکر رپالهشونیکه ز ییدونه ها

 . دروغه بزرگه هی. ما وجود نداره ياصال برا

 :نگاه کرد و گفت هیسا به

 یکه بگ ؟یکرده باش یکه تو کوتاه میخواست یم یاز محبت چ. يدیفقط همون اسمه که تو اونم بهم بخش_

 .کنه يتونه مادر ینم. ..نبوده... ستین! اون مادره

 :و گفت دیدست به صورت او کش. درد گرفت هیسا قلب

 . ذره استراحت کن  هیحاال . يتو بخوا یهرچ.گفتم که _

 :بلند شد ،دستش را گرفت هیتا سا. نگاهش کرد النا

 دوباره؟ يمامان نر_

 :زد یلبخند کمرنگ هیسا

 . یکم بخواب هیکن  یتوسع. رها کردم لمویوسا.ذره اتاقو جمع وجور کنم هی رمیم. زدلمینه عز_

 :دیراد ایرفت وهمزمان آر رونیاز اتاق ب هیسا. چشم گفت النا

 النا خوابه مامان؟_

 شده؟ یچ. دهیدراز کش_

آخر گفتم .وکارش داره زنهینداره، مدام زنگ م یکه کار وزندگ وامیش.دست من مونده شیگوش.  یچیه_

 .ستیبوده وحالش خوش ن مارستانیب

 ؟يریخودت کجا م. دمیمن بهش م زیروم شوبذاریگوش_
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 .امیزود م. کم اعصابم خورده  هی.زنمیدور م هی_

 .نخور رونیشام ب_

 :دیبالبخند خم شد و صورت او رابوس ایآر

 ؟يخواینم يزیچ.چشم مامان خانم_

 يباصدا ایآر. نه گفت دویسوخت، دست به صورت او کش یکه درست وسط احساس و حسرت م یبا قلب هیسا

 ینفس. محسن داخل اتاق کارش بود. به سمت اتاق رفت هیهمزمان با رفتنش سا. کرد و رفت یبلند خداحافظ

. راحت نبود گریاما ماندن کنار محسن،د. جو متشنج شود نیازا شتریخواست ب ینم. گرفت و چمدانش را برداشت

محسن داخل آمد و . ام در سر بلند کردآر يبا صدا. تخت گذاشت يرارو شیو لباس ها دیچمدانش را کش پیز

 :محسن جلو رفت و کنارش لب تخت نشست.تفاوت باشد یب یکرد کم یسع.نگاهش را گرفت هیسا. در رابست

 .میحرف بزن دیبا_

 :صورت او گذاشت يمحسن خم شد و دست رو. توقف کرد اما باز به کارش ادامه داد يلحظه ا هیسا دست

 ...اون روز تند رفتم و_

 :و دست محسن افتاد ستادیا هیسا

. چند سالو فراموش کن نیا. برام ارزش نداره گهیکه د يا یاگه اومدم بخاطر بچه هاست محسن، نه زندگ_

که فقط  ریهمون زن ساده و گوشه گ. شد یبهتون معرف ياز آلمان اومد یام که وقت يفکر کن همون پرستار

 . میسالها گذشت نیا يفکر کن ازرو. بلد بود يبچه دار

 :و گفت ستادیمقابلش ا محسن

 ...و  یچون زنم. شهینم گهید. شه ینم_

قرار . به خاطر آروم شدن النا قبول کردم مویبچه ها همسرت شدم، اسم مر نیبودن کنار ا يروز به بهونه  هی_

 يدر رو رو تو اتاقت و یخودت از همون شب اول رفت. يکرد نییبود که خودت تع يقرار. باشه نیشد هم

 ...بعدش . رنیبگ روسامونها س چهیهستم تا  نجایا.می، پس بذار سر همون قرار بمون یمن بست ییتنها

 سراغ پسرت؟ يریبعدش هم م_

 :سوخت هیسا يپشت پلکها یآن به

 ستیسال بود ونبود من براش مهم ن یبعد از س گهید. کم نداره يزیچ شیتو زندگ. به من نداره يازیشهاب ن_

 . بهش فکر نکنم یباعث ش یتون یاما تو هم نم
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 :با حرص گفت محسن

 ...که حاال رمیعشق مرده اتو بگ ادیسال  ستیمگه تونستم بعد ازب_

تو  يگذشته  اوردمیکه تاحاال به روت ن ي،همونجوریکن نیبه گذشته واحساس من توه يحق ندار... محسن_

 .بشه نیپس نذار بدتر ازا. تلخ تر بوده

 :محسن باز شد ي چهره

 .کنم یخودمم نم یمراعات زندگ گهیچون اون موقع د میمر نمیپسره رو دور وبر النا نب نیاما ا ستین یحرف_

 .النا دوسش داره_

 .غلط کرده_

 :محسن چشم در چشم او گفت. نگاهش کرد رتیباز شد وبا ح میمر يابروها

 . يالنا رد شه تومقصر یاون پسره از ده فرسخ ي هیسا. یمن يتوخونه  یتا وقت يدل به دلشون بد يحق ندار_

 :به اتاق انداخت یبه او کرد و نگاه پشت

تو هم هر . رهیگ یزود سرو سامون م یلیبچه ها هم خ یزندگ... ات دهیبمونه واسه تو و خاطرات پوس نجامیا_

 .ستیبه بودن وموندنت ن ياجبار. يراه رفتنو بلد يوقت خسته شد

 :دیکرد و سرش چرخ مکث

 ...  یزنه من یفقط اسم اون پسر و نشنوم تا وقت_

به هم  زیهمه چ. ماند رهیتخت نشست و به در خ يسست شده رو ییبا دست وپا هیسا. دیودر رابه هم کوب رفت

 ...شناختند یرا م هیبودوانگارتنها مقصر هم فقط سا دهیچیپ

 يشد همسر مرد تایکه نها يپرستار کیبعنوان . ساده وارد شد یزندگ نیبه ا. بالش گذاشت يرا رو صورتش

قول وقرارشان  يکه محسن پارو یدرست ازهمان شب. کرده بود  رییتغ زهایچ یلیاما حاال خ. شکست خورده

. کرد و ورق برگشت رشوادا ياجبار یهم آغوش کیالکل به  ریوتحت تاث یعصب يگذاشت و خسته از فشارها

 ...که حاال نقابش کنار رقته بود يظاهر یخوشبخت کیتالششان شد  تیشوند اما نها کیزدکردند به هم ن یسع

*** 

 :دیپرس یکرد و با نگران یاحوال پرس هیبا سا وایش

 هو؟یشده  ينجوریچرا ا_

 :لبخند زد هیسا
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 .بهتر شده. کم استراحت کنه  هی دیبا. شد تیاذ. تحت فشار بود یلیمدت خ هی_

 :دیکش یقینفس عم وایش

 داره؟یاالن ب. خب خداروشکر_

 .شه داریبهتره ب گهیخواب بود اما د_

 .با اجازه اتون. کنم یپس خودم صداش م_

. لب تخت نشست. کنار تخت او گذاشت  زیم يرا رو فشیک وایش. اش کرد ییبه اتاق راهنما یبا مهربان هیسا

نفس . دیراد ریام ي، شماره  لشیموبا دنیبا لرز. او انداخت وسر تکان داد ي دهیرنگ پر يبه چهره  ینگاه

 . و تلفن را جواب داد دیکش یقیعم

 .بوده یشوك عصب گهیمامانش م. ستیحالش خوب ن ریام_

 ؟یبهش نگفت یعنی_

 .سابقه داره. ترسم دوباره حالش بدشه یم_

 . ستیخونه هم ن. خاموشه شیگوش شیساعت پ هیشهاب از . یگیم یبلند تر حرف بزن بشنوم چ_

 ...خب النا_

 :لبخند زد و گفت يباز شدن چشم النا و برگشتن سرش فور با

 .زنمیمن بعدا تلفن م.ریشد ام داریالنا ب_

 .النا جواب بده يبه شماره  یگذاشته باشه شهاب ول اهیس ستیمنو تول دیشا. بهش بگو وایش_

 .خداحافظ. باشه_

 :داد هیت تکو به تاج تخ دیالنا خودش را باال کش. را قطع کرد یگوش

_وا؟یش ياومد یک 

 :دیدست او را گرفت و صورتش را بوس وایش

 هو؟ی يشد یچ.کنم دارتیگفتم صحبتم تموم شه بعدش ب.تاز اومدم_

 :سر باال انداخت النا

 .ياومد يخوب کرد. ستیمهم ن_

 .بمونم شتیتا نصف شبم پ خوامیتازه م_

 :لبخند زد النا
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 م؟یکه امتحان داشت ییمثل شبا_

 :گفت شیتعارف درحالِ درآوردن مانتو یبلند شد و ب. دیخند وایش

 .خوندم یسرم درس م ریچقدرم من خ_

 :جلوتر رفت و دوباره کنارش نشست وایمحو شدن ِ لبخند النا ، ش با

 شد؟ یدانشگاه چ_

 .تونم ادامه بدم یفعال نم. رمیبگ یبرم مرخص دیبا. وایوقته نرفتم ش یلیخ_

 :هش کردنگا یبا ناراحت وایش

  آخه چرا؟_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دوروز آرام بخش ها فقط صورت مساله  نیا. کرد  یسرش درد م. اش گرفت یشانیسر تکان داد ودست به پ النا

اش را دچار  یزندگ یکه گاه يتلخ ودوره ا يبود که روزها نیا قتیکرد اما حق یکم رنگ م یلحظات يرا برا

کمتر از او درعذاب  هیکه سا انستد یخوب م. ختیآمد به هم ر میهر زمان اسم مر. کرد، برگشته بود یتشنج م

 . خودش هم خسته بود. از دوشش بردارد ياما انگار در توانش نبود تا بتواند بار ستین

ظرف . دیحال النا را پرس.را گذاشت ییرایپذ لیوسا هیسا. نزد  یحرف گرید وای، ش هیسکوت النا و آمدن سا با

 :گذاشت وخواست برود که النا گفت زیم يرا رو شیداروها

 .خورم یکه با دکتر وارسته هم حرف زدم ،گفتم نم روزید. خورم مامان یدارو نم_

. انداخت ریو سربه ز دینگاه او را فهم يالنا معنا. تلفنش گرم بود یکرد که سرش به گوش وایبه ش ینگاه هیسا

 :آرام گفت هیسا

 . یآروم باش نکهیفقط واسه ا. خانم دکترم گفت که موقته_

 .بسه یتو باش. به دارو نداشتم، االنم ندارم مامان يازیسال ن ستیکه ب يهمونجور_

 :با خنده نگاهشان کرد وایش. دیو سرش را بوس دیدست به صورت او کش هیسا

کوفت  یبخور،نخواست یخواست گهیحاال مامان من باشه، م. کنه یلوست م یلیمامانت خ. خوش به حالت النا_

 .بخور
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 :قفل شد و لبخند زد هیسا يالنادر نگاه پرمعنا نگاه

 شه؟یم دایمن عشقه، مگه نمونه اش پ میمامان مر_

 ...برمنکرش لعنت_

که درته قلبش  یحس. تن خودش کم گذاشت يپاره  يبرا ایکه دن یاسم!... مادر. دیترک یداشت م هیسا قلب

حفظ ظاهر  يبرا. عمرش را بشکند ي شهیتا ش شدیم ینگبه س لیرسوب ماند و کم کم داشت تبد کیمثل 

لبخند  يروزها همه  نیا. ردیچشمانش را بگ یسیگرما بود تا مقابل خ کی، مثل  دیکه النا د يلبخند. لبخند زد

 ...دانست یعمر بود و دخترك نم کیهم  دیشا. او سراب بود يها

 .سراغ کارام رمیم د،منیشما راحت باش_

 :گفت یبا دلواپس النا

 .کار نکن نقدریا. مامان يتو تازه سرپا شد_

 کنار دل شما دوتا و از دل دل کردن حرف بزنم؟ نمیپس بش_

سر تکان داد و دوباره . داد یحسرت نم يبار لبخندش فقط بو نیا. دیالنا د يرا درچشم ها رتیوضوح ح به

 :گفت

 .دیصدام کن دیخواست يزیچ. من فعال برم_

عقلش . زدیقلبش تندتند م. چشم او بود يگوشه  يسر خورده  يهمان قطره  رِیل النا گتشکر کرد اما د وایش

 یدست وپا م ریآمدها و تقد شیافکار و پ انیم. غافل شود ایاش باعث شد از دن یتناقض درون. داده بود ستیا

 :گونه اش زد يآرام رو وایزد که ش

 ؟ییکجا. یبا توام ال_

 :به او نگاه کرد و چندبار پلک زد النا

 هان؟_

 ؟یبهش گفت يزیاز شهاب چ. مامانت چه بودار حرف زد گمیهان وکوفت؟ م_

. بدود ومنظورش را بپرسد اما نشد میخواست دنبالِ مر یدلش م.باد داغ به سمت النا هجوم برد کی هیشب یحس

 :رد وگفترا بلند ک شیدست ها وایش.لب زمزمه کرد ریفقط اسم شهاب را ز

 !یکه از دست رفت يعاقلمون تو بود. يهم شد وونهیخداروشکر که د_

 :نگاه کرد و گفت وایبه ش النا
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 ؟يازش خبر دار_

 ؟شهاب؟یک_

 :فوت کرد وگفت رونینفسش را ب وایش.سر تکان داد النا

 رونیشرکت زد بامروزم از . شهیم زنه،دعواشونیتا باهاش حرف م رمیام. شده که نگو يا یقات هی. آره بابا_

 . ستیازش ن يخبر چیه گهیود

 :محتاط افزود یکرد و با لحن مکث

 !آخه بهیعج. دیدیهم ند یلیرو خ گهیشما که همد هو؟یافتاد  نتونیب یاتفاق_

 نگفت بهت؟ لیریام. رفتم خونه ش _

 :هم باال برد گفت یرا کم شیکه صدا یجانیگرد شد و با ه وایش يها چشم

 ؟یرفت یک!نه_

 :او زد و با اخم گفت يپا يرو النا

 .بابام خونه است. بابا سیه_

 :گفت جانیجلوتر رفت و با ه وایش

 . بهم نگفته شعوریب رِیام نیشد مگه؟ ا یچ. دیخب ببخش_

 .چون من رفتم شهاب تنها بود. خبر نداره دیشا_

 ...آخرشو بگو.النا یبترک_

 .تموم شد نمونیب یهمه چ_

 :شوکه گفت وایش

 هان؟_

 ...خب یعنی. اصرار کنم شتریتونم ب یمنم نم... منم . و مخالفت کرد دیبابام فهم. گفتم تموم شد_

 بابات چرا مخالفه؟ مگه چشه؟ از اون ارسالنه هفت خط کمتره؟. یال یگیچرا چرت وپرت م_

 :انداخت نییسرش را پا النا

 . مخالفه نیواسه هم. بار ازدواج کرده هیشهاب _

خوف  دمیواال من عموشو د. دوساعت تنها باشن ذاشتنینم. حروم شده یسال ازعمرش الک هی؟  یچه ازدواج_

 .کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤٣٤ 

 :آرام گفت النا

 عمو آرشش؟_

 :اطالعات او گفت اتییاعتنا به جز یب وایش

 ينامزد يبرا.  میدیخوشش ود يما اون روز تو شرکت رو. که نگو هیو بدداخالق یآدم از خود راض هی. آره ببا_

 ییدا نیبهتر از ا یلیخ یعنی. خوبن ریخب خانواده ومامانه خوده ام یماکرد ول ين صدجور متلک حواله که اومد

 .شنیازخودراض

 یگذشت تمام آن زجرها تازه م یاگر ازذشهاب نم. رفت یچشم ا لنا رژه م يجلو اریاخت یب هیسا خاظرا

 یحت.عشق بهم خورد نیبا ا زیهمه ج. ها کنار بکشد یخودخواه ریرا از مقابل ت هینبود که سا یارس گرید.شد

 ....هیسا يآرامش ظاهر

 :گذاشت ودوباره گفت يگرید زیچ يسکوت او را پا وایش

 ...،پسیوخودتو براش لوس کن یو بهونه بتراش لیدل يتو که خوب بلد_

 :حرف او گفت انیم النا

بذار دلش کنده شه و بره دنبال . يدیشن نویازم گرفت بگو ازمن ا یاگرم شهاب سراغ. وایش شهینم گهید_

 . شیزندگ

 ؟یآخه چرا؟ توکه دوسش داشت_

 :با بغض گفت النا

 .ستیقسمت ن یهنوزم دارم ول_

 ؟یکن شیو راض یکم با بابات حرف بزن هیارزش نداره  یعنی. یدور ال زیبر فویاراج نیقسمت وا_

 !نه_

رو برگرداند تا  هیسا یوقت. النا اشکش را با نوك انگشتش گرفت.زده نگاهش کرد رتیح. بند آمد وایش زبان

توانست  یکه م يماند، حداقل کار شانیو پا ستادیپدرش ا نیبا آن همه توه یند،وقتینب یبغض واشکش راکس

ه تنها ک يگذشته ا يعذاب ها اقلحد... تر شدن حالش را بدتر نکند کیشهاب ونزد دنیبود که با د نیبکند،ا

دانست  ینم. کرد یتلخ نم یدانست چطور رفته است را با اتهام خودکش یبود که هنوز نم یحالوتش بودنِ ارس

اسم شهاب . کند شهاب است یتواند کمک یکه نم یسکوت چقدر درست است اما مظمئن بود به تنها کس نیا
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ذهنش فقط به .نبود يچاره ا. گرفت یم گاهیگاه وب يها غضگذشت ، آرامشش را ب یقلبش م یکه ازده فرسخ

 !دور شدن قد داد و بس

*** 

زبان نا  کیانگار . کرد یکتاب ِ مصور تماشا م کیزد و درست مثل  یفقط ورق م. بود شیدست ها انیم یکتاب

ورق  يصدا نیدورش، هم ییتنها ي لهیپ يشکننده  نیآورد اما بهتر یآشنا مقابلش بود که از آن سر در نم

ساعت از دو گذشته بود وخواب به چشمش . گذاشت  زیم يعاقبت خسته شد و کتاب را رو. ب بودخوردن کتا

شب خسته کننده وتلخ را کنارش بماند تا  نیکرد؛ ا یاصرار م وایاگر رفتار سرد پدرش نبود؛ قطعا به ش. آمد ینم

 شهیمثل هم گریانگار بابا محسن هم د. داد آنها بروند حیدنبالش آمد، ترج لی ریام یراحت تر بگذرد ؛ اما وقت

داد و  یکوتاه م يکه تذکر شهیبرگشت برخالف هم ایآر یوقت یحت. ودرفتارش سرد وخشک وخشن ب. نبود

حرف . را نکرد زیچ چیبار مراعات ه نیزبانش بکشد که کجا رفته؟ ا رینشاند تا ازز یدوستانه او را کنار خود م

 یعذر خواه هیو با اشاره والتماس نگاه سا ستادیفقط عقب ا ایکه پدرش زد ، آر يداد ده،بایرساولشان به دوم ن

غلط  تیترب ي جهیکرد که نت یخال هیبه سا يهم تمام خشمش را باتشر تیدرنها. کرد وبه اتاق پناه برد یزورک

نتواند تحمل  ستدیاگر با دیترس یم. دیدر آن لحظه النا به داخل اتاق برگشت و در رامحکم به هم کوب. اوست

 نیبفهمد واال تابه حال هزارباران بخاطر ا يزیچ ایدوست نداشت آر هیکه سا فیح. دیرا بگو زیکند وهمه چ

. را بغل زد شیپهلو درخود جمع شد و دست ها يرو. زد  یغلت. شد یبلند م شینادرست پدرش ، صدا يرفتارها

 یتنها عکس. رفت يداخل گالر. بغضش گرفت. شهاب ثابت ماند يشماره  يرا برداشت و نگاهش رو لشیموبا

را  ریرا باال گرفت و تصو یگوش. زد یلبخند تلخ. اش بود یهنوز در گوش ندکه باهم داخل آن رستوران بود

کوتاه مدت  يرابطه  نیکه از ا يزیاما تنها چ دیکش یخجالت م.  دیصفحه کش يانگشت شصتش را رو. دیبوس

 تیکند اما هو هشیتوانست توج یاشتباه بود و نم نکهیباا. گرم بود يد همان التهاب و بوسه مان یباق شیبرا

که بعدها همراه  يساخت و مرور یخاطرات را لذت لحظه م ریشر وخ.گشت یخاطره ها به حس آدم ها برم

 یحس. و تکرار روز وشب است یباشد تمام خاطرات ، روزمرگ نیرازایغ. شد یم ییوتنها یوهمدم لحظات خال

فقط کاش ... باهم  زیهمه چ. به گناه وشرم وعشق ولذت بود ختهیکه آم یحس. از آن لحظه گرفت بیعج

 ...نبود هیوقت پسر سا چیشهاب ه

 ؟يداریهنوز ب_
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 شیدرنور آباژور پ هیسا.آف صفحه را زد وبرگشت يدکمه  عیکه به درخورد ،سر يوتقه ا هیآرام سا يصدا با

خواب ِ  یکامال باز وب يچشمها یوقت. استفاده نکرد نکیوقت از ع چیداد اما ه یآزارش م یکم شیچشمها.ترف

 يبه ظاهر آرامِ النا، گذشته ا ي چهرهروشن  هیدر نور آباژور و سا. تر رفت و لب تخت نشست کی، نزد دیاو راد

 يداد و دست رو هیتخت تک يالنا به باال. حرف دست دخترك را گرفت یب. شد يکه تلخ وسخت سپر دیرا د

 :گذاشت هیدست سا

 مامانم؟ يدیچرا نخواب_

 :گفت یبا مهربان هیسا

 .دارهیب دمیخش خش اومد،فهم يفرشته کوچولو صدا هیاز اتاق _

همه  نیاز ا یتگوقت در چشمش خس چیه. نکرد رییتغ طیشرا نیوذاتش در بدتر هیسا. دیکش يریآه نفس گ النا

دو دست او را محکم فشار داد . چهارساله را داشت يهنوز هم مقابلش حسِ همان النا. دیو آشوب را ند ياریبدب

 :و خواهش کرد

 سرمو بذارم روپات؟_

او گذاشت  يپا يبعد سرش را رو. وتشکر کرد دیاو را بوس يالنا ابتدا گونه . دیتخت کش يخودش را باال هیسا

 :صورتش کنار زد وگفت ياو را از رو يموها هیسا گریدست د. محکم گرفتدستش را  کیو

 .زمیعز یدونه از قرصاتو بخور،بذار راحت بخواب هی_

کنم،خودمم  یهمه اش حس م. کنم یاحساس خال ء وکمبود م خورمیاون داروها رو م یوقت.تونم مامان ینم_

 . شهیدرست نم يزیچ دنیدونم که با خواب یم. ذارم یکه سرخودم کاله م

 برات قصه بگم؟ يخوا یم_

 :سربلند کرد و آرام گفت النا

 ؟یدفتر آب ي هیبق_

 ؟ یبدون يدوست دار_

 . مامان یش تیخوام اذ ینم_

 :و گفت دیدست به صورت النا کش هیسا

 ...تو. کنم فیشهاب تعر يوقت من فرصت نکنم برا چیه دیگم ،شا یبرات م_

 :حرف او آرام گفت انیم النا
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 ...بعدا بفهمه خواهرشم و نکهیمگه ا. مامان ستین يزیمن واون چ نیب گهید_

 :شد سیصورت او انداخت و همزمان صورت النا از اشک خ ریدست ز هیسا

بهت قول .ستیکردن محسن هم سخت ن یراض. زمیعز دیادامه دادن ندار يبرا یمانع چیتو وشهاب ه... النا_

 .دمیم

 :خودش فشرد و آرام گفت يدست او را به گونه  النا

 برخورد کنه؟  یو منطق یداشتم که بهش بگ یشدم، چه توقع جینسبت تو وشهاب گ نیمن ب یوقت_

 :گفت يریو آه نفس گ نیسنگ يا نهیبا س هیسا

 .حس تورو بهم نداشته باشه دیوقت شا چیرو حس کرده، ه يشهاب فقط دوسال عشق من و آغوش مادر_

 !مامان؟ پسرته شهیمگه م_

 ؟یازش ناراحت نقدریپس چرا ا ،یمیتو هم دختر مر_

 ...مامان لطفا_

 :ملتهب او نگاه کرد يبسته و چهره  يخم شد و به چشم ها هیسا

و  میواسم مر هیدور شدن از شهاب ، سا. کنه یعوض نم ویزیعذاب دادن خودت چ. زمیعز رونیب ایب یجیازگ_

 . ستیسرنوشت دست تو ن. داره یبرنم تیاز زندگ

 :دیالنا لرز يصدا

 تو رو دوست داشته باشم؟ يایهمه آدم آر نیا نیب دیچرا با_

 :دیاو را بوس يموها يرو هیسا

با خودت . حلش کرد دیبا. مشکلو فراموش کرد دینبا يریبگ ادیو یو بفهم یهمه سال بدون نیچون بعد از ا_

و عوض  يزیعوض شدن اسم من بخاطر توهم چ. گذشته تموم شده. تمام اون اتفاقا درگذشته افتاد . النا ایکنار ب

 گفت؟  یدکترت چ ادتهی. يایبا مشکل کنار ب یچون تو نخواست. نکرد

 ...بشم اما من نشدم مامان،من تیگفت ممکنه دچار اختالل شخص_

 .خراب تر نکن ویر کردن، همه چباانکا. ی، پس هست يکرد ریتوحست به شهاب گ یوقت_

 :پلکش فرار کرد ریالنا از ز اشک

خواد  یمامان دلم نم. مادرمه میبفهمه مر یخواد کس یدلم نم. خواد اسم اون بعنوان مادر روم باشه یدلم نم_

... 
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 ؟یتون یم ،يریبگ دهیشهاب و ند دیبا یگیبه خودت م يکه دار یدروغ نیبخاظر ا_

را که دکتر گفته  ینکات. دیبار سر او رابوس نیچندم يبرا هیسا. درخودش جمع شد. ست شک ییالنا با رسوا بغض

شد واال  یباشد،پنهان م خواستیکه دلش م یتینقاب آن شخص ریز دیالنا نبا. کرد یبود ، داشت موبه مو اجرا م

مهم نبود که خودش له  هیسا يگر براید انیم نیا. ستیحکمت خدا چ دیفهم یتازه م. نداشت یعواقب خوب

توانش را به کار ببرد تا با وصل شدن آن دو به هم  نیخواست آخر یم. از سمت محسن متهم شود ایشود 

 یشده م نیالنا راتضم یارس را داشت ، خوشبخت یهزارم مردانگ کیاگر شهاب . اش را تمام کند يمادر

 ...بود وکه از خون ا نیاز ا شتریب يچه نشانه ا.دانست

 :گفت مآرا

 يکه پاره  کهیکوچ نقدریا ایتونستم باور کنم دن ینم. النا یش کیاول برام کابوس بود که به شهاب نزد يروزا_

کرد  داشیبرام پ یوجودم بود که گمش کردم وکس يگوشه  هیشهاب . از قلبم کهیت هی يآرزو يتنم بشه همه 

 هیمحبت  راثیم یعنی ؟یچ یعنیحکمت خدا  یدون یم. محبتمو خرجش کردم يشهاب ، همه  يکه به جا

بوده کنار تو باشم و کنار گوشت  رمیمن اگه دور موندم ازش تو تقد. مادر با بالنده کردن عشقش بهش برگرده

قلبم  نهیواسه ا. مونه یبراش کم نم يزیدونم درکنار تو چ یم. کنم تیشهاب ترب یخوشبخت يبمونم و تو رو برا

 .آرومه

 :سر خورد شیدو اشک هاسربلند کر النا

 ...که میوقت بهش بگ چیه يخوا ینم یعنی_

 جهیآشوب شه نت شیو زندگ زهیبه هم بر نکهیجزا. زمیبه حال شهاب نداره عز یاالن دونستن وندونستنش فرق_

 .نداره يا

 ... خانواده پدرش بهش گفتن که تو یعنی... اونا.. اما مامان_

 . دونم یم.میولش کردم ورفتم دنبال زندگ_

 :دیچشمش گرفت و باز آه کش ياشکش را ازگوشه  هیسا.نگاهش کرد يبا ناباور النا

رونشون  یشده ومتالش چیکفن پ يبچه  هیداشتنش  يدور نگه داشتن واصرار نکردن من برا يبرا یوقت_

 .کرده باشن گهیهزارتا کار د دیتقال نکردن شهابم شا يدادن، پس برا

 آخه چرا مامان؟_

 .ارس به دست برادرش کشته شد نکهیا يبرا_
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 :را پاك کرد شیاشک ها هیسا. شد زیخ میزده ن رتیالنا ح. ستادیا یلحظات يبرا زمان

 یسادگ. چون من حماقت کردم. دونم ازم دلخوره یم. النا دمیوهفت سال خوابِ ارس و ند ستیهنوز بعد از ب_

 ...مویزندگ يهم ارس وازدست دادم، هم شهابو، هم همه . گول خوردم. کردم

 .دخترك مات زده گذاشت و آرام شروع به حرف زدن کرد يموها ياش را رو یشانیپ

**** 

 

 :یدفترآب

 یم یسع. داد یآزارش نم يگریآرش ، موضوع د گاهیمعنا دار گاه وب يکه گذشت ، جز برخوردها یسال کی یط

رفتارش آزاردهنده  یواقع يچون به معنا. نداشته باشد يبرود تا با آرش برخورد یکرد کمتر به ساختمان اصل

آرش . سوخت  یم هیسم يدلش برا.خصوصا که اختالفاتش با همسرش بر سر بچه دار نشدن باال گرفته بود.بود

 ییاوقات در تنها یگاه. کندشد همراه همسرش به پزشک مراجعه  یکرد و حاضر نم یتوجه نم یهم به کس

. ردیبگ هیآورد ، باعث شد ارس را از خدا هد یکه درپ يکه آن اتفاق شوم و فاجعه ا دیشیاند یم نیبه ا شیها

بود که  نیریخوب و ش زیآمد آنقدر همه چ یارس م یوقت. خوشبخت وکوچک  يخانواده  کی... ایبعد از اوهم آر

ندارد،  یاو مشکل دید یم یگذشت و ارس وقت یکه روزها زود م فیح. نوشتند یانگار روز وشب را به عمرش نم

 . سالمت ماندن او و تمام شدن آن جنگ خانمان سوز بود هیسا يتنها دعا.گشت یباز م یبعد از استراحت کوتاه

 لی ریام با وجود یحت. کرد یجلب م شتریرا ب هیشد، توجه بق یتر م نیریبزرگ تر و ش ایهرچه آر گرید يسو از

بود،  یبگیرفتار مادرشوهرش و آمنه دوستانه و بدور از هرگونه غر. توجهات به سمت کودك ِ او بود شتریهم باز ب

 شیهم برا نیهم. داد یخوش نشان نم يدرآغوشش بود رو ایکه آر یبزرگ جز درمواقع ياما هنوز ارجمند زاده 

 يندیبا ارس رفتار خوشا. را درآغوش نگرفته بود ایهنوز آر کسالی نیا یفقط آرش بود که ط. بود متیغن

آن زمان بود که .کردند یکه بنابر اتفاق تنها باهم برخورد م یجز مواقع. گرفت یم دهیرا ناد هینداشت و وجود سا

 شیدست وپا. دیترس یاو م ياز نگاه ها. کرد یم یرا زخم هیزبانش،قلب و روح سا القنگاه آرش و ش یبرندگ

او بود که هربار  يجمله  کیتمام ترسش هم از . ختیگر یترسناك او م يو از مقابل جبهه  کرد یرا جمع م

اش را پس  ییتاوان رسوا يباالخره روز نکهیا. انداخت یمختلف قلب زن جوان را به وحشت م يها وهیبه ش

 . خواهد داد و طوفان در راه است
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و  دیهراسان از جا پر. آمد رونیب الیاز فکر و خ یدر دستش فرو رفت و با آخ يسوزن گلدوز ایآر غیج يباصدا

 یاتاق م يا شهیاست و با دست کوچکش محکم بر در تمام ش ستادهیا یپشت ياو با گرفتن لبه  دیتازه د

کنارش نشست و صورت تپل و .  فتلبخند به لبش آمد و به آن سمت ر. ذوق زده بود يزیچ دنیانگار از د.کوبد

نگاه کرد و  ایبه آر. توجهش را جلب نکرد ینگاه کرد اما موضوع خاص اطیبه ح. دیگل انداخته اش را محکم بوس

 :دیخند

 قربونت برم؟ يدید یشیباز پ_

 :که ارس از پشت سرش گفت دیاورا محکم بغل کرد و بوس.دردلش قند آب کرد ایگفتن ِ آر "ما ما "

 خانم؟ هیشده سا یشیحاال باباش پتا یاز ک_

 هیسا. بود ستادهیوسط خانه ا یشگیهم يارس دست به کمر و با همان لباس ها. شده برگشت  ریغافلگ هیسا

ارس . شلوارش را گرفت يچهاردست وپا با ذوق و سروصدا سمت ارس رفت وپار چه  ایهنوز نشسته بود اما آر

دلش که از . برداشت راکودکانه خانه  یمحکم او و ذوق يابوسه ه يصدا. بلندش کرد عیمکث نکرد و سر

دستش را باز کرد و زن جوان مثل . کرد یپر نگاهش م یینگاه کرد که با چشم ها هیشد به سا ریس ایآر دنیبوس

 .شد رابیاز محبتش س دهیبه چشمه رس يتشنه ا

 :و باخنده گفت دیسائ ایاش را به صورت خنک آر یشانیپ

 .نمیپاشو بب. تنبل هیتوکه هنوز دستات کمکه پاته پدر صلوات_

 نیزم يرا رو وهیظرف م هیسا. ارس بلند بود يآخ واوخ وخنده  يصدا. دیکش یاو را گرفته بود و م يموها ایآر

 . برگشت ایآر يگذاشت و بعد از چند لحظه با ظرف غذا

 !نشده رید. افته حاال ارس یراه م_

 :گذاشت شیزانو يرا رو ایپوست گرفته شده تشکر کرد و آر ي وهیظرف م دنیبا د ارس

 .ماهشه هیسال و هی. رهیهنوز چهاردست وپا م. االن بدوئه بره تو کوچه دیبا_

 .نیزم خورهیخب هنوز م یول رهیوم رهیگ یم لیوسا واریدستشو به د_

 .افته یراه م نیسرخ بچ بیبراش س_

 :دیخند هیسا

 .فتهیراه ب رید هیعیخب طب. کنن یازبس بغلش م دهیسرخم جواب نم بیس_

 :اما گفت ستیدانست حرفش دوپهلو ن یرا شناخته بود که م هیآنقدر سا.با دقت به او نگاه کرد ارس
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متوجه منظورم . با چند نوع طرز فکر بزرگ شه ایآر خوادیدلم نم یلیخ. هیسا یکن تشیقراره تو بزرگ و ترب_

 ؟یهست

 :به او نگاه کرد ایبند آر شیدرحال بستنِ پ هیسا

 . کنن یدوسش دارن اما تو کارمم دخالت نم یلیمادر وپدرت خ_

 . لبخند زد ارس

 . يدونن تو کارتو خوب بلد یم نکهیا يبرا_

 .خورد یگرسنه بود وباولع م. گذاشت ایقاشق را داخل دهان آر نیلبخند زد و اول هیسا

 ه؟یسا نجایا یراحت_

کنن،دعوتم  یمخصوص درست م يکه غذاها یفقط گاه. بابات سر قولش مونده. باهام کار نداره یکس. آره_

 .اونجا رمیکنن مث مهمون م یم

اگر خواب بود هم به دستور پدر  یآمدند وحت یدرواقع دنبالش م. هر روز آن طرف است ایادامه نداد که آر گرید

. گشت یزد و باز م یرفت سر م یآورد م یطاقت نمهم که دلش  قهیبعد ازچند دق. داد یم لشیبزرگ تحو

 قتایکرد چون حق یهم اعتراض نم هیسا. که پدر بزرگ بود، پسرك آن طرف بود یووقت ایآر يداریاغلب زمان ب

هم  يوقت به رو چیه. دیترس یاز حد م شیب یوابستگ نیاز ا یفقط کم. داشتند  یاش را نگه م ياحترام مادر

 یموضوع ازکس نیچون ا.آزاردهنده اش است يخانه آرش و رفتارها نیکه تنها مورد آزار دهنده درا اوردندین

 يزیشب چ مهیآرش مقابل درشب ون يتنها ظاهرشدن ها یکه از گاه ودب نیا هیفقط اشتباه سا. پنهان نبود 

 . گذاشت یگفت وآن را به حساب اتفاق م ینم

و  یرا به روبوس یقیمادرش و شوك شدن او از آمدنش دقا دنیباد. دکه به در خورد،ارس بلند ش يا باضربه

 . کرد که چرا زودتر به طرفشان نرفته است هیگذراندند و مادرش گال یاحوال پرس

 .میایغذاشو بخوره بعد ب ایگفتم آر. اومدم ستیساعتم ن هی دیباورکن_

را بغل  ایارس آر. به آشپزخانه رفت يآوردن چا يبرا هیزن نشست وسا.ندیبه مادرشوهرش تعارف کرد بنش هیسا

 :مادرش باذوق نگاهشان کرد و گفت.را برداشت شیکرد و قاشق غذا

 .شده کیگفت انگار ارس کوچ ی، م دشیبود ود نجایخاله ات ا شیچندروز پ. به خودت رفته ارس شیهمه چ_

 :دیوتپل پسرش را محکم بوس فیباخنده صورت کث ارس

 .مامانش بشه هیدخترم قراره شب. گهین از پدر دپسر کوندارد نشا_
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بمون کنار  گهید. يوزن وبچه ات زد تیو زندگ یچندساله از جوون. بسه گهیارس د گمیم. ان شااله مامان جان_

 . دل زنت 

 . زودتر تموم شه مادر دیمن دعا کن حتینص يبجا_

 ؟یو بجنگ يبر دیهرچندسال که جنگ باشه تو هم با یعنی_

 .توانشو دارم آره  یتاوقت_

 ؟یبچه چ نیپس ا_

 .واجبه ،يپدر تیتعهد ومسوول ينبودن خط هم اندازه  یروزا خال نیتوا_

ارس قاشق . لبخند زد و تشکر کرد. آمد يچا ینیبا س هیکه سا دیبگو يزیخواست چ یم. سرش را تکان داد زن

 :با اخم گفت هیسا. ش شدگذاشت که باپوف کردن او تمام غذاها پخ ایاز سوپ را داخل دهان آر

 . شد ریباز س_

 :کودك زد ینیبغلش کرد و باخنده نوك ب ارس

 .گهید نهیهم یرس یبهش م يادیز_

 :ودستش را سمت اودراز کرد دیخند هیسا

 .صورتشو بشورم برمیمن م_

 :بلند شد و گفت ارس

 . برمشیخودم م_

کرد که دست مادر شوهرش  ینگاهشان م شهیبا لبخند از پشت ش هیسا. آمد یهم م اطیاز ح شانیسروصدا

 :گفت یزن با مهربان.برگشت و نگاه کرد هیسا. دستش نشست يرو

 .شه یپاره م کهیواال دل من با هر رفت وبرگشتش ت. هینذار بره سا گهیکن ود يفکر هی_

 .بهش اصرار کنم یلیتونم خ یکنم خانم جون؟ نم کاریچ_

جبهه از  يهوا گهیباشه ودورش شلوغ شه د گهیبچه د هی. ادیزود مزودبه  ایآر يکه چقدر به هوا ینیب یم _

 . افته یسرش م

 :دیگل انداخت ونگاهش را دزد هیسا صورت

 ...خانم جون . کهیکوچ یلیخ ایهنوزآر_
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وراحت تر  رشیبگ ریازش. بزرگ تر شده اتمیاد،آریب ایتا بخواد دن یزود دست بجنبون. من خودم حواسم هست_

 .میدار ینگهش م

 :بلند شد که زن مانع شد هیسا. کرد که هنوز مشغول بودند ایبه ارس وآر ینگاه زن

 کجا عروس؟_

 ...تو انیبگم ب.هوا هنوز سرده _

 .یکن یضررنم.فکر کن مادر شتریبه حرف من ب_

 :داخل آمد وگفت ایهمراه آر سیخ یارس با سروصورت. انداخت ریسکوت کرد و سربه ز هیسا

 . ن اومدآقاجو نیماش يصدا_

 :برخاست وگفت مادرربالفاصله

 .تنگ شده یلیارس آقاجونت دلش خ. دیایشمام ب.رمیپس من م_

 :در فکر بود که ارس گفد هیسا.کردولبخندز د ورفت هیبه سا یزن نگاه. گفت یچشم ارس

 کجاست؟ ایلباسا آر هیسا_

 :دستش داد يرا ازبغل او گرفت وحوله ا ایآر هیسا

 .رو آماده کنم ایتولباسا خودتو عوض کن تا من آر_

را عوض کند  شیخواست آنها بروند تاخودش لباس ها هیبعد که ارس آماده شد،سا قهیچنددق. تشکر کرد  ارس

را که درست کرده  يپنجره ا يها ینیریش شیلباس ها دنیبعد از پوش هیسا. نکرد یارس مخالفت. وبرود

مادرشوهرش در  يصدا. قرص خورد يدر قفسه ها راببند که چشمش به بسته اخواست .  دیبود،داخل ظرف چ

اگر . شد یاز وجودش کم نم يزیچ. بسته قرص را دردستش فشرد. لبخند ناخواسته به لبش آمد. سرش اکو شد

 .کرد یم دایماندنش پ شتریب يبرا يا دبهانهیکرد ،شا یم ریارس را غافلگ

 ...رفت رونیب ینیریبا برداشتن ظرف شرا داخل سطل زباله انداخت و  قرص

*** 

کرد خودش را هم  یم یهنوز در فکر بود اما سع.و به ارس نگاه کرد دیکش ایحالت دارِ آر يموها يرو دست

، ارس نگاهش  دیرا مال شیباالخره که او شروع به نق نق کرد و چشم ها. با پسرشان نشان دهد يمشغولِ باز

. که پسرك به خواب رفت دینکش قهیاز چند دق شتریب. به سمتش گرفت دن،یرا بعد از بوس اینشست و آر. کرد
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سرش  ریو دستش را ز دیتشک دراز کش يارس رو. دیکش شیرختخوابش گذاشت و پتو را رو ياو را رو هیسا

 . گذاشت

 ه؟یسا خوابهیم رید نقدریا شهیهم_

 :ها گفت شهیشدن ش دهیپوشپشت پنجره و يپرده ها يدر حال باز کردن گره  هیسا

 . با تو گرم بود یامشب سرش حساب.نه_

 :طرفش برگشت و نگاهش کرد به

 ؟يگردیبرم یک_

 .ستیمعلوم ن_

 :او کنارش اشاره کرد و گفت يارس به جا. با تعجب نگاهش کرد هیسا

 !نجایا ایب_

 ؟يخور ینم ییچا_

 .کارت دارم نیبش ایب. نه _

تنش گذاشت و به او  ریارس دستش را ز. رختخوابش نشست يبه سمتش رفت و رو. برق اتاق را زد دیکل هیسا

 :نگاه کرد

 !آره یگی،ميچند وقت راحت بود نیا گمیچرا بهت م_

 :لبخند زد  هیسا

 بگم؟  یخب چ_

 .نیهم.راستشو بگو فقط_

 گه؟یم یچ هیپس سم_

 :دست پاچه تکرار کرد یکم.دیبعد تنش لرز يلحظه ا. نگاهش کرد  رتیخشکش زد وبا ح هیسا

 گفته؟ یچ... دونم ینم... ه؟یسم_

 :تنگ شد یارس کم يچشمها

 .نتتیب یم اطیهرشب آرش تو ح يپس چطور. يریاون طرف نم یلیخ یگیتو که م_

 :آمد یهم در نم شیصدا. نشست هیسا ي نهیس يو کشنده رو نیبختک سنگ هیشب یبیعج حس

 ...من... یعنی ه؟یارس؟ منظورت چ یگیم یچ_
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ارس ..دیاو دزد ي رهیپرش را از نگاه خ يچنگ زد و چشم ها شیبه پتو.نتوانست درست ادامه دهد  یحت

 :نشست و بااخم گفت

 ؟یگردونیچرا رو برم_

 :گفت یبه سخت هیسا

 ... و یباز خواستم کن...  يهمه مدت بخوا نیتوقع نداشتم که بعد ازا_

 :گفت انهیآرام ودلجو یصورتش را بلند کرد و با لحن. او را گرفت يبازو. ارس باز شد يبروهاا. دیترک بغضش

 . هیلحظه فکر مزخرف کنم سا هیبخشه اگه بخوام در مورد تو  یوقت منو نم چیخدا ه_

 :و کف دستش را نشانش داد دیارس دست به صورتش کش. نگاهش کرد سیخ يبا چشم ها هیسا

 جهنم درست کنم؟ شیقراره واسه خودم آت نایبا ا_

 :دیدوباره لرز هیسا ي چانه

 ...اون هنوز نگاهش... آخه بابات_

درمورد تو  ییخدا رو نشناسه وبخواد فکر نا به جا شهینم لیدل یول هیسا هینفوذ رقابلیآقا جون مرد مستبد و غ_

 .مطمئن باش نویا. بکنه

کنم ازمون  یچون حس م فتهیکردم نگاهمم به برادرت ن یده سعکه ش ییمدت تاجا نیارس باور کن من توا_

 . ادیخوشش نم

 . نجایاز ا میامشب با آقاجون حرف زدم که بر نیواسه هم. گهیحست درست م_

 :گفت یبا خوشحال. برق زد  هیسا يها چشم

 قبول کرد؟_

 :شد رهیسرش گذاشت و به سقف خ ریدست ز.دیسر تکان داد و دراز کش ارس

 !نه_

 :فوت کرد رونیرا ب قشیارس نفس عم. کور شد هیسا ذوق

 . ایخونه رو کرده به اسم ِ آر دمیتازه فهم_

 :ارس آرام ادامه داد. نگاهش کرد يبا ناباور هیسا

داره  ایبه آر شونیوابستگ. نجایا میکه اومد میمتاسفانه بدجور اشتباه کرد. کنه  یم میداره کارگاهم تقس_

 .دهیکاردست همه م
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 :دیپرس یبه سخت. خشک خشک بود هیسا يگلو

 ؟یپس آرش و آمنه چ... پس _

. ستیبه صالح ن گهیموندن ما د یاندازه ول یبچه هاش تفرقه م نیکار ب نیدونم چرا آقا جون داره باا ینم_

باشه ، اندازه سهم آرش  يخونه رو هم هرجور. مونم تا کارهامونو سر وسامون بدم یمدت م هی نیواسه هم

گفت حواسم بهتون  هیسم یوقت. شهیم شتریکنه، کدورتا ب دایادامه پ شتریب یهرچ. گردونمیوآمنه بهشون برم

 . گهینم راهیب دمید یباشه جا خوردم ول

 چیه گرید. نبود شهیاواخر مثل هم نیآمد که رفتار آمنه هم ا ادشیتازه . صورت او ثابت ماند يرو هیسا نگاه

 ي بهیدانست که تنها غر یبه مشکالت ربط داده بود اما نم زرایهمه چ. زدند یپروبال نم ایآر دنید يدام براک

 :زد ونگاهش کرد یآرامِ ارس پلک يبا صدا. آن خانه خودش است

رو به خاطر بچه داشتن ونداشتن  هیبق دینبا. حقم داره ؛ کار آقاجونم اشتباه بوده.دلخوره یلیآرش االن خ. هیسا_

 نکهینرو ؛ مگه ا رونیب ادیز م؛ینرفت نجایتا ازا. فتهیخوام بهونه دست آرش ب یاحوال نم نیباا. گرفت یم دهیناد

 . دنبال خونه رمیصبح م. خودم بخوام برم اون طرف

 :کرد که ارس لبخند زد و گفت یساکت نگاهش م هیسا

 ؟یکن یونگاه م یچ_

 :نش را قورت دادآب دها هیسا

 م؟یبر رازیکال از ش شهیم_

 ...افته، اما االن یم ابیآبها از آس میمدت دور باش هی. اتفاقا تو فکرش بودم_

 :به طرفش خم شد هیسا

 .تهران میبر میمستق. دنبال خونه نگرد نجایارس اصال ا_

از  یکی. تهران رمیم گهیدوماه د یکیهنوز کار دارم اما  نجایا. باش لیاز فردا به فکر جمع کردن وسا. هینه سا_

 .تونه کمکمون کنه یم. اونجاست قاممیرف

 ؟یگیحاج محرابو م_

 .ومدیخط ن گهیکه مجروح شد د یچون ازموقع.کنم  دایپ دشویآدرس جد دیفقط با.آره _

 .رازیش انیب دیشا.زدیباهام حرف م یخانمش تلفن شیاتفاقا چندوقت پ_

 :ادامه داد هیسا. گفت یهوم ارس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤٤٧ 

 .الیل شیپ میبر. ریخونه نگ گهیپس د_

 :اش را فشرد یشانیپ ارس

 یخدا چ مینیفعال بخواب تا صبح بب. ندارن يکار نمیحتما برم بب دیبا. کهیهم نزد یسالگردشهادت عل! آخ_

 .خوادیم

*** 

به دست  ینیس الیل. دیاش کش یشانیدست به پ یکمر راست کرد و با خستگ. را داخل اتاق گذاشت  لشیوسا_

 .رفت یخودش در وسط خانه ، رژه م يهم برا ایآر. وارد اتاق شد

 . اریدرب تویذره خستگ هی ایب_

 :نگاهش کرد یبا شرمندگ هیسا

 .میکه به ارس بگم مزاحم تو بش دیاز دهنم پر هویدونم چرا  ینم. جون الیببخش ل_

 :گفت یبا لبخند ومهربان الیل

 .دیباش ششینخواد شما پ یکس شهیدردونه مگه م نیباا. منم تنهام زم؟یعز هیچه حرف نیا_

 :وگفت دیکش یآه.مشغول بود، نگاه کرد یکوچک نیکه با ماش اینشست و به آر هیسا

 ...و میایگوش ارس خوندم که از اونجا ب ریکنن من ز یفکر م. یتاب یکشت از ب یمادر ارس داشت خودشو م_

رفتنتون از اول با وجود آرش وزنش . کرد یبه نظر منم ارس کار درست.هیاز حد توجه نکن سا شیب یبه کس_

 . شماست یبه زندگ شتریچشمشون ب ينجوریا. خصوصا که خدا بهشونم بچه نداده.اونجا اشتباه بود

 :گفت یبا ناراحت هیسا

مشکل از  نهیبده بب شیآزما بره ستیحاضر ن یحت. ناشکره یلیاما آرش خ الجونیل هیخوب یلیزن خ هیسم_

 .لج کرده یبا دکتررفتن حل شه اما انگار با همه چ دیشا. کدومشونه

 :دست زن جوان گذاشت يدست رو الیل

پاك وناپاك  دیبه د دنینکرده ربطش م ییخدا. کار نداشته باش هیبه مشکل بق. هیخودت بده سا یدل به زندگ_

 .درست بشه ثینذار حرف وحد. آرش

 :دیپر هیازرخ سا رنگ

 !داره یاصال به من چه ربط. جون الیخدانکنه ل_
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 یکن توجه یپس سع.يارس ،کنار آرش بود ينبود، تو االن به جا رینره که اگه تقد ادتی. دخترخوب نیآفر_

 .ینداشته باش شیبه زندگ

گفتن  "با با"و با ستادیپا ا يرو ایال،آریبا به صدا درآمدن زنگ خانه ، زودتر از بلند شدنِ ل. سر تکان داد هیسا

اورا . رفت ایبا همه ، سراغ آر یارس باخنده وارد خانه شد وپس از احوالپرس. مکث دار به استقبال ارس رفت يها

 :درآغوشش بلند کرد و گفت

 ؟يایم.پشت دره یحاج هیسا_

 خانمشم هست؟_

 .میکم درمورد رفتن صحبت کن هیهم  نتمون،یاومده هم بب.مسافر خارجه.دوروزه اومده که برگرده یکی. نه_

 :چادرش را مرتب کرد و گفت الیل

 !داخل انیارس خان دعوتشون کن ب_

 ...آخه_

 .برو تعارفشون کن. نداره تیمقابل در خوب.خونه خودتون باشه نجایقرارشد ا.آخه نداره_

 ...لبخند زد وتشکر کرد ارس

*** 

 شیرا داخل اتاق و سرجا ای،آر هیسا. دیقِ خواب کشنرمِ کودك غر يموها يدست رو.دیرا بوس ایآر سر

 :برگشت ،لبخند زد وگفت منیبه نش يچا ینیباس یوقت.خواباند

 م؟یپشت بوم بخواب میوبر میامشب پشه بند بزن_

 !بهتر نیازا یچ_

 :نگاه کرد هیگرفت و به سا یارس نفس.لبخند زد وکنارش نشست هیسا

 .ارهیزنگ بزن آمنه برات م. تنها خونه آقا جونم نرو یواستخ يزیچ ه،یسا گردمیمن دوسه روزه برم_

 :دست اورا گرفت و نگران گفت هیسا

 شده آخه؟ یچ هوی یگیچرا نم_

 :کرد کینزد شیرا به لب ها يلبخند زد و استکان چا ارس

 !نیهم.کم نگرانم هی. زمینشده عز یچیه_

 ؟یکه دل نگران بش يریو م يذاریتنهامون م ياوله که دار يدفعه _
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 . رفت یاز جلو چشمم نم ایاون جلو،تودل خطر، وسط توپ و ترکش اسم تو و آر. نگران شما بودم شهیمن هم_

 :زل زد و آرامتر افزود هیسا يچشم ها به

خوام از  ینم. يبساز ایآر يروزا رودرنبودن من برا نیبهتر یتونیم دونمیاونقدر دلم بهت قرصه که م هیسا_

 . آرش ایخصوصا بابام . بمونه یدست کس ریز ایآر يخوام بذار ینم. يریبگباج  یکس

 :دیلرز شیآب دهانش را قورت داد و صدا. وحشت زده نگاهش کرد ییبا چشم ها هیسا

 ارس؟ یکن یم تیوص يدار_

 :دیارس اورا درآغوش گرفت و سرش را بوس. دیتپ یمکث م یب هیقلب سا. دیخند ارس

 یمگه م. يدختر خوشگلو بهم داد هیقول . رمیم یها نم يزود نیمن به ا. بمونه  ادتیکه  گمیدارم م. نه_

 .يدر بر رشیاز ز یتون

 نیانگار قرار بود ا. ترس هیشب یحس.بود انشانیم یبیحس غر. دیعطر تن او را به مشامش کش. چشم بست هیسا

عمرش باامشب دست به  يلداهایانگار تمام . بغض داشت نقدریا هیسال طول بکشد که سا یسفرِ دوسه روزه،س

بار  نیاول. دیترس یکرد م یکه ارس را جدا م ياز سحر یحت.خواست  یدلش توقف زمان را م. کرده بود یکی

ارس آرام . سرش آمد چشم بست و درآغوشش فرو رفت ریدست او که ز. بار باشد نیکه آخر دیترس ینبود اما م

ارس لبخند زد و دست . سربلند کرد و نگاهش کرد. گره خورد هیسا ي نهینفس درس. فتکنارگوشش گ يجمله ا

 ...تنش را حس کرد يد و گرمایاش چسب یشانیبه پ شیلب ها. دیبه صورتش کش

بالشش  يدستش رو. کرد ایبه آر ینگاه. دانست چرا درحال خفه شدن است ینم. هوا نشست يشدت گرما از

 :ارس از پشت سر آرنجش را گرفت وگفت.دناز بو یمشت بود ودر خواب

 ه؟یسا یخواب یچرا نم_

 :او نگاه کرد وگفت به

 م؟یبخواب نییپا میبر! هیجور هیهوا _

 :بالبخند گفت ارس

 ؟يپس چرا کالفه ا.ایآر يبه هوا ادیجونور ب ذارهیپشه بندم که نم. یوخنک یخوب نیهوا به ا_

 :سر تکان داد هیسا

 .بهتره نییپا میبر. ستیهم که ن الیل.نجایاسترس دارم ا. دونم ینم_

 :گرفت و سر تکان داد ینفس ارس
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 .من بخوابم يذاریتوامشب نم. میپاشو بر. خب یلیخ_

رفتند که  یم نییپا. از رختخواب ها را برداشت يرا بغل گرفت و ارس مقدار ایآر هیسا.زد یزورک يلبخند هیسا

 هیسا.سمت در رفت عیارس رختخواب ها را داخل گذاشت و سر. رد وبدل شد انشانیم ینگاه. زنگ خانه را زدند

. رفت رونیچادرش را برداشت وب عیسر. آرش خشکش زد دنیباد. را خواباند و بالفاصله پشت پنجره رفت ایآر

 :کرد یبود وداشت آرام صحبت م دهیکش اطیارس ، او را داخل ح

 ه؟یبهتون برش گردونم پس مشکل چ دمیگفتم که قول م. من به آقا جون گفتم کارش اشتباهه داداش_

و  یروز تو خنجر ش هیکردم  یفکرشم نم. زرنگ ونامرد. ارس یزرنگ یلیخ. توئه يمنو پاکساز یمشکل حمال_

 . یمنو بزن یشاهرگ زندگ

 :بلند آرش جلو رفت و وحشت زده گفت يباترس از صدا هیسا

 ...یعنیآرش خان،  دیزن یم ادیچرا فر_

 .شهیاز گور تو بلند م هیشیحرف نزن که هر آت یکیتو_

 :ستادیکامال مقابل برادرش ا نباریا یبا ناراحت ارس

 یم امیامشب م نیهم.خوام ینم یچیبه زنم داره آرش؟ من اصال از اون اموال ه یمشکالت ما چه ربط_

 .امون ارزش نداره یحرمت خون ي، اندازه  ویکنم که ارث پدر یوامضا م سمینو

 :به دل داشت یقیانگار زخم عم آرش

 ...جلو چشم منو ياریب یگرفت یو نم نیشد دست ا یتو حرمت سرت م! یحرمت هم خون_

 :بلند گفت ارس

 .تمومش کن آرش_

 :گفت تیچرخاند وباعصبان سر

 .هیبرو داخل سا_

. ستادیا یقلبش داشت از ترس م. باال رفت یبحث کم يصدا.دیعقب رفت و داخل ساختمان به درچسب هیسا

همزمان . اش چسباند نهیکودك را بغل گرفت و بابغض به س.  دیکه آمد، به سمت اتاق دو ایآر ي هیگر يصدا

بود رفت و باترس ولرز  خسر تیبه سمت ارس که از عصبان. شد دهیهم به هم کوب اطیرفتنش ، درح رونیبا ب

 :گفت

 شده ارس؟ یچ_
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دنبالش رفت  هیسا. دستانش گرفت و جوابش را نداد انیسرش را م.نشست نیزم يمنقبض شده رو یبا فک ارس

 .انداخت یاو وقفه م يحرفها انیکرد وم یم هیهم چنان گر ایآر. 

