
 

 "  خسوف" 

  مرادی پگاه" قلم به"

 .محبت با خوشگلو دختری یه برگشتنی/زیارت بودیم رفته جمعی دسته بهار پارسال-

 داش لحنی با بودند نشسته وانت پشت که دخترانی به رو و آورد بیرون پنجره از را سرش معین.  شد بلند هایشان خنده صدای

 : خواند مشتی

 /میومد همراهمون بود شده ما همسفر-

 !مروت بی دل این بود افتاده پام دستو به

 .  باشد خوددار و نخندد نتوانست بار این جوان دختر که کرد بیان کشیده چنان را مروت بی

 :  خواند و داد گردنش به قری معین

 !گو و گفت بی دارم دوستش آخه/بگو بهش برو گفت می-

 .  زد کنار را موهایش دست با ، افتاد شانه روی شالش ؛ بود باال وانت سرعت.   برداشت ظرف توی از تخمه مشتی

 :  شدند صدا هم معین با دخترها

  بگه بگه خواد می هرچی-

 .  کشیدند سوت و جیغ دخترا و آمد عشوه دخترها به رو معین

 ب و آورد می در را رضا داد و زد می ضربه سقف روی دست با و نشست پنجره ی لبه بار این معین

 شنفتم جواب اینو گفتم رو دلم راز-

 شنفتم جواب اینو گفتم رو دلم راز

 :  گفت بود رانندگی حال در که رضا 

 جا؟ یه بشینی مرگت خبر ِدقه دو تونی نمی.ریختن فلفل کونت تو انگار! بتمرگ-

 .  نشاند شان همه های لب روی خنده کند پاره را اش حنجره داشت قصد انگار بار این که معین مشتی داش صدای

 .  باشند ساکت خواست می ها آن از و زد می حال ضد که رضا حتی

 :  آورد بیرون را سرش پنجره توی از رضا.  کشید می سوت داوود و زد می بشکن هرازگاهی رعنا

 !روانی این با گرفتم سرسام بابا ندارین؟ چای بساطتتون تو-

 :  داد قرار مخاطب را رضا و خندید داوود

  دقیقا؟ ره می کجات خوری می چای همه این تو! نوکرتم کرده درگیر ذهنمو خیلی که.  دارم سوالی یه رضا داش-

 . برخواست هوا به وانت پشت های بچه ی خنده صدای باره یک به

 . بپرد نازش خواب از و بریزد زهرا پای روی چای شد سبب ماشین های حرکت ؛ ریخت چای کنان خنده شیرین

 .  بود معروف" ِشلمان" به و بخوابد توانست می شرایطی هر تحت که زهرا

 :  خواند ای زنانه ی عشوه با و کرد زنانه را صدایش بار این معین

 چرونی؟ چشم که یا زیارت اومدی نادونی چقد پسر زواری تو-

 :  انداخت سر را صدایش داوود بار این

 رفتم که زیارتی اون به گفتم-



 کردم که عبادتی اون به قسم

 بستم که دخیل قفلو اون به قسم

 !میپرستم تورو من خدا بعد

 :  گفت ایشی با و زد ضربه او ی شانه به پا با معین شدند پایین و باال همه و بگیرد نتوانست رضا که مانعی با

 !بشه سقط ام بچه بود نزدیک!  یابو-

 .  کرد زیاد را سرعتش و فرستاد شیطان به لعنتی رضا

 ! نداری لیاقت بشونم جلو تورو دیگه کنم داغ دستمو پشت من-

 . زد سرش بر دستش با ؛ بود گرفته ریتم هایش دست با معین

 !  خواد می لیاقت توش دادی هول مون همه گوسفند عین که ات قراضه وانت تو نشستن واقعا آره-

 :  زد عربده داوود.  خندید بلندی صدای با و گذاشت دلش روی دست شیرین

 . نباشم ها حوری این وسط حرمسرا تو خان سنبل عین که دونستی می الیق منو.  رضا داش دونستی می الیق منو-

 

 بند جا یک توانست نمی و بود جوش و جنب پر خیلی.  پرید بیرون پنجره از معین و کرد پارک خیابان ی گوشه را ماشین رضا

 .  باشد

 .  شد نمی خسته خوردن تخمه از جوان دختر

 :  داد قرارش مخاطب کرد می پهن انداز زیر که حالی در داوود

 !  کمک بیا ؟پاشو شکنی می تخمه قدر چه بسه بابا -

 :  کرد پرت سویش به ای تخمه پوست بار این و خندید دخترک

  دین؟ می هم ما به ای اجازه مگه زنید می فک قدر این معین و تو-

 ! بود عادتش.  شود پخش هوا توی صدایش شد سبب که داد تکان را اش یزدی دستمال معین

 ! چشم بگی باید ؟ داداش چی بمیر میگه آقا وقتی ضعیفه-

 . کردند می اذیتش همین برای و دانستند می را ضفش نقطه.  کرد پرت معین سوی به یکی یکی را ها تخمه دخترک

 . نگریست را چایش لیوان باشد رسیده یار وصال به که کسانی مانند رضا

 :  گفت شیرین

 ! ناهار شام واس کنه نمی یاری بودجه دیگه ؟ دقیقا رسیم می کی-

 :  گفت رضا

  . دیگه ساعت نیم شاید باشه کشیده ته معین های بازی لوده اگر البته.  دیگه ساعت یک-

 . بودند داده( driver)درآیور رضا لقبِ  او به ها بچه.  راند می را وانت صلوات و سالم با و نداشت تعریفی فرمانش دست

 به رو.  کرد تقسیم شان همه بین را بودند کرده درست شیرین و خودش که پنیری و نان های ساندویچ و رفت ها بچه سمت به

 :  گفت معین

 . گرفتم دوتا واست . ِهرُکولی تو-

 . گفت نوکرتمی و شد خم مقابلش معین



 زیارت حوصله معین نه و داشت خوردن تخمه  ی حوصله او نه دیگر ؛ نشستند وانت پشت عاقبت و کردند شیطنت دیگر کمی

 غروب دم.  رسیده پایانش هم سفر این و رسند می تهران به دیگر کیلومتر بیست داد می نشان تابلو توی ؛ بود غروب دم! خواندن

 ها بچه با و نداشت دوست ابدا را تنهایی.  رفت می اش خانه توی کس هر و شدند می نخود معین قول به ؛ نداشت دوست را

 . کرد می کیف

 

 و جنب همه آن از و بود کشیده ته شان انرژی ی همه انگار.  کردند می نگاه خورشید غروب و جاده به و بودند ساکت شان همه

 . نبود خبری جوش

 

 های نزدیک ؛ وزید خنکی نسیم.  نداشتند نا دیگر شبش و بودند رقصیده و بودند زده صبح خود از ؛ داشتند هم حق که البته و

 و زد بوقی تک رضا. کرد خداحافظی ها بچه از ؛ پرید پایین وانت پشت از حرکت یک در. داد دست همه با.  رسیدند شان محله

 . آورد بیرون پنجره از را سرش معین

  ؟ پریا از تر قشنگ ای-

 :  خندید

 !همسایه و در تو.  معین زشته-

 :  زد چشمکی معین

 !ها نری کوچه تو تنها-

 . ندارد مشتری که بود مشخص و بود نشسته اش صندلی روی فالفلی صاحب شاپور آقا. بود روشن" دولپی فالفلی" مغازه چراغ

 دوست را اش آبادانی غلیظ ی لحجه. داشت سبزه پوست و بود خودش جلوتر شکمش که مردی ؛ داشتند دوست را شاپور آقا

 . زد می حرف"  خوشمزه"معین قول به همیشه و داشت

 . داشت خوبی طعم و بود قدیم های زمان مانند اش ای شیشه های نوشابه

 به و کشید بیرون را رنگش قرمز خرسی کلیدی جا اش کوله توی از.  گذشت موتورش و مغازه کنار از و داد تکان دست برایش

 . زد نمی پر پشه و بود خلوت کوچه ؛ نگریست کوچه سمت دو

 . شد خانه وارد و چرخاند قفل توی را کلید

 

**** 

 

 رحمی بی با شخصی انگار که محبوبش های شمعدانی و شده شکسته های گلدان به ؛ گذاشت خانه حیاط توی را پایش که همین

 داشت دوست را هایش دلخوشی.  شد بلند نهادش از آه.  نگریست بود کرده شان له و بود گذاشته هایشان گلبرگ روی را پایش

 نازشان و بکشد گلبرگشان روی دست بود عادتش صبح هر.  بودند کرده ناراحتش شده له و گلدان بی های شمعدانی این حال  ؛

 بی با گونه این آخرش که خرید می گلدان آرزو و امید هزار با ؛ بود دردناکی ی صحنه  ؛ داشت دوست را باغبانی اصال.  کند

 شوند؟ کشته تر تمام هرچه رحمی

 

 عادت و دانست می خوب را مسئله این و نبود منتظرش کس هیچ هرچند شوند مطلع آمدنش از شاید تا کوبید محکم را در پا با

 رنگی نارنجی شلنگ.  داشت دوستشان جانش قدر به.  رفت هایش گلدان سوی به و گذاشت زمین روی را اش کوله.  بود کرده

 رنگش سبز ای گربه های چشم با و بود کرده کز درخت زیر حیات توی رنگی سفید ی گربه.  کرد می چکه آب اش لوله از

 درنیاورد پلکید می دورشان داشتند کباب وقت هر و بود لوس هم زیادی که آشنا ی گربه برای را زبانش نتوانست.   کرد نگاهش

 از اخبار ی گوینده و تلوزیون صدای.  داد قرار بود خریده گذشته ی هفته که سفالی گلدان توی و کرد جمع دست با را ها خاک. 

 .  رسید گوش به خانه توی



 

 می ؛ هرچند.  باشد دیگری گلدان فکر به باید.  کند ترمیمش توانست نمی کرد می فکر که هرطور و نگریست را گلدان های تکه

 . شد می دچار عمد از ی حادثه این به هایش گلدان و گل عاقبت آخرش دانست

 

 .  پوشید را قرمزش انگشتی های دمپایی و درآورد را اش لجنی سبز اسپرت های کفش

 

 گاه هیچ شان خانه توی ها جنگ این دانست می هرچند ؛ بود داده رخ جنگی انگار که بود پاش و ریخت حیات توی قدر آن

 .  افتاد می خانه و حیاط جان به و بست می همت کمر صبوری با باز اما است بساط همین روز هر و نداشت تمامی

 

 خودش سالم ی دوچرخه آن با دوچرخه این هرچند.  بود حیاط ی گوشه اش رفته در زوار ی رفته رو و رنگ ی دوچرخه

 داد می تسکین را دردش کمی شد نمی سوار و رفت نمی سویش به که همین اما.  کند اعتراض نداشت جرات و بود شده تعویض

 . 

 

 آرام.  نگریست شد می ختم کوچکی اتاقک به که رنگ فلزی های پله به.  کرد آویزان آب شیر دور را شلنگ و بست را آب شیر

 مهمان پس.  کرد می خودنمایی اتاقک در دم کهنه و زشت کفش جفش چند ؛ بود روشن اتاقک چراغ ؛ رفت باال ها پله از آرام

 !  داشت

 

 آن خوبی ؛ رفت محبوبش ی النه سوی به کند روشن را چراغ که آن بی بود زیاد تعدادشان . ؛ رفت هایش کبوتر اتاقک سوی به

 و کرد بغل را اش برفی سفید ؛ النه توی از آرام.  بودند سالم هایش کبوتر و بود نبسته هایش کبوتر کشتن به کمر کسی که بود

 قول به که شد می سالی چند و داشت دوست را کبوترها"  بقو بق"  صدای.  کرد بارانش بوسه و رقصاند کوچکش سر روی لب

 و نبود سالش و سن هم دخترهای شبیه چیزش هیچی.  بود خونش توی بازی کفتر انگار اصال!  کرد می" بازی کفتر" اش بی بی

 سر روی ؛ نبود کس هیچ به شبیه هم اولش از,  کرد می فکر که حال.  نباشد سالش و سن هم دختران شبیه که نبود مهم برایش

 به که خاص های بودن متفاوت دسته آن از نه البته.  بود متفاوت همیشه کرد می را فکرش که حال ؛ کشید دست اش برفی سفید

 و باشد اش برفی سفید کبوتر جای خواست می دلش زمانی یک.  بفروشد فخر و بنازد فاحشش های تفاوت به و شود مغرور خود

 رنگ رعنا و رضا با کامل روز یک را اتاقک های دیوار ؛ کرد نگاه ها دیوار به.  خواست می دلش که هرکجای به بزند پر

 .بودند کرده آمیزی

 

 مهمان رفتن دیوار سوراخی از ؛ کرد نوازش را کبوتر سر شست انگشت با. کرد جلب را اش توجه ها مهمان خداحافظی صدای

 .  آمدند می جا این روز و شب هر نداشتند زندگی و کار انگار و بودند نفر سه.  نگریس را

 

 اتاق از.  گذاشت اش النه توی جا همان را برفی سفید.  کشید عمیق نفس شد بسته اتاقک در و شد مطمئن رفتنشان از که همین

.  کرد جمع را بند روی های لباس ؛ گذاشت نمی بی بی و بخوابد بام پشت داشت دوست که هایی شب چه ؛ رفت بیرون ها کبوتر

 را نحسش ریخت و شود رو به رو او با خواست نمی دلش ؛ گذاشت اتاقک کنار از احتیاط با ؛ بود بغلش توی لباس از ای تپه

 .ببیند

 

 بی بی دانست می.  کرد باز را ها پنجره!  بود دلچسب و خنک پاییز هوای که بیرون برخالف.  بود گرم خانه ؛ شد خانه وارد

 جایش به و نبود زن ی گوینده آن و خبر ی شبکه از خبری حال.  بود کرده بلند را تلوزیون صدای.  است سنگین هایش گوش

 .کرد می نگاه را اش عالقه مورد شبانه سلایر

 

 .  بی بی سالم-



 

 : گرفت اش عالقه مورد سلایر از نگاه دیدنش با بی بی

 

 (؟ خوردی شام.  عزیزم سالم) ؟ َخردی شوم.  ُردُوم سالم-

 

 . زد رویش به لبخندی

 

 . خوردم چیزی یه بیرون.  آره-

 

 پفک ای بسته بی بی. پیچید دخترک بینی توی داو ی کننده مرطوب کرم و حنا بوی.  بوسید را سفیدش و آلود گوشت صورت

 موهایش جز و انداخته راه حنابندان امروز بود مشخص و بود نارنجی هایش دست کف.  خورد می یکی یکی و بود دستش کنار

 . بود زده حنا هم را هایش دست کف

 

 دورهمی به را دلش.  پوسید می آخرش و کرد می دق خانه این کنج که بود خودش به اگر.  بود تلوزیون تماشای محو بی بی

 زدند می شمال دل به صبح از و داد می را دنگش هرکس و نشستند می رضا وانت پشت.  بود کرده خوش دوستانش ماه هر های

 .  گشتند برمی شبش و

 

 صدای.  کرد تفش سطل توی و بخورد نتوانست که بود شور قدر آن.  کرد مزه بود کرده درست بی بی که ای دوپیازه از کمی

 توانست می که ای جمله ترین دار خنده ؛ پیچید گوشش توی"  دارم دوستت من اما"  گفت می معشوقش به رو که بازیگری زن

 بی که بود آن اش خوبی.  بود گرفته عزا کردنش تمیز برای که بود کثیف آشپزخانه قدر آن.  نشست لبش روی پوزخندی!  بشنود

 روی های قبض.  تراشید می برایش کار هزاران همیشه ؛ او از امان اما.  کرد می را کارهایش و آمد برمی کارهایش پس از بی

 .  کند پرداخت را ها قبض تا نبود او نوبت ماه این.  کرد جلب را اش توجه اپن

 

 .  بود نداشتند ته و سر که بازرگانی های پیام مسخ بی بی حال و بود شده تمام سلایر

 

  ؟ بی بی بود کشیده گند به رو حیاط کی-

 

 : کرد تر بلند کمی را صدایش.  گفت هایی و کرد او به نگاهی نیم بی بی

 

 ؟ بود کشیده گند به رو حیاط کی گم می-

 

 دخترک صدای او که خواست می.  گفت آرامی هیس و نهاد دهانش و بینی روی را اش اشاره انگشت و شد او ی متوجه بی بی

 .  نشوند را

 

 (.داشت دعوا کی با عصر دونم نمی.  بود خودش کار. ) داشت جنگ کی با عصر نانُوم.  بید خوش کار-



 

 .  فرستاد شیطان به لعنتی.  شد بلند جوان دختر ی کالفه پوف

 

 : گفت بی بی

 

 . بشی دار غصه نبینم.  بی بی سرت فدای-

 

  ؟ رسه می من های گل به زورش خوره می توقی به تقی تا چی یعنی-

 

 .  گفت آرامی هیس و داد اخطار او به دوباره باریکش های لب با بی بی

 

 یک همین اش بی بی خوشی دل تنها.  دوخت چشم تلوزیون به و گرفت او از چشم.  نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم دخترک

 ؛ نبود کم هایش خوشی دل خودش که بود آن اش خوبی.  کند خوش آن به را دلش که نداشت چیز هیچ این جز و بود تلوزیون

 . کرد می ذوق و شد می حال خوش

 

 

 هوالغفور

 

 البته ؛ گذاشت می جا این را ندارش و دار ؛ گشود را اش قدیمی قفل و کشید بیرون اش کوله توی از را اش چوبی صندوق کلید

 می داری نگه آنجا را همه نوجوانی، تا کودکی از را اش شخصی وسایل.  نباشد کسی دید معرض در صندوق این بود حواسش

 نمی.  بخورد را پولشان و کند آبشان آمد نمی دلش وقت هیچ و بود هایش کودکی از یادگاری که داشت هم طال تکه چند.  کرد

 نداشت را ها حرف این کوچک  النگوی دو و کوچک انگشتر یک و هللا گردنبد یک هرچند.  ببرد بو طالهایش از کسی خواست

 هایش کودکی به هرچه اصال.  بود ارزشمند معنوی لحاظ از رفت می باال نجومی روز هر که شان قیمت از فارغ او برای اما

 می بالشت و پتو کوچکش صندوق روی و برد می بیرون خودش با را کلیدش که عزیز قدر آن.  بود عزیز برایش داشت ربط

 .  نکند شک و نبرد بویی کسی تا گذاشت

 

 حال به توفیری خانه این سرد فضای چند هر. بوزد نسیم تا گذاشت می باز را اتاقش پنجره اش همیشگی عادت طبق و بود پاییز

 سوراخ هزار را طالهایش سریع و شنید را هایی دمپایی لخ لخ صدای.  بود زمستانی و سرد همیشه و نداشت سال های فصل

 هر.  است گرسنه بود آمده یادش تازه او انگار ؛ نگریست ساعت به. کشید پتو رویش و کرد قفل را صندوق در و کرد پنهان

 عادت وجودش به و اعتماد او مانند شخصی به توانست نمی ها سال از بعد.  ترسید می شنید می را هایش دمپایی صدای وقت

 .کند

 

. بود اش همیشگی و تکراری های جواب همان هم بی بی های جواب ؛ گرفت می را شام سراغ ؛ شنید را زدنشان حرف صدای

 و غصه تر کم دیدند می را ریختش تر کم هرچه.  بی بی نه و بود معترض او نه آمد نمی بیرون و ماند می اتاقک همان توی اگر

 .  داشتند جنگ

 



 این در چگونه ؛ شد بلند بی بی داشتنی دوست سلایر ی ادامه و تلوزیون صدای ؛ نشود رو به رو زیاد او با کرد می سعی

 درد سر با صبحش حتم به خوابیدن مدل این با.  خواست می آرام و دنج مکان یک خوابیدن برای.  بخوابد توانست می وضعیت

 .  شد می رو به رو وحشتناکی

 

 : شنید را صدایش ؛ کرد باز را اتاق در الی ترسیده ؛ شد بلند پذیرایی توی از ای عربده صدای

 

 . ده می هالهل زهر طعم ؟ چیه این-

 

 دیگر پیرزن.  بود بی بی رنج دست و بود نکرده درست را شام خودش هرچند.  شنید هم او حتی و بی بی که گفت بلند قدر آن

 .  بود باقی شکرش جای داد می انجام نیمه و نصفه هرچند را خودش کارهای که همین و نبود سابق مثل

 

 را صدایشان در الی از.  بازمانده اش عالقه مورد سلایر ی ادامه از بی بی دانست می حاال و بود گرفته باال بحث و جر صدای

 . شنید

 

 ! بهتره بذاری سگ جلو ؟ کردی درست کوفیه چه این-

 

 : کرد اخم بی بی

 ( سرطان! ) ساالطان-

 

 . بی بی پای مقابل درست ریخت قالی روی محتوایش و افتاد زمین روی قابلمه ؛ کرد پرت بی بی پای مقابل را قابلمه

 

 کشیده را پیازه دو زحمت تمام اش نارنجی و تپل های دست آن با اش بی بی.  بود نشده هم بد همچین غذا کرد می فکر که حال

 . بود ریخته غذا توی داشتند نمک هرچه و بود رفته یادش هرچند.  بود

 

 .سگی زندگیِ  این به تف.  ده می زهر طعم.  اینه از بهتره بخورم سرطان-

 

 باره یک به اتاق باز نیمه درِ  رفت اتاق سمت به.  نبود دخترک از خبری.  کرد رصد را خانه ی همه اش برنده و تیز های چشم

 : کوبید در به مشت با.  شد بسته کامال

 

 ... ببینم بیرون بیا-

 

 : کرد خطاب را مرد که شنید را بی بی صدای.  بود ایستاده در پشت زده وحشت های چشم با دخترک

 ؟ داری(دخترم) دُودَُرم کار چه.  هوشنگ بیو-

 



 می کی تا کرد می فکر و بود چسبیده در به ترسیده دخترک.  افتاد در جان به لگد و مشت با.  شنید نمی انگار هوشنگ اما

 . کند مقاومت توانست

 

 .  ببینم بیرون بیا-

 

 .  شد می شروع هایش اذیت و آزار نئشگی ساعت چند از بعد کرد می مصرف را موادش وقتی بود، خمار صدایش

 

 : کرد نگاه پایش تا سر به هوشنگ رفت بیرون اتاق از ترسیده

 

 ! سهیل ی ستاره بَه-

 

 : زد لب

 .  سالم-

 

 زد می حرف او و کرد می نگاه را صورتش که همین. نکند نگاه اش کنده درمیان یک و زرد های دندان به کرد سعی دخترجوان

 .  آمد می سراغش به تهوع حالت رسید می مشامش به سیگار و مواد بوی هایش نفس میان از

 

 : پرسید منگی حالت با هوشنگ

 ؟ هللا بسم شدی تو و جن من دیگه حاال-

 

 : گفت بی بی

 .  کن ولش بیو-

 

 : گفت دخترک به رو بی بی به توجه بی هوشنگ

 ؟ بودی گوری کدوم-

 

 : گفت زیر به سر

 ! بیرون-

 

 : داشت خش صدایش ؛ انداخت حلقش ته را صدایش هوشنگ

 ؟ بودی ای شده خراب کدوم-

 

 : زد پلک بار چندین دخترک



 !همیشه مثل.  بیرون بودیم رفته ها بچه با-

 

 اما.  نشست تنش توی درد و کرد برخورد سرش پشت دیوار به اش تنه که طوری به.  داد هولش عقب به دست با هوشنگ

 .  نداد نشان صورتش توی درد از عالئمی

 

 گشنه بخورم کن درست چیزی یک برو گمشو ؟ اتاق این توی چپیدی مرگته چه.  گردی ول پی ری می بهترون ما با از خوب-

 بگردی و بخوری مفت ذارم می کردی فکر.  کن گوشت ی آویزه. خوابی می خوری می خودت واسه نیست هتل که جا این.  ام

 ؟

 

 . گرفت هوشنگ های چشم از نگاه

 

#6 

 

 همیشگی کار!  دیگری وقت هیچ نه و حاال نه.  نداشت او با بحث ی حوصله. شد مشمئز کبودش های لب و چهره حالت دیدن از

 را دستش داشت دوست هایی وقتی یک.  بود کرده عادت هایی جور یک دیگر!  هایش زدن طعنه و زدن زبان زخم.  بود اش

 و بود شده تحمیلش ناخواسته که زندگی از ؛ کرد می نگاه سرش پشت به وقتی اما.  بکوبد هوشنگ دهان توی محکم و کند بلند

 می اش زندگی برای سربار کسی چه.  داد می حق هم هوشنگ به شاید هایی جور یک بود خانه این در زندگی به محکوم

 ؟ باشد اش دومی هوشنگ که خواست

 

 جای اگر شاید اما دانست نمی.  نداشت قرار هایشان موقعیت در که چرا.  کند قضاوت را ها آدم خواست نمی دلش گاه هیچ

 .  کرد می رفتار نرمی به او با بود هوشنگ

 

 هوشنگ پس از بی بی نه. کرد می کم را گورش و خورد می را شامش. شد کار به دست و رفت آشپزخانه سمت به حرف بی

 !  خودش نه و آمد برمی

 

* 

 

 خارج خانه از و کرد کاله و شال بخورد صبحانه که آن بی.  بود گرفته ضرب آهنگ همراه فرمان روی هایش انگشست با رضا

 سخت برایش هوشنگ کنار خانه این در زندگی هرچند.  است باخته را چیز همه نکند تالش اگر بود داده یاد او به زندگی.  شد

 .  بود شده اخت زندگی این به و زد نمی دم هم باز اما بود

 

 : آورد بیرون پنجره از سر دیدنش با.  بود نشسته ماشین جلوی که رعنا

 ! ماشاال آ.  کردیم دیر امروز که بدو-

 

 مگر ؟ کرد می رهایش ای لحظه خیال و فکر مگر.  ماند خواب صبح که بود خوابیده دیر قدر این قبلش شب!  گفت می راست

  ؟ باشد داشته آرامش گذاشت می هوشنگ

 



 خنده و کشید می خمیازه گاهی از هر رضا.  شد وانت سوار و گفت بخیر صبح و سالم انرژی پر و لبخند با رعنا و رضا به رو

 : گفت داد قرار مخاطب بود خمیازه حال در که را رضا طعنه به.  آورد می در را رعنا و او ی

 .  دهنت تو نره چیزی مگسی باش مواظب-

 

 : گفت رضا.  کشید ای خفه جیغ.  کشید جلو را اش مقنعه دست با و خندید رضا

 ! سوخته پدر-

 

 : زد تشر زدند می هم سر توی که جفتشان به رو پر دهان با و زد گاز بود آورده خودش با که ای لقمه از ها دبستانی مثل رعنا

 

 ؟ وراجین قدر این خوردید پاچه کله ؟ کردید شروع باز صبحی اول-

 

 همه دیگر را اش سلیقه.  داشت دوست را داریوش صدای.  کرد زیاد را ماشین آهنگ صدای و برد جلو را دستش جوان دختر

 بزنگاه سرِ  است عادتش همیشه دانست می ؛ گرفت سویش به و درآورد پنیر و نان ای لقمه پالستیک توی از رعنا.  دانستند می

 .  خورد نمی هم صبحانه حتی و شد می بیدار

 

 خوب داشتند که استعدادی لطف به.  بود شلوغ اندازه و حد بی سرشان که بود هایی روز آن از امروز.  کرد تشکر و زد لبخند

 می که شندرقازی به بودن محتاج از قبل هرچند.  دهند کار به تن و کنند محکم را پایشان جا کارشان محل توی بودند توانسته

 . باشند بهترین حرفه این در خواست می دلشان و کردند می کار دل و جان با. بود عالقه هایشان تالش پشت گرفتند،

 : انداخت طنین فضا توی داریوش صدای

 

 عاشق با نکن تلخی من شیرین

 دقایق این میشن گم میشن تموم

 نیست این تو منو مال ما دنیای

 نیست کوهکنی فرهاد دیگه کوه رو

 

 . درآورد را خواننده ادای و کرد کلفت را صدایش رعنا

 

 هستیم کی نمیدونیم که میاد روزی یه

 هستیم چی بودیمو کی عشق بودیمو کی یاری

 

 داریوش.  داد تکان سری افسوس با و کرد رعنا به نگاهی نیم حرکت این با بود رفته فرو خلسه به خواننده صدای با که دخترک

 : خواند می چنان هم

 

  فرهاد یه شدم تو واسه شیرینم شیرین



 باد بر زندگیمو نده شیرینم شیرین

 

  

 

 : گفت خندید می که حالی در رعنا

  ؟ کنید می گوش رو ها عتیقه این خوردید عشقی شکست کدومتون مثال االن!  گرفت دلم. بزار چیزی بندری یه بابا-

 

 .  داشت دوست را باد سوی از نوازش حس این و کرد می برخورد صورتش به باد.  کشید عمیق نفس جوان دختر

 

 : کرد زمزمه

 

. زنه می دلمو حرف انگار خواننده این.  ماست دل حرف شعرها بعضی گاهی.  رعنا باشیم خورده عشقی شکست نباید که حتما-

 . شم می زنده بار هزار ها آهنگ این با من اصال

 

 : کرد نگاه رخش نیم به رعنا

 .  نکن بافی فلسفه واسمون حاال.  خوبه.  خوبه-

 

.  ساختند می باهم و داشتند دوست را همدیگر نظرها اختالف همین با. نبود ای تازه ی مسئله این و داشتند سلیقه اختالف همیشه

 : گفت رضا به رو نشود ناراحت رعنا که آن برای

 .  برقصیم بندری مقصد خودِ  تا خوام می بذار بندری آهنگ یه-

 

 .  نخندد نتوانست رعنا

 برقصم؟ بندری داری توقع نکنه.  شه عوض فضا گفتم چی یه حاال-

 

 .  برسند مقصد به تا هایشان بازی دیوانه شروع شد این و کرد عوض را آهنگ سختی به رقصید می نزده خودش که رضا

 

 می او از و کشیدند می خجالت اش قراضه وانت داشتن از دخترها که کرد می درک رضا.  رسیدند میرداماد های نزدیک

 با و کرد سرخم رضا که بست محکم را ماشین در رعنا ؛ شدند پیاده دخترها. باشد خلوت که کند پیاده را ها آن خیابانی خواستند

 : گفت شوخی

 ! درو ببند یواش.  عروسکم زیاده نازش-

 

 . خندیدند هرسه.  ساخت را روزشان رضا ی جمله یک همین اصال.  نخندند نتوانستند

 

** 



 : کرد صدایش رضا که کرد گرد عقب و داد تکان دست رضا برای!  رفت آتلیه سمت به او از زودتر رعنا

 

 ؟ نفس-

 

 نگرانند و کشند می خجالت شوند پیاده وانتش از مکانی چنین در اینکه از دخترها دانست می,  شد پیاده ماشین از رضا

 .نداشت هایش داشته از ابایی هیچ خودش هرچند.  ببیند را ها آن همکارانشان

 

 کرد صدا نمود می جلوه دبیرستانی دختران مانند و بود انداخته شانه روی را اش ای سورمه ی کوله که را دخترک دیگر بار یک

: 

 

 ؟ وایسا ؟ نفس-

 

 صدا سوی به. کرد می اشتباه یا شنید می درست دانست نمی.  کرد صدایش شخصی کرد حس خیابان شلوغی میان در دخترک

 با رضا که داد تکان سری.  کرد نگاهش سوالی چرخاند می اش اشاره انگشت دور را کلیدش ی دسته که رضا دیدن با و برگشت

 .  برود سمتش به داد اشاره سر

 

 ؟ کرد صدایش که دارد واجبی کار آمد می یادش تازه بعد و برود راه همه این گذاشت می ؛ کشید ای کالفه پوف

 

 : ایستاد مقابلش و برداشت قدم رضا سوی به

 

 ؟ که دربیاریم حالل نون لقمه یه بریم که ذاری نمی ؟ رضا ها-

 

 : کوبید او ی شانه روی کلیدی جا با و خندید رضا

 

 !  تو مونی می میگ میگ عین.  ببینم جا این بیا-

 

 . کرد نگاهش محبت با و خندید نفس

 

 .  ریخته سرم رو کار کلی امروز-

 

 . گذاشت نفس دست توی و شمرد بیشتر هم شاید را نصفش و درآورد اسکناس و کرد فرو شلوارش جیب توی دست رضا

 

 .  کارت پی برو هم حاال.  دادم هم رعنا به صبح-

 



 را او همیشه رضا.  شد سرافکنده و کشید خجالت او با برخوردش طرز و خودش از ؛ کرد نگاهش گرد های چشم با دخترک

 . کند جبران چگونه را اش برادرانه های حمایت و محبت همه این دانست نمی و کرد می شرمنده

 

 : کوبید او بازوی به مشتی و زد لبخند

 

 ؟ دار نگه پوالتو گم نمی مگه ؟ آره ؟ کنی خرجی ول که کردی صدام-

 

 : خندید رضا

 

 .  نباشید خالی دست برگردین خواین می وقت یه.  خدا امان به برو ؟ خوام می قبرم سر واسه-

 

 رفتن دانشگاه کنار در دانست می.کشید می زحمت شب از پاسی تا صبح از رضا دانست می.  کند قبول را ها پول توانست نمی

 پول. داد می را اش خانواده خرج که وقتی تا نه.  بپذیرد را مهربانش رضای پول توانست نمی نه.  است شان خانه خرج کمک

 نهادش از آه که پیچید بدنش توی دردی چنان.  پیچاند و گرفت را دستش مچ رضا که برود خواست و گذاشت رضا دست کف را

 .  شد بلند

 

 ! خدا آی.  کردم غلط رضا-

 

 ؟ نه یا رو ها پول این گیری می-

 

 : گفت داری خش صدای با کرد رهایش رضا که همین.  داد  تکان سری و خندید

 

 . خودتی نفر اولین بخوام پول کن باور.  دارم نمیری بخور حقوق یه که من ؟ چیه کارها این-

 

 : زد چشمکی رضا

 

 پول بچه اون خفن آتلیه دم آم می وانت با اصال... نه...شینم می جا همین ننه جون نگیری.  دارم عجله.  بچه نکن معطل منو-

 ! دار

 

 : کرد زمزمه کرد نگاهش محبت با و کشید عمیق نفس

 

 ؟ کنم جبران اینارو چطور.  قرآن به ای دونه یه رضا-

 

 : زد چشمکی و برگرداند دستش کف را پول رضا



 

 . واینسا ترت بزرگ رو تو قدر این.  بده دیگه جا یه روزیتو خدا-

 

 : گفت لبخند با

 

 ؟ باز ای دونه یه بگم الزمه-

 

 :گفت نفس و خندید رضا

 

 ؟ نه یا-

 

 : زد تشر رضا

 

 .  باشید خودتون مواظب.  برو بچه برو-

 

 وقت هیچ او رضا نظر از اصال.  دید می ساله پنج ی بچه یک قد را ساله پنج و بیست نفِس  هنوز.  افتاد نمی دهانش از بچه

 . ماند می سالگی پنج همان در و شد نمی بزرگ
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 تشکر.  کند وارد ای خدشه رضا غرور به خواست نمی دلش.  داشت غرور و بود مرد ؛ گذاشت کیف جیب توی را پول ناالن

 .  کرد

 

 . کرد می تشکر او از نگاهش با!  نرفت دخترک های لب روی از لبخند.  برود داد اشاره رضا

 

 ! ؟ابدا باشد بد حالش و باشد داشته را رضا های حمایت کسی شد می اصال

 

 نشسته میز پشت ؛ بود شده آتلیه وارد او از زودتر رعنا.  رفت آتلیه سمت به بهتری حس با بار این ؛ انداخت دوش روی را کیف

 . کرد می کار بودند گرفته مشتری از گذشته روز دو که هایی عکس روی و

 

 : برگشت سمتش به رعنا ؛ گذاشت میز روی را اش کوله

 



 . منتظرتم ساعته یه ؟ موندی کجا-

 

 : پرسید

 

 ؟ اومدن ها بچه-

 

 .  بود عکاس یک به مختص بخش هر ؛ گفت می را همکارانشان

 : داد تکان هوا در دستی رعنا

 

 .  خودتیم و خودمو جا این زن باال کرکره-

 

 .  آمد جفتشان لب روی تبسمی

 

 .  میان خودش از زودتر کرده سفارششون که هایی مشتری اما. میاد دیر ساالری امروز-

 

 از و زد می غر مدام.  نداشت سودی او برای استرس جز بودنش ؛ آمد نمی زودی این به ساالری که بهتر.  کشید آسوده نفس

 بزند را اول حرف و باشد همه از بهتر اش کاری ی حیطه در خواست می دلش همیشه دانست می هرچند. بود ناراضی چیز همه

 ... اما. 

 

  ؟ گفت بهت کی-

 

 . زد زنگ-

 

 تا گذاشت کمد توی هم را بودند آماده که هایی عکس.  کرد روشن را مقابلش تاپ لپ بیشتری ی انگیزه با و داد تکان سری

 . بدهد دستشان به آمدند که ها مشتری
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 را باغ رمانتیک و زیبا فضای ها مشتری اکثر که شد می منتهی سبزی سر و بزرگ باغ به خارجی بخش!  بود طبقه چند آتلیه

 .  دادند می ترجیح عکاسی برای

 

 احسنت نحو به چیز همه کرد می سفارش تلفن پشت.  شد شروع هایش تماس ساالری آقای و رسیدند راه از ها مشتری کم کم

 که بود گفته هایش صحبت توی بار چندین!  بود دوستی پول و کوش سخت مرد.  رساند می را خودش دیگر دقیقه چند تا و باشد

 و نکند عمل حرفش به روزها این ؛در کرد می دعا دلش توی جوان دختر.  برود ایران از و کند جمع را بندلیش بارو خواهد می

 . شود تکرار اش دری به در روزهای و باشد کار دنبال به دیگر بار یک که نداشت را این طاقت!  بماند ها حاال حاال



 

 در ؛ کرد تنظیم را عکاسی دوربین رعنا. بخورند ناهار بود نشده وقت حتی ؛ کشید پوفی و کرد قطع را تماس کالفگی با نفس

 : گفت حال همان

 

 .  کردند نمی نهی و امر بهمون همه این دیگه ؟ شد می چی بودیم خودمون اقای خودمون و داشتیم قرون یه اگه ؟ بینی می-

 

 : برد باال را سرش سپس

 

 ؟ آورد می دنیا به خرپول خانواده یه تو منو شد نمی.  برم قربونت خدا ای-

 

 همیشه! خودش برخالف.  کرد می گله  زد می حرف همیشه ؛ کرد می اعتراض کرد می اذیتش که هرچیزی. بود عادتش رعنا

 بود کرده باز چشم وقتی از!  گفت نمی کسی به را مشکالتش شد، نمی هم حل هرچند ؛ کرد می حل را مشکالتش خودش توی

 .  نبود بلد باید که طور آن را کردن دل و درد اصال و بود شرایطش همین

 

 از بود مشخص.  درآورد ساالری سر پشت شکلکی رعنا. گفت آمد خوش و سالم احترام با ؛ شد بلند مقابلش ؛ آمد ساالری امید

 نقاشی همیشه رعنا را پشتش کم موهای که بود الغری و بلند قد مردی ساالری.  داشت مشکل مرد این با کردن کار با اول همان

 استعدادشان وجود با و داد می جفتشان دست کار رعنا های بازی مسخره همین آخرش. کشید می را کاریکاتورش و کرد می

 .  کرد می اخراجشان و خواست می را عذرشان ساالری

 

 . داد تکان سری و خندید

 : کرد زمزمه

 

 .  نیست همیشگی شرایط این باالخره-

 

 : کرد امتحان را دوربین لنز رعنا

 

 ؟ بزنیم پیک و شیک آتلیه و برسه دستمون روزی یه که گذاشتن واسمون قدری اون باباهامون ننه نکنه ؟ خوشه دلت قدر چه-
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 شرایطشان شاید.  نداشت دوست خودش که هایی حرف.  زد می را حق حرف رعنا.  دانست نمی چیز هیچ دیگر دانست، نمی

 نمی ها ساعت را هوشنگ نحس ریخت و بود جیبش توی دستش که همین و نبود هم بد همچین فعلی شرایط هرچند.  شد می بهتر

 . ارزید می دنیایی خودش دید

 

 : کرد توبیخش ساالری آقای



 

 ؟ کجاست حواستون ؟ خزانی خانوم-

 

 آمده آتلیه به ازدواجشان سالگرد برای که جوانی زوج از گرفتن عکس حال در و بود گذشته مقابلش از رعنا.  آمد خودش به

 .  بودند

 

 : شد سرخ هایش گونه

 

 . ببخشید-

 

 : کرد اخم ساالری آقای

 

 .  زدم صداتون بارها.  نشه تکرار دیگه. کنید جمع رو حواستون لطفا-

 

 خودش آقای باالخره روزی یک. بود کرده دور موقعیت از را او هایش تاثیرحرف و رعنا ؛ گذشت جوان مرد کنار از زیر سربه

 ! کرد می ثابت خودش به را خودش باید!  شده که طور هر.  بود داده قول خودش به را این ؛ شد می

 

 بهترین به را عکس ترین قشنگ کرد سعی و نگریست مرد و زن های لبخند به خاصی وسواس با و کرد تنظیم را دورین لنز

 نظر از ؟ باشد بد شد می مگر شدند می انگیز خاطره ها بعد که هایی عکس ثبت ؛ داشت دوست را کارش.  بگیرد ازشان شکل

 !  کرد ثبت باید را باشد داشته زیبایی دنیا در که هرچه او

 

 را بود موبوری دختر که اش ساله چهار مشتری.  بود شان عروسی آینده ماه که بود زوجی با صحبت حال در ساالری آقای

 چشم با ؛ بود زیبا نهایت بی ؛ کشید دخترک ی گونه روی دست. کرد هدایت عقب سمت به کمی را سرش ؛ نشاند صندلی روی

 .  درشت سیاه های

 

 مدام رعنا و بود انداخته دوشش روی دیگر کار هزار ساالری اقای ؛ داد می او به را امروز عکس آخرین نوید دوربین فالش

 : زد می غر گوشش زیر

 

 ؟ ای متوجه هیچ برگردیم باید نفس گذشته کاری ساعت-

 

 : گرفت مانیتور روی عکس از چشم

 

 ؟ دستم رو ریخت کار هزار ندیدی، مگه ؟ کنم چکار گی می-
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 .  کشید می هم را سارا جر باید او و بود نیامده همکارش

 

 : گفت پر توپ با و کرد مشت را دستش رعنا

 

 .  کنم ناکارش برم گه می شیطونه-

 

 : خندید آرام و کرد خم را سرش نفس

 

 ! دهنی و لب فقط.  بابا بشین-

 

 : گفت رعنا 

 

 معلوم نیومده هم پلنگ دختره اون...! ا حمد به خواست می رو بده سواری که تو مثل االغی یه.  نفس سودجوِ  خیلی یارو این-

 ! باز شمال رفته حتما کجاست نیست

 

 : گفت کرد می مرتب را موهایش که حالی در نفس

 

  ؟ ریم نمی شمال هیچ ما نیست بعدشم!  که هیچیه از بهتر ده می کاری اضافه.  رعنا کردیم پیدا زوری به همینم-

 

 : نالید داد می لم صندلی روی که حالی در رعنا

 

 و بزنیم آتیشی یه دریا لب کنیم هنر ما ؟ زنند می جوج میرن که کنی می مقایسه ها پلنگ این با مارو های رفتن شمال!  مرض-

 ! بندازیم پیاز و زمینی سیب

 

 به شاید اما خوردند می دنده و جوجه هم ها آن!  کرد می اغراق!  گفت آخی و زد تکیه صندلی به و خندید صدا بی و خسته

 یک تا هم رضا و بود سخت زندگی اما بخورد تکان دلشان توی آب گذاشت نمی رضا وقت هیچ هرچند!  کمتر دیگران نسبت

 .  داشت توان جایی

 

 !  کنیم تعطیل زودتر کمک بیا زدن غر عوض-

 

 : گفت رعنا

 

 بزنم؟ دو سگ نون لقمه یه واسه باید کی ؟تا زندگی جور این کی تا!  بشم دار پول شبه یه دارم دوست-



 

 با و کرد داری معنا سکوت! دانست نمی هم خودش را اش کی تا.  بود شده شروع رعنا ناتمام رویاهایی و همیشگی های حرف

 ! داد ادامه کارش به غمگین دلی
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 حالی در رعنا.  خوردند می فالفل دولپی که هم الحق و بودند نشسته دولپی فالفل دار لکه سفید های صندلی روی ؛ مغازه بیرون

 : گفت ریخت می ساندویچش روی سس که

 

 ! نیس بد هم ور اون بریم بتونیم اگه-

 

 : گفت سسی دهان با زد می گاز ساندویچش به که حالی در نفس

 

  ؟ دقیقا وری کدوم-

 

 !  اتریش-

 

 بود؟ کجا پولمون-

 

 !  شه نمی که قانونی-

 

 : گفت و کرد نگاه او دهان به!  ماند دهانش ی گوشه جوان دختر ی لقمه

 

 . دارم دوس قانونی رو هرچیزی من هم بعدش.  خواد می پول همونم-

 

 : قاپید دستش از و کرد دستی پیش رعنا که بردارد را تند قرمز سس برد پیش دست

 

 !  ساالری به کن نگاه بابا!  سرت تو خاک-

 

 .  بود زده خواب به را خودش انگار.  کرد می مقایسه ها باالیی آن با را خودش و  کرد می پردازی رویا زیادی رعنا

 



 .  خوریم می چی داریم و نشستیم کجا ما ببین ؟ کنی می مقایسه ما با رو ساالری-

 

 : برگشت سویش به نفس.  گذاشت دخترها میز روی ای شیشه سیاه نوشابه دو شاپور اقا

 

 .  نخواستیم نوشابه که ما جان شاپور آقا-

 

 : گفت و زد لبخندی شاپور

 

 . ُمنی مهمون جونت نوش! عامو رگ تو بزن-

 

 : گفت نفس شاپور آقا رفتن از بعد.  کرد تشکر نفس و خندید رعنا

 

 ؟ هست ها مهربونی این از ور اون ببین.  بیا-

 

 : خورد نوشابه از قلپی و خندید رعنا

 

 !  توام حاال خب-

 

 : خورد نوشابه از هم نفس

 

 .  کنی مقایسه لوپز جنیفر با خودت شی بیدار صبح ترسم می.  باش بین واقع یکم بابا.  خوره برمی بهت دهنی  و لب گم می-

 

 را مرد چندین خانه های نزدیک.  شدند جدا هم از کوچه پیچ در و کردند حساب را ناهارشان و شام.  خندیدند بلند صدای با هردو

 آدم اصال.  باشند حسابی آدم آمد نمی ها مرد به.  نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم و فشرد دستش توی را کوله متعجب ؛ دید

 ی لنگه داشت کار سرو ها آن با که هایی آدم ی همه.  بود معنا بی کرد می زندگی تویش هوشنگ که ای خانه اطراف حسابی

 .  نبود پیدا صورتش توی ترس ای رگه اما ترسید ؛ ایستاد جلویش مردها از یکی کوچه توی.  بدتر بسا چه بودند خودش

 

 . جون دختر سالم-

 

 .  سالم-

 

 ! کدومه فشنگی هوشی خونه-

 



 .  شد میان در یک هایش نفس!  گرفت قلب تپش

 

 .  است خونه کدوم دونم نمی-

 

 : رفت عقب گام یک او متعاقب ؛ شد نزدیک گام یک و کرد نگاهش جوری یک مرد

 

  ؟ نیستی محله این مال تو مگه-

 

 ! گردد می هوشنگ دنبال چه برای و دارد درد بود مشخص

 

 ! نه-

 

 : گفت سر پشت از مردی

 

 . پرسی می چرا دیگه دونه نمی!  عبد بریم بیا-

 

 و رفت بستی بن توی نکنند پیدا را خانه ها مرد که آن برای و گذشت خانه کنار از ؛ گرفت قرض دیگر پای دو ؛ داشت پا دو

 . آمد می دهانش توی داشت قلبش.  بود دویده ها کیلومتر انگار.  گرفت سنگر دیوار پشت

 

 و بود رفته در دستش از کردند می تردد خانه درآن که هایی آدم شمار!  بکشد عمیق نفس کرد سعی و گرفت بغلش توی را کوله

 ! بود نگران

 

 وارد دم همان و داد جان پاهایش به ؛ دید باز را خانه در لحظه همان و رفت خانه سوی به ؛ ماند جا همان دقیقه چند دانست نمی

 !  هوشنگ مقابل درست ؛ بودند شان خانه توی حال مردان آن.  داد نمی او به خوبی خبر هوشنگ خشمگین های چشم ؛ شد خانه

 

 هر هوشنگ های چشم!  گفت هوشنگ گوش توی چیزی و کرد اشاره او به بودند کرده خطاب عبد را نامش که ها آن از یکی

 . شدند می سرخ قبل از بیشتر لحظه

 

*** 
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.  شد اکو گوشش توی قلبش کوبش صدای!  نهاد اش سینه روی دست و کرد هایش مشتری به کوتاهی تعظیم که دید را هوشنگ

 و چشم با هوشنگ.  بود کافی بدش حال کردن بدتر برای همین و بودند کرده پیدا را خانه آدرس ها مرد بلندش اقبال از

 خانه توی و درآورد را هایش کفش و برداشت قدم خانه سوی به فشنگ مانند دخترک.کشید نشان و خط نفس برای ابروهایش

 .پرید

 

 دوست سلایر از خبری امشب انگار ؛ مالید می تپلش پاهای به وازلین و نشسته سفید های پتو روی ها مبل ی حاشیه در بی بی

 .  کند تماشا را فیلم بود رفته یادش بی بی و بود هم شاید ؛ نبود اش داشتنی

 

 : کرد پر را گوشش هوشنگ ی عربده صدای شد باز بدی صدای با خانه در دم همان و درآورد سر از مقنعه

 

 .  بیاد شرافتت به تف-

 

 ریزد می او به را زهرش حتم به و دارد برنمی ازسرش دست ها حاال حاال هوشنگ که دانست می.  جوید را لبش پوست ترسیده

 . 

 

 ؟ حروم به نمک کثافتِ  کجایی-

 

 بی و کرد بلند را دستش ایستاد مقابلش که همین و کرد تند پا کرد می نگاهش ترسیده و بود ایستاده آشپزخانه توی که نفس دیدن با

 اشاره انگشت هوشنگ.  کرد نگاهش ناباروانه.  ماند محبوس سینه توی نفسش دخترک.  آورد فرود صورتش توی نرمشی هیچ

 : افزود تهدید با و گرداند او مقابل را اش

 

 .  رو و چشم بی سر خیره ی دختره شناختمت خوب-

 

.  گرفت مشتش توی را نفس موهای هوشنگ.  رساند آشپزخانه به را خود اش خمیده کمر و دردمند پاهای با کنان هن هن بی بی

 نگاه این از مرد.  نگریست هوشنگ به اخم با کند اعتراضی که آن بی سوخت می سرش پوست.  نشست نفس وجود در بدی درد

 شمار به هایش نفس.  نکرد باز اعتراض به لب حتی نفس و برد می خودش دنبال را او موهایش کشیدن با و شد تر عاصی او

 مقابله توان اما کند خالص هوشنگ دست از را موهایش کرد سعی.  نکند گریه و نریزد اشک که بود گرفته یاد ؛ بود افتاده

 .  آمد می بدش خودش از باشد ناتوان کسی مقابل که این از و نداشت

 

 : کرد باز نفرین به لب صحنه این دیدن با و گذاشت اش سینه روی دست بی بی

 

 (.دخترم موهای.) دَُوُرَمه پاَل کن ول.  ندیده خیر-

 

 : غرید نفس های چشم به رو و شد خم وحشتناکی صدای با هوشنگ

 



 ؟ پدر بی آره ؟ آره بپرونی خوای می خوبمو های مشتری دیگه حاال-

 

 داشت خودش در حرف و جمله هزارن هایش چشم اما.  نزد حرف و کرد نگاه هوشنگ آلود خون های چشم به زنان نفس نفس،

 . کرد می عاصی را مرد حرف پر نگاه و سکوت همین و

 

 : نالید ناله و آه با بی بی

 

 ! هات ُمشتیری و خوتو مردشور-

 

 : گفت خماری با بی بی به رو و کرد بلند سر هوشنگ

 

 کردم می هم جارو این فکر باید خونه این تو آوردیش وقتی.  توهه از کشم می هرچی که باش ساکت تو.  زن پیر باش ساکت تو-

 ! ده می پر هامو مشتری دیگه حاال. 

 

 مشت الی به ال موهایش تار تار حال و افتاد دیوار ی گوشه زمین روی نفس.  کرد پرت دیوار سوی به را دخترک خشم با

 .  کرد می خودنمایی هوشنگ

 

 : گفت رحمی بی با.  افتاد جانش به لگد و مشت با هوشنگ

 

 ؟ انداخته راه کاسبی یکی وقتی ببینی نداری چشم.  نانجیب ی دختره شی آدم که زنمت می قدر این-

 

 : نزند پوزخند کشید می که هایی درد میان در نتوانست

 

 .  ای مندانه شرافت شغل چه ؟ مردم جوون کردن معتاد با-

 

 درد که زد می کتکش قدر آن و گرفت می کتک باد به را او گرفت می را هایش چشم مقابل خون وقتی و نداشت رحمی هوشنگ

 .افتاد می بدنش توی ها مدت تا

 

 !همیشه از سخت درد این تحمل و بود ماهیانه عادت امشب بدش شانس از

 

 و بگذارد کرد می زندگی که جایی توی را پایش ناکسی و کس هر خواست نمی دلش ؛ نداشت کارش برای دلیلی و زد نمی حرف

 . نداشت ته و سر که آمدهایی و رفت این عواقب از ترسید می

 

 .  است رسیده خط ته به مفنگی هوشنگ دانست می و نداشتند آبرو دیگر محل توی



 

 .درنیاری دم واسم دیگه تا کنم می کوتاه رو زبونت خودم.  زنی می دهنت از تر گنده های حرف-

 

 ! بود بریده را امانش درد دل.  کند استراحت و بیندازد رویش پتو و بکشد دراز خواست می دلش
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.  نداشت را هوشنگ همیشگی های زدن کتک این دیدن طاقت.  کرد گریستن به شروع و انداخت نفس روی را خودش بی بی

 حتی و نداشت دوست را نفس گاه هیچ هوشنگ.  نبیند گاه هیچ را ها صحنه این تا کرد می مرگ طلب خدا از و بود باال سنش

 پاک را پیشانی روی عرق دست پشت با و برداشت زدنش از دست خسته.  نداشت سفره سر را اضافه خور نان یک ی حوصله

 : رفت در سمت به و کرد

 

 .  نبینم رو ریختت.  اتاقت تو گمشو کن جمع لشتو تن-

 

 چشم مقابل بود ماهش هر قسط دادن بر قرار و خریده فروشنده از تمنا و خواهش هزار با گذشته ماه که نفس دیجیتالی دوربین

 دوربین سوی به و کرد شود بلند خواست می و بود گذاشته کمرش روی دست که نفس به نگاهی نیم.  زد برق مرد مکار های

 دست توی را دوربین خشم با هوشنگ که بردارد اپن روی از را دوربینش خواست می و فهمید را او هدف جوان دختر.  رفت

 : نگریست کرد می نگاهش سرد هایش چشم با که او به و گرفت

 

 .  داری نگه حرمت بگیری یاد تا زنمت می قدر اون.  دختر کنی رعایت رو خونه این های قانون باید ای خونه این تو وقتی تا-

 

 : کرد باز زبان

 

 .  جداست اون با من حساب.  بده بهم دوربینُ -

 

 رنگ مشکی دوربین رحمی بی با هوشنگ.  زد کتک را نفس که کرد می نفرین را هوشنگ لُری زبان با و گریست می بی بی

 .  شد قطع دخترک نفس و ماند جا به دیوار روی شدن کوبیده رد حتی و کوبید دیوار به بود بند جانش به که را دخترک

 

 خودنمایی قالی جای یک اش تکه هر و بودند کرده پرت دیوار به را قلبش گویی ؛ شد تقسیم قسمت هزار به اش عکاسی دوربین

 .  بود شده زیلخا جگر مانند که داد می را دوربینی قسط باید حال بود سخت خیلی.  کرد می

 

 : گفت کرد می بیدار دخترک درون را انزجار حس که زشتی ی خنده با هوشنگ

 

 . بود تقلبی-

 



 ! او سنگی دل و وقاحت همه این از بود مانده مات!  کشید دردی پر نفس

 

 لری های ناله و زد می پاهایش روی و گریست می مظلومانه که بی بی سوی به و نشاند لب روی به لبخند هوشنگ رفتن از بعد

 بی بی ی شده خالکوبی های دست و نشست پاهایش مقابل و رفت کرد می نفرین را هوشنگ و بود کرده پر را خانه فضای اش

  .  بوسید را اش

 

  ؟ کنی می گریه چرا جونم بی بی-

 

 بچگی بوی.  داد می وازلین و کننده مرطوب کرم بوی ؛ کشید بو را تنش عطر نفس ؛ گرفت بغلش توی را نفس سر بی بی

 دم دم تا هوشنگ ترس از که هایی شب همان.  برد می پناه اش بی بی تپل آغوش به و ترسید می که هایی شب همان ؛ هایش

 اش خفه بالشت با اصال!  نه یا بگذارد در دم را او پتو و بالشت با بود منتظر آن هر و آمد نمی هایش چشم به خواب صبح های

 .  کند

 ... خیلی بود، شده ناتوان خیلی... حال و بود تر سرحال اش بی بی ها موقعه آن ؛ ترسید می هم خودش ی سایه از

 

 بی بی مقابل.  زد لبخند درد با نفس.  خواند می سوزناکی لری ترانه خودش با لب زیر باز و کشید نفس صورت به دست بی بی

 : بود سخت کردن بازی نقش

 

 .. برم چشمات قربون نکن گریه من مرگ... توروخدا.  بی بی خوبه حالم من.  کن ولش-

 

 : نالید بی بی

 

 ... اودُم خسته دی بِکش ُمنِ  خدا ای ؟ دی رم می نی مو چه سی دا ای-

 

 هم برای زد می حرف فارسی قسمتی و لری قسمتی که را بی بی زبان ها بچه مقابل که روزهایی چه.  بود گرفته یاد را زبانش

 : گفت محبت با.  کرد می معنی هایش محله

 

 .  بی بی شم می تنها من که بری تو.  بشم مرگت پیش من الهی ؟ چی برای-

 

 روی از کرد کمکش.  بود گرفته یاد او از را گذشت و مهربانی.  بود مهربان خیلی اش بی بی ؛ گرفت درآغوش را بی بی سر

 .  بکشد دراز کرد کمکش و کرد پهن را خوابش رخت ؛ شود بلند زمین

 

 .  گذاشت سرش باالی نمک آب لیوان توی و درآورد را اش مصنوعی های دندان

 

 او دست توی از را دستش شد سنگین که بی بی های نفس ؛ رفته خواب به که شود مطمئن خواست می نشست، سرش باالی

 زیر دست و کشید دراز زمین روی که بود وحشتناک دردش قدر آن ؛ کرد می درد بدنش ی همه.  رفت اتاقش سوی به و درآورد

 .  گزید لب و گذاشت دلش



 

 اما.  کرد می درست بود مقوی بدنش برای که محلی غذاهای ؛ داد می ماساژ را دلش بود حال سر اش بی بی که ها زمان آن

 ! سخت هرچند بود، کرده عادت ماهه هر های درد این با دیگر که شد می سالی چند... حال

 

 می باز حیاط به رو اش پنچره که بود این اتاقش بدی ، رسید گوش به هایی خنده صدای ؛ برد نمی خوابش پایش و دست درد از

 . بود دیدش معرض در شد می منتهی وامانده اتاقک به که هایی پله رویش به رو و شد
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 دنیای در انگار هرکدامشان و رفتند می پایین ها پله از داشتند مردان حال.  شد خیز نیم سختی به و شنید را هایی گام صدای

 مردی!   لرزید پتو زیر ؛ کشید رویش را پتو ترسیده.  آید می تر نزدیک هایش گام صدای ها آن از یکی کرد حس. بودند دیگری

 اگر!  کرد می سکته داشت دخترک.  زد ای ضربه شیشه به و نگریست اتاق داخل به و برد جلو را سرش بود عبد اسمش که

 .  برسند دادش به مردم که کشید می جیغی چنان آمد می نزدیک

 

 : کرد صدایش عبد دوست

 

 ! فضا بریم... بریم بیا-

 

 : زد برق هایش چشم عبد

 

 .  جاس این فضا-

 

 هیچ را امنیت معنای.  بیفتد پس بود ممکن آن هر که لرزید می قدر آن گفتند می چه نفهمید دخترک ؛ کشید را دستش دیگری

 رویش پتو چند و بود سرد وحشتناک زمستانش های شب.  نبود امن و گرم برایش وقت هیچ خانه این.  کند درک نتوانست وقت

 .  گذاشت می

 

 ی پنجره کندن جان هزار به و شد بلند ؛ انداخت نگاهی اطراف به و شد خیز نیم درد با. داد می را رفتنشان نوید در صدای

 آهنگ از یکی و کرد روشن را موبایلش.  کند پنهان او پست را هایش ترس و کند تکیه بهش که نبود کس هیچ.  بست را وامانده

 ! سپرد گوش داریوش نجوای به شب سکوت در و کرد کم را صدایش ؛ گذاشت را داریوش های

 

**** 

 

 او که وگرنه ؛ بود سنگین زیادی دستش هوشنگ ؛ کشید راستش ی گونه روی دست.  درآورد شاخ دید آینه مقابل که را خودش

 .  دربیاید پا از زود که نبود دخترهایی آن از گاه هیچ

 



 که دید را بی بی شود خارج خانه از خواست وقتی.  شد آماده و پوشید لباس سختی به صبح.  بود شده کبود هایش ران و بازوها

 های تکه. بخوابد بود نتوانسته گذشته شبِ  که بود بلند قدر آن خروپفش صدای.  دید می پادشاه هفت خواب و است خواب هنوز

 .  بود مانده کاله بی سرش او و بودند خریده دوربین امید هزار با کدام هر رعنا و او ؟ کرد می چه حال ؛ کشید دست را دوربین

 

 ؛ انداخت دوش روی را اش کوله. بست می را هایش کفش بند رعنا و بود افتاده ماشین های شیشه جان به ای کهنه لنگ با رضا

 دقیق رضا!  نکند توجه جلب که برود راه طوری کرد سعی او.  کرد نگاهش و کشید کار از دست کوچه پیچ در دیدنش با رضا

 : کرد نگاهش

 

 ؟ خوبی-

 

 ! کشیدی قراضه این به دستی بار یه تو عجب چه.  خوبم-

 

 کمرنگی اخم کرد برخورد نفس بازوی به که اش تنه!  شد سوار و بست را کفشش بند رعنا و شد ماشین سوار رعنا از زودتر

 . نشست نفس ابروهای میان

 

 : گفت رضا

 

 .  نیستی میزون-

 

 : کشید بازویش به دستی نفس

 

 .  خوابیدم بد دیشب-

 

 .  کرد حرکت و زد را ماشین استارت!  رفت را خط ته تا رضا

 

 : گفت حال همان در

 

 .  خوابیدی هم جور بد-

 

 : گفت نفس گوش توی رعنا

 

 ؟ کرد بلند روت دست شرف بی اون-
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 به دستی رضا.  بود کنارشان رضا که وقتی تا نه و رسیدند می که وقتی تا نه.  بزند حرفی خواست نمی!  کرد معناداری سکوت

 : کشید موهایش

 

 !  گذره نمی خوش بهت خیلی جا اون انگار-

 

 : کرد نگاه رخش نیم به نفس

 

 .  گذره نمی هم بد همچین-

 

 : گفت طعنه به رعنا

 

 !  دلت جون!  هه-

 

 : گفت آرام نفس

 

 .  بوده همین کردم باز چشم تا.  کردم عادت زندگی جور این به من-

 

 : افتاد هایش کردن غر دور روی رعنا

 

 ؟ بازه رومون به درش بهشت که دنیا اون رحمتت، قربون.  خدا کندیم جون دنیا این تو قدر چه ما-

 

 دست زیر و داشتند سختی کودکی رضا و رعنا دانست می!  گفت نمی هم راه بی همچین.  خندیدند زمان هم رضا و نفس

 شیطان خر از پدرشان ها تر بعد.  داشتند تلخی خاطرات.  شد می آب برایشان هم سنگ دل که کشیدند می زجر قدر آن نامادری

 را جسمشان و روح و کرد می بدی ها بچه حق در دومش زن دانست می.  سپرد شان واقعی مادر به را ها بچه و آمد پایین

 . کرد می ازرده

 : گذاشت نفس دست روی دست رعنا

 

 .  کن زندگی ما با بیا اذیتی خیلی اگه-

 

 : چرخید سویش به نفس

 

 !بهتره گیرم می خوابگاه یه برم بخوام اگر ؟ بمونه کثافت اون دست زیر ؟ میشه چی بیم بی پس-

 



 : گفت رضا

 

 ! مونده همینم!  خود بی-

 

 : کرد زمزمه نفس

 

 ... وقت یه بیم بی الل زبونم اگه!  حرفه حد در-

 

 : افزود سپس.  نیاورد را روز آن خدا گاه هیچ که الهی ؟ چه اش بی بی اگر ؛ گرفت گاز آشکارا را زبانش

 

 ! بیم بی منه ی داشته تنها!  تونم نمی االن.  بریزم سرم به خاکی یه شاید وقت اون-

 

 : گفت محزون و آرام رعنا کردند سکوت همه

 

 ! نکنه کم سرت از رو اش سایه خدا که الهی-

 

 .  بود گرفته هایش آدم و دنیا ی همه از دلش ؛ کرد نگاه جاده به و گفت آمینی دل در

 

**** 
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  هوالّسمیع

 

 هایشان عکس بیشتر و بودند آمده آتلیه به عکاسی برای داماد و عروس که بود روزهایی دسته آن از.  داشت دوست را امروز

 که خواست می نفس از مدام ساالری که چرا ؛ شنید را دلش حرف خدا انگار که بود آن اش خوبی.  شد می گرفته باغ فضای در

 !  باشد همراهش

 های ماه مسابقات در خواست می دلش.  شد خارج اش سینه از عمیق آهی و کشید آتلیه ای حرفه و قیمت گران دوربین به دستی

 . ریخت می برسر خاکی چه دوربین داشتن بدون و کند شرکت آینده

 گوش ساالری آقای ی توصیه به دقت با داماد و عروس.  کرد می تر عصبی را او امر همین و داشت سر در زیادی های ایده

 نشست لبش روی تبسمی نفس.  زدند می لبخند عکس برای ساالری ی عاشقانه های ایده و پیشنهادات با هرازگاهی و سپردند می



 شده ها ملکه مانند ؛ کرد رویش پیش عروس به نگاهی.  شد می عروسی چگونه بود عروس خودش اگر کرد می فکر داشت. 

 برای را مکانی چنین که بودند نیاز بی مالی نظر از بود مشخص!  تور و تاج آن و خدادادی آبی های چشم آن با خصوصا بود

 اگر کرد فکر نفس.  نشاند دستش روی ای بوسه و گرفت دستش توی را عروس دست داماد.  اند کرده انتخاب هایشان عکس

 هرچند.  کرد می کفایت ساده دورهمی یک به حتی او. داشت نخواهد را تجمل همه این گاه هیچ بشود عروس روز یک خودش

 قدغن کارتن دیدن هوشنگ ی خانه توی. برسد راه از دیوی اش بچگی های کارتن مانند و باشد دلبر خواست می دلش او همیشه

 به هم زهرا و معین گاهی.  کردند می نگاه ها ساعت و نشستند می هرسه و خرید می کارتن و فیلم کلوپ از برایشان رضا.  بود

 های فیلم ی همه پایان همیشه!  بودند خوش چه و کردند می نگاه هندی های فیلم شدند دبیرستانی که ها بعدتر و پیوستند می ها آن

 و کرد می متوقف را فیلم سریعا رضا رسید می که دارش صحنه های قسمت.  شد می ممکن ها ممکن غیر و بود خوش هندی

 . بود خواندن درس وقت بعد و زدند می حدس باید خودشان هم پایانش.  کرد می خاموشش بدجنسی با بعد
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 می حیاط توی و زد می حرف اش خیالی دیو با آینه مقابل و انداخت می خودش دور را بی بی چادر ها سال آن آمد می یادش

 هایش لب روی لبخندی اش کودکی دوران و ها سال آن یادآوری از.  رقصید می هوا توی چادر ی لبه و چرخید می و چرخید

 اش خیالی ی عاشقانه دنیای از و شد تر عیان رویش پیش ها حقیقت شد تر بزرگ هرچه! داشت هایی فانتزی عجب.  نشست

 .   شد بزرگ هم زود که الحق و گرفت فاصله

 !  کرد عروس به نگاهی بار آخرین برای

 

 توی از سیبی نفس.  بود دار خنده آویزانش های لب و چهره حالت.  کرد می نگاه را داماد و عروس های عکس حسرت با رعنا

 :  گفت پر دهان با زد گاز و درآورد کیف

 !  توش نره مشه پشه ببند رو دهنت او الاقل-

 .   شد غلیظ اخمش رعنا

   ؟ نه سره داماد انگار-

 :  انداخت باال ای شانه نفس

 !  صاحابش مبارک-

 :  خواند ریتم با و نگریست نفس به و گرفت عکس از نگاهی رعنا

 ...  امشب است وصال شبِ  ایست شبی چه امشب-

 .   زد لبخند نفس

 .  کنی می فکر فقط مورد یه همون به فقط بندم می شرط-

 :  داد گردن به قری رعنا

 ....  بادا مبارک بادا بادا-

 .  زد گاز و قاپید هوا توی را سیب حرکت یک در رعنا که کرد پرت او به را اش زده گاز سیب نفس

 :  گفت حال همان در

  ؟ بگیرم ساالری از رو اش شماره خوای می گم می-

 :  گفت متعجب شد می بلند صندلی رو از که حالی در نفس

  ؟ چی واسه-

 :  نخندد که گرفت را خودش مقابل رعنا



  ؟ ببریم براشون ای صبحانه-

 :  زد تشر حال همان در گرفت، را خودش جلوی.  کرد حس بدنش توی دردی نفس

 .   کار به دی نمی دل.  کار به بچسب بازیا لوده این جای-

 : خندید رعنا

.  بگیری عکس کبوترهات از بود قرار مسابقه واسه راستی.  بگو بهم داشت ایرادی اگه.  کن نگاهشون.  گرفتم عکس تا چند یه-

   ؟ گرفتی

 .   نداشت دیگر که دوربینی یادآوری از ناراحت

 .   نکردم وقت هنوز نه-

 .   نود دقیقه بذاری که اینه از بهتر.  بگیر رو ها عکس دیگه االن از-

 .   کشید عمیق نفس

 .   نده استرس.   زمان اون تا کو حاال-

 :  شد بلند جایش از رعنا

 .   دنبالمون آد می گفت رضا امشب-

 ناراحتی از کمی امر همین و ریخت می حسابشان به را هایشان حقوق ساالری امروز.  داد تحویل را کار آخرین خواسته خدا از

 .   کرد می کم هایش

 نه و بودش دیده نه شد می ها مدت که کسی ی شماره دیدن با درآورد را موبایل و رفت کیفش سوی به.  خورد زنگ موبایلش

 :  داد پاسخ و کرد دله یک را خودش که نه یا بدهد جواب بود مانده.  شد متعجب بود گرفته ازش سراغی

  ؟ الو-

 .   پیچید گوشش توی زن بغض پر صدای

  ؟ خوبی بشم گفتنت الو قربون سالم.  نفسم سالم-

 :  گفت آرام

   ؟ خوبی تو.  خوبم.  سالم-

 :  گفت کنان فین فین تلفن پشت از ویدا

   ؟ خوبی تو.  برم صدات قربون نیستم بد-

 .   دانست می هرکسی از بهتر را جوابش که صورتی در خوبی پرسید می او مدام.  بگوید داشت چه ؛ کشید آه

 .   خدا شکر خوبه چیز همه.  خوبم.  ممنون-

 . شد می هم تر خوب بگیرد فاکتور را هایش زورگویی و ها کتک و هوشنگ ی خانه ناامنی اگر بگوید آمد زبانش نوک تا
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 :  نالید تلفن پشت از ویدا

 .  عمرم.  نفسم ببینمت سیر دل یه بیا شو بلند قرآن رو تو.  ارزن یه قده شده واست دلم-

   ؟ کیست داد می اشاره رو به رو از رعنا



 رسم می ام وقتی.  سرکارم وقت دیر تا.  کردم کار به شروع آتلیه توی که گفتم قبال بهت.  شلوغه سرم خیلی واقعا.  تونم نمی-

 !  کنم نمی وقت.  ها جنازه عین خونه

 :  گرفت شدت اش گریه ویدا

 .   نبینم تو ها آوارگی این و بگردمو دورت الهی.  بیا پاشو نیستش اون که حاال.  ننداز زمین رومو.  بی بی جان.  نفس خدا تورو-

 .   بگیرد خرده ازش توانست نمی.  بود ای عرضه بی زن هم او اما!  داشت گله خیلی ازش

 ...  نمی-

 .   پرید کالمش میان ویدا

 حاال.  نفس نکن دریغ ازم خودتو پرستی می هرچی به علی به تورو ولی ندارم گذاشتنم وقت ارزش.  گذاشتم کم واست دونم می-

 .   کنم نگاهت سیر دل یه بیا نیستش که

 .   بروند داد اشاره رعنا به و انداخت دوش روی را کیفش

 .   دم نمی قول بهت-

 دلش گاه هیچ  بلکه ویدا تنها نه البته.  نداشت را ویدا خط پشت از های ناله و گریه و ها التماس طاقت و بود غش و غل بی دلش

 .  ببیند را کسی های گریه خواست نمی

 .   کنم می خواهش.  ویدا نکن گریه-

 :  زد هق ویدا

  ؟ آی می.  جونم به دردت-

 .   فشرد را پی ی دکمه رعنا و شدند آسانسور سوار.  کشید کالفه پوف

   ؟ نیستش کی تا-

 :  زد هق ویدا

 .   فردا پس تا-

 .   کرد می درد سرش نهایت بی.  کشید پیشانی به دستی

 .   کنم می خبرت-

 .   رفت اش صدقه قربان ویدا

  ؟ باشه.  پزم می برات رو داری دوست که غذایی همون-

 .   نداشت چیز هیچ به اشتها دیگر او.  بود خوش دلش قدر چه! هه

 .   نبین تدارک الکی.  کنم می خبرت-

 :  گفت بغض پر ویدا

 .  نرسه راه از مرگش خبر کن هماهنگ باهام.  بزن زنگ بهم قبلش فقط.  باشه-

 :  گفت رعنا.  داد هل کیفش توی را تلفن و گفت ای باشه

  ؟ گه می چی ؟ ها-

 :  شدند پیاده کابین از و ایستاد آسانسور

  ؟ گریه و ناله جز گه می چی.  همیشگی های حرف-

 .   کردند تند پا ماشینش سوی به.  دیدند را رضا و ایستادند خیابان سر



 

**** 
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  هوالواحد

 

.  بود بیزار کند نگاه را کبودش و زرد صورت و بایستد آینه مقابل که این از.  کرد می خودنمایی چپش چشم زیر کبودی رد

 .   بود کرده پیاده او روی را هایش عقده تالفی بدجور هوشنگ

 می درد جانش ی همه.  کند پنهان توانست می لباس با را بدنش های کبودی ؛ پوشاند را صورتش روی های کبودی پودر کرم با

 تر نبود کسی شود؛ بیمار توانست نمی ؛ نبود هرکسی او اما.  افتاد می بستر توی روزی هفت حتم به بود او جای هرکس و کرد

 .   دهد دستش سوپ کاسه یک حتی و کند خشکش و

 می زهرچشم هرازگاهی هرچند دهد توضیح او به زیاد هایش آمد و رفت برای نبود احتیاجی که بود آن هوشنگ ی خانه خوبی

 .  زد می مثال او به را بودن هرجایی لقب و گرفت

 آشپزخانه توی از را موبایلش صدای.  کرد بافتن به شروع را سیاهش موهای و نشاند هایش لب روی کمرنگی رژ آینه مقابل

 :  گفت بی بی.  شنید

 .  ایخوره زنگ تیلیفونت.  دا-

 :  گفت و بست موهایش دور را کش سریع حرکت با

 .   بی بی آم می االن-

 قرار انگار.  بود خط پشت ویدا.  شد خارج اتاق از سریع و گذاشت اش آرایشی لوازم کیف توی و کرد جمع را آینه مقابل وسایل

 می فردا سالم"  خواند را بود فرستاده دیگری از پس یکی که هایی پیام و کشید ای کالفه پوف.  بردارد کچلش سر از دست نبود

 " نفس قران تورو منتظرتم" . " ؟ آی

 "   بشم مرگت پیش الهی.  بگردم دورت بیا" 

 آید می.  شام برای حتی نه و ناهار برای نه اما.  آید می نوشت برایش تنها.  نداشت ها صدقه قربان ی ادامه خواندن ی حوصله

 .  برگردد زود و باشند داشته دیداری تا

 :  پرسید بلند صدای با کرد می شان شانه و کرده باز وسط از را موهایش که بی بی به رو

  ؟ کنم درست چی شام بی بی-

 :  گفت دوباره.  نشنیده را صدایش که شد متوجه.  کرد نگاهش متعجب و کرد بلند سر بی بی

  ؟ کنم درست چی شام گم می-

 :  گفت بی بی

 !  نی بد هم تماته اُو.  دستی سر چی یه-

 .   داد تکان سری و زد لبخندی.  است گوجه همان تماته او از منظورش دانست می



 .   جونم بی بی کن امر تو چشم-

 :  رفت اش صدقه قربان بی بی

 (  چشامی. ) تیامی-

 **** 

 پلیسی ماشین تا خواست فروشنده از.  است پلیس های ماشین ی شیفته امیررضا دانست می ؛ ایستاد فروشی بازی اسباب مقابل

 .  برود ویدا ی خانه به خالی دست خواست نمی.  بگیرد کادو

 ارزش برایش دنیایی زد می برق اش داشتنی دوست ی هدیه دیدن از هایش چشم و کرد می ذوق دیدنش با امیررضا که همین

 .   داشت

 به را سرش.  آورد می کم جاهایی یک هم باز اما.  کرد می کنترل را اش زندگی های هزینه.  گرفت دربست تاکسی جا همان از

 کمی دلش.  کرد ترسیم شیشه روی فرضی خطوط و کرد بلند را دستش.  کرد نگاه ابری آسمان به و داد تکیه ماشین ی شیشه

 . نداشتند باریدن قصد ابرها انگار اما.  پاییز دل در هم آن خواست می باریدن
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 هیچ که بود آن بودن هوشنگ ی خانه های مزیت از.  بدود و برود راه چتر بدون باران زیر که این خصوصا.  بود باران عاشق

 آفرین جان به جان هوشنگ مقابل اگر و کرد نمی بازخواستش کسی خوراکش و خواب برای ؛ اش سالمتی به ضرر برای گاه

 . شد می خوشحال مردک کرد می تسلیم

 روی باران باریدن لذت نفس نظر از اما.  شد می رو به رو شدیدی لرز و تب با فردایش و باران زیر نشست می ها ساعت

 .   دارد و داشته را ماندن رختخواب در روزها ارزش سرش

 .   کند توقف که گفت راننده به ویدا ی خانه های نزدیک

 زیر های برگ خش خش.  بودند انداخته راه به سمفونی پایش زیر پاییز های برگ.  شد پیاده ماشین از و کرد حساب را هزینه

 .   داد می تسکین را روانش و روح پایش

 !   نبود پاییز دانست می اما.  بود ماهی چه و آمده ویدا ی خانه به کی بار آخرین آمد نمی یادش

 .  گفت کیه قشنگش صدای با دیگر بار یک امیررضا ؛ نشاند هایش لب روی لبخند امیررضا ی کیه صدای ؛ فشرد را خانه زنگ

 !  کن باز درو.  امیر منم-

 بود مشخص!  بود عادتش.  کند باز رویش به را در باشد یادش که آن بی.  زد می فریاد را نفس آمدن جیغ با سو آن از امیررضا

 .   شناخت نمی پا از سر آمد می نفس که همین و زد نمی خانه این در به کسی سال تا سال

 ؛ داد تکان دست امیررضا برای دور از نفس.  نکند شیطنت که گفت امیررضا به رو و کرد باز را در خیس های چشم با ویدا

 قدر چه.  آمد بدش خودش از لحظه یک برای نفس که دوید سویش به ذوقی چنان با کند پا به را هایش دمپایی که آن بدون پسرک

 هایش دست و زد زانو زمین روی.  کرد می ذوق دیدنش از و داشت می دوست را نفس که او مانند داشت دوست را امیررضا

 می حرف هم گوش توی کدامشان هر و کرد رها را خودش نفس جان بی و الغر آغوش توی ذوق با امیررضا ؛ کرد باز را

 . زدند

 .   کشید سرش روی دست و بوسید را امیررضا سر

 .   من برم قربونت-

 :  گفت و خندید شیرین امیررضا

  ؟ آوردی چی واسم-



 هیچ و کرد می داری نگه عالقه با که ای هدیه.  بود می نفس سوی از هدیه یک منتظر باید همیشه نانوشته قرار یک طی انگار

 .   بودند عزیز برایش زیادی که چرا.  کند بازی نفس اهدایی های بازی اسباب با باید که طور آن آمد نمی دلش گاه

 .   ریخت برهم را رنگش خرمایی موهای ذوق با نفس

 .  شیطونک دم می نشونت خونه بریم-

 هرچه خواست می.  کشاندش می خودش دنبال هیجان با و گذاشت نفس دست توی دست ذوق با.  زد برق رضا امیر های چشم

 . زد نمی ذوقش توی نفس و دهد نشان او به را بود خریده جدید که را
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 !   بوسیدش بار هزاران و بویدش و کرد بغل را او نفس دیدن با ویدا

 .   عزیزدلم اومدی خوش خیلی.  نفسم اومدی خوش سالم-

 .   داد را جوابش و کرد تشکر

 .   ممنون.  سالم-

 :  گذاشت کمرش پشت دست ویدا

 .   شنید صداتو وقتی دید می خواب انگار امیررضا ام بچه.  نکن غریبی.  بیا-

 .  داد تکان سری

 انگار.  بود متفاوت بودش دیده که گذشته ماه با قدر چه.  بود شده ضعیف و الغر قدر چه ؛ دوخت چشم نفس به حسرت با ویدا

 .   شد می تر عیان اندامش الغری و ها چشم در مشهود خستگی دید می را دخترک که ماه هر

 :  کرد پاره را کادو جلد هیجان با پسرک.  داد دستش به را اش هدیه و نشست امیررضا کنار نفس

  ؟ خریده واسم چی آجی ببین مامان وای-

 .   نشست لبش روی محزونی لبخند نفس

 !  پلیسه عشق که داریم امیررضایی یه گفتم فروشنده به.  امیر داری دوستش دونم می-

 .   زد آن به ای بوسه و نگریست را ماشین ذوق با امیررضا

 !  خیلی!  قشنگه خیلی وای-

 :  گفت آرام ویدا

 .   کن جمع پوالتو.  نبودم زحمتت به راضی-

 :  زد لب و نگریست داد می نشان خودش از غریب و عجیب صداهای و داد می حرکت زمین روی را ماشین که امیر به نفس

 .   کنم می جمع باشه-

 :  کرد پاک را هایش اشک دست پست با ویدا

 .   شدی الغری قدر چه-

 :  گذاشت او ی شانه روی و برد جلو را دستش محتاط ویدا!  کرد سکوت نفس

 .   شدی ضعیف قدر چه-



.  بود مواجه شکسته زنی با و نبود خبری ها زیبایی آن از دیگر.  نگریست ویدا شکسته صورت به و کرد بلند سر جوان دختر

 خودش انگار کرد می نگاه را ویدا جوانی های عکس و بود برده ارث به او از را رنگش عسلی های چشم و گندمی پوست رنگ

 !   بود

 !  کرد سکوت هم باز

  ؟ چطوری تو-

 .  دادند بهش را دنیا احوالپرسی کلمه یک همین شنیدن با انگار ویدا

 یعنی دام.  مادره معنی همان لری زبان در دا)؟ بود چطور دام! زندگیم جهنمه که وگرنه.  پام سر که اس بچه این خاطر واس-

 (  مادرم

 :  کشید عمیق نفس نفس

 !  خوبه بیم بی.  نگیرم نظر در گوش سنگینی و هرشب های درد قلب و همیشگی درد پا اگر-

 :  کرد نگاهشان خاصی جور یک و کرد بلند را سرش امیررضا.  گرفت شدت هایش اشک ویدا

  ؟ کنی می گریه مامانی-

 :  کرد پاک را صورتش دست پشت با ویدا

 (  است عزیزدل.  جگرگوشه معنای همون رودم.) ُرودَم نه-

 .   بزند صورتش به آبی تا رفت شویی دست سوی به و زد بیرون اتاق توی از سپس

 :  نگریست ویدا خالی جای به معصومش های چشم با امیررضا

 .   کنه می گریه همیشه مامانی-

 :  گرفت دست توی را پلیس ماشین کند پرت را حواسش که آن برای و زد لبخند نفس

 .   پلیسه آقا بزنیم شهر توی گشتی یه بیا-

 .   آورد هیجان به را پسرک و درآورد پلیس آژیر صدای دهانش با سپس

 .  شد ماشین و نفس پرت حواسش شد می روشن و خاموش هم هایش چراغ که ماشین صدای دیدن با امیررضا

 .   رفت آشپزخانه به ویدا

 زیادی درد همه این برای امیر سالگی شش دنیای.  کرد بازی او با و کرد بغلش سیر دل یک و ماند امیر کنار اتاق توی نفس

 کودکانه ؛ کند کودکی نتوانست، و بود هوشنگ کنلگی ی خانه در که روزهایی ی همه قدر امیر خواست می دلش.  بود کوچک

 .  ببرد لذت زندگی از و کند بازی

 و نبود بلد را نفس با کردن برقرار ارتباط گاه هیچ.  کرد نگاه کردنشان بازی به محبت با و زد می سر ها آن به هرازگاهی ویدا 

 .  دهد نشان او به را محبتش چگونه دانست نمی

 . شد بلند جایش از و آمد خودش به که قدر آن!  رفت در دستش از ساعت که بود بازی غرق قدر ان جوان دختر
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 :  گفت التماس با و گرفت را پایش امیررضا

 .   آجی نرو-

 .   کشید سرش روی دست



 .    عزیزدلم آم می بازم-

 :  نشست اشک برق هایش چشم امیررضا

 . بگی بهم دروغ خوای می ها حرف این با ام بچه من.  گی می دروغ.  آی نمی دونم می.  آی نمی-

 .   بوسید را سرش و شد خم.  بود زبان بلبل زیادی

  ؟ است بچه من امیر گفته کی-

 !  کرد پاک را امیر زالل های اشک دست پشت با

  ؟ نه مگه بزرگه هم خیلی امیر-

 ! توروخدا آجی! بمون -

 نه او و بشورد را شویی دست که بود گفته او به هوشنگ که خودش های سالگی شش برخالف!  بود منطق بی دنیایش قدر چه

 زمین زیر بگوید نه که هرچه و کرد نمی شوخی هوشنگ که فهمید آن بعد!  کرد حبسش خانه زمین زیر توی ها ساعت و آورد

 .  کشد می را انتظارش خانه

 !نبود موثر هم بی بی های ضجه و گریه حتی

 :  گرفت شدت بغضش او کردن کاله و شال دیدن با ویدا

 .   توروخدا.  بمون پیشمون امشبو یه.  پزم می شام دارم-

 .   کردند می سست را رفتنش پای چرا.  کردند می التماسش چرا

 .   تنهاست بیم بی شب-

 :  زد پلک آرام ویدا

 .   کنم آرومش تونم نمی کنه می گریه االن امیرم.  بمون.  ُکنُم( کردم درست)راس دستی سر چی یه بی بی قول به-

 .   گرفت او از چشم مکث با و نگریست ویدا های چشم به

 .   کند صدا مادر را او که بود زیادی توقع دانست می.  گرفت را دستش ویدا

 

   ؟ مونی می-

 .   بگذارد اتاقش توی تا داد امیررضا دست به را اش کوله.  درآورد ویدا دست از را دستش و کشید عمیق نفس

 .   کرد بغلش هوا بی ویدا

 (  زندگیم ی همه عزیزم.  سرم تو دردت. ) َکَسم همه رودِ .  سرم می درد-

 برای و نکرد لمس باید که طور آن را داشتنش گاه هیچ هرچند.  بود غریبه همیشه آغوش این با.  داد نمی را اش بی بی بوی

 .  شد نمی او رام گاه هیچ ها صدقه قربان این با حال!  نداشتنش خود

 .  بود مادرش همیشه اش بی بی

 .  کشید سرش به دستی ویدا

 .  مونی می خوشحالم-

 :  گرفت را دختر دست ذوق با رضا امیر

 .   آجی دارم پلیس ماشین بازم.  اتاق تو بریم بیا بیا-

 .   رفتند امیررضا اتاق سوی به و نشاند لب روی آمیز محبت لبخند.  بیاورد نه نیامد دلش ؛ رفت امیررضا سوی به نفس 



 !  بریم بزن-

**** 
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 هوالبصیر

 

 از سر ؛ بود زده سر ها آن به ها مدت از بعد نفس.  داشت لب روی لبخند ویدا.  بود پیچیده خانه توی امیررضا های خنده صدای

 . شناختند نمی پا

 

 کنار را حواسش و فکر که حالی در هم آن.  کرد می بازی ماشین حوصله با و بود نشسته امیررضا کنار اتاق توی جوان دختر

.  داشت دلشوره!؟ کرد می چه نبودش در کند، اذیت را بی بی هوشنگ اگر کرد می فکر خودش با مدام.  بود گذاشته جا بی بی

 .  کرد می معذبش ویدا ی خانه ماندن دیگر سوی از

 

 : چسباند بهم را هایش دست ویدا.  شد بلند سویش به هردو سر.  زد در به ای تقه ذوق و خوشحالی با ویدا

 

 . کردم درست شام.  بازیتون وسط ببخشید-

 

 : گفت آرام و کشید امیر ماشین روی دستی نفس

 .  نیستم خور شام من اما.  کشیدی زحمت-

 

 : گفت دلجویانه و نرم ویدا

 .  آد نمی هم رضا امیر نیای تو اگر.  افته می دهن از. عزیزم پاشو.  نیار نه امشب یه حاال-

 

 .  بگوید نه نتوانست جوان دختر که کرد می نگاه نفس به جوری!  خواهش هم و داشت درد هم نگاهش

 

 : داد قرار مخاطب را پسرک و شد بلند زمین روی از.  انداخت امیر به نگاهی نفس

 ؟ باشه شام، بعد بازی ی ادامه-

 

 که بود خودش دل به اگر.  لرزید امیررضا های چشم زاللی و معصومیت همه این حال به دلش.  داد تکان سر کودکانه امیر

 ! رفت می خانه این از و داشت برمی را اش کوله حاال همین



 

 کند قراری بی و دهد سر گریه رفت می شان خانه از که بار هر مانند خواست نمی و داشت دوست را امیررضا که کرد می چه

 بود دستش دم هرچه ویدا.  نشست سفره کنار بود پهن زمین روی که سنتی طرح سفره دیدن با اما ؛ بچیند را سفره داشت قصد. 