 کرده؟ تیعصبان ينجوریشده که ا یآخه چ.کنم ارس یمن که االن از ترس سکته م_

 :را انداخت و گفت شینفس زنان دستها ارس

واون  نیکه نقل زبون ا يا یمن وآرش و زندگ يبرادر یحت.هیتا فردا روشن شه سا زایچ یلیخ فیتکل دیبا_

 .شده

 :کنارش زانو زد وگفت.دیلرز هیسا يوپا دست

 ؟یگیم يدار یچ_

ازروز اول اشتباه کردم بردمتون .اشتباه کردم. تموم شه اما بدتر شده ثایاز اون خونه آوردمت که حرف وحد_

 قشیاگه رف. کنه یم یدادم که داره چشم ناپاک یو هلش نم دمیکش یبرادرمو نم ي قهیواال امشب . اونجا

 ...بود که ومدهیدنبالش ن

 :دیاو رابوس یشانیخم شد و محکم پ. ارس چشم بست. لبش نشست يرو هیسا يزده  خی دست

 .دیشهر نفس کش نیتوا شهینم گهید. میجمع کن تا بر يدار یاالن هرچ نیهم_

 :دیدنبالش دو هیسا. سمت در رفت  به

 .فتهیب یوممکنه اتفاق یهست یعصبان.نرو ارس ییتوروخدا االن جا_

 .نییپا ارمیب لتمیوسا هیبق. ذره هوا بخورم هیپشت بوم  رمیم.رم ینم ییجا_

 .االن ولش کن_

 :وعذاب گفت یبا ناراحت ارس

 .امیکشم وم یکم نفس م هی نمیش یم. امیزود م.هیاعصابم داغونه سا_

 :کرد و آرامتر گفت مکث

 . تونم یجلو چشم تو نم.بکشم گارینخ س هی خوامیم_

 یتاب یدر آغوشش ب اینگذشته بود وهنوز آر یلیخ.رفت رونیارس ب.کرد شیآب دهانش راقورت داد ورها هیسا

 يچادرش را رو. دیرفت وارس را صدا زد اما انگار او اصال نشن اطیباترس به ح. ه زنگ در رازدندکرد ک یم

 :باالتماس گفت هیسا. آرش بدون تعارف،اورا کنار زد و ارس را صدا زد.سرش انداخت و مقابل در رفت

 .تر نشده يتابحثتون جد دیبر. ارس بااعصاب خراب رو پشت بومه.دیآرش خان تو رو خدا االن بر_
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 :با بغض وحرص نگاهش کرد آرش

تا من  ریحاال طالق بگ. يافتاد ینم نمونیوب يشدینم شیآت م،یاگه واسه تو مهم نبود که ما باهم دشمن نش_

 .کنم زندگتونو یدست از سرتون بردارم واال جهنم م

. رفت اطیح يگوشه  يفلز يبهت او، کنارش زد وبه سمت پله ها دنیآرش با د. نگاهش کرد يبا ناباور هیسا

باهم لب بوم . پله ها او هم جلو آمد يآرش به باال دنیهمزمان با رس. بود دهیآنها راشن يارس انگار صدا

 . کرد یباترس سرباال داشت و نگاه م هیسا. ستادندیا

 .ستیجاش ن نجایا.  میزن یحرف م نییپا میبر_

 :گفت ییپروا یو ب یوانگیبا د آرش

 نییپا یفتیباال ب نیبره باال و خودت از ا رتیصدات از غ یترس یم هیچ_

 :عقب رفت یسر چرخاند وقدم تیبا عصبان ارس

 .خرابترش نکن.برو آرش_

 :دیاو کوب ي نهیرا که همراهش بود به س ییبرگه ها آرش

 .رو امضا کن برم نایا_

 :منقبض شده گفت یبافک ارس

 ...نه تو و. اون کارگاه مال آقاجونه. آرش مدیبه تو باج نم.ذارمیمن سر آقاجونو کاله نم_

 :دیاورا کش ي قهیبرگه ها رارها کرد و  آرش

 ...و يشد غمبرینامرد بعد حاال پسر پ یرو کاله گذاشت ایسر دن_

 یناگهان دنیپس کش کی.غفلت کی.دیبرود که آرش اورا سمت خود کش نییاورا عقب راند و خواست پا ارس

 کیچرخ خورد و درست  یجسم.حبس شد نهیو نفسش درس هیسا يصدا. دینشدن فاجعه آفر قهیدست به  يبرا

 ینم.خشکش زد. آمد یگمپ محکم يصدا. فرود آمد اطیح انیم یو مثلث ینقل يمتر آن طرف تر کنارحوضچه 

 سر ارس؟  ایدلش بود  دنیترک يدانست صدا

. دستانش شل شد. شد یم نییازآب تنش باال وپاافتاده  رونیب یمثل ماه. تن او راه گرفت ریخون از ز يجو

 هیسا ياز دستها ایآر. دیبه سمت ارس دو یغافل ازهمه ناتوان شیپاها. دیچیپ اطیدرح ایآر ي هیگر يصدا

 خکوبیقاچ بزرگ کنار سر ارس م يوحشت زده اش رو يچشم ها. تا شد شیسر او زانو يبود که باال زانیآو

 دهیکوب اطیبلند بر سطح سخت ح یزد،تن او مثل موج یپرپر م نهیکه درس یینفس ها نیآخر ياز تقال. شد
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. بود یخون وآب قات.بود سیخ شیمردمک ها. نگاهش کرد. دیرس هیچشمانش به سا. گردنش افتاد. شدیم

 هیتک کی... گور کیمثل . بود کیِ تار کیتار. دیکش یم غیج یکودک. دیخشک شیچشمها. باز ماند مهیدهانش ن

 ...بود ختهیر افرویسر دن يخورده بود ورو شهیت یگاه

جان را  مهیآرش با بهت تن ن. دیچرخ هیچشم سا. خون بلند شد يبو. کتف آن آوار را گرفت ریز ییها دست

ارس  يبرق چشمها یبه سادگ. بود اهیس ایچقدر دن. پس رفت هیسا. زدیداد م. کرد یم شیداد و صدا یتکان م

 ...بود ایرو کیآنقدر ساده تمام شد که انگار فقط ... خاموش شد

**** 

 

دستانش  انیم ي دهیگند ي وهیم کیسرش را مثل . شدیدائم تکرار م. درسرش بود غیمثل ج يبلند يصدا

نفس .آورند یشده و او دو طرف به تنش فشار م یتنگ منته واریبه دو د ایدن کردیاحساس م. داد یفشار م

آن خالء  انیاز دور،م. دیپلکش پر.به صورتش خورد یبار ضربات دردناک نیچندم يبرا. بود انیدرم یکی شیها

 نهیونفس را از س اندازدیکرد،چنگ ب یکودك که مجبورش م کی يآشنا ي هیگر.آمد یم هیگر يصدا بیعج

آن کابوس .دیفهم یمن يزیچ. ارس بلند تر بود ي دهینگاه مظلوم و درد کش يبکشد اما باز صدا رونیاش ب

را انکار  ایچشم بست ودن شدیکاش م. باز بود انششود اما چشم داریخواست ب یدلش م.هزاربار تکرار شده بود

 . کرد

 :کودك را آغوش آمنه گرفت و گفت تیبا عصبان الیل

 . رهیم یداره م.دیفهم یم. رهیم یداره م_

هنوز چشمانش باز . نشست هیجان ِ سا مهیو کنار تن ن دیبابغض به سمت ساختمان دو الیل. زد هیگر ریز آمنه

با  ایآر. به زنده بودنش شک کند یگاه شدیورخ زردش باعث م دیسف يلبها. بود رهینامعلوم خ يبه نقطه ا. بود

. آمنه هم داخل آمده بود.کند يددارنتواند خو الیگفتنش باعث شد ل "ماما ".به سمتش خم شد هیسا دنید

جان او رها کرد بلکه بتواند باپنجه  مهیتن ن يکودك را رو الیل. اش باالتر رفت هیگر يصدا هیحال سا دنیباد

... خون ارس  يخانه وآن حوضچه و بو انیم هیسا. بکشد رونیکم توان وکوچکش ، بهت را از وجود او ب ي

ارس  يها هیکه از ر ییهوا انیم. خاکستر شده، جامانده بود ییمانده به آرزوها خکوبیدرست وسط آن نگاه ِ م

 میعظ يکه تنها شاهده ان فاجعه  ییوارهاید انیم. دیبلند راد يستاره  کیکه سقوط  یشب انیم. شد غیدر

 ...دست نگه دارد و درهمان نقطه تمام شود ایبا التماسش دن دیشا.ماند یباق يناباور واریدرود انیم. شدند 
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نفس . و صورتش را به صورت او چسباند ستادیا شیپا يرو.مادرش چنگ انداخت ي قهیبه  ایآر يدستها

نترس " زدیبا التماس داد م. بود ستادهیا شیارس روبرو. انگار زلزله شد.آمد رونیب یبیبا لرز عج هیسا يپرصدا

درصورتش  يزیت ءیش. آمد رونیاش ب نهیآه دوم از س. صدا ها گنگ بود.  "هست ایآر ه،بلندشو،هنوزیسا

جفت  کیخورد و به سمت  یتکان هیسا ي دهیخشک يمردمک ها. کردیم هیهنوز گر ایآر. فرورفت و دردش آمد

سرش . ارس که بازماند وبسته نشد يدرست مثل چشم ها. بود سیخ سیخ ایآر يچشمها. دیچشمِ آشنا چرخ

 شینفس ها. کودك بند آمده بود ي هیگر يصدا. فتشانه اش افتاد و دستان لرزانش دور تن کودك را گر يرو

خشک شده  شیلب ها. اش گذاشت نهیس ياو نشست وسرش را رو يموها يرو هیدست سا. هق هق بود هیشب

 :دیاو کش يزده  خیکنارش نشست و دست به صورت  الیل. سوخت یبود وم

 هست؟ ایحواست به آر... زمیعز...  هیسا_

 :را پاك کرد شیاشک ها الیل. برگشت الیسمت ِ ل هیسا نگاه

 یتا خال اریذره به خودت فشار ب هی. ینیب ینم یچیوه زنهیبچه ات چند روزه داره پروبال م. کن هیذره گر هی_

 .یش

 :شد دهیبه زحمت شن. رها شد هیسا يحبس شده  يصدا

 ... دینبا... بره ذاشتمیم دینبا... جلو چشمم . الیمن بود ل ریتقص_

 .رفت یم دیارس با. زمیعز شهیعوض نم يزیحرف چ نیباا_

 :درد گفت با

 ؟ينجوریا_

اش فشرد و گهواره وار  نهیبه س شتریرا ب ایآر هیسا. گذاشت شیلب ها يسر تکان داد ودست رو هیباگر الیل

 :تکان خورد

 ... شهیم.دوباره خودش نجاتم بده  شهیم_

 ...هیسا_

آنقدر تکان خورد که چشمان کودکش هم آرام به خواب بسته .فقط نعنو وار تکان خورد . رابست شیها چشم

هم کم آورده بود وازحرکت  نیزم دیشا. کرد ینگاه م شیغم روبرو يبود و به تابلو ستادهیساکت ا ایدن. شد

گرفته بودند  اهویه مقابلانگشت . دیرس یبه گوش جهان م یواشکیتاك ساعت هم  کیت يصدا. بود ستادهیا

 ...دیآرامش را حرامشان نکن نیهم! سیگفتند ه یوم
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*** 

بزند اما انگار  یتکان خورد تا حرف شیچندبار لب ها. دیبگو يزیتوانست چ یاصالنم. رفت یداشت م نفسش

 :صورت اوبرنداشت و ادامه داد ياش رااز رو رهینگاه خ رمردیپ. کرده بود ریگ شیقدرت کالمش پشت نفس ها

به حسابِ  ختمیدوبرابر پول خونِ ارسو ر. موضوع تموم شه نیبذار ا. هیکنه سا یعوض نم ویزیتو ، چ تیشکا_

. نبر شتریمنو ب يبچه  يآبرو.نداره يا جهینت چیباز کردن اون پرونده ه. دهیبهت م نویدادگاهم هم تشینها. ایآر

بدونه پسرام  یکس خوامینم. و تموم شده نییپا ادهکرده وافت ریبذار فکر کنن پاش گ. راحت بخوابه ریبذار اون ز

 .شدن قهیسر تو دست به 

دانست از  ینم هیکه سا ییبه عصا هیباتک رمردیپ.کم مانده بودبه بال بال زدن برسد. دیکش یسخت نفس م هیسا

مراهه ه الیل. رفت رونیانداخت و ب هیکبود سا ينگاه آخر رابه چهره . چه زمان همراهش شده است، برخاست

و  دیبه طرفش دو. صورت خودش زد هگذاشت ومحکم ب نیاو پسرك را زم يچهره  دنیباد. وارد اتاق شد ایآر

از  يوخفه کننده ا ریحجم نفس گ. آب به خورد داد يبه زحمت جرعه ا.گرفت شیرا به سمت لب ها یآب وانیل

به شدت حالت تهوع . دیتپ یتند م قلبش. دروجودش سر برداشت یدرد وحشتناک کبارهی.رفت نییپا هیسا يگلو

 :با بغض گفت. بودند اطیهنوز داخل ح پدرشآرش و .دیدو رونیدست پاچه ب الیل. داشت

 ...دیکن يکار هیتوروخدا . چهیپ یداره به خودش م هیسا_

بادرك اوضاع فقط  هیسا. افتاد شیقدم پس رفت وباز پ کیآرش . سمت خانه برگشت رمردیپ.خورد یتکان آرش

 :ودردگفت هیباگر

 ... الیل رونیبگو بره ب نیبه ا_

 :گفت یمحکم وعصب رمردیپ. هم افتاد يرو هیسا يپلک ها. البرگشتیتال

 .ازحال رفت. برو بلندش کن آرش_

*** 

 :با بغض ولبخند نگاهش کرد الیل

 .بهم  ينگفته بود. مبارك باشه_

 ...یرم،وقتیحقشو بگ ذارنینم یحت یست،وقتیارس ن یوقت_

 :نشاند و آرام گفت شیپا يرا رو ایآر الیل. داد حرف بزند یمهلت نم هیگر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤٥٦ 

 رییتغ یچیه تتیبا شکا. دوتا بچه االن امانت ارسن نیباشه ا ادتی یول هیکن سا هیگر خوادیهرچقدر دلت م_

 .شهیکه اون اتفاق قتل عمد محسوب نم یدون یخودت خوب م. کنه ینم

 :گفت هیباگر هیسا

 کنم؟ کاریبچه ها چ نیپشت وپناه با ا یکنم؟ دربه در وب کاریمن چ. اون ارس و کشت. آرش هلش داد یول_

 . زمیخدابزرگه عز_

 . شد دتریاش شد هیگر. اورا درآغوش گرفت. کرد یبغ کرده نگاهش م ایآر.سر تکان داد هیسا

. کنن یم تتیکه خانواده اش حما نهیحداقلش ا.يایمشکل کنار ب نیباا يبخاطر بچه هات مجبور. جان هیسا_

 ...رو هم ایممکنه آر فتنیب يسرلجباز

 :با ترس و سکسکه گفت.حرفش راقطع کند الیبلند شد و باترس نگاهش کرد تال هیسرسا

 ال؟یل توننی؟ م رنیبگ توننیم امویآر یعنی_

 . سپرده شه شهیکه جد پدر مشیبه ق دیدوسالش بشه با ایآر_

 :اش چسباند و زمزمه کرد نهیرا محکم به س ایآر. خورد تکان يباناباور هیسرسا

 .کنن یکارو نم نیباهام ا!... نه_

بذار اون راز ، . یبچه هات حفظ کن يکن حضورشون و برا یفقط سع. ستنین يبد ياونا آدما... جان هیسا_

 . يایباهاشون راه ب يحفظ داشته هات مجبور ياالن برا. بسپارشون به خدا.توهمون خانواده بمونه

 تیرا لزراند اما واقع الیبود قلب ِ ل یچارگیکه از سر ب یگفتن يوا يا.چشم بست و دست به سرش فشرد هیسا

داشتنِ  دیبطور حتم ق دیبا ردیدنبالِ رسوا شدنه آرش را بگ خواستیاگر م. نداشت یپشت وپناه هیسا. بود نیهم

 . اش شد نهیآن شب درس رازبه حفظ  یباالخره راضآنقدر درگوشش خواندند تا. زد یرا م ایآر

*** 

بار اصال حالش خوب  نیا،ایآر ياش برا يبرعکس دوران باردار.شدت حالت تهوع داشت و آرام وقرار نداشت به

اش  وانهیمانده بودد د،کمیشن یکه ازگوشه وکنار م ییحرفها.  دیاش کش دهیحوله را به صورت رنگ پر. نبود

سر  یپر ازدرد بودو توانش گاه هیسا قلب. کردیبا تشر آرامش م الیکه ل کردیم یتاب یوب هیگر آنقدر یگاه. کند

 يجوشانده ا وانیل الیل.رها کرد نیزم يتن خسته اش را رو. دیفهم یکس در اطرافش نم چیرا ه نیرفت وا یم

 :را دستش داد وگفت

 .هیکن وغصه بخور سا الیکم فکر وخ_
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 :گفت بابغض

 يکردم که شدم انگشت نما ییمن چه خطا.ام کرده وونهیپچ پچا د نیا ال؟یدارن ل یچرا دست از سرم برنم_

 مردم؟

ارس هم باعث شده ؛موضوع  یمرگ ناگهان.درست کرد ثیازدواجت واتفاقات قبل وبعدش حرف وحد هیسا_

دکترم . بخدا اون بچه گناه داره. تواالن به فکر خودت باش.شهیتموم م.مدت گذراست هی یول. ادیب شیدوباره پ

 .يریکه نم

 :دیاشکش دوباره چک. ارس افتاد ادی. انداخت و به شکمش نگاه کرد نییراپا سرش

 . الیکنم ل یهاش دق م يادگاری نیمن باا_

 يا دهینکش یتو دختر سخت. وخاطراتش باش يادگاریمحافظ . محکم باش.کنه یدق کردن ارسو خوشحال نم_

 .زمیکنه عز یکس رحم نم چیبه ه ایدن. یکن دایخودتو پ دیکم کم با. سه ماه گذشته. ينبود

. نداشت دنیجنگ يبرا یسالح چیاو ه. یبود اما نه بادست خال یحق گرفتن.بود یتلخ قتیحق.سکوت کرد هیسا

ثمره  يشدنش راهم برا بانیشکست وسا یرا هم م شیشاخه ها شیتقال. برهوت بود کی انینهال م کیمثل 

همان دواتاق کوچک  هدنبالش آمدند ومجبور شد ب یوقت. ضعف بود نیبزرگتر ییتنها نیا. گرفت یم شیها

... ییهمه تنها نیکرد ازا هیرانگاه کرد،فقط گال ایارس گذاشت و فقط آر نیسربربال هیشبها باگر یوقت..برگردد

 دیگاهش کش هیبر جان تنها تک يخنجرنشست که  يمرد يروبرو.بودند هییغر شیبازگشت که برا یجمع انیم

جز آرش  دیفهم یوقت.رفت یم نیآن هم کم کم داشت از ب. در رفتارش مشهود نبود یشرم دنیوجز نگاه دزد

خواست محکم باشد  یم. بدش تکرار شد يداند دوباره روزها یمرگ ارس را نم یاصل لیکس دل چیوپدرش ه

بزرگ ارجمند زاده احضار شد تا حکمش  يکه به خانه  دیهمسکوتش را ف يعمق فاجعه  ياما سخت بود ، روز

 يراهم درآن اطراف حس کرد اما به رو هیحضور سم.وپدرومادرش بودند آرشفقط . نبود یکس. را بخوانند

 :گفت یمادر ارس بامهربان. برود نییتقال کرد از آغوشش پا ایآر. اوردیخودش ن

 .ستیخوب ن. تو بغلت دست وپا بزنه مادر ادینذار ز_

سفره . نشان نداد ینگفت و واکنش يزیباعث حالت تهوعش شد اما چ ینگاه ینیسنگ. صورتش را داغ کرد شرم

 :مادر، پدر جواب داد يبه جا. را گرفت هیوسراغ سم اوردیشام که پهن شد،طاقت ن ي

 .توغذاتو بخور عروس. ادیاونم به موقع م_
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عاقبت کم آورد .ودم نزند ندیسخت بود کنار آرش بش. برود نییسوزاند تاپا یرا م شیداغ گلو مثل سرب غذا

 . شد دهینگاه همه به طرفش کش. وبلند شد

 کجا؟_

حداقل اگه مجبورم .دمیشما روبه روح ارس قسم م.بمونم نجایتونم ا ینم گهید. خونه خودم آقاجون رمیم_

 .دیساکت بمونم،عذابم ند دیکرد

 :رو برگرداند که برود اما پدربلند شد وگفت. دینگاه پر نفرتش د ریآرش را ز يدن چهره ش کبود

 .نجایکنار خودمون هم يایوب یاونور وجمع کن لیوسا کنهیکمکت م ادیآرش م_

 :خورد و گفت یاو و آرش چرخ انیم رمردینگاه پ.برگشت و نگاهش کرد.خشکش زد هیسا

 . کنهیو عقدتون م ادیصبح عاقد م_

 :ادامه داد یرحم یبا ب رمردیخورد و پ هیشد و بر فرق سر سا یپتک هیشب ایدن

 قیمرگ ارس گذاشتم به تعو یتاحاالم بخاطر تلخ. عروس خودمون بمونه دیسنت ماست که عروسمون با_

 .کنه یتونه سنت شکن ینم یکس نجایا. بسه گهید یعروس ول فتهیب

 کیلبخند ارس مقابلش مثل . ماند رهیخ رمردیسخت پ يبه چهره نگاهش . اش راه گم کرد نهیدر س هیسا نفس

 . بود تا تمامش کند ستادهیسرباز دست به خنجر ا

 یقدم. مرتبه حمله ور شد کی. دام عمل کرد کی يدرد مثل پرت کردن خارها. درونش به تقال افتاده بود یحس

. ومنگ از اطرافش غافل شده و تلو تلو بخورد جیمحکم برسرش زده باشند و گ يانگار ضربه ا. عقب رفت

به طرفش .گشت ایآر بالبا چشم دن. شد یدرسرش تکرار م شیصدا. آن خانه حس کرد يحضور ارس را گوشه 

،  یزخم چیکرد اما ه دیرا تشد هیدست وپا زدنش درد سا. کودك را بغل گرفت. حالش اصال خوب نبود. رفت

 نیمامور شیشد وآدمها یخانه داشت قبر م نیا. بود زیدنبال راه گر. داد یش نمخانه ،آزار نیبودن درا ياندازه 

 ! دانست جرمش چه بود یفقط هنوز نم... عذابش

 :آمد رمردیپ يچند قدم نرفته بود که صدا هنوز

 ؟یآماده ش يریوم يدیکجا عروس؟ حرفاموشن_

به خودش . از درد عرق به تنش نشسته بود. بهت جمع کرد يدست وپا ریحواس وقدرتش را از ز. ستادیا هیسا

اش چسباند و  نهیرا به س ایآر یتدافع یبا نگاه و حرکت.  ردیرا بگ ایبرد تا آر شیآمد،مادرشوهرش دست پ
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کشنده در وجودش  يمثل زهر رتبغض ونف. کرد،نگاه کرد یبود و تماشا م ستادهیبه آرش که ساکت ا. برگشت

 :خش گرفته گفت ییم فشرد و با صدالب به ه. پخش بود

 . برم یقاتل پدرشون نم ي هیسا ریبچه هامو ز. شهیگناه تو نم يبرا یشما سرپوش يجا یب يسنت ها_

 :تر کرد يرا جر هیآرش و قدم برداشتنش سمت او سا ریمتغ رنگ

 . دیمن و بچه هام بکش یبره ، دست از زندگ نیاز ا شتریآبروتون ب نیخوا ینم_

 :و گفت ستادیا شیآرش سرجا. کرد یهنوز بهت زده نگاه م رمردیپ

 .نداشتم يریمن تقص. کرد وافتاد ریارس گ يپا_

 :گفت هیبا گر هیسا

 ...و يکه هلش داد دمید. آرش دمیمن د یخفه کن ول ينجوریوجدان خودتو ا يصدا_

 شماها؟ نیگیم نیدار یچ_

 :بزند اما آرش گفت یدهان باز کرد حرف هیسا. حرف آنها آمد انیآرش باترس م مادر

 . اما صداها بلند بود يزد دنیتو خودتو به نشن. هیفرارکرد سا قتیحق دنیدونن ارس از نشن یهمه م نجایا_

که خودت  يزیکه به ناحق به من زدن؟ چ ییواسه بلند تر شدن تهمتا یزنیدست وپا م يکه تو دار نهیواسه ا_

 ؟يباعثش بود

 :دوباره گفت هیوقفه افتاد که سا شیحرفها انیم. نداشت هیرا ازسا ییپروا یب نیتوقع ا آرش

چون . فتهین نتونیگفتم آره که آشوب ب ،یراحت دیهرموقع ارس پرس. فتهین ییشما جدا نیسکوت کردم که ب_

 ...قدر نامرد باشه و نیمثل ارس بتونه ا يدونستم برادرِ مرد یکنم، نم یکردم منم که اشتباه م یفکر م

 ! یعقد آرش بش یتون یو نم يباردار یگفت یبکشه ، م نجایکار به ا یخواست یتو اگه نم... هیسا_

 :گفت تیآرش با عصبان. ساکت شد هیآخر، سا ریو رها کردنِ ت هیآمدنِ سم شیپ با

 ؟یکن یدخالت م یتو واسه چ_

 :گفت هیبا گر هیسم

 چه خبره؟ دیدون یاصال م د؟یتوجه کن یبه کس نکهیبدون ا دیدوز یو م دیبر یم دینشست. منم هست یزندگ_

 :آمد رمردیپ يصدا باالخره

 ؟يمگه تو حامله ا_

 :زد رمرددادیپ. دیاز لحن او ترس. بند آمد هیسا نفس
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 ؟یگرفت یچرا اللمون. با توام عروس_

 :گفت هیرا به قلبش چسباند و سم ایآر هیسا

 ته؟ چرا به شما نگف. دونست آقا جون یآرش م_

 :و وحشتناك گفت بیغر یبا لحن رمردیپ

 بچه چند وقتشه؟ نیا. خاك ریرفت ز شیارس سه ماهه پ_

عقب . ماند خکوبیرنگش م یصورت ب ينگاه همه رو. دیعمرش را شن ي شهیترك خوردن ش يصدا هیسا

بار  نیدوم يشاهرگش برا يتهمت رو زیت غیت. رحم باشند یب نقدریکرد ا یباور نم.سرش تکان خورد. عقب رفت

درونش زلزله به پا . دیکش یم ریرا ثابت کند؟ قلبش ت زیسکوتشان قرار بود چه چ. کرد یم يآدمها باز نیتوسط ا

 مهیتن ن کیمانده بود و هیبود و سا شیروبه رو ییایدن. کرد یم شیبود وتماشا ستادهیا يارس گوشه ا. بود

 ...نفس

 يداخل اتاقش نفس زنان و پردرد رو. دیامن دو ينقطه  کیبه  دنیا رست. دیدو. رفت رونیساختمان ب از

 يآن سرا انیم شیاشک ها. دورتنش جمع شد شیزانو زد و دست ها. ازدستش افتاد ایآر. شکمش خم شد

و  دیرا از کمد کش چادرش. به تقال افتاد یهمه بدبخت نیاز ا. نبود نجاتش دهد یو کس دیچک یتند تند م یجهنم

و وحشت  یلرزان از بدبخت ییبا صدا. رفت و به زحمت بغلش گرفت ایسمت آر دهیخم. سرش انداخت يفقط رو

 :گفت

 ...  ایآر. میکنن بمون یاسم باباتم لکه دار م. ستیمن وتو ن يجا نجایا... ایآر میبر. مامان جان میبر دیبا_

 يدرد ناخن رو. شدن تنش را حس کرد سیخ. دیدو یم یانگار کس. آمد یم ییقدم ها يصدا. رفت رونیب

 یاهیچشمانش س. بلند آمد یبه نظرش نردبام اطیکوتاه ح يپله ها. انگار تمام تنش زخم بود. دیکش یطاقتش م

 ...بغلش را گرفت ریز یزانو زد و انگار کس سیخ نیزم يرو. رفت یم

*** 

 ...آرش و  يبچه،بچه  نیا میکه بگ مینگفت. هیبخونن سا غهیانجام بشه تا بعد ص يعقد ظاهر هیقرار بود _

 :والتماس گفت هیبا گر هیسا

 .دیتمومش کن. دی،تمومش کن دیشناس یاگه خدا رو م_

 :را پاك کرد شیاشک ها زن

 ...شوك شد و.خبر نداشت بچه ات تو راهه. از آقا جونتون دلخور نباش_
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 ...بعد فقط .بچه ام ازدستم رفت. دیزن یبه من تهمت م دیدار یشما با هر شوک_

 :گذاشت هیدست سا يدست رو الیل

 .ستیحالت خوب ن. هیفعال آروم باش سا_

 :با مادرشوهرش نگاه کرد وگفت هیسا

 . دیبه آقاجون بگ نویا. گردمیتو اون خونه بر نم گهیمن د_

 .  رهیگ یروهم ازت م ایفته،آریسرلج ب.شناسمیمرد و من م نیا. واسه خودت دردسر درست نکن هیسا_

 . رهیتونه بچه امو از من بگ یکس نم چیه_

 :برخاست یصندل يبه او تشر زد و مادرشوهرش از رو هینام سا يبا زمزمه  الیل

 .یآرامش داشته باش يمن اومدم درستش کنم اما انگار خودت دوست ندار_

 . خانم جون شهیدرست نم یچیبعد از کشته شدن ارس ه_

 .بذار آرش جبران کنه_

 ذارمیمن نم. کنه یم شتریارس فقط گناهشو ب یخدا ببخشدش اما با تصاحب زندگ دیه تا شابره استغفار کن_

 . به ارس ظلم بشه نیاز ا شتریب

 .قصه سر درازداشت نیا. قلب ِ پردردش گذاشت يچشم بست و دست رو هیسا. تکان داد و رفت يسر زن

*** 

 یبرجانش عمل م يا شهیسنگ حک شده بود، مثل ت ياسم ارس که رو.  دیسنگ داغ شده کش يرو دست

خورد تا دست  نیخودش زم میبعد از سالها جهاد در حر. بود یاسم او خال يعنوان سرخ رنگ باال کی يجا. کرد

و  ختیاشک ر. آوردند رسرشچه ها ب ندیحاال کجا بود تا بب. نکند ی، حرمت تعهد و ناموسش را زخم یپر اتهام

 . زانوزد

. بهم تهمت زدن که خودم بچه امونو کشتم. ندارم امونوینگه داشتن آر تیکردن که صالح تیشکاارس ازم _

رواست اون . رنیمنو ازم بگ دیکنن که تنها ام یم يدارن پرونده ساز. کرد يناپدر یلیارس پدرت درحق من خ

از اول  دیدونم با یم... يلخوردونم بابت سکوتم د یتو بجنگم؟ م يادگاریحفظ  يو من تنها برا یجا بخواب

 ... بدون تو بودم. شکسته بودم. تنها بودم... شه اما بخدا نشد مالیذاشتم خونت پا یو نم ستادمیا یمحکم م

 :دیاسم او کش يهق هق افتاد ودست رو به
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 رنیرو ازم بگ ایاگه آر... رمیم یم یکس یوب ییمن دارم تو تنها. کن يکار هی. بگو يزیچ هیارس توروخدا _

 ... رمیم یم گهید

. دیفهم یدردش را م یدکمیشد که شا یسرچرخاند وچشم در چشم با زن يفور. شانه اش نشست يرو یدست

 :را گرفت و گفت شیبازو ریز هیسم. صورتش سر خورد ياشک رو

 .میبر دتتیند یپاشو تا کس.کنه یبهت نم یموندنت کمک نجایا. هیبلند شوسا_

 :و سر تکان داد دیصورتش کش يدست رو هیسا

 کجا؟_

 . باهات حرف بزنم دیبا. گوشه خلوت هی میبر_

سالم . شناخت یرا م هیبرادر سم هیسا. را باز کرد ینیدرماش هیسم. به اطرافش کرد و بلند شد ینگاه هیسا

و  شانیفقط تشکر کرد و نگاه پر هیسا. دیرا پرس ایکنارش نشست و احوال آر هیسم.کرد و نشست یکوتاه

 :وبرادرش چرخ خورد هیسم انیسردرگمش م

 ه؟یشده سم یچ _

 !دادگاه و گرفتن يآقاجون زنگ زد که را لیامروز وک_

 :به شماره افتاد شیو نفس ها دیپر هیاز رخ سا رنگ

 .بدن ياما فردا قراره را_

 .اومده يرا. هیکنن سا یفردا اعالم م_

 :با بغض گفت هیبا التماس نگاهش کرد وسم هیسا

 .حضانتشو گرفته. يبد لیبه آقاجون تحو دیبا یرو بعد از دوسالگ ایآر_

تمام دل وروده اش داشت از .گرفت یدست به صندل. افتاد یانگار قلبش داشت از تپش م.تکان خورد هیسا سر

 .زانو زد نیزم يشد و رو ادهیپ نیاز ماش هیسا. از برادرش خواست نگه دارد عیسر هیسم. آمد یم رونیحلقش ب

 وانیل هیسم. شد یخرابتر م زیچ همهروز به روز . شدیونم اوردیرا باال ب شیها یخواست تمام بدبخت یدلش م

 :وبغض گفت یبا ناراحت. کرد وکنارش نشست دایپ یآب

 .شهیدرست م. هیذره آب به صورتت بزن سا هی_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٤٦٣ 

. ازبردارش خواست کمکشان کند هیسم. راجمع کند شیتوانست دست وپا یاصال نم. زد هیگر ریهمانجا ز هیسا

کنارش نشست و  يفور هیسم.نشست نیو داخل ماش ستادیپا ا يخود رو.بلند شد و اجازه نداد هیاما دست سا

 :گفت

  ؟يتومگه تهران بزرگ نشد هیسا_

 :دست اورا گرفت وگفت هیسم.فقط نگاهش کرد یچارگیبا ب هیسا

 هی یتونیم يو ندار یاگرم کس. آشنا داره  هی دیسع. شبام نیهم... برو ایبا آر.يکنم که بر یمن کمکت م_

 .  یما باش ياز آشناها یکی يمدت خونه 

 :دست اورا فشار داد وگفت هیسم. بند آمد هیسا اشک

تازه سرت منت . هیسا یبا آرش ازدواج کن یو قبول کن یکه تحت فشار باش رنیرو ازت بگ ایآر خوانیم نایا_

 هیآرش همون آرش.هیسا شناسمیعمومو م يمن خانواده . يندار نشونیب ییکنن وجا یبذارن که دارن لظف م

مرگ  یکرده وحت نهیک. دیبشب راحت نخوا هیشدن تو وارس  یکیکه بخاطر سنت بامن ازدواج کرد وبعد از 

 آمنه بفهمه  یکه نذاشتن حت يدید.اتفاق بود هی گهیفقط م. خاموش نکرده ششویارسم آت

 :ودگرفت وافز ینفس

 يطاعون زده گوشه  هیداغون شه وتا اخر عمر مثل  میزندگ خوامیکه برات عذابه، منم نم یستیفقط تو ن. _

 .مطمئنم. دهی، آرش منو طالق م يایتوب. رمیخونه بپوسم وبم

 :زد یپلک هید،سایزن که چک اشک

 رن؟یرو بگ ایآر توننیفردا م یعنی_

 ه؟یسا گمیدارم م یپس من چ_

 .و ندارم یآخه من کس_

 .کنن داتیپ گهیتونن د ینم. فقط تو بچه ات و بردار وبرو. دمیقول م.کنم یکمکت م.گفتم که_

 :مداخله کرد دیشد که سع رهیبه روبرو خ هیسا

قراره  کیامشب ساعت . کنه یهم شک نم یکس. دیبر دیتونیبااون م. ونهیمن راننده کام يقایاز رف یکی_

 .خوادیفقط اراده م ستیسخت ن. برتتون یو م رهیگ یم یپول هیگفت .درموردتون باهاش صحبت کردم.بره

 :دوباره گفت هیسم. نگاهشان کرد جیگ هیسا

 . ریبگ متویتوروخدا زودتر تصم. رسونتتون تهران یسالمت م. هیسا هیآدم مطمئن_
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 :نگاهش کرد نهیاز داخل آ دیسکوت کرد و سع هیسا

 گهیکه د م،اگرنهیریکه م دیاگر بود. دنبالتون امیباالتر از حرم م ابونیمن ساعت دوازده دوتا خ دیاگر موافق بود_

 ...باخودتونه میتصم

 جهیرا به دنبال داشت اما نت امدهایپ یلیرفتن خ نیا. حرف دوره اش کرد ییایفقط سکوت کرده بود و دن هیسا

 شدیفقط کودکش م یمادر گاه کی ییدارا ییتنها. بود یکردن کاف سکیر يبرا نیهم... ایداشتن آر شدیاش م

 ...کردند یتبصره تصاحب م یب يکه آن راهم به جرم زن بودنش و قانون ها

*** 

 

دوره اش  ایدن کی... يداریدر ب یکابوس ریاس هیاش بود و سا یغرق خواب ناز کودک ایآر. نشسته بود يا گوشه

انگشتان لرزانش پوست نرمِ صورت کودك را لمس . به خواب رفته يبهانه  نیپس گرفتن هم يکرده بود برا

از باران  سیخ ي رهپرش به سمت پنج يچشم ها. قلبش فرو رفت يبغض درست رو يکرد و سرشاخه ها

انگار . زده بود خیکهنه  ییاحساسات انسان ها در مرز فضا. برداشته بود بیعج یرا برودت ایدن.سرد بود. برگشت

. دیطلب یم ییبر آن همه سرما کشش واستقامت باال دنیتاب. بر سرداشت  يهم خسته بود و چادر ِ کدر دیخورش

 .خواهدشد نیزمستان سنگ نیا يتمام کننده  خداگفت نگاه پر قدرت  یبود که م یهنوز دل یول

چفت کرد  شیاپاه. را دور شیدست ها. مانده بود یفقط دوساعت باق.کرد ریساعت گ يعقربه ها انیم نگاهش

اش چنگ زد ، بلکه  قهیبه . کرد یم يبا دلش باز الشیمبهم وگنگ در ته خ ییصدا. و سر به زانو گرفت

 یبود م دشیکه غروب تمام ام یدلش از طلوع صبح. دینگاه کرد و آه کش ایدستش به آر ریاز ز. دیاینفسش باالب

 . بود ایاتصالش به دن ينقطه  نیآخر ایآر. دیترس

 :زن دستش را گرفت و آرام گفت. دوخت الیپرش را به ل يسر بلند و چشم ها شیموها يرو یدست بانوازش

 .شهیم داریب ایآر نجایا. هیسا میکم حرف بزن هی رونیب میپاشو بر_

 :گرفته گفت ییانداخت و با صدا سرباال

 .الیل ستین اممیموندم وآر الیهنوز تو خ نمیترسم تکون بخورم وبرگردم بب یم_

 :نگاهش کرد و کنارش نشست یکم الیل

 .انهیاونم درم یزندگ يپا. حرفو زده تا دورت کنه نیا هیسم دیشا.هیسا ستیمعلوم ن یچیهنوز ه_

 :شکسته گفت یدل وبغض با
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عمر چشم تو  هیعمر شکنجه بشم؟  هیتا بخاطر داشتنش  رنیتن منو گرو بگ يانصافه پاره .. الیانصافه ل_

 یازم غارت م دمویکه تنها ام هیکنه؟ چه عدالت یکه عشق منو متهم م هیچه قانون نیچشم قاتل ارس باشم؟ ا

 همه دل شکستنه؟  نیا نیکنه؟ حرف خدا ب

 يدست رو الیل. نکند جادیبر خواب آرام وناز ِ کودکش ا یهق هقش ، خلل يدهانش گذاشت تا صدا يرو دست

 :و با بغض گفت دیاو کش ياشکها

 .که مردم با خلقش، فقط خواستن منافعشون حفظ شه هیاشتباه يتاسن. ستیحرف خدا ن نایا_

 یجا بود که من ب نیکنم ؟ هم تیمن به کجا شکا. رهیگ یرو از من م ایقانون آر ي لهیاما اونا دارن به وس_

ِ بد بودن  لیشده دل نیحاال هم. کس شدم یکه تن همه رو سوزوند من ب یشیوسط توپ و آت. پشت وپناه شدم

 ...آخه. زمیبچه ام بر يپارو به  ایتونم دن یتا ثابت کنم م دنیچرا فرصت نم. بودنم تیصالح یوب

 .هیسا شهیمشکالت حل نم نیجنس من وتو ا دنیبا آه کش... کاش من وتو يبا سوال و ا_

 کنم؟  یزندگ ینباشه،واسه چ ایآر زم؟یتوسرم بر یپس من چه خاک_

 :داد وگفت سر تکان الیسکوت ونگاه معنادار ل با

 ...تونم  ینم رممیبم. کنم تا بچه امو داشته باشم یعمر کنار قاتل ارس زندگ هینگو که مجبورم _

 :ادامه داد ينگه داشت و با لحن پردرد شیدست ها انیرا م سرش

 ...کردم ، اگر یم تیاگر از آرش شکا.باهام تا کنند نطوریسکوت احمقانه ام، باعث شد ا. بود رخودمیتقص_

 .که االنم به حساب پسرت هست يا هیشد د یم تشینها يکرد یم تمیتو شکا هیسا_

 .رنیرو بگ ایتونستن آر یحداقل نم_

 .پدرارسه نه آرش یچون مدع. تونستن یم_

 :گفت تیو مظلوم هیبا درد وگر هیسا

 کنم؟ کاریچ ایکنم؟خدا کاریمن چ_

  ه؟یسا ياعتماد دار هیچقدر به سم_

 :وگفت دیخودش را جلو کش یاوکم.ثابت ماند الیصورت ل يرو هیسا نگاه

 دیشا. فتنیب ایگرفتن آر يتااز تکاپو یمدت دور باش هی نهیراه ا نیاگه واقعا راست بگه و بتونه کمکت کنه بهتر_

 .نهی، تنها راهت هم یاون خانواده وآرش بش میتسل يخوا یاما اگر نم ادیاحمقانه به نظر ب

 :آب دهانش را قورت داد هیسا
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 ...بچه هیبا ...  بیشهر غر هیتو ... آخه تنها_

 یبرم يریباهاشون رابطه بگ یو تونست يجا افتاد یحساب یوقت.یعل يعمو يخونه  میریم. امیمنم باهات م_

 . رازیگردم ش

 :لرزان گفت ییوصدا يبا ناباور. افتاد و صاف نشست شیاز دور زانو شیدست ها. به تپش افتاد هیسا قلب

 ال؟یل شهیم یعنی_

 ...که ياونقدر اعتماد دار هیفقط بگو به سم_

. بهم بده يشنهادیپ نینداره که بخواد چن یلیشناسمش اما دل ینم. باهاش برخورد نداشتم یلیمن خ.دونم ینم_

 ...بهش نداشتم يوقت حس بد چیه. کرد یکه آرش چقدر براش مشکل درست م دمیمن باچشم خودم د

 :نگاه کرد که او گفت الیبه ل.وقت نداشت شتریساعت ب کی.دیمکث سمت ساعت چرخ یب شیها چشم

سفر ، توهم لوازم  میر یکنم که بگم م یکنم و به برادرم تلفن م یجمع م لیکم وسا هیتامن . هیپاشو سا_

 .بردار  ازتویمورد ن

 ... اما من _

بلند ... بلند شو دختر.که به اسم خودته بردار يفقط دفترچه پس انداز. بامن هست یکم هی. نگران پول نباش_

 ...فقط به خدا توکل کن... ستیشووقت ن

**** 

دلواپسش در اطراف  يچشم ها. او انداخت ياش چسباند وچادرش را رو نهیرا به س ایآر. دیبار یم يتند باران

 :به ساعت گفت یبا نگاه الیل.لبش را محکم گاز گرفت. نبود نیاز ماش يخبر. خورد یچرخ م

 نجا؟یگفت هم یمطمئن_

 :گفت دیلرز یم جانیکه از فرط اضطراب و ه ییتکان داد وبا صدا سر

 ...نکنه دام باشه و.ادینکنه ن الیل... مطمئنم. آره_

 . خونه میگرد یبرم ومدین ؟اگریچه دام_

 :نگاه کرد وگفت الیل به

 ...و میاتوبوس بر هیبا  شهیم_

 .توچشمش زد و صورتش را برگرداند نینور ماش.و عقب برگشت دیا پراز ج ینیبوق ماش يباصدا

 ...خانم  هیسا_
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 :لرزان گفت ییبا صدا. دیتپش قلبش به اوج رس. بود دیسع يصدا

 ..اومد... الیاومد ل_

اجازه نداد و فقط به مرد  هیاما سا ردیرا ازآغوشش بگ ایخواست کمکشان کند وآر دیسع. دیدو نیسمت ماش به

 دینشستند ، سع نیهرسه داخل ماش یوقت. را باز کرد نیانداخت ودر ماش نییرا پا دسرشیسع. جوان نگاه کرد

 :برگشت هیرا به راننده داد و به سمت سا یبالفاصله آدرس

 هیبه سم يبدجور روزا نیچون ا. که آرش شک نکنه امیخودم ن نیدادم با ماش حیترج. کردم ریشرمنده ام که د_

 ه؟یچ انیجر دیدون یخودتون که م. ماست يهم خونه  هیسم.کرده لهیپ

 یونیوآنجا کام روندیم نیماش نیشهر با هم رونیداد که تا ب حیدتوضیسع. سر تکان داد وتشکر کرد هیسا

 :گفت یبا شرمندگ دیسع. منتظربود نی، طبق قرارشان ماش دندیشهررس رونیب یوقت. منتظرشان است

 هیمن اونجا با. دیمراقب خودتون باش. اومد،نشد شیکه پ یطیخانم اما با شرا هیسا امیخواستم باهاتون ب یم_

 ...مسافرخونه تماس گرفتم که

دونم چطور حبران  یواقعا نم.  دیتشکرکن هیاز سم. دیلطف کرد یلیجا هم خ نیتاهم. دیشما نگران من نباش_

 .کنم

 .آروم شه شیبده ، بلکه زندگ هیبچه به سم هیخدا  دیفقط دعاکن_

 :چشم به زن جوان نگاه کرد ریکرد و از ز مکث

 .بگم یدونم چ یواقعا نم. ستیبچه دار نشدن خواهر من ن ایهرچند که انگار درد آرش برادرزاده اش _

بود ، بعد از  یانسالیراننده که مرد م. آن سرما حس کرد انیتنش را م یگر گرفتگ. انداخت نییسرش را پا هیسا

 :آنها گفت لیوسا يجاساز

صبحم .موقع معطل شدم نیبخاطر شما تاا.کنم یمجبورم با سرعت کم رانندگ. هیهوا بارون. میبهتره زودتر بر_

 .بدم لیبار تحو دیبا

 :گفت هیدرهمانحال روبه سا. رفت گرید یاو راگرفت و به سمت يبازو دیسع

 .دیمراقب خودتون باش.دیشما سوار ش_

 الیل. نگاه کرد الیگرفت و به ل ینفس.خواباند شیپا يرو یرا با خستگ ایآر.شد نیسوار ماش الیباکمک ل هیسا

 :در آورد وگفت فشیرا از ک يمضطرب او بند سبز يچشمها دنیباد

 .میرس یانشاال سالمت م. نهیامام حس حیو ضر یالکرس تیمتبرك به آ.ایببند به مچ دست آر نویا_
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. به صورت معصومش کرد  ینگاه.مچ بند راگرفت وآن را دور مچ کوچک پسرش بست.زد یلبخند پربغض هیسا

 يجاده . دیلرز هیقلب سا.گفت و راه افتاد یبسم اله.راننده سوار شد و سالم آنها را با لحن خودش جواب داد

 ...که درآغوشش بود ،خوش کرد یبود ودلش به فانوس کوچک اهیس شیروبرو

 الیل.بماند اریخواست هش یم یگرفت اما با سرسخت یرام شیخواب کم کم چشم ها.نگذشته بود یساعتاز  شیب

کرد آرامش کند  یسع هیسا. افتاد هیبعدهم به گر.کردیغرولند م ایآر.سر به عقب گذاشته بود وچشمانش بسته بود

 دهیترس هیسا.بود دهیفا یامش کند اما بآر هیساکردبا کمک  یشد وسع داریب الیل. بود دهیترس يزیاما انگار او از چ

 :به آنها کرد و گفت  یراننده نگاه. اش ، دچار دل آشوبه شد نهیاو وچنگ زدنش به س بیعج يقراریاز ب

 .راهه ونهیم کیکوچ يدکه  هی کینزد نیجا نگه دارم؟ هم هی دیخوایم_

با لمس  هیسا. اوج گرفت ایآر یتاب یشدند ب ادهیکه پ نیهم.دندیبعد به آن قسمت رس قهیچنددق.تشکر کرد هیسا

 :مطرح کرد که او گفت الیموضوع را با ل یبانگران.تب دارد یبدن او حس کرد کم يدما

ممکنه سرما خورده .میبارون موند ریهوا سرده وز. نگران نباش.ستیخطرناك ن یکم حرارتش باالست ول هی_

 ...باشه و

 :آن رستوران کوچک شد و گفت يوارد نماز خانه  مهیسراس ونیکالمش راننده کام انیم

 داره؟ زریبرادر شوهرت بل.خانم_

 :رفته گفت لیتحل یینگه داشت و با صدا سرشیچادرش را رو. سقوط کرد ياحساس کرداز نقطه ا هیسا

 چطور مگه؟. بله_

 :را تکان داد شیدست ها مرد

از راننده ها  یکی. گرده یزن م هیداره دنبال  گنیت وماالن نگه داش یرستوران بغل. میبر دیپاشو بدو با...پاشو_