 کسی ی خانه را اش گرسنگی نداشت دوست.  کرد می معذب پیش از بیش را او کارهایش همین با ؛ کرد می تعارف او سوی به

 او دهان به ویدا ؛ گذشت دهان به قاشق چند.  نداشت بود کرده درست ویدا که پلویی لوبیا خوردن برای اشتهایی ؛ هرچند.  ببرد

  ؟ اوست میل باب ؟ دارد دوست را غذا طعم ببیند بود منتظر انگار ؛ بود دوخته چشم

 

 :زد لب شدن بلند از قبل.  خورد بشقابش محتوای از قاشق چند نفس.  خورد می را غذایش اشتها با امیررضا

 .  بود خوشمزه.  نکنه درد دستت-

 

 : گفت مشهودی ناراحتی با ویدا

 !؟ نخوردی چیزی که تو اما.  جونت نوش-

 

 : گفت نفس

 .  شدم سیر.  بود کافی قدر همین-

 

 : زد لب آویزان های لب با ویدا

 ؟ نداشتی دوست-

 

 : کرد نگاهش عمیق نفس

 ! خوراکم کم خیلی من که قدری به.  دونی نمی چیزی من از-

 

 .  بود شدن منفجر حال در قلبش انگار.  شد سرخ هایش چشم ویدا

 

 : گفت بغض پر

 !  نشد اما.. بدونم خواستم می-

 

 را اش خانه به آمدن و ویدا گاه بی و گاه دیدن وقتی از.  کند تلخ را اوقاتش یا بزند زبان زخم او به خواست نمی.  کرد سکوت

.  کرد جمع را سفره ویدا کمک به و شست را صورتش و دست.  داشت نگه دلش توی را هایش دلخوری ی همه بود پذیرفته

 : گفت زده هیجان گرد نمی باور را کنارش نفس بودن انگار که ویدا ؛ بشورد که گذاشت سینگ توی را ها ظرف

 . شورم می خودم.  دخترم نکش زحمت. جونم به دردت-

 

 : زد لب کند ویدا به نگاه که آن بی.  نکرد ایجاد وجودش در حسی هیچ او از شنیدن دخترم

 .  نیست زحمتی.  شورم می خودم-



 

 و شست را ها ظرف رفتنش از پس.  کشید سرش روی دست و داد دستش به را ها ظرف ؛ نکند ناراحت را او که آن برای ویدا

 .  کند پهن هال سالن توی که آورد خواب رخت ویدا.  کرد خشک را هایش دست

 

 .  خوابم می امیررضا اتاق توی من-

 

 .  است خفه اونجا-

 

 !  ترم راحت.  بهتره جا همون-

 

 .  تنهاییم.  باش راحت.  آدش نمی-

 

 : برداشت زمین روی از را خواب رخت

 . راحتم-

 

 بشنود خودشان که طوری آرام ویدا.  بود برنگشته خودشان ی خانه به شب که فرستاد لعنت را خودش!  نبود راحت اصال!  نبود

 : گفت

 .  بخوابی پیشم شب خواست می دلم-

 

 .  شد متوقف زمین روی پاهایش

 : نالید بغض پر ویدا

 !  مامان کنی صدام شده که هم بار یک داشتم دوست-

 .  بود باال خیلی توقعاتش و کند مادری برایش که نبود گاه هیچ

 

 : کرد صدایش زن

  ؟ نفس-

 

 : گفت سرد و بست را هایش چشم جوان دختر

 .  باش نداشته بیشتری توقع ازم.  قائلم احترام برات امیررضا مادر عنوان به.  نیست شدنی-

 

 .  بود مار زهر مانند اش تلخی گفت می نفس که هایی حقیقت.  خورد سر اش گونه روی زن های اشک

 

 .  بود شده تلبار دلش توی حسرت قدر چه



 

 نفس دست توی دست ؛ کشید دراز کنارش امیررضا.  کرد پهن زمین روی را خوابش رخت و رفت امیررضا اتاق سوی به نفس

 : گذاشت

 ؟ آجی-

 

 . گذاشت بالشت روی سر و کرد باز را موهایش
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 : زد لب مشهودی خستگی با و کشید عمیق نفس

 ؟ جانم-

 

 ؟ گی می قصه واسم-

 

 . زد غلت نفس سوی به کامال سپس

  ؟ ای قصه چه-

 

 ! هرچی-

 

 .  کشید او سر روی دست

 ! ببیند چشماتو باشه-

 

 هرشب بی بی که های قصه آن از یکی و کرد او خندان چهره به تبسمی نفس.  بست را هایش چشم کن گوش حرف امیررضا

 .  شدند بسته آرام هم خودش های چشم و شد خواب غرق پسرک های چشم کم کم.  کرد تعریف را گفت می برایش

 

**** 

 

 که بود آن اش خوبی.  داد بدنش به قوسی و کش.  کرد می چه ویدا صبحی سر دانست نمی.  آمد آشپزخانه از پوق و تق صدای

 نه ؛ کرد نگاه اش مچی ساعت به.  نبود شدن بیدار سحر س کله به احتیاجی و کرد می استراحت خواست می دلش تا و بود جمعه

 !  بود صبح

.  شد بلند خواب رخت روی از آرام و کرد تیز را هایش گوش.  بود شده بیدار نه و بخوابد توانست می این از بیش کرد می فکر

 . بود خواب در غرق باز نیمه دهانی با همچنان امیررضا

 

 .  رفت می و پوشید می لباس امیررضا شدن بیدار از قبل باید ؛ کشید بیرون به سرکی و کرد باز را اتاق در



 . خیر به صبح-

 

 . کشید کار از دست آشپزخانه توی شخص

 ؟ بود برگشته کی.  ماند مات دیدنش با نفس.  برگشت صدا سوی به

 

 : نشاند لب روی لبخند شاهرخ

 ؟ ورا این از.  متعالی عالی صبح به به-

 

 . کرد رها را اش سینه توی شده حبس نفس

 .  ممنون خیلی.  سالم-

 

 آشپزخانه توی جن عین چرا پس.  آمد نمی مدتی بود گفته ویدا اینکه نه مگر.  بشود صحبت هم شاهرخ با خواست نمی دلش

 .  بود حاضر

 

 : کرد اشاره صبحانه میز به شاهرخ

 ؟ صبحانه بانو بفرما-

 

 : گفت آرام

 .  جان نوش-

 

 سر روی را شال.  کرد تن را هایش لباس و رفت اتاق سوی به آرام.  شست را رویش و دست و رفت بهداشتی سرویس سوی به

 .  دید آمد می بیرون اتاق از زمان هم که را ویدا شد خارج اتاق از که همین.  گذاشت

 

 : گفت و نگریست کرده کاله و شال که نفس به متعجب

 ؟ ری می کجا-

 

 .  اجازه با.  دادم زحمت.  خونه-

 

 : گفت طعنه به آشپزخانه توی از نفس دیدن با شاهرخ.  ماند واج و هاج ویدا

 .  بخور صبحانه بشین بیا ؟ دخترجان بوده سنگین من پاقدم نکنه-

 

 بودنش.  برود جا این از زودی این به خواست نمی دلش کند کار چه نفس با دانست نمی ؛ شد متعجب شاهرخ دیدن با ویدا

 .  بود بخش آرامش



 

 : گفت نفس

 . ممنون خیلی-

 

 : زد چشمکی شاهرخ

 ؟ خالی شکم شه نمی که جور این.  بخوره صبحونه بیاد کن تعارف رو جان نفس.   خانوم-

 

 : گفت نفس

 .  دارم عجله-

 

 : کرد نگاهش مستاصل ویدا

 ؟ کجا آخه ای جمعه صبح-

 

 می داشت که نفس دیدن با.  آمد بیرون کرده پف های چشم با اتاق توی از امیررضا شانسش از.  نداد او به بیشتری توضیح نفس

 : زد لب رفت

 ؟ آجی ری می داری-

 

 . کند تحمل را خانه این فضای توانست نمی.  شد کالفه نفس

 . عزیزم آره-

 

 .  شد جاری اش گونه روی زاللش های اشک و کرد بغض امیررضا

 

 با و بماند خواست می او از کنان التماس امیررضا که حالی در خانه این از رفتن ؛ کرد رها را نفسش زد بیرون در از که همین

 ... اما ماند می پسرک کنار عصر تا شاید آمد نمی شاهرخ اگر.  کرد دگرگون را حالش کرد می آب را سنگ دل هایش ضجه

 

 را اش تنهایی بیشتر پاییزش با هرخیابان هرچند ؛ زد می قدم مردم میان کمی نبود بد.  نیست منتظرش خانه در کسی دانست می

 .  نداشت ای گله اما زدند می فریاد رویش به

 

 پدر به حسرت با و بود نشسته فاصله با پارک توی خانواده یک کنار که زمانی حتی ؛ بود کرده عادت زندگی سبک این به او

 چیزی زندگی از سهمش هرکس.  کرد بلند سر آسمان به رو و کرد جمع سینه توی را هایش دست.  کرد می نگاه مادر و خانواده

 .. اش نفره یک کوچک دنیای همین هم او سهم!  بود

 

*** 
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 زدن جیک جرات ساالری های چشم مقابل و بود داده کار به دل زد می غر و دید می را نفس تا که همیشه برخالف امروز رعنا

 او برای هایش چشم با رعنا.  زد می او روی به معنایی پر لبخند هرازگاهی و بود راضی وضعیت این از نفس هرچند.  نداشت

 .  آورد درمی رعنا برای هم را زبانش دید می دور که را ساالری های چشم و کشید می نشان و خط

 

 . شمرد غنمیت را فرصت رعنا.  خورد زنگ ساالری آقای موبایل

 ؟ چیه ات برنامه کار بعد-

 

 : زد لب کرد می کار ها عکس روی که حالی در نفس

 !هیچ-

 

 !کرده غوغا عطاران.  طنزه پرده روی اومده فیلم یه میگن ؟ سینما بریم-

 

 ! نبود هم بدی فکر

 .  ریم می.  باشه-

 

 .  بود سرخ صورتش و آشفته اش چهره.  آمد بیرون باغ توی از ساالری

 ؟ ها خانم-

 

 : کردند بلند سر زمان هم رعنا و نفس

 ؟ بله-

 

 : گفت ساالری

 .  ریخته سرم روی کار خیلی ؟ بمونید شب تا تونید می شما.  برم باید.  کردند سکته مادرم گفتند گرفت تماس برادرم االن-

 

 : گفت رعنا

 . حساسه خونه رفتن دیر شب به یکم برادرم.  بمونم شب تا تونم نمی من متاسفم-

 

 : داد تکان سر ساالری

 .  طور این که-

 



 : برگشت نفس سوی به سپس

 ؟ چطور شما-

 

 .  گذاشت می دستش توی خوبی حقوق ساالری بماند که هایی کاری اضافه دانست می

 

 .  کرد لگد را پایش میز زیر از رعنا که داد تکان سری

 . مونم می بله.  باشه دور مادرتون از بال که شاهللا ان-

 

 : گفت قدرشناسانه با ساالری آقا.  نداد نشان صورتش توی العملی عکس نفس

 دادم قول بهشون. بشم بدقول خوام نمی. دارند عجله شوهره و زن خیلی.  بدیم تحویل عصر فردا تا کارهارو این باید.  ببخشید-

 .  بیارید تشریف دیرتر تونید می فرداش.  دم می بهتون رو یدک کلید.  بدم تحویل بهشون رو ها عکس اکراین به رفتنشون قبل

 

 : داد تکان سر نفس

 .  نیست ای مسئله-

 

 عجله با و کرد خداحافظی همه به رو و کرد نفس رابه الزم های توصیه. برداشت چرمش صندلی روی از را کتش ساالری

 .  رفت بیرون

 

 : گفت پر توپی با رعنا

 ؟ جا این بمونی شب تا خوای می.  ببرن رو ساالری و خودتو مردشور ای-

 

 : داد قرار مخاطب را رعنا ساالری آقای مادر برای ناراحت نفس

 . گفته ما به که داره قبول خیلی تورو و من کار که بینی می.  داره احتیاج کمک خدا ی بنده-

 

 : گذاشت میز روی را سرش عصبی رعنا

 .  شانس به لعنت-

 

 : گفت نفس

 . ریم می دیگه روز یه.  نداره عیبی حاال-

 

 . کشید کالفه پوف رعنا

 ! اوف.  ضدحال ساالری-

 



 .  خندید نفس

 .  منو کردی روانی.  وای رعنا وای-

 

 . کرد کار به شروع تلخ اوقات با رعنا

 

 : گفت داشت برمی را موبایلش و کیف که رعنا دید با کرد بلند سر نفس.  کردند رفتن به شروع همه کم کم

 .  نباشی خسته-

 

 : بوسید را اش گونه و شد خم رعنا

 .  باشیم باهم خواست می دلم ؟ ها نشی ناراحت ازم.  بشم قربونت-

 

 : داد محبت با را اش بوسه جواب نفس

 .  غرغرهات به کردم عادت دیگه.  همراهت به خدا برو-

 

 . خندید رعنا ی خنده با سپس.  شد چهارتا هایش چشم نفس که کرد خوانی لب فحشی برایش رعنا

 

 کار به شروع و سپرد گوش داریوش صدای به و گذاشت کامپیوتر توی از آهنگی ها بچه رفتن از پس.  داد تکان دست برایش

 .  کرد
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 دست.  بود پارک خیابان توی ماشین چند و نبود خلوت هم ها قدر آن هرچند.  رساند خلوتی خیابان به را خودش بلند های گام با

 !دریغ اما دهد تسکین دردش از کمی تا کشید بازویش روی

 

 مشهودی ترس با و کرد بازویش به نگاه یک و او به نگاهی شده گشاد های چشم با ترسیده دیدنش با زن ؛ شد رد زنی کنار از

 .  باشد دیده آل گویی.  دوید و شد رد کنارش از  ؛ گذاشت دهان روی دست و گفت هینی

 

 را دردش باید وضعیت این در دانست نمی.  بود کرده رخنه جانش ی همه در درد.  بود شده ترسناک زیادی!  داشت هم حق

 .  کرد نمی تعقیبش کسی که بود خوب ؛ برگشت سرش پشت به ؛ گذاشت می دلش کجای

 



 مشغول را خودش ؛ برگشت سر پشت به و گذاشت بازویش روی دست آمد رویش به رو از ماشینی.  زد تکیه دیواری به شدت با

.  رساند خیابان سر به را خودش کشان کشان ؛ شد مطلع ماشین رفتن از که همین.  داد نشان بود خیابان در که بوتیکی تماشای

 و کرد بلند سر.  بیایند دنبالش به تا گرفت می تماس ها بچه با و شد می متوقف جا یک باید. بود نمانده باقی تنش توی توانی دیگر

 به دقت با!  نبود آتلیه توی کسی انگار.  پیچید اش بینی توی مالیمی عطر خوش بوی.  شد واردش عکاسی ی آتلیه دیدن با

 دختر.  کشید هم در اخم بود رفته فرو عمیقی خواب به و گذاشته دستش روی را سرش که دختری دیدن با ؛ دوخت چشم اطراف

 دست و کشید بلندی هین بود شده آتلیه وارد صدا بی و باره یک به که مردی هیبت دیدن با ؛ کرد سربلند و خورد تکان ارام جوان

 جانش به وحشت رخت می آتلیه های سرامیک روی بازویش از که خونی رد و مرد ترسناک ی چهره. گذاشت قلبش روی

 بلند صندلی روی از.  مرد می شکل بدترین به روزی یک و است سیاه بختش دانست می.  باشد خوددار نتوانست دیگر.  انداخت

 دیوار به محکم را اش تنه و زد مانتویش به چنگی مرد نرسیده در گیر دست به دستش.  کرد زدن جیغ به شروع وحشت با و شد

 عصبی جوان مرد ؛ کشید می جیغ چنان هم زده وق های چشم با.  نشد کم وحشتش از اندکی اما پیچید کمرش در درد.  کوباند

 دیگر جیغی!  کشت می را او االن همین حتم به.  شد مشمئمز نفس.  بود اش خونی دست همان.  گذاشت دهانش روی دست

 اگر. کند فرار خواست می و انداخت می چنگ او به زده وحشت او بگیرد را هایش جیغ جلوی خواست می مرد هرچه کشید،

 .  کشاند می جا این به را مردم داد می ادامه طور همین

 

 : گفت بمش و ترسناک صدای با پوش سیاه مرد

 .  شو ساکت-

 

 .  نشست وجودش توی امان بی ای رعشه جوان دختر

 ! ندارم بهت کاری-

 

 .  نزند پا و دست نتوانست.  بترسد سفید و سیاه ریسمان از که بود ماری چون هم نفس اما

 

 اگر.  شد می خفه داشت.  زد نفس نفس ترسیده.  نبود حقش این!  نبود منصفانه اصال مرد می کمکی هیچ بدون جا این در اگر

 .  کرد می تسلیم آفرین جان به جان داشت برنمی دهانش روی از را دستش مرد
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 هوالرحمن

 

 : گفت جدیت با بردارد نفس دهان روی از را دستش که آن بی مرد

 .  باشی ساکت باید بمونی زنده خوای می اگه-



 

 را دستش مرد.  نکند مخالفت و دهد تکان سر بود مجبور لحظه آن در ؛ داد تکان سر ترسیده.  افتاد تقال به اکسیژن ای ذره برای

 خونی دست رد دانست می ندیده.  انداخت سرفه به را او هایش ریه توی اکسیژن ی باره یک هجوم ؛ برداشت او دهان روی از

 .  بود شده الل زبانش انگار.  شد می بد حالش هم فکرش از.  است مانده جا به صورتش روی مرد

 

 مرد.  کرد می فرار جا این از جوری یک باید.  بود زده وحشت ؛ انداخت مرد پای تا سر به نگاهی.  آمد نمی بند هایش سرفه

 به پا که بود کرده اشتباه هم اولش از کند بینی پیش را او حرکت هر توانست می گرفت، شد می منتهی در به که را نگاهش رد

 .  نگریست عکاسی ی پیشرفته های دوربین و سالن اطراف به و جنباند سر ؛ بود گذاشته مکان این درون

 

 . بمیرد و دهد جان او پاهای مقابل ترس شدت از بود ممکن آن هر نفس

 

 به.  داد می سامان و سر را اوضاع این باید.  کشید کالفه پوف بود شده نصب سالن توی که بسته مدار های دوربین دیدن با مرد

 .  کرد تند پا خروجی در سوی به و شمرد غنیمت را فرصت نفس ؛ رفت سیستم سوی

 

 سالن و کرد خاموش را سالن های چراغ ؛ گرفت مشت توی را مانتویش و کرد تند پا سویش به وحشتناکی خشم با بار این مرد

 . بدهد جفتشان دست کار دخترک های بازی دیوانه خواست نمی.  شد تاریکی در غرق

 

 .  شو ساکت-

 

 : بود افتاده سکسکه به ترس شدت از بار این نفس

 .  برم من بذارید-

 

 .خواست می چه جانش از و کرد می چه آتلیه در اش خورده تیر دست با مرد این دانست نمی

 

 .  کرد تقال و داد جرات خودش به دیگر بار یک

 ... من.. من.  جام این ی ساده کارمند من... من.  برگردم باید من-

 

 یک ترس از ناشی که لکنتی با خواست می دخترک گذاشت می صبح خود تا اگر ؛ کرد پاک را مداربسته دوربین ی حافظه مرد

 . بزند حرف بود دیدنش باره

 

" هیس" نفس به رو.  یافت تشدید بازویش درد و آمد خودش به موبایلش صدای با شد راحت خیالش حافظه شدن پاک از که همین

 .  رفت سالن خروجی سوی به و گفت

 

 دقیقه چند دانست نمی.  کرد نگاه مرد رفتن به ها شده مسخ مانند نفس.  بودند گذاشته دخترک پای روی سنگین ی وزنه دو انگار

 به!  نبود مرد از اثری ؛ دوید در سوی به شتاب با.  کرد روشن را سالن های چراغ و آمد خودش به ؛ نگریست خروجی در به

 به مستاصل و کالفه ؛ کرد نگاه خیابان دیگر سویِ  به زنان نفس نفس.  شد ناپدید کوچه پیچ در ماشینی!  کرد نگاه خیابان انتهای



!  برگردد آلود خون سالن آن به که بود مرگ عین برایش.  بود امانت دستش آتلیه اما کند فرار خواست.  کرد نگاه خود اطراف

 ؟ کرد می چه شد می ظاهر مقابلش جن مانند مرد آن باز اگر

 

 دلهره با.  بازگردد خانه به و شود تمام کارش تا بود مانده دیگر عکس سه دو ؛ نگریست عریض خیابان به بار هزارمین برای

 در صورتش به ؛ کرد تند پا بهداشتی سرویس سوی به و افتاد خودش صورت یاد به سرامیک روی خون دیدن با ؛ شد سالن وارد

 می هایش دست ترس شدت از ؛ شست را صورتش وسواس با!  زد عق.  بود دهانش روی مرد خونی ی پنجه رد ؛ نگریست آینه

 را اش کوله و وسایل شد مطمئن بودنشان تمیز از وقتی.  افتاد ها سرامیک جان به و برداشت آشپزخانه توی از را تی.  لرزید

 . برود بیرون جا این از تا داشت عجله قدر چه.  برداشت

 

 .  رفت خانه به و گرفت دربست تاکسی یک چگونه ؛ کرد قفل را در چگونه نفهمید اصال

 

 می هیس و بود گذاشته دهانش روی که دستش ؛ شد نمی دور دیدگانش جلوی از لحظه یک اش وحشی نگاه و مرد های چشم

 !  نشست اش پیشانی روی عرق.  گفت
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 را هایش جوراب هوشنگ. گذشت کنارش از و کرد آرامی سالم ؛ بود نشسته حوض لب حیاط توی هوشنگ رسید خانه به وقتی

 : گفت حال همان در گذاشت حوض توی را پاهایش و درآورد

 .  وایسا-

 

 حداقل کاش ای.  بارید می صورتش و سر از چرک ؛ برگشت هوشنگ سوی به آورد می در را هایش کفش که حالی در نفس

 .  کرد می حمام

 

 ؟ بله-

 

 به که بود درآمده طرف کدام از آفتاب.  کرد می بیشتر را تهوعش حالت که هایی لبخند آن از ؛ نشاند لب روی لبخند هوشنگ

 .  زد می لبخند او روی

 

 : گفت هوشنگ

 .  دارم برات حساب حرف کلوم دو بیا.  دختر بیا-

 

 : نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم

 .  ندارم حرفی تو با من-



 

 : کرد حفظ را زشتش لبخند هوشنگ

 .  دارم حرف برات.  باال بریم بیا-

 

 . نداشت را هوشنگ های پرانی مزه ی حوصله امشب و بود کالفه و عصبی.  خورد سر دستش روی اش کوله نفس

 

 : گفت جانب به حق و ایستاد ایوان روی

 . شنوم می-

 

 .  گذاشت نمایش به را اش شده کنده و زرد های دندان درمیان یک و خندید هوشنگ

 

 .  شه نمی که طوری این!  ِ د نه دِ -

 

 .  نباخت را خودش نفس

 .  کنم استراحت باید.  ام خسته-

 

 : گفت کشید می بیرون حوض توی از را پاهایش که حالی در هوشنگ

 

 .  دارم کارت.  باال بیار وردار چای لیوان دو دیگه ساعت یه.  چشم اونم-

 

 .. فرستاد لعنت او به دل در و نگریست رفت می ها پله سوی به که هوشنگ لنگان لنگان رفتن به اخم با
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 هوالقادر

 

 در به ای تقه.  رفت حمام سوی به و درآورد سر از مقنعه. افتاد شور دلش چرا دانست نمی ؛ آمد می حمام توی از بی بی صدای

 ... حال و نبود دوتا یکی هایش نگرانی دل.  لرزاند را نفس دل هایش ناله.  کرد می سوز پر هایی ناله پیرزن ؛ زد



 

 های پاچه.  بود گرم آب بخار از پر حمام.  بود کفی موهایش و بود افتاده زمین روی بی بی ؛ کرد باز را در لرزانی دست با

 در و کرد می گریه بی بی.  کرد بلند زمین روی از کندن جان هزار به را بی بی شد، خم و زد باال را رنگش مشکی شلوار

 .  فهمید نمی را زبانش که شد می غلیظ اش لهجه قدر آن مواقعی چنین

 

 : گفت نگرانی با

 .  بی بی ؟ خوبی جونم بی بی-

 

 : کرد ناله بی بی

 (  بینه نمی چشام. ) نیبینه تیام-

 

 . کرد باز را سرد آب و گفت آرامی آخ.  سوزاند را دستش و بود داغ ؛ گرفت آب زیر را دستش

 .  شد می استقبال او از گونه این و آمد می خانه به کوفته و خسته

 

 پس از دیگر اش بی بی باشد یادش.  کند تن را هایش لباس کرد کمکش.  شست را سفیدش و تپل بدن و زد آب را بی بی موهای

 نمی نگه را احترامش حتی و بود ناخلف اوالد که هوشنگ.  بود سختش و نداشت را توانش.  آمد برنمی هم ساده کردن حمام یک

 .  داشت خود جای دیگر کردن کمک.  داشت

 

 : گفت و زد کمرش پشت را هایش دست بی بی.  کرد پهن بند روی و شست را بی بی های لباس

 

 روسری روی که ای پارچه چارقد(. * بشه خشک بند سر بذارش) بیارش بعد اُِوه خشک بند سر بِنش( . خیسه)تره چاقدم.  دا-

 *بندند می

 

 : گفت بشنود پیرزن که بلندی صدای با.  نشست بی بی کنار و داد دم چای.  گفت چشمی

 .... اومدم نمی اگر نکرده خدای ؟ کنم حمامت بیام نموندی منتظرم چرا بی بی-

 

 .  کشید بود افتاده زمین روی که پایی همان روی دست و گفت هانی بی بی

 : گرفت را دستش نفس

 ؟ حموم تو نری تنها دیگه ؟ باشه.  بی بی کنم می حمامت دیگه خودم-

 

 .  داد تکان را سرش افسوس با بی بی

 .  افتادم پا و دست از-

 

 : نشست لبش روی تلخی لبخند نفس



 .  نوکرتم خودم ؟ ام مرده من مگه-

 

 : کشید سرش روی دست بی بی

 ؟ دونی.  سیم تری عزیز دوومم از تو-

 

 در را کودک که بود آنی مادر.  بود خودش دختر او اصال.  نداند شد می مگر.  داد تکان سر محبت با و کرد نگاهش عمیق نفس

 .  کرد مادری حقش در جوره همه و بود مادرش بی بی.  دهد پرورش خود دامان

 

 و آمد می بدش محبت ابراز این از بود که بچه ؛ گذاشت نفس سر روی برد جلو را دستش ؛ گرفت شدت هایش اشک بی بی

 هرچند! آمد نمی بیرون اتاقش از ها مدت تا که سخت قدر آن.  بود سخت برایش اوایل آن اش بی بی محبت درک.  داشت نفرت

 زبان که را خودش بی بی و دید می را دوستانش مادرهای و رفت می مدرسه وقتی. آمد کنار شرایط با و کرد عادت بعدها

 می در جورابش توی از پول بی بی یواشکی که ها روز چه.  کشید می خجالت کرد، می صحبت غلیظی ی لهجه با را فارسی

 که ای جانانه های کتک از بعد.  کرد می تلفظ فشنگ را پفک نام ها اول.  بیاورد و بخرد پفک و بستنی گفت می او به و آورد

 خر صدای از که ها شب چه.  بوسید می را بدنش های کبودی و داد می نشان گونه این را محبتش بی بی خورد می هوشنگ از

 و پدر پرسیدند می وقتی و آمد می بدش اطرافیان های نگاه از.  کرد می خفه را خودش پتو زیر و ترسید می بی بی های پف

 که روزها چه.  شد می تلقی اش زندگی ی جمله ترین معنا بی جمله این که روزهایی از بود پر.  شد می عصبی کجاست مادرش

 که الحق و بسازد باید آموخت ها بعدتر.  داد می نشان را اعتراضش نخوردن با و گرفت می ایراد بی بی محلی غذاهای از

 . آمد بار خودساخته و ساخت
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 .  کرد نوازش را اش شده بافته بلند موهای بی بی

 (؟ بود خوب مادرت)؟ بی خو دات-

 

 . داد تکان سر نفس

 . بود خوب-

 

 : گفت حسرت با بی بی

 ؟ نپرسید احوالوم-

 

 .  پرسید هم خیلی.  پرسید-

 

 .  دهد بروز را اش دلتنگی چگونه دانست نمی که بود شده ویدا دلتنگ قدر آن.  نشست بی بی های چشم توی اشک نم

 

 : پرسید مادرانه محبت با

 ؟ بی چتو حالش ؟ داشت رو به رنگ-



 

 : گفت نشود ناراحت او که آن برای نفس

 

 ! عالی و خوب چیز همه.  بی بی نباش نگران حالش بود خوب-

 

 : خواند سوز پر ویدا فراغ در مشهودی دلتنگی با ؛ چسباند اش سینه به را نفس سر بی بی

 

 .... بمیره دات... ویدا بمیره دات.  َکس بی رود-

 

 از دور به و گرفت را دستش بی بی روز یک که بود سالش ده ؛ نگریست بی بی بارانی های چشم به کرد بلند را سرش نفس

 . کردند مالقات را نحیف و الغر زنی و رفتند پارک به هوشنگ چشم

 

 و ترسید جان بی و زرد زن آن از.   پاشید هم از هایش فرضیه ی همه است زبان لر پیرزن آن مادرش کرد می فکر که اویی

 نامش که زن آن به حسی دیگر وقت هیچ نه و روز آن نه.  بروند که گفت التماس با و شد پنهان بی بی چادر پشت و کشید جیغ

 !  نداشت بود ویدا

 

 را داغش او و شده دفن خاک خروار خروار زیر ویدا که انگار.  بود کرده لری غمگین سرود خواندن به شروع دوباره بی بی

 . نداشت مرگ با فرقی ساله چندین ندیدن هرچند.  بود دیده

 

 . بوسید را سرش و چسباند خودش به را نفس بی بی

 

 : گفت نفس

 .  بود خوب حالش-

 

 .  داشت خود جای دیگر بی بی نشنید خودش را صدایش

 

 می حرف اش خیالی ویدای با گاهی.  زد می حرف خودش با و نشست می ؛ کرد پاک بلندش روسری با را هایش اشک بی بی

 .  کرد می دل و درد و زد

 

 .  برود کنارش به که کرد می اشاره نفس به و بود شده خم پله روی هوشنگ ؛ بود باز خانه پنجره

 

 درمی روزگارش از دمار هوشنگ کند سرپیچی دانست می نفس.  داد فحش هوشنگ به لب زیر و گرفت را دختر نگاه رد بی بی

 . گذاشت سینی توی را قندان و ریخت لیوان توی چای برایش و رفت قوری و کتری سوی به تلخی اوقات با.  آورد
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 هوالصابر

 

 : رسید گوشش به چاه ته از هوشنگ صدای.  زد در به ای تقه و ایستاد اتاقک در پشت ؛ رفت باال ها پله از

 .  تو بیا-

 

 خودش مقابل نتوانست که قدر آن.  پیچید اش بینی توی دیگر زهرمار و کوفت هزار و تریاک تند بوی ؛ کرد باز را در دست با

 : گذاشت اش بینی روی دست.  شود داخل داد اشاره دست با و شد بلند خمیده کمر با هوشنگ.  افتاد سرفه به و بگیرد را

 .  ده می بو خیلی جا این.  بهتره بیرون-

 

 و دلجویانه حالتی با و گذاشت چشمش روی دست.  برنجاند را نفس خواست نمی.  کرد خارج سینه از سنگین را نفسش هوشنگ

 : گفت منگ صدای

 

 .  َچشم روی به ای-

 

 سینی.  دهد بروز را ترسش که نبود دختری اما.  افتاد دلش به ترس درون از و بود نگران هوشنگ ناگهانی رفتار تغییر این از

 نشست رفته در زهوار تخت روی هوشنگ.  زد تکیه اتاقک دیوار به ؛ بود روشن ها کبوتر اتاقک چراغ ؛ گذاشت تخت روی را

 : گفت حال همان در.کشید خودش سوی به را چای سینی و

 

 ؟ نیاوردی خودت برای-

 

 دهانش به قندی حبه هوشنگ.  بزند حرف و کند استفاده زبانش از خواست می دلش تر کم.  داد تکان منفی عالمت به را سرش

 . کشید هورت عادتش طبق بلندی صدای با ؛ چسباند هایش لب به و ریخت نعلبکی توی را چای و کرد پرت

 : گفت منگش صدای همان با

 

 ابرِو، چشمت باال بگی شد می نه.  کبوترها اتاق تو شدی می قایم و بوم پشت اومدی می اومد می در اشکت تا.  بودی بچه-

 ... بود جایی یه تا نازکشیم منم که دونی می.  بود زیاد نازش اونم.  بودی مادرت عینهو!  بود مشکت دم اشکت

 



 ناز قدر آن منتها ؛ کشیده را نازش خودش روش به او که روزهایی چه بگوید خواست.  نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم نفس

 که داشت ناز دستش قدر آن.  کرد می خودنمایی ها سال آن ی سوخته های سیگار جای جای کمرش پشت که داشت درد کردنش

 . شنید نمی وقت هیچ راستش سمت گوش که بودش زده سیلی چنان بود سالش هشت وقتی

 

 و بود برده یغما به آباد نازی در واقع کلنگی ی خانه همین و جا این در را هایش کودکی ی همه.  کرد نگاهش انزجار و نفرت با

 می پایین و باال دهانش توی کلمات ؟ زد می ها سال آن بار مرگ خاطرات مرور از دم و نشست می مقابلش هوشنگ وقت آن

 . کند تف صورتش به را کرده متحملش هوشنگ که هایی سختی ی همه خواست می او و شدند

 

 : گفت هوشنگ به رو جدی صدای با

 ؟ بگی بهم رو ها این که جا این بیام تا کردی صدام-

 

 .  ریخت رویش چای و گذاشت نعلبکی توی و برداشت دیگری قند هوشنگ

 ! داره دوستت خیلی دایی بگم بهت که کردم صدات.  دخترم نه-

 

 مرد این قدر چه.  بود گفته مقابلش لحظه همین در هوشنگ را دنیا ی جمله ترین دار خنده ؛ نشست نفس های لب روی پوزخند

 ؟ باشد توانست می پست

 

 .  ممنون خیلی-

 

 : برد باال هایش گفته تاکید برای را دستش و زد رویش به چشمکی هوشنگ

 ... ولی نذاشتمت قو پر تو دونم می!  وهللا به نداشتمی دختره عینهو.   دیدم رو کشیدنت قد خونه این تو-

 

 : کرد اشاره اطراف به

 . کنی بپاش بریز بدم نداشتم باید که طور اون هرچند!  زدیم می سق هم با نونی یه باالخره.  نبودی هم بدی جای-

 

 . کرد نگاهش سرد نفس

 : زد پلک

 

 .  برم من شد تمام اگر-

 

 نسیم با بند روی شسته های ملحفه.  درآمد صدا به تخت جیر جیر صدای.  شد بلند تخت روی از و کشید دیگری هورت هوشنگ

 : کشید دست رویشان و رفت سمتشان به لنگان لنگ خوردند، می تکان پاییزی

 

 ! هنوزشه.  دختر نکن عجله-



 

 .  کرد می ادا"  هنوزشه"  دهد ادامه را هایش حرف خواست می وقتی!  داشت عادت

 

 !دارم کارت.  بیای کردم صدات-

 

 : گفت زد آتش و درآورد بهمنی سیگار جورابش توی از که حالی در

 

 ...ولی داری هاتو بازی هوا به سر هنوزم هرچند.  دراومدی ها بازی بچه و دخترونه دنیای اون از.  شدی بزرگ دیگه-

 

 سرش روی دست و کشید باال را دماغش آب هوشنگ.  کرد سرفه و رفت نفس حلق توی بویش ؛ کشید سیگار از عمیق پک

 .  گذاشت

 

 .  آد می ُمشتری خونه دختر واسه و ای خونه دختر بازم ولی-

 

 : گفت آرامشش همان با نفس

 ؟ بینی می مواد منم ؟ مشتری گی می که زنی می حرف جنس به راجع داری مگه-
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 و برداشت قدم نفس سوی به.  داشت نگه ریه توی را دود و زد سیگار به دیگری پک.  خورد جا نفس کالم صراحت از هوشنگ

 .  ایستاد رویش به رو

 

 : گفت طعنه به

 ! مهندس خانوم زنی می لیسانسه های حرف-

 

 هرکس او نظر از.  کرد می خطابش مهندس خانم همیشه.  است خوانده ای رشته چه دانشگاه او اصال دانست نمی هوشنگ

 ! دکتر یا بود مهندس رفت می دانشگاه

 

 : گفت نفس

 

  ؟ فهمی می.  نیستم دختری هر من! من نه.  ره می مشتری ای دخترخونه هر واسه گی می داری خوبه-

 



 سینه ی قفسه سرفه شدت از گذاشت؛ دهانش روی دست نفس.  کرد فوت نفس صورت توی را دود و داد سر ای قهقه هوشنگ

 .  سوخت اش

 

 : گفت هوشنگ

 

 دام.  هستی عاقلی دختر دونستم می.  گرفت قاب باید حرفتو این  حاللت ات ننه شیر بگم نداده بهت شیر که ات ننه.  ایول ایول-

 می!  عاقلی.  توهه حکایت(.  عاقله بخونه لیسانس که دختری میگه راست مادرم! ) ایبوه عاقل لیسانس بره که دوری ایگه راست

 .  دونستم

 

 : گفت نفس چپ گوش توی و آورد پایین را صدایش

 .  شده پیدا یکی. یاره باهات شانس بار این اما-

 

 وقتی از.  نیست طمع بی گرگ سالم دانست می.  برد عقب را صورتش کمی که طوری به.  زد برهم را نفس حال سیگار بوی

 او از و است کثیفش حقه اش همه دانست می.  کرد می رفتار نرم کمی و بود کرده عوض رنگ هوشنگ ؛ بود آمده خانه به

 .  آمد می بر هرکاری

 

 : زد لب

 ؟ چیه منظورت-

 

 :رفت عقب کمی هوشنگ

  ؟ سالته پنح و بیست-

 

 : گفت شوخی به هوشنگ!  نگفت هیچ نفس

 

 رو نفت گالن یه باس کنم فکر.  کردی رد هم پنجش دیگه که تو.  کرد مویه ضجه حالش به باس رسید بیست به که دختر میگن-

 .  نره ابروم خومو بزنم آتیش بریزم خودم

 

 : گفت نفس

 .  ندارم ازدواج خیال من-

 

 .  شد عصبی کم کم بود رفته سر دخترک سرد و تفاوت بی رفتار این از اش حوصله که هوشنگ

 

 !توله سگ رسه می دهنش به دستش یارو گم می دارم ؟ اته کله تو خر مغز مگه.  َهه دِ -

 



 .  شد تر غلیظ اخمش نفس

 .  همونه حرفم من-

 

 : گفت بار این هوشنگ

 داشته سواد اسمش نوشتن اندازه باس دختر اصال.  بده تحویلم ای لیسانسه های حرف وانستا جلوم بُزمجه عین.  بکن فکراتو-

 .  باشه

 

 : بلعید را دهاتش آب نفس

 من دادن شوهر فکر به چیه دردت.  آن می رن می راست و چپ هات مشتری.  باشه توپ باید مالیت وضع که تو ؟ باز چیه-

 ؟ خونه این تو کردم تنگ جاتو خیلی ؟ افتادی

 

 .  کرد پرت زمین روی را سیگارش هوشنک

 

 ! قدر این دیگه نه آبرویی بی دونستم می.  نداره نمک که دستی بشکنه.  بچه بیاد روت به تف ای-

 

 .  شد نمی سرش نئشگی و خمار هایش کاری کثافت و دهنی بد هرچند.  آورد می زبان به چه فهمید نمی و بود راه به دماغش آب

 

 ؟ زنی می بهم حرفو این که آوردم سرت آبرویی بی چه-

 

 : کند رام را او و شود آرام لحنش کرد سعی هوشنگ

 .  خوام می تورو صالح من.  دختر ببین-

 

 منگ و خمار لحن آن با وقتی.  نشنود را هایش گویی یاوه تا بکوبد دهانش توی مشتی و کند بلند را دستش خواست می دلش نفس

 .  شد می بد حالش زد می حرف

 

 .  ممنون خیلی-

 

 .  زدند می نوک را زمین روی گندم ها کبوتر ؛ رفت ها کبوتر اتاقک سوی به

 

 : کرد فرو اتاقک پنجره توی را سرش هوشنگ

 

 . زندگیت به ننداز جفتک قدر این.  دختر کن گوش بزرگت حرف به.  بشی خوشبخت خوام می-

 



 هایش وعده و ها حرف برابر در العملی عکس هیچ دیگر نفس که زد حرف قدر آن هوشنگ ؛ کشید برفی سفید روی دستی نفس

 صدای ؛ رفت اتاقش سوی به و شد خسته هوشنگ عاقبت. بود شدن تسلیم با برابر هوشنگ مقابل دادن نشان حساسیت.  نداد نشان

 .  بست را در و رفت بیرون اتاق از شد مطمئن رفتنش از وقتی.  رسید می گوش به هایش دمپایی لخ لخ
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.  کند تقال شد باعث بود دهانش روی که خونی دست.  زد صدا را همکارانش و نگریست اطراف به ترسیده.  بود تاریک جا همه

 را خودش و کرد باز چشم لحظه یک برای و کشید جیغ.  افتاد می نفس نفس به داشت کم کم.  گذاشت خونی دست روی دست

 خیال با و کشید عمیقی نفس ؛ کرد درک را موقعیت وقتی.  کشید عرقش از خیس پیشانی به دست و شد خیز نیم.  دید اتاقش توی

 مقابل وحشی چشم دو آن اما بخوابد کرد سعی و کشید رویش را پتو.  بود صبح های نزدیک.  نهاد بالش روی را سرش آسوده

 آتلیه آن توی را پایش توانست می چگونه. داد می فراری هایش چشم از را خواب و برد می یغما به را تمرکزش هایش چشم

 .  داشت هراس مرد آن دیدن دوباره از وقتی ؟ بگذارد

 

*** 

 

 امن چیز همه انگار اما.  کند دزدی و باشد آمده جا این به مرد آن رفتنش از پس بود نگران.  بود خودش جای در چیز همه انگار

 .  بپرسد سوالی یا و کند توبیخش لحظه هر بود نگران ؛ کرد می نگاه ساالری اقای به نگران و هوا بی.  بود امان و

 

  ؟ خزانی خانم-

 

 : گفت ساالری اقا.  کردند نگاهش متعجب رعنا بلکه ساالری تنها نه که گفت ای بله چنان

 

 .  بودن نقص بی.  متشکرم ها عکس بابت-

 

 : کرد تشکر خاطر آسوده

 

 . باشه شده واقع مقبول امیدوارم.   کنم می خواهش-

 

 : کرد نگاهش صداقت با ساالری آقای

 

 . بینم می روشن رو تون آینده.  دارید ای العاده فوق مهارت عکاسی در شما-



 

 نتوانست اش گذشته شب که بود دیشب اتفاقات نگران قدر آن.  شد جویا را ساالری جناب مادر حال و کرد تشکر زیر به سر

 یک فکر به باید رفت می پیش طور همین اگر.  بود شده برعلت مزید هم هوشنگ مشکوک های صحبت.  بگذارد هم روی پلک

 را بی بی فقط دنیا دار از ؛ داد می مرگ طعم و بود سخت برایش جانش بی بی از دوری هرچند.  بود می خودش برای مکانی

 ...بی بی اما ببیند کند اراده که وقت هر توانست می را دوستانش.  داشت

 

 .  کند اجاره را جایی یک حداقل بتواند که نداشت صورت آن به هم اندازی پس.  داد می آزارش جدایی فکر!  داد تکان را سرش

 

 : گفت رعنا

 

 ! طرف شوتی خیلی امروز-

 

 : برگشت رعنا سوی به

 

 ! نذار سرم به سر.  ندارم چیز هیچ ی حوصله اصال امروز-

 

 : نالید مشهودی خستگی با نفس.  خندیدند هردو که داد نشانش زشتی عالمت دست با و درآورد خودش از شکلکی رعنا

 

 ! رعنا یکم فقط ؟ باشه شو آدم یکم-

 

 :زد پچ ساالری چشم از دور به و داد نشانش را مانکن و جذاب پسرهای عکس تاپ لپ توی از رعنا

 

 .  شم می آدم خدا به.  کن تور واسم جوری این یکی-

 

 .  داد تکان سری افسوس با و داد نشانش سر بر خاک عالمت دست با نفس

 

 .داد گردنش به قری رعنا
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 روز چند مگر.  شد کالفه ویدا ی شماره دیدن با نگریست اش صفحه به و برد پیش دست ؛ لرزید کیف توی از نفس موبایل

.  رفت باغ ی محوطه سوی به و شد بلند صندلی روی از ببخشیدی با! ؟ داشت کارش چه دوباره ؟ بود نرفته اش خانه به گذشته

 .  کشیدند می رخ به را پاییز و بودند شده نارنجی و زرد درختان برگ و نبود خبری سبزی سر آن از دیگر هرچند

 



 : داد جواب

 ؟ بله-

 

  ؟ عزیزدلم خوبی.  سالم-

 

 .  ممنون سالم-

 

 : گفت دلجویانه ویدا

  ؟ نشدم که مزاحمت-

 

 .  نشست گرفتند می عکس چندین و نشستند می رویش و بودند عاشقش ها داماد و عروس که ای دونفره تاب روی نفس

 

 .  بگو رو کارت.  کارم وسط-

 

 .  زنم می زنگ بعدا-

 

 : درآورد حرکت به را تاب

 ؟ بگو-

 

 .  دلتنگته خیلی.  گیره می رو ات بهونه رفتی وقتی از رضا امیر-

 

 : گفت نفس

 

 باشم اذیت که جایی بودن دونی می شناسی می منو تو.  کنه می اذیتم جا اون من روز هر اومدن منتها.  شده تنگ براش دلم منم-

 .  کن گرم رو سرش.  واسم عذابه

 

 : نالید شود روان هایش اشک و کند تندی او بود منتظر که ویدا

.  کردم تباه رو زندگیت.  صورتم تو بندازی تف اصال.  بگی بهم هرچی حقمه.  خدا به دونم می.  نبودم مادرت دونم می.  نفس-

 .. باشم که خوام می امیررضا مرگ به.  فرصت یک.  بده بهم فرصت یک نفس قران تورو ولی

 

 : زد پوزخند نفس

 



 که دارم دلی نه من حقیقت.  کنی نرم منو دل نکن سعی گرفتن آبغوره با االنم!  وقت هیچ.  ویدا نبودی بودن آدم وقت هیچ تو-

 .  دیگران نه بسوزه خودم واسه

 

 : زد حق ویدا

 

 .  باشم هام بچه با روز سه دو قد.  کردم جمع رو پوالم.  روز سه دو واسه فقط.  شمال بریم امیر تو و من بگم که زدم زنگت-

 

 .  کارمه اوج.  ندارم رو وقتش-

 

 می جمعیت میان و گرفت می را دستش بی بی هم آن.  عبدالعظیم شاه زیارت هم آن بود، بی بی با رفتند می که سفری تنها

 .  کشاندش

 

 : پیچید نفس گوش توی صدایش امیررضا

 ؟ آجی آجی؟-

 

 گریستن به شروع تلفن پشت از امیررضا.  کرد نمی اذیت را او امیررضا بوسیله ویدا کاش ای.  بست درد با را هایش چشم نفس

 .  کرد

 

 .. گفتی دروغ اما.  آی می گفتی تو-

 

 : گفت ناراحتی با

 

 .. جان امیر-

 

 : گفت گریه با امیررضا

 

 .  آی می بازم گفتی بهم.  بدی خیلی.  دادی قول بهم-

 

 را لبش پوست عصبی.  گذاشت اش پیشانی روی دست.  شد بلند تاب روی از امیررضا های قراری بی و اصرار از کالفه نفس

 .  بود مهربانش امیررضای روزهایش این ی پیله شیله بی و خوب آدم تنها.  برنجد دستش از امیررضا آمد نمی دلش.  جوید
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 هوالزراق

 

 . شکست می را میانشان سکوت که بود صدایی تنها داریوش صدای و بودند نشسته ماشین توی

 

 .  کوبید فرمان روی دست با و فرستاد شیطان بر لعنتی رضا.  شد خاموش جاده میان و افتاد کردن پت پت به وانت

 

 .  قراضه لعنت پدرت بر اِی-

 

 : گفت خشم با رعنا

  ؟ بود وقتش االن-

 

 نداشت را داشتنی دوست پسرک ی گریه دیدن طاقت.  بگوید نه امیررضا به بود نتوانسته.  بود غرق خودش دنیای توی اما نفس

 برایش ویدا زن، آن با رفتن سفر.  کرد می سواستفاده امیر به نسبت او ی عالقه از ویدا دانست می هرچند.  داد دلش به دل. 

 .  گشتند برمی و ماندند می شمال روزی دو ؛ نبود خوشایند

 

 : گفت حال همان در.  داد باال را ماشین کاپوت و رفت بیرون ماشین از رضا

 

 .  بری کنم ردت باس.  کردی خودت معطل راه وسط مارو شرافتت به تف-

 

 رو طعنه به و برد بیرون ماشین از را سرش.  نگریست گفتند می ناسزا چاره بی وانت به زیرلب هردو که رعنا و رضا به نفس

 : گفت رضا به

 

  ؟ خوای نمی کمک رضا داش-

 

 : کرد بلند را سرش رضا

 .  جا همون بشین تو.  داداش جون نه-

 

 : گفت رعنا



  ؟ آد می بر ما از هم کمکی حاال نیست-

 

 : گفت شوخی به رضا

 

  ؟ گوزه می ُمرده مگه آخه-

 

 .  پرید پایین وانت از خنده با نفس و شد بلند دخترها جیغ

 

 ؟ بیفته راه ماشینت کنم مجی اجی االن همین نکن کاری-

 

 اش پیشانی شد سبب کار این هرچند.  کرد پاک را اش پیشانی دست پشت با و کشید ماشین کردن کاری دست از دست رضا

 .  شود روغنی

 

 : گفت نفس به رو

 

  ؟ کردی نمی رو و داشتی خودت تو چیزهایی همچین یه-

 

 : ایستاد سرش باالی نفس

 

  ؟ قراضه این چیه.  بفروشیش باید دیگه-

 

 : گفت رعنا

 

 ؟ بگیری وامی یه تونی نمی رضا-

 

 : داد تکان سر افسوس با رضا

 

 ؟ خواین می حمال ؟ کنم همراهی قصر تا رو ها ملکه بگیرم بلند شاسی ماشین بگیرم وام-

 

 .  بزند استارت و بنشیند فرمان پشت کرد اشاره نفس به بار این

 

 : گفت رعنا

 



 ! سروری.  جون از دور-

 

 غر چرخاند می را سوییچ که حال همان در.   داد انجام را گفت رضا که کاری ؛ نشست صندلی روی و زد دور را ماشین نفس

 : داد قرار مخاطب را نفس رضا.  زد می

 

 .  نمیدم کسونش کس به اما اس ترشیده دخترم گفتم!  زیاده نازش.  تر آروم-

 

 هایشان خانه راهی بهتری ی روحیه با بار این و شدند سوار.  آورد پایین را کاپوت رضا و زد استارت باالخره.  خندیدند هرسه

 .  کرد خداحافظی شد پیاده رضا وانت از که همین.  شدند

 

 ! شد می سرد داشت کم کم هوا.  برد فرو مانتویش جیب توی را هایش دست ؛ وزید می خنکی نسیم
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.  دهد تشخیصش توانست نمی سر پشت از ؛ کرد ریز را هایش چشم زد می قدم شان خانه در دم که مردی دیدن با ؛ کرد بلند سر

 . شناخت نمی را هوشنگ های مشتری از کدام هیچ هرچند

 

 : گفت مرد به رو زیرکی با!  داد نمی تله به دم!  کرد نگاه کوچه سوی هردو به احتیاط برای هوشنگ ؛ شد باز خانه در

 

 ؟ فرمایش-

 

 .  کرده معرفی قیچی صادق شمارو-

 

 : شد تر غلیظ اخمش هوشنگ

 

 !  فرستاده اشتباه ؟ خریه کدوم صادق-

 

 . شد بستنش مانع و گذاشت در الی را پایش مرد که کرد گرد عقب

 

 : گفت تلخ گوشت هوشنگ

 

 . جوون چسبه نمی ما به ها وصله این.  کارت رد برو-

 



 بار چندین را هایش چشم وحشت با.  باشد مرد آن توانست نمی نه.  شد میخ زمین روی پاهایش ؛ کرد نگاه مرد رخ نیم به نفس

 .  نبود استراحت وقت حال اما.  کرد می کجی دهن اش خسته پاهای به زمین شیب.  کرد بسته و باز

 

 خیال و فکر از و است شده خیاالتی حتما که گفت خودش با بار چندین ؛ گرفت سنگر خالی زمین پشت و بازگشت را آمده راه

 آن خانه، در دم جا آن اما.  بود خودش خود.  بگیرد اشتباه کسی با را مرد آن تواسنت نمی .  نداشت امکان!  نه اما.  زده توهم

 !  نبود مرد آن از اثری انداخت شان خانه به نگاهی ؛ گذشت دقیقه چند ؟ بود هوشنگ های مشتری از نکند ؟ هوشنگ با هم

 

 !  زد می شور عجیب دلش ؛ بود افتاده نفس نفس به

 .  کرد می خطر احساس و نداشت امنیت اصال خانه این

 

**** 

 

 ؛ بود گذاشته خودش حال به را نفس هوشنگ.  گذاشت کیف توی و کرد آماده روزه دو مسافرت به رفتن برای لباس دست دو

 که بود آن اش خوبی.  شده رد و زده حرفی مواد مصرف بخاطر شاید و آمده پایین شیطان خر از شاید کرد فکر خودش با نفس

 نمی پا از سر برود شمال به امیررضا و ویدا با خواهد می نفس فهمید وقتی بی بی.  شد نمی نفس پاپیچ زیاد و بود کرده فراموش

 !  ببینتش نداشت دوست حتی و آمد نمی دیدنش به ویدا دانست می هرچند.  شناخت

 

 روز دو برای بود خوب.  بوسید را چروکش سفید و تپل ی گونه و کرد رها بی بی آغوش توی را خودش وجود ی همه با نفس

 : کرد پاک را هایش چشم نم بی بی. بود جانش بی بی از دوری اش بدی.  گرفت می فاصله خانه این از

 

 .  بو خوت موظب دا-

 

 . چشم-

 

 .رفت و انداخت دوش روی را اش کوله.  بود رفتنش ی بدرقه بی بی درد پر های چشم دیدن
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 هوالسمیع

 



 سر مدام.  ندارد را او با شدن صحبت هم برای تمایلی دخترجوان دانست می.  داد می قرار مخاطب را نفس احتیاط با ویدا

 دست امیررضا.  بود راضی هم بودنش اندک همین به اما.  کرد می صحبت او با و کرد می گرم امیررضا با را خودش

 . کنند زندگی متری شصت ی خانه آن در همیشه برای تا اند آمده کرد می فکر ؛ کرد نمی رها نفس دست از را کوچکش

 

 مقدار ؛ ندارد چنانی آن مالی وضع ویدا دانست می.  کرد نگاه بودند هم روی به رو هایش اتاق که خوابه دو نقلی ی خانه به

 : گفت نفس که کند ممانعت خواست اخم با ویدا.  گذاشت کیفش توی پولی

 

 .  کنی قبول اینو باید باشم راحت خوای می اگه-

 

 .  گرفت او از را نگاهش درد پر ویدا

 

 .  کرده بزرگت خوب دام انگار.  شی می بزرگ معرفتی و مرام چه با ببینم تا نبودم-

 

 : نگریست دریا کنار امیررضا بازی به.  زد تلخندی نفس

 

 .  بمونی تونستی می خواستی می اگه-

 

 : گرفت شدت هایش اشک ویدا

 

 .  شه نمی سرش زندگی از هیچی که احمق آدم یه.  بودم معنا تمام به احمق یه.  نفس نبود دستم تو هیچی.  تونستم نمی قران به-

 

 : کشید عمیق دم نفس

 

 مادری حقم در اصال تو ویدا.  ره نمی کتم تو رقمه هیچ بذاری، من جمله از همه روی پا و بری که این.  کنم قبول تونم نمی-

 ؟ نکردی سقطم چرا.  کردی کثیفی دنیای وارد منو ناخواسته.  نکردی

 

 .  گذاشت صورتش روی را هایش دست ویدا

 

 .  کنم سقط خواستم می وگرنه.  نذاشت دام-

 

 : گفت بلندی صدای با و داد تکان دست نفس برای امیررضا

 

 .  آجی بازی بیا-

 



 : افزود ویدا به رو سپس.  گفت ای باشه متعاقب نفس

 

  ؟ نشدی خسته بگیرن تصمیم برات دیگران مدام دنیا این تو که این از-

 

 عادی کرد سعی و کرد پاک را هایش اشک شال ی لبه با ویدا.  دوید هردویشان سوی به ویدا سرخ های چشم دیدن با امیررضا

 : پرسید بود کرده عادت ناامیدش و گریان همیشه مادر دیدن به که پسرک.  برسد نظر به

 

 ؟ کنی می گریه چرا مامان-

 

 : کشید سرش روی دست و کرد بغلش ویدا

 

 .  دارم آلرژی جا این هوای به.  عزیزم هیچی-

 

 : گفت محبت با و گرفت را امیررضا دست نفس

 

 .  بیام منم تا برو-

 

 ! رفت و داد سرتکان کودکانه امیررضا

 

 : گفت ویدا

 

 ! مرگه عین شاهرخ مثل آدمی با کردن زندگی.  نباشی وقتم هیچ امیدوارم و نیستی من جای.  نیستی من جای-

 

 . بود شاهرخ مانند شخصی حضور ؛ رفت می ویدا ی خانه به دیر به دیر هم خودش که دالیلی از یکی

 

 توانست نمی هم بود ندیده چشمش به  که غذاهایی خریدن حتی ؛ اش مدرسه در دم های آمدن ؛ نداشت او به نسبت خوبی حس

 . آمد نمی خوشش او از و بکند اش زده هیجان

 

 . بزند فریاد خواست می که نشست می او در انزجار حس قدر آن!  دستش گاه بی و گاه گرفتن

 

 : گرفت را دستش ویدا که بخوابد کرد قصد نفس رفتند خانه به وقتی شب

 



 اون. بمونه دلش تو خوش خاطره یک بذار و کن بازی نقش جلوش یکم شده که هم امیررضا خاطر به.  نه من خاطر واسه نفس-

 .  ننویس معصوم طفل اون پای قرآن رو تو منو های کاری کم و گناه است بچه

 

 سرکشی قصد فهماند او به سکوتش با.  کرد می داد بی زن این های چشم در عجز.  کرد نگاه ویدا های چشم توی ثانیه چند نفس

 می انجام را کار این اوایل همان شاهرخ وجود با بگیرد کناره او از خواست می اگر و داشت دوست را امیررضا هرچند.  ندارد

 خودش را ها ظرف ؛ خوردند شام باهم.  بگذرد خوش امیررضا به تا بودند آمده.  داد می ویدا به را حق جورهایی یک.  داد

 تا زمین ویدا با سفرش این به نسبت ها بچه با هایش آمدن شمال.  خوابید ویدا روی به رو اتاقِ  توی خواب موقع شب.  شست

 .رفت می راه ابرها روی انگار ویدا هرچند.  بود معذب کمی زد می قدم ویدا کنار وقتی.  داشت فرق آسمان

 

 "لپی دو فالفل رفتیم ها بچه و معین با امشب نبودی.  خالیه خیلی جات"  بود نوشته برایش رعنا درآورد را موبایلش

 

 زندگی که ها بعد معین قول به.  کردند می برگزار سور دولپی ی مغازه داشتند تولدت یا جشن وقتی.  بود هایشان فانتزی از یکی

 .  کردند می ها گذشته از یادی و خندیدند می روزهایشان این به شد می رو آن به رو این از شان
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 سالن توی از ؛ نرفت پایین گلویش از اش بی بی بدون کباب هرچند.  زدند کباب امیررضا خواسته به ؛ بود گرفته دود بوی

 ببیند تا ایستاد راهرو توی و کرد تیز گوش بیشتر کمی است شده خیاالتی کرد فکر اول.  رسید گوشش به بحث و جر صدای

 : رفت فرو هم توی هایش سگرمه ویدا و شاهرخ صدای شنیدن با که است تلوزیون صدای

 

 ؟ جا این بیای پاشی گفته کی مرگت خبر-

 

 : گفت گذاشت می دهان توی خیاری که حالی در شاهرخ

 

  ؟ بیرون بذاری پاتو من اجازه بدون گفته کی.  زنیکه شو خفه-

 

 : غرید ای شده کنترل صدای با ویدا

 

 ؟ بگیری تصمیم واسم که باشی کی تو میرم بخواد دلم هرجا.  کنم می باشم داشته دوست که هرکاری-

 

 دندان میان از و گذاشت گردنش روی دست شاهرخ.  شد جاری زن بینی از خون.  کوبید ویدا دهان توی دست پشت با شاهرخ

 : غرید هایش

 



 می شمال سفر واسم که حاال. کردی باز زبون دهنت تو نزدم ؟ شدی هار.  بشه زنده چشات جلو پدرسگت پدر کنم می کاری-

 .. ذاری می پا خواد می دلت هرجا ها هرجایی عین گیری می بچمم دست و ری

 

 به ویدا با که فرستاد لعنت را خودش.  بکشد عمیق نفس کرد سعی و گذاشت قلبش روی دست که قدری به.  شد فشرده نفس قلب

 .  است آمده شمال

 

 : گفت گوشش توی و گرفت ریشه از را موهایش شاهرخ.  نداشت آمدن بند قصد و بود جاری ویدا بینی از خون

 

 .  جاست این که خانومم حوریه-

 

 .  کرد شاهرخ صورت توی تف ویدا.  زد برایش چشمکی خندی نیش با سپس

 

 .  رفت عقب به ویدا سر ؛ شد بیشتر شاهرخ دست فشار

 

 : گفت شاهرخ

 

 .  پدرسگ رسم می خدمتت.  بریم جا این از تا خوری نمی اضافی... گ-

 

 ! شرف بی.  عوضی گمشو-

 

 : گفت وقاحت با شاهرخ

 

 .  برادرته اون و اجداد ابا شرف بی-

 

 می قراری بی سینه توی قلبش.رفت می شده خراب این از تر سریع هرچه باید فردا.  بست را در آرام و رفت اتاق توی نفس

 ویدا.  کرد جلب را اش توجه در ی تقه.  کرد می نگاه خواب در غرق امیررضای به و نشسته اتاق در ساعت چند نفهمید.  کرد

 : زد لبخند نفس روی به.  بود کرده پنهان کرم خروار زیر را صورتش رنگی بی و کبودی.  شد وارد

 

 .  ها وروجک.  شماها خوابین می قدر چه-

 

 : زد لب نفس

 

  ؟ اومده شاهرخ-

 



 .  داد تکان سر و نشست کنارش ویدا

 

 .  نشسته سالن تو.  اومده خبر بی.  آره-

 

 ی اندازه به خودش ویدا زندگی.  بزند غر ویدا جان به خواست نمی.  نگریست امیر خواب در غرق صورت به سکوت در نفس

 .  بود مند گله همیشه ازش و رفت می یادش همیشه را این و بود تالطم پر کافی

 

 ... خواست هرچی.  بازار ریم می شب تا امیر با امروز.  گردم برمی فردا-

 

 : پرید کالمش میان ویدا

 

 .  نفس بمونیم دیگه روز چند تا ندارم مشکلی اصال من-

 

 و داشت می نگه سرخ سیلی با را خودش صورت او مقابل قدر چه ویدا. .  بود عجیبی حال یک دلش.  کرد بلند سر دخترجوان

 .  زد نمی دم

 

 .  متاسفم واقعا.  ویدا بمونم روز دو از بیشتر تونم نمی که گفتم بهتم.  زیاده کارام من-

 

 را صدایشان که بیاورد ویدا روی به خواست نمی.  بوسید را اش شانه و کشید آغوش در را او غافلگیرانه حرکت یک در ویدا

 .  است شنیده

 

 که آن بی همیشه مثل.  کرد گرمی سالم دیدنشان با شاهرخ ؛ رفتند بیرون اتاق از.  بود کسل کمی.  شد بیدار خواب از امیررضا

 : گفت زیرکی با شاهرخ.  داد را جوابش کند نگاه شاهرخ صورت به

 

  ؟ برین خواین می جایی-

 

 : گفت امیر

 

 .  بازار ببره منو خواد می نفس آجی-

 

 : گفت و شد بلند جایش از شاهرخ تعجب کمال در.  ندهد نشان العملی عکس شاهرخ کرد می خدا خدا دل در نفس

 

 .  رسونمتون می-

 



 .  رفت هم توی هایش اخم ویدا

 

 .  برن بذار.  راحتن خودشون-

 

 : کرد نفس به رو شاهرخ

 

 . رسونمشون می بخواد هرجا.  شه می خسته خانوم نفس-
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 سنگین نفسش اندامش روی شاهرخ سنگین های نگاه از.  شود تنها ثانیه یک برای او با خواست نمی دلش.  داشت تهوع حالت

 .  خورد می هم بر بودنش زن از حالش و شد می

 

 : گفت نفس

 

 .  کنم رویی پیاده دم می ترجیح.  نیست راهی بازارچه تا.  نیست احتیاجی.  متشکرم خیلی-

 

 .  رفت و پوشید را هایش کفش و گرفت را امیر دست سپس

 

 که بود وجودش در طنازی قدر آن و بود شده بزرگ نظرش در نفس ؛ افتاد راه سرشان پشت نفس حرف به توجه بی شاهرخ

 .  شد می سنگین او روی نگاهش ناخواه خواه

 

 شاهرخ وجود که قدر آن ؛ بود کالفه نفس.  کردند می خرید ها فروش دست از و بود گرفته را امیر دست ؛ کرد نگاهش دور از

 اعتراض صدای که بود گرفته دست توی محکم قدر آن را امیر دست.  فرستاد لعنت را او دل در.  کرد می حس حوالی همین را

 .  نشست لبش روی اجمالی لبخند.  شد بلند پسرک

 

 هرچه و رفتند راه باهم ها ساعت.  داد دستش به را بود خریده امیررضا برای که حصیری کاله.  بود شده انگیزی دل عصر

 کشید آغوشش در محبت با و بوسید را سرش پسرک هیجان و ذوق دیدن با.  خرید برایش و بیاورد نه نتوانست خواست می امیر

 . کند پشت بهش توانست نمی که قدر آن.  بود معصوم خیلی او. 

 

 ذوق با و کرد پهن سالن توی را نفس اهدایی های خوراکی و بازی اسباب امیر ؛ نبود ویدا از خبری رسیدند خانه به وقتی

 .گرفت دلش نفس که بود مسکوت قدر آن خانه فضای.  کرد می نگاهشان

 



 را اش توجه کیفش روی نایلونی.  کرد می درد زیاد رفتن راه شدت از پاهایش.  درآورد سرش از را شال ؛ رفت اتاقش توی

 امیررضا که این فکر با خورد در به ای تقه.  بود خریده چیزی برایش ویدا حتم به.  برداشت را نایلون و شد خم ؛ کرد جلب

 : گفت باشد

 

 .  بفرمایید-

 

 دیدن با برگشت در سوی به نفس.  بست آرام را در و شد اتاق وارد شاهرخ.  کرد مانتویش های دکمه کردن باز به شروع و

 : کرد نگاهش فراخ های چشم با.  ایستاد حرکت از قلبش شاهرخ

 

  ؟ شما-

 

 .  نشاند لب روی داری منظور لبخند شاهرخ

 

 .  نباشی خسته-

 

 : نشاند ابروهایش میان کمرنگی اخم.  نبازد را خودش کرد سعی.  بود رسیده سکته مرز به نفس

 

  ؟ برین بیرون اتاق از شه می.  ممنون-

 

 کم کم .  انداخت سر روی و برداشت کیف روی از را شال نفس.  خورد سر نفس اندام روی نگاهش.  نرفت رو از شاهرخ

 ؟ بیاید او تنهاست اتاق در وقتی داشت معنی چه.  شد می عصبی داشت

 

 : کرد اشاره نایلون به شاهرخ

 

  ؟ اومد خوشت-

 

 : گفت شاهرخ.  گرفت شد می ختم نایلون به که را او نگاه رد متعجب نفس

 

 . بیاد بهت کنم فکر-

 

 : کرد صدایش امیر.  کند فوران بود ممکن لحظه هر و داشت بدی حال نفس.  کرد نگاهش مشتاق سپس

 

  ؟ بابا-

 



 : گفت نفس به رو و نداد را جوابش شاهرخ

 

 ؟ داری دوستش ببین کن باز-

 

 :گفت برود بیرون اتاق از او که آن برای نفس

 

 .  خوام نمی شمارو هدایای من ولی.  ممنون خیلی کنم می نگاهش بعدا-

 

 .  بود شده روحش سوهان امیررضا صدای.  شد نزدیک او به گام یک شاهرخ

 

  ؟ کجایی ؟ بابایی-

 

 .  کند لعنت را شاهرخ خدا.  زد می میان در یک قلبش های تپش نفس

 

 : گفت زیرکی با

 

 .  رم نمی جایی نکنی نگاه رو ات هدیه تا-

 

 : برد باال کمی را صدایش تن نفس

 

 .  لطفا.  بیرون برین-

 

 : زد می صدا را پدرش چنان هم امیررضا

 

 ؟ بابایی-

 

.  کرد تویش دست و برداشت را نایلون بیاید پایین شیطان خر از او که آن برای نفس.  شد نزدیک دیگر گام یک اعتنا بی شاهرخ

 نداشت سینه توی نفسی دیگری.  شد می تر فراخ لحظه هر هایش چشم رنگ قرمز زنانه زیر لباس ست دیدن از ؛ بهت کمال در

 بیشتری عمق لبخندش شاهرخ.  ترسید می مرد این وقاحت از.  ریختند پایش نوک سرتا نوک از سرد آب پارچ یک انگار. 

 از نایلون.  کرد لرزیدن به شروع بود خریده برایش او که نجسی لباس به که نفس دست.  کرد نگاه او اندام به باز و گرفت

 . خورد سر دستش

 

 : گفت شاهرخ

 



 ... دونم می.  شم می دیوونه کنم می تصور توش تورو وقتی-

 

 : کرد اشاره در به نشدنی مهار خشم با نفس

 

 .  االن همین.  بیرون برو اتاق از-

 

 : گفت شاهرخ

 

 .  لوندی خیلی-

 

 : بود افتاده نفس نفس به جوان دختر

 

 .  عوضی ی مردتیکه بیرون اتاق این از گمشو-

 

 توجه بی شاهرخ.  کرد منع رفتن از را او مرد دست که رفت در سوی به خشم با نفس.  شد نزدیک او به دیگر گام یک شاهرخ

 : گفت دخترک راست سمت گوش توی نفس های داد بی و داد به

 

 می دیوونه منو هات گیری کناره همین... مادرت از تر بیش حتی... جذابی خیلی.  شدی بزرگ قدر چه تو.  شم می دیوونه دارم-

 .. کنه

 

 مردی.  برود غارت به شاهرخ مانند کثیفی و باز هوس مرد دست به خواست نمی.  بود اش پاکی اعتبارش تنها.  کرد تقال نفس

 همیشه!  نگو مادرت به کرد می زد گوش و خرید می خوراکی برایش همیشه و کرد می نگاهش خاصی جور یک بچگی از که

 استتار دوستش چادر با دید می مدرسه دم را او وقت هر و کرد می پرت صورتش توی را خرید می برایش که هایی خوراکی

 . کرد می

 

 .  گذاشت نفس دهان روی دست شاهرخ

 

 ! خواد می دلت هم تو دونم می بفهمه ویدا ذارم نمی!  هیس-

 

**** 
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 هوالعادل

 

 شوم های فکر و شود نزدیک او به داد می اجازه خودش به مادرش شوهر که بود داده انجام حرکتی چه.  آمد می بدش خودش از

 چرا.  کردند می نگاه هایشان نیاز رفع برای ای وسیله چشم به او به بودند اطرافش که هایی مرد چرا.  ببندد نقش سرش در

 .  بود بیزار بودنش زن جنس از همیشه

 

 .  بیرون جا این از برو.  نگذره ازت خدا.  عوضی آشغال یه تو-

 

 گذاشت نمی.  بدهد هول عقب به داشت مانتویش کردن باز در سعی که را کثیفش های دست و او کرد سعی نشدنی مهار خشم با

 وقت حال.  بود دویده علف و آب بی بیابان در ها کیلومتر انگار ؛ نشست اش پیشانی روی عرق. شود دار خدشه ای ذره نجابتش

 .  دید نمی چیز هیچ و بود شده کور هایش چشم انگار شاهرخ ؛ نبود شدن تسلیم

 

 به خواست می او از و زد می صدا را نفس التماس با.  خورد سر اش گونه روی دیگری از پس یکی هایش اشک امیررضا

 .  دوید سویش به گریانش های چشم و امیررضا دیدن با شد خانه وارد خرید های کیسه با ویدا.  بیاید کنارش

 

 : زد زانو پایش مقابل

 

 ؟ کجاست نفس آجی ؟ شده چی-

 

 : گفت گریه با امیررضا

 

 .  نیستن آجی نه بابا نه-

 

 .  برگردد تا بنشیند جا همان گفت او به چگونه نفهمید و بوسید را امیررضا سر.  کوبیدند زن صورت به سیلی انگار

 

 نفس به متعلق که اتاقی ی بسته در دیدن با که مزمن ی دلشوره یک.  افتاد شور به دلش چرا دانست نمی.  رفت ها اتاق سوی به

 با ؛ فشرد را در.  زد می میان در یک هایش نفس.  است بازنده او که گفت می گوشش توی نفر یک انگار.  افتاد جانش به بود

 از صورتش اما ریخت نمی اشک نفس.  گذاشت دهانش مقابل دست زده حیرت و ماند باز دهانش رویش پیش ی صحنه دیدن

 به محکم ویدا.  بود افتاده زمین روی شالش و پریشان موهایش.  بود داشته نگه محکم را مانتویش و بود شده قرمز ترس شدت

 : گفت وحشت با انداخت چنگ خودش صورت

 

 ! غریب امام یا-

 



 به شروع هایش دست.  انداخت چنگ گلویش به و داد دست او به خفگی حس کرد می نفس با داشت شاهرخ که کاری دیدن از

 بودن لحظه یک توانست نمی.  زد چنگ را اش کوله و شد خم و انداخت شاهرخ صورت توی را دهانش آب نفس.  کرد لرزش

 .  کند تحمل را خانه این در

 

 : کرد حمله شاهرخ سمت به ویدا

 

 ؟ کردی می غلطی چه داشتی ؟ کردی می غلطی چه داشتی-

 

 به ویدا.  کرد می غلطی چه داشت بود فهمیده تازه انگار.  بود کرده فروکش اش حیوانی خوی آن گرفت؛ فاصله نفس از شاهرخ

 .  فرستاد می لعنتش و زد می چنگ او

 

 سر بالیی حتم به ماند می شده نفرین ی خانه این در دیگر ی دقیقه یک اگر ؛ رفت بیرون اتاق از زنان نفس نفس جوان دختر

 .  کرد پا به را هایش کفش نفس.  ورچید لب او دیدن با امیررضا.  آورد می خانه این اعضای و خودش

 

 : گفت امیررضا

 

 ؟ بری خوای می چرا آجی-

 

 ؟ است هرز دستش ؟ است ناپاک چشمش و دارد من روی هرز نگاه پدرت ؟ گفت می چه مثال!  ندارند جواب چراها بعضی

 

 .  بود کوچک بزرگش دردهای برای زیادی امیررضا.  بیاورد بیرون اش کودکی دنیای از را او خواست نمی

 

 :  کشید سرش روی دست

 

 .  نکنی اذیتش.  چشم بگو بهش گفت هرچی.  باش مامانت مواظب.  دارم کارم کلی برم باید-

 

.  زد بیرون آنجا از و انداخت خانه و امیررضا جانب به نگاهی آخر بار برای.  بست مثبت معنای به را زاللش های چشم پسرک

 !  بود غروب دم

 

 ؟ نفس-

 

 .  ببیند را ویدا خواست نمی دیگری وقت هیچ نه و حال نه.  نکرد سرش پشت صدای به اعتنایی

 

 : نالید ویدا.  کند دفاع خودش از او تا نایستاد حتی نفس.  کرد می صدایش زد می خودش صورت به که حالی در ویدا



 

 که بمیرم الهی...مقصرم من... بمیرم الهی... نفس بشم تیکه تیکه الهی... توروقران.  وایسا پرستی می هرکی به تورو.  نفس-

 ... جا این بیای باهام کردم اصرار بهت

 

 ترسیده خیلی.  کند نگاه را شده نفرین ی خانه آن و برگردد عقب به خواست نمی حتی ؛ کرد بلند تاکسی اولین برای را دستش

 از همه تا زد می آتش را خودش بعدش ؛ اورد می سرش بالیی چه شاهرخ نبود معلوم رسید می دیرتر دقیقه یک ویدا اگر بود،

 . شوند خالص شرش

 

 .  کرد می تازه نفسی یک او و شد می متوقف زندگی از لحظه همان در دنیا کاش!  بست را هایش چشم شد ماشین سوار که همین

 

 نگرانم"  فرستاد مضمون این به پیامی ویدا برای و درآورد را موبایلش.  داد تکیه صندلی پشتی به را سرش و کشید عمیق آه

 "  باشید خودتون مواظب.  تهران گردم برمی. نیست درست شده خراب اون تو موندنم.  نباش

 

 . کرد خاموش را موبایلش سپس
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  رعنا.  بود شده دیگری زمان هر از تر محتاط.  کرد تند پا سویش به رضا وانت دیدن با

 رد را آتلیه در ماندن بیشتر برای ساالری آقای پیشنهادهای.  رفت می آتلیه به تنها خودش مدت این در و بود احوال ناخوش کمی

 که همیشه.  شود سبز راهش سر دوباره غیب تیر مانند درست مرد آن بود نگران.  گشت بازمی خانه به ساعت سر و کرد می

  .  دربرود قسر بتواند که نبود یار او با شانس

 

 : گفت دیدنش با رضا

 

 .   سالم-

 

 : داد را جوابش نفس

 

 ؟ کشیدی زحمت چرا.  اومدم می خودم.  رضا داش سالم-

 

 بنشیند نفس های لب روی لبخند شد سبب کارش همین.  گفت کرد می پاره و تکه او که هایی تعارف به بابایی برو لب زیر رضا

 . 

 

 . برد باال را ماشین ی شیشه ؛ بود شده سرد هوا.  کشید آغوش توی را هایش دست نفس



 

 اما.  بود گذرانده محل های بچه و رعنا و او کنار در را اش نوجوانی و کودکی روزهای که قدر آن ؛ بود صمیمی رضا با خیلی

 طور چه.  داشت می نگه سرخ سیلی با خودشان مقابل را صورتش رضا که وقتی هم آن ؛ بگوید مشکالتش از آمد نمی دلش

 .  بکند او مسائل قاطی را خودش مشکالت آمد می دلش

 

 : گفت رضا

 

 .  کردیم تعطیل کارو زود امروز زحمتی؟ چه-

 

 ؟ چرا-

 

 .  شود معذبش بیشتر نفس خواست نمی.  برود او دنبال به که آن برای بگوید خواست نمی

 

 !  آخه پرسی می سوال قدر چه!  بود کم ها تعمیراتی چون-

 

 .  کرد نگاه او رخ نیم به لبخند با نفس

 

  ؟ چیه قیفی بستنی با نظرت هستی مشتی قدر این که حاال-

 

 : زد هوا در بشکنی رضا

 

 !  شدم بهشت وارد انگار دیگه که باشه تو مهمون اگه که دونی می-

 

 : گفت نفس به رو و آورد باال را دستش سپس

 

 ! قدش بزن-

 

 بگذارد سرش به سر قدر آن کرد سعی ؛ شد نفس نگران های چشم ی متوجه رضا. زد او دست کف به را دستش کف محکم نفس

 .  شود پرت حواسش تا بخنداند را او و

 

 : گفت رضا به رو زد می لیس را اش بستنی که حالی در نفس

 

 ؟ بخوره بستنی سرما این تو دیدی کیو-



 

 : گفت رضا

 

 .  کنی می ام بستنی هوس وقت اون تو هوا این تو زنه می لرز سگ آدم.  تویی مقصر-

 

 .  خندید نفس

 

 ؟ رضا نه.  نیست عادی های آدم شبیه هیچیمون ما-

 

 های سختی که رضا را، اش هجی به هجی که هایی حرف.  بود نهفته نفس ی جمله پس در حسرت قدر چه ؛ کرد بلند سر رضا

 .  کرد می درک بود کشیده زیادی

 

 ؟ چیه منظورت-

 

 : داد فاصله دهانش از را بستنی نفس

 

.  نشدیم بزرگ پنبه الی.  هستیم کلفتی پوست های بچه یعنی.  نکردیم زندگی عادی.  نشدیم بزرگ عادی.  نداشتیم عادی زندگی-

 .  نداشتیم کش ناز مطلب لپ اقا.  شدیم می بلند باید داشتیم که دردی اون با شدیم می زیلی و زخم زمینُ  رو افتادیم می وقتی

 

 : داد تکان سر افسوس با رضا

 

 .  کنیم می جون داریم سگ عین که االنم-

 

 : گفت نفس

 

 ؟ نه خندیم می روزها این به بشیم ای کاره یه فردا پس.  آد نمی دست به سادگی به چیز هیچ خب ولی-

 

 : گفت رضا

 

.  ایم کوچه یه خم اندر و نداریم پولی که ما.  بشه شروع پ با که باشی داشته چی دوتا باید زمونه این تو االنه ؟ کاری کجای-

 ! هیچ برم قربونش که هم پارتی

 

 .  زد زل اش بستنی به نفس



 

 .  کنی می پیشرفت خدا به.  زنی می رو خودت تعمیرگاه زودی به هم تو ولی-

 

 : داد تکان هوا در دستی رضا

 

 رسم می هیچ به کنم می جون هرچی.  شده سفید دندونام عین موهام خودم اقای بشم تا.  شود آب صاحبش دل شود گاو گوساله تا-

. 

 

 می صورتم تو کوبنده هارو حقیقت خیلی.  باشم خوش رویاهام تو بذار ؟ رعنا شدی توهم چته.  نباش یأس آیه قدر این رضا اه -

 .  گی

 

 : خندید غش غش رضا

 

 ؟ کنم پرت صورتم تو رو حقایق بیشتر یا بشه من سهم و نخوری رو بستنیت خوام می مشخصه-

 

 توی کمی.  کند جیب توی دست او نگذاشت رضا هایشان بستنی خوردن از بعد.  خندید و گذاشت صورتش مقابل را دستش نفس

 بستن حال در شاپور آقا ؛ داد تکان دست رضا برای کوچه سر.  رسیدند خانه به غروب های نزدیک ؛ زدند چرخ ها خیابان

 قدم خانه سوی به و انداخت دوش روی را اش کوله. بست می را اش مغازه زود قدر ای که بود عجیب. بود اش مغازه ی کرکره

 داد ادامه زدنش قدم به اعتنا بی ؛ کرد حس سرش پشت از را هایی قدم صدای.  بود بیزار یشان کوچه بودن خلوت از ؛ برداشت

 شخص و کرد زیاد را سرعتش.  برنگشت سر پشت به.   کرد می تعقیبش و بود سرش پشت شخصی انگار ؛ کرد تیز گوش اما

 مردی هیبت دیدن با ؛ برگشت عقب به فشرد اش پنجه میان را اش کوله ی دسته.  بخشید سرعت هایش گام به هم سرش پشت

 . انداخت جانش به ترس دیوار به شدنش کوبیده و دستش شدن کشیده.  کرد دویدن به شروع شتاب با و کشید ای خفه جیغ
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 ! نبود بلند قدش قدر آن شاهرخ!  نه اما.  است شاهرخ کرد فکر اولش ؛ دهد تشخیص را اش چهره توانست نمی تاریکی در

 

 : پرسید وحشت با

 

 ؟ هستی کی..تو..تو-

 

 .  گرفت دهانش مقابل را دستش و گفت آرامی هین مرد آشنای ی چهره دیدن با.  کرد عادت تاریکی به هایش چشم

 

 : گفت زده وحشت و ترسیده.  شد کشیده بازویش که برود خواست

 



  ؟ خوای می چی جونم از ؟ هستی کی تو-

 

 : گفت و گذاشت او دهان روی را دستش مرد

 

 ؟ که شناسی می.  فشنگی هوشنگ.  هوشنگم های مشتری از من.  ندارم کارت به کاری.  شو ساکت-

 

 می هم بار هزارمین برای داد می جان هوشنگ پای و دست زیر اگر.  آمد می هم اش چهره به و بود بازاری کوچه مرد لحن

 این هوشنگ روز آن که بهتر همان.  کند باز خانه به را کسی هر پای بود برداشته سنگ پاره عقلش مگر.  شناسد نمی که گفت

 .  کرد سر به دست را وحشی مرد

 

 صحبت اجازه نفس به تا آورد پایین را دستش کمی مرد. شد می پایین و باال هیجان و ترس شدت از جوان دختر ی سینه ی قفسه

 . بدهد کردن

 : بلعید را دهانش آب

 .  شناسم نمی-

 

 : گفت زیرکی با مرد

 

  ؟ نشناسی شه می مگه!  شناسنش می محل این کل-

 

 : برداشت او دهان روی از کامل را دستش مرد.  نگریست مرد سیاه های چشم به بزند پلک که آن بی نفس

 

 .  برگردم باس دارم عجله.  قاسمم و صادق طرف از من.  خوام می جنس.  نقده پولم-

 

 : گفت پررنگی اخم با نفس

 

 .  میگی چی فهمم نمی من ؟ کیه قاسم و صادق ؟ چیه جنس-

 

 : رقصاند او زده وحشت های چشم مقابل و آورد باال تهدید نشانه به را دستش جوان مرد

 

 .بندازه راه منو کار بگی هوشنگ به گم می بهت خوش زبون با.  دختر کنی فرض هالو منو ندارم خوش-

 

 : غرید صورتش توی نفس

 



 کنار برو حاالم.  فروشه نمی جنس کسی محله این تو.  کنی می صحبت چی درباره فهمم نمی من.  بده دیگه جا یه روزیتو خدا-

 . شم رد بذار

 

 به هرازگاهی.  گذاشت فرار به پا ، شمرد غنیمت را فرصت نفس ؛ رسید گوش به خالی زمین کنار از مرد دو زدن قدم صدای

 .  کند لعنت را هایش مشتری و هوشنگ خدا.  بود سمجی مشتری عجب.  کند تعقیب را او مرد مبادا که گشت برمی سر پشت

 

**** 
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**** 

 

 

 هوالحاسب

 

 سعی هم اندکی ؛ داد می رکیک های فحش لب زیر هرازگاهی.  بود موبایل با صحبت حال در هوشنگ رسید خانه به وقتی

 را خانه این هرچند.  کرد پرت زمین روی را اش کوله نفس.  کند نرم جوری یک را بود خطش پشت که مقابلی طرف داشت

 .  کرد می کفایت برایش هم جا وجب یک همین اما ؛ نداشت دوست

 

 دل تا کرد می مزه کمی هرگاه و نبود دخترجوان ی عالقه مورد غذای هرچند.  بود کاسه توی های کشک ساییدن حال در بی بی

 .  نداشت دوست هم را رویش محلی روغن.  نشکند اش بی بی

 

 : گفت رو گشاده نفس دیدن با بی بی

 

 (اومدی خوش. ) وی شادِ .  ِوی شادِ -

 

 . بوسید را اش گوشتی ی گونه ؛ کرد خوش جا کنارش و رفت باال ها پله از نفس

 

 ؟ خوبی.  بگردم دورت-

 

 : گفت طعنه با بی بی

 

 (آی می پاییز میری بهار.  کردی گم راه. ) ایای پوییز ایری بهار.  دوور کردی گم ره-

 



 ؟ هانی خوبی.  بودم حالل روزی و رزق پی جونم سلطون ماه مدا فدا-

 

 غش نفس.  کرد نگاهش تعجب با فهمید نمی چیزی او زدن حرف طرز از که بی بی.  گذاشت می بی بی سر به سر هرازگاهی

 .  خندید غش

 

 !دلبرت میشیِ  نگاه اون با گاد مای.  بی بی گاد مای اوه-

 

 : زد فریاد خط پشت از هوشنگ.  کرد می چکه کشک آب هایش پنجه از.  درآورد کاسه توی از را دستش بی بی

 

 ! پوفیوز مردتیکه.  آبادات و جد و خودت به تف-

 : گفت نفس به رو و داد تکان سر افسوس با بی بی

 

 ( است خانه دیوونه معنی. ) ایخوره ِدر لیوه ِمن َکلو-

 

 نسبت هوشنگ به خوبی های تکه گاهی بی بی که الحق.  نشنود هوشنگ را اش خنده صدای تا گذاشت دهانش مقابل دست نفس

 .  داد می

 

 .  کرد پرت زمین روی را موبایلش و نشست پله روی تلخی اوقات با هوشنگ

 

 : گفت نفس

 

  ؟ آخه کنی می باز خونه این به هاتو مشتری پای چرا.  خواد می جنس گه می.  اس خونه در هردم کیه یارو این-

 

 . خارید را زیرینش لب شست انگشت با.  کرد نگاهش تیزبین هوشنگ

 

  ؟ کی-

 

 .  باشد عادی کرد سعی نفس

 

 .  بود خونه اطراف امشبم.  ندادی محلش دیدم سری اون.  بلند قد ؛ رو سبزه مرده یه-

 

 : افزود و گفت آهانی جوان آن یادآوری با هوشنگ

 



 دستش کار حساب ندم محلش بار دو یکی.  کارش رد بره کن ولش.  نی معامله کن ول.  خوام نمی جدید مشتری گفتم صادق به-

 نمی کسی دست آتو پلنگ هوشی.  کرده کمین خونه این دور مامور یه روز هر.  شده بگیر بگیر.  وخیمه وضع.  پدرسگو آد می

 .  ده

 

 وقتی.  بودند کرده اختیار سکوت هوشنگ و نفس.  رفت آشپزخانه سوی به.  گفت آخی و شد بلند زمین روی از سختی به بی بی

 معنای به را هایش شانه نفس.  چیست از هوشنگ بد حال که این منظور به ؛ داد اشاره نفس به هایش چشم با برگشت بی بی

 .نبود مهم ای ذره برایش کارهایش نه و هوشنگ نه.  انداخت باال ندانستن
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 : گفت هوشنگ

 

 ؟ کردی فکراتو-

 

 : افزود هوشنگ.  زد ناخنک بود نخورده دست سینی توی که سالمی های کشک به که حالی در نفس

 

 .  دختر باتوام-

 

 : آمد حرف به نفس باالخره

 

 ؟ چی ی درباره-

 

 : گفت نمایشی دلسوز لحن با کند نگاه سرش پشت به که آن بی هوشنگ

 

 ... دخترم-

 

 : پرید کالمش میان نفس

 

 .  نیستم دخترت من-

 

 : رفت در کوره از بار این هوشنگ

 

  ؟ ها ؟ هستم که دایی-

 



 : گفت کرد؛ اشاره هوشنگ به تفاوتی بی با بی بی.  کرد سکوت نفس

 

 (اس دیونه. ) کن ولش اس لیوه-

 

 : گفت هوشنگ.  داشت خوشی دل عجب بی بی

 

 .  کنم خرجت نداشتم پله و پول.  کندی جون جا این سگ عین سال همه این تو.  داره آرزوهایی تری بزرگ هر-

 

 را او مدام باید اش تکراری های حرف با و نبود بردار دست هوشنگ انگار. بگیرد را پوزخندش جلوی نتوانست دخترجوان

 . بود نزده دم وقت هیچ و گذرانده خانه این در که سنی سال پنج و بیست ی اندازه به ؛ کرد سکوت.  کرد می عصبی

 

 : برگشت سویش به بار این هوشنگ

 

 ؟ نه یا برات مهمه خوشبختیت.  عزیزم.  دخترم ببین-

 

 گلویش از خوش آب او ی خانه توی مگر.  نداشت ارزش پشیزی برایش هوشنگ غاز یه من صد های حرف!  نگفت هیچ نفس

 ؟ کند اعتماد اش توخالی های وعده به حال که رفت پایین

 

 خودش کنار را دیگر نفر یک چگونه ؛ نداشت جایی او برای بزرگ دنیای این بود زمین روی آدم ترین اضافی خودش اصال

 معلمشان سخت های موضوع داشتند انشا زنگ که روزهایی ؟ شد می معنا چه در ؟ بود چه خوشبختی اصال.  کرد می تحمل

 هوشنگ مانند مردی روز هر که حالی در بود خوشبخت او!  شنوا گوش یک داشتن با ، بود خوشبخت او.  کرد می اذیتش

 .  داد می آزارش و زد می کتکش

 

 ؟ داری می بر سرم از دست حاال.  نیست مهم نه-

 

 .  کرد نگاه دخترک به کمر به دست.  شد بلند پله روی از هوشنگ

 

 .  آن می خواستگاریت برای فردا پس.  گم می من که همین. چی یعنی پول پر زندگی بدونی نبایدم.  ده می شیر بوی دهنت-

 

 . چیست کردنش رد برای اش عجله دانست نمی.  انداخت هوشنگ جانب به ای خصمانه نگاه نفس

 

 : شد بلند جایش از

 

 .  کنم می کم شرمو بگو زودتر. کردم تنگ رو جاتون کنی می فکر اگه-



 

 : گفت حال همان در.  زد آتش کبریت با و درآورد جیبش توی از بهمنی سیگار هوشنگ

 

 واسه داره بیایی کیا ؛ خوبه شرایطش.  بگیردت بیاد اش کله پس زده خدا بابایی یه که اینه بحث.  نی موندنت جا این بحث-

 .  باشه خدات از.  طال غرق.  کن سلطنت خودت واسه بشین.  خرپول مرد یه ؟ زندگی از خوای می چی دیگه.  خودش

 

 : گفت اخم با.  نیامد خوشش هوشنگ حرف این از بی بی

 

 . بکنن َشهپیر نذر برن با دی.  شکفته انار عین.  آفتاب پنجه عینهو دختر.  بکشن هم منتش-

 

 : گفت آرام بود آمده ستوه به هوشنگ های حرف از که نفس

 

 و دست خوابگاه یه مرگم خبر وایسا اذیتی بودنم از خیلی اگه.  نیست کارم تو ازدواج.  آم نمی افه.  هوشنگ کنم نمی شوهر من-

 .  کنم پا

 

 . نداشت دویدن برای نایی دیگر که قدری به.  بود خسته

 

 .  فرستاد بیرون به را هایش ریه توی دود هوشنگ

 

 آن می فردا پس کالم یه. چشم بگو کن سرخم میگن بهت چیزی یه.  سرجات بتمرگ ؟ داری پول ؟ بری داری جایی مرگت خبر-

 .  نیستم خر که من.  فهمی نمی.  خری تو.  چشم بگی باس.  آری نمی نه. 

 

 . بود کوبیدن هاون در آب مانند هوشنگ با شدن کالم هم

 

 : زد صدایش دلجویانه بی بی ؛ رفت اتاقش سوی به

 

 .  رودوم بیو.  کرد وال ور چی یه خوش سی هولوت بیو.  بیو دام و بوم نفس-

 

 میدانست چون.  نکند گریه کرد می سعی شد می زندانی نمور و تاریک زمین زیر توی وقتی ؛ نبود بلد کردن گریه ابدا خودش

 که قرمزی لب رژ با آینه مقابل و شد اتاقش وارد.  کرد می کز ای گوشه و بست می را هایش چشم.  رسد نمی فریادش به کسی

 استفاده ازش شد نمی فرصت وقت هیچ و بود آدمیزاد خون پول رضا قول به و بود خریده تجریش از رضا و رعنا با گذشته سال

 میان نه و داشت حامی و پشتوانه نه ؛ بود نگفته هم دروغ هوشنگ به.  کرد فرو تویش رحمی بی با کمانی و کشید قلب طرح کند

 !ازدواج برای وقتی شب، و روز هر های دلشوره و دغدغه همه این
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 کشک آش خوردن اشتهای حتی.  نداشت دماغی و دل اما برود بیرون  اتاقش از خواست می او از و کرد می صدایش بی بی

 کوچکش صندوق به نگاهی.  بود گرفته اندازه و حد بی دلش که بود هایی شب آن از امشب.  نداشت هم را بی بی روغن پر های

 هر توانست می ؛ کرد فکر اندکی.  کند پا و دست خودش برای اتاقکی توانست می فروخت می اگر را طالهایش.  انداخت

 کجای را بود داده ترتیب هوشنگ که را خواستگاری.  ببرد خود با را جانش بی بی اصال یا.  بزند سر اش بی بی به هم ازگاهی

 اول همیشه.  داشت پا یک مرغش و بود ای پیله بد هوشنگ.  کند بیان را اعتراضش نیامدنش با توانست می.  گذاشت می دلش

 نظر به ترسناک کمی بود گرفته نظر زیر برایش را کسی که این.  برود زیرش آب که خوابید نمی جایی.  بود منافعش فکر به

 .  رسید می

 

 نگاه اتاقش سقف به و گذاشت سر زیر بالش.  بودند خودش از بدتر حتم به اطرافش های آدم ؛ بود خطرناکی آدم خودش هوشنگ

 دوست کشک آش بگوید نیامد دلش.  بخوابد خوردن شام بدون را شب او گرفت نمی جا دلش بی بی ؛ شد باز اتاقش در.  کرد

 .  شد خیز نیم و زد پیرزن روی به لبخند ؛ ندارد

 

 که طور آن را کاری هیچ توان که قدری آن.  بود شده خمیده و پیر بی بی.  نداشت را هوشنگ با مقابله توان بی بی دانست می

 ؟ کند محافظت هوشنگ مانند کثیفی مرد مقابل او از توانست می چگونه.  نداشت باید

 

**** 

 

 امروز. کرد پایین و باال را اتاقش عرض و طول عصبی.  برود سرکار به نتوانست امروز.  بود کرده قفل را اتاقش در هوشنگ

 خالص را خودش و بکوبد دیوار به محکم را سرش خواست می دلش.  فرستاد لعنت را زمین و زمان.  بود خواستگاری روز

 .  خواست می زمستانی خواب دلش و بود کرده زندگی سال صد قدر.  بودند کرده تحمیل او به را زندگی این هرچه بود بس.  کند

 

 با.  کند اش همراهی نتوانست امروز و است ناخوش کمی حالش بی بی که فرستاد پیام برایش و نداد را رعنا های تلفن جواب

 . کرد صحبت هم ساالری آقای

 

 : گفت می نفس به که قدر آن.  بود خیالی خوش پیرزن.  پرسید می را حالش و زد می ای تقه اتاق در به گاهی هراز بی بی

 

 به ُکر. ) چطوره که ُکر ببین بیان بِل( . شوهر معنای به شی. ) نیکنی شی که امشب همین.  بیان امشب بذار.  دیدی چه رو خدا-

 (. پسر معنای

 

 عقد زمان تا دختر.  زمان آن رسم رسم و است قدیم زمان هنوز کرد می فکر بی بی که خصوصا.  خورد می را خونش خون

 .  کرد نمی رویت را همسرش

 

 تقه و شد اتاقش ی پنجره نزدیک هوشنگ.  بود کرده موبایلش مشغول را خودش نفس.  آمد پایین ها پله از هوشنگ غروب دم

 : گفت هوشنگ.  کرد بلند سر نفس.  زد در به ای

 

  ؟ عروس گل-

 



 که هوشنگ.  نداد را هایش متلک و هوشنگ جواب. بود گذرانده زندانی یک چون هم را امروزش.  کرد نگاهش تفاوت بی نفس

 : گفت سرخوش است ساخته را خودش خوب منتقل پای بود مشخص و بود کوک کیفش حسابی

 

 می تشکل حلقه مردان و زنان که بختیاری ایل مخصوص ساز تُشمال. ) بندازم راه تشمال روز شبونه هفت عروسیت سی ایخوم-

 (رقصند می محلی ساز با و دهند

 

 : گفت هوشنگ.  کرد نگاه هوشنگ به دوباره العملی عکس هیچ بی

 

.  بیرون آی می خوب دختر عین.  نمیشه معامله کن ول بگیره خریتت رگ دونم می.  نزنه سرت به خریت فکر تا بستم درو-

 .  بگم من تا گی نمی پیش و پس کالم یک.  شینی می آدم عین

 

 : گفت نفس

 

 .  گرفتی اشتباه مواد با منو-

 

 : داد بدنش به قوسی و کش هوشنگ

 

 شکم چند بعد سبا چند.  بره بدی داغه تنور تا باس اومد مشتری.  نداره فرقی هیچ مواد با دختر نظرم به اصال ؟ دونی می-

 .  کنی نمی االنت نازهای و نیز یاد بشه هات توله گرم سرت و زاییدی

 

 نشسته قالی روی بی بی.  کند پاره و تکه هایش دندان با را هوشنگ خواست می دلش قدر چه!  گرفت او از نگاه خشم با نفس

.  برداشت را کرد می خودنمایی زمین روی که برنجی های دانه دست با!  هال ی گوشه قدیمی های پشتی حاشیه در ،درست بود

 بی با و برداشت گردن دور از را اش یزدی دستمال هوشنگ.  کرد جلب سو آن به را شان هرسه توجه خانه در زنگ صدای

 : گفت منگی با و داد قر حالی

 

 ... امشب است مراد شب.. ایست شبی چه امشب-

 

 .  شد جاری دهانش توی خون که محکم قدر آن.  گزید را هایش لب درون از نفس

 

 : زد جانی بی بشکن هوشنگ

 

 .... بادا مبارک بادا بادا-
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 هوالبصیر

 

 نفس.  رفت در سمت به کنان لخ لخ و کرد پا به را اش پالستیکی های دمپایی هوشنگ.  درآمد صدا به دوباره خانه زنگ صدای

 زیاد که مرد یک.  نگریست ورودی در و حیاط به نشود دیده که جوری و ایستاده پرده پشت.  بود حیاط به نگاهش اتاق توی از

 و است اش خواستگاری شبِ  فهمید تازه انگار دید که را شیرینی و گل.  شدند وارد زن دو همراه به نبود واضح تصویرش هم

 پیش واقعیت تازه و بود گرفته هوا باد را هوشنگ های حرف ی همه انگار.  بکند را فکرش حتی که است آنی از تر جدی بحث

 نفسش.  نداشت را بساط و بند این ی حوصله.  کشید گلویش به دستی و داد قورت سختی به را دهانش آب.  شد می پدیدار رویش

 جایی شب ساعت این در او کرد می فکر که بود خنگ قدر چه هوشنگ و بود قفل اتاقش در هنوز.  فرستاد بیرون به صدا با را

 .  دارد کردن فرار برای

 

 بی بی شد باعث و بود کرده بزک زیادی زن دو ی چهره. شود بلند نتوانست دردش پا خاطر به و بود نشسته زمین روی بی بی

 .  اند آمده فضا از انگار که کند نگاهشان جوری یک و برندارد ها آن روی از را نگاهش

 

 : گفت مشربی خوش با و نشست رویشان به رو هوشنگ

 

 ... خودتونه ی خونه.  آوردین صفا.  عبد آقا اومدین خوش خیلی-

 

 : داد تکان هوا در دستی عبد

 

 .  نریز مزه-

 

 .  بود شناخته دست کف عین را هوشنگ هم او که بود خوب

 

 شده هول ؛ گرفت را نگاهش رد هوشنگ.  انداخت خانه اطراف به نگاهی.  داد سیبیلش به تابی و پیچ و داد غبغه به بادی عبد

 : گفت شیرینی خود با و بود

 

 .  برسه خدمت میگم.  اتاقه توی-

 

 اش خوبی.  نیست راضی خواستگارها دیدن و آمدن از زیاد بود مشخص و کرد می بارشان ناسزا لری زبان به لب زیر بی بی

.  بود عیان زیادی سنی اختالف این و بود تر بزرگ سالی چهارده حدود نفس از سنش عبد.  فهمیدند نمی را زبانش که بود آن



 لب بشنود هوشنگ که جوری و گرفت او از را نگاهش تلخی اوقت با بی بی ؛ رفت سلطان ماه بی بی به ای غره چشم هوشنگ

 : زد

 

 ( صورتت تو تف. ) ریت می تف-

 

 . کردند می نگاه اطراف به ساکت بودند عبد خواهران که زن دو.  بود سنگینی جو.  کرد ای سرفه تک هوشنگ

 

 : گفت ای سرفه تک با.  کرد هوشنگ به نگاهی جدیت با عبد

 

 باشم جا این عروسی بعد نیست هم مشخص.  بندازم راه آواز و رقص سن این تو گذشته سالمم و سن از.  زدیم قبال و حرفامون-

 .  ترکیه برم هست احتمالش.  نباشم

 

 : داد تکان سر بود خدایش از انگار که هوشنگ

 

 .  ره نمی بدی جا دونم می.  خودتون مال دختر.  ساالری.  آقا دی می دست هرجور-

 

 : گفت طعنه به عبد خواهران از یکی

 

 ؟ بینمش نمی ؟ خانم عروس کجاست-

 

 : گذاشت چشم روی دست و شد بلند زمین روی از فنر مانند هوشنگ

 

 .  بوسی دست آد می االن-

 

.  کرد می نگاه اتاقش قالی ی رفته رو و رنگ های گل به مستاصل حال و بود نشسته تخت روی نفس.  رفت اتاق سوی به سپس

 .  کرد باز را اتاقش در هوشنگ

 

 .  کرد نگاهش و آمد باال نفس سر زمان هم

 

 : کرد اشاره بیرون به هوشنگ

 

 . ببیننت خوان می.  بیار وردار هم چایی.  پاشو-

 



 : گفت نفس

 

 ؟  بیام الزمه منم.  دوختی و بریدی رو چی همه-

 

 .  بود دار زهر کالمش زیادی

 

 .  برگرداند را رویش قهر حالت با و رفت ای قروچه دندان

 

 : زد لب هوشنگ

 

 یکی شکرت خدایا بگو بار ده روزی.  کن کم رو شرت برو بیا ؟ کرت گوش یا ات نداشته زبون به ؟ دختر تو نازی می چی به-

 .  اومد واسم

 

 .  بلعید را دهانش آب شدت با نفس

 

 .  آم نمی بگو.  آم نمی من-

 

 : کشید را بازویش و رفت سویش به تلخی اوقات با هوشنگ

 

 . گمشو.  کنم می کبودت و سیاه جا همین قران به بیاری نه.  برو گمشو-
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 برود خواست نمی.  کشید بیرون اتاق از را او توجه بی هوشنگ اما دربیاورد او کثیف دست توی از را دستش کرد سعی نفس

 . زد می را اول حرف اجبار و زور منطقش اش زندگی در هوشنگ دانست می.  بود کرده سر بر شالی اما

 

 .ریخت لیوان توی چای تعداد به کند باز را ها شیرینی ی جعبه که آن بی رفت آشپزخانه سوی به

 

 رو روزها این از تر سخت تو. کن جمع خودتو.  دختر نباش ناراحت"  داد دلداری خودش به گرفت می دلش که روزهایی مانند

 "  بگه زور بهت تونه نمی کسی.  داشتی هم

 

 عبد.  کرد کز گفت این بهتر یا. نشست بی بی کنار.  گذاشت وسط همان را سینی و رفت ها مهمان سوی به دست به چای سینی

 !  زد برق هایش چشم

 



 .  کرد تعارف عبد به اول را چای و شد قدم پیش خودش هوشنگ

 

 .  آقا بفرمایید-

 

 .  کرد می نگاه قالی به کرده بق کند نگاهش که آن بی نفس.  داد لم پشتی به بیشتر و کرد تشکر عبد

 

 : گفت بی بی

 

 ( هان جن شبیه. ) شوکن بینی-

 

 . نداشت کس هیچ با خجالت.  نداشت تمامی بی بی های تکه و ها حرف.  نشست هایش لب روی کمرنگی لبخند نفس

 

 و پر های مشتری از یکی.  کرد نگاهی نیم بود هم عمله آن از بدتر و آمد نمی او به رقمه هیچ که مردی به.  مرد می داشت نفس

 .  بارید می ازشان کثیفی و کرد می کار جا همه هایش چشم.  آمد می اش دسته و دار با که هوشنگ قرص پا

 

 : گفت عبد

 

 .  بندازیم راه دیمبول داالم نداره خوبیت دونی می.  نگیریم عروسی اینکه نظرم من خانوم عروس-

 

 . درنیاورد حرف به لب بزند پلک که آن بی.  بود شده الل انگار.  بود دختر سوی به ها نگاه ی همه

 

 !  نگفت هیچ هم باز اما.  زد پلهویش به بازو با بی بی

 

 : گفت نمایشی ی خنده با هوشنگ

 

 ! یکم زیاده نازش ما عروس-

 

 : گفت چندشی لحن با عبد

 

 .  خریدارم خودم-

 

 خوابید می تخت و پتو زیر چپید می هم او.  رفتند می زودتر هرچه مرگشان خبر کاش ای.  کرد بدتر را حالش عبد نگاه سنگینی

 . 



 

 : گفت هوشنگ

 

 .  کن عقد خواستی وقت هر عروست.  خودته دست قیچی ریش عبد آقا-

 

 دختر این بگوید دروغ خودش به توانست نمی.  کرد نگاه نفس به خریدارانه.  کشید ریشش ته به دستی عبد.  داشت عجله انگار

 . بود جذاب برایش زیادی

 

 .  خوام نمی مهیزینه جهیزیه-

 

 : افزود هوشنگ به طعنه به سپس

 

 .  دستته کنم چه کنم چه کاسه همیشه تو هرچند-

 

 : گفت عبد.  خندید هوشنگ

 

 .  گم می بهت رو ساعت و تاریخ-

 

 : گفت نفس

 

 ! نه-

 

 .  نشود باز نطقش که کوبید می نفس دهان توی چنان گذاشتند می اگر.  کرد نگاهش خونی های چشم با هوشنگ

 

 : گفت زده حرف کالمی عروس بود حال خوش که عبد

 

 ؟ چی-
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 .  آورد را شیرینی ی جعبه و رفت آشپزخانه سوی به هوشنگ

 



 . زیاده نازش-

 

 : برداشت شیرینی جعبه توی از نفس اعتراض به توجه بی عبد

 

 . داره خوردن شیرینی این-

 

 کردند می نگاه بی بی با که سه شبکه های فیلم توی همیشه.  نبود چنین این خواستگاری مراسم توی اصال.  برنداشت اما نفس

 قرار مجلس راس در دختر نظر حتی.  کردند می صحبت باهم مرتبه چندین.  زدند می حرف پسر دختر.  بود دیگری جور

 ... اما.  داشت

 

 : گفت بلندی صدای با بی بی ها مهمان رفتن از بعد.  گزید را لبش درون از

 

 ! بگم وت.  نیس قبولوم مو.  بی فیر چندی دُوا نفتا.  شوکن بینی.  بینم نترم جلدشون  سه-

 ( بگم بهت نیست قبولم من.  بود گشاد دوماد دماغ سوزاخ.  بودن جن انگار.  ببینم رو ریختشون تونم نمی)

 

 : گفت پر دهان با خورد می یکی یکی و بود گذاشته مقابل را شیرینی ی جعبه هوشنگ

 

 ( نکن ناز سلطان. ) کنی نیز و ناز قله.  سلطون-

 

 : کرد اخم بی بی

 

 ( بودن دراز لک لک شبیه خواهراش. ) بیدن لیلَق بینی یلش دَدی -

 

 .  بود متفاوت خودش با قدر چه اش بی بی های آل ایده ؛ کرد فکر خودش با نفس

 

 : گفت باشد آمده یادش به مهمی مطلب که انگار بی بی

 

 (. مودبانه غیر واژه.  بود روح بی و زرد داماد خود. ) بی ششتَه بارون گی شبیه هم خوش-

 

 : داد قرار مخاطب بود نشسته اتاق توی که را نفس و انداخت حلقش ته را صدایش بدهد را بی بی جواب که آن بی هوشنگ

 

 .  بری باس بگه شوهرت وقت هر.  کن جمع رو وسایلت عروس گل-

 



 .  انداخت اش بینی به چینی نفس

 

 .  بود قجر عهد مگر

 

 با.  داد نمی کاری چنین به تن و کشت می را خودش.  بنشیند عبد مانند مردی عقد سفره سر او که دید می خواب به باید هوشنگ

 .  نشست هایش لب روی ارادی غیر لبخند باز افتاد بی بی حرف یاد عبد معتاد ی چهره یادآوری

 

**** 
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 هوالشفیع

 

.  کرد می وز وز نفس گوش زیر بند یک نبود ساالری اگر و بود شده گرم دوباره اش چانه که قدری آن.  بود بهتر حالش رعنا

 های لباس مجازی صفحات توی از!  رعنا پایان بی آرزوهای و ته و سر بی های صحبت جز بود هرجایی حواسش اما نفس

 : گفت ذوق با.  داد می نشان نفس به حسرت با و کرد می جو و جست مجلسی

 

 ! شب عروس شه می بپوشه اینو آدم.  شب تو زنه می برق المصب ؟ بینی می-

 

 زندگی های استرس انگار.  کرد می خرابش باید نفر یک بار هر که دنیایی.  بود غرق خودش دنیای در رعنا به توجه بی نفس

 زندگی چنین به بود محکوم او انگار.  کند استراحت سیر دل یک و بگذارد پا روی پا توانست نمی وقت هیچ و بود پایان بی اش

 ! 

 

 : گذاشت هایش دست روی را سرش رمق بی

 

 .  خدا تورو.  رعنا بسه خدا تورو-

 

 .  کرد نچی نچ رعنا

 

 و عاشق گفت می کرد می نگاه آدم بودی؟ دیده رو عروسیشون های عکس ؟ شد جدا شوهرش از بازیگره زن فهمیدی راستی-

 ! معشوقن



 

 : گفت نفس

 

 قدر این.  برس کارها به یکم برو اون و این زندگی تو کنکاش جای به هم تو.  نداشتن تفاهم البد.  که نیستیم زندگیشون تو ما-

 ؟ بازیگرا زندگی به راجع بحث جز نداریم ای دغدغه دیگه یعنی ؟ زندگی این از کشیم می کم خودمون.  نزن حرف من سر باال

 

 : کرد اخم رعنا

 

 .  استراحته گفت ساالری خود خوبه.  خوبه خوبه-

 

 : کشید صورتش به دستی آلود خواب و خسته نفس

 

 .  گرایی آرمان به دادی گیر توهم!  زیاده مونده عقب کارهای-

 

 : گفت خنده با رعنا

 

 کرده عزیز یکم ما درسته حاال. برداشت بلند های گام بشه تا داشت بزرگ رویاهای باید.  کنه می رشد ها محدودیت تو آدم ببین-

 .  گیره می ها بیچاره بدبخت ما از رو دنیاست تو الهی امتحان هرچی که خداییم

 

 خاصیت.  کند ناامیدش خواست نمی.  زد می سوسو رعنا های چشم توی امیدی نور یک ؛ نشست لبش روی لبخندی نیمچه نفس

 .  بود همین رعنا

 

 : گفت خنده با

 

 .  رعنا شنوم می جدید های حرف!  بلند های گام.  بزرگ های رویا-

 

 : خندید غش غش رعنا

 

 .  شده هک عجیب ذهنم تو جمله این.  خوندم می رمان یه داشتم دیشب-

 

 .  داد بدنش به قوسی و کش نفس

 

 .  رعنایی بده شفات خدا(.منگ و گیج معنای به. ) گیجالی بیم بی قول به-



 

 : آورد پایین را صدایش ؛ گرفت نفس مقابل را شب های لباس عکس دیگر بار یک او به توجه بی رعنا

 

 می.  لباسو این داره گفته خودش.  گیرم می است خرمایه که ها بچه از یکی از رو لباسه این.  نبود ساالری روز یه وقتی ببین-

 .  گیری می ازم اینستایی عکس چندتا توهم پوشم

 

 ادامه حالش، به مالحظه بی قدر همین رعنا اگر.  داد ماساژش کمی و گذاشت درد محل روی را دستش پیشانی درد حس با نفس

 .  کرد می غش داد می

 

 با حق.  شد نمی روز هر روز یک!  پول پدر گور که گفت می شوخی به و خندید می رعنا ؛ دادند سفارش بیرون از را ناهار

 . کنند زندگی گونه این خواستند می کی تا.  گفت نمی هم راه بی چنین هم.  نبود رعنا

 

 از دست خواستگارش آن و هوشنگ که وقتی تا نه.  کند زندگی خواست می دلش که طور آن توانست نمی حاضر حال در هرچند

 .  داشتند برنمی سرش

 

.  کند قیمت را ها اتاقک توانست می بهتر او گذشت می که روز هر ؛ گذشت می کذایی خواستگاری شب آن از ای هفته یک

 . کند می زندگی بزرگش مادر با که گفت می مصلحت به بدهند اجاره تنها دختر یک به که آن برای

 

 : کرد ساعت به نگاهی متعجب رعنا.  برداشت میز روی از را کیفش

 

  ؟ ری می داری-

 

 : افزود رعنا.  داد تکان سر نفس

 

 ؟ زود چه-

 

 . کنه می ناله صبح تا داره درد زانو هم بی بی.  بریده رو امونم درد سر.  خوابم نمی خوب شبه چند-

 

 ؟ ببردت بیاد رضا بزنم زنگ خوای می-

 

 : انداخت دوش روی را اش کوله

 

 .  رم می خودم.  تعمیرگاه یا کارواشه یا االن بیچاره.  نه-

 



 .کرد خداحافظی همگی از نفس و بوسیدند را دیگه هم ی گونه ؛ داد تکان باشه معنای به سری رعنا

 

 هایشان دغدغه از فارغ.  داشت دوست را مردم کنار بودن.  کرد بند فلزی ی میله به را دستش و ایستاد جمعیت میان مترو توی

 دانست نمی!  زندگی رسم مانند درست.  شد می پیاده نظرش مورد ایستگاه در کس هر و نشستند می هم کنار دقیقه چند برای

 .  آورد نمی دنیا این به دلیل بی را کس هیچ خداوند دانست می اما ؛ شود پیاده باید کی و کجاست اش زندگی ایستگاه

 

 .پیمودند می تر بلند را هایشان گام و کردند می تر بزرگ را آرزوهایشان باید ؛ بود رعنا با حق شاید

 

 ذهنش در.  داشت آغوشش در ارزشمند شی یک انگار.  بود کرده بغل را خودش ی ساله سه کودک زنی ؛ نشست صندلی روی

 چرا دانست نمی.  رسید هیچ به بگیرد؟ آغوش در چنین این را او خانواده مادر که داشته ای خانواده بیاورد یاد به کرد سعی

 مادرها و پدر که بود قانونی کاش ای.  آورند می دنیا این به را معصوم های بچه فکر بی کنند می ازدواج که هایی زوج گاهی

 چرا.  زاللند آب مانند و پاک ها آن.  بود چه گناهشان شدند می دنیا این وارد ناخواسته که هایی بچه.  کند هنگفتی ی جریمه را

 . کنند زندگی اند کرده درست برایشان دیگران که زاری لجن در باید
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 های کمبود تمام که قدر آن. کرد می دلبندش خرج را بود نشده حقش در که هایی مادرانه ی همه باید شد می مادر روز یک اگر

 . ببرد یاد از را خودش کودکی

 

**** 

 با خرید می برایش وقتی ؛ داشت دوست فالفل بی بی.  گرفت دست توی را بود خریده بی بی برای دولپی از که فالفلی ساندویچ

 " ؟ خریدی شده فالن فالن دا"  گفت می ذوق

 

 تجمع انگار.  کرد تعجب کمی بودند کوچه توی که هایی آدم دیدن با ؛ است عجیب چیزی یک کرد حس رسید که کوچه پیچ به

 نمی.  زد می شور دلش چرا دانست نمی ؛ شد نزدیک دیگر چندگام.  بود چشم توی زیادی شان کوچه در هم آن آدم همه این

 نزدیک دیگر گام چند ؛ افتاد شمار به هایش نفس!  نبود آمبوالنس ماشین از خبری ؛ نه اما.  بود اش بی بی دلواپس چرا دانست

 وجودش بر ترس شان خانه دم در کرده کمین مرد همه آن حضور.  کرد توقف ناخودآگاه.  فشرد دستش در را موبایلش!  شد

 اذیت را هایش چشم ها ماشین زن چشمک های چراغ آمد خودش به ؛ زدند گوشش به سیلی انگار.  لرزیدند هایش لب.  انداخت

 بی.  بودند کرده محاصره را شان خانه.  برداشت عقب به گام یک نفس.  شدند جوان دختر حضور ی متوجه مرد چند.  کرد می

 در تنها ها صحنه این از!  بماند جا این خواست نمی.  سرخورد دستش از فالفل.  بود داده آب به را گلش دست هوشنگ شک

 می هم را اش بی بی ُجر او.  بشکاند تخمه توانست نمی هم اش بی بی.  کرد می تماشا و نشست می اش بی بی کنار هم آن فیلم

 ریسه او و کرد می"  تنبانی بند"  خودش قول به بازیگران بار لیچار و کرد می تحلیل را سلایر خودش منطق با بی بی.  کشید

 .  شد می زمین پهن خنده شدت از و رفت می

 

 که مردهایی از.  نداشت گریزی راه دیگر مرد دیدن با برگشت سر پشت به.  گرفت شدت هایش گام ؛ آمد می سویش به مرد یک

 .  شود رو به رو ها آن با حقیقت در خواست نمی دلش و ترسید می کرد می تماشایشان فیلم توی

 

 : کرد نگاه او پای سرتا اخمو مردی

 



  ؟ دارید نسبتی خزانی هوشنگ با شما-

 

 : پرسید

 

 ؟ شما-

 

 .  دن نمی جواب سوال با رو سوال-

 

 نشسته ماشین توی که چادری زن به مرد.  کرد سد را راهش و نگذاشت مرد که بگذرد مرد کنار از کرد سعی تفاوت بی نفس

 دست مچ دور زن.  بود پاچه دست قدر این چرا.  بود نکرده کاری که او.  کرد می سکته داشت نفس.  بیاید بیرون داد اشاره بود

 . زد بند دست او

 

 خشک دهانش و کوباند می اش سینه به را خود وحشیانه قلبش ؛ کرد نگاه دستش مچ به زده وحشت ؛ دید می خواب داشت حتم به

 .  بود شده

 

 .  شود ماشین سوار کرد وادار را او چادری زن

 : داد قرار مخاطب را مرد نفس

 

 ... کنم می خواهش... آقا... خبره چه فهمم نمی من-

 

* 

 

#51 

 

*** 

 

 

 هوالقاهر

 

  

 

 می مردان یاد را او حرکاتشان و بودند داده لم رویش به رو که زن دو به.  کرد جمع شکم توی را زانوهایش و نشست ای گوشه

 .  کرد نگاهی نیم انداخت

 



 .  کرد اشاره نفس به بود دهانش ی گوشه دندانی خالل که ها زن از یکی

 

 .  باشه کاره این آد نمی بهش-

 

 زن.  نبود کسی زن دو همان و خودش جز نمور و تاریک اتاقک این در نه، اما.  است شنیده اشتباه که کرد فکر اولش نفس

 : زد لب داشت هیکلی اندام و بود تراشیده را موهایش که دیگری

 

  ؟ اند شکلی چه ها کاره این مگه-

 

 : خندید غش غش زن

 

 ! صفره زیادی این-

 

 . دن می درس شیطونم همینا. نترس-

 

 ببیند را اش بی بی که نگذاشتند حتی ؛ گذاشت می بازداشتگاه در پا که بود بار اولین.  کرد خارج سینه از صدا بی را نفسش نفس

 که داد رخ سریع قدر آن چیز کردند؟همه ماشینش سوار و بستند مچش دور بند دست گناهی چه به.  است شده چه بپرسد یا و

 :بگوید و بزد بالشش به پا با بی بی داشت امکان آن هر که ایست زشتی کابوس اش همه و است خواب گویی

 

 (شو بیدار دراومد آفتاب. " ) دی ویری زه اَفتو" 

 .  است واقعیت عین چیز همه که برد می حقیقت این به پی او گذشتند می بیشتر ها ثانیه هرچه نه اما

 

 : زد ضربه نفس پای ساق به پا با بود دهانش توی دندان خالل که زنی

 

 ؟ نکنه اللی و کر.  باتوام هوی-

 

 .  گذاشت زانوهایش روی را سرش و نداد محلشان.  آمد بیرون خیال و فکر از نفس

 

 : گفت بود سرش روی کالهی و بود تراشیده را موهایش که زنی

 

 ! ناموسا.  الله و کر کنم فکر ملی-

 

 : کرد بلند را سرش خشم با نفس.  زد نفس پای ساق به دیگری ی ضربه ملی



 

 .  کنید بس کنم می خواهش-

 

 : کشید کالهش به دستی زیور

 

 .  اومد خوشم.  داری زبون مترم شیش که این مثل نه-

 

 :  گفت ملی

 

 .  اینا مامانم وای-

 

 .  نداشت را کس هیچ ی حوصله.  نشاند ابروهایش میان اخمی نفس

 

 .  نداشت جایی سمجش و مزاحم سلولی هم برای که بود کرده خودخوری و بود ترسیده قدر آن ساعت یک همین در

 

 : گفت ملی

 

 ؟ کردی بری جیب-

 

 : گفت صورتش توی صراحت با نفس

 

  نه-

 

 : گفت زیور

 

 ؟ کشی چاقو-

 

 .  نیست مربوط تو به-

 

 : زد تلخندی زیور

 

 ؟ آد برمی هم کاری تو از آخه ؟ جا این آوردنت ورداشتن کردی چسکی های خالف-



 

 .  شود خالص دو این های مزاحمت شر از و بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش.  شد می کالفه داشت دیگر

 

 .  کرد دراز را پایش یک نفس

 

 فهمیدی؟.  بکش من کردن جواب سوال از دست.  خانوم ندارم اعصاب.  نداره ربطی هیچ تو به-

 

 : شد خیز نیم بحث برای کرد می درد سرش که ملی

 

 ! بگه زی زی به کمتر گل از کسی نشنوم ؟ گفتی چی-

 

 .  نیامد خوش مذاقش به ملی.  کرد نثارشان بابایی برو تلخی اوقات با و داد تکان هوا توی دستی نفس

 

  ؟ ریقو بچه ما واس گی می چی دیگه تو.  زکی-

 

 : گفت پرخاشگری با نفس

 

 . بفهم دهنتو حرف-

 

 نفس.  بایستد پا سر کرد وادارش ، گرفت را اش یقه و برداشت خیز نفس سوی به ملی.  انداخت نفس به ای خصمانه نگاه زیور

 .  کند دور خودش از را او کرد سعی و انداخت کار به را هایش دست نفس.  کوباند دیوار به را او ملی ؛ نیاورد کم

 

 .  بدهد هول عقب به را او داشت سعی و نیاورد کم اما نفس ؛ گرفت اوج داد بی و داد صدای

 

 با ؛ داد هول عقب به نشدنی مهار خشم با را ملی.  نشست جانش ی همه در درد ؛ آمد فرود صورتش توی هوا بی ملی مشت

 : کرد باز را فلزی در زن نگهبان دعوا صدای

 

  ؟ خبره چه جا این-

 

 : کرد زبانی خوش ملی

 

 .  شه می همین گویی گنده ی نتیجه-

 



 .  داد تکان افسوس نشان به سری نفس خون در غرق بینی دیدن با زن

 

 : داد قرار مخاطب را نفس

 

 .  بیا!  خزانی-

 دستمال.  گرفت سویش به کاغذی دستمال و بست مچش به بند دست زن.  بیاید بند اش بینی خون شاید تا برد باال را سرش نفس

 می اذیت را پوستش سطح مچش، دور فلزی بند دست ؛ شد می بیشتر هایش قدم سرعت زن هرچه.  گرفت خود به خون رنگ

 : زد تشر او افشان موهای دیدن با زن.  باشد زن با قدم هم کرد سعی.  کرد

 

 .  کن رعایت رو حجابت-

 

 . پیمودند را عریضی های پله.  کشید جلو را شالش بود شده متصل زن دست به که دست همان با

 

 : گفت نفس

 

 شده؟ چی نمیگه هیشکی چرا-
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 .  آمد بدش خودش از. کنند می نگاه ای زنجیره های قاتل چشم به را او همه کرد می حس.  نداد را جوابش زن

 

 از بدنش بند بند.  کرد حس وحشتناکی سرمای اما.  بود تر آرام و تر خلوت نسبت به راهرو این عجیب ؛ رسیدند اتاقی در به

 .  بود بسته یخ جا این فضای

 

 سو آن از صدایش بودن جدی.  کرد پر را هایش گوش مردی بفرمایید صدای ؛ زد در به ای تقه زن.  نبازد را خودش کرد سعی

 .  بود نیاورده باال را سرش هنوز ؛ شدند اتاق وارد.  انداخت پایین را سرش.  کرد پیش از بیش را دخترجوان ترس

 

 : گفت مرد به رو زن

 

 .  آوردم رو مظنون سرگرد-

 

 از توانست می را دخترک ی ترسیده های نفس صدای حتی.  بود زده کمر به را هایش دست و بود ایستاده پنجره به رو مرد

 .  بشنود فاصله همین



 

 سرامیک به زیر به سر و ایستاد جا همان نفس. رفت بیرون سپس ؛ کوبید پا احترام نشان به زن.  گفت آزاد و کرد ای سرفه تک

 خدا ؛ شد نمی باورش.  کرد ملتهب را او بود خودش با منظور که جمعی در هم آن مظنون ی کلمه شنیدن.   دوخت چشم ها

 .  بود گرفته را او دامن کارهایش آتش که کند لعنت را هوشنگ

 

 : کرد او به خطاب سرگرد 

 

 .  بشین-

 

 .  بنشیند که بود مجبور نداشت هم نشستن قصد اگر!  بنشیند بود گفته او به دستوری حالت به جدی و سرد.  ترسید مرد صدای از

 

 مشت.  کرد مشمئز را حالش دستمال روی خون رد.  نشست چوبی عریض میز روی به رو صندلی روی آرام ؛ آمد خودش به

 . داشت درد هنوز بود خورده اش بینی توی که محکمی

 

 از و بود نشسته صندلی روی که دختری به.  نشست میز پشت صندلی روی و کرد گرد عقب ، گرفت پنجره از چشم سرگرد

 چشم.  هنر دانشگاه از التحصیل فارغ ساله پنج و بیست خزانی نفس ؛ گشود را اش پرونده.  کرد نگاه شد نمی سیر زمین دیدن

 . کرد نگاه او به و گرفت کاغذ های نوشته روی از

 

 .کند صحبت نداشت قصد انگار دخترجوان

 

 .  کردی خاک و گرد نیومده-

 

 : گفت کند نگاهش که آن بی نفس

 

 . کنه دخالت زندگیم تو کسی ندارم دوست-

 

 : افزود آرام سپس

 

 ؟ کردین گیر دست منو چی برای-

 

 .  کرد بلند را سرش نداشت قصد هنوز

 

 ؟ کنی می فکر چی خودت-

 



 .  بود دار معنا زیادی سکوتش.  کرد سکوت نفس

 

 : پرسید سرگرد

 

 ؟ کردی می فرار داشتی چرا-

 

 : نباخت را خودش!  کرد مکث 

 

 ؟ بزنند بهش بند دست باید کنه می فرار داره هرکس مگه-

 

 . کرد رویش پیش های نوشته به نگاهی مرد

 

 ؟ کجاست هوشنگ پرسم می کالم یه.  چرا رو کنه حاشا و باشه پرونده این گیر پاش که کسی اما.  نه-

 

 می را آدم افکار اعماق تا انگار که هایی چشم آن با ، داشت گیرایی و نافذ های چشم که رو سبزه مردی.  کرد بلند را سرش نفس

 را پایش و دست کمی ، بود گرفته خودش به آلودی اخم حالت و داشت ای پیوسته ابروهای. بود نشسته مقابلش بخواند توانست

 به شباهت این توانست نمی نه!  ماند محبوس اش سینه توی نفس!  بودش دیده هم ها تر قبل.  شناخت می را مرد این.  کرد جمع

 .  کند اشتباه توانست نمی.  بود خودش.  باشد عیان اندازه این

 

 : گفت ساده

 

  ؟ باشه خواد می کجا.  خونه-

 

 او پالتین ی حلقه روی نفس نگاه ؛ شد متمایل جلو به کمی و  گذاشت میز روی را هایش دست و شد بلند صندلی روی از مرد

 خودشان!   شناخت می خوبی به را او امثال بود خوبی بازیگر دختر این ، نگریست را او حرکات زیرکی با سرگرد.  شد کشیده

 او دست از توانست نمی ؛ بود خوانده کور دختر این اما رفتند می فرو خودشان نقش در خوب خیلی و زدند می سادگی به را

 نگاه زیر.  برسد متر دو به قدش زد می حدس ؛ شد گشاد هایش چشم او بلندی قد و هیبت از نفس شدنش بلند با.   برود در قسر

 ؟ ریخت می سر بر خاکی چه دانست نمی وقتی ؟ کرد می چه به اعتراف.  بود معذب او نافذ و عمیق

 

  ؟ کجاست هوشنگ پرسم می ازت کلمه یه-

 

 : آمد حرف به.  بلعید را دهانش آب نفس

 

 .  بود خونه صبح-

 



 : گفت. طوفان از قبل آرامش مانند بود، آرام ظاهرا مرد

 

 ! شد ناپدید عصر اما بود خونه صبح.  کجاست دونی می-

 

 .  بود اش بینی توی خون هنوز.  کرد تمیز را اش بینی دستمال با نفس

 

 .  چپیده اتاقک همون تو شب تا صبح ؟ بره که داره کجارو اصال.  دونم نمی-

 

 : رفت می در کوره از داشت کم کم مرد

 

 یه.  داری خبر زندگیش پوک و جیک از و کنی می زندگی ها سال اون با تو.  بگی دونی می هرچی که نفعته به!  دختر ببین-

 تر سنگین خودتو جرم و کنی می کمک بهش داری.  داشته وجود هوشنگی انگار نه که انگار شب اون کردی برخورد جوری

 .  کنی می

 

 ؟ رسید می مورچه یک به آزارش او مگر اصال ؟ زد می حرف جرمی چه از.  زد پلک نفس

 

 : داد قرار مخاطب را مرد لوحانه ساده

 

 . کنم می شک خودم به کم کم دارم ؟ ندونه چیزی خونه اون های آدم کارهای از و کنه زندگی جایی آدم نداره امکان اصال یعنی-
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 . داشت آستینش توی جوابی دختر این حرفش هر برای ؛ برد باال را صدایش تن عصبی مرد

 

  ؟ کجاست هوشنگ-

 

 .  دونم نمی-

 

 : پرسید تر مصمم

 

  ؟ کرده فرار کی با-

 

 .  دونم نمی-



 

  ؟ باشه رفته ممکنه کجا-

 

 .  دونم نمی-

 

 : گفت خشم و حرص با بار این سرگرد

 

 !  دونی می-

 

 .  برد باال را صدایش کمی او مانند نفس

 

 .  دونم نمی-

 

 : کشید فریاد و کوباند میز روی را هایش دست مرد

 

 .  نیست نفعت به اصال این.  کنی انکار خوای می و دونی می.  دونی می-

 

 را اش زندگی ی همه ارث خشمگین پوش سیاه مرد این انگار.  بودند گستاخ هنوز هایش چشم اما.  چسبید صندلی به ترسیده نفس

 این از تر اعصاب بی بود مشخص!  نیست خوبی پدر بود مشخص حیف اما ؛ رسید می نظر به ای پخته مرد.  باشد خورده

 .  سوزاند دل مرد این ی بچه و همسر برای دل در.  هاست حرف

 

 : گفت بار این

 

 .  ندارم خبر هیچی از واقعا من-

 

.  کرد می را فکرش که بود آنی از تر قلق بد!  داشت کار دختر این با ها حاال حاال.  کرد فرو موهایش توی دستی عصبی مرد

 !  نبود ذهن از دور بود هوشنگ همدست او که این

 . آمد می حرف به باالخره

 

 .  کردی انتخاب رو راهی بد-

 

 : گفت نفس

 



 !  کنید نمی باور بگم هرچی.  کردم دفاع خودم از من-

 

 .آمد فرود نفس سر توی پتکی چون هم اتاق توی سرگرد ی زده شتاب و بلند های گام صدای

 

 .  کرد پرت ای شیشه میز روی جوان دختر های چشم مقابل و آورد بیرون پرونده توی از را هایی عکس

 

 : کرد اشاره ها عکس به سرگرد.  کرد نگاه او به مبهوت نفس

 

 .  کن نگاه خوب.  کن نگاه-

 

 را میز روی های عکس و برد پیش را دستش.  شد نبرد این ی برنده کنجکاوی!  ندیدن یا دیدن بین ؛ بود مانده راهی دو میان

 زمین روی جان بی تهران اطراف های خرابه یا و پارک در که نوجوانی پسرهای از متفاوت های عکس دیدن با ؛ برداشت

 .  کرد لرزیدن به شروع هایش دست بودند مرده و افتاده

 

 ؟ کین اینا... این-

 

 : کرد نگاه او به جانب به حق

 

 ؟ شناسیشون نمی-

 

  ؛ کرد نگاه را دیگری عکس.  داد تکان طرفین به را سرش ها عکس دیدن از منقلب نفس

 

 : گفت جدیت با سپس

 

 . شناسمشون نمی من-

 

 : گرفت رویش پیش را دیگری عکس و شد خم سرگرد

 

 ؟ کنی انکار اینم خوای می.  اومده بیرون شما ی خونه از این-

 

 . دونم نمی -
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 : افزود تر عصبی سرگرد

 

 .  باشه سالش پانزده سرانگشتی حساب به شاید ؟ بینی می.  کرده دوز اور دادن بهش مواد که این از بعد ساعت دو-

 

 برخالف را پسر این!  کرد ریز را هایش چشم کمی.  ماند خیره بود زده بیرون کف دهانش از که پسری عکس به نگاهش نفس

 به خشم با.  بارید می اعتیاد اثرات اش چهره از.  بود آمده در دم نبود خانه هوشنگ وقتی دوبار یکی.  بود دیده قبل های عکس

 . نیست هوشنگ که بود گفته او

 

 .  شد نمی باورش خدایا ؟ بود کرده دوز اور

 

 : گفت سرگرد

 

  ؟ کنی انکار رو هوشنگ فرار خوای می هنوزم-

 

 : گذاشت میز روی را عکس نفس

 

 ؟ کنید نمی باور حرفمو چرا!  واحد و احد خدای به!  کجاست دونم نمی-

 

 .  بود مهم نهایت بی برایش و بود دیگرش های پرونده سوای پرونده این.  کرد زدن قدم به شروع قبل از تر عصبی سرگرد

 

 : کرد خطابش فریاد با

 

 . کردین می هم رو امروز فکر باید دادین می جوون و پیر دست مواد وقتی.  گی می دروغ-

 

 . ترسید می مرد این وحشی های چشم از ؛ رفت عقب به کمی نینداخت تا و تک از را خودش نفس!  شد خم کمی

 

 : گفت خشم با سرگرد

 

 .  هایین عکس این توی آدمای تک تک قاتل-

 

 : گفت نفس

 



 .  ندادم خدا خلق دست مواد من .  ندارم جریانات این به دخلی هیچ من-

 

 . داد تکان را پاهایش عصبی صورت به بعد لحظه چند

 

 !  شد باز اتاق در.  زد صدا را تیموری سروان ؛ کرد مشت را هایش دست عصبی سرگرد

 

 : شد بلند صندلی روی از نفس

 

 !؟ کنید باور حرفمو بگم چطور.  کجاست هوشنگ دونم نمی من!  سرگرد جناب-

 

 .  فرستاد بیرون صدا با را نفسش مرد!  بود انداخته دست را او جوان دختر که انگار

 

 می در راز و رمز پر ی خانه این کار از سر باالخره.  کرد نگاه رویش پیش پرونده به و نشست صندلی روی مرد نفس رفتن با

 . گذاشت می دستش کف را دختر این حساب و آورد

 

 . بزند ندانستن به را خودش توانست می کی تا
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 اش توجه موبایلش صدای.  بود شده که طور هر کردند می پیدا را هوشنگ باید.  زد تن را کتش و گذاشت جیب توی را موبایلش

 راهرو انتهای لهراسب ؛ کرد بلند سر.  نداشت را تلفن با کردن صحبت تمرکز که قدر آن.  بود آشفته ذهنش.  کرد جلب را

 .  بود لهراسب خطش پشت مخاطب پس. کرد قطع را تماس دیدنش با بود ایستاده

 

 : دادند دست همدیگر دیدن با.  بیاید پایین و کند طی را ها پله او تا ماند منتظر لهراسب

 

 . زدم می زنگ بهت داشتم.  مرد نباشی خسته سالم-

 

 ؟ خیره.  باشی سالمت.  السالم علیک-

 

 : گفت لهراسب

 

 ؟ دیدی رو دختره-

 



 .  داد تکان مثبت نشان به را سرش

 

 ؟ زد هم حرفی-

 

 .  کنه بازی بلده خوب!  انکار و انکار-

 

 : گفت لهراسب

 

 . ها باشه داشته ماجرا این به ربطی دختر اون بدونم بعید-

 

 : خاراند را ریشش ته

 

 .  لهراسب کنن می انکار اولش همه.  داره ربط-

 

 : افزود.  گذشتند راهرو از

 

 !  دارم نگهش این از بیشتر تونم نمی.  آد می حرف به باالخره-

 

 .  بنشیند فرمان پشت که بود آنی از تر خسته.  کند رانندگی او تا داد لهراسب دست به و درآورد جیبش از را سوییچ

 

 : گرفت را سوییچ لهراسب

 

 .  کرده همکاری بده نشون علنأ نیست ازش مدرکی-

 

 : شد سوار هم لهراسب متعاقب.  بست را ایمنی کمربند و شد ماشین سوار

 

 هم محمدی سروان به!  شه می پیدا دیدنش برای هوشنگ کله و سر باالخره.  داره مراوده کیا با.  ره می کجا ببینم بسپارم باید-

 ! سرهنگ از گیرم می هم حکمش ؛ بزاره شنود خطش روی بگو

 

 : کرد روشن را ماشین لهراسب

 

 .  باشه-

 



 : گفت ؛ کرد بود بسته را هایش چشم که او به نگاهی نیم.  درآورد حرکت به را ماشین لهراسب ؛ بست را هایش چشم

 

 ! رگ تو بزنیم چیزی یه ؟ رستوران بریم چیه نظرت-

 

 کرد می استراحت کمی و خورد می مسکن چند باید که کرد می درد قدری به سرش ؛ بایستد پا سر بتواند که بود آنی از تر خسته

 ! رفت می خانه به باید. 

 

 .  خونه برسون منو-

 

 : گفت لهراسب

 

 .  نیاوردم ماشین.  برو تو بعد برسونم خودمو اول پس-

 

 . آورد درمی دختر این کار از سر باالخره ؛ دوخت چشم بیرون به.  کرد باز را هایش چشم و گفت ای باشه

 

**** 
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 هوالباسط

 

 سرشان روی را خانه که یاشار و یاس ورودش با.  کرد نوازش را اش شامه گوهر ی قیمه بوی ؛ چرخاند قفل توی را کلید

 .  نشست لبش روی لبخند ؛ دویدند سویش به شادمانی با دیدنش از زده ذوق ؛  بودند گذاشته

 

 .  عمو سالم-

 

 .  داشت دوستشان جانش ی اندازه به.  باشد تفاوت بی دیدنشان با توانست نمی اما بود خسته

 

 حلقه گردنش دور را دستش دخترک.  کشید موهایش به دستی و کرد بغلش حرکت یک با ؛ بود بسته خرگوشی را موهایش یاس

 : کرد

 



 . ماهت روی به سالم-

 

 . ریخت بهم هم را یاشار موهای ؛ کرد نگاهش تخسی با یاشار

 

 ؟ کردی اذیت خواهرتو وروجک تو باز-

 

 : برد می حساب او از که یاشار

 

 .  کنه می اذیت منو اون.  عمو نه-

 

 :کند اعتراف شد مجبور اخم با یاشار.  کرد نگاهش دقیق و کرد ریز را هایش چشم

 

 . ندارم کاریش.  نزنه ماشینم به دست-

 

 ؛ شد آویزان گردنش به یاس ، رفت سالن سوی به.  انداخت می خودش های بچگی یاد به را او ؛ داشت دوست را اش تخسی

 .  نداشت اعتراضی هم او هرچند برود پایین خواست نمی

 

 باهم را شب از پاسی تا و شدند می جمع اقا حاج ی خانه هم دور پنجشبه هر برادرانش و خواهران ای نانوشته قرار طی هفته هر

 .  گذراندند می

 زن.  داد را همه جواب ؛ کردند سالم دیدنش با همه ؛ چیدند می سفره روی بودند پخته که را غذاهایی خاصی وسواس با ها زن

 : گفت او دیدن با و کرد مرتب سرش روی را چادرش دیدنش با وفا.  بود نشسته آشپزخانه توی گوهر کنار وفا برادرش

 

 .  نباشید خسته شهاب آقا سالم-

 

 : کرد ای سرفه تک

 

 .  متشکرم.  سالم-

 

 : کرد اشاره یاس به وفا

 

 . اس خسته عمو.  پایین بیا جان مامان-

 

 : کشید یاس صورت به دستی.  شد آویزان هایش لب یاس



 

 .  نیستم خسته-

 

 .  کرد نگاه او به تحسین با گوهر

 

 .  برسی شام به شاید کنند پهن رو سفره کم کم کردم سفارش ها بچه به.  مادر اومدی دیر-

 

 : بست را هایش چشم

 

  .  خانوم حاج طال دستت-

 

 .  رفت پذیرایی سالن سوی به و گفت ای اجازه با کشید؛ درآغوش را یاس آرام وفا

 

 : گفت خانم حاج

 

 ؟ نیستی خسته گی می وقت اون.  مادر باره می چشات از خستگی-

 

 .  زد رویش به لبخندی

 

 .  شده تنگ معروفت های چای واسه دلم-

 

 : نشست ابروهایش میان ریزی اخم گوهر

 

 .  شده ذره یه دیدنت واسه دلم آی نمی خونه بسکه-

 

 را چادرش عطر.  کرد مرتب سرش روی را دارش گل چادر.  رفت سماور سوی به و شد بلند صندلی روی از آرام سپس

 .  داد می را یاس عطر به آمیخته بوی همیشه ؛ داشت دوست

 

 برای وقت هیچ.  داشت هم حق خوب ؛ کرد می را فکرش که حال.  زد می غر او به و داشت گله هایش نبودن از همیشه گوهر

 . نداشت وقت باید که طور آن اش خانواده

 

 : برداشت قندان توی از قندی ؛ کرد تشکر آرام.  گذاشت مقابلش را رنگی طالیی قندان و باریک کمر لیوان گوهر

 



 ؟ کجاست حمیرا-

 

 : زد لب مشهوی ناراحتی با گوهر

 

 .  نداره رو جمع ی حوصله گفت می.  اتاقه تو ام بچه-

 

 : گفت حال همان در چسباند هایش لب به را لیوان

 

 . داره احتیاج زمان به کنه جور و جمع خودش یکم تا!  بگذره مدت این.  نذار سرش به سر زیاد-

 

 . کرد پاکش چادر ی لبه با فوری ؛ چکید چشمش ی گوشه از اشک قطره یک ؛ داد تکان را سرش گوهر

 

 باشه خوددار یکم بگو.  کشه می زجر بیشتر بیندش می روز هر حسین حاج.  داره شنویی حرف تو از.  کن صحبت باهاش یکم-

 .  ضعیفه حاجی قلب. 

 

.  بود نیاز بی چیز همه از داشت خواهر و برادر قدر آن خدا دولت خانم حاج قول به.  بود اش کودکی دوران یاور و یار حمیرا

 .  بود او سهم هم مهربانش حمیرای.  شد می اسرارش محرم که داشت خواهر یک برادر هر کودکی از

 

 . داد تکان را سرش

 

 .  شد کاسته اش خستگی از کمی حال و بود چسبیده دلش تنگ حسابی چای

 

 .  خانوم حاج نکنه درد دستت-

 

 : گفت نگرانی با گوهر

 

 ؟ شهاب-

 

 . نگریست گوهر نگران و زالل همیشه های چشم به.  برگشت سویش به

 

 ؟ بله-

 

 ؟ مونی می-



 

 .  نشست لبش روی تلخندی

 

 .  باشه واسم جایی اگر-

 

 : کرد اخم گوهر

 

 ؟ داشتیم شهاب آقا-

 

 : داد تکان را سرش

 

 . مهمونتم امشب-

 

 : گفت رویی خوش با گوهر

 

 . کن صدام خواستی هرچی.  کمدِ  تو مرتب هم لباسات.  تمیزه اتاقت-

 

 .  کرد خوش جا هایش چشم توی عجیبی برق و شناخت نمی پا از سر بودنش از گوهر حال.  کرد تشکر

 

#56 

 

 .  کرد باز یکی یکی را پیرهنش های دکمه و درآورد را کتش ؛ رفت اتاقش سوی به شهاب

 آب دوش.  برداشت را بود گذاشته برایش مرتب خودش های دست با گوهر که هایی لباس و انداخت گردنش دور را اش حوله

 .  داد می تسکین را اش خستگی از کمی گرم

 

.  شد خارج اتاق از و کرد شانه را موهایش.  کرد درست ژل با را موهایش و کرد تن را هایش لباس ای دقیقه ده حمام از پس

 .  بود کرده گرم را سرش اش گوشی با و بود نشسته تخت ی گوشه خودش و بود روشن حمیرا اتاق چراغ

 

 : گفت کند بلند سر که آن بی حمیرا ؛ گشود را اتاق در

 

 .  خورم نمی شام مامان-

 

 . چسباند درگاه به را اش تنه و کشید درآغوش را هایش دست شهاب



.  کرد نگاهش بدهد را لبخندش جواب که آن بی شهاب ، زد برق هایش چشم شهاب دیدن با ؛ کند بلند سر حمیرا شد سبب سکوتش

 : گفت حمیرا

 

  ؟ داداش اومدی کی.  سالم-

 

 . رفت سویش به و شد بلند تخت روی از سپس

 

  ؟ کنه می فرقی چه چپیدی اتاق این تو که تویی  واسه.  سالم-

 

 : گذاشت اش چانه زیر دست شهاب.  انداخت پایین را سرش شرمنده حمیرا

 

 . بخوریم شام بریم بیا-

 

 : گفت بغض با حمیرا

 

 .  آخه-

 

 : کرد اخم شهاب

 

 ! باش زود.  ندارم قبول رو ای بهانه هیچ.  آخه بی آخه-

 

 .  چیدند می که های چنگال و قاشق صدای ، هایشان خنده صدای.  رسید گوششان به ها مهمان صحبت صدای

 

 : گفت حمیرا

 

 .  کن معاف منو امشبو یه.  داداش جون ندارم حوصله اصال-

 

 : کرد نگاهش جدی شهاب

 

 . شمرم می سه تا باش زود.  شه می ناراحت حاجی نیای-

 

 : گفت جمله این شنیدن با حمیرا"  شمرم می سه تا" گفت می داشت عجله و بود منتظر وقتی همیشه.  بود عادتش

 



  .  آخه ما شمردن سه تا زمان گذشت-

 

 : گفت حمیرا.  کند عوض را هایش لباس سریع داد اشاره سر با شهاب

 

 .  ندارم خودمم ی حوصله روزها این.  کنی درکم منو باید یکی تو-

 

 .  حمیرا کنه خرجت ترحم کسی نخواه.  جا این نشین-

 

 : افزود شهاب.  کردند نگاه هم های چشم توی دقیقه چند

 

 ؟ آی می من با-

 

 : کشید عمیق نفس حمیرا

 

 .  آم می-

 

 وارد وقتی.  بیاید خودش به تا داشت احتیاج تلنگر یک به او.  است محکمی زن و دارد دوست را غرورش حمیرا دانست می

 بلند ی سفره.  شدند نمی جا میز یک دور.  باشد ماشاال تعدادشان اقا حاج قول به.  کردند استقبال او از حمیرا دیدن با همه شدند

 .  نشستند می هم کنار همه و کردند می پهن باالیی

 

 که گفت زد لب بشنود گوهر که جوری.  نشست گوهر کنار حمیرا.  رفت اش صدقه قربان و شد آرام دلش حمیرا دیدن با گوهر

 . نباشد نگران و است خوب حالش
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 سبک را شام ها شب حسین حاج هرچند.  کشید می غذا او برای احترام با و بود نشسته حسین حاج کنار ارشدش برادر شهروز

 . کرد می مزه کمی و نشست می کنارشان نشوند ناراحت همسرش و عروس که آن برای و خورد می

 

 .  گذاشتند می هم سر به سر.  بود شان همیشه کار.  خندیدند می ریز ریز و زدند می حرف هم گوش توی تیام و سیاوش

 

 : گفت سیاوش به رو سیما

 

 .  داری هاتو بازی بچه هنوز.  بگیری زن خوای می-

 



 . بود تر بزرگ شهاب از سال یک ی اندازه به.  رفت اش نوه باالی و قد ی صدقه قربان گوهر

 

 : گفت سیاوش کوچک برادر سینا

 

 ؟ زدی می حرف کی با وقت دیر تا دیشب داداش-

 

 برای روز عین زد می حرف تلفن پشت کسی چه با که این.  کرد نثارش دردی سیاوش.  بگیرد را لبخندش مقابل نتوانست تیام

 .  بود روشن همه

 .  داشت عجله همیشه اش زندگی توی سیاوش.  نشست هایش لب روی کمرنگی تبسم شهاب.  خندیدند همه

 

.  است دختر عشق بهادر دانست می.  گذاشت می دهانش غذا احتیاط با و بود گرفته آغوش توی را یاس دیگرش برادر بهادر

 .  رسید می یاشار به او و بود پسر عشق او برعکس وفا!  خودش مانند

 

 : گفت بهادر

 

 ؟ ایه عجله چه حاال جان عمو سیاوش-

 

 : گفت.  داد تکان دستش دور را مقصودش شاه تسبیح حسین حاج

 

 . شده کار به دست هم دیر خیلی.  سالشه پنج و سی جوون این بعدشم.  نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در-

 

 : گفت بهادر به رو وفا

 

  ؟ پشیمونی شما نکنه بهادر آقا-

 

 : خندید بهادر

 

 .  خانوم نه-

 

 : گفت خنده با سیاوش

 

 .  خونه نرو.  بمون جا همین شب خوای می.  نگرانتم جان عمو-

 



 .  خندید سیاوش شوخی از وفا

 

 : داد قرار مخاطب را وفا تیام

 

 . برداره ما کچل سر از دست دستش تو بذاریم رو دختره دست بذار.  کرده روانیمون سیا عمو زن-

 

 : گفت برادرش به رو یحیی

 

  داداش؟ خان کردید تحقیق خوب-

 

 : گفت شهرور

 

 .  هستن متمدنی و خوب ی خانواده.  بله-

 

 : کرد سیاوش به نگاهش یحیی

 

 .  جوون بشی خیر به عاقبت-

 

 : کرد تشکر احترام با سیاوش

 

 ! سهراب و سعادت قسمت شاهللا ان.  عمو خان ممنون-

 

 می ترجیح رفتن به را ماندن اما سهراب.  بود رفته کانادا به تحصیل ی ادامه برای.  بودند ندیده که شد می سالی سه را سعادت

 بگیرد زن آمد نمی بدش انگار. بود سخت برایش خانواده از دوری اما.  رفت می سربازی به امسال و بود کم سنش هرچند.  داد

 : کرد نچی نچ سیاوش.  بست نقش صورتش روی صورت پهنای به لبخندی. 

 

 . کردم می قایم ای سمبه سوراخ یه خودمو.  زدنا می بهم حرفو این بودم تو سن هم-

 

 : گفت گوهر.  خندیند همه

 

 .   پسرمو نکن اذیت-

 

 : گفت سیاوش به رو شهرزاد



 

 .  بگرده دورت عمه-

 

 : افزود مادرش به رو سپس

 

 . خانوم حاج گذره می باد و برق مثل ها سال قدر چه-
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 داد نمی قرارش مخاطب کسی وقتی تا و بود شنونده جمع در همیشه ؛ بود گرم شام خوردن به سرش ها صحبت طول در شهاب

 . کرد نمی نظر اظهار

 می بازی غذایش با و بود نشسته ای گوشه شادی دخترش تک ؛ بود نیامده همسرش امشب ؛ کرد شهرزاد خواهرش به نگاهی

 با سیاوش اما.  کرد می بازی غذایش با و بود ساکت شب سر از!  نبود ذهن از دور داشت سیاوش به هایی حس که این.  کرد

 روی هولکی هول لبخند شهابش دایی ی مچگیرانه نگاه دیدن با کرد، بلند سر!  بود خوبی دختر شادی.  شکاند می گردو دمش

 : گفت بزرگش پدر و بزرگ مادر به رو و برداشت را غذایش ظرف.  نشاند هایش لب

 

 .  بود خوشمزه خیلی.  جون پدر ممنون.  مادرجون ممنون-

 

 : گفت حسین حاج

 

 ؟ دخترم که نخوردی چیزی جان بابا-

 

 : زد لبخند ملیح شادی

 

 .  بود کافی قدر همین-

 

 .  رفت آشپزخانه سوی به سپس

 

 : گفت شهروز به رو سالومه

 

 .  باشه مبارکا داداش آقا-

 

 : گفت سیاوش به رو سپس

 



 . عمه بگرده دورت-

 

 جمع به رو آرام و نگریست شادی خالی جای به سارا.  نبودند شوخی اهل زیاد و بودند ساکت همیشه قلوهایش دو سهیل و سارا

 درست ی روحیه و نبود خوش خودش دل هرچند.  کرد خیر طلب سیاوش برای حمیرا.  شد بلند زمین روی از و کرد تشکر

 .  داشتند باهم خانه همین در زیادی خاطرات.  بودند شده بزرگ باهم شان همه.  داشت دوست را سیاوش.  نداشت درمانی

 

 . کرد می نگاه شهاب به حسرت با گوهر

 

 جمع به رو.  بودند خون ی کاسه دو خستگی شدت از هایش چشم.  شد بلند زمین روی از آرام و کرد تشکر جمع به رو شهاب

 ؛ گذاشت سرش زیر را هایش دست ؛ کرد می درد شدت به گردنش ؛ کشید دراز تخت روی.  شد اتاقش وارد و کرد خواهی عذر

 .داشت خبر دردش از بگوید او که آن بی حمیرا که بود خوب چه.  آورد برایش مسکنی ؛ بود حمیرا ؛ شد نواخته در به ای تقه

 

*** 
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 هوالرحمان

 

 : نشست لبش روی لبخندی حمیرا ؛ گرفت حمیرا دست از را قرص و شد خیز نیم

 

 .  خوابی شاید گفتم. بودم دل دو-

 

 .  نهاد بالش روی را سرش باز و گفت آخیش.  کشید سر الجرعه و گرفت او دست از را لیوان و گذاشت دهان توی را قرص

 

 .  شم می بدخواب کنم عوض جامُ .  نه-

 

  ؟ یادته.  هات بچگی مثل-

 

 . خوابید می حمیرا کنار را ها شب اکثر ؛ برود یادش شد می مگر

 

 .  زدیم می حرف صبح خود تا بخوابیم خواستیم می.  یادمه-



 

 می الالیی برایش و گذاشت می پایش روی را شهاب و بود بچه که هایی سال مثل ؛ کشید برادرش موهای روی دست حمیرا

 .  خواند

 

 : خندید آرام

 

 .  بودی پلیسی و دزد های قصه عاشق همیشه-

 

 : گفت شهاب

 

 .  گفتن قصه عاشق هم تو-

 

 : گفت خنده با حمیرا

 

 . دادی می گوش رو آخرش تا.  ببره خوابت ها قصه وسط کردم می فکر-

 . بود شده تنگ شان کودکی دوران و ها سال آن برای دلش قدر چه.  کردند سکوت دو هر لحظه چند

 

 .  خوابیدیم می رفتیم می ما و کردند می پخش ملی سرود اون از بعد ؟ داشت برنامه تلوزیون شب دوازده تا ها شب یادته-

 

 : نشست لبش روی تلخندی شهاب

 

 .  کرد می پا به خون بیداریم فهمید می حاجی.  یادمه-

 

 : گفت بغض پر حمیرا

 

 گاهی حتی.  واسم شدی همدم یه دونست نمی حاجی.  تری بزرگ سال شیش تو سرت خیر.  بکش خجالت گفت می بهم حاجی-

 .  خندیدیم می دل ته از و آااا گفتیم می و بردیم می پنکه جلو سرمون سالمه بیست رفت می یادم

 

 .  چکید حمیرا چشم ی گوشه از اشک قطره یک

 

 .  بود شده ذره یه واست دلم.  اومدی امشب شد خوب چه-

 

 !  خانم حاج مانند درست.  بود هویدا صورتش در دلخوری.  نگریست بود شده خیره ای نقطه به که حمیرا صورت به



 

 : کشید عمیق نفس

 

 !سفر ریم می بشه خلوت سرم یکم.  سنگینه کارهام-

 

 : گفت داری خش صدای با حمیرا

 

 ! ندارن تمومی وقت هیچ تو کارهای این-

 

 .  داشت حق کرد می گله قدر هرچه.  نداشت تمامی خدا وقت هیچ کارهایش.  بود او با حق.  فشرد و گرفت را دستش شهاب

 

 !  چرا سبکی اما.  نداره نه که تمومی-

 

 : زد صدایش آرام

 

 ؟ حمیرا-

 

 مقابل در بازیگری برایش بود سخت قدر چه.  کرد می داد بی حمیرا های چشم از پریشانی.  چرخاند او سوی به را سرش زن

 .  شهاب مانند تیزبینی مرد

 

 : زد لب شهاب

 

 ؟ خوبی-

 

 به دانست می.  بشنود خانم حاج را هایش گریه صدای خواست نمی دلش.  داد باریدن ی اجازه هایش اشک به صدا بی حمیرا

 .  است کرده نگرانشان کافی ی اندازه

 

 ... خونه دلم.  آتیشم رو اسفند!  بودم کاش ای.  داداش بودم کاش ای-

 

 .  نکند پیدا درز بیرون به هقش هق صدای تا گزید را لبش

 

 و چیز هیچ حوصله.  ندارم رو شلوغی و جمعیت ی حوصله و حال دیگه. اومدم می بیرون اتاق از عمرا اومدی نمی امشب اگر-

 .  ندارم کسُ  هیچ



 

 حمیرا از مدت چند این در قدر چه.  کرد لرزیدن به شروع خواهرش نحیف های شانه.  کشید درآغوش را او و شد بلند شهاب

 .  بود شده غافل

 

 .  جاست همین تو جای ؟ آخه بری بخوای کجا-

 

 : گذاشت او ی شانه روی را سرش حمیرا

 

 .  نداد اجازه بابا حاج.  برم خواستم دیشب-

 

 .  حمیرا کنه نمی دوا رو دردی تو رفتن-

 

 .  شم می آروم جا اون برم.  نیستم پریشون قدر این جوری این.  کنه می آروم دلمو-

 

 به تا داشت حق.  بود عمر یک درد!  نبود فردا و امروز درد دردش.  است آشوب دلش قدر چه دانست می.  بوسید را حمیرا سر

 از بهتر را دردش شهاب دانست می.  کرد می سبکی احساس کمی حال.  گریست خجالت بی حمیرا.  باشد پریشان اندازه این

 . است اسرارش محرم بهترین و کند درک تواند می دیگری هرکس

 

 .  کند پاک را اشک نم تا کشید هایش چشم روی دست

 

 .  شم نمی مزاحمت.  بخواب.  کردم تلخ رو اوقاتت.  ببخش-

 

 : فشرد را اش شانه شهاب

 

 . بگو خودم به داشتی هرکاری-

 

 .  بوسید برادرانه محبت با را حمیرا پیشانی سپس

 

 : شد بلند تخت روی از آرام

 

 . ها قدیم مثل.  صحبت به گرفتمت.  بخوابی بذارم کرد توصیه مامان-

 

 : گفت شهاب



 

 ؟ یادته که خانُ  ِزبِل.  بدی ندا یه فقط کافیه بزنی حرف خواست دلت وقت هر!  تنگه خیلی روزها اون واسه دلم-

 

 .  ریخت بهم را او موهای و خندید حمیرا

 

 . بخوابی خوب.  ریشتم بیخ نخوای چه بخوای چه-

 

 .  کرد نگاه رفتنش به شهاب.  رفت در سوی به
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 : برگشت عقب به حمیرا

 

 .  مکه حاجی حاجی نری.  بمون بیا بازم ؟ شهاب-

 

 : کشید عمیقی نفس

 

 .  چشم-

 

 . بخوابی خوب-

 

 .  رفت بیرون اتاق از دردی پر تبسم با حمیرا

 

 پیشانی روی را ساعدش و کشید عمیقی آه.  بود آمده سرش بر چه مهربانش حمیرای.  گذاشت بالش روی را سرش شهاب

 .  شود آرام تا داد می انجام کاری یک.  شود درمان حمیرا درد برای توانست می کاش ای. گذاشت

 

*** 

 

.  بود حمیرا ی ناله صدای صدا، این ؛ شنید نمی اشتباه ؛ شد خیز نیم آرام.  شد بیدار خواب از هایی ناله صدای با شب های نیمه

 باالی خانم حاج و بود روشن حمیرا اتاق چراغ.  رفت بیرون اتاق از.  زد تن حرکت یک با و برداشت زمین روی از را بلوزش

 . کند بیدارش داشت سعی سرش



 

 ... بینی می خواب داری... عزیزدلم پاشو... پاشو.  مادر.  حمیرا-

 

 . دید می کابووس بود مشخص اما گفت می چه فهمید نمی.  کرد می ناله و لرزید می حمیرا

 

 . کرد پاک را اش اشکی های چشم شهاب دیدن با خانم حاج ؛ شد اتاق وارد

 

 ؟ مادر شدی بیدار-

 

 : گفت خانم حاج به رو نگران و کرد نگاه حمیرا عرق از خیس صورت به شهاب

 

  ؟ مادر شه می طور این کی از-

 

 . کنه می لج.  خوره نمی رو قرصاش-

 

 . کند بیدار خواب از را او کرد سعی و زد ضربه حمیرا ی گونه روی آرام شهاب

 

  ؟ حمیرا ؟ حمیرا-

 

 .  کرد باز را هایش چشم کرختی با و سختی به حمیرا

 

 . کرد گریستن به شروع هوا بی دید را دو آن مضطرب و نگران های چشم وقتی

 

 .  گفت شکر را خدا دخترش باز های چشم دیدن با و فرستاد صلوات لب زیر خانم حاج

 

 : شد خیز نیم حمیرا

 

  ؟ جایین این چرا-

 

 : گفت اخم با شهاب

 

 .  پاشو. بزن صورتت به آب یه پاشو-



 

 : کشید اش پیشانی به دستی حمیرا

 

 ... که وگرنه.  خوردم زیاد شام شب-
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 :گفت مادرش به رو جدیت با.  دهد ادامه نگذاشت شهاب

 

 . مادر بیار قرصاشو-

 

 : کشید سرش روی دست حمیرا

 

 . شهاب نیست احتیاجی-

 

 .  فشرد و گذاشت هم روی خشم با را هایش چشم شهاب

 

 ؟ آره بدی، کشتن به خودتو خوای می ؟ کنی می لج کی با داری-

 

 .  گرفت او از چشم نگران حمیرا او خشم با

 

 .  رفت حمیرا های قرص سوی به و شد بلند تخت روی از سختی به ؛ گفت ذکری خانم حاج

 

 ؟ بخورم وامونده های قرص این از ام روانی من مگه-

 

 : گفت شهاب

 

 ؟ جریانه در دکترت.  داره عوارض.  کنی قطعشون خود از سر شه نمی-

 

 : گفت خورده ترک و خشک های لب با حمیرا

 

 .  نرفتم شه می ماهی یک-



 

 .  فرستاد شیطان به لعنتی شهاب

 

 : گفت شهاب که کند اعتراض خواست حمیرا.  داد حمیرا دست به را ها قرص و گرفت خانم حاج دست از را آب لیوان

 

 ؟ فهمی می.  ره می بیراهه به گرفتی پیش که راهی این-

 

 : کشید عمیق نفس خانم حاج

 

 .  آد می بیرون اتاق این از نه.  ده می گوش حرف نه.  مادر رسه نمی بهش زورم دیگه من-

 

 .  کرد نگاه حمیرا به افسوس با

 

 .  کرد نزدیک هایش لب به را آب لیوان و خورد را ها قرص حمیرا

 

 : گفت مادرش به رو شهاب

 

 .  مادر طور این که شه نمی.  دکترش به بزن زنگ یه فردا-

 

 : گفت حمیرا

 

 .  شم می خوب خودم-

 

 : گفت تلخی اوقات با شهاب

 

 ! بستی خودت کشتن به همت کمر جور این که این نه.  کردی می حرکتی که بود تو به اگه-

 

 .  کرد سکوت حمیرا

 

 : گفت خانم حاج

 

 . ذاره نمی هم روی چشم صبح تا دیگه خدا ی بنده.  خوبه حالت بگم بهش برم.  میشی معذب گفت.  نیومد پدرت-



 

 : گفت شرمساری با حمیرا

 

 .  سیاه روم-

 

 .  نشاند صورتش روی ای بوسه و فشرد را دستش خانم حاج

 

 .  باش خودت فکر به یکم.  باشه باالیی اون به توکلت.  باش قوی.  مادر سیاه رو دشمنت-

 

 .  بکشد دراز کرد کمکش شهاب.  رفت بیرون اتاق از خانم حاج.  کرد نگاهش تشویش پر های چشم با حمیرا

 

 : کشید حمیرا روی را پتو

 

 ؟ دیدی می خواب-

 

 : گفت داری خش صدای با حمیرا

 

 .  اره-

 

 ؟ خوابی چه-

 

 .  ترسناک های صحنه همون بار هر.  همیشگی پریشون های خواب همون-

 

 .  فشرد و گرفت را دستش شهاب

 

 .  بخوابی و ببندی چشماتو کن سعی.  نکن فکر چیزی به دیگه.  کافیه-

 

 : گفت حمیرا

 

 . باختی چیزتو همه بینی می و آی می خودت به که قدر اون.  رحمه بی خیلی زندگی شهاب-

 

 



 

.  طور همین منم.  کرده هوس رو مادربزرگه ی خونه دلتون همه دیشب های پست با بینم می.  خوش شبتون سالم گلم دوستای

 ! هام جمع جور این عاشق

 

 . پاکتون های دل از ممنون ؟ باشه.  کنید دعا داره عمل که دوستم واس خوام می ازتون امشب
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 هوالقادر

 

 جایش سر نداشت و داشت هرچه ؛ کرد وارسی را اش کوله.  بودند کرده تقدیم او به را دنیا انگار دادند دستش به که را وسایلش

 کرده رهایش قفس از که بود حال خوش قدر آن ؛ نبود هم مهم اما.  بود کشیده ته شارژش ؛ انداخت نگاهی را موبایلش.  بود

 . شناخت نمی پا از سر که بودند

 

 دار پای تا گناه بی سر گفتند می راست.  نشست هایش لب روی خوشی سر ی خنده ؛ باشند کرده آزاد را او که شد نمی باورش

 !رود نمی دار باالی اما رود می

 

 قدرکه هرچه شان خانه تا بود ایستاده که جا همین از ؛ داد می سور خودش به باید امروز ؛ کرد اش پول کیف موجودی به نگاهی

 : داد تکان سر رانند.  داد را آدرس و کرد بلند دست تاکسی برای.  باشد خواست می

 

 . بابا شو سوار-

 

 بی امسال پاییز.  بکشد باال را ماشین ی شیشه شد باعث سرما سوز!  کلنگی ی خانه برای.  بود شده تنگ اش بی بی برای دلش

 .  بکشد رخ به را بودنش رحمانه بی االن از خواست می انگار و بود سرد رحمانه

 

 می بی بی شاید ؟ بود رفته ای مقدمه هیچ بی هو یک ؟  برود که داشت را کجا اصال.  است رفته کجا هوشنگ فهمید می باید

 .. شاید!  دانست

 

 هم شاهپور آقا های فالفل ی مانده روغن بوی برای دلش حتی.  شد شان کوچه وارد و کرد حساب را هزینه خانه های نزدیک

 .  بود شده تنگ

 



 اش خنده.  بود آورده نحسی کردند گیرش دست که روز آن.  خرید نمی شده فالن فالن بی بی قول به یا فالفل دیگر!  نه اما

 .  بود شده خرافاتی قدر این کی از ؛ گرفت

 

 کس هیچ.  کرد نگاهی کوچه سوی دو به و فرستاد شیطان به لعنتی!  نبود کلیدش ؛ کرد وارسی را کیفش توی خانه های نزدیک

 ! نبود خیابان در

 

 بازی رعنا با زمانی یک.  رفت باال حرکت یک با دیوار از و کرد بند دیوار روی آجر به را پایش ؛ نداشت آمدن پای بی بی

 .  بود همین شان خرکی های

 

 .  کردند می نگاه را مردم و پایین باال، از ها ساعت و شدند می آویزان دیوار به

 

 بی.  شد باز زمین روی خودش افتادن با زمان هم خانه ورودی در ؛ کرد پرت حیاط توی را اش کوله.  بود روشن خانه چراغ

 بلند آسمان به را هایش دست بی بی ؛ گفت غریبی امام یا زد خودش صورت توی دیدنش با رعنا شدند خارج خانه از رعنا و بی

 : گفت بی بی.  گفت می شکر خدارا اندکش سواد همان با.  کرد

 

 (؟ مادر خودتی نفس) ؟ خوتی نفس دا-

 

 .  شد بلند زمین روی از نفس

 

 .  خودمم خودِ .  بی بی آره-

 

 . رفت پایین ها پله از رعنا کمک به بی بی

 

 : گفت رعنا

 

 .  خدا ی بنده کرد دق پیرزن این ؟ تو کجایی معلومه هیچ-

 

 ! نپرس.  نپرس رعنا-

 

 : گفت تشر با رعنا

 

 ؟ مگه نداری کلید ؟ شدی تارزان ؟ برداشته تاب مخت-

 

 : گفت نفس



 

 .  در دم تا بیاد نداره پا. تنهاست بی بی البد گفتم-

 

 . داد تکان سر افسوس با رعنا

 دست کرم بوی ؛ وازلین بوی.  داد می را خودش مختص همیشگی بوی.  کرد پرت اش بی بی گوشتی بغل توی را خودش نفس

 .  خرید می داروخانه از برایش خودش که آرکو

 

 .  نشست هایش لب روی لبخند نفس.  بوسید را سرش بی بی

 : گفت بی بی

 . َردی ِکردی ِولُم.  اشه سینه سر جونش ایچو ای پیره دلو یه نیگی خوئی؟ نفس-

 ( رفتی کردی ولم.  اش سینه سر جونش جا این پیرزنی که نمیگی ؟ خودتی نفس)

 

 : کشید اش زده حنا موهای روی دست نفس

 

 .  برم قربونت شدی نگران ببخش.  کردن سوال ازم بردن منو.  اومد پلیس خونه نزدیک دیروز.  بی بی-

 

 : گفت سوز پر بی بی

 

 (؟ نموندی که تشنه و گشنه ؟ بخوری دادن بهت چیزی) ؟ نبیدی که تشنه ؟گشنه بخوری دان ِوت هم ُهچی دا-

 

 ترس شدت از لحظه آن در. بی بی سادگی به کردند؛ خندیدن به شروع بلند صدای با و کردند نگاه هم صورت به نفس و رعنا

 . رفت می پایین گلویش از گذاشتند می جلویش هم پلو اگر

 

 : گفت خنده با نفس

 

 .  بگردم سرت دور خودش واس بود ای ستاره پنج هتل.  خالی جات.  بی بی اره-

 

 .  کرد نگاهش اخم با بود لوح ساده که بی بی

 

 (؟ بهم نگی دروغ ؟ گی می راست)؟ وم نگی درو ؟ ایگی راس-

 

 .  بود گذاشته دهانش مقابل دست رعنا

 : گفت نفس



 

 .  نیست خوبی جای جا اون بی بی-

 

 : کشید او صورت روی دست بی بی

 

 نانوم دا.  نبیدش.  ِکم هوشنگ بنگ.  در دم ِوه پیایی یه.  ببینُم بیو حاال دیدیم که اوسه.  سیت بمیرم دا ای.  سیت بمیرم دا ای-

 یه. شدن تر خمیده از منظور.  ببینم بیا حاال دیدیم که ها موقعه اون.  برات بمیرم. ) کجنه خبرش بنه بگر تیلیفونش.  رده کجه

 ( کجاست خبرمرگش ببین بگیر رو تلفنش.  رفته کجا دونم نمی.  نبودش کردم صدا رو هوشنگ.  در دم اومد مردی

 

 : گفت نفس

 

 .  کرده فرار هوشنگ بی بی-

 

 .  کرد خم را سرش بی بی

 

 (؟ چی) چِه؟؟-

 

 : بشنود او تا برد باال را صدایش نفس

 

 .  کجاست پرسیدن می ازم.  کرده فرار گم می-

 

 .  کوبید پایش روی محکم بی بی

 

 (؟ رفته کجا)؟ رده کجه( .  بیاد باال جونش.) نره دَر ِوش-

 

 : داد تکان را سرش نفس

 

 .  بی بی دونم نمی-

 

 : گفت عجز با بی بی

 

 . ( هوشنگ داره برت زمین از خدا.)  هوشنگ نَهالت خدا-

 



 : کرد نفس به رو سپس

 

 (؟ گی می تو کرده فرار یعنی)؟ ایگی تو ِکرده رو ِزنده-
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 .  شه می پیداش باز بعد مدت یه ره می همیشه.  شده جنی باز شاید.  باشیم منتظر باید!  گفتن می طور این-

 

 : نالید عجز با و کشید پاهایش روی دست بی بی

 

 ردُم َره چندی(. مردم می داشتم تنهایی از منظور. * بود پیشم عزرائیل دیروز از. ) بی تِیم عززاییل تنهایی چو همی دوش از-

 (. کردند ورم پاهام هردو رفتم راه بسکه. ) ِکردن پندوم اُو پایلوم دی

 

 : بوسید را دستش نفس

 

 . شه می پیدا اش کله و سر هوشنگم.  ذارم نمی تنهات دیگه.  برم بیم بی قربون-

 

 : چکید چروکش ی گونه روی هایش اشک بی بی

 

 می دردسرم تو تازه.  هیچ نرسید خیری بهمون هوشنگ از. ) سیمون کنه راس هم دردسر.  نرسیده خیری ایما وه خوش از-

 (.  ندازمون

 

 : پرسید بی بی.  کردند هدایت خانه سوی به را بی بی رعنا کمک به

 

 (؟ دنبالشن کیا) ؟ دینداشه کی-

 

 : گفت نفس

 

 ! پلیس.  بی بی پلیس-

 

 قالی به!  نا بوی!  ماندگی بوی.  بود اتاق توی هنوز دود بوی ؛ زد هوشنگ اتاقک به سری و رفت باال فلزی های پله از نفس

 نکرده بد را حالش این از بیشتر تا بست را در و گذاشت دهانش مقابل دست ؛ نگریست بود سوخته و سوراخ سوراخ که اتاقک

 .بود

 



 را اش شماره دیگر بار یک و کرد زمزمه لب زیر لعنتی" باشد می خاموش نظر مورد دستگاه" گرفت را هوشنگ ی شماره نفس

 . شد رو به رو زن خونسرد صدای با و گرفت

 

 .  بود کبوتر دستش هردو توی ؛ آمد بیرون ها کبوتر اتاق توی از رعنا

 

 : گفت نفس به رو

 

 .  ویدا مادرت پیشه رفتی شاید گفتیم.  بودیم نگران همه.  بود سرکنده مرغ مثل دیروز از رضا-

 

 .  کردن ولم که نبود بالشون و دست تو چیزی.  رعنا کردن شک بهم!  نه-

 

 : گفت رعنا

 

 .  بیاری در پلیس اداره و پاسگاه از سر بود کم همینمون-

 

 : نشست لقی ی چهارپایه روی نفس

 

 گیرش ؟ کرد فرار قانون از شه می مگه.  آوردیم شانس نگیره رو همه دامن هاش کاری کثافت!  هوشنگه مقصر.  مرگش خبر-

 .  رعنا آرن می در پدرشو میارن

 

 : گفت رعنا

 

 . خونتون در دم میان شب و روز هر.  نیست امن.  نفس خطرناکه جا این-

 

 .  درآورد سر از را شالش نفس

 

 .  کنم نمی باز و در-

 

 .  خیالی خوش چه! هه-

 

 : کرد رعنا به رو

 

  ؟ جا این مونی می امشب-



 

 کنارش.  شود باز خستگی یا گله به هایش لب که بود ندیده را او وقت هیچ سال همه این.  کرد نگاه نفس های چشم عمق به رعنا

 هیچ نفس که صورتی در.  بماند پیشش که بود، خواسته چیز یک او از نفس ها مدت از بعد.  کرد نگاه صورتش به و نشست

 .  کرد رها را ها کبوتر.  کرد نمی طلب کمکی هیچ کس هیچ از وقت

 

 .  فشرد خود به را او نفس.  کرد بغلش حرکت یک در.  لرزاند را دلش نفس پناهی بی و تنهایی

 

 . زندگیه بد ی تجربه آخرین دیگه این کنم می فکر خودم با گاهی.  رعنا بود بد خیلی-

 

 : گفت پربغض رعنا

 

 . الهی بمیرم.  بمیرم-

 

 . دیگه کنم کار چه دونم نمی.  رسه نمی جایی به فکرم-

 

 : گفت رعنا

 

 ! هاییم جون سگ نسل ما ؟ رفته یادت مگه بابا.  ذاریم می سر پشت اینم-

 

 : نشست هایش لب روی تلخندی نفس

 

 .  واسم کلیه کنی می وراجی و شینی می پیشم که همین.  رعنا مرسی-

 

 : زد او بازوی به مشتی رعنا

 

 تشکرته؟ عوض. روحت تو سگ-

 

 . گرفت اش خنده رسید می سگ به رعنا جمالت ته و سر که این از ؛ گرفت بیشتری عمق لبخندش بار این نفس

 

 حس رعنا.  بودن کرده اوردوز مواد مصرف اثر بر که نوجوونی پسرهای.  انداختن روم تو که هایی عکس!  ندیدی.  نبودی-

 .کردم گناه کثیفی خوک چنین با کردن زندگی سال چند این تو کنم می حس.  کارم گناه من کنم می

 

 : بوسید را اش گونه رعنا



 

 . دیدم زندگیم تو که هستی موجودی ترین پاک تو-

 

 .  خوردند می تکان پایشان کنار ها کبوتر ؛ کردند سکوت دقیقه چند هردو

 

  

 

*** 

 

 گندم پوستش ؛ داشت گردی صورت.  کرد می کجی دهن رویش به دخترک خالصانه لبخند ؛ کرد تاپ لپ ی صفحه به نگاهی

 بینی ؛ داشت رنگی سیاه موهای.  کرد پایین و باال هایش چشم مقابل دیگر بار یک را تصویر و داد تکان را موس ؛ بود گون

 ! آمد می صورتش به کوچکی

 

 : کرد نگاه در به!  شد نواخته در به ای تقه

 

 ! بفرمایید-

 

 . ماند ثابت موس روی دستش

 

 .  شد وارد محمدی سروان سپس

 

 : گفت سروان به رو و کرد نگاه داشتند عجیبی برق که دخترک رنگ عسلی های چشم به آخر ی لحظه

 

 ؟ نشد خبری-

 

 : گفت محمدی سروان

 

 ! نشده بدل و رد تماسی اما.  شده نصب موبایلشون روی شنود.  قربان نه هنوز-

 

 . کرد می اش عصبی بیشتر همین و نداشت صبر!  زد تکیه اش صندلی به

 

 ؟ رفت کجا-

 



 .  رفت خونه به راست یک-

 

 : داد قرار مخاطب را سروان و کرد نگاه نفس تصویر به دیگر بار یک

 

 مشکوکی؟ آمد و رفت-

 

 ! هنوز نه-

 

 .  دهد اش بازی توانست نمی.  کرد نگاه خندانش و براق های چشم به دیگر بار یک.  دختر این است خوبی بازیگر دانست می

 

 .  بشه کنترل روز شبانه خطش.  نذارید تنها رو نظر مورد ی سوژه لحظه یک-

 

 !  کوبید پا و گفت چشمی سروان

 

 روزی همین به.  داد می خط هوشنگ به دختر این.  خاراند را ریشش ته ؛ کرد نگاه عکس به دیگر بار یک سروان رفتن از پس

 . بکوباند رویش به را نمادین مظلومیت این و کند رو را دستش شد می کی! 
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 هوالصابر

 

 .  خندید بی بی های دندان لیوان دیدن با رعنا.  داشت خوابیدن از قبل خاصی آداب بی بی.  کردند پهن بی بی کنار را جاهایشان

 

 : گفت شوخی به نفس

 

 . ها نکن مسخر رو بیم بی-

 

 : گفت رعنا



 

 !دونه یه شما بی بی این.  بکنم غلط من-

 

 ( دخترها. ) دَُورَگل-

 

 ای) ای دایَه ِهی" اش همیشگی عادت مثل و کرد پرت تشک روی را تپلش پاهای بی بی.  شد روانه سویش به دختران نگاه

 : افزود سپس.  کرد نجوا(" مادر

 

 (چشامه تو نور.  دیروقته.  بخوابین. ) تیَِمه می نور.  دیرِمجاله.  بخوسین-

 

 بی بی. بود آورده و خریده سنگک نان با کوبیده کباب برایشان رضا ؛ بود نشده شب ده هنوز ؛ کرد نگاه ساعت به اندوه با رعنا

 قرار باهم رعنا و نفس.  شدند می هم تلفاتش منتظر باید و بود کرده رویی زیاده که بود هایی شب آن از امشب و داشت دوست

 .  ببرند حیاط توی شویی دست به را بی بی نوبتی بودند گذاشته

 

 .  کردند می پچ پچ و زدند می حرف باهم داشتند که کرد رعنا و نفس به نگاهی ؛ گذاشت بالش روی را سرش بی بی

 

 : گفت بی بی

 

 (؟ نزد زنگ داییت)؟ نزه زنگ هلوت-

 

 .  شود می آفتابی ها طرف این هوشنگ کرد می فکر که بی بی بود ساده قدر چه ؛ بود اش همیشگی سوال

 

 : گفت نفس

 

 ! نه-

 

  ؟ َرِده کورو-

 

 .  نشست کنارش و رفت سویش به نفس

 

 .  گم می خودت به نفر اولین بشه ازش خبری اگر خدا به.  بی بی نه-

 

 : زد لب و چرخاند او سر دور را دستش بی بی



 

 (.  هوشنگ و من سر تو بالت و درد.) هوشنگ و خوم سی بیو گرده دورت بالیی هر-

 

 : گفت باخنده و کرد پنهان پتو زیر را سرش رعنا

 

 .  بی بی روانیتم.  بی بی ذاره می مایه هم هوشی از چه-

 

 .  کند جمع را پایش و دست تا کوبید رعنا پای به پا با و خورد را لبخندش نفس

 

 رو.  کشید دست لبش پشت به سپس کرد سکوت دقیقه چند بی بی.  درآورد پتو از را سرش رعنا ؛ برد سرش زیر دست بی بی

 : کرد رعنا به

 

 .  رعنا دا-

 

 : کرد بلند سر رعنا

 

 ؟ دل جون-

 

 ( برام بیار نخ. ) سیم بیور دَشکه-

 

 انجام را گفت که کاری و شد بلند رعنا.  بیاورد نه حرفش روی نداشت جرات کسی.  بود آورده گیر وقت شبی نصف هم بی بی

 .  انداخت می بند را مویش بدون لب پشت و بود نشسته مقابلش بعد لحظاتی.  داد

 

 : گفت بود کشیدن دراز حال در که نفس به رو رعنا

 

  ؟ بکشیم هم باال بلند ِکل یه هست اجازه-

 

 : گذاشت اش پیشانی روی دست نفس

 

  ؟ عروسه مگه-

 

 .  کوبید او پای ران به پا با و کرد بلند سر سپس

 



  ؟ نه خاره می تنت امشب تو یعنی-

 

 کوبیدن صدای.  انداخت می بند برایش رعنا و کرد می اشاره لبش پشت ی نداشته موهای به دست با بی بی!  رفت ریسه رعنا

 : گفت رعنا و چرخید پهلو به کرخت نفس.  کرد جلب خود به را نفس و رعنا ی توجه در

 

 .  زنند می در دارن ؟ شنویی می-

 

 می تماس شان گوشی به داشت کارشان هرکس.  باشد توانست می کسی چه شبی نصف.  بخوابد کرد سعی گفت هومی نفس

 .  گرفت

 

 .  بود خواب گرم هایش چشم بی بی

 

 : گفت تلخی اوقات با نفس.  داد تکان کمی را سرش زیر بالش و گرفت حرصش نفس خیالی بی از رعنا

 

  ؟ بخوابم ذاری می-

 

 ! کیه ببین شو بلند بابا-

 

 : شد خیز نیم و کرد باز را هایش چشم بی بی

 

 (؟ شده چی) ؟ اَوی ِچه-

 

 .  شد نمی قطع لحظه یک زدن در صدای

 

 : گفت رعنا ؛ شد بلند نفس

 

 .  بیام منم وایسا-

 

 .  شد بلند زمین روی از سختی به دختران شدن بلند دیدن با بی بی

 

 : گفت نفس به رو

 

 ؟ رین می کجا شبی نصف)؟ ایرین کجه شو نصفِ -



 

 : گفت نفس

 

 . زنند می در-

 

 .  رفت هم توی هایش سگرمه بی بی

 

 (شکمت تو کنه می چاقو یکی.  مادر نری.  وقته دیر. ) کنه ُکمت می َچقو یکی.  نری دا.  مجاله دیر-

 

 : داد تکان سر خنده با رعنا

 

  ؟ نه بی بی بینی می زیاد آبی ور اون های فیلم.  رعنا بگرده دورت ای-

 

 : کرد گذاشت می سرش روی چادر که نفس به رو سپس

 

 ! که دی نمی گوش.  کنه نگاه کفری بالد های فیلم نذار رو پیرزن این گفتم قدر چه-

 

 : کرد رعنا نثار ای غره چشم نفس

 

 .حرامه بهمون آسایش جا این ما که واال.  گه می راست خب بیچاره پیرزن ؟ آوردی گیر وقت رعنا-

 

 : گفت راه وسط نفس.  افتاد راه سرشان پشت کنان هن هن  بی بی

 

 .  داری درد پا برو.  عزیزم داخل برو ؟ کجا بی بی-

 

 : گذاشت کمر روی دست مستاصل بی بی

 

 ( کیه ببینم وایسا نیار خودت از بازی شجاع دختر. ) کیه بنم بِهل.  درنیار خوت وه بوزی ُغت دور-

 

 : گفت تشر با بی بی که کند مجابش کرد سعی رعنا

 

 ( کنار برو. ) کنار َرو-
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 : گفت کردن باز از قبل ؛ کرد تند پا در سوی به نفس

 

  ؟ کیه-

 

 . کردند می نگاهش و بودند ایستاده ها پله باالی بی بی و رعنا.  نشنید جوابی

 

 .  بود آمده جا این به چه برای شبی نصف.  نشست ابروهایش میان اخم بود در پشت که عبد دیدن با ؛ کرد باز را در آرام نفس

 

 : زد لب دار معنا نفس دیدن با

 

 .  خانم عروس بَه-

 

 : برد باال را صدایش بی بی

 

 (؟ مادر کیه) ؟ کینه دا-

 

 .  باشد رعنا و بی بی دید معرض در عبد که داشت نگه باز را در کمی نفس

 

 : زد لب عبد دیدن با بی بی

 

 ( گویند نتراشیده و پهن و پت آدم به. ) ُگنداله-

 

 !  نبود خندیدن برای مناسبی وقت.  گذاشت دهانش مقابل دست رعنا

 

 : کرد عبد به رو نفس

 

  ؟ کردید نگاه ساعت به هیچ ؟ فرمایش-

 

 : گفت پوزخند با عبد



 

 .  نیست حالیش ساعت که دل-

 

 هوشنگ داشت توقع انگار ؛ کرد نگاه نفس سر پشت به عبد.  شد می چندشش مرد این از.  کشید صورتش روی را چادر نفس

 .  بیاید

 

 ؟ کجاست فشنگ-

 

 ! خوابه-

 

 !  گرفت مقابلش را در نفس که بشود خانه وارد خواست عبد

 

 .  نیست خوابه ، گممی-

 

 : گفت بهت با عبد

 

 ؟ خانوم عروس نوازی مهمون رسم اینه-

 

 : گفت تلخی اوقات با نفس

 

 .  برم باید من ندارید کاری اگه-

 

 .  دارم باهاش واجب کار.  بیاد بگو هوشنگ به-

 

 ! نیستش خوابه، هوشنگ که گفتم-

 

 :  گفت سرخ چشمان با عبد

 

 خوابیده؟ االن که مرغه مگه-
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  هوالقادر

 

 : برد باال را صدایش نفس

 ؟ فهمی نمی مگه.  جا این از بیرون برو-

 

 تعجب شدت از ؛ نبود هوشنگ از خبری.   زد بام پشت روی اتاقک به سری و رفت ها پله سوی به نفس به توجه بی عبد

 خوردند می تکان بند روی ها لباس.  کرد بام پشت سراسر به نگاهی کمر به دست.  آمد بیرون اتاقک از و داد باال را ابروهایش

 . 

 

 گرفت را اش شماره نشسته خون به های چشم با.  دهد اش بازی بگذارد توانست نمی.  بود کرده شروع او با بازی بد هوشنگ

 .  آمد پایین ها پله از دقیقه چند از بعد.  است خاموش شد متوجه که

 

 .  کرد می نگاهش خشم با هنوز جانب به حق نفس

 : افزود و گفت لب زیر زکی عبد

 . کنی می بازیگری قشنگ چه.  داره ایوال دیگه تو مورد در.  ره می اش دایی به زاده حالل میگن-

 

 : گفت نفس

 .  کارت رد برو حاال ؟ دیدی-

 

 : کرد بی بی به رو عبد

 ؟ رفته کجا هوشنگ-

 

 : گفت بی بی

 ( دونم نمی.) برسون ِوش ُمنو سالم دیدیش.  نانوم-

 

 : گفت عبد

 ؟ دونی نمی که کنم باور یعنی اشی ننه تو.  بیارن رو مرگش خبر خوام می-

 

 می پر دخترک نگاه سرکشی این برای دلش عبد.  کرد بلند سر نفس.  کرد سد را راهش عبد که بشود رد کنارش از خواست نفس

 .  زد



 

 : گفت دختر به رو

 .  سرجاشه گذاشتیم که هایی وعده.  کنم می پیداش شده سنگم زیر-

 

 : کرد اشاره در به خشم با نفس

 .  بیرون برو جا این از-

 

 : گفت تهدید با و برد باال را اش اشاره انگشت عبد

 

 .  کن آماده خودتو.  نداره من به ربطی هیچ چیز همه بی اون شدن گور و گم-

 

 : شد براق صورتش توی نفس

 .  آقا آم نمی گورستونم تو با من-

 

 .  کرد خفگی احساس جوان دختر.  گذاشت نفس گلوی روی دست چادر روی از و کرد بلند دست عبد

 

 : برداشت قدم نفس سوی به رعنا

 .  کنی می خفش داری.  عوضی ی مردتیکه کن ولش-

 

 . شد پایین و باال شتاب با نفس سینه ی قفسه!  برداشت نفس گلوی روی از دست عبد

 

 : کرد نفس به رو نشسته خون به های چشم با عبد

 . شکونم می پاتو قلم بذاری کج پاتو بخوای بفهمم اگر.  جاشه سر ها وعید وعده-

 

.  برود آبرویشان همسایه و در مقابل خواست نمی ؛ کرد نگاه اطراف به نفس.  بست محکم را در و شد خارج خانه از سپس

 . دانستند می هایی جور یک همه هرچند

 

 .  برود خانه داخل به کرد کمکش رعنا

 ؟ گه می چی یارو این-

 

 : گفت حرص پر نفس

 .  مفت حرف.  وری دری-

 



 ؟ گندالت این زد می حرف ای وعده چه از ؟ نفس کرده کار چه هوشنگ-

 

 . قرصشه پا و پر های مشتری از یکی.  خواستگاری برای بودن اومده پیش شب چند-

 

 .  زد صورتش توی محکم رعنا

 .  خدا یا-

 

 : گفت نفس

 . سوزونده آتیشی چه باز نیست معلوم االنم.  نرسید من به خیری وقت هیچ هوشنگ از-

 

 به خواب دیگر هرچند.  کشید دراز و گذاشت سرش زیر را بالش نفس.  بود شده بلند پفش خرو نرسیده بالش به سرش بی بی

 . آمد نمی هایش چشم

 

 : گفت رعنا

 .  زده دور اینم هوشنگ مشخصه.  گفته چیزی یه یارو این-

 

 : زد لب مستاصل نفس

 .  دونم نمی هیچی دیگه.  دونم نمی-

 

 : گفت او به رو لبخند با نفس.  کرد می نگاه نفس به اشکی های چشم با رعنا

 

 بریم ؟ باشه داشته خودش از تر خفن داداش یه که بشی آشنا ای شاهزاده یه با نشد قرار مگه ؟ شیرین های فانتزی اون شد چی-

 .  کنیم زندگی قصر تو

 

 .  باشد خوددار همه این توانست می چگونه نفس موقعیتی چنین در.  خورد قل گونه روی هایش اشک رعنا

 

 : افزود نفس

 تو و کردم می درست ناهار من روزم یه.  خونت اومدم می من کردی می درست ناهار روز یک توهم!  جاری شدیم می بعد-

 !زدیم می حرف ملکه سر پشت بعدشم.  اومدی می

 

 : گفت رعنا

 ؟ ام توهمی قدر چه بیاری روم به خوای می.  دیوونه-

 



 خواب امشب دانستند می.  کردند سویش به نگاه هردو.  بود گرفته شدت پفش و خر بی بی.  داد بیرون صدا با را بازدمش نفس

 . است فراری هایشان چشم از

 

 : گفت رعنا

 .  نگرانتم من-

 

 هیچ که آدمی.  بود اش زندگی خطرناک آدم هوشنگ.  دهد انجام توانست می چه ؛ بود اش کنونی وضعیت نگران هم خودش

 حداقل کاش ای ؛ کشید رویش را پتو.  آورد یاد به را بود کرده پرت مقابلش سرگرد که هایی نوجوان های عکس ؛ نداشت رحمی

 .  کند تازه نفسی یک توانست می تا مرد می

 

 

*** 
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 فقط را اش زندگی ؟ باشد نداشته آمد و رفت برای را کسی او شد می مگر ؛ بود نگرفته بازی به را او گونه این کسی حال به تا

 .  نداشت امکان نه ؟ بودند داده تشکیل محدود آدم چند

 

.  کند دور خودش از را ها سوءظن و شک که داد می نشان کار و کس بی را خودش جوری و بود شمرده را او های دندان شاید

 را خاکشان نداشت قصد انگار که ای رفته رو و رنگ های کالج با داشت پا به ارتشی شلوار ؛ بود کرده تن رنگی سیاه پالتوی

 .  کند تمیز

 

 معطل را همه روز چند این در.  کرد می مزه ازش هرازگاهی و بود گرفته دستش توی قیفی بستنی پاییزی سرمای این در

 .  بود کرده خودش

 

 روی لبخندی  آورد؛ در پالتویش جیب را موبایل و ایستاد خیابان کنار.  گشت برمی ها عصر و رفت می بیرون خانه از ها صبح

 .  نماند دور شهاب های چشم از که نشست هایش لب

 . بشنود را اش مکالمه صدای تا کرد برقرار را ارتباط سریعا شهاب

 

 .  سالم-

 

 .  کردند می بحث تعمیراتی ی هزینه سر انگار.  رسید می گوشش به رضا کار صاحب و مشتری صدای

 



 ؟ دختر کجایی سالم-

 

 .  خونه گردم برمی دارم-

 

 : گفت رضا

 . دنبالت آم می.  شده تموم کارم وایسا-

 

 .  نیست احتیاجی-

 

  ؟ گردی برنمی رعنا با چرا تو-

 

  .  شده باز دل و دست رفتنی های دم دم این ساالری.  کاری اضافه-

 

 . داشت مشکل همیشه خانه به آمدنش دیر با رضا دانست می.  داد ساالری به فحشی رضا

 

  ؟ شد رفتنی-

 

 : کشید عمیق آه نفس

 رفتیم که برو دِ  ببنده رو درش خواد می قشنگ.  کسی ده نمی رو آتلیه امتیازه.  شه می اوکی داره کاراش همه.  آره.  من شانس-

 ! زنم می خودمو آتلیه روز یه منم باش مطمئن ولی. 

 

 : گفت شوخی به رضا

 .  تعمیرگاه تو خودم دل تنگ آرم می گیرم می رو رعنا خودتو دست.  نداره عیبی-

 

 : خندید نفس

 . نکنی کارو این نیستی مردش-

 

 حواسش که آن بی حال. کرد زدن قدم به شروع رو پیاده در و شد رد خیابان کنار از نفس.  کرد نثارش ای سوخته پدر رضا

 . شد رد شهاب ماشین کنار از باشد

 

 : گفت حال همان در

 .  جون رضا داره خرج زندگی ؟ اس خاله خونه کردی فکر-

 



 اینجا؟ بیارم وردارم شمارو مرد مشت یه وسط کردی فرض گالبی منو بعدشم ؟ درآوردن پول به چه رو ها جوجه آخه-

 

 : زد ضربه بود مقابلش که سنگی به پایش با نفس

 ؟ خب کن، مسخره مارو همیشه-

 

 : گفت رضا

 .  شدین بزرگ باورکنم تونم نمی وقت هیچ انگار تو جون-

 

 . کشید تلفن پشت جیغی نفس

 

 : گفت خنده با رضا

 .  آم می دارم.  باش منتظر-

 

 . کرد قطع را تماس و گفت ای باشه نفس

 

 

 هیچ زمانه این در اما"  باشه داشته پرونده این به ربطی دختر این بدونم بعید"  شد اکو شهاب های گوش توی لهراسب صدای

 بود زمین روی که سنگی با و کشید درآغوش را هایش دست و انداخت سطل توی را اش بستنی نفس.  نبود بعید کس هیچ از چیز

 از کوله.  دوید وانت سوی به سرخوش او و شد سبز مقابلش کنان بوق بوق رضا وانت بعد لحظاتی.  کرد سرگرم را خودش

 .  نکرد اعتنایی اما خورد سر اش شانه روی

 

*** 
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 .  شد پیاده و کرد تشکر رضا از

 

 : گفت رضا

 .  بزنی زنگ یه کافیه فقط خواستین هرچی-

 

 : گفت قدرشناسی با.  کرد تشکر نفس



 .  دیگه نباش خوب قدر این المصب-

 

 .  درآورد را خجالتی دختران ادای رضا

 ! حیا بی.  کن درویش چشاتو-

 

 می انگار و آمد درمی حرکت به اسکلت کرد می حرکت ماشین گاه هر که بود ای قواره بی اسکلت رضا کلیدی جا ؛ خندید نفس

 .  ندارد غصه و غم ارزش دنیا بگوید دخترک به خواست می انگار که رقصید می جوری اسکلت حال.  رقصید

 

 دهانش از را دندان خالل دیدنش با عبد.  کند حفظ را خودش آرامش کرد سعی.  زد می قدم شان خانه در دم که دید را عبد

 ! نبود هم مهم چنین هم نبودش و بود که بود انداخته هایش شانه روی کتی.  درآورد

 

 : گفت عبد به رو

 .  کارت رد برو.  بده بهت مواد که نیست هوشنگ ؟ ای خونه دم دم، هر خوای می چی-

 

 !  کرد نگاه او پای تا سر به عبد

 ! بده مژدگونی-

 

 .  کرد سد را راهش عبد که شود رد کنارش از خواست نفس

 .  شده پیدا هوشی-

 

 ! فشرد دستش توی را کلید ی دسته

 ؟ چی-

 

 ! نشده زاده مادر.  کنه پا کله عبدو تونه نمی هیشکی ؟ کنه فرار دستم از تونه می کرده فکر-

 

 بود مصمم هایش چشم اما.  باشد شکمش توی راست ی روده یک مردک این دانست می بعید ؛ گرفت فاصله او از قدم یک نفس

 . گفت می راست انگار و

 

 : پرسید تردید با

 ؟ گی می راست بدونم کجا از-

 

 .  دم می بهت هستُ  که جایی آدرس بخوای اگر.  خاموشه خطش-

 



 !  داشت تردید

 

 : داد نشان را دستش کف

 ؟ آدرس-

 

 .  کرد نگاهش بدجنس و برد باال را ابرویش تای یک خنده با عبد

 ؟ خالی و خشک.  دِ  نه دِ -

 

 : کرد زمزمه نفس

  ؟ است زنده-

 

 : گفت زشتی ی خنده با عبد

 .  تره سالم تو و من از-

 

 عاقالنه تصمیم یک و کرد می فکر درست باید!  بود مردد.  کرد می را فکرش حتی که بود آنی از سخت عبد به کردن اعتماد

 .  گرفت می

 

*** 
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 هوالعزیز

 

 از پر دارد پولی کیف دانست می نفس.   است بانک کارمند گویی شمارد می را هایش پول و بود نشسته جوری اتاق توی بی بی

 درهمش و پیچیده افکار همان با.  داد می او به حالی رعنا قول به هرازگاهی.  کرد نمی خودش خرج وقت هیچ که هایی پول

 . کرد می کیف و داشت دوست را هایش پول شمردن بی بی.  نشست بی بی روی به رو و کرد سالم

 

 : گفت نفس به رو ذوق با بی بی

 ( چقدرن پوال این ببین بیا پاشو پاشو! ) پیال َچندیِن بنه بیو ویریس.  ویریس-

 



 .  کردند می تقبل را اش هزینه همسایه و کرد می درست ترشی بود عادتش.  کشید عمیق نفس

 

 نبود برای جوش و حرص کافی ی اندازه به هم روز چند همین در ؛ شد می نگران پیرزن.  بزند حرفی بی بی به توانست نمی

 تر نگران را او نبود مشخص دروغش و راست حتی که عبد حرف به توانست نمی حال.  بود خورده کردنش فرار و هوشنگ

 .  بکند

 

 " جا این چروک معنای به چول. " کرد نگاه" چول"  بی بی قول به های اسکاناس به درآورد، را هایش جوراب که آن بی

 

 .  بشمارد توانست می و داشت آشنایی ها پول های رنگ با اش نداشته سواد آن با  ؛ گرفت دهان به را شستش انگشت بی بی

 

 : کرد اشاره نفس های جوراب به و داد اش بینی به چینی بی بی

 

 ( کرد ام خفه بوش.  دربیار جورابات! )  ِکه ام خفه بوش.  بکن َجراوات-

 

 وسواس که اش همیشگی عادت طبق بی بی اما.  نداشت بو هایش جوراب بست می شرط.  داد تکان سری و گرفت اش خنده

 .  درآورد را هایش جوراب و گفت چشمی.  بود داده تذکر او به داشت

 

 هایی پول به سری شد می تنها وقتی.  بود اش بی بی همیشگی کار دانست می هرچند ؛ شمرد بی بی برای را ها پول حوصله با

 .  کرد می مشغول ها آن با را خودش ها ساعت حوصله با و زد می بود کرده انداز پس که

 

 : گذاشت قالی ی گوشه برایش اسکناس چند بی بی

 ( .  مادر تو برای اینا. ) تو سی اینو دا-

 

 : گفت نفس

 .  هست پول.  بی بی ندارم احتیاجی-

 

 گفت می و داد می دستش کف و آورد درمی پول هایش جوراب توی از بود بچه نفس که زمانی اش همیشگی عادت مانند بی بی

 .  کرد مشت را جوان دختر دست و گذاشت دستش کف را پول بخرد هردویشان برای بستنی و پفک

 (. نیار نه حرفم رو. ) نیار نه ها ایگوم-

 

 شوخی با و کشید صورتش روی دست بی بی.  بوسید بار چندین را چروکش و تپل ی گونه و شد خم ؛ کرد نگاهش عشق با نفس

 : گفت

 

 (. شدی لوس چقدر. )  اُودی لوس چندی-



 

 هرچند.  کرد می خرجشان دیرتر انگار اصال.  داشت برکت داد می او به که هایی پول.  بود بی بی های کالم تکه ی شیفته

 .  اند کرده پیدا افزایش ها قیمت بود رفته یادش انگار ؛ کرد می سیر گذشته ی دهه یک توی بی بی و بود ناچیز مقدارش

 

 !  نوکرتم قدر این نکن ولخرجی.  بی بی داری فدایی-

 

 نمی حتی دیگر.  کند کار چه باید دانست نمی ؛ رفت اتاقش سوی به نفس.  گذاشت کیف توی و کرد جمع را هایش پول بی بی

 !  غلط کاری چه است درست کاری چه دانست

 

 او طناب با و کند اعتماد عبد به توانست نمی.  رفت حمام سوی به آشفته ذهنی با و درآورد کمد توی از را اش خانگی های لباس

 .  بیفتد چاه توی

 

 کسی با رضا خواست نمی.  کرد می را فکرش که بود آنی از تر خراب کله ؛ بگیرد کمک رضا از توانست نمی طرفی از

 . داد می انجام کاری یک باید خودش. ببیند آسیبی و بشود گالویز
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 یک نگهبانی.  انداخت نگاهی"  مخدر مواد با مبارزه ستاد"  بود شده نوشته که رنگی سبز تابلوی به شد پیاده تاکسی از وقتی

 چنین به پا او مثل دختری باشد عجیب کمی همه برای اول نگاهِ  در شاید!  نبود مهم نفس برای هرچند.  کرد نگاه او به جوری

 .  گذاشت می مکانی

 

 او دوباره نکند که این از بود ترسیده کمی چشمش!  پیش راه نه و داشت پس راه نه دیگر حال شد؛ وارد مصمم و بلند های قدم با

 .  نگریست اطراف به و شد سالن وارد.  کنند جواب و سوال را

 

 . شد رد بود، زده بند دست مردی دست به که سربازی کنار از!  کند سوال کسی چه از باید دانست نمی

 

*** 

 

 .  کنید صحبت مهدوی ستوان خود با باید-

 



 چشم کرد می صحبت سربازی با که دختری دیدن با کرد بلند سر که همین ؛ کرد موبایلش به نگاهی ؛ آمد پایین ها پله از رحیمی

 ! داشت شک او به شهاب شناخت، می را دختر این.  دید نمی اشتباه.  کرد ریز را هایش

 

 . ندارد پرونده این به دخلی هیچ او دانست می هرچند

 

 .  بود برانگیز سوال برایش کمی بود شده متحمل که وحشتی آن از پس هم آن مکانی چنین به آمدنش ؛ رفت پایین ها پله از

 

 .  کوبید پا لهراسب دیدن با سرباز

 

 : کرد لهراسب به رو و گرفت را سرباز نگاه رد و برگشت عقب به نفس

 . سالم-

 

 : داد را جوابش لهراسب

 .  سالم-

 

 : گفت نفس

 ؟ ببینم سرگردو جناب کنید کمکم تونید می.  نباشید خسته-

 

 : برد باال را ابرویش تای یک لهراسب

 ؟  سرگرد جناب کدوم-

 

 .  دانست نمی را سرگرد فامیلی حتی!  کرد نگاهی لهراسب به مردد!  گفت می هم راست خب.  بگوید چه بود مانده نفس

 

 : گفت لهراسب

 ؟ دارید کار کدومش با شما.  داریم سرگرد جناب چندتا جا این-

 

 : گفت نفس

 ... خیلی... یعنی.  هستند جدی کارشون تو شدت به اما.  دونم نمی رو ایشون فامیلی متاسفانه-

 

 : نیاورد کم لهراسب

 . خانم ان جدی شدت به همه جا این-
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 : کشید عمیق دم نفس

 ! نداشتم جسارت قصد.  شماست با حق بله-

 

 : افزود و کرد حفظ لبهایش پشت را اش خنده.  نکرد جواب سوال را او این از بیشتر لهراسب

 

 .  باشه موالیی سرگرد جناب منظورتون کنم فکر.  بیاید همراهم-

 

 ؛ زد شهاب اتاق در به ای تقه.  باشد منتظر خواست او از لهراسب.  رفت باال ها پله از بلند قد مرد دنبال به.  کرد تشکر نفس

 . داد خاتمه را اش تلفنی تماس به شهاب.  شود اتاق وارد او شد باعث شهاب صدای

 

 .  ببینتت خواد می و اومده خانمی.  سالم-

 

 ؟ کی سالم-

 

 .  خزانی خانم-

 

 .  است شنیده اشتباه کرد می فکر.  کرد نگاهش مردد شهاب

 

 : افزود لهراسب

 .   دره دم-

 

 : گفت شهاب

 .  بیاد بگو-

 

.  باشد داشته کار هم او با و بیاید که آن به برسد چه.  شود رد جا این متری یک از دختر آن گنجید نمی هم اش مخیله در

 .  داد تکان احترام نشان به سری جوان دختر.  شود وارد تواند می که کرد اشاره نفس به و شد خارج اتاق از لهراسب

 

 .  کرد نگاه میز پشت شخص به بیشتری نفس به اعتماد با و گرفت باال را سرش بار این ؛ شد اتاق وارد

 . سالم-

 

 .  بود کاغذ روی مطلبی نوشتن حال در سرگرد



 : داد سردی به را جوابش.  بود شوکه دختر آمدن از

 .  سالم-

 

 ؟ بگیرم رو وقتتون دقیقه چند تونم می-

 

 . بود نزده مردگی موش به را خودش روز آن مانند که این مثل نه

 

 

 !  لنجی سبز پاییزی مانتوی با بود پایش ارتشی شلوار یک ؛ نداشت چنانی آن تفاوت عکسش با.  کرد نگاهش و کرد بلند سر

 

 .  بنشینید بفرمایید-

 

 : کرد اشاره در به سرگرد که شود وارد خواست نفس

 

 .  ببندید درو-

 

 خودشان در انعطافی هیچ که جدی و خشک های آدم چنین با زدن کله سرو کرد اعتراف خودش به نفس.  داد انجام را کار همین

 .  بود مرگ عین برایش نداشتند

 

 ! خودش میز از تر دور صندلی به داد اشاره سرگرد بار این که بنشیند میز به نزدیک صندلی روی خواست سپس

 

 : کرد ای سرفه تک نفس ؛ کرد نگاهش منتظر سرگرد.  نشست صندلی روی و کرد اخم نفس

 

 . کنم مشورت شما با تا جا این اومدم من-
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 . کند درک بود زده خرگوشی خواب به را خودش قضا، از که را دختر این توانست نمی رقمه هیچ.  زد پلک آرام سرگرد

 

 ؟  ی درباره-

 



 .   کند پنهان را سرکشش و لخت موهای تا کشید جلو کمی را شالش نفس

 

 .  شد می پیدا اش کله سرو مدت این تو بشه پیدا خواست می اگر.  نیست هوشنگ از خبری-

 

 : زد تکیه اش صندلی به سرگرد

 ؟ کجاست هوشنگ دونی نمی که-

 

 : زد لب آشکار جدیت با نفس

 .  دونم نمی.  نه-

 

 : افزود و کرد بند سرگرد لباس روی ی ستاره به را نگاهش نفس.  کردند نگاه هم صورت به لحظه چند هردو

 

 .  کجاست دونه می کرده ادعا هوشنگ قرص پا و پر های مشتری از یکی اما-

 

 درد کمی گردنش شد سبب قد بلند مرد کردن نگاه و کردن بلند سر هرچند.  بود او به نفس نگاه ؛ شد بلند میز پشت از سرگرد

 .  بلعید را دهانش آب سختی به سرگرد.  بگیرد

 

 . بود انداخته راه به دختر این نمایشی چه

 ؟ کجاست خب-

 

 : گفت آرام و انداخت باال ای شانه نفس

 بی و خود از سر که دروغ یا گه می راست که کنم اعتماد تونم نمی من اما.  ده می بهم رو آدرسش و کجاست دونه می میگه-

 .  برم شم بلند فکر

 

 و بود نشسته که نفس به گاهی از هر و زد کمرش پشت را هایش دست.  کرد زدن قدم به شروع و گرفت فاصله میز از سرگرد

 . کرد نگاه شمرد می را هایش قدم منتظر

 

 ؟ نداشت خبری هوشنگ جای از او واقعا یعنی.  کند کمکش هوشنگ کردن پیدا در که خواست می او از

 

  

 

**** 

 



 پیچید هایش گوش توی لهراسب صدای ؛ کرد نگاه اش خالی جای به نفس رفتن از پس

 

 "  نداره پرونده این به دخلی هیچ دختر این"  

 

 ی اندازه به ذهنش ؛ رفت بیرون اتاقش از.  داشت می وا شک به را او و بود عجیب زیادی دختر این کارهای نظرش از اما

 .  بود درگیر کافی

 

 : داد پاسخ درنگ بی ؛ افتاد صفحه روی حمیرا نام.  درآمد صدا به موبایلش ؛ شد ماشین سوار که همین

 .  افتاد گوشیم روی اسمت عجب چه.  حمیرا سالم-

 

 : نشست لبش روی تبسمی حمیرا

 ؟ کجایی ؟ خوبی.  دیگه شه می جور این کنه می هواتو دلم وقتی.  سالم-

 

 : فرستاد بیرون صدا با را بازدمش

  ؟ خوبی تو.  نیستم بد-

 

 : کشید آه زن

 .  شکر-

 

 : افزود سپس

  ؟ خونه آی می امشب-

 

 . شد طوالنی کمی سکوتش.  بگوید نه او به توانست نمی طرفی از و بود ریخته سرش روی کار کلی

 

 : افزود حمیرا

 ! خودت ی خونه برو شام بعد ای خسته دونم می.  دیگه بیا-

 

 .  بود مانده نرفتن و رفتن میان مردد

 .  بگو خانم حاج به باشه-

 

 : کرد خطابش ذوق با حمیرا

 .  تغاریشه ته انتظار چشم همیشه خانم حاج-

 



  ؟ ندارید احتیاج چیزی بیرون از-

 

 : زد لب تر انرژی پر حمیرا

 ! سالمتیت جز-

 

 از که آدرسی مردی و دختر آن درگیر شدت به ذهنش که درحالی.  راند حسین حاج ی خانه سوی به و کرد قطع را تماس

 .  بود داشت هوشنگ

 

*** 
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 هوالصابر

 

 گاهی. آمدند می روز هر بازدیدش و دید و مشورت صالح برای و بود بزرگی مرد حسین حاج.  بود باز همه روی به خانه درِ 

 آتش روی بر آبی همچون حضورش انگار گوهر قول به.  کرد می پادرمیانی حسین حاج داد می رخ اختالفی نفر چند میان که

 . خوردند می قسم اسمش به و کردند می حساب رویش همه.  بود

 . کردند می قبول همگان دانست می مصلحت و گفتمی هرچه که قدر آن

 به امشب شهاب خورد نمی آب چشمش درخشید هایش چشم دیدنش با گوهر ؛ شد وارد و گفت ی هللا یا نیامد خانه به خالی دست

 .  کند بارانش بوسه بتواند راحت گوهر تا شد خم گوهر کوتاه قد خاطر به شهاب و رفت پیشوازش به.  بیاید دیدارش

 :  نشاند خانم حاج پیشانی به ای بوسه

 .  مادر سالم-

 . بود همه زد زبان گوهر، و حسین حاج به احترامش

 .داد گوهر دست به را خرید های نایلون

 :  بویید را تنش عطر گوهر

 . اومدی خوش.  مادر ماهت روی به سالم-

 که شد بلند احترامش به شهاب دیدن با حسین حاج ؛ کرد جمع به رو باالیی بلند سالم بود خلیل حاج با صحبت حال در حسین حاج

 . زد اش شانه روی ای بوسه شهاب

 :  فشرد را دستش و شد خوشحال شهاب دیدن با بود حسین حاج گلستان و گرمابه دوستان از که خلیل حاج

 ؟ پسرم خوبی.  ببینمت شد قسمت الحمدهللا.  جوون شی پیر-

 .داد می انجام گفتمی گوهر هرچه و بود گوهر دست کمک بار این حمیرا و بودند آشپزخانه توی ها زن



 همیشه هرچند. بود کرده جمع را اش کاسبی بازار توی بود سالی چند حسین حاج.  نشست پدرش دست کنار مبل روی شهاب

 اش کاسبی و نکرد پافشاری دید، را دیگری کار به اش عالقه و شهاب مخالفت وقتی اما دهد ادامه را راهش شهاب داشت دوست

 بود گذشته کاسبی و کار سالش و سن از و باشد خودش برای خواست می را عمرش صباح چند حسین حاج قول به.  کرد جمع را

 . 