 ...نوریا ومدهیبجنب تا ن.بهم گفت

کرد به اطراف نگاه  یجرات نم یحت.دیدو الشانیراجمع کرد ودن لیوسا الیل. را بغل گرفت ایآر.دیازجا پر هیسا

. سرآرش را چرخاند ایآر ي هیگر يصدا. آمد ینفسش داشت بند م.دیآرش راد لیرا که دور زد، اتوم نیماش.کند

التماس  هینشست فقط باگر یوقت. دیود نیمعطل نکرد وسمت ماش هیسا.ودیمعلوم ن يزیبود ودرست چ کیتار

 .کرد

 ...تورو خدا برو... آقا برو_
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 الیل.کرد یم هیمدام گر.را درآغوشش فشرد ایآر هیو سا دیفرمان چرخ. دید نیآرش را سمت ماش دنیدو نهیآ از

 .دلش سوخت دیراد هیوترس سا یتاب یمرد که ب.آرامش کندداشت  یسع

 .به گرد پامون برسه ذارمینم.ینترس آبج_

پشت سر  يها نیحواسش به ماش نهیمدام از آ. راند يشتریلغزنده با سرعت ب يتوجه به جاده  یدنده زد وب يرو

داخل  نیماش. کرد ینم شیدلهره واضطراب رها.دیترس یم.آمد یبند نم هیسا ي هیگر. بود کیآرش نزد. بود

 :گفت دبالبخن.خورد اما راننده مهارش کرد  يبد چیپ نیماش. دیچیپ یفرع يریمس

 .کنه دامونیمحاله بشناسه وبتونه پ. نترس.  یشناسن آبج یم ابونیب يرو فقط راننده ها نجایا_

 :ترس گفت یبا کم الیل. دیطلب یچسبانده بود و فقط خدا را به مدد م ایسرش را به سر آر هیسا

 ...سرعتتون باالست و.هوابده. لطفا دیذره آرومتر بر هیکنه  ینم دایاگه پ_

 ...بشر نیا هیعجب جونور_

 :راننده سرعتش را تند تر کرد وباحرص گفت.بلند شد هیسرسا

 .کنم یروشو کم م. تونه با محمود شوفر کل بندازه ینم یکس_

 :بلند شد الیل يمرتبه صدا کی.گاز گذاشت يعوض کرد وپا رو دنده

 ...مراقب باش...آقا سادهیوا نیجلوتر ماش_

... لغزنده و نیهنگام، زم ریسرعت باال، عملکرد د. دیچرخ عیآرش بود،سر نیبه ماش نهیکه حواسش از آ راننده

 .آمد یوحشتناک يصدا

 دیکه در لحظات آخر د يزیتنها چ. ل دادرا ه هیسا یزد ودست نیلگدبه در ماش یانگار کس. وارونه شد ایدن

 يصدا. کرد یرا خال شیاز درد که دست ها یبود وبعد آغوش ایآر غیوج هیگر يارس و صدا يچهره  دیوشن

. بود دهیچندمتر آن طرف تر پاش یخون. به زحمت سرچرخاند. پودر بود شیانگار تمام استخوانها. آمد یوحشتناک

 انیآغوش مادر،م یباران ب ریکوچکش ز يایآر.گردنش را به زحمت باال نگه داشت. آمد ییتند قدم ها يصدا

 ایناله زد آر. نداشت یدرد قدرت ریز شیدستها.دیکش نیزم ياش را رو یتن زخم... از خون خفته بود يبستر

دستش .کم آورد . دیرباران مانده بود وباران باز با ریدرد به کودك ز رچشمان به خون نشسته اش پ. دیوباران بار

 کیدر. فاجعه بود يتابلو نیباز آخر مهین یپرخون پسرکش باچشمان مرخین.از حرکت بازماند دهیاو نرس يبه پا

 يپا. ستادیباالسرش ا ییپاها.نتوانست ناله کند یحت. همراهش بود ایآر... پر یلحظه از زمان ارس آمد با دستان

 ...تمام شد. خورد نیکودکش رالمس کرد وسرش زم سیخ
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**** 

 

. آمد یم رونیاش ب نهیاز س ینفس به سخت. زهر دار شده است يپوست تنش پر از سوزن ها ریکرد ز یم حس

 سیخ يچشم ها هیفقط . گذشته بود،کار او و دل تَرَکبرداشته اش نبود هیکه بر سا یتصور لحظات وحشتناک

صورتش  يدست رو.دیکش والنا خودش را جل. دیچک هیپلک سا يقطره اشک از گوشه  کی. بود رهیومات او خ

 : دیلرز یم شیصدا.گذاشت

 ...مامان_

 يسرش را رو. اش گرفت  هیالنا گر. هم افتاد يآمد ، رو رونیاش ب نهیکه ازس ینیبا آه سنگ هیسا يها پلک

 :کرد یحنجره اش را زخم شیسر او آمد و صدا يرو میدست مر. او گذاشت يپا

. رو گرفتم ایفقط سراغ آر. سرم بود يچشم باز کردم ؛ آرش باال. النا ستین ادمی يزیبعدش درست چ ياز روزا_

 ... من یگفت هرزگ. ندارمش گهیراحت توچشمم نگاه کرد و گفت د

 :دیکوب یاش م نهیو پردرد به س قراریقلبش ب. دیچک اشکش

باالتماس از پرستارا سراغشونو  مارستانیتوب. و گذاشتم رو سرم اما آرش رفت مارستانیب. کردم هیزدم،گر غیج_

 شونیکینگرفتم تاباالخره  یاما جواب. بارون سرد شد، نه بخاطر نداشتن روح ریز ایگفت تن آر یدلم م. گرفتم

 ...از اون تصادف نمونده و يآدم زنده ا چیاز من ه ریگفت غ

 :دیچیالنا تاب خورد و دلش به هم پ يموها انیانگشتانش م.صورتش گذاشت يرو دست

دائم ... یدادم ول ویدونم تاوان چ ینم. دونم چرا زنده موندم ینم. برام شد صدبار مردن دنیهر لحظه نفس کش_

شده به جرم رابطه  تیگفتن ازم شکا.سرم بود يباال سیبار چشم باز کردم پل هی. زدن تا بخوابم یآرام بخش م

. باهاش برم  دیگفت با یم. دنمیدوباره اومد د شآر. زسکته رفتم اما بازم زنده موندماون شب تا مر. نامتعارف ي

دور خودم  دمیچیپتو پ هی مارستان،یب يچند ساعت بعد باهمون لباسا.رفت یوقت... یچیه.نبود النا میحال یچیه

تا بفهمم ... آرش يبرسم خونه  خواستیفقط دلم م.ابونیرفتم تو خ. دیکس انگار منو ند چیه. رونیورفتم ب

بعد ازمدتها که چشممو باز کردم تو تهران . وآسمون معلق شدم نیزم نیشد ب یچ هوی دونم یکه نم گهیدروغ م

 ییباهام نبود که شناسا یتیهو. حاج خانم و حاج آقا همون زن وشوهر بودن. گفتن رفتم توکما یم. بودم

هوش وحواسم  یقتو. به هوش اومدم دوماه گذشته بود یوقت.انتقالم بدن تهران خوانیم مارستانیاز ب نامیا.شم
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قبر ... حاج خانم قبول کرد و باهام اومدن اما . رازیشده التماس کردم ببرنم ش یچ دمیاومد سرجاش وفهم

 .بودند دهیسنگ تراش يرو رو ایاسم آر. دیکوب نمیکنار قبر ارس زم کیکوچ

 :اورا گرفت ياسربلند کرد و شانه ه النا

همه سال وقتشه  نیبعد ازا.درحقش شده  ییبذار بفهمه چه جفا. شهاب هست. تو زنده است يایمامان آر یول_

 ...که

 :گفت هیبا گر هیسا

 خوادیحرفا رو اونجورکه دلشون م نیدونم تمام ا یم. ترسم یم. النا ستیدوساله ن يبچه  هی گهیمن د يایآر_

همه سال  نیمنو با تموم حس مادرونه ام تونستن ا یوقت. ترسم نتونم بهش ثابت کنم یم. به خورد ذهنش دادن

 ...دورنگه دارن پس حتما

 :سرتکان داد وزمزمه وار گفت. کرد مکث

 . روهم ازش گرفتن ایآر تیهو یحت_

 :النا دستش را گرفت و آرام گفت. بلند شد  هیرا زمزمه کرد ، اما سا هینام سا النا

 .بمون نجایهم. ابهبابا که خو_

 :خسته اش را به او دوخت يچشم ها هیسا

 .شهیبهش سر بزنم واال باز کمر دردش شروع م دیبا. زنهیپتو رو چندبار پس م. یشناس یتوکه باباتو م_

 :دیکش هیسا سیو پشت انگشتانش رابه صورت خ ستادیمقابل او ا. وبرخاست دیدست به صورتش کش النا

 . بابا بود يگارایس يسوخته  مهین يلترایکه برگشت ف يزیتنها چ. رجاش نبودس یچیه يتو نبود یوقت_

 :النا گردن را سمت شانه اش خم کرد و باالتماس گفت. او دوخت يفقط نگاه دردمندش را به چشم ها هیسا

 .دنهیکش گاریاز ضرر س شتریب یلیتو واسش خ یخال يجا.بذار شهاب بفهمه مامان_

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیالنا لرز يلب ها.رفت رونیو از اتاق ب دیعقب کش. چشم بست و سر تکان داد هیسا

 .کنم یاشتباه سکوتت و من تکرار نم یببخش مامانم ول_

سال به  یبار س نیبود که ا یشب کیتلخ هزارو يقصه  هیشب دیکه شن یتیروا. صورتش گذاشت يرو دست

 یدرد قصه عدالت. بود یکس یو گرفتار طاعون ب دهیمادر حسرت کش کیقصه گو  بار شهرزاد نیا. دیطول انجام

به خواب رفته  ایدن يهمه . رودتا به خواب  ودین یبار سلطان نیا. از محبت مادر نبود ینام شیکجا چیبود که ه
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 کی يمادر و سرخورده شدن وحسرت ها کی یاش شد آوارگ جهیکه نت یتلخ شکستن سنت يقصه . بود

 . شد یهمه دل شکستن وضع م نیا يبرا یکاش قانون... کودك

**** 

 دهیصدا آمده بود ، قصد بازگشت داشت اما مچش کش یتن محسن مرتب کرد و همان طور که ب يرا رو پتو

وروشن  کیتار انیم شیرد اشک ها يباز محسن رو يچشم ها. بود سیهنوز خ شیچشم ها. برگشت. شد

آرام . تخواست دستش را پس بکشد اما او نشست و دستش را محکم تر نگه داش هیسا. دیکش یم غیاتاق ت

 :گفت

 ؟یالنا گفت يتمام قصه رو برا_

 :چشم بست و خواهش کرد هیسا

 .دستمو ول کن_

 :کرد وتلخ گفت شیرها محسن

مرگ ارس و ازدست دادن بچه  ي هیاز مرث. راحت باشه تونهیهم م ایکوتاه واسه آر يقصه  هیکردن  فیتعر_

 .ستیات سخت تر ن

 یتون یکه تو نم يهمونجور. محسن رهیکنم تا برگرده وبچه هامو ازم بگ یهموار نم میمر يمن راهو برا_

 .ببندم زایچ یلیخ يچشمم رو یبخاطرشون مجبورم کن

 :پوزخند زد وگفت محسن

 نه؟.نشه يهند لمیسال ف یبعد از س تیکه زندگ يداد یبه برادرشوهرت م يخب اگه قرار بود باج بد_

 :سر تکان داد و تلخ گفت.سوخت  هیسا قلب

 يدار یچه توقع ،ینیب یکه ارس و کشته نم يخودت و مرد نیهمه سال ب نیبعد از ا یتفاوت چیه یوقت_

 بوده محسن؟ یچ میاعتراف کنم نقشت تو زندگ

 . عقب رفت یقدم هینشست و سا محسن

 ؟يریوم يذاریسال بودنه با منو م ستیعکس ب هیبا  یوقت هیفرقم چ_

 دمیفهم یکه چرا وقت يدیوقت از خودت نپرس چیکدوم عکس؟ ه. پسر منه محسن شیشهاب با تمام دور_

من دراومدن تا  يخاك روبرو نیا يفقط مردا! انهیتو خودم؟  ختمیو ر دمی،سکوت کردم؟ درد کش هیشهاب ک

اما من . دیکرد لهو غرورمو  تیو شخص تیهو.دیدیکش خمیبه چهارمنکرده  يبه جرم ها شهیقضاوتم کنن؟ هم
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 يذارم بخاطر اشتباهات نکرده ام، رو ینم ستهیهمروبه روم با ایدن. محسن ستمیساله ن ستیب ي هیسا گهید

 نکهیفقط به جرم ا. یکن يشکستن غرور من ، با احساس النا باز يذارم برا ینم. بذارن ریبچه هام تاث یزندگ

 . مجازات شه! شهاب پسر ارسه

 :بابغض ادامه داد. دیرا پس کش شیقدم ها هیکرد وسا یدرسکوت نگاهش م محسن

 ...کم  هیفقط . کم انصاف داشته باش هی. فکر کن محسن شتریکم ب هیبخاطر خدا _

 :برگرداند برود که محسن بلند شد وگفت رو

  ؟يکه به بچه هام دار یبزن ي، فقط حرف از تعهدچقدر بهت وابسته ام  یدون یم یکه وقت نهیانصاف ا_

 .يکرد یکه به خودتم داشتم م یفکر شکستن عشق ،يدیوبه دلم کوب یکه سنگ برداشت یموقع_

 :زل زد شیو به چشم ها ستادیا شیروبرو محسن

 ...که يسالها جسمت با من بود و فکرت با مرد نیتموم ا_

 . و رو نکنه ریقبروز نیقدر ا نیا. بس کن محسن_

 .پس بوده_

نه . تونم کنارت باشم ینم گهیکه د نهیواسه ا. که نکردم خسته شدم يو دفاع از خودم بابت کار حیاز توض_

 یول یباش ،مرهمیآرزو باش خواستمتویم. زخم شد  هیحسرت شد، هیاون . نمیب یکه سالهاست خوابشم نم یارس

 يزدنا رخالصیبا ت ،یمصنوع شنقاب آرام ریبا پنهان شدن ز. مشکوکت يبا نگاه ها. محسن یخودت نخواست

 ... تیناگهان

 کردم که نکردم برات؟ یم کاریچ دیبا گهیمن د_

 .يوقت بهم نکرد چیخواست که ه یکم دلم اعتماد م هی_

 ...میمر_

 يکمتر نسبت به روزها يزیجداماندن از محسن چ نیا. رفت رونیعقب گرد کرد واز اتاق ب. باال آمد هیسا دست

 دیتخت دراز کش يرو. سروتهش ، دوره اش کرده بود یب يایدن یشلوغ انیباز هم م ییتنها. رفتنِ ارس نداشت

سرش را به بالش .طلسم شده بود  ییتنها نیهم یانگار تنها سهم او از زندگ. گذاشت شیچشمها يو دست رو

 ییو تنها یکس یهمه ب نیبدتر از ا يدرد چیه دیشا. دیکه شکسته بود چک یو دل ییتنها انیاشکش م. چسباند

اش سر به سمت باال چرخاند وزمزمه  دهیفقط با دل حسرت کش...نداشت زیچ چیداشت و انگار ه زیهمه چ... نبود

 "شه؟یتموم م یک"کرد
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 جهنمه ر،حالمیمنو بگ دست

 بگم کمه یهرشبم ،هرچ ازحس

 کنه ینم ياریغرورمو ،  بغضم

 کنه ینم يها برام ، کار هیگر نیا

 شهیآت يای، دلم در هرشب

 شهیبدتر ، مگه م. نیازا

 ایتو دن یشگیه حال

 ستیاز حال من ن بدتر

 نیاز هم ن،بدتریتو زم يدرد

 ...ستیتنها شدن ، ن درد

*** 

 

شب قبل و  یخواب یب. شانه اش را تکان داد و اسمش را صدا زد اط،یبا احت یمست خواب بود که دست هنوز

از طرف استاد فرستاد، باعث شد؛ صبح را هم در دانشگاه باشد و تا  شیها یاز هم کالس یکیکه صبح،  يتذکر

غذا بخورد ، به تختش  یقاشق یحت نکهیبدون ا.بود دهیو سردرد امانش را بر یخواب یب. به خانه برسد ، ظهر شود

کرد و  یسرش نچ يباال ایآر دنیباد. پلکش را باز کرد يوال دیرا درهم کش شیابروها. دینفس خواب کیرفت و

 :که دوباره بست به بالش فشرد یسرش را باچشم

 ا؟یآر يخوایم یچ_

 .پاشو کارت دارم_

 .ادیخوابم م. بذارش واسه بعد_

 .بخواب گمیمزخرف م يدیبعد اگه د نیبش قهیدودق! یخواب ای ،یستین ایخوام بهت بگم  یم شبیاز د_

 :باز گفت مهین يسرش گذاشت و با چشم ها ریکسل وخسته دست ز.  دیکش يا ازهیخم النا

 وسطه مگه؟ یمرگ وزندگ يپا ه؟یاتیح نقدریا_

 :شد و گفت رهیبه صورت خواب آلوداو خ ایآر

 .واسه تو مهم باشه دیگفتم شا. دونم ینم_
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 .گهیخب بگو د_

 :گرفت وگفت شیاو را مقابل چشم ها دیسف یگوش ایآر

 .پرت شده یحساب شونمیم به مامان که بهت بده اما انگار حواس اداد شبید_

 :را گرفت و گفت یگوش یبا اخم کمرنگ النا

 ؟يکرد دارمیب نیواسه ا. اینشو آر تیترب یب_

 :حوصله گفت یب ایآر

 .گهیته شانسمه د تیترب یب. شدم یروزا همه چ نیا_

 :نگاه کرد و آن را کنارش گذاشت یبه گوش النا

 شده مگه؟ یچ_

 :سرباال انداخت و چانه اش را خاراند ایآر

 ...یال الیخ یب_

 :دستش را انداخت وگفت ایمنتظر نگاهش کردکه آر النا

 .مهم باشه دبراتیگفتم شا یعنی. خب نشد یخواستم دخالت کنم ول ینم.دمیفهم ییزایچ هی_

 .اعصابم خوردشد. ایآر يریم هیچقدر حاش_

 . رفتم باشگاه شبید_

 :گفت يالنا جد خمباا

. برد یم زیم هیکه  دمیرفتم ارسالنو د یم یوقت. کنم  يکم باز هیاعصابم خورد بود، رفتم .نرفتم یاشیدنبال ع_

 . تعجب کردم

 :حوصله گفت یب النا

 ...کنه و یم کاریداره چ ستیمهم ن گهید. من تموم شد يارسالن برا ا،یآر_

 .باشه نیهم ا!دونم نظرت درمورد شهاب خان  یم دیاما بع. کنه مهم باشه یغلط م. ارسالن بره به درك_

 :را خاراند وگفت شیابرو يگوشه  ایو با تعجب نگاهش کرد که آر دیاز سرالنا پر خواب

 ...که دهیم امیوپ رهیگ یدستم موند، دائم داره شماره اتو م تیگوش شبیاز پر_

 :ستادیدم عقب تر ادر رفت و چند ق ایشد ، آر زیخ مین تاالنا

 ...نزن بگم_
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 :گفت یبا ناراحت النا

 کارت؟ نیدرحد مرگ متنفرم ازا یدون ینم ا؟یآر يدیمن سر کش یبازتو گوش_

 :دستش را باال گرفت وگفت ایآر

دادم به  ویگوش شبمید. رو جواب دادم دهیمنم فقط شماره سپ زدن،یزنگ م یه. به جون مامان غلط کردم _

باعث شد  امشیپ يصدا. رو کانتر بود که برش داشتم تیگوش. رفته  ادشیانگار  یمامان که بهت برگردونه ول

 ...بازه و تیگالر دمتیباز کردم د تویشگل کرد اما تا گو میفضول.هیناز يشماره  دمیبرات که د ارمیبرش دارم و ب

 . تا نزدم تو سرت رونیبرو ب ایآر_

 :او گفت تیصبانع دنیبا د ایآر

 ...اما دیگفتم ببخش یال_

 .خورد نکن شتریاعصابمو ب. ایآر رونیبرو ب_

 :ادامه داد يشتریکرد و با خشم ب مکث

 ...ورفتم دانشگاه،تو فمیصبح گذاشتم تو ک مویمن گوش_

 :گرد شده جلو رفت و گفت ییباچشم ها ایآر

 .ینزدم ال فتیبه مرگ خودم دست به ک_

 :نگاه کرد و گفت یباحرص به گوش النا

 .مزخرفشون يایکمپان رنیفقط بلدن پول بگ. رسرمیگذاشتم خ تیمثالقفل وامن_

 :خنده اش گرفت ایآر

باسه بار تالش .از چهار طرفه " يا" هیدونن رمزت فقط  یهمه م ی؟ خب وقت يدار کاریبه سازنده هاش چ_

 ...و هیفقط جهتش چ ننیکه بب ارنیبه دستش م

. پشت سرش خورد زیداد وبالش به م یجا خال ایآر. نثارش کرد يبلند شعوریطرفش پرت کرد و ببالش را به  النا

 :به طرفش رفت و گفت

 ...ماچت کنم هیبذار . بابا من که رسما گفتم غلط کردم_

 :ناراحت عقب هلش داد و گفت النا

 .برو اونور اصال حوصله اتو ندارم ایآر_

 .بابا دیببخش_
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 ؟یشناس یم یشخص میبه اسم حر يزیتو چ_

 .شما احتماال بوداره سییارسالن ور نیب يکه باز شدیاالن شستم خبر دار نم شناختمیاگه م_

صاف . به تنش وصل شد یکیمرتبه انگار شوك الکتر کیاما  دیبگو يزیاو پرت کرد وخواست چ يبرا یدست النا

 :گفت ينشست و با ناباور

 ؟يا يچه باز ؟يباز ؟یچ_

 :به تخت او اشاره کرد و گفت ایآر

 !افتادم  نم؟ازپایبش_

 :کرد وگفت زانیرا ازتخت آو شیکالفه پاها النا

 ه؟یچ انیو فقط بگو جر نیبش_

 :وکنارش نشست دیرا باال کش راهنشیپ يها نیآست ایآر

 .بارم تو کل کل ارسالنو برده هیقهاره و اردیلیانگار تو ب یول یدرست خبر ندارم ال انشیواال از جر_

 :گفت اریاخت یبا بهت نگاهش کرد وب النا

 ا؟یآر_

  ه؟یبابا چ يا_

 :و گفت دیاش کش یشانیدست به پ النا

 . ایبگم شهاب،اشتباه گفتم آر خواستمیم_

 :برادرش نگاه کرد و ادامه داد به

 .ستیمطمئنم که ن یعنی. ستیشهاب اهل قمار ن_

 :شده گفت زیر ییبا چشم ها یآن آشفته بازار داغِ دلواپس انیم ایآر

 شد شهاب جان؟ ی؛ ک سییجناب ارجمند ر نیتو اول بگو بدونم ا_

 :براق گفت یدر آمد و با نگاه کفرالنا

 ا؟یآر هیاالن وقت شوخ_

 :سرش را خاراند وگفت ایآر

 .نه يبخوا شوییخدا_

 .پس بخاطر همون خدا حرف بزن_
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 :زد وگفت ینگلبخند کمر ایآر

 یسفارش شده رو م زیبرد گفت م یو که داشت م زیم.بودم يکنار ورود يچون تو راهرو.دیارسالن منو ند_

رو  ایرازیصاحب باشگاه گفت نکنه همون پسر ش. نیو بزنم زم یکی دیبا هیمرگ وزندگ هیامشب قض. خوام

 . وگفت آره دیارسالنم خند ؟یگیم

 :گفت النا

 باز تو تهران کمه؟ اردیلیو ب يرازیپسر ش_

اومدم نشستم  یالک يفکر کرد. شهاب باشه ،کمه يکه تنها پسر عمه  کلیبااون ه لیریخانم، ام ینه ال_

سرش  خوانیافتاده که م نشونیب یدونم چه کل کل یحاال من نم. تقلب یعنیاونا  یسفارش زیم. زنم یوحرف م

 . هست يخبر هیمطمئنم امشب  یکنن ول يباز

 نیشهاب چرا قرار بود چن. دستش چنگ زد ریز یبه روتخت. شد ریبه قلب ِ النا سراز ایبد دن يحس ها تمام

 ...ایبود  دهیاز گذشته فهم يزیارسالن چ دیشا. درذهنش روشن شد  یچراغ شیها یجیگ انیکند؟ م یحماقت

. ها را باز کرد امیکس پبا عیسر. خاموش بود یشهاب را گرفت اما گوش يشماره .را برداشت  لشیموبا عیسر

او  دیکرد شا پیتا عیو سر دیلب گز.دیپشت هم شهاب را د يها امیپ.نداد تیبود اما اصال اهم نینازن امیپ نیاول

او سرخم کرد و  يقراریب دنیباد ایآر. دستش فشرد انیرا م یچشم بست و گوش. دیاش را روشن کرد و د یگوش

 :گفت

 ه؟یقصه چ یدون یم... یال_

 :بسته گفت يباهمان چشم ها النا

و همون روز به شهاب نگفتم تا حماقت اون باعث سو استفاده  قتیکردم و حق یاشتباه هیدونم  یفقط م_

 .ارسالن نشه

 .واقعا حماقته نیاگه قصه اش مثل برگشتن مادر ما مهمه و ازش پنهان کرد_

لبخند تلخ . پر کرده بود بیعج یرا حس ایرآ يعمق چشم ها. بلند شد که گردنش درد گرفت عیالنا آنقدر سر سر

 :به لب آورد و گفت يوزهر آلود

 نه؟.منه دنیاز فهم. ستیرفته تو هفت ،هشت سالت بوده؛ پس تعجبت از ندونستن ن یوقت_

 :گرفته گفت ییباصدا النا

 ا؟یآر یگیم يدار یچ_
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 :زد و رگ گردنش باد کرده بود یم ياش به تند قهینبض شق.آب دهانش را قورت داد ایآر

کلفت من  گهیم ه؟یکه مادرمه ک ینیپس ا گمیم. من مادرتم گهیشده وم دایپ یکی هویبعد از نوزده سال _

 ...و دیمو ازم دزد یوپرستار شما که زندگ

 :گفت تیو با عصبان دیرا کش ایآر يشانه  النا

 ...درمورد مامان يحق ندار_

مث قارچ جلوم  یکیتا ! نیدونست یهمه اتون م یوقت نیناراحتم که چرا بهم نگفت نیازا. النا مامان عشق منه_

 . کنم یم ینگه آه پسرم و در باغ سبز نشونم بده که توجهنم دارم زندگ ایهند لمیسبز نشه ومث ف

 :گفت یبا نفس تنگ النا

 رانه؟یا... میمر_

 :سر تکان داد و بلند شد ایآر

 . زهیتو سر جفتتون بر یخواد چه خاک یم ستییر نیا نیاالن بب میزن یدرموردش بعدا حرف م_

 .صبر کن ایآر_

 :دیلرز ایآر يصدا

 .بگم که بدباشه يزیچ هیترسم االن  یم. کم حالم بهتر شه  هیبذار . ینگو ال يزیبه مامان چ_

و  دهیچیبه هم پ طیشرا. رفت رونیقطره اشک ازچشم پسر جوان افتاد وب کیو  ایلب زمزمه کرد آر ریالناز

 انیالنا سرش را م. زهر داشت ششی، سربرداشته بود و ن دهیکه سالها خواب يگذشته مثل مار.شده بود یبغرنج

 .ختیفقط اشک ر صالیگرفت و با است شیدست ها

*** 

 

 رونیچه زمان ب دیاصال نفهم.وارد خانه شد ایبود که آر دهیهنوز به در نرس. رفت رونیوب دیرا پوش شیها لباس

 :دیقدم تند کرد و به او رس ایآر. رفته است

 ؟يریکجا م_

 .امیزود م. کار دارم ییجا_

 :را روکرد وگفت یکارت. تر شد کیکرد و به النا نزد يبه در ورود ینگاه ایآر
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 يپسرعمه  یدون ینم. افتهیباغ انگار ض هیتو . یآدرسو از صاحب باشگاه گرفتم ال نیبا هزار دوز و کلک ا_

 ...شهاب

 :و گفت دیکارت را ازدست او کش النا

 . زنم یخودم بهش زنگ م_

 :دنبالش راه افتاد ایآر

 .امیخب؟ بذار منم ب يریکجا م_

 :گفت يمکث کرد اما فور يلحظه ا النا

 وایو ش لیریبه ام دمیمنم آدرسو م. خوب نبود دوباره یلیامروز حالش خ. مامان باش شیتوپ. امیمن زود م. نه_

 .رمیخودم نم. امیوم

 :با اخم گفت ایآر

 ...اما النا_

 :با تضرع گفت النا

 فیرو برات تعر ییزایچ هیبرگردم . يایب شهیاما نم یدستت درد نکنه که به فکرم. توروخدا معطلم نکن ایآر_

 باشه؟.کنم یم

به دو  ینگاه. رفت نرویوب دیصورت او کش يدست رو.زد يا مهیالنا لبخند نصفه ن.  ستادیا یبا وجود ناراحت ایآر

. که تلفنش زنگ خورد ردیاو را بگ يشماره  دیکش رونیاش را ب یگوش.نبود لیریاز ام يخبر. طرف کوچه کرد

کرد آرام وخونسرد  یسع. دهیچرا ترس نستدا ینم. دیو دستش لرز ستادیکوچه ا انیارسالن م يشماره  دنیباد

 يآب دهانش را قورت داد و انگشت رو. کند فشیهم ضع یهمه اتفاق و شوك درپ نیباشد و اجازه ندهد ا

 :دیکش نیاسکر

 بله؟_

لبخند . چسباند زیو آرنجش را به م دیکش زیرنگ م رهیت تیماه ياو ، دست رو يصدا دنیبا شن ارسالن

 :برلب داشت يمرموز

 خانم؟ یاحوالِ ال_

 شیکرد مثل او با مکر پ یسع. وداهدافش ب شبردیپ يبرا شهینرمش کالمش هم. شناخت یلحن او را م النا

 :برود
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 ؟يدار يکار. ممنون.خوبم_

لبخندش عمق . شود جکتیشماره اش ر شهیاصال منتظر بود مثل هم. لحن آرام رانداشت نیتوقع ا ارسالن

 :گرفت يشتریب

 بهت نداشت؟ يتو بود و کار ادیبه  شهیم_

 .کوتاه ازت متنفر شدم ياون رابطه  یکه بخاطر سو استفاده ات ط یدون یم یباش يو مغرور یاگه آدم منطق_

 . نثارش کرد یو النا دردلش فحش دیخند ارسالن

 .بتونم جبران کنم دیشا. زمیشده عز کیعشق و نفرت بار يفاصله _

 .ارسالن ستمین یمن آدم احمق_

 ؟یمطمئن_

 .حرفتو بزن_

 . از بچه ها یخداحافظ يوئه براکوچول افتیض هی! یامشب دعوتت کنم مهمون خوامیم_

درسر  يچه نقشه ا. بود بیعج "یخداحافظ" يواژه . گرفت یبیقلبش را ارتعاش عج. دیچسب نیالنا به زم يپا

 او بود؟

 ؟یهست... یال_

خواست موضع قدرتش را حفظ  یحرکت م نیانگار باا. دستش نگه داشت انیرا محکم م یزد و گوش یپلک النا

 :کند

 .نداره دعوتتو قبول کنم یلیدل_

 ؟یاگه شهابم باشه ،چ_

 !به خودش مربوطه، نه من شیریگ میآدم عاقل وبالغه و تصم هیاون _

 ن؟یبهم زد_

 !نه. خوشحال نشو_

 :جمله اش گفت يدر ادامه  تیخصوصا که النا با قاطع. ارسالن محو شد لبخند

 !یتوقت درکنار من نداش چیمثبت داره که تو ه ازیامت هیاون _

 :با تمسخر وحرص گفت ارسالن

 البد قمارباز نبودنشه؟_
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 .دوسش دارم. نه_

 :را قطع کند که ارسالن گفت یخواست گوش. ارسالن مو به تنش صاف کرد ي خنده

 .برفه ریز يانگار سر همه اتون بدجور. ایفرستم ب یکه برات م یآدرس نیپس حتما به ا_

چه  يباز نیتوانست درك کند ا ینم. بود دهیچیافکارش درهم پ.را بست شیرا قطع کرد و چشم ها یگوش النا

دانست و  یدهد؟ اگر ارسالن گذشته را م يا جهیتمسخر آلود قراربود چه نت يخنده  نیا. دارد یدر پ يزیچ

شهاب نداشت تا بخواهد در  ي ذشتهاز گ یکه اطالع میدانست؟ مر یاصال او از کجا م! داد یوارونه جلوه اش م

مثل .چشم باز کرد. از آن تصادف جان سالم به در برده هیدانست پسر سا ینم یکس یحت. او قرار دهد اریاخت

خاموش . شهاب را گرفت ينگاه کرد وشماره  یخاموش گوش يبه صفحه . بود دهیچیسر درگم به هم پ یکالف

درونش، آن  يماریب ریاسخورد که چرا  یهنوز حسرت م. داد هیتک یدر آن حوال یبه درخت. اش گرفت هیگر. بود

 ...را نگفت قتیحق يروز درمقابل شهاب سکوت کرد وهمه 

 گرید! مانده بود به هفت قهیچنددق. به ساعت نگاه کرد. صورتش را پاك کرد يرو يسرخورده  يها اشک

 یفقط گفت اگر م.رود ینگفت خودش هم م. خواند شیرا گرفت و آدرس را برا لیریام يشماره .معطل نکرد

اگر  یشد، حت یشروع م يزچون اگر با. نکند  يباز يتواند زودتر خودش را برساند تا شهاب سر شرط احمقانه ا

خواست دست او به آن چوب  یفقط نم. شد یاجرام دیداد،شرط با یوشهاب ادامه نم دندیرس یم يباز انیم

خودش رابه . راقطع کرد یاد و گوشند یداند، جواب یاز کجا م دیکه پرس لی ریبه سوال ام یحت. بخورد یلعنت

 ...تلواسان خواس يبرا نیماش کیرساند و  سیسرو یتاکس

**** 

 

 

 .خانم نجاستیهم_

اطرافش را . شد ادهیاز راننده تشکر کرد و پ. به در بزرگ و سبزرنگ انداخت یو روشن هوا ، نگاه کیتار انیم

 یقینفس عم. داشت يادیز يهم فاصله  گرید يالهاینبود اما نسبت به و یدر قسمت پرت الیو. نگاه کرد

 :راننده از پشت سرش آمد والنا برگشت يصدا. بود دهیترس یکم. دیکش

 د؟یایخانم منتظر بمونم ب_
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دور زد و  نیماش یوقت. از سر اجبار و مصلحت به لب آورد و فقط تشکر کرد و از او خواست برود يلبخند النا

اوهم در . را گرفت لی ریام يشماره . شهاب باز خاموش بود يشماره .دیکش رونیب فشیرا از ک لشیموبا.رفت

رفتن به او  يبرا يزیچ لیریام فتبود که او جواب داد اما گ وایجواب دادن ش دشیام نیآخر. دسترس نبود

 ی، النا خداحافظ ینیکرد که چه شده است و او کجاست که با توقف ماش یم میج نیداشت اورا س. نگفته است

 :نور منعکس شده آزارش داد و چشم چرخاند اما صدا آشنا بود. راقطع کرد یکرد و گوش

 النا خانم؟ یکن یم کاریچ نجایشما ا_

 :زد و جلو رفت يمعراج لبخند. سالم اورا جواب داد. با تعجب نگاه کرد النا

 ...کنه نییقرار مالقات واسه من تع هیصدبار به شهاب گفتم _

 ؟یکن ینم یعرفخانمو م... معراج_

النا شب . آمدند شیعقب رفت ودختر وپسر جوان پ یمعراج کم. شدند ادهیپ نیِ معراج بودند که ازماش همراهان

 :کرد یگفت و معراج او رامعرف يریبخ

 . از دوستان وهمکاران هستن بچه ها_

 :افزود يالنا نگاه کرد و بالبخند معنادار به

 .ادیبه هم م یلیخ لشیالنا خانمِ روشن که اسم وفام_

 :معراج که هنوز متعجب بود ، دوباره گفت. لبخند زد و تشکر کرد النا

 ؟  یبچه ها هست ياز همراها_

 .راستش اومدم دنبال شهاب_

 :شد کیمعراج به هم نزد يابروها

 ؟یمطمئن نجا؟یا... شهاب_

 :فتنگاهش کرد که معراج به همراهانش گ يدیو ناام دیبا ترد. خودش را باخت النا

 .امیداخل ؛ من با دوستمون م دیشمابر_

 :تر شد و گفت کیبه النا نزد بیمعراج دست در ج. نکردند یوپسر جوان مقاومت دختر

دوروزه تلفنش  یکیخواستم دعوتش کنم اما  یبرنامه جور شد م یالبته وقت. باشه نجایدونم شهاب ا یم دیبع_

 افتاده؟ یاتفاق. ستیخاموشه وخونه هم ن

 . دینه، ممنون که اطالع داد_
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 :کرد که معراج گفت یزد و خداحافظ يلبخند

 .ما باش ي ژهیشما مهمون و. رسونمت یداخل ، خودم شب م میبر ایب ،ياومد نجایتوکه تاا_

 .برم دیاما کاردارم وبا. ممنون از دعوتتون_

 :دیرا باال کش شیاو لب ها یلحن محکم دنیبا شن معراج

 . ادینم رتیمطمئن گ نِیمنطقه ماش نیهوا و ا نیتو ا. رمیآژانس بگ هیپس بذار برات _

 .فرستاد رونینفسش را ب النا

 . دیکن یلطف م_

 .ادیدرم تیو خستگ يخوریقهوه هم م هی. ستیدرست ن ستادنیا نجایا. ادیداخل تا ب ایپس ب_

 يزیتم یول عیوس يمحوطه . به اجبار دنبالش راه افتاد و وارد باغ شد. دعوتش را رد کند دیدور از ادب د النا

مهمان داخل سالن بود  يتعداد. به اطراف نشان ندهد یبود که توجه ریداشت، اما ذهن النا آنقدر مشوش و درگ

دختر جوان . شد یا طوالنمعراج جلو رفتند و نگاهشان به سمت الن دنیهمه باد.  دیرس ینفر نم یبه س دیکه شا

 یتاکس ي، خواست شماره  یکرد و معراج با صدا زدن ِ کس یجمع یسالم. امدیاز حالت نگاه ها خوشش ن

سالن  يبزرگ انتها يزهایاما هنوز ننشسته بود که نگاهش به م ندیوبه النا تعارف کرد بنش دیرا بگو سیسرو

 :وچشمش به دنبال شهاب گشت که معراج گفت ستادیهمانجا کنار مبل ا. افتاد 

 ؟یستیکه ن يزیاهل چ_

 :شوکه سر برگرداند النا

 بله؟_

 :دیخند معراج

 ...و یراحت باش يخوایم. بار باال هست گمیم_

 :گفت يحرفش فور انیم النا

 .ندارم لیم يزیچ. ممنونم_

 که اشکال نداره؟ ادیب رترید قهیآژانس ده دق_

 یاگر موقع ورود آن دخترك رانم دیشا. راحت تر کرده بود یرا کم الشیمع مختلط خج. مبل نشست يرو النا

 یمبل يمعراج رو. تکان داد و نه گفت يسر. شد  ینم الیکرد و وارد و یوجه به معراج اعتماد نم چیبه ه دید

 . اش باالنا کمتر شد فاصلهمبل گذاشت که  يدسته  يسفارش قهوه داد و آرنجش را رو. نشست  کشینزد
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 شد؟ یم یچ ،يگذروند یبد م ستونییبودنِ ر الیحاال امشب و به خ_

 :با جسارت گفت النا

 .امیب نجاینداشت بخاطرش تا ا یلیواال دل ستیمن ن سییشهاب فقط ر_

 :زد یبیلبخند عج معراج

 !یرکنبه شهاب فک ستین فیگفتم تامن هستم ح یواال م ادیکه از دور زدن خوشم نم فیح_

 :برنده گفت النا

 .کنه یعوض نم شویباشه لحن کالم، معن ادتونیفقط  دیدار یکالم خوب استیس_

 :زد شیبرا یچشمک معراج

 !گهیدور رو زدم د یعنی_

 :عقب نشست النا

 .و زودتر رفع زحمت کنم تونیزبانیم يمجبورم بذارم پا ادیآژانس ن گهید قهیتاده دق_

 :باخنده دو دستش را باال برد معراج

 . یاک. ممیتسل_

 :شد و ادامه داد بلند

 .راننده برسونتت گمیم. کن لیشما قهوه اتو م_

 ...الزم_

 .بره يبوده، با دلخور یو از سر خوش شانس ژهیو يکه برام بدجور یذارم مهمون یمن نم. الزمه_

خدمت گرفت  شیرا که آماده شده بود ، از پ يمعراج فنجان قهوه ا. مقاومت،تشکر کرد يبار به جا نیا النا

 .سالن رفت يمقابل او گذاشت و خودش به سمت پله ها.

کرد؟ به سرش زد با  یمعراج چه م يالیدرکار نبود اما پس در و یاشتباه دیشا. دیچرخ زهایالنا به سمت ِم نگاه

ارسالن هم باشد اما درحال  دی، با دیایب نجایاگر شهاب ا. را تکان داد  سرش ياما فور ردیارسالن تماس بگ

 :جواب داد عیسر لی ریام يشماره  دنیتلفنش ود يبا صدا. کدام نبودند چیحاضر ه

 نشد؟ يالنا؟ از شهاب خبر ییکجا_

 .لواسونم اما انگار آدرس و اشتباه اومدم... راستش.. من _

 ...یلواسون؟ توکه گفت_
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 ...واجبه.  نمیشهابو بب دیبا. ریام امینشد ن_

 دنبالت؟  امیب ییکجا. خب یلیخ... آخه دختر_

 ...یول انهیدونم درست اومدم  یکه برات فرستادم ، نم یهمون آدرس_

 ...یعنی. شده فیسه تا درخت هم روبروش رد. با در سبزرنگ المیو هی يمن االن روبرو نیبب_

 :با تعجب گفت النا

 .ستیاز شهاب ن ياما خبر المیو نیمن تو هم_

 :بلند گفت يباصدا لیریام

 ...و بهیآدم غر هی يالیتو و یرفت_

 ...یعنی.دونم اشتباه کردم اما با معراج اومدم یم. نشو یعصبان _

 ...النا_

فقط  لی ریبه ام یداخل گوش. بود ، شوکه نگاه کرد ستادهیاش ا یقدم کیسربلند کرد وبه شهاب که  عیسر النا

مرتب اما  يشهاب با ظاهر. رفت شیپ یو قدم ستادیا. افتاد نییو دستش پا "آدرس درسته" دیتوانست بگو

 :و با استرس گفت دیلب خشکش کش يزبان رو. و آشفته مقابلش بود  بیعج ییچشمها

 ...شهاب؟ چرا یکن یکار م یچ نجایتو ا_

 :گفت یبیو با لحن عجحرف ا انیم.تر شد کینزد یکم شیزد و ابروها یپلک شهاب

 ؟يتو با معراج اومد_

 :زده گفت رتیالنا باز شد و ح يابروها

 ...یعنی. نه_

 شهاب؟ نییپا ياومد_

نگاهش سخت  ینفوذ به حالت و معن.کرد  یشهاب هنوز به النا نگاه م. اجازه نداد او حرفش را کامل کند معراج

 :اما خود را نباخت و به معراج نگاه کرد امدیالنا خوشش ن. بود

 ست؟یشهاب دعوت ن یشما که گفت_

 کنه؟ یهم م یمگه فرق_

 :رفت شیالنا نگاهش کرد و معراج پ.شهاب ، معراج راهم متعجب کرد  زیت لحن

 شهاب؟ يایمن خبر داشتم تو م_
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 :با اخم نگاهش کرد اما انگار آرامش قبل از طوفان بود شهاب

 !وسطه  گهیقرارد هیونستم د یمنم نم. نه_

 يدست رو عیسر ند،یبگو يزیآنها چ نکهیقبل ازا.سو تفاهم شده است دیمعراج فهم. نگاهش کرد يبا ناباور النا

 :شهاب گذاشت وگفت يبازو

اونجا  دیبر. قاب عکسمه ریاتاق من ز دیکل... روبه باغ يسمت اتاقا رهیکه م ضهیراهرو عر هیسالن  يانتها_

 . دیراحت حرف بزن

 :کرد که او اخم کرد یهنوز به معراج نگاه م شهاب

 ...نگاهات نزد تو فکت پسر نیتا بخاطر ا گهید برو د_

صحنه  نیپله ها شاهد ا يارسالن که از باال. سالن رفت يزد و با گرفتن مچ ِ النا به سمت انتها یپلک شهاب

 :ستادیراج اآمد وکنار مع نییپا يفور. بود تعجب کرد 

 کجا رفتن؟ نایا_

 :سمت او برگشت و بااخم گفت معراج

 ! به توچه .فرض کن عشق وحال_

 :دیاوراکنار زد تا دنبالشان برود اما معراج دستش را کش ارسالن

 کجا؟_

 :گفت یعصب ارسالن

 . خراب نکن ویمعراج، پس همه چ يدست من داد یرفاقت التویامشب تو و_

 :ستادیابلش ادست به کمر مق معراج

 نجایا يدیکه شهابو کش هیچ هیمث بچه آدم بگو قض.باتو ندارم که آبرومم بذارم پات ارسالن يرفاقت حاد_

 .يوحاالم کبود شد

 :با حرص گفت ارسالن

 ...معراج_

 ... زیسرم ادیبکن،شهابم م تویبرو باال باز... مرگ_

 :برود که ارسالن خودش را به او رساند و آرام گفت دیرا کش راهش

 .شدن به شهاب منصرف کنم کیمن برنامه دارم النا رو از نزد_
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 بشه؟ یکه چ_

 .خواهر وبرادرن_

 :گشاد گفت ییمعراج با شوك برگشت و باچشمها سر

 ؟یچ_

 ...سالن برگردد يانتها يوشانه باال داد تا چشم معراج به سمت راهرو دیکش ششیدست به ته ر ارسالن

 

رفت و درست  شیپ یقدم. نگاهش کرد یعصب ییبا چشم ها. و سمت او برگشت  دیاتاق را به هم کوب در

 :ستادیالنا ا يروبرو

  ؟یعام و خاصم کن يو مضحکه  ياز من مترسک بساز ادیخوشت م یلیخ_

هم از سر  نجایحضورش ا است و ینگاه و انقباض فکش و لحن کالمش ، النا را مطمئن کرد او عصبان حالت

. به آرامش و فرصت داشت ازی، ن قتیصحبت کردن و گفتن حق يبرا.کرد آرام باشد یسع. است تیعصبان نیهم

. رفت شیو پ دیکش تارشدست از مرز رف یکم نیبنابرا. دیطلب ی، ظرافت تعقل را م قتیهمه حق نیا یسخت

 کیآغوش او، اعتراف به محبت و دل سپردنش کند اما دست شهاب مثل  يخواست با حس گرما یدلش م

 :خش دار گفت ییشد و با صدا دهیمقابل او کش وارید

 . نکن النا يبا من باز. کردم، چندروز آرامش ندارم تیخر هیبار  هی_

 :او نگاه کرد يفرار يو به چشم ها ستادیا شیسرجا. کرد خی النا

 شهاب؟ يفکر کرد یدرمورد من چ_

 نمونیب يزیاگه قراره چ دمیم حیترج. داغ کردن و ندارم يمنتها بهم ثابت شد من جنبه . یچیدرمورد تو ه_

 . خوره یبراش داشته باشم واال فقط حالم از خودم بهم م یهیتوج هیفاصله بندازه، 

 :دخترك قفل شد يچشمها سیباال آمد و در مردمک خ شیچشمها

 یواسه داشتنت دست وپا م. خوره به جونم افتاده نیمدت ع نیا يزیچ هی. النا ستمین یمن آدم حرمت شکن_

که ظاهرا  يمن از گذشته ا... گذشته. کرد یکیشد که شب و روزمو  یکلمه ت کابوس هی یرفت یزنم اما وقت

 . چون حقمه.بدونم خوامیمتنفرم اما م. زخم بزرگ مونده متنفرم هیرفته و فقط ازش 

 .رفت شیشد و پ کیبه هم نزد شیابروها. دیر نگاه النا دترس را د ي هیسا

 بنده ؟ یکه ارسالن بخاطرش باهام شرط م هیاون گذشته چ_
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 :باحرص گفت النا

  ؟یکن یم یعقل یتو چرا ب. ارسالن غلط کرد _

 :شهاب باال رفت يصدا

.  یستین لدایتو. خودم بکشم  اشتباه و تا اخر عمر دنبال هیبشم و  الیخ یتونم ب ینم. خوامت  یم نکهیواسه ا_

 ...ذهنم نگه دارم وبگم قسمت بود و يگوشه  هیاسمتو  شهینم

 :با بغض گفت النا

 ؟یتو سرش قمار کن یکه زندگ يزیسر م ینشست نیواسه هم_

 :گردن صاف کرد شهاب

 یکه تورو مجبور م یموضوع نیبفهمم ا دیمن با. تا کار من تموم شه  یمون یاتاق م نیهم يتو هم تو. آره_

 ؟ هیچ یش کیکنه دائم دور ونزد

 :سمت ِ در رفت که النا دستش را گرفت به

 ...مدت  نیتوا یاگه بهت بگم و فکر کن_

 :دیسر چرخاند و نگاهش کرد که او لب گز شهاب

 .خودم بهت بگم دمیقول م.  میبر ایب_

شماره  دنیباد. النا زنگ خورد لیه موباکرد ک یهنوز داشت نگاهش م. برداشت بیعج ییشهاب را غوغا درون

 :آب دهانش را قورت داد وگفت. به شهاب نگاه کرد که حواسش به تلفن او بود. تلفن را خاموش کرد  ایآر ي

 ...هست که نمونیب ینسبت هی_

 :برد شینکرد و سرپ ییشهاب اعتنا. که به در خورد ، حرف النا قطع شد يضربه ا با

 النا؟  یچه نسبت_

 یتازه م.دیلرز یدلش م يبود،دست وپا دهیکرد حرف زدن راحت است اما حاال که وقت عمل رس یم فکر

 :، شهاب گفت لیریام يصدا دنیبه که در خورد و شن يبا ضربه ا. حق دارد هیکه سا دیفهم

 .يباشه قول داد ادتی_

 یکه شهاب اعتماد کرد،کاف نیهم. کردند یخانه فرار م نیازا دیبا.سمت در رفت عیسر. زد  ییلبخند گذرا النا

تمام . عقب رفت یاراده قدم یآرش ، شهاب جا خورد اما النا ب دنیباد. نبود لی ریدر راباز کرد اما فقط ام. بود

 کی. شد جیگنگ وگ. دیچیدر ذهنش پ هیبغض آلود سا يصدا. تلخ گذشته انگار در ذهنش حک شد ریتصاو
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نفس . دیچیواتاق پ الینبود دور تا دور آن و هیکه قابل توج یمیانگار وزن حج. فضا را پر کرد یبیعج ینیسنگ

. دیسالن چرخ يدر انتها ياراده سمت پنجره ا یقلبش گذاشت وچشمش ب يدست رو. شد نیالنا سنگ يها

شدن  دهیبا کش. دزبانش را بند آور يخاکستر يآن هاله  یدر آن فضا پررنگ. پنجره افتاده بود يرو يا هیسا

 نیکه ا کردیدعا م. نداشت یحس خوب. گذشت شیبه شهاب نگاه کرد که از کنار عمو. دستش به خودش آمد

را  يببرد عمر یو شهاب پ فتدیمرد ب نیا يخواست باالخره نقاب از چهره  یچقدر دلش م. راه زودتر تمام شود

چرا  دیفهم یاما نم. را پنهان کرده بود قتیکه آفتاب حق يا هیسا. عمر گذرانده است یومنت چه کسان طیبل ریز

 کرده است؟ خی

 .باهات روشن کنم دیرو با زایچ یلیخ فیکجا شهاب؟ تکل_

از پشت سر  لیریرا درختان پر کرده بود، ام شترشیب یمیکه ن يمحوطه ا انیم. به آرش نکرد ییاعتنا شهاب

 .برود رونیب یتا از درپشت زدیخانه شده بود که فضا را دور م وارد يگریانگار شهاب از در د.  دیرا کش شیبازو

 . معراج ببره شیاومده آبروتو پ!  گهیم ادیاز دهنش درم یشهاب؟ داره هرچ یکن یچرا فرار م_

 :و داد زد ستادیا شهاب

 وسط جمع شدن؟ نیچرا همه ا ؟یچ یعنی_

 :مداخله کرد النا

و مادرش آورده ،  ایدلش خواسته سر آر ییدلش خواسته گفته ، هربال یعمر هرچ هی تونییدا. ریام میبذار بر_

 ...امروزشم روش ، فقط يحرفا

 ؟یدون یتو از کجا م_

 :آب دهانش را قورت داد. شهاب نگاه کرد یبا استرس به صورت عصب النا

 و؟ یچ_

 النا؟ یدون یرو از کجا م ایاسم آر_

 برادرشو بشناسه؟ دینبا. چون خواهرته_

 مرخینگاهش به ن.انگار قلبش از حرکت افتاد. شد یبر مغز النا خال رخالصیکوبنده ووحشت آور مثل ت ییصدا

 يو قمار رو يباز نیا. جا نخورده بود. داشت یقدم برم يآرش با لبخند دلهره آور. دیشهاب چسب يمات مانده 

 يپنجه  انیت النا هنوز مدس. ادشهاب النا را تکان د يگونه  دنیپر. شهاب بود یآبرو و احساس وزندگ
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ماند و پوزخند  رهیشهاب خ يمات مانده  يبه صورت و چشم ها. ستادیا شیآرش روبرو. قفل بود رومندشهابین

 :زد

 ...مادرت ؟یخواستم ازم دور بمون یچرا نم يدیحاال فهم_

 :و گفت دیشهاب را کش يبازو النا

 . بزن دنیاالن خودتو به نشن. شهاب میقرار بود ماباهم حرف بزن_

داشت راه  یچارگیب. آرش درحاله له شدن بود زیپوزخند تمسخر آم ریز. اش گرفت هیگر.النا باز زنگ خورد تلفن