 . بود بازنشسته معلم و بود شده دار خانه که شد می هایی سال هم گوهر

 . کرد سالمش دم همان و گذاشت شهاب مقابل را چای فنجان حمیرا

 . کرد تشکر و درخشید هایش چشم دیدنش با شهاب

 ؟ بهتری-

 : کشید عمیقی نفس حمیرا

!  ورزش برو گه می حاجی. بهترم میکنم مصرف سرساعت وقتی از. کرد عوض رو قرصام دکتر.  ره می و آد می نفسی-

 .  ندارم رو دماغش و دل اصال

 :  زد لب و گرفت را نگاهش رد حمیرا.  چرخاند چشم قندان دنبال به و برداشت را چایش فنجان شهاب

 . رفت یادم قندون وای-

 و حسین حاج از کاری هر در و بود راه به اش کاسبی هنوز او حسین حاج برعکس ؛ داد قرار مخاطب را شهاب خلیل حاج

 . گرفتمی مشورت شهاب

  ؟ پسرم چیه شما نظر-

 قندانی به و گفت ببخشیدی ؛ گرفتند رویش به رو قندانی کرد حس.  شد صحبت مشغول و داشت نگه دست توی را فنجان شهاب

 . نشست هایش لب روی ملیح تبسمی مهسا ؛ کرد نگاه بود گرفته رویش پیش مهسا ؛ خلیل حاج دختر که

 . بفرمایید سالم-

 . گرفت او از را قندان و داد را جوابش آرام

 .  بودند صمیمی دوست و کرد می کار حمیرا کنار مهسا که بود سالی چند

 . کردند صحبت به شروع هردو و نشست خانم حاج کنار مهسا مادر خانم مرضیه

 . بکشد چگونه را لق دندان این دانست نمی و بود افتاده گیرش بدحسابی شریک اقبالش از خلیل حاج

 :  گفت حسین حاح

 .  حسابه خوش که کردی کفش یک توی پاتو.  نیست صالح گفتم موقع این پارسال خلیل-

 :  داد تکان سر ناراحت خلیل

 . بذارم دست رو دست تونم نمی.  شده که کاری.  حاجی میگی درست-

 :  گفت حسین حاج

 . باشه خدا به توکلت.  کرد شه می چه ببنیم.  هدایتی به سپرم می-

 .  گذاشت میز روی را اش خالی چای فنجان شهاب

 نظر به جدی اخالقش کرد می را فکرش که قدر آن.  کرد می درک را مهسا نگاهِ معنای ؛ کشید می خجالت شهاب مقابل در مهسا

 شد می چه اما.  نباشد جدی اندازه این به تا و کند کار خودش روی اندکی توانست می کاش ای گفتمی راست حمیرا.  رسید نمی

 !کند تغییر توانست نمی و بود شده اخت خویی و خلق چنین با ها سال که کرد

 : داد قرار مخاطب را شهاب خانم مرضیه

  ؟ سالمتی.  شهاب آقا خوبی-



 احوال جواب در خواست می انگار. بود دیگری جای حواسش اما کرد می گوش حمیرا های توصیه به آشپزخانه توی مهسا

 . بشنود را پاسخش و ببنید را شهاب العمل عکس مادرش پرسی
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 :  گفت مادرش به رو و کرد مزه کرفس خورش از شهاب ؛ نشستند میز دور همه

 . شده خوشمزه خیلی-

 . داد مهسا به را مهربانش نگاه خانم گوهر

 .  کشیده رو زحمتش جون مهسا-

 :  گفت و انداخت باال ابرویی شهاب

 . آفرین-

 . انداخت زیر به سر و داشت نگه دست با را چادر ی لبه.  داشت سر روی رنگی صورتی چادر.  شد سرخ هایش گونه مهسا

 . بست نقش هایش لب روی معناداری لبخند حمیرا

 نوشیدند چای و نشستند هم دور شام از پس.  باشد شرایط این در خواست نمی دلش.  شد می معذب و عصبی داشت کم کم شهاب

 .  کرد می سوال بارش و کار از و نشست می مهسا کنار مدام خانم حاج ؛

 بود او با حق و گفت می راست اگر.  خواست می کمک او از که دختری ؛ افتاد امروز یاد به ؛ شد می خسته داشت کم کم

 . دهد جلوه گناه بی را خودش خواست می و بود اش نقشه از جزئی هم این نه بست، را هایش چشم...

 .  بگیرد مشتری آن از را آدرس گفت می او به باید

  ؛ گفت می مهسا از رفت می راست و چپ خانم حاج.  بود تلوزیون به نگاهش ها مهمان رفتن از پس

 .  نداره حمیرا با برام فرقی هیچ. رو اش خانواده هم شناسیم می رو خودش هم ساله چندین.  ماهیه دختر چه-

 .برداشت ظرف توی از سیبی شهاب

 :  گفت حمیرا

 . باره می هنر یه انگشتش هر از ماشاال آره-

 . دهد گوش شد می ختم او به سمتش یک که داری معنا های حرف به که بود آنی از تر خسته

 .  سنگین های نگاه آن از.  کرد حمیرا به نگاهی

 :  گفت حمیرا

 چیه؟ تو نظر-

 .  بویید و کرد نزدیک اش بینی به را سیب

 .  خوبیه دختر-

 :  گفت گوهر

 .  کن نگاه اطرافت به بیشتری دقت با یکم.  مادر شهاب-

 : کرد خانم حاج به نگاهی شهاب

  نداره؟ ازدواجم به ربطی احیانا دقتم و توجه-



 :  گفت حمیرا

 . دیدیم خوابایی واست-

 :  گفت خانم حاج

 آرزوها مادرم من شهاب آقا.  کنی سیر تنها و تک خوای می ابد تا باشه خودت به.  بود راحت خیالم بودی سیاوش عین اگه-

 .  دارم واست

 هم فکر حتی که چیزی تنها به.  داشت کم را مسئله همین اش زندگی بشوی بل همه این میان ، بست عصبی را هایش چشم شهاب

 : گفت بمش صدای با! بود مسئله همین کرد نمی

 ! خانم حاج-

 :  گفت گوهر

 از ،باکماالته نجیبه خوبه، مهسا.  آری می در سر من از بهتر حتی چیز همه از ماشاال خودت تو.  گممی چی ببین کن گوش-

 .  هات بچه مادر.  باشه واست زندگی زن تونه می مهسا.  دهنشُ  مزه دونیم می.  بوده خودمون چشم جلو بچگی از مهمتر همه

 :  گفت بار این شهاب

 ! مادر-

 .  مادر کشه می طول ماه چند ازدواجم مقدمات تا.  بذار نشونی یه گممی خونت؟ تو ببر بگیر رو دختره دست میگم االن مگه-

 :  گفت خسته شهاب

 یعنی.  بپذیرم زندگیم تو رو ای دیگه شخص تونم نمی دارم که کاری و زندگی شرایط این با من ولی.   خوبیه دختر خانوم مهسا-

 . مادر ندارم رو انرژیش و وقت اصال

 !  شد غمگین هایش چشم گوهر

 :  گفت دستی پیش حمیرا

  ؟ چی کنه موافقت شرایطتت با مهسا اگه-

 . کنند تمام را کننده خسته موضوع این خواستند نمی که این مثل نه.  گذشت زدن گاز سیب خیر از و کشید موهایش به دستی

 بشه شروع ندارن تمومی وقت هیچ که کارهایی با زندگیم شروع خوام نمی.  نیست رضا دلم من.  کنه قبول اگر هم خانوم مهسا-

. 

 :  کشید پاهایش روی دست گوهر

 خیلی رو مهسا حاجی و من.  موندم جوونا شما کار تو وهللا.  همراه و دوست یه به.  همدم یه به.  داری احتیاج زن یه به تو-

 .  بشه عروسمون خدامونه از و داریم دوست

 :  انداخت پایش روی پا شهاب

 . بشه خوشبخت شاهللا ان-

 :  گفت حمیرا

 .نده دست از رو زندگیت خوب های فرصت قدر این. شهاب نباش رای یک قدر این-

 

 . بود معنا بی برایش واژه این با قدر چه!  فرصت
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 . داد تکان افسوس نشان به سری

 .بردارید من سر از دست. چینیدمی توطئه دختر و مادر پختین من واس آشی چه-

 

 .  خواست می را ها بهترین شهاب برای.  نگریست شهاب قامت به محبت با و گذاشت مبل ی دسته روی را گلدارشچادر گوهر

 

 :  گفت حمیرا

 .بشی پشیمون بعد و کنه ازدواج مهسا خوام نمی.  بکن فکراتو-

 :  گفت حمیرا.  داد تکیه مبل پشت به را سرش شهاب

 . شهاب کنی می بهانه کارو-

 :  کرد حمیرا و خانم حاج به رو

 . دادم ایشون به پیشنهادی نه و دارم مشترک زندگی شرایط من نه.  نکنید هوایی مردمو دختر-

 . کرد نجوا لب زیر ذکری و انداخت دست دور را تسبیحش گوهر

 :  گفت جدیت با حمیرا به رو شهاب

 .. خانم حمیرا ضمن در-

 ! کرد بلند سر حمیرا

 :  افزود شهاب

 .  داریم مهمان نگفتی من به-

 :  گفت خانم حاج

 ! هللا اال اله ال-

 :  گفت حمیرا

  ؟ شدن مهمان اش بچه و زن و خلیل حاج کی از-

 .  نباشد بلد را حمیرا که بود آنی از تر زیرک

 خانوم؟ حمیرا داشتیم-

 . اوست با مهسا بیشتر رویی به رو برای ها این ی همه دانست می

 . نداشت ازدواج قصد او اصال که چرا.  بخورد روحی ی ضربه دخترک خواست نمی دلش

 :  گفت ذوق با حمیرا

 .  خدا شکر تکمیله زندگیت و خونه.  نداری کسری کم چیزی-

 : نهاد زانو روی را هایش آرنج و شد متمایل جلو به کمی

  ؟ کنی بدبخت مردمو دختر خوای می.  من خواهر-

 :  خندید آرام حمیرا

  خواد؟ می چی دیگه باشه داشته تو مثل کوه یه.باشه خداشم از مردم دختر-



 .  شد بلند صندلی روی از شهاب

 :  گفت گوهر

 ؟ کجا-

 .  بخوابم رم می-

 :  گفت گوهر

 . شهاب آقا-

 .  چرخید خانم حاج سمت به

 بله؟-

 .  خوایم نمی که بدتو.  بده زندگیت این به تکونی خونه یه . کن گوش حرفام به-

 .  گذاشت هم روی بر آرام را هایش چشم و برگشت خانم حاج سمت به.  کرد نگاهش مردد شهاب

 .  کند فکر کس هیچ به توانست نمی حال او اما خواست می را ها بهترین برایش و بود مادر دانست می

 . کنممی فکر حرفاتون روی. چشم-

  نگریست او رفتن به و نشست هایش لب روی تبسمی خانم حاج

*** 

 . کرد قفل را درش و گذاشت کمد توی را کلتش و کرد پرتتخت روی را کتش.  بست را در و شد اتاق وارد

 ؛ بود زیاد داشتند ازش همه که توقعاتی.  نگریست آینه توی خودش تصویر به و گشود دیگری از پس یکی را پیرهنش های دکمه

 ازدواج برای مناسبی شرایط او اما شود نجابتش و خانمی منکر توانست نمی و بود خوبی دختر مهسا ؛ توانست نمی حال او اما

 . کند هوایی را مردم دختر توانست نمی و نداشت

 .آورد نمی تاب دانست می! بود شکننده و حساس زیادی اش فعلی زندگی شرایط و او با کردن زندگی برای مهسا
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*** 

 

 

 هوالقدوس

 

 . کرد می ناله زانوهایش درد از ازگاهی هر و بود انداخته خودش روی ای تیکه چهل پتوی بی بی

 . بودند رفته بام پشت روی دخترها

 دوربینش خواست می رعنا از و داد می نشان او با بازی مشغول را خودش و بود گرفته دست توی را هایش کبوتر از یکی نفس

 .بگیرند ها کبوتر از هنری های عکس و بیاورد را

 : گفت رعنا

 ؟ داره رو هوشنگ آدرس عبد حاال-



 تا بود کشیده سر روی بود بافته برایش که را بی بی بافت دست کاله.  کشید دست اش برفی سفید کبوتر سر روی انگشت با نفس

 .  نرود هایش گوش توی سرما

 !  گفت می طور این-

 : زد لب نگران رعنا

 .  کرده تیز دندون مشخصه دیدم من که عبدی.  نفس ترسم می من-

 : گفت بود موافق رعنا ی عقیده با هم خودش که حالی در نفس

 .  کرده غلط-

 .  کنی کار چه خوای می حاال-

 . گذاشتم میون در سرگرد با-

 سفید خواست می که چرا.  کند تنظیم را دوربینش کرد اشاره او به نفس.  کند فرار نفس دست از تا زد می بال بال بیچاره کبوتر

 : گفت حال همان در.  کرد تنظیم را دوربین رعنا.  کند پرت آسمان به را برفی

 ؟ گفت چی سرگرد-

 .  فرستاد بیرون به را نفسش موالیی سرگرد یادآوری با

 . خواستم کمک ازش من.  کنه کار چه خواد می دونم نمی یعنی.  هنوز نشده ازش خبری!  هیچ-

 صدا به دوربین چیلیک صدای و زد پر هوا توی کبوتر و داد انجام را کار همین نفس و کند رها را برفی سفید داد اشاره رعنا

 .  درآمد

 : گفت سرخوشی با و کرد نگاه بود گرفته که عکسی به رعنا

 .  کرده دیونه رو همه کرده چه خانوم رعنا-

 را هایش بال که حالی در برفی سفید.  داد او به را حق عکس دیدن با!  گرفت دستش از را دوربین و کرد نثارش بابایی برو نفس

 . بود شده امروزشان عکس بهترین گرفت می اوج و داد می تکان

 : کرد رعنا به نگاهی اندوه با نفس

 ! اونور بره خواد می شده اوکی کاراش موعد از زودتر انگار در به در ساالریِ -

 .  بگذارد فشار تحت را نفس که بود داده هم دست به دست چیز همه انگار. داد تکان سر افسوس با رعنا

 می ببینم کودکه، مهد توی اش جدیده دختر دوست گفت می معین سری اون.  ندارم رو آتلیه تو کردن کار نای اصال که یکی من-

 !بزنم کله و سر ها بچه با.  جا اون ببره منم کنه کاری واسم تونه

 که هرچه.  بگردد دیگری شغل یک دنبال به باید و نیست او برای جایی دانست می.  داد دستش به را دوربین درهم افکار با نفس

 مانند برادری که بود این رعنا زندگی خوبی.  بود شده دوبرابر زندگی مخارج که خصوصا.  بنشیند بیکار توانست نمی!  بود

 به حمایت دست کس هیچ که زندگیِ  به ؟ چه نفس اما.  داشت او به را اش همیشگی های حمایت هایی جور یک و داشت رضا

 . بود کرده عادت گرفت نمی سویش

 .  رسید گوش به خواند فرامی را نامشان که بی بی صدای

 ها پله از و برداشت یکی یکی را شود خشک تا بود کرده پهن و شسته قبل روز که هایی ملحفه نفس ؛ رفت ها پله سوی به رعنا

 . رفت پایین

 : گفت دختران دیدن با بی بی

 (بودین؟ رفته کجا) ؟ َردین ُکجه-

 : گفت نفس



 .  بوم پشت-

 .  کشید را تپلش پاهای و زد قرمز قدیمی های پشتی به تکیه بی بی

 واسم برین گم می وقتی.  برین پایین و باال تونید می خوب. ) نیرین بگیرن سیم بریزَ  برین ایگوم.  بکنین دِون باال ترین خو-

 (. تونیم نمی میگین بخرین آدامس

 .  گذاشت بی بی کنار چای لیوان و نشست کنارش رعنا

 (شویی؟ دست تا برم هی دارم پا.  خورم نمی) ِمِسه؟ تو تا بکنم گز ِهی داُرم پا.  خوروم نی-

 : کرد توبیخشان غیظ با و کرد اخم بی بی

 می سوت بیننتون می پسرها باال رین می)؟ کنین ِچنن لیش کارها ای.  سیتون ایزنن شیت. ُکنن تون ِسیلِ  ُکرِگل باال ایرین دا-

 .( کنید می چیه زشت کارهای این.  براتون زنند

 .  فشرد خودش به محکم و کرد بغل را بی بی خنده با رعنا

 : گفت بی بی

 ( کنید می ولز جلز برشته گندم مثل.  باشید رنگین سنگین. ) کنین بیلی بیلی برشته گندم عین هی چنه.  بوین رنگین و سنگین-

 : داد ادامه تلخی اوقات با و

 داری بچه دارن تو همسن دخترها.  شدم خفه.  پاشو پاشو. ) کنن داری بچه دارن تو سن هم دورگل!  ِکی ام خفه.  ویری ویری-

 ( کنند می

 :  گفت رعنا

 ؟ بیاری روم به رو بودنم ترشیده باید ؟حتما عاشقتم قدر این که من.  بی بی-

 .  خندید بی بی

 : گفت

 (  شوهرتونه وقت ها بازی سبک این جا. ) تونه شی وقت ها بوزی جفنگ ای جا-

 کرد نگاه کرد می مقایسه خودشان قدیم های سال آن با را جدید ی زمانه و ها آن و خورد می حرص که بی بی به شیفتگی با نفس

 . 

 : افزود جدیت با بی بی

 (.  بندازم ترشی باید رو نفس و تو.  کلم ترشی جای دیگه بار یه. ) بنم ترشی نفس و خوت ؛ کلم جا دی وال یه-

 .  خندیدند بلند صدای با دختر هردو

 : داد تکان سر افسوس با بی بی

 . ( کرد می ازدواج سالگی ده دختر ما زمان! ) ایکه شی سالگی ده دَُور ایما دوره-
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 !  گفت می نفس برای همیشه اش گذشته و ها بچگی از.  آورد دنیا به سختی به را ویدا و هوشنگ و شد نمی دار بچه خودش

 : گفت رعنا

 ؟ بگیره مارو میاد آخه کی دوره این.  بود آسون چیز همه قدیم زمان بگو.  برم شکلت قربون آخه-



 : کرد نفس به رو رعنا

 (؟ کنه می نگاه)؟ کنه ای ِسیل* بی بی قول به تو و من به کی هستن دیگه های پلنگ وقتی تا ؟ نفس نه-

 : گفت بی بی.  خاراند را سرش نفس

 (؟ سرت زده شپش نکنه.  بابا ای)؟ سرت می وه ِشش نکنه.  بوِمی-

 : گفت نفس

 . بی بی نکنه خدا-

 :  گفت بی بی به و نهاد بالش روی را سرش رعنا.  خندید بلند صدای با سپس

 . باشم گرفته ِشش نفس از شاید بنداز نگاه بی بی-

بی  . زد ضربه رانش به پا با و رفت رعنا سوی به نفس!  رفت یادش را زانوهایش درد بی ُُ

 .  پاشو ؟  ندازی می دست منو بیِ  بی-

 :  گفت نفس به رو بی بی

 !زنی ِور چندی دا.  داره شش بِنم بِهل-

 (. زنی می حرف قدر چه.  داره شپش ببینم بذار)

 .  گذاشت دلش روی دست بود رفت ریسه که رعنا

 :  کرد بلند سر نفس به رو بی بی

 ! بیار سیم پیف پیف-

 :  کرد رعنا به رو نفس

 . خدا بنده نکرده خالی سرت تو کامل پاف پیف یه تا پاشو-

  زد رعنا سر توی آرام بی بی

 (.کنم می موهاتو.  کردی خودت مسخره منو!)ِکنُوم پالت ؟ ِکردی خوت مسخره ُمن-

 :  گفت خنده با رعنا

 !ها بسازی خوای نمی که روزهایی اون از امروز ببین بی بی-

 .  رفت در سوی به و کشید سر روی نمازی چادر.  کرد معطوف خود به را نفس توجه در صدای

 . برداشت قدم حیاط در سوی به و کرد پا به را پالستیکی سفید های دمپایی

 .  نبود بردار دست او که این مثل ؛ دید را عبد در کردن باز با

 . فرنگی عروس سالم-

 :  کرد نگاهش غضب با و کرد اخم

  ؟ فرمایش.  سالم-

 . آوردم واست رو هوشنگ آدرس-

 . خواند چیزی هایش چشم از شد نمی نه ؛ انداخت عبد مکار های چشم به نگاهی نفس

 !آدرسو بده-

 :  گفت عبد



 !  پرته جای یه.  بری تنها تونی نمی-

 :  گفت نفس

 . باش نداشته اونش به کاری تو-

 . درآورد کتش جیب توی از را آدرس عبد

 .  کنیم می عقد ما نباشه باشه هوشنگ.  باش آماده هفته این-

 . نیامد خوش جوان دختر مذاق به

 ! نکن اصرار... تونم نمی یعنی... یعنی. کنم نمی ازدواج من-

  زد سرخی به عبد های چشم

  خودته؟ دسته مگه. کنی می غلط تو-

 :  زد لب داشت که آرامشی همان با نفس

  کیه؟ دست پس-

 . کرد پرت دستش کف را آدرس عبد

 !جریانو گهمی برات! کن صحبت هوشنگ با خودت-

 اش خالی جای به نفس نگاهِ .  برگشت بود آمده که مخالفی جهت معطلی بی عبد که است قرار چه از جریان بگوید کرد باز دهان

 ! بود مجهوالت اش زندگی در قدر چه! زد می حرف چه از عبد فهمید نمی. بود

 .  خندید می همچنان رعنا.  پیچاند خودش دور به را چادر و بست را در

**** 
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 که افتاد می ساالری پای به گرفتمی نادیده را غرورش و داشت راه اگر. کرد می حساب تصفیه او با روزها همین ساالری 

 !  نکند آجر را نانش و نرود

 . کرد می خودش حال به فکری و کرد می حل باید خودش را اش بدبختی و نداشت گناهی هم ساالری نه اما

 که زندگی این به بود کرده عادت.  برسد بست بن به و کند تالش و دهد جان هرچیز برای باید که  ؛ بود همین اول از اش زندگی

 !بود زدن نفس نفس و دویدن سراسر اش همه

 . دهد جواب را موبایلش و کند فرو پالتویش توی دست شد سبب اش گوشی لرزش

 ؟ بله-

 ! پرسید می را حالش که بود کسی اش زندگی هیاهوی این در بود آن اش خوبی باز! بود رضا

 .  گلم آباجی سالم-

 :  نشست لبش روی لبخند

  چطوریایی؟.  رضا داش سالم-

 . زد تکیه بود شده کبریت قوطی تصادف ضربه شدت از کارش صاحب قول به که ماشینی تنه به رضا

  ؟ کجایی-



 :  کشید آهی نفس

 .  گردم برمی دارم-

 . نیست خوب زیاد حالش فهمید نفس صدای شنیدن با رضا

 . کنه می جمع رو بساطش داره ساالری شنیدم-

 :  زد لب اندوه با باشد شده باز دلش و درد سرِ  انگار که نفس

 ... رضا-

 کنم؟ آویزونش خشتک از برم رضا جون-

 :  گفت و خندید غم میان نفس

 . باش جدی-

 :  گفت بلندی صدای با رضا

  بشه؟ باورت تا کنم آویزون خشتک از رو سوسول ی پسره این برم باید حتما-

 ! کشید آه نفس

 . نذار دلم روی دست-

 :  گفت رضا

 !کن استفاده خودمون درک به قانون از-

 :  گرفت آغوش توی را اش کوله و نشست خیابان ی گوشه اندوه با نفس

 تو بگردم کار دنبال برم کجا باید دونم نمی دیگه! بشم کار به دست باید کجا دونم نمی دیگه بره ساالری اگر!  خیلی.  ام خسته-

 !  بازار آشفته این

 . آورد درد به را رضا دل نفس محزون لحن

 . بفروشه ترشی دبه دبه بیم بی غیرتا بی عین وایسم تونم نمی-

 .  زد رویش پیش قراضه ماشین به لگدی پا با و زد پیشانی به را اش روغنی دست رضا

 ! رسیده آخر به دنیا مگه.  دختر کنیممی درستش-

 :  زد لب سپس ؛ کرد سکوت دقیقه چند نفس

 !ام خسته خیلی کنم می احساس!  امیدوارم-

 :  گفت رضا

 . دنبالت آم می-

 :  گفت فوری نفس

 . کنم خلوت خودم با یکم خوام می.  باشم تنها خوام می.  نیا نه-

 

#79 

 

 :  گفت رضا



  رسیده؟ آخر به دنیا مگه.  ساالری بابای گور اصال-

 بد ی خاطره چندین!  کند کار ای خانه هیچ در نیست حاضر دیگر بگوید توانست نمی.  بگوید او به را چیز همه توانستنمی نفس

 خوابانده را مادرش نفس که روز یک و داشت هرز نگاهِ  او به کرد می کار برایش که مسنی خانم پولدار پسر بار آخرین و داشت

 . نکرد نگاه هم را سرش پشت وقت هیج و گذاشت فرار به پا که کند اذیتش خواست می بود

 :  گفت رضا

 این با قدر این ؟ بری پاشی تو که ام مرده من مگه! جهنم به!  درک به هم نشد پیدا.  میکنم پیدا خوب کار یک برات خودم-

 . دربیاد عرش عر صدا که میکنم کار ملوسک

 . شد تر عمیق لبخندش نفس!  گفت می را وانتش! ملوسک

 :  گفت رضا

  که؟ ای پایه!  شمال ریم می زنیم می ها بچه با زودی به.  کن آماده خودتو-

 :  گفت نفس

 . کنید خبرم رفتین اگر آره"  .  عالی پز خالی جیب" کنه می صدق ما درباره جمله این-

 رضا مادر کنار و بگذارد رضا ی خانه  را اش بی بی روز همان توانست می شاید.  کند چه را اش بی بی دانست نمی هرچند

 . باشد
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 و رضا.  کند خرجشان رفاقت و بدهد بهشان قلب قوت مشکالت و سختی در که باشد شان زندگی توی رضایی باید ها آدم ی همه

 . کند جبران چگونه را هایشان محبت دانست نمی و بودند اش خانواده جزء رعنا

 .  زد می گاز و نشسته درختی زیر پارک توی و بود خریده خودشان قول به کثیفی ساندویچ

 !شناختش نمی و بود ناشناس شماره.  درآمد صدا به موبایلش

 :  داد جواب عاقبت که نه، یا بدهد جواب بود مانده

 ؟ بله-

 !سالم-

 . فرستاد پایین را اش لقمه سختی به.  کرد پر را گوشش سردی و خشک صدای

  شما؟-

 . هستم موالیی-

 :  گفت زده هیجان نفس

  ؟ پلیس آقای خوبین-

 :  گفت بدهد را سوالش جواب که آن بی سرگرد

 ؟ کردی پیدا رو هوشنگ آدرس-

 ! کرد جمع را پایش و دست نفس



 ! اشتباه یا درسته دونم نمی اما.  بله-

 :  گفت سپس.  کرد مکث لحظه چند سرگرد

 .  برو آدرس همین به پس-

 همه اما بود وقت تمام یا وقت پاره کار دنبال به صبح از.  نداشت خوردن برای میلی دیگر.  انداخت نگاهی ساندویچش به نفس

 !نبود احتیاجی او به و داشتند نیرو جا

 :  زد لب

 نیست؟ خطرناک برم اگر من نیستین؟ هوشنگ دنبال مگه نمیایین؟...شما..شما-

 

 . برود تنها ترسد می که کند بیان عمال خواست نمی اما دارد ترس رفتن تنهایی از بود مشخص

 !نرو هماهنگی بدون.  بفرست رو آدرس-

 

 همین؟

 . کرد نگاه موبایلش ی صفحه به و گذاشت چمن روی را ساندویچ.   کرد قطع را تماس و کرد خداحافظی چگونه نفهمید

 

#81 

 

*** 

 

 

 ��هوالحسیب

 

 . است مضطرب اندازه این به چرا دانست نمی.  بست حوصله با را بندهایش و کرد پا به را سیاهش های کتانی

 :گردد می چه دنبال به نبود معلوم و بود کرده ترشی دبه توی آرنج تا را دستش بی بی

 کنیم؟ شنا دبه تو بریم دونفره میخوای اگه بی بی-

 : گذاشت دهانش توی کلمی گل بی بی

 (. خوبه طعمش!) خوئه طُمش-

 :افزود و داد نشان نفس به کلمی گل سپس

 (خوای؟ می)ایخی؟-

 . برداشت پله روی از را اش کوله و داد تکان نه معنای به را سرش نفس

 :  گفت بی بی به رو

 .  بی بی نکن باز هیشکی برای درو-

 : کرد تحسین را خودش رنج دست خاصی شیفتگی با و گذاشت دهانش توی دیگری کلم گل ذوق با بی بی



 !ارزه ای بریده سر سلطون؟ ِکردی ِچه-

 .داد تکان افسوش با سری و خورد را اش خنده نفس

 :  کرد دختر به نگاهینیم بی بی

 (؟ بردی کلیدهاتو) ؟ بردی کلیتات-

 .  آره-

 کرد می فوت او به و فرستاد می صلوات اش نیمه و نصف سواد با او رفت می بیرون نفس که اش همیشه عادت طبق بی بی

 فاتحه مرده برای مگر گفتمی او به خنده با نفس و خواند می توحید و حمد اول های سال آن آمد یادش.  کرد تکرار را کارش

 . کرد می بارانش ناسزا لب زیر و زد می صورتش روی بی بی!  خواند می

 (مادر نباشم تنها بیا زود! )وادیاُروم بیو زید دا-

 داد می جوابی یک قائدتا باید او و بود فرستاده برایش را آدرس ؛ نبود سرگرد از خبری.  شد خارج خانه از و گفت چشمی نفس

 !هیچ اما

 را دهانش آب سختی به!  شهریار به نزدیک روستاهای از یکی ؛ بود کرج اطراف آدرس ؛ کرد دستش توی آدرس به نگاهی

 . داد هول پالتویش جیب توی را آدرس و بلعید

 .  نبود خبری هیچ اما کرد نگاه اش گوشی به امید با شد ماشین سوار وقتی

 که سوخت راننده حال به دلش ؛ کند کم را اش پیشنهادی مبلغ بود زده چانه راننده با قدر چه ؛ چسباند ماشین شیشه به را سرش

 . بود گذاشته خودش راه سر را او خدا

 به دیگر بار یک کرده عرق های دست و استرس با.  بزند آب به گدار بی خواست نمی.  کرد می اش خسته و بود طوالنی مسیر

 مخفی را خودش جا آن هوشنگ یعنی!  قدیمی قلعه خواند را نوشته عبد، قورباقه خرچنگ خط دست همان با. کرد نگاه آدرس

 بود؟ کرده

 : گفت راننده به رو ؛ کرد توقف ماشین که هنگامی

 !گردم برمی زود من بمونید زحمت بی شه می آقا-

 :  گفت  نگریست نفس به شک با مرد پیر.   کرد نگاه اطراف به گشاد های چشم با راننده

 . دارم عجله-

 :  گفت مستاصل نفس

  ؟ مونید می منتظر دقیقه چند.  آقا برگردم کنم پیدا جا این ماشین تونم نمی آخه-

 ! کشید نفسی پیرمرد

 ! باشه-

 . شد پیاده و کرد تشکر خواسته خدا از

 . شود مطمئن راننده بودن از خواست می ؛ گشتبرمی عقب به هرازگاهی!  ترسید بود خرابه اش همه که مکانی دیدن با

 به شروع هایش دست نهاد کاهگلی ی قلعه توی پا که همین اما نداشت وجود ترسیدن برای چیزی.  فشرد مشت توی را اش کوله

 . کرد لرزیدن
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 . کرد صدا را هوشنگ و برداشت قدم آرام



 !  شد اکو گوشش توی صدایش

 هوشنگ؟ نیست؟ جا این کسی-

 .  خورد سکندری و ندید را پایش جلوی سنگ

 . افتاد زمین روی و خورد سر دستش از کوله

 و است زده توهم کرد فکر اولش ؛ کرد تیز گوش بردارد قدم از قدم که آن بی ؛ کرد حس را زمین روی پایی شدن کشیده صدای

 به.  کند نمی کمکش و گیردنمی را دستش کس هیچ دانست می هم اولش همان از ؛ نبود خبری سرگرد از هنوز.  است خیاالت

 :  کرد صدا را هوشنگ!  داشت عادت هایش آدم و زندگی از شیوه این

 هوشنگ؟ ؟ جایی این هوشنگ-

 ؛ شد عبد ی سینه به سینه که کرد گرد عقب. رفت می چاه توی عبد طناب با و آمد می جا این به نباید ؛ شد پشیمان آمدنش از

 چشم مردمک.  االن مثل درست برید می را امانش سکسکه کرد می غلبه او بر ترس که مواقعی چنین!  گذاشت قلبش روی دست

 .  زد می دو دو هایش

 ! زد خندی نیش عبد

 !خانم عروس چطوری-

 :  گفت جدیت با و کرد اخم نفس

 !نیومدم پرسی احوال واسه کجاست؟ هوشنگ-

 :  گفت جانب به حق!  زد کمر به دست عبد

  نه؟ َمی کنه می سالمی چاق یه ره می مهمونی وقتی آدم-

 .انداخت او گر حیله های چشم به نگاهی خشم با نفس

 :  گفت بلندی صدای با

 کجاست؟.  بیادش هوشنگ بگو-

 :  شد نزدیک او به دیگر گام یک عبد

 ؟ کردی پیدا راحت جارو این نشونی.  عجولی قدر چه!  آد می. آد می-

 . رفت عقب گام یک نفس

 .منتظرم بیرون من-

 .  بود سخت برایش واژه این اعتراف و بود ترسیده

 ! ندید را تاکسی راننده ؛ گذاشت بیرون به پا که همین
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 :  گفت عبد

 .است محرمانه هوشنگ جای.برمتمی خودم بعدش به جا این از آوردم ماشین.  رفت فرستادم رو راننده-

  بود؟ دانسته محرم را او حاال

 .  نیامد خوش مذاقش به نفس

  است؟ محرمانه که چی یعنی ده؟ می معنی چه ها بازی مسخره این-



 :  کرد عبد با رو تمام جدیت با

 . ده می دست بهم بدی حس.  بده بازیم منو کسی اد نمی خوشم ببین-

 :  زد خندی نیش عبد

 دونستم؟ نمی و شیمی عصبانی قشنگم قدر این تو-

 .  شد تر غلیظ اخمش نفس

 . جا این بیار رو هوشنگ برو.  آم نمی جایی من-

 .  کرد اشاره ماشینش به عبد

  ؟ بدوش گیمی تو نره گممی-

 :  گفت نفس

  کنه؟ می اذیت قدر این چرا کنه؟ می من با رو کارا این هوشنگ چرا-

 :  گفت عبد

 ! کن صحبت باهاش ببین خودشو بیا-

 .  توانست نمی آن از فراتر و بود کرده حماقت آمدنش با هم جا همین تا  ؛ کرد فکر خودش با نفس

 . کنی رفتار باهام بخوای هرجور که نیستم بازی شب خیمه عروسک.مونم می جا همین.  آمنمی جایی من-

.  کرد می نگاه اطراف به مرتب شد، روشن دلش توی امیدی سوی کور سرگرد، آمدن فکر از.  شود دور جا این از توانست نمی

 : داد پاسخ! بود سرگرد ی شماره!  دوخت چشم اش صفحه به تعلل بی درآمد؛ صدا به موبایل

  ؟ بله-

 !بده انجام رو گفته بهت که کاری.  بشه مشکوک بهت که نکن صحبت جوری-

 .  دربیاورد سرش توی شاخ دو بود نزدیک ؛ کرد تعجب نفس

 ... آخه-

 !اطرافن همون من نیروهای.  نباش نگران-

 شد؟ می مگر اما!  نباشد نگران بود گفته.  نشست دلش توی عجیبی دلگرمی

 .  ممنون.  باشه-

 . خاراند را ریشش ته شست انگشت با عبد.  کرد قطع را تماس سپس

  ؟ آی می ؟ کنی می کار چه-

 قوت همین و نبود مسلح عبد.  نباشد نگران که بود داده اطمینان او به خط پشت از سرگرد ؛ نگریست عبد سفید پراید به نفس

 . بود برایش قلبی

 . نشستند و رفتند عبد ماشین سوی به ؛ داد نشان عادی را خودش

 :  کرد نگاه او به عبد!  رفت می کجا عبد دانست نمی!  چالند مشت توی را اش کوله ی دسته ؛ زد چنگ دلش به دلشوره

 ترسی؟ می-

 :  گفت جانب به حق نفس

 چی؟ از-

 . کرد عوض را دنده عبد



 ! نداری حرف!  شجاعتت از آد می خوشم-

 پر جا آن ای جنبده هیچ که بود گرفته پیش را مسیری.  نبود ذهن از دور بود مشکوک عبد که این.  دوخت چشم بیرون به نفس

 . زد نمی

 :  گفت.  کند را لبش پوست.  افتاد شمار به هایش نفس

  ؟ ری می داری کجا-

 ؟ فهمی می-

 :  رفت در کوره از نفس

 .  کنی فرض احمق منو آد نمی خوشم-

 :  برد باال را سرعتش عبد

 .  نذاشتی برام راهی ولی بشه جور این خواستمنمی-

 :  کرد نگاهش کالفه نفس

 . زنیمی حرف چی از-

 :  زد چنگ در گیر دست به لرزان های دست با عصبی نفس ؛ نداد را جوابش عبد

 !االن همین کنار بزن-

 :  کرد خطابش تری بلند صدای با نفس.  نداد محلش عبد

 ... کنار بزن!  کنار بزن گممی ؟ کری مگه باتوام-

 می حمله ماشین توی وحشتناکی صدای با باد شدت و بود باال ماشین سرعت.  گشود را ماشین در و کرد باز را در قفل سپس

 . کرد

 : گفت نفس

 ... پایین کنممی پرت خودمو وگرنه دار نگه جا همین-

 . بود گرفته را دستش عبد

 ! ماشینو در ببند روانی ی دختره-

 ؟ طرفی احمق با کردی فکر ؟ بریمی کجا منو داری-

 ! را نفس دیگر دست با و داشت نگه را فرمان دست یک با عصبی عبد
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 چیزت همه بی دایی اون وقتی!  نبود این ما قرار.  بزنه دور عبدو بخواد کسی نشده زاده مادر از. المصب نذاشت واسم راهی-

 .  اونی از تر افعی خودتم دونم می.  کردی می جارو این فکر باید چاک به زد و کرد هاپولی رو پوال

 . شد دگرگون جوان دختر حالِ 

 .  بزند فریاد وجود اعماق از خواست می دلش

 :  کرد عبد به نگاهی ناباورانه

 ...  کنم می پرت خودمو وگرنه کنار بزن... کنار بزن. گیمی چی فهمم نمی....من...من-



 .بود داده جان بار هزاران حال به تا وگرنه بود سرگرد نیروهای حضور دلگرم دلش ته هنوز.  کند لعنت را هوشنگ و عبد خدا

 نگاهی برد، می بین از را مرد رانندگی تمرکز هایش فریاد و نفس صدای!  ببرد کجا خودش با را او خواست می عبد دانست نمی

 . زد اش صورت توی محکم دست پشت با ؛ کرد بیاندازد بیرون ماشین از را خودش کرد می تقال که دخترک به عصبی

 :  شد بلند اش نعره

 !بترمگ.  سرجات بترمگ-

 لبش پشت را خون لزجی.  آورد بند ثانیه چند برای را زبانش که دردی ؛ پیچید اش بینی در وحشتناکی درد ناگهان جوان دختر

 . بکشد اش بینی به و کند بلند دستش شد سبب و کرد حس

 

🌸🌸🌸🌸 

 

 �� گلم دوستان خوبین سالم

 �� کنه حرفی پر یکم پگاه

 

 ذارم می رو لینک آینده در اما ندارم رو نقد گروه کردن عمومی قصد فعال.  خدا امید به گیرهمی قرار کانال روی انتها تا رمان

 گرفته خودمم اش جذبه �� کنه خیر به خدا جدی زیادی سرگردمون جناب که بینید می.  دارند ورود قصد که دلی عزیزای برای

 . دونم نمی رو شما

 

 

 ️❤ ؟ عاشق شماهم رو بی بی راستی

 ... پاشقتنونم عاشق

 ️❤باشه رمانم ترین احساسی رمان این کنم می حس
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 �� هوالبارئ

 

 مشخش ؛ زد می حرفی و کرد می نگاه مرد به خشم با مدام جوان دختر.  نماند دور هایش چشم از شان مشاجره و کردن بحث

 از را خودش دختر هایش چشم مقابل در ماشین سرعت ؛ شد باز ماشین در حرکت یک در ؛ بود گرفته باال میانشان بحث بود

 !  کرد پرت ماشین

 را زانویش یک!  کرد تند پا بود افتاده زمین روی جان بی که دختر سوی به ؛ شد پیاده سریع و کرد متوقف را ماشین شتاب با

 هنوز کرد نزدیک او بینی به را دستش.  بود جاری اش پیشانی و بینی از خون و بود بسته نفس های چشم.  گذاشت زمین روی

 ؛ کرد نگاهش مکث با لحظه چند.  بود بسته را هایش چشم معصومانه.  خوردند خفیفی تکان بلندش های مژه.  کشید می نفس

 . کردند گیرش دست و بسته را عبد راهِ  دیگر ماشین!  کرد آمبوالنس درخواست و زد بیسیم عجله با سپس



 .  بزند کاری چنین به دست دختر گنجیدنمی هم اش مخیله در

 بود کاری چه این دانست نمی.  نباشد پیدا موهایش تا گذاشت سرش روی را آلود خون شال شهاب ؛ بود افتاده سرش از نفس شال

 . داد انجام دختر این که

 بند دست هایش دست روی که ماموری به رو ترسیده و پاچه دست عبد.  نباشد نگران و است او به حواسش که بود گفته او به

 :  گفت ملتمس بود زده

 ....پیر به.... خدا به... گناهم بی من... ننداختمش من وهللا به... سرهنگ جناب افتاد ماشین از خودش قرآن به-

 کرد می التماس و زد می حرف بند یک. شود ساکت خواست نمی انگار عبد. کنند ماشین سوار را عبد داد اشاره مامور به شهاب

 .  کنند رهایش که

 !  نشاندنش ماشین توی خشم با مامور ؛ بیفتد گریه به بود نمانده چیزی

 را نگاهش زمین روی جانده به خون رد.  گذاشتند برانکارد روی را جان بی دختر.  کرد تازه نفسی شهاب آمبوالنس رسیدن با

 . کنند رهایش که خواستمی التماس با همچنان عبد.  کرد خود به معطوف

 !بگذارد دستش کف را عبد حساب آد نمی بدش!  بود ستاد مقصدش.  بست محکم را در و شد ماشین سوار
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 خوره می بهم ببین عزیزت جون به تورو کن نگاهم آخه.  نکردم زندگیم تو غلطی هیچ.  گناهم بی من قران به سرهنگ جناب-

 باشم؟ بدی آدم

 پایش و دست چنین این و گذشت می او به مواد نرسیدن از ساعت چند تازه.  نگریست عبد زرد ی چهره به جدی و سرد شهاب

 . گشود می سخن به لب خودش کم کم و بود درآمده لرزه به

 : گفت خشمش با آمیخته جدیت همان با

  ؟ گفتی دختر اون به چی-

 : زدمردگی موش به را خود عبد

 . قران به هیچی-

 :  کشید فریاد ترسناکی صدای با.  شد می دگرگون حالش شنید می دروغ به را خدا نام.  باشد خوددار نتوانست

 فهمیدی؟.  نخور قرآن قسم-

 .  بزند حرف کالم یک نداشت جرات که بود کرده توبیخش بلند قدر آن سرگرد.  داد تکان را پاهایش استرس با عبد

 :شد بلند صندلی روی از شهاب

  گفتی؟ دختر اون به چی-

 . زد پس را دماغش آب دست پشت با عبد

 . شما جون هیچی-

 :  خندید هول سپس

 !عروسی کارت خرید بریم خواستیم کنیم ازدواج قراره -



 مواد کهدیگر ساعت چند دانست می.  داد می هدر را وقتش عبد ته و سر بی های حرف.  زد موهایش به چنگی کالفه شهاب

 . آمد می حرف به خودش بیاید سراغش به درد و بخواهد

 :  داد قرار مخاطب را مامور بلندی صدای با

  ؟ رحیمی سرکار-

 .  کوبید پا و شد اتاق وارد رحیمی

 :گفت احترام با

 قربان؟ بله-

 :  داد اشاره کرد می نگاهش وحشت با که عبد به شهاب

 ! نیارش داره گفتن دروغ هوس وقتی تا.  ببرش-

 : نالید التماس با عبد

 ... زنمه دختر اون... گناهم بی من بابا...بگم دروغ اگه مادرم جان به-

 :  کرد نگاهش خشم با شهاب

 زنته؟ که-

 و زن گفتمی بیامرز خدا ننم اد؟ می پیش بحث شوهرا و زن بین که نه َمی سرهنگ جناب اصال! سر سایه!  دیهِ  بشه زنم قراره-

 ... باور ها نادون و احمقون کنند دعوا شوهر

 . بشود آبش و نان که کوبیدمی عبد دهان توی مشتی داد می ادامه هایش گویی یاوه به گونه همین اگر

 . ببرد خودش با را او رحمیی داد اشاره
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 می خواب دارد کرد فکر اولش.  کرد حس سرش توی وحشتناکی درد که بخورد تکانی خواست ؛ کرد باز را هایش چشم آرام

 .  ببرد افتاده برایش اتفاقی چه که این به پی و کند درک توانست را اش فعلی موقعیت کم کم شد خیره اتاق سقف به. بیند

  پیچید گوشش توی عبد صدای

 هم تو کنه هاپولی پوالمو پدرسگت دایی ؟ بره پایین گلوت از خوش آب یه ذارم می کردی فکر.  آی میدر عقدم به امروز همین"

 " ؟ بخندی ریشم به بزنی بشکن

  پیچید گوشش در فریادش صدای

 ... دار نگه گممی... کری مگه باتوام.  پایین کنممی پرت خودمو وگرنه کنار بزن-

 ..."و کرد باز را ماشیندر

 .  بود سخت تحملش و داشت درد ؛ نهاد سر روی را هایش دست!  بود کرده پرت ماشین از را خودش ؛ بود کرده اشتباهی چه

 تشدید درد و شد خیز نیم!  گرفت لحظه یک برای خودش پناهی بی حال به دلش ؛ شود نگرانش که نبود سرش باالی شخصی

 ! یافت

 .  بزند زنگ رعنا یا رضا به حداقل که بود دستش کنار تلفنی کاش

 

**** 



 شخصی شرایطی چنین در دخترک دانست نمی. باشد بستری باید روز دو الی یک اطمینان برای و است خوب حالش بود شنیده

 روی دخترک دیدن با کرد باز را در و رفت اتاق سوی به دانست می را اتاق ی شماره.  بود تنها یا باشد کنارش که داشت را

 . شد اتاق وارد زده زل بیرون به باز های چشم با که تخت

 درد شدت از ؛ شود خیز نیم خواست سرگرد دیدن با.  کرد معطوف سو آن به را نگاهش سختی به در صدای شنیدن با نفس

 . نشست ابروهایش میان خطی

 . سالم-

 :  برد باال را دستش سرگرد

 . بلندشی نیست احتیاجی. سالم علیک-

 . نهاد بالش روی را سرش آرام نفس

 که آورد بیاد اما . بیاید کنارش به و بگیرد تماس او با تا بدهد را اقوامش از ی شماره خواهد می اگر بگوید خواست سرگرد

 . نداشتند هایشان ای محله هم از توکی و تک جز آنچنانی ی مراوده و بود خلوت زیادی ها آن اطراف

 . کرد نمی رهایش خیال و فکر بود مشخش و بود شده خیره ای نقطه به آرام. نداشت صحبت قصد انگار.  زد پلک آرام نفس

 پایین؟ کردی پرت ماشین از خودتو چرا-

 . نماند دور سرگرد های چشم از که طوری به.  کرد مشت هایش دست میان را ملحفه نفس

 . کردم کار چه نفهمیدم.  شدم عصبی-

 :  گفت جدیت با شهاب

 ! نکردی اعتماد قانون به! نباش نگران که گفتم من.  کردی رو ممکن کار ترین اشتباه-

 :  گفت نفس

 نبینم رو ریختش که کنم هرکاری بودم حاضر لحظه اون تو.  بود روحم سوهان حرفاش.  شنید نمی اون اما کنار بزن گفتم بهش-

. 

 .  کرد نگاه دخترک روح بی صورت به شهاب

 .  نیست بازی ی وسیله جونت-

 :  گفت داری خش صدای با آرام نفس

 شم؟ می مرخص جا این از کی-

 . نیست مشخص-

 :  کرد نگاهش شهاب

 ؟ گفت بهت چی عبد-

 !  زد تلخندی نفس

 . زده نارو بهش هوشنگ انگار.  زد می حرف بود داده هوشنگ به که پولی از! گفتمی رو دلش توی های عقده-

 . نبود درست آوردنش حرف به این از بیش ، بست را هایش چشم درد حس با

 .  کن استراحت-

 . بکشد درد کمتر تا کنند تزریق برایش مسکنی که گفتمی پرستار به باید

 :  گفت نفس که برود خواست

 ... داشتم خواهشی-



 ! بود گفتهنرم

 :  گفت بسته های چشم با نفس برگشت سویش به آرام

 . جا این بیاد بدید خبر همون به فقط دم می بهتون نفرو یه ی شماره-

 ! گفت ای باشه و گرفت اش بسته های چشم از نگاه

*** 
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 :  پیچید گوشش توی زنی ظریف صدای بوق چند از پس ؛ گرفت را نظرش مورد ی شماره بیمارستان راهروی توی

 ؟ الو-

 ؟ علیاری خانم همراه سالم-

 : گفت رعنا

  ؟ شما.  هستم خودم. بله-

 : گفت مرد

 . بیمارستانن توی و کردند تصادف خزانی خانم. هستم موالیی سرگرد بنده-

 . شد بلند صندلی روی از نگرانی با ؟ شنید می چه.  ماند مات رعنا

  ؟ نفس کی؟ چی؟-

 :  گفت سرگرد

 .  داره مراقبت به احتیاج و خوبه حالشون نباشید نگران-

 :  پرسید بود صدایش توی که بغضی و مشهود نگرانی با رعنا

  ؟ کرده تصادف چرا شده؟ چی ؟ آقا توروخدا شده؟ چی-

 گذشته شب تا که نفس ؛ بود خوب حالش که نفس. شد حالی یک دلش رعنا و پیچید گوشی توی بخش به دکتر کردن پیج صدای

 راهی و کرد یادداشت را بیمارستان آدرس طور چه دانست نمی که بود شده بد حالش خبر شنیدن از قدر آن.  بود کنارش

 . شد بیمارستان

 . نداشت را روزها این دیدن طاقت.  بودند بدن دو در روح یک نفس و او.  کند مهار توانست نمی را هایش اشک

 در که اتاقی سوی به سپس گفت بود بخش در که زنی به را اش فامیلی و نفس نام زنان نفس و هراسان رسید بیمارستان به وقتی

 .  کرد تند پا بود شده بستری آن



 دید نمی سالم را او خودش های چشم با تا. پرید رخسارش از رنگ بود شده باندپیچ سرش که نفس دیدن با و کرد باز را اتاق در

 . لرزاند را قلبش نفس صورت کبودی.  گرفتنمی آرام

 .  خدا یا-

 : برد باال را دستش آرام نفس

 .خوبم-

 :  گرفت شدت هایش اشک رعنا

  ؟ دختر خوبی چه ؟ خوبی چه-

 هایش لب روی تلخندی نفس. گرفت دست در را دستش و شد نزدیک نفس به احتیاط با و کرد رها باز همانطور را اتاق در

 .  نشست

 . نبینه حال این تو تورو بمیره رعنا الهی-

 . آورد می کم رعنا مقابل در احساساتش دادن نشان در همیشه.  نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم نفس

 و بریزد دلش توی بود گرفته یاد همیشه.  بود کرده ساکت و خموش گونه این را او زندگی و بود بلد هم شاید!  نبود بلد شاید

 . ندهد بروز

 : زد لب داری خش صدای با

 . دختر نکن گریه.  خوبم رعنا-

 . نداشت آمدن بند قصد هایش اشک رعنا

 ؟ افتاد اتفاق این طور چه آخه.  مظلومم نفس.  مهربونم نفس.  رعنا جون به دردت-

 .  شود می بهتر آتی روزهای تا و است طبیعی که بود داده خاطر آرامش دکتر.  بزند حرف توانست نمی زیاد و داشت درد

 .  رعنا مفصله-

 . کشید دست سرش روی آرام و بوسید را دستش رعنا

 لبه یه کی ها؟ شه؟ می واسم مثل کی دیگه ها؟ یارغار؟ کردم می کار چه اومد می سرت بالیی اگه ؟ نیستی مواظب چرا تو آخه-

 .. لبخند هزار

 . فشرد آرام را دستش نفس

 ! اَلستون خوبه حالم-

 .  کردند می خطاب َولستون و اَلستون را دیگر هم بود شان بچگی کالم تکه

 :  بوسید را سرش رعنا

 . ولستون بره قربونت اَلستون-

 :  گفت نفس

  بود؟ تنها بیم بی-

 :  داد تکان سر رعنا

 رو ما شانس بدی.  بفروشه خواد می رو ملکش.  کنه می ریست و راست رو کارها داره ضربتی ره می دیگه روز ده ساالری-

 !  مرد و زن مختص طبقه هر.  بزنند خوان می بوتیک.  شه نمی باز دیگه آتلیه یک که این چیه؟ دونی می

 :  گفت آویزان های لب با نفس

 گفت؟ بهت کی-



 . کرد پاک را هایش اشک دست پشت با رعنا

 . نباش چیزی نگران.  کنممی پیدا تو واسه نکردم پیدا خودم واسه کار شده نباشه غمت.  در به در ساالری-

 .  گزید درد شدت از را لبش نفس.  خندیدند آرام هردو

 :  گفت رعنا

 . رضا جون تورو.  نفس شدم لب به جون شده چی بگو خدا تورو-

 . بنشیند آرام رعنا دقیقه یک شد نمی انگار ؛ کرد نچی نفس

 .  داد توضیح برایش را جریان

 :  افزود سپس

 . نکرده خدای کنه می سکته وقت یه.  داره گناه زنه پیر!  نفهمه چیزی بیم بی-

 .داد تکان سر مشهودی نگرانی با رعنا

  کجاست؟ عبد مردتیکه اون حاال!  دردسر یه نبودنش دردسره یه بودنش.  تن پنج حق به بشن گور به گور ای-

 .  کرد می اثر داشت کم کم بودند زده او به که بخشی آرام.   کرد ای سرفه تک نفس

 :  گفت منگ

 . کردند گیرش دست-

 :  کشید آسوده نفسی رعنا

 ! نبینه خیر الهی-

 با!  ابروهایش میان کمرنگی اخم و بود رعنا دست توی دستش که حالی در.  شد بسته آرام نفس های چشم و گذشت دقیقه چند

 .ببندد را هایش چشم توانست می راحت دیگر و داشت بهتری احساس اش زندگی آشنای های آدم آمدن
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 کسی اگر.  کرد پر را هایش گوش حمیرا ی خنده صدای دور از.  زد می پرسه افکارش در و بود داده پنجره به تکیه را دستش

 کیف حمیرا.  ندارد اش زندگی توی غمی هیچ کرد می فکر شاید دید می را هایش لبخند و استقامت و کرد می تماشایش دور از

 .  گشود را در و گرفت دست یک با هایش پرونده و چرم

 . شود سوار که کرد می تعارف کسی به داشت انگار

 .  نگریست بود حمیرا با صحبت حال در او به پشت که زنی به و گرفتچشم رویش پیش نارنجی و زرد درخت از

 !  بود مهسا صدای.  شناخت را صدا

  بودند همکار ؛ نبود انتظارش از دور باهم بودنشان هرچند

 داد قرار مخاطب را مهسا و نگریست شهاب به و کرد حفظ را لبخندش حمیرا

 !رسونیمتمی خب هست ماشین.  عزیزم بیا جون مهسا-

 . کرد حفظ را چادرش دیگر دست با و گذاشت دوش روی را کیفش خجل مهسا

 . دمنمی زحمت! دارم کار جا چند من.  جان حمیرا ممنون-



 چشم با مستقیم ی رابطه که چیزی همان.  کند تعارفش کرد می حکم ادب.  کشید عمیق نفس.  بود چیزی یک حمیرا نگاه توی

 .داشت قلبش رضایت و حمیرا های

 :  شد پیاده ماشین از

 !خانوم مهسا-

 :  چرخید او سوی به مهسا

 بله؟.  سالم-

 :  داد را جوابش

 .  دارم می نگه داشتید کار هرجا.  بفرمایید.  سالم علیک-

 هایش چشم بود نگران و کند نگاه شهاب های چشم به مستقیم توانست نمی.  کرد بدل و رد شهاب و حمیرا بین نگاهی مردد مهسا

 . بدهند لو را او

 . کند معذب را دختر خواست نمی هم دلش!  نبود کردن اصرار آدم شهاب

 .برداشت قدم شهاب ماشین سوی به و کرد تشکر مهسا.  کرد نگاهش مهربان حمیرا

 همه که شهاب و داشت دوست را مهسا. شد نمی جدا هایش لب روی از لحظه یک لبخند حمیرا.  شدند ماشین سوار همگی عاقبت

 . مهسا از بهتر کسی چه و بدهد سامانی و سر شهاب زندگی به خواستمی دلش!  بود جانش ی

 . کردمی شهاب به نگاهینیم هرازگاهی مهسا

 و بود شنونده شهاب.  گذاشتند سر پشت که جلساتی و کرد می صحبت بودند گذرانده مهسا همراه به که روزی از حمیرا

 .  داد می تکان سر هرازگاهی

 : کرد نگاه عقب به حمیرا

 . بره مسیرو همون شهاب بگو ؟ مهسا بری خواستیمی کجا-

 شبیه ای پسربچه و شد می همسرش شهاب مانند مردی اگر.  زد می پرسه اش دخترانه افکار در.  نشست لبش روی تبسمی مهسا

 . شد می آب دلش توی قند فکرش از.  آورد می دنیا هردویشان

 . ممنونم برید خونه مسیر همون.  شمنمی شماهم وقت مزاحم رسم نمی دیگه امروز.  ممنون-

 .  زدند حرف اندکی مهسا و حمیرا راه طول در!  نگفت هیچ شهاب

 .شدمی مرخص بیمارستان از خزانی امروز.  بود رفته فرو فکر توی اما شهاب

 .. یا است شده مرخص لحظه این به تا پرسید می ها بچه از باید

 اما دادند می او به که نبود ای پرونده اولین . آمد بیرون خزانی فکر از و کرد متوقف را ماشین خلیل حاج ی خانه های نزدیک

 . است مشغول فکرش اندازه این به تا چرا دانست نمی

 :  گفت شهاب و حمیرا به رو شدن پیاده از قبل مهسا

 . باشیم خدمت در بفرمایید-

 :  کرد نگاهش مهربانی با حمیرا

 . رسیممی خدمت مناسب موقعیت توی شاهللا ان وقته دیر.  پناهت و پشت خدا برو. دخترگلم برم قربونت-

 :  گفت شهاب

 . برسونید خانم حاج و خلیل حاج به سالم-

 .بودنش بم ی همه با بود، مرد این صدای تُن عاشق.  افتاد می پس داشت رسما مهسا



 :  گفت آرام

 . باشید زنده.  رسونم می بزرگیتونو-

 . کرد حرکت بعد و شود خانه وارد ماند منتظر شهاب شدنش پیاده از پس

 :   گفت طعنه به و انداخت حمیرا به نگاهی نیم

 رسی؟می خدمت که-

 . رفت اش صدقه قربان دل توی.  نخندد نتوانست حمیرا

 خونشون؟ بریم که موقع این تونستم نمی ؟ چیه-

 :فرستاد بیرون به صدا با را نفسش شهاب

 . نیستی طرف که بچه با !نگیر کم دست منو هوش-

 لبخندی.  بگذارد کاله سرش توانستنمی و هاست حرف این از تر تیز شهاب دانستمی. دوخت چشم پنجره به و گزید لب حمیرا

 . دوخت چشم او جذاب رخ نیم به و نشست لبش روی اشکارا
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 .  زد خودش سر توی و گرداند نفس سر دور را دستش بی بی

 :  گفت حال همان در

 (بخوره سرم تو بالت و درد! )ُخوم ِوه شورهِ  َور دردت

 از دخترک اما ؛ گفت نمی او به چیزی بی بی و رعنا مقابل.  بود شکار نفس دست از و بود کرده کز ای گوشه پر توپ با رضا

 توی را مهربانش رضای و دهد انجام خودش را کارهایش داشت دوست همیشه.  دید می را درماندگی و دلخوری رضا های چشم

 . نیندازد دردسر

 :  بوسید را بی بی های خالکوبی روی و چسباند هایش لب به را بی بی دست

 . خوبم خدا به.  بگردم دورت-

 :  گفت عطوفت با و کرد تنظیم او سر زیر را بالش بی بی

 (بیاره دخترم سر بالرو این اومده دلش کی) کنه؟ دَُورم با چینو وه ِدلش کی-

 :  نالید نفرین با و زد ضربه اش سینه روی و کرد مشت را دستش سپس

 !بشینه عزاش وه داش.  بِِگِرش ساالطان-

 (بشینه عزاش به مادرش.  بگیرش سرطان)

 :  گفت نفس

 ! نکن نفرین گفتم بار صد ؟ بی بی اِ -

 :  کرد اخم بی بی

 ... تن پنج حق به الهی.  مونه وا دلش خدا.  بو نی سرت هیچی-

 :  پرید کالمش میان رعنا



 .  خوبه حالش نفس ببین.  نخور حرص.  جونم بی بی-

 .  بوسید را نفس سر و شد خم بی بی

 ( شدن پاچه دست معنی. ) دُم اُوی ِلویز ال-

 :  کرد رضا به رو تشر با سپس

 (صورتت تو تف. ) ریت می تُف-

 :  افزود پر توپ با بی بی. کردند نگاه را بی بی اعتراض با هردو رضا و نفس

 (دارم برات ؟ میگی هم دروغ بهم حاال! )ایگوم سیت ؟ ایگی هم دروُ  مو سی حاال-

 می ادا خواستمی دلش هرجور که کلماتی و بی بی اصطالحات.  گذاشت دهان مقابل دست بود ناراحت که این وجود با رعنا

 .  آورد می لبش روی لبخند کرد

 .  بودند عاشقش بسا چه ، شدندنمی ناراحت بی بی از

 :  گفت رضا

 ؟ بری خواستیمی کجا( درد کمر)درد قَد خودت قول به و پا این با.  اونجا بری که شدنمی.  نوکرتم آخه دِ -

 :  گفت دلخوری با بی بی

 .گیُرمای مورش کنُوم ِسیِلت ویری ویری-

 (گیرممی مورش کنممی نگاهت. پاشو پاشو)

 .  کردنمی فرقی هیچ نفس با برایش که قدری به ؛ داشت دوست را رضا قلبأ بی بی

 .  کند استراحت روز چند بود خواسته او از و بود داده مسکن قرص چند دکتر.  نشست لبش روی تبسمی نفس

 . زد رضا پای به محکم و گرفت دست در را عصایش بی بی

 . بِنُم آش ودَُوُرم سی خوم ای.  نی حونه می هیچی.  ویری ویری-

 (بپزم آش نفس برای خواممی نیست خونه تو هیچی پاشو پاشو)

 . شد بلند و گذاشت زمین به را دستش آرام بی بی.  گفت چشمی گذاشتمی بی بی سر به سر که همیشه برخالف رضا

 کرده گیس پشت از را موهایش.  کرد نمی تهدیدش خطری و است خوب حالش بود کرده خاطرنشان دکتر ؛ زد کنار را پتو نفس

 . کند استراحت داشت ازش رضا که دلخوری با توانست نمی رفت می گیج کمی سرش!  سرش دور باند هنوز اما بود

 :  گفت رعنا شدنش بلند با

 .. نفس.  تو نیست خوب حالت کجا؟-

 . کرد می پا را اش ورزشی های کفش داشت رضا.   کرد بند دیوار به را دستش

 :  گفت بی بی

 !خوئه سیت!  بخوس برو گیری؟ بُل ِگری جون خا یه چه سی دا-

 (خوبه برات بخواب برو میشی بلند میاد روت به رنگ ذره یه تا چرا)

 :  گفت خودمانی لحن با و زد تکیه در به نفس.  زد گره را هایش کفش بند رضا.  کرد باز را در

 !  رفیق کفشتم بند-

 . بود دلخور نگاهش.  برگشت سویش به نفس صدای شنیدن با رضا

 :  افزود و کرد اشاره هایش کفش به نفس



 !شیم خفه بزن گره-

 :  گفت رضا

 ! اینجا وانستا. تو برو-

 :  گفت که برود خواست

 . توهمه هات سگرمه. حالیه چه این رضا داش-

 :  گفت رضا

 . داری قبول ناخن سر قده رو رضا داش که چقدرم-

 :  گفت نفس

 ... کسی گردن وبال خوامنمی دونیمی-

 . پرید کالمش میان که حال مثل درست.  بود جوشی زود رضا

 .  شه راحت هممون خیال شکونممی گردنتو آممی.  نزن حرف.  نزن حرف-

 زیر به سر این.  نداشت دوست را نفس سکوتِ  ، برود خواست رضا.  کرد معطوف زمین به را نگاهش و کرد سکوت نفس

 !  بودن آرام و ذاتی بودن

 .  خندیدند بلند صدای با هردو.  کرد هایش چشم نثار زهرماری رضا و کرد بلند را سرش نفس

 .  شیمی شرک گربه عین-

 :  گفت نفس

 دیگه؟ نیستی دلخور.  شرکی عین توام-

 . داد تاب دست دور را وانتش سوییچ رضا

 ... زیاده نازم بگم باس کشی منت واس اومدی اَی-

 : زد لبخند هایش چشم نفس

 ! ملوسک عینهو-

 . زد بهش چشمکی رضا

  شبدر؟ یا دیدی شلغم مارو.  شکارم ازت خیلی-

 :  گفت نفس

 .بشی اذیت خواستمنمی رضا جون-

 :  رفت در کوره از رضا

 سر اون تو عقل هیچ تو ها؟.  خر نفس بوده زجر و درد همش که آدمی.  نیست مهم نبودش و بود اصال که آدمی پیِ  افتادی-

 هست؟ کوچیکت

 :  گفت نفس

 ! کوچیکه خودت سر-

 :  گفت رضا

 .برو سرده.  تو برو حاالم.  امروزت کار رهمی یادم از نکن فکر-

 :  زد صدایش نفس که کرد گرد عقب



 ؟ رضا داش-

 !دیگه گمشو.  رضا داش درمون بی درد ای-

 :  گفت نفس

  حله؟ کردم غلط بگم.  برگرد من جون. باشی دلخور ندارم طاقت-

 .  شدند بسته محکم نفس های پلک که بست محکم چنان را در رفت، بیرون حیاط از خشم با و داد تکان هوا توی دستی رضا

 .  کند تهش و سر بی مشکالت قاطی را رضا توانست نمی

 . گرفت رضا رفتن از دلش
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 .  کشید آه و کرد نگاه اشخالی جای به

 ! بود کرده فرار شانس از و کرده تصادف او با هوا بی نفر یک بودند گفته او به!  ماجراست پشت عبد دانستنمی بی بی

 . کشید دراز و نگریست بودند کرده پهن برایش هال توی تشکی به ؛ شد خانه وارد

 . بگذارد بار سوپ برایش و کند مراقبت او از بی بی وقت آن و بشود مریض داشت دوست همیشه

 . بود رسیده اشخواسته به امروز انگار

 پر شکم بره خواستند می انگار و بودند مشغول آشپزخانه توی بی بی و رعنا.  انداخت رویش را پتو و کشید دراز تشک روی

 .  کنند درست

 برش ترس و آوردند می هجوم سویش به تاریکی توی سو هر از مشکالت هرچند ، بخوابد کرد سعی و بست را هایش چشم آرام

 .داشتمی

*** 

 .  شد اتاق وارد لهراسب

 . کرد بلند را سرش شهاب

 :  گفت است رفتن ی آماده که او دیدن با لهراسب

 ؟ ریمی داری-

 . آره-

 !ببینتت خواد می طرف-

 . برد باال را ابرویش تای یک شهاب

  کی؟-

 .  داره حرف گهمی! عبد-

 :  گفت لهراسب!  زد کمر به دست شهاب

  شده؟ چیزی.  نیستی میزون انگار شهاب؟ چته-

 .  کشید عمیق نفس و گفت ای نه

 :  گفت شهاب



 شد؟ مرخص خزانی-

 .  بهتره جسمیش حال گویا.  شد مرخص دیروز خزانی-

 ! برگشت طرفش به شهاب

 .  اینطور که-

 .  آمدمی بر چیزیهر هوشنگ از!  بگیرد تماس او با اشدایی بود ممکن هرآن. کنند کنترل را نفس خط بود معتقد همچنان اما

 . آمدمی در خجالتش از وقت آن و زدمی بیرون سوراخش از باالخره
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 . گرفت را رویش و شد مشمئز ؛ صحنه این دیدن از.  بود آویزان دماغش آب ؛ آوردند را عبد

 . بود کرده چنین این را او مواد نبود

 :  گفت ممکن لحن ترینسرد با

 ! ببنی منو خوایمی گفتن-

 . داد می تکان عصبی حالت به را پاهایش و بود خشک هایش لب ؛ بود سردش انگار عبد

 . آقا آره-

 !شنوممی-

 :  گفت لرزانی صدای با

 ...تونیمی اگه.  نیست خوب حالم من برم شکلت قربون-

 :  کشید فریاد خشم با.  بود بر از را حرفش ی ادامه

 !  نگیر وقتمو نداری حرفی اگر-

 . شد می کالفه داشت عبد

 .. پیغمبر پیر به.  کجاست هوشنگ دونمنمی قرآن به-

 مواد آن فقط.  نبود مهم برایش چیز هیچ دیگر نبود مهم برایش اما ؛ کرد می درد هایش استخوان ؛ آمد می در هایش اشک کم کم

 . بود مهم برایش کوفتی

 . کرد نگاه او به تیزش های چشم با سرگرد

 . کشیدی نقشه براش و زدی گول مردمو دختر خوب-

 :  گفت عبد

 . مادرم جان به نداشتم راهی-

 :  برد باال را صدایش شهاب

  دختر؟ یه یا بود مرد تو حساب طرف ؟ نداشتی راهی-

 . لرزیدمی شدت به و بود سردش.  گرفت هایش دست میان را سرش عبد

 در نطقش و داشت هوامو دادممی بهش که مشتلقی خاطر به اما. آرهمی کجا از رو موادش گفتنمی.  امهوشی مشتری چندسالیه-

 .  اومدنمی



 .کشید آغوش در را هایش دست و زد تکیه صندلی به جدی سرگرد

  داره؟ دختر او به ربطی چه این-

 .  درآمد ستوه به سکوتش از سرگرد.  برد پایین را سرش عبد

 ؟ توام با-

 .  گرفت را اشبینی آب لباسش آستین با و کرد خم را سرش عبد

 از.  ازش آدمی خوشم جورایی یه.  کنهمی زندگی جااون دیدممی سالی چند هم نفس.  بود الزم پول هوشنگ، با داشتیم قرار-

 . بده بهم دخترو اون خوادمی که پولی عوض در خواستم هوشی

 .  شد بلند صندلی روی از سرگرد.  فرستاد پایین را سرش سپس

 :  کرد نگاه سرگرد به ترس با عبد

 . آدمی خوشم ازش امبچه جون به آقا-

 . کرد نگاهش خیرگی با شهاب

  ؟ ببریش کجا خواستی می ؟ پایین کنه پرت خودشو ماشین از که کردی باهاش کاری همین واسه-

 . کند باز لب از لب توانستنمی!  انگار بود شده الل.  کرد سکوت عبد

 :  گفت خشم با سرگرد

 !  رفته کردی دود باش هم غیرتت که کشیدی قدراون-

 . لرزیدمی هایش دست! نگفت هیچ عبد

 :  زد لب

 ...کن آقایی شما... خوردم...گ.کردم غلط.میرممی درد از دارم . کنید کمکم توروخدا.  دارم درد-

 کرد اشاره اتاق توی به او و کوبید پا مقابلش دیدنش با سرباز.  شد خارج اتاق از و زد چنگ صندلی ی دسته روی از را کتش

 .ببرد را عبد که

 . شدمی بسته و باز خشم شدت از اش بینی های پره
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  هوالمجید

 

 . نداشت معنایی برایش استراحت انگار

 سه دو از پس اما ؛ داشت درد هنوز.  بود گذاشته سرش باالی را بود نوشته برایش دکتر که هایی قرص بی بی ؛ زد کنار را پتو

 کنارش باز طاق حالت به بی بی ؛ کرد می صحبت ساالری با باید و بود درگیر ذهنش.  کرد می کفایت استراحت قدر همین روز

 دید می پادشاه هفت خوابِ  باز دهان با و بود افتاده ای گوشه هم رعنا.  بود سرش توی مته مانند پفش و خر صدای و بود خوابیده

. 



 : گفت دیدنش با و پرید خواب از بی بی ؛ شد بلند آرام

 ؟ احوالت-

 . زد لبخندی

 .  بخواب.  بی بی خوبم-

 : گفت ایستاده سرش باالی و شده بیدار که او دیدن با بی بی

 (؟ ری می کجا) ؟ ایری ُکِجه-

 خرد را پایش قلم و بگذارد بیرون خانه از را پایش گذاشت نمی وگرنه زد می حرف او با آرامش در باید.  نشست بی بی کنار

 .  کرد می

 . کشید بی بی سر به دستی

 .  آممی زودی( بخواب تو.)بخوس تو.  شکلت قربون دارم کار بیرون چندجا.  بی بی-

 : کرد اخم بی بی

 (؟ کنی کار چه خوای می باز. دیگه بسته)؟ بکنی چه ایخی هم.  بسته دی-

 : گرفت اش خنده

 . کنم تسویه باید ساالری با.  کارم محل برم باید.  باهامه رعنا.  نباش نگران-

 : گفت آلود خواب و چرخید پهلو به ها آن ی مکالمه شنیدن با رعنا

 .  کرد تیلیت مخمو بی بی صبح تا!  امروز ندارم حال که بخواب.  نفس بخواب-

 ها جاری و بودند یکی خانه باهم همه که هایی سال آن و روستا خاطرات و شکفت می بی بی گل از گل وقتی!  گفت می راست

 مرگ از.  بگوید را هایش قصه صبح خودِ  تا خواست می او و نبود دارش جلو کس هیچ کرد، می تعریف بودند خوب هم با

 اش خواستگاری به داشت او به که عشقی ی همه با و بود اولش عشق که دومش همسر تا نداشت بچه هیچ او از که اولش شوهر

 . آمد

 : شد خیز نیم بی بی

 (.گی می چی شنوم می.  بریده گیس) !  ایگی چه اَشنوم.  کنده پل-

 .  نشست زمین روی و پرید جا از فنر مانند رعنا

  ؟ چی-

 : گفت نفس

 .  داره خود جای که بی بی. شنید هم همسایه گفتی بلند قدر این-

 : گفت رعنا

 .  کردی کوالک خیلی دیگه دیشب منتها!  هاتم متل و ها مثل هالک که دونی می.  بی بی برم قربونت-

 رفت می اش صدقه قربان و خندید غش غش رعنا.  گوید نمی ها سال آن از برایش دیگر که کشید می نشان و خط برایش بی بی

 : گفت و شد بلند هن هن با بی بی. 

 (؟ نری شه نمی)؟ نری بو نی-

 : گفت نفس

 .  شه نمی خدا به.  بی بی نه-

 : گفت رعنا



 .  اینه دردت.  شی نمی بند جا یه تو بگو-

 .  کرد پهن سفره برایشان بی بی

 : گفت نفس

 ! شده شروع هام بدبختی تازه که دونیمی ؟ چرا دیگه تو-

 :  گفت خنده با شد مطمئن که بی بی نبود از ؛ کرد نگاه اطراف به رعنا

 ! ورت یه به رضا قول به-

 :  گفت افسوس با و کرد نثارش سری تو خاک نفس

 .  ریتمی تف-

 لباس و شد بلند سختی به.  نداشت صبحانه خوردن به میل.  خورد غصه و کرد نگاه نفس به دلسوزی با بی بی.  خندیدند هردو

 .  گذاشت کنارش را اش کوله و آورد اتاق توی از را نفس های

 .  کرد تشکر نفس

 . کنیمی ام شرمنده بی بی-

 .  بود دلش ته از کردمی هرکاری و بود اش بچه نفس.  کشید سرش روی دست دلسوزی با بی بی

 !بو خوت مواظب.  ُردوم-

 اشاره نفس  که کند ممانعت خواستمی رعنا. گذاشت دختر هردو دست کف و آورد بیرون قالی زیر از پولی بی بی.  گفتچشمی

 ای سورمه بافتنی کاله نفس.  شدند خارج خانه از و بوسیدند را بی بی ی گونه عاقبت.  خورد می بر غرورش به بی بی داد

 . گذاشت صورتش دور را گردنش شال و نباشد مشخص صورتش کبودی تا گذاشت سرش روی رنگی

 . کردنمی شوخی او با سابق مانند و نبود همیشگی رضای ؛ رضا که بود روزی چند

 . شدمی بیشتر غمش رضا گیری کناره یادآوری با انگار و کرد می گیرترشدل مسئله همین
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 سنگینی نفس قلب روی چیزی یک بودند، شده جمع پیشرفته های عکاسی دوربین.  شد بلند نفس نهاد از آه شدند آتلیه وارد وقتی

 .  کرد تنظیم سر روی را کالهش!  نبود ساالری.  ها آدم زندگی خوب های لحظه ثبت ؛ داشت دوست را مکان این.  کرد

 توی و بودند کرده جمع هم را اشعالقه مورد چوبی تاب حتی رفت باغ سوی به نفس!  نگفتهیچ و کرد درک را حالش رعنا

 . بود آب از خالی استخر

 .  شد خارج اشسینه از دیگری آه

 . بود ناراحت آشکارا و بود هم توی زیادی اش چهره چرخید رعنا سوی به نفس ؛ بودند مشغول کارگرها

 اشدوهزاری شده؟ چه معنای به داد تکان سر رعنا دیدن با نفس.  بیاید تا داد تکان دست نفس برای ساالری آقای دیدن با رعنا

 .  بود عاجز رفتن راه موقع و ؛ داشت درد بدنش ماشین از شدن پرت شدت از.  آمده ساالری که افتاد

 :  زد لبخندی دیدنش با ساالری آقای.  برداشت قدم سالن به باغ از لنگان لنگ

 .ها نبودین آخری روزهای خزانی خانم-

 :  گفت آرام نفس

 . کردید جمع رو چی همه زود چه-



 :  گفت ساالری

 .  شده درست الحمدهللا خودمم کارهای طرفی از.  کرد دست دست شدنمی و خواستنمی رو ملک.  آره-

 . بیاید خوش را خدا که گفت می چه

 . باشید موفق-

 :  گفت ساالری آقای

 های زحمت و تالش پاس به بیرون شام کردم دعوت شب یه رو آتلیه های بچه.  خداحافظی مراسم برای بودید داشتم دوست-

 ... شما دوش روی من زحمات و بودید آتلیه سرسبد گل که شما. همیشگی

 ! شدمی خفه داشت چرا

 . ببخشید خودتون بزرگی به بود کاستی و کم.  شاهللا ان باشید موفق.  ندید خجالتم ساالری آقای کنممی خواهش-

 :  گفت ساالری

 .  اید سلیقه و ذوق با خیلی شما.  بشنوم رو هاتون موفقیت ی آوازه دارم دوست.  خالصه کنید حاللم-

 .  بود شده پوچ بود کرده تالش که آنجا تا حداقلش.  نبود بخش ثمر برایش چیز هیچ!  فایده چه دیگر

 . نشست لبش روی تبسمی

 . ساالری آقای همچنین-

 :  گفت ساالری آقای

 .باشید موفق امیدوارم.  فرستممی حسابتون به رو ناقابلی مبلغ زحماتتون پاس به-

 :  کرد نگاهش قدرشناسانه نفس

 . ممنون. کردید لطف-

 .کنممی خواهش-

 . بکند دل آتلیه این از توانستمی چگونه ؛ کرد اطراف به نگاهی ناراحتی با نفس

 .  بروند که داد اشاره او به رعنا

 :  گفت نفس

 !  سخته!  بودم شده اخت محیط این با. ساالری جناب باشید موفق ریدمی هرجا امیدوارم-

 :  داد تکان سر افسوس با ساالری

 . اممتوجه-

 .  شیمنمی مزاحمتون-

 . مدت این توی همکاریتون از ممنون خیلی!  مراحمید-

 . فرستاد بیرون صدا با را سنگینش نفس جوان دختر آتلیه از رفتن بیرون و خداحافظی از پس

 .  نبود پایدار شانزندگی توی چیز هیچ انگار

 :  گفت رعنا

 ! دستمون کف انداخت پولی خوب شستش ناز بازم-

 :  گفت نفس

 .  دارنگه پوالتو -



 :  گفت رعنا

 . گرفتیم مدرک رفتیم دوره چندتا شد خوب-

 

 :  گفت رعنا! خورده شکست لشکر مانند درست.  کردند رفتن راه به شروع هم موازات به هردو

 . کرد شل رو کیسه سر آخر دم ساالری-

 . بود اشداشتنی دوست یآتلیه دلتنگ االن همین از.  گرفت بازی به را زمین روی ریزه سنگ پا با نفس

 : گفت داری خش صدای با

 . نکنه درد دستش-

 : کرد نگاهش رعنا

 ؟ نفس-

 !  بود محزون رعنا صدای

 . نداشتند کار استرس ها مدت و داشتند ایباریکه آب یک

 . زدندمی لنگ قرون دو و قرون یک برای باز حال

 . کرد نگاهش خیس های چشم با رعنا ؛ برگشت رعنا سوی به

 . ریزممی اشک هردومون جای من.  ریزیمی دلت توی عادتته همیشه.  ناراحتی دونممی-

 پایین و باال را ها روزنامه و بستندمی دخیل ها دکه جلوی باید! نو از روزی نو از روز فردا از باز.داد قورت را بغضش نفس

 .  کردندمی

 :  گفت رعنا

 خدا. دادمنمی کارم به دل هرچند حاال.  گرفت قهرش خدا خوندم رجز ساالری پشت بسکه.  بشم الل الهی.  شد من تقصیر اصال-

 ! کشیدمی زحمت قدر این دیدیمی رو خدا بنده این نوکرتم

 . بودند بر از را نیازمندی ی صفحه.  بودند ایستاده ایدکه مقابل حال

 . برداشت ای روزنامه سپس.  داد مرد به و درآورد اشلجنی پالتوی از پولی نفس

 :  گفت حال همان در

 . بود کرده هندوستون یاد فیلش اولم همون از ساالری.  ندون مقصر خودتو-

 :  گفت سرخوشی با.  درآورد کیف توی از قرمزی خودکار و گرفت دستش از را ها روزنامه رعنا

 !  اولویتی توی تو.  نیست ایمسئله نیاد گیرم کار من-

 . نشستند جدول روی فاصله با هردو

 !  ریخته کار کلی نیست-

 حال نفس. خوردمی غصه سریع چیز همه برای و بود احساساتی.  کرد نگاه ها روزنامه به مغموم رعنا و بود رک زیادی

 هاآن کسی که بود خوب چه.  دوختند چشم عابرین به و کردند سکوت هردو.  نداشت رعنا از کمی دست لحظه آن در هم خودش

 . بودند رفته فرو فکر در و بودند نشسته ها جدول روی چیز همه از فارغ. شناخت نمی را

 نداشت را همیشگی طراوت.  چکید چشمش یگوشه از اشک قطره یک و کرد نگاه نفس یشده باندپیج سر و زرد رنگ به رعنا

 .  باریدمی رنج و درد اشچهره از و

 ؟ کنی کار چه خوایمی حاال-



 :  گفت نفس

 .  دونمنمی-

 .  داشت احتیاج سکوت و خلوت این به نفس.  بزند حرف زیاد توانستنمی که بود غمگین قدرآن.  داد تکان سر افسوس با رعنا

 . گذاشت نفس های دست توی بود داده گذشته ماه را قسطش آخرین که عکاسی دوربین ، کرد باز را کیفش در رعنا

 . نگریست دوستش های چشم به و کرد بلند سر آخر در و نگریست رعنا های دست به ؛ کرد بلند سر نفس

 چیه؟ این-

 :  گفت رعنا

 . ندارم احتیاجی بهش من!  خواستی وقت هر تا.  باشه تو پیش-

 :  سپرد رعنا های دست به را دوربین آرام.  دادنمی اجازه غرورش نفس

 .  رعنا نیست احتیاجی-

 . دوربین این با ندارم کاری اصال خوام نمی فعال منم گممی چی؟ یعنی-

 .  شدمی محسوب سرگرمیشان و بود بند گرفتن عکس به جانشان هردویشان

 :  گفت التماس با رعنا

 .بخوره دردت به شاید.  باشه دستت مدتی بذار!  رضا جون-

 رها نفس امن پر اما کوچک آغوش توی را خودش و دوخت او به را خیسش های چشم رعنا و برد پیش دست.  زد پوزخند نفس

 .  کرد

 :  فشرد را اششانه نفس

 .  رعنا نذاشتیم دنیا این به پا هدف بی.  شهمی درست چی همه.  شهمی درست-

 : گفت بغض پر رعنا

  بینه؟می هم رو ما خدا یعنی-

 !  نداشت شک

 . بود چکیده رویش رعنا اشک قطره یک که دوربینی.  شد خیره دستش توی دوربین به و بلعید سختی هزار به را دهانش آب

 .  بینهمی که معلومه-

 . کرد پاک را هایش اشک دست پشت با رعنا

 . شدندمی طرد کردندمی عادت هرچیزی به تا ؛ دهد دلداری را خودش نبود یکی

 !  شدند می فلک و چرخ سوار رعنا با و گرفتمی پول بیبی از مکافات هزار به ؛ بودند ساله پنج آورد یاد به

 کوچک دنیایشان قدرچه.  کردند می نگاه آسمان به خنده با.  بود کوچکشان های دست توی دنیا انگار فلک و خرچ های حرکت با

 !  بود

 برای مرد و کرد تهدید را فلکی و چرخ مرد هوشنگ بعدها ، بودند کرده عادت فلزی لقی و تق فلک و چرخ آن به سال یک

 ! رفت همیشه

 فوتبال معین و رضا با کوچه توی ترش بعد!  کردند لرز و تب ها مدت تا هردویشان!  بود همان شان دلخوشی تنها هاسال آن در

 . شدمی بان دروازه او و کردندمی بازی

 

*** 



 

*** 

 

 به دیر اگر کندمی آقش گفتمی و زدمی غر مدام بی بی.  بودند بسته رویش به درها یهمه انگار.  شد می کالفه داشت دیگر

 .کردمی پیدا آبرومندانه شغل یک ماه پایان تا باید او اما.  بود ترسیده چشمش انگار بیاید خانه

 . نشست دلش توی امیدی نور انگار رضا نام دیدن با ؛ درآمد صدا به موبایلش

 . است ناراحت هنوز و کرده فراموشش رضا کردمی فکر

 ! کردی گم راه.  خان رضا بَه-

 :  گفت رضا

  ؟ کجایی-

 . کردیمی سالمی یه ها قبال-

 :  گفت طعنه به رضا

 .  دممی اهلش به سالمو-

 :  خندید نفس

 ؟ البد نااهل که ماهم. نامرد-

 :  گفت رضا

 . طرفت بیام کجایی.  شده صاف بات دلم نکن فکر-

 . شدنمی هرکسی نصیب رضا هایبرادرانه.  رفت غنج دلش

 . بهت کشممی پنجول وقت یه نااهلم؟ گینمی مگه چی؟ کهطرفم بیای-

 :  گفت رضا

 تو؟ شدی وراج قدراین گشتی رعنا با!  اوف.  زنیمی حرف زیادی-

 :  گفتنفس

 . دیگه دیگه-

 ؟ کجایی ؟ کردی چه-

 . کردمی نگاه آسمان به بود کشیده دراز ها چمن روی خلوتی پارک توی ؛ داد پاهایش به قوسی و کش و کشید عمیق نفس

 . شلوغه سرم-

 :  گفت عصبی رضا

 .  خارج رفته رعنا از شنیدم.  روحش به لعنت مردتیکه-

 :  افزود رضا.  کرد سکوت نفس

 ؟ کار دنبال افتادی سرشکسته اون با دنبالت؟ بیام کجایی-

 . نشست و شد بلند نفس

.  بشینیم اتاق کنج رعنا و منو عمر آخر تا خوایمی باشه تو به فهمی؟ می داره خرج زندگی.  خونه تو بشینم بیکار که تونمنمی-

  بکنی؟ جون ماهم جا تو چی؟ که



 :  گفت رضا

 . نرو اعصابم رو قدراین.  نیست یعنی نیست بینیمی وقتی-

 ! رضا-

 . بیرون رفتینمی شده سرشکافته اون با که داشتی عقل ذره یه اگه.  خنگ دختره رضا بی رضا-

 :  افزود جدی جدی سپس

 ؟ شدی ِچل و خورده جدی ضربه سرت به نکنه-

 روی رضا دانستمی.  بست محکم را در و شد ماشین سوار دیدنش با.  برسد تا ماند منتظر و گفت را آدرس رضا اصرار با

 ! نکرد باز اعتراض به لب اما. است حساس ملوسکش

 .  رساند خانه به را او کههنگامی

 :  گفت رضا به رو و شد پیاده. کرد تشکر نفس

 . بی بی پیش بیا پاشو آشتی اگه-

 :  گفت رضا

  . بودم پیشش ناهار-

 :  گفت نفس

 واست؟ کرد درست چی-

 :  گفت بی بی ی لهجه با رضا

 (. محلی غذای ترشی آب. ) ترشی اُ -

 .  شد می مخلوط که شکر با ویژه به نداشت دوست نفس که غذایی همان

 . خورد می نشکند بی بی دل کهآن برای اما

 . برگشت.  کرد صدایش رضا.  رفت خانه سوی به افتاده های شانه با و کرد خداحافظی

 . بهم بزن زنگ یه داشتی کاری.  باش خودت مواظب-

 . داد تکان سر نفس

 :  کرد صدایش دوباره رضا

 ؟ نفس-

 . بود شده نرم کمی دلش رضا انگار.  برگشت

 : گفت شوخی به

 !قفس تو نری پا به-

 .انداختمی دست را ها بچه و ساخت می ها اسم برای قافیه هم بود اشهمیشگی کار

 ! بود صلح تعبیر رضا شوخی این.  گرفت بیشتری عمق دخترک لبخند بار این

 

**** 

 



 می بی بی.  شود کالفه و سردرگم اندازه این به تا کرد نمی را فکرش.  بود غرق خودش دنیای در و بود نشسته کبوترها میان

 ؟ شد می چه خودش از اش قلبی رضایت اما سرش فدای گفت

 !بفروشد ترشی بی بی شد می دار خدشه غیرتش. کرد می کار داشت بدن در جان تا باید و بود جوان

 ؟ بنشیند خانه توی دست روی دست او و بفروشد مربا و ترشی خواست می کی تا بیچاره پیرزن

 : کرد زمزمه نفس.  زدند پر ریز های نان سوی به گونه این که بودند گرسنه انگار ؛ ریخت ها کبوتر مقابل را خشک های نان

 رو شب شما عین.  خونه بیام برگردم بعدم.  بزنم پر خواد می دلم هرجا تونستم می وقت اون.  داشتم بال دوتا شما مثل منم کاش-

 .  بخوابم امن جای

 : داد پاسخ درنگ بی.  بود ناشناس شماره.  کرد نواختن به شروع بود گذاشته برفی سفید چوبی ی خانه توی که موبایلش،

 ؟  بله-

 

-.... 

 

 .  بشنود توانست می خط پشت از را هایی نفس صدای تنها.  شد مواجه سکوت با

 

  ؟ الو ؟ الو-

 

 نایلون.  کرد قانع را خودش زده زنگ او به اشتباه شخصی که این فکر با.  کرد قطع را تماس.  شد مواجه سکوت با هم باز و

 تلفنش روی شماره دیگر بار یک!  بود غریب عجیب اش شماره.  کرد نگاه ناشناس تلفن ی شماره به و زد گره را دستش توی

 بیفتد دردسر توی دوباره خواست نمی دلش!  ندادن یا دادن جواب میان بود مانده!  کرد نگاه شماره به شک با بار این ، بست نقش

.  زد بیرون ها کبوتر اتاقک توی از و داد هل اش ورزشی شلوار جیب توی را موبایل.  برود چاه توی دیگر نفر یک طناب با و

 ها روز این ظرفیتش که خدا به.  شد می عصبی داشت کم کم.  کرد نواختن به شروع دیگر بار یک ؛ شد خاموش موبایل زنگ

 و برد شلوار جیب توی دست حال درهمان رفت پایین ها پله از.  کوبید می دیوار به را خودش سر گذاشتند می اگر و بود تکمیل

 : گفت جدیت با و جانب به حق کند نگاه صفحه به که آن بی

   ؟ بله-

  ؟ خزانی خانم-

 خجالت!  گزید لب... اما نبود شماره همان.  کرد نگاه شماره به و داد فاصله خودش از را گوشی سرگرد جدی صدای شنیدن با

 .  گرفت نرده روی را دستش و نشست پله روی زده

  ؟ بفرمایید.  سالم...س-

 .  سالم علیک-

 .  فرستاد لعنت را خودش.  بگوید چه بود مانده شرمسار نفس

 ؟ بفرمایید.  خطی پشت شما دونستم نمی.  سرگرد جناب شرمنده-

 .  کند جوابش سوال زیاد خواست نمی.  بود گرفته تماس او همراه به ناشناس خطی گذشته ی دقیقه چند تا دانست می

 ؟ بهتره جسمانیتون حال-

 .  باشد داشته سوءظن او به سرگرد دوباره که دهد نشان العملی عکس یا حرف ترسید می و بود محتاط خیلی او مقابل نفس

 . بهترم.  الحمدهللا-



 : گفت سرگرد

 . ستاد بیارید تشریف وقت اسرع در.  بذارم جریان در شمارو باید که کرده هایی اعتراف کرمانی عبدهللا-

 : گفت نفس

  ؟ اعتراف-

 . بله-

 : نیاورد کم نفس

  ؟ چی به-

 .  شید می مطلع-

 مانده محبوس اش سینه توی که نفسی کرد قطع را تماس وقتی.  کرد تشکر.  بگوید تلفن پشت بخواهد او از که نشد رویش نفس

 آدم العمل عکس و حرکت هر تلفن پست از انگار که سرگرد چون هم سختی مرد با کردن صحبت.  کرد رها باره یک به را بود

 .بود سخت عملی داد می تشخیص را

 را او ترسید می هرآن و کند رفتار عادی توانست نمی.  بود نگران افتاده پا پیش و کوتاه سالم یک برای اصال که سخت قدر آن

 . کند نداده انجام که کاری به متهم

 

* 

 به رعنا که دوربینی.  بود مواد با مبارزه ستاد به زدن سر دهد انجام خواست می که کاری اولین شد بیدار خواب از وقتی صبح

 گرفتن عکس به معتاد او دانست می رعنا.  بدهد دست از را ای سوژه خواست نمی دلش حتی ؛ گذاشت کیفش توی را بود داده او

 .  است

 

 نمی.  چپاند کیف توی هم را بخورد کار درد به شاید که بودند دیده را هایشان دوره رعنا با که مدرکی چند و کاری ی رزومه

 دوست را مهدکودک محیط در کردن کار دانست می.  بدهد دست از او خاطر به را کودک مهد در کار فرصت رعنا خواست

 می پا و دست خودش برای کاری باالخره.  کند قبول را او جای به کردن کار برای رعنا پیشنهاد توانست نمی رقمه هیچ ؛ دارد

 .  کرد

 کرد می حکم ادب.  نشنید جوابی و زد در به تقه چند رسید که اتاقش در به رفت باال ها پله از.  بود بلد دیگر را سرگرد کار اتاق

 که برد آن به پی تازه.  نگریست هایش کفش به و نشست راهرو در واقع های صندلی از یکی روی!  بماند منتظر جا همان که

 !  بود کرده پا به را اش ارتشی شلوار همان

 

** 

 

 : گفت داشت می بر قدم کنارش لهراسب که حالی در

 . کنم صحبت حاجی با باید-

 .  باشی باید توهم که دونسته صالح خودش حاجی-

 .  بزند حرف اسدهللا حاج حرف روی توانست نمی

 .  بزنیم آب به گدار بی شه نمی.  شهاب مسلحِ  زدن ردشو که باندی.  هستی حاجی قدر نیروهایی از یکی تو-

 روی به رو که هایی صندلی از یکی روی.  بود آمده خزانی.  گرفت را نگاهش رد شهاب ؛ کرد نگاه راهرو انتهای به لهراسب

 ی متوجه که بود افکارش غرق قدر آن.  کرد می ترسیم فرضی خطوط زمین روی هایش کفش با و نشسته بود اتاقش در

 . کرد می خوش جا ابروهایش میان اخمی هرازگاهی و نبود اطرافش



 

 :  کرد خطاب را لهراسب شهاب

 . خب خیلی-

 : گفت لهراسب

 .  طفلی داره گناه. جاست این اِ -

 : کرد نگاه شهاب به سپس

 .  نکن اذیتش شهاب-

 . کرد می شکایت عبد علیه باید.  بیاد خواستم ازش خودم-

 " طفلی داره گناه. "  شد مرور ذهنش توی لهراسب ی جمله

 . شد بلند صندلی روی از دیدنشان با و کرد سربلند نفس هردویشان پای صدای شنیدن با

 .  سالم-

 : گفت نفس.  دادند را سالمش جواب هردو

 .  اومدم وقت اسرع بودید گفته که طور همون-

 چگونه دارد او که شرایطی چنین در کرد فکر خودش با شهاب.  کرد می ادا را جمالتش خاصی آرامش با زد می حرف وقتی

 .  دهد جای خود در را آرامش همه این توانست می

 . کرد اشاره اتاقش به دست با

 : گفت و نشست میزش پشت شهاب.  نشست بود او میز به صندلی ترین دور که صندلی همان روی نفس

 .  بنشیند جا این لطفا-

 .  داد انجام را گفت سرگرد که کاری آرام نفس.  گفت می را میزش به صندلی ترین نزدیک

  ؟ درسته. بوده هوشنگ های مشتری از که گفته عبدهللا-

 : داد تکان سر نفس

 .  بله-

 ؟ بودینش دیده هم قبال-

 : گفت متفکر نفس

.  بودمش دیده خونه در دم بار چندین اتفاق برحسب اما.  اومدم نمی بیرون اتاق از من اومد می مشتری هروقت.  بله اواخر این-

 .  کنه خوشبختم تونه می که مردیه اون گفت می خواد می خوشبختیمو گفت می.  بود شده نرم یکم اواخر این هوشنگ

 توانست می چگونه قد نیم و قد ی بچه و زن و اعتیاد وجود با مرد آن.  کرد نگاه دختر به متفکر و زد تکیه اش صندلی به شهاب

 .  کند خوشبختش

 ؟ خب-

 : گفت نفس

.   برده پوالرو هوشنگ گفت بهم روز اون عبد!  نشد هوشنگ از خبری دیگه که هم بعدا.  خواستگاری اومدن اومدن شب یه-

 .  سرگرد جناب زد می حرف چی به راجع دونم نمی من

 : افزود و کرد نگاه شهاب به استیصال با

 .  بدم پس اونو کارهای تاوان باید من وسط این و کرده کاراهایی چه هوشنگ دونم نمی.  دونم نمی هیچی دیگه-



 بودند کبود کمی هایش ناخن!  بود سردش نفس انگار.  بود گرفته نظر زیر را حرکاتش تمام شهاب.  فرستاد پایین را سرش سپس

 گرفته مقابلش سرگرد که لیوانی دیدن با کرد بلند سر نفس ؛ ریخت برایش آب لیوان یک شهاب.  است خون کم بود مشخص. 