 یرا م گرید یبغض کهنه داشت روزگار نسل کیآتش . کرد یم لیتبد بیعج یباز مقابلش رابه بن بست

 :دش دهینش کشتوا يمانده  یباق يرو يخنجر قو کیقدرتمند آرش مثل  يصدا.سوزاند

کردم جور  ینشدن اسمشو عوض کرده دختر خانم؟ فکر م ییکه واسه شناسا ستیمادر تو ن نیآذ هیمگه سا_

 .به هم یحس نیشدن دوتا بچه هاش با هم چ کینه نزد زه،یما برنامه بر یخرابتر شدن زندگ يبرا يا گهید

امروز قصد خاکستر کردنِ روزگار و  نیتا هم شیبرگشت که آتش چشمها يپربغض النا سمت ِ مرد نگاه

 .را داشت هیسا تیمعصوم

هوستون دستتون به خون ِ برادرتون آلوده  شیسرد شدن آت ياون موقع برا دیشا. نیدیترس یکاش از خدا م_

 .شد ینم

 یب.سخت وسوزاننده شد. گرفت ییمعنا رقابلیو غ بیعج يرا دود شیچشمها یو به آن دیاز رخ آرش پر رنگ

 .همه شوك جانش را بدهد و چشم ببندد نیپتک دوم برسر شهاب خورده و کم مانده بود مقابل ا نکهیاخبر از 

 .کرد ینداشت فرار نم یاگه مشکل هیسا. نکن دخترجون فیمن تعر يمادرتو برا ياحمقانه  يقصه _

صدا و چشم . وآخش در آمد دیچیکه درد در مچش پ دیشهاب چنان دستش را کش د،یبگو يزیخواست چ تاالنا

 :دیترس یشعله به تنش م کی دنِیآتش ها فقط از زبانه کش نیانگار از تمام ا. دیلرز یشهاب م يها

 راسته النا؟ _

 ... شهاب_

 :داد او لرزه به تنش انداخت يصدا

 است؟  هیمادرت،سا_

 :دخالت کرد و جلو رفت ریام

 ...االن میبر ایب. شهاب _
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 :گفت يالنا فور. اداورا عقب هل د شهاب

 یحرمت شکن نقدریکردم ا یفکر نم یعنی.نشد ینشه ول ينجوریخواستم زودتر بهت بگم شهاب که ا یم_

 ...راحت باشه که

 ؟ یدونست یبدم؟ تو م يا مهیجر نیخط قرمز ، چن هیکه من به جرم رد کردنِ _

 ستادهیبود،جز معراج وارسالن که عقب ا امدهیدنبالشان ن یکس.به اطرافش کرد ینگاه. النا به تب نشست تن

داشته اند اما شهاب درحال خودش  يتوانست در آن حال وهوا متوجه شود که هرکدام چه نقشه ا ینم.بودند

 :خالص را زد ریپوزخند آرش و حرف آخرش ت. نبود

 !گنیدروغ م یوگفت يستادیکه مقابل همه ا هیدرست مادر تیترب ي جهینت نمیا_

. آخرشان رها شود يکردند تا نفس ها یسرش پرواز م يکه کرکس ها باال ين شده بود الشه اوحرمتشا آبرو

 :اما بلند ومحکم گفت دیلرز یم شیهرچند که زانو.بااقتدار برگشت

 ...نیجواب تمام ِ ا. مونه آرش خان یماه پشت ابر نم_

بسته اش  ياش و چشم ها قهیقدست او به ش. حرف النا ساکتش کرد وباترس عقب برگشت انیم لیریام يصدا

 :دادزد یشهاب را گرفت و با نگران يبازو ریز ریام. باهراس به طرفش رفت . باعث شد حرفش را فراموش کند

 .حاال برو عشق کن.راحت شد التیخ يآبروشو برد. بس کن ییدا_

 :شهاب بغض النا راشکست يصدا

 . بذار تمومش کنه. ریخفه شو ام_

به النا نگاه  يبا ناباور ریام. باغ خشکش زد  انیم. جلو رفت اما دست شهاب پسش زد و سمت ِ در برگشت النا

 :کرد و زمزمه کرد

 تو دختر؟ يکرد کاریچ_

 :ستادیمقابلش ا ریلبش گذاشت وخواست دنبال شهاب برود که ام يبا بغض دست رو النا

 .گهید هیکاف. تموم شد_

تو ومادر  ییدا. آدم به خواسنه اشون برسن يسر هیدادن که  بیرو ترت ایباز نیا. ریام ستین نیا قتیبخدا حق_

 ...من

بود  شیآرزو شیپ یتا ساعت دیشد که شا یو چشم درچشم زن ستادیشهاب کنار در ا. داخل آمد ایباز شد و آر در

 ...و حاال ابدیاورا ب
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 :دیپرس عیحفظ ظاهر فقط سر يخبر ازهمه جا برا یب هیسا

 ...و نیستیمگه باهم ن نجا؟یالنا اومده دنبال شما ا_

 !نجانیدختروپسرت جفتشون ا. خانم هیچرا سا_

. عقب رفت  یاراده قدم یب. به سمت آرش برگشت  هینگاه سا. رعد وبرق اتفاق افتاد هیشب يحادثه ا انگار

. دیچیبه هم پ زیهمه چ. کرد نگاهش رهیخ رهیو شهاب فقط خ دیالنا سمت او دو. کرد یم يقراریقلبش داشت ب

 .نفع خودشان تمام شود به يتا باز کردیداشت تقلب م یرحم یکه باز دستان ب ياز گذشته تا امروز

 

 

که  ییتمام حرفها. آمد ادشیماندو تمام سرکوفت ها  رهیخ هیسا يالنا دور بازو يبه دست گره کرده  شهاب

. دیبگو يزیزبان بازکند وچ توانستینه م. توانست قدم از قدم بردارد ینه م. دیزخم شد و روحش را خراش يعمر

 يصدا. را بست شیداد و پلک ها هیتک لنابه ا یناگهان ییروبرو نیاز ا جیگ هیسا. ومرده بود دیفهم ینم دیشا

 . دیچیپ یدور گردنش م اهیطوق س کیبغض به جانش افتاده بود ومثل . دیچیارس در ذهنش پ

تا فقط از  دیکش نیزم يرا رو شیپاها. شانه اش بود يرو نیکوه سنگ کیفرار کند اما انگار  خواست یم شهاب

 دهیبا کش هیسا. توانست تالش کند تا نفس زدنش مقابل آنها تمام نشود یحداقل م. زدیمقابل نگاه آنها بگر

 ینفس یجلو رفت و با ب. داند یم هدانست ک یم. دیاش اصل قصه را فهم ختهیاو و حال بهم ر يشدن قدم ها

دست به  هیسا. به طرفش رفت  لیریام. زدیآمد تا بگر رویشهاب ن يانگار به قدم ها. "ایآر"لب زمزمه کرد ریز

جان تر  مهیانگار هر قدم او دور تر شد، قلبش ن. شهاب بود  ينگاهش هنوز به رد پا. ستادیگرفت و ا ینیماش

 :زمزمه کرد ینفس یرا فشرد و با ب لنادست ا. کمتر شد شینفس ها. شد

 ...نذار بره. نذار تنها بره. اشتباه منو نکن النا_

 ...آخه تو... مامان_

 ...برو. برو النا_

. را به خانه برگرداند  هیفقط باالتماس خواست سا.کرد  ینگاهش م ریکرد که مات و متح ایبه آر ینگاه النا

 :را گرفت شیجلو رفت وبازو ایآر. دست به قلبش گرفت هیسا. دیکه آنها رفتند دو يریدنبال مس

 چه خبره مامان؟ نجایا_

 ه؟یپسرته سا نمیا_
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چرخاند و تکرار  بهیمادرش و مرد غر انیدرهم ،نگاهش را م ییبا ابروها ایو آر دیهمزمان چرخ هیوسا ایآر سر

 :کرد

  ه؟یسا_

که رنگ به چهره نداشت  هینگاهش از صورت پسر جوان به سمت سا.جلو رفت و پوزخند زد بیدست در ج آرش

 :برگرداند وگفت

 شیو ن یسر بلند کن يمثل مار کبر هویتا  يخودتو پنهان کرد یبفهمم کجا و به چه اسم يکرد یفکر نم_

 .یپس هنوز منو نشناخت ؟یبزن

 :گفت تیا عصبانو ب ستادیا هیمقابل سا بشیبا وجود بهت عج ایآر

 ...حرف دهنتم بفهم واال. بکش عقب جناب_

 . تو دخالت نکن. ایآر_

 :زد یموج م شیتمسخر درصدا. شد یکیآرش  يبا خنده  هیمحکم سا يصدا

 ؟یو رفت یکه گذاشت يواسه بچه ا يکم گذاشتنتو جبران کرد ينجوریا ا؟یآر_

 :لرزان گفت ییجلو رفت و با صدا هیسا

توچه  ؟یراه انداخت گهید يباز هیاونوقت حاال  ؟یثابت کن ویکه چ يازم دور کرد یرحم یعمر بچه امو با ب هی_

ها موند تا ناموسش حفظ  هییدست غر ریکه چندسال خون وجونش ز یبا ارس یآرش؟ اصال نسبت یهست یآدم

 ...ای يبشه دار

 .ینیب ینکن بد م يبهت گفته بودم بامن باز. هیشعارنده سا_

تو و استبداد پدرت  یرحم یسکوت من و ب. یهست یطونیچه ش دمیروبروت ابستادم تا فهم. نکردم يبا تو باز_

. یحساب شده گذشته رو تکرار کن يبا ترفندا ذارمینم گهیاما د دیکش نجایمنو تا ا بهیکرد عالم به غ یکه فکر م

 . يباشه که کرد ییظلما ياشاهد بر نیاول تونهیکردن من شد،م دایهمون زنت که باعث نجات پ

 :ارسالن نگاه کرد و با انزجار گفت به

 .یجز بدبخت یرسیجا نم چیبه ه. مزدور دوتا بدبخت تر از خودت يکه شد یچقدر تو بدبخت_

 :گفت یکه آرش بلند و عصب روبرگرداند

 .باالخره دخترك معصوم گذشته یگرفت ادیحرف زدن _

 :با خشم برگشت هیسا
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 يقصه . ستیسنت شکستن ن يقصه . قصه فرق داره گهیبار د نیا. گذرم یازت نم.  رمیگیزت محقمو ا_

 . یفهم یازش نم یجیکه تو ه هیمادر

 :با پوزخند گفت آرش

بهت  نویا. یتون یشهاب نم ي، به ذهن روشن شده  يکه مثال گول خورد یبه قانون ثابت کن یبتون یحت_

 .دمیقول م

 :و بلند ادامه داد دیکه او رفته بود کش يریبه سمت مس انگشت

 . شد ینم یواال راهش اون طرف_

 ی، راه من عوض شد چون بچه امو گرفت ينشونش داد اهیسنگ س هیمن  يراهش اونور کج شد چون به جا_

که بخاطر  یسکوت ي جهیکدوم اشتباه من بود ؟ نت ي جهیکارا نت نیا. يداد لمیتحو یدروغ تیهو هیو عوضش 

 ؟یبدم؟ تاک دیتو وارس کردم؟ چندبار تقاصشو با نیتن حرمت بنشکس

 :ستادیا شیرفت ودرست روبرو شیدفن شده بود، پ نهیاز ک يخروار ریز شیکه انگار سالها پ یبا نگاه آرش

 ...نیداد يمنو با ارس باز یوقت_

 .نیهم. یاحمق.یضیتو مر_

 :را مخاطب قرار داد هیبه آرش نگاه کرد و سا تیباعصبان.مداخله کرد ایآر

 .ندادم مامان اروی نیکار دست ا هیتا  میبر ایب_

 :کرد وگفت ایبه آر ياشاره ا آرش

 نگه دار دوتا آدم مرده؟ تیپدروپسر باهم خبر دارن که شدن هو_

 :راگرفت و گفت ایآر يبازو.سر تکان داد وعقب رفت هیسا

 ...مطمئن باش... آرش يدیتقاص کارتو م_

 :بابغض گفت هینشست و سا نیحرف داخل ماش یب ایآر.  ندیخواهش کرد بنش ایاز آر. برگشت نیسمت ماش به

 ...برو مامان جان... ایکه بچه ها رفتن آر يریبرو همون مس_

سکوت کرد  نیبنابرا.ستیرفتن ابهامات او ن نیازب يبرا ییشده که فعال جا دهیچیپ نقدریدانست اوضاع ا یم ایآر

را  رشینفس گ يها ییکه سرباال ییروزها ادیجاده به  ینییسرپا ریزن درمس يچشم ها.راه افتاد ریوفقط درمس

 یوفا م وسفیبار هم چاه به  نیا دیشا. رددبه قلبش بازگ يدیام دیکرد، چرخبد تاشا يسپر ینفس یدر بغض و ب

 هیکه به پا بود، قلب سا یو جنجال یشلوغ دنیباد. شدیگمشده اش کور نم يدوباره  دنیکرد وچشم او بعد از د
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. گفت ییخدا ای هیسا. دیپر نییترمز زد و پا يبالفاصله رو. همزمان بااو متوجه شد ایآر. از تپش افتاد هیچند ثان

گردان قرمز رنگ که به جنجال  يچراغ ها. ناباور روبرو را تماشا کرد ییو با چشم ها گذاشتقلبش  يدست رو

 ...ته شدزن بس يشد،چشم ها کینزد

*** 

 

 

 وارینشست و سرش را به د نیزم يرو. پرت کرد نیزم يرا رو لیوسا تیبا عصبان. نکرد دایدر قفسه پ يزیچ

 :و بغض آلود گفت ستادیالنا باالسرش ا. چسباند

 .کنن یم دایباالخره سند پ گهیدوساعت د یکیتا . گفت به خانواده اش خبر داده لی ریام_

 :زانو کنارش نشست يو النا رو دیکش شیچشمها يدست رو هیسا

 .من مطمئنم. شهیدرست م. مامان توروخدا آروم باش_

اشک  زشیمانع از ر يبغض در عمق نگاه دخترك با درد و خود دار. دیبه سمت او چرخ هیسا يخسته  نگاه

 . گرفت و بلند شد واریدست به د. که قلب النا درد گرفت نیآنقدر سنگ.دیآه کش. شد یم شیها

 ه؟یبدم که ماجرا چ حیکنم وبراش کامل توض دایفرصت پ دیخواستم حاال بدونه تا شا ینم. ترسم نشه النا یم_

 ...و دهیچیبه هم پ یاما حاال همه چ

که سر هم شد  یبااون همه راست و دروغ... با اون همه اتفاق پشت سر هم  شبید. شهاب شوك شده مامان_

 .راحت نبود قتیحق نیی، تع

 :انداخت و آرامتر افزود نیینگاهش را پا.کرد مکث

 .ختیبه هم ر یذهن شهاب حساب. ستمیدختر تو ن... گفتم که من یزودتر م دیبا_

 :بابغض گفت میمر

 یساده باور م نقدریا دینبا. رفتم یم امیدنبال آر دیمن با. کنه یکم نم يزیمن چ يساله  یمکث تو از گناه س_

اشتباهات آرش و دور نگه داشتن من از  يسرپوش رو هی. دروغ بزرگ بوده هیکردم که اون همه اتفاق فقط 

 ...مهلکه

 :دیدردناکش کش ي قهیتکان داد ودست به شق سر

 .تونه سندشو بهمون امانت بده یحتما م. کنم دایحاج خانمو پ دیبا_
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 تو دفتر؟ ایسند دست خودشه  دیمامان؟ شا یبه بابا زنگ بزن يخوا ینم_

پر  يو چشم ها دیعقب کش یقدم. محسن شد ي نهیبه س نهیرفت که س رونیداد و از اتاق بسر تکان  میمر

محسن . و از کنارش رد شد دیکش شیدست به چشم ها.بغضش را قورت داد. بغضش را به نگاه معنادار او دوخت

 ادیپربغض او را ز يچهره ا وزهار نیا. حال اوجاخورد اما به خواب ربطش داد دنیازد. رد نگاهش را از او گرفت

 . النا که لب تخت نشسته بود، تعجب کرد دنیباد. به سمت اتاق خواب رفت.بود  دهید

 النا؟ یکن یم کاریچ نجایموقع صبح ا نیا_

را بهم  شیمحسن ابروها. دیکش سشیخ يبلند شد و دست به چشم ها. گفت ریسرچرخاند و صبح بخ يفور النا

 :کرد و جلوتر رفت کینزد

 افتاده؟ یدختر؟ اتفاق يکه مثل مامانت بغض دارشده  یچ_

 :سر تکان داد و گفت النا

 ؟يشما کجا بود. بابا یچیه_

 ه؟یقصه چ نمیحاال بگو بب. رو اونجا بمونم شبیدادم د حیشد ترج یکارم طوالن یکم هی... دفترم_

 .دیببخش...یچیگفتم که ه_

 :گفت یمحسن با لحن آرام. و نگاهش کرد ستادیالنا ا. را گفت و خواست برود که محسن مانعش شد نیا

 واسه شهاب افتاده؟ یاتفاق_

انداخت  ریسربه ز. شود ریرا فشرد تا سد مقاومتش بشکند و اشکش سراز شیآنقدر گلو. شد اتریح یالنا ب بغض

 :صورت او برد و گفت ریمحسن دست ز.

 شده؟ یتو بگو چ. زنه النا یدونم مامانت حرف نم یم_

 :دیا لرزالن يها لب

با  هوی ابونیتو خ. ختیکه بهم ر... راست و دروغ توسط عموشو ارسالن به خوردش دادن که يسر هی شبید_

خونه . خودش تو رهن بانکه يخونه . میضمانت بذار يکه برا مینکرد دایسند پ.  هیاالنم کالنتر. شد ریدرگ یکی

 .  میشناس یرو هم نم يا گهیکس د چیه. عمه اشم گذاشتن واسه پسرعمه اش  ي

 :دیپرس يخش دار يبا صدا محسن

 مادرشه؟ هیسا دیفهم_
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 یرا از زبان پدرش م هیبار بود که اسم سا نیاول يپس از سالها برا. پر آشوب پدرش نگاه کرد يبه چشم ها النا

دل  ریگکه دامن  يقلبش از درد! ترس  هیشب يزیچ.کوتاه بود یاستفهام يجمله  نیا انیم بیعج یحس.دیشن

بود و  شانیزندگ ختهیشده و فرو ر میستون ترم يکه عمر یترس از رفتنِ زن.همه اشان شده بود، به درد آمد

 :لبش را به دندان گرفت و چشم بست.. شود رانیدوباره و دندیترس یحاال م

 . بابا دیفهم ینم ينجوریکاش ا_

 یم روزیاگر قدرت پ یحت.توانستد در آب غرق کنند  یرا نم قتیحق. ماند شیکنار او رد شد و محسن سرجا از

فاجعه ، بنام دروغ و  کی ي جهیماند، نت یآب شناور م يکه رو يجنازه ا. اش کذب و موقت بود ینیریشد ، ش

 . حقه بود

 :گفت يدواریالنا با ام. بلند شد عیگذاشت و سر زیم يرا رو یگوش هیسا

 خونه بودن؟_

 :سر تکان داد هیسا

 بامن؟ يایم. میریاز خونه پسرش بگ میبر دیفقط با_

قبل . تماس گرفت و منتظر النا ماند سیسرو یبا تاکس هیسا. را از اتاق برداشت شیمانتو عیسر. سر تکان داد النا

 :کرد شانیصدا ایرفتنشان آر رونیاز ب

 .يبر ییخواد جا ینم. رسونه مامان یسند م گهیساعت د هیتا  قامیاز رف یکی_

آب دهانش را قورت . انگشتانش فشار داد انیرا م لشیپسر جوان موبا. نگاه کرد ایبا بهت به آر. برگشت هیسا

 :کرد لبخند بزند یسع. دیلب خشکش کش يزبان رو. ستادیا هیسا يجلو رفت و روبرو. داد

 . شب اون تو بمونه هیاز  شتریداداشش که نمرده بخواد ب_

 :بغض کرد ایگذاشت و آر شیلب ها يدست رو هیسا

جدا بافته بود؟ ما درشأن  يتافته ! نه ای م؟یرو سرش خراب ش میبر میداداش بزرگ تر دار هی یبگ يدیترس_

 ...و میپسرت نبود

 :با بغض و تشر گفت النا

 . ستیحرفا ن نیاالن وقت ا. ایآر_

 :نگاه کرد هیسا سیخ ياعتنا نکرد و به چشم ها ایآر اما
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 میبگ میاجازه دار شه؟یم گهیاصال د... هیمامان سا! نه ای... ممونینه واسه مامان مر... یواسه ماخطرناکه ال_

خواسته وگذاشته ورفته؟  یکه دلش زر زر کردنه بچه هاشو نم میا گهیزن د هیاز خون  میدیفهم یمامان وقت

 ...بزرگ شن ووبدبخت کردن تا  یهاش ک یلیطف نهیهندوستان کرده و برگشته بب ادی لشیاونوقت حاال ف

 :گفت هیبا گر هیسا

 . مامان هیکاف... جان ایآر_

 .فکش سخت شده بود.جمع شد یبیبغض عج انیم ایآر صورت

 ...سخته و يمادر یب گنیم. رهیجدا بافته ات تورو ازمون نگ يتافته _

و  دیلرز یم شیصدا. مکث جلو رفت و اورا درآغوش گرفت یب ایو تشر پربغض النا، آر هیسا ي هیگر دیتشد با

 :فشرد یمحکم اورا درآغوشش م

 ...و  يوقت نر هی. مامان هیاون زن ک نمیغلط کردم که اصن اومدم تابب_

که متعلق به مرد کوچکش بود نگاه کرد و  يِ مغرور سیخ يبه چشم ها. گرفت شیدست ها انیسر اورا م هیسا

 :گفت

 . دیکن رونیب تونیاز زندگ دیمگه شما بخوا. نجاستیمن جام هم_

 :کرد غرورش را حفظ کند یو سع دیکش شیدست به چشم ها ایآر

 .کرد ، گفتم یهم م يمادر يکه ادعا یبه اون نویا. زد  شیآت دیبا یکه تو توش نباش يخونه ا_

 :سر چرخاند و گفت يفور ایآر. دیچیدر خانه پ فونیآ يکرد که صدا یهنوز نگاهش م هیسا

 .میبر. حتما عطاس_

 .دیبر ستیم نجا الز چیه_

نگاهشان که به دست او افتاد . لحنش آرام بود یحرفش دلهره آور بود ول. باهم به سمت محسن برگشتند هرسه

نگاهش  هیسا. گرفت هیمحسن جلو رفت و سند را به طرف سا. ، بهت هم به اوضاع قمر در عقربشان اضافه شد

 :کرد و او آرام گفت

 یلینره که تو هنوز برام خ ادمیبودنم برات،  هییغر نیکه درع يحق دارحداقل اونقدر به گردن من وبچه هام _

 . ییآشنا

 :او گذاشت و ادامه داد يدست ها انیسند را م هیمکث سا با

 .رهیمن نم وغی ریکاغذ ز کهیت هیپسرت با. توئه ، منم نید ریز شهیکه هم یاون. راحت باشه التیخ_
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با . محسن به سمت اتاقش برگشت. دیعذاب کش خیرا به چهار م هیولحن معنا دار و تلخ محسن ، قلب سا نگاه

 :شانه اش گذاشت و آرام گفت يالنا دست رو ه،یبسته شدن در و مات ماندن سا

 .مامان یبا بابا حرف بزن دیبا_

دست به . انگار قرار بود تمام طلسم ها پشت هم بشکند. نگاه کرد شیدست ها انیبه سند م. خورد  یتکان هیسا

گفت،  یم یبیحس عج. سستش حرکت داد يبه قدم ها فون،یآ يدوباره  يو با بلند شدن صدا دیرتش کشصو

 .حضور آشنا حاال همه جا دنبالش بود کی. کند یم شیو تماشا ستادهیپشت سرش ا یکس

*** 

 

 

که از  دهیخشک سیتند کیکه وارد سلول شده بود ، مثل  ياز لحظه ا. بود دهیپشت سرش چسب واریبه د سرش

اراده ،  یب گاهیگاه وب يبود و جز پلک زدن ها رهیدر روبرو خ يفقط تنفسش معلوم بود، به نقطه ا اتشیح

 یبا اعصاب لیریام. دیشن یشده بودند را نم ریکه باهم درگ یدو جوان يخواندن ها يکر یحت.کرد ینم یحرکت

از  یکی. دمار از روزگارشان درآورد یمات زدگ نیاما ا ردیکرد او را به حرف بگ یم یسع.زد یخراب مدام قدم م

 :شهاب با پوزخند گفت يعاد ریحال غ دنیجوانها با د

 بود؟ یجر دادنش واسه دختره چ قهی. انگار اجاره رفته نشییکال باال وپا اروی نیا_

که  دیبگو يزیچ دیچرخ یزبانش نم. کالم آنها داغ کرد  یو گستاخ ییپروا یاز ب. خشکش زد شیسرجا لی ریام

 :تا خواست سمت آنها برود راهش را سد کرد و گفت. شهاب ترس برش داشت ستادنیبا ا

 . کنن یخرج نم يکه انرژ یبه پارس هرسگ. الیخ یب... داداش... شهاب_

 .چالت نکردم نجایدرست حرف بزن تا هم... ازما بهترون ياو_

 :گفت تیباعصبان لی ریام

 .زنیندادم سرب داغ توش بر تا بعدا ریتو اون خالتو گل بگ_

 :را جمع کرد شیجوان پاها پسر

 ؟يبلد.کرد شیکه بشه خالکوب يمنتها ستاره ا. زنیبده بر... چه غلطا... اوهو_

به زحمت دو کتفش را گرفت و  لی رینثارش کرد اما ام ییمنقبض شده سمتش هجوم برد و ناسزا یبا فک شهاب

 :دیعقبش کش
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 . میینجایکه االن ا يگوش کرد نایبه زر زر ا. تورو قران ول کن شهاب_

آنقدر بد که فقط دلش تکه پاره . حالش بد بود.چنگ زد شیاو را پس زد و به موها لی ریبه ام یبا نگاه شهاب

 یکرد،تناقض یم یالنا که همه را منتف يهجومِ افکار مختلف به ذهنش و بعد صدا. خواست یرا م یکردنه کس

کف دستش را به . کشش دو طرف ، انگار قرار بود مغزش را جر بدهد کیکرده بود که مثل  جادیدرونش ا

از خنده  لی ریام. دیکوب واریوسرش را کنار د دیبا کف دست محکم به در کوب. اش فشرد و سمت در رفت یشانیپ

رات هم نکرد اجازه دهد ج.شود وانهید دیترس یم. بود تشیشد اما حال شهاب دراولو یدوجوان عصب ي

به  يادیهم ز دایجد. انجام دهد یممکن است هرحماقت زدیدانست به هم بر یم.پدرومادرش اورا تنها ببرند

هم کنترل خودش را  ياریهوش نیدرع. اش ممکن بود کار دستش دهد یبدمست. آورده بود يرو یمشروبات الک

 شیش انیم.شوند یباق ارید یاو راه نیصابونش به تنش خورده بود وکم مانده بودباماش کباری. دادیاز دست م

 :داد زد يکوچک بازداشتگاه باز شد و سرباز ي چهیدر هوبش افکارش بود ک

 ن؟یدیچه خبرتونه؟ چرا در و کوب_

 :جوان با تمسخر گفت ياز پسرها یکی

 . کاخ نیدر ارم کرده، منتها شاخش خورد به  دهیپرچم قرمز د یکی_

خودش را  لی ریتابه طرفش رفت ام. ادم هم بود  کیمستعد خفه کردن . سرخ شهاب به سمت او برگشت نگاه

 .مرتبه جلو انداخت نیچندم يبرا

 .يد تو که احمق نبود. ولش کن شهاب_

 .چهارشاخ شده. کارش از حماقت گذشته سپر بال_

 .تا خودم نبستمش کهیببند دهنتو مرت_

 :همزمان در اتاقک باز شد و دوسرباز داخل آمدند. بلند شدند لی ریحرف ام نیباا جوانها

 ...براتون شهیبه جون هم؟انگار درس عبرت نم دیافتاد یتاحاال مث خروس جنگ شبیچتونه از د_

 :سرباز زد يشانه  ياز پسرها جلو رفت و دست رو یکی

 .به کار بزرگترا دخالت نکن. تو برو آشتو بخور داداش_

 :دستش را پس زد و گفت سرباز

 از تو بفهمه؟ شتریب دیبا یشترم بزرگه ول_

 :اش گفت يهم خنده اش گرفت اما سرباز رو به آن دو با همان لحن جد لی ریام.خنده زد ریپسرك ز همراه
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 ...رونیب دیایب. دیشما آزاد_

 ؟یپ ما چ... د_

 .با ضمانت آزادن نایا.براتون اوردنیسند ن_

به جز  شیآمد اما انگار گوش ها یبا دوجوان م ریکل کل کردن ام يصدا. رفت رونیب لیریاز ام زودتر شهاب

با . دیچسب نیبه زم شیشد همانجا پا لیو طو ضیعر يهمراه سرباز که وارد راهرو.دیرا نشن هیبق یمسائل خاص

 :دیچیدر گوشش پ شیزد و صدا یقدم جلو آمدنش پلک کیالنا و  دنید

 "ستیمادرمن ن هیبخدا سا یول يحق دار... گفتم شهاب یزودتر م دیبا"

 :هم افتاد وعقب برگشت که سرباز گفت يرو شیها پلک

 کجاپس؟_

 :جلو آمد لیریام

 شد شهاب؟ یچ_

 :که دورگه بود گفت ییصدا با

 .برم رونیب یبا حکم ِ هرکس میخوا یضمانت کرده؟ نم یک نیبرو بب_

 شهاب؟ یگیمزخرف م يچرا دار_

 .که گفتم نیهم_

 :دست او را گرفت وگفت سرباز

 از اون دخمه؟ ادیخوشت م. یکن یمراحلو ط يبر دیبا_

فشار قبر تحمل کرده  هیشب یعذاب يعمر کیدخمه؟ . مخش در حال انفجار بود.شد یبه سرباز طوالن نگاهش

 کیاه آورده وآن هم به همر شیآرزو برا کیبزرگ آدمها  يایدانست دن یم یچه کس. بود وحاال دردش تازه بود

 صداست؟ یمرگ ب

 :معراج آمد يسرباز با اخم نگاهش کرد تا صدا.شد ینزد و نگاهش طوالن یحرف

 تو پسر؟ ییکجا. شهاب_

داده  هیتک واریکه برداشت، به د یدرست بعد از تک قدم. چشم نگاهش به النا افتاد يازگوشه . دیشهاب چرخ سر

زده  رتیمعراج ح. رفت یچشم بست و سمت اتاقک.بکوبد واریرا به د کم مانده بودسرش. کرد یبودونگاهش م

 :سر تکان داد لیرینگاهش کرد وام
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 سند گذاشته؟ یک. معراج هیقات یقات_

کنه و مجبور شدم برم واالن  یدگینبود رس یمسوول یاومدم ول شبید. دمیمن زودتر رس یالنا آورده بود ول_

 .دمیرس یدونستم کجا آوردنتون واال زودتر م ینم. بود روقتیالبته د. امیب

 :سپاس زد يبه نشانه  یلبخند کوتاه لی ریام

 .يلطف کرد.دمت گرم_

 .به پا شد یتو فکرتونم که چه جنجال شبیاز د.رونیب دیایزودتر ب_

 ... دیپدرش مکث کرد تا اورس دنیهمزمان باد.تکان داد وبه سمت اتاقک رفت يسر لیریام

مکث سمت  ی، ب دیتا النا را د. رفت رونیشهاب خودکار را رها کرد وبدون حرف از اتاق ب .تمام شد کارها

النا با بغض . ستادیو ا دیمقابلش رس لی ریام. اش نکرد دنبالش برود ياریسست النا  يپاها. رفت یخروج

 :نگاهش کرد

 .ریام دمیبخدا منم تازه فهم_

 :تکان داد يسر لی ریام

 .رهیکجا م نمیبرم دنبالش بب. شبیداغونه از د یلیخ. نکنه یتیفقط دعا کن خر. دونم یم_

 ...شهاب بود دنیساختمان منتظر د نیپشت ا هیسا.قدم تند کرد وبااو همراه شد النا

که مقابلش به  يبه در بازداشتگاه وسرباز. کرد ینگاه م هیپراسترس سا مرخیداده بود و به ن هیعقب تک ایآر

 :داد و آرام گفت رونیرا ب نشینفس سنگ. بود رهیداده بود ، خ هیه اش تکاسلح

 ؟يدلشوره دار یواسه چ... مامان_

 :لبخند زد اینگاهش کرد و آر هیسا

 .ذاره یپاش،سرشو م ياومدن، جا رونیشوکه شد که گذاشت ورفت اما االن مطمئنم واسه ب شبید_

 :بود، آرام گفت نیبار غصه سنگ ریکه ز یهم گذاشت و با لحن يرا رو شیپلک ها هیسا

 ...اگه بود که. جان ایآر ستین یسادگ نیبه ا یچیه_

 .یو خالفشو ثابت کن يبرگرد ينداشته بخوا یلیدل. زنده است مامان یدونست یتو نم_

 .فکر کنه  ينجوریخداکنه شهابم ا_

خنده اش  هیآن بغض ، سا انیکه م دیدست او را گرفت و آنقدر محکم بوس ایآر. دیلرز یاز بغض م هیسا يصدا

 :لبخند زد ایآر. گرفت
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منتتم  دیتازه با... همه سال بهش بگه پسرم نیمن بعد از ا يهم دلش بخواد مامان هلو یلیخ. شد نیا.آهان_

 .بکشه

آمد، انگار  رونیشهاب که ب دنیهمان موقع باد. لب قربان صدقه اش رفت ریو ز دیدست به صورت او کش هیسا

بلند .دیشد و به سمت او دو ادهیبالفاصله پ. سکوت و تعلل نبود يبرا ییجا. دیکش خیدلش را به چهار م ایغم دن

 :زد شیصدا

 ...ایآر_

احساس جوانه زده ات را باخودت . زد که برو یغرور و عقلش تشر م. ستادیناشناخته ا یشهاب به فرمان يپاها

بار زل زدن به  کی. عقل لجبازش گذاشت و به عقب هلش داد ي نهیس دست بر بیببر اما همان حس عج

 . که مادرش است، حقش بود دیفهم ،يگریکه بعد از مدتها باز یزن يچشم ها

. که بود متوقف شد ییاو برگشت درهمان جا یقوت گرفت تاجلوتر برود اما وقت هیلرزان سا ي، پاها ستادیا یوقت

 . بود ستادهیا ایآر شیروبرو. نبود یشدن فیحال تعر نیا

به آن شالق  یبستر خون حت انیکه م ینبض یزده وب خیکودك .چشمانش جان گرفت شیپ یشب باران آن

حس حسرت مثل . تنش جا گذاشته بود ، دوباره درد گرفت يتمام آن زخم ها که رو. نداشت یباران هم واکنش

و  یشانیپ يرو. ردسر خو نییسر او به پا يآشفته  يموهااش از  رهینگاه خ. آتش دوره اش کرد و تب کرد

آن  انیخاطراتش م. اش بود يعشق مادر شیکه محرابِ ستا یکه تماما از ارس مانده بود و صورت ییچشمها

تنها  ياز دوطرف هوا. و ارس پشت سرش ستادیا یمقابلش م. بسته بود یبرگشت که تاب کوچک یبزرگ اتیح

آمد و خاك  یطوفان... و ناگهان ردیبگ يباز بهرا  فشی،تن لط یمیمال میند،مبادا نسمحبتشان را داشت يغنچه 

اش از چشمش  یتلنبار شده، چشمش بسته ماند و تنها ثمر زندگ يخاکها انیم. ورو کرد ریاش را ز یزندگ

 ي هیسا یبه ثمر نشست وقت دیکدام باغبان و سخاوت نور کدام خورش ياریبا آب دهیغنچه خم نیا. پنهان ماند

 ياراده باال آمد که رو یدستش ب. دیکه مقابل او رس شدیاز جا کنده م داشتبه سر نداشت؟ قلبش  یمحبت

 یشیاو پ ياز محبت مادرانه  بیعج یبغض وخشم انیگرفته وخش دار شهاب م ياما صدا ندیصورت او بنش

 :راه خشک شود انیو دستش م دیبپچ هیگرفت تا گردباد دلهره دور قلب سا

 . گرفته شد دهیعمر ند کیکه  يمثل همون سنگ قبر رم،یگ یم دهیشبِ قبلو نشن يحرفا_

 يگردباد ياهویآرامتر شد اما ه شیصدا.و شهاب بغضش را قورت داد دیاو چسب يبه چهره  هیسا يچشمها

 :، وحشت آور بود شیدر چشم ها نیسهمگ
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که  یهمون سال... مرد. رهیخودش خواست تابم هیکردم که سا یمن باور نم. خانمروشن گفتنیو م قتیهمه حق_

 .خودش خواست

 :لب باز کرد اما دست شهاب باال آمد وچشم بست هیسا

 . طور بمونه نیهم دیبذار_

دنبالش . را ازدست دهد یخواست فرصت ینم گرید هیاما سا زدیمکث رو برگرداند و قدم تند کرد تا بگر یب

  دیرا کش شیشد و بازو دهیشک

 ...ایصبر کن آر_

تعادلش را ازدست داد  هیسا. ناخواسته با شدت دست او راپس زد. در قلب مرد جوان فرو رفت یداغ خیانگار س. 

 :دیسمت شهاب چرخ تیبا شوك به زن نگاه کرد و باعصبان لیریام. خورده بود نیزم دیرس ینم لیریو اگر ام

 چته؟... آروم شهاب_

 :نگاه کرد هیاما به سا دیکش لیریانگشت سمت ام شهاب

 . ستادهیشما چندمتر عقب تر پشت سرتون ا يایآر!... گفت؟ شهاب یچ نیدیشن_

 :رحم تر شد یکوبنده تر و ب شیصدا

 .نگرد ،يکه ندار يزیدنبال چ. نداره خانم سادهیکه روبروت وا يپدرو مادر یبا شهاب ب ینسبت چیشما ه يایآر_

 :جلو رفت و با بغض گفت النا

 . شهاب گوش کن _

 :دست بلند کرد و گفت هیسا

 .تو دخالت نکن. حق داره النا_

 :شهاب نگاه کرد و بابغض گفت به

 . روز بهم فرصت بده شهاب هیکن ،  بهیزن غر هیلطف در حق  هیتو  یول. کس حق دخالت نداره چیه_

را تمام قد مقابل  ياش گرفت و رو چرخاند اما شهاب که عمر هیالنا گر.را لرزاند لی ریاو ، قلب ام يصدا التماس

که تابه آن روز استحکامش را  يواریپنهان بوده، د وارید کیپشتش  دید یبود ؛ حاال م ستادهیا یکس یطوفان ب

 ریمفرط و بغض نشسته بر قلبش بود،آن همه تحق یاش خستگ جهینخواست که نشان دهد ونت یعنینشان نداد،

 کی يبه اندازه  شیصدا.سرش به دو طرف تکان خورد. نباشد توانستیبود که م يا ییدنها از تنهاو کم آور

 :هم بغض داشت زانیرفته بود وبه همان م لیخسته و تحل دن،یو به هدف نرس دنیعمر دو
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عادت به . ندارم هیتوج دنیعادت به شن. هم برام سخته  قهیدق کیتحملِ  گهیآزارم داد که د یکس یاونقدر ب_

 ...، فقط یخوام باش یهم نم گهی،ديعمر نبود هی... ندارم یداشتنِ کس

 :آخر را رها کرد ریزل زد و ت هیسا يچشم ها به

 .زد شمیکه آت یشد، نه احساس یسنگ قبر سهمم م کیکه ازاسمت حداقل  يرفته بود يکاش جور_

 ي نهینفس در س. پشت کرد و رفت.چشم بست. ده بودمات مان يآخرش متوجه النا شد که بابهت و ناباور نگاه

 ...دیکش یم غیتمام ت یرحمیآفتاب با ب. بود زییانگار نه انگار که پا. بال بال زد هیسا

 ییقدم ها ریبه مس رهیخ شیاما هنوز چشمها دیکش یم شیرا به رو زشیت غیشده ت نیآبگ يریمثل شمش آفتاب

 یکه گاه یجهنم داغ انیزد م خی.. رحم  یب. پرشتاب. مکث یب. رفت. راجا نگذاشت  شیرد پا یبود که حت

 ...گرفت اما حاال ینفس ها را به گرو م

 خی نیهم دیکش یکه از زبان جهنم شعله م یاتیآن روا دیشا د؟یفهم یجهنم را م انیسوختن م يمعنا یکس چه

 ...کردیغارت م. کشت  یم.دیبر یم.سوزاند یمنجمد کردن م نیدرع.سوزاند یم. ها بود یزدگ

. صدا بلند تر بود کینه  یول دهایتهد...  ادهایفر. صداها درگوشش تکرار شد. و چرخ خورد دیعقب کش یقدم. 

انداخت، همان صدا نبضش را  دنیکه زمزمه کرد وقلبش رابه تپ ییهمان صدا. رحم تر بود یب. کُشنده تر بود

زخم  نیا. درد داشت.اش جوابگو نبود نهیس. دیچیبغض درتمام تنش پ. دیلرز شیمردمک چشمها.هم غارت کرد

تکرار  نیدستش افتاد ا يرو فشیک. راه رفت. قلبش کهنه اش شده بود يکه رو یاز زخم شتریب یحت.درد داشت

 میتصم کیاش را با  یگناه یباز داشتند تمام ب.خوردیاز دستش سر م یتازه؟ باز زندگ یبتیمص ایبود  خیتار

 ...باختن افتاد ریسراز رد یباز زندگ.دندیبر یسر م یناگهان

 ایدن... مثل همان روزها.سخت شکست.دلش شکست. ضربه خورد.تنه زد.تندتر قدم برداشت.دیچک شیاشک ها. 

 ...روز او رو برگرداند و حاال کی. وارونه شده بود

 روبرگرداندن کجا و آن دل گذاشتن ورفتن کجا؟ نیا اما

 التماس کجا و آن جاماندن کجا؟ نیا

 نیچند یخسته بود از بغض.خواستیم دنیدلش هوار کش. دروغ است دیبگو ایبکشد وبه دن ادیفر خواستیم دلش

سرش پر  يپرنده هم باال ییچرا در آن رشته کوه تنها. دیکه تنها به دو ش کش ییخسته بود از بارها.ساله

تا بار . به حالش سوخت تا فوران کند یقط دل ِ کوه ِآتشفشان بدبختف. هم درد وهم بغضش باشد دیتا شا دینکش

 .دورش را پرکند واو زنده زنده بسوزد ییوتنها یمذاب بدبخت گرید
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بلند شد  شیزانوها يناله  يصدا.خورد نیکرد وزم ریگ يبه سنگ فرش برآمده ا شیپا. گذشت یابانیخ چیپ از

عمر  کیکه  يا هیسا. سربلند کرد عیسرش افتاد سر يکه رو يا هیوکف دستانش سوخت اما ازترس سا

اما او سمتش خم شد و فاتحانه  ستدیخواست با. باز قلبش شورش کرد. سرش انداخته بود يرو ییو تنها یبدبخت

 :با پوزخندش گفت

 نه؟.شعارت بود! ... سنت شکن_

 مرگ خاموش؟ ای یسنت؟ زندگ ایعشق . او فقط عاشق بود. دیچک اشکش

 :داد رییرا تغ شیرنگ چشمها نهیهم ک دیلبخندش محو شد و خشم وشا.ستادیرحم صاف ا یب بتیه

 ... ریابمی ابمونیبهت گفته بودم _

اما قدرت تکلمش را انگار  یکه تاوان گناهت راپس ده يبترس از روز دیخواست بگو یم.دیلرز یم شیها لب

 .آن التماس ها ازدست داده بود انیم

با . کرد یوفاتح نگاهش م روزیپ. دیعقب کش هیخواست داد بکشد اما سا یم.داد یا پس متاوان دل ر دیبا یتاک

کردند  یهمه نگاهش م.را نگرفت شیدست ها ریز یتر ازتمام کس نیتلخ تر و سنگ شیرا برا یکه زندگ یلحن

 ...و ختیو گر دید یرحم یکه گذشت و ب ییمثل همان روزها

 ...باخت یداشت م بازهم

 . بود یبیغر زییپا

محسن بلندش . سرعقب چرخاند. را گرفت وبلندش کرد شیبازو ریکه دودست ز دیچیاش پ نهیدر س یبیعج درد

 :به آن دوماند رهیمحسن پلک زد و به آرش نگاه کرد که خ. دیلرز هیسا يکرد و لب ها

که به جرم هوس  يدربرا! نه حرمت ونه دل... نه آبرو... يواسه بردن ندار يزیچ...  ییکه باخت تو یاون کس_

 .یبست سیبا ابل مانیپ گهیتوکه د.شهیبدبخت ياز رو دنشمیدستش به خون برادر آلوده شه، نفس کش

 :را نگه داشت هیمحسن با اقتدار سا. مات مانده بود آرش

 .یستیکه باخته تو ن یمطمئن باش اون. هیگردونه سا یبر م اتمیکه دستته، آر ياون سند_

اعتبار، قدم  یب يا دهیو به صرف شن دهیکه از ترس سند ند يمرد دیو ند دیبه نگاه محکم او چسب هیسا چشم

را بخواباند، به سمتش راه افتاده  یفراموش کرده بود ، دست نهیکه از بغض ک ینیو حواسش از ماش دیعقب کش

 يریدر سراز نیماش. دیرسبه گوش او  رید ادشیفر.  دیرا رها کرد و سمت آرش دو هیسا کبارهیمحسن . است

 ...افتاد
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**** 

 

 :آخر بخش

 شینفس ها. گاه بودن ، سست بود هیتک يهم انگار، برا شیعصا. مرد نگاه کرد ي دهیپشت سر به قامت خم از

 يمرد و برگشتنش ، گوشه  ریبا مکث پ. دیفهم یآرامش را نم يهمه مدت، معنا نیهنوز بعد از ا. بغض داشت 

 .آخر را رها کرد ریت. بودرا سوزانده  ینگاهش آن کوبندگ. برگشت رمردیپ.  دیانگشت کش سشیپلک خ

 .گوشه از سخاوتتم به دل ِ من ببخش  هی. ستیکه گذشت کردن برات سخت ن يثابت کرد_

 :حسرت غرق شد و سد احساسش شکست لیس انیم هیسا يچشمها مردمک

  ...آخه. کردم از دستم رفت داشیپ یعمر دنبالش گشتم و وقت هی_

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

به قامت تا شده  هیباز کرد تا نگاه سا رمردیپ يرا برا نیراننده در ماش. سکوت کند هیافتاد تا سا نییپا رمردیپ سر

 يمردمک ها. به قلبش چنگ زد. نشست شینفس ها يرو ياز ناباور یانگار کوه. فتدیب يگریو لرزان د

 يدو دستش را رو. که چشم چرخاند و در خانه رابست فتدیکم مانده بود از نفس ب. به طرفش برگشت ییآشنا

داشت . اش را باز کرد يروسر يگره . فکر کرد د،یکه چندمتر آن طرف تر د يصورتش گذاشت و به صحنه ا

تاب را گرفت و  میِضخ ریزنج. دیکوچک ِ خانه کش يلرزانش را به زحمت تا کنار باغچه  يپاها. شد یخفه م

بر مغز و خاطراتش  یبلند شد وانگار کس یآهن يلوالها ریج ریج يصدا.انداخت تاب يزده اش را رو خیتن 

. بازگشت شیپ يدور تند به خاطرات سالها يذهنش رو. داد هیچشم بست و سرش را به عقب تک. دیسوهان کش

ها خودش سقوط کند و  میپس زدنش و نشکستن حر يتا برا دیاش را کش قهی یو دست ستادیارس لب بوم ا

 یگاهش، انگار رعد وبرق هیعمرِ تک ي شهیش دنیترک يوصدا قیآن تعل انیم. تالش نکند شیبرا یدست چیه

کابوس بر  کی هیو روشن هوا شب کیتار انیم يچهره ا. جان گرفت یکیِ آن تار انیم یفلج يدست ها. زد

 يآب روان شده  پاك شدن يکرد وحاال برا شیکه رسوا يهمان چهره ا.  دیکوب یم ریفرق سر آرامشش شمش

را حس  نشیبود،نگاه سنگ ستادهیا يارس گوشه ا. هوا روشن شد. دست منت گذار بود کی ازمندیهانش،ند
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شانه  يرو یدست. "نه"،سرش بلند شد و با بغض زمزمه کرد شیپلک ها دنیبا پر.دلخور بود.اخم داشت.کرد

 :دیلرز شیاسرش دوطرف تکان خورد و صد. محسن بغضش شکست دنیسر چرخاند وباد. لرزانش نشست يها

 .به زجر اون نبودم یراض. خواستم  مویزندگ. من فقط بچه امو خواستم محسن_

 :آرام گفت.شد شتریاو ب يشانه  يدست محسن رو فشار

 . هیبگذر ازش سا_

 :شکسته گفت یبا دل هیسا

 ؟ یپس شهابم چ_

 يزیچ. لرزاند یدل سخت سنگ را م شیآه ها. ختیمحابا فرو ر یزن ب ياورا درآغوش گرفت و اشکها محسن

کودك ازدست رفته بود  کیو هجرش  نیریبار ش نیفقط ا. بود ستونیفرهاد به قلب ب يها شهیت دنیکوب هیشب

 ...مادر کی، غم  شهیو ت

 هیگر. قول داده بود محکم باشد. بود نگاه کرد شیدست ها انیکه م یبه عکس. با بابغض پرده را رها کرد النا

نام  چیه یب. شهاب رفته بود. ساخته نبود یاز دست کس يکار.آرامتر باشد یکم هینکند تا قلب سا يقراریب. نکند

 .کرد مامشت یسادگ نیبه هم. دل برد ودل کند... یخداحافظ یب... یونشان

آغوش به خاطرش  کیحرارت . چسباند شیلب ها عکس را به. هم افتاد يرو شیپلک ها. تخت نشست لب

 . قراریدل ب کیماند و  یخال يکه جا یشد و صبح شتریعشق او از الکل خونش ب ریکه تاث یشب يخاطره . آمد

 ...عشق اتیح ي دهینامه ماند و رگ بر کی

 ...اش یشهاب در زندگ يبود و جا یکوچکش خال يآن دفتر هنوز داخل صندوقچه  يجا

. بود ادشیآغوش او  يهنوز گرما. را بست شیاش چسباند و چشم ها نهیعکس را به س. دیتخت دراز کش يرو

تب کرده،  یگناه و شب کیکه داغ  یعطر تنش بود، عطر تن يهنوز بو. گرمش دور تنش بود يهنوز دست ها

فقط . نشد داریبگر یبه خواب رفت ود شیپلک ها ریشرمنده ز يانگار همان شب آن چشم ها. با خودش برد

 :شدیتکرار م شیگذاشت آرام بماند و روز وشب برا ینم يمکالمه ا

 ... یعشقم به تو پس بده ول گرانویقرارنبود خسارت گناه د"

. ستیتو ن ریتقص... جمله اتو با تعهد نگو يفقط ادامه ... دادم یبخاطرت م دیکه با ییبها يپا ذارمشیم_

 ...ستیتون ریتقص یچیه... یچیه

 :نجوا کرد شیشکسته برا یبابغض. دخترك از پشت سر دور تنش گره خورد يروچرخاند و دست ها او
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 "...ریفقط خودتو از من نگ_

 ...رفت... و او رفت دیبه خواهشش ند ییاعتنا. ستدیکم مانده بود با قلبش

عکس را . زدیک نرقسم خورده بود اش. انگشتان لرزانش بود انیعکس م.ندیباعث شد بنش شیشدن پلک ها داغ

صفحه پر  کی. را باز کرد يصفحه ا. را برداشت لشیدوباره موبا. کنارتختش گذاشت و بلند شد یعسل زیم يرو

اسم . صفحه را رد کرد. نشدندتکرار  شدیم یکه شش ماه ییها امیپ. جواب مقابلش باز شد یب يها امیاز پ

 :کرد پیصفحه زد و تا يرو.دیرا د يگرید يآشنا

 "کنم کمکم کن یم ،خواهشیکمکم کن یتون یم که مدون یم"

بود و  ستادهیمقابل امواج ا بیدست در ج. بود  ختهیکوبنده به اسکله آم يبلند پرندگان با خروش موجها يصدا

 یحیتفر يها قیدورتر مشغول بودند و قا یکه کم ییآدمها يسرو صداها. کرد یبه جوش وخروششان نگاه م

 يمانده برا یباق ي نهیگز اخواست تنه یکه دلش م قیعم ییتنها کی. زد یاش تشر م ییهمه تنها نیبه ا

 ... مانده از عمرش باشداما  يروزها یکردن باق يسپر

 یزندگ دیآورد که زنده است و با شیباال آمد وبه رو دیکه خورش يهرروز... مثل هرروز.غروب کرده بود دیخورش

را با  دیو خورش ستادیموج ها ا يکه تمام شد، روبه رو دشیزد و ام دنیکند اما تا غروب خودش را به ند

 . بغض الودش بدرقه کرد يچشمها

توانست آن  یمگر م. فلج شد را فراموش کند یمست يو مغزش از باده  دیکه به شب رس یآن غروب شدیم مگر

خودت . و دستورداد تمامش کن دیبرسر دل کوب شدیبه جا مانده از خواستن را فراموش کند؟ مگر م ياریهوش

 یشدن شد؟ نم ییهوا يهوا الِیخیتب دار را مرور کرد و ب يآن خاطره  شدیکه تمام شود ؟ مگر م یخواست

 ... شد

با . داشت یکه دست از سرش بر نم یخاطرات انیبود و دلش م دیرنگ خورش یانوار نارنج انیم چشمانش

نگاه  لشیموبا يداد و به صفحه  رونیب نهیاز س یآه. دیصورتش کش يدو دستش را رو لشیزنگ موبا يصدا

 "آنا"گرفت یم آرامشکه  یبا تنها کس دیشا. لبش نشست يگوشه  يلبخند. آشنا بود يباز همان شماره . کرد

 :دیچیسر خوش دخترك، درگوشش پ يرا جواب داد و صدا یگوش. بود

 ؟یافتنیدست ن يستاره  یرفت یباز کجا گذاشت_

 :شروع به قدم زدن کرد و آرام گفت شیروبرو ریدر مس. عمق گرفت یکم لبخندش

 . زنم آنا یقدم م_
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 ؟یمعرفت؟ پس من چ یب ییتنها_

 .نخواستم مزاحمت شم_

 :معترض گفت آنا

 .خوب يجا هیببرمت  خوامیخونه که م ایزود ب. از اون حرفا بود شهاب_

 ...من کلوپ و _

_بهت  یکل دمیقول م. هیرانیا یمهمون هی ایپاشو ب. اریصدساله ادا واصول از خودت درن يرمردایپ نیدوباره ع... ا

 .خوش بگذره

 ؟یاگه خوش نگذشت چ_

 .سایمنتها مرد باش و سر قولت وا. میبند یشرط م. نداره يکار_

 :دیخند شهاب

 .نقشه نکش يخودیب.دم آنا یخونه بهت نم دیمث کل لمویصندوقچه و رمز موبا دیکل_

 ...البته دور از جونت. توشه یفهمم چ یم يمرد. و ارثم میجزء اموال شخص يبذار دیاونو که با_

 :گفت یوتلخ نیرا در دستش جابه جاکرد و با لحن سنگ یگوش شهاب

 .بکن ادیدعا خوبا واسه من ز نیآنا؟ ازا یبکن يدعا بلد_

 ..از  ریتو اول بگو رمز قلبت غ_

 :گفت یمعترض يباصدا

 ...آنا_

 .واسه لباسام هینظرت چ نمیخونه بب ایپاشو ب. خب بابا بداخالق یلیخ_

 کار؟یچ يخواینظر منو م. ادیبهت م یبپوش یتو هرچ_

 :با حرص گفت آنا

 .ینکن یبا من شوخ یفهم ینوشابه مشروب به خوردت دادم م يو دوباره به جا ياومد یوقت_

 :دیزد و دست دور لبش کش یپلک شهاب

 .خونه ام گهیساعت د میتا ن. شمینم یکیتو  فیمن حر_

 :با ذوق گفت آنا

 .يفعال با...چقدر دوستت دارم ،بدو یدون ینم يوا_
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دخترك  نیجمله را از زبان ا نیهر بار ا. دیچیممتد بوق درگوشش پ يحرکت ماند و صدا یشهاب ب يپاها

بغض و التهاب زمزمه  انیکه م دیکش یسر م الشیالنا از آن شب پرباران به خ يصدا د،یشن یم گوشیباز

پشت فرمان نشست که . برگشت ابانیبه سمت خ الشیاز فکر وخ زیگر يچشم بست وبرا! "دوستت دارم"کرد

 :بدون آنکه صفحه را نگاه کند جواب داد. دوباره زنگ خورد لشیموبا

 ؟يقدر عجله دار نیچرا ا. ، من اومدم يریآنا تا تو دوش بگ_

 .دیریدوش بگ دیمنتظره باهم بر دیشا_

با پتک محکم بر فرق  یانگار کس. در سرش اکو شد لی ریام يو صدا دیخشک نیماش چیسوئ يشهاب رو دست

 . بود دهیسرش کوب

 نامرد؟ يچرا الل شد_

 :زمزمه کرد ياش از هم فاصله گرفت و با ناباور دهیبه هم چسب يها لب

 ...لیریام_

 . يو فلنگو ببند یجا نذاشت رانیمغزت و مث مرام و معرفتت ا. یپس شناخت! نه_

. آب دهانش را قورت داد تا راه نفسش آزاد شود. شناخت یرا م شیهایور يو توپ پر از فحش و در لی ریام

 :خش برداشت شیصدا

 ر؟یام یخوب_

. بود ایمرد دن نی، اونم نامردتر یعنوان داشت هیکنه فقط  یم ياریکه عقل من  ییدکتر؟ تااونجا ای یمفتش_

 ...که یتوبه عموت رفت.رهیم شییحالل زاده به دا گنیم

 :گفت لی ریبا سکوتش ام. داد و چشم بست هیشد ، سربه عقب تک یطوالن بایکه تقر یو سکوت لی ریمکث ام با

 . دلم خنک شه دیشا. بزنمت شهاب یتونیتا م نمتیبا خودم عهد کردم که بب_

 ... یول يحق دار یبگ یهرچ.ریام يحق دار_

 . دهینم ویکرد یکه در حق ال يجواب نامرد یچیه یول_

وهر زمان هم  دهیحالش را هم نپرس کسالی نیدرا. از او بشنود  یطاقت نداشت اسم. به تنگ آمد شیها نفس

همان خاطرات . به بن بست برسد گرانیزد که حرف د یم یبرسد، خودش را به راه يقرار است خبر دید یم

بسترخاطراتش  انیفقط م. اما تمام نشد ردیبارها هم آرزو کرد بم. دق دادن و کشتن هرشبش بس بود يبرا

 . شکنجه شد
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 نه؟ يبد يندار یجواب ؟یشیساکت م یچرا ه_

 .تونستم کنارش بمونم ینم. ریبهش نزنم ام يشتریب ياومدم که صدمه  یتو رابطه با النا من مقصر بودم ول_

 .یبره بعد گورتو گم کن تیگند کثافت کار يداقل بوکه ح یبمون یتونستیم_

 :شد یعصب یکم

 . ستیحاال خودش خواسته جار بزنه به من مربوط ن. ما به خودمون مربوط بود یمسائل خصوص_

هم  یچیه. کردم داشیتو اتاق خواب خونه ات پ يتو گم وگور شد نکهیروز تمام بعد از ا هی. یجار نزده عوض_

... نفهمه کجا بوده،بعد تو یشد که کس نیتنها خواهشش ا. دستش بود و رفت یکه گذاشت یادداشتیفقط . نگفت

 ؟یشهاب؟ ک ينامرد شد نقدریا یتو ک

 .توخونم بود یرحم یب. برام ارث گذاشتن وینامرد_

 یدختره رو بعد از اون همه موس موس کردن دورش ، وقت نیواال ا یکه آدم باش ینخواست... یگیمزخرف م_

 ...که یآنا نام هیسراغ  يو بر يکرد یز پل گذشت ول نم خرت ا

 یدون ینم نیازا شتریب یوقت.  یاز دهنت دراومد گفت یهرچ يسال زنگ زد هیبعد از... هیکاف. بس کن ریام_

 .دهنتو ببند

 ...شد؟ حاال آقاجون ریگ نینمرد و زم يخبر دار. ادهیخوبه که روتم مث عموت ز_

 :و پرحرص گفت یعصب.حرف اوآمد انیدورگه م ییصدا با

 ...شه  ریکه از زنده بودنش س ارمیسرش م ییشماره امو بهت لو داده بال یبفهمم ک.ارین گهیکسو د چیاسم ه_

. کرد یم شیبود و تماشا نیکنار ماش لیریام.دیسرش چرخ. خورد نیماش ي شهیبه ش يموقع ضربه ا همان

 ....ورداز کنار گوشش سر خ یزبانش بند آمد و گوش

 نیماش ي رهیو دستگ دیخودش را عقب کش یکم لیریام. فوت کرد رونیرا ب قشیافتاد و نفس عم نییپا دستش

 يحرف ها يخم شد و با لحن نرمتر یکم. گذاشت نیسقف ماش يدر راباز کرد و کف دستش را رو. را گرفت

 :پشت تلفنش را ادامه داد

 !قیدنبالت بگردم نا رف يباز سیرو با پل ایکه قرار باشه دور دن یحرفا باش نیکردم با معرفت تر از ا یفکر م_

خم کرد و به چهره  یسرش را کم لی ریام. ستادیا شیشد وروبرو ادهیپ. چشم بست و در راعقب هل داد شهاب

 . کش آمد یلبش کم. او زل زد ي

 ...یلشهاب و یحرف بزن یو نتون یکوبم تا خفه ش یمشت تو فکت م هیاول  نمتیگفتم بب_
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 :و افزود دیاو کوب ي نهیس يرفت و پشت دست رو جلو

 ...فیح. تونم مث تو نامرد باشم یکه نم فیح_

 ...ختیر رونیاش را با درآغوش گرفتن او ب یزد و تمام دلتنگ يلبخند درد الود شهاب

*** 

 :ستادیعقب ا لی ریرا درقفل چرخاند اما ام دشیکل

 ...نه منه لندهور.منتظر توئه. وقت هینباشه  یدنیدختره د نیبرو بب_

خواست  لیریام. بزند ، مچ دست اورا گرفت و داخل خانه رفت یآنکه حرف ینگاهش کرد اما ب یکم شهاب

 دنیآنا با د. سکوت کرد خورد،ینشسته بود و قهوه م ونیزیتلو يکه روبرو یدختر جوان دنیبزند اما باد یحرف

جواب داد و  ي، به سرد ردیبگآنکه نگاهش را از دخترجوان  یب لیریام. آنها برخاست و سالم کرد یناگهان

 :زد یشهاب لبخند کمرنگ

 !که ادتهی. کرده بودم آنا ادیپسرعمه امو ز فیتعر_

 :گفت ییدستش را سمت او گرفت و با خوشرو. لبخند زد وجلو رفت يجوان فور دختر

 .خوشبختم. سالم.بله_

آنا . زد ییدخترك را فشرد و فقط لبخند کمرنگ وگذرا فیبه دست او کرد و کوتاه انگشتان ظر ینگاه ریام

گذاشت و به سمت  زیم يرا رو چشییشهاب سو. مهمان شهاب شد و به شهاب نگاه کرد ندیمتوجه نگاه ناخوشا

 :آنها برگشت

 ؟یکش یآنا زحمت دوتا قهوه رو م. ریام نیبش_

 :با حرص به شهاب نگاه کرد ریآشپزخانه رفت و امبا گفتنِ حتما به سمت  آنا

 ...و شهیالنام نم کهیانگشت کوچ یکن یاما فکر نم یسرت خوشگل پسندم هست ریخ_

 :به سمت آشپزخانه انداخت و با خشم وتحکم گفت ینگاه شهاب

 یو فکر مکه ت ستین يزیقصه اون چ یول ریبهت نگفتم ام يزیچ يبارم کرد کهیصدتا ت. نییپا اریصداتو ب_

 .یکن

 :با دو دستش به خانه و اطرافش اشاره کرد وگفت لی ریام

 لدای یفقط موندم چطور گذاشت. یستیو خطا کردن بلد ن يغمبریکال تو پسر پ. ییپسر دا اسیشواهد کامال گو_

 .کنه و االن با شوهرش هرهر بهت بخنده  ستیسرو
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 :کنترل شده گفت یمنقبض شده و لحن یبا فک شهاب

 . ریساعت ساکت شو ام مین_

 :داد و گفت هیمبل تک يبا حرص به دسته  ریام

 .شهاب  یتا ور بزن شمیساعت خفه م میو درشت بارت کردم،ن زیسال فقط فحشت دادم و ر هی_

 :و افزود دیسمتش کش انگشت

 ...دنبال جفنگ گفتن نباش و.راستشو بگو يفقط اگه مرد_

گذاشت و  زیم يرا رو ینیبدون آنکه به آنها نگاه کند،س. آمد رونیب یچککو ینیموقع آنا از آشپزخانه با س همان

 .داد لشیتحو یو لبخند کمرنگ ستادیمقابل تشکر شهاب ا

 .ریتا هفت باهام تماس بگ يایب یاگه شب خواست. خونه خودمون  رمیمن م يمهمون دار_

 ریبه ام تیشهاب با عصبان. گفت و رفت يریفقط روزبخ. کرد ینگاهش م يکرد که با طلبکار لیریبه ام ینگاه

 :در واحدش را بست و قبل از رفتنِ آنا دستش را گرفت. او رفت يبدرقه  ينگاه کرد و برا

 ...آنا اما يدیو شن ریام يو حرفا زهیگوشات ت دونمیم_

 :با لبخند گفت آنا

که با مادربزرگم  ینج سالهمون پ. يبد حیتوض ستیالزم ن. شناسم شهاب یرو خوب م یرانیوا رانیمن جو ا_

 . شد میبهم تفه زایچ یلیکردم، خ یتو تهران زندگ

 :گفت یبا ناراحت شهاب

 . خوامیواقعا عذر م_

کس خبر نداره  چیانگار ه. شهاب ستیبا تیعصبان ییپسر دا نیاز من برو محکم مقابل ا یعذر خواه يبه جا_

 .یخواب یعکس م هیو شبا با  يستادیاز وسوسه ها ا یلیتو مقابل خ

 :شد رهیاو خ ينگاهش کرد که آنا به چشم ها رتیبا ح شهاب

باهاش  يفهمم چرا دار یفقط نم. دمیعکس النا رو باالخره د. کردم دایپ تویرانیا لیکردم و موبا یامروز فضول_

 .یکن یم يباز

 :آرام گفت شهاب

 .آنا یقرار نبود تو گذشته من کنکاش کن_
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 لهیبذارم تو پ ادیاما من دلم نم ییایتو تارك دن. یگذرون یاما تو فقط با من وقت م میقرار بود باهم دوست باش_

 .ریجناب مد یو بپوس یخودت بمون

 :اش بود به خانه اشاره کرد شهیکه عادت هم یوبا چشمک لبخندزد

 .دنبال بچه تم نگشته  گهید قهیبرو تا چند دق_

 يگوشه ا یبود که باعث شد درمدت کوتاه نیهم.پروا بود اما صاف وصادق بود یآنا ب.خنده اش گرفت شهاب

نشسته بود و به  لیم يرو لی ریام.کرد و داخل برگشت یخداحافظ. را به خودش اختصاص دهد شییاز تنها

 :بابسته شدن در نگاهش برگشت و با پوزخند گفت.کرد یقهوه نگاه م ینیس

 .قبال دل کندن برات راحت تر بود. يکندچه عجب دل _

کالفه بود . مدت گذشته است نیآمده است و چه درا نجایدهد که چرا به ا حیاو توض يکامال برا دیدانست با یم

 :آرام گفت. داشت ازیبه آرامش ن یوکم

 .امیوب رمیدوش بگ هیقهوه اتو بخور من _

 :ختیاخلش رشکر د یفنجان کوچک قهوه را برداشت و قاشق لی ریام

 .یچندمرده حالج نمیبب اریقبضاتم ب یبرگشت. بدجور فعاله نجایانگار حمام ا_

 ي ختهیبه اتاق به هم ر یاتاق شباهت. او بست وبه سمت اتاق رفت ي هیتمسخر کالم وکنا يرا رو چشمانش

 کی ياندازه . حق داشت ریام. سر تکان داد وسمت حمام رفت. باز آنا کار خودش را کرده بود. شب قبل نداشت

 ...به آنها بدهکار بود حیسال توض

 یگذاشت و کم زیدو دستش را لب م. رها کرد یصندل يدسته  يو حوله را رو دیکش شیموها يالبه ال دست

فقط . دیغبار را از وجودش بشو نیتوانست ا ینم یباران چیه. خسته اش نگاه کرد يبه چهره . به جلوخم شد

گذشت تا . کرد یتر م يرخورد و زخمش را کا یبر روحش م یناگهان یشالق هیکه شب دید یرا م یرعدو برق

مرور  يهنوز دلش برا دیفهم یم د،ید یرا م لیریحاال که ام. از او بگذرد اما انگار راه را اشتباه آمده بود ایدن دیشا

 يکوچه پس کوچه ها يها چیخاکش ، درپ انیدلش از وجودش م. زند یکه دل دل م ستیخاطرات گذشته ن

بن بود و  کی شیروبرو دنیهمه دو نیشسته جامانده و بعد از ا ندست از عقل و جا یاحساسش ، مقابل دخترک

دستش . افتاد لیریبه ام نهیچشمش از داخل آ.  ستادیوا دیکش یآه.دیعقلش را کش ي قهیکه  یپشت سرش دل

 .کرد یم شیداده بود و تماشا هیرا به چهارچوب در تک

 :به لب آورد وسمت او برگشت یکمرنگ بخندل
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 ؟يدست لباس اومد هی نیباهم! کو لتیرفت بپرسم وسا ادمیجا خوردم که  دنتیاونقدر از د_

 :تخت دونفره مکث کرد و پوزخند زد يرو. دستش را انداخت و نگاهش در اتاق دور زد لیریام

تو .بخوام تنگ دلت بخوابم ستین يهم بهت اعتبار گهید. ینفره تو خونه داشته باش هیشک داشتم که تخت _

 ...ومدهین وایبرگردم چون ش دیزودم با... هتل راحت ترم

 :گفت یخاص براندازش کرد و با لحن محکم یبا نگاه شهاب

 وبتمیواسه مخ مع. نکرده یفرق چیه شیتخت جز عوض شدن رو تخت نیا. گرفتم  لشیخونه رو با وسا نیا_

جا خواب منم رو همون کاناپه بود . نه وسط حجله بره،یخوابش م یا آدم تنها تو کنج بدبختکن که اکثر کتهید

هرجا ! اگرم نه. ایبردارو ب لتویبرو وسا یترس یحاال اگه ازمنه متجاوز نم. يو متلک بارم کرد يکه روش لم داد

 .ستیبه من مربوط ن. یراحت

کرده  رییتغ یظاهرش کم. خوب نگاهش کرد. را ساکت نگه داشت لی ریدرهم و لحن کوبنده اش ام يها اخم

 ...خسته تر یفقط انگار کم. بود اما همان شهاب بود

 :و از پشت سر براندازش کرد دیدنبالش چرخ ریام. رفت رونیو ب دیکش شیموها انیدوباره دست م شهاب

 داد؟ زهیبهت انگ یک. يداالن عضله اش کر. يکم چاق شده بود هیاون اواخر . شهاب يروفرمم شد_

 :ختیآب ر یوانیوارد آشپزخانه شد و ل شهاب

 ... ییو تنها یبدبخت_

 :شد رهیخ ریکانتر گذاشت و به ام يرا رو وانیل. ستادیکانتر ا کیو نزد دیرا الجرعه سر کش آب

 ...اما ریم اممعراج بدجور بهت بدهکار یندگیو سرپا نگه داشتن اعتبار نما يکه درحقم کرد ییبخاطر رفاقتا_

 . شهاب رمیقسم خوردم برت نگردونم در اون شرکتوگل بگ_

 :و آرام گفت دیکش یقینفس عم شهاب

 ...برگشتن يبرا یخوشحالم ول یلیکه خ ینیمنو بب ياگه اومد. ریندارم برگردم ام يا زهیانگ_

 :بلند گفت يرفت و با صدا شیحرف او پ انیم لی ریام

.  یچیاون دختر بدبختو ؟ اصال النا ه ایهمه مدت؟ خودتو  نیتو ا يشکنجه کرد ویتو چه مرگته شهاب؟ ک_

 ؟  یباش یخر ک گهیمطمئن باش معراج اونقدر تو نخشه که تاحاال مخشو زده ، تود

 :شد کیکه بهم نزد ییشهاب را حس کرد و ابروها يرنگ چشم ها رییتغ

 معراج؟_
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بهت  نجایخبر نداره باباش ا يفکر کرد. يدیو ند يمنتها کور بود. از همون اولشم تو نخ النا بود... باباش! نه_

که داره  نهیواسه ا ومده،یخبر نداشته باشه؟ منتها اگه صداش درن شهیشرکتشو بهت داده؟م یندگیلطف کرده ونما

 ... باشه،دلش با تو بوده  یلیالنا خ. رهیگ یم یاز آب گل آلود ماه

 :حرف او گفت انیبلند م شهاب

 ؟یگیپشت هم م یچ. ام یمن دب دونهیمعراج که م_

به خش خش  شیمرتبه ساکت شد و صدا کی،  کردیحرکت م یموج صاف يمدام رو ویراد هیکه شب لیریام

 انیرا م وانیشهاب ل. ختیبود که عمل کرد و تمرکزش را به هم ر یتیحرف شهاب درست همان پاراز. افتاد

 :پنجه اش فشرد و افزود

زنم  یپرسه م ابونیدارم تو خ دیدونم از کجا فهم ینم. کرد دامیمعراج پ رون،یشب از خونه زدم بنصفه  یوقت_

اونوقت تو . داد وخودش کارامو درست کرد شنهادیچه مرگمه پ دیفهم یوقت. پر از حرف بودم . بود یبدموقع یول

 ؟یگیم یاالن چ

 :که از بهت بود،باحرص جلو رفت و گفت یپس از چند لحظه سکوت لیریام

 ...یاون شب؟ حت زیرو م یختیواسه اون ر ویهمه چ... فقط خاك توسرت... خاك تو سرت شهاب _

 :گفت یتکان داد و عصب سر

 . رو قبول کرد کهیمرت نیا شنهادیپ هوی یالنا بعد از اون همه انزوا طلب ستین خودیپس ب_

 ؟يشنهادیچه پ_

 :ش کرد و شهاب داد زدساکت نگاه لیریام

 . با توأم_

. یور گ گردن کلفت کن يجر بد قهی يکه بخوا ستیموضوع اصال به تو مربوط ن نیالبته ا. باهم رابطه دارن_

 يکرد یدرصد فکر م هی! یدنبال عشق وحال و اون دختر بدبختو به حال خودش گذاشت نجایا ياومد یوقت

تازه ازش به عنوان برگ برنده هم . پا افتاده فکر کنه شیپ يرابطه  هیحرفاس که بخواد به  نیتر ازا غیمعراج ب

 ...النام پاك باخته و . مدت به عشق وحالش برسه هیکنه تا  یاستفاده م

تو مربوط  یحت یبا النا اونقدر حرمت داره که به کس مینذار دهنم باز شه چون مسائل خصوص. ریخفه شو ام_

 ...که... وسط نبود نیا ياصال رابطه ا. معراج بگم و اون سواستفاده کنه نداره بخوام به یلیپس دل. نباشه

 :و داد زد دیکوب نیرا کف زم وانیل یشهاب عصب.کردینگاهش م ربادقتیام.کرد مکث
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 ... انصاف یب رمیبه درد خودم بم یذاشت یم ر؟یام یبکش یدل منو واسه ک يرپایز ياومد_

 :جلو رفت و آرام گفت لی ریام

از  يبابت همه  ينجوریسخت نبود که حاال بخاطر فرار کردنت از مقابلش ا نقدریا هیمثل سا يمادرداشتن _

 ... یمرد حساب یدست رفته هات بال بال بزن

 :دو دستش گرفت انیکانتر گذاشت و سرش را م يرا رو شیآرنجها شهاب

 . امیتونستم کنار ب ینم... تونستم ینم. کرد یحرفاش داغونم م... ریام کردیم تمیبودنش اذ_

 :قفل شد ریام يباال آمد و درچشم ها شیچشمها

سر بچه  ي هیکوبنده جون دادم واز نفس رفتم تا اون سا يگرما هی ریهمه سال من ز نیکه ا امینتونستم کنارب_

 خوامیالنا رو خواستم، هنوزم م. کدومشون نباشم چیو سعادت ه یاومدم که مزاحم خوشبخت. باشه گشید يها

منه . نشد... از زهر بودو به خوردم بده  رکه پ یتیواقع نیخواست ا یاما م ادیبهش گفتم دل بکنه و با من ب.. .

 بود درك کنه؟ یکس. بودم يهمون اندازه که عاشق بودم، عقده ا... احمق

 یبه آقا جون حال یزبون یهمه سال با زبون ب نیبعد از ا ییدا نویا. يدونسته تو زنده ا یشهاب مادرت نم_

 ...که رنیگ یم تیحاال دوره افتادن وحالل... کرده 

 :داد زد شهاب

کرده رو درمان کنه؟  شهیکه مثل سرطان تو جون من ر يکهنه ا يتونن بغض ها یم... نداره یبه من ربط_

 به هم نخوره؟  شهیاز هم شترینگاه کنم و حالم ب هیبهم چشم بده تا بتونم تو صورت سا یتونیم

 ...شهاب_

 مرده فرضش کن... مرد_

که هنوز نم داشت ،  شیموها. سوخت یم تیاز شدت عصبان. دیبه سمت اتاق رفت و در را محکم به هم کوب... 

 ...گفت یظیبلند وغل هیو لعنت دیکوب یشانیگره کرده اش را به پ يمشت ها. لب تخت نشست. باز عرق کرده بود

آمده  هیسا. چشمش جان گرفت شیبار پ نیهزارم يبرا لمیمثل ف. بل رخ دادکه سال ق یاتفاقات. تخت افتاد يرو

اش کند  یکه بتواند همراه يداشته باشد نه جنبه ا دنیداشت تا توان شن یکند اما شهاب نه گوش هیبود تا توج

افتاد ، حالش از خودش  هیحق را به خودش داد وزن به گر تیو با عصبان دیپر هیسا يحرفها انیدائم م ی،وقت

باز خاطرات شالق برداشتند و به شکنجه گاهش .دیصورتش کش يرا رو شیدست ها. چشم بست. بهم خورد

... ساله اش ، دلش را هم باخته وخاکستر کرده است یاز عمر س ریبه گوشش رساند غ ریام انیم نیا.. دندیکش
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را  ییاسم آن خاطره و رسوا نیتکرار ا... النا. بزند کرد نارو  ینم همکه فکرش را يا نهیگز نیآخر... معراج

که  یبه ساعت. گذشته آورد و به آن لحظات پر اشتباه فکر نکرد ياسم از روزها شدیمگر م... زنده کرد شیبرا

 ...شود  اریعشق بر صورتش خورد تا هوش يبا ادعا یغرق در اشتباهاتش دست محکم

 یکه هر روز تازه م يدوباره دنبالِ خاطره ا. گرم شد شیچشم ها. اش گذاشت یشانیپ يرا رو دستش

 ...بار اتفاق افتادن،هرروز بارها اتفاق افتاده بود کی يآنقدر مرور کرده بود که انگار به جا.شد،رفت

*** 

 :قبل کسالی

 :برگشت و داد زد تیباعصبان. دستش را گرفت و نگهش داشت لی ریام "

  ر؟یام یتونیم ؟يمن بذار يخودتو جا یونتیلحظه م هی... ساعت هی... روز هی_

 :را باال انداخت و بلندتر افزود سرش

 ...تو. داره  یچه بغض ینیتا بب يتب نکرد. داره يچه زهر ینیتا بب يدیچون درد نکش ؟یتونینم_

 :دو دستش را باال گرفت ریام

 ...آروم. داد نزن. خب یلیخ_

 نیا يتمام کمبودها. سرش در حال انفجار بود. را گرفت و فقط توانست آدرس خانه را بدهد یتاکس نیاول مقابل

 گناهش چه بود؟ شد؟یاو م رِیدرگ دیهمه دروغ چرا با نیا. تحملش تمام شده بود. سربرداشته بود کبارهیسالها 

توجه به حرف  یشت و بداشبورد گذا يرا رو یاسکناس. شد و از راننده خواست توقف کند مانیراه پش انِیم

 لشیموبا. ، هوا پر از ابر شده بود شیپ یبرعکس آفتاب داغ ساعت. گرفت شیرا پ شیروبرو ریمس.شد ادهیراننده پ

 زانیباز کرد و سرش را از عقب آو رفدو دستش را دو ط. نشست یمکتین يرو. نکرد یتوجه. چندبار زنگ خورد

! نه... میمر. کرده بود ریو بهت، خواستن و نخواستن گ قتیقت،حیاز بغض و عصبان بییعج یبرزخ انیم. کرد

دانست از کجا نشات گرفته  یکه نم یباحس.که بارها درخلوتش فکرش را مشغول کرد یزن... مادرش! هیسا

موضوع  نیقادر به هضم ا. شده است زانیکرد سروته آو یاحساس م هاو را مقابلش گذاشت ک يطور ایوحاال دن

بهت دورش بلند و سخت بود که با هربار  يوارهایآنقدر د. خورد یرفت به بن بست م یاز هر طرف که م. نبود

و با  ستادندیا یم شیکه رو به رو یبه همان دوران. شد یعقب پرت م يتر بیعج یجیتالش با درد تازه تر وگ

دست به صخره . پرت شد نییپا یکس یه ببارها از کو. دندیکوب یبودنش را بر فرق سرش م یلیطف یمرح یب

به  هیاگر سا. گذاشت یم شیدست ها يباور پا رو کیاما . گرفت بلکه سقوط نکند یسخت باورش م يها
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ن سرنوشتشان یگشت ا یاگر دنبالش م. شدن غرورش نبود، کمتر هم نبود دهیآرش مقصر از هم پاش ياندازه 

 ...اگر..اگر...اگر. شد ینم

دائم . رفت یم یکیو انگشت اتهامش سمت  دیچرخ یسمت م کیمشوش بود که هر لحظه ذهنش به  آنقدر

همه .داد ینم حیتوض یباشد اما کس دیکه کش یهمه عذاب نیا يگشت تا بلکه بتواند جوابگو یم يدنبالِ مقصر

 ...شد ینم... شد ینم. دل به دلش دهد یهنوز هم قرارنبود کس. قصور خودشان بودند يبرا یهیدنبال ِ توج

 يشماره . نگاه کرد یگوش يبار به صفحه  نیا. دوباره زنگ خورد لشیموبا. فشرد شیدست ها انیرا م سرش

را کنارش پرت کرد و  لیموبا. اصال خوب نبود. حالش خوب نبود. نکرد ییاعتنا. صفحه چشمک زد يالنا رو

 ...نمانده است يگرید میتا انفجار عظ يزیکرد چ یاحساس م. فشرد شتریسرش را ب

بود،  دهیچیدرهم پ قراریکه ب یدر آن حوال یزن ي هیسا دنیقدم مانده بود تا به ساختمان برسد ،باد چند

شهاب . و ناشناخته زودتر از مرد جوان متوجهش شد بیغر یانگار نگاه او وابسته به حس. خشک شد شیسرجا

عقب  هیقدم سا نیبا اول. ستین زهایچ یلیوقت روبرو شدن با خ. ستیدانست وقتش ن یفقط م. تکان نخورد

 :با التماس و بغض گفت هیکه سا زدیو خواست بگر دیچرخ

 زم؟یعز ستیهم ن کیکوچ حهیتوض هیساله،  یبغض س نیحق شکستن ا... ساعت شهاب هی_

کرده اند و  قیونش تزربه خ يقو يمخدر یرا داشت که بطور ناگهان یحال کس. قلبش گذاشتند يداغ رو انگار

فاصله  یرحم یآوار ب رِیبود، ز ستادهیکه پشت سرش ا یآدم افتنهیشوق داشتن و . رو به تشنج و احتضار است

 .زد یکند م یتند و گاه یکه گاه دنوظهور، خارج از قلبش بو قتیحق نیانگار تحمل ا. درحال جان دادن بود

 :لرزان گفت ییبا صدا. جرات گرفت و جلوتر رفت هیمکث او سا با

 ...شهاب جان_

 :پاره شد و برگشت افسارش

 یداره م. شهیتو دوا نم يدرمون من با قربون صدقه رفتنا یدرد ب. خانم یبمون یکه هست يا بهیبذار همون غر_

 .کنه یم وونمید. کشتم

 :صورتش گذاشت يرا رو شیدست ها هیسا

 ...دونم پسرم، اما یم_

 :شهاب باال رفت يصدا

 .بشکنه شتریحرمت ب نیکه ا نینگ يزیچ. نداره یارزش چیمن ه يحد ومرز نسبت داشته ونداشته برا_
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 :گفت نیسنگ ییبا نفس ها هیسا

زنده  يازم گرفتن که اندازه  يتورو جور. خوردم يمن باز یشهاب ول يبه روحِ ارس حق دار. يبخدا حق دار_

 ...یحت... ایمنه آر يکنار ارس گواه ضجه زدنا کهیاون قبر کوچ. بودن خودم به مرگت شک نکنم

 :شهاب باال آمد يدستها

 ینیبب يبرات مهم نبود دنبالش بر گهید. خانم هیسا يتموم کرد اتیسر قبر آر ختنیبا اشک ر تویمادر يادعا_

 .ینداشت تیاسه زندگبه مزاحم و يازیو ن يچون راحت تر بود.هیچ قتیحق

 :گفت هیبا گر هیسا

پسته که  ایدن نقدریا دمیفهم یم دیمن از کجا با. انصاف نباش. یپدرت ب يحداقل تو مثل خانواده ... شهاب_

 ...بزنن و يدور نگه داشتن تو از من دست به هرکار يبرا

 . يمادر یکن یکه ادعا م ییاز اونجا_

 :او اشاره کرد وگفت سیخ يچهره  به

 ؟ يکه کنار همون قبر چالش کرد يهمون مهر مادر ه؟یاشکات بابت چ_

 :طاقت گفت یب هیسا

 !برات بگم ویتو به من فرصت بده تا همه چ_

  ؟یهم نگه داشت يو همه رو روبرو یشکست مویحرمت خانواده پدر نکهیا ؟یبگ ویچ_

 :رفت وگفت شیپ یشهاب قدم. الل شد هیسا

 ...؟ که  ید از آرش با ارس ازدواج کنبع يکه بخوا یداشت یلیچه دل_

 :گفت ینفس یبا ب هیسا

 .يخبر ندار یچیتو ازه... شهاب_

 . یو رفت يکه تو ولم کرد دونمیم نویا یدونم ول ینم یچیه.آره_

از  نکهیکنن توروبزرگ کنم، واسه ا تمیمن وخفه کردن تا حما نکهیواسه ا. عموت ، قاتل ارس بود نکهیواسه ا_

از  یدون یم یشهاب تو چ. ارنیسرم ب يقاتله ارسو باال ي هیکردن تا سا یمن داشتن سواستفاده م یکس یب

 من؟ يایبدبخت

او نگاه  يبهت زده  يجلوتر رفت و به چهره  هیسا. به شهاب وصل شده بود یکیالکتر يشوك قو هیشب يزیچ

 :کرد
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 ؟یکن یکه منو متهم م یدون یم یساله روح وجسممو خورده ، توچ یاونقدر تلخه که س قتیحق_

قدم پس  کی. توان نداشت. بود دهیچیاش پ نهینفس در س. شدیچندبار تالش کرد حرف بزند اما انگار نم شهاب

 یبود و نم ستادهیمحسن که دورتر ا. را گرفت شیبازو. دیاز حال بد او ترس هیسا. آمد شیقدم پ کیرفت و 

. دیکه شهاب سرش چرخ گرفتکتف مرد جوان را  ریز. جلو رفت هیسا يصدا دنهیخواست دخالت کند با شن

 :گذاشت شیلبها يدست رو هیسا. کرد شیمحسن رها.دست مقابل او باال گرفت

 ...فرصت بده ... شهاب جان_

 :رفت و گفت شیپ هیسا. ستدیمقابل ساختمان گرفت تا با يکنار باغچه  يدست لب سکو یبا بدبخت شهاب

 ...یول دمیآخر جنگ يتا لحظه  .من تو رو رها نکردم_

 ...نگو يزیچ... نگو یچیه گهید_

 :بزند اما محسن گفت یلب باز کرد حرف هیسا

ناعادالنه مادرتو قضاوت  نقدریتا ا يبشنو دیاما با ستیراحت ن یتلخ نیبه ا يقتهایباور حق.پسرجان يحق دار_

 ! ینکن

بلند برسرش  یموج هی، شب شیآرش از چند ساله پ يحرف ها. دیشن ینم يزیاصال انگار چ. نزد یحرف شهاب

 همه؟؟ نیا... همه دروغ  نیقاتل پدرش؟ ا... او. دیکش یم غیج یانگار کس. دیچیدرهم پ. ختیر یم

 :خفه گفت ییتکان خورد و با صدا سرش

 .تنها باشم دیفقط بذار. خوام بدونم یچراشو نم_

 :مرد جوان رافشرد و گفت يفقط شانه . اما محسن اشاره کرد سکوت کند دیبگو يزیخواست چ هیسا

مادرت مشتاقه برات  يبشنو یهرموقع خواست. ریبگ میخودت تصم قته،بعدیاونم حق يامانت دست ما دار هیتو _

 ...بگه 

 هیسا. ندبشنود اما محسن دستش را گرفت و اشاره کرد برو یزد تا حرف یبال بال م هیسا.نگاهشان نکرد شهاب

 :گوشش گفت ریمحسن ز. شد  دهیاو کش الیلرزان دن ییبا پاها

 .با اجبار درست نشده یچیه... هیبذار خودش بخواد بشنوه سا.نگاشم نکن_

 يمحسن دور شانه اش حلقه شد و نگاه شهاب به حلقه  يدست ها. افتاد  نییکرد و سرش را پا هیگر هیسا

 هیسا. را دورگردنش محکم کردند يانگار طناب دار. ادرش بود قفل ماندکه م یناتوان زن يدست او دور بازوها

پشت سرش را  کباریاو فقط  اشک. موجود اضافه بود کیهمه  یانگار در زندگ. قدم برداشت و شهاب پس رفت
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. کردند یم يبستر زمان انگار بااو باز انیساعت م يعقربه ها...رقم نخورد يگریکرد تا آن شب طور د ینگاه م

به . آوردند و به سخره اش گرفته بودند یم شیرا به رو ییهمه تنها نیدوره اش کرده بودند وانگار ا وارهایدر ود

 زانیمبل آو يسرش از دسته . کرد یدرد م یمعده اش به طور وحشتناک. سرش نگاه کرد يدود باال يحلقه ها

شد،  یکه خال يا شهیسوخته و ش يلترهایساب فح. دانست چقدر زمان گذشته  ینم. طعم دهانش گس بود. شد

فقط در  دو زنگ ز دیبه در کوب یوقت. وارد شود دیهم نتواند با کل ریپشت در را انداخته بود تا ام. ازدستش در رفت

همه بغض را کم  نیا يرو ایدرمرگ حل شود، ایآنقدر تنها که . تنها باشد خواهدیجوابش را داد که م یامکیپ

را  گاریدستش سست شد و س. هم افتاد يرو شیچشم ها. خوردیتراس م ي شهیبه ش یتق باران تق يصدا. کند

از جنس دروغ ، در  يبست و دره ا یرا م شیدو شب بود پلک ها. آمد یخوابش م. انداخت زیم شهیش يرو

کرد  یم ریاز خون گ ییایدر ریرفت، ز یباز خواب م. دیپر یکرد م یسقوط که م. گرفت یجان م شیکابوس ها

هنوز . رفت ریغامگیپ يتلفنش رو. اش آمد یگوش يپشت هم رو امیچند پ. دیکش یم شیباال یو انگار دست

از . دندیجو یمغزش را م يانگار در جمجمه اش ،رگ ها. و نشست دیمبل کوب يدسته  يرو یمشت. بود اریهوش

 .عقلش پاك از دست رفته بود. دتر بود تا بماند و بپوس یراض. بود یراض. حاال منتظر جهنم بود نیهم

 :دیداغش باز شد و سرش چرخ يچشمها. دیراشن لیریام ياش صدا یذهن يهمهمه ها انیم

مادر بزرگ سکته کرد و آقاجون دربه . ستیمعلوم ن یچیه... آرش تصادف کرده و رفته تو اغماء ییدا... شهاب_

 ...شهاب... الو... یکدوم قبرستون هست. گرده یدر دنبالت م

مثل تظاهرش به ... درست مثل مغز او. بود دهیاز هم پاش زیهمه چ. دستانش گرفت انیسرش را م. نداد جواب

زد و  زیم ریز يلگد. مست نبود یول. تنش داغ بود. حس وحال بود یب. مبل را گرفت و بلند شد يدسته . آرامش

 :خش گرفته گفت ییبا صدا

 . نیشمام به دردم نخورد_

 یدلش م. دینشست و نگاهش به قاب عکس ارس چسب شیلب ها يخواست اما دستش رو یدعا کردن م دلش

 ریز. ستدیمقابلش با هیاز چند ثان شیداد ب یحال نزار، اجازه نم نیو حرف بزند اما ا ستدیخواست ساعت ها با

در قاموسش . کرده است  هدانست اشتبا یم. حصار که در ذاتش بود کی. شرم بود  یبد نوع يتمام آن حس ها

نداشت اما کم آورده بود و ضعف باعث شد به هر  ییجا.نداشت ییمعنا یجهنم يباده ها ریغرق شدن ز نیا

انگار درصد الکل . اما نشد ابدیآرامش ب يلحظه ا یوحت يا قهی،دقی،ساعتيروز يتا برا اندازدیچنگ ب یسمانیر

به اتاقش . ردیفقط باعث شد از خودش عقش بگ.شتر شد یاش هم ب ياریخونش که باال تر رفت، درصد هوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٥٢٥ 

. داد هیسرش را به درگاه در تک. ستادیدست به چهارچوب در گرفت وا. زنگ در آمد يبود که صدا دهینرس

زنگ  يدوباره  يبا صدا. کند یتوانست کنارش عقده خال یم دیشا. بد نبود لی ریبودنِ ام. را بست  شیچشمها

کرد تا  یمکث م دیبا.کنترل تعادلش سخت بود  یکم. چندبار مکث کرد. لند کرد و به آن سمت رفتدر سر ب

 رهیدستگ. نداشت شیبرا يا دهیجز آنکه عذابش دهد و خونش را بسوزاند فا. به خودش داد یفحش. تلوتلو نخورد

سرش را . رفت عقبدر باز شد و . را چرخاند رهیداد و دستگ هینک واریبه د. در را گرفت و قفل پشت در را زد ي

 :خش گرفته گفت ییبا صدا. چسباند وچشم بست واریبه د

 ؟يهمه مردن وخبر مرگشونو آورد_

 ...شهاب_

کند و دچار توهم شده است  یحس کرد اشتباه م. شد یاش مخف یذهن يحباب ها انیالنا م يبهت زده  يصدا

مقابلش  يصحنه  دنیانگار از د. کرد یبود و نگاهش م ستادهیاج وواج االنا ه. را باز کرد  شیپلک ها ياما ال

هنوز . کرد دایپ یبیحس عج. شد کیبه هم نزد یکم شیجدا شد و ابروها واریسر شهاب از د. خشک شده بود

 ...النا يبهت زده  يبه چشمها خکوبیبود ونگاهش م واریگاهش د هیتک

شروع  شیاز موها یختگیبه هم ر. او نگاه کرد يبه اوضاع آشفته . رفت شیپ یخورد و قدم یتکان دخترجوان

زد  یبا کس ایبود  دهیکوب واریدو روز خودش را مدام به در و د نیانگار درا. شد یختم م شیشد و به لباس ها یم

تش دس.او گرفت و دوباره به چهره اش نگاه کرد ي ختهیدرهم ر ينگاهش را از لباس ها. وخورد داشته است

 :با بغض وبهت گفت. رفت اما باز منصرف شد شیپ يلحظه ا يبرا

 ؟يشد ينجوریشهاب؟ چرا ا هیچه اوضاع نیا_

. باز خانه خورد مهیکه به در ن دیاراده پس کش یالنا ب.سمت او رفت یبرداشت و قدم واریاش را ازد هیتک شهاب

 .داد و برگشت رونینفس پرلرزش را ب. قلبش گذاشت يباترس عقب برگشت و دست رو

 :افتاد نییدر گذاشت و گردنش پا یچوب يدست به کناره  شهاب

 ...برو يکه اومد یاز همون راه. برو النا_

 :جلو تر رفت و گفت. است اریاما هوش ستین یعیمطمئن شد که حال او طب النا

 ...تو ؟یروز انداخت نیخودتو به ا یواسه فرار کردن از چ_

خودش  یدهانش گذاشت و کم يزدن دست رو غیج ياما به جا دیالنا ترس.او چنگ زد يبه بازو یناگهان شهاب

 :شهاب اورا سمت در برگرداند و کنار گوشش گفت. دیرا عقب کش
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 ...فقط برو. ستیحالم خوب ن. کنم النا رونتیخوام ب ینم_

 شیمانتو يا از رور نیا. محکمش تب داشت يپنجه . دیملتهب او چسب يالنا به چشم ها يبغض کرده  نگاه

بسته  يبعد که صدا هیچند ثان. کرد و برگشت شیشهاب رها. دیعقب تر کش یخودش را کم. دیفهم یهم م

تختش ولو  يرفت رو قبعد به سمت اتا يلحظه ا. اما برنگشت پشت سرش را نگاه کند ستادیشدنِ در آمد ، ا

 یبا حالت تهوعش م. آشفته اش رفت يموها انیم گرشیتیشرتش به معده ش چنگ زد و دست د ياز رو. شد

تکراره  کی. اراده نام النا را زمزمه کرد یسرش چنگ زد و ب ریبه بالش ز. کرده بود دایپ يانگار خود آزار. دیجنگ

داشت محال  گریکه د یبودن. خواهدیکرد دلش بودنش را م فلب اعترا ریکه ز بیعج يزمزمه  کیدنباله دار و

دست به صورتش . معده وقلبش با هم درد گرفته بود. گر گرفته اش راه گرفتتن  يرو یعرق گرم. شد یم

 دینشست و چشم باز کرد و همزمان النا را کنار در اتاق د. اوردینتوانست طاقت ب. داد  رونیو نفسش را ب دیکش

رگ  یسوختگ. دندیسرکش نفت پاش يانگار به شعله ا کبارهی.کردیم شیحرف تماشا یبود و ب ستادهیکه فقط ا

دستش چنگ زد و از درد معده اش ،مشتش  ریز یبه رو تخت. به شماره افتاد شینفس ها. اش را حس کرد  یوپ

 :جمع شد

 ؟یچرا نرفت نجا؟یا ياومد یواسه چ_

 :آرامتر و بد حال تر زمزمه کرد. باال آمد و نگاهش کرد یسر شهاب کم. ستادیجلو رفت و مقابلش ا النا

 ...برو تا. کنه یمن دوا نم از يموندنت درد_

 :باال رفت یکم شیصدا. شهاب دستش را پس زد و بلند شد.نشست ودست او را گرفت شیمقابل پا النا

 ...پاشو برو تا. المصب یبمون نجایخوام ا ینم_

 یول...  یبکشه ول نجایکار به ا ذاشتمیم دینبا.من سکوت کردم قبول دارم. شهاب يحرفا رو بشنو يسر هی دیبا_

 ...اون یعنی. داره اجیمادرت بهت احت. یخودتو له کن ينجوریا ذارمینم

 :گفت بیعج یِ حرف او با لحن انیبرگشت و م شهاب

 تو؟ هان؟ کدومش؟ ایمادرِ من _

 :با بغض گفت النا

 ... یهضمش سخته شهاب ول_

که مثل خوره افتاده وسط  هیچه درد قتیحق... هیک هیسا! یهست یسه روزه تب کردم که تو ک. جوابمو بده_

 ... من یزندگ
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 :سرش مقابل صورت او خم شد و آرام تر زمزمه کرد. رفت  جلوتر

 ... قاتل بودنه عموم سخته النا قتیهم خون بودنه باتو مثل حق قتیحق_

 :پلک دخترك سر خورد ياز گوشه  اشک

 . گمیبه جون خودش قسم راست م. منه شهاب يفقط نامادر هیسا_

 ....اون شب... النا ادمهیهنوز  مارستانین شبت تو بکار او_

که به زحمت از  ییبرد وباصدا شیسرش را پ. دو طرف صورت دخترجوان نشست شیبست و دست ها چشم

 :آمد، زمزمه کرد یم رونیب شیگلو

 ...يخوام تو هم از دستم بر ینم... يداد میخوام بهش فکر کنم که باز ینم_

 :رالتماس ادامه دادپ یباز کرد و با لحن چشم

 ... النا میبامن بر ایب. تحمل کنم نجارویا تونمینم_

 :دیانگشتان او چک يالنا رو يها اشک

 کجا ؟_

 . آدما باشن نیکه ا ییازجا ریهرجا غ_

 :او گذاشت و گفت يدست ها يدست رو النا

 ...حقشه برات حرف بزنه و .شهاب یمادرت گوش کن يبه حرفا دیتو با_

 :گفت یکرد و عصب شیرها شهاب

 ...دروغ نگو... پس به من دروغ نگو_

 :را گرفت شیبازو ریبا خم شدنش النا به طرفش رفت و ز. سوخت یداشت ومعده اش م جهیگ سر

 ؟يکارکردیآخه چ. آب سرد شهاب ریبرو ز_

دست او گذاشت و  يدست رو. زد یسرخ آتش طعنه م يبه شعله ها شیچشم ها. دیبه سمت اوچرخ سرش

 :رفته بود لیتحل. دیلرز شیصدا

 ..آرومم نکرد فقط  یچیه.  ستیحالم خوب ن_

اش گذاشت و با  نهیس يالنا دست رو. دیترش کش کیدست داغش را دور تن او حلقه کرد و نزد. بست  چشم

 :لرزان گفت ییصدا

 ؟یثابت کن ویچ يخوای، م يگرد یم یدنبال چه راست ودروغ_
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 :پوست صورت او رالمس کرد و آرام گفت شیلب ها. شال او برد ریدست ز شهاب

 .يایباهام ب یشیمجبور م ينجوریا... مویخودخواه_

 :برود رونیکرداز حصار دستانش ب یکرد نگه داشت و سع يشرویدست اورا که پ النا

 ...یبش مونینکن که پش يکار هی. شهاب یمست_

 :نگاه کرد سشیخ يو به چشم ها دیسر پس کش شهاب

 . یتو که هست ایسهم من از دن. شم یخوام خال یفقط االن م... فهمم یم... دونم یاتفاقا م_

 :رفت و النا صورتش رادرهمان فاصله مهارکرد شیاو پ دنیبوس يبرا سرش

 سادمیحالت بده وموندم تا ثابت کنم همه جوره پات وا دمیو انتقام واشتباه؟ شهاب من د نهیبا ک ؟ينجوریا_

 ...یول

کرد که  یزد که هرلحظه گمان م یقلبش آنقدر تند م. النا عقب رفت . کرد شیرها. شهاب سست شد دست

شهاب به . خواهد بود رممکنیاشتباه بخورد،مهارش غ يرابطه  کیدانست اگر استارت  یم.سکته خواهد کرد

 :گرفته گفت ییو با صدا دیسمت حمام چرخ

 ...برو... النا رون،برویب امیب نکهیقبل ازا... اما...ستم جز تو رو نخوا یچیجا ه نیاز ا_

النا تابه طرفش رفت دستش را باال گرفت وخودش را داخل حمام . حمام را گرفت ي رهیدستگ. رفت جیگ سرش

 کیهجوم آب سرد به لرز افتاد اما مثل  ریتن داغش ز... توانست آرامش کند یم دیدوش آب سرد شا. پرت کرد

 ...دیایبه خودش ب یبود تا کم یکیشوك الکتر

دستش  یوانیل. و جلوتر رفت ستادیآمد صاف ا رونیتا او ب. بود ستادهیالنا کنار در اتاق ا. آمد رونیتن پوش ب با

 :او گذاشت و آرام گفت يدست ها انیرا م وانیالنا ل. شهاب به دست اونگاه کرد. بود

 ...الکل از تنت بره و ریزودتر تاث یکم هیبذار . بخور نویا_

را گرفت و  ریش وانیچشم بست و ل. افتاده بود ، برگشت زیم يکه رو يبلند ي شهیِ شهاب به سمت ش نگاه

 . دیالجرعه سرکش

و  يببر یاز همه چ ينجوریارزششو داره که ا! شهاب ؟يخورد نقدریکه ا يلج کرد یبا چ يتو که عادت ندار_

  ؟يروز بنداز نیخودتوبه ا
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شده بود  شتریسوزش معده اش ب. گرفت شیدست ها انیسرش را م. مبل انداخت و نشست يرا رو وانیل شهاب

چند . نشست و نگاهش کرد یمبل يالنا رو.ردیاز آن التهاب فاصله بگ یآب سرد باعث شده بود کم ریاما تاث

 :را باال آورد وگفت شرفت که شهاب دست شیالنا پ. بعد شهاب با احساس تهوع و سردرد بلند شد قهیدق

 ... یعشقم به تو پس بده ول گرانویخسارت گناه د قرارنبود

. ستیتو ن ریتقص... جمله اتو با تعهد نگو يفقط ادامه ... دادم یبخاطرت م دیکه با ییبها يپا ذارمشیم_

 ...ستیتون ریتقص یچیه... یچیه

 :نجوا کرد شیشکسته برا یبابغض. دخترك از پشت سر دور تنش گره خورد يروچرخاند و دست ها او

 ...ریفقط خودتو از من نگ_

 . را که دستش بود مقابل اوگرفت يالنا دفترچه ا. به طرفش برگشت شهاب

 ...باور کن. بخون شهاب نویفقط ا_

 :و آرام گفت دیاوکش يپلک ها ریدست ز. انداخت يدفترچه را گرفت و گوشه ا شهاب

 ...بذارش واسه بعد. فعال نمک روزخمم شده نایا. النا خوامیذره آرامش م هی_

 وجود نداشته باشه؟ دیکه شا يبعد_

اما  دیچشم بست و نفسش را پشت خواستنش به بند کش. فاصله از او مکث کرد نیخم شد و در کوتاهتر شهاب

 ...که فاصله را تمام کرد ، النا بود یکس

اش  نهی، س یسرب يگلوله ها هیقلبش شب ياتپش ه. بالش او مشت شد ي،دستش رو دیکنارش دراز کش یوقت

. ملتهب دختر جوان باز شود يمکثش باعث شد چشم ها. تمام تنش دوباره به عرق نشست. کرد یرا مجروح م

 شیبلوز اورا سرجا ي شانهسر.  دیاش را بوس یشانیاو پ يلب ها دنیبوس يبار به جا نیشهاب سر تکان داد و ا

قبل . و برخاست دیسرش کش يرا رو شرتشیت عیروشن اتاق سر کویتار انیم .برگرداند و بدون مکث بلند شد

 :مرتعش زمزمه کرد ییبرود با صدا رونیاز اتاق ب نکهیازا

 ...شرمنده اتم. النا ستمیاضافه نبودم و ن يمن آدم غلطا_

همانجا . نکرد ياری شیاما پاها زدیخواست بلند شود وبگر یم. النا نشست دیاتاق را که به هم کوب در

که درهمان حالت  يتا لحظه ا شیاشک ها. گذاشت شیزانوها يرا بغل گرفت و سرش را رو شیپاها.نشست

 ....نکرد شیخوابش برد، رها
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 ینم. اصال آرام وقرار نداشت. شب گذشته بود مهیازسه ن. به ساعت کرد ینگاه. در حال انفجار بود سرش

 یم. مرد شکستن نبود. النا نگاه کند يبتواند در چشم ها گریدانست بارد یم دیبع. توانست آن فضا را تحمل کند

به آن طرف . به در اتاق نگاه کرد. داش ز یشانیبه پ يضربه ا. ستیهمراهش ن زیچ چیه دیخواست برود که د

که نشسته  همان طور. چشمش که به او افتاد آه از نهادش برآمد. در را آرام باز کرد. آمد یاز النا نم ییصدا.رفت