 .  کرد تشکر

 : گفت شهاب

 .  داشته ای خواسته پول این ازای در عبد و گرفته عبد از پولی مبلغ هوشنگ گویا-

 : افزود شهاب اما.  زد می پس االن به تا را بود ذهنش توی که همانی ناباروانه نفس

 . شما با ازدواج-

 . گذاشت میز روی را لیوان سپس خورد لیوان از آب جرعه یک.  داد نشان عادی را خودش اما پرید رخسارش از رنگ نفس

 ؟ داری ایشون از شکایتی شما-

 : گفت درنگ بی نفس

 .  دارم شکایت.  بله-

 شهاب عاقبت ؛ کرد نگاه او دست حرکت به نفس.  نوشت کاغذ روی چیزی چپ دست با و برداشت میز روی از کاغذی شهاب

 .  گرفت مقابلش را خودکار و کاغذ

 .  رو شکایتت بنویس-

 دانست می و شنید می را نفس اخیر های مکالمه.  داد دستش به را خودکار و کاغذ نکند پیدا تماس او دست با دستش که جوری

 .  بود داشته وا فکر به بیشتر را او هم بود گرفته تماس گذشته روز که مشکوکی ی شماره!  گذرد می اش زندگی در چه

 . نوشت کاغذ روی را دانست می هرچه نفس

 . کرد رفتن قصد سپس

 .  اجازه با.  ازتون ممنون-

 : داد تکان سر شهاب

 . خوش روز-

 لباس به خاصی ی عالقه دختر این انگار کرد نگاه هایش لباس به شهاب.  رفت بیرون اتاق از و شد بلند صندلی روی از نفس

 .  داشت ارتشی و اسپورت های

 .  بود جایش سر حواسش و هوش که هم قدر چه.  کرد کجی دهن رویش به بود میز روی که دخترک عینک در شدن بسته با

 اتاق توی حتم به!  شد بلند نهادش از آه جیب بودن خالی با ؛  بیاورد در را عینکش تا کرد جیبش توی دست راه میان نفس

 را آمده راه.  داشت احتیاج را عینکش.  چه که آخرش اما بازگردد دوباره نداشت را آن روی.  بود گذاشته جایش سرگرد

 .  کند باز را در شد سبب بفرمایید صدای.  نواخت در به ای تقه بیشتری جسارت با بار این و بازگشت

 ... عینکم ببخشید-

 . گرفت سویش به را عینک بزند حرفی که آن بی شهاب.  ماند ناتمام حرفش شهاب دست توی عینکش دیدن با

  کرد تشکر و گرفت او دست از را عینک و شد تر نزدیک آرام های گام با نفس

 . برود که کرد گرد عقب

 ؟ خزانی خانم-

 . برگشت سر پشت به

 ؟ بله-

 .  کنید جمع رو حواستون بیشتر-



 .  بست را در هم نافذ های چشم مقابل در و گفت چشمی نفس

  

**** 

 

 الفاطر

 

 تیام.  بود کرده برپا خانه توی ای همهمه بزرگان های خنده و ها بچه شیطنت صدای.  کرد می جمع را اش سجاده حسین حاج

 را سیما اعتراض صدای که زد می ناخنک هرازگاهی و کرد می کمک سمیه و وفا عموهایش زن و سیما مادرش به کارها توی

 : گفت سیما به رو خنده با هم سر آخر.  آورد می در

 ! نداری قبول کارمو وقتی.  کمک بیا نگو بهم دیگه مامان-

 : کرد نثارش ای غره چشم سیما

 ؟ ور اون ور این زنی می نوک ها مرغ عین نشدی خسته.  مادر دی نمی کار به دل-

 : گفت وفا

 .  باشه تیام مثل بشه بزرگ یاس وقتی داریم دوست بهادر و من.  باشه راحت بذار.  دخترمونو داری کار چه-

 : گفت تیام

 . کن قبول خوندگی فرزند به منو.  دونه نمی قدرمو هیشکی ؟ عمو زن بینی می-

 : گفت وفا

 .  بشه بزرگ زودی یاس کاش.  شو خودم دختر بیا-

 : گفت سیما

 سن این از خوب فقط شن می بزرگ هات بچه.  وفا نکن عجله.  دردسر هزار شن می بزرگ وقتی.  دردسره یه کوچیکن وقتی-

 نمی فهمی می که اونجاست. خودشون بخت پی برن بخوان وقتی خصوصا.  شی می تنگ دل بعدها.  کن استفاده هاشون سال و

 .  کنند پرواز بذاری باید!  داری نگهشون خودت پیش تونی

 : کشید عمیق آه سمیه

 ی غصه االن تو. دارن دردسر هزار بشن بزرگ.  وفا گه می راست سیما.  غریب والیت یه رفته پسرام از یکی ؟ بگم چی من-

 .  خوردنشونه زمین از ترس تره سخت برابر هزار دوری ی غصه بشن بزرگ اما.  داری رو خوردنش زمین

 : گفت وفا

 . زنید می سر یه بهش میرین امسال.  سمیه نباش ناراحت.  باشه سالمت سعادت آقا شاهلل ان-

 : کرد پاک را هایش چشم نم سمیه

 می دلم.  طرف یه جا این سهرابم.  طرف یه شرکت کارهای.  بریم بتونیم که کنه ریس و راست رو کارهاش بتونه یحیی اگه-

 .  تنگشه دلم.  بریم بشه جور خواد

 .  شد آشپزخانه وارد بود خوانده را نمازش وقت اول که گوهر

 : بوسید را اش گونه و شد خم تیام

 .  دلبر باشه قبول-

 . نشست لبش روی لبخندی تیام زبانی شیرین از گوهر



 .  کنید می شوهر مادر و خواهر غیبت جمعین ها عروس.  مادر حق قبول-

 سر که پسرهایش از کدام هر و داشت برخوردش توی خاصی جدیت بودن مهربان حین در گوهر.  بودند گوهر عاشق ها عروس

 و مهر با همیشه گوهر هرچند.  شد تر صمیمی میانشان روابط و شدند دوست گوهر با کم کم هایشان زن گرفتند می سامان و

 امر همین شاید دانست می چه کسی.  داشت دوست عاشقانه را همه و گذاشت نمی فرقی دخترانش و نوه و عروس میان عطوفتش

 .  بود کرده خودش ی شیفته را همه که بود

 : گفت سیما

 . کن هدایتش راست راه به یکم.  گرفتم می ایراد تیام از داشتم جون مادر-

 : کرد عروسش به رو گوهر

 . بگیری ایراد تیام از عروست جلو مبادا.  شی می دار عروس داری سیما-

 .  دارد را هوایش چگونه که بگیرد یاد بزرگش مادر از که داد اشاره مادرش به رو.  چالند را گوهر ی گونه و شد خم تیام

 : گفت تشر با گوهر

 . باشه شکار دستت از مادرت نبینم.  بده کار به دل یکم توام-

 .  کرد ادا باالیی بلند چشم تیام

 دیدن با رفت در سوی به شتاب با تیام.  درآمد صدا به خانه زنگ.  کشید نشان و خط تیام برای هایش چشم با و خندید آرام سیما

 : گفت شهرزاد به رو سپس و کرد گرمی احوالپرسی و سالم مسعود آقا همسرش و شهرزاد

 ؟ کجاست شادی ؟ عمه-

 : گفت شهرزاد

 .  کنه استراحت خونه بمونه گفتم.  بود احوال ناخوش یکم شادی-

 : بوسید را اش عمه ی گونه سپس ؛ داد دست مسعود آقا با سیاوش

 ؟ دکتر ببریمش دنبالش بریم بده حالش اگر-

 : گفت شهرزاد

 . براش بهتره کنه استراحت منتها.  دکتر بردش صبح مسعود.  بگرده دورت عمه نیست احتیاجی نه-

  

 ای بهانه بروند بیرون به جمعی دست گذاشتند قرار که گذشته شب!  بود شده تنگ شادی برای دلش ؛ شد خالی بادش عمال تیام

 .  بود نیامده که هم امشب حال و بود آورده

 سیاوش.  برد شادی نیامدن دلیل به پی همه از تر زیرک شهاب ؛ کردند می بازی دنبال یاس و یاشار!  شد می چیزش یک شادی

 راس تیر در موبایلش ی صفحه.  شد موبایلش گرم سرش حال همان در و برداشت ظرف توی از موزی و نشست شهاب کنار

 .کرد نمی دریافت دخترک جانب از پاسخی که زد می زنگ شادی به داشت انگار.  بود شهاب نگاه

 : گفت سیاوش

 !  دیگه آد نمی هامونم جمع تو.  نیست همیشه مثل شادی کنم می حس-

 : گفت انداخت می پا روی پا که حالی در شهاب

 .  شلوغه سرش شاید-

 .  داشت وقت ما برای همیشه اون-

 : گفت شهاب

 ؟ شده طور این وقته چند-



 ! کرد قطع را تماس سیاوش

 ! هیچی گه می.  چیه مشکلت گم می هرچی.  شه می ماهی یک-

 : گذاشت سیاوش ی شانه روی دست شهاب

 . نذار سرش به سر زیاد-

 .  کرد می نگاه تلوزیون به متفکر سیاوش.  برداشت را موبایلش و شد بلند صندلی روی از سپس

 : پیچید گوشش توی شادی صدای بوق دو از پس ، گرفت را شادی ی شماره شهاب

 . جان دایی سالم-

 : نشست لبش روی تبسمی شهاب

 .  بینمت نمی ؟ کجایی سالم-

 : گفت خنده با شادی

  ؟ هستی نیومدم من که امشب ؟ دایی اِ -

 : گفت شهاب

 ؟ نیای تو داره دلیلی.  نباشم من حاال-

 :کرد ای سرفه تک شادی

 .  بیام تونم نمی.  جان دایی ببخشید.  نیست خوب زیاد حالم امشب-

 : گفت شهاب

 .  شده بهتر حالت تو هم موقع اون تا.  بزنیم دوری یه ببرمشون شام بعد دادم قول همه به امشب.  دنبالت آم می-

 .بگوید نه توانست نمی داشت شهاب به که خاصی احترام خاطر به اما.  کند ممانعت خواست شادی

 .  دایی آخه-

 : گفت جدیت با شهاب

 .  باش آماده.  نداریم آخه-

 عادی را خود و شود چشم توی چشم سیاوش با مدام توانست نمی.  کرد قطع را تماس باطنی میل رغم علی و گفت چشمی شادی

 .  بود مرگ چون هم برایش.  دهد نشان
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 یم موج مادرانه یها ینگران شهرزاد یها چشم در.  شکفت همه گل از گل شد خانه وارد شهاب همراه به یشاد یوقت شام موقع

 .ببرد آن به یپ توانست یم شهاب فقط که ییها ینگران.  زد

 : گفت ییحی ؛ کرد سالم همه به رو

  ؟ الحمدهللا یبهتر.  یاومد خوش جان ییدا بود یخال واقعا جات-

 : کرد تشکر ریز به سر یشاد

 .  بهترم.  جان ییدا یمرس-



 یم را جوابش یا کلمه کی و سرد یشاد اما کند باز او با را صحبت سر خواست یم یهرازگاه و کرد نگاه یشاد به اوشیس

 .  کرد یم تیاذ را یشاد و داشت یبرنم گذاشتنش سر به سر از دست اوشیس اما.  نداشت او با صحبت به یلیتما انگار.  داد

 یگوش یتو را سرشان لیسه و نایس.  نشست بود کرده محروم آن از را خودش بود ها مدت که یداشتن دوست گروه کنار یشاد

 ی شانه دور دست امیت.  نشستند یشاد کنار سارا و امیت.  دندیخند یم بلند یصدا با یزیچ چه به نبود معلوم و بودند کرده سهراب

 : کرد حلقه یشاد

 ؟ جان دختر یبهتر-

 .  نشست لبش یرو یتبسم یشاد

 .  ارمیب نه نشد زد زنگ ییدا-

 : گفت سارا

 .  بود یخال جات واقعا.  یاومد شد خوب-

 .  باشند داشته حضور دیبا شان همه هفته هر که بود نانوشته قرار کی انگار

 : گفت یشاد

 .  بهترم یلیخ دیکن باور.  برم قربونتون یمرس-

 هیقض نیا بار نیچند.  کند شروع کجا از دانست ینم اما بپوشند چه اوشیس ینامزد یبرا کند باز را صحبت سر خواست یم امیت

 را او خواست ینم دلش و داد ینم نشان را دیخر به رفتن ای و بحث ی ادامه یبرا یلیتما یشاد بار هر و بود کرده مطرح را

 . کرد یم یزیر برنامه سارا با و بگذارد معذورات یتو

 

 یم خانه به رترید و کشد یم طول یاندک کارشان امشب که بود گرفته تماس گوهر با قبل از.  آمد خانه به شهیهم از رترید رایحم

 غرق قدر آن را خودش.  کند عوض را شیها لباس تا رفت اتاقش یسو به یفور و کرد سالم جمع به رو دیرس که یهنگام.  دیآ

 : گفت سالومه.  نشست گوهر کنار.  گذرد یم چه اطرافش نفهمد که کرد یم کار

 .  خواهر اومده روت به رنگ کمی تخته به بزنم-

 : گفت رایحم

 .  ندارم هامو یبدبخت به کردن فکر وقت.  روزها نیا شلوغه سرم بسکه-

 : گفت رایحم به رو کند عوض را بحث که آن یبرا گوهر

  ؟ رسوندت یک.  مادر ینباش خسته-

 : گفت گذاشت یم بشقابش یتو دلمه که یحال در رایحم

 

 .  کشه یم منم ُجر خدا بنده بشه درست نمیماش تا.  دیکش زحمت مهسا.  مادر یباش سالمت-

 . کرد اش دلمه گرم را سرش و زد لبخند متعاقب رایحم.  نشست لبش یرو یلبخند گوهر

 : گفت مادرش به رو رفتن از قبل شهاب.  کردند رفتن عزم همه کم کم شام از پس

 اسرع در زنم یم زنگ بهت خودم.  نباش نگران ندادم جواب تلفنمم.  ستمین یروز چند.  رم یم تیمامور هفته نیا خانوم حاج-

 . وقت

 ورد و کرد یم گم را شیپا و دست گونه نیا رفت یم دیبا شهاب و آمد یم تیمامور از یاسم بار هر ؛ افتاد تپش به گوهر قلب

 را ایدن انگار دید یم حیصح و سالم را او که نیهم. ستینگر را شهاب یپا تا سر ینگران با.  شد یم صلوات و ذکر زبانش

 .  کردند یم مشیتقد

  ؟ یر یم کجا-



 : دیکش شهاب ی شانه به دست.  برد تشیمامور بودن محرمانه به یپ دید که را شهاب سکوت

 .  باش خودت مواظب-

 : دیکش صورتش به دست سپس 

 ؟ آره رمیبم بذارم سرمو دل به آرزو زن ریپ منِ  یخوا یم-

 : گرفت را دستش مچ شهاب

 ! حرفارو نیا نزن-

 : دینال طاقت کم گوهر

 .  توست از اشاره هی منتظر دختره مادر؟ هیچ دردت ؟ شهاب گهید یک پس-

 : دیبوس را گوهر ی شانه شهاب

 .  مادر اول ی پله سر میرفت که باز-

 : کرد نگاهش یمشهود یناراحت با گوهر

 .  یخواستگار میر یم.  یبرگشت یعل حق به تتیمامور نیهم-

 .  امدین نییپا موضوعش از تیجد با شهاب

 .  نکن عنوان گهید رو مسئله نیا کنم یم خواهش.  مادر نه-

 : گفت یدواریام با گوهر

  ؟ گرفته رو یکس چشمت خودت-

 : زد لب سپس.  کرد نگاه گوهر یها چشم به مکث با هیثان چند

 .  نه-

 : گفت شهاب.  شد دلخور او از آشکارا گوهر

 ! رفتن دم حرفاست نیا وقت چه ؟ مادر یکن بدرقه منو یخوا یم جور نیا-

 : گفت گوهر

 که نیا آخه.  یکن یخال شونه ازدواج بار ریز از یخوا یم بهانه با بار هر.  رمیگ یم نظر در صالحتو یهرچ قبل.  مادرم من-

 ! خوام یم قاطع جواب هی.  لیدل نشد

 : گفت حال همان در شهاب.  داد قورت را بغضش گوهر ؛ کرد پا به را شیها کفش سکوت در شهاب

 .  مادر همونه حرفم-

 .  داد تکان سر افسوس با گوهر

 ؟ مادر ید یم رخصت-
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 . زد تن را کتش شهاب.  شد ینم صاف ها حاال حاال شهاب با دلش.  نزد یحرف ؛ کرد نگاهش حرف پر گوهر

 ؟ زنه ینم حرف خانوم گوهر-



 : زد لب یا رفته لیتحل یصدا با و کرد دعا شدنش ریخ به عاقبت یبرا دل در ؛ کرد نگاه شهاب پهن یها شانه به گوهر

 .  همراهت به یعل دست.  سالمت به برو-

 

* 

 

 از شیب گوشش در لحظه هر ها خنده یصدا.  شد یم یمنته هیگر به آخر در که ییها خنده.  آمد یم زن کی یها خنده یصدا

 از یخبر گشت را ها اتاق ی همه ترس با بود دهیترس ؛ ختیر یم اشک.  نداشت سکوت قصد او انگار و گرفت یم اوج شیپ

 اشک.  بود شده روحش سوهان ها خنده یصدا.  نبود یباز یبرا یخوب وقت و آمد ینم خوشش یباز موشک میقا از.  نبود آن

 یم او جان بر رعشه و گرفت یم اوج شتریب لحظه هر ها خنده یصدا.  دیترس یم ییتنها از ؛ شد یجار گونه یرو شیها

 بند قصد شیها اشک.  افتاد نیزم یرو خسته ، دیرس ینم انگار دیدو یم هرچه ، گذاشت اطیح به پا شد خارج خانه از.  انداخت

.  نشست دلش در دیام اسمش دنیشن با. بود شهیهم از تر اهیس آسمان رنگ ؛ کرد نگاه آسمان به و کرد بلند سر.  نداشت آمدن

 دیخند یم شدند یم تنها یوقت شهیهم بود خودش یصدا.  شد بلند نیزم یرو از آرام. برود کنارش به که کرد یم شیصدا انگار

 از که دنشید با.  شد روانه کردند یم یباز تاب شهیهم که یدرخت به نگاهش ، کرد بلند سر.  آمد یم اش خنده یصدا هنوز. 

 گرفت او یسو به را شیها دست ، دیکش غیج زنان نفس نفس.  کرد شیصدا.  خواست کمک ؛ آمد بند اشکش بود زانیآو یطناب

 کی نه کیریستیه لرزش.  دیلرز خورد یم تکان هوا یتو عروسک مثل که ییاو کلیه و بازش دهان دنید با.  کند بغلش تا

 .... دیلرز... دیلرز... دیلرز... افتاد نیزم یرو... دیلرز بار هزاران بلکه باره
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 ومیهوالق

 

 یم ادا چشم گفت یم او هرچه اگر و اما چیه یب رضا.  داد یم را الزم دستورات و بود ستادهیا رضا کنار کمر به دست یب یب

 بود دستش یبزرگ یط و بود زده باال را شلوارش یها پاچه که یحال در رضا.  برد یچا شانیبرا دست به ینیس نفس.  کرد

 : کرد فیظر را شیصدا

 . نهیبچ گل رفته عروس-

 : افزود و زد شیبرا یچشمک رضا.  کرد رضا نثار ییبابا برو لب ریز و دیخند نفس.  ختیر یقال یرو دیتا یکم رعنا

 ....دیدار داداش هیباشم؟ گفته بگذره رستم خوان هفت از دیبا دوتا شما خاطر واسه آد یم که یا برگشته بخت اون-

 : داد جلو به را نهیس سپس

  ؟ یملتفت.  ریش نیع آ-

 .  دیلرز سرما شدت از و دیکش یا خفه غیج دخترک که گرفت سمتش به را آب شلنگ رضا.  بود خودش یایدن در که رعنا

 .  کنه چکارت بگم خدا-

 : گفت نفس

 .  انگار یکرد نگیدوپ ؟ یزد یچ رضا داش-

 : زد تشر رضا به رو بشود رد خواست یب یب



 (.  کنار برو. ) ُرو ُرو،-

 به بود دستش یتو که ییعصا با یب یب.  رفت یم بلرزان شیبرا و بود ستادهیا یب یب مقابل دیکش یم یط که یحال در رضا

 .  زد یآرام ی ضربه او کمر

 ( یشد جلف چقدر) ؟ یدیاُو ِجلف یَچند-

 

 : کرد اشاره یب یب به رضا.  دندیخند هرسه

 ! باشم شنگول و شاد و یانرژ پر دیبا جونم سلطون شیپ آم یم یوقت-

 : دیکش را شیپاها بود نشسته یا دله یرو یسخت به یب یب

 ؟ یدُور چشم هم مو وِ  ؟ یکش ین خجالت.  تیر یم تف-

 : زد تشر رعنا به رو بود شده بلند چپ ی دنده از انگار که یب یب دیخند بلند یصدا با رعنا

 

 رو ات خنده یصدا گهید بار کی.) بو تر کم بز ِمسهِ  از صداش وا دُُور.  گوم یا تیس خوم آِوه بلند ات خنده صدا ید ِوال هیَ -

 (. بشه کمتر هم بز شاش از صداش دیبا دختر. رسم یم حسابتو بشنوم بلند

 

 کرد دنیخند به شروع بلند یصدا با و دیپر شیگلو یتو یچا یب یب حرف نیا از بود گرفته دهانش مقابل را یچا وانیل که نفس

 . 

 : گفت یب یب

 رنگ کنه یم نگاهش یکی.  باشه نیرنگ نیسنگ دیبا دختر. ) کنه عوض رنگ کنه لشیس یکی.  بو نیرنگ.  بو نیسنگ وا دور-

 (  کنه عوض

 

 : داد ادامه را اش جمله بود بر از را یب یب اصطالحات که رضا

 ؟ کنم ساقط یهست از رو ها االرض مفسد نیا یخوا یم.  جان سلطون آره-

 

 .  بزند آب خوب تا داد نشان را یقال زرد یها شهیر رضا به رو و کرد پرت دهان یتو قند یا حبه یب یب

 ! صاحابَه یب نیا بشور خو(.  یتر وونهید. ) یتر َکلو خوت تو-

 

 : دیخند رضا

 .  بخواه جون تو یلرز سگ سرما نیا تو-

 

 . دیکش اش یچا از یهورت یب یب.  بزنند کیج نداشتند جرات و دندیخند یم زیر زیر دخترها

 : گذاشت دهانش یتو تیسکویب یا تکه نفس

 .میکن کمکش میندار جراتم ؟ بشوره خدا بنده نیا به یبد یقال سرما نیا تو بود واجب حاال یب یب-

 

 : گفت یب یب



 زییپا' . صدقه قربان یمعنا' مادرم پدر. ) کنوم حوصله باهار تا نَتُِرم ید!  داش نید هم ِگپه ِچله رهیا رهیکوچ ِچله.  دام و بوم-

 (کنم صبر بهار تا تونم ینم گهید.  آد یم زمستون بعدشم بره

 

 : انداخت کرد یم لول را یقال داشت که یچشم ریز رضا به سپس

 اون داره بازو زور جوونه.  ازش یکن یطرفدار خواد ینم) ؟ تُِرم دهیِ ز کمر منو په نَتِره هو جاِهله جوونه.  یبِِگر طرفش ِخهین-

 (؟ تونم یم دهیبر کمر منه نتونه

 

 دختر از و کرد یم صحبت حس با چنان یب یب.  برسد یب یب گوش به اش خنده یصدا مبادا تا بود گرفته سنگر نفس پشت رعنا

 .  است میقد زمان انگار زد یم حرف پسر و

 

 : گفت نفس

 .  میکن کمکش بذار-

 

 .  چسباند وارید به و کرد لوله را یقال رضا

 : گفت خنده با سپس

 .  عشقم سلطون-

 

 : کرد خطابش بلند یصدا با یب یب

 نامزد باهام ؟ سنتم هم.  شنوه یم یکی.  سرطان.  حناق. ) یکن یبوز ینومزد وام ؟ داتم هم.  برو اَشنه یکی.  ساالطان!  حناق-

 ( یکن یم یباز

 

 .  گذاشت شیها چشم جفت یرو دست بشنود درشت و بگذارد یب یب سر به سر کرد یم عشق که رضا

 .  من ییآهو چشم.  من عشق آخه-

 

 : کرد نگاهش گونه دیتهد.  درآورد را اش ییدمپا لنگ یب یب

 

 یشکیه گم یم یکن یباز وونهید.  یکن یم ییگو گنده یادیز. ) ندن دَُور ِوت گومیا یبکن یبوز وهیل.  یکن باز فراقِت لِ یچ قَِله-

 (. نده دختر بهت

 

 : گفت رضا به رو رعنا

 .  ییچا ایب داداش-

 

 کرد ینم تعارف شیها قند از یهرکس به که را اش عالقه مورد یفلز قندان یب یب.  گذشت یب یب کنار از شیقم و قر با رضا

 . گرفت رضا به رو باشد داشته شخص آن به خاطر تعلق که نیا مگر



 

 : زد یچشمک رضا

 .... که یکن یم هارو یدلبر نیهم.  نوکرتم آخه دِ -
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 : گفت نفس

 .بشه آبت و نون جا نیهم کنه(لورده و له)شاللت دم یم.  رضا یذار یم میب یب سر به سر یدار یادیز گهید-

 

 : گفت رضا رو نگران یب یب

 . ( یکن یم لرز االن برو پاشو نازکه لباسات.  یکن یم پهلو نهیس)  ! الِشت ِگره لرز.  تنُکه ُلباسات برو یریو.  یکن پهلو نهیس-

 

 .  دیکش شیموها به یدست رضا

 .  مخلصتم دربست امروز ؟ یب یب هیچ یبعد پروژه.  چشم بخورم، مُ ییچا بذار-

 . داشت دوست خودش پسر مثل را رضا.  رفت اش صدقه قربان دل در و کرد نگاهش مهربان یها چشم با یب یب

 

*** 

 

 او یها روزنامه یتو یسرک رضا.  کرد یم نییپا و باال را ها یازمندین ی صفحه و بود گذاشته شیپا یرو را روزنامه نفس

 . دیکش

 

  ؟ یشب نونِ  ریگ ؟ یکرد درست خودت واسه یا وسهی ِهلل چه ؟ ها-

 

 .  زد ضربه اش شانه یرو روزنامه با سپس.  خواند را نامش اعتراض با و دیخند نفس

 : گفت او از یطرفدار با بود آمده خوشش رضا حرف از که یب یب

 ( داره نگهت خدا. ) بهالت خدا-

 

 : گفت رعنا به رو.  شد متعجب شیها چشم یساالر نام دنید با.  کرد دنیلرز به شروع شلوارش بیج یتو نفس لیموبا

 .  یساالر-

 

 : گفت زده جانیه رعنا

  ؟ نرفته یعنی-



 

 : گفت بود امدهین خوش مذاقش به که رضا.  انداخت باال یا شانه نفس

 ؟ بزنه زنگ کهیمردت نیا ده یم یمعن چه.  فهیضع نیبش-

 

 .  داد یم را یساالر جواب دیبا.  شد بلند یصندل یرو از و کرد نثارش ییبابا مینیب نیبش نفس

 . زشته دینکن صدا و سر.  داره یکار البد-

 

 : داد پاسخ سپس

 .  الو-

 

 : گفت یساالر یآقا

 ؟ نیخوب.  یخزان خانوم سالم-

 

 .  شد سردش نفس و دیوز یسرد باد

  ؟ نیخوب شما.  یساالر یآقا ممنون-

 

 ؟ نگرفتم تماس که موقع بد.  ممنونم-

 

 : گفت نفس

 ؟ افتاده یاتفاق ؟ دییبفرما.  کنم یم خواهش نه-

 

 : کرد یا سرفه تک یساالر یآقا

 به.... شما.... شما که شدم متوجه کردم جمع رو هیآتل که نیا از بعد.  کنم یم درک رو شما طیشرا ییجورا هی من یخزان خانم-

 .  دیداشت اجیاحت کار نیا

 

 : گفت آرام بود ناراحت موضوع نیا از که نفس

 .  کرد شه یم چه خب اما.  متاسفانه بله-

 

 : گفت انهیدلجو یساالر یآقا

 لیما شما اگر خواستم یم رفتن قبل منتها.  برم دیبا و ندارم یمساعد طیشرا واقعا.  بشه آجر یکس نون خواستم ینم دیکن باور-

 . ازمندنین عکاس به اوناهم ایگو دارم، آشنا.یا حرفه عکاس عنوان به کنم یمعرف یا هینشر به شمارو دیباش

 



 و داد فاصله گوشش از را یگوش. دید یم خواب انگار اصال.  دیگنج ینم باورش در.  گذاشت قلبش یرو دست زده جانیه نفس

 : کرد کینزد گوشش به را یگوش آمد خودش به.   گفت یم الو الو خط پشت یساالر یآقا

 ؟ دیدار آشنا شما واقعا یعنی... یعنی ؟ دیمطمئن یساالر یآقا-

 

 : گفت بخش نانیاطم یساالر یآقا

 از شتریب کار نیا به شما دونستم یم اول همون از من.  ندم شما به یدواریام یالک.  کردم یم دایپ نانیاطم دیبا من منتها.  بله-

 .گرفتم تماس شما با اول نیهم یبرا.  دیدار اجیاحت همه

 

 کرد یم فوران ازش یخوشحال که او ی چهره به و بود آمده کنارش رعنا حال.  کند تشکر او از یزبان چه با دانست ینم نفس

 .  ستینگر

 

 .  داشت را کارها از یبرخ طیشرا نه و کرد یم دایپ یکار نه.  بود شده مختل اش یزندگ و خوراک و خواب یروز چند

 

 .  دیکرد حقم در یبزرگ محبت.  بگم دیبا یچ دونم ینم اصال من یساالر یآقا-

 

 : گفت یساالر

 یهنر و ناب یها لحظه شکار در یرینظ یب استعداد شما گفتم قبال که طور همون.  دیباش موفق که دوارمیام.  کنم یم خواهش-

 حل شاهللا ان اش هیبق.  ام یساالر دیام طرف از دیبگ جا اون دیبر شنبه فردا پس.  فرستم یم براتون رو هینشر آدرس.  دیدار

 .  شه یم

 

 . دیکوب او یبازو به یمشت یخوشحال از و کرد نگاه رعنا به زنان نفس نفس

 .  چشم چشم-

 

 : گفت ظیغ با و دیکش شیبازو به یدست رعنا ؛ کرد قطع را تماس چگونه دینفهم

 ... نکنه... یبود عاشقش نکنه ؟ گفت یچ در به در یساالر ؟ شده یچ-

 

 : گرفت را رعنا یها دست و دیکش یا خفه غیج نفس

 ! هینشر یتو اونم کرده دایپ کار واسم گفت یساالر.  بزنم حرف منم بذار.  بکش نفس لحظه هی رعنا-

 

 تالش و نداشتند یاجیاحت دیجد یروین به و نبود ییجا نفس یبرا جا آن در و رفت یم مهدکودک به که روز چند نیا در که رعنا

 . دیکش درآغوش را او خوشحال بود ثمر یب شیها

 

 . یساالر نیا هیمنصف آدم چه.  شد راحت المیخ.  شکرت ایخدا-

 



#105  

 

 : گفت جانب به حق و گرفت فاصله او از آمد ینم بند اش خنده که نفس

 .  خدا ی بنده بود در به در شیپ قهیدق چند تا ؟ هیچ-

 

 . دیبوس را سرش و زد یچشمک رعنا

 .  میریبگ یجشن هی.  میبگ یب یب و رضا به میبر ایب پاشو.  شکر.  خوردم شکر-

 

 : گفت شاد دختران دنید با برود باال پله از کرد یم کمک را یب یب که رضا

 ؟ دیزد یشنگول آب ؟ باشه ریخ-

 

 .  دیکوب اش گونه یرو محکم و کرد نگاه او به نگران یب یب.  دیبوس بار نیچند محکم را یب یب صورت و دیخند نفس

 .(  شده خل' است امامزاده' میابراه سلطان ای)  . دهیاو ُخل.  میابروه سلطون ای-

 

 و نفس.  فراگرفت را خانه یفضا* تشمال یصدا ، گذاشت یآهنگ رفت خانه یتو یمیقد ضبط یسو به و دیخند غش غش رعنا

 .  کرد نگاهشان واج و هاج رضا و کردند ُورجه َورجه به شروع خنده با رعنا

  ؟ کردن ریگ دست رو هوشنگ ؟ ها ؟ فهیضع قلبمون رزنیپ نیا منو بابا ؟  شده یچ-

 

 : گفت رفت یم پا سه رقص که نفس

 .  کردم دایپ کار رضا داش کردم دایپ کار-

 

 بود شده ریگ جو انگار که رضا و گرفت را رضا دست رعنا.  گفت راهیب و بد نفس به لب ریز و گذاشت قلبش یرو دست یب یب

 بود یناراض قلبأ او کردن کار از که یب یب ، رفت یب یب یسو به نفس.  کرد زنانه یها اطوار و ادا درآوردن به شروع

 . کرد زدن دست به شروع دار نم یها چشم با.  بکشند را دلش نتوانست

 

 یها عشوه از رعنا و نفس و کرد دنیرقص به شروع رضا با زود یلیخ یب یب!  کوچک شانیها قلب.  بود ساده یادیز شانیایدن

 . بود کرده نظر او به خدا انگار و دیخند یم نفس.  بودند رفته سهیر رضا

  

 

**** 

 

 . شود یم نواخته دهل و ساز با که یاریبخت لیا یمحل یقیموس: تُشمال*
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*** 

 

 

 هوالقهار

 

 اش گذشته شب قدر آن.  بود انقالب دانیم در واقع فرستاد نفس یبرا را آدرسش یساالر یآقا گذشته شب که یا هینشر دفتر

.  بود گرفته نفس سر یباال قرآن و بود شده داریب صبحش که یب یب.رفتند خواب به موقع رید که کردند طنتیش و بودند دهیرقص

 .  شد بلند شیها غر غر یصدا رزنیپ که یطور به دیبوس را یب یب لپ.  برود قندهار به خواست یم انگار

 . رفتند انقالب دانیم تا رعنا و رضا همراه به ها یاول کالس مانند و بود زده را مهدکودک دیق رعنا

 فیک یتو بود فلش یتو که را شیکارها نمونه و برد خودش با یشرمندگ هزار با را رعنا نیدورب ؛ کرد تشکر شانیهردو از

 : گفت رعنا.  گذاشت

 .  کنم یم خبرت باشه مهد یتو یمناسبت داشتم اجیاحت اگر.  نباش معذب قدر نیا پس.  ندارم اجیاحت رو نیدورب که گفتم-

 : گفت جانب به حق نفس که گفت لب ریز یزک رضا.  دیبوس را اش گونه و شد خم نفس

  ؟ هیچ-

 : گفت رضا

  ؟ موچه و ماچ یجا نجایا. گهید برو-

 . رفت نظر مورد محل یسو به و شد ادهیپ رضا ملوسک از سپس.  گفت یخب یلیخ و دیخند نفس

 ساختمان وارد و داد تکان هوا یتو یدست نفس  . داشت وا خنده به را نفس اش بامزه شکلک با و برگشت که زد یبوق تک رضا

 آن از یمرد و شد باز آسانسور در دم همان که برود باال ها پله از خواست.  بود نشسته یالب یتو ینگهبان.  شد نظر مورد

 حفظ را نفسش به اعتماد شهیهم مثل کرد یسع نداشت استرس.  فشرد را سه ی طبقه و رفت آسانسور سمت به نفس.  آمد رونیب

 .شد گشوده چوب طرح در و دیرس گوشش به ییپا یصدا قهیدق چند از پس و فشرد را در زنگ.  کند

 .  کرد استقبال او از ییرو خوش با و موقر یزن

 : گفت داشت زن برخورد از یبهتر احساس که نفس

 .  دینباش خسته.  ریبخ صبح سالم-

 .  دیباش سالمت.  دیاومد خوش سالم-

 یصندل یرو و کرد تشکر نفس.  کرد تیهدا بود شده دهیچ سالن یغرب ضلع در که ییها یصندل و زیم یسو به را نفس سپس

 جلوه که بود ها قفسه انیم در گلدان چند.  بود نگاهش راس ریت در اتاق دور تا دور کتاب یها قفسه کرد نگاه اطراف به.  نشست

 . داشت او یبرا ییبایز ی

 .  نشست نفس یرو به رو زن

 : گفت نفس

 . کردند یمعرف رو جا نیا بنده به یساالر جناب-

 .  کرد نگاه نفس به و نشست لبش یرو یلبخند زن

 ؟ یهست یساالر جناب یهنرجوها از شما.  بله-

 .  کردند جمع رو هیآتل دارند سفر قصد چون منتها.  بودم کار مشغول شونیا ی هیآتل یتو سال نیچند من-



 یادیز که ها آن از.  بود مدرسه یها ناظم هیشب.  کرد نگاه مهربانش صورت به نفس.  داد تکان یسر و دیکش قیعم نفس زن

 . داشت بودنش مرتب از ینشان شیها لباس و مقنعه یاتو خط و فرمش یها لباس.  هستند قیدق و منضبط

 .  کنند یم فیتعر هاتون عکس و شما از یلیخ یساالر جناب.  درسته بله-

 : زد لبخند موقر نفس

 .  دارند محبت-

 ؟ نمیبب رو کارهاتون نمونه شه یم-

 .  بله-

 : گفت حال همان در.  نشست ستمیس پشت و رفت یچوب زیم سمت به و شد یم بلند که یحال در زن

 ی جنبه شتریب خوام یم شما از که ییها عکس.  سال هفده یال دوازده یسن رنج یبرا.  زمیعز نوجوانه مجله ما ی هینشر-

 .  داره یآموزش

 .  رفت شیسو به و درآورد فشیک یتو از را فلش نفس

 .  بدم انجام رو نظرتونه مد که هرچه تونم یم دیبگ من به دیدار مطالب یبرا یا دهیا هر شما.  ام متوجه بله-

 : دیخند آرام سپس

 .  کنم یم تالشمو یعنی-

 .  آمد خوشش او از زن

 . یگ یم کارت از نانیاطم با یلیخ.  اومد خوشم-

 : گفت نفس

 .یکن دفاع ازش نانیاطم با یتون یم یباش داشته عشق یکار به یوقت.  عشقه-

 : گفت زن

 .  درسته-

 ها عکس.  کرد نگاه یگرید از پس یکی را نفس ی ماهرانه یها عکس.  کرد متصل ستمیس به و گرفت نفس دست از را فلش

 که بود یفروش گل کودک که آخر عکس ژهیو به.  بود نهفته حرف یکل کدامشان هر دل در و زدند یم حرف مخاطب با انگار

 چشم با و داد یم نشان راننده به پنجره از را ها گل و بود شده بلند شیپاها نوک یرو یکیپالست یها ییدمپا با سرد زییپا در

 .  بخرد او از را ها گل که گفت یم شیها

 .  امدهین خوشش زن که کرد فکر اولش نفس و کرد مکث عکس یرو قهیدق چند

 : گفت زن

 . یدار تیفعال طهیح نیا یتو وقته چند-

 .  ساله نیچند-

 .  کرد نگاه را یبعد عکس زن

 : گفت نفس

 ؟ شده واقع مقبول-

 : کرد او به ینگاه مین زن

 .باستیز یلیخ-

 : کرد نفس به رو سپس



 .  دیریبگ رو ازین مورد یها عکس ی همه که گم یم خودتون به مجله مطالب به توجه با.  باشم یراض شما یها عکس از اگر-

 : افزود سپس کرد تشکر نفس

 .  افتخاره باعث-

 ؟ هیچ اسمتون یخزان خانوم-

 : گفت گرفت یم او از را فلش که یحال در جوان دختر

 . نفس-

 .  سیبنو برام رو همراهت تلفن.  دخترم خب اریبس-

 . گرفت سمتش به و درآورد زیم کنار یکشو یتو از یکاغذ سپس

 . کن نگاه هم رو قرارداد نیا-

 

#107 

 

 را زن یصدا کرد یم نگاه داد قرار یها بند به که یحال در.  دهد نشان یعاد را خودش کرد یسع دید یم خواب انگار که نفس

 : دیشن

 . دیکن هماهنگ من با قبل از دیبد لیتحو رو نظر مورد یها عکس تا نیآ یم که یروز هر-

 .  گرفت زن یسو به احترام با را قرارداد کاغذ سپس.  زد امضا را قرارداد یپا و درآورد یخودکار فیک یتو از و گفت یچشم

 .گرفت نفس یسو به و گرفت نتیپر شیها نوشته از بعد لحظه چند.  بود یمطالب پیتا مشغول زن

 .  کرد تشکر نفس

 : گفت زن

 نوجوان.  گذاره ریتاث یلیخ یلیخ باشه مطلب اون با مرتبط که یعکس باشن مطالب خوندن به راغب ها نوجوان که نیا یبرا-

 .  داره خودت استعداد و ذوق به بسته یریگ یم که ییها عکس.  بشه بیترغ و ادیب وجد به دیبا

 .  داد تکان سر نفس

 ... خانوم شما.  بپرسم کردم فراموش کل به بنده دیببخش.  درسته بله-

 : زد یلبخند زن

 ییموال بارانم، مجله ریسردب بنده.  دادند ییآشنا قبل از یساالر جناب کردم فکر دادم یم ییآشنا ابتدا همون دیبا بنده شرمنده-

 .  هستم

 .  داد دست او با نفس

 .  ییموال خانم خوشبختم-

 . دخترم برسه دستم به زود ها عکس مهمه برام یلیخ یلیخ.  خوشبختم منم-

 : افزود و گفت یچشم نفس

 . دستتون برسونم موعد از زودتر کنم یم خودمو تالش-

 نفس دنید با.  آمد رونیب یزن و شد باز اتاق در دم همان.  برداشت یصندل یرو از را فشیک و شد بلند یصندل یرو از سپس

 : گفت او به رو ییموال خانم.  ستینگر ییموال خانم به متعجب و کرد سالم

 .  یخزان نفس خانوم.  کردند یمعرف یساالر جناب که هستند یعکاس شونیا-



 . آورد جلو را دستش و نشست لبش یرو گذرا یتبسم بود داشته نگه دست یتو را چادرش و داشت عجله انگار که زن

 .  دیاومد خوش.  سالم-

 : کرد اشاره زن به ییموال خانم

 . شعر بخش ریدب.  هستند یرجب خانوم شونیا-

 : گفت آرام و فشرد را یرجب خانم دست نفس

 .  ممنونم.  سالم-

 طبق بر را نظرش مورد یها عکس دیبا که یکاغذ به حال همان در.  کرد رفتن قصد و گذاشت دوش یرو را فشیک سپس

 . ستینگر گرفت یم است شیرو شیپ که ییترهایت

 

**** 
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 و بود آمده او از قبل یشخص انگار.  گذاشت قبر سنگ یرو سپس کرد پر پر را رز یها گل و دیکش دست قبر سنگ یرو

 و زد زل شیرو شیپ عکس مهربان لبخند به.  بود برده فرو خلسه به را او قرآن ینوا و گالب یبو.  بود شسته را قبر سنگ

 خوشحال بار کی انگار.  گرفتند یم خود به یبیعج حالت ها چشم انگار کرد یم نگاهش و آمد یم بار هر برد چانه ریز دست

 ! نیغمگ بار کی ؛ بودند

 : زد لب نفس

 ؟ یکن یم نگاهم جور نیا چرا ؟ هیچ-

 ". خواد یم دلم"  ندیبگو خواستند یم انگار.  داشتند لبخند انگار حال ها چشم

 .  کرد لمس و برداشت سنگ یرو از را شده پر پر گلبرگ نفس

 من هم میدار آرامش یلیخ اما کرده فرار هوشنگ.  بود شلوغ سرم کمی.  بزنم سر بهت ومدمین وقته یلیخ.  معرفتم یب دونم یم-

 . فعال کرده بند ییجا هی دستمو بده ریخ رو یساالر خدا اما شدم کار یب کارمم از.  یب یب هم

 که یفرزند قبر سر بر مواقع اکثر که یرزنیپ!  بود یگرید زمان هر از تر خلوت زهرا بهشت.  کرد سکوت و دیکش قیعم نفس

 .  دید را آمد یم بود داده دست از شیپ ها سال

 : گفت آرام نفس

 ؟ نه یشنو یم صدامو.  نیرحسیام کن دعا واسم جا همون از.  بهشته تو جات دونم یم-

 .  کردند یم نگاهش یمهربان با هنوز ها چشم

 سر یرو را شالش و بود گذاشته شیها چشم یرو یآفتاب نکیع.  دید خودش سر پشت را دایو دم همان ؛ شد بلند نیزم یرو از

 .  بود دهیکش

 : گفت یمشهود یدلتنگ با و ستینگر نفس به یدگیشور با

 . سالم-

 . کرد پاک دست با را شیمانتو پشت خاک نفس

 . سالم-

 : شد کینزد گام کی دایو



 ؟ یخوب-

 : داد جواب سرد نفس

 .  ممنون-

 : گفت دایو

 .  یبزن سر بهش یآ ینم وقته یلیخ-

 .  بود سرافکنده نیرحسیام مقابل نفس

 .  بود ختهیر سرم رو یبدبخت یکل گفتم بهش-

 . ستین ناراحت دستش از که داد یم خاطر نانیاطم او به که قدر آن بودند مهربان نیرحسیام یها چشم

 : گفت دایو که شود رد دایو کنار از خواست

  ؟ بود نیسنگ من قدم پا ؟ کجا-

 : گفت نفس

 .  گهید برگردم دیبا.  اومدم وقته یلیخ-

 .  بزند کنار صورتش یرو از را شالش نداشت قصد انگار دایو

 (. کنم نگاهت ریس دل هی بذار. ) کنُوم لتیِ س ریس دل هِ ی بِل-

 را حق هم دیشا شد یم ناراحت دیشا دیشن یم نیرحسیام دانست یم.  کند صحبت دایو با نیرحسیام یها چشم مقابل خواست ینم

 .  داد یم او به

.  برداشت نیزم یرو از را فشیک و رفت عقب گام کی نفس ؛ کند نوازش را صورتش تا کرد دراز نفس یسو به را دستش دایو

 چشم دنید با آمد ایدن به یوقت آورد ادی به.  زد یم چنگ شیگلو یرو دست لحظه هر شدن طرد حس.  ماند هوا یتو دایو دست

 !  بازدمش و دم هر لیدل.  بشود اش یزندگ اتیح.  بگذارد نفس را نامش دیبا بود دانسته رنگش یعسل یها

 : گفت یلرزان یصدا با

 ؟ ید ینم هامو تلفن جواب چرا-

 : کرد نگاهش سرد نفس

 .  دمیند دیشا-

 .  ییبشنو صدامو یخواست ینم.  یبزن حرف یخواست ینم ای یدیند-

 : گفت عاقبت.  کرد نگاهش مردد نفس

 ؟ داره یریتوف چه خودت دادن آزار جز مکررات تکرار یدون یم جوابشو یوقت-

 .  ختیر فرو بار نیهزارم یبرا قلبش.  دیچک چشمش از اشک قطره کی دایو

 . یبفهم یخوا ینم چرا!  مادرم هی من.  شده تنگ برات دلم-
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 : گذاشت دوش یرو را فشیک نفس

 یوقت از که یهمون.  یِ ب یب مادرمم.  کنه یم بد حالمو زتیچ همه یب شوهر اون.  ذارم ینم ات خونه تو پا گهید بدون نویا-

 ؟یدونست یم دایو ییادعا شهیهم.  ینزد سر بهش بارم هی یکرد شوهر



 : گرفت شدت شیها اشک دایو

 کردم غلط من.  ببرم پناه بهش داشتم رو یکس نه برم داشتم ییجا نه.  بود سخت طمیشرا من قرآن به.  نفس ینبود من یجا-

 ... برات نکردم یمادر دونم یم.  ببخش تو.. کردم اشتباه..

 دایو یباش یب یب مثل یزن ریش دختر دارم شک.  کنم درکت تونم ینم وقت چیه.  است کننده خسته واسم تیشگیهم یها حرف-

 . 

 .  بود حقارت نیع شیبرا دیبگو شیها بودن عرضه یب از و ستدیبا مقابل دخترش که نیا ؛ گرفت شدت شیها اشک دایو

 : گفت رحمانه یب نفس

 انداخت یم منو سگ نیع هرشب هوشنگ که ینیزم ریز همون ادآوری.  درده ادآوری برام دنتید.  نمتیبب وقت چیه خوام ینم-

 شد کر گوشم هی یوقت ؟ آخه یبود کجا گرفتم یادرار عفونت سرما تو.  یپناه یب از.  ییتنها از.  دمیلرز یم صبح تا تو اون

 یچ کردن یم ام مسخره مدرسه تو و بودم گرفته یب یب از که یا لهجه یوقت ؟ یچ اول کالس برم خواستم یم یوقت ؟ یبود کجا

  ؟

 .  دیکش عقب را دستش واج و هاج نفس.  ببوسد تا گرفت را نفس دست و گرفت یشتریب شدت شیها اشک دایو

 .  کن حاللم-

 : زد لب ینشدن مهار خشم با نفس

  ؟ یبود کجا وقتم سر دیرس ینم یب یب اگه بودم یالشخور هی دست ریز که یزمان اون-

 اشک به نبود بلند کردن هیگر که نفس.  کرد ستنیگر به شروع بلند یصدا با و زد زانو نفس یپاها مقابل و خورد یسکندر دایو

 ! بود حال و حس یب انگار خودش.  ستینگر او یها

 ؟ زدم یم پا و دست یجهنم تو ؟که داشتم یبار لجن یزندگ چه که یکن درک یتون یم اصال ؟ بگم برات بازم یخوا یم -

 : زد هق دایو

 ! نمیرحسیام خاک ارواح به-

 : برد باال را شیصدا نفس

 !  نخور رو نیرحسیام قسم کنم یم التماست.  نخور رو قسمش!  نه-

 .  بخورد قسم زشیعز نیرحسیام به یکس خواست ینم دلش

 : زد هق دایو

 دنتیند.  نبودنت ؟ بودم قو پر تو من یکرد فکر!  نفس سگ هی نیع ؟ کردم یم یزندگ سگ نیع منم یبدون یخوا ینم چرا-

 .  یبود اتیح لیدل اسمت مثل.  اومد ینم باال نفسم انگار

 .  دیکش قیعم آه نفس

  ؟ کنه یم بد حالمو مرورشون که کنم تکرار برات رو ییها حرف دیبا بار هر چرا.  دایو ازت ام خسته-

 دست که نیا حدس.  کرد مشمئز را نفس حال که بود کبود یقدر به چشمش هردو ریز.  برداشت چشم یرو از را نکشیع دایو

 .  نبود ذهن از دور است شاهرخ گل

 : دینال دایو

 اصال که یدار نهیک ازم قدر اون.  برات کردم بد دونم یم( آرزو:آرمان. ) ُرمیبم دل به آرمون* نذار.  نفس کنم جبران خوام یم-

 ؟ ؟ها ینبخش و یبش بزرگ سلطون مرام با شه یم مگه ،یشد بزرگ سلطون مرام با.  ستین بخشش قابل

 .  داشت اجیاحت آرامش به.  بست را شیها چشم نفس

 ؟ نفس-



 . ستادینا

 .  برگرد زود شه یم کیتار داره هوا.  دارم کار یلیخ.  خداحافظ-

 .  کن گوش شده بارم هی دِ .  لحظه هی واستا نفس-

 شیها هیگر یصدا.  زد زار دل ته از.  گذاشت نیرحسیام مزار سنگ یرو را سرش و بست را شیها چشم عجز و درد با دایو

 " .  یخزان نیرحسیام دیشه"  دوخت قبر سنگ یرو به را آخرش نگاه و فشرد دست یتو را فشیک نفس.  دیچیپ قبرستان یتو

 را او ممکن شکل نیبدتر به دایو بار هر ، گذاشت قلبش یرو دست و کرد پنهان یدرخت پشت را خودش کندن جان هزار به

 .  دیفهم ینم خودش و زد یم نیزم

.  نداشت یانیپا وقت چیه اش یزندگ یلرزها و تب انگار.  کرد لرز و تب است مادرش او که گفت یم یب یب یوقت ها سال آن

 .  شد یم رشیگ بانیگر لرز و تب خواب یتو ها شب که ختیر یم خودش یتو یبچگ در قدر آن
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 عکس اش ساله سه کودک از تا بود گرفته اجازه مادر از.  کرد میتنظ سوژه یرو را نیدورب لنز و کرد نگاه دقت با را سوژه

 .  دیدو یم ذوق با که یحال در هم آن بود کودک سر پشت از عکس ؛ دیدو یم مادرش یسو به کنان یتات یتات کودک.  ردیبگ

 .  بود سرش یرو یقرمز یپشم کاله که بلند یموها با یدخترک

 : گفت جیمه مادر ، گرفت را عکسش

  ؟ شد قشنگ-

 : گفت مادر.  داد مادر نشان را عکس.  کرد تند پا او یسو به و زد یلبخند نفس

  ؟ مجله تو رهیم عکسش یعنی-

 .  گرفت انگشتش انیم را دخترک کوچک دماغ و داد تکان سر نفس

 ! بله.  کوچولو موش-

 .  شود یم عکس نیا عاشق دانست یم.  خواست یم ییموال خانم که بود یمطالب با مرتبط عکس

 گل پسرک عکس گفت او به و گرفت تماس ییموال خانم.  بود شده شهر مرکز یراه خوب یها سوژه دنید ی بهانه به صبح از

 .  بود کرده جلب خود به را اش توجه عکس آن کار کودکان به راجع ایگو.  بفرستد شیبرا وقت اسرع در را فروش

 یتو یادیز ییموال خانم بودن منظم و ینیب نکته.  مبادا روز یبرا ؛ گرفت یم هم نبود مطالب با مرتبط که ییها عکس یحت

 .  باشند داشته یرادیا شیها عکس خواست ینم و بود چشم

 یتو جور بد کرد یم حس.  دیچیپ گوشش یتو دایو یصدا کرد رفتن راه به شروع مردم انیم ؛ گذاشت گردنش دور را نیدورب

 شود یخال و دیبگو را دلش ی زده تلبار یها حرف صورتش یتو خواست یم دلش قبل از بدتر دشید یم که بار هر ؛ زده پرش

 .  یکودک ی عقده هرچه از

 . بود کرده شیرها بعد و آورد ایدن به یرحم یب با او که بود یعذاب و رنج و درد هرچه از

 هم آغوش یتو ستندین یکس دید معرض در که نیا الیخ به او از دور به یمرد و زن.  کرد بغل را فشیک و نشست یمکتین یرو

 درآمد و خوب کار کی ؛ بستند نقش شیها چشم مقابل شیها دغدغه.  کرد نگاهشان و برد چانه ریز دست نفس.  رفتند یم راه

 .  خواست ینم زیچ چیه گرید شد یم تمام هم یب یب یها کردن درست یترش!  یعال



 توانست ینم رقمه چیه دانست یم و بود بند دار حوض ی خانه جان به جانش یب یب هرچند ؛ فروختند یم را خانه بعدش

 .  بروند جا آن از که کند جلب را تشیرضا

 یم لب یرو لبخند یهرازگاه.  کردند یم صحبت باهم گرید عالم در و بودند گرفته را گرید هم یها دست مرد و زن حال

 : دیچرخ او یسو به زن که شدند یم رد کنارش از حال مرد و زن.  نشاندند

 ؟ دیببخش-

 .  دیچرخ ها آن سمت به و گرفت فاصله افکارش از

 ؟ بله-

 ؟ نیعکاس شما-

 : گفت زن.   داد تکان سر

 ؟ دیریگ یم عکس ما از لمیموبا با زحمت یب-

 عکس شمارش با.  شد یم یقشنگ عکس بودند ستادهیا یمجنون دیب کنار ؛ گرفت او از را دختر یباال مدل لیموبا و گفت یا بله

 . داد زن دست به را لیموبا و گرفت را
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 .  خواستم یم که یهمون.  دخترم شدند یعال جان نفس ممنون-

 شیبرا کرد یم دییتا کارش او مانند یسنج نکته و قیدق زن یوقت انگار.  بود شده رهیخ ییموال خانم دهان به زده ذوق نفس

 ییموال خانم.  کرد صفحه به ینگاه و آمد رونیب اتاقش از ییموال خانم یها دیتمج و فیتعر دنیشن با یرجب خانم.  بود افتخار

 : گفت

  ؟ چطوره-

 : گفت بود تر بزرگ سال چهار یال سه هم دیشا نفس یها سال و سن هم که یرجب خانم

 . نداره حرف-

 : گفت نفس به رو سپس

 .  جان یخزان نکنه درد دستت-

 : گفت ریز به سر نفس

 .  شده واقع مقبول خوشحالم.  کنم یم خواهش-

 : گفت یرجب خانم

  ؟ نشه واقع مقبول شه یم مگه-

 : داد اشاره بود آورده نفس یبرا که یچا وانیل به ییموال خانم.  گرفت یشتریب عمق لبخندش نفس

 .  یش یم گرم.  شده سرد داره سوز هوا.  دخترم کن جان نوش-

 .  کرد اش وسوسه وانیل یگرما بود ییموال خانم با حق.  برداشت زیم یرو از را یچا وانیل اطیاحت با و کرد تشکر نفس

 : گفت ییموال خانم

 عکس هم کتاب جلد یبرا یتون یم.  مجله از جدا.  نفس دارم کار یکل برات االن از.  ستهیب کارت قدر نیا خودته ریتقص-

 ؟ یریبگ



 : دینوش شیچا از یا جرعه نفس

 .  جان ییموال خانم بله-

 : کرد یرجب خانم به رو ییموال خانم

 ؟ مجله جلد یبرا میبذار رو عکس نیا هیچ نظرت-

 .  بود یب یب ی شماره.  کرد نگاه را لشیموبا و گفت یدیببخش.  کرد نواختن به شروع نفس تلفن

 ؟ جانم-

 : گفت جانب به حق نبود اش یحال ها حرف نیا که یب یب

 (؟ یخودت ؟ مادر نفس.  الو) ؟ یخوت ؟ نفس دا ؟ َهلو-

 .  کند حفظ را ژشیپرست کرد یسع نفس

  ؟ جونم.  خودمم.  جون مادر بله-

 : گفت بود کرده تعجب او زدن حرف طرز از که یب یب

 یم.  بخر ریس لویک مین یا یم یدار یوقت گمیم) ؟ ها نره رتیو ؟ گومیا چهِ  یاَشن.  بگر ریس لویک مین یویب یخیا گوم یا-

 . ( ها نره ادتی ؟ گم یم یچ ییشنو

 : گفت نفس

 .  جون مادر چشم-

 : گفت باخنده یب یب

 (؟ ییکجا.  یشد کالس با چقدر) ؟ یکُوُرون.  یدیاُو یسیلیاَنگ یَچند-

 راجع داد یم نظر او به یازگاه هر یرجب خانم و بود نفس یها عکس یتماشا گرم سرش ییموال خانم.  خورد را لبخندش نفس

 !  ها عکس به

 : زد پچ یگوش یتو و شد بلند شیجا از نفس

 ؟ یندار یکار.  چشم یرو به ریس لویک مین یگفت.  یب یب سرکار-
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 : گفت بود برخورده او به انگار که یب یب

 سرم تلفنو گهید حاال.  یرونیب همش یشد ول.  سرت تو خاک)؟ یُکن قطع سُرم فونیلیت ید حاال.  یدیاُو ییِولو.  نفتت یم یچ-

 (؟ یکن یم قطع

 .  نرود ییموال خانم یجلو شیآبرو خنده از که بود گرفته را خودش یجلو نفس

 برات رمیگ یم آم یم عصر ؟ یکن یم باهام یباز نامزد خودت قول به.  یب یب دارم کار.  سرم به دردت.  برم شکلت قربون-

 ؟ گرفت برات منو شماره یک نمیبب اصال.  گهید

 : گفت یب یب

 (یمردن الغر! ) گرفت ت شماره میس رعنا!  یَهلَنگ-

 .  شد یم بلند رعنا گور از ها نیا ی همه.  کرد رعنا نثار یفحش دلش یتو نفس

 .  برسون سالم بهش-



 : گفت یب یب

 (؟ یندار کار.  کنم قطع آد ینم دلم زدلمیعز) ؟ ینُور کار.  بوم نوم ین دارتید ِوه ِدل-

 . داشت شاتیفرما صبح تا بود یب یب به اگر.  کرد قطع را تماس آخر دست و کرد تشکر نفس
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 تنها و بودند رفته همه.  کرد یم یخداحافظ یرجب خانم با و گذاشت یم فیک یتو را لشیوسا ییموال خانم.  کرد رفتن قصد نفس

 .  بودند مانده نفر سه آن

 و کرد یم قفل را در ییموال خانم.  شدند خارج دفتر از هرسه سپس کرد چک را زیچ همه و کرد خاموش را ستمیس ییموال خانم

 یها نیماش همراه به ها آن که یوقت تا نه.  شود خارج دفتر از ها آن همراه خواست ینم نفس.  داشت عجله انگار یرجب خانم

 . بود کرده پارک جا آن ملوسکش با رضا که یوقت تا نه و بودند نرفته شانیباال مدل

 : گفت یرجب خانم

 .  رسونمت یم-

 : گفت کرد یم نگاه را لشیموبا و شد یم آسانسور وارد که یحال در ییموال خانم

 .  زدلمیعز یمرس-

 : زد برق شیها چشم سپس

 .  دنبالم آد یم خودش داده امیپ.  برگشته انگار دنشیند روز چند بعد-

 .  شدند خارج ساختمان از و کردند یخداحافظ ینگهبان از.  نشست لبش یرو یدار معنا لبخند یرجب خانم

 : گفت ییموال خانم.  کرد یخداحافظ شانیهردو به رو نفس

  ؟ زمیعز دنبالت آد یم یکس-

 : گفت نفس

 .  بله-

.  دیکش سرش یرو را کالهش و انداخت دوش یرو را اش کوله نفس.  گرفت فاصله ها آن از و گفت یخب اریبس ییموال خانم

 .  شد خارج دهانش از ها و کرد کینزد بهم را شیها دست

 : گفت نفس به و برگشت عقب به رفت نشیماش یسو به یرجب خانم.  نشود ابانیخ وارد حاالها حاال بود فرستاده امیپ رضا یبرا

 ؟ ینکن تعارف وقت هی هست نیماش ؟ برسونمت آد ینم یکس اگر زمیعز-

 : گفت بود شده سرخ سرما شدت از اش ینیب که نفس

 .  یرجب خانم ممنون آد یم گفت دوستم-

 است راه یتو که گفت رضا و گرفت را رضا ی شماره نفس رفتنش از پس.  شد نیماش سوار و نکرد تعارف نیا از شیب یرجب

 . 
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 : گفت ذوق با رایحم

 .  یتغار ته یاومد خوش-



 .  بود بسته آتل را چپش دست معمول طبق.  فشرد را دستش شهاب

 : گفت ینگران با رایحم

 ؟  یخوب-

 : گفت نشود ناراحت رایحم که آن یبرا شهاب

 . یعال-

 به دو با که را ییآشنا دخترک و کرد بلند سر شهاب.  بود مشهود اش یدلتنگ دنیند روز چند از پس.  شد صحبت گرم رایحم

 .ستینگر رفت یم است رضا نامش دانست یم که یپسر وانت سمت

 : گفت رایحم و کرد زیر را شیها چشم

 . زنه یم حرف آدم با انگار اصال.  شهاب بدم نشونت دیبا.  رهیگ یم یا العاده فوق یها عکس-

 سر به سر حال در رضا و کرد شیبازو حواله یمشت و بود رضا به حواسش جوان دختر.  بود ابانیخ یسو آن به مرد نگاهِ 

 رد یا رفته رو و رنگ وانت کنار از سرعت با نشیماش و کرد یدست شیپ شهاب .  درآورد حرکت به را نیماش بود گذاشتنش

 .  بودند کرده مشغول را ذهنش افکارش که یحال در شد

 

* 
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 میهوالحل

 

 حد به بود بسته آتل که یدست.  دهد نشان خود از یالعمل عکس شهاب که داد ینم فرصت یحت و زد یم حرف بند کی رایحم

 : افزود و کرد رایحم به ینگاه مین ؛ کرد یم درد مرگ

 .  ببند کمربندتو-

 : گفت و کرد یا خنده تک رایحم

 ؟ یآر یم در یباز سیپل ما واسه حاال ؟ داداش ؟ وا-

 .  کار مشغول سخت هیآتل آن در و است عکاس دانست یم.  بود گذاشته پا رایحم ی هینشر به دختر آن

 .  رایحم ندارم یشوخ که یدون یم-

 : افزود و بست را کمربندش خنده با رایحم

 !  اخمو سهیپل آقا خب یلیخ-

 . ستینگر رنگ قرمز چراغ به و زد هیتک پنجره به را آرنجش و ستادیا قرمز چراغ پشت شهاب

 : فرستاد رونیب را نشیسنگ نفس

 ؟ آد یم یک از-



 : دیپرس بود شده متعجب او ی باره کی سوال از که رایحم

 ؟ یک-

 : گفت یعاد نکند شک رایحم که آن یبرا

 .  دخترعکاِس  نیهم-

 .  کرد فکر یاندک رایحم

 .  شهیم یا هفته هی ؟ یگ یم رو یخزان نفس آها-

  ؟ شیشناس یم خوب-

 .  زد لبخند مهربان بودنش نیمت و یخزان یادآوری با رایحم

 چشم با تا منتها نداره حرف کارش بودم دهیشن.  آره ینم نه گم یم بهش یهرچ.  هیکار.  اس ساده و سر خدا ی بنده.  بابا آره-

 .  شد ینم باورم دمید ینم خودم

 : گفت رایحم.  بود شدن سبز یبرا آخر یها هیثان و قرمز چراغ به هنوز شهاب نگاه

 .  بشه هدر که استعداده همه نیا فهیح دمید یول.  دونم ینم یزیچ ازش ادیز.  داره اجیاحت شغل نیا به بودم دهیشن-

 با هردو و شد پسرک آن نیماش سوار یخزان که یآخر ی صحنه.  درآورد حرکت به را نیماش شهاب ، شد سبز چراغ عاقبت

 نگاهِ  کرد؛ رشیگ دست و کرد شک او به یوقت شد، رد لمیف مانند شیها چشم مقابل کردند هم گذاشتن سر به سر به شروع طنتیش

 .  بود نهفته شانیتو یخاموش طنتیش و زدند یم لبخند رنگ یعسل یگو دو آن ورشیمانت یتو از هرچند!  اش دهیترس

 : گفت رایحم

 .  ستین خوب ادیز اوضاع یعنی یبند یم آتل یوقت ؟ بهتره دستت-

 : گفت آرام شهاب

 .  خوبم-

 : داد تکان سر افسوس با رایحم

 .  مشخصه-

 : ستینگر برادرش رخ مین به ینگران با سپس

 ؟ دکتر یرفت-

 : گفت او به باره کی به بود غرق خودش افکار یتو که شهاب

 ؟ یچ-

 : دیپرس مردد رایحم

 . یشنو ینم صدامم گهید که شهاب یا پرونده چه گرمه سرت باز-

 : نشست لبش یرو یتبسم

 .  دکتر رفتم-

 : کرد نگاه شیرو به رو به دلخور رایحم

 ؟ گفت یچ دکتر-

 .  یش یم خوب زود.  بزنه حرف کم رایحم بگو گفت-

 : دیخند رایحم



 . باش تیسالمت فکر به کممی بابا ؟ ینداز یم گوش پشت قدر نیا چرا آخه.  ینرفت دکتر معمول طبق دونستم یم-

 یزخم بدنش از ییجا وقت هر.  دارد یجسم رفت یم ادشی که کرد یم فراموش قدر آن را خودش.  بود نیهم خدا ی شهیهم

 داد انجام که یکار نیاول بازگشت تیمامور از یوقت که بود ریدرگ یقدر به فکرش.  شد ینم یآفتاب خانه اطراف ابدا شد یم

 . بود یخزان یها تماس کردن چک

 زود ای رید.  دارد ربط هوشنگ به گفت یم حسش ، نداشت کردن صحبت قصد تلفن پشت از که یناشناس شماره همان هم باز

 .  آورد یدرم هوشنگ کار از سر

 یصدا.  داد جوالن شیها چشم مقابل گرید بار کی انشانیم یها طنتیش و دوستش نیماش یتو شدنش سوار و یخزان دنیدو

 ...." هیکار. اس ساده و سر خدا ی بنده.  بابا آره"  درآمد صدا به گوشش یتو رایحم
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 یهمراه تا نداشت یحساب و درست دندان که یب یب.  خواند یم"  یباَلل"  یسرخوش با رضا و بودند انداخته راه به آتش و منقل

 . گفت یم راهیب و بد رضا به و کرد یم نگاهشان پر توپ با کند شان

 : گفت یسرخوش با رضا

 .  سلطون زنه یم شمین داره عقرب نگاهت بدجور ؟ عشقم هیچ-

 .  زد یگاز باللش به رعنا

 .  ببند دهنت بزنه شین خودتو ومدهین تا-

 : گفت پر توپ با نفس

  ؟ عقربه یعنی میب یب ؟ ینزن زر شه یم-

 : گفت رعنا

 . حاال ُخب ؟ توام یآورد ریگ وقت-
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 : گفت یب یب

 (؟ چسبه یم بهتون نمک بدون اما.  خورم ینم که من)؟ جونتون وِ  َچسبِه نِِمک یب یول.  ُخُرم ین که مو-

 .  گرفت یب یب دهان مقابل را باللش و رفت اش صدقه قربان نفس

 .  خورم ینم ینخور نفس مرگ-

 : گفت رضا به رو و ستینگر نفس به افتخار با و کرد نگاه رضا به و داد اش ینیب به ینیچ یب یب

 .  تیر یم تف-

 : گفت پر یدهان با زد یم گاز ولع با که رضا

 .  بندم پشت یبند یم تیر یم تف هی آخرم دست.  ام خونه نیا حمال بگو خرو من ؟ یچ یبرا گهید ؟ سلطون-

 : گفت کرد یم لعنتش و تف و رفت یم ور ینمک و برشته بالل با شیها یمصنوع دندان با که یحال در یب یب



 بود ؟نرم ینکرد درست یکیمکز ذرت من واسه چرا. ) بُُخورم تِِرُسم ید نول و نرم ؟ ینِکرد راس یکیزِ  ِزک مو یس چه یس-

 (بخورم تونستم یم

 .  گذاشت شکمش یرو دست و شد پهن نیزم یرو رعنا

 ؟ ینکرد درست یکیز زک چرا.  گهید گه یم راست دِ .  میبخور ریت یاله.  میبخور ساالطان یب یب قول به-

 : گفت که داد مزه دهانش به انگار.  بزند یگاز نفس بالبل از توانست زحمت هزار به یب یب باالخره

 (. است مزه خوش انگار. ) خوئِه ُطمش ینیب-

 که بود ییها روز.  کرد نگاهش مهربان نفس

 باال سنش اش یب یب حال.  کرد بزرگش خودش روش به و کرد یم یدار نگه ازش زحمت هزار با یب یب و بود کوچک او

 .  گرفت ینم دل به یزیچ او از و داشت دوستش جوره همه.  طاقت کم و نازک دلش و بود رفته

 : گفت بود گذاشته منتقل یرو یگرید بالل که رضا

 .  است برنده و زیت جنگل ریش نیع هات دندون دونستم ینم خدا به.  سلطون-

 : دیخند نفس

 ؟ کهیف خودت مال نیع همه یکرد فکر ؟ یکرد فکر یچ پس-

 : گفت رضا به و زد ذرت به یگرید گاز یب یب.  شد بلند شان خنده یصدا دوباره

 ( زشت! ) شیل-

 .  خورد تکان شیها شانه خنده شدت از رضا

 .  ندون قدرم حاال ؟ ها خودمم زبونت هم وقت اون.  سلطون بختشون یپ رنیم ها نیا همه-

 : گفت یب یب

 .  راحت الیخ با ِگل ریز رمیا هم مو.  بخت یپ برن نویا-

 : گفت رضا

  ؟ یچ من په نامرد-

 .  کرد یم نگاه را خوردنش به ذوق با نفس.  زد بالل به یگرید گاز یب یب

 : گفت یب یب

 (.کنم یم دایپ برات هم ورگل ترگل دختر هی.  نترس. ) ُجوُرم تیس ورگل ترگل دَُور هی .  نره ات زهله-

 : گفت نفس به رو سپس.  کرد زدن دست به شروع رضا

 ؟ نه ای فضا میبر بزارم یسند ُشِوشه امشُ  هی ارمیب وانت جا نیهم حقشه-

 .  کرد نثارش یا وانهید و دیخند نفس

 

**** 
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 دوخت چشم رونیب به و ستادیا پنجره پشت بود آورده را ییموال خانم نظر مورد یها عکس که امروز.  دیبار یم وقفه یب باران

 و بود اتاقش یتو یرحمان خانم داستان ریسردب.  آورد شیها لب یرو یتبسم دندیبوس یم را پنجره شدت با که باران قطرات. 

 .   بود شلوغ سرش شدت به امروز

 .  دیند بود آمده که یزمان از هم یرجب خانم

 : گفت شد یم شتریب لحظه هر که باران شدت بخاطر نفس ذوق دنید با ییموال خانم

 ؟ یدار دوست بارونُ -

 .  بود عاشقش نداشت دوست.  داد تکان سر ینشدن وصف جانیه با برگشت سر پشت به نفس

 .  یلیخ-

 !  یرنگ رنگ یچترها.  بارونه تو که یآخر نیا خصوصا.  یگرفت یقشنگ یها عکس چه-

 : گفت ردیبگ ابانیخ از چشم که آن یب نفس

 . میگرفت خونمون بوم پشت رو میداشت یرنگ یچترها.  دوستامه و خودم دست هنر نیا منتها.  آره-

 : گفت ییموال خانم

 .  نکنه درد دستت-

 مثل که نبود شیجا سر حواسش و دیلرز یم شیها لب.  نداشت رو به رنگ انگار.  آمد رونیب یرجب خانم و شد باز اتاق در

 .  کند یپرس احوال و سالم او با گرم شهیهم

 : گفت ذوق با ییموال خانم

 ...نفس نیبب ایب.  مهسا ایب-

 .  گذاشت سر یتو هوا یب را چادرش.  شد یجار گونه یرو شیها اشک یخراب حال با مهسا

 : شد بلند یصندل یرو از ینگران با ییموال خانم

  ؟ مهسا شده یچ.  هللا بسم-

 : گفت نبود خوب حالش که مهسا

 ... بابام حاج.  بابام حاج-

 .  زد دور را زیم یمشهود ینگران با ییموال خانم

 .. یچ لیخل حاج ؟ شده یچ-

 .  کرد ستنیگر به شروع یبلند یصدا با مهسا

 .  دکتر بردنش یاورژانس کرده سکته گفت.  زد زنگ یمرتض.  بود خوب حالش-

 . دیکش درآغوش را او ییموال خانم

 .  باش آروم.  دلم زمیعز-

 .  رفت شانیسو به و ختیر شیبرا آب وانیل کی.  شد زانیآو شیها لب یرجب خانم ینگران دنید با.  آمد خودش به نفس

 .  دینباش نگران.  یرجب خانم بشن خوب زود که یاله-

 : گفت هیگر با مهسا.  گرفت مهسا یها لب یسو به سپس.  کرد تشکر مهربان و گرفت نفس از وانیل ییموال خانم

 ... بمونم جا نیا تونم ینم دیببخش.  ارمیب طاقت تونم ینم بشه کم بابام حاج از مو تار هی اگه.  جان رایحم برم دیبا-



 یحت و فتدیب تالطم به قدر آن نبودنش از که باشد مهم قدر آن یکس شد یم مگر کرد فکر خودش با.  کرد نگاهش محزون نفس

 نبود فکر.  بود دهینچش وقت چیه را داشتن مادر و پدر یمعنا و نداشت اش یب یب جز را یکس خودش دیشا.  زدیبر اشک فراتر،

 !  کرد دگرگون را حالش یب یب

 : گفت ییموال خانم.  بود پاچه دست.  درآورد فیک یتو از را نشیماش چییسو مهسا

 ... نمیبب خانم هیمرض بزنم زنگ بذار خطرناکه.  بارون نیا تو زمیعز-

 : گفت هیگر با مهسا

 آب گفت کرد قطع زود هم یمرتض.  ده ینم جواب رمیگ یم رو مامان شماره یهرچ.  نمشیبب برم دیبا.  جان رایحم.  نه.  نه-

 ! ینگران از رمیم یم دارم.   ایب نیزم بذار دستته

 : گفت و دیکش یقیعم نفس.  کند آرامش چگونه بود مانده که رایحم

 .  میر یم باهم سایوا.  یبر حالت نیا با بذارم تونم ینم.  خب اریبس-

 : گرفت نفس یسو به را آب مصرف بار کی وانیل مهسا

 .  زمیعز ممنون-

 اوضاع دنید با بود یحال کی دلش اما.  کند درکش دیبا که طور آن توانست ینم هرچند.  فشرد آرام و گرفت را دستش نفس

 ! مهسا شانیپر

  ؟ آد یم بر دستم از یکمک-

 .  بست آرام را سشیخ یها چشم مهسا

 ... ان وابسته ان ییبابا دخترها یدون یم.  دارم دوست یلیخ بابامو حاج.  زیعز کن دعا-

 : گفت و کرد نگاه مهسا به بزند پلک که آن یب.  ماند حبس اش نهیس یتو نفس!  دانست ینم که خدا به نه

 . خدا به توکل.  شن یم خوب شاهللا ان-

 : گفت نفس به رو رفتن قبل.   داد یرحمان خانم به را دفتر یها دیکل رایحم

 . رسوندمت یم وگرنه دارم عجله باشه؟.  برو اومد بند بارون.  دخترم بمون-
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 : کرد نگاهش بخش نانیاطم نفس

 .دینذار خبر یب منو.  همراهتون به خدا-

 یرحمان خانم از.  دیایب دنبالش به که بزند زنگ بود گفته او به.  گرفت را رضا ی شماره ؛ کرد نگاه را رفتنشان پنجره پشت

 .  شد خارج دفتر از و کرد یخداحافظ

 

**** 

 

.  کرد یم پر را گوشش که بود ییصدا تنها باران برخورد و شهیش یرو نیماش یها پاکن برف یصدا.  دیبار یم وقفه یب باران

.  شهاب سالم"  گشود را امیپ متعجب او یسو از یامیپ دنید با ردیبگ را رایحم ی شماره تا درآورد کت یتو از را لشیموبا

 مارستانیب میرفت مهسا با ستین خوب لیخل حاج حال.  بهت رسه یم یک اممیپ دونم ینم یستین دسترس در رمیگ یم تماس یهرچ

".... 



 با که دید را یدختر کردند یم ییخودنما نیماش ی شهیش یرو که یباران قطرات و پاکن برف انیم از ؛ دیکش یا کالفه پوف

 یم را یکس ی شماره که انگار ؛ کرد زیر را شیها چشم!  نبود  ابانیخ در یا جنبده چیه.  آمد رونیب ساختمان از سرعت

 آسمان از که وقفه یب باران به و بود دهیکش درآغوش را شیها دست. بود مشخص رفتارش از یکالفگ.  داشت عجله و گرفت

 .  ستینگر یم بود یجار

 به پا و کرد دله کی را خودش نفس بعد لحظه چند.  بود مانده نرفتن و رفتن نیب جدال انیم انگار و بود نشست لبش یرو یلبخند

 .  بود برداشته سنگ پاره عقلش و نداشت یحساب و درست حال هم یخزان انگار.  گذاشت ابانیخ دل

.  کرد یم دایپ یتاکس بالخره ابانیخ یانتها دانست یم.  کرد زدن قدم به شروع سرخوش و کرد بلند آسمان به را سرش نفس

 یم باران ریز هم آن زدن قدم لذت!  نشد هم بد نیهمچ الشیخ به اما.  ردیبگ رایحم از را یآژانس ی شماره رفت ادشی هرچند

 . بودنش حواس یب نیا ی همه به دیارز

 دارد رفتن قصد سرش پشت نیماش که نیا فکر با!  کرد زدن قدم به شروع توجه یب ؛ کرد جلب را اش توجه ینیماش بوق یصدا

 یرنگ اهیس نیماش یسو به.  درآمد صدا به گرید بار کی نیماش بوق.  داد ادامه زدنش قدم به و دیکش کنار ؛ است شده مانع او و

 خواست یم اگر!  ماند ردتشانیبگ برق که یافراد مانند باره کی او و آمد نییپا نیماش ی شهیش. دیچرخ بود جوارش هم که

 هیسا به هیسا و شده اش یزندگ کابوس انگار که یمرد به فراخ یها چشم با و بود دهیترس.  بود دروغ دهینترس که کند اعتراف

 .  باشد یاتفاق نداشت امکان نه.  دیببن جا نیا هم آن را او شد ینم باورش.  ستینگر کرد یم بشیتعق

 که آخرش!  بود یوانگید اما بگذارد فرار به پا توانست یم.  کند کار چه بود مانده مستاصل نفس ، کرد باز را نیماش در شهاب

 . بود کرده بشیتعق جا نیا تا که داشته کارش حتم به!  چه

 عطر و سرما از یموج شدنش وارد با.  شد نیماش سوار و کرد باز را نیماش در یمعطل یب نداختین تا و تک از را خودش

 .  کرد پاک را صورتش شال ی لبه با کرد یم چکه آب صورتش از.  دیچیپ شهاب ینیب یتو نشیریش

 : گذاشت شیپا یرو را اش کوله

 .  سالم-

 .  سالم کیعل-

 ! بود گرم نیماش یتو بود آن اش یخوب.  بود کرده مشت سرما شدت از را شیها دست

 .  دیبگو چه دانست ینم

 ؟ سرگرد جناب افتاده یاتفاق جا؟ نیا شما،-

 : گفت بود دوخته چشم شیرو به رو به که طور همان دید یم را حرکاتش چشم ی گوشه از که شهاب

 .  شدم یم رد داشتم کن فکر-

 : گفت جانب به حق.  دوخت چشم رونیب به کند نگاه دستش کنار مرد به که آن یب

 ؟ یاتفاق قدر نیا-

 : گفت باره کی به نفس.  درآورد حرکت به را نیماش و کرد سکوت شهاب

 !  دیدار کارم چه بدونم بود نیا بابت شدم سوار اگر.  دیستیبا لطفا-

 با بدهد صحبت ی اجازه او به که آن یب.  شد معطوف او دست به نفس نگاهِ .  گرفت فرمان به را اش بسته آتل دست شهاب

 : زد لب بود ها یباز سیپل و دزد نیا از یناش که یمشهود یخستگ

 دارم نشستم گوشه کی.  غمبریپ ریپ به بابا.  نیزم تو رفته شده آب اصال.  ندارم خبر شده گور به گور هوشنگ از من دیکن باور-

.  شده نشیتر ارزش یب واسم هوشنگ مثل یکی شدن گور و گم گهید که دارم مشغله قدر نیا.  کنم یم رمُ ینم بخورُ  یزندگ

.  دارم آرامش اصال. دستش از کشم یم یراحت نفس هی دارم سرگرد جناب شه ینم باورتون.  رفت که بهتر همون اصال...اصال

 خونه که افتاده چو محل تو االن.  اومد یم و رفت یم یمشتر راست و چپ.  بود کارونسرا نبود خونه که خونه بودش، یوقت

 !  یمشتر به برسه چه کنارش از شه ینم رد یحت هم پشه گهید مراقبت تحت



 پر دو گرید دست با.  کرد جلب را اش توجه شد گرفته مقابل که یکاغذ دستمال.  گرفت دهانش مقابل دست و کرد یا عطسه

 به دیارز یم.  بود باران عاشقان از او.  نبود مهم شیبرا هرچند.  خورد یم یبد یسرما حتم به.  کرد تشکر و برداشت دستمال

 .  اش یروز شبانه یها لرز و تب

 .  دیچرخ شیسو به سرگرد جناب سکوت با

 ... دیبد اجازه اگر حاالم-

 : دیپر کالمش انیم شهاب

 ؟ یر یم کجا-

 .  کرد جمع را شیپا و دست که ،ینرمش چیه یب بود یجد قدر آن لحنش

-.... 

 به را شالش از افتاده رونیب یموها و دیکش یم جلو را شالش نامحسوس طور به دخترک.  ستینگر یخزان  رخ مین به شهاب

 . نشست سرگرد یابروها انیم یپررنگ اخم.  کرد یم تیهدا داخل

 

#116 

 

 : گفت تیجد با

 .  شمام با-

 . کرد یم معذبش و بود نیسنگ و گرم یادیز نیماش یفضا.  دیبلع را دهانش آب نفس

 ! شما از ممنون.  شم یم ادهیپ جا نیهم من-

 ؟ یر یم کجا-

 ینیسنگ ءیش اما بزند یحرف که کرد باز دهان نفس.  اوردیب حرف حرفش یرو نتوانست که بود کرده ادا یجد و نیسنگ قدر آن

 خفه غیج و گرفت صورتش مقابل دست دهیترس نفس.  ختیر فرو یبیمه یصدا با نیماش یجلو  شهیش و کرد برخورد شهیش به

 .  کردند دایپ درز نیماش داخل به باران قطرات حال.  دیکش یا

 : گفت تیجد با نفس به رو.  شد ادهیپ نیماش از زده شتاب سرگرد

 ؟ یدیفهم.  نشو ادهیپ نیماش از یطیشرا چیه تحت.  نییپا ببر سرتو-

 یها تکه.  داد تکان بار نیچند را سرش.  کردند یم برخورد بهم شیها دندان حال دیلرز یم خودش به ترس شدت از که نفس

 سرش به زدند یم تر طرف آن وجب کی اگر ستینگر بودند کرده پرت نیماش یتو که یآجر به.  بود افتاده لباسش یرو شهیش

 ! افتاد جانش به لرز فکرش از و کرد یم اثابت

 یم.  زد یم حرف میس یب با انگار که دید را سرگرد  ، بود خلوت ابانیخ.  شد خارج اش نهیس از مقطع مقطع شیها نفس

 کلیه یقو مرد سه یدود یها شهیش با یرنگ اهیس نیماش یتو از.  دهد حیترج ماندن به را رفتن و کند باز را نیماش در خواست

 . بود معلوم شانیها چشم فقط و بودند زده اهیس نقاب و نبود معلوم شانیها صورت.  آمدند رونیب

 با سرگرد شدن زیگالو دنید با ، بودند کرده محاصره را سرگرد.  کرد برخورد نهیس به گنجشک مانند قلبش ترس شدت از نفس

 یقو مرد سه با شدنش زیگالو اما بود تنومند و یقو سرگرد.  کرد نجوا ییوا یا و گذاشت دهان مقابل را شیها دست ؛ سه آن

 .  بود یسخت کار خودش مانند کلیه

 !  دیرس یم راه از یکس حداقل کاش یا

.  است غلط یکار چه و درست یکار چه یطیشرا نیچن در دانست ینم.  کرد دنیلرز به شروع داشبورد یتو سرگرد لیموبا

 لیموبا بار نیهزارم یبرا.  زد شکمش یتو یمشت و کرد استفاده او یحواس یب از یشخص ؛ ستینگر سرگرد به و کرد بلند سر



 را اش بسته آتل دست و افتاده نیزم یرو حال  ؛ شد روانه سرگرد یسو به گرید بار کی نفس نگاه.  کرد دنیلرز به شروع

 ... بود یجار سرگرد دهان از خون و دیبار یم تر تمام هرچه یرحم یب با باران حال. بود گذاشته کتف یرو
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 دیهوالمج

 حس شد یم اش چهره تک تک در را درد ، آورد ینم کم سرگرد.  بود ها مرد انیم یریدرگ شاهد باران ریز قهیدق چند دینفهم

 اش نهیس ی قفسه به یمشت.  کردند حمله او به سو هر از مرد سه.  کرد یم دفاع خودش از یسخت به و آورد ینم کم اما کرد

 به قبل از تر کوبنده نفس قلب ، گرفت سرگرد یسو به تفنگ ها مرد از یکی عاقبت.  زد شکمش هی یمشت یگرید و کرد اثابت

 نیچند کند یم دارشیب غر با یب یب که ییها همان از وحشتناک خواب کی.  ندیب یم خواب دارد کرد حس.  کرد برخورد نهیس

 نیماش سوار و دیدو یم ابانیخ یانتها به شدن سوار از قبل کاش یا.  نداشت را یا صحنه نیچن دنید طاقت ؛ زد پلک بار

 ینم دلش.  کرد مشت را شیها دست و بست محکم را شیها چشم نفس.  دیچیپ هوا یتو تفنگ کیشل یصدا.  شد ینم سرگرد

 .  کند نگاه شیرو به رو وحشتناک ی صحنه به گرید خواست

 : دیچیپ گوشش یتو کرد یم صدا وحشت با را یکس که یمرد یصدا افتاد شمار به شیها نفس

 . شهاب.  شهاب-

 سرگرد سر یباال بود دستش یتو اسلحه که یمرد.  بود خون غرق نیزم یرو مرد سه آن از یکی.  کرد باز را شیها چشم نفس

 لباس با مرد چند.  گرفتند قرض گرید یپا دو و داشتند پا دو گرید مرد دو ، شد ادهیپ نیماش یتو از شتاب با نفس.  ستادیا

 .  دندیدو دنبالشان به یشخص

 .  باشد افتاده شیبرا یاتفاق حال و بود کنارش سرگرد گذشته ی لحظه چند نیهم در کند باور توانست ینم

 : زد زانو شهاب کنار لهراسب

 ؟ یخوب-

 : گفت یا رفته لیتحل یصدا با شهاب

 .  آره-

 : گفت سپس.  زد شیبازو به یآرام مشت بود شده زنده و مرده بار هزاران فتدیب شهاب یبرا اتفاق که نیا از لهراسب

 ؟یش بلند یتون یم-

 

 لهراسب کمک به.  شد زیخ مین یسخت به که قدر آن.  داشت درد بود کرده برخورد شکمش یتو که یپ در یپ یها مشت یلیدل به

 ینم که کرد یم درد یقدر به گرشید دست گرفت شکمکش به دست شهاب.  دیبار یم وقفه یب باران.  شد بلند نیزم یرو از

 نیماش از بود خواسته او از شیپ قهیدق چند تا که یدختر دنید با کرد بلند را سرش.  بود رفته در حتم به.  دهد حرکتش توانست

 دور به اش دخترانه یایدن و او یبرا یناگهان اتفاق نیا حجم.  ستینگر کرد یم نگاه او به ینگران با مستاصل حال و نشود ادهیپ

 را نگاهش رد لهراسب.  بود شده دهیکش آب موش مانند.  بخواند توانست یم اش زده وحشت نگاه از را نیا و بود تصورش از

 : گرفت آشنا رنگ نگاهش دخترک دنید با گرفت



  ؟ کنه یم کار چه جا نیا دختره نیا-

 : کرد یا سرفه تک شهاب

 .  برسوننش بسپار.  مفصله-

 .  شد نیماش سوار لهراسب  کمک به.  نکرد جواب سوال را شهاب آن نیا از شیب و گفت یا باشه لهراسب

 .رساند او به را خودش زده شتاب یها قدم با لهراسب.  گرفت دست یتو را سرگرد لیموبا نفس

 : گفت نفس

  ؟ خوبه سرگرد جناب حال-

 : گفت لهراسب

 .  ستین بد-

 : گفت نفس

 ... داشتن... داشتن-

 .  داشت هراس زدند یم کشت قصد به را او داشتند که نیا گفتن از

 : گفت او به رو سپس کرد صدا را یمرد لهراسب

  ؟ باشه دیکن فراموش رو نیدید که یاتفاق-

 یتو خواست یم.  کردند یم برخورد یعاد قدر نیا شد ینم باورش.  ستینگر بود نشسته نیماش یتو که سرگرد به مردد نفس

 به آرام کرد یسع وجود نیا با.  نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم.  کشتند یم داشتند را خدا ی بنده که بزند ادیفر مرد صورت

 .  دیبرس نظر

 عمر البد داشت یمثل و حرف یزیچ هر یبرا که قول به.  بود فتادهین جا دیبا که طور آن نفسش و دیکوب یم وقفه یب هنوز قلبش

 .  دیکش یم نفس هنوز که بود ایدن به سرگرد

** 

 .  نشست یم یصندل یرو یهرازگاه و زد یم قدم مارستانیب یراهرو یتو

 دستش به را همراهش تلفن و شد یم مطلع سرگرد اوضاع از دیبا.  کرد نگاه اش صفحه به.  دیلرز دستش یتو سرگرد لیموبا

 . رفت یم و داد یم
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 انتظار از خسته !  بود سردش.  کردند نگاه بود سیخ شیها لباس که او به مشکوک پرستارها.  ماند منتظر راهرو یتو قهیدق چند

 .  نشاند لبش یرو یتبسم لهراسب.  شد گشوده در.  نواخت در به یا تقه و رفت کردند یبستر را سرگرد که یاتاق یسو به

  ؟ دیاومد یجد یجد شما-

 . شود خبردار سرگرد یجسمان اوضاع از کرد یم حکم ادب.  بود گرفته لهراسب از را مارستانیب آدرس

  ؟ داره یمورد.  بله-

 .  دییبفرما.  ابدا-

 : دیپرس آرام نفس

 ؟ کنم صحبت سرگرد با تونم یم-



 آمدن ی متوجه شهاب.  کرد رفتن قصد بود سرگرد سر یباال که یدکتر.  کرد اش ییراهنما داخل به و گفت یا بله لهراسب

 سیخ یها لباس با.  کرد یم چه جا نیا دختر نیا ، داد اشاره بود آمده که اشاره نفس به لهراسب.  زد پلک بار نیچند شد یخزان

 عمرش صحنه نیتر ترسناک شیبرا حتم به که بود یا صحنه تماشاگر امروز!  حال یب شیها چشم و بود سرخ هنوز اش ینیب. 

 .  شد خارج اتاق از آرام لهراسب.  آمد یم حساب به

 : ستادیا مقابل نفس

 ؟ سرگرد جناب خوبه حالتون-

 .  بود درآمده یرگیت حالت از شهاب ی چهره

 : گفت یدار خش یصدا با

 ؟ یکن یم کار چه جا نیا.  ممنونم-

 : گفت آرام دیکش یم خجالت مقابلش.  برد نییپا را سرش نفس

 . گرفتم همکارتون از رو جا نیا آدرس.  اومده سرتون ییبال دیشا گفتم. شدم نگرانتون یلیخ-
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 سال و سن هم آمد یم او به .  زد را حرفش لهیپ لهیش یب و ساده دخترک قدر چه ؛ کرد نگاهش بزند پلک که آن یب جوان مرد

 .  باشد اش زاده خواهر یشاد

 : زد لب داشت درد که شهاب

 .  ممنون-

 : افزود سپس

 ؟ یشد ادهیپ نیماش از چرا.  یستین یکن گوش حرف دختر-

 یادآوری او به خواست یم انگار بود یطور سرگرد لحن.  نشست لبش یرو یکمرنگ تبسم.  کرد بلند را سرش باره کی به نفس

 . شد فرما حکم انشانیم سکوت لحظه چند.  کند یم را خودش کار شهیهم کند

 : گرفت او یسو به را لیموبا

 . بود داشبورد یرو.  همراهتون تلفن نیا-

 که نفس.  زده لشیموبا به دست او که بود بیعج شیبرا انگار.  برد باال را شیابرو یتا کی.  گرفت دستش از را لیموبا شهاب

 : کرد یدست شیپ ردیبگ قرار سوءظن مورد بود نگران

 خداروشکر یعنی.  ندادم جواب من دیکن باور اما.  خورد یم زنگ هم لتونیموبا و بود ییزا استرس طیشرا اما دیببخش-

 ... دیرس همکارتون

 .  بست مکث با را شیها چشم سرگرد

  ؟ خواستم حیتوض شما از من-

 .  بود بدتر حیتوض صد از نگاهش اما بود نخواسته حیتوض.  دیگز را لبش درون از نفس

 .  شما لیموبا نیا صورت هر در-

 : افزود سپس

 .  شدن نگران التونیع و عهد کنم فکر-

 منتظر بود شده متعجب او یزبان بلبل از که مرد.  برگشت سرگرد یسو به یحرف یادآوری با که برود که گرد عقب سپس

 .  کرد نگاهش



 : گفت نفس

 ! نیزم تو رفته شده آب انگار اصال دییبفرما باور.  سرگرد جناب ندارم یخبر چیه هوشنگ از من -

 : گفت بود شده کالفه او یتکرار یها حرف از که سرگرد

 ؟ دمیپرس سوال ازت من-

 .  بود مانده واج و هاج نفس

 

-.... 

 : دیپرس تر مصمم شهاب

  ؟ دمیپرس سوال.  بده جوابمو-

 : گفت آرام نفس

 . نه-

 .  بگذارد او سر به سر امدین بدش

 ؟ باشه خاطرت به اگه!  پرسن یم گهید یجا رو ها سوال-

 شده یعصب که نفس.  کرد نگاهش تیجد با شهاب.  زد پلک بار نیچند.  دیپر نفس رخسار از رنگ ییبازجو اتاق یادآوری با

 : گفت بود

 جناب دیکن باور.  دردسره هزار نبودش و بود که کنه چکارش بگم خدا.  کجاست دونم ینم اصال.  خدمتتون کردم عرض که من-

 .... جون از دور... است زنده.  طوره چه حالش رشیپ مادر نهیبب.  گرده یبرنم یحت که شه یم نیتام یجا کی از سرگرد

 : افزود و دیگز را لبش درون از

 .  است مرده-

 : گفت شهاب

 ؟ نه مگه.  مونه ینم ابر پشت ماه صورت هر در-

 .  بود شده خسته گرید.  گرفت سرگرد نافذ و اهیس یها چشم از نگاه نفس

 .  نیگ یم درست بله-

 حال نیا با.  دیایب خوشش جسارتش از شد سبب کردند یم داد یب را ترس که شیها چشم اما.  آورد ینم کم و بود یشجاع دختر

 که بود یاتفاق امروزشان دارید بداند خواست یم و بود کرده ریدرگ را ذهنش یسوال که نفس.  نکرد کم را تشیجد از یا ذره

 :گفت باره کی به.  نداشت شک

 ... سرگرد جناب-

 .  شد مانیپش نفس که کرد نگاهش منتظر شهاب

 : کرد رفتن عزم سپس نفس لهراسب شدن وارد با.  شد نواخته در به یا تقه

 .  دیباش سالمت دوارمیام.  تون اجازه با-

 . کرد نگاه دخترک و شهاب به متفکر لهراسب

 : کرد شیصدا ستینگر رفت یم در یسو به زنان قدم که نفس به رو شهاب

 ؟ یخزان خانم-

 .  گذاشت حساسش شغل حساب به را بودنش نیب بد.  باشد یبد آدم آمد ینم او به.  کرد نگاهش و برگشت سر پشت به نفس



 ؟ بله-

 . ببر ادتی از رو یدید یهرچ.  کن فراموش امروزو-

 : زد لب وجود نیا با اما بود یسخت کار هرچند.  داد تکان سر بود نیسنگ شیها چشم و داشت یبد سردرد حس جوان دختر

 .  حتما-

 : افزود و گرفت باال را لشیموبا شهاب

 .  ممنون هم یاحوالپرس و لیموبا بابت-

 ! رفت و گفت یا اجازه با و نشست لبش یرو ینینمک لبخند جوان دختر

 : کرد شیصدا شهاب.  کرد نگاه شهاب به متفکر لهراسب

 ؟ لهراسب-

 .  دیچرخ او یسو به

 ؟ داداش بله-

 : گفت یدار خش یصدا با شهاب

 .  برسوننش بسپار-

 از حرف یب و کرد نگاهش مکث با لهراسب.  کرد صلب او از را یسوال هر شهاب یجد نگاه.  بپرسد سوال خواست لهراسب

 .  شد خارج اتاق

 

**** 
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 : دیچیپ گوشش یتو رایحم یصدا

  ؟ ییکجا ؟ جان شهاب یخوب-

 ! بود عادتش.  کند نگران را یکس خواست ینم

 شده؟ یچ بگو.  رایحم خوبم-

 ؟ دیرس دستت به اممیپ.  شهاب نداره یفیتعر حالش لیخل حاج-

 . کرد استراحت و دهیکش دراز کاناپه یرو بود دهیرس خانه به یوقت از.  بود کرده فراموش پاک

 ؟ چطوره حالشون االن.  کردم فراموش کل به-

 : گفت یمحزون یصدا با رایحم

 . کنم یم دق دارم نداره یحساب و درست اوضاع.  نپرس شهاب نپرس-

 : زد پچ یگوش یتو رایحم.  دیرس شهاب گوش به خط پشت از یا هیگر یصدا

 .  زهیر یم اشک داره میاومد که یساعت همون از خدا ی بنده مهسا-

 ختهیر برهم افکارش و شلوغ شدت به سرش اواخر نیا دانست یم.  داشت دوست را لیخل حاج.  کرد رها باره کی به را نفسش

 .  اوردیب فشار خودش به که اندازه نیا به نه اما.  است

 . رایحم بزن زنگ بهم دیداشت اجیاحت یزیچ-



 : گفت منقلب

 . کنم یم هماهنگ خانوم حاج با.  آم یم حتما-

 . ندیبب مارستانیب کنج را پدرش گلستان گرمابه قیرف خواست ینم دلش.  کرد قطع را تماس سپس
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 چیه به یزندگ نیا.  بست خسته را شیها چشم و گذاشت یشانیپ یرو را ساعدش.  داشت دوست نیحس حاج مانند را لیخل حاج

 .  کرد ینم رحم کس

**** 

 عکس و نبود کار از یخبر که شد یم یروز چند.  داشت را ییموال خانم ی شماره عوضش ، نداشت را یرجب خانم ی شماره

 دخترها گفت یم.  شد ینم دور شیها چشم از یا لحظه مهسا محزون و یاشک یها چشم.   بود آماده رایحم نظر مورد یها

 یبرا ایدن نیا.  خواست یم مهسا که شود یهمان خواست یم دلش اما کند در را اش جمله توانست ینم او هرچند.  هستند ییبابا

 ! داشت جا هم او پدر

 یصدا آخر ی لحظه در بشنود خط پشت از یجواب گرید که بود شده دیناام بوق چند از پس.  گرفت را ییموال خانم ی شماره

 : دیچیپ گوشش یتو ییموال خانم گرم

 .  جان نفس سالم-

  ؟ نیخوب ییموال خانم سالم-

 : زد لب بود مشهود شیصدا از یخستگ که ییموال خانم

 .  الحمدهللا-

 : گفت نفس

 ؟ چطوره پدرشون حال.  نداشتم رو یرجب خانم ی شماره-

 .  کرد خارج نهیس از آه همراه به را نفسش ییموال خانم

 .  نداره یفیتعر-

 .  سوخت یم یداشتن دوست لیخل حاج حال به دلش و بود بغض پر شیصدا

 : گفت محزون نفس

 ؟ ستین یدیام-

 جان نفس.  مراقبته تحت پدرش.  نداره یمناسب یروح طیشرا مهسا.  نیسنگ هم زبونشون.  شده فلج بدنشون و کردند سکته-

 .  میناراحت همه.  کن دعا پدرش یبرا

 : گفت نماند شیبرا یرمق و بود شده ناراحت عمال که نفس

 .   کنند دایپ شفا شاهللا ان.  بودم فکرشون تو یلیخ دییبفرما باور روز چند نیا.  دوارمیام-

 : گفت رایحم

 شدت به سرم ریز هم االن و کنه صحبت تلفن بخواد که نداره یمناسب یروح طیشرا مهسا یگرفت تماس که ممنون.  نیآم یاله-

 .داره پدرش به یادیز یوابستگ شده فیضع

 : کرد زمزمه نفس

 !  شد فیح.  زمیعز یاله-



 : گفت بغض پر بود نیغمگ تینها یب که رایحم

 .  بده رخ اتفاق نیا یناگهان کرد یم رو فکرش یک.  داشت آرزوها مهسا یبرا.  لیخل حاج داشت ییها برنامه چه!  فیح-

 :  افزود آورد ادی به را یمطلب ییموال خانم.  سپرد گوش ییموال خانم یها حرف به مغموم نفس

 .  یایب حتما یداشت دوست اگر که دم یم اطالع بهت شه یم برگزار ختم لیخل حاج یسالمت یبرا هفته نیا جان نفس-

 : کرد استقبال ییموال خانم شنهادیپ از.  شد یم دعوت ییها مکان نیچن به بود بار نیاول

 .  رسونم یم خودمو تونستم حتما بله-

 : گفت یمهربان با سپس

 ؟ جان ییموال خانوم-

 : گفت یمهربان با برد یم لذت ییآشنا اندک نیهم در معرفتش و نفس تیترب از تینها یب که ییموال خانم

 ؟ دلم جان-

 .  خدا به کنم ینم غیدر آد یبرم ازم یکمک اگر-

 وقت خودمم مدت نیا.  باشن آماده کردم سفارش که ییها عکس همون تنها ستین یکار.  بامحبت دختر ممنون.  زدلمیعز-

 در اومده خوشش کارت از خواد یم عکس چند دوستام از یکی یراست.  میکن یم صحبت مفصل نمتیب یم.  دفتر برم نکردم

 .  کنم یم آشناهتون وقت اسرع

 .  کرد تشکر بود شده زیلبر ییموال خانم یمهربان همه نیا از قلبش که نفس

 .  ازتون ممنون-

 ییجا وقت چیه.  فرستاد را بخوانند قرآن لیخل حاج یسالمت یبرا بود قرار که یمحل آدرس ییموال خانم تماس کردن قطع از پس

 رفت شانیها یا محله هم از ریغ با که نبود یطور طشانیشرا ها آن با آمد و رفت و شیها محله هم ی خانه جز برود نداشت را

 هم و شود آشنا گرانید با هم و برود فرستاده شیبرا را آدرسش ییموال خانم که یمکان به آمد ینم بدش انگار حال و کند آمد و

 .  کند یثواب
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 هوالحق

 .  کرد تن را بود کرده آماده یرجب خانم ی خانه به رفتن یبرا که ییها لباس

 فیک و کرد یم تن خانمانه یها لباس گونه نیا یوقت.  رفت اش صدقه قربان دل در و کرد نگاه قامتش و قد به ذوق با یب یب

 .  گذاشت سر یرو را شالش.  دیپسند یم شتریب یب یب گرفت یم دست به را شیبایز

 ؟ قشنگه یب یب-

 : داد تکان سر ذوق با بست را شیها چشم یب یب

 .  یلیخ-

 کردنش نگاه یبرا یب یب و کرد یم جلوه تر بلند قدش حال ، کرد پا به بود یسانت سه شان پاشنه که را اش یمشک یها کفش

 . بود برده ارث به نیرحسیام از را قدش یبلند.  گرفت یم تر باال را سرش

 .  دیبوس را سرش و کرد بغلش یمهربان با نفس.  زد چنبر شیگلو یتو بغض شباهت نیا یادآوری با یب یب



  ؟ یب یب یبخور غصه نمینب-

 را اش یلر یها سرود تنها و کرد یم سکوت گرفت یم دلش و خورد یم غصه یوقت.  نداشت گفتن یبرا یحرف انگار یب یب

 .  ختیر یم اشک ها ساعت و خواند یم

 ( یاین وقت رید. ) یاین مجال رید-

 .  شد خارج خانه از و گفت یچشم.  باشد تنها دارد دوست که دیفهم نفس

 گهید یکی انگار"  کرد یم تن را بلندش یمانتوها که یزمان افتاد رعنا حرف ادی به.  نشست یم تنش یتو و بود بلند شیمانتو

 با امروز بیعج اما.  دیپسند یم شتریب را دنیپوش پسرانه و کرد ینم تن را اش خانمانه یها لباس که بود ها مدت "  یشد

 یوقت خصوصا کرد یم شتریب را نفسش به اعتماد بلندش قد.  است شده دختران ی همه مثل کرد یم حس لباس نیا دنیپوش

 .  کردند یم جادیا صدا شیها کفش ی پاشنه یصدا

 : گفت دنشید با شاشا آقا که شد یم رد یدولپ یفالفل از

  ؟ دختر یخودت-

 : افزود تعجب با شاهپور آقا.  دیخند نفس

 .  باش خودت مواظب. عامو ینخور چشم.  نشناختمت-

 در واقع آدرس و کرد خم ار سرش ستادیا کنارش یرنگ زرد نیماش شانس از.  ماند یتاکس منتظر زده خجالت و کرد تشکر

 بود روز کی نیهم اما کند امتناع خواست.  شود سوار نداشت یمشکل شیبرا اگر که گفت او به را یمبلغ راننده.  گفت را هیاقدس

 یب بود نگران.  ستین مشخص آمدنش که بود گفته رایحم به.  شد یم شروع شان برنامه چهار ساعت.  کند رید توانست ینم و

 .  اوردیب نه و نکند صادر را رفتنش ی اجازه یب

 معذب حس.  بماند نیماش منتظر و شود ادهیپ نیماش از مرتبه نیچند وضعش و سر نیا با خواست ینم دلش.  شد نیماش سوار

 ازش شهیهم که یخود همان اما.  بود اش یواقع خود هم دیشا دانست ینم!  نبود خودش ها لباس نیا یتو انگار و داشت بودن

 . کرد یم فرار

 در.  داشت دوست را ها آدم انیم بودن جمع یتو.  رفت یم ییها یمکان نیچن به که بود یبار نیاول.  داشت جانیه و ذوق

 دلش یرو یا ورزنه مهسا یادآوری با.  کرد دوره را بود کرده آماده مهسا دل یتسل یبرا که ییها حرف خودش با ذهنش

 .  کرد ینیسنگ

 پهن ابانیخ.  کرد نگاه ها خانه پالک به یتاکس رفتن از پس.  کرد حساب را نهیهز.  شود یم ادهیپ که گفت راننده به ابانیخ یتو

 بود باز ییالیو ی خانه در.  شد یم بلند خش خش یصدا ازشان قدمش هر با ینارنج و سبز و زرد یها برگ و بود یضیعر و

 فرستاده شیبرا رایحم که بود یهمان پالک.  کرد براندازش و انداخت خانه به قیدق ینگاه.  کرد جلب را اش توجه آمد و رفت و

 ماند پاسخ یب تماسش اما کند خبردارش تا گرفت را رایحم ی شماره برداشت قدم خانه یسو به و فشرد دست یتو را فشیک.  بود

 که دیشن سر پشت از را یشخص یصدا فشرد را خانه زنگ شود وارد دانست ینم.  بود باز طاق چهار در دیرس یورود در به. 