. کند یستادگیبار نتواند مقابل نفسش ا نیبرود و ا کینزد دیترس یم. چنگ زد شیبه موها. بود،خوابش برده بود

به النا  ینگاه.مکث کرد. رنک افتاد یرا برداشت که چشمش به دفتر آب دشیوکل فیرفت و ک زیسمت م عیسر

پتو را . تخت خواباند يآرام شانه اش را گرفت و او را رو. به طرفش رفت. دیکش یقیچشم بست و نفس عم. کرد

 نید بتواند ایرفت شا یدمیبا. کرد یاش م وانهیمطمئن بود ماندنش د. نگاهش کرد هیچند ثان. دیتنش کش يرو

از همان  یبرگ.آب دهانش را قورت داد. کرد یآرامش م ییچندروز تنها دیشا.همه شوك را درخود حل کند

 نیدانست ا ینم. رفت رونیبه النا کرد و ب يگرینگاه د. چند خط کوتاه نوشت و کنار تخت گذاشت. دفترچه کند

 ...کند یتر م یطوالناش فقط فاصله را  یچندروز به ماهها ختم خواهد شد و آشفتگ

 :دیرا شن ریام يو همزمان صدا دیباشد از جا پر دهیکه خواب بد د یکه به در اتاق خورد مثل کس يضربه ا با

 ؟يشهاب؟ چرا در و قفل کرد يزنده ا_

. را فشرد و از لب تخت بلند شد شیها قهیشق. بود دهیچیدر سرش پ یبیدرد عج. اش گرفت  یشانیبه پ دست

 یم ادیداشت کم وز يزیچ. خواند ینم اتشیبا ذهن لیریام يحرفها. گم شده بود انیم نیتکه از پازل درا کی

 :گفت لی ریبه ام يخسته ا اهقفل در را چرخاند و با نگ. مجددا به در خورد برخاستکه  يبا ضربه ا. شد

 ...کن تا ییرایاز خودت پذ. ریام ستیحالم خوش ن_

 :ِ حرف اوآمد انیم لیریام

 شهاب؟  ی؟ مگه اومدم مهمون یزن یخودمیچرا حرف ب_

 ت؟یکار؟ماموریچ يپس اومد_

انگشتانش در هم قفل شد و . مبل نشست يرفت و رو رونیزد وب يشهاب پوزخند. درهم شد ریام يها اخم

 :مبل نشست و آرام گفت ياو ، رو یآشفتگ دنیبا د لیریام. نگاهش به مقابل ثابت ماند

 ...گردونه و یرو بهت برم یندگیحتما مهندس نما... برگرد پسر. شهاب يریگ یآرامش نم یینجایتا تو ا_

 :داشت ، لوداد یساعت دست از سرش برنم کیا که در آن ر یشانیافکار پر ر،یحرف ام انیم

 ر؟یشد ام داشیاز کجا پ هویمعراج تو اون حال خراب من ، _
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 :خش برداشت شیصدا. اش نبض گرفته بود قهیشق. شهاب انگشتانش را درهم فشرد. ساکت نگاهش کرد ریام

 منو از اونجا دور کنه؟ خواستیم یک_

 :دیسربلند کرد و چهره درهم کش ریسکوت ِ ام با

 .ستین يمعراج، مرد نامرد. مطمئنم. یگیدر مورد معراج والنام راستشو نم_

 :خواست حرف بزند ادامه داد لیریام تا

 يالیتا شبش قراربود چندروز برم تو و. قول داد کمکم کنه تا اروم شم. خوامیمن چقدر النا رو م دیمعراج فهم_

داد چندماه  شنهادیپ. کمکم کنه خوادیگفت م.  دهیو فهم انیباهاش اومد و گفت جرمهندس  هوی یشمالش ول

 ...باشم و نجایا

 :متعجب گفت يبا ظاهر لیریام. کرد مکث

 ؟یچ یعنی_

 :تکان خورد سرشهاب

 يکم مخالفت کرد اما بعد خودم پافشار هیاولش . بمونم شتریخواستم ب شمیدارم آروم م یکم هی دمید یوقت_

 ریمن باز کجا گ ر؟یچه خبره ام... برگردوندنم از اسم النا استفاده کرد ، اونوقت حاال يمعراج برا یحت. کردم

 کردم؟

 :به جلو خم شد و آرام گفت لیریام

! يخوایچقدر م ویک نیبب! يچند چند نیو با خودت معلوم کن بب فتیتکل نیبش. به اون راه شهاب يخودتو زد_

 ایدن يها گوشه  چارهیفقط مثل بدبخت ب انهیکه ادما چقدر برات مهم بودن؟  يکر کردهمه مدت واقعا ف نیا

 ویخودت چرا باز! کمکت کنه چندماهبه آرامشت  دنیرس يو برا ریخ تیخواست به ن یکیکه  رمیگ...  يکز کرد

 ؟يادامه داد

 :صاف نشست و گفت شهاب

 ؟یستیماجرا ن نیتوکه پشت ا ریام_

 :خنده اش گرفت لی ریام

 موندم؟ یخبر م یسال ب هی یهست یدونستم کدوم قبرستون یاگه من م... د االغ_

 نجام؟یمن ا يدیاز کجا فهم_

 :محکم گفت یدرهم و لحن يمن و من کرد که شهاب با چهره ا یکم لیریام
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 ؟يدیپس از کجا فهم یدونست یاگه نم_

 . دمیفهم یاتفاق... کنه؟ گفتم که یم یچه فرق_

 :داد زد تیبلند شد و با عصبان شهاب

 شهیکه هم يدرست سر از اسکله ا یدادن وهمه خوششون اومده از مترسک شدنه من؟ اتفاق میعمر باز هی_

 همه اش اتفاقه؟  نایا ؟يدر آورد رمیم

شهاب  ییبفهمم کجا ختنیکم زبون ر هیسخت نبود با. یکن یمعراج کار م يها یندگیاز نما یکیتو  دمیفهم_

 ؟ياریدرب يا گهید زیاز توش چ يخوایچرا م. کردن آدرستم سخت نبود دای؟ پ

 :انگشتش را مقابل او تکان داد وگفت تیبا عصبان شهاب

 ... به حالت يوا... ریام یبه حالت اگه دروغ گفته باش يوا_

را برداشت  یگوش.نا نکرداعت لی ریبه حرف ِ ام. آنا بود يشماره . دیکش یقی، نفس عم لشیزنگ خوردن موبا با

 :و جواب داد

 .بهت خوش بگذره. امیتونم ب یو نم ستیامشب حالم خوش ن.. متاسفم آنا_

 .هیمهمون نیشهاب، النا تو ا... که دمید نجایو ا یکی... من . گوش کن.نه شهاب_

 :آنا با سکوت او گفت. اعتماد نداشت شیبه گوش ها گرید. که بود ، خشک شد یشهاب در همان حالت دست

 یلیکه خ دمید ویکی نجایا یخودم اومدم ول نیهم ،واسهيایپسرعمه ات اومده، مطمئن شدم که نم دمید یوقت_

 ...و  يایب یتون یم. الناس هیشب

 کنه آخه؟ یم کاریچ نجایالنا ا... آنا یکن یاشتباه م_

 . ما همراهش اسمشو صدا کردکنم ا یمنم اولش حس کردم اشتباه م. دونم ینم_

 :دیپرس یجیو گ يبا ناباور شهاب

 تو؟ یگیم يدار یه؟چیهمراهش ک_

 .هستن یمیبا هم صم یلیخ... که پهیو خوش ت انسالیمرده م هی یول. دونم یمن که نم_

 :دیپرس یدر ذهنِ شهاب خورد و به زحمت وسخت يا جرقه

 معراجم هست؟_

 .آره_
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 دایالو الو گفتن آنا آنقدر ادامه پ يصدا. داد هیشهاب سر خورد و با بهت به عقب تک يانگشت ها انیاز م یگوش

 .فرستاد و جلو رفت یامیاش پ یبا گوش عیسر.او شد يمتوجه مکالمه  لیریام. کرد تاخودش قطع شد

 بود؟ یک... شهاب _

 :صورت او ثابت ماند يشهاب چرخ خورد و نگاهش رو سر

 اومده؟ یالنا اومده؟ با ک یدونست یم... ای؟ياومد رانیتو با النا ازا_

 النا؟_

 :داد زد شهاب

 چه خبره؟. که قرار بود من امشب باشم ییهمون جا. دهید یآنا النارو تو مهمون.ریخودتو به اون راه نزن ام_

. اش به هم زده بود یرا با حضور ناگهان شانیآنا تمام برنامه ها. دیکش یقینفس عم. نگاهش کرد  یکم لیریام

 :آرام گفت

 !یینجایتو ا يالنا خبر ندار_

 :انداخت نییسرش را پا ریبر وبر نگاهش کرد که ام. شهاب باز شد يابروها

 . صبر کن شهاب. ادیخودش داره م ،یمدت دور باش هیکه خواسته  یاون_

. کرد یشهاب هنوز نگاه م.را گرفت ياش را برداشت و شماره ا یگوش لی ریام. به نفس نفس افتاده بود شهاب

 :پشت خط صحبت کرد یبا شخص لی ریچند لحظه بعد ام. تماس برقرار شد

 .براش ندارم يادیز حیچون من توض. دیاریب فیخودتون زودتر تشر شهیاگه م_

 :آب دهانش را قورت داد و گفت لیریام. داشت  یبه شهاب نگاه کرد که چشم از او بر نم.را قطع کرد یگوش

 ... کردم اما یمتوجه شدم قات یاتفاق یوقت. شهاب ییخبر نداشتم کجا شیبخدا منم تا دو هفته پ_

 :جلو رفت و آرام تر گفت ریام. داد هیعقب عقب رفت و به مبل تک. اش گرفت یشانیدست به پ شهاب

 . يکرد یمدام اشتباه م یبذار توروهم قانع کنن که داشت. منو قانع کردن_

 يبرنامه  کی،یسفر و لطف ناگهان نیکه ا دیهمه مدت نفهم نیچطور ا. شده بود نیسنگ. تکان خورد سرشهاب

نگاهش کرد وبه سمت در  لیریام. بلند شدن نداشت ينا یزنگ در که آمد حت يصدا. شده است ختهیر شیاز پ

و  دیسر شهاب چرخ. کان دادسر ت وبه شهاب اشاره کرد . که وارد خانه شد دست داد يبا مرد.در راباز کرد. رفت

 !...را داشت، جز محسن یهرکس دنیتوقع د.حرکت ماند یب هیدرهمان زاو
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 یطوفان يجبهه ا يبهت و ناباور نیدانست ا یم. رفت  شیبه مرد جوان و مبهوت پ یطوالن یبا نگاه محسن

 نیحداقل ازا! بر طبل جنگ دنیکوب یعنیشکستن طلسم سکوت و بهت شهاب . را به دنبال خواهدداشت

را  شیبر باورها یستادگیکنار تمام نقطه ضعف ها و قوت ها خصلت بارز ا شیمطمئن بود که مرد ِ جوان رو برو

 .هرچند که اشتباه بود. دیکش یسال نم کیسفر سه ماهه با خواست خودش ، به  کیدارد واال 

 :گفت يلحن آرام وخونسرد با

 شهاب خان؟ يحد تعجب کرد نیننده است که تا اناراحت ک نقدریمن ا دنِید_

اش را از مبل گرفت و  هیتک. خود محسن بود. در کار نبود یاشتباه و سوتفاهم. خورد يتکان مختصر شهاب

 :گفت یکج يمحسن با لبخند. ستادیا

 نه؟.جز من  یرو داشت یهرکس دنیانگار توقع د_

 :انداخت و گفت لی ریبه ام یمحسن نگاه. کرد افکارش را متمرکز کند یچشم بست و سع شهاب

 ؟يبه من قرض بد قتویرف یساعت هی شهیم_

به  بیاورا ترغ شیاما با برهم گذاشتن پلک ها دیرا در نگاه ِ او د یمحسن نگران. زد یلبخند کوتاه لی ریام

 هیحاش یبه ظاهر او انداخت و ب ینگاه. ستادیرفت و مقابل شهاب ا شیدر که بسته شد ، محسن پ. رفتن کرد

 :گفت

و عمل  يایاز بهت درم ریکه کال د دهیبا پدرت، از مادرت بهت ارث رس تیانگار ذاتت بر عکس شباهت ظاهر_

 !یکن یم

 .دیایب رونیبهت ب یزدگ خیشهاب گرم شود و از آن  یو عصب یحس يشد تا سلولها یکالمش محرک لحن

 ن؟یمن دار یبه زندگ یشما چه ربط_

زد  یقدم. کوچک خانه چرخ خورد يدست به چانه اش گرفت و نگاهش در فضا. کرد یکوتاه يخنده  محسن

 :دیرا باال کش شیو لب ها

 .بودم  دهیشن فشویتعر. يدار یو قشنگ کیکوچ يخونه _

 :رفت شیو چند قدم پ دیخشم شهاب سرکش ي شعله

 جناب روشن؟  نیریمنو به مسخره بگ یهمه سال زندگ نیبعد ازا نیاومد_

 :مکث برگشت یب محسن
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و بادرك  میکنه، پدرت هم مرد فه یم فیهم که مادرت تعر ينرفته، اون جور هیاخالقتم به سا يهمه ! نه_

 رفته؟  یتو به ک یدر پ یپ يقضاوتا و حماقتا نیبوده، پس ا یتیودرا

 :با حرص پوزخند زد شهاب

 .بهم لطف کرد  یجفتشون تو زندگ يکه جا یبه کس_

 :دیسر کج کرد و طرفش چرخ بیدست در ج محسن

رفتارها و  نیبهت لطف کرده بود و باعث ا يادیکه ز يبنداز يبه ظاهر همون مرد ینگاه هیو  يبهتره بر_

 .يایکم به خودت ب هی دیشا. واضحت شده يضعفا

 :گفت یکالفه وعصب شهاب

 ...خواد و ینم هیموضوع حاش نیا حیتوض ن؟یبودنِ من دار نجایو ا یبه زندگ یشما چه ربط_

 چطور بگم پسرجان؟  نیتر ازا هیحاش یب. نهیربطمون به هم ا. همسر من و مادر توئه هیسا_

 :زد يپوزخند درد آلود شهاب

طرف ته  هی یوقت. ودور زدن داشته باشه دنیچرخ يبه هم گره کرد که جا برا شهیم یطناب پاره رو فقط زمان_

 .توهمه گهیشدن نداره، اتصالش با طرف د یچیق يبرا ییخط باشه وجا

 :مبل نشست و لبخند زد يرو محسن

تا  یاز مهلکه فرار کن نکهینه ا! شیخوا ینم یگفت یو م يدیشن یم ،يستادیا ی، م يبود دهیاگه تو دل بر_

 . يریبگ یقاطع میتصم ینتون

 :که محسن دست بلند کرد دیبگو يزیخواست چ شهاب

 . دخترمه ارم،یبه روت ب نایزودتر ازا خواستیربط اول بود اما مورد دوم که دلم م نیا_

سرد . دیکش یدو دست پرقدرت هم از دوسمت او را م. کردند میو احساس شهاب را انگار از وسط به دون ذهن

رمت مرد را به ح نیا. دی؛ او را از موضعش عقب کش یِ آن شبِ تمام نشدن يآور ادیوگرم شدن ِ تنش با 

سکوت . باشد اوردهین یکس يماند و النا به رو یاگر در خفا م یحت. بدهکار بود و تا آخر عمر شرمنده شیروبرو

 :جلو خم شد یگذاشت و کم شیزانو يدست رو. محسن را به دنبال داشت ياش اخم ها یطوالن

 دخترم؟  ایماجرا رو از کجا برات شروع کنم؟ همسرم  يشفاف ساز! خب _
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 فشیتکل. انداخت نییچشم بست و سر پا. قلبش به تنگ آمد فیبالتکل يشهاب از تپش ها ي نهیس ي قفسه

گرفت  ینفس. دائم تنها راهش بود يدست شستن ودور دیشا. هم طلبکار بود وهم بدهکار. مرد روشن نبود نیباا

 :و گفت

 ...روشن اما يکدوم به من ربط داشته باشن آقا چیه ستیقرار ن_

 :ه کرد و افزوداو نگا به

 . نجاستیبودنِ هردومون ا لیاونم دل. دیبه من بدهکار حویتوض هیشما _

 :بلند شد و گفت محسن

 ...اوصاف نیمنم برات مهم باشه اما با ا لیکه دال خورهیبه دردت م یدرصورت حیتوض_

 :ادامه داد يدستانش را باز کرد و با لبخند معنا دار. کرد مکث

 .نمونده يا گهیحرف د... من زانیفقط بدون هم مشکل تو حل شد و هم عز. نباش لیدنبال دل_

. چشمانش درك کرد ياو را از حالت تنگ شده  یپوست ریمحسن طوفان ز. شد کیشهاب به هم نزد يابروها

 یسکوت شهاب طوالن یوقت. کند و سخت بود یستادگیخواست مقابل حس سرکشش ا یانگار با تمام وجود م

 :تکان داد وگفت يرشد ، س

و  يبا لجباز. لحظه و فرصت تکرار نشه نیممکنه ا. شهیم ریزود د. حرف من فکر کن شهاب کیفقط به _

 .يکه بعدها حسرت از دست رفتنشو بخور ریاز خودت نگ ویحماقت فرصت

 :ستادیاو ا يتر رفت و درست روبرو جلو

احوال و روزگارم  یشونیپر... مادر  یب يبچه  اش شد دوتا جهیبودم که نت ينگر یمنم جوون احمق و سطح_

 هی. من شد يکس و تنها ، همه کس ِ بچه ها یب ي هیبود که سا یاونم وقت. معجزه نجاتم داد هیفقط ... 

ام که رد شدنت از ده  بهیغر هیمن . کرده از خاك خودش، گردباد باشه شهینهالِ ر يتونه برا یمعجزه نم

 یپاش بذاره، ول ریبه تو مارو ز دنیبه خاطر رس ارم،مبادای، جسم وروحمو ترسوند تا به تنگش ب میزندگ یفرسخ

مادرته و تو  هیبشه، سا امتیو رو بشه، ق ریز ایدن. بکشم خیحق نداشتم احساسشو به چهار م نیاز ا شتریب

 يکه شما رو روبرو ییها يباز خوب به نیفقط بش. ایدن ينه من، نه همه  ، یانکارکن یتونینه تو م نویا. پسرش

 . فکر کن بعد مجازات کن... فکر کن شهاب دیهم کش

 :شانه اش گذاشت و آرامتر گفت يمحسن دست رو. زد یمرد جوان دودو م يچشم ها مردمک
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گواه فراموش نشدن تو هم تو . ستیهمه دست وپا زدن تو برزخ ن نیا هیحق سا. مرد جوون ریبپذ بهیاز منه غر_

 . اسم امروز تو تیپدر يمنه و سند مظلوم بودنش از سمت خانواده  يساله  ستیاسم پسر ب ش،یزندگ

او  يبه تقال افتاده  ياش را از چشمها یمحسن نگاه طوالن. بر فرق ِ سر شهاب خورد یپتک محکم انگار

 :مکث کرد و سر چرخاند يلحظه ا. تکان داد و برگشت يسر. گرفت

تو . متصل شدنتون بهم بودم وهستم يبرا یمخالف سرسخت. یتوهم باش ین مهموندونه قراره تو او یالنا نم_

 ونِیمد ه،یخوام بعد از سا ینم... من بوده اما  یزندگ ياسمش ، رو ي هیعمره سا کیکه  یهست يپسر مرد

 .آخرش با خودت میتصم. احساسِ دخترم باشه

 :قدم برداشت شهاب گفت تا

 حساب شده؟  نقدریاونم ا ؟يدور کرد رانیچرا منو از ا. روشن يآقا نیقانع شدنم نذار يسکوت منو پا_

 :به سمت او برگشت يبه لب آورد اما جد يلبخند محو محسن

به تنها  یتونستم تو اون آشفتگ یکه م یتنها کمک يتو هم بذار پا. نداره یتو ارزش يمن برا لیگفتم که دل_

 .پسرِ عشقم کنم

. پوست تنش را داغ کرد  ریز یبیحس عج.نبضش واضح بود دنِیکوب. مرتبه عوض شد کیصورت شهاب  رنگ

 :محسن نقاب از چهره برداشت و لبخندش واضح شد

 ..که منکر محبت به مادرت باشم؟ هرچند که يتوقع ندار_

 ن؟یزیتا منو به هم بر نیشما فقط اومد_

 هتیتونمم توج یتو، نم بیو غر بیخصلت عج نیا او انگار ب ستمیمجبور ن. ایبا افکارت کنارب یهرجور راحت_

 .کنم

 .حقمه بدونم.بدونم دیبا. یمن الیو فکر وخ یشما درست وسط زندگ_

بدم چون تا بحال  حیبهت توض شترینداره ب یلیدل گهیمنطق من م. کنم یم نییحق تو رو من مثل خودت تع_

 .يدونستن نکرد يبرا یتالش

 :پوزخند زد تیعصبان انیم شهاب

 گرفت ، دچار عذاب وجدان نشد؟ یم میمن تصم یزندگ يکه برا یمنطق شما وقت_

تا  یو تالش کن يایسه ماه بود که به خودت ب يمن فقط برا يبرنامه . خودت بود يمحک برا هیچون ! نه_

 ینیب یاگرم م. بند تعهد از من برداشته شد ،یبمون شتریب یخواست یاما وقت.  یروبرو ش قتیو با حق يبرگرد
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و النا حس کردم واال دست وپا زدن  هیاکه نسبت به س هیتیمسوول نیبدم بخاطر آخر حیتا برات توض نجامیامروز ا

 .هم نداره، تلف کردنِ عمر و وقته يداریکه خودشو به خواب زده و قصد ب یآدم يبرا

 ...حتما بودنم باعث عذاب بوده که ن،یمنتشو سر من نذار_

 :رفت وگفت شیحرف او پ انیم محسن

 يبرا یکه گوش یو قانع کردنت در اوضاع دنید يدست و پا زدنش برا. بود شهاب هیبودنت باعث عذاب سا_

و تا  يکرد رشیدوبار تحق. مثل دست وپا زدن وسط جهنم بود ،یقضاوت کردن نداشت يبرا یتیو درا دنیشن

بهتر از عذاب  يخبر یوقتا ب یاهگ.اومد یسرش م ییبال هیسوم حتما  يمرتبه . رفت یدگیمرز ازهم پاش

مهندس با خواهش . يریبگ میو تصم یفکر کن ییتنها يتا تو يفرصت بود نیمدت برات بهتر نیا. دنهیکش

 یتون یم. ستیدر برنگشتنت ن یخودت بهت ارتقاء داده پس مشکل اقتیسال سکوت کرده و بخاطر ل کیمن 

تنها  نم،یب یکه من از تو م یاوضاع نیباا...  یول یباش ریتا اخر عمر با خودت درگ ییو تو تنها یبمون نجایا

دروغ  کیاشتباهه پدر ومادرت  يکه قصه  یخواد بشنوه و باور کن یچون هنوز گوشات نم. موندن برات بهتره

روح بزرگ و جسور  هیبه  یهدف و رشد و تعال. برات قشنگ تره ییتنها... يدروغا راحت تر نیباا. محض بوده

تا اخر عمرش  ده،یم حیخراب نشدنِ توهماتش فرار رو ترج يکه برا یآدم... و محدود بزدلآدم  هینه  داره، ازین

رو  یو قبول تلخ قتیحق دنیبه هدف، دل زدن به خطر و شن دنیمقصد و رس. راهو تحمل کنه یخستگ دیهم با

 .بهتره یپس نباش یستین هیسا يخوندن قصه  يبرا یتو مخاطب خوب. يطلبه که تو ندار یم

 :کرد دیتکان داد و تاک سر

 .تشکر بهت بدهکارم جوون هیآرامش  نیبخاطر ا. تا راحت برم يحقو باسکوتت به من داد_

در که بسته شد، . دیلرز شیچرا زانو دیمرد قدم برداشت و شهاب نفهم. دیلبخند زد و شهاب از هم پاش محسن

 ... و خاطره و هیسا... و معجزه هیسا... و درد هیاس.او دوره اش کرده بود يحرف ها. گرفت یدست به صندل

 ...یآن دفتر آب... هیسا يخاطره ... خاطره. باز شد شیها چشم

 . به آن سمت رفت. محسن در سرش اکو شد يسمت اتاق برگشت وصدا سرش

عقب رفت و لب تخت . کردند يچشمش باز شیخطوط پ. را برداشت یآب يداخل صندوق آن دفترچه  از

که در تونل زمان گم شد و  دیشن یآنقدر واضح صداها را م. کرد یم فیدر گوشش داشت تعر یکس .نشست

 ...دهیشده چسب یبه صفحات خط خط شیچند ساعت چشم ها دینفهم

 .کرد یم شیاتاق بود و تماشا يکنار پنجره  يا هیسا. ساله را شکست کیآن طلسم  یدست انگار
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**** 

 

 يبرد اما انگار تمام انرژ یلذت م دیمتفاوت با یمهمان نیاز ا. در اطراف خورد  یکالفه وخسته اش چرخ نگاه

 وایش يجا. متفاوت را نداشت یمهمان کی يکنکاش در سوراخ سنبه ها يبرا يحوصله ا. اش سوخت شده بود

ه جا و حضورش چقدر ب دیفهم یم زهتا. بماند یوقتش خال يداد که لحظه ا یاجازه نم یاگر بود حت. بود یخال

از حرف ،  شتریهرچند ب. کرد یآمد اما تحمل م یبه تنگ م شیها یاز پرحرف دایجد نکهیباا. موثر است

خواست  یدلش م وایش. شد یاوقات به شهاب و باز گشتنش ختم م شتریداد که ب یرا گوش م شیغرولندها

بعد از رفتنِ شهاب  یبیمشکالت عج رِیدرگ لی ریانگار ام مابروند ا شانیوسراغ زندگ رندیبگ یزودتر جشن کوچک

بود که از  یانگار ستون. ختیشهاب و رفتنش فقط حال او را به هم نر. خواست اول اورا بازگرداند یبود و م

 ...از سقف ها سست شد یلیاش خ یناگهان یمحوشدن

 ؟یقدر کالفه و ساکت نیچرا ا_

 :داد و گفت رونیش را بنفس. هم دستش بود یمعراج نگاه کرد که کنارش نشست و جام به

 بابام کجارفت؟_

 .ادیکنم تا ب تیقرار شد من همراه. کار داشت رونیب_

 :گفت يالنا نگاه کردوبا لبخند معنادار به

 .نداده لمیجز غرولند تحو يزیو چ ادیهرچند که دخترش از من خوشش نم_

 جواب،غر زدم؟ يکه به جا يزد یحساب ایحرف حق _

 :کوتاه کامال به سمتش برگشت يباخنده ا معراج

 النا؟ يسرجنگ دار نقدریچرا ا يجد_

 :برد شیپ یچپ چپ نگاهش کرد که معراج سرش را کم النا

 ؟یشی، راحت م نجاستیاگه بگم شهاب ا_

فوت خاموش  کیبود که با  یتر شود اما انگار شمع قیباعث شد لبخندش عم د،یالنا د يکه درچشمها یبرق

 :چرا که اخم کرد وگفت. شد

 . ادیخوشم نم یکه راه انداخت ییها ياز باز_

 ؟یمشکوک یبه چ_
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 .داد صیراست و دروغشو تشخ شهیوقت نم چیه. به حرفات_

 .نباشه که کارم زاره. دختر خوب استهیس نیخب ا_

 ؟یکاله گذاشت ينجوریسر چندنفرو ا_

. کنن یزندگ یخوان خودشونو به حماقت بزنن و با چند صباح خوش یم ایمنتها بعض.النا ستیکس احمق ن چیه_

 .به من نداره یربط

 . معراج يبه باطنت ندار یاصال شباهت_

 :معراج باال رفت و لبخندش رنگ گرفت يابرو

 .يچقدر اطالعات دار نمیرو کن بب. نیآفر_

توجه  میبلوند شد که مستق ییالغر اندام وقد بلند با موها ینگاهش را برگرداند وهمزمان متوجه نگاه دخترک النا

 :نگرفت و دوباره به معراج نگاه کرد و گفت يجد یلیخ. داد ینشان م

کنم برخالف ظاهر چند رنگت باطنت  یفکر م. ستین يبهش اعتبار گهیگم که اونم د یحس خودمو م.یچیه_

 .ستیبد ن نقدریا

 :کرد و گفت يخنده ا معراج

 .ستمیباور کن آفتاب پرست ن یول. تو برجک طرف  یزنیصاف م ادیخوشم م_

 :زد یلبخند کمرنگ النا

 .داره شهیقبول کن جنست خورده ش_

 :زد یچشمک معراج

 ...لعنت لشیبر دل. یستیالناخانمِ روشن سابق ن هیاصال شب. يلوس شد یلیتو هم خ یول هیاوک یکی نیا_

 :اخم کرد النا

 ..در آوردنات يو باز یخودت لشیدل_

 دونم شهاب کجاست؟  یمن نم یکن یچرا باور نم_

 .ستیقابل باور ن نکهیا يبرا_

 :دیتر پرس يشد و جد قیبه او دق معراج

  ؟یقدر برات مهمه که بدون نیا_

 :فقط نگاهش کرد و معراج گفت النا
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 رفتنش برات مهمه؟ لیدل ایخودش _

 ...یچه فرق_

 :حرف او انگشتش را باال آورد وگفت انیم معراج

از ماجرا  یمیفقط ن! که چه من بگم و بدونم کجاست،چه نه یبدون دیهمه مدت با نیچون بعد از ا. فرق داره_

 نیا یاصل لیقسمت دوم ماجرا مهم تره چون دل. گرده ینخواد برنم ،تاخودشیبکن دامیتو شهاب و پ. شهیحل م

 .مشکله

 :ك تر گفتجلو برد و ر یرا کم سرش

قبول کن النا وکمتر بخاطر نبودنش خودت و  نویا.شهیکه باعث موندن نشه، باعث برگشتنش هم نم يا زهیانگ_

 رفته و پشت سرشم نگاه نکرده؛ چون براش مهم نبوده. آزار بده

چشمانش باعث  یسیتا خ دیرا دزد شیچشم ها. دیدختر جوان ترک ياز جنس بغض در مردمک چشم ها یحباب

داشتنش از  يکرد که برا یفکر م یوقت. و جا گذاشتنش را نداشت يمهر یب نیاز شهاب توقع ا. خجالتش نشود

 .تمام شود ایخواست دن یشد، دلش م ریگذاشت و فقط تحق هیتمام وجودش سرما

 :خم کرد و آرام گفت یسکوتش معراج سرش را کم با

هرکدوم . محبت و غرور کنارهم قشنگه. از طرف اونم هست، بهت ثابت شهو  نهیدر ب یبذار اگر محبت.... النا_

. زهیر یکه آخرش رو سر خودت م وارید هی شهیغرور م. باعث عذاب و سراب شهیمحبت م. نقصن هیتنها بمونن 

 .هیفقط باعث نابود ییتنها هواال ب فتهیراه م يا یچه ساخت وساز دل ینیبا هم ادغامشون کن تا بب

پنهان  ییاعتنا یاو را درپشت نقاب ب يحرف ها قتیکرد حق یرا با ناخنش پاره کرد و سع يدستمال کاغذ النا

 :کند

 .وقته خودمو به نبودنش عادت دادم یلیبه خاطر مامانه، واال خ شتریباشه ب خوامیاگه م_

 .یگیتو که راست م_

 :بغضش را قورت داد و کالفه سمت او برگشت  النا

 .لذت ببر یاز مهمون. رهیحوصلم سر نم من تنهام باشم_

 .تازه کنار تو بهترم هست. برم یم_

بار  نیا. با او نگاهش را به اطراف چرخاند و باز متوجه نگاه آن دخترك شد هودهیاز تکرار بحث ب زیگر يبرا النا

نبود اما  یبزرگ یلیخ یمهمان نکهیباا. لبخند دخترك وخم شدن سرش جاخورد دنیازد.تر نگاه کرد یطوالن یکم
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. جهت تعجب کرد نیازا. نداشتند و هرکس سرش به کار خودش گرم بود يمهمانان به هم کار زبان،یانگار جز م

 :زد وهمزمان معراج گفت ییادب لبخند گذرا يبه نشانه 

 ؟ینشست نجایهم. امیوب رونیبرم ب قهیمن دو دق_

رفت دوباره سمت دخترجوان  رونیاواز سالن ب یو وقت دیکش یقینفس عم. سر تکان داد و معراج بلند شد النا

پدرش را گرفت و او فقط در  يشماره . را برداشت لشیو موبا دیکش یآه. دیبرگشت اما درکمال تعجب او راند

اش را  وهیآبم. داد هیمبل تک یترا خاموش کرد و به پش یگوش... رسدیبعد م یجواب گفت که تا ربع ساعت

 ...زند یاطراف پرسه م نیآشنا ا کیگفت  یم یحس.دیچرخ یجمع م انینگاهش هنوز م. برداشت و مزه کرد

آمدند، بالفاصله پس از اعالم  یکه م یکرد ؛بر خالف زمان تیاش انگار به محسن هم سرا یحوصلگ کم

را  شیرفت تا لباس ها یکیبار يراهرو يدر انتها یبه سالن کوچک. النا برخاست و آهنگ رفتن کرد یخستگ

ِ جوان برخورد  ختركگرفت و خواست برگردد که با همان د يکتش را با لبخند وتشکر مختصر. ردیبگ لیحوت

 :دخترجوان داد و خواست برود که او گفت لیلبخند ، تحو یرا با چاشن يریمکث شب بخ يپس از لحظه ا. کرد

 درسته؟.یاشتباه نکنم؛ النا هست_

 :تر شد و با حفظ لبخندش گفت قینگاهش به دختر جوان دق. ستادیبا تعجب ا النا

 م؟یشناس یهمو م_

 :برد و گفت شیدستش را پ آنا

 .نمتیدوست داشتم بب یلیاسمم آناس؛ خ_

 :دست اورا فشرد و گفت النا

 .باشمت دهید ییجا ادینم ادمیمن هنوزم  یول. زمیخوشبختم عز_

 :را پشت گوش زد و گفت شیلخت ورها يموها آنا

 ...کنم اما یاالنم فکر کردم اشتباه م. دمیشن فتویتعر یمنو ول يدیند خب

 .پدرت منتظره... النا_

به  یکم شیابروها. اوردیسر درن شیکه النا از معنا یحرف ِ آنا آمد و به دنبالش نگاه انیمعراج بود که م يصدا

 :شد و گفت کیهم نزد

 .دییبفرما ام؛شمایاالن م_

 :زد و به سمت النا برگشت يدختر جوان لبخند. به آنا نگاه کرد معراج
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 .میآشنا ش شتریب میتونستیم. شد فیح ؛يریم يزود دار_

 .نمتیبب شمیخوشحال م.  یمساله خانوادگ هیبا پدرم اومدم بخاطر . نجامیمن تا چندروز ا_

 :لبخند زد و دست او رافشرد  آنا

 .یباشداشته  یشب خوب... دوارمیام_

 :دست او را نگه داشت و گفت النا

 !یشناخت یمنو از کجا م ینگفت_

 :به معراج کرد وگفت ینگاه آنا

 .میمشترك دار يآشنا هی_

 :شد که معراج جلو آمد و گفت شتریالنا ب تعجب

 . النا نجاستیا ياز کارمندا یکیآنا خانم _

 :به معراج نگاه کرد و او با لبخند گفت النا

 .امشب نذار پدرت خسته شه اده؛یز ییبقول خودتون وقت واسه آشنا_

 يگرفتن شماره  يقدم شدن آنا برا شیلنگد اما با پ یکار م يجا کیحتم داشت  نکهیباا. تکان داد يسر النا

 يمعراج به بهانه . رفت رونیزودتر از معراج ب يدوستانه ا یتلفن وآدرس هتل ، بحث تمام شد و با خداحافظ

 :و با اخم گفت افتی یزود درهمان مکان قبل یلیآنا را خ. با دوستش برگشت  یاحافظخد

 !دختر يداد یم یسوت یداشت م؟یمگه باهم حرف نزد_

 :را تکان داد شیو دست ها دیچهره درهم کش آنا

 .کشهیبدونه شهاب نزد دینبا نجا،یا نشیآورد یچرا وقت ه؟یچ ایمسخره باز نیا_

. ما رو خراب نکن يبرنامه  يخودیپس ب. مادرش اومده دنیواسه د.ومدهیالنا اصال دنبال شهاب ن نکهیبخاطر ا_

 روشنه؟

 . دمیکه صالح بدونم انجام م يمن کار_

 مثل تماس بدون مشورتت با شهاب؟_

 در. شما مجبور به اطاعتدباشم  میرمستقیو غ مینظر مستق ریکه ز ستیشرکت ن گرانیمن با د ياوال رابطه _

کم  هیبهتم گفتم که اگه . شهیم تیشهاب داره اذ دمیمدت بارها د نیاما من تو ا ستیشما مهم ن يبرا یثان

 ...اما گردهیبرم یکن کشیتحر
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 . خانواده اش بهم بخوره يخواست آرامش ظاهر یپدر النا نم. خانم ستیبه من و تو مربوط ن نایا_

 .شمام بدت اومده باشه ادیبه نظر نم_

 نه؟. شده شتریب یلیبا شهاب خ تتیمیصم دمیشن. کنه اما واسه تو چرا ینم یفرقواسه من _

 . یزن یاشو م هیکه شما کنا یتیمینه اون صم_

 :مرد جوان نگاه کرد و ادامه داد يبا جسارت در چشم ها. رفت  شیپ یقدم

 یم دیبع. دمید... والبته. دمیدرموردت شن یلیخ. زنم یحرف م میمستق.  يواحد يآقا ستمین هیمن اهل کنا_

تا دلش از  يهمه خودتو به دردسر بنداز نیبهت نداره، ا يعالقه ا یدونیدختر که م هیدونستم بخاطر جذب 

 . کنده بشه گهینفر د کیمحبت 

 :معراج که کم کم در هم شد، لبخند آنا وسعت گرفت يها اخم

 ...منه اما يحرفا دییتا يبرا یخوب ياخمت نشونه _

 :گفت يرا باال گرفت و جد کشیبار انگشت

 . هوس ارزششو نداره کیاصال _

 :لبخند زد و از کنار او رد شد که معراج دستش را گرفت سپس

 . نمیصبرکن بب_

 :درهم گفت يبرگشت و معراج با ابروها آنا

 ؟یکدوم قسمت شرکت_

 :برگشت و گفت آنا

 .رفته ادتیکه  بهیعج_

 .مطمئن شم خوامیم_

 ؟ینکه اخراجم ک_

 .میفاصله رو کمتر کن! نه_

 . با تعجب نگاهش کرد و معراج لبخند زد آنا

 .ریبگ دهیالبته اگه تونستم النا رو قانع کنم که شهاب قصد برگشتن نداره ، حرفمو نشن_

 :تاسف تکان داد يبه نشانه  يو سر دیدستش را عقب کش آنا
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دختربچه  هیاز  شتریب یلیباال، خ یابط اجتماعو هشت سال سن و رو ستیبا ب. محترم يآقا ستمیمن احمق ن_

 . فهمم یم

 :معراج باال رفت يابرو

 .کردم یم یچیکه وقتم کمه واال زبونتو ق فیح_

شهاب  ي قهیدانست چرا از سل ینم. او را دنبال کرد يمعراج با نگاهش قدم ها. لبخند زد و از کنارش رد شد آنا

دانست النا تحت  یدختر بند را به آب ندهد اما حداقل م نیمطمئن نبود ا. خنده اش گرفت. دیآ یخوشش م

درست بود که از . سخت نبود یلیاو خ ردنچندروز کنترل ک يبرا. اورا فراموش کند دیفشارِ افکار مختلفش ، شا

کرد و به  دایترشد ، شدت پ کیکه رابطه اشان ناخواسته نزد یحس درمدت زمان نیکرد و ا دایپ لیاول به النا تما

دلش . آدم نارو زدن نبود. که به اوکرده بود ینانیبا شهاب بود واطم تیتر افتاد اما اولو قیعم يرابطه  کیفکر 

دوباره اشان  داریکه هنوز به عکس العمل شهاب و النا بعد از د یفیتکل. روشن شود  فشیخواست زودتر تکل یم

 دهیاز مسائل را روشن کند اما ناد یلیتوانست خ یم شانیشدن هردو ریا غافلگامشب ب يزیبرنامه ر. گشت یبرم

شهاب، دست آنا  ياشرکت به ج يکردند دعوت نامه  یفکرش را هم نم. را خراب کرد زیگرفتنِ آنا همه چ

 ...برسد

*** 

 :کنارتخت گذاشت زیم يساعتش را از مچش باز کرد و رو محسن

 .النا ادیپس فردا م میمر_

 :و گفت دیابرو درهم کش النا

 م؟یزود اومد نقدریپس ما چرا ا_

 .میپرخاطره داشته باش يگردش دختر وپدر هیفکرکن دوست داشتم _

 :زد یلبخند کمرنگ النا

 . دهیمزه نم یچیه ایبدون مامان و آر_

 .دادم شنهادشویکه پ يدید. انیخودشون نخواستن ب_

اومدم  یمنم به اصرار شما نبود نم. ادیب میمر دنید يبرا دیند یلیکه خب دل امیآر. حوصله است یمامان که ب_

 بشه؟ یکه چ نمشیآخه قراره بب. بابا

 ...یول یشیم تیدونم اذ یم... مشاورت بود النا جان شنهادیپ_
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 ختنمیمثل گذشته هم باعث بهم ر گهیاما د هیبرام عاد دنشید گمینم. بابا ستیبرام مهم ن گهیباور کن د_

 ...چون شه،ینم

دستش  يلب تخت نشست و دست رو. افتاد و ادامه نداد،محسن به طرفش رفت نیینگاهش که پا. کرد مکث

 :گذاشت

 ؟یکن یم یچرا االن رودرواس. النا يزد یقبال باهام راحت تر حرف م_

 :آب دهانش را قورت داد و به او نگاه کرد النا

  ؟يکرد يگذار هیدفعه تو شرکت معراج سرما هیچرا ...بابا_

 :کرد بررفتارش مسلط باشد یجا خورد اما سع یکم محسن

ندارم  یچندان دیوبهش ام ستیدونم اهل درس و دانشگاه ن یم. خوادیم نیاش تضم ندهیوآ ایآر. قبال هم گفتم_

 شرکت؟ نیکجا مطمئن تر از ا. تونه موفق باشه یاما تو تجارت م

 :گفت دیبا ترد النا

  نه؟یوپسرش فقط هم يواحد يرابطه تون با آقا لیدل یمطمئن_

 ؟يگرد یم يا گهید لیدنبال دل_

 .راستش آره...  یناگهان يشدن و رابطه  کینزد نیا يبرا یول! نه يگذار هیسرما يبرا_

 :دیاو را بوس یشانیلبخند زد و پ محسن

 .یستخسته هم ه. درست نکن الیبخواب و واسه خودت فکر وخ. بابا يخانم مارپل شد_

از کنار او بلند شد و .  اوردیخودش ن ياما به رو دیمحسن فهم. اما حرفش را قورت داد دیبگو يزیخواست چ النا

 :گفت

 . یزن یگفتم خودت بهش زنگ م. يتماس گرفت و کنارم نبود...زنگ به مامانت بزن النا هی_

ذهن دخترك  يهایریدرگ رِیفکرش درگ. دیتختش دراز کش يگفت و محسن با کم کردنِ نور اتاق رو یچشم النا

 نیبود وا یالنادختر باهوش. آمدنشان رو نشود یاصل لیبتواند سکوت کند و دل يادیتوانست زمان ز یم دیبع.بود

 ...دانست یم یرا به خوب

*** 

 

 :در کنترلش داشت گفت یکه سع یو خشم یبا ناراحت ایآر
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زنگ زدم . شد که حالش به هم خورد یچ شبیدونم د ینم. یال ستیحالش خوب ن کار؟مامانیچ نیآخه رفت_

 . هیجور هی یول ششیبه حاج خانم اومده پ

 :نشست یصندل يگرفت و رو زیبا دل آشوبه دست لب م النا

 .بده باهاش حرف بزنم ویگوش... ایآر ه؟ی؟ چطور یچ یعنی_

. کرد تشیکم اون داداش خلمون اذ. شه یبعدم بفهمه من به تو گفتم دوباره حرص خوردنش شروع م. خوابه_

 ...که ارمیب رشیگ

 . بده مامان ویگوش.مزخرف نگو... ایآر_

 . خوابه یبه جونِ ال_

 :گفت ایاش گرفت و آر یشانیدست به پ النا

 .اوردیخودش ن يبه رو یحالش به هم خورد ول دمیخبر بهش دادم ، فهم هیمن  روزید_

 :گفت یو آشفتگ يالنا باال آمد و با کنجکاو سر

 شده؟ ياز شهاب خبر_

 . شدن ییشناسا دیشه يسر هیخبر دادن ! نه بابا _

 :جا خورد النا

 ... خب  د؟یشه_

 :گرفت و گفت ینفس ایآر

باال و رنگ  دیفشارش هم باهاش پر. دینصفه شب از خواب پر هوی. شد یبه حال یمطمئنم بعد از اون حال. آره_

 ... هوینبودم  داریب. به رنگ شد

 شده؟ مارستانیب ینگو که دوباره راه... ایآر... خاك برسرم_

 :دیرفت و نگران پرس شیپ عیآخر سر يِ جمله  دنیموقع محسن وارد اتاق شد و با شن همان

 شده بابا؟ یچ_

 :گفت یبانگران النا

 .زنه یکه درست حرف نم ایآر. دونم ینم_

 :صحبت کرد دخترك گرفت و خودش يزده  خیرا ازدست  یگوش محسن

 شده؟ یمامانت چ... ایآر_
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از مامان  یالنا هرچ. دیبمون شتریکه بخاطرش ب ستیمهم ن نقدریاون خانم ا گمیبخدا خوبه ،فقط م. سالم بابا_

 ...اون خانمو که دیول کن. دیایب دیتوروخدا پاش... طور نیمامانم هم شه،یم تیاذ شتریدورتر باشه ، ب

 ... ایآر_

 :فوت کرد رونینفسش را ب ایآر

 د؟یایم یخب ک... بابا دیببخش_

 .بده به مامانت ویگوش_

 .خوابه. هم گفتم یبه ال_

 خب؟.رهیبا من تماس بگ یگیم دارشدیب_

 د؟یایم یک. چشم_

 ...و یحرفا رو به مامانت بزن نیمبادا ا.توهم کم توخونه بمون. میگرد یبر م گهیدوسه روز د_

 .راحت التیخ.کنم یجبران ماون پسرشم  ویمعرفت یمن دارم ب_

 :زد يلبخند محسن

 .برو سراغ مامانت. پسر و نزن نیآب ا ریز نقدریا_

دختر جوان . را قطع کرد وبه طرف النا برگشت یمحسن گوش. کرد یخداحافظ یظیو با چشم غل دیخند ایآر

 :محسن لبخند زد وگفت. محسن دستش را گرفت و نگاه النا باال آمد.و درفکر بود دیجو یناخن م

 . ادیخوشش نم یدون یناخناتم نجو که م. نگران نباش. حال مامانت خوبه_

 :آب دهانش را قورت داد و آرام گفت النا

، تو  یم آسمونعده آد هیتونست وسط  یم یوقت. شده مالیحقش پا. ارس جبهه بوده، مظلوم مرده... بابا_

تا . تهمت جوون مرگ شد یهم داشته باشه، با کل اشویاعتبار و احترام دن دیخودش ، به اسم شه یاصل گاهیجا

 نه؟... چون نه مامان آرامش داشته، نه بچه اشون... دهیامروزم آرامش ند

 :دیکرد و پرس یدرهم نگاهش م ییربط او ، با ابروها یب يحرف ها دنیبا شن محسن

 النا؟ یگیم يارد یچ_

 يمدت همه  نیدرست بود که پدرش درا. اما ساکت ماند دیبگو يزیخواست چ. به پدرش نگاه کرد یکم النا

 یرا درك م تیو حساس بیرفتارش، آن حس عج انیبه آرامش برسد اما هنوز هم م هیتالشش را کرد تا سا

 :شدن سکوتش،محسن به حرف آمد یبا طوالن. حرفش را در دلش نگه دارد ي هیداد بق حیترج. کرد
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 بود النا؟ یمنظورت چ_

 :زد ییبلند شد و لبخند گذرا النا

 .ستیمهم ن. بابا یچیه_

 :و آرام گفت دیالنا نگاهش را دزد. ستادیالنا خواست برود که محسن مقابلش ا. موشکافانه نگاهش کرد محسن

 ...هویدونم چرا  ینم.دارم يخودیشوره بدل یعنی.گمیم ادیمزخرف ز.من زده به سرم انگار.بابا دیببخش_

 :گفت یبا لحن نرم و آرام.او را گرفت و صورتش را باال آورد يچانه  محسن

 .منو نگاه کن بابا_

 :دیکش یقیرا باال آورد و محسن نفس عم شیچشمها النا

 و دلت سوخت؟ يِ ارس افتاد ادی لیدل یچرا ب_

 :و گفت دیلب برچ النا

 ... آوردن بعد مامان دیشه يسر هی. ..گفت خبر دادن ایآر_

 :پر بغض افزود ییباصدا. دیچشمش چک يقطره اشک از گوشه  کی

 دنیبا شن دیبا یحاال واسه چ... اونم گم کرده یعنی. دیخواب ارسو ند گهیگم کرد د اشویآر یاز وقت گهیمامان م_

 ..از شهدا حالش به هم بخوره و  يسر هی ییشناسا

 .چشم خود مامانت تموم کرده ينبوده که گم شده باشه، جلو ایارس مثل آر... بابا... النا_

 :دست به گونه اش گرفت و سر تکان داد النا

 . کردم دایپ یبیحس عج هی یدونم بابا ول یم_

 :و رو چرخاند دیرا دزد نگاهش

... یول ستین یعقالن دیشا. دهیسخبر بهش ر نیهم هیشب يزیچ هی ای دهیکنم مامان خواب ارس و د یحس م_

 . هست یحرف هی نایا يپشت همه  دیشا یول

 :ادامه داد يتر نیخم شد و با بغض سنگ سرش

 .رنیقراره شهاب با آرامش ارس باهم سراغ مامانو بگ دیشا_

 ه،یآرامش ارس، تمام شدن حسرت سا. دخترك سرگردان شد لیتحل انیزده م رتیح. محسن باز شد يابروها

دست . کرد یبرگرداندن شهاب م يتالشش را برا نیکه آخر ییآن هم درست درروزها... شکستن بغض النا 

 .مبل نشست يروهم گذاشت و  يچشم رو. و به النا نگاه کرد که پشت پنجره پناه برد دیصورتش کش يرو
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خود خدا نوشته بود و را  شنامهینما. بودند گرانشیبود که انسان ها باز يتئاتر يوسرنوشت صحنه ا یزندگ

 شیرا پ شینما نیا انیتوانست پا ینم یوچه کند؟ هنوز کس دیبگو دیچه با دیفهم یهرکس به وقت اجرا م

 یم ریبه تصو تیمبهوت آدم مانرا مقابل چش یافتاد و فقط شگفت یاتفاق م وستهیصحنه ها به هم پ. کند ینیب

 .شود لیپرحرمت قرار بود تکم یساله با دستان یپازل س کی يگمشده  يتکه ها.کردند یخوب نگاه م. دیکش

 شیپ هیسا الِیالنا به خ.را برداشت یتر بود وگوش کیمحسن نزد. در فکر بودند که تلفن هتل زنگ خورد هردو

را  یکرد و گوش يمحسن تشکر.پدرش و برگشتن نگاهش سمت او ، نگران شد يحالت چهره  رییآمد اما با تغ

 :دیپرس عیالنا سر.گذاشت

 شده بابا؟ یچ_

 :کوتاه آرام گفت یدخترك قفل شد و با مکث يدر نگاه آشفته  يچشمها مردمک

 .منتظره نییمادرت پا_

 نهیس يشدن قفسه  نییباال وپا. حرکت ماند یب.گرفتار شد خیاز  یکوه انیانگار م.النا از لرزش افتاد يها چشم

حرف به آغوش او  یالنا ب. او را گرفت  يرفت و بازوها شیمحسن پ. قلبش بود ياش نشان از فشار تپش ها

 :و آرام گفت دیاو کش يادست به موه.محسن پلک برهم گذاشت. اش چسباند نهیرفت و سرش را به س

 ...یعنیرسونه، ینم بیکه هست مادرته،بهت آس یهرک میمر. آروم باش بابا_

 ...کاش . بود هیکاش سا.کاش مامان بود بابا_

 :شد رهیمتزلزلش خ يو راباال آورد و به چشم هاصورت ا محسن

مقابل مادرت  نویا.. يا هیپرقدرت سا يدستها يدست پرورده  یمحکم باش تا ثابت کن. زدلمیمحکم باش عز_

 الیخ ینذار کس. یبراش ادا کن تویمحکم باش تا حق فرزند... یونیمد هیدونه ، به سا یخودش م بیکه اونو رق

سرشکسته  ستین هیحق سا. هگره کن یاشتباه تونسته عمرتو به تاروپود سست کیخام به سرش بزنه که 

 مگه نه؟.بشه

دانست آوردنِ  یم. کرد آرامش کند یو سع دیمحسن درآغوشش کش. را رها کرد و سر تکان داد شیاشک ها النا

مان قدر که او مطمئن بود ه. کند یدختر را محکم تر م نیگذاشتن از حرمت وغرور او ا هیو سرما هینام سا

نسبت  راثیروز محک م... دشوار بود یامروز روز ِ آزمون. کرد، فرزندانش هم حقشان را ادا خواهند کرد  يمادر

 دیبا... نبود يآزمون ساده ا... زاده شدن از سر عادت وپرورش درخاك عشق یروز امتحان قبول... عشق وخون

 ...آمد یدر م بر فراز يروزیاز آنها پرچم پ یکیغرور  يقله  يرو
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از النا خواست منتظر بماند و خودش به سمت .  دیرا ند ییاما شخص آشنا دیهتل چرخ یمحسن در الب نگاه

زودتر از  قهیدق کیخواست  ینم. کرد ینگاهش را هم مهار م یالنا حت. را گرفت میرفت و سراغ مر يمتصد

 یاقیدانست اشت یحداقل م ماکرد ا یحس خودش را درك نم. را گرفت ، بااو روبرو شود بانشیکه گر يجبر نیا

نگه داشتن او کرده بود اما النا  يبرا یرا اهرم هیهرچند که محسن سا. ماند یکند، نم دایپ يندارد و اگر راه فرار

رفتن همراه  يرا برا شیاآخر و التماس ه داریآن د يهمه سال هنوز خاطره  نیبعد ازا. کرد یم یاحساس سست

هم گذاشت و نفس  يرا رو شینشست، پلک ها شیبازو يدست محسن رو یوقت. مادرش فراموش نکرده بود

 :دیکش یقیعم

 بابا؟ ومدهین_

 . تو رستوران منتظره. چرا_

 :به محسن نگاه کرد و گفت النا

 نمش؟یتنها بب شهیم_

انگار . دیکش شیها هیبه ر یقیالنا نفس عم. شد و متعجب نگاهش کرد کیبه هم نزد یمحسن کم يابروها

 :دگفتیبگو يزیقبل از آنکه پدرش چ. داشت ازیتقالها ن نیآورد و به ا یمدام هوا کم م

 نیخوام از ا یم. خوام تنها باشم ی، م نمشیحاال که قراره بب یول ینگران دونمیم.بابا  يدونم تعجب کرد یم_

کردنِ تموم  یپا خودم باشم تا قوت خط خط يخوام رو یم. تمومِ اون خاطرات بد روهم ببره رونیدر که رفت ب

 ...لطفا بابا. ها رو داشته باشم یاون سخت

 :گفت دیترد یبا کم محسن

 ...فقط.  زمیعز یلیهر طور خودت ما_

 نانیبه عشق و اطملحنش توأم . دیجمله ش لبخند زد و دست به صورت او کش يادامه  يکرد؛اما به جا مکث

 :گفت

 یمعرفت یاگه با ب یحت. شناسه یشکستنو نم دونمیم. دارم نانیخودم اطم يمحکم و با اراده  يمن به النا_

 . خمش کنن

النا به سمت  یوقت. اش بدرقه اش کرد یشانیپ دنیدر آغوشش گرفت و با بوس هیمحسن چند ثان. لبخند زد النا

داد و  هیبه عقب تک. دیکش شیمبل نشست و دست دور لب ها يرو. رفت یآسانسور رفت؛ محسن به سمت الب

در  داد،یرخ م يلرزه ا شیپ ونشاگر در یالنا حت. ته دلش قرص بود. چشم به در آسانسور دوخت تا او بازگردد
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 ي هیسا ریکه ز ییالنا. کرد یم يریگ شیپ یاصل يزلزله  یرانیو منطق خاص خودش، از و ریادامه با تدب

 یقینفس عم. شد یپژمرده نم یسادگ نیکرد، به ا لیصداقت ، طراوتش را تکم يرشد کرد و گرما محبت

کرد  یباور نم. از او نشد يدوروز گذشت و خبر. کردشهاب نگاه  ياش را برداشت و به شماره  یگوش.گرفت

گفت، انگار  یمنعطف او نداشته باشد؛ اما ظاهر قصه م تیبر شخص يریتاث شیسرسخت باشد و حرف ها نقدریا

اگر به بازگشت شهاب  ی، حت شتریگفت اصرار ب یمنطق م. را بست یتکان داد و گوش يسر. اشتباه کرده است

اش  يوجود عیرا در ما یخواست تا آن همه سخت یهنوز زمان م دیشا. کند یحل نم ار یختم شود بازهم مشکل

 :جواب داد یمعطل یبه دلش نشست و ب يدیام لیرینام ام دنیباد. که تلفنش زنگ خورد در فکر بود. حل کند

 پسرم؟ يچطور.رجانیسالم ام_

 :مکث و کوتاه، سالم و تشکر کرد و افزود یب لی ریام

 جنابِ روشن؟ دیندار يشما از شهاب خبر_

 :دیمبل جلو کش يخودش را رو یجا خورد و کم محسن

 چطور؟. ازش خبر ندارم دمشیکه د يازروز! نه_

 :گفت شانیپر یبا لحن ریام

 ..نگرانم محسن خان یلیخ. معراج وآنام ازش خبر ندارن یحت. ستین. شده بیاز همون شب غ_

با . داد یانگار معادالت داشت اشتباه جواب م.اش گرفت و چشم بست یشانیدست به پ یبا سست محسن

 :خواهش کرد لی ریسکوتش ام

 نکنه بره ودستمون بهش نرسه؟. رهیباهاش تماس بگ دیبذار. محسن خان دیلطفا به النا بگ_

 :گفت صالیبا است محسن

 .ستین یفرصت خوب. رجانیتونم به النا بگم ام یاالن نم_

 چرا؟_

 .ستیگفتن ن يبرا یوقت خوب. ممکنه خوب نباشه شیروح طیشرا. مادرش دنِیالنا تازه رفته د_

 :فقط گفت. سن را بدتر کرد، حال ِ مح ریگفتن ام "يوا يا"

 .میکن داشیپ دیبا. میصحبت کن دیکجا بود؟ با يکه اقامت دار یهتل_

 ام؟یمن ب_

 .میکن یباهاش صحبت م م،ینکرد داشیباشه اگه تا فردا پ. نهیفعال تورو بب دیالنا نبا! نه_
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رود وبعد  یم دنشانیمحسن گفت بعد از ناهار به د. اسم هتل را گفت. داد و اطاعت کرد رونینفسش را ب لیریام

 ...معراج را گرفت ياز قطع کردنِ تماس، شماره 

*** 

به  یسالها حت نیدرا. هم نداشت صیشلوغ نبود اما قدرت تشخ یلیخ. دیدر سالن مدور رستوران چرخ نگاهش

 یلیخ. دید یرا نم ییکه بخاطر داشت، شخص آشنا يوال از چهره ااح نیباا. هم نگاه نکرده بود میعکس مر

مرد .کرد یخودش را معرف االن. دیرفت و اسمش را پرس شیپ یبا لباس فرم نارنج یخدمت شیمعطل نشد که پ

النا . کرد شییافتاد وراهنما شیخودش پ.دوم رستوران منتظر است يدر طبقه  یجوان با لبخند گفت که خانم

 یرا درجوار آبشار مصنوع يزیدوم؛ م يخدمت در طبقه  شیپ. از سر جبر به لب آورد و دنبالش راه افتاد يلبخند

 اریاخت یب. ماند و قلبش تپش گرفت رهیبلوند خ يبا موها یزن ينگاه النا از پشت سر رو. سالن ، نشانش داد

مکث  یکرد که او ب یاطالع رسان خم شد و به زن یکم.خدمت جلو رفت شیپ. تند شده بود شینفس ها. ستادیا

بهت . ستادیزن، انگار زمان ا يبا قفل شدن نگاه النا در چشم ها. مقابلش گذاشت و سرچرخاند  زیم يدست رو

که  یزن. کند یبه پا م يگذر زمان چه زلزله ا دیتازه فهم ستادیاو ا یدختر جوان را احاطه کرد ، وقت رت،یوح

که  یمیبود تا مر یغرب يها نگیمدل هیشب شتریبود، ب ستادهیماهرانه ا یشیآرانقص و  یبا آن اندام ب شیروبرو

 دهیکه سمتش کش ییاز زبان او و قدم ها امشن دنیبود که با شن ستادهیهنوز ا. در ذهن دخترك به جا مانده بود

پس رفت و او را درهمان فاصله و  یبه او برسد قدم میمر نکهیخورد و قبل از ا یتکان. شد، به خودش آمد

النا حرف . به دست اونگاه کرد میمر. برد شیداد و دستش را پ یسالم کوتاه. مات زده نگه داشت يباچهره ا

ِ شهاب داشت و  دنیکه بعد از د ییبغض ها.شد یاو درسرش اکو م يحرف ها.را بخاطر آورد هیسا يها

 ینم. دیکش یم دكیاو نبود ، اما حداقل عنوان مادر را  تیمبه معصو میدرست بود که مر. دیکه کش ییزجرها

 يسرپناه و ضربه  یب يکه باخته طفل ها یآمده بود ثابت کند کس.خواست کودکانه رفتار کند و او را برنجاند

 ...او نبودند بلکه خودش بود ي خورده

مانع شد  ینیعقب نش یکه النا با کم ردیدختر جوان را گرفت و خواست در آغوشش بگ يآمده  شیدست پ میمر

 :و گفت

 .دیپس لطفا منو هم درك کن. خوشحالم دنتونیبگم از د یتونم حت ینم_

النا آب . شد دهیبرقلب زن کش یسم يرفتار و لحنش ، مثل خنجر یسرد دختر جوان با وجود آن ناز ذات لحن

 .کرد یخودش را مهارم دیبا.دهانش را قورت داد
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 م؟ینیبش شهیم_

 میمر. وبعدخودش نشست ندیالنا تشکر کرد و صبر کرد او بنش. به اجبار فاصله را حفظ کرد و سرتکان داد میرم

 :و جوان ِ او گفت بایز يبه چهره  رهیخ یبا نگاه

عکستم . یحد دلربا شده باش نیکردم تا ا یاما تصورشم نم زمیعز یشیم يعروسک فانتز هیمطمئن بودم _

 .جذاب نبود خوشگلم نقدریا

هرکس  دیشا. اورا صدچندان کرده بود یذات ییبایداشت که ز ییبایساده وز شیآرا. اونگاه کرد يبه چشم ها النا

 ادیاشان هم فاصله شان را فر يظاهر پیت یحت. کرد که مادر و دختر باشند یباور نم دید یآنها را کنار هم م

 :گرفت و گفت ینفس. دید یزن نم نیا مقابلنشستن  يبرا یلیدل چی، النا ه یاز آن نسبت خون ریغ. دیکش یم

االن  نیو رفت نیگذاشت تونویزندگ يشدن خودتون، عروسک شکسته  يفانتز يبرا یوقت يکرد یفکر م دیشا_

 .دیشده روبرو بش یو خط خط دهیبت خشک هیبا 

 :شد و گفت کیبه هم نزد میمر يابروها

 ...اما زمیعز يحق دار. کردم یکوتاه. من مقصر نبودم... النا_

که  یگذاشت، نه کوتاه دنیبر شهیفقط م نویاسم ا. بود تونینبود، حذف کردن ما از زندگ یشما کوتاه يکارا_

 .فرق داره یلیدرخت،با هرس کردنش خ کی ي شهیقطع کردن ر. جبران داشته باشه يبرا یراه

خوش حالتش  يبه موها یدست. عقب نشست میمر. دیاورا د يبه رنگ شدنِ چهره و طوفانِ چشم ها رنگ

 :دهد رییکرد جو و بحث را به نفع خودش تغ یو سع دیکش

 .دمیم حیکنم و توض یم یبعد من ازت عذرخواه میتا کنارهم بخور میسفارش بد یاول بگو چ_

 .بابت رفتاراتون یمالقات ونه عذرخواه نیتر شدنه ا یبه خوردن دارم، نه طوالن لیمن نه م_

 :شد یعصب میمر

 ...اون پرستاره مفت خور که. به خوردت داده النا یحرفا رو ک نیدونم ا یم_

و همون پرستار دوباره تونست برام بهشتش کنه ،  يکه شما وبرادرت جهنمش کرد یمن از کودک يباورها_

که بار گناه شما رو با دوتا بچه  ياگر همون پرستار! خانم یهست یبمونه که شما ک ادمیخوب  یلیباعث شد خ

 . اصال نبود دیشا.بود یدختره روان هیکه مقابلتون نشسته بود؛  یینبود، االن النا دیبه دوش کش

 :فرو رفت يزیدر رو م شیگذاشت و ناخن ها زیم يرو دست
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 یم یجنس آزار نیوالد یکه توسط محارم وبابت کوتاه ییاز بچه ها ییچون درصد باال.بود  ادیاحتمالش ز_

 .شه یم شونیباعث خودکش یکه حت شنیم يحاد و دنباله دار يها یدچار افسردگ نن،یب

 :و النا با تحکم ادامه داد دیلرز یم میمر يچشم ها مردمک

 يگوشه  هی،  ییجا هیوباالخره  ارنیدووم ب یلیتونن خ یسرشونه ، نم يکه مادر وپدر باال ییبچه ها یحت_

معصوم هفت ساله است که به  يالنا هیبچه ها شب نیدونم چند درصد ا یاما نم. ارنیعقده هاشونو باال م ایدن

 یم شوییشدن تنش توسط دا لمسآرزو، هرشب کابوس  يفرشته ها ییو چوب جادو انیشاه پر يقصه ها يجا

سرش نشسته و  يمعصوم خدا باال يفرشته  هی تیتو واقع! نه نهیب یپره و م یزنه و از خواب م یم غی،ج نهیب

کنه که گناه از النا  یهاش زمزمه م ییوسط الال. دهیکنه وبااشکش غسلش م یبغلش م. خونه یبراش دعا م

محکم تر ازقبل تو  نباریجوونه بزنه و ا تونهیخورده ، باز م شیکودک يها یگوشیو باز شهیکه اگه تبر به ر ست،ین

باال آوردن اون غصه ها تو  ياونقدر بگه تا به جا. کنه یپاك باشه و زندگ. رشد کنه وبالنده شه.کنه شهیخاك ر

نبودنه  یِبچه ها مثل من درست وسط بدبخت نیچند درصد ازا. خودش حلش کنه،هضمش کنه و دفعش کنه

عمر  هیبار شکنجه شه و هیدوست داره که  ينجوریچند نفرو خدا ا شه؟یم ییپدر، بختشون طال یمادر و افسردگ

 من خوشبخت باشه؟  يهم هست که اندازه  گهید یکیبلکه بدونم  یبگ شهیعشق ومحبت غوطه بخوره؟ م تو

 :زد ینگاه کرد و لبخند تلخ میناباور مر يچشم ها به

. فرشته جاتون فرستاد هیو خدا  یکه رفت میممنونت باش يکرد یتصورشم نم دیچون شا. بهتتون قابل درکه_

رفت که امروزتو درست  يظواهر يتمام شاخ و برگ احساست پا. یسر ما شد و شما نداشت ي هیکه سا يا هیسا

ه زن چهل و نه ساله است، یمن هستن،  يکه روبرو ییبایز يداد بانو صیتشخ شهینم یکه حت يظاهر. کرده

فرضش  ساله یبه زحمت بشه س دیخورده که شا یقیحق یخوشبخت يبه بها ییایودن ییبایچون اونقدر معجون ز

 . کرد

 :دیلبش را جو میمر

 النا؟ یمنو تموم کن يمحاکمه  يخوا ینم_

 يبرا ییجا ؛پسیظلم شده خوشبخت هی ي جهینت. میندار یتیشکا ایچون من و آر ستیدر کار ن يمحاکمه ا_

 .مونه یهم نم هیگال

 . دید یدست وپا و تمرکزش را شکسته م دیکه د یدختر و تحکم نیا يدرمقابل استدالل ها میمر

 .دیمن هست يمونده  یباق يتنها آرزو ایتو وآر. خوام حبران کنم یاماحاال م. زمیمن اشتباه کردم عز_
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 .او بودند یدردش آمده بود که هنوز ته خط زندگ.زد يپوزخند النا

 د؟یدادن ما فکر کن بیهم داد تا به فر یبزرگترتون مجال يآرزوها_

 ...النا_

و شمارو به اهداف  رهیبگ ياومده تا احساسات منو باز شیشما پ کیتحرارسالن فقط به  دیفهم یوقت_

 یفقط دلم براتون م نکهیا.گرفتم جهینت هیخودخواهانه تون برسونه، اولش فکرکردم که ازتون متنفرم اما بعد 

 .ستیو تنفر ن دنیعشق ورز قیال یترحم هستند اما هرکس قیآدما ال. سوزه

 :گفت یعصب میمر

من . اعتنا باشم ینتونستم ب گهید دم،یعکستو د یوقت.هستم ایمن چندساله که دنبال تو وآر. بس کن النا _

 یتونی، گفت تو م دیها د نگیومدل غاتیتبل یکمپان هیعکس ساده تو  يگوشه . سازم یبراتون م ویزندگ نیبهتر

 شیمن دارم خودمو به آب وآت. یشجهان محبوب و نام آور ب ،درسطحیش ،مطرحیداشته باش ییطال يا ندهیآ

بعد تو . ها رو رقم بزنم نیمزخرف نجات بدم و اونور براش بهتر يرو از وسط اون سربازخونه ها ایزنم که آر یم

ذاشت باهاتون رابطه داشته باشم؛ مجبور شدم ارسالنو  یبابات نم یوقت ؟یکن یوندونسته منو متهم م دهینشن

 ؟یدون یم یتوچ. النا يوا.. کنه و یکه درك م هیپسر امروز هی.اونم دوستت داره. بفرستم جلو

 :جلو خم شد یدست او گذاشت و کم يدست رو میمر. تمام شود شیساکت ماند تا او حرف ها النا

روهم که به دروغ سالها پنهان  يگفت پسر یارسالن م. من مادرتم النا یول. نبود،قبول دارم يزن بد هیسا_

 .زمیکم به من فرصت بده عز هی. کنن  یدارم براتون دام پهن م. کرده ، االن اومده 

 :او آرام گفت يبه چشم ها رهیخ النا

 حرفاتون تموم شد؟_

 ...الناجان_

 :گفت يو سرد یبه تلخ. دیکش رونیدست او ب ریدستش را از ز النا

 نیپس وجهه خودتونو از ا.  دیو بر دیکرد یرهامون نم شیبود ، پونزده ساله پ یواقع "جان"پسوند ِ نیاگه ا_

 . دیخراب تر نکن

 :نکند شیدهانش را قورت داد تا بغض رسوا آب

 نایا. خانم زهیگرفت تا آرامش ما به هم نر دهیسال ند کیمن وبابام نقشه داره ، پسرشو  يکه برا یهمون زن_

تا هنوز چشم به راه پسر . هزیبود که خرجم شد تا امروز وسوسه شهره بودن و استار شدن بهمم نر ییمادرانه ها
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آرامش ما بهش گفت، پسم  يمادرش برا هک یبخاطر دروغ نیاز ا شتریبرگرده و ب دیباشم که شا یهمون زن

 . با اعتقاد و نجابتم معامله نکنم ایو تو دن یچیتا ه. نزنه

 النا؟ هیمزخرفات چ نیا_

 ينه من عالقه ا. دیسال ما رو مرده فرض کنپونزده  نیلطفا مثل تمام ا. يندار یکه شما ازش شناخت یقتیحق_

اونورو به آغوش  يزرق وبرق و وسوسه بارها ایوستاره شدن دارم، نه آر یجهان يبه عرض اندام تو شبکه ها

گرفت و به  یچادرشو نم نییپا هیسا مامانبود هربار تو نماز صبح  نیرایاگه غ.دهیم حیمون ترج هیگرم مامان سا

 . نکنه شمونیداد فکر رفتنم از پ یخوش عطرش قسمش نم يها اسیسجاده و 

 :النا برخاست و افزود. قل خورد میچشم مر يباالخره از گوشه  اشک

 نیگرفتم که باشم اما ا ادی. بندمیپا يدیاومدنمونو کش ایو زحمت به دن يکه تحملمون کرد یبه حرمت نه ماه_

مارو ازتنت  یچون وقت. حرمت بمونه نمونیهمون زحمتت ب يبذار اندازه . میاسمتو مادر بذار شهیباعث نم

تب  ایکه اگه بگه اخ ار. میبند کرد گهید یاتیجفت ح هیبه  مونویما بندناف زندگ ،یو رفت يکرد یچیق تیوزندگ

 .دست نخورده بمونه مونیلطفا بذار خوشبخت. ریآرامشمونو نگ. رمیکنه ومن بم

دست . پشت کرد ورفت. کرد یخداحافظ.  ستادیلرزان نام او را زمزمه کرد اما دخترك صاف ا ییبا لبها میمر

سرش . آنها نداشت يبرا یحرمت و ارزش چیه. بود دهیفا یتالش ب. سوخت شیچشم ها. دیچیزن درهم پ يها

 یشارز شیبرا گریدزود گذر که امروز  يها یبخاطر خوش يروز. ختیدو دستش گرفت و اشک ر نیرا ب

 ...بود ییمجازاتش ، بن بست تنها نیرا فدا کرد و حاال کمتر زینداشت، همه چ

را داشت  یحس ِ آدم. نداشت یستادگیانگار قدرت ا. مبل نشست  يالنا رو. پشت سرش وارد اتاق شد محسن

 فشیتکل. خالء بزرگ گرفته است کیرا  میآن حجم عظ يشده و حاال جا یخال بیعج یمرتبه از بغض کیکه 

گاه  يبغض ها يبرا. که باطل شد ییآن اصل ها يهمه  يبرا. روشن کرده بود اما دلش سوخت میرا با مر

او پشت تمام آن بغض ها . مطلق بود یانکار کردن، راحت تر از فراموش. گرفت  یرا م شیکه گلو یگاهیوب

که  دید یدوش او مرا بر سر نیسنگ يواژه  کی. که از خودش به جا گذاشت، مادرش بود ییها یاهیوس

که  ینسبت نیهم ياما دلش سوخت برا دو اطاعت کردن تا حرمتش را در ظاهر حفظ کن دنیمحکوم به پاکوب

اش شد  یمادر واقع هیتا سا دیخودش که حسرت کش يدلش سوخت برا. تا درکش کند  دیو مرارت کش یسخت

برجسم وجانش تازاند تا امروز در ناکجا  منیکه آن فرشته را از دست داد و اهر یشهاب ي، دلش سوخت برا
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و بعد  دیکه اول آتش بر جانِ آنها کش ییها یخودخواه نیازا. کند دایآواره باشد تا آرامش گم شده ش را پ يآباد

 .همان تن بودند یکه از رگ و پ یبر تن کودکان

 رونیدخترك ب ي نهیتا ازس دیکه آه کش یبا نفس. کرد یحرف نگاهش م ینشسته بود وب شیمحسن روبرو.

 شیپا يپنجه اش رو. دیلباس رنگ روشن ِ او د ياشک را رو يقطره ها دنیشد و چک قی، نگاهش دق دیایب

. ماندن نبود يبرا يابهانه  گرید میمر دنیباد. ازهمه طرف تحت فشار بود. کرد مسلط باشد یجمع شد و سع

. دیکش یقینفس عم. بگذارد وبرود مهیتالشش را ن نیخواست آخر ینم. فاجعه یعنی نیشد و ا دیشهاب هم ناپد

. کرد تا بتواند به دنبال شهاب برود یرا آرام م ششیالنا و تشو دیفعال با. کرد به افکارش انسجام ببخشد یسع

او ، دلش  ي هیشده از گر یصورت خط خط. آورد و نگاهش کرد االآرام دختر جوان را صدا زد که او سرش را ب

 :جمع شد وگفت یچهره ش کم. را به درد آورد

 دیمن بود تا ترد يسالها زحمت و دلهره ها ي جهیامروز نت یدون یبهت افتخار کنم دخترم؟ م يچه جور_

 !کنه یاز من دورتون نم يوسوسه ا چینداشته باشم که ه

 :لرزان گفت ییو با صدا دیکش سشیلب خ يزبان رو النا

وقت قدرشو  چیکه بچه هاتم ه یدومت افتخار کن يبه انتخاب اجبار دیبا. بابا یتخار کناف دیبه من نبا_

 . النا باشم نیتونستم ا یاگه مامان نبود ، من امروز نم. ندونستن

 :دیصورتش چک نییقل خورد و از پا اشکش

تا اون آروم  میبارم ما ازخودمون بگذر هی شهیم شه؟ینم. و آروم کرد بابا مونیازش تشکر کرد که زندگ شهیم_

 ست؟یحاال نوبت ما ن شه؟یشه، نم

 النا؟ یبگ يخوایم یچ_

 :و گفت دیصورتش کش يکف دستش را رو النا

به حرفاش گوش کنه و  شهیمجبور م ياونجور.  ششیمامانو قانع کن که بره پ. کن دایشهاب و واسه مامان پ_

 . دهیحتما بهش حق م

التماس، خواهش و اجبار . شهیدائم داره دورتر م. روبرو نشه قتیحق يسر هیکنه که با  یفرار م النا، شهاب داره_

 .خودش بخواد تا برگردد دیبا. دهیهم جواب نم

او نشست وتا النا خواست اعتراض کند او را سر  يمقابل پا. محسن برخاست و به طرفش رفت. سر تکان داد النا

 :نگه داشت و آرام گفت شیجا
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 .دمیقول م. کنم النا داشیکنم پ یتالشمو م من_

 . ترك برندارد نیاز ا شیکرد بغضش را مهارکند تا ب یسع النا

 کیچون اگه براش مهم بود . فراموش کردم  شیساله پ هیمن تو همون ... من. کن بابا داشیبخاطر مامان پ_

 .بره نکهیداد قبل از ا یبار حرفامو گوش م

 :و گفت دیصورت اوکش يدست رو محسن

 .ناراحت نباش. بابا شهیدرست م یهمه چ_

 :محسن دوباره گفت. فقط سر تکان داد النا

 ...ای يایباهام م. برم رونیب يواسه کار دیمن با_

 .خوام استراحت کنم یم. خسته م یلیخ. نه بابا_

 . دیاو رابوس يخم شد و موها.برخاست "خب یلیخ"با گفتن ِ  محسن

. مجبور شم به مامانت جواب پس بدم م،یگرد یبر م یخوام وقت یباشه؟ نم. حتما بخور  .باال ارنیناهارتون م_

 .ره یاگه باز بخاطر شما منو بذاره پشت در، کالهمون تو هم م. يکم الغر شد هیدوسه روز  نیا

 .اش کرده بود یطنز چاشن یبه لحن پدر زد که کم یلبخند کمرنگ النا

 .بهمون خوش گذشت یکه کل گمیم.راحت بابا التیخ_

آرامشش را پشت همان در جا گذاشت و فقط . رفت رونیکرد وب یخداحافظ. لبخندش را وسعت داد محسن

تا آرامش همسر و فرزندانش  شدیم دایپ دیبود که با يا يگمشده  يشهاب تکه .دیکه داده بود ، دو یدنبال قول

 .کامل شود

*** 

آخر ِ آن  يبار جمله  نیچندم يدانست برا ینم. دوره اش کرده بود یبیدرد عج. دیتخت به پهلو دراز کش يرو

 .زد یچشم م يقرمز تو سیدفترچه را خواند که با روان نو

 ... شهاب ِ امروز! گمشده  يایکرد آر یبرات معنا م هیسا دیخطوط روبا نیا"

 ...و عشق امروز من هیسا يگذشته  کیکوچ قهرمان

 ...تره ظیخطوط غل نیخورده، ازا هیکه سا یدل خون

 ". دیبرزخ راحت ش نیبذار باهم از ا. کم انصاف داشته باش ، فرصت بده هی
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 نهیکه از س یآه. شدیتکرار م شیها يداریزبانش، در ذهنش ، درخواب وب يبرزخ مدام رو يپرمعنا ي واژه

 يضربه ا. اش گذاشت و نشست نهیس يقفسه  يدست رو. داد ، آنقدر درد داشت که چهره اش جمع شد رونیب

نشست،شهاب پلک  کنارش یوقت. کوچک قهوه دستش بود ینیس. به در اتاق خورد و آنا در چهارچوب ظاهر شد

 :خش گرفته گفت ییهم گذاشت و با صدا يرو

 .زایچ یلیتموم شدن ِ خ يبرا رانیبهش بگو من برگشتم ا. آنا ریخودت بگ یالنا رو با گوش لیموبا يشماره _

 يو نگاهش به بغض چشم ها دیبا سکوتش ، سر شهاب چرخ. او ثابت ماند شانیپر مرخین يدخترك رو اهنگ

دست او  يشدن ِ سکوت آنا دست رو یبا طوالن. آن لبخند و بغض بود انیم یبیتناقض عج. کرد ریدخترك گ

 :گذاشت و آرام گفت

جز  یکن ینم دایپ یچیه نجایا. کار برگشتنه نیعاقالنه تر. شهاب یگرفت متویخوشحالم که باالخره تصم_

آدم مث  هی یشیم تاینها. بهت گفتم دمیو از سرگذشتت فهم میکه باهم آشنا شد شمیماه پ شیش نویا. ییتنها

 ادیتو چشم انتظار ز. میدار یاسفرق اس هیمنتها . مختلف پر کرده يها یمن که دور خودشو با دوستا ومهمون

 . ندارم شمیکیمن  یول يرعشق دا ،يدار ،مادريدار

 :حرف نگاهش کرد و آنا بغضش را پشت لبخندش پنهان کرد یب شهاب

که  ییباتمام عذابا! ینیب یم. موندم یساعتم نم هیام واال  يزیآبرور هیما طیشرا نیواسه مادر بزرگمم با ا_

خودت با النا تماس . از دستشون نده یکی یکیپس . تو باشن يهستن که دلشون بخواد جا ییبازم کسا يدیکش

 . ریبگ

 :نگاهش را گرفت و آرام گفت شهاب

تونستم  ینم دمید یم اماشویکردم و پ یکه شماره مو روشن م یماه شیتو اون ش یحت... تونم آنا ینم_

 .جوابشو بدم

 :دیآنا آب دهانش را قورت داد و محتاطانه پرس. دیتب دارش کش یشانیبه پ دست

 ؟ يزدبهش نارو _

کف دستش را به قاب . کرد تا او پشت پنجره رفت بشیآنا با نگاه تعق. شهاب بسته شد و بلند شد يها چشم

 :که شرم و حسرت و التهاب را باهم داشت ، آرامتر از حد معمول گفت ییپنجره چسباند و با صدا

 یحت گهید... یول دیچیخدا تو سرم پ يبه موقع صدا. کنم یم یمست بودم اما نه اونقدر که نفهمم چه غلط_

 . نتونستم برگردم ونگاش کنم
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 :تخت گذاشت و بلند شد يرا رو ینیس آنا

 . شهاب يدیکش یپا پس م دیافتاد تو نبا یهم م یاگه اتفاق یحت_

 :آرام به قاب پنجره زد يپنجه اش را جمع کرد و ضربه ا شهاب

 . ناگذاشت من نامرد و توزرد شدم آ هیاون ما یهرچ_

 :ستادیرفت و کنارش ا کینزد آنا

کردن  ریمثل گ يزیچ هی شهیم. کنم یتو درك م یخال يجا دنیحس النا رو بعد از د. دخترم شهاب هیمن _

 .کردن یو زندگ ییدرد ِ مردن و ترس از رسوا نیب

 :آنا لبخند زد.و نگاهش کرد دیشهاب چرخ سر

. برگرد  هوی ،یرفت هویکه  يهمونجور. یکنه خودت تونه اون حال ِ بد ِ دلشو خوب یکه م یتنها کس_

 . ذاره دوست داشتنتو انکار کنه یهم نم يدلخور ی،حتیکن رشیغافلگ

 :را برداشت و با لبخند گفت لشیموبا

 . شهاب گهیاستارتش از من، حرکتش با خودت د_

 :آنا گفت. و نگاهش کرد دیابرو درهم کش شهاب

 . مینیقرار شده بود همو بب. ذارم یجا قرار م نیباهاش هم_

 . زد شیبرا یکرد که آنا چشمک یهنوز نگاهش م شهاب

 .کنه ها یوحشت م نتتیبب ينطوریا. کم به خودت برس شلخته هیبرو _

 :برگشت که شهاب دستش را گرفت سپس

 . يریبرام بگ طیاز اون آژانس دوتا بل یتونیم... آنا _

 :دیلبش کش يزبان رو آنا

 ؟یواسه ک_

 ...امشب نیهم_

 .رمیگ یم _

 ياش انداخت وآن را از رو یبه گوش یدراتاق که بسته شد ، شهاب نگاه. آنا رفت . زد یلبخند کمرنگ شهاب

تا . گرفت وجواب داد ینفس لی ریام يشماره  دنیباد.خورد ،زنگیبه محض روشن کردن گوش. برداشت زیم

 :تر کرد یرا حرص ریام تشسکو.شود یاجازه داد او خال. دیرا شن لی ریام يتماس برقرار شد رگبار فحش ها
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 .شکنم نفهم یکه گردنتو م نمتیبب_

 :آرام گفت شهاب

 .کم گوش بده هی یحقمه ول_

 ؟ یهست یاول بگو کدوم قبرستون_

 ...شهر ي هیحاش کیکوچ يالیو هیتو _

 .اونجا یکن یم یچه غلط_

 .منتظر النام_

 :ب وقت را هدر نداد و گفتشها. نشان از بهتش بود لیریام مکث

 . خوام یپدرشو م يشماره _

 ...دونه که ی؟ النا نم ییکجا... شهاب_

 .پدرشو بده يلطفا شماره _

 :گرفت و آرام گفت ینفس لیریام

 .دستت یگوش.روشن با منه يآقا_

 :آرام ِ محسن که آمد آرام گفت يصدا. باز سراغ پنجره رفت. دیکش یقینفس عم شهاب

خوام با خودش  یم د؟یبهم اعتماد کن رانیبه ا دنیامشب و تا راه رس شهیمن با مادرم شد، م ییالنا باعث آشنا_

 . برگردم

 :بعد دوباره گفت یکم. زد یقلب ِ شهاب تندتندم. شد یمحسن طوالن سکوت

. که تموم شه ستین يزیخواستن النا چ. که توش خاطرات مادرمو مرور کردم، گم شده بودم یخلوت نیمن به ا_

 ...یول ستمین قیال دیدونم شا یم

 .و به من بده دیکه هست ییآدرس جا... یاعتماد نکرد شهاب ول شهینم هیبه پسر سا_

 .فرستم یم امیبراتون با پ_

 ...شهاب ماند يدست ها انیم یکرد و گوش یفقط خداحافظ. نزد یحرف محسن

 

آرامتر شده بود اما هنوز حالش  یکم. صبح بود ریبود و هنوز فکرش درگ رهیجاده خ ي هیحوصله به حاش یب

داد در کمال ادب و  یم حیگردش دخترانه نبود ؛ ترج کیرفتن به  يمحسن برا قیاگر تشو. حنبودیمناسب تفر
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رفتارش  يرو یآن شب درمهمان نکهیاو و ا شتریشناختن ب يکنجکاو گرید ياز سو. احترام دعوتش را رد کند

محسن به . دیایب شیبرخالف حوصله پ یکرد کم بشیمشترك ، ترغ ییت داشت و بعد از آن آوردن اسم آشنادق

که قبل  يزیچ. ندیخواست شهاب را بب یراه او را بشناسد و تنها نرود همراهش شد اما در اصل م نکهیا يبهانه 

محسن داخل . شد ادهیپ يتوقف کرد و النا با تشکر مختصر نیماش. دیاز آمدن با او مطرح کرد و نه هم نشن

. گفت و سر چرخاند یالنا چشم. ردیخواهد برگردد با خودش تماس بگ یم یماند و فقط گفت وقت نیماش

به او  دنیبا رس. زد و دستش را باال برد و جلو رفت يلبخند. دست تکان داد شیکه برا دیبالفاصله آنا را د

 :از چهره اش بود ، گفت نفکیال یکه انگار جزئ يآنا با لبخند. کرد یعذر خواه رشیتاخ و از رددستش را فش

 . که خب نشد میبرس یحیتفر قیقا هیفقط دوست داشتم به . هم معطل نشدم یلیخ_

 :اسکله انداخت و گفت يبه محوطه  ینگاه النا

 .کنه یحال آدمو خوب م یکم هیآزاد  يهوا. میقدم بزن نجایهم_

کامل مشخص بود که با اکراه . اش برد یحوصلگ یبه ب یالنا پ دنیبا د. کنارش راه افتاد.گفت " یوهوما" آنا

 :را پشت گوش داد شیگرفت و موها ینفس. رفتهیدعوتش را پذ

 ؟يحوصله ا یچرا ظاهرا ب_

 :زد ینگاهش کرد و لبخند کمرنگ النا

 میتو و البته اصرار بابام راض شتریشناختن ب يبرا يخب کنجکاو یگردش ول يراغب نبودم برا یلیراستش خ_

 .کرد

 :کرد کیرا به هم نزد شیابرو ها آنا

 .ومدهیبرخالف حس من به تو؛ تو ازمن خوشت ن یعنی_

 :گفت عیابرو باال داد و سر النا

 نیواسه ا.فکرمو مشغول کرده یمساله خانوادگ هیراستش . فکر نکن ينطوریآناجان؟ اصال ا هیچه برداشت نیا_

 .حوصله بودم یب

 د؟یبخاطرش اومد یکه گفت يهمون مساله ا_

 :دیآنا لب به دندان گرفت و محتاطانه پرس.سر تکان داد النا

 النا؟ یعشق ای هیخانوداگ_

 :به دخترك کنجکاو نگاه کرد و گفت. مکث کرد  يلحظه ا النا
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 .مجبور شدم. رانیا ادیتونست ب یبخاطر شغلش نم. مادرم اومدم دنید يبرا_

 .کنه یم تتیپس فاصله داره اذ. اوه_

 .نداشت یهم برام فرق یلیکه خ دمشیبعد از پونزده سال د_

 :با تعجب گفت آنا

 ؟يپونزده سال؟ چطور طاقت آورد_

 حیآرزوهاشو به من و برادرم ترج شونیا یبهش نداشتم وقت يازین. نفر بهتر جاشو برام پر کرد هی نکهیبخاطر ا_

 .داد 

 .ندشیبب شهیآدم مشتاق م. باشه يا یخوب ودوست داشتن یلیزن خ تینامادر دیاب_

 :و به او نگاه کرد دیابرو درهم کش النا

 ؟ یشناس یتومگه ما رو م_

 :لبخند زد وگفت. بزرگ را چطور داد یسوت نیا دینفهم. را جمع کرد شیدست و پا آنا

 .باشه تیمادرتو پر کرده،حدس زدم نامادر يآدم بهتر جا هی یآخه گفت. نه خب_

 یاشتباه نم. بود ادیوسط کم وز نیا يزیچ کی. او يبچگانه  هیخوشش آمد، نه از توج ينامادر ينه از واژه  النا

 :که آنا متوقف شد و با لبخند گفت ستادیا ریدرمس. درموردش داشت یدختر اطالعات نیا. کرد

 ...که  میبر. کافه کوچولو و خوشگل هست هیجلوتر _

 :حرف ِ او گفت انیم النا

 ،درسته؟یشناس یم داریدوتا د نیاز ا شتریب یلیشما منو خ_

 :سپس آرام گفت. نگاهش کرد یکم آنا

 .حد نینه تاا یول یهست یباهوش یلیبودم دختر خ دهیشن_

 :با اخم گفت النا

 ست؟ی، ارسالن ن ياریمشترك که معراج اجازه نداد اسمشو ب ياون آشنا_

 :دیآنا باال پر يابرو

 هست؟ یک... ارسالن_

 :دستش جابه جا کرد انیرا م فشیداد و ک رونیاش را ب ینفس عصب النا
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 از. شده يمن تکرار يها برا يباز نیا. بهتره راهمو جدا کنم آنا خانم واال ممکنه رفتارم درشان شما نباشه_

 . است هیاحمق فرض کردنش از حماقت بق گهیخورده که د يباز نقدری، بگو النا ا ياومد یطرف هرکس

 :گفت يفور آنا

 .چند لحظه گوش بده! یچه عجول.. النا يوا_

 انه؟یجر نیپشت ا یبگو ک_

 . کس چیباور کن ه_

 :گفت تیبا جد النا

 .باهات خوشحال شدم ییااز آشن. برگردم هتل و استراحت کنم دمیم حیترج. خسته م _

خواست بشنود چه  ینم گزید یحت.زد اما اعتنا نکرد شیآنا چندبار صدا. که آمد بازگشت یاز همان راه سپس

دلش فقط . شهر نداشت نیا يبغ کرده  يو هوا يزییعصر پا نیبه ا یحس خوب.است دهینقشه چ شیبرا یکس

 کینزد ایدور . دندیکش یطاقش نفس م ریز شیرا داشت که همه بهانه ها يهمان آسمان دود گرفته ا يهوا

 .بودنشان مهم نبود

نگاه متعجب النا و . حرکت کند، در باز شد  نیماش نکهینشست و نام هتل را گفت اما قبل از ا یتاکس داخل

آشنا  يچهره  کیاز  یبفرو رفت و قا یظیدر مه غل شیمعترض راننده برگشت اما انگار تمامِ آن حومه و آدم ها

 ي هیچند ثان دیشا. دیقعر التهابشان کش هزمان ممکن ، او را ب نیکه در عرض کوتاهتر یخاطرات يماند و جرقه 

 چیه گرید. به تنگ آمد شینفس ها. معنا کرد یب شیزمان را برا يو درشت خاکستر زیر ریکوتاه شد اما تصاو

 . قلب ناباور و به تکاپو افتاده اش نبود يتپش ها يجوابگو يا نهیس

به فضا  یکه ناگهان یکس هیالنا شب. شکست ینامعلوم یاتصال نگاهشان را دربعد زمان ریزدن شهاب زنج پلک

اطرافش برگشت و فقط توانست به  يایگردد، به دن یبه سرعت نور باز م نیزم يشود و با جاذبه  یپرت م

 .را زمزمه کند "شهاب "زحمت نامِ

 یم یفرصت دیبا. اش را عقب زد دهیاو بردارد ، احساسات شعله کش يآنکه چشم از نگاه مات زده  یب شهاب

را گرفت و  شیبازو. رقتنش ، بند نگاه النا از چهره اش باز شد شیبا پ. دهد حیاو توض يرا برا زیتا همه چ افتی

 :آرام گفت

 .کنم یخواهش م. خوام النا یمهلت کوتاه م هی_
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را  شیبخورد و پا يتا النا تلنگر دیکش شیپ یاورا کم يشهاب سر خم کرد و بازو. تکان خورد اریاخت یالنا ب سر

که آنا را چند  دیاز راننده کرد و سمت او چرخ يمختصر یشد، شهاب عذر خواه ادهیپ یوقت. بگذارد نیزم يرو

 :آمد و گفت شیآنا پ.ر فرق سرش خوردب یانگار پتک محکم. از هم باز شد شیابروها. دیقدم آن طرف تر د

 !يخواستم بهت بگم اما خب فرصت نداد یم. ببخش النا_

 جهی، سرگ بهیغر يشدن ها ریاتفاقات و غافلگ نیا انیم. بود  جیهنوز گ. آن دو، رفت و آمد انیالنا چندبار م نگاه

 :به شهاب نگاه کرد که او گفت. گرفته بود

 .  رمینتونستم خودم تماس بگ... یعنینشد . النا من گفتم آنا باهات قرار بذاره_

 یو ب نیسنگ یخود را به بغض يجا یجیتمام آن بهت وگ. او رها شد  ياز پنجه  شیبازو. عقب رفت یقدم النا

زد  یمعراج در گوشش زنگ م يحرف ها. خواست نگاهش به سمت ِ آنا برگردد یدلش نم گرید. رحم داده بود

همه  نیا یآمد وقت دنفسش بن. ردیگ ینم یکه حتما سر ِ شهاب گرم است و آسوده خاطراست که سراغ

 :با سکوت او شهاب دوباره گفت. دیرا د تیمیصم

 .شده  یبدم که چ حیمن برات توض دیبا یعنیم،یباهم حرف بزن دیبا... النا_

 یتعهد م يحلقه  هیشب ینشان کیدنبال . او برگشت يچشمش به سمت دست ها.جمع شد یالنا کم ي چهره

 فشیک. بود یاو مثل دلش خال يدست ها یشاهرگ احساسش را ببرد و برود ول شهیهم يجا برا نیگشت تا هم

لبش  يزبان رو. هدساله کار دستش ند کیتالشش رابه کار بست تا آن بغض  يهمه . دستانش فشرد  انیرا م

 :وگفت دیکش

 . يبدهکار بود حویتوض هیکه قبل از رفتنت حداقل  يدیرس جهینت نیهمه مدت به ا نیالاقل بعد از ا. خوبه_

 :جلو رفت و گفت شهاب

 ...یول زمیعز يحق دار_

 :گفت يبه بغض ودلخور ختهیآم یحرف او سر بلند کرد وبا لحن انیم النا

و رها  یساله همه چ هی شهاب. رفتار بچگانه تو بدونم نیا لیدل خوادیدلم م یول يخوام حقو به من بد ینم_

همه اما واگر  نیا نیب یزندگ یعنی ؟يندار قتویکه قدرت کنار اومدن با حق ؟یثابت کن ویکه چ یو رفت يکرد

 ...مادرت بود؟ بعد یزندگ يها قتیبهتر از گوش کردن به حق

 :دودستش را باال گرفت شهاب

 .بدهکارت نمونم نیازا شتریتالشمو کنم که ب خوامیفقط م. کنم  هتیتوج نمتیبب ومدمین. گوش بده_
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شهاب فقط عذاب . اش فرو رفت نهیس يبود که درست وسط قفسه  يزهر دار ریحرف او ت انِیحس کرد م النا

 :زد و گفت يپر درد يپوزخند. نیهم. وجدان داشت

 . يکه بخاطرش خودتو آزار بد يبه من ندار يا یبده چیه.راحت باشه التیخ_

 :را رها کرد و گفت نشینگنفس س شهاب

 .ستین یمناسب يجا ابونیوسط خ. میفرصت بده صحبت کن... النا جان_

مقابل او . بود دهیچیاش پ نهیو شکستن در س هیگر يزد و بو یبغضش داشت باال م. آب دهانش را قورت داد النا

 شیاشک ها يراه رابرا شیچندبار پلک زد تا مات ماندن چشم ها. زد یحالش را به هم م نیضعف داشت و هم

 :سر تکان داد و گفت. باز نکند

 .که بشه روش نشست شهیم دایپ یخال مکتین هیچندمتر اون طرف تر . باشه_

کنار آب نشست و  مکتین نیاول يرو. که با آنا رفته بود راه افتاد يریآنکه نگاهش کند درهمان مس یب سپس

کال حضور او . شهاب برگشت و نگاهش کرد. تش را گرفتشهاب خواست برود که آنا دس. چشم به روبرو دوخت

 :گفت یبا شرمندگ. را فراموش کرده بود

 .حواسمکال پرت شده. ببخش آنا_

 .يبد حیخواد توض ینم. معلومه_

 :دینگاهش را سمت ِ شهاب کش ریبرگشتن نگاه النا ، آنا دست شهاب را رها کرد و مس با

 . بده حیبهش توض نویول از همه هما. انگار براش سوتفاهم شد درمورد ما_

 :و آرام گفت دیکش یقینفس عم. نگاهش به روبرو بود . دیازاو ند ییاعتنا. سر چرخاند وبه النا نگاه کرد  شهاب

 .کنم یسخته اما درستش م_

 :لبخند زد و سرخم کرد آنا

 . رمیمن فعال م. یتون یحتما م_

. دخترك از نگاهش دور ماند يقبل از رفتن آنا به سمت النا رفت و نم زدن چشم ها. فقط تشکر کرد شهاب

 :سمتش خم شد یو کم ستادیالنا ا يروبرو

 ...النا، با پدرت تماس گرفتم و میمن حرف بزن ي مخونهیبر_

 :گفت يالنا با ناباور. النا باال آمد و حرف شهاب قطع شد سر

 ؟يدیبابامو د_
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 .دیو حرص به اطراف چرخ یزد و نگاهش از سر آشفتگ یعصب يالنا پوزخند. کرد دییچشم بست و تا شهاب

 .ادیز یلیخ. شهیداره جالب م یلیخ_

 :شهاب گفت.