 : گفت

 ؟ دییبفرما-

 . برگشت عقب به
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 . رفت کنار به.  داشت عجله شدن رد یبرا و بود بسته نیچند دستش یتو بود سرش پست یمرد

 ؟ جاست نیهم یرجب منزل-

 .  دییبفرما.  جاست نیهم خانم بله-



 به همراهشان.  انداخت شان خانه درخت از پر بزرگ  اطیح به ینگاه.  شدند وارد زمان هم زن چند.  شد وارد و کرد تشکر

 خانه وارد ها زن از بعد و درآورد را شیها کفش.  داشت یبیغر احساس.  برداشت قدم شد یم خانه به یمنته که ییها پله یسو

 و رحل خانه دور تا دور و متیق گران یها یقال یرو!  زن از بود پر خانه.  شد یبزرگ سالن وارد و گذشت راهرو از.  شد

 : دیشن ییآشنا یصدا زبان از را اسمش و گرفت ها آن از نگاه.  بودند گذاشته میکر قرآن

 .  جان نفس-

 مهربان رایحم و دندیکش درآغوش را گریهمد.  شد کاسته اش هیاول اضطراب آن از رایحم دنید با برگشت صدا یسو به

 .  فشرد را دستش و دیبوس را صورتش

 .  زمیعز یاومد خوش یلیخ-

 : افزود و کرد تشکر

 ؟ ستنین یرجب خانم-

 : گفت آرام رایحم

 . آد یم قرآن تالوت یبرا.  کنه یم استراحت داره  براش زدن سرم.  اتاقشه تو-

  یرو که کرد اش ییراهنما سپس

 .  یعل حق به

 شد بلند شیجا از نفس یرو به یدیببخش با رایحم.  برود کنارش به تا داد اشاره رایحم به بود نشسته خانم هیمرض کنار که گوهر

 .  رفت مادرش یسو به و

 : گفت گوشش یتو گوهر

 .  مادر اریب رو مهسا برو-

 : گفت هیگر با هیمرض

 ... خدا یا نمینب رور روزها نیا رمیبم یاله.  ام گوشه جگر نداره خوراک و خواب اصال مدت نیا-

 : گفت تیجد با و گذاشت اش شانه یرو دست گوهر.  دیلرز شیها شانه.  داد تکان نیطرف به را سرش سپس

 .  نداره تیخوب وهللا.  خودت با یکن یم جور نیا نداره تیخوب.  خانوم هیمرض-

 : دینال افتاده یها شانه با هیمرض

 یهرچ کنه یم درد قلبش گفت یم مرتب و بود آشفته لیخل مدت چند نیا.  تونم ینم.  گوهر آرم ینم طاقت نمیب یم رو مهسا-

 .. نگرانم گوهر.  نداره آفت بم بادمجون خانوم گفت یم.  نرفت که نرفت گوشش به دکتر برو مرد گفتم

 به اما ستدیبا شیپاها یرو توانست یم یسخت به هرچند.  زد تن را شیها لباس دهیپر یرو و رنگ با مهسا.  گذشت قهیدق چند

 سالم و رفت شیسو به و شد بلند شیجا از دنشید با نفس.  کرد کیعل و سالم همه با و رساند جمع به را خودش رایحم کمک

 : گفت رایحم به رو بود نفس به نگاهش که گوهر.  نشست مادرش کنار سپس کرد تشکر او از رمق یب مهسا.  کرد

 ؟ هیک دختر اون-

 : گفت شد یم یمنته نفس به که را نگاهش رد رایحم

 .  مادر دمیجد همکار-

 .  نشاند لب یرو یتبسم گوهر.  داد تکان یسر احترام نشان به کرد حس خودش یرو را هردو نگاه که نفس

 همهمه از یخبر گرید ، کردند سکوت همه صلوات از پس.  بفرستند صلوات خواست همگان از بود محجه یزن که قرآن یقار

 اشک مهسا.  کرد خواندن به شروع صوت با زن.  کردند دایپ یقار نظر مورد ی سوره و گشودند را شانیها قرآن همه.  نبود

.  نشست وجودش یتو آرامش حس.  کرد یخوان لب یقار با همراه و ستینگر قرآن اتیآ به نفس ، شد یجار گونه یرو شیها

 یم صحبت قرآن یها اعجاز و برکات از معلمشان و بود آموخته را خواندن قرآن که مدرسه در آورد ادی به.  یبال سبک حس

 خانواده کی شیها یهمکالس مانند درست.  بفرستد شیبرا مادر پدر خواست یم خدا از و خواند یم را قرآنش کتاب ها شب کرد



 داریب خواب از یوقت.  فرستد یم مادر پدر او یبرا خدا صبحش فردا که کرد یم فکر یبچگ در!   باشد داشته دار مادر پدر ی

.  ندارد دوستش گاه چیه خدا کرد یم فکر و شد یم زانیآو شیها لب شد یم مواجه بود یخال شهیهم که یخال یجا با و شد یم

.  ردیبپذ را داده رخ اش یزندگ در هرچه دیبا و ستیا یگرید زیچ مصلحت ها وقت یگاه که برد آن به یپ شد بزرگ که کم کم

 یتلخ طعم و باشد تلخ دیشا هرچند.  ندیب یم یگرید زیچ در را مصلحت خداوند و شوند ینم اجابت میکن یم که ییها دعا یگاه

 .  باشد یجار دهان یتو ها مدت تا اش

 برود شان خانه به مهدکودک از بود داده قول رعنا.  گشت یبرم دیبا کم کم.  کردند تعارف تیبسکو و یچا قرآن تالوت از پس

 . نباشد تنها یب یب تا

 .شد یم تر نگران قبل از شتریب اش چهره لحظه هر و بود تلفن با صحبت حال در ها خانم از یکی

 از یسخت به.  داد بد گواه دلش ایلع لرزان یها لب و یاشک یها چشم دنید با.  کرد نگاه عروسشان صورت به رمق یب مهسا

 .  شد بلند نیزم یرو

 ؟ ایلع شده یچ-

 . بدهد را جوابش چه بود مانده.  شد شوکه او ی باره کی وجود از ایلع

 و رایحم.  گرفت اوج ها خانم ی همهمه و مهسا غیج یصدا.  کند یخداحافظ اش خانواده و او از تا رفت رایحم یسو به نفس

 یم بلند یصدا با و بود گذاشته دهانش مقابل دست ایلع دندیدو بود کرده غش نیزم یرو حال یب که مهسا یسو به هیمرض

 .  ستیگر

.  کند باز را شیها چشم خواست یم او از و زد یم صدا را اسمش گوشش یتو و زد یم ضربه مهسا صورت به آرام رایحم

 شیتشو پر گوهر.  گفت یم یزیچ هرکس و گرفت اوج شان ینگران و ها زن یصدا.  خورد تکان آرام خشکش یها لب مهسا

 : دینال خراب یحال با ایلع.  است شده چه که گفت ایلع به

 .. کردند فوت... لیخل حاج گفت مهران... مهران-

 

**** 
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 هیگر و ونیش یصدا.  بودند کرده باران گل را مزار.  ستینگر بود لبش یرو یمهربان لبخند که یرمردیپ عکس به اندوه با نفس

 به.  آمد درد به هم خودش دل که برگردد خواست یم او از و زد یم صدا را پدرش یجور.  بود کرده خون را همه دل مهسا ی

 که دارد یمادر مهسا که است آن اش یخوب کرد فکر خودش با.  کرد نگاه شیرو شیپ ی صحنه به بغض با و زد هیتک یدرخت

 .  باشد کنارش ییروزها نیچن در

 . شد نیغمگ کند یم نگاه مهسا به یناراحت با و ستادهیا یا گوشه که نفس دنید با ، کرد مرتب سر یرو را چادرش رایحم

 آمد ینم بند شیها هیگر مهسا.  خواندند یا فاتحه شیبرا و نشستند بودند کرده خاک امروز که یلیخل حاج مزار کنار مرد نیچند

 . بود خواب اش همه انگار.  کند درک را طیشرا توانست ینم و

 : گفت نفس به رو رایحم

 . یاومد که ممنون زمیعز-

 .  کرد مرتب را شالش نفس

 .  شدم متاسف-

 .  کردند سکوت لحظه چند هردو



 : گفت رایحم

 .  بفرست فاتحه ایب زمیعز ایب-

 دانست ینم و بود نگرفته قرار یطیشرا نیچن در.  انداخت دوش یرو را فشیک و داد تکان سر گوش حرف دختران مانند نفس

 .  بشود است دهید داغ که یکس دل مرهم چگونه

 پدرش از شدن جدا.  کرد ینم گوش کس چیه حرف به و نداشت شدن بلند قصد مهسا اما شود بلند که گفت مهسا گوش ریز گوهر

 . بود عمرش یتراژد نیتر سخت

 نیغمگ.  فشرد یم را مردان دست و کرد یم یقدردان مراسم در حضور یبرا انشانیآشنا از و بود ستادهیا پدرش کنارش شهاب

.  بود شهیهم از تر ساکت عمال نیحس حاج.  کند ترکشان یخداحافظ یب گونه نیا لیخل حاج کرد ینم را فکرش و بود ناراحت و

 از پس یکی را حشیتسب یها دانه افسوس با و کرد یم نگاه لیخل حاج ی بچه و زن به غم پر یصورت با و زد ینم حرف

 یم که یکس تنها یطیشرا نیچن در.  زد یحرف نیحس حاج گوش یتو لیخل حاج بزرگ پسر مهران.  انداخت یم یگرید

 مانند را او و خورد یم قسم اسمش یرو لیخل حاج که یکس.  بود پدرشان دوست بخواهند مشورت و کمک ازش توانستند

 .  کرد دییتا را حرفش و زد اش شانه یرو نیحس حاج.  دانست یم برادرش

 .  داد تکان یسر یناراحت با لهراسب

 . کنه رحمتش خدا-

 کرد فکر لهراسب ی جمله به ستینگر روح یب و سرد گورستان به و بود کرده باز شانه عرض به را شیپاها که یحال در شهاب

 . شدند یم امرزیب خدا ها آن زود قدر چه. 

 ؟ شهاب یکن یم کار چه-

 گام کی لهراسب.  نشد لهراسب حرف ی متوجه که بود شده یفعل طیشرا ریدرگ ذهنش که قدر آن.  برگشت لهراسب یسو به

 . زد پچ گوشش یتو و شد کشینزد

 .  تیمامور یبر دیبا فردا فرستاده غمومیپ یحاج-

 .  برگشت لهراسب یسو به.  بود ضررشان به تعللش و برود دیبا برگشت برو یب کنند فراخوانش وقت هر دانست یم

 : گفت آرام لهراسب

 مواده یهرچ که وگرنه.  میببند رو راهشون اطیاحت با دیبا.  زدن ردشون ها بچه.  میندار یا چاره اما.  دونم یم.  تهیوضع بد-

 . شه یم کشور وارد

 هرچند.  بود لهراسب با حق!  گرید سمت کی هم لهراسب یها حرف.  شد پژواک سرش یتو ها زن ی هیگر و غیج یصدا

 . شد یم تر دار غصه یها چشم گشت یبرم دیبا امدهین هنوز دیفهم یم گوهر

 : کرد یا سرفه تک

 .  بگو یحاج به.  ام آماده من-

 .  زد ضربه اش شانه یرو لهراسب

 با نفس.  بگذارد شیتنها خواست او از هیگر با و کرد ممانعت مهسا.  شود بلند خواست او از و گرفت را مهسا یبازو رایحم

 یم نه و بودش دهید نه حال به تا که یمرد یبرا هم آن.  کرد فاحته خواندن به شروع لب ریز و نشست مزار کنار یناراحت

 یشخص حضور.  گذشت لحظه چند.  است ناراحت یرجب خانم ی خورده ترک دلِ  یبرا قدر نیا چرا دانست ینم اما!  شناختش

 یگندمگون و دهیکش انگشتان با یدست.  کرد معطوف خود به را نگاهش یا مردانه اهیس یها کفش.  کرد حس شیرو به رو را

 . گرفت قرار لیخل حاج خاک یرو

 

#125 

 

 : کرد یم نجوا آرام را دیتوح ی سوره حال و خورد یم تکان آرام نفس یها لب



هُ  ُهوَ  قُل  - هُ .  أََحد   اللّـَ َمدُ  اللّـَ  الصَّ

"  یُولَد   َولَم   یَِلد   لَم  "  ی هیآ یرو.  شد رو به رو اهیس چشم دو با و کرد بلند سر آرام.  دیرس گوشش به"  هللا بسم"  آرام یصدا

 یم یروان را او شیها ترس و زد یم توهم حتم به.  باشد نشسته شیرو به رو هم آن جا نیا نداشت امکان نه.  شد قفل زبانش

 لَّهُ  یَُكن َولَم  "  آخر ی هیآ هم او و شد دیتوح ی سوره خواندن حال در تمام تیجد با شیرو به رو مرد.  زد پلک بار نیچند.  کردند

 .  خواند را"  أََحد   ُكفًُوا

 شده متفاوت پوش یارتش دختر آن با قدر چه.  کند تماشا توانست یم دختر نیا رنگ یعسل یها چشم در آشکارا حال را ترس

! بود خودش خود اما است گرفته اشتباه او به هیشب که یکس با را او هم دیشا ای شناسش ینم اصال کرد حس لحظه کی یبرا.  بود

 .  کرده بشیتعق هم جا نیا تا کرد یم فکر حتم به!  خورده جا بود مشخص.  بود کرده متفاوت را او که یظاهر هم آن

 یرو دست یکس انگار. بود گرفته گر صورتش و نبود خودش دست حالش نفس.  برود کنارش به داد اشاره نفس به رایحم

 .  دهد یم فشارش و گذاشته شیگلو

 .کرد بلند نیزم یرو از را مهسا رایحم کمک به

 : گفت دار معنا بود ستادهیا شهاب کنار که لهراسب.  بود شیابروها انیم یکمرنگ اخم نفس

 .  کرد وحشت چارهیب دختر-

 ! دیپر رخسارش از رنگ باره کی به!  گفت یم راست

 آن به شهاب نگاه.  نشست لبش یرو یمحجوب لبخند عاطفه.  شد رد شهاب کنار از یدیببخش با عاطفه نامزدش دنید با لهراسب

 مهسا به رو هردو و بودند رفته رایحم کنار کرد سالمش عاطفه.  زد یم موج عشق و خواستن لهراسب صورت یتو.  بود دو

 . کردند یم یناراحت و تاسف احساس

.  نباشد سرگرد دید یتو که یجور کی.  بود گرفته سنگر رایحم کنار نفس.  کرد ستنیگر به شروع عاطفه آغوش یتو مهسا

 یزیچ چیه لیتحل قدرت گرید.  داد را جوابش سرد نفس و کرد سالم او به رو لهراسب.  کند برخورد او با گرید نداشت دوست

 . نداشت را
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 .  بوده خبر چه جا نیا اصال.  کرد یم چه جا نیا سرگرد همکار

 نیماش یتو را مهسا رایحم.  نشود ناراحت رایحم که یجور کی.  کند رفتن قصد خواست یم نفس شدند که نیماش یها کینزد

 : گفت نفس.  نشاند

 .  رم یم گهید من.  تون اجازه با-

 : گفت رایحم

 .  رسونمت یم بعدا خودم نباش نگران ایب ؟ زمیعز کجا-

 .  گهید نه-

 .  شدند نشانیماش سوار لهراسب و عاطفه

 : داشت نگه باز شیبرا را نیماش در رایحم

 ؟ یدار یکار ییجا.  هینیحس میر یم ایب.  دخترم نکن تعارف جان نفس-

 : گفت رایحم به رو!  نبود سرگرد از یخبر.  کرد نگاه سرش پشت به نفس

 . نه.  ممنون-

 لبخند نفس.  فشرد و گرفت را نفس دست مهسا.  نشست مهسا کنار.  شد نیماش سوار و نگذاشت منتظر را رایحم نیا از شتریب

 .  نشست لبش یرو یمحزون



  ؟ دیدار اجیاحت یزیچ یرجب خانم-

 : زد لب بود شده رگه دو که ییصدا با مهسا

 .  یاومد که ممنون-

 .  فشرد متعاقب را دستش نفس

 : گفت نفس

 .  بدون کیشر غمت در منو.  یرجب خانم امرزهیب پدرتون خدا.  کنم یم خواهش-

 بستن حال در شهاب.  شد سرد شیها دست و شد عوض باره کی به نفس بدن یدما آمد یم نیماش یسو به که سرگرد دنید با

 . کند حس توانست یم را دخترک نفس شدن حبس.  بود کمربند

 : گفت شهاب به رو رایحم

  .  یخزان خانوم  داداش هستن همکارم شونیا-

 .بود نهیآ یتو نفس ریتصو حال.  کرد بلند سر شهاب

 : زد لب 

 .  باشن موفق-

 دستش انگار اصال. بود سخت شیبرا اش یکنار شخص با ییموال خانم نسبت هضم.  فرستاد رونیب را بازدمش باره کی به نفس

 . بودند انداخته

 :گفت یسخت به.  زد پلک بار نیچند 

 . دیباش سالمت-

 .  کرد یم فکر یحت که بود یزیچ از تر انیع قتیحق نه اما.  نداشت اعتماد شیها چشم به

**** 
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 هوالواسع

 

 . " داشت خواهم دوستت یزود به!  یماندن ادی به کرد خواهم گرفتار یعقوبت به را تو یزود به" 

 * السمان غاده*

 

 .  شد یم هم یخوب گریباز شک یب.  ندیب یم را نفس است بار نیاول انگار که کرد برخورد یجور

.  ختیر یم اشک صدا یب و پوشاند یم چادرش با را صورتش یهرازگاه و کرد یم نگاه پنجره به یاشک یها چشم با مهسا

.  بود کرده خطاب" داداش"  را سرگرد رایحم.  بود سردرگم و آشفته نفس.  بود یسخت غم پدر دادن دست از غم داشت هم حق

 هوشنگ از که خورد یم قسم سرگرد یبرا هم بار هزاران.  شد دگرگون حالش افتاده ریش دهان در ناخواسته که نیا فکر از

 گرید هم دیشا.  کند کار خواهرش ی هینشر در که بود سرگرد سر ریز اش همه دیشا.  نبود که نبود بدهکار گوشش به ندارد خبر

!  بود گرمش.  بکاهد اش یگرفتگ گر از یکم تا آورد نییپا را پنجره.  داد تکان نیطرف به را سرش!  دانست ینم زیچ چیه

 : گفت سرگرد

 .  دیخور یم سرما-



 نشوند را مرد آن یصدا تا بگذارد گرشید گوش یرو دست آشکارا خواست یم دلش و دیشن ینم گوشش کی ؟ بود مهم مگر اما

 . 

 دخترک یرو و رنگ یب صورت به نهیآ یتو از شهاب.  بودند ثابت شیها چشم مردمک.  بود زده زل رونیب به یکمرنگ اخم با

 یخاکسپار مراسم در را نفس کرد ینم را فکرش.  است ور غوطه افکارش یتو داد یم نشان مردمکش بودن ثابت.  کرد نگاه

 یم گل رضا همراه به رعنا و خودش که بود ییروزها.  شد تر ظیغل اخمش نفس قرمز چراغ پشت نفس.  ندیبب لیخل حاج

 ! رفت یم رضا و رعنا به کمک یهوا به.  شکست یم را شیپا قلم دیفهم یم یب یب هرچند. فروختند

 "  ؟ بخر گل هی آقا"  دیچیپ گوشش یتو شیها یکودک یصدا

 شده شناخته تشیهو و آمد یم دنبالش به زور به دایو که ییروزها.  کند فکر خبندانی و سرد یروزها آن به خواست ینم دلش

 کنار اجبار سر از ها وشب نداشت دوست را شاهرخ گاه یب و گاه یها لمس و نگاهِ .  کرد یم خطاب مادرش را خودش و بود

 .  شود کشینزد ترسناک مرد آن مبادا که دیلرز یم صبح خود تا و دیخواب یم دایو

 یزندگ نیا و خودش از.  کرد دایپ یتالق نهیآ یتو مرد اهیس یها چشم با نگاهش و کرد بلند سر ناگفته حرف هزار و غم ؛ خشم با

 ی همه عامل اهیس چشم دو آن انگار.  بود درمانده و خسته بود شک و سوءظن مورد و گرفتند یم اتهام انگشت او به همه که

 نگاهش حرف یکل با و کرده باز سر شیدردها ی همه نیماش نیا در حال که بود اش یکودک یروزها یخاکستر و اهیس یروزها

 . کرد یم

 که نبود مهم شیبرا.  داد تکان افسوس نشان به یسر و کرد نگاهش حرف پر بسا چه نگرفت نگاه شهاب یها چشم از بار نیا

 ! نبود مهم شیبرا زیچ چیه گرید.  کند یبرداشت چه سرگرد

 !  شد سبز چراغ

 .  دیفهم یم خوب را دخترک نگاه یمعنا.  درآورد حرکت به را نیماش و دیایب خودش به شهاب شد سبب نیماش بوق یصدا

 : گفت نفس

 .  شم یم ادهیپ جلوتر من زحمت یب-

 : گفت رایحم یجا به مهسا.  برگشت عقب به نفس یصدا دنیشن با رایحم.  بود یرانندگ حال در تیجد با شهاب

 .  میدید تدارک.  جان نفس میباش خدت در هینیحس-

 : افزود مهسا که کند ممانعت خواست نفس.  کرد نگاهش حرف پر رایحم

 .  شم یم ناراحت قسم خدا به یبر جور نیا-

 یکنون حالت از.  داشت یخفگ حس.  شود ادهیپ نیماش نیا از خواست یم دلش.  کرد بدل و رد مهسا و رایحم انیم ینگاه نفس

 او حتم به و داشت یلیتحل العملش عکس هر بابت و کرد یم نگاهش نهیآ یتو از  چشم جفت کی که خصوصا.  نبود یراض اش

 !   کرد یم خطاب هوشنگ با دست هم را

 مهسا و رایحم همراه به.  شد ادهیپ که بود ینفر نیآخر نفس.  شدند ادهیپ نیماش توقف با!  رفتنیپذ جز نداشت یراه طیشرا آن در

 .شد ادهیپ نیماش از شهاب بعد یلحظات.  برداشتند قدم هینیحس یسو به

 لباس و فیک آن با!  مانده معذورات یتو بود مشخص.  کرد حرکت آرام یها گام با رایحم سر پشت که انداخت نفس به ینگاه

.  داد تکان یسر و نشست مرد یها لب یرو یلبخند نشیماش یتو جوان دختر نگاه ادی با.  بود شده عوض قدر چه دیجد یها

 اشک ، خواند یم بود دهیکش پر که یپدر یبرا سوز پر که مداح یصدا.  برداشت قدم هینیحس یسو به و گرفت او از را نگاهش

 ختنیر یبرا یاشک یحت و بود زده زل یا گوشه به آرام هیمرض.  کرد یجار گونه یرو بار نیهزارم یبرا را مهسا یها

 یکس دادن دست از غم برابر در بودن خوددار.  برد یم نییپا را سرش و کرد یم نگاه لیخل حاج عکس به یهرازگاه.  نداشت

 .  شود تنها گونه نیا که کرد ینم را فکرش گاه چیه.  بود یسخت کار بود کنارش یشاد و غم در سال انیسال که

 *  *   *   * 

 لهراسب.  بودند یکودک دوران یباز هم و لیخل حاج ی هیهمسا لهراسب و عاطفه.  بود عاطفه با صحبت حال در لهراسب

 : رفت شهاب یسو به و گفت عاطفه به رو یدیببخش

 .  برسوننش سپردم-



 !  کرد تشکر و داد تکان یسر

*  *  * 

 

 آورد ینم طاقت دلش مهسا اما نباشد تنها و برود ها آن ی خانه به که داشت نیا بر اصرار رایحم.  رساندند شان خانه به را مهسا

 : گفت افسوس با و دیکش آه رفتنش از پس.  کرد نگاه را مهسا رفتن مادرانه خانم گوهر.  بود شده تنگ پدرش اتاق یبرا دلش و
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 .  استخون پوست شده مهسا روزه چند نیا تو-

 : گفت یناراحت با رایحم

  .  هیبزرگ درد-

 : دیکش صورتش به یدست شهاب.  بزند یحرف هم او داشت توقع انگار.  کرد نگاه شهاب رخ مین به گوهر!  کرد سکوت شهاب

 .  خانوم حاج بده صبرشون خدا-

 : کرد رایحم به رو سپس

 .  نذار تنهاش مدت نیا تو-

 : کرد شهاب به رو سپس.  گرفت شالش ی لبه با شیها چشم نم گوهر

 ! فیح!  نداد مهلت عجل فیح.  داشت آرزوها مهسا یبرا یلیخ لیخل حاج-

 یم.  بسپارد گوش شد یم ختم چه به تهشان دانست یم که ییها حرف به بخواهد که بود یآن از تر خسته.  آمد تنگ به مرد دل

 . نبود اش یشگیهم ی خواسته بردار دست گوهر دانست

 . شود ادهیپ کرد قصد گوهر.  شد ادهیپ نیماش از و کرد تشکر رایحم.  کرد پارک را نیماش خانه یها کینزد

 ! مادر-

 : برگشت شیسو به گوهر

 ؟ جانم-

 کام به زبان گوهر نگران یها چشم دنید با که دارد یگرید تیمامور و است بلوچستان و ستانیس عازم فردا دیبگو خواست

 .  کند ناراحتش خواست ینم.  گرفت

 .  باش خودت مراقب-

 : گفت طعنه به کرد زیر را شیها چشم گوهر

 ! پناهت و پشت خدا-

 : کرد شیصدا معترض گوهر.  شد متعجب شیها چشم شهاب

 ! شهاب-

 ! عشق با ختهیآم تیجد با گونه نیهم!  شوندیپ پسوندو یب.  شد یم خطاب گونه نیا کرد یم ییخطا و بود بچه وقت هر

 ؟ بله-

 ؟ یکن سر به دست منو یتون ینم یدینفهم هنوز-

 .  دیینفرما-



  ؟ یدار تیمامور باز دمینفهم یکرد فکر-

 .  دیکش ششیر به یدست و گذاشت مرد ی گونه یرو را دستش سپس.  کرد شهاب صورت به ینگاه محبت با

 یچ یبفهم رهیبگ ازت چشم که!  هیچ ات بچه درد یبفهم نگاهش کی با که.  روزمو و حال یفهم یم بده اوالد بهت خدا یوقت-

 .  دلشه تو

 .  دیبوس احترام با و گذاشت گوهر دست یرو و برداشت فرمان یرو از را دستش

 ؟ دلمه تو یچ یدون یم االن یعنی.  خانوم حاج مید یم پس درس شما مقابل-

 : کرد نجوا گوهر

 ! ییتنها-

 .  کرد یم جلوه یگرید زمان هر از تر شکسته صورتش.  نشست لبش یرو یلبخند خسته گوهر

 ! شهاب آقا-

  مادر بله-

 .  داره باهات ییها صحبت نیحس حاج.  خونه ایب-

 .  داد تکان یسر

 .  حتما-

.  دوخت چشم گوهر رفتن به شهاب. شد ادهیپ نیماش از سپس کرد نگاهش عشق با و دیکش شهاب صورت یرو یدست گوهر

 پوش یارتش دختر آن که یباران روز آن مثل درست.  کردند یم ایمح گرید باران یبرا را طیشرا ابرها انگار!  بود یابر آسمان

 یب!  شد نشیماش سوار که یروز همان!  بشود سیخ که نبود مهم شیبرا و بود زده ابانیخ دل به ها بچه دختر مانند.  بود دهید را

 !  بود کرده النه شیها چشم یتو ترس اما بود یجد.  کرد خودش از دفاع به شروع مقدمه

 .  شد معطوف او به فکرش چرا دانست ینم!  شد ادهیپ نیماش از

 

**** 

 مرگ از پس نیحس حاج.  کند عوض را شیها لباس تا رفت اتاقش یتو گوهر.  بود یچا ختنیر حال در آشپزخانه یتو رایحم

 . کرد یم جلوه یزمان هر از تر شکسته گلستانش و گرمابه قیرف

 تا داشت اجیاحت تعلل یاندک به انشانیم بحث کردن باز یبرا انگار.  زد هیتک مبل به و چاندیپ دستش دور را مقصودش شاه حیتسب

 .  بنشاند یکرس به را شیها حرف

 : کرد نگاهش شهاب

 ! یداشت کارم یحاج-

 .  برداشت یکیبار کمر وانیل و کرد تشکر لب ریز نیحس حاج!  کرد تعارف پدرش به اول.  شد وارد یچا ینیس با رایحم

 ! یعازم ومدهین دمیشن گوهر از-

 .  بله-

 .  باش خودت مواظب.  بابا یسالمت به-

 . برداشت ینیس یتو از یوانیل تشکر با.  گرفت شهاب یسو به را ینیس بار نیا رایحم

 : دیکش محاسنش به یدست نیحس حاج

 .  جوون بکنم وا باهات سنگامو تا جا نیا یایب خواستم-



 .  بازگشت آشپزخانه به رایحم.  گذاشت شیپا مقابل یچوب زیم یرو را وانشیل شهاب

 .  خدمتم در-

 : گفت نیحس حاج

 .  باشه عقدشون سفره سر دارشانید نیاول و ننیبش عقد سفره یپا مرد و زن که ستین ما زمان.  شده عوض اش زومونه دور-

 حبه شهاب.  دینوش یم قند بدون را یچا بود عادتش.  دینوش یا جرعه و کرد کینزد لبش به را وانیل آرامش با نیحس حاج

 : برداشت قندان یتو از یقند

 ... میقد وهیش به قراره شما کنم فکر اما-

 : دیپر کالمش انیم نیحس حاج

 ! نکن عجله.  جوون نهیبش عقد سفره یپا زور به یکس ستین قرار هم االن-

 .  کرد ابعادش به ینگاه و گرفت دستش یتو را قند شهاب

 .  بود خودش یها یجوان هیشب یادیز.  ستینگر شهاب به نیحس حاج

 گوهر.  باباجان داده رو خودش خاص آداب هم مرد و زن شدن محرم.  مادرتون چه من چه خواستم یم رو صالحتون شهیهم-

 .. ییبشنو تو و بگم خوام یم من االن.  شده عوض طیشرا کمی االن منتها!  دمیشن من و کرد نقل برام رو آخرت حرف

 نرود در کوره از و برنخورد شهاب به که کرد یم نیسنگ سبک را شیها حرف که ینیحس حاج صورت به سکوت در شهاب

 !بود نیحس حاج بود بلد را قلقلش که یکس تنها یبچگ از.  ستینگر

 ! دیکش قیعم نفس یحاج

 تو.  دلمه رو داغش.  نبوده من یبرا برادر از کم لیخل که یدون یم خوب.  دادم دست از برادرمو.  شهاب ندارم خوش دل االن-

 .  زنیعز برام اش بچه و زن و لیخل قدر چه یدون یم

 هم خوب یلیخ!  دانست یم
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 .  گذاشت ینم تفاوت دخترش و لیخل پسران و خودش یها بچه نیب نیحس حاج گاه چیه که قدر آن.  دانست یم

 : کرد پر را شهاب گوش یحاج ی شکسته یصدا

 نمیبب ندارم طاقت.  شهاب شه یم پر پر داره چشام جلو لیخل گل نمیبب نداره طاقت دلم.  کوتاهه ایدن نیا از دستش!  رفت لیخل-

 هم یتوقع.  شکسته کمرمو لیخل مرگ.  شه یم آب ذره ذره داره نداره من یبرا رایحم با یفرق واحد و احد یخدا به که مهسا

 تو روحش لیخل خوام یم.  یکن خونه نیا عروس رو مهسا که نهیا ازت ام خواسته.  بندازم راه یکوبیپا روز شبانه هفت ندارم

 ! بود وصلت نیا خودشم یقلب ی خواسته دونستم یم.  باشه آرامش

 : دیکش دست را ششیر ته.  زد پلک شهاب

 ؟ شه یم یچ دختر اون و من یقلب ی خواسته پس ؟ دیخوا یم ازم یچ معلومه چیه یحاج-

 حرف یب.  زدن پلک یب.  کرد نگاه شیها چشم یتو.  فشرد را دستش و گذاشت شهاب دست کف را مقصودش شاه حیتسب یحاج

 : زد لب یکمرنگ اخم با اضافه

.  باشه رونیب قبر از لیخل دست خوام ینم.  گرونید صالح هم و تو صالح هم.  خوام یم ازت یچ دونم یم شهاب آره-

.  است خونده درس.  هیزندگ زن.  خواد یم مرد هی ی هیسا احوال و اوضاع نیا تو.  معصومه و پاک گل برگ نیع دخترش

 یجار نتونیب تیمحرم ی غهیص یوقت ؟ یخوا یم یچ گهید.  هیک اش شهیر و رگ میدون یم تر مهم نیا از.  ده یم بهت اوالد

 هیچ حسابت حرف.  یش یم تر گرم دل یزندگ و زن به ازدواج بعد.  ندازه یم هم دل به رو هردوتون مهر خدا جان بابا بشه

 ... کرد حلش بشه دیشا بگو... من به بگو



 یزندگ آل دهیا که نبود یهمان مهسا اما.  گفت ینم هم راه یب نیهمچن نیحس حاج.  بود شده حبس جوان مرد ی نهیس یتو نفس

 . کرد ینم یفرق رایحم با شیبرا.  بود نکرده نگاهش یزندگ و زن تین به وقت چیه او و بود هم دیشا دانست ینم.  باشد اش

 : گفت یدار خش یصدا با شهاب

 ... آخه طیشرا نیا تو-

 : برداشت نه و گذاشت نه یحاج

 خونده نتونیب یمحضر عقد هی صدا و سر یب!  لیخل چهلم بعد.  کن فکر بهش گم یم!  ساعت و قهیدق نیهم نگفتم.  االن نگفتم-

.  یریبگ بونه یبخوا که یندار کم یزیچ که هم یزندگ و خونه از.  مشهد شیبر یم عسل ماه و یریگ یم رو دستش و شه یم

 و سر تو هم شه یم عوض اش هیروح کمی خدا بنده اون هم.  بکشه موقع اون به خوام ینم.  عزا ماه و محرمه گهید صباح چند

 .. نگرانته داره هم حق خوب مادره.  اس آشفته گوهر.  یریگ یم سامون

 : گرفت مشتش یتو و گرفت یحاج دست از را حیتسب شهاب

 ... یخوا یم من از که یکار نیا یحاج-

 : برد باال سکوت نشان به را دستش یحاج

 .  بده یحساب و درست جواب هی بهم وقت اون یبرگشت یوقت خدا به دیام بذار.  خوام ینم جواب ازت االن-

 حاج وقت چیه و بود آورده پدرش یبرا مکه از لیخل حاج گذشته دوسال که بود یحیتسب.  کرد نگاه دستش یتو حیتسب به شهاب

 .  کرد ینم جدا خودش از را حیتسب نیحس

 با اون ی هیروح.  کنه یم تشیاذ باشه تیمامور دم هر که یشوهر.  یحاج شه یم تر شکسته من با ازدواج با دختر اون-

 .  ستین سازگار ابدا من کار و یزندگ

 : نشست لبش یرو یتبسم یحاج

 .  خدا به توکل شیمابق.  هللا بسم.  بابا بده رو بله تو-

 یها صحبت از همه انگار. آمد ینم رونیب و بود رفته اتاقش یتو رایحم.  کرد خارج نهیس از باره کی به را بازدمش جوان مرد

 ! او ی اشاره کی منتظر و بودند مطلع انشانیم

 !  نداشت یچا خوردن به یلیم گرید 

 حاج به رو یدیببخش با اداره شماره دنید با.  درآمد صدا به شهاب تلفن.  بود مسلط او صورت به و شده خم همچنان یحاج

 : داد پاسخ درنگ یب رفت یاتاق یسو به و شد بلند شیجا از نیحس

 ؟ بله-

 .  شد یخزان تلفن با یمشکوک تماس امروز قربان-

 .  کردند یم نگاهش نهیآ یتو از که یدلخور یها چشم!  شد ظاهر شیها چشم مقابل یخزان ی چهره

 ؟ دیریبگ رو ردش دیتونست-

 .  باشه امکانش دیشا یبعد یها تماس با اما!  شد قطع عیسر.  قربان نه-

 ادی به را اش یجد نگاه و نیحس حاج یها حرف.  زد ضربه لبش به آرام لیموبا ی لبه با.  کرد قطع را تماس و گفت یخب اریبس

 .  بود انتظارشان در یسخت زمستان امسال.  ستینگر خانه منظره به و ستادیا پنجره کنار.  آورد

**** 

 بود مردن انیم و کردن کار به یطرف از. نداشت نرفتن یبرا یمنطق لیدل اما.  بگذارد هینشر درون به پا گرید خواست ینم

 در یدوم راه که است خوب یکس یبرا تنها یطیشرا نیچن رعنا قول به اما.  بود مانده نرفتن و رفتن یراه دو انیم.  بود محتاج

 یبچگ عادت.  گذاشت صورتش ریز را شیها دست و بالش یرو را سرش.  است نه گروهه هشتش که ییاو نه باشد انتظارشان

 چه.  باشد ییموال خانم برادر سرگرد دیگنج ینم اش لهیمخ در اصال ؛ بود شده سرگرد نیماش سوار شد ینم باورش.  بود اش

 گرفته نظر ریز را او هردو و بود سرگرد همکار هم ییموال خانم اگر.  است دهید یاتفاق را او کرد یم فکر که بود احمق قدر



 دارشیب پادشاهش هفت خواب از آمد ینم دلش ، بود ختهیر برهم را اعصابش یب یب پف و خر یصدا.  شد زیخ مین ؟ چه باشند

 یتو یحت.  آورد ادی به را اش دهنده آرامش یها چشم.  بود مهربان ییموال خانم.  نه اما.  کند
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 یب پف و خر یصدا.  است خبر یب زیچ همه از انگار که کرد یم برخورد یجور.  کرد یمعرف سرگرد به را او یوقت ننیماش

 : کرد شیصدا و داد تکان را بالشش آرام ، گرفت اوج یب

 ... یب یب.  یب یب-

 : کرد باز را شیها چشم نگران یب یب

 ! جن... گرگ هللا بسم.  گرگ هللا بسم-

 .  دیگز لب نفس

 .  ستین جن.  یب یب بخواب-

 : گفت تشر با آمد جا سر حواسش که بعد لحظه چند یب یب

 ( یسرم باال جنا مثل یشد وونهید.  بخواب) ؟ یسرم باال جندونگل نیع یدیاو وهیل.  بخوس-

 یم پنجره انیم از.   داد سر یفیخف خر خر و رفت خواب به دهینرس بالش به سرش دومرتبه یب یب.  گفت یچشم و زد یلبخند

 . کند تماشا را را آسمان توانست

 . بود گذاشته شینما به آسمان یتو یریگ چشم ییبایز.  داشت دوست را کامل ماه.  بود شده کامل آسمان یتو ماه 

 جناب ی پرونده یقاط توانست ینم او نه.  آورد ادی به را اش یمهربان و رایحم گرید بار کی.  بزند آب به گدار یب توانست ینم

 .  باشد سرگرد

 

*** 
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 بیهوالحب

 .  قربان کنترله تخت زیچ همه-

 : گفت و داد تکان یسر

 . دیبردار یخزان یها تماس کنترل از دست لحظه کی خوام ینم-

 .  قربان بله-

 یسر.  بردارد را بود شیابروها انیم که یاخم توانست ینم.  داد یم همکارانش به را الزم دستورات نبود که یمدت نیا در

 .  بود شده بلند چپ ی دنده یرو از که بود ییروزها آن از امروز. دیکوب پا احترامش به یمیرح.  داد تکان

 با کرد باز را اتاقش در. دیرس یم بست بن به کرد یم فکر هرچه به و است سردرگم افکارش اندازه نیا به چرا دانست ینم

 دستش و دیکوب پا احترامش به او و برگشت عقب به مرد.  شد گشاد تعجب فرت از شیها چشم پنجره کنار سالخورده مرد دنید

 : گفت او به تیجد با یمانیا رحمان حاج.  گذاشت قهیشق کنار را



 !آزاد-

 : آمد خودش به شهاب

 . سالم-

 به یدست و رفت زیم یسو به یمانیا حاج.  گرفت قرار بدنش کنار دستش و شد کاسته اش یجد و سخت حالت از یکم بار نیا

 .  دیکش زشیم

 !  کیعل-

 . دیاومد خوش یلیخ-

 دیکش یم زیم به یدست که یحال در.  داد یم نشان را زمان گذر یمانیا حاج چشم کنار یها چروک و نیچ و سالخورده ی چهره

 : زد لب کرد یم نگاه دقت به را اطراف و

 ! وطن سرباز یعازم امروز-

 .  کرد یم خطاب سرباز را او شهیهم

 .  قربان بله-

 .  دیایب تر کینزد کرد اشاره او به یمانیا حاج

 ! ایب.  تر کینزد ایب-

 . کرد کم بلند یها گام با را انشانیم فاصله

 . قربان خدمتتون امیب دیگفت یم-

 : افزود و ستینگر بود شده نصب وارید به که شهاب حکم به کند نگاهش که آن یب یحاج

 .  شلوغه سرت قدر نیا تو یوقت امیب خودم گفتم-

 : گفت احترام با و کرد بلند سر شهاب

 . هست وقت شما یبرا شهیهم قربان-

 یروز هنوز.  ستادیا شهاب مقابل و زد دور را زیم.  نشست شیها لب یرو یکمرنگ لبخند گذاشت یم او که یاحترام از یحاج

 یگوشیباز شدت از و شد یم ساطع طنتیش برق شیها چشم از که ییرو سبزه ی پسربچه او و بود آمده شان خانه به او که را

 آورد یم در"  بنگ بنگ"  یصدا دهانش با و گرفت یم نشانه او به را اش یباز اسباب تفنگ ، رفت یم باال راست وارید از

 !  شود سیپل خواهد یم که گفت اش یکودک با نیحس حاج مقابل که یروز.  آورد ادی به را

 یمرد خودش یبرا گونه نیا به که او بودن دیرش از و دیکش قیعم نفس یحاج!  کرد نگاه یحاج یها چشم به تیجد با شهاب

 . کرد حظ سالهاست آن ی پسربچه همان بفهمد شد یم شیها چشم از تنها و است شده

 سنش.  گرفت مقابلش و برداشت را بود کرده یجاساز کمرش پشت که را شهاب رنگ اهیس کلت و برد شیپ دست حرکت کی با

 ! خبره کارش در و بود زیت و چابک اندازه همان به هنوز!  نبود مشخص رفتارش در یریپ از یاثر اما بود رفته باال

 : گفت و گرفت نشانه را او قلب یمانیا حاج

 !  بنگ و یکن مشخص رو هدفت دیبا-

 : افزود حال همان در کرد یوارس دقت با را کلت یمانیا حاج.  انداخت کلت به ینگاه

 .  باشه جمع حواست دنگ شش دیبا قبلش پسر اما-

 .  قربان بله-

 : داد تکان سر افسوس با یحاج

 .. ستین جمع حواست دنگ شش!  نکن اشتباه!  شهاب نه-



 یها چشم به شهاب!  دیکش عقب را کلت یحاج که ردیبگ را کلت که برد شیپ دست شهاب ؛ داد دستش به را کلت تیجد با یحاج

 : ستینگر یمانیا حاج

 ؟ حواس دنگ شش!  بود یچ شرطش یگذاشت ایدن نیا تو پا یوقت-

 : گفت یحاج که گفت یقربان بله شهاب

 و کینزد اهدافت به یدار که حاال!  یندار کم بیرق یدون یم.  شهاب خورده پستت به من دید صالح با ینیسنگ یها تیمامور-

 ؟ شهاب چرا.  افتاده خس خس به شناختم یم که ینفس تازه عقاب اون چرا ؟ هیروز و حال چه نیا یش یم تر کینزد

 یحت را او و است لیف حضرت کار مقابلش در یظاهرساز و دارد چشم جا همه یمانیا حاج بود رفته ادشی.  دیبلع را دهانش آب

 بود یمانیا حاج زیچ هر از قبل کرد صادر را کار نیا به ورود ی اجازه نیحس حاج که یزمان یحت.  شناخت یم خودش از بهتر

 .  شود موفق کار نیا در دانست یم و کرد دییتا را تشیصالح که

 . دیکش یم خجالت شیها چشم مقابل بود بر از گونه نیا را او یمانیا حاج یوقت.  دیبگو که نداشت یحرف.  کرد سکوت

 : زد پچ شهاب گوش یتو و شد خم یکم یحاج

 .  کنم حساب روت تونم ینم گهید بره شیپ طور نیهم.  شهاب بگم بهت رک-

 .کرد خواهد عمل حرفش به بزند یحرف یحاج دانست یم.  کرد نگاهش نابارو یها چشم با شهاب

 : زد شهاب یبازو به یمشت یحاج

 .  شه ینم دوتا حرفم بره سرم که یدون یم-

 : دیکوب پا شهاب

 .  شه یم اطاعت-

 : گفت یحاج

 . خطر یب سفرت-

 : برگشت دهینرس در به.  کرد رفتن قصد و دیکش دست او ی شانه یرو سپس

 ؟ سرگرد-

 .  بود باش آماده شهاب

 : کرد خطابش ینرمش چیه یب بار نیا

 !  سرگرد دستوره هی نیا.  بکن تیفیبالتکل نیا یبرا یفکر هی-

 رها باره کی به را اش نهیس یتو شده حبس نفس.  شد خارج و کرد باز را در از بدهد او به یصحبت ی اجازه که آن یب سپس

 . کرد

 *  *  * 

 

 پشت که رعنا دنید با.  دیایب دنبالش به تا بود رضا ی قراضه وانت منتظر و زد یم گاز را بود گرفته شیبرا یب یب که یا لقمه

 ابانیخ کل بوقش بوق و نشسته وانت
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 نکیع رعنا و شد سوار.  شود سوار داد اشاره دست با و بود نشسته دستش بغل رضا.  نشست لبش یرو خنده است برداشته را

 : گرفت خودش به یژست و داد یتکان را اش یآفتاب

  ؟ چطورم-



 : دیخند نفس

 .  یشد ها راننده هیشب-

 : افزود رضا

 ! لیتکم هم لشیبیس.  بهتره یلیتر راننده هیشب البته-

 .  زد رضا یبازو به یمشت و دیکش یا خفه غیج رعنا

 .  کشمت یم قران به.  رضا کشمت یم-

 .  کرد نگاه او دهان و دستش به واج و هاج نفس.  کرد چپش ی لقمه کی.  دیقاپ دستش از را نفس ی لقمه رضا

 ! یهرکول هیشب.  رضا تو یندار رحم-

 : گفت و برد باال را شهیش نفس.  درآورد حرکت به را نیماش و گذاشت یآهنگ رعنا

 .  کامته به ایدن نمیب یم ؟ هیخبر-

 : افزود کرد یم نجوا"  سالم یزندگ یا سالم یزندگ یا"  خواننده با و داد یم باال شانه که یحال در رعنا

  ؟ نباشه کام به ایدن المصب آخه.  مهد یداخل ریمد شم یم دارم-

 : گفت رضا

 . کردم خوف برادرتم که من ؟ ازت ترسن ینم یزد بهم که یپشم و شیر نیا با ها بچه یلیخداوک-

 دست رضا.  کرد برخورد سقف به شانیتا سه هر سر که کرد رد را یمانع ییوا با رعنا دیخند و گرفت دهانش مقابل دست نفس

 : گذاشت شکمش یرو

  ؟ ها است شهیش بارت.  رعنا-

 : گفت نفس به رو عشوه با سپس

 .  برو تر واشی-

 : گفت نفس

 ؟ خواهر ماهته چند.  شه فداش باباش-

 : زد پلک بار نیچند رضا

 ! پنج تو رفتم-

 یرو دست نفس.  کرد برخورد نیماش سقف با سرشان گرید بار کی هرسه و کرد رد کند دقت که آن یب را یگرید مانع رعنا

 : گذاشت سرش

 ؟ یند رعنا دست لگنو نیا شد ینم.  دهنم تو اومدم مغزم خدا به-

 : کرد اشاره نیماش به و یآرام سیه رضا

 ؟ ها داره یم نگهمون اتوبان وسط شنوه یم صداتو.  ادهیز نازش-

 : گفت رعنا به رو رضا.  دندیخند سه هر

 ! یکرد خراب ملوسکمو شو ادهیپ ؟ بشکنم گردنشو تا یا راننده تو گفته یک.  لویبیس رعنا آخه یرانندگ به چه تورو-

 . خورد غبطه شان یصبح اول یانرژ همه نیا به نفس و کردند کل کل مقصد خود تا رعنا و رضا

 بوسه رعنا و زد بوق شیبرا رضا و داد تکان دست شانیبرا و شد ادهیپ یباطن لیم رغم یعل.  شود جدا ازشان خواست ینم دلش

 گردنش دور را گردنش شال سرما شدت از.  کرد کینزد لپش به و گرفت هوا یتو را بوسه نفس که فرستاد شیبرا هوا یتو یا



 طاقت که بود سردش قدر آن.  دندیرقص یم آسمان یتو یدلبر با برف یها دانه.  دیکش درآغوش را شیها دست و چاندیپ

 . برداشت قدم بود آنجا در رایحم دفتر که یساختمان سمت به.  نداشت را برف دنیبار یتماشا و ستادنیا

 چشم.  بود شهیهم از الغرتر اندامش و روح یب مهسا ی چهره.  بود آورده دفتر به پدرش چهلم از پس یسخت به را مهسا رایحم

 .  زد یم موج ها آن یتو یبزرگ غم و نداشت برق گرید شیها

 !  فشرد را دستش یگرم به و شد بلند مقابلش نفس دنید با رایحم

 .  جان نفس یاومد خوش-

 . بودند بسته خی شیها سرانگشت.  شود گرم تا گذاشت آن مقابل را شیها دست و رفت سالن ی گوشه یبخار سمت به نفس

  گفت احترام با نفس

  ؟ شما نیخوب.  شکر.  جان ییموال خانوم ممنون-

 : داد سرتکان رایحم

 ! شده درهم یچ همه!   شلوغه یلیخ سرمون کال که ماهم نیا.  باشم خوب کنم یم یسع -

 .  بود اندک وقت و نگرفته خودش هم عکس چند بسا چه.  داشتند ادیز افتاده عقب یکارها.  بود ییموال خانم با حق

 : آورد تر نییپا را شیصدا سپس ییموال خانم

 .  آوردم خودم با زور به امروز رو مهسا-

 : گفت مهربان نفس

 ؟ چطوره حالشون-

 : گفت بود یکاغذ دنبال به و کرد یم یوارس را مقابلش یها پوشه که یحال در رایحم

 .  ستین یفیتعر خدا ی بنده-

 : دیکش کار از دست و فرستاد رونیب را بازدمش رایحم.  داد تکان سر افسوس با نفس

 ؟ یآورد رو فلش یراست-

 : گذاشت رایحم زیم یرو و آورد رونیب فشیک از بود گرفته گذشته ی هفته که ییها عکس فلش و داد تکان یسر نفس

 . دییبفرما-

 : گفت محبت با رایحم

 .  راحته المیخ تو از بده رتیخ خدا.  نفس شناسم یم یهست که ییها عکاس نیتر منظم و نیتر قول خوش از یکی-

 .  دارم کارم به یادیز ی عالقه.  کنم یم خواهش-

 : گفت رایحم

 راغب خوندن و مجله به قبل از شتریب ها نوجون یدون یم.  هستم قشنگت یعکسا منتظر هم سالمندان یجهان روز مناسبت به-

 ذارم یم قشنگت یها عکس از هینشر ی صفحه یتو.  نفس شده قبل از شیب ها کننده دنبال یمجاز صفحات یتو یحت ؟ شدن تر

 .  شده استقبال العاده فوق

 .  دیدرخش شیها چشم و آمد وجود به رایحم فیتعر از جوان دختر

 رو نوجوان محتوا با و تیفیباک یها عکس دیفرمود قبال که طور همون.  بشه استقبال نیا از بهتر کنم یم خودمو تالش من-

 .  مطالب خوندن به کنه یم راغب

 : گرفت نفس یسو به و کرد دایپ لشیموبا یتو از را باران ی هینشر یمجاز ی صفحه رایحم

 .  اومده وجود به هم رقابت حس شه یم برگزار ها نوجوان نیب که یها مسابقه و مجله واسطه به.  نظراتو نیبب بخون ایب-



 بود زده شان همه یپا هم خودش اسم آرم که را خودش یها عکس!  بود ییموال خانم با حق.  کرد نگاه صفحه به اقیاشت با نفس

 که یکسان تعداد.  آوردش ذوق سر
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 !  بود کرد یم را فکرش چه آن از شیب بودند دهیپسند را شیها عکس و بودند گذاشته نظر

 : زد لب یشگفت با

 .  ییموال خانوم یوا-

 .  کرد نوازش را او ی گونه و زد یلبخند رایحم

 . هنرمندم دختر بهت نیآفر-

 آن سواد یب یب نه.  بود نگرفته قرار قیتشو مورد دیبا که طور آن گاه چیه.  کند تشکر او از که نبود یکس سال همه نیا در

 جشن شیبرا  را شدنش مدرسه ممتاز شاگرد که دادیم تیاهم یزیپش او به هوشنگ ونه بداند را اش یدرس سطح که داشت یچنان

 تا اما کوچک چه اگر ییها خالء.  بودند نکرده شیرها امروز به تا که داشت ییها خالء یزندگ در شهیهم.     .  ردیبگ

 . بودند دهیکش قد شیپا هم یبزرگسال

 یدماغ و دل هرچند.  شد خواندن نماز مشغول و کرد پهن سجاده رایحم اتاق یتو مهسا ، گذاشت زیم یرو را لیوسا رایحم

 رکعت.  کند نیگیغم را دلش و اوردیب نه امدین دلش رایحم مکرر اصرار با اما برود خودشان ی خانه به داد یم حیترج و نداشت

 با. دیرس یم گوش به رایحم خوشحال یصدا.  دیبگو ذکر تا برداشت سجاده یرو از را حیتسب و خواند را سالم و تشهد آخر

.  کرد جمع را سجاده و زد تا را نماز چادر.  شد معذب آمده شان خانه به روز از ساعت نیا هم آن ناخوانده مهمان که نیا حدس

 : کرد بلند سر.  شد نواخته در به یا تقه

 ؟ بله-

 : گفت یمهربان لبخند با و گشود را در رایحم

 .  مهساجان باشه قبول-

 : داد را جوابش یتبسم با مهسا

 .  حق قبول-

 .  یدار دوست یلیخ دونه یم کرده درست مرغ با پلو زرشک.  کرده چه خانوم حاج نیبب ایب ؟ ما شیپ یآ ینم-

 .  شکفت مهسا گل از گل

 ؟ جان رایحم.  دندیکش زحمت-

 : افزود مهسا که گفت یجانم رایحم

 ؟ دیدار مهمان-

 : زد یچشمک رایحم

 ؟ ترسوندت دادم و غیج یصدا دیببخش.  یدور ماه کی بعد اومده شهاب-

 : گفت زده خجالت مهسا

 .  باش راحت.  زمیعز نه-

 . میبر میش آماده زود دیبا میدار کار یکل بعدشم.  میبخور ناهار که ایب باش زود باش زود-

 .  کرد سر را چادرش و گفت یچشم مهسا



 از یخبر سالن یتو.  داد مالش را دلش اش یزعفران برنج و خورش یبو ، بود گذاشته تمام سنگ خانوم حاج بود رایحم با حق

 : گفت خانم حاج به رو و شد آشپزخانه وارد!  نبود شهاب

 ؟ یخوا یم یکمک. خانوم حاج-

 .  برگشت شیسو به گوهر

 ؟ پلو زرشک یدار دوست.  برم قربونت شده انجام کارا ی همه.  زدلمیعز نه-

 ؟ باشد نداشته دوست شد یم مگر!  زد لبخند مهسا

 .  یحساب یافتاد زحمت به. نکنه درد گلت دست.  دارم دوست که معلومه-

 : گرفت را دستش مادرانه و دلسوز گوهر

 .  ستین روت به رنگ.  استخون پاره هی یشد.  جون مادر برس خودت به کمی جان مهسا.  زدلمیعز.  مادر بشه جونت نوش-

 : گفت بغض پر نشست شیها چشم یتو اشک باشد شده تازه دلش داغ انگار حرف نیا دنیشن با که مهسا

.  کنه یم ام وونهید داره بابا حاج یخال یجا.  ستین خوش دلم.  است کهیت هزار قلب انگار دیکن باور.  خانوم حاج تونم ینم-

 . رمیگ یم شیآت دارم انگار

 : دیچک گونه یرو شیها اشک گوهر

.  باشه خوب حالت تو داره دوست اونم بدون یول.  کنه رحمتش خدا بود یبزرگوار مرد پدرت.  زدلمیعز بده صبرت خدا-

 .  نهیبب روز و حال نیا یتو تورو نداره دوست

 : گفت کرد یم پاک را شیها چشم نم که یحال در مهسا

 دیکرد مون شرمنده.  آقا حاج هم شما هم داره نگه سرمون باال رو تون هیسا خدا.  کنم جبران رو هاتون محبت چطور دونم ینم-

 . 

 : کرد یکمرنگ اخم گوهر

 .  یندار فرق یا ذره خودم یها بچه با تو.  مادر یبزن ها حرف نیا از نمینب-

 .  داد را لبخندش جواب مهسا.  نشاند لبش یرو یلبخند سپس

 یهمگ.  دیکش یم خجالت مقابلش ، آمده شهاب دانست یم!  بود یحال کی مهسا ؛ کردند پهن زیم یرو رایحم کمک به را سفره

 : گفت رایحم به رو آقا حاج.  نشستند زیم دور

 ؟ بابا کجاست برادرت پس-

 : گفت شهاب

 !  اومدم.  یحاج اومدم-

 . رفت اش صدقه قربان دل در و ستینگر را قامتش و قد مادرانه گوهر

 ! ایب.  مادر یاومد خوش-

 : گفت مهسا به رو و نشست رایحم کنار شهاب

 .  خانوم مهسا سالم-

 : داد جواب نیمت و کرد بلند سر مهسا

 . دینباش خسته.  سالم-

 : گفت ختیر یم دوغ وانیل یتو خودش یبرا که یحال در شهاب

 .  دیباش سالمت-



 .  دارد را ناهار خوردن یرو چگونه نشسته مقابلش شهاب که حال دانست ینم ؛ شد سرخ شیها گونه مهسا

 از پس.  خورد یم اشتها با او برعکس شهاب و کرد یم یباز شیغذا با شتریب مهسا.  بود گرفته نظر ریز را شانیهردو رایحم

 : گفت او به رو گوهر که کند جمع را سفره کرد قصد مهسا ناهار خوردن

 .  دیش آماده دیبر.  شلوغه یحساب سرت امروز دونم یم.  مادر برو-

 : گفت رایحم به رو شد بلند یصندل یرو از که شهاب

 ؟ خبره چه-

 : کرد پاک دستمال با را دهانش رایحم

 دلم نرفتم که شه یم یمدت خودمم.  میباش داشته حضور کردند دعوتمون همکاران و دوست سالمندان یجهان روز مناسبت به-

 .  کرده هواشونو

 خودش مانند متفکر.  ستینگر پدرش به و کرد بلند سر شهاب ؛ کرد یم نگاه شهاب به آقا حاج.  داد تکان یسر متفکر شهاب

 بداند حداقل که.  باشد او جانب از اشاره ای جواب کی منتظر انگار!  بود
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 .  کند عنوان بار دو را یحرف که نبود یمرد.  ستیچ شهاب دهان ی مزه

 : گفت گوهر به رو شهاب

 .  بود مزه خوش یلیخ.  مادر ممنون-

 مرکز نیا به رفتن از رایحم هدف. گذاشت یم سر یرو را چادرش نهیآ مقابل مهسا.  شدند آماده زود یلیخ هردو رایحم و مهسا

 خواهد بهتر را حالش غش و غل یب و دهیچش گرم و سرد یها انسان کنار در بودن دانست یم.  بود مهسا ی هیروح شدن عوض

 .  کرد

 بود داده زحمتشان که امروز یبرا ها آن از و کرد یم بش و خوش مادرش پدر با که دیشن را مهسا یصدا در انیم از شهاب

 او محبت با و نداشت او از یکم دست هم نیحس آقا حاج.  داد یم را جوابش محبت با داشت دوستش خانوم حاج.  کرد یم تشکر

 .  کرد بدرقه را

 : دیرس جوان مرد گوش به گوهر یصدا

 .  مادر یببر یتون یم شهابو نیماش دیخوا یم اگه-

 : گفت رایحم

 .  بهتره میبر یتاکس با.  مادر نه-

 ؛ گفت مهسا

 . ندارم یزیچ چیه دماغ و دل اصال.  وردمین نیماش شرمنده-

 ینیمت و خوب دختر دانست یم.  هستند یا شهیر و رگ چه از دانستند یم پدرش قول به.  بود شان خانواده سطح هم مهسا

 !  بود شان خانواده چشم نور و بود شده بزرگ مادرش و پدر ی سفره سر.   است

 قرار مخاطب را رایحم.  گشود را در و درآورد چشم یرو را اش مطالعه نکیع.  بست را کتابش و شد بلند زشیم پشت از آرام

 : داد

 .  رسونمتون یم-

 شدند خوشحال شان همه که بود داده مثبت جواب که انگار.  نداشت او از یکم دست حالش خانم حاج!  شکفت گلش از گل رایحم

 .  بودند دهیرس دلشان مراد به و

 : گفت مهسا



 ! شهاب آقا میش ینم مزاحمتون-

 .  دیستین مزاحم-

 و زد تن را کتش.  دید یم را اطرافش و بود کرده باز را شیها چشم تازه شهاب انگار.  فرستاد یم صلوات دلش یتو گوهر

 .  بست مچش دور را چرمش ساعت

 یم شهاب بود دهیفهم یوقت انگار نشست یم لبش یرو لبخند یازگاه هر مهسا ؛ بودند صحبت حال در اطیح یتو مهسا و رایحم

 .  نشست یم لبش یرو ناخودآگاه لبخند و بود گرفته زهیانگ یکم دیآ

 : گفت گوهر به رو کرد پا به را رنگش یمشک یها بوت مین و گرفت دست یتو را نشیماش چییسو شهاب

 ؟ یندار اجیاحت یزیچ رونیب از-

 : زد لب دیدرخش یم که ییها چشم با گوهر

 .  مادر تیسالمت-

 .  دار خدانگه-

 .  همراهتون به یعل دست-

 یم قتیحق به اگر که بود دلش یتو یدیام.  کرد نگاهشان لبخند با و چسباند در به را سرش.  ستینگر شهاب رفتن به سپس

 : گفت خانوم حاج اتاقش یتو از رایحم تلفن یصدا دنیشن با.  شد یم یگرید یزمان هر از بهتر حالش وستیپ

 . برات ارمیب واستا یگذاشت جا رو تیگوش.  مادر رایحم-

.  شد ینم بلند لیموبا از ییصدا گرید اما آورد شیبرا را لشیموبا خانم حاج.  فرستاد لعنت حواسش به و کرد تشکر رایحم

 لبخند بود کرده رهیذخ"  یگل نفس"  را او که مخاطب اسم دنید با انداخت یگوش صفحه به ینگاه و کرد تشکر مادرش از رایحم

 .  نشست لبش یرو

 : گفت بوق کی از پس و گرفت را نفس ی شماره

  زیعز جانم-

 : گفت نفس

 ؟ دییکجا شما سالمندان ی خانه به دمیرس من جان ییموال خانوم.  سالمت جانتون-

 : دیخند شد یم نیماش سوار که یحال در رایحم

 .  نشه شروع حاال جشن کنه خدا فقط میرس یم رید کمی ما.  دختر دیببخش نفس یوا-

 : دیخند مستانه نفس

 !  قدر اون شناسم ینم ام یکس.  اومدم زود قدر نیا شد یباز عیضا یلیخ.  ممیتا آن یادیز من.  راحت التونیخ-

 .  است یخزان نفس رایحم خط پشت مخاطب دانست یم شهاب

 : گفت رایحم

 باهاش!  عکس به یکن شروع یتون یم.  شونهیا جشن نیا ی برنامه ریمد یطلوع خانم شیپ برو.  آم یم االن منم نباش نگران-

 .  کردم هماهنگ قبل از

 : گفت سرخوش نفس

 .  چشم-

 : گفت رایحم

 ؟ نفس-



 ؟ جان-

 .  امیب تا باش خودت مراقب-

 : گفت مهسا.  کرد قطع را تماس سپس.  دندیخند هردو

 ؟ دیرس نفس-

 : برگشت عقب به رایحم

 .  شدم کار فراموش پاک خدا یوا.  آد یم امروز نفسم بود رفته ادمی اصال.  آره-

 : گفت مهسا

 .  آد یم شیپ یگاه نداره یبیع-

 : گفت شهاب

 ؟ آد یم شونیا یچ یبرا-

 : دیچرخ او یسو به رایحم

 نفس که میباش داشته عکس چند میخوا یم نیهم یبرا.  سالمند یجهان روز و سالمند به احترام مجله یبعد موضوعات از یکی-

 .  کشه یم رو زحمتش جان

 .  کرد یرانندگ به شروع متفکر شهاب

 !  حشیمل لبخند!  شیها چشم یتو پنهان ترس.  کرد گذر لمیف مانند شیها چشم مقابل دخترک دلخور نگاه

 .  دهد بال و پر خواست ینم ابدا را مسئله نیا نه!  زد پس را افکارش و بست را شیها چشم

.  بود شده شروع جشن انگار و آمد یم آواز و ساز یصدا.  کرد شان یهمراه شهاب تعجب کمال در.  دندیرس مقصد به یوقت

 زن و سو کی ها مرد!  دیسف و قرمز یها گل و یرنگ یها بادکنک از بود پر باغ دور تا دور.  بودند گرفته را جشن باغ یتو

 یم یا عده و زدند یم دست یا عده.  بود آورده وجد به را همه آهنگ یصدا. بودند نشسته گرید یسو کی سالخورده یها

 .  دندیخند

 . کردند استقبال آمدنشان از احترام با و رفتند شوازشانیپ به زن چند مهسا و رایحم ورود با

 .  کرد یمعرف دوستانش و همکاران به را او و دیچرخ شهاب یسو به رایحم

 چشم با مهسا
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 : کرد یطلوع خانم به رو رایحم!  نبود دخترک از یخبر.  گشت یم نفس دنبال به

  ؟ نمیب ینم رو یخزان خانوم-

 : دیخند یطلوع خانم

 از قبل.  بود دهیند حال به تا بزرگ پدر بزرگ مادر همه نیا خودش قول به.  گرفتن عکس حال در خدا بنده اومده یوقت از-

 !  میدار هم گهید جشن هی امروز جشن شروع

 : گفت مهسا

 ! رهیخ-

 : زد یچشمک یطلوع خانم

 .  رهیبگ صورت وصال هی قراره.  رهیخ ریخ راحت التیخ-



 : گفت خنده با رایحم

  ؟ بابا نه-

 : گفت یطلوع خانم

 .  بگذره خوش همتون به دوارمیام امروز که خالصه.  بله-

 یرو که یرزنیپ با یشوخ حال در که نفس به دست با یطلوع خانم  که گشت نفس دنبال به چشم با.  کرد تشکر و دیخند رایحم

 و بود زده زانو رزنیپ یپا کنار نفس.  زد لبخند او دنید با رایحم.  داد اشاره دیخند یم نفس یها یشوخ با و بود نشسته لچریو

 را شانیها یروسر عکس یبرا و داد یم ها رزنیپ دست به گل ذوق با.  داد یم نشانش را بود گرفته او از که ییها عکس

 از!  نازک دل همان و روشن نگاه همان.   دادند یم را حنا به ختهیآم عطر یبو همان بودند اش یب یب انگار.  کرد یم مرتب

 .  نبود بند شیپاها یرو که بود خوشحال قدر آن جا نیا به آمدن

 شیها گونه باز و گرفت یشتریب عمق لبخندش دنشانید با نفس.  رفتند نفس یسو به مهسا و رایحم ؛ نشست یصندل یرو شهاب

 احترام با و دیخند نما دندان بار نیا دخترک که گفت گوشش ریز یزیچ یشوخ به و دیکش را لپش رایحم.  کرد عوض رنگ

 .  کرد ادا یچشم

 . باشد خندان و شاداب اندازه نیا به بود زده صورتش رو که ینقاب نیا توانست ینم نه

 عروس ؛ گفتند یم آقا بیحب او به.  بود داماد یآقا نشاندند یم یصندل یرو شیعصا کمک به که یرمردیپ ؛ آمد عاقد بعد یچند

 دست او به نفس که نیا از و دیخند یم یهرازگاه بود کرده نیتزئ رهیگ با شالش ی گوشه نفس رزکه یها گل با خانم سیفرنگ

 از یا هیما ته.  داد تکان سر نفس و ردیبگ عکس ها آن از کرد اشاره نفس به یطلوع خانم. دیکش یم خجالت بود داده گل

 . داشت ذوق نیریش وصال نیا از و بود شیها لب یرو چنان هم لبخندش

 خانم و خواهرش کنار که ییموال سرگرد دنید با چرخاند سر مهمان یسو به.  نشست یا گوشه نفس و خواند را خطبه عاقد

 ها قدر آن مسئله نیا اما.  داشت حضور هم او رفت یم که هرکجا چرا اصال ؟ کرد یم چه جا نیا او.  شد متعجب نشسته یرجب

 دختر.  داد رانهیغافلگ را نگاهش جواب و دیچرخ نفس یسو به شهاب.  بزند برهم را قشنگش و خوب روز که نبود مهم شیبرا

 نهیس یتو مهابا یب قلبش.  ستینگر بود عقد ی خطبه خواندن حال در که عاقد به و داد رییتغ را نگاهش جهت باره کی به جوان

 از گرفت را مچش او تا کرده نگاه سرگرد به رهیخ و درآورده یباز پا و دست یب اندازه نیا به که نیا از.  کرد یم برخورد اش

 . کند جلوه ترسو نظرش در خواست ینم ابدا.  شود یتلق پا دست یب و فیضع او مقابل خواست ینم.  آمد یم بدش خودش

 سیفرنگ که کرد ادا را درخواستش خانم سیفرنگ به رو سوم بار یبرا عاقد.  داد شیرو به رو به را اش توجه.  دیکش قیعم نفس

 زد یم دست یخوشحال با نفس.  گرفت اوج سوت و دست یصدا.  گفت آقا بیحب به را بله شیها گونه شدن رنگ هزار با خانم

 رزنیپ.  کردند زدن دف به شروع و بودند آمده یسنت ساز هنرمندان از یگروه.  بود یخجالت یادیز خانم عروس.  دیخند یم و

 ستادیا یا گوشه و گرفت گرید عکس نیچند نفس.  بودند حال خوش دل ته از همه انگار.  زدند دست رمردهایپ.  دندیکش کل ها

 : خواند شور پر داشت هم یقشنگ یصدا که ها مرد از یکی کرد زدن دست به شروع و

 امشب است مراد شب ستیشب چه امشب

 امشب است مراد شب ستیشب چه امشب

 امشب است چراغ و شمع از پر خانه نیا

 امشب است چراغ و شمع از پر خانه نیا 

 بادا مبارک شاالیا بادا مبارک بادا بادا

 لب هم یرو لبخند همه.  کرد یم هم یخوان لب زدن دست با زمان هم حال ؛ رفت ینم کنار صورتش از لحظه کی خنده نفس

 !  داشتند

 سخت شیبرا ییتنها یطرف از و دیکش یم خجالت.  پوشاند را صورتش شال با و شد یجار گونه یرو شیها اشک خانم سیفرنگ

 سر یرو یشاد برف یها دانه حال و زدند یشاد برف!  محزون لبخندش و شد نمناک شیها چشم صحنه نیا دنید با نفس!  بود

 .  کرد یم ییخودنما خانمش و آقا بیحب

 بله قشنگه عروس بله تنگه کوچه

 بله قشنگه عروس بله تنگه کوچه



 بله بنده یمروار دینزن زلفاش به دست

 نگاه کرد فکر اولش. کرد دایپ یتالق سرگرد نگاه با نگاهش و شد معطوف سو آن به نگاهش زد یم دست که یحال در نفس

 و خوب را همه امروز هم دیشا دانست ینم ؛ نبودند ترسناک شیها چشم انگار  ، است کرده یتلق اشتباه را سرگرد نیسنگ

 ردیبگ او از نگاه تواند ینم چرا دانست ینم!  ماند مات قشیعم لبخند و شد کاسته یکم زدنش دست سرعت از.  دید یم مهربان

 بابا رقص اش یعروس یبرا بود داده افتخار آقا بیحب به که یرمردیپ رقص یحت.  دیشن ینم را آواز و ساز و دف یصدا گرید

 شتاب با قلبش...قلبش و زد انیم در کی نفسش.  شد نواخته ممتد سوت کی سالمش گوش یتو!   دید ینم را رود یم کرم

 شاد برف یها دانه.  دیکوب یم اش نهیس وارید و در به را خودش

 

 . بود شده دوخته او یها چشم به همچنان سرگرد یها چشم و شد یجار انشانیم ی

 بادا مبارک شاالیا بادا مبارک بادا بادا

 بادا مبارک شاالیا بادا مبارک بادا بادا

 .  بود شده چه را او!  یجد و نیسنگ نگاه همان که خدا به!  بود نگاه همان سرگرد نگاه

 نبات و نقل زنیریم اطیح اون و اطیح نیا

 نبات و نقل زنیریم اطیح اون و اطیح نیا

 ونبات نقل زنیریم ودوماد سرعروس به

 

 ، الیخ اعماق از یکس انگار.  فشرد درون از را نشیریز لب و کرد باز دهان ؛ افتاد شیزانو یرو یحرکت یب از شیها دست

 .  کرد یدیشد یگرما احساس.  بودند کرده دارشیب خوش خواب هم دیشا  ایرو

 آب وانیل کی دیبا دانست یم فقط.  است بد حالش اندازه نیا به چرا دانست ینم.  انداخت گردن دور را اش یعکاس نیدورب 

 .  برداشت قدم سالن یسو به و فرستاد رونیب باره کی به را نفسش.  بنوشد سرد

 

**** 

 

#136 

  

**** 

 

 دیهوالشه

 

 ساز و دف یصدا.  دیکش دست را شالش نهیآ یتو و کرد زیتم را دهانش دستمال با.  دیکش باال ضرب کی را سرد آب وانیل

 از چرا اصال.  است شده مرگش چه دانست ینم.  دیکش دارش تب یها گونه یرو دست.  بود برجا پا چنان هم رونیب از آواز

 مسلط خود بر کرد یسع و کرد میتنظ را بازدمش و دم.  بود یراض خودش از ، کرد نگاه صورتش به نهیآ در!  شده بلند شیجا

 . شود

 ؟ یینجایا ؟ یخزان خانوم-

 . داد بود یطلوع خانم دوستان از و کرد یم کار سالمندان ی خانه یتو که یدختر به یا بله یبهداشت سیسرو یتو از

 . دیاریب فیتشر که کنم خبرتون گفتن یطلوع خانوم-



 : داد را جوابش لبخند با و کرد باز را در عایسر

 . آم یم منم برو شما.  زمیعز حتما-

 توانست یم انگار و داشت یبهتر حس حال.  زد پلک بار نیچند نفس.  شد رد کنارش از شتاب با و زد ینمک یلبخند دخترک

 حتم به!  شد انیم در کی شیها نفس و زد نهیس یتو کوبنده قلبش چرا سرگرد نیسنگ نگاه با دانست ینم.  دهد ادامه کارش به

 دیشا!  نبود یجد و سخت کرد یم را فکرش که ها قدر آن انگار ، نه اما.  بود کرده را جانش قصد ترسناکش نگاه آن با سرگرد

 ییموال خانم دانست یم.  داد تکان نیطرف به را سرش ستین یجد و سخت شیها چشم کند فکر او که شد سبب شاد یفضا هم

 سالن از و گفت یا هللا بسم دلش یتو.  بزند آب به گدار یب خواست ینم.  است کرده باز حساب شیها عکس و او کمک یرو

 . وستیپ باغ یتو تیجمع به و شد خارج

**** 

 و دیکش گردنش به یدست.  ستینگر بودند گذاشته داماد و عروس سر یباال که ییها بادکنک به ، بود یکیتار به رو کم کم هوا

 به رفتن یبرا اش عجله همه آن اصال.  است رفته کجا دانست ینم.  دید ینم را یخزان.  انداخت گرشید یپا یرو را شیپا

 . بود چه یبرا سالن داخل

 : کرد جلب را اش توجه گوشش کنار ییصدا

 . شهاب آقا-

 : گفت لبش یرو تبسم با و گرفت مقابلش را بود برداشته او جانب از که ینیریش و کیک مهسا ؛ گفت یا بله

 . دییبفرما-

 . نداشت یچا دنینوش به یلیم هرچند گرفت دستش از را یچا ، شد معطوف مهسا دست به نگاهش

 . ممنونم-

 " بکن تیفیبالتکل یبرا یفکر هی"  خورد زنگ گوشش یتو یمانیا رحمان حاج یصدا

 !گرفت هم را کیک و داشت نگه نهیس یتو یسخت به را نفسش ، بود کیک مهسا گرید دست یتو

 رو مادر و پدر به احترام ی درباره و گرفته دست کروفونیم که یشخص یتماشا مشغول را خودش و زد هیتک یصندل به مهسا

 اش دخترانه یها فکر.  نشست لبش یرو یحیمل لبخند و گرفت را چادرش ی لبه دست با.  داد نشان کرد یم صحبت همگان به

 . بود مکالمه حال در زن و مرد چند با و بود شده بلند شیجا از رایحم.  درآمد انیغل به شهاب دست یچا وانیل کی با

 : کرد شهاب به رو ؛ شد یاشک شیها چشم بود خودش پدر هیشب که یرمردیپ دنید با مهسا

 ؟ ینیب یم رو مرده اون شهاب آقا-

 . کرد نگاه بود کرده اشاره مهسا که یمرد به و دینوش شیچا از یا جرعه شهاب

 ؟ نه بابامه، حاج هیشب-

 . کرد حس لیخل حاج با را مرد یها شباهت شهاب

 . درسته-

 : گفت بغض با مهسا

 . بشم ریگ نیزم و فتمیب نیزم یرو خواد ینم دلم گفت یم شهیهم بابام حاج-

 : گفت افسوس با شهاب

 . کنه رحمتشون خدا-

 : کرد پاک را شیها چشم نم مهسا

 . خواست یم دلش که شد یهمون آخرم-



 ! بود شنوا گوش کی دنبال مهسا انگار.  کرد شهیپ سکوت او یها حرف احترام به شهاب

 که آن یب را کیک!  گوهر ریخ یدعا!  رایحم مشتاق نگاه.  خورد زنگ گوشش یتو نیحس حاج یصدا!  بود یخوب دختر مهسا

 . گذاشت یدست شیپ یتو بزند لب

 . کرد پاک را شیها اشک دست پشت با مهسا

 ... ششیپ برم منم کاش گم یم یگاه کنه یم بابامو حاج یهوا دلم.  کنم ناراحتتون خواستم ینم.  شهاب آقا شرمنده-

 . داد قورت را دهانش آب و کرد جا جابه دستش یتو را وانیل شهاب

 خانوم مهسا-

 دوستش.  شد یم یحال کی دلش او زبان از خانم مهسا دنیشن با.  ستینگر او رخ مین به و کرد بلند را سرش باره کی به مهسا

 .دارد نگه دلش یتو را داشتن دوست نیا چگونه دانست ینم و داشت

 : گفت جوان مرد.  کرد نگاهش منتظر

 . هیزندگ قانون نیا.  میکن یزندگ دیبا میدار نهیس تو نفس تا و میا زنده ما-

 : گفت بود شده باز دلش و درد سر که مهسا

 ... ستین یزندگ به یدیام چیه یوقت-

 ؛ دیکش صورتش به یدست شهاب.  ندارد را زبانش افسار چرا دانست ینم.  کرد لعنت را خودش!  دیگز را لبش درون از

 ! شد شیپ از شیب اش یسردرگم
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 و روزها نیا هم خودش یروز که نیا فکر از.  شکفت گلش از گل بودند باهم صحبت حال در که مهسا و شهاب دنید با رایحم

 یآه و رفت یم چشمش یتو خار انگار نبودش با که یحسرت.  زد چنبر شیگلو یتو بغض و شد مچاله قلبش گذرانده را قیدقا

 . آمد رونیب وجودش اعماق از قیعم

 : گفت گوشش یتو رایحم و زد یلبخند نفس.  برود کنارش به کرد اشاره نفس به

 ؟ یریگ یم ازشون عکس کی.  نفهمن مهسا و برادرم نفس-

.  ردیبگ عکس ها آن از خواست یم دخترک از و بود گذاشته گوش همان یرو دست و نداشت خبر او ناقص گوش از رایحم

 : دیگز لب انیع خجالت با و نشست دلش یتو یبد حس نفس

 ! دیببخش-

 : کرد سرخم رایحم

 ؟ جانم-

 : کرد اشاره گرشید گوش به نفس

 ؟ دیبگ گهید بار کی شه یم-

 نشان را خودش یجور و گرفت یشتریب عمق لبخندش نفس.  کرد بسته و باز را دهانش بار نیچند و کرد نگاهش گنگ رایحم

 . نداده رخ یاتفاق و است خوب حالش یعنی که داد

 رفتار یجور کی بود سخت. گرفت دلش دیشن ینم گوشش کی قضا از که نفس ییبایز به یدختر فکر از!  شد محزون رایحم

 . است فتادهین یاتفاق انگار که کند

 : گفت نفس گرید گوش یتو



 ؟ یادگاری یبرا یریگ یم ازشون دور از عکس هی.  کنند ازدواج باهم مهسا و برادرم خواد یم دلم یلیخ-

 . زد پلک بار نیچند!  خورد جا نفس

 . چشم بله.  شاهللا ان یسالمت به-

 : گفت ذوق با رایحم

 . بدم یادگاری بهشون رو عکس نیا یروز هی شد یرسم اگه خوام یم.  دوارمیام-

 ینم عاشق یها مرد به سرگرد ی چهره!  بود یحیمل لبخند مهسا یها لب یرو!  نبود حواسش سرگرد ؛ داد تکان سر نفس

.  داد را تلفنش جواب و شد بلند یصندل یرو از سرگرد دم همان و کرد میتنظ را نیدورب لنز!  دانست ینم!  بود هم دیشا.  خورد

 : گفت و آمد رایحم یسو به مهسا.  بود گرفته شان خنده برادرش حرکت از هردو و کرد نگاه نفس به رایحم

 ؟ میبرگرد-

 سرخ یشیآرا چیه یب شیها لب و داشت یبلند یها مژه!  روشن پوستش و بود سبز شیها چشم ؛ انداخت مهسا به ینگاه نفس

 آمد یم تینها یب اش یمهتاب ی چهره به چادر.  داشت یخاص ییبایز مهسا!  نبود منصف دینام یم زشت را او یکس اگر.  بود

 یسو به مهسا.  گشت یبرم دیبا تر مهم آن از و بود منتظرش که داشت یمادر!  بود زده زل مهسا دهان به حسرت با قدر چه. 

 یم هم رایحم.  دیشن را اش یخداحافظ اما گفت یم چه دیفهم ینم.  بود شده اش ییبایز مسخ.  زد یم حرف و بود برگشته او

 ادی به گاه هر.  گذاشت فیک یتو وسواس با را رعنا نیدورب نفس.  بود اتمام به رو کم کم جشن.  برود همراهش به خواست

 هر و بود رعنا نیدورب مشابه یکی درست.  شد یم تکه هزار قلبش افتاد یم کرد متشیق گران نیدورب حق در هوشنگ که یکار

 چرم و خودش ستار آل یها کفش به ینگاه.  بود آورده را اش کوله امروز.  شد یم تازه دلش داغ دید یم را رعنا نیدورب وقت

 !بود متفاوت مهسا با قدر چه.  انداخت مهسا یزیتبر یها

 : برگشت نفس یسو به رایحم ، رفت یم رایحم همراه به مهسا

 . ینباش خسته.  یافتاد زحمت به امروز زمیعز-

 : گفت ادب با و کرد بلند سر بود رفته فرو فکر یتو که نفس

 . نشم شون شرمنده.  بشه جلب تشونیرضا ها عکس دنید با یطلوع خانوم دوارمیام.  جان ییموال خانوم کنم یم خواهش-

 و آورد جلو را شالش آرام ؛ بود رفته عقب به یکم نفس شال.  فشرد فیخف را شیبازو و گذاشت نفس یبازو یرو دست رایحم

 نقد را اش افهیق و پیت گاه چیه.  بود یخوب زن رایحم.  دیکش خجالت اش یحواس یب نیا از نفس ؛ دیکش دخترک یموها یرو

 . گفت"  یگرم یساالر یآقا دم"  دلش یتو.  ردینپذ را او که دیترس یم بود دهید را او که یاول روز!  کرد ینم

 : گفت بشنوند خودشان که یطور و کرد سرخم مهربان رایحم

 ؟ متیبرسون یخوا یم-

 : زد یلبخند نفس

 ! دارم کار جا چند.  ممنونم نه-

 : گفت رایحم

 . میکن یم ات ادهیپ یخواست بعد.  متیبرسون ییجا هی تا-

 ! ندارد نیماش دانست یم.  کند یهمراه ییجا تا را نفس داشت دوست هرچند.  نداد قرار معذورات یتو را او نیا از شیب رایحم

 زده ذوق شان کارنامه ستیب ی نمره دنید از که بود شده ییها بچه مانند.  شد تر عیوس لبخندش نفس دیبوس را اش گونه و شد خم

 . بودند

 دید را نفس نیماش بغل ی نهیآ از شهاب.  نشست و کرد باز را عقب سمت در او از زودتر مهسا و رفت نیماش یسو به رایحم

 : دیچرخ رایحم یسو به اما کرد حرکت قصد رایحم شدن سوار با.  کرد یم نگاه رفتنشان به که

 ؟ هستند یکس منتظر یخزان خانوم-

 : گفت رایحم



 . نکرد قبول ایب گفتم بهش یهرچ.  بره خواد یم خودش نه-

 !بود شده شب!  نه اما.  گذاشت یم گاز پدال یرو را شیپا دیبا قاعدتا

 

#138 

 

 . دیایب دنبالش به توانست ینم ابدا رضا دانست یم!  کرد یم رو و ریز را اش کوله و بود فشیک یتو یزیچ دنبال به نفس

 : گفت حال همان در به شهاب

 . دارم یم نگه داشت کار هرجا.  ادیب بگو بهش-

 یرجب خانم با الشیخ در را خودش چرا دانست ینم.  گذاشت دوش یرو را اش کوله و کرد دایپ فیک یتو از را لشیموبا نفس

 ییها روز کی.  بود گرفته اش خنده... اما بود متفاوت یرجب خانم با جوره همه اش یزندگ که یصورت در.  است کرده سهیمقا

 مطلع ساعت از تا کرد نگاه لشیموبا ی صفحه به که طور همان.  داد یم تذکر کرد یم اسیق گرانید با را خودش که رعنا به

 ابانیخ یتو اش هیسا و بود سرش پشت نیماش نور.  گذاشت رنگ یمشک بلند یشاس نیماش کنار از.  داد ادامه راهش به شود

 . افتاد

 : کرد شیصدا رایحم

 ؟ نفس-

 مطلع او گوش مشکل از که رایحم.  بگذارد گوشش یتو تا درآورد شیمانتو بیج یتو از را اش یهندفر و دینشن جوان دختر

 . نشست نیماش یتو بود شده

 . داداش جلو برو-

 . زد یم پرسه ابانیخ در گونه نیا به شب از ساعت نیا در که نداشت یا عجله انگار.  دوخت چشم او رفتن به شهاب

 : کرد زمزمه خودش با رایحم

 ! گوشش کی شنوه ینم خدا بنده-

 . بود زیت یادیز شیها گوش!  دیشن شهاب اما

 و دهید بیآس گوشش کی و بود گرفته قرار شتم و ضرب مورد هوشنگ توسط یکودک در ؛ شد مرور ذهنش یتو نفس اطالعات

 . دیشن ینم

 با نفس.  داد تکان یسر و دیخند رایحم.  زد یم قدم ابانیخ ی هیحاش در کوتاه یها قدم با و بود غرق خودش یایدن یتو نفس

 : شد ادهیپ نیماش از رایحم.  درآورد گوشش یتو از را یهندزفر.  شد معطوف ابانیخ یسو به نگاهش آشنا نیماش حس

 . رسونتت یم داداشم.  خطرناکه شبه جان نفس-

 گوشش خیب تا خطرات هرچند. بود نزده یحرف خطرات از و بود نداده نشان توجه او به قدر نیا حال به تا یکس!  گرفت اش خنده

 . بودند گذاشته فرار به پا اقبالش و شانس از و بودند آمده هم

 ؟ دینرفت هنوز-

 : زد لب بشنود خودشان که یطور رایحم

 کنفرانس یاریب نه اگر.  میکن یم ات ادهیپ یگفت هرجا تا ایب.  هیرتیغ گذشته هم ادیز از کنم، عرض چه که یادیز ما برادر نیا-

 . ذاره یم برات یاجتماع بیآس

 . کرد یمعن خودش یبرا را رایحم ی جمله بار نیچند نفس

 . دم یم زحمت من پس-



!  بود نرم و گرم نیماش.  بست را در و شد سوار.  گشود شیبرا را در و کرد تشیهدا نیماش یسو به رایحم!  زد یکمرنگ لبخند

 : افزود احترام با و کرد ادا ییرسا سالم

 . نیافتاد زحمت به دیببخش-

 : داد پاسخ و کرد نگاهش نهیآ یتو از سرگرد متعاقب.  داد را جوابش مهسا

 . ستین یزحمت-

.  کرد یم خیتوب را طرف وحشتناکش یها اخم و تشر با که ییها آن از.  باشد یرتیغ آمد یم او به کرد فکر خودش با نفس

 اجیاحت تذکر به مهسا ابدا کرد فکر خودش با.  کرد نگاه مهسا به و گرفت سرگرد یها شانه از نگاه نفس.  شد سوار رایحم

 . بود سرگرد خود کار راست انگار!  نداشت

 : گفت رایحم

 ؟ یانداخت دوستمو یها عکس نفس-

 . گرفت مهسا از نگاه نفس

 . کردند کنسل رو داشتم باهاشون که یقرار منتها.  جان ییموال خانم بله-

 : گفت رایحم

 . کنه یم خبرت برگشتن شاهلل ان.  قم رفتن اش خانواده با.  آره-

 : گفت نفس

 . ان آماده صورت هر در-

 : گفت رایحم

 ؟ دیهست یهنر کار یتو همتون ؟ نیا بچه تا چند شما جان نفس-

 در و جا نیا شد ینم!  بود سرگرد پا کی و بود آورده ادی به تازه را شیها سوال انگار ییموال خانم.  کرد سکوت جوان دختر

 ؟ نکند جوابش سوال مهسا مقابل

 . ندارم برادر خواهر-

 . دیچیپ یاصل ابانیخ یتو شهاب

 : برگشت عقب به جانیه با رایحم

 ! دونه هی یکی ؟ اِ -

 : گفت مهسا

 . نفس یخورد منو حق ؟ ها یکرد یپادشاه یحساب پس-

.  شد فرما حکم نیماش یتو ینیسنگ سکوت.  است نبوده دانه کی یکی نیهمچن دیبگو آمد زبانش نوک تا نفس.  ندیخند سه هر

 .کنند درک توانستند یم سرگرد و نفس را شیمعنا که یسکوت

 : شکست را سکوت نفس

 . یرجب خانم ستین ها آدم ما دست یزندگ کن باور-

 : گفت مهسا

 ؟ یکرد یم کار چه بود خودت دست اگه بودن یسوگل نیا با یعنی-

 . کردند یم بهش راجع ها فکر چه ها آن.  بود گرفته اش خنده نفس
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 : افزود مهسا

 ؟ نه خودتو یکرد یم لوس یلیخ البد-

 ! هم نفس قلب.  شد مشت فرمان دور شیها دست شهاب

 ! نبودم لوس من کن باور.  نه-

 : گفت رایحم

 ؟ شه یم مگه-

 : کرد زمزمه نفس

 . آره که فعال-

 ؟ شاغلن مادرت پدر-

 . بود دهیکش ته را اش یانرژ سخت یها سوال همه نیا.  کردند یم یرو ادهیز داشتند گرید.  دیبلع را دهانش آب نفس

 پدر اطالعات.  دارد یجواب چه یخزان بداند خواست یم.  کرد کینزد لبش به را انگشتش و داد هیتک در به را دستش شهاب

 " فیشر یصنعت دانشگاه از یا هسته ترور دیشه یخزان نیرحسیام " آمد ذهنش یتو نفس

 : زد لب سرگرد مقابل هم آن اش یزندگ ی درباره ها سوال نیا از معذب نفس

 . داره خانه مادرم و شده فوت هاست سال پدرم-

 : کرد سرگرد به رو سپس

 . شم یم ادهیپ جا نیهم من.  ییموال یآقا ممنونم-

.  گفتند یمتاسفم هردو متاثر رایحم و مهسا.  کرد ادا را اش جمله تفاوت یب و بسوزاند دل شیبرا یکس یا ذره خواست ینم یحت

 پا و دست بود سببش خودش که یجهنم یتو که هم دایو.  بود بهشت یتو حتم به که نیرحسیام.  نشد یجار او دل یتو یحس اما

 . زد پس را افکارش... که هم خودش.  زد یم

 : کرد یا سرفه تک شهاب

 . رسونمتون یم دیبد آدرس-

 یکم را سرش.  شود تنها سرگرد با خواست ینم.  کرد ادهیپ را رایحم و مهسا.  نداد او به ییرو شیپ ی اجازه سرگرد یها چشم

 . نباشد بلند را اش خانه آدرس که یجور کند یباز نقش سرگرد ستین یاجیاحت دانست یم حال. گرفت نییپا

 : زد لب دوخت چشم رونیب به

 ! سرگرد جناب بدم زحمتتون خواستم ینم-

 : گفت شهاب

 . شه یم کیتار زود هوا-

 !؟ برسانش خانه به که داشت حق او.  شد یم کیتار زود چون هوا ؟ نیهم

 . داشت را خودش خاص یها استدالل برادرش.  بود رایحم با حق انگار

 . ممنون صورت هر در-

 . کنم یم خواهش-

 . شود محدود مرد نیا با بود قرار که هم قدر چه!  گفت یا چارهیب مهسا به دل در



 خودش با و کرد یم نگاه سرگرد به یازگاه هر.  بود مانده دنینپرس ای دنیپرس انیم هرچند ؛ شمرد متیغن را فرصت نفس

 : کرد جلب را اش توجه سرگرد یصدا که شود الیخیب کرد قصد عاقبت.  رفت یم کلنجار

 ! بگو-

 . توانست ینم نترسد او از خواست یم هرچه.  بفهمد را او یها العمل عکس توانست یم چگونه مرد نیا!  ایخدا ؟ دیشن درست

 . شد ریغافلگ جلو ی نهیآ یتو سرگرد ی رانهیگ مچ نگاه با

 ؟ بودند یک کردند حمله شما به که ییها آدم یبارون روز اون-

 . کرد سکوت شهاب

 . یکن فراموشش بودم گفته بهت-

 :  کند متقاعدش کرد یسع که دیشن را دختر فیضع یصدا

 با دیدرآورد هیآتل از سر هم شب هی باشه ادتونی اگربه.  رهیدرگ یلیخ فکرم منتها!  ندارم دخالت قصد.  دمیپرس یجور نیهم-

 . یخون دست

 نیا یبرا کارش از اگر حتم به ؛ آورد ادی به را هیآتل یتو شب آن.  رفت فرو فکر در دوخت چشم جاده به که یدرحال شهاب

 جانش قصد و کند اش ییشناسا بودند توانسته بود کرده یابیرد که یباند.  دیبگو خواست یم چه.  کرد یم وحشت گفت یم دختر

 . اند کرده را

 ! نکن فکر بهش.  بودند یبد یها آدم-

 یخاکستر اهیس یها لکه با خواست ینم.  بود کوچک و دیسف یادیز دختر نیا یایدن. گرفت اش خنده زد که یحرف از هم خودش

 . کند دخالت سرگرد کار یتو خواست ینم نیا از شیب!  دوخت چشم رونیب به نفس.  کند اش

 انگار اما.  گذاشت صدا یب یرو را لشیموبا یصدا.  ندهد جواب کرد قصد دایو ی شماره دنید با.  درآمد صدا به نفس لیموبا

 . نداشت را او ی خواسته به شدن میتسل قصد دایو

 : داد پاسخ عاقبت

 ؟ بله-

 . خانوم سالم-

 . بود یا بهیغر مرد یصدا

 ؟ دییبفرما سالم-

 ؟ دیدار یگوش نیا صاحب با ینسبت چه شما-

 : کرد یکمرنگ اخم!  شد نگران

 ؟ چطور-

 : گفت مرد

 ؟ دیدار ینسبت چه دیبگ لطفا-

 . بدهد یجواب چه خواست یم

 ! دخترشونم من ؟ افتاده براشون یاتفاق-

 . گفت یم یکس یبرا را دایو و او انیم یخون نسبت اجبار سر از دیبا که بود بار نیاول

 : گفت مرد

 . دیبرسون آدرس نیا به رو خودتون لطفا شدن مجروح شونیا-



 . شد یم تر نگران قبل از شتریب لحظه هر نفس یصدا.  کرد کم نیماش سرعت از شهاب

 ؟ شده یچ-

 : گفت مرد

 . دیش یم متوجه.  گم یم که یمارستانیب آدرس به دیاریب فیتشر-

 تماس کردن قطع از پس.  بود افتاده دایو یبرا یاتفاق چه.  دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش.  نداشت را زیچ چیه کشش گرید

 . بود برده اوضاع وخامت به یپ شهاب هرچند.  دیبگو چه سرگرد به بود مانده مستاصل

 ؟ مارستانیب دیببر منو شه یم-

 : کرد نگاهش تیجد با شهاب

 ؟ افتاده یاتفاق-

 .دیکن ادهیپ جا نیهم منو زحمت یب دیندار وقت اگر!  دونم ینم-

 : گفت شهاب

 . رسونمت یم-

 

#140 

 

 که نبود نیا به یراض گاه چیه!  دانستش ینم مادر یحت و داشت یپر دل دایو از که قدر هرچه.  کرد مشت را شیها دست نفس

 . برسد ررضایام پسرش به او یبرا کردن یمادر یجا به که بود گفته به بارها و فتدیب شیبرا یاتفاق

 : گفت شدن ادهیپ از قبل و برداشت را فشیک نفس.  داشت نگه مارستانیب یرو به رو را نیماش شهاب

 . ممنونم-

 مارستانیب یسو به و کرد پارک را نیماش.  کرد نگاه او شتاب با رفتن به و شد ادهیپ متعاقب شهاب.  شد ادهیپ نیماش از سپس

 . رفت

 . رفت رشیپذ سمت به نفس

 ؟ نجاستیا یمانیسل دایو.  دیببخش خانم-

 تشکر نفس.  گفت او به را بود یبستر جا آن دایو که یاتاق آدرس و داد تکان سر سپس کرد وارد را لیفام و اسم ستمیس یتو زن

 حضور ی متوجه که بود ریدرگ ذهنش قدر آن.  کرد یم دایپ را ستیب و صدیس اتاق دیبا.  رفت راهرو یسو به عجله با و کرد

 . نشد آمد یم سرش پشت که یمرد

 حالش ها کیسرام یرو شده چکه چکه خون.  کرد نگرانش دایو خراش گوش یها ناله یصدا و بود باز ستیب و صدیس اتاق در

 نداشت را او ی چهره لیتحل قدرت نفس که یقدر به بود شده کبود ضربه شدت از دایو صورت.  شد اتاق وارد.  کرد مشمئز را

 زد لب پرستار به رو نفس.  ستینگر بود یزخم که اش گونه و یشانیپ به درآمده حدقه از یها چشم با و داد اش ینیب به ینیچ. 