 .میبلند شو بر. کنه  یم ينگر یندم ذهنت منف حیتا برات توض_

 :گفت زیباحرص نگاهش کرد و ت النا

اگر هم االن نشستم . داشته باشه بخوام بهت اعتماد کنم و دوباره پا تو خونه ت بذارم یلیکنم دل یفکر نم_

 . بره یخوره و بازم خوابش نم یآرام بخش م يدائم قرصا يقراریبخاطرِ مادرته که از ب

 نیباکمتر. پر بود یلیدل النا خ. داد یفرصت را هم ازدست م نیهم دینبا. کوتاه آمد . شهاب به درد آمد قلب

 .گذاشت و فاصله اش را ا او کمتر کرد مکتیدستش را پشت ن.نشست مکتین يفاصله از او رو

 .دست ِ من نبود زایچ يسر هیدونم بد کردم اما باور کن  یم. النا ستیمن مقابل تو موضوع االن ن یشرمندگ_

 ؟یبزن دنیو ند دنیو خودتو به نشن یرحم باش یکرد ب مجبورتیک. اشتباهت که دست خودت بود ماتیتصم_

 کم بود؟. دمیکه کش یعمر عذاب هی_

 :سر چرخاند و نگاهش کرد النا

بوده واال  یفاجعه چ یکه بدون یونخواست ينبود قتیخودت دنبال درك حق دمیرس جهینت نیبه ا ینبود ول! نه_

حق همه  دیبا يدیچون عذاب کش. کرد یصادر م اتویرحم یاز ب یلیحکم خ دیبا يکه باخودت برد ياون دفتر

 ؟يکرد یم تویزندگ نجایدغدغه ا یو راحت وب يکرد یم مالیرو پا

 :شد و گفت رهیاو خ يبه چشم ها شهاب

 .خوندم شیاون دفترو تازه سه روز پ_

گذاشت و انگشتانش پوست  یصندل یپشت يآرنجش را رو.شهاب دستش را از پشت او برداشت . مات ماند النا

 :دیخود کش انیاش را م یشانیپ

 . که بابات اومد سراغم شیتونستم برم سراغش تا چند روز پ یواقعا نم یول يحق دار يبهم بد یهر نسبت_

 :برد و با بغض نگاهش کرد شیپ یسرش را کم النا

 ؟تويرها کرد ویهمه چ یتیکه تو چه موقع یکن یدرك م دن؟یکش یچه عذاب هیساله بق هی یدون یشهاب م_

و  دنیبدون شن يدیهمه عذاب کش نیا یکن یتو که ادعا م... ؟ شهاب تو ياحساس دار ؟ياصال دل دار
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. هیباور نکردن. دهیبع هیمثل ارس وسا ياز پسر زن ومرد یرحم یهمه ب نیا ؟یو رفت یگذاشت قتیخوندن حق

 ...شهاب تو

 :بسته گفت يبا چشمها شهاب

 .نداد النا ادیو درك کردنو بهم  گرانیحق دادن به د یکس_

 ؟یمنطق نداشت ؟یدادن؟مگه خودت دل نداشت یم ادتی دیمگه با.تو ذات بشره حق دادن_

 :گفت یکمآورد و عصب شهاب

 هیبا ویشد اون همه بدبخت یشبه نم هی. نداشتم.، نه  دمیپدرو ومادرم حرف شن انتیعمر توگوشم از خ هی یوقت_

 ...که دیخودت د. زده بود به سرم. شد یبه خدا نم. لبخند جبران کرد

 .کرد مکث

برد که  شیدستش را پ. و رو شد ریدلش ز. کرد ریاوگ ينم زده  يشهاب باال آمد ونگاهش به چشم ها سر

 :شهاب با خواهش نگاهش کرد. همزمان با پس رفتنِ صورت النا،دستش هم مقابل او باال آمد

 یبه همه چ یجیدت گاز ش. زدم یداشتم وسط جهنم دست و پا م. شب چشامو ازاون شب راحت نبستم النا هی_

 ...نتونستم که یعنی... آلوده شدم و داشتم توروهم

 :چشم بست النا

 . هم که بوده فراموش کن  یهرچ. ستیمن وتو ن نیب یچیه گهید_

 ...من روم نشد برگردم چون ... النا_

اشتباه دوباره صحبت  هیدرمورد  نمیب ینم یلیچون دل ستین یشدن هیمن توج يهست برا یبهونه ات هرچ_

 ...اما میکن

 :ملتهب او نگاه کرد و گفت يچهره  به

نداره  يازیچون مادرت ن.رفتنت بچگونه باشه اصال به برگشتن فکر هم نکن ياومدنت اندازه  لیاگه قراره دل_

فظ بهتره تا از ح یلیدلتنگت بمونه،خ. بده حیکه ازش غارت کردن،دائم توض یتیمعصوم يعمر برا هیبخواد 

 . و احساس تو دلسرد شه شیحرمت مادر

خواست ضعف نشان دهد اما اشک از  ینم. و خواست دستش را پس بزند دیالنا لب گز. دست او را گرفت شهاب

 :شهاب با خواهش صورت او رابلندکرد. و پشت دست او افتاد دیچشمش چک يگوشه 
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قبول .اشتباه کردم. همه اتفاقوتوخودم حل کنم نیخواستم که بتونم ا یفقط زمان م. النا ستمیبد ن نقدریمن ا_

 .کنم یجبران م.دارم 

 دیاو کش صورتیشهاب پشت انگشتش را رو. صورتش سر خورد يرو يگرید ينگاهش کرد و باز قطره  النا

 :وسر تکان داد

 ...مث من  ینگو که بخاطر احمق_

 :و نگهش داشت دیشهاب مچش را کش. حرف او برخاست انیم النا

 .گرفتم طیباشه؟ من بل. النا میامشب باهم برگرد_

 :مرتعش گفت ییبدون آنکه نگاهش کند با صدا النا

 يفکر کرد. بار شکستم نیا. شهاب دمیترس یبن بست بزرگ جلو راهم دراومده ازهمه چ هیراه  ونیاز بس م_

 شه؟یدرست م یچ ،همهیو اراده کن يریبگ میو هرموقع تصم يفقط خودت حق دار

 :وگفت ستادیاوا يروبرو بشها

دست مادر من بزرگ  ریز یگیمگه نم. دلم خوشه به همون قطره اشکات یول ستمیهمه محبت ن نیا قیال! نه_

 ...یهرچند که سخته ول. یگرفته باش ادیگذشت رو  دیپس با. يشد

 :صورت او را بلندکرد وگفت. کرد مکث

خوردم و  نیهمه سال زم نیا. شهیمقابل نم ي وونهیمنطق سر آدم د. نخواه یکه عاشقته حرف منطق یاز کس_

 .اولم ينذار برگردم سرجا. ریتو دستمو بگ نباریاما ا. بلند شدم

 . پاره کن شهاب طاتویبل ياگه قراره به خاطر من برگرد_

 :سر جلو برد شهاب

 . فرصت بده جبران کنم... النا _

 :نگاهش کرد و سرتکان داد النا

 . به من نداره  یچون گذشته ت ربط. برگشتنت باشم لیدل دی، من نبا یکرده باش دایاگه خودتو پ_

 :و گفت دیپلکش کش ریالنا دست ز. او دودو زد سیخ يشهاب در چشم ها يها چشم

 یحتما م. کن تیریمد تویزندگ. تومحکم باش . بهت اعتماد ندارم  گهید یول ستمیمنکر دوست داشتنت ن_

 . یکه آروم ش يریبگ یمیصمت یتون

 :گفت يبا ناباور شهاب
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 ...همه سخت گرفتنت  نیا_

 . تونم  ینم گهید یگرفتم ول میمن مقابل تو بارها با احساس تصم. قتهیحق. شهاب ستیسخت گرفتن ن_

 :خفه گفت ییبا صدا شهاب

 ؟یکن یتالف يخوا یم_

اضطراب ِ بودن با تو هم آرامشو حرومم  یول شمیمن برگردم آروم نم. کنه ینم یآدم خودش با دلش تالف! نه_

اسم  يبهونه  ،نهيگردی، به خواست خودت برم يبرگرد يخوایاگه م. واسه تو بهتره ينجوریحداقل ا. کنه یم

 !من

 :زد یتلخ لبخند

 . ستیاز لطف ن یبرنامه داره، حضورت کنار منم خال یبرات کل ای، بدون آر یاگه برگشت_

 ،نه؟یخواهرم باش يکه تو جا هشیم یقشنگ ي ندهیآ_

 :آخرش را زد  يدست وپا النا

 .ساختش دیچون با. نکرده ینیب شیپ یرو کس ندهیآ_

 :پس رفت و گفت یقدم. النا آب دهانش را قورت داد. شهاب باز شد يابروها

دنبال . يریبگ میت درست تصم ندهیآ يبرا یتا بتون یگذشته رو حل کن. چشم به راهته شهاب یلیمادرت خ_

 .خودت تالش کن. زنباشیدست آو

 انیکه بغض او م دیند. روبه جلو و تند دور شد ییکرد که النا پشت کرد و با گام ها یهنوز نگاهش م شهاب

دلهره آور  يزییغروب پا. ندیسرنوشت ساز بنش يمایو التماس کرد که امشب داخل آن هواپ دیترک شیها دنیدو

 ...لشان را بدتر کردنم باران هم حا. بود ینیو غمگ

****** 

 يتوجه به اطراف رو یکوچکش را داخل باکس باال گذاشت و ب یساك دست. نگاه کرد یصندل يشماره  به

به . آمدن از ابتدا اشتباه بود نیا. هم گذاشت يرا رو شیداد و پلک ها هیسرش را به عقب تک. نشست یصندل

اگر . اشتباه آمد لین راه از ابتدا با تعجیا. ماند  یآنقدر که اگر تذکر آنا نبود از پرواز جا م.النا فکر کرد يحرفها

 شیپلک ها يوانگشت رو دیکش یآه. شد ینم شانیقدر پر نیا یزمان چیداد ه یکرد و گوش م یتامل م یکم

 . ساخت یاز نو م دیبا. کرد یالنا فکر مکرد که تمام شده بود وبعد به  یشروع م ییاز همانجا دیبا. گذاشت
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فقط . حوصله هم نداشت تا بخواهد با همسفرش هم کالم شود. اعتنا نکرد. کنارش نشست یکرد کس احساس

 یآرامتر م یکم ينطوریا دیشا. را ببند و آنجا باز کند شیبه آسمان تهران، چشمها دنیخواست تا رس یدلش م

 .شد یآماده تر م.شد

کنار  یرا باز نکرده بود که حس کرد نفس گرم شیهنوز چشم ها.فوت کرد رونینفسش را ب. لند شدپرواز ب یوقت

 :دیراشن یآرام يگونه اش خورد و همزمان صدا

 .محترم يآقا دیرو اشتباه نشست یها صندل طیبا توجه به بل_

نتوانست تصور کند  یبراق النا جاماند و حت يزده اش در چشم ها رتیمکث باز شد و نگاه ح یب شیها چشم

با همان لحن . تر برد کیخم کرد وصورتش را نزد یالنا سرش را کم. دچار توهم شده بود دیشا. ندیب یخواب نم

 :گذشته زمزمه کرد طنتیپرش

 نم؟یسرجام بش تونمیمن م ایکنن  یدگیرس نیبگم مسوول_

 :خش برداشته اش عوض شد يچهره و نگاه شهاب همزمان با صدا حالت

 . جاست هیمسفر من فقط ه يجا_

 :دخترك را پر کرد ياش زد و با تب نگاهش، چشمها نهیس يرو

 .شهییو دلم هوا هیهم جاش خال یکه حساب. نجایهم_

 :گوشش گفت ریاش جا گرفت ، ز نهیس يسر او که رو. رفت و دست شهاب دور شانه اش حلقه شد شیپ النا

 ؟يزجر داد نقدریمنو ا ،چرايایب یخواستیرحم، توکه م یب_

 :گرفت و آرام گفت ياو رابه باز ي قهیالنا  انگشتان

 .حقت بود. دوست داشتم_

 عذاب دادنم؟_

 :گفت شیبه چشم ها رهیباال گرفت و خ یسرش را کم النا

 ... دوست داشتن خودت. نه_

 واهشکخی دنیخورد که پاره شدنش با لغز يکور يبندنگاهشان چنان گره . و تن شهاب با هم گرم شد قلب

هنوز فاصله .رفت شیو پ دیاو کش فیظر يدست به چانه . او ثابت ماند يلبها يشهاب رو يچشم ها. برابر شد

 :دندیراشن یتمام نشده بودکه غرولند واضح

 .تهیانگار نه انگار وسط جمع. نیبب. جوونا گندشو دراوردن نیا_
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 :دندیراشن يوجوان تر آرامتر يمتعجب شهاب و النا درهم ثابت ماند و همزمان صدا نگاه

 . آقاجون يدار کاریبه مردم چ. بابا يا_

فردا اونام .ستیبچه هات ن ياون فرنگ خراب شده جا گمیم یحاال ه. شرفو پس دادن.رو خوردن ایح.یچیه_

 .توهم رهیجلو ما کله هاشون م

و غرولندها  ستیچ انیالنا وشهاب که تازه متوجه شدند جر. اش را آرام کند یداشت پدر شاک یجوان تر سع مرد

شهاب صاف نشست . دندیمرتبه از آن حال تب دار فاصله گرفتند و باهم خند کیمجاور است ،  يها یاز صندل

 :نگاه کرد وگفت رمردیچشم به پ ریو از ز

 . هم هستن یچه عصب...اخ اخ_

 :دیخند یبه النا نگاه کرد که هنوز م سپس

 .خبر نداره هربار کوفتمون شده گهید_

 :به سمتش خم شد یسرشهاب کم. دیاو جدا کرد و آرام خند ينگاهش را از چشم ها النا

 ...مطمئنم  نویا. ادیاز لب چشمه بردن خوشت م. شهینوبت منم م. بخند_

 :دیو کشا يگونه  ينگاهش کرد و شهاب انگشتش را رو النا

 ینگاه یوحش يافسونگر نیبد

 یگناه یبر چهره رنگ ب مزن

 بخش یتو شراب زندگ یشراب

 ...ینخواه ینوشمت خواه یم یشب

 :سرش را خم کرد و گفت النا

 .دییکنه بفرما یاگه اقائه دعوات نم_

 .او را دوست داشت طنتیش. شهاب برق زد و خنده اش گرفت يها چشم

 .حواست باشه النا.دندونمه ریز یکوفتم شده ول نکهیمزه ات باا_

 . دیخند النا

 حواستو پرت کنم؟ يخب دوست دار_

 .بکن تویسع. آره_

 :مکث گفت یبا کم النا
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 بوده؟ یما چ ينجات ما شد؟ اصال گذشته  يچطور فرشته  هیسا یبدون يدوست ندار_

شانه اش گذاشت و  يالنا سر رو. دیرا طلباو  يبود که دست ها یکنارلبخند دخترك بغض. شهاب محو شد لبخند

 ...اتصال آنها ازگذشته تا به امروز ناقص بود يبدون نقطه  دیقصه شا نیا. چشم بست

. کرد یم یاونجا زندگ مییدا. آلمان  رنیسال م هیکنن، با اصرار مامانم بعد از  یاز دواج م یبابا ومامانم وقت_

مخالفت  هیمامانمو دوست داشته، بعد از  یکه بابامم افراط ییاز اونجا. بابامم بد نبود یخانوادگ یوضع مال

. رنیباالخره م یهمه مخالف بودن ول. کنه ی، قبول م شهیاش داره متشنج م ی، زندگ نهیب یکه م کیکوچ

سال  هیاولش تا  دمیشنواون  نیکه از ا ییبه گفته ها. من اونجا متولد شدم. رفتن، مادرم منو باردار بوده یوقت

کار  يکنه که برا یگذره، مامانم اصرار م یمدت م هیو  امیم ایمن به دن یبوده اما وقت ییایرو یلیخ شونیزندگ

 ینم یلیخ. شهیشرکت م هیوارد  مییو مامانم کنار دا رنیگ یمن پرستار م يبرا. کنه ینم الفتبابام مخ. بره

 رسهیکه من فقط دوسالم بود، خبر به گوش بابام م یوقت یعنیوکنترل بابا،  تیحما يگذره که با باز شدن حلقه 

بود ، باعث  یهرچ ینشد ول بتوقت ثا چیه گنیالبته م. کرده دایشرکتشون رابطه پ يرایاز مد یکیبا  میکه مر

 هی یحت. هکن یجهنم م شونویکه زندگ گهیاز مسائل د یلیخ... و  شهیبابام مستبد م. شه نیخونه نش میمر شهیم

 نشونینمونده ب یاتفاق. فهمه عمق فاجعه بوده یبابام م یوقت گهید. کنهیم نیدور از چشم بابا، سقط جن میبار مر

 ...توخونه و  میکردن مر ی، زندان یکیزیف خورد، بر یحرمت یب. باشه فتادهین

 :و آرام گفت دیصورتش کش يشهاب دست رو. مکث کرد يا لحظه

 . بدونم يزینداره من چ یاصال لزوم. النا یحرف بزن تیاز مسائل خانوادگ نقدریا ستیالزم ن_

 :غمزده گفت یینگاهش کرد و با صدا النا

که  یبتیما شد و چطور بعد از اون همه مص یوارد زندگ یک. بوده یک هیبهت ثابت شه که سا خوامیم!نه_

 .ما شد ي دهیاز هم پاش يخانواده  یخودش از سر گذروند ، ناج

 :گرفت و ادامه داد شیدست ها انینگاهش کرد و النا دست اورام هابش

 میمر يایناسازگار. رانیا میبرگشت ادمه،یجنگ ازش  دونیم هیباالخره بعد از چهارسال که تو ذهن من فقط _

 چیاصال ه. دختر چهار ساله داره هی رهیدر نظر بگ نکهیبدون ا. دائم تو فکر فرار و طالق بود. اوج گرفته بوده

 نیتو هم. کم شد هیاول يکم از تنش ها هی. برگشت ممییمدت که گذشت دا هی. انگار دید یوقت منو نم

 شهیاما هم. بود یزن آروم و مهربون. من اومد ياز آشناهامون واسه پرستار یکی یبا معرف هیبحبوحه بود که سا

بار به مامانم گفت قدر  هی ادمهیآوردم اما  یم و درست سر در نممن بچه بود.غم بزرگ تو رفتارش بود هی
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مامان خودم کارامو بکنه و باهام  ذاشتیبود که نم یآدم هیپرستارا واسه من  ياولش مثل همه . بدونه شویزندگ

. خواست بره یشبا هم دلم نم گهیپرخاشگر بودم اما با محبتش چنان رامم کرد که د.ناسازگار بودم. دوست باشه

بهتر  طیباالتر و شرا شنهادیپ هیهمون شد که بابام با . از بابام خواستم نذاره بره هیبار که حاضر شد بره با گر هی

،  ایمامان بخاطر باردار شدنش سر آر. ما يموند و رسما شد ربات کارگر خونه  هیسا. متقاعدش کرد که بمونه

 شهیکه هم ییاز اونجا. چندماه گذشت . داد یم یو دورهم یمهمون..داوم یرفت و م یم. دوباره آزادتر شده بود

رفته و  يا گهید يها یبار مامان دنبالِ خوش گذرون نیا دیبابام فهم یما آرامش قبل از طوفان بود، وقت یزندگ

که  يعاقبتم با برخورد. کشه، جنگ شروع شد یم گاریوس خورهیکنه، مشروب م یو نم شیمراعات باردار یحت

و  ندممن مو. بابام رفت زندان. اومد  ایزودتر از موعد دن ایآر.شد مارستانیب یبه وجود اومد، مامان راه نشونیب

براش . کرد هیگر ایبا آر. تاصبح راه رفت هیکه سا ییشبا ادمهی. بغلش نکرد باری یکه مادرش حت ییایو آر هیسا

دوست  هیگفت داداشت  یذاشت رو پام و م یرو تو پتو م ایآروم کردنِ من ، آر يبرا. خوند تا آروم شه ییالال

دوتا بچه که هم پدر . شهاب میتنها بود يتنها. ستیباهاش دوست باش تا بدونه تنها ن. ستیعروسک ن ه،یواقع

اونقدر اوضاع . قاب عکس سالم ازشون نداشتن هی یبزرگ ولوکسشون حت يوسط خونه  یداشتن و هم مادر ول

گفت بچه ها .اجازه نداد هیبار عمه م اومد مارو ببره که سا هیفقط . گرفت یاز مانم یسراغکس  چیبد بود که ه

رو آماده  ای، آر هیسا ادمهی. داشت ، رفت یعمه ام هم که خودش زندگ. شنیم تیاذ نجااو. بامن انس دارن

منم با خودشون برد . میریجشن بگ ییسه تا دیروز تولدشه و با نیگفت چهلم یم. که ببرتش حمام  کردیم

 . حموم

 :دیکش یالنا آمدوآه پرحسرت يلبها يرو یکمرنگ لبخند

 يمحبتا. اومد یدر نم ایآر يصدا. گذاشت بهش کمک کنم. کردمیشست و من با ذوق نگاش م یرو م ایآر_

 يفرشته  هی، سا یکس یوب ییو تنها بتیاون همه مص يتو دیفهم یانگار واقعا م. رو دوست داشت  هیسا

. بابام برگشته دمیفهم. سرفه م گرفت گاریس يمن از بو رونیب میاومد یوقت. مینجات ماست تا اون وسط له نش

 هی. مامانمم بود. هم هستن گهیدوسه نفر د. ستیفقط بابام ن دمید یتو سالن ول دمییحموم دو يبا همون حوله 

مرتبم کرد و منو فرستاد . منو برد تو اتاق و لباسامو تنم کرد هیسا نهیبابام منو بب نکهیقبل از ا. نوشتن یم ویکاغذ

 یش و طالق راض هیگرفتن مهر يمامان در ازا. باطل بود الِیکنن اما خ یم یشتدارن آ میفکر کرد. تو سالن

. د نگامم نکر یرفتم حت یمن وقت. بسوزونه وبره دمونویاومده بود ام. نهیبود مارو بب ومدهین. بده تیشده بود رضا
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 هیبازم من موندم وسا. دیبرفت تو اتاق و در رو هم به هم کو. بابامم مثل اون. فقط رفت. نهیرو بب ایحاضر نشد آر

 ... ایو آر

 امیآر. صداش کن یخواست یگفت هرچ ه؟یبه بابام گفت اسمش چ هیسا یوقت. اسمم نداشت یتا اونروز حت ایآر

دونستم با  ینم. حسرته ي هیگر نایدونستم ا ینم. کرد هیگر یلیخ هیشناسنامه ش اومد سا یوقت ادمهی. ایشدآر

 هیکه سا ییمنت حسرتا ریما ز. نهک یکه از بچه اش مونده پر م یمحبت یخال يمحبت کردن به ما داره جا

 ...شهاب میواسه تو داشت ، از محبت اشباع شد

 :اش چسباند و النا با چند لحظه مکث دوباره ادامه داد نهیاشکش ، شهاب سر اورا به س يقطره ها دنیچک با

 مییدا ياز دوستا یکیخبر ازدواج مامانمو با  دیبه ماه نکش. مدت گذشت و مامان وبابام رسما جدا شدن هی _

 میکرد یجرات نم. دیکش یگارمیرفت و س یصبح تاشب،شب تاصبح وسط خونه راه م.زد یبابام داد م. دمیشن

 ... طرفش میبر

وقت  چیو ه میکه ما داشت يفقط شده بود پدر ومادر. اومد  یصداش در نم. شده بود همه کس ِ ما هیسا

 یما هم داشت خراب م يایدن نیبا اومدن مادربزرگ وعمه م هم هویما که  يایدن يشده بود همه . مینداشت

 .شد

محسن به خاطر پرستار بچه هاش  سال جدا شده وهمه جام گفته هیاز عدیدوباره  میبابام گفته بودن ، مر به

 شنهادیمادربزرگم پ. بابامو ببره تابرگرده  يدوره افتاده بود آبرو. بود مونیپش. کرده و طالقش داده يناسازگار

روبرده بود که واکسن  ایآر هیسا. بابام شیپ رفتمبعد از رفتنشون . حرفا تموم شه  نیکه ازدواج کنه تا ا دهیم

. خاموش کرد گارشویس دیمنو د یوقت یول. دستش به کاراش هیبود و  گاریدستش س هی شهیبابام مث هم. بزنه

 دمینفهم گهید... و میکنارش داشت یماهمه چ. اصال مامانمون اون باشه. بره هیالتماس کردم نذاره سا هیباگر

 . رو عوض کردم زایچ یلیحرف خ نیبا ا یتوعالم بچگ

 يبچه ها يوقت دلشون برا چیکه ه ییاونا يشرط وشروط ازدواج کردن همه  يسر هیبا  هیبابام وسا یوقت

 باری یحت. کس وکار اشتباهه یزن تنها و ب هیبودن که انتخاب  یبود،حاالمدع ومدهیمحسن به رحم ن يتنها

 رونیهمه رو از خونه ب تیبابام اومد و تو عصبان یعنی. کرد که بره اما نرفت هیبا سا یحساب يدعوا هیمادربزرگم 

 . کرد

 رییتغ یچیمث مامان وبابام اما ه شهیرابطه شون م. ازدواج کنن  هیبابامو سا یکردم وقت یفکر م. ادمهی خوب

که  یاز موقع شتریذاشت اما ب یکمنم يزیما چ يبرا. رفت یتوخودش م شتریکم ب هی هیفقط سا. نکرده بود
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. دست از سر بابام بردارن هیبق نکهیا يبوده،فقط برا يازدواجشون ظاهرکه  دمیبعدها فهم. بود معذب بود بهیغر

 ینم. بابام نتونست... یول. نباشه  نشونیب يرابطه ا چیکه فقط توشناسنامه ازدواج کنن و ه شهیم نیقرارشون ا

 ... نشد هیمث سا یشد عاشق زن

 میرفت یم یمهمون.کنار هم بودن شتریب هیبابام وسا. مونیظاهر زندگ یحت. عوض شد یسال کم هیبعد از  اوضاع

رو  هیسا. سالم بود شیمن فقط ش. اومد میکه باز مر میکرد یحس م ویخوشبخت يمزه  میداشت. میاومد یو م

 هینشه قبول کرد، تیاذ هیسا نکهیبابامم واسه ا. نهیذاشت که مارو بب یداد و بابامو تحت فشار م یدائم آزار م

 ...گذشتن و رشیاز خ نیواسه هم. موند ینم میوجه کنار مر چیبه ه ایما آرا ششیروز درهفته من برم پ

 :النا سر بلند کرد و آرام و درد آلود گفت. شهاب منتظر نگاهش کرد.ساکت ماند النا

 ...منو با معشوقه هاش اشتباه گرفت و یاز سر مست مییرفت وآمدا دا نیتوهم_

 شد ریالنا سراز يو اشک ها دیشهاب پر یشانیاز پ رنگ

 ... یتو ول ادیزد به در حموم تا ب یم ادمهی. از دستش فرار کردم و توحموم پنهان شدم . _

آژانس گرفت و منو  هیکردم همون موقع  هیزدم وگر غیازبس ج.بابام شیکه اومد التماس کردم منو ببره پ میمر

 یتاچندروز نم. کردم و کممونده بود تشنج کنمتب  هیتو بغل سا... به پناهگاهم دمیانگار رس.خونه دمیرس. برد

 الشیخ یوقت. خودش منو برد دکتر.  گهیم امگفت به باب. گفتم ویهمه چ هیبعدش به سا. حرف بزنم یتونستم حت

 يفاصله  نیاما ا. راحت شد که تونستم به موقع فرار کنم باهام حرف زد که اجازه بده خودش با بابام حرف بزنه

فرسته خونه ش  یم میخبر از همه جا به درخواست مر ینبود و بابام منو ب هیروز سا هیچون . شد یطوالن یزمان

 ...اون روز دیشد،شا یگشت و متوجه نم یبه موقع برنم هیاگه سا... و

 :دورگه گفت ییشهاب محکم درآغوشش گرفت و باصدا. آمد یالنا داشت بند م نفس

 .هیکاف... نه خودتو عذاب بده ، نه منو. بسه النا_

 :آرام گفت يا هیباگر النا

 هیسا. مادر نشه یب ایتا آر میشد مر هیسا. رهیساله ازشدت ترس نم شیش يمن که النا میشد مامان مر هیسا_

ان مریمم و از مام دمیشب من از خواب پر مهیتا شب ون میشد مر هیسا. رهیما سامان بگ یتا زندگ میشد مر

ما شد  یزندگ يهمه  هیشهاب ، سا یول نهک يداد تا بتونه واسه ما مادر رییهویتشو تغ یحت. ارومم کنه دمیترس

 ...واال...  یدونست که توهست یبخدا نم یول
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 ییرفت اما درد حرف ها یچشمش رژه م شیپ شیها یکودک. و چشم بست دیشهاب به سر او چسب يها لب

 انیدردها م. گرفت جهینت کیاش فشرد و فقط  نهیاورا محکم به س. عذاب آور تر بود دیشن یکه االن از النا م

 ...شده بود میآنها تقس

*** 

 :را درآورد که شهاب دستش را گرفت دیاز داخل کوله اش کل النا

 .نصفه شبه. داخل النا میزنگ بزن بعد بر هی_

 :گفت طنتیبا لبخندو ش النا

 .نجایا مینامحرم ندار. نترس_

 :خنده اش گرفت شهاب

 .کم حالشون بده، پس اول خبر بده هی یگیمگه نم. متلک نگو_

 :مکث ،آرام گفت یکامال سمت او برگشت و بعد از کم النا

 شهاب؟ ياسترس دار_

 :دیاش کش یشانیو دست به پ دیکش یقینفس عم شهاب

 .کشم یببخشه خجالت م نکهیاز ا یحت. نگاش کنم النا دیدونم بعد از اون همه اشتباه چطور با ینم_

 :لبخند زد و دست اورا گرفت النا

 !خبر از تو بود هیبودمکه منتظر  ییها هیاز من بپرس که شاهد گذشتن تموم اون ثان_

 :سر تکان داد و آرام گفت شهاب

 و؟ یچ_

 :با بغض گفت النا

 !ازش يتو بگذر نکهیبود؟ فقط ا یبعد از هر نمازش با بغض چ يدعا نکهیا_

 يانداخت تا پر شدن چشم ها نییالنا اشکش را پس زد و سر پا. رو برگرداند. دهانش گذاشت يدست رو شهاب

را در قفل  دیالنا کل. را برگرداند یو خوش یآنها زندگ يبه هر دو رتریلحظات پر حس د نیبود ا فیح. ندیاو را نب

 :ن گفتاز پشت سرشا ایانداخت اما هنوز داخل نرفته بودند که آر

 . ریبخ دنیرس_
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 بیعج یالنا با لبخند و شهاب با حس. را بست و به طرفشان رفت نیدر ماش ایآر.دو همزمان برگشتند  هر

 :شهاب بود و اخم داشت ينگاهش فقط رو. جلو رفت ایآر. جوابش را دادند

 !گهید ستین یمشکل ؟ياالن دلت خنک شد؟ آروم شد_

 :ساکت نگاهش کرد و النا با بهت و تشر گفت شهاب

 ؟یگیم یچ... ایآر_

 :به النا کرد ینگاه کوتاه ایآر

 .امیروشن کنم،سروقت توهم م شونیبا ا فمویاول بذار تکل_

 :بااخم گفت النا

 ...برو داخل تا ایب_

 :آرام گفت شهاب

 . بذار حرفشو بزنه النا_

 :شد رهیخ ایبه شهاب نگاه کرد و شهاب به آر النا

همون  يباشه به اندازه  ادتی یول يحق دار. راهم بده به خاطرِ بدبودنام یخونه کس نیخواد تو ا یدلت نم_

 .ریبگ دهیامشب و ند هیبه خاطر همون حرمت . میکه تو اسمامونه، حداقل نسبتو بخاطر مادرمون دار یشباهت

شده بود که  نیته نش یتمام آن عذاب ها بغض. مرد کنارش نگاه کرد يالنا بابغض به چشم ها. جلو رفت ایآر

با هم  ینسبت به شهاب الغرتر بود اما قامتشان فرق.  ستادیا شیدرست روبرو ایآر. دیایقراربود بجوشد و باال ب

 :انگشتش را مقابل صورت او باال گرفت و گفت ایآر. نداشت

چون تورو  یفکر نکن. دارم رتیپس همونقدر نسبت به مامانم حساسم و غ. ازت کم ندارم  يزیچ. نیمنو بب_

ساله با خودم عهد کردم که  هی. توهم رهیاونوقت کالمون م. شترهیآورده،حقت ب اتیدوست داره و به دن يادیز

 ...یول ارمیهاشو درب هیگر یتالف دمتیهرموقع د

 :تکان خورد شیوگل بکیداد و س نییبغض را پا. کرد مکث

 . رفتن وبردنشو تو سرش ننداز  يجات رو تخم چشممونه ، فقط هوا. فقط بمون شهاب ياگه اومد_

 :دستش را مقابل او باز کرد و گفت کف

 ...و  یتوکه اول و آخرش نفسش. مییبازه ما یکه م یباز اون. تمومه یاالن فوتش کن_

 .تشر زد النا
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 .بس کن ایآر_

 :پسر جوان گذاشت و گفت ياز شده دست ب يدست رو شهاب

  ا؟یآر يبه محبت مادرخودتم شک دار ،يبه من شک دار_

 :آب دهانش را قورت داد  ایآر

 ؟یمرد ومردونه پا حرف امشبت هست_

 :زد وسر خم کرد یلبخند پر بغض شهاب

 !که واسه جفتمونه قسم یبه جون همون آدم_

 :دست او را فشرد و گفت.باز شد ایآر يلبها

 .شهیداداش آدم، شوهر خواهرشم م ایدن يآخه کجا_

 :با اخم گفت ایآر. دندیوشهاب باهم خند ایوا گفتنِ النا، آر با

 ...تو جبهه تو امیبعدا م.  میحاال فعال تو جبهه برادر. سال هینگرفته بود  یدوست دختر من که افسردگ_

 :گفت یبه شهاب نگاه کرد و با چشمک ایآر. خنده اش گرفت النا

 !فعال مرامتو عشقه_

 :او رابغل کرد و کنار گوشش گفت شهاب

 جبران شه؟ بتتیکه غ يو مارو معطل کرد يتااالن با دوست دخترت بود_

 :عقب رفت و گفت يفور ایآر

 .دیپر شیساعت پ هیمامان ... یال. نه بخدا... اخ_

 :گفت یشهاب با تعجب و نگران. شهاب و النا باهم گشاد شد يها چشم

 ا؟یآر یچ یعنی_

 . امیمنم االن از فرودگاه م. رازیرفت ش_

 :گفت يبا ناباور شهاب

 ؟یواسه چ رازیش_

 هیپرواز که  نیمنم تو اول. و التماس خواست بره هیبا گر هوی. من که گفتم خواب نما شده.دونم یواال نم_

 دایپ طیبل هیاز  شتریچون ب. مفتیبردارم وخودم راه ب لهیاومدم وس. جور کردم و رفت طیبود براش بل شیساعت پ

 .نشد
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 :گفت ایبه النا کرد و به آر ینگاه شهاب

 خودته؟ نیماش_

 ...یمال باباست ول_

 . ایبده آر چویسوئ_

 :راباال گرفت و گفت چییسو ایآر

 .میباهم بر.امیخب منم م_

 :گفت النا

 .شهینگران م یلیخ.میهمه بر هوی شهینم. دیایباهم ب نیاگه خواست. ادیبابا صبح م_

 .نشستند نیداخل ماش عیتکان داد و شهاب و النا سر يسر. جز اطاعت نداشت يچاره ا ایآر

**** 

 :مضطرب شهاب کرد و گفت يبه چهره  ینگاه النا

 نجا؟یا ادیم یمطمئن.کم آروم باش هی_

 :پدر بزرگش نگاه کرد يتکان داد وبه در بزرگ خانه  يسر شهاب

 اد؟یب رازیاصال ش دیچرا با یدونم ول ینم_

فشردن  يدستش چندبار برا. شهاب جلو رفت . شدند ادهیباهم پ.دانست یسوال را نم نیخودش هم جواب ا النا

 یسخت م دنیآمد، بخش یم ادشیآن دفتر که  ينوشته ها. باال رفت اما باز مشت شد فونیآ يدکمه 

 :او گرفت و آرام گفت يدست به بازو. النا درك کرد. شد یاصال نم.شد یم رممکنیغ.شد

 .بذار من بپرسم_

النا منتظر ماند اما شهاب انگشتانش را سفت کرد وباالخره . آب دهانش را قورت داد و به اونگاه کرد شهاب

آمده بود از همان . بیعج کجنگی يانگار آمده بود برا. شهاب چشم بست. صدا باز شد یدر ب. را زد فونیآ

 .اوردیپر عذاب را درب ياساله نیتمام ا یآمده بود تالف. ردیسش گکه مادرش را گرفتند،پ یخاندان

 :دیدو اطیح انیالنا دنبالش رفت اما هنوز چند قدم نرفته بودند که آمنه م.راهل داد در

 ...طرف عمه نیا ایب.. شهاب جان_

 :مدجلو آ هیآمنه با گر. مکث کرد یکم. بودند اطیح يانتها يانگار همه در اتاقها. برگشت شهاب

 هم باهات برگشت؟ هیسا_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٥٨٢ 

 :شد کیشهاب به هم نزد يابروها

 نجاست؟یا_

 .رفت شیساعت پ هی. بود_

 :دیپرس یشهاب با بهت و دلواپس. شد میشهاب و النا تقس انیودلهره م نگاه

 کجا رفت؟_

 . دیفکرکردم االن باهم اومد. سر خاك بابات دیشا_

 :به النا کرد و دوباره سمت شهاب برگشت ینگاه سپس

 ...منتظربود که. تو اتاق بابات. شهاب دهیآرش داره جون م_

 :سر تکان داد و آرام گفت شهاب

 ینم یکه مادرم ازم نگذشته ، از کس یحداقل تا وقت. وبشنوم نمیبب خوامینم یچیه. خوام بشنوم عمه ینم_

مادرمو  يغارت کرده  تیعمر سرکوفت گناه نکرده و معصوم هی. کنم یفراموش نم ویاون همه بدبخت. گذرم

 .بخشم یراحت نم نقدریا

 :آمد يگریخش گرفته و لرزان د يزد اما صدا هیگر ریپشت که کرد آمنه ز. برگرداند رو

 . گذره یها م يبد يگفت مطمئنه پسر ارس ازهمه  هیسا_

همان  نیا. ستادیپشت سر شهاب ا. دیکش نیزم يرا رو شیخودش و عصا رمردیپ. دیچسب نیشهاب به زم يپا

حاال باز قامت راست . دیرا به گردن کش گرانیخاك رفت و گناه د ریز تیبا مظلوم شیسال پ یبود که س یقامت

شهاب قدرت نداشت تا . را ثابت کند تشیو مظلوم تیکرده بود تا با داغ گذاشتن بر دلشان ، معصوم

 . داد ادشیرا  یرحم یاه کند که بنگ يریپ يشکسته  يدرچشم ها.بازگردد

 :ستادیدرست پشت سرش ا رمردیپ

مرهم زخم . یخواستم نگهت دارم تا آروم دلم باش یم. داغش و بد به دلم گذاشت. بابات مظلوم مرد شهاب_

 ... یول یباش

 :گرفته گفت ییبا صدا شهاب

رسم محبت بود که قاتل بابام  نیا ن؟یوارونه جلوه داد ویچرا همه چ د؟یکرد رمیعمر تحق هیمرهم شدنم  يبرا_

 بشه شکنجه گره من ؟ 

 ...  یبابا ول يحق دار_
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 :افتاد هیبه گر رمردیپ

بذار راحت . نداره یهزار بار مردن هم فرق يبارور شیزندگ. بذار ببینتت. عموت اعتراف کرد که ظلم کرده_

 .رهیبم

 :را محکم گرفت شیلرزانش عصا يتا شد و دستها رمردیپ. هم افتاد يشهاب رو يها چشم

 .پشت نکن ارس گهیتو د. پشتتو به من نکن بابا_

 نیزم يرو رمردیقدم را که برداشت ، پ نیاول. شهاب نشست ي نهیس يجمع شده بود و مثل بختک رو ایدن

 :نشست

 ... بابا جان ... شهاب_

 :را گرفت شیبازو. دیدنبالش دو هیالنا با گر.شهاب بلند تر و تندتر شد يها قدم

 ...پدر بزرگت.گناه داره. شهاب_

 :اش گذاشت وچشم بست ینیب يانگشت رو شهاب

 .تونم بمونم یاالن نم. میبر... النا سیه_

النا اشک . النا باز گذاشت يمکث استارت زد و در را برا یب. نشست نیلبش را گاز گرفت و شهاب داخل ماش النا

 .درسرش بود رمردیپ ي هیگر يهنوز صدا.رفت نیرا پاك کرد و به سمت ماش شیها

**** 

 

 یگرفت ، نه م ینه آرام م.  شیداشت، نه حرف ها یتمام شینه اشک ها. سنگ سرد بود يدستش رو کف

باز خودش مانده بود . بود یخال شیبرا ایدن. است نیسنگ شیکرد شانه ها یاحساس م. توانست بلند شود و برود

گشت تا دل  یبر م هابنه ش.اش بچسباند وآرامش کند نهید که سرش را به سنه ارس بو. بیحسرت عج کیو 

کف دستش . دور بود يآرزو کی مشیمانده بود که انگار ترم یاز آن گذشته فقط دل. کرده اش را رام کند انیطغ

 :و با درد گفت دیصورتش کش يرا رو

تو  گهید یول. چون منم مقصر بودم . من گذشتم . راحت باشه ارس التی، خ یشیآرش آروم م دنِیاگه با بخش_

 .این گهید یو اشتباهاتمو نبخش یبا اخم روتو برگردون يخوایاگه باز م. ایخوابم ن

 :دیدوباره چک شیها اشک
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تو هم  يبغض و اخم و دلخور دنید ره،یگینفسمو م ده،یو دوربودنه شهاب عذابم م دنیهمون قدر که ند_

که  ییهمونا. انیهم رزمات م يهمه  گهیدوروز د... ارس. دمیخسته شدم از بس انتظار کش... یول. دهیعذابم م

نتونستن موقع جون  یقتل عامشون کردن و حت یو گفت يکه غصه خورد ییهمونا. یبخاطر من باهاشون نرفت

 ... ایتو هم ب. ياونا بود يارس تو هم هم سنگر و هم پا. دادن دست وپا بزنن

 :و تا شد دیسنگ چسب يرو شیدست ها. کرد  هیگر

که  ینکنه هنوز بابت شکستن حرمت. شمیبا محسن وبچه هام آروم نم گهید یحت... کم آوردم ارس گهید_

بادلم . یستیرحم ن یمن وتوهم مظلوم تر بودن؟ تو که ب يایاون بچه ها از آر يدیمگه ند ؟يبود دلخور نمونیب

حداقل از خدا بخواه زودتر  ،یو تو آروم ش رمیاگه قراره بم دم؟یبدون تو روز خوش ند گهیکه د يکرد کاریچ

 . تمومش کنم

 :دیبست و شانه اش لرز چشم

 . باشم خسته م ایسربار دن نکهیاز ا. نداره يازین گهیبه بودن من د یکس_

 . پاهاتو ندارن ریسر گذاشتن ز اقتیکه ل انیدن نیا يآدما دیشا_

لحظه ارس را باهمان لباس  کی. دیباز شد و سرش عقب چرخ شیچشم ها. شنود یاشتباه محس کرد  هیسا

زانو نشست و نگاهش  يشهاب کنارش رو. باشد داریکرد ب یتنش را از سنگ جدا کرد و سع. دید یخاک يها

بر تب ِ  يریاما تاث اختاند یسرد گورستان لرز به اندام م يهوا. او ثابت ماند سیو خ دهیرنگ پر يچهره  يرو

 :گرفته گفت ییاو گذاشت و با صدا يزده  خی يدست ها يشهاب دست رو. نداشت یآن لحظات احساس

 دنیکه شکستنت و نترس یهمه آدم نیا نیدلت؟ ب یمامان؟ به بزرگ یببخش يخوایم یبد و به ک يایدن نیا_

 ؟ ینکن نایبدتر یتا منو قات و خواهش کنم نمیپات بش ریز ایتا اخر دن ایتا به امروز برسن ، منم بودم 

کلمات گم شده . دیکش رونیاو ب يتب کرده  يدست ها ریدستش را آرام از ز. دیلرز هیسا يو لب ها چانه

آه . دیاو لغز يصورت مردانه  يرو هیدست سا. زدیکلمات بر انیتوانست حسش را م یزد اما نم یلب م. بودند

 :شهاب بابغض گفت. آمد یرا بسته بود وباال نم دنیاش راه نفس کش نهیدرس

که  یپسرت هم گفت غلط کردم با همون دل ببخش شهیم ؟یسخت ترش نکن شهیم. سخت بود يمادر یب_

 تونه بگذره ؟  یگفته پسر ارس م

 :زمزمه کرد ینفس یبا ب هیسا

 ... شهاب _
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 :دیکف دست او را بوس.شهاب برگشت و چشم بست صورت

 .ذره حسرتاش کم شه هیبگذر تا  اشیبوده؟ از نفهم یمادرش ک دیپسر همون ارس تازه فهم_

 :گفت هیگرفت وبا گر شیدست ها انیصورت او را م هیسا

 .کنم قربونت برم یهمه بغضو خال نیچطور ا. ایآر یشیتو بغلم جا نم گهید_

 :و گفت دیدست او چک يشهاب رو اشک

 .بغلت کنه خوادیحاال دلش م اتیآر. وارونه شده ایدن_

گهواره اش  شیفقط دستها يفرو رفت که روز یآغوش مرد کوچک انیبلند شد و م هیسا هیگر يصدا باالخره

آسمان انگار به . گرفته بود تا لحظات تمام نشود ستیا يها تابلو هیبغض کرده مقابل تمام ثان ایدن. شد یم

 یبودن بعض یو مقابل آسمان اندستاره کرد و بر سر شانه چسب را دیخورش یقامت نوران رینظ یب یاحترام حس

شد و هنوز به آدمها  یمتولد م یهنوز کودک. زد یهنوز خدا با اقتدار لبخند م. و احترام گذاشت دیها پاکوب ینیزم

کمتر  یها با کوبش هر قلب مهربان یبهشت انیغصه خوردن م. بگذارند یداشت که با بخشش جهنم را خال دیام

 ...بود نشده بهیومهر هنوز غر یخوب. شد یم

*** 

ارس  يچقدر جا. دستمالش گرفت يرا با گوشه  شیشد و اشک ها رهیبدرقه آمده بودند خ يکه برا یتیجمع به

 گرانیآن گونه معصومانه به دار گناه و تهمت د يریسزا نبود با آن همه دل. بود یاستقبال با شکوه خال نیا انیم

 :دیچیه پیارس در گوش سا يشد و صدا عییسه رنگ تش يت هاتابو. شود ختهیآو

 .نباش ریپس از رفتن من دلگ ه،یکنه سا یبچه ها دلتونو آروم م نیهم یقهرمان شهیم يروز هی_

همه قهرمان قرار  نیبود که او را کنار ا یم یرحم یب نقدریا ایدن دینبا. نبود نیحق ارس ا. شد دتریاش شد هیگر

 :دیارس راشن يصدا يلحظه ا ییایرو انیدرخودش غرق بود که م هیگر انیم. ندهند

 ...برگرد منو نگاه کن... یکن یباور نم. نکن هیگر. مونه یماه پشت ابر نم هیسا_

 :دیراشن یواضح يباز شد و همزمان صدا شیچشمها

 ؟ییکجا.هیسا_

 :ماند که محسن دستش را گرفت رهیبه او خ يبا ناباور. زد شیمحسن بود که صدا. عقب برگشت بابهت

 .کارت دارم ایب_

 :را پاك کرد و گفت اشکش
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 شده محسن؟ یچ_

کرد که اسم  یداشت صحبت م. نجاستیبچه ها که زنده مونده ا نیهم ياز همرزما یکیمتوجه شدم  یاتفاق_

 . دمیارسو شن

 . نگاه کرد يبا ناباور هیسا

 محسن؟ هیمنظورت چ_

باالتر  ستگاهیا. سادیاسم تو وشهابو آوردم وا یوقت یاول از سر باز کرد ول. اشماز آشناه یکیبهش گفتم من _

 میدنبال جشن بچه ها باش دیواسه فردا که از فردام با رهیواال م میاونجا باش دیشهدا با دنیتا قبل از رس. منتظره

 . میکن داشیپ یک گهید ستیو معلوم ن

 :و آرام گفت دیورت او کشدست به ص.ومحسن مکث کرد دیلرز هیسا يها لب

 .به همه ثابت شه تشیشدن ازش ، حقان ادیانگار قراره با _

بعد که صحبتش با همرزم ارس تمام شد و محراب مهر  یساعت. شد و دنبال محسن رفت ریسراز هیسا اشک

آنقدر .دیکش یقینفس عم. گذاشت فشیمانده از او را داخل ک یاز او زد ، عکس باق يادبودیبر مراسم  يدییتا

که  ندیبنش نیرابه او داد و خواست داخل ماش چییمحسن سو. بود ادیهم از سر آرامش ز شیآرام بود که اشک ها

رفتن محسن  شیقبل از پ. ستادندیمردم قرار گرفت ا يشانه  يتابوت ها رو یبرود اما وقت يگرفتن نامه ا يبرا

 :هش کردبا بغض و تشکر نگا هیسا. نگاه او برگشت .دستش را گرفت

 .ممنونم یبابت همه چ_

 :لبخند زد محسن

 .رهیاز دستم م ییاالن فرصت طال. حسابمون باشه واسه خونه هیتسو_

و  یخاک يباهمان لباس ها.بود ستادهیا شیارس درست روبرو تیجمع انیم. لبخند زد و محسن رفت هیسا

 .کرد یبود وتماشا م ستادهیِ همرزمانش ا انیاوهم درست م. کرد یبالبخند نگاهش م. خاك خورده يها نیپوت

 باباکجاست مامان؟_

 :النا و شهاب لبخند زد دنیباد

 د؟یگرفت شویآزما د؟جوابیکن یم کاریچ نجایشما ا_

 .میتا مام به بدرقه برس دیکه آقا زود جواب بد میالتماس کرد.آره_

 :دیزد و دست به صورت النا کش خندیل هیسا
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 . زمیعز نیکرد يخوب کار_

 :وتشکر کرد دیصورت او رابوس النا

 بابا کجاست؟ ینگفت_

 .شلوغه من جلو نرفتم.  تیجمع نیرفت ب_

 :به مردم کرد و گفت ینگاه شهاب

 نه مامان؟. بدرقه متعلق به بابا هم هست نیا.  رمیمنم م_

انداخت و کنار  هیالنا دست دورِ کمر سا. دست او رفت  دنیبابوس.با بغض سرخم کرد و شهاب خم شد هیسا

 :گوشش گفت

 ..میهمه مون عاشقت_

**** 

 :را در دستش جابه جا کرد و گفت یگوش النا

 .خونه میایکار مونده ، تموم شه م گهیکم د هی_

را کنار  یبالبخند گوش. ابرو باال انداخت شیالنا باتعجب نگاه کرد و شهاب برا. را از دستش گرفت  یگوش شهاب

 :گوشش گذاشت و گفت

 احوال شما؟. م مادر خانم محترمسال_

 :خنده اش گرفت هیسا

 جنگ؟ ریوز ایکه شدم مادر خانم  يخوایم یباز چ. سالم  کیعل_

 :زد و گفت یضیلبخند عر شهاب

همه  نیا گهید.  شگاهیبرمش آرا یم نجاخودمیصبح از هم. النا ادیتا اونجا ب هیچه کار.  میما که خسته ا گمیم_

 که نداره؟ یاشکال. و برگردم امیراهو نم

را با  یگوش. کرد چه خبر است نگاه کرد ینشسته بود واشاره م شیشد و به محسن که روبرو قیعم هیسا لبخند

 . شهاب پخش شد يزد و صدا کریاسپ يلبخند رو

 :گفت هیمحسن درهم شد و سا يها اخم

 گهیاز فردا د. پدرش باشه يخونه  دیامشبم با گمیاالن در مقام مادر النا م. سرتاپاش اشکاله شهاب جان_

 .ستین یمشکل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٥٨٨ 

 يمقابل خواسته  هیباشد تا سا يکرد لبخند نزند و جد یم یسع یلیخ.بود قیصورت محسن دق يرو نگاهش

 :اخم کرد و گفت هیسا يشهاب با لحن جد. خبر بود یاو ب زیت ياما از چشمها دیایپسرش کوتاه ن

 . کنم مخالفت کنه ینم شما با محسن خان صحبت کن مامان ، فکر_

 :گرفت وگفت هیرا ازدست سا یگوش محسن

 نه؟.شهاب ارمیدر ب ياالن وقتشه پدر زن باز_

 :کردو گفت یمصلحت يسرفه ا. ماند رهیکرد ،خ یجا خورد و به النا که دست به کمر نگاهش م شهاب

 احوال شما؟. سالم _

 دنبال النا ؟ امیخودم ب يخوایم.  يخسته ا یلیپسر؟ انگار خ يچطور_

 :نکند رییکرد لحنش تغ یسع یالنا کفرش درآمد ول يخنده  دنیبا د شهاب

 . میایبده م تیرضا لیوسا ییو النا از جابه جا میشام بخور. رینه خ_

 .تازه اوله راهه.دیخسته نکن یلیخودتونو خ_

 هیش گرفت وبه ساخنده ا یمحسن با قطع گوش. کند یفقط توانست تشکر وخداحافظ. شهاب داغ شد صورت

 :نگاه کرد

 .عجله داره یپسرت واسه همه چ نیا. خانم هیکن سا هیبچه هم ته لیوسا ستیبرو ل_

 :بااخم گفت هیسا

 .ها يبهش زد يخوب طعنه ا. حاال مقصر شهاب شد. هیناز داره و دوست داشتن يادیدختر خودت ز_

 :مبل نشست و با محبت نگاهش کرد يکنارش رو محسن

 .رمیگ یبه شهاب سخت نم نیواسه هم. خودته  يخب النام دست پرورده _

 :دیخند هیسا

 .امشبت معلوم شد ماتومیاز اولت. یاصال هم سخت نگرفت_

 .بلده یسنت شکن. به ظاهر ساده ش نگاه نکن_

 :دست او گذاشت و گفت يدست رو هیسا

 .راحت باشه التیخ. شهیشهاب حرمت سرش م_

 .ستیمربوط ن یبه کس. گهیزنشه د_

 . دیاو را بوس یشانیمحسن لبخند زد و پ. سربلند کرد ونگاهش کرد هیمحسن،سا يپرمعنا باحرف
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 .ارنیاز تن هم درب یبذارمثل خودت خستگ. خودتن يبچه ها. تونه بمونه یبزن بگو اگه خواست م امیبه النا پ_

 :وگفت دیمحسن خند. دیو گونه اش را بوس دیخودش را باال کش یکم. دست او راگرفت هیسا

 .شناسن ینم تیکدوم موقع چیپسر ومادرش که ه نیاز دست ا_

 .او گذاشت يشانه  يو سرش را رو دیخند یبا سرخوش نباریا هیسا

*** 

شهاب وارد . کرد یرا نگاه م هیسا امیهم دستش بود و پ یگوش.دیخند یشهاب م يهنوز داشت به غرولندها النا

 :و گفت ستادیشهاب کنار چهارچوب ا. غول مرتب کردنِ تخت نشان داداتاق شد و النا خودش را مش

 تموم نشد؟_

 :او خنده اش گرفت يچهره  دنیو باد ستادیا النا

 ؟يبداخالق شد نقدریچرا ا_

 :گفت يظاهر یبا اخم شهاب

 .ياریاز تن آدم درب یخستگ یستیتوهم که بلد ن. خسته م_

 :و گفت دیدست به صورت درهم او کش. اش را دردستش نگه داشت و جلو رفت یگوش النا

 اد؟یدرب تیخستگ يدوست دار يچطور_

 :سر خم کرد و گفت شهاب

 ؟يتئور ای يریبگ ادی يدوست دار یعمل_

 :و ناز دخترانه اش گفت طنتیبا ش النا

 .داره يشتریب يهرکدوم قدرت کاربرد_

 :دیبوس قیعم یرا کوتاه ول شیدست دور تن او انداخت و لب ها شهاب

 .اینیب یبد م هوی ؟ياریپدر منو درب يخوای، چرا م یتو که استادش_

 :ابرو باال انداخت و گفت النا

 .ستیبد ن ییواسه آشنا_

 :اونگاه کردو سرش راخم کرد گوشیو باز طنتیپرش يبه چشم ها. شهاب ازهم باز شد يابروها

 ... یوازده،سه ساعت وقته ولتا د_

 .دیکش رونیو خودش را از آغوش او ب دیخند النا
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 .لب غر نزن ریبه بابا من اخم وتخم نکن و ز یگشت یدنبال بهونه م_

النا از .. و گردنش فرورفت شیموها انیسرش م. دیقبل از فاصله گرفت او از پشت سر اورا درآغوش کش شهاب

 :حرص،خنده اش گرفته بود انیم. دیرا چسب راهنشیشد و محکم پ ریاو غافلگ یاقدام ناگهان

 .وونهید دمیترس_

 :تن او باز شد و بالبخند براندازش کرد يمثل چتر رو.  دیتخت کش ياو را رو شهاب

 .دخترته ریتقص گمیزد م یباباتم حرف.  يبهونه رو دستم داد_

 :چشم او گرفت و گفت يرا جلو لشیموبا یگوش النا

 ...یصادر شد ولاجازه _

اش همان حس  یهمراه. او ذوب شد يتب بوسه ها انیدخترك م يجمله  يدست او را گرفت و ادامه  شهاب

حس تازه  کیتازه شروع . نبود یشدنها ، آخر خط عاشق یکی یگاه. عشق بود که درتن او حل شد نیریش

 يدر چشمه ا دیردحل شدنِ ت يخواهش جسم نبود، برا ينبود، برا يکه فقط از سر عشق باز يتجربه ا. شدیم

 ... شروع ي زهیهمان انگ ي جهیو هدف نت شدیهدف م کی يکننده  نییبعد نگاه ها ، تع... تازه از خواستن بود

و آرام  دیپشت پلک نمزده اش را بوس. او نگاه کرد يبسته  يبالش بلند کرد و به چشم ها يرا آرام از رو سرش

 :گفت

 ؟یخواب. ..یال_

 یشهاب اخم کرد و خواست حرف. پلکش سر خورد يمانده از گوشه  یتنها قطره اشک باق. النا باز شد يها پلک

 :بزند که النا گفت

 ؟يکرد کارشیچ نیبب. تخت زحمت بکشم  نیا ناتییتا صبح واسه تز دیدوباره با_

 :وآرام گفت دیرد اشک اوکش يدست رو شهاب

 .تو اتاقو پرکنه بسه کار؟عطریچ خوامیهست، گل پرپر شده م ییو خوش بو یخوشگل نیگل به ا یتاوقت_

 .ارهیبرام حرف درم وایش_

 :دیاورا بوس يلب ها شهاب

 . کنم یخودم برات درستش م_

 ؟یگیراست م_

 ؟يشک دار_
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 .يبلد يآخه تو فقط خراب کار.آره_

 ه؟یحرف. دوست داشتم چون دوستت دارم_

 ! نه_

 :و گفت دیرا بوس شیموها. دیو با بغل گرفتنِ تن او دراز کش دیکش یقیلبخند النا، شهاب نفس عم با

 ؟یال رازیش میبر یبعد از عروس_

 .گهیاالن د نیهم یعنی_

 :صورت او خم شد يو رو دیخند شهاب

 .ها خارهیتنت م_

 :اوچسباند ي نهیوسرش را به س دیخند النا

 .پدربزرگت يخونه  میقبلش بر... عاشقشم اما. دیتخت جمش میبر_

 .نیدونم فردا دعوتشون نکرد یفکر نکن نم_

 :شهاب کنار گوش او گفت. جاخورد النا

 .دمی،شن يزد یبا مامان حرف م یداشت_

 :سربلندکرد و گفت النا

 ...شهاب؟ نکنه  یستیمخالف که ن_

نتونم  دیشا.ستمین نهیمن آدم ک. ماه بسه  شیش نیمه. دونم آقا جون دوستم داره یم یدرسته عذابم دادن ول_

 یبه سادگ یول دمیاز مادرم عذاب نکش شتریب. تونمم منکر زحمتاشون بشم یدلمو باهاشون صاف کنم اما نم

 . دمیاون نبخش

 . رابست شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 .خدا همه مونو ببخشه_

 . شب هم آرام بود يدست و پرستاره  کیآسمانِ .وددلشان آرام ب. چشم بست و درآغوش او فرو رفت النا

 دیآرامش را حقارت معنا نکند،شا نیرنگ شود تا ا کیو  یاگر آنقدر قلب خال. آرامش دارد يبخشش معنا یگاه

 . هم برسد نیبهشت در زم يبه وعده  یآدم
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. شود هموارش کرد یسنگالخ دارد اما م. هاست یبه آسمان دنیبخشش تا رس يجاده  نیاز هم نیشدن زم سبز

ها  بتیمص يشکست تا جادوها دیرا با یاشتباه حس يسنت ها نیا. طلسم نکرده است نهیآدم ها را بغض وک

 ....باطل شود

 .انیپا

 يمحمد الناز

 .مردادماه نود وچهار پنجم

 

 

 

  94 مرداد  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94شهریور : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member257475.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member18393.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يالناز محمد  –سنت شکن 

wWw.98iA.Com ٥٩٣ 

  