: 

 ؟ شده یچ-

 . دیشن را نفس یصدا کرد حس دایو

 ؟ ُرودوم ییتو نفس-

 : گفت نفس

 ؟ هیروز و حال چه نیا-



 با بود ستادهیا در درگاه در که سرگرد دنید با کرد بلند سر نفس.  زدند یم هیبخ را اش یشانیپ.  دیگز را لبش درد شدت از دایو

 . ندیبب جا نیا را او نداشت را توقعش.  کرد نگاهش درد پر یها چشم

 : برخواست هوا به اش ناله و گرفت شدت شیها اشک جسمش درد شدت از دایو

 ... دا یاِ ... دا اِ -

 . زد یم صدا را یب یب خودش مانند یطیشرا هر تحت  . زد یم صدا را یب یب یطیشرا نیچن در

 . شد کینزد گرید گام کی

 ! اریب طاقت کمی.  دایو شه یم تموم االن-

 . نبود ذهن از دور آورده سرش ییبال نیچن یکس چه که نیا فکر.  بود شده کبود و ورم زن چشم کی

 : گفت دایو گوش یتو

 ؟ زِ یچ همه یب اون کار-

 : زد لب او دنیکش درد به عجز با نفس.  کرد ناله درد شدت از دایو

 ؟ آره-

 دایو روز و حال.  فرستاد رونیب به محکم را نفسش خشم شدت از نفس.  گرفت یشتریب شدت شیها اشک و دیگز را لبش دایو

 . نداشت دنید

 ( وقتم سر یب یب کن خبر نفس. ) اُرمیواد ایب کن یب یب بُنگ!  نفس-

 قدر آن!  خواستش یم انگار یطیشرا نیچن در و بود نگرفته یب یب از یسراغ یحت دایو که بود ها سال ؛ کند لج توانست ینم

 یب یب اما ببخشدش توانست ینم خودش گاه چیه هرچند.  کند شیرها خودش مانند و کند  یمحل یب که نبود سنگ از قلبش

 ! دانست ینم...

 شیبرا را انیجر و گرفت را رضا ی شماره.  اوردیب جا نیا به را یب یب خواست یم او از و زد یم رضا به یزنگ دیبا

 . اوردیب را یب یب خواست او از و گفت سربسته

 : کرد نگاه اش شده چیباندپ سر به و ستادیا دایو تخت کنار

 ؟ کجاست ررضایام-

 : گرفت شدت اش هیگر باشد یتلنگر منتظر انگار دایو

 ! زیچ همه یب اون گرفتش ازم-

 ؟ شاهرخ-

 . داد تکان را سرش درد با دایو

 . شد بحثمون.  خورم یم کتک ازش که ستین یبار نیاول-

 : دینال عجز با.  بخورد تکان توانست ینم درد شدت از

 . ببرم خودم با رو ررضایام ندارم حق رم یم هرجا گفت شاهرخ!  میبر گفت.  کرد هیگر ررضایام-

 : کرد لعنت را خودش هیگر با دایو

 اومد دستش دم یهرچ زمیچ همه یب کثافت اون.  نذار تنهام مامان گفت یم کرد یم سکته داشت ترس از ام بچه رمیبم.  رمیبم-

 کرده پرتم وجودش یب خود.  درآوردم مارستانیب از سر چطور دمینفهم.  آوردم باال خون که زدم قدر اون.  کرد پرت سمتم به

 ... رفته و مارستانیب جلو

 . بست را شیها چشم نفس



 نیزم یرو شیپا با.  زد هیتک وارید به راهرو یتو و شد خارج اتاق از ؛ داشت یبد حس نفس.  گرفت شدت شیها ناله دایو

 یب یب دیبگو رضا به که نبود حقش ابدا که دایو یکارها برابر در کند مثل به مقابله خواست یم اگر.  کرد میترس یفرض خطوط

 زنگ یحت او به که نیا از شهیهم و بود دایو دنید یپ در شهیهم اش یب یب کوچک دل دانست یم... اما اوردیب خودش همراه را

!  جاست آن و نرفته هنوز که شد متعجب دنشید با.  بود ستادهیا سرگرد راهرو یانتها.  ستیگر یم و داشت گله زند ینم هم

 : دیپرس سرگرد.  ستادیا شیرو به رو و رفت سمتش به نفس

 ؟ چطوره حالشون-

 : زد پلک آرام نفس

 .  بد-

 ؟ آورده سرش رو بال نیا یک-

 : نشست لبش یرو یتبسم نفس.  کردند رفتن راه به شروع هم موازات به هردو

 . ها بد آدم همون-

 . است یگرید شخص همسر مادرش و دهینچش گاه چیه را مادر داشتن طعم دختر نیا دانست یم
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 : افزود نفس.  برد باال را شیابرو یتا کی کرده استفاده خودش جواب از که نیا از سرگرد

 . زنند یم ضربه دارن دوست که طور اون و جلو آن یم خوان یم که یلیدل هر با هرکس یزندگ بد یها آدم منتها-

 : دیچرخ او یسو به یجد نفس

 ؟ ده یم رخ برامون که میهست یاتفاقات مسبب ما بنظرتون-

 . ستینگر بود شدن مچاله حال در سرما شدت از که او به شهاب.  بودند شده محوطه وارد حال

 . نایقی-

 : گفت سرگرد.  کردند سکوت لحظه چند هردو

 ! داخل برو.  سرده هوا-

 . داد تکان یسر و آمد خودش به نفس

 ! اجازه با.  ممنون-

 و زد یم اش نهیس یتو مشت با یب یب.  شد متعجب بود نفس کنار که یمرد دنید با رعنا.  آمدند یب یب همراه به رعنا و رضا

 . کرد بغلش و رفت یب یب سمت به یدیببخش با نفس.  کرد یم نینفر را خودش

 . خوبه حالش.  برم قربونت.  زمیعز یب یب-

 : دینال هیگر با یب یب

 ! میبِ  کهیت کهیت یاله ؟ کجنه دوورم ؟ کجنه-

 : گفت نفس

 ؟ ینکن یزار هیگر سرش باال توروخدا.  یایب تا بهت بزنم زنگ خواست ازم.  باالست-

 در.  برود راه کرد کمکش و برد او یبازو ریز دست نفس.  داد تکان نیطرف به را سرش و گرفت شدت شیها اشک یب یب

 . ستندینگر کرد یم نگاه نفس رفتن به که یبلند قد مرد به رضا و رعنا.  گذشت یم سرگرد کنار از که یحال



 نیچن در را دخترک خواست ینم دلش.  کرد نگاه شیرو به رو به قهیدق چند.  شد سوار کرخت و رفت نشیماش یسو به شهاب

 .کرد زیر را شیها چشم و شد رهیخ یا نقطه به.  ندیبب یطیشرا

**** 

 

 که یحال در شهاب.  کند باز را بحث خواست او از ابرو و چشم با گوهر.  خواند یم حافظ وانید و بود نشسته مبل یرو یحاج

 به رو گوهر.  بست را وانشید کتاب یحاج.  شد بلند مبل یرو از بود ریدرگ فکرش و کرد یم نگاه وارید یرو ساعت به

 : گفت شهاب

 ؟ خوبه حالت یناآرام مادر شهاب-

 : داد تکان یسر

 .  خانوم حاج خوبم-

 : زد لب کرد یم مزه مزه را شیها حرف که گوهر

 ؟ میبزن حرف کلوم دو یدار رو وقتش-

 . فرستاد رونیب به را نفسش شهاب

 ! بگو ؟ مادر جانم-

 : گفت گوهر

 صف براش خواستگارا که معلومه ورگل و ترگل دختر.  داره خواستگار مهسا دهیشن کردم یم صحبت رایحم با داشتم امروز-

 ؟ کنه یم تعلل قدر نیا چرا پسرم موندم منتها! مادر کشن یم

 !نبود او تن ی وصله مهسا نه اما باشد، همسرش مهسا خواست یم گذشته روز چند تا.  بست شیها چشم شهاب

 . من مادر-

 : کرد نگاهش یمشهود یدلخور با گوهر

 نیا به دلش اونم دونم یم اما آره ینم روم به یعلن خانوم هیمرض.  بهیع زشته وهللا به بابا ؟ یاریب یخوا یم یا بهونه چه باز-

 . باشه قشیال که بده یکس به.  داره رو مهسا ندهیآ ی دلهره و رضاست وصلت

 . ستینگر شهاب به سکوت در نیحس حاج

 : کرد نگاهشان تیجد با شهاب

 آل دهیا که ستین یدختر اون مهسا اما باکماالته خانوم.  هیخوب دختر مهسا بله.  ذارم یم احترام شما میتصم به من مادر، دینیبب-

 گردنم به دونم یم.  ستین رضا دلم که بدم یا خواسته به تن نمیب ینم مصلحت کردم فکر مهسا با یزندگ به من.  باشه من یزندگ

 ؟ هست شرط هم من ی خواسته وسط نیا!  یجور نیا نه اما بشه خوشبخت پسرتون نیخوا یم البته صد ؛ دیدار حق یلیخ

 : داد تکان یسر نیحس حاج.  انداخت نیحس حاج جانب به ینگاه

 ؟ نهیا آخرت حرف-

 : گفت شهاب

 . ستین من کار!  نه نیا از فراتر یول.  کنم یم یبرادر حقش در ابد تا.  یحاج آخرمِ  و اول حرف-

 : شد بلند مبل یرو از گوهر که برود و بردارد را کتش خواست سپس

 ؟ شهاب-

 یم دست یتو ریشمش و تفنگ که ییروزها همان. افتاد یم اش یکودک دوران ادی به!  کرد خطابش پسوند و شوندیپ بدون باز

 ! کرد یم شیصدا گونه نیهم گوهر.  شکست یم را خانه لیوسا و افتاد یم یالیخ یها آدم جان به و گرفت



 ؟ مادر رهیگ ییجا دلت!  بگو کالم هی-

 ؟ یکس چه ریگ ؟ است ریگ دلش.  کرد سکوت لحظه چند.  زد یم حرف چه از گوهر!  ماند مات

 . کرد مشت را دستش

 ؟ شهاب آره-

 ! بود جان کم یادیز که ییها نه آن از.  کرد ادا یآرام ی نه و برگشت گوهر یسو به

*** 
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 * عیهوالسم

 و است طعم بد گفت یم و زد یم غر رعنا هرچند.  بود دهیخر نسکافه شانیتا سه هر یبرا رضا.  بود نشسته رعنا و رضا نیب

 سرد .  بود درآورده را نفس و رضا ی خنده و کرد یم سهیمقا مارستانیب طعم بد ی نسکافه با را شهر باال یها کافه ی نسکافه

 اما برود داخل به و است سرد هوا بود گفته نفس به سرگرد هرچند .  داشت ارزش ها نیا از شیب ها آن کنار بودن اما بود

 بود گفته او به سرگرد ؛ افتاد شیها حرف ادی به سرگرد ادی با.  کرد یم بهتر را حالش دوستانش کنار و سرما یتو نشستن

 عمر آخر تا بودنشان بد ها آدم یبعض توانست ینم نه اما.  کند فراموش را بد یها آدم بود گفته.  کند فراموش را ریاخ اتفاقات

 .  ماند یم جا به آمد ادی در

 . انداخت مصرف بار کی وانیل به ینگاه نفس

  ؟ ها ستین بد هم نیهمچ-

 : گفت رضا

 .  رعنا باش یمشت-

 : افزود و کرد نگاه نسکافه به اش خنده ی هیما ته با رضا.  درآورد را شیادا رعنا

 کنار که ییها نسکافه داشتم یشهر باال دختر دوست هی بار هی اما.  ده یم بو رسه ینم گوشت به دستش گربه دیبگ خوام ینم-

  ؟ کجا کافه تو شهر باال پُز و دک همه اون با نشستن و کجا خوردم شما با ابونیخ

 : گفت جانیه با رعنا

 ؟ دیچسب بهت ما با یعنی ؟ بابا نه-

 : گفت نفس

 ؟ ها یش یم ابونیب گرگ یبگ دروغ-

 : کرد نگاهش صادقانه رضا!  بود ابانیب گرگ یبچگ در نفس کالم تکه.  دندیخند هرسه

 .  کنم عوض ستمین حاضر شهر باال نسکافه کی به رو طعم بد یها نسکافه نیا. گم یم راست جفتتون جون به-

 .  رضا داش گرم دمت-

 .  کردند سکوت قهیدق چند هرسه



 : گفت رعنا 

 ؟ کرده باش کارو نیا یک آخه!  نبود دایو از یخبر-

 : دینوش نسکافه از یا جرعه نفس

 .  میگوش رو زدن زنگ-

 ؟ یبود کجا-

 : دیکش وانشیل ی لبه به یدست کند نگاهش که آن یب نفس

 .  سالمندان خانه-

 .  بود شیها آدم و یزندگ از کردن گله دور یرو باز انگار.  گفت یآهان رعنا

 .  ها بدبدخت نیا نیع.  میبود نَِشسته جا نیا که میداشت شانس اگه ما-

 : افزود و کرد بلند آسمان به رو را سرش

 ؟ سرما نیا تو حقه توروخدا نه ؟ حقه خدا برم قربونت یا-

 : رفت یبلرزان رضا

 .  میزن یم دَک یب یب قول به-

 : انداخت جانبش به ینگاه مین نفس

 .  من با نیشد ریاس دوتاهم شما.  دیبرگرد دیا خسته یشوخ یب-

 : کرد حلقه گردنش دور دست رعنا

 !  بابا خفه-

 : گفت تیجد با رضا

 .  شکونم یم هاتو شاخ یبزن ها حرف نیا از باز نمینب-

 .  گفت شکر خدارا بودنشان خاطر به دل در و ستینگر جفتشان به لبخند با نفس

 : دیپرس باره کی به رعنا

  ؟ نفس بود یک مرده اون-

 .  دیکش منم آوردن زحمت گهید سالمندان خانه بود اومده خواهرش با امروز.  کنم یم کار نشرش یتو که. ییموال خانم برادر-

 : گفت رضا

 . دنبالت امیب یزد یم زنگ هی-

 .  شلوغه سرت کال امشب دونستم یم گهید-

 : گفت یشوخ به و کرد کلفت را شیصدا رضا

 . نیبش یقمر ننه هر نیماش سوار نداره تیخوب.  نیبش ییهوا شکنوم یم رو رعنا و تو گردن-

 آن با بود شده خطاب یقمر ننه هر سرگرد جناب که نیا فکر از!  کند یم یشوخ دارد رضا دانست یم گفت یچشم خنده با نفس

 !  برود تنها بود نگذاشته و بود یرتیغ هم سرگرد دانست یم چه رضا.  گرفت اش خنده داشت که یتیجد و اخم

 : گفت اوردیدرب نفس دل از که آن یبرا رضا

 ؟ یخورد شام-

 :گفت بخرد شانیتا سه هر یبرا یچیساندو تا شد یم بلند که یحال در رضا گفت یآرام ی نه نفس



 ؟ نیموافق یبندر با-

 : زد یخند شین رضا.  زد لبخند و شکفت گلش از گل نفس

 ! نیندار یرمونیس که هاتون شکم نیا بخوره کارد یا-

 : گفت رعنا رفتنش از پس

 . نفس بگم بهت دیبا رو یزیچ هی کنم یم حس-

 : زد لب و ستینگر رعنا به نفس

 ؟ شده یزیچ-

 : زد نفس یرو به یچشمک و دیخند رعنا

 !  دختر یکن یم نگرانم یدار.  نفس ریبگ فاصله سرگرده نیا از-

 : گفت متعجب نفس

 .  رعنا شم ینم منظورت ی متوجه-

 : آورد نییپا را شیصدا تن و ستینگر اطراف به رعنا

 !  کردم وحشت اصال.  نفس نگرانتم من ؟ ریش دهن تو یرفتن یشد پا هوشنگ یها یگندکار با.  یپشمک بسکه دِ -

 : گفت الیخیب نفس

 ؟ مثال کنه کار چه خواد یم-

 : انداخت باال شانه نگران با رعنا

 .  ندارم یخوب حس.  نفس ریبگ فاصله ازش-

 : گفت جانب به حق نفس

 ؟ دارم اون کار به کار چه. خواهرشم نشر دفتر تو من ؟ رعنا ینیب یم اکشن لمیف یادیز-

 : زد هوا یتو یبشکن باشد دهیچیپ ی مسئله حل به انگار که رعنا

  ؟ ها ؟ یچ باشه گرفته نظر ریز تورو جور نیا اگه-

 : گفت نفس

 .  میکن یم یزندگ آدم نیع میدار بابا ؟ میکن یم خالف میدار ما مگه رعنا-

 و ساده یزندگ گاه چیه اش یداشتن دوست نفس!  بود نگرانش.  ستینگر نفس به بود نشسته دلش یتو یبیعج ی دلشوره که رعنا

 .  نداشت دردسر یب

 : گذاشت نفس ی شانه یرو را سرش

 .  رونیب بزن یش یم تیاذ جا اون یدار یدید اگه.  نفس باش خودت مراقب-

 . کند دور خودش از را رعنا کرد یسع خنده با نفس
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 . ماهه ییموال خانم چقدر شه ینم باورت.  لوس دختره خودتو کن جمع

 . کند منتقل نفس به را بود دلش یتو که یاسترس خواست ینم!  گرفت او از نگاه مستاصل رعنا



 : گفت دلسوزانه رعنا

 باش خودت مراقب.  یآر ینم ابرو به خم وقت چیه!  دونم یم باهاتم عمر هی که یمن حداقل.  نفس یدینکش یسخت کم یزندگ تو-

 . 

!  شود خواهر خون هم آدم دینبا که شهیهم.  شد ینم تمام وقت چیه شانیها خواهرانه.  گذاشت رعنا ی گونه یرو دست نفس

 !  ها یرنگ کی نیهم به.  ها بودن خواهر غم و دلسوز نیهم به.  ستیا یسادگ نیهم به شدن خواهر

 درد اش نهیس ی قفسه.  بخورد تکان یحت توانست ینم و بود تنش یتو درد دایو.  خواند یم یلر سرود دایو سر یباال یب یب

 بدنش و صورت یکجا چیه که بود خورده کتک قدر آن و نداشت یدرمان و درست اوضاع!  بود شکسته دستش کی و کرد یم

 سر یباال بودند کرده زد گوش رزنیپ به پرستارها.  فشرد یم دستش یتو را دایو دست و ختیر یم اشک یب یب!  نبود سالم

 .  نکند صدا و سر ماریب

 . شد اتاقشان وارد آرام نفس

 : گفت یب یب به رو.  کرد باز را چشمش کی یال آرام دایو

  ؟ خوبه حالت یب یب-

 .  کرد نگاهش بغض با یب یب

 .  نداُرم یحال ید مو-

 . گرفت باال را شیها دست سپس

 .  ستادیا دایو سر یباال نفس.  کرد نینفر را شاهرخ

 ؟ یبهتر-

 : کرد یا ناله دایو

 : گفت یب یب

 ( جونم تو خوره به برات آد یم یدرد هر. )  ایب مو یس گرده دورت ییبال و درد هر یاله.  دایو دا-

 : زد صدا را یب یب درد شدت از و گرفت یشتریب شدت شیها اشک دایو

 ( مادر) دا-

 :  گفت سوز پر یب یب

 . جونوم آروم بگو.  دا یس ایب دردت-

 : دینال دایو

 ... پسرم... پسرم مادر...) ُکُرم دا اِ ... ُکُرم.. دا... دا-

!   شد مچاله دلش نفس.  کرد یم نگاه را دایو اهیس و کبود صورت که زدند یم چنگ را دلش.  دیکش دست سرش یتو یب یب

 یم قد یب یب کنار تنها او که ها روز آن!  بود مادر داشت هم حق خب.  کرد یم را اش یتاب یب و خواست یم را ررضایام دایو

 ! دایو یحت!  نبود کس چیه یزندگ تیاولو وقت چیه.  نکرد را اش یتاب یب گونه نیا بار کی چرا دایو دیکش

 مانند.  خواست یم را مادرش باشد که یسن هر یتو آدم.  رفت اش صدقه قربان و کرد پاک را دایو یها اشک دست با یب یب

 یها حرف و خاطره دیتجد طیشرا حال اما ؛ بود یادیز یها حرف یب یب و دایو انیم!  بود یخوب مادر مهربانش یب یب!  دایو

 ! نبود شان ناگفته

 : داد قرار مخاطب را او و دیبلع را دهانش آب نفس

 ! دایو-

 .  کرد نگاه او به زن



 : گفت سرد نفس

 ؟یکن کار چه یخوایم ؟ هیچ متیتصم-

 : دیبلع را دهانش آب یسخت به دایو

 .  رمیبگ طالق ازش دیبا شده هرجور!  کنم تحمل رو یروان اون تونم ینم گهید...  تونم ینم گهید-

 .  دیکش قیعم نفس جوان دختر

 . آد یم کارت به.  ریبگ درمان طول یخوا یم اگه-

 چشم یتو حسرت.  آمد یم باال جانش دید یم را دخترک بار هر که بود خون دلش قدر آن.  کرد نگاه نفس به حسرت با دایو

 ! صورتش یبایز و شیها چشم یتو نجابت!  بود شده یخانم خودش یبرا نفس.  زد یم موج شیها

 : دینال

 .( پشم ایب.  برات رمیبم)  ویب.  میتِ  ویب.  نفس تیس رمیبم-

 : کرد نگاهش یحس چیه یب و سرد نفس

 . کن استراحت االنم.  ستین یا مرده جیه کن باور یکن یم هیگر که یقبر سر باال.  دایو نخواه وقت چیه فراتر من از-

 : گرفت شدت هقش هق ، دیگز محکم را لبش درد شدت از دایو

 .  رودوم.  قلبم یم دردت.  سرم یم دردت-

 یم یفرار او از شیها یقرار یب نیا با بسا چه!  ندارد یخوش دل او از نفس دانست یم.  کند آرام را دایو کرد یسع یب یب

 .  شود

 : رفت عقب گام کی نفس

 .  یبش مرخص دیبا فردا کنم فکر.  کجاست دکتر نمیبب رم یم-

 .  شد خارج اتاق از سپس

 همه که کرد یم درد سرش یقدر به.  کرد رها باره کی به را نفسش!  یطیشرا نیچن در هم آن ؛ گذاشت یم دلش یکجا را دایو

 .  دید یم تار را جا

 همان از یکی یرو.  شد یم هوشیب ها یصندل نیهم از یکی یرو یخستگ از امشب حتم به!  دیچرخ یم سرش دور مارستانیب

 تا رفت رشیپذ سمت به و کرد استراحت یصندل یرو یکم.  بود فرستاده خانه به را رعنا و رضا یسخت به ؛ نشست ها یصندل

 !کند خرجش توانستیم داشت یانداز پس.  شود مطلع را دایو مارستانیب ی نهیهز

 نهیهز که گفت زن تعجبش کمال در.  کرد سوال را یمانیسل دایو ی نهیهز و کرد بود نشسته ستمیس پشت که یخانم به رو

 .  ستینگر زن دهان به بهت با و شد گشاد تعجب شدت از شیها چشم.  است شده پرداخت

 ؟ یکِ  ؟ شده پرداخت-

 : گفت زن

 ! خانوم شد پرداخت.  امشب نیهم-

 بودن سالم به زن شیها یباز منگ و جیگنیا با دیشا.  کرد نگاه زن به و زد پلک بار نیچند ، است خبر چه جا نیا دیفهم ینم

 ؟ بود کرده تقبل را مارستانیب ی نهیهز یکس چه باال مخارج با سخت یروزها نیا در داشت هم حق خب ؛ کرد یم شک عقلش

 با.  بود حرام شیها چشم بر دنیخواب امشب حتم به!  نشست یصندل یرو حال همان با بود؟ کرده بشیج یتو دست رضا نکند

 ... داد هیتک وارید به را سرش... آوردند یمهجوم او به سو هر از که یافکار

**** 
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 هوالغفار

 

 ی هیحاش کنار ییرایپذ یتو و آورد یتشک دایو یبرا یب یب مدت نیا در ؛ گذشت یم شان خانه در دایو آمدن به یروز چند

 یها بچه مانند دایو.  کرد یم خشک و تر را دایو و شد یم راست دوال دردش پا همان با. کرد پهن قرمزشان یمیقد یها یپشت

 حق.  بود ررضایام دلتنگ دانست یم ؛ دیشن یم را اش هیگر یصدا یگاه بزند که نداشت یحرف و بود شده مظلوم کوچک

 نفس.  کرد یم هیگر به شروع و دیترک یم بغضش هو کی و کرد یم ناله تنها !  بود مادرش و داشت دوست را ررضایام داشت

 نیچن نیا را او شیها هیتوص و ییموال خانم مدت نیا در.  نداشت شدن بلند ینا یخستگ شدت از و بود دهیکش دراز اتاقش یتو

 کند متوقع را همه که ردینگ ییبایز یها عکس اندازه نیا به تا خواست یم ؛ است حقش گفت یم رعنا.  بود کرده ناالن و خسته

 .کرد ثبتشان ابد تا شد یم که ییها صحنه و بود نیدورب شاتر یصدا همدمش تنها!  کرد یم عشق دانست ینم رعنا اما. 

 

 یم رنگ شیها حسرت دایو نفس دنید با انگار.  شد ینم یآفتاب ورش و دور یادیز شان خانه به بود آمده دایو که یمدت نیا در

 .  دیبر یم را امانش هیگر و گرفت

 

 نوشته شیبرا ، کرد باز را امشیپ ، بود صفحه یرو ییموال خانم امیپ ؛ ستینگر را لشیموبا و شد زیخ مین!  بود صبح نه ساعت

 خانم بود کرده کار به شروع هینشر در که یمدت نیدرا.است ختهیر سرشان یرو کار یحساب برود هینشر به امروز که بود

 یم نظر او از یا طهیح هر یتو و داشت اعتماد او به ییجورا کی و بود کرده باز حساب او یها کمک یرو اندازه یب ییموال

 . گرفت

 

 .  کرد یم راغب خواندن به بهتر را ها نوجوان نظراتش دهیا و بود یا قهیسل و ذوق با دختر نفس

 

 دیفهم یوقت از دایو.  بود دهیکش فلک به سر پفش و خر یصدا و بود دهیکش دراز دایو کنار یب یب.  زد تن را شیها لباس

 .  بود راحت مدت نیا در و داشت یبهتر حس رفته و کرده شانیرها که هاست ماه هوشنگ

 

 .  برداشت خچالی یتو از یریش و کیک نیپاورچ ؛ گذاشت گردنش دور را گردنش شال نفس

 

 .  ریبخ صبح-

 

 !  رفت در یسو به و انداخت دوش یرو را فشیک.  داد را جوابش دایو دنید با برگشت عقب به

 

 : زد لب ستادیا یم پا یرو یسخت به بود بهترشده دردش از یکم دایو

 

 .  یکن ینم نگاهمم یحت-

 



 را خودش ی حوصله اصال امروز.  کند گله که بود آورده ریگ وقت دایو یصبح اول.  ماند ثابت در ریگ دست یرو دستش نفس

 یپالتو خواست یم دلش ؛ بود کرده زیوار حسابش به یخوب حقوق ییموال خانم ، بود خوب سو کی از حالش اما.  نداشت هم

 ینم یب یب هرچند!  بخرد پارچه دست چند هم یب یب یبرا توانست یم.  بخرد را کرده آب را دلش نیتریو پشت که یکیش

 .  کند انداز پس را شیها پول داد یم تذکر او به و گذاشت

 

  ؟ یدار یکار یصبح اول دایو هیچ-

 

 : گفت یناراحت با دایو

 

.  کنم یم گم جا نیا از گورمو بشم پا رو کمی.  جونت یبال شدم روزه چند که االنم.  یبدون مادرت منو هیادیز توقع دونم یم-

 .  ندارم برات یمزاحمت

 

 نفس.  برگشت نفس یسو به یدلتنگ با.  کرد شیصدا نفس.  برداشت قدم یب یب اتاق یسو به و گذاشت شکمش یرو دست دایو

 : گفت

 

 .  ندارم ازت هم یتوقع چیه. ندارم کارت به یکار کن باور!  نکن تمیاذ قدر نیا خدا تورو.  دایو ینکرد تنگ جامو-

 

 ! رفت و کرد باز را در سپس

 

**** 

 

 شان همه از و بودند برده پارک به را مهد یها بچه گذشته روز رعنا ی گفته به.  بود داده دستش به را نیدورب رعنا گذشته شب

 و خوب نیدورب کی دنیخر دیق دیبا ها حاال حاال دانست یم ، گرفت رعنا از را نیدورب یشرمندگ هزار با.   بودند گرفته عکس

 را خوب نیدورب کی دنیخر شیآرزوها دفتر یتو باشد ادشی!  نبود دیخر به قادر و بود ریمتغ ها متیق.  بزند را تیفیک با

 .کند اضاف

 

 نفس.  دیبوس را اش گونه و کرد نفس یسو به یگرم سالم بود امدهین امروز مهسا!  شکفت گلش از گل دنشید با ییموال خانم

 : گفت

 

 .  اومدم رید کمی دیببخش-

 

 : کرد یکمرنگ اخم ییموال خانم

 

 . یبش گرم کمی.  سرده یلیخ رونیب ؟ یخور یم نسکافه ای یچا.  یاومد موقع به.  زمیعز هیحرف چه نیا-

 



 نه.  نداشت سرگرد جناب به یآنچنان شباهت ؛ شد قیدق ییموال خانم صورت به.  داد تکان مثبت نشان به یسر.  آمد ینم بدش

 ! اهیس برادرش شیها چشم اما بود رنگ یا قهوه ییموال خانم یها چشم!  شیها چشم نه و پوستش رنگ

 

 یتو چگونه یناگهان سهیمقا نیا لحظه نیا در نبود معلوم اصال.  کرد یم سهیمقا سرگرد با را او ناخودآگاه چرا دانست ینم

 .  آمد سرش

 

 : گفت ییموال خانم ختیر یم یچا خودش یبرا که یحال در

 

 .  آد یم گهید ساعت مین گفت پوریعال خانم.  جان نفس تیترب و اصالح کانون دیبر قراره امروز-

 

 .  داد ییموال خانم دست به و درآورد فیک یتو از را فلش!  برگردند چگونه ؛ بروند چگونه بود فکر یتو که نفس

 

 ! شهابه کار که کنه یمعرف جا اون به رو شما یشخص دیبا قبلش-

 

 .  برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 

 ؟ همسرتون-

 

 : دیکش را او ی گونه و دیخند ییموال خانم

 

 .  گم یم برادرمو ؟ بود کجا شوهر ؟ آخه ینیریش تو قدر چه-

 

 : گفت یگنگ با نفس

 

 .  برادرتون آها-

 

 یصدا با کرد حس لحظه هی
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 قدر چه!  بود شهاب سرگرد جناب اسم پس.  نداشت امکان نه اما است کرده سهیمقا سرگرد با را ییموال خانم و کرده فکر بلند 

 .  بود بایز اسمش

 :  گفت رایحم

 یاصرار منم ومدهین که االن تا اما کجاست دونه یم رو شهاب کار محل چون!  دیبر مهسا با امروز بود قرار.  زمیعز آره-

 !  دیبر وریعالپ خانم و خودت یتون یم فرستم یم برات رو آدرس نداره یبیع.  باشه بند دستش دیشا گفتم نکردم



 یم راست رعنا.  نداشت خبر زیچ چیه از که او!  بود خوش دلش ییموال خانم ؟ نرود او ؟ برود پوریعال خانم خود فقط شد ینم

 .  بود گذاشته ریش دهن یتو را خودش دیشا گفت

 آرام نفس.  شد کاسته بودنش سرزنده از یکم بود شده منقلب شوهر اسم یادآوری با که رایحم.  کرد ادا یچشم افکارش وجود با

 : گفت

 ... انگار ؟ ییموال خانم خوبه حالتون-

 .  کرد زمزمه یآرام ی نه و بست آرام را شیها چشم رایحم

 .  افتادم نفر هی ادی لحظه هی.  دختر ستین یزیچ نه-

 : کرد نگاهش ناراحت نفس

 ؟ یک ادی-

 ! همسرم-

 ؟ کجان-

 : زد لب اندوه با نفس.  کرد سکوت لحظه چند رایحم

 ؟ شدند فوت-

 : افزود و زد لب یا نکنه خدا یدرگرگون حال با رایحم

 .  زمیعز نکنه خدا نه-

 : افزود و دیکش آه

 . میشد جدا -

 را دلش شدنش ساکت نیا و بود دهید سرزنده و شاد را او شهیهم!  بود گرفته ییموال خانم حال.  دینپرس سوال نیا از شیب نفس

 .  آورد درد به

 .  شدم متاسف-

 . فشرد را دستش ییموال خانم.  گذاشت او ی شانه یرو را دستش

 .  کنم ناراحتت خواستم ینم-

 یخدا عشق با ؟ بزند حرف ازش عشق با گونه نیا و بشود جدا همسرش از نفر کی شود یم مگر ؛ کرد فکر خودش با نفس

 با را شاهرخ ی هیسا!  شود جدا خواست یم دایو ؟ است نفرت با ها شدن جدا ی همه شهیهم کرد یم فکر چرا.  دیبگو نکرده

 .  زد یم زیت

 : کرد خطابش رایحم.  کند باز را در تا رفت نفس.  آمد در زنگ یصدا

 ؟ نفس-

 : گفت لبخند با رایحم.  برگشت او یسو به

  ؟ مونه یم خودمون نیب ها حرف نیا-

 : گفت یمهربان با و زد پلک یخواستن نفس

 ! مونه یم-

**** 

 



 آدم و عوامل ی همه بماند دور نفر کی از خواست یم هرچه.  بود نیا ایدن قانون انگار.  بود دلش یتو یبیعج ی دلشوره کی

 او جانب از بود قرار یگر گزارش.  بود یمشرب خوش زن پوریعال خانم.  بدهد رخ دارید تا دادند یم هم دست به دست ها

 کار محل انگار که بود کرده برخورد یجور کی ییموال خانم مقابل.  ردیبگ را مربوطه یها عکس نفس و ردیگ صورت

 ! ستین بلد را سرگرد

 .بود او به رو سالمش گوش که بود جا آن یبدبخت ؛ زد یم حرف گوشش یتو زیر کی پوریعال خانم

 : گفت عالپور خانم دندیرس که یهنگام

 . مونم یم منتظر جا نیهم من.  شونیا از بپرس برو تو جان نفس-

 .  بکشه طول دیشا آخه-

 .  برم نییپا باال رو ها پله نیا ندارم پا من.  نداره یبیع-

 او به بسته سر رایحم.  بود بهتر یکم قبل نسبت به ظاهرش!  بود آمده جا نیا به گذشته ماه چند.  داد تکان سر و گفت یا باشه

 : گفت مرد به رو یورود در.  بود رفتهیپذ لبخند با هم او.  بپوشد را بلندش یمانتوها ییها مکان نیچن بود گفته

 ؟ دارند فیتشر ییموال سرگرد جناب.  دینباش خسته-

 .  رفت باال ها پله از سرباز همراه به.  داد تکان سر و کرد او به ینگاه سرباز

 : گفت سرباز

 . دیبمون منتظر لحظه چند دیبا-

 : گفت سرباز.  دیشن نفس را سرگرد محکم ی بله یصدا.  زد در به یا تقه سرباز.  ستادیا راهرو یتو نفس

 . قربان نیبب شمارو خوان یم اومدند یخانم-

 کرد نگاه سرباز به پرسشگرانه. کرد یم اشتباه هم دیشا نه اما ؟ بود آمده جا نیا به دختر آن یعنی.  گفت ینم اشتباه او به حسش

: 

 .  ادیب بگو-

 دنید با.  بود دوخته چشم در درگاه به و بود باال سرگرد سر بار نیا رفت در سمت به نفس گذاشت باز را در و دیکوب پا سرباز

 .  بود چشم یتو یادیز خانمانه یها لباس و مانتو نیا با.  شد زیر یکم شیها چشم خانمانه و بلند یمانتو یتو یخزان نفس

 : گفت نفس

 .  دینباش خسته.  سالم-

 .  ممنون.  سالم کیعل-

 ؟ بود چه جا نیا به آمدنش لیدل.  زد هیتک اش یصندل به

 ... خواهرتون.  مزاحمت از غرض-

 .  کرد حبس نهیس یتو به را نفسش

 ! منظورته؟ ییموال خانم.  یکن یم خطاب برادر خواهر که ستین خاله ی خونه جا نیا-

 .  کرد بلند باره کی به را سرش.  خورد جا نفس

 : گفت آرام

 .  دیگ یم درست بله-

 از یکم هم خودش شد سبب دختر کالم آرامش.  زد پلک بار نیچند بود خورده جا خودش کردن فوران باره کی از که مردجوان

 داشت داشتنش نگه مهار در یسع که ییصدا با.  بداند را آمدنش لیدل تا کرد نگاه نفس به جانب به حق.  بکاهد بودنش یجد

 : کرد خطابش روان و سیسل



 ! ستین درست جا نیا گاهت یب و گاه یآمدها و رفت ؟ سراست مهمان جا نیا یکن یم فکر-

 !  باشد خواست یم که یلیدل هر به اصال!  همکارانش مقابل هم آن.  دیایب کارش محل نداشت یلیدل

 شتاب با او که افتندی راه رونیب به شال ریز از شیموها از یا طره برد نییپا را سرش نفس
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 نیچن در گاه چیه.  کند اش مواخذه یکس که بود نکرده یکار یزندگ در وقت چیه.  کرد تیهدا شال داخل به را شیموها

 روز کی و نبوده برادرش که گفت یم ییموال خانم به نداشت یبیع.  بود شده مانیپش آمدنش از عمال.  بود فتادهین ریگ یطیشرا

 . کند هماهنگ هم با خودش گرید

 : گفت ریز به سر

 !  یچیه.. اما.  شماست با حق بله.  دیببخش-

 .  برود که کرد گرد عقب سپس

 !  سایوا-

 . کرد نگاه او یسو به!  دیبلع را دهانش آب نفس

 !  بگو حرفتو.  یاومد جا نیا تا-

 : گفت هوا یب.  بود کرده یزیر آبرو قدر چه!  دیگز لب نفس

 گفتند.  یهماهنگ یبرا نجایا امیب گفتن رفتن از قبل ییموال خانم یعنی....خواهر.  برم تیترب و اصالح کانون به بود قرار امروز-

 .  دیکن یمعرف جا اون به رو ما دیتون یم ایگو شما

 : زد لب بود شده یعصب رایحم دست از که شهاب

 ؟ نگرفت تماس چرا-

 : گفت نفس

 .  نینداد جواب گفتن-

  ؟ شود چه که بود فرستاده مکان نیا به را دخترک فکر یب!  بود یعصب رایحم از.  دیکش کالفه پوف مرد

 ! بود گرفته تماس مرتبه نیچند رایحم.  بود او با حق.  انداخت لشیموبا به ینگاه

 : کرد یدست شیپ شد مواجه او سکوت با که نفس

 .  شم ینم مزاحمتون من-

.  برود تیترب اصالح کانون به تنها که شد ینم.  زد چنگ را کتش و شد بلند یصندل یرو از شهاب برود که کرد باز را در

 دختر نیا یزندگ از رایحم شک یب!  زد پس را افکارش...تنها و تک دختر کی دانست ینم ؟ بود کجا حواسش رایحم اصال

 ! نداشت یآگاه

 یکم بود آمده سرش پشت و زده تن را کتش که سرگرد دنید با.  شد دهیکش عقب به شتاب با در که بود نبسته را در هنوز نفس

 .  دیترس

 ... شما... شما-

 !  بود شیجا سر سرگرد اخم

 . ایب من با-

 که یقدر به.  کرد یم اش یعصب اش یسادگ و تیمظلوم با دختر نیا ؛ دیکش صورتش به یدست یجوان مرد!  گفت یآرام چشم

 تیمعصوم.  توانست ینم دید یم را شیها چشم که نیهم اما. نباشد ساده اندازه نیا به تا که بزند ادیفر سرش بر خواست یم



 شهاب مقابل سرباز چند.  رفتند نییپا ها پله از.  کرد یم دعوت آرامش به را او ناخودآگاه که بود نفس یها چشم یتو یخاص

 : گفت نفس رفتند رونیب یوقت.  کردند احترام یادا

 ارمیب نه نشد خواستن من از خواهرتون یوقت منتها.  ییموال جناب ستین کارتون محل و شما یبرا مزاحمت من قصد دیکن باور-

 . 

 ! کرد نگاه سرگرد یها چشم به.  ستادیا نفس.  دیچرخ شیسو به باره کی به شهاب

 : زد لب شهاب

 .  ستین یا مسئله-

 ! کرد یتبسم نفس

 .  ممنون-

 !  شو سوار.  کنم یم خواهش-

 : گفت باره کی به پوریعال خانم یادآوری با نفس

 .  هستند هم پوریعال خانم-

 و یجد یلیخ چه اگه سرگرد ؛ زد لبخند و کرد نگاه او پهن یها شانه به نفس.  رفت نشیماش یسو به و گفت یخب اریبس شهاب

 برابر از که بود ساخته یدختر او از اش یزندگ طیشرا دیشا دانست ینم!  ردیبگ دل به او از که نبود یجور اما بود سرد

 کنار را او.  است شده نیعج یجد یخو و خلق نیا با و است گونه نیا اتشیروح سرگرد دانست یم اما.  شود رد ها یمتینامال

 مقابل در مهسا قدر چه کرد فکر خودش با رفت یم پوریعال خانم یسو به که یحال در!  آمدند یم گریکدی به ؛ کرد تصور مهسا

 یادیز ییموال خانم قول به.  دیتاب یم همسرش به دینبا هم آفتاب که شد یم یهمسران دسته آن از سرگرد حتم به!  بود بایز او

 ی خانه یتو.  داشت دوست به را ها رتیغ نیا مهسا حتم به.  دیایب بدشان ها زن که ییها یرتیغ دسته آن از نه اما! بود یرتیغ

 .  آورد ادی به را مهسا مشتاق نگاهِ  سالمندان

 : گفت بود شده سرخ اش ینیب سرما شدت از که پوریعال خانم

 . اومدم یم باهات کاش.  زنم یم خی دارم که ایب نفس-

 .  است چند چند خودش با نبود مشخص هم پوریعال خانم

 .  دیایب همراهم گفتم که من.  یاله-

 ؟ شد یاوک ؟ شد یچ.  سرت یفدا-

 : گفت نفس.  کرد توقف تر باال یکم و شد رد کنارشان از سرگرد نیماش

 .  کنند یم ییراهنما خودشون.  ییموال خانم برادر نیماش اون.  کردم صحبت بله-

 .  شکفت گلش از گل پوریعال خانم

 .  افته یم زحمت به یحساب.  نکنه درد دستش-

 ینم را فکرش دوخت چشم رونیب به نفس راه طول در.  شدند سوار و رفتند سرگرد نیماش سمت به هردو.  داد تکان سر نفس

 .  ببرد تیترب و اصالح کانون به را ها آن سرگرد کرد

 یم او به بودن گر گزارش قدر چه کرد فکر خودش با نفس ، کرد یم صحبت یدر از هر و بود شده گرم اش چانه پوریعال خانم

 نگاهش پاچه دست دختر.  شد ریغافلگ سرگرد نگاه با که داد رو به رو به را نگاهش و نشست لبش یرو یلبخند فکرش از.  آمد

 از و نداشت نفس از یکم دست حالش هم سرگرد انگار ؛ زد یم حرف زیر کی پوریعال خانم ؛ کرد معطوف پوریعال خانم به را

 .  داد یم تکان را سرش دییتا نشان به یهرازگاه.  بود شده خسته زن زدن حرف بند کی نیا

 پوریعال خانم یها صحبت در دخالت و صحبت به یلیتما و بود آرام همچنان نفس.  شدند ادهیپ نیماش از سه هر نیماش توقف با

 نیماش سوار یوقت خصوصا داشت تهوع حس.  داد دستش کار باالخره نخوردنش صبحانه و کرد یم درد سرش.  داد ینم نشان

 و سرگرد سر پشت!  بود شده
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 و ادب به ییموال سرگرد دنید با جا آن مسئول!  بود جیمه شیبرا کینزد از یمکان نیچن یتماشا ؛ زد یم قدم پوریعال خانم

 سربه و آمد خودش به نفس پوریعال خانم از پس!  شوند وارد ها خانم اول تا ستادیا یکنار شهاب.  کرد استقبال ها آن از احترام

.  شد پر او فیضع و میمال عطر از شهاب ی شامه!  رفت یم و دیوز یم مینس کی مثل. گذشت شهاب کنار از یدیببخش با ریز

 باشد داشته یشیآرا صورتش بود دهیند حال به تا.  گشت یم آراسته و مرتب شهیهم!  ردیبگ دوش عطر با که نبود یدختران مانند

 یسو به ها زن با همراه و کرد رد را نشستن بر یمبن یجبار یآقا یها تعارف به و بود ستادهیا جا آن مسئول یجبار یآقا کنار. 

 . برداشت قدم نظر مورد مکان

 : پورگفتیعال خانم به رو یجبار یآقا

 ! تیترب و اصالح قسمت ای دیبر دیخوا یم موقت ینگهدار قسمت-

 : زد لب نفس.  کرد نفس به ینگاه پوریعال خانم

 .  داشتند دیتاک تیترب و اصالح قسمت به ییموال خانم-

 . رفتند تیترب و اصالح قسمت یسو به و کرد دییتا را نفس حرف پوریعال خانم

 : گفت کرد یم ییراهنما محل یسو به را ها آن که یحال در یجبار یآقا

 . خب اریبس-

 در نظم با و طبقه دو که ییها تخت به کرد نگاه اطراف به دقت با نفس.  رفتند بود یخوابگاه صورت به که یمکان یسو به

 و یجبار یآقا دنید با ؛ بودند اتاق در مرد چند!  بود منتظر نگاهشان و سبز لبشان پشت که ییپسرها و بودند شده دهیچ هم جوار

 .  گفتند آمد خوش سرگرد

 .  کرد یم نگاه را پسران و اطراف دقت با آرام بسا چه ؛ زد ینم حرف گرید پوریعال خانم

 : گفت پوریعال خانم به رو یجبار یآقا

 .  پوریعال خانم هست هم اندرزگاه قسمت-

 به بار کی یا هفته و بودند اندرزگو و بردند یم قسمت آن به را بودند شرور و دار سابقه که ییها بچه که بود یقسمت منظورش

 .  دادند یم قرار اندرز و پند مورد و بردند یم مکان آن

 .  رفتیپذ و کرد تشکر پوریعال حانم

 به رو و برد جلو را دستش.  کرد نگاه را بود نشسته در جا آن که یپسر و رفت یتخت یسو به بود ستادهیا یا گوشه که شهاب

 : گفت پسر

 ؟ پسر یراه به رو-

 ی مانند الت لحن با.  کوباند شهاب دست کف به را دستش کف و برد جلو را دستش دارد یسمت که شهاب دانست ینم که پسر

 : زد لب

 !  یحاج ممنون-

 ینگاه.  گذاشتند ینم کج را شانیپا گاه چیه داشتند یدرست یها خانواده ها بچه نیا اگر حتم به.  نشست لبش یرو یلبخند شهاب

 یبرنم گرفتن عکس از دست حال نیا با.  بود انینما صورتش یتو یخستگ و بود دهیپر رنگش انگار ؛ انداخت یخزان یسو به

 به شروع هم پوریعال خانم.  گرفت یم عکس بود ها پسر نیا ساالن و سن هم یبرا ییتماشا نظرش از که چه هر از و داشت

 صحبت گذاشته کانون به پا چگونه و زده سر ازش که ییخطا و سابقه از تا بود کرده انتخاب را پسرها از یکی و بود کرده کار

 .  بشود ساالنش و سن هم یها نوجوان یبرا یعبرت درس دیشا تا شود

 را سفارششان یکل که ییموال خانم نظر مورد که ییها عکس و داشت یبرم قدم همراهش نفس رفت یم پوریعال خانم که هرکجا

 .  گرفت بود کرده

 . بودند نشسته دفتر در یجبار یآقا همراه به.  برود که نداشت قصد انگار شهاب ؛ گذشت یم آمدنشان از ساعت چند



.  شد تمام کارش هم پوریعال خانم کم کم.  بود شده ظهر ، کرد ساعتش به ینگاه بود دهیبر را امانش یخستگ و جهیسرگ که نفس

 : گفت لبش یرو یتبسم با نفس

 .  دینباش خسته-

 : گفت یمهربان با پوریعال خانم

 .  زمیعز یباش سالمت-

 ستینگر را او حاالت نیا که پوریعال خانم ؛ گذاشت اش قهیشق یرو دست رفت جیگ سرش ؛ شد بلند یصندل یرو از آرام نفس

 : گرفت را دستش و رفت شیسو به دلواپس

 ؟ دختر یخوب.  هللا بسم-

 .بود دهیپر رنگش اما نداشت تب.  گذاشت او یشانیپ یرو را دستش و نشاند یصندل یرو را نفس

 

 : گفت آرام نفس

 ! خوبم.  خوبم-

  ؟ شد چت-

 : بست مکث با را شیها چشم نفس

 .  خورم یم سرما دارم کنم فکر.  بده حالم کمی صبح سر از-

 : داد او دست به را آب یبطر پوریعال خانم

 . بخور آب کمی-

 : گفت پوریعال خانم شود بلند خواست.  فرستاد دهانش به آب یا جرعه و کرد تشکر نفس

  ؟ کنم کمکت بده حالت اگه-

 .  شد بلند یصندل یرو از آرام و کرد تشکر

 . دینباش نگران ممنون.  بهترم کنم یم حس-

 . گذاشت فیک یتو را لشیوسا و گفت یا باشه یباطن لیم رغم یعل پوریعال خانم

 استراحت و خانه برگردد و شود جدا پوریعال خانم از که بود نیا فکر به ؛ بود امدهین جا حالش هنوز نفس ، گذشتند یراهرو از

 .کند

 نفس.  شد تلفنش با صحبت مشغول پوریعال خانم.  شد متعجب دفتر یتو سرگرد دنید با نفس ؛ گذشتند یجبار یآقا دفتر کنار از

 : داد فاصله دهان از را تلفنش و گفت یدیببخش خط پشت شخص به پوریعال خانم.  کرد یخداحافظ او به رو

 ! دنبالم اومده همسرم ؟ برسونمت یندار عجله اگر جان یخزان-

 : فشرد مانهیصم را دستش و کرد تشکر نفس

 .  تونییآشنا از شدم حال خوش.  برم دیبا دارم کار ییجا.  پوریعال خانم یمرس-

 خانه از و خورد یم را اش صبحانه امروز کاش یا ؛ فرستاد لعنت را اش معده!  خورد چیپ دلش ؛ شد خارج کانون از سپس

 فشیک.  شد یم خارج
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 .کرد رفتن راه به شروع و گذاشت دوشش یرو را



 : داد جواب رایحم نام دنید با کرد نواختن به شروع لشیموبا ؛ دیوز یسرد باد

 .  ییموال خانم سالم-

 : گفت رایحم

  ؟ دیداد انجام رو کارا شد یچ ؟ یخوب.  جان نفس سالم-

 : گفت خاطر آسوده نفس

 .  اومدم رونیب کانون از االن. بله.  باشه راحت التونیخ-

 : افزود و کرد تشکر قدرشناسانه رایحم

 .  زمیعز ممنون.  بفرست رو ها عکس برام فرصت سر-

 منتظر سرش پشت که سرگرد نیماش به و فشرد دست یتو را یگوش.  کرد جلب خود به را نفس ی توجه ینیماش بوق یصدا

 خدانگه و چشم باشه چگونه دینفهم اصال.  بود چه شیها هیتوص و گفت یم چه خط پشت رایحم دیفهم ینم.  ستینگر بود ستادهیا

 ، شد خم ؛ رفت سرگرد نیماش یسو به آرام یها قدم با ؛ کرد منتظرنگاهش سرگرد.  کرد قطع را تماس و گفت او به یدار

 : گفت نفس.  فرستاد نییپا را نیماش ی شهیش سرگرد

 ؟ نیداشت یکار-

 .  نبود بلد یخداحافظ منتها!  دختر نیا بود بلند خوب را کردن سالم

 .  شو سوار-

 . دم ینم شما به زحمت ممنون نه-

 کرد نگاهش منتظر و نکرد تکرار را حرفش.  است ستادهیا شیپاها یرو یسخت به بود مشخص و بود دهیپر حد از یادیز رنگش

 چه.  کند غش نیزم یرو که هاست االن کرد یم حس.  اوردیب نه تواند ینم چرا دانست ینم ؛ کرد نگاهش لحظه چند نفس. 

 سرگرد تلخ عطر یبو! بود گرم نیماش یفضا.  شد سوار و کرد باز را نیماش در و گذاشت کنار را خجالت!  بود سردش قدر

 . بست را شیها چشم و زد یصندل یپشت به را اش یشانیپ و شد خم یکم.  دیچیپ اش شامه یتو

 یتو از یخون کم.  افتاد یم شیبرا یاتفاق رفت یم تنها اگر حتم به ، ستینگر نفس یرو و رنگ یب ی چهره به نگران سرگرد

 . بود سرپا هم صبح از دختر نیا!  بود کی یها کینزد ؛ کرد دستش مچ ساعت به ینگاه.  کرد یم داد یب نفس صورت

 : گفت جان یب نفس

 .  دم یم زحمت شما به شهیهم من دیببخش-

 : دیپرس حال همان در.  زد دور را ریالغد دانیم شهاب

 ؟ گذشت خوش امروز-

 : گفت نفس

 . کنم کار یطیمح نیچن یتو و بشم مددکار دارم دوست.  اس کننده ناراحت یلیخ اما.  بود یعال یلیخ-

 ! دلش ی بندازه به درست. بود کوچک دختر نیا یایدن قدر چه

 ؟ مددکار یچ یبرا وقت اون-

 : داد جواب متفکر نفس

 .  بدم انجام کارو نیا روز کی باالخره تا فکرشم تو البته.  کنه یم آرومم کار نیا.  کنم کمک همه به تونم یم که ییجا تا-

 یم کمک که ییروزها اندازه به دیبگو خواست یم دلش.  زد زل رونیب به دهیپر رنگ با و بود کرده بلند را سرش نفس حال

 دانست یم خودش که یریمس آن با اصال.  کجاست راند یم سرگرد که یریمس دانست ینم.  کند کمکش نبود یکس و خواست

 .  کردند یم چه یباکر دیشه راه بزرگ در دانست ینم اصال.  آمد ینم در جور



 .  ترسد یم قایعم او از که کند فکر سرگرد خواست ینم دلش.  نداشت هم بپرسد که را آن یرو

 یب رونیب به نگاهش و دیکوب یم را خودش نهیس یتو محکم قلبش.  کند جلوه یعاد را ظاهرش کرد یم یسع شهیهم هرچند

 : گفت تنها او به رو شهاب.  کجاست جا نیا دانست ینم اصال.  کرد نگاه سرگرد به متعجب نیماش توقف با.  بود قرار

 . شو ادهیپ-

 را زیچ همه نبود مساعد حالش و بود منگ و جیگ قدر آن اما!  داشت هم دیشا دانست ینم ؛ نداشت را یدستور حالت آن انگار

.  کرد ینگاه گلباران یسنت رستوران ینما به.  فشرد دست یتو را فشیک و شد ادهیپ یسوال چیه یب.  کرد یم برداشت اشتباه

 ! بود مردد.  کردند یم چه یسنت رستوران نیا یرو به رو دانست ینم

 : دیپرس

 ؟ دیدار کار جا نیا-

 .  باشد هوش کم آمد ینم او به ؛ کرد نگاهش شهاب

 .  ایب همراهم.  بله-

 .  داشت فاصله بود نظرش مورد که یمسافت از یادیز.  برود همراهش که کرد اشاره او به سپس

 یدوهزار تازه کرد یم نگاه شیرو به رو یغذا به و بود نشسته رستوران یتو هم آن زیم کی دور سرگرد یرو به رو یوقت

 : دیچیپ گوشش یتو رعنا یصدا.  دارند کار چه نیا دیفهم اش

 "  ریبگ فاصله سرگرده نیا از" 

 .کرد یم نگاه بود داده سفارش سرگرد که ییغذاها به و نشسته شیرو به رو ندیبب که بود کجا رعنا

 وقفه یب یاستراحت چیه یب دختر نیا دانست یم.  ردیبگ نظر یکس از شیکارها یبرا نداشت عادت!  بود خوردن مشغول شهاب

 زدن پلک یب نفس ؛ کرد جانبش به ینگاه مین !  بود ربات نفس انگار. کرد یم ها یسخت غرق را خودش وقفه یب.  کرد یم کار

 .  آورده جا نیا به را او سرگرد چرا دانست ینم اصال.  کرد یم نگاه مقابلش یها دنده و دهیکوب به تنها

 : دیپرس شهاب

 ؟ یخور ینم چرا-

 : زد هیتک اش یصندل به شهاب!  بود تیواقع که نیا مثل نه.  کرد نگاه او به و گرفت غذا از نگاه نفس

 ؟ یندار دوست-

 . است سرگرد ی کاسه مین ریز یا کاسه کرد یم حس ؛ زد پلک آرام نفس

 : گفت آرام

   . دارم دوست-

 : گفت شهاب

 ؟ نه مگه گرانید بعد برسونه خودشون به یممد هی اول دیبا مددکار-

 . آمد یم بند دخترک نفس که یقدر به.  داشت یبیعج ییرایگ سرگرد نگاه.  زد یلبخند او ی طعنه از نفس

 شا ندارد دوست گفت یم مثال.  نکند گوش حرفش به که اوست به یاحترام یب کرد یم حس.  برد جلو را دستش آرام 
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 .  کند ینیب شیپ را سرگرد العمل عکس چیه توانست ینم.  کرد یم جانش به یوحشتناک اخم دی

 ؟ یخور ینم چرا یدار دوست اگر-



 اش فاتحه بزند سر ازش ییخطا اگر کرد یم فکر و بود نشسته مقابلش اطیاحت با ؛ بود گرفته اش خنده او یریز به سر از شهاب

 .  است خوانده

 : گفت آرام نفس

 .  خورم یم-

 در هم آن بود نخورده ناهار زیم کی یرو به رو یا بهیغر مرد با حال به تا.  داشت یحس کی اما.  نه ها بکشد خجالت که نه

 .  خورد یم را شیغذا کند نگاه او به که آن یب که بود اش گرسنه یلیخ انگار سرگرد.  یسنت رستوران کی

 از گرید.  آمد جا حالش کم کم ؛ خورد لقمه چند!  بود خوب طعمش.  شد خوردن مشغول او مانند و برد جلو را دستش آرام نفس

 بزند یحرف کند یسع و اوردیب بهانه ای ، کند ناز ؛ کند سوال ادیز که نبود ییها دختر دسته آن از.  نبود یخبر تهوع و سردرد آن

 کنارش چرا و چونه چیه یب چارهیب دختر که بود ترسناک قدر آن او هم دیشا دانست ینم  ، باشد دور اش یواقع خود از که

 او به زود را خودش رفته کانون از و ندارد یدرست حال که گفت او به پوریعال خانم یوقت.  خورد یم را شیغذا و بود نشسته

 .  رساند

 یم یشتریب اقیاشت با را شیغذا و بود شده کاسته خجالتش از یکم انگار کرد بلند آرام را سرش.   شد خوردن مشغول نفس

 .  دیجو یم آرام آرام و بود کوچک شیها لقمه.  خورد

 : گفت شهاب

 ؟ شد خوب حالت-

 : داد قورت را اش لقمه نفس

 . کمی بله-

 .  شد آسوده الشیخ بابت نیا از.  بود درآمده ییرو و رنگ یب از نفس ی چهره.  دیکش دست خوردن از شهاب

 ؟ چطوره هینشر یکارها-

 . کرد بلند را سرش باره کی به نفس

 .  باشه خوب میکن یم تالش.... یعنی.  خوبه-

 . کرد یباز شیغذا با و فرستاد نییپا را سرش او نگاه از نفس,  کرد نگاهش لحظه چند شهاب

 ؟ چطوره ضتونیمر حال-

 یکم را بشقاب یتو یها برنج چنگال با که یحال در بزند حرف یگوش در داشت دوست شهیهم انگار.  داشت یآرام تن شیصدا

 زد لب کرد یم جا به جا

  باشه خوب کنه یم یسع-

 : گفت آرام شهاب

 .  شاهللا ان-

 . وبرود بشود بلند یصندل یرو از خواست یم تر عیسر هرچه و بود معذب انگار ؛ داد یم جواب یا کلمه کی

 دست از را شیاشتها دایو ادی با.  دیکش خوردن غذا از دست نفس.  ندارد یحساب و درست احوال و اوضاع نفس مادر دانست یم

 کی در ؛ بود گرفته نظر ریز را او حاالت شهاب. بود ستنیگر کارش کرد یم سر به شان خانه دایو که مدت نیا در.  بود داده

 . دیپرس ازش یسوال نیچن که کرد سرزنش را خودش.  ندیبب گونه نیا را او نداشت دوست.  بود شده یخال بادش آن

 ی خانواده کی از یمعمول دختر کی اگر او.  است خوب لیدل یب حالش چرا دانست ینم ؛ گذاشت بشقاب کنار را چنگال نفس

 یجد مرد یرو به رو هم آن یسنت رستوران کی یتو که بار نیاول ؛ کرد نگاه اطراف به!  شد یم هم بهتر بود یمعمول یادیز

 . نشست یم ییموال شهاب مانند

 نبودند دوست یمرد با حال به تا که خودشان امثال گفت یم رعنا.  کند پنهان مغزش از ییجا کی را لحظه نیهم و امروز دیشا

 نفس تمیر.  بندد یم دل کند جانبشان به ینگاه مین که یکس به عیسر که است جنبه یب قلبشان قدر آن.  است اُُمل نشدند عاشق و



 بود ممنوعه ی منطقه اما است یتیریغ و رخواهیخ یادیز ییموال خانم قول به او هرچند ؛ نبود خودش دست مرد نیا مقابل شیها

 . خورد ینم هم االتشیخ درد به که قدر آن. 

 کی او امروز.  بود یندیخوشا حس کند حس سرش پشت را سرگرد یها گام یصدا و برود رونیب یصندل یرو از آرام که نیا 

 یم که ییروزها ی همه مثل.  شد یم خوب قدر چه بود او به حواسش سر پشت نفراز کی ها سال نیا در اگر!  بود مرگش

 دست شانیبرا که داشتند یمادران و پدر دوستانش هرچند ؛ کرد یم نگاه آموزان دانش ی همه مانند سرش پشت به و مدرسه رفت

 !نبود سرش پشت کس چیه... او اما دادند یم تکان
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 ریهوالبص

 

 ینم ؛ کرد سرگرد به ینگاه.  نبود یخبر بدش حال آن از گرید.  کرد مزه شیغذا از گرید یکم سپس زد پس را افکارش

 منتظر هم او انگار.  ردیبگ او از نگاه سرگرد شد سبب کردنش بلند سر که چرا ؛ کرد یم نگاه را او داشت قهیدق چند دانست

 ینم روز هزار که روز کی اما ، بود شده رشید یکاف ی اندازه به امروز.  بروند بعد و بخورد آرامش با را شیغذا تا بود نفس

 مانده جا به یصندل یپشت یرو که سرگرد اُور دنید با برداشت را فشیک نفس ، شد بلند زیم پشت از سرگرد ؛ بعد قهیدق چند.  شد

 ییبوها آن از!  زیانگ دل تلخ یبو کی.  دیچیپ اش ینیب یتو بود شده نیماش سوار که ییبو همان از یتلخ یبو ؛ برداشت را اور

 کنار یکم اور ی لبه ؛ انداخت دوش یرو را فشیک!  بود نیسنگ ؛ کرد اور به ینگاه.  نشست یم دل به شتریب زمستان یتو که

 یعنی کرد فکر خودش با!  دید یم کلت که بود بار نیاول!  دیپر رنگش باره کی به.  ماند یرنگ اهیس کلت یرو نفس نگاه و رفت

 کی به را خودش یجا باره کی به بود قلبش یتو که یآرامش ی همه.  آورد ادی به را یباران روز آن ؟ است همراهش شهیهم

 در دستش یتو اور و او نگاهِ  از اش دهیترس یها چشم ؛ شد سرگرد ی نهیس به نهیس دم همان و برگشت عقب به.  داد مبهم ترس

 ناخن سرانگشت که فشردش یم دست یتو محکم قدر آن که نفس دست یتو اور به نامحسوس طور به شهاب.  بود آمد و رفت

 . کرد نگاه بود شده دیسف شیها

 : فشرد دستش یتو را اور نفس

 . دیکرد فراموش-

 : گفت رانهیگ مچ نگاه با سرگرد

 . ممنون حال نیا با.  بشورم دستمو بودم رفته-

 " . ریبگ فاصله سرگرده نیا از"  دیچیپ گوشش یتو گرید بار کی رعنا یصدا ؛ فرستاد نییپا را سرش نفس

 : گفت آرام و داد سرگرد دست به را اور

 . کنم یم خواهش-

 حس را کلتش ؛ زد تن حرکت کی در و گرفت او از را اور بردارد نفس رنگ یعسل یها چشم از را نگاهش که آن یب شهاب

 شیرو به رنگ رفتنش از قبل که وگرنه ؛ دهیترس گونه نیا که دهید را آن نفس شک یب که افتاد اش یدوهزار تازه و کرد

 ! شد رد کنارش از  و گرفت او از را نگاهش نفس.  بود خوب گذشته ساعت کی نسبت به حالش و بود بازگشته



 : گفت زبان خوش اسی و گفت الو ییرو خوش با.  درآمد صدا به شهاب تلفن لحظه همان ؛ شدند نیماش سوار هردو

 . شهاب عمو سالم-

 : گفت یمهربان با شهاب

 ؟ یخوب.  جون عمو سالم-

 : گفت زبان بلبل اسی

 . شده تنگ برات دلم عمو.  ممنون-

 : کرد یا خنده تک جوان مرد

 . شده تنگ اسمی گل یبرا دلم منم.  عمو بره دلت قربون-

 مانند یسخت ی پوسته با یمرد بود بیعج شیبرا ؛ نشست لبش یرو یتبسم او لحن دنیشن با بود رونیب به نگاهش که نفس

 . برود برادرش دختر ی صدقه قربان مهربان و نرم نیچن نیا سرگرد

 : گفت اسی

 . خونمون یایب بزنم زنگ گفت ییبابا-

 ؟ بخرم برات یدار دوست یچ بگو قبلش!  چشم-

 : داد قورت صدا با را دهانش آب بود یسوال نیچن منتظر و بودند داده هیهد او به را ایدن انگار که اسی

 .. خوام یم هم یخرس عروسک اون...لپ لپ آها...گهید.  خوام یم پفکم.  بخر یبستن واسم عمو-

 لبخند نیچن نیا که بود یآدم تنها اسی.  نداشت یتمام کوچکش اسی یها سفارش ستیل شد یم تر قیعم لحظه هر لبخندش شهاب

 دلش شیها گفتن عمو با و زد یم زنگ او به شهیهم مهربانش اسی.  بود زبان بلبل یها بچه دختر عاشق.  نشاند یم لبش یرو

 . لرزاند یم را

 .بود سرگرد یها حرف به گوشش اما بود داده نشان رونیب کردن تماشا مشغول را خودش نفس

 "چشم" اسی به خط پشت از شهاب

 . درآورد حرکت به را نیماش سپس.  کرد قطع را تماس دخترک گذاشتن سر به سر از بعد و گفت

 شده دید اور بیج یتو که یکلت ریدرگ فکرش ؛ کند تشکر امروز بابت سرگرد از چگونه دانست ینم ؛ کرد نگاه سرگرد به نفس

 یگرید یجا به کرد یسع را فکرش و زد زل رونیب به نفس.  ندیبگو نداشتند یحرف چیه البته . بودند کرده سکوت هردو.  بود

 انگار ؛ داشت یبد حس.  شد یم روحش سوهان دایو یها هیگر و ناله یصدا باز خانه به گشت یبرم دیبا حال ، کند مشغول

 رفع نیا مستحق دایو از یدور ها سال از بعد که حال ؛ اوست مادر یب یب گفت یم منطقش.  بود گرفته او از را یب یب دایو

 مقابل و بود نشسته کافه آن یصندل یرو ؛ بود گرفته فاصله شیها دغدغه از شده که هم ساعت چند یبرا امروز.  است یدلتنگ

 . بود خورده ناهار بود اش یزندگ دِ ینبا که یمرد

 یاشتباه حال به تا!  اشتباه مثل یحس کی.  افتاد جانش به یبد حس!  بود یرجب خانم ؛ کرد نگاه شماره به.  خورد زنگ تلفنش

 ! نشسته اش یزندگ فرد نیتر اشتباه نیماش یتو امروز کرد حس اما ؛ بود نشده مرتکب اش یزندگ یتو

 به دلشوره.  امدین اما دیآ یم همراهش به هم مهسا که بود گفته ییموال خانم.  بدهد یجواب چه او به سرگرد مقابل دانست ینم

 بود یانیپا سوت نیماش توقف!  امروز ناهار.  کرد عکس درخواست او از که رایحم یصدا و مهسا مشتاق یها چشم ؛ افتاد دلش

 . گفت یگرید زیچ ادبش اما شود ادهیپ خواست. 

 ! سرگرد جناب-

 : افزود نفس.  بود سرخ خجالت شدت از نفس یها گونه ؛ کرد نگاهش نهیآ یتو از شهاب

 . ممنون ازتون امروز بابت-
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 و بود آمده کانون به شانیپا هم امروز که بود ممنون او از اش یناراحت برابر دو ؛ بود ناراحت سرگرد صبح برخورد از اگر

 .کرد مهمانش ناهار و بود شده بدش حال ی متوجه یحت

 : زد پلک شهاب

 . کنم یم خواهش-

 : کرد یدست شیپ شهاب کرد باز را نیماش در نفس

 ! یخزان خانم-

 شیرو به یحت دخترک نکهیا از. کند یعذرخواه کرده او به که یتند و صبح بابت خواست شهاب.  برگشت او یسو به نفس

 یچیه ی زمزمه با یوقت.  زد ینم یحرف چیه چرا پس بود شده دوخته او به نفس منتظر یها چشم.  داشت یبد حس اوردهین

 . شد ادهیپ نیماش از و داد تکان سر شد مواجه سرگرد

 امروز اما بود دهید قبال هم دیشا دید یم را شاهپور آقا یدولپ فالفل در سر است بار نیاول تازه انگار که یحس ؛ داشت یحس کی

 اما برنگشت عقب به.  بود بخش لذت شیبرا یگرید زمان هر از تر قشنگ زدن قدم انگار.  بود یگرید زمان هر از تر ییتماشا

 . شمارد یم را او یها قدم شیها چشم و سرگرد نیماش دانست یم

**** 

 : گفت مهسا یپرس احوال و سالم از پس.  بود شهیهم از تر سرحال یکم قبل نسبت به شیصدا ؛ گرفت را یرجب خانم ی شماره

 ؟ کانون نیرفت امروز جان نفس-

 سرگرد مهسا عاشق و منتظر یها چشم یوقت هم آن دادن انجام یبد کار حس.  داشت شرم حس.  فشرد دستش یتو را یگوش

 . کرد یم تماشا  را

 . یرجب خانم بله-

 ؟ بود هم شهاب آقا-

 : دیبلع را دهانش آب

 . بله-

 : دیکش قیعم نفس مهسا

 خواستم یم که وگرنه.  بودم هوش یب اصال صبح میبود داریب وقت رید تا.  خونمون بودند اومده برادرام زن و برادرام شبید-

 . امیب همراهت

 . چرخاند قفل یتو را دیکل نفس

 . نکنه درد دستشون.  کردند کمک ییموال یآقا.  نداره یبیع-

 : گفت یانرژ پر مهسا

 ؟ یگرفت هم عکس.  نکنه درد دستشون به به-

 : افزود مهسا کرد ادا یا بله نفس

 ها؟ نبودم من شد فیح.  نمشونیب یم حتما آم یم-

 و شد خانه وارد.  آمد سراغش به وجدان عذاب حس ؛ گرفت یم دهیناد را سرگرد دنید یبرا مهسا اقیاشت نیا بود یم کور دیبا

 . بود شده شسته اطیح اما.  نبود اطیح یتو یکس.  بست شیپا با را در



 بار نیهزارم یبرا را امروز.  زد هیتک در به قهیدق چند و چسباند قلبش به را یگوش.  کرد یخداحافظ مهسا با چگونه دینفهم

 . بود شده مرگش چه ایخدا ؛ کرد لیتحل

**** 

.   باشد تنها دست که گذاشت ینم و کرد یم کمکش رایحم هرچند بود کردن کار مشغول آشپزخانه یتو دردش پا آن با گوهر

 : گفت داد یم رایحم دست به را لیوسا و دوغ پارچ که یحال در گوهر.  بود گرفته فرا را خانه یفضا گوشت آب یبو

 . کنم ادا مو بچه ساله هر نذر دیبا ماه نیا-

 : گفت رایحم

 . گذره یم خوش شتریب یهم دور.  باشن همه که مادر هفته آخر یبرا بذار-

 : گفت گوهر

 ... شد ینم باز زبونش وقت چیه ام بچه اگر.  کنم ادا نذرو نیا تونستم که شکر مرتبه هزار یاله-

 . دیبوس را او تپل ی گونه و شد خم رایحم.  کرد پاک را اشکش یروسر ی گوشه با.  دیگز لب و شد جمع چشمش یتو اشک

 . سخنوره باشه ماشاالش ینیب یم که هم زبونش.  خودش یبرا شده یمرد گهید که االن.  من بگردم دورت -

 . داد تکان سر محزون گوهر

 . بشه باز زبونش اگر کنم الزهرا فاطمه ینوکر دارم عمر تا بودم کرده نذر.  شکر مرتبه هزار یاله-

 به را شانیهردو ی توجه شدند یم خانه وارد شهاب همراه به که نیحس حاج ی اهللای یصدا ؛ نشست لبش یرو یلبخند رایحم

 بود شده یمرد خودش یبرا بود رایحم با حق.  دیدرخش شیها چشم شهاب دنید با و رفت شوازشانیپ به گوهر.  کرد جلب خود

. 

 . شهاب آقا یاومد خوش یلیخ-

 . دیبوس را دستش و زد یلبخند اش ییرو خوش دنید با است دلخور حاال حاال او از گوهر کرد یم فکر که شهاب

 . مادر ممنون-

 یها صحبت و نیحس حاج اگر اما بود دهیبر را امانش هیگر شهاب توسط مهسا نخواستن یبرا که قدر آن ؛ بود ناراحت گوهر

 . شود آرام توانست ینم نبود اش یمنطق

 : گفت رایحم

 ؟ داداش یخوب-

 . نشست شهاب کنار سپس

 . ممنون.  خوبم-

 : گفت رایحم

 . ها یافتاد زحمت به یحساب امروز.  ینباش خسته-

 : گفت بود پر او از دلش که شهاب

 . یداشت یکار بذار ونیم در من با قبلش شب از بعد من لطفا.  نبود یزحمت.  کنم یم خواهش-

 : برد باال را شیابرو یتا کی رایحم

 . بود خوب زیچ همه که گفت کردم صحبت نفس با البته ؟ شد یچ حاال.  ید ینم جواب که هم تلفن.  کرد داتیپ شه یم زور به-

 . کند کامل را اش جمله او نگذاشت شهاب

 . دیاین کارم محل به کردم دیتاک بارها من.  من خواهر ادیب شه بلند دختر اون کارم محل نداره تیخوب-



 . دیخند رایحم

 بود اون نبود مدت نیا مهسا که قدر اون.  دستمه کمک یلیخ.  لنگه یزیچ هی نباشه اومده یوقت از واقعا.  اس فرانسه آچار نفس-

 . داداش شماست با حق شرمنده.  بلده هم گهید یکارها یعکاس از فراتر. 

 : گفت رایحم به رو حال همان در آورد یچا شهاب و نیحس حاج یبرا گوهر

 ؟ کارش محل یفرستاد رو چارهیب دختر.  مادر گهید گه یم راست-

 : گفت زده خجالت رایحم

 . بود بند دستمم.  داشتم عجله ؟ مادر کردم یم چه یول. بره نداشت دوست بود مشخص خدا ی بنده-

 : گفت تیجد با شهاب

 . نشه تکرار گهید.  راجانیحم کن هماهنگ باهام خونه از لطفا-
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 . گفت یچشم رایحم

 : شد بلند یصندل یرو از گوهر

 . بندازم سفره برم من-

 : گفت شهاب

 . ستمین گرسنه من مادر-

 : برگشت شیسو به گوهر

 ؟ چرا ؟ وا اِ -

 : زد لب رفت یم اتاقش یسو به که یدرحال شهاب

 .  مادر شده صرف-

 یلبخند و گرفت جان شیها چشم مقابل نفس دهیترس یها چشم ؛ کرد یوارس دست یتو را کلت ؛ درآورد را کلتش اتاقش یتو

 با. کند یم خرجش گلوله کی و ردیگ یم نشانه او مقابل را کلت که بود کرده فکر خودش با چارهیب دختر.  نشست لبش یرو

 و کرد پرت یصندل یرو و درآورد را اور ؛ گرفت یشتریب عمق لبش یرو تبسم رفتارش، آرامش و معصوم یها چشم به فکر

!  نه حال ؛ نه ایخدا نه بودند گذاشته کار یساعت بمب سرش یتو انگار.  گرفت شیها دست انیم را سرش.  نشست تخت ی لبه

 اصال.  داد یم قرار کجا را دختر آن شیدهاینبا و دیبا انیم ؛ شیها پرونده انیم هم آن.  کند فکر یحت او به توانست ینم اصال

 و بود همگان زد زبان ها سال که یا اراده از ؛ بود یعصبان خودش از ؛ کرد رها را خودش تخت یرو.  نداشت او یبرا ییجا

 ؛ یخزان نفس از ؛ کند جمع را حواسش که داد یم تذکر او به که یمانیا حاج از.  بود یعصب گرفته فاصله آن از انگار امروز

 یصدا.  گذاشت سرش یرو را شیها دست و کرد رها اش نهیس یتو محبوس نفس!  معصومش یها چشم از!  بودنش آرام از

 که یطیشرا نیا در ؛ نه طیشرا نیا در.  شد یم دهیکوب سرش یتو یپتک مانند که بود ییصدا تنها ساعت ی عقربه تاک کیت

 به و شد بلند تخت یرو از خشم با.  بدهد یکس به شیکارها جز را تمرکزش توانست ینم کرده باز حساب شیرو یمانیا حاج

 جیه که یوقت تا نه نداشت یخزان یبرا یوقت او!  کرد یم چال را شیها حس ی همه جا نیهم دیبا ؛ افتاد شیها دکمه جان

 . نداشتد یتمام شیها پرونده که یوقت تا نه و نداشتند باهم یتیسنخ

**** 

 که ییها عکس از یکی یرو داشت نفس.  بودند صحبت مشغول ییموال خانم و یرجب خانم.  بود نشسته وتریکامپ پشت نفس

 : گفت ختیر یم یچا شانیتا سه هر یبرا که یحال در ییموال خانم. کردیم کار باشد مجله جلد یرو بود قرار

 . میکن یم ادا رو ینذر ساله هر طبق گهید ی هفته-

 : گفت یرجب خانم



 . خدا دیام به-

 : آورد نییپا را شیصدا ییموال خانم

 ! توهم ایب-

 و کرد یم تشیحما جوره همه رایحم و داشت خواهد حضور هم شهاب ییها مجلس نیچن دانست یم ؛ افتاد اش یدوهزار مهسا

 : کرد تعارف یکم.  داشت دوستش

 . هیخانوادگ جمع.  زمیعز ممنون نه-

 : کرد یکمرنگ اخم رایحم

 ؟ هیحرف چه نیا یخودمون از تو-

 : افزود رایحم.  کرد تشکر و برداشت ینیس یتو از را یچا و کرد یا سرفه تک نفس

 مهسا چطوره یدون یم که مارو یها یدورهم.  ده یم فیک مینیش یم اطیح تو اس زنانه جو.  انیب گم یم رو همه دوستامو من-

 ؟

 . دیدرخش شتریب شیها چشم و برداشت قند یا حبه مهسا

 . یکن یم مییهوا-

 . زد یجشمک رایحم

 . دو آن دارند یخوش دل چه گفت دلش یتو.  دینوش یچا از یا جرعه نفس

 : برگشت نفس یسو به رایحم

 ؟ زدلیعز یکرد کار-

 : نشست لبش یرو یمهربان لبخند نفس

 . دیاریب فیتشر.  زمیعز بله-

 . کرد نوازش را اش گونه و رفت کنارش رایحم

 . یکرد چه نمیبب.  نازم دختر-

 : گفت آمد سرش یتو یفکر انگار که مهسا

 . آم یم مامان با امیب اگر-

 : داد قرار مخاطب را مهسا بود دهیدرخش نفس کار از شیها چشم که یحال در رایحم

 . ادیب هم مادرت که زنم یم زنگ شخصا من.  زدلمیعز آره-

 : او صورت یتو شد خم و فشرد را نفس ی شانه رایحم.  کرد نگاهش قدرشناسانه مهسا

 . خودم یکوچولو فنچ ها یآ یم توهم-

 : کرد نگاهش بود عکس یرو کار حال در که نفس

 ؟ کجا جان-

 : گفت رایحم

 . نفس گذره یم خوش بهت.  ما خونه ینذر یدورهم-

 : گفت قدرشناسانه کند یم تعارف او دانست یم که نفس

 ... ادیز من که یدون یم.  دیدار محبت.  جانم ییموال خانوم ممنون-



 : کند تمام را حرفش او نگذاشت رایحم

 یم نگرون دل رفتن رید واسه دونم یم.  خونتون رسونمت یم شخصا خودم یبر یخواست وقت هر ایب.  شم یم ناراحت یاین-

 . راحت بابت اون از التیخ یش

 حالت.  بود سرگرد هیشب کمی انگار چرا.  ستین سرگرد هیشب کرد یم فکر قبال چرا ؛ ستینگر ییموال خانم به کرد بلند سر نفس

 خانم.  بود انینما یکم هم سرگرد ی چهره کرد یم نگاه ییموال خانم به قیدق که حال.  بود مشهود رفتارش یتو سرگرد از ییها

 . بود غرق خودش افکار یتو او اما زد یم حرف ییموال

**** 
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 دارم دوستت: ییگویم"

 شومیم بدل تشنه یکبوتر به من و

 "است عاشق اشگلوگاه کاردِ  به که

  السمان_غاده#

 

 

 هوالوهاب

 کناره ؛ دیکش را شیپا کی و نشست سفره کنار یب یب ؛ نبود دایو از یخبر.  دیچ آن یرو را ها بشقاب و کرد پهن را سفره

 : زد لب یرو به یلبخند طعنه به یب یب.  کرد یم درک قایعم را نفس یها یریگ

 ( یریگ ینم لیتحو دهیبر سیگ. ) یِگرین لیتحو کنده پَل-

 : گفت حال همان در و گذاشت سفره یرو را برنج سید نفس

 . یب یب من نه یریگ ینم لیتحو تو.  شلوغه سرت-

 : آورد نییپا را شیصدا و زد شیبرا یچشمک یب یب

 (؟ دور بندازمش یگ یم.  دخترمه) ؟ صحرا بدوم ورش یگیا.  دَُورمه-

 : زد پلک آرام نفس.  بود دایو با منظورش

 ؟ زدم یحرف نیچن-

 :گذاشت او بلند یموها یرو دست سپس.  دینال دردش پا همان با و دیکش او یسو به را خودش یب یب

 . سرم یم دردت.  یمیزندگ.  یجونوم.  ینفُسم تو اما-

 داشته ی همه یبرا یب یب بودن  حال اما بود نیغمگ داشت یریپ مادر که نیا از شهیهم ؛ نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 : دیبوس را یب یب ی شده یکوب خال و چروک دست.  کرد یم تیکفا شیها نداشته و

 . باش راحت.  دخترته ندارم یحرف که من.  مهربونم یب یب-

 . دهد ینم بروز گاه چیه را اش یناراحت و است برخوردار ییباال شعور و درک از نفس دانست یم.  دیبوس را سرش یب یب

 ( . یقشنگ یلیخ. ) یفیخ قَِله-



 هرچند.  دانست یم ایدن دختر نیباتریز را او شهیهم یب یب اما بود یمعمول اش چهره خودش نظر از.  شد آب دلش یتو قند نفس

 ؛ رعنا و یب یب اگر کرد فکر خودش با.  دارد یرنگ خوش یها چشم و است بایز او گفت یم و بود دهیعق هم یب یب با رعنا

 ! رنگش سبز یها چشم و مهسا روشن پوست ؛ داشتند ینظر چه دندید یم را یرجب مهسا

 : گفت یب یب

 ( دهیترش یمعنا به سرم مونده نکرد شوهر دخترم یا دختر یا. ) سُرم َمنده نَِکه شهِ  یش دَُوُرم یه دَُورم یه-

 .دندیخند یم بودند برده یپ شیمعنا به که رعنا با بعدها و بود یب یب زبان ورد جمله نیا یبچگ از

 : دیخند زیر نفس

 ؟ نه ام دهیترش ی دهیترش.  یب یب یبگ یه یدار حق شه یم سالم شش و ستیب داره گهید-

 : گرفت رانش از یشگونین یب یب

.  ییدونا بسکه.  دا نه( . بغلت ریز)ِچِلت ریز بِنُم هندونه یدورم که نه.  نهیتر خوشبخت دا ایب تو یس هرکس.  بخواه دلشون تا-

 (.کردم بزرگ خوب. ) میکِ  َزفت خو دورم مو.  یریس دل و چشم بسکه

 کردند یم درست ماش برنج که یهرازگاه.  بخورد برنج دست با است عادتش دانست یم.  ختیر برنج یب یب بشقاب یتو نفس

 . دیچسب یم دلشان تنگ غذا یادیز.  داد یم یب یب به را حق و خورد یم غذا دست با یب یب همراه به

 ؟ ترشه ماستم گه یم یک.  کن لوسم کم یب یب-

 جو.  داد قورت یسخت به بود دهانش یتو یا لقمه که یب یب.  نشست نفس از فاصله با سفره کنار.  آمد رونیب اتاق یتو از دایو

 خوردن غذا سرگرم را خودش یب یب!  نفس نه و او نه.  بزنند که نداشتند یمشترک حرف که البته.  بود نیسنگ یادیز انشانیم

 . کند صحبت غذا وسط نداشت هم یا عالقه.  داد نشان

 : گفت آرام دایو

 .ینباش خسته-

 . ختیر خودش یبرا وانیل یتو دوغ از نفس

 ؟ نشد یخبر ررضایام.  یباش سالمت-

 : گفت یدار خش یصدا با.  رفت ور بشقابش یتو برنج با و کرد ینچ نه یمعنا به دایو

 .دارم نگه خودم شیپ رویام بتونم دیشا.  آد یم کارم به.  کنم رو رو شاهرخ یها یکار فیکث دیبا-

 ! نبود یبد فکر

 ! بهتر-

 . بود انینما هنوز دایو صورت و بدن یرو ها یکبود رد

 . کنم اجاره تونم یم نمیبب یمرغ لونه هی طالقم بعد-

 : گفت تشر با ماند حرکت یب بشقاب یتو دستش دایو حرف دنیشن با یب یب

 ( بره نییپا گلومون از نون لقمه کی بذار! ) ریواز بره مونیلیگ وه نون کهیت هی بِل-

 یجا که بود گفته او به بار کی هرچند.  نداشت یربط او به کند یزندگ داشت دوست دایو که هرجور. کرد اریاخت سکوت نفس

 . بود یب یب به متعلق جا نیا و نکرده تنگ را او

 : گفت یب یب به رو کرد یم جمع را شانیها ظرف که یحال در ، ناهار اتمام از پس نفس

 ؟ باشه.  بزن زنگ بهم یداشت اجیاحت یزیچ اگه رونیب رم یم دارم من یب یب-

 : گفت دایو

 . داره سوز سرماش رونیب بپوش گرم لباس.  باش خودت مراقب-



 ها ییموال ی خانه رفتن به یلیتما هرچند.  شد بلند و کرد او به خطاب یا باشه شدن بلند از قبل.  ستینگر دایو رخ مین به

 ییموال خانم یها تعارف برابر در و کرد دله کی را خودش اما.  بود نگذاشته پا ییها یدورهم نیچن در حال به تا و نداشت

 دید را اصرارش یوقت اما.  برود خواسته هم او از است کرده تعارف را یرجب خانم او مقابل کرد یم فکر اولش.  آمد کوتاه

 . کرد تشکر و رفتیپذ را دعوتش

 . ستادیا گاه در در کمر به دست یب یب

 ؟ کجه دا-

 : برگشت یب یب یسو به

 . کارم صاحاب.  یب یب ییموال خانوم خونه-

 ؟ چه یس-

 . دارند ینذر-

 . کرد نگاهش متفکر یب یب

 ( یکن درستش یبر دیبا.  یعنی یبزرگ زن! ) یکن راسش یبر وا!  یَگپ نهیز-

 به رو رفتن قبل و کرد تن را شیها لباس نفس.  دندیخند پراند یم کهیت نفس به که یب یب حرف به هردو
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 : گفت یب یب

 ؟ شدم خوب ؟ یب یب-

 بافت را شیموها سر پشت از و بست محکم سرش یباال را شیموها نفس.  کرد نگاه او قامت و قد به دیدرخش شیها چشم یب یب

 : آورد نییپا را شیصدا دیکش شالش به دست و برداشت قدم نفس یسو به لنگان لنگ یب یب.  گذاشت سرش شیرو را شال و

 .بو خوت مواظب-

 : دیپرس نگران یب یب.  آورد رونیب کمد یتو از را فشیک و گفت یچشم

 ؟ یدار لیپ-

 . رمیبگ بگو یداشت اجیاحت یزیچ.  یب یب دارم-

 . کرد اش بدرقه در دم تا و رفت اش صدقه قربان یب یب

 ( برگرد شه یم شب زود. ) وت نگره شو دا-

 : گفت نفس

 . برم قربونت باش خودت مواظب.  در دم این گهید کنه یم درد پات یب یب-

 بود نگران.  بگذارد اطیح یتو را شیپا یب یب نگذاشت و دیپوش را شیها کفش نفس.  کرد یم نگاه ها آن به حسرت با دایو

 . شد خارج خانه از و نشست لبش یرو یلبخند.  بخورد سرما

**** 

 مبادا که بودند نگران شانیمادرها.  آورد همه لب یرو لبخند غشانیج و خنده یصدا.  دندیدو یم هم دنبال حوض دور ها بچه

 یم یهرازگاه.  بود انداخته گل بحثشان و بود نشسته دوستانش و مهسا کنار رایحم.  بشود شانیدعوا و بدهند هول را گریهمد

 آخر دست و بودند شسته و کرده پاک هم کنار را آش یها یسبز ، بودند ستادهیا ها گید کنار خانم هیمرض و گوهر!  دندیخند

 به چشمش کی و بود در به چشمش کی رایحم.  کنند درست را آش خواستند یم تازه.  بودند کرده خرد گوهر یها عروس

.  بود ایمه شانیرایپذ و یچا بساط و بودند کرده پهن میگل اطیح یتو ها زن و بودند نشسته خانه سالن یتو ها مرد.  بود دوستانش

 : دیپرس کرد یم نگاه را لشیموبا که رایحم دنید با گوهر.  اوردیب یچا همه یبرا تا شد بلند شیجا از مهسا



 ؟ مادر یهست یکس منتظر-

 : کرد نگاهش هوا یب رایحم

 . ادیب بود قرار دوستانم از یکی.  مادر بله-

 : گفت بود بازگشته یچا ینیس با که مهسا

 ؟ میبزن زنگ هی یخوا یم-

 : افزود و گفت یآرام ی نه رایحم

 . حتما آد یم باشه داشته دوست اگر.  فتهیب معذورات یتو نگرانم-

 : گفت گوهر

 . مادر نباش نگران.  حتما آد یم شاهللا ان-

 : گفت محبت با مهسا به رو سپس

 . قشنگم دختر-

 : گفت عشق با ختهیآم یشرم با و شد سرخ شیها گونه.  شد یحال کی دلش حرف نیا دنیشن با مهسا

 . جان خاله بله-

 ! اریب یچا هم مادرت و من یبرا-

 . رفت در یسو به جانیه با و شد بلند مادرش کنار از امیت.  کرد جلب خود به را همه ی توجه در زن یصدا

 . جون مادر کنم یم باز من-

 شیسو به و شد بلند خوشحال نفس دنید با ستینگر در یسو به رایحم.  شد وارد ینیریش ی جعبه همراه به نفس در شدن باز با

 : گفت لبخند با رایحم ؛ کرد تشکر نیمت نفس.  بود یاحوالپرس و سالم حال در نفس به رو امیت.  رفت

 . شد خشک در به چشمم بابا.  یاومد خوش.  دختر خوشگل به به-

 : گفت احترام با نفس.  دیبوس را نفس ی گونه

 . کردم ینم دایپ رو خونه آدرس.  زمیعز شرمنده-

 : گفت و داد او دست به را ینیریش ی جعبه سپس

 . ناقابله-

 : کرد اش یهمراه و گذاشت او کمر پشت دست رایحم

 . یاومد که یکرد خوشحالم.  نکنه درد گلت دست-

 و حس رایحم ؛ داشت بودن معذب احساس ندیخند یم و بودند دوست باهم همه که یجمع انیم.  داشت خجالت احساس یکم نفس

 کی را دختر نیا ؛ ستینگر داد یم دست مهسا با که رایحم مهمان به و دیکش کار از دست گوهر ، کرد درک قایعم را حالش

 : کرد مادرش به رو رایحم!  بود دهید گرید یجا

 ؟ ادتهی ؟ ختم یبرا اومد نایا هیمرض ی خاله ی خونه.  جانه نفس دوستم شونیا مادر-

 . کرد نگاه شیرو به رو یباال و قد خوش دخترک به و نشست شیها لب یرو یا مادرانه لبخند گوهر

 . یآورد صفا.  دخترم یاومد خوش یلیخ-

 : فشرد را دستش نفس

 . باشه قبول نذرتون.  ازتون ممنون-



 : داد پاسخ رو خوش گوهر

 . جان مادر باشه حق قبول-

 : گفت نفس

 . خدمتم در دیداشت اجیاحت یکمک-

 : دیخند رایحم

 ؟ مادر یدید ؟ اس فرانسه آچار گم یم یدید-

 : گفت گوهر.  نشست لبش یرو یا زده خجالت لبخند نفس

 یکنیم کمکش یلیخ رایحم از دمیشن.  دخترم یباش زنده-

 : زد لب متواضع نفس

 . است فهیوظ-

 : گفت گوهر

 . دینیبش داخل دیبر شد سردتون اگر.  باش راحت.  خودته ی خونه.  کن ییرایپذ خودت از-

 اما بود خونگرم و مهربان نظرش گوهردر!  درشت و اهیس قدر همان ؛ بود مادرش به هیشب شیها چشم سرگرد.  کرد تشکر

 . است برده ارث به او از سرگرد کرد یم حس نفس که داشت رفتارش در یخاص تیجد و ینیزبیت

.  دهیکش فلک به سر یها درخت از بود پر که داشتند یبزرگ اطیح ؛ ستینگر خانه اطیح به.  نشست ییموال خانم کنار عاقبت

 یتو ؛ دندیدو یم آن دور ها بچه که بود اطیح وسط یبزرگ حوض.  بود ختهیر شانیها برگ سال فصل نیا در که یدرختان

 یدست کنار با هرکس و بودند نشسته میگل یرو که ییها زن به حسرت با.  کردند یم ییخودنما انار و قرمز یها بیس حوض

 نداشت دید خانه یتو کس چیه هرچند ؛ بود سرشان یرو یرنگ خوش ریحر یها چادر.  زد زل بود بش و خوش حال در اش

 یم دایپ جمع نیا در صحبت هم یسن رنج هر در و بود کرده دایپ را خودش جفت انگار کس هر ، بودند شانیها چادر مراقب اما

 . شد

 خانواده خواست ینم دلش اگر بود دروغ
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 . داشت یتیپرجمع ی خانواده عجب سرگرد.  ندیبب کینزد از را خواهرش و سرگرد

 : گفت یمهربان با نفس کرد تعارف او به بود آورده خودش با نفس که ییها ینیریش از و آورد یچا نفس یبرا رایحم

 . جان ییموال خانوم ممنون-

 : گفت خنده با رایحم

 دمید یکن صدام رایحم بگم خواستم یبار چند.  آد یم خوش میلیفام از.  ها گه ینم جان ییموال قشنگ قدر نیا تو مثل کس چیه-

 ؟ نه بدجنسم.  ومدین دلم یگ یم قشنگ رو ییموال

 : گفت خنده با مهسا

 . کن صدامون اسم به.  جان نفس ستین کار محل جا نیا باش راحت یول.  نظرت با موافقم-

 . بزند صدا اسم به را ها آن داشت شک هرچند گفت یآرام چشم بود امدهیدرن بودنش معذب ی پوسته از هنوز که نفس

.  است شده متوجه که فهماند او به سر دادن تکان با جوان دختر.  کرد یم یمعرف نفس به را شانیها بچه و برادرها زن رایحم

 لمیف به هیشب یادیز خانه نیا حال و حس.  کرد یم نگاه اطراف به بود زده هیتک یپشت به نفس ، بودند نشسته یچوب ی تخته یرو

 شک یب.  نشست لبش یرو یتبسم.  قشنگ و ییتماشا اندازه همان به.  بود کرد یم نگاه سه ی شبکه از یب یب یگاه که ییها

 حاج ای جان مادر را او همه که یزن رایحم مادر کنار و بود سرش یرو یصورت ریحر چادر.  بود یا خانواده نیچن قیال مهسا



 و داد دستش به را گوهر ازین مورد لیوسا رایحم ؛ شد بلند تخت یرو از.  کرد یم کمکش و بود ستادهیا کردند یم خطاب خانم

 : دیپرس

 ؟ زد زنگ ؟ شد یچ-

 : گفت رایحم

 ! شلوغه سرش.  حتما آد یم.  مادر نه-

 : رفت شیسو به نفس ؛ دیکش قیعم نفس رایحم

 .. آد یبرم من از یکمک اگر جان ییموال خانم-

 : گفت کرد یم سرخ را ها ازیپ که یحال در رایحم

 . زدلمیعز نه-

 : کرد مادرش به رو سپس

 . بزنه بهم رو آش بده نفس به رو مالقه خانوم حاج-

 . بود دهیرس او به نوبت انگار حال و زدند یم هم را آش نوبت به ها زن ی همه ؟ کرد یم کار چه ؛ بود مانده مات نفس

 : گفت لبخند با رایحم

 ؟ باشه کن دعا منم.  ییروا حاجت شاهللا ان.  بزن هم رو آش برو-

 همان در ؛ شد بلند گید از بخار.  کرد تشکر یتبسم با و گرفت او دست از را مالقه سپس.  ستادیا گوهر کنار و داد تکان سر

 ! شیآرزوها به دنیرس طلب.  خوب اتفاقات طلب.  کرد ریخ طلب خودش یبرا خدا از.  زد یم بهم را آش خانم حاج که یجهت

 : برخواست هوا به بود شکفته گلش از گل شهاب دنید از که امیت یصدا و شد باز خانه در

 . یاومد خوش.  عمو سالم-

 او یسو به و بود گرفته دست یتو ینبات آب اسی.  کردند سالم او به احترام با و کردند مرتب سر یرو را شانیچادرها ها زن

 مشغول را سرش.  برد ادی از را شیها حرف و دعاها ی ادامه و آمد خودش به نفس.  کرد بغلش حرکت کی یتو شهاب که دیدو

 : گفت ییرو خوش با گوهر ، کرد خودش کار

 . یآ ینم البد گفتم مادر یبود کجا-

 : کرد سالم فشرد یم را اسی کوچک ینیب که یحال در شهاب

 . بودم کیتراف یتو-

 سرش!  آش زدن هم حال در گید کنار هم آن ؛ ندیبب شان خانه در اورا کرد ینم را فکرش ؛ شد متعجب نفس دنید با شهاب

 . بود نییپا سرش و دانست یم هم دیشا دانست ینم ؛ بود نشده آمدنش ی متوجه انگار و بود نییپا

 : گفت گوهر

 . بشه روا دلت حاجت یاله.  بزن هم رو آش ایب.  شهاب آقا ایب-

 را مالقه دیبا و بود ستادهیا شیرو به رو حال که چرا ردیبگ دهیناد را آمدنش توانست ینم گرید نفس ؛ رفت گید یسو به شهاب

 ! دیکوب یم شتاب با نهیس یتو قلبش. بشود روا حاجتش خانم حاج قول به تا داد یم دستش به

 : شد قدم شیپ سالم یبرا و ستینگر را سرگرد ی چهره بخار یال به ال از ؛ فشرد دست یتو را مالقه و کرد بلند را سرش آرام

 . سالم-

 خانه یتو هو کی حال و بود دهیند را او که شد یم یروز چند.  بود ذهنش از دور نیحس حاج ی خانه در دختر نیا بودن انگار

 نیحس حاج قول به!  دیایب بدش مهمان از که نه.  بود او آمدن مسبب رایحم دانست یم هرچند.  بود شده شیدایپ نیحس حاج ی

 کند؟ اش یعمل نتواند و بخواهد یزیچ او شد یم مگر!  دیبا.  گرفت یم فاصله دختر نیا از دیبا اما.  است خدا بیحب مهمان



 شیسو به را مالقه نفس ؛ آورد خودش به را شهاب نفس دست حرکت.  کرد یم افتخار خودش به و داشت دوست را اش اراده

 توانست ینم و کرده گم یاندک را شیپا و دست سرگرد دنید با چرا دانست ینم.  بود مشهود کامال رفتارش در استرس ؛ گرفت

 و کرد یدست شیپ شهاب که برداشت زیخ مالقه یسو به  نگران و خورد زیل دستش از مالقه.  کند تمرکز شیکارها یرو درست

 او از ینابخشودن خطا ییگو و کرد برخورد او دست با نفس انگشت لحظه کی در و گرفت دست یتو را مالقه حرکت کی در

 : زد لب باشد زده سر

 . دیببخش-

 کرد حس!  رفت رایحم یسو به نفس.  داد ادامه کارش به تیجد با شهاب.  دیگز لب زده خجالت!  دیکش عقب را دستش عجله با 

 به را مالقه کارش از پس شهاب. نشست کنارش و برد پناه رایحم به ها بچه مانند.  امدین خوشش جا نیا به او آمدن از سرگرد

 : گفت یشوخ به گوشش یتو کند تیاذ را او که آن یبرا خانم حاج.  گفت یدینباش خسته او به و داد خانم حاج دست

 . مادر تیعروس یغذا یاله-

 : گفت گوهر به رو خانم هیمرض

 یکن خاموش گازو دیبا گهید کنم فکر-
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 . پسرها با هم پخش.  دخترها با ناتمیتزئ.  میزیبر ها ظرف تو میکن شروع بعد.  خانوم

 شد یم قبل از شتریب سرما و کرد یم غروب آفتاب کم کم.  داد تکان دییتا نشان به یسر و کرد مزه آش از یکم خانم ی هیمرض

 قدر آن.  کردند نشانییتز و ختندیر ظروف در را ها آش زود یلیخ.  ندیایب کمک یبرا توانند یم که گفت ها زن به رو گوهر. 

 خوش با ؛ داد دستش به و آورد آش یا کاسه نفس یبرا رایحم.  شد تمام کارشان زمان اندک در که بود باال انشانیم یهمکار

 رفت شیسو به و گذاشت شهاب یبرا آش یا کاسه مهسا.  کرد مزه آشش از یکم و نشست یچوب تخت یرو و کرد تشکر ییرو

 سپرد گوش کرد یم صحبت رایحم و او با که امیت به یگاه و کرد گرم آش خوردن با را سرش ؛ نکند نگاهشان کرد یسع نفس. 

 شیسو به مهسا که کاسه شهاب.  کند مهار را زدند یم حرف هم کنار شهاب و مهسا که را گوششیباز نگاه توانست ینم اما. 

 نشست لبش یرو یاجمال لبخند و خورد تکان قلبش یتو یزیچ کرد حس نفس.  تشکرکرد و گرفت دست در بود کرده تعارف

 مهسا و شهاب به داشتند حتم به.  رفت ینم شیها لب یرو از خنده امیت و کرد یم اشاره چه به رایحم دانست ینم اصال هرچند

 خودش قدر چه.  ستیک او بود رفته ادشی انگار.  نداشت آش خوردن به یلیم گرید.  آمدند یم هم به یلیخ که کردند یم اشاره

 با امیت.  گذاشت تخت یرو را اش کاسه. شد نیسنگ نفسش.  دانست یم مهسا با تراز هم را اش یزندگ و بود گرفته باال دست را

 : گفت خنده با رایحم و زدند یم حرف باهم که و کرد یم اشاره مهسا و شهاب به تاب و آب

 . کنه یم بهونه کارو شهیهم.  شهیهم بوده ادیز نازش عموتم نیا-

 : گفت امیت

 ! روباه ای گرده یبرم ریش مهسا میببن بذار-

 : گفت کرد یم اشاره ها گید به که رایحم

 . ارمیب ادتی ای ؟ یفیحر رو همه تنه هی یگفت رفته ادتی.  بشور رو ها گید برو ایب-

 : کرد آسمان به رو یشوخ به امیت

 ! شده پر شکمم خوردم ینذر.  کردم غلط نوکرتم ایخدا-

 و برد باال را شیمانتو یها نیآست.  کرد نگاه سرگرد و مهسا به گرید بار کی نفس ؛ برداشت قدم ها گید یسو به خنده با سپس

 : رفت امیت یسو به

 . کنم یم کمکت جان امیت-

 : گفت ییرو خوش با امیت

 . تونم یم خودم برو.  شده سرده هوا.  یخور یم سرما زمیعز-



 : کرد امتناع کند زیپره سو آن به کردن نگاه از تا کند مشغول یکار به را خودش دیبا کرد یم حس که نفس

 . مشونیشور یم ییدوتا.  باش راحت.  زمیعز نه-

 نفس.  کرد یم یپران مزه و زد یم حرف شیبرا امیت و بود گرفته گید یتو را شلنگ نفس.  شد روانه سو آن به شهاب نگاهِ 

 : گفت مهسا.  بود شنونده شتریب و زد یم حرف تر کم.  بود شیها لب یرو یکمرنگ لبخند

 . ارمیب براتون برم دیخور یم آش اگر شهاب آقا-

 : گفت آرام شهاب

 . بود یکاف.  ستین یاجیاحت نه.  متشکرم-

 . کنم یم خواهش-

 : زد لب شهاب که شود بلند خواست مهسا

 ؟ دیدار وقت-

 . آورد جلو یکم را چادرش ی لبه.  خورد جا او سوال نیا از مهسا

 ؟ دییبفرما بله-

 : کرد یا سرفه تک شهاب

 . میکن صحبت باهم کالم چند دیدار وقت اگر-

 ! نبود دلش در دل که مهسا

 . بله-

 : گفت تیجد با شهاب

 چه و بود امرزتیخداب پدر که یزمان چه.  میشد بزرگ باهم.  میهست یکی خونه شهیهم.  میدار آمد و رفت باهم ما ساله نیچند-

 . ستین اتیح دیق در االن

 . سپرد گوش شیها حرف به سکوت در مهسا

 : افزود شهاب

   . توست گرفتن سامون و سر شیقلب تین.  خواد یم رو نیهم هم پدرت کن باور.  میکن یزندگ دیبا میا زنده یوقت تا ها آدم ما-

 : زد لب مهسا

 . درسته-

 ... البته یریبگ سامون و سر که نیا.  داشت تورو یخوشبخت یآرزو شهیهم پدرت-

 / شد معطوف بود گید شستن حال در که نفس به شهاب نگاه

 ی درباره هم آن او با صحبت یبرا شهاب را یا لحظه نیچن کرد ینم را فکرش.  دیکوب یم دهانش یتو داشت قلبش مهسا

 : داد ادامه را حرفش شهاب.  بود ینشدن فیتوص حالش و زد یم انیم در کی شیها نفس.  باشد کرده انتخاب شان یزندگ

 . باشه قتیال که یکس با البته-

 : کرد زمزمه مهسا

 . دیدار اریاخت شما-

 : گفت آرام شهاب

 ؟ یدار ازدواج به یلیتما-



 که یکس به.  دیبگو شهاب به چه دانست ینم.  بکشد بازدم و دم توانست ینم گرید و بود مانده حبس نهیس یتو نفسش عمال مهسا

 . بود کرده سر او با یزندگ یایرو با یبچگ از

 اش یشگیهم یآرزو ؟ دیایب بدش او با ازدواج از شد یم مگر.  کرد میترس یفرض خطوط چادرش یها گل یرو انگشست با

 ! بودن او با یایرو و او.  بود

 ! کرد سکوت

 .... من... من-

 : گفت شهاب

 ه؟یچ نظرت بدونه تا کرده صحبت من با اول هست انیآشنا از چون منتها.  اومده خواستگار برات-

 ناباروانه و ستینگر شهاب رخ مین به گرفته گر.  دیکش نفس باره کی به باشد خورده صورتش یتو یمحکم یلیس ییگو که مهسا

 نه اما دیایب زبانش یرو یحرف دیشا تا کرد بسته و باز را دهانش اب از دور به یماه چون هم و داد تکان نیطرف به را سرش

 ! بود زده شوک انگار

 .. آقا... شهاب آقا... آقا-

 : گفت آرام شهاب

 . یندار یفرق چیه رایحم با من یبرا تو-

 . شد ینم باورش نه ایخدا نه.  داد قورت را بغضش و دیچک چشمش ی گوشه از اشک مهسا

 یلیخ شمارو... من.. من اما-
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 .. دارم دوست

 . دندیغلت اش گونه یرو یگرید از پس یکی شیها اشک

 : گفت شهاب

 دارم دوست واقعا بدون نویا.  نخواه فراتر من از وقت چیه یول.  مهسا یکن هیتک برادر هی عنوان به من به یتون یم ابد تا-

 . یبش خوشبخت

 ینم نیا نه.  دندیترک حباب مانند شیاهایرو ی همه باره کی به.  دیکش صورتش به یدست و گرفت او از نگاه ناباروانه مهسا

 . باشد داشته قتیحق توانست

 ... شهاب آقا اما-

 ! دیپر کالمش انیم

 وعده تو به من سال همه نیا تو.یش یم تیاذ خودت.  یبد ادامه طرفه هی داشتن دوست به یتون ینم تو.  خانوم مهسا کن گوش-

 ؟ یبش دواریام که دادم یدیوع

 . بود کرده تر را اش گونه شیها شیها اشک صدا یب مهسا

 : گفت تر مصمم شهاب

 ؟ دادم بهت یقول من-

 ! کرد سکوت لحظه چند شهاب.  گفت یآرام ی نه مهسا

 شود بلند خواست.  کند پاک چادر ی لبه با را شیها اشک و کند جمع را خودش یپا و دست یکم مهسا شد سبب انشانیم سکوت

 : گفت شهاب و کرد توقف.  کرد شیصدا شهاب که



 قول به.  داشت دوستش بابات حاج ادمهی.  هیکمال یآقا پسر هم خواستگارت ی درباره.  یکن حساب یتون یم من کمک یرو-

 . کنه خوشبختت تونه یم است خورده پاک ریش ستین زده غرب اما برگشته فرنگ از تازه امرزیخداب

 : دیکش باال را دماغش آب مهسا

 ! ستین یاجیاحت.  شهاب آقا ممنون یلیخ-

 ! برداشت قدم خانه یسو به سپس

*** 

 کند بلند را گید کرد یسع.  بود حس یب سرما شدت از و بود زده خی شیها دست.  نداشت را کردنش بلند توان بود نیسنگ گید

 کدامشان چیه و بود مانده شستن یبرا گید کی!  اوردیب یکمک یروین تا رفته خانه داخل به امیت ؛  بود یا هودهیب تالش اما

 دلش.  بدهد اش هیتک جا آن تا ببردش حوض یسو به و کند بلندش کرد یسع ؛ بود داشته نگه را گید یسخت به.  نداشتند یانرژ

 گرید رفت یم رونیب که خانه نیا از.  کند گرم را خودش سر یجور کی ، کند هیتخل یجور کی را اش یانرژ خواست یم

 . شد ینم شیدایپ یحوال نیا وقت چیه

 خواب از را خودش خواست یم دلش.  بود هودهیب و پوچ اش همه کرد یم فکر آن به عاقالنه که بود سرش یتو یافکار

 . کند داریب یخرگوش

 حوض کنار و کرد یم حمل تنه کی را گید که سرگرد دنید با ؛ برگشت عقب به دهیترس او و نشست گید ی لبه یرو یدست

 : زد لب کند نگاهش که آن یب.  کرد رها باره کی به را نفسش داد یم هیتک

 . بدم انجام تونستم یم خودم.  ممنون-

 گید با اش گذشته ی قهیدق چند گرفتن یکشت خالف زد که یحرف دانست یم نفس هرچند.  است مشخص دیبگو خواست شهاب

 ! بود

 : گفت او به حال همان در.  زد باال را اش یخاکستر ریپلو یها نیآست شهاب که رفت یگرید گید یسو به نفس

 ! داخل برو.  ستین یاجیاحت-

 بدش.  ستینگر بشورد را گید خواست یم که او به مکث با هیثان چند زدیبر آب گید یتو خواست یم دست به شلنگ که نفس

 : گفت آرام!  کند آبش سیخ جا نیهم آمد ینم

 . دیش یم خسته ییتنها-

 به و کرد بلند سر آرام ؛ بود نشسته شیزانوها یرو شهاب ؛ بزند آب را گید یمحتوا تا گرفت گید یسو به را شلنگ سپس

 نفس!  بفهمد توانست یم خودش فقط انگار که یدلخور.  بود انیع صورتش یتو یبیعج یدلخور رد.  کرد نگاه نفس صورت

 است کردنش نگاه حال در شهاب که نبود حواسش.  کرد آب از پر را گید داخل و کرد ادیز را آب فشار کرد ینم نگاه او به که

. 

 . ادهیز آب فشار-

 : زد لب نفس

 . شه یم شسته بهتر گید.  خوبه-

 پلک بار نیچند نفس.  بود شده آب از پر گید یمحتوا و ادیز همچنان آب فشار!  خورد گره او به نگاهش لحظه کی یبرا نفس 

 نکرده نگاه باال از چیه به حال به تا.  بود افتاده سرگرد صورت یرو اش هیسا.  کرد یم جلوه سرگر از تر بلند قد او حال  ؛ زد

 دست شهاب.  نکنند نگاه نییپا به باال از روزگار خلق به گاه چیه و باشند یخاک و افتاده که بود داده ادی رعنا و او به یب یب.  بود

 اما!  دیترس یم او از دیبا قاعدتا هرچند!  اوردین کم کرد یسع نفس برداشت قدم شیسو به و ستادیا نهیطمان با ، دیکش کار از

 ! دیکش یم غیج شک یب کرد یم دشیتهد یخطر اگر و آدم از بود پر سرگرد خانه یتو بود آن اش یخوب

 فشار با آب ؛ دیچیپ نفس ینیب یتو تلخش عطر یبو ؛ بود ستادهیا شیرو به رو حال و برداشت شیسو به گرید گام کی شهاب

 مقابل در اما است بلند قدش گفتند یم او به شهیهم.  ببندد را آب ریش نداشت قصد نفس انگار و بود یجار شلنگ از یشتریب

 . شود یمنف یها فکر ساز نهیزم او یبرا خواست ینم او و دیرس یم سر مهسا حال. آمد ینم چشم به اش یبلند سرگرد

 : کرد تکرار را حرفش بود دوخته او یها چشم به را خمارش یها چشم که یحال در شهاب



 . ادهیز آب فشار-

 دستش از را شلنگ و شد خم شهاب و بود مانده مات.  است خوب هم یلیخ که دیبگو و کند تکرار را حرفش نتوانست نفس اما

 . نداشتند یحرکت و بودند افتاده بدنش کنار حس یب نفس ی زده خی یها دست.  کرد کم را آب فشار و گرفت

 : گفت شهاب

 . ستین کمک به یاجیاحت!  داخل برو-

 . کند کمکش خواست یم که بگو را او!  داشت دوست که هرجور!  رفت عقب گام کی نفس

 : گفت آرام

 . باشه-

 دنید با.  شوند اطیح وارد خواستند یم رایحم همراه به امیت ؛ شد باز خانه در!  رفت عقب گرید گام کی
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 : گفت رایحم

 ؟ شد یچ-

 . کرد اشاره اطیح داخل به نفس

 . دندیکش رو زحمتش برادرتون-

 : گفت امیت

 . ممنون عمو یوا-

 : گفت رایحم به رو آرام نفس

 . برگردم دیبا من.  زمیعز-

 با و گرفت را دستش.  برگردد دیبا زود نفس دانست یم و شد یم کیتار زود هوا!  بود شش ساعت ؛ ستینگر ساعت به رایحم

 : کرد اش ییراهنما داخل

 . دارند نیماش برسوننت یخواست که ییجا تا گم یم برن خوان یم دوستام بعدش.  بخور یچا.  کردم دم یچا میبر ایب-

 یم سوال ازش هرچه! بود سرخ شیها چشم مهسا ؛ نشست رایحم کنار نفس!  بود یسنت اش همه خانه ینما ؛ شدند خانه وارد

 . داد یم اش یدلدار مدام و داشت شک رایحم هرچند.  کرده را شیبابا حاج یهوا دلش گفت یم شده چه کردند

 مهسا یزمرد یها چشم.  ندیبب حالت نیا در را او خواست ینم دلش گاه چیه!  ستینگر او ی زده غم ی چهره به نگران نفس

 دست کنار که اسی یسو به را توپش اشاری دم همان و آورد یچا نفس یبرا رایحم.  کرد یم جلوه یگرید زمان هر از تر زالل

 شد سبب اش یداغ و ختیر نفس دست یرو یچا ؛ کرد برخورد  ینیس یتو وانیل با توپ و داد یخال جا اسی.  کرد پرت رایحم

 .نرود هوا به شیصدا تا فشرد محکم را نشیریز لب که بود دردناک یقدر به دستش سوزش.  بپرد شیها چشم از برق

 : گفت همسرش به رو و کرد اخم اشاری حرکت نیا دنید با بود نیحس حاج با صحبت حال در که بهادر

 . کن کنترل رو ها بچه خانوم-

 . کرد یشرمندگ ابراز نفس به رو سپس

 نیزم یرو از را توپ یشرمندگ با و زد ضربه اش گونه یرو آرام وفا.  کرد فوت را دستش بود نشسته دلش یتو داغ که نفس

 : رفت نفس یسو به و برداشت

 ! شرمنده.  دیببخش توروخدا ؟ سوخت دستت زمیعز.   بده مرگم خدا وا اِ -

 : افزود و کرد ادا یآرام ی نه بود عاجز دستش پوست سوزش شدت از که نفس



 . آد یم شیپ کنند یم یباز ان بچه.  ستین یا مسئله-

 : گفت شرمسار نفس دست التهاب دنید با کرد یوارس را دستش وفا

 ؟ درمانگاه میبر-

 : نشست لبش یرو یاجمال لبخند نفس

 . اس ساده یسوختگ هی.  نباش نگران.  ستین یاجیاحت زمیعز نه-

 : کرد پنهان او سر پشت را خودش و برد پناه شیسو به اسی ؛ شد خانه وارد شهاب

 !کمک عمو-

 : کرد نگاه او به ینگران با شهاب

 عمو؟ شده یچ-

 گونه ؛ ستینگر نشسته مبل یرو آرام و نیمت که نفس  به شهاب.  داد حیتوض شیبرا را انیجر و کرد اشاره اشاری به بهادر

 . است تیاذ بود مشخص و بود شده گلگون شیها

 : گفت نفس به رو مادرانه گوهر.  شد پنهان پدرش پشت پسرک که کرد اشاری به رو یاخم چنان وفا

 . نزنه تاول نکرده یخدا ریبگ سرد آب ریز دستت پاشو.  دخترم پاشو-

 : گفت وفا به رو و نشاند لب یرو یتبسم نفس

 . زمیعز آد یم شیپ.  توروخدا دینکن دعوا رو بچه-

 : گفت شرمنده وفا

 . شدم غافل ازشون لحظه هی.  طوننیش یلیخ.  دیببخش توروخدا-

 گرفت سرد آب ریش ریز را دستش.  برداشت قدم آشپزخانه یسو به رایحم همراه به دهیبر را امانش سوزش و درد که نیا با نفس

 : گفت رایحم ،

 .نمونه دستت یرو جاش دوارمیام.  طوننیش یلیخ برادرم یها بچه.  جان نفس دیببخش-

 : گفت نفس

 ! شما خونه پزون ینذر یادگاری شه یم بمونه هم جاش.  سرت یفدا-

 : کرد جانبش به یکمرنگ اخم رایحم

 ؟ یادگاری ای جرم مدرک-

 : کرد زمزمه خودش با سپس

 . کجاست یسوختگ پماد نیا-

 : گفت رایحم!  کرد فوت را دستش نفس

 ! راهه به شهیهم خانوم حاج سمارو.  آوردم برات داشتم ور سوز لب یچا سرم ریخ-

 : گفت آرام بود تنگ خلقش که نفس

 . ستمین تیاذ گهید.  بهترم گرفتم آب ریز دستمو من.  زمیعز سرت یفدا-

 که نیهم اما بکاهد وسوزشش التهاب از تا گرفت سرد آب ریز را دستش گرید بار کی.  بود غوغا دلش یتو زبانش برخالف

 .سوخت یم وحشتناک پوستش داشت یبرم آب ریز از را دستش

 : گفت رایحم



 ؟ ارمیب برات دندون ریخم-

 : زد لب بود کرده عاجزش سو کی از دستش سوزش و داشت یدیشد یگرما احساس که نفس

 . زمیعز ستین یاجیاحت نه-

 : گفت رایحم

 .شانس! خدا یا. گردم یم دنبالش یهرچ ستین هم پماد.  نفس بزنه تاول دستت نگرانم-

 : زد شیرو به یا کننده دلگرم لبخند نفس

 . برس مهمانات به تو.  خرم یم راه یتو.  نباش نگران-

 : کرد نگاهش یناراحت با رایحم

 . شد من ریتقص-

 : گذاشت اش شانه یرو دست نفس

 . آد یم شیپ اتفاقه دیکن باور.  جان ییموال خانم ندینک سرزنش رو خودتون اصال ؟ شما ریتقص چرا-

 : افزود سپس

 . دستتون قربون خوام ینم هم یچا.  برم گهید من-

 : گفت رایحم.  دندیخند نفس حرف به هردو

 . برسونت الیل گم یم-

 : کرد ممانعت نفس

 شدم جمعتون عاشق گذشت خوش بهم امروز یلیخ.  برگردم دیبا زود دارم عجله من.  نهیبش باشه داشته دوست دیشا.  زمیعز نه-

 . گم یم جدا. 

 : دیبوس را اش گونه رایحم

 ؟ شه ینم که یبر نجوریا آخه. میش یم خوشحال.  شمونیپ یبمون شتریب کاش.  مهربونم نفس-

 : زد یچشمک نفس

 . دیبرس مهماناتون به کنم یم خواهش.  دیرینگ سخت قدر نیا ؟ نشه چرا-

 یمهربان با و برداشت را فشیک و کرد تشکر نفس بماند شتریب خواستند او از هرچه ؛ بودند ناراحت نفس یبرا هردو وفا و گوهر

 . نکنند تیاذ را مادرشان پدر خواست ها آن از و دیبوس را اشاری و اسی
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 : گفت گوهر

 ؟ دنبالت آن یم دخترم-

 : برگشت گوهر یسو به نفس

 . ییموال خانوم نه-

 : زد تن را کتش شهاب دم همان 

 . مادر رسونمشون یم من-



 نداشت همسرش از یکم دست هم نیحس حاج!  او از بود بیعج ؛ ستینگر رهیخ شهاب به و برد باال را شیابرو یتا کی گوهر

. 

 بود آشنا شهاب اتیروح با که ییجا آن از و برود تنها نفس گرفت ینم آرام دلش.  کرد نگاه نفس و شهاب به خاطر آسوده رایحم

 یخداحافظ یهمگ از نفس.  رفت در یسو به شهاب اما شد شتریب خجالتش و نکرد تعارف ها آن مقابل نفس.  شد آسوده الشیخ

 . برسانند سالم اش خانواده به خواست او از و زد لبخند شیرو به گوهر.  کرد

 بلند یشاس نیماش.  بخورد باد یکم تا داد تکان هوا یتو را دستش رفت رونیب ها آن ی خانه از یوقت ؛ دیپوش را شیها کفش

 گرید شد ینم شیرو ؛ کرد یم برخورد اش نهیس یتو مهابا یب قلبش.  کرد جلب را اش توجه بود روشن چراغش که سرگرد

 از دانست یم بود کرده افتیدر او از که یشناخت با و ندارد تعارف ی حوصله سرگرد دانست یم!  ندیبنش سرگرد نیماش یتو

 . آمد ینم خوشش کردن تعلل

 در که قدر آن!  بود گرمش.  بخورد صورتش به باد تا فرستاد نییپا را نیماش ی شهیش. شد سوار و برداشت قدم نیماش یسو به

 را شهیش خواست نفس ؛ داد باال را شهیش سرگرد.  بخورد باد تا اوردیب در را شیها لباس خواست یم دلش سوزان یسرما نیا

 : کرد صلب کار نیا از را او سرگرد یجد یصدا که اوردیب نییپا

 . یخور یم سرما-

 . نداشت تیاهم شیبرا ها حرف نیا که بود گرمش قدر آن.  نبود مهم شیبرا اما نفس

 . بود دهیبر را امانش سوزشش و بود شده قبل از تر یسرخ ؛ کرد دستش به ینگاه

 ؛ داد هیتک یصندل یپشت به را سرش.  بود شده ادهیپ چه یبرا اصال ؛ شد ادهیپ سرگرد موقع چه و کرد توقف نیماش یک دینفهم

 .  کند لوس یب یب یبرا را خودش و خانه برود خواست یم دلش

 درد دل یوقت ، شیها یبچگ مانند.  کرد یم دایپ دردش یبرا یعالج یسنت یها روش وبه کرد یم نازش یب یب یمواقع نیچن

 هم زود که بود جا آن اش یجالب.  ختیر یم حلق یتو زور به کردم یم دم"برنجاس گل"  یمحل اهیگ یبرا یب یب و گرفت یم

 . آمد ینم سراغش به گرید درد دل از یاثر و شد یم خوب حالش

 آن ؛ آمد رونیب داروخانه یتو از سرگرد بعد قهیدق چند.  شد یروز شبانه ی داروخانه ی متوجه تازه و کرد باز را شیها چشم

 : گفت نفس به و کرد روشن را چراغ شد نیماش سوار که نیهم!  بود دستش یتو یلونینا که یحال در هم

 . نمیبب دستتو-

 : گفت متعجب نفس

 . شد خوب-

 . کرد یم تعارف دانست یم

 نشانش را چپش دست آرام.  ندهد ادامه را اش یلجباز نفس شد یم سبب که ییها نگاه آن از کرد نگاهش و کرد بلند سر سرگرد

 : گفت آرام نفس.  کرد یوارس را دستش دقت با و نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم سرگرد ؛ داد

 . شه یم خوب ستین یزیچ-

 : زد یم حرف خودش با انگار سرگرد

 . یستین مراقب چرا.  زده تاول انگار-

 . رفت یم نییپا و باال شتاب با اش نهیس ی قفسه جانیه شدت از نفس

 : گفت آرام

 . شد یناگهان-
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 دستش یرو یسوختگ پماد خواست یم و کرد یم یوارس را دستش سرگرد که یدرحال هم آن بود نشست سرگرد نیماش یتو

 . بود خفه هوا اندازه نیا به تا و آمد ینم باال نفسش چرا دانست ینم.  بمالد

 : گفت حال همان در. ختیر دستش یرو را پماد از یکم و کرد باز را پماد در دقت با سرگرد

 . پوستت یرو نمونه جاش تا کن استفاده ازش هروز-

 سرگرد.  کند ادا توانست ینم یگرید زیچ "چشم"جز که بود یجد یقدر به سرگرد لحن.  شد خارج دهانش از یآرام چشم نفس

 سر او که داد اش ینیب به ینیچ سوزش شدت از نفس موقع همان و دیمال یسوختگ محل یرو را پماد یخاص وسواس و دقت با

 : کرد بلند

 ؟ سوزه یم یلیخ-

 : گفت آرام نفس

 ! نه-

 نیهم شیکارها ی همه در انگار.  ستینگر بود اش سوخته دست به نگاهش که سرگرد به و دیبلع را دهانش آب یسخت به سپس

 بود نزده سر ازش ییخطا کار که او.  کرد یم نگاه دستش به اهم با و کرده اخم چرا دانست ینم ؛ بود رفتارش نفکیال تیجد

 که هم بار کی او شد ینم  . بود یخالف کار چیه یقاط نه و بود داده یفرار را هوشنگ نه.  نبود پرونده نیا ی بده آدم که او.

.  بمالد دستش یرو و بخرد پماد شیبرا تر مهم همه از و دارد نگه داروخانه مقابل کرد ینم را فکرش.  باشد نداشته اخم شده

 ! دیگز را نشیریز لب درون از نفس

.  بود افتاده اش یشانیپ یرو سرگرد یمشک یموها.  آورد بند را نفسش دستش یرو سرگرد دست حرکت.  زد پلک بار نیچند

 . کرد یم جلوه تر رهیت یکیتار در پوستش و بود گذشته روز چند از تر بلند ششیر ته

 ؟ شد کم سوزشش-

 : زد لب هوا یب بود او به کردن نگاه محو که نفس

 ! نه-

 ییجا کی.  باشد یخوب یدروغگو توانست ینم وقت چیه او گفت یم راست یب یب.  دیکش خجالت زده که یحرف از باره کی به

 . است الل او گفتند ینم که زد ینم حرف اگر.  داد یم لو را خودش

 : گفت سرگرد

 . پماده نیبهتر نیا گفت دکتره.  خوابه یم سوزشش االن-

 : گفت شد یم خفه داشت کم کم که نفس

 ؟ نییپا دیاریب رو شهیش شه یم-

 شیرو پماد از یاثر که چپش دست به نفس.  آورد نییپا را شهیش آرام ؛ ستینگر او گلگون یها گونه به و کرد بلند سر سرگرد

 داروخانه به او با اش ندهیآ نامزد دیفهم یم مهسا اگر و بود یگرید زمان هر از تر بیعج حالش.  ستینگر کرد یم ییخودنما

 را او ؟ نداشت اصال ؟ داشت حق.  کند پا به خون داشت حق که خدا به دهیمال دستش یرو پماد شیبرا یحت رفته یروز شبانه ی

 . بود شدن وانهید مرز در انگار لحظه نیهم در و حال دیچرخ یم سرش دور ایدن انگار.  بود شده چه

**** 
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 هوالقادر

 دست از نگاه.  غلط ای است درست سرگرد از دنشیپرس دانست ینم که یسوال رفت یم رژه ذهنش یتو یسوال شب سر از

 .  نشست بدنش بر لرز.  کرد نوازش را نفس صورت نیماش یتو سرد باد ؛ ستینگر صورتش به و گرفت سرگرد



 ؟ دیشد ناراحت خونتون اومدم که نیا از شما-

 نیا سرگرد سکوت از و دوخت چشم رونیب به نفس.  کرد روشن را نیماش.  نداشت را دختر نیا به دادن جواب قصد انگار

 از اصال.  بود کرده دعوتش ییموال خانم یوقت بکند توانست یم چه خب. است یراض آمدنش از شدت به که کرد برداشت نیچن

 زد یم پس را بود قائل او یبرا که یاحترام به ختهیآم ترس بار هر اگر.  بود محض اشتباه نیماش نیا به شدنش سوار اول همان

 یهرازگاه و بود زده زل رونیب به ؛ کرد نگاه او به شهاب.  شد ینم بند خی یرو سنگ گونه نیا گشت یبرم خانه به خودش و

 تمیاذ دنتید دیبگو که آمد زبانش نوک تا.  شده ریدرگ ذهنش یادیز و است ور غوطه افکارش یتو بود مشخص.  زد یم پلک

 نییپا یبرا او شنهادیپ از و کرد یم گرما احساس هم خودش.  دیچرخ ینم دهانش یتو زبانش انگار.  نتوانست اما کند یم

 پا ریز را ها قانون ی همه خواست یم دلش ، کرد چکه اش قهیشق و یشانیپ از عرق یها دانه.  کرد استقبال شهیش آوردن

 .  کند یخال یجور کی را تشیعصبان که کند یرانندگ سرعت با قدر آن و بگذارد

 خودش از.  زد یم برهم را معادالتش بود دوخته چشم رونیب به یظاهر آرامش با و بود نشسته نشیماش یتو که یدختر

 ییها جور کی هم و بود یراض آمدنش وجود به از هم که یطیشرا از.  بود نشسته نشیماش یتو که یدختر از بود یعصبان

 .  ناراحت

 ؟ شد بهتر دستت-

 فکر لحظه کی.  بود نیهم دهد جواب اش یذات آرامش با نفس و بپرسد ازش توانست یم لحظه آن در که یربط یب سوال تنها

 : گفت آرام کند نگاه او به که آن یب نفس ؛ کرد نگاهش نامحسوس طور به.  کند مثل به مقابله و کند سکوت خواهد یم او کرد

 

 ! بهترم.  ممنونم-

 

 یجور و داد یم جواب احترام و ادب با شهیهم مثل.  آورد ینم شیرو به و بود بلد هم دیشا ؛ نبود بلد را کردن یتالف انگار

 . نشود باخبر یکس دلش درون از که کرد یم برخورد

 

 جلب را اش توجه بود گرفته شیسو به سرگرد که یلونینا ، شود ادهیپ خواست و گرفت دست به را فشیک نفس خانه یها کینزد

 .  گرفت او دست از را لونینا اطیاحت با و برد جلو را دستش.  کرد

 

  شد مانع سرگرد یصدا که ببند را در خواست

 

 .  خداست بیحب مهمان گفتن هم میقد از.  بازه همه یرو به شهیهم نیحس حاج ی خونه در-

 

 .  زد یم موج اهیس یگو دو آن در یبیعج برق کرد نگاه سرگرد یها چشم به ؛ گرفت رنگ شیها گونه نفس

 

 : گفت جوان دختر

 

 ... منتها.  نداشتم یمنظور من... من-

 

 .  باش خودت مواظب.  سالمت به برو.  دونم یم-

 



 یبرم قدم هپروت یتو انگار است خبر چه دیفهم ینم را اطرافش!  کشاند خانه یسو به را کرختش تن.  بست آرام را نیماش در

 و بود نشسته سرگرد کنار یرجب خانم که یهنگام.  کرد دوره خودش با را سرگرد یها حرف بار هزار برسد خانه به تا.  داشت

 . رفتینم ذهنش از بود شیها لب یرو به لبخند

 .  شد خانه وارد و درآورد فشیک یتو از را دیکل

 

*** 

 یتو.  نبود ابانیخ یتو یا جنبده چیه و بود سرد هوا.  دوخت چشم کیتار و خلوت ابانیخ به و بود نشسته نیماش یتو شهاب

 . کرد یم تردد الیخ هزار ؛ حرف هزاران سرش

 .  بود رسانده اش خانه به را او حال اما نشود سبز راهش سر دختر نیا گرید که بود قرار

 دانست ینم.  کرد معطوف خود به بود شده رد آن از یخزان که یابانیخ از را اش توجه اش یگوش یرو یمانیا حاج ی شماره

 . کند یتلق چه را یمانیا حاج تماس شب از ساعت نیا

 : کرد برقرار را تماس و کرد یا سرفه تک حال یب و کرخت

 ؟ یحاج بله.  سالم-

 : گفت داشت نفرت شهیهم انتظار از که یحاج

 .  یداد جواب رید.  سالم-

 .  شماست با گوشم.  شرمنده-

 : کرد یا سرفه تک یحاج

 !  بندرعباس یبرا باش آماده.  دشمنت-

 : کرد یدست شیپ یحاج.  کرد یدار معنا سکوت

 .  بزنند رو ردشون تونستن ها بچه.  بره دستمون از نظر مورد ی سوژه هم روز کی خوام ینم.  کن لیتعج-

 : دیپر یمانیا حاج کالم انیم

  ؟ امشب-

 ! صبح فردا-

 : گفت طعنه به یحاج.  کرد ادا یچشم

 ؟ شهاب-

 یمانیا حاج دانست یم هم تلفن پشت از یحت.  است بر از را افکارش و ستادهیا شیرو به رو دوچشمش با یمانیا حاج کرد حس

 .بخواند را افکارش توانست یم

 .  قربان گوشم به-

 .  نذاره ریتاث کارت یتو.  کن غلبه احساساتت به-

 عطر یبو کرد حس.  بود کرده گذر ازش یخزان که بود یابانیخ به نگاهش هنوز.  زد یم حرف چه از یمانیا حاج دیفهم ینم

 یم مثال و بود ستادهیا سرش یباال یوقت متانتش و ادب همان با!  کالمش یذات آرامش همان با.  مانده جا به نیماش یتو نشیریش

 .بشورد را گید کمکش خواست

 او به دستور کی کرد یم زد گوش یا هیتوص او به یمانیا حاج یوقت.  دیکوب فرمان به یا ضربه آرام و کرد مشت را دستش

 لیف حضرت کار او مقابل کردن انکار و شناخت یم خودش از بهتر را او یحاج.  نداشت حرفش در ینرمش و شد یم محسوب

 .  بود



 شهاب یرو شیها حرف ریتاث از که یحاج
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 : افزود تیجد با کرد دایپ نانیاطم

 .  دستوره هی نیا شهاب-

 ته خواست ینم ؛ برد باال را شهیش.  کرد خارج نهیس از مقطع مقطع را محبوسش نفس کردن قطع از پس.  کرد ادا یبلند چشم

 .  برود دیچیپ یم اش ینیب یتو یهرازگاه که نیماش خوش یبو ی مانده

**** 

 

 را لشیموبا.  افتی یم دیتشد اش ینگران تماسش ماندن پاسخ یب با بار هر و گرفت را نفس ی شماره بار نیچند نگران رایحم

 ینم.  بود مشهود شیها حرف و رفتار یتو یدلخور از یپا رد هنوز اما بود شده تر آرام قبل نسبت به مهسا ؛ گذاشت زیم یرو

 و نیچند دوست مهسا.  نداشت بپرسد مهسا خود از که را آن یرو.  شده نیچن نیا که گفته مهسا به ییها حرف چه شهاب دانست

 به ماجرا سر کی یوقت هم آن.  ندیبب یطیشرا نیچن در را او توانست ینم!  سخت یروزها و یخوش یتو بود اش ساله چند

 . خواهد ینم را مهسا که بود گفته ینیحس و راست و شد یم ختم برادرش

 .  بود یزندگ عمر کی بحث ؛ کنند لیتحم مهسا با یزندگ به را او تواستند ینم

 در و سپرد گوش هم سر پشت یها بوق به یدیناام با ، گرفت را نفس ی شماره گرید بار کی و شد بلند یصندل یرو از آرام

 نفس.  ردیبگ استرس شد سبب باشد ینم ییگو پاسخ به قادر نظر مورد مشترک گفت یم او به آرامش در که یزن یصدا انتها

 . گذاشت ینم پاسخ یب را شیها تماس گاه چیه

 .  بود آمده گرید یروزها از زودتر امروز هم مهسا و بود اتاقش یتو ییرضا خانم.  رفت مهسا اتاق یسو به

 .  کند باز را در شد سبب مهسا ی بله یصدا.  نواخت در به یا تقه

 .  ینباش خسته-

 .  بود یمتن نوشتن حال در خودکار با و بود شیرو شیپ ییکاغذها مهسا

 : گفت رایحم به رو حال همان در

 .  یباش سالمت-

 : شد کینزد گرید گام کی رایحم

 جان؟ مهسا-

 ؟ جانم-

 .دیپرس یحرف او از شد ینم و داد ینم پس نم گاه چیه شهاب.  بود درست حدسش و بود افتاده یاتفاق پس.  کرد ینم نگاهش

  ؟ خوبه حالت-

 .  داشت پف شیها چشم.  کرد بلند سر مهسا

 . شکر-

 : نشست او زیم کنار یصندل یرو رایحم

  ؟ افتاده یاتفاق-

 : ستینگر او ی پژمرده صورت به رایحم.  کرد خطاب یجد ی نه مهسا



 خودت که تو.  کنه یم ناراحت منو چشات یتو غم و سکوتت نیا.  تیناراحت نیا.  بزن حرف من با.  بگو من به شده یزیچ-

 .  خدا به ندارم تورو یناراحت طاقت گهید.  خندم یم و گم یم یتظاهر و خورم یم قرص مشت مشت من یدون یم

 .  کرد نگاهش محزون یها چشم با مهسا

 برزخ نیا از باالخره که حالم خوش.  باشم خوب که کنم یم یسع... یعنی... یعنی.  خوبم کن باور.  جان رایحم فتادهین یاتفاق-

 .  اومدم رونیب

 .  کرد پاک را اشکش سرانگشت به آرام ؛ دیچک چشمش ی گوشه از یاشک سپس

 : گفت آرام رایحم

 داداشمه؟ ی درباره-

 .  داد تکان سر ردیبگ او از چشم که آن یب مهسا

 .  بشه یا اشاره یحت موضوع نیا به راجع خوام ینم گهید اما خواهر دیببخش-

 .  برد نییپا را سرش و کرد سکوت یناراحت با رایحم

 ... یوقت اما.  میوصلت نیا به یراض قدر چه.  میدار دوستت ام خانواده هم و من هم قدر چه یدون یم تو-

 .  دانست یم خودش از بهتر مهسا خود را جمله ی ادامه هرچند ؛ دیبگو شهاب حرف از صراحت به نشد شیرو

 .  برداشت قدم شیسو به و شد بلند یصندل یرو از رایحم

 تو.  یبش خوشبخت تو خوام یم قدرم همون.  یزیعز برام توهم.  زهیعز واسم شهاب که قدر همون.  شو بلند.  خدا به توکل-

 .  یاله برم قربونت شه یم همون باشه مصلحت و قسمت هرچه.  مهسا ییها نیبهتر قیال

 . دیکش اش گونه یرو دست و فشرد را اش شانه سپس

 .  نبود ذهنش از دور به کرده حجت اتمام مهسا با شهاب که نیا حدس

 .  دیایب نییپا حرفش از بود محال!  بود یکی حرفش شهاب ؛ گفت یم راست نیحس حاج

 : کرد پاک را شیها اشک مهسا

 !یچ همه بابت ممنون.  یدار محبت. یگیم یچ فهمم یم.  ینداشتم خواهر مثل.  جان رایحم ممنون یلیخ-

 : گفت اوردیب رونیب هوا و حال آن از را مهسا و کند عوض را بحث که آن یبرا رایحم

 .  زنه یم شورش دلم.  ده ینم جواب رمیگ یم تماس یهرچ.  ستین یخبر نفس از روزه دو-

 : گفت متعجب مهسا

 .  شده خراب شیگوش دیشا-

 : گفت ینگران با رایحم

 میدار کار یکل گهید ماه یبرا یطرف از. قبلش ده یم یخبر هی شهیهم باشه بند دستش اگر.  نبود خاموش.  خوره یم بوق!  نه-

 !  میبود ختهیر برنامه روزها نیا!  عکس یکل.  مهسا

 : گفت مهسا

 .  فتادهین یاتفاق که شاهللا ان-

 : گفت مهسا به رو گرفت یم را نفس ی شماره گرید بار کی نگران که رایحم

 .  شاهللا ان-

 : زد لب رایحم و دوخت چشم او به مشتاق مهسا.  دیرس رایحم گوش به خط پشت از یزن یصدا بهت کمال در

 ؟ الو-



 

  

 

* 
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 یهوالول

 

 . سالم-

 : گفت ینگران با کند سالم بود رفته ادشی که رایحم

 . نداد جواب زدم زنگ جان نفس تلفن به مرتبه نیچند.  سالم.  دیببخش-

 : گفت آرام رعنا

 . دادم جواب رو تلفنش نفس از اجازه بدون منم.  کنم یم خواهش-

 : دیپرس رایحم

 ؟ خوبه حالش ؟ کجاست خودش-

 رفته دوستش ی خانه به شیپ شب چند که بود گفته یب یب ؛ ستینگر بود شیرو پتو دو و بود افتاده یبخار کنار که نفس به رعنا

 . نداشت شدن بلند ینا صبحش آمد یوقت و

 . بشه بلند خواب رخت یتو از ستین تنش تو جون.  دارند کسالت واال-

 : گفت و کرد بلند سکوت یمعنا به را دستش آرام رایحم.  شده چه که داد اشاره دست با و شد بلند اش یصندل یرو از مهسا

 ؟ کنه صحبت تونه ینم خودش-

 . رهیبگ تماس شما با گم یم شد بهتر حتما.  متاسفانه نه-

 یسرما حتم به ؛ شستند گید اطیح یتو امیت همراه به نفس که شب آن آورد ادی به یطرف از و بود نگرفته آرام دلش که رایحم

 : کرد زمزمه خودش با.  بود خورده یبد

 . بشه خوب زود حالش شاهللا ان.  زمیعز یاله-

 : گفت دیفهم را انیجر مهسا یوقت.  کرد قطع را تماس و کرد یخداحافظ یناراحت با رایحم.  کرد تشکر رعنا

 . خوردم یم سرما بودم منم معلومه.  کرد امیت کمک سرما اون تو خدا ی بنده.  آره-

 . داد تکان افسوس نشان به یسر و دیکش قیعم نفس سوخت یم تشیمعصوم و نفس یبرا دلش که رایحم

 .کنه یکمک امیت به ذاشتم ینم کاش.  فهیضع بدنش-

 : گفت مهسا



 . شه یم خوب نکن ناراحت خودتو-

 : زد شیرو به یمهربان لبخند رایحم

 یم کمک یا گهید عکاس از ومدین اگرم. بمونم منتظر دیبا نفس شدن خوب تا کنم فکر.  کارا وقت سر رم یم من.  شاهللا ان-

 . رمیگ

 : گرفت زیم ی لبه به را دستش مهسا

 . شه خوب زود دوارمیام-

.  برگشت مهسا یسو به و کرد گرد عقب باشد آورده ادی به یحرف که انگار.  شد خارج مهسا اتاق از و داد تکان یسر رایحم

 . کرد نگاهش پرسشگرانه و متعجب برود زشیم یسو به خواست یم که مهسا

 ؟ شده یزیچ-

 خودش که یوجدان عذاب و مهسا شدن آب ذره ذره و بودنش یرا کی و سو آن از شهاب!  نبود کم شیها ینگران دل رایحم

 : زد لب مهسا به رو آرام!  سو کی داشت دو آن کردن کینزد یبرا

 ! ببخش!  مهسا ببخش-

 : زد لب آرام و نشست لبش یرو یمحزون لبخند و کرد نگاهش سرخ یها چشم با بود افتاده دلش درد ادی به انگار که مهسا

 خودمون شیپ رو یکس اصرار با میتون ینم... یعنی... یدون یم!  شه ینم یزور ییها وقت هی.  رایحم ستین یشکیه ریتقص-

 ! نهیا حکمت دونم ینم قسمت دیشا!  داریم نگه

 نگاه دفترش یها یصندل و زیم به!  زد هیتک در به ، بست آرام را در و شد خارج مهسا اتاق از و دیکش قیعم آه سرافکنده رایحم

 یکار زیم یسو به و بست مکث با را شیها چشم.  بودند کرده منتشر گذشته یها ماه که ییها مجله و یکتاب یها قفسه به ؛ کرد

 . رفت اش

 

*** 

 به یگاه و کرد یم لعنت را اش یبان و باعث یگاه.  نداشت طیشرا آن در را نفس دنید طاقت ؛ بود نشسته سرش یباال یب یب

 چند از پس بودند آمده ادتشیع به رضا و رعنا.  زد یم غر نداشت کند باز را شیها چشم که نیا ینا و بود دهیخواب که نفس جان

 : گفت رضا ؛ بود کرده درست سوپ شیبرا دایو!  بود بسته شال سرش دور ؛ ندیبنش بود توانسته امروز خواب رخت یتو روز

 ؟ ماست مال هات یحال ضیمر.  یتیس صفا یر یم خوب-

 . دیکش گردنش به یدست و دیخند آرام نفس

 . رضا ارین در حرف واسم یالک بود خودتون با همش هام یتیس صفا-

 

 : کرد نازک یچشم پشت رضا

 ؟ کن نگاهش عشقم-

 : زد تشر و درآورد یا گوشه از را شیعصا یب یب

 (؟ ینیب یم نویا)؟ ینیب ونهی-

 : دیپر یب یب کالم انیم معترض.  بود بر از را حرفش ی ادامه و گرفت دهانش مقابل دست رضا

 .. آ آ گهید بنده چشم که نده ادامه.  نده ادامه بگردم سرت دور یب یب-

 : گفت و دیکش دستش از را یب یب یعصا و دیخند رعنا.  سکوت یمعنا به گرفت دهانش مقابل دست سپس

 . میبر میش بلند یب یب ینکرد دیشه مارو عصا نیا با تا-



 : زد تشر یب یب

 ( کنم آدمت تونم یم من. ) کنم آدمت ترم مو ؟ بزنه ید یکی ای بهتره دهنش دم بزنم مو.  کنه وال ور قله-
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 بود کرده محروم یب یب از را خودش که ییروزها چه.  نشست لبش یرو یتلخ یلبخند بود آمده خوشش انشانیم جو از که دایو

 و نشست دلش یتو یحسرت.  بودند عاشقش جوره همه و دانستند یم خودشان بزرگ مادر مانند را او دخترش یها دوست حال

 بود دهیشن رعنا از.  ندیبب یطیشرا نیچن در را نفس خواست ینم دلش.  کرد نگاه یقال یها گل به و نشست یا گوشه ریز به سر

 . کند مراقبت خودش از دیبا و دارد تینوزیس که

 و رفت گاز یسو به و شد بلند. بود شده الغر صورتش روز چند نیا در.  ستینگر نفس یرو و رنگ یب صورت به یناراحت با

 یسو به همه نگاه شد سالن وارد یوقت ؛ گذاشت ینیس ی گوشه نان دست کفه دو ی اندازه به ؛ ختیر سوپ کاسه یتو نفس یبرا

 . یب یب به نگاه کی ؛ کرد دایو به نگاه نفس.  گذاشت نفس مقابل را سوپ ی کاسه ؛ بود او

 : زد لب بشنود نفس فقط که یجور بود دهیفهم را منظورش که یب یب

 سوپ برات خواست دلش خودش. ) میس یکن سیف قله یبگر جون بخور.  تیس کنه راس خاس دلش خوش.  نکردم اش چاره-

 (. یکن یم ناز برام یلیخ یریبگ جون بخور.  کنه درست

 . نشست شان همه از فاصله با دایو

 . کرد اشاره سوپش ی کاسه به و زد شیپهلو به آرام یب یب.  کرد تشکر او از آرام نفس

 : گفت رعنا

 . دادم جواب ات اجازه بدون دیببخش.  زد زنگ ییموال خانم همکارت-

 هیشب که یلبخند کی.  نشست لبش یرو یلبخند ؛ افتاد بود کنارشان که یشب و ها ییموال ی خانه ادی به ییموال خانم یادآوری با

 یم.  کند فکر سرگرد به دوستانش و یب یب مقابل یحت خواست ینم.  گرفت دست در را کاسه.  کرد یم جلوه شتریب حسرت به

 آرام. شد یم گلگون شیها گونه و دیکش یم خجالت هم خودش مقابل یحت و شد یم شرمش.  بخواند را فکرش بتواند یکس دیترس

 : گفت

 ؟ بهش یگفت یچ-

 . بود نگرانت یلیخ خدا ی بنده.  یزنیم بهش زنگ هی خودت یشد خوب گفتم-

 : گفت یب یب.  کرد تشکر آرام

 ( ریبگ دوش هی برو مادر نفس! ) الشت به بزه ییاُ  هی برو دا نفس-

.  بود داده گوش سرگرد حرف به و بود گوش حرف که هم قدر چه ؛ کرد نگاه را چپش دست.  خورد سوپ قاشق چند یسخت به

 . کرد یم ییخودنما چپش دست یرو شب آن یسوختگ آثار

 : گفت رعنا

 ! شد شیر دلم ؟ شده یچ دستت ؟ یگذاشت خودت یبرا سالم یجا هی-

 که دهیخر شیبرا را پماد نیبهتر بود گفته.  بود زده پماد شیبرا سرگرد.  دیبلع را دهانش آب یسخت به و بست آرام را شیها چشم

 دیشا.  داشت دوستش!  شد یم یقشنگ یادگاری.  کند استفاده آن از هرشب که نیا شرط به.  نماند دستش یرو یسوختگ از یرد

 * .وانهید. * است"  وهیل"  که گفت یم تشر با یب یب آورد یم زبان به را نیا

 : کرد زمزمه

 . شه یم خوب نباش نگران.  روش ختیر داغ یچا-

 : گفت رضا



 ؟ یبرد یم کجا یچا حاال.  بهتره نکردنش دختر کار-

 : زد یلبخند نفس

 ! دستم رو شد چپ شانس از.  آوردن یچا واسم-

   . داد تکان سر افسوس با رعنا

 که بود گرفته ادی یبچگ از.  نداشت هم نشستن جا کی به عادت او اما.  نبود بدنش یتو سالم یجا کی او.  بود رعنا با حق

 . بود افتاده تشک یرو جنازه مانند که یمدت نیا بود بس.  اوردین خودش یرو به را شیدردها

 : گفت یدار خش یصدا با نفس

 ؟ است شنبه چند امروز-

 : گفت رعنا

 ! چهارشنبه-

 . بود شده غافل روزها از مدت نیا شد ینم باورش اصال.  دوخت چشم رعنا دهان به متعجب

 : گفت رضا

 اگرم.  عفونت شده بدنت کل.  هات تینوزیس نیا با خونه کنج نیبش.  باشم گفته.  سرکار یبر ین یازین احوالت و اضاع نیا با-

 خدا به واال.  مرتبه هی کن راحت رو مون همه الیخ.  ادین باال رمیبگ رو نفست خودم بگو جداست بحثش یکن یخودکش یخوا یم

. 

 آدم او.  بود کرده یگرید زمان هر از تر دلتنگ را او امر نیا و بود دهیند چشم به را آسمان رنگ یحت که شد یم یروز هفت

 . کند یزندگ توانست ینم زهیانگ یب! نشستن خانه آدم.  نبود نشستن جا کی

 . شدم خوب گهید-

 : گفت افسوس با یب یب

 ( بسه یکن کار خوام ینم گهید. ) یکن کار ید خوم ین مو دا-

 : گفت نفس

 . شه ینم.  یب یب یزن یم ها حرف ؟ یچ که خونه نمیبش امیب-

 نفس دیترس یم و بود نگرانش اما.  ندارد را حقش دانست یم و داد ینم دخالت ی اجازه خودش به.  کرد نگاهش حرف پر دایو

 ! بود اشک چشمش کی و بود نگذاشته هم یرو چشم اش یخوردگ سرما و نفس یضیمر مدتِ  نیا در.  اوردیب خودش سر ییبال

 کرده تمام را قرصش ی بسته بود گفته رعنا به آمد ادشی نفس.  گرفت نفس یسو به را داروها ی بسته و زد تن را کاپشنش رضا

 یم یقشنگ به که بود نیهم خوب و سخت یروزها.  کرد نگاه رضا به قدرشناسانه.  بخرند مجدد شیبرا شده طور هر و است

 و یپاک به ییها ییبایز شیبرا هم هنوز یزندگ.  کند دایپ توانست یم کجا را شان محبت جنس مهربانش یرعنا و رضا ؛ گذشت

 . داشت را رعنا و رضا یمقدس

 : زد لبخند

 ؟ ها ؟ یبکش منو یخواست یم که تو.  ممنون-

 : زد لب و کرد نثارش یچشمک رضا

 . نزن دهنت تر گنده حرف!  بزمجه-

 . نداشتند قرار و آرام شده ضیمر نفس دندیفهم یوقت از.  دندیخند رضا به رعنا و نفس
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 : گفت رضا.  گرفت ینم آرام دلش اما نشود بلند که گفت رعنا.  کند بدرقه را رضا تا شد بلند تشک یرو از یسخت به نفس

 . رونیب این سرده هوا-

 . داشت ارزش شیبرا ها نیا از شیب مهربانش یرضا غرور.  بزند حرف او با چشم هزار مقابل خواست ینم دلش

 ؟ رضا یر یم کجا-

 . خاراند را سرش رضا

 . بارون گل چه.  کارون لبه-

 : دیخند نفس

 .  رضا یش ینم آدم وقت چیه تو-

 : گفت رضا

 ؟ کارون لب میبر یآ یم-

 : گفت نفس

 ! مسخره-

 : گفت کرد یم پا را شیها کفش که یحال در رضا

 . ستمین پرور تن که تو مثل.  حالل نون لقمه هی دنبال رم یم دارم-

 . بود کرده بهانه را ها قرص پول و بود ادیز مبلغ هرچند.  درآورد بشیج یتو از را بود داشته نگه شیها قرص بابت که یپول

 .  ات زهیجا ریبگ نمیا حاال.  شهیهم یباش داشته قوت یاله-

 نشست شیابروها انیم اخم.  دهد انجام کارها نیا از نفس آمد ینم خوشش.  کرد نگاه بود نفس دست یتو که یپول مبلغ به رضا

 دیبا رضا قول به و شده خراب ملوسکش که بود دهیشن رعنا از دیکش را کاپشنش ی لبه نفس که برود خواست یدلخور نگاه با و

 . کند کار تا کند حلقمومش یتو پول

 : گفت نفس

 . گهید نکن تیاذ  . ایب رضا من مرگ-

 : دیکش او دست از را کاپشنش ی لبه یدلخور با رضا

 . شه راحته مون همه الیخ کنم حرومت مشت هی خواد یم دلم.  داخل برو گمشو-

 : گفت آرام نفس

 . نکن تیاذ نفس مرگ.  قیرف بدهکارم بهت یلیخ.  رضا نکن تیاذ-

 : گفت خشم با رفت یم در کوره از داشت کم کم که رضا

 ؟ نه ای یر یم ؟ تو شه ینم سرت زادیآدم زبون که نیا مثل-

 : گرفت سر به را دستش رفت یم جیگ سرش که نفس

 ؟ کنه یم هن هن نتیماش که نه مگه ؟ یشق کله یگ یم یچ تو اصال-

 : گفت رضا

 .... بگم خدا یا ؟ آره رعنا ؟ گفته تو به یک اصال ؟ هیچ تو به ربطتش-

 : گفت نفس



 و شمال و انقالب تا.  میدار حق ملوسک گردن به.  نگفته اون اصال نه ؟ یدار چارهیب اون به کار چه.  نییپا اریب صداتو-

 ؟ کنه هن هن ملوسک آد یم دلم مگه.  اوردمون و برده قدر چه لواسون

 . کرد سکوت لحظه چند رضا

 ! بفروشمش خوام یم.  نرو اعصابم رو قدر نیا.  نفس داخل برو-

 بگذارد توانست یم مگر.  بود اش یدلخوش تنها و است مهربانش یرضا ییدارا تنها ملوسک دانست یم.  افتاد تپش به نفس قلب

 . بزند یکار نیچن به دست رضا

 ؟ رضا چرا-

 : زد لب بود ناراحت که رضا

 . بفروشمش باس گهید.  ملوسک شده ریپ-

 : گفت نفس

 . یکن یم ناراحتم.  رضا نکن تیاذ قدر نیا.  بخوره درت به دیشا.  ریبگ پول نیا-

 . برگردد نفس یسو به که آن یب ستادیا.  زد شیصدا نفس که برود خواست رضا

 : گفت نفس

 خوب یروزها ؟ مرگ یپا تا بود نیهم ؟ یبرادر مانیپ بود نیهم.  رضا داش آرم ینم اسمتم گهید رونیب یرفت در نیا از اگه-

 . رضا برو باشه ؟ یبچگ مانیپ و عهد بود نیهم ؟ بد و

 : برگشت شیسو به ناالن رضا برداشت قدم سالن یسو به کند رضا به ینگاه که آن یب سپس

 ! بزمجه.  واستا بزمجه-

 : گفت نفس.  کرد سد را راهش رضا.  داد ادامه رفتنش به اعتنا یب اما نشست لبش کنج لبخند او شوخ لحن از نفس

 ؟ یاومد یکش منت ؟ ها-

 : گفت رضا

 . شه یم شروع هنش هن بعد ماه چند کنم خرجش باز.  باالست سنش ملوسکم آخه ؟ ها زن شما نینفهم قدر نیا چرا-

 : گفت نفس

.  کن پا رو ملوسکُ  و ایب رضا داش من جون.  فتهیب هن هن به میذار ینم میبتون که ییجا تا.  میدار دوستش ما ؟ داره یبیع چه-

 ! نیمع پیاک با.  شده تنگ رفتن شمال هی یبرا دلمون

 حرف خواست رضا.  گذاشت رضا کاپشن بیج یتو را پول نفس.  کرد نگاه نفس دست یتو پول به.  کرد رها را نفسش رضا

 : گفت نفس که بزند

 . بده بهمون یدور هی شد پا رو ملوسک-

 کوچه یتو که بود سالشان ده.  کند جبران توانست ینم را شیها تیحما و ها یخوب رقمه چیه کرد یم رضا به کمک هرچه

 ها سال شان یدوست مانیپ.  نزنند برهم را رفاقتشان و باشند باهم ابد تا بستند عهد و دندیکوب بهم محکم را کوچکشان یها دست

 هیتک وارید به و کرد نگاه اش یخال یجا به رضا رفتن با!  بود رضا شان یدوست ستون.  بود یباق خودش قوت به محکم که بود

 . داشت یبهتر تیرضا حس حال.  زد

**** 
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 و گرفته را پول رضا که بودند خوشحال هردو.  کرد خشک را شیموها رعنا کمک به ؛ داشت یبهتر احساس حمام از بعد

 از نبود دلش یتو دل که رعنا.  کند باز را صحبت سر که نبود یدختر.  شکستند یم گردو دمشان با.  کشد یم ملوسک به یدست

 . چاندیپ خودش دور را پتو نفس.  بپرسد سوال او از ها ییموال ی خانه

 : گفت رعنا

 ؟ گذشت خوش حاال-

 : داد تکان سر نفس

 . یخال جات-

 . یکرد دایپ یادیز یها دوست خوشحالم.  زدلمیعز بهت بگذره خوش-

 : گفت نفس

 ! شد ینم روم.  کرد اصرار یلیخ یول برم خواستم ینم-

 : افزود لبخند با نفس.  کرد نگاهش رانهیگ مچ رعنا

 . برم داشتم دوست دلمم ته که بشم نیا منکر تونم ینم-

 : زد یچشمک رعنا

 . میخط آخر خودمون ما.  نفس نکن رنگ منو-

 خواند یم نگاهش از را آورد ینم زبان بر که ییها حرف یحت.  شناخت یم خودش از بهتر را او انگار رعنا!  گفت یم راست

 . دیفهم یم و

 . یحساب گذشتِ  خوش مشخصه-

 . بود مانده نگفتن و گفتن در مردد نفس.  کند استفاده زیم یرو پماد همان از بود رفته ادشی دوباره کرد دستش به ینگاه نفس

 . بود اومده اونم-

 : گفت رعنا

 ؟ سرگرده نیهم یک-

 : افزود رعنا.  داد سرتکان نفس

 ؟ گفت یزیچ ؟ زد بهت یحرف-

 : گفت نگران و ستینگر او گلگون ی چهره به رعنا!  دیمال پماد شیبرا او و بود نشیماش یتو که یشب به زد پر فکرش که نفس

 ! که تو یکرد لبم به جون ؟ بگو یزیچ هی-

 : گفت نفس

 ! یچیه نه-

 ؟ یزیچ یجواب سوال-

 : زد لب دیبگو او به شد ینم شیرو که نفس

 ؟ شد شروع هات یباز کارگاه ؟ رعنا بود کجا جواب سوال پزون ینذر وسط.  یچیه نه-

 : گفت رعنا

 . یآ یم یر یم ها ییموال نیا با یادیز.  نفس یایب خودت به بگذره کار از کار یوقت خوام ینم-

 . زد یم حرف چه از اصال!  نشد او حرف ی متوجه نفس



 ؟ رفته کجاها ذهنت ؟ رعنا یگ یم یچ-

 . نشاند اش گونه یرو یا بوسه و کرد مرتب را بالشتش رعنا

 خوش حالم زنم یم توهم شهیهم خودت قول به.  نکن گوش منم یحرفا به.  یشد پا رو تازه امروز.  کن استراحت گهید کمی-

 . سین

!  داشت پاسخ یب یها تماس و نخوانده امیپ نیچند.  بدهد دستش به را لشیموبا خواست رعنا از.  گذاشتند هم سر به سر یکم

 یعذرخواه اش روزه نیچند بتیغ یبرا او از و کرد صحبت او با قهیدق چند ، گرفت تماس و کرد دایپ را ییموال خانم ی شماره

 . کند استراحت گفت او به بود شده راحت الشیخ شیصدا دنیشن با که ییموال خانم.  کرد

 را سرش و دیکش گلگونش ی گونه به دست.  بود سرگرد از ییپا رد دنبال به ییموال خانم یها صحبت انیم در چرا دانست ینم

 یتو توهمات به که یقدر به!  بود کرده وبیمع را مخش یماریب نیا انگار بود؟ شده مرگش چه او ایخدا.  گذاشت بالشت یرو

 . داد یم بال و پر سرش

 .شد یم تکرار و تکرار شیها چشم پشت هم سر پشت و مدام شب آن چرا ؛ بست گرید بار کی را شیها چشم

 یرجب مهسا.  زد زل سقف به و کرد باز باره کی به را شیها چشم!  یزمستان سرد روز کی در سرگرد و بود او که ینیماش در

 نیتر یشخص ها الیخ یبعض یگاه ؛ دیکش سرش یرو را پتو.  نباشد تنش به سر خواست یم آورد یم در سر افکارش از اگر

 ! ماند یم یباق نیریش الیخ و است آدم الیخ

 **** 
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  یهوالهاد

 

 به ینگاه و دیمال شیها لب یرو را رنگش یصورت رژ.  دیکش دستش شیرو و رنگ یب صورت به و کرد تن را شیها لباس

 کی.  بود نکرده استفاده ها آن از شدن تر بایز یبرا وقت چیه منتها بود بایز شیها یدخترانگ ی اندازه به.  انداخت شیها لب

 امروز انگار.  داد یم صورتش به یلعاب و رنگ گذاشت یم جا به صورتش یتو هوشنگ که ییها کتک و مشت از ییروزها

 و شد یم داریب یب یب اگر.  زد خودش به یلبخند.  برسد نظر به تر دخترانه یکم ییرو و رنگ یب رغم یعل خواست یم دلش

 عمق لبخندش یب یب دار خنده یها کالم تکه فکر از.  کرد یم نثارش"  یا وهیل ؛ کلو"  حتم به دید یم یطیشرا نیچن در را او

 هرگاه که ییها تینوزیس آن با ؛ گفت یم هم راست خب.  است اریع تمام به وانهید کی او گفت یم رعنا.  گرفت یشتریب

 خانم و هینشر تنگ دلش چقدر که آخ.  برود هینشر به خواست یم و بود کرده تن لباس اوردیب در پا از را او داشت امکان

 و افتاد براقش یصورت یها لب ادی به که بپوشدش خواست فکر یب ؛ گذراند نظر از را اش یارتش شلوار.  بود شده ییموال

 شد ینم اش پسرانه یها پیت و شلوار آن با برسد نظر به خانمانه خواست یم اگر!  شد ینم گونه نیا نه.  کرد رها را شلوار

 به سر و داد یم پسرانه یها لقب ها آن به و دیکش یم سوت شانیبرا رضا زدند یم پسرانه یها پیت رعنا و او یوقت.  شود خانم

 . برسد نظر به تر خانمانه یکم شده که هم خودش دل یبرا خواست یم امروز بیعج. گذاشت یم سرشان

 لبخند و ستدیبا نهیآ یرو به رو صبح اول که یجور کی.  بود آورده خود به را او ها ییموال خانه در واقع یها خانم انگار

 . بدهد ضشیمر مهین و زرد صورت لیتحو

 خودش به هم اندازه نیهم تا و نبود شدن لوس و کردن استراحت آدم او اما!  کرد یم خس خس اش نهیس هنوز!  داشت تب هنوز

 . بود داده آوانس یادیز

 با را رعنا نیدورب یشرمندگ هزار با و بود داده رضا به را بخرد نظرش مورد نیدورب یبرا خواست یم که ییها پول ی همه

 . برد یم ردیبگ عکس خواست یم که ییها مکان و هینشر به خودش



 نیسرنش دو که یسوار موتور دیرس مقصد به یوقت.  کند جبران را رعنا یها محبت یروز کی بود داده قول خودش به اما

 به توجه یب.  بود خودش یسو به نگاهشان که یحال در بودند یشخص منتظر انگار ابانیخ یسو آن.  کرد جلب اش توجه داشت

 . برداشت قدم نظرش مورد ساختمان یسو به ها آن

 دست با.  شده تلبار سرش یرو کار یکل که یا اندازه به.  بوده دور جا نیا از روز چند کرد فکر خودش با دیرس هینشر به یوقت

 زد پلک بار نیچند مقابلش دختر دنید با.  گشود را در است خدمتکار که نیا فکر با ییموال خانم بعد یلحظات ؛ زد در به تقه چند

 کرده دلتنگ اندازه نیا به را او دنشیند روز چند هم دیشا دانست ینم!  بود شده عوض قدر چه.  بود آمده نفس شد ینم باور ؛

 : آمد خودش به رایحم. گفت یآرام سالم اش یشگیهم آرامش با نفس.  کرده رییتغ او کرد یم حس که یا اندازه به بود

 . ماهت یرو به سالم.  دخترم یاومد خوش-

 : زد لب لرزانش ی چانه با بود شده قرمز اش ینیب معمول طبق و بود سردش که نفس

 ؟ تو امیب نید یم اجازه-

.  کرد یم جلوه کبود یکم شیها چشم ریز و بود شده الغر نفس.  کرد اش ییراهنما داخل به و گذاشت کمرش پشت دست رایحم

 . گذرانده سر پشت را یسخت یضیمر که بود مشخص

 ؟ یاومد خبر یب چه.  داخل یایب تا کنار برم دیبا رفت ادمی کن باور-

 : فشرد را دستش نفس

 ... میب یب.  بخواب بخورُ  از شدم خسته دیکن باور-

 او یبرا اش یب یب از خواست ینم یحت.  کند صحبت او به اش یشخص یزندگ ی درباره بود نشده چیه.  خورد را حرفش

 ! دیپر دهانش از اما دیبگو

 . کردم فرار ازش زور به.  دیرس بهم یلیخ میب یب-

 : نشست کنارش و زد لبخند رایحم

 . ینشد خوب خوب انگار هنوز-

 : گفت نفس

 . خوبم خوب گهید نه-

 . کرد زمزمه شکر خدارو کرد یم نگاه او به ینگران با که رایحم

 : گفت آرام نفس

 یزیر برنامه یبرا کردم یقول بد.  خبره چه اطرافم دمیفهم ینم که بودم ضیمر قدر اون مدت نیا.  جان ییموال خانوم شرمنده-

 . میداشت باهم که ییها

 : دیکش اش گونه یرو دست ندیبب شرمنده گونه نیا را او آمد ینم دلش که رایحم

 . سرت یفدا.  آد یم شیپ.  است مقدمه یب.  آم یم دارم کنه ینم خبر که یضیمر زمیعز.  باشه شرمنده دشمنت-

 : گفت نفس

 ؟ رهیبگ براتون که دیگفت یا گهید عکاس به رو بود نظرتون مورد که یها عکس ؟ دیکرد چکار مدت نیا-

 : گفت رایحم

 . ستنین قشنگ کردم یم حس.  نَِشست دلم به اصال پنهون چه تو از اما.  گفتم نفر هی به واال-

 : گفت نانیاطم با نفس

 . کنم یم درستش من.  دینباش نگران-

 : گفت ختیر یم یچا او یبرا که یحال در رایحم



 . میکن استفاده نارویهم کن کار روش خوبن اگر یدید بده ینظر هی.  فلش تو رو ها عکس بدم نشونت بذار حاال-

 ی خانه شب آن یسوختگ آثار دنید با و افتاد او چپ دست به رایحم نگاه.  گرفت دستش از را یچا وانیل و داد تکان سر نفس

 : زد لب خودشان

 ! موند جاش.  یوا یا-
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 . زد لبخند داشت آن به هم یادیز خاطر تعلق که چپش دست دنید با گرفت را نگاهش رد ستیچ او منظور نبود حواسش که نفس

 . ستین یمورد-

 : داد تکان سر افسوس با رایحم

 ؟ نباشه یمورد شه یم مگه ؟ یستین گهید یدخترا هیشب چرا تو آخه.  بگو یزیچ هی دختر-

 : دیخند زیر.  فتدیب سرگرد نیماش یتو شب آن ادی به خواست ینم.  دیکش ینم شیپ را دستش ی مسئله کاش یا

 . ستین مهم برام واقعا اونم که بمونه اش لکه دمیشا حاال. شه یم خوب رفته رفته دیکن باور-

 : گفت رایحم

 ؟ یدینخر پماد-

 !دیبگو چه بود مانده. شد سرخ باره کی به شیها گونه

 . دمیخر آره-

 : کرد نگاهش قیدق رایحم

 ؟ گرمته ؟ شد یچ-

 : دیبلع را دهانش آب نفس

 ! نه.  نه-

 : گفت رایحم

 . انداخت گل هات لپ ؟ یدار تب نکنه-

 ؟ دیخر شیبرا اش یگرام برادر را پماد که ؟ دیبگو خواست یم چه

 ! بود داغ کمی یچا نه-

 . شد یم یقهار یگو دروغ رفت یم شیپ طور نیهم

 : رفت ستمیس یسو به رایحم

 . خوشحالم قدر چه یدون ینم.  نفس دمتید گرفتم یانرژ امروز-

 به.  کند ابرازش و شود شاد دنشید از صراحت نیا با یشخص بود نشده اش یزندگ یتو.  کرد نگاهش محبت با جوان دختر

 ! نبود یرجب خانم از یخبر هنوز.  کنند نگاه را ها عکس باهم تا رفت رایحم یسو

 را بود کرده زیتجو دکترش که را یقرص ی بسته و گرفت را نگاهش رد رایحم.  شد معطوف موس کنار قرص به نفس نگاه

 : گفت افسوس با و برداشت

 . نفس کرده پا رو منو کمی که نشرم یکارها غرق و خوردن قرص مشت مشت-



 شیخو و قوم همه آن با ؟ ستیچ مشکل دانست یم اصال ؟ داشته اش یزندگ یتو یمشکل چه او یعنی.  کرد فکر خودش با نفس

 . داشت را شیآرزو هرکس که ییها یدورهم و

 : بود رفته خودش الک یتو انگار رایحم اما!  بود صفحه یرو عکس به شانیهردو نگاه

 : زد لب کرد حس را او دگرگون حال که نفس

 ؟ افتاده یاتفاق-

 : افزود نفس.   فرستاد رونیب به صدا با را بازدمش رایحم

 . ندارم رو تونیزندگ یتو دخالت قصد-

 همان یتو را بود گذاشته سر پشت  که یزندگ دیشا.  شد رهیخ توریمان به کرد یم کیکل را نظرش مورد لیفا که یحال در رایحم

 . کرد یم دوره باخودش نامعلوم ی نقطه

 : زد لب

 !دل و درد اسمش.  ستین دخالت اسمش کردم باز رو صحبت سر من یوقت.  زمیعز نه-

 : گفت رایحم.  کرد نگاهش مردد نفس

 ؟ دارم دلم تو هم یغم مگه یسرخوش همه نیا با یکرد فکر خودت با دیشا-

 : داد تکان سر صادقانه.  زد پلک آرام نفس

 . کردم یم داشتم فکرو نیهم قتشیحق.  بله-

 : دیکش اش گونه یرو دست. نخندد نتوانست رایحم

 . یمعصوم و پاک ها بچه مثل-

 : گفت رایحم.  فرستاد نییپا را سرش زده خجالت نفس

 هفت االن تا منم دیشا نبود شهاب اگه.  نداشتم یدرست یروح و یجسم اوضاع.  گذاشتم سر پشت رو سخت یافسردگ ی دوره هی-

 . بودم پوسونده کفن تا

 ییموال خانم زبان از را نامش باالخره  ، زد لب یا نکنه یخدا.  دوخت چشم رایحم دهان به و کرد بلند سر باره کی به نفس

 یم نشان که قدر آن سرگرد پس ؛ دهد ادامه را حرفش ییموال خانم بود منتظر و بود آمد و رفت در شیها چشم مردمک.  دیشن

 ! نبود عبوس و یجد و خشک داد

 : زد لب بود خودش عالم یتو که رایحم

 ! بزرگ حسرت هی!  ظیغل آه هی من یبرا سهمش آرم یم زبون به رو بچه اسم یوقت یحت-

 : گفت نفس

 ؟ دیداد دست از رو تون بچه-

 : بست مکث با را شیها چشم رایحم

 . شم ینم دار بچه وقت چیه.  زمیعز نه-

!  بود حرف پر یادیز که یسکوت.  کرد سکوت ییموال خانم یها چشم یتو بزرگ غم احترام به ؛ ستینگر او به بهت با نفس

 . داد دستش به را وانیل.  برداشت قدم ییموال خانم یسو به و ختیر آب وانیل یتو و شد بلند یصندل یرو از ؛ گرفت دلش

 : گفت رایحم

 اما.  شدم متوسل درگاهش به بارها.  نخواست خدا.  نشد وقت چیه.  میکرد امتحان رو ها راه همه.  میکرد صبر سال هجده-

  ! بود نیا قسمتم!  نخواست

 : گذاشت اش شانه یرو دست نفس.  دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی



 . دینباش ناراحت توروخدا-

 : گفت رایحم

 سالمو نوزده هجده یزندگ که بود داده قرار خودش شعاع تحت مویزندگ یقدر به مسئله نیا  . دخترم اش لحظه هی یبرا یناراحت-

 . شدم هدف یب کنم یم حس.  کنم یم یپوچ احساس سال و سن نیا تو که قدر اون.  دمویام.  مویزندگ.  دادم دست از

 : گفت بود گرفته قرار او یها حرف ریتاث تحت که نفس

 . جان ییموال خانوم شه یم مستجاب رید ها دعا یبعض یگاه-

 : داد تکان نیطرف به را سرش ؛ گرفت شدت شیها اشک رایحم

 . داده لیتشک یزندگ و شده فرزند صاحب همسرم که رید قدر اون.  نفس رهید یلیخ گهید-
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 را او آمد یبرنم دستش از یکار و بود شده نیغمگ او حال نیا از که جوان دختر.  کرد دنیلرز به شروع رایحم یها شانه

 . شود سبک یکم داد اجازه و دیکش درآغوش

 : گفت رایحم

 . نداشتم یفرق چیه متحرک ی مرده هی با که وگرنه.  شم پا رو کرد کمکم شهاب-

 : گفت نفس

 ؟ خوبه حالتون ؟ ییموال خانوم-

 : گفت محبت با و داد تکان را سرش رایحم

 خوبه حالش بفهمم که نیهم.  خوشبخته بفهمم که نیهم یول.  گرفت دوباره دلم ها مدت بعد.  بود ازدواجمون سالگرد امروز-

 . کنم یم شکر خدارو بار هزار یروز

 بچه صاحب حال و کرده مجدد ازدواج که را یمرد توانست یم چگونه او.  شد ینم باورش اصال نه.  کرد نگاهش ریمتح نفس

 ؟ ببخشد را شده

 : زد لبخند بود دهیفهم را نفس نگاه یمعنا که رایحم

 . بشه خوشحال هردومون یجا به.  کنه تجربه رو شدن پدر شده که منم خاطر به که دادم قسِمش.  خواستم ازش خودم-

 : زد لب ناخودآگاه نفس

 ؟ واقعا-

 زن آشنا و دوست نظر در شهیهم.  بکشد صورتش به یدست و برود یبهداشت سیسرو یسو به تا شد بلند یصندل یرو از رایحم

 . کنند تماشا نیچن نیا را او همکارانش خواست ینم و بود یمقاوم

 : فشرد آرام و گذاشت نفس ی شانه یرو دست

.  نفس احساساتت و خودت کشتن یحت.  یبزن یهرکار به دست یحاضر باشه حال خوش معشوق که نیا یبرا ها وقت یگاه-

 ! وقت چیه.  نکن فراموش وقت چیه نویا

 : زد لب بیعج یحالت با کند درک توانست ینم را ییموال خانم حرف یمعنا که نفس

 ؟ خودت از گذشتن یحت-

 : داد تکان را سرش بغض پر رایحم



 و دست جهنم یتو خودش که یصورت در باشه شیآسا یتو معشوقش تا گذره یم خودش از یحت یواقع عاشق هی.  زمیعز آره-

 . شه ینم سرش یخودخواه عشق.  زنه یم پا

 یرنگ یآب ی دهیبر حیتسب که یسرخ بیدوس ریتصو به و نشست ستمیس پشت.  ستینگر رایحم رفتن به و داد تکان سر آرام نفس

 دلش از تکه هر.  بگنجانند مجله ی صفحه کی یتو شد یم و بود ییبایز عکس.  ستینگر بود رفته سو کی به اش مهره هر که

 از و عاشق اندازه نیا به ییموال خانم کرد ینم را فکرش.  بود هیشب حیتسب از شده رها یها مهره ی اندازه به ییموال خانم یبرا

 معشوقش یراست به.  باشد شیآسا در معشوقش و بزند پا و دست جهنم یتو خودش قول به که یا اندازه به.  باشد گذشته خود

 ! دیشا دانست یم چه یکس ؟ بود شیآسا یتو

 . باشد اش یحام و کند کمکش تا داشت اش یزندگ یتو را سرگرد مانند یشخص ییموال خانم که خوب چه

 

*** 
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 که ییها عکس هم مشورت با.  داشت یبهتر حال بود کرده یسپر ییموال خانم کنار که یساعت چند ؛ کرد جمع را لشیوسا

 . کرد واگذار نفس به ییموال خانم را یمابق و کردند انتخاب را بود گرفته دیجد عکاس

 : گفت ییموال خانم به رو و انداخت دوش یرو را فشیک نفس رفتن وقت

 . کنم زحمت رفع ستین یامر اگر-

 : زد لبخند بود کرده قطع را تلفنش دم همان که رایحم

 .  همراهت به خدا برو.  یرحمت.  گل دختر تو یرحمت-

   . داشت یبهتر حس بود کرده دل و درد نفس مثل یدختر با که نیا از

.  نشد کمرنگ خاطرش از یا لحظه شیها چشم یتو غم و ییموال خانم یها حرف. کرد یخداحافظ و زد شیرو به یلبخند نفس

 بیج یتو را شیها دست.  کرد زدن قدم به شروع و گذاشت ابانیخ دل به پا بود شده جدا او از که یلبخند ی هیما ته همان با

 مانند دلش دانست یم و بود حنا دشیجد ی بهانه که شد یم یروز چند.  دیخر یم حنا یب یب یبرا دیبا امروز ؛ گذاشت شیپالتو

 کرم شیبرا یوقت شهیهم ؛ دیخر یم هم کننده مرطوب کرم شیبرا دیبا.  شود یم شاد کوچک یها دیخر نیا با و است گنجشک

 گفت یم یشوخ به دیخند یم رضا.  دیمال یم صورتش به آخر در و شیموها به بعد شیها دست به اول را کرم یب یب دیخر یم

 زیر و کرد یم اخم رضا یها گذاشتن سر به سر نیا به قدر چه خودش و کند یم استفاده منظوره چند چارهیب کرم از یب یب که

 . دیخند یم یزکیر

 درشت که یجوان پسر دنید با و برگشت سرش پشت به نامحسوس طور به ؛ کند یم بشیتعق یکس کرد حس پاساژ یها کینزد

 شدند یتوهم آخرش که بودند نرفته راه مردم انیم و اند نبوده اجتماع در قدر آن رعنا قول به.  کرد زیر را شیها چشم بود اندام

 یبندها دست مرد به رو.  کردند یم ست باهم و دیخر یم رعنا و خودش یبرا اگر نبود بد ؛ کرد نگاه یسنت یبندها دست به. 

 یحت.  دیخر آمد یم دستش دم هرچه یب یب یبرا.  برداشت قدم پاساژ داخل به دشیخر از پس و داد اشاره را رنگ یا سورمه

 از انگار.  ستینگر دیجد یمانتوها و پالتوها و کرد نگاه ها مانکن به ها نیتریو پشت.  دیخر زمستانه جوراب جفت کی شیبرا

 چشمش.  کرد یم جلوه تر دهیکش را او بود بلند که قدش گفت یم راست رعنا ؛ بود آمده خوشش شتریب بلند یها مانتو مدل نیا

 حال و بود دلش یتو زهایچ یلیخ حسرت!  نبود مهم شیبرا اما بود دنیکش ته حال در پولش ؛ گرفت را یبلند ی زمستانه یمانتو

 . دهد بها دلش یها یخوش دل به که نبود بد داشت بشیج یتو پول که

 را او شد یم حال خوش یب یب حتما!  لونینا از بود پر شیها دست.  رفت رونیب پاساژ یتو از دلخواهش یمانتو دیخر از پس

 که یحال در زنان قدم رو ادهیپ در.  بخرد هیزیجه و کند جمع را دارد که یغاز چندر زد یم تشر او به هرچند.  ندیبب پر دست

 و ستادیا ابانیخ کنار ؛ شود رد ابانیخ از کرد قصد.  کرد نجوا یشعر خودش یبرا داد یم تکان ارام دست یتو را شیها دیخر

 به بزند زنگ خواست.  داد بد گواه دلش!  دیپر رخسارش از رنگ بار نیا ییآشنا پسرک دنید با ؛ کرد نگاه طرف هردو به

 به را او ممتد بوق با ینیماش که بود بامکث  مرد یرو نگاهش قدر آن.  بود خراب ملوسکش!  نه اما دیایب دنبالش به که رضا



 با " ننداز دردسر به مارو خانوم کن باز چشاتو  "  گفت جانب به حق و آورد رونیب پنجره از را سرش راننده مرد.  آورد خودش

 . دیکوب یم اش نهیس یتو مهابا یب قلبش ؛ شد رد ابانیخ از الیخ و فکر هزار
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 پشت از را یبلند یها گام یصدا گرفتند یم یشتریب سرعت شیها قدم هرچه نه، اما است شده یاالتیخ که داد یدلدار را خودش

 و دیدو یم دنبالش به مرد همان ؛ بود هیشب شتریب دنیدو به شیها گام و برگشت سرش پشت به بار نیا.  کرد یم حس سرش

 یم نییپا و باال یسخت به اش نهیس ی قفسه و نداشت ینفس.  بود خودش انگار هدف و بود نشده یاالتیخ.  کرد یم بشیتعق انگار

 . شد

 یم ها کوچه پس کوچه یتو بود دهیدو وقفه یب ها ساعت انگار!  بود یجار کمرش ی رهیت از عرق ؛ کجاست اصال دانست ینم

 آن داخل به را خودش دید یم را یا خانه باز در اگر نبود مهم شیبرا یچیه گرید.  کند نگاه سرش پشت به یحت که آن یب دیدو

 کمال در.  کرد یم هیگر او یقرار یب حال به آسمان هم دیشا ؛ کرد یم چکه سرش یرو آرام آرام باران قطرات.  کرد یم پرت

 . نداشت یفرار راه و بود دهیرس بست بن به رتیح

 باال یشتریب شتاب با اش نهیس ی قفسه جانیه شدت از و بود باز دهانش چسباند وارید به را سرش و گرفت سنگر یوارید پشت

 صد ی شماره  و درآورد فیک یتو از را لشیموبا یتعلل چیه یب.  بود زده خی سرما شدت از شیها سرانگشت.  شد یم نییپا و

 : زد لب خراب یحال با و فشرد دستش یتو را لیموبا.  دیلرز یم دیب مانند بدنش ؛ گرفت را ده و

 ؟ الو ؟ الو-

 کرد حس شاهرگش کنار درست گردنش یرو را چاقو یزیت.  کوباند وارید به را اش تنه و شد گذاشته دهانش مقابل یدست ناگهان

 وار کیستریه لرزش.  شد بلند نفس نهاد از آه.  افتاد دستش از لیموبا.  دوخت چشم شیرو شیپ مرد به زده وق یها چشم با ؛

 نیزم ریز یتو اش یکودک دوران ترس مقابل در که ناشناخته قدر آن ؛ افتاد جانش به ناشناخته یترس.  نبود خودش دست بدنش

 چاقو رد ستینگر مرد به زده وحشت ؛ بودند نکرده اش محاصره گونه نیا حال به تا.  بود چیه هوشنگ ی خانه نمور و کیتار

 به بسازد خودش یبرا یقشنگ یزندگ خواست یم شهیهم!  بست درد با را شیها چشم.  کرد مشمئز را حالش مرد صورت یتو

 یرعنا و خودش یبرا که ییها بند دست ییبایز به.  باشد داشته یکودک یتو نتوانست گاه چیه که ییها دخترانه ی اندازه

 . بود دهیخر مهربانش

 : زد لب چاه ته از که ییصدا با

 . برم من بذار ؟ یهست یک شما-

 : زد یخند شین مرد

 ؟ یبر زود که یاومد رید.  دِ  نه دِ -

 یکس مبادا کردند یم نگاه اطراف به که یگرید مرد به دهیترس و برد عقب را سرش نفس!  کرد یظیغل نچ و برد جلو را سرش

 : گفت حال همان در.  دیببن را ها آن

 ! داشته حق طرف. هست هم یلعبت بد صادق-

 جان شیپاها مقابل است ممکن هرآن ترس شدت از کرد حس نفس و درآورد حرکت به دختر صورت یرو را چاقو یزیت صادق

 : گفت نفس به نفرت با صادق.  دهد

 . یکن یم شونییهوا و یآ یم آبرو و چشم همه واسه یطور نیهم بالبد-

 : گفت مستاصل نفس

 ؟ یدار کار یک با شما اصال.   یگرفت اشتباه-

 : گفت مرد

 . باش زود صادق.  آد یم یکی االن کن خفه نطقش-



 : کرد نگاه نفس صورت به صادق

 عبد یزندگ تو پات یوقت ییهرجا ی دختره شناسم یم خوب تورو امثال من.  یاریم در یباز بمیغر من ننه من واسه حاال-

 ؟ نه گهید یکرد یم جاهم نیا فکر باس یکرد

 :افزود بود زده خال وسط درست انگار که صادق.  ماند ثابت نفس قرار یب یها چشم

 . شه یم مگه ؟ دوال دوال یسوار شتر-

 : گفت صادق.  دندیخند گرید مرد دو

 حکم واسش زندون ی گوشه سال پونزده ده یکرد ینم شیزندگ تو پا کثافت یتو اگه.  اومده بدبخت عبد حکم یدینفهم که نگو-

 قد مین و قد یها بچه با منه ی ننه شده بدبخت که یاون.  دیخر برو و کن یگرد ول کوچه پس کوچه تو خودت واسه.  دنیبر ینم

 . ینیبش لرزشم یپا باس یخورد خربزه. همه واس یبش یعبرت درس که دم یم نشونت من یول ؟

 : دیغر و فشرد او دهان یرو را دستش صادق.  بزند حرف خواست و کرد تقال وحشت با نفس

 . ینساز خونه یکس ی ونهیآش رو که دم یم ادتی خودم.  شو خفه.  کهیزن شو خفه-
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 قول به هرچند داشت را یب یب یخستگ حس.  نداشت زیچ چیه توان گرید ؛ بارها و بارها کرد حس را شیگلو ریز چاقو یزیت

 .  دیچیپیم اش شامه یتو مرگ یبو لحظه نیهم در و حال اما یخستگ یبرا بود زود و نداشت یسال و سن یب یب

  ه؟یچ خراب یدخترا عاقبت یدون یم-

 :  زد لب نفس

 ... به ستین یکنیم فکر که طور اون قرآنبه-

 :  زد نعره صادق

 قسم حاال.  بود خونتون داشتم آمارشو روز هر روز هر.  عبد دماغ به یبود یدیچسب مو نیع. کمرت به بزنه قرآن.  دهنتو ببند-

  ؟ خروسُ  دم ای کنم بارو رو عباس حضرت

 از بخار.  گذاشتیم دلش یکجا گرید را نیا.  بود باورش از دور به بودند چسبانده او به یانگ که نیا.  بود افتاده سکسکه به

 . شد حس یب بندش که یقدر به بود سردش.  آمد رونیب دهانش

 .  نداشتم عبد با یا مراوادهچیه من.  گناهم یب من-

 . دیکوب صورتش یتو یلیس و کرد تف صورت یتو صادق

 .شن واصل درک به باس تو امثال-

 به رعشه و کند حس اش شامه یتو را مرگ یبو هیثان هر که بود آن از بهتر کرد یم خالصش و زد یم را چاقو کاش یا

 . فتدیب اندامش

 را فرصت ؛ نبود ابانیخ یتو کس چیه ؛ ستینگر اطراف به صادق.  داد تکان نیطرف به را سرش بود آورده کم گرید که نفس

 یا کلمه هر گفتن یبرا آمد بند زبانش انگار ؛ شد بلند دختر از آه و کرد فرو نفس شکم یتو را چاقو یرحم یب با.  شمرد متیغن

 نییپا را سرش دیترس یم یحت ؛ شد یم شتریب لحظه هر بدنش لرزش.  نشست نفس جان یتو یوحشتناک درد ؛ طیشرا آن در

 نفسش ؟ بود خودش آن از ها خون نیا.  ستینگر نیزم یرو یجار خون رد به ترس با و ناباورانه ؛ کند نگاه خودش به و ببرد

 : نشست موتورش پشت ها مرد از یکی.  شد خارج اش نهیس از مقطع مقطع

 . آد یم یکی االن.  صادق داش میبر ایب-

 دست دنید با و کرد بلند را دستش.  بردارد قدم از قدم توانست ینم که داشت درد قدر آن ؛ گذاشت شکمش یرو دست نفس

 نیهم یتو حتم به!  بود شده برعلت دیمز سرما.  بکاهد لرزششان از یاندک تا فشرد هم یرو محکم را شیها دندان اش یخون



 درد شدت از و افتاد نیزم یرو ؛ زد شیپا به یلگد صادق.  سوخت خودش یکس یب حال به دلش ؛ مرد یم ها کوچه پس کوچه

 : دیگز را لبش

 ... من.. من-

 : گفت صادق

 . یقربت ی دختره.  ارهیب در منو ی ننه آشک یکس نشده زاده مادر-

 به ؛ بودند گرفته دنیبار یبرا یشتریب شدت حال باران یها قطره.  نشست موتور ترک پست و رفت موتور سمت به دو با سپس

 . شوند ختهیآم نیزم یرو ی شده یجار خون با که یا اندازه

**** 
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  بیهوالحب

 

 دارم دوستت فراوان

 فعال یها فشان آتش از تر داغ

 ها شهاب ریمس از تر قیعم

 یزندان کی لیتخ از تر عیوس

 دارم دوستت یلیخ

 یحت را تو

  شمار از شتریب

 ...دارم دوست گناهانم

 

 السمان_غاده# 

  

  

 و اشاری یبرا که یا پسرانه و دخترانه یها یباز اسباب.  برود شان خانه به بود داده قول کوچکش اسی به بود برگشته یوقت از

 .  شد نشیماش سوار و گذاشت نیماش پشت را بود دهیخر اسی

 تفنگ و ریشمش شیبرا گرفت یم قول یمانیا حاج از که ییروزها ؛ انداخت شیها یبچگ ادی به را او اشاری یباز اسباب تفنگ

 .   انداخت یم اش یبچگ دوران ادی به را او اشاری.  کرد یم ادا چشم و دیکش یم سرش یرو یدست یمانیا حاج و اوردیب

.  بود دهیبخش نیزم به را یزیانگ دل یهوا یباران آسمان ها مدت از بعد ؛ درآورد حرکت به را نیماش خوب حس هزاران با

 و بودند کرده اش محاصره که یروز همان ادی به را او شهیش به باران قطرات برخورد یصدا ؛ زد را نیماش یها پاکن برف

 نیماش از بود کرده زد گوش او به که یاخطار برابر در که یخزان ی زده وحشت یها چشم.  انداخت بود نشیماش یتو یخزان

 .   شد یتداع شیبرا داد تکان سر و نشود ادهیپ



 یم.  دیپرس را احوالش و بود آمده مارستانیب خود تا یحت!  آورد ینم خودش یرو به اما ؛ بود دهیترس یخزان روز آن قدر چه

 !   بود تماس در او با مدام و بود ناراحت شیبرا رایحم ؛ بوده احوال ضیمر و نرفته هینشر به که ستیا یمدت دانست

 ؛ ندهد جواب و باشد اش خانواده به متعلق مطلقا را امروز خواست یم دلش ؛ کرد دنیلرز به شروع داشبوردش یرو لیموبا

 یم سوق کارش به را او دلش یتو از ییروین خواست یم هم خودش اگر و است اش یزندگ امر نیتر ینشدن کار نیا دانست یم

 .   دیرس یم خواست یم که یآرامش به و دیکش یم نفس کارش با او.  داد

 :  گفت یساجد سروان.  کرد تیهدا ابانیخ کنار به را نیماش و کرد برقرار را تماس

 .   قربان سالم-

 :  افزود یساجد سروان.  داد را جوابش کوتاه

 .  خطرند یتو یخزان خانوم ایگو دادند، خبر ما میت به ها بچه.  میداشت ده و صد به یتماس یخزان نفس خط از قربان-

 در یسع انگار.  شد مشت فرمان دور شیها دست و ستینگر دیبار یم آرام نشیماش ی شهیش یرو که یباران قطرات به شهاب

 ! ستادیا یا لحظه یبرا قلبش.  داشت یساجد سروان ی جمله کردن یحالج

 :  گفت تیجد با

  ؟ کجاست دیدون یم ؟ نیزد رو ردش.  سروان بفرست برام رو مکالمه-

 :  گفت سروان

 .  کنند یم حرکت نظر مورد محل سمت به دارند و زدند رو ردش ها بچه بله.  قربان اطاعت-

 هر قلبش انگار ؛ سپرد گوش بود شده فرستاده شیبرا سروان جانب از که یصوت امیپ به و برداشت داشبورد یرو از را لشیموبا

 یب با و بود گذاشته او یگلو یرو را دستش نفر کی انگار.  آمد یم باال یسخت به نفسش و شد یم مچاله شیپ از شیب لحظه

 گوش.  کند شیرها خودش حال به و باشد تفاوت یب دختر نیا به نسبت لحظه کی توانست ینم چرا!  فشرد یم را شیگلو یرحم

 . کرد زیت را شیها

  دیچیپ گوشش یتو دختر عجز پر و دهیترس یصدا

 ..." برم من بذار ؟ یهست یک شما.. ؟ الو ؟ الو" 

 دیچیپ گوشش یتو کرد یم دیتهد را نفس که یمرد یصدا

 " ؟ یبر زود که یاومد رید.  دِ  نه دِ " 

  گفت یم که یگرید مرد یصدا.  باشد آمده سرش ییبال اگر.  کرد مشت را گرشید دست

 ..."  داشته حق طرف.  هست هم یلعبت بد صادق" 

 .  شد اکو سرش یتو نفس یصدا ؛ گرفت را شیها چشم مقابل خون

 . "  گناهم یب من" 

 به را نیماش و ستینگر فرستاد شیبرا سروان که یآدرس به  ؛ دیساب هم یرو را شیها دندان.  زد مهابا یب چشمش ریز نبض

 بود خوب حالش که او.  بدهد جواب دخترک که خورد ینم آب چشمش ؛ گرفت را نفس ی شماره حال همان در.  درآورد حرکت

. است مقاوم شهیهم و دارد ییباال اریبس تحمل ی آستانه که است یدختر او دانست یم.  بلرزد بادها نیا با که نبود یدیب او! 

 جواب دیبا بود یدیسف به رو بود داد دستش به که یفشار شدت از شیها سرانگشت!  گرفت را اش شماره گرید بار کی دانهیناام

 او به و بود منتظرش اسی.  کرد یکج دهن شیسو به نهیآ یتو از اسی یپشمالو دیسف عروسک.  دیشن یم را شیصدا دیبا داد یم

 یباران یهوا نیا تو و شد یم شتریب شدتش لحظه هر باران.  است کنارش شان خانه در گرید ی قهیدق ستیب که بود داده قول

 . بود مانده خانه رونیب یخزان

  

 بود دهیگز قدر آن را لبش درد شدت از ؛ کرد دراز را دستش لشیموبا یسو به یسخت به بود افتاده نیزم یرو جان یب که نفس

 آن.  بود کرده رسوب تنش یپ و رگ تمام در درد.  بود شده ایمه مرگش یبرا زیچ همه انگار.  بود کرده کن قلوه را لبش که

 خون یقرمز. بود گرفته را وجودش سراسر وحشت داده دست از که یخون حجم دنید با.  دهد تکان را تنش توانست ینم که قدر



 یب و تلخ اندازه نیا به ؟ بود نیهم مرگ.  دندیکش یم ینقاش یگاه و دندیخر یم رعنا با که بود ییها گواش رنگ از تر ظیغل

   ؟ رحم

 ! ردیبم و ببندد را شیها چشم ییتنها در و گونه نیا خواست ینم ؛ دید یم تار شیها چشم مقابل را ایدن
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 نیزم یرو از لشیموبا گرید بار کی کرد یسع م.  خورد گره هم در درد شدت از شیها اخم و خورد زیل دستش از لشیموبا

 ی لهجه خواست یم دلش. چدیبپ گوشش یتو یب یب یصدا خواست یم دلش گذاشت اتصال ی دکمه یرو را دستش.  بردارد

 ندهد نشان را خودش خواست یم او از دوستانش مقابل و دیکش یم خجالت هیهمسا و در مقابل بابتش یروز کی که را قشنگش

 یب یب ؛ دیکش یم خجالت دوستانش مقابل یب یب ی لهجه از که بود احمق قدر چه.  دهد سر هیگر و بشنود را کرد یم هیگر و

 هن کرد یم گل سوادش یب یب و داشت ماهانه عادت یها درد دل یوقت ؛ قشنگش یها ییالال.  داشت را ایدن زبان نیتر نیریش

 یها گفتن الو الو یصدا و بود نیسنگ زبانش.  کند درست( " شنیآو) شُومیاُر"  شیبرا تا داشت یبرم قدم گاز سمت به کنان هن

 و رفت یم کنار شیرو از پتو که ییها روز مانند!  درد پر خواب کی!  بود خواب خواب که انگار.  دیچیپ گوشش یتو یمرد

 .   لرزاند یم را تنش سرما

 :  گفت گونه انیهذ

 ...  یب یب-

 یکم توانست و آمد باال نفسش انگار.  نشست دلش یتو دیام انگار دیشن را او یصدا که نیهم.  برد باال را نیماش سرعت شهاب

 .   شود مسلط خودش بر

  ؟یشنو یم منو یصدا نفس؟ خوبه حالت-

 .   زد یم صدا کشیکوچ اسم به را او که بود بار نیاول یاراد ریغ صورت به

 :  زد لب زد یم پرسه هوشنگ ی خانه یتو که جوان دختر

 ...  یب یب... یب یب.... ترسم یم یکیتار از من...من... خوام... ینم...ینم-

 :  زد لب داد یم بد گواه دلش بود شده او حال نگران که شهاب

   ؟ خوبه ادیب که گم یم یب یب به من!  باشه-

 :  زد لب گفت یم چه دیفهم ینم که نفس

 ...  دا اِ ... سرده...کیتار.... یلیخ جا نیا...ایب یب یب-

 :  گفت تیجد با شهاب

   ؟ ؟نفسییشنو یم منو یصدا... نبند چشماتو باش یخوب دختر ؟ باشه.  آد یم یب یب االن...نبند چشماتو-

 ادی.  افتاد نیزم یرو لیموبا و خورد سر آرام حسش یب دست دارد نگه را لشیموبا تا نداشت تن یتو یجان گرید که نفس

 !   اش زده وحشت غیج و گوشش از شده یجار خون ؛ زد یلیس گوشش یتو چنان هوشنگ که افتاد یروز

 پر بیج انگار گفت یم راست رعنا!  ردیبم گونه نیا خواست ینم نه ؛ نبود خودش دست بدنش لرزش که سرد قدر آن بود سرد

 که کرد یم اش مسخره قدر چه ها قبل.  آوردند یم یاریبدب آمد یم دستشان یتو یپول بار هر.  نداشت شگون ها آن یبرا پول

 سفارش الته رعنا قول به و بروند باالشهر یها کافه به ییتا سه رضا همراه به نداشتند هم با که آرزوها چه.  است شده یخرافات

 با که ییدهایخر.  نباشند رضا یها یخرج ول نگران که باشد شده پول پر قدر آن شانیتا سه هر بیج که یروز البته.  دهند

 لونینا از ؛ بود امروزش دیخر که شیبایز یپالتو نیآست.  بودند شده سیخ باران ریز بود دهیخر دخترانه ی قهیسل  ذوق هزار

 .   کرد یم یکج دهن شیرو به بود نکرده تن هم بار کی که ییپالتو نیآست ؛ بود شده یِگل و سیخ و بود آمده رونیب

 یزندگ کی و خوب یها حس کردن تجربه بدون خواست ینم دلش یحت ؛ نداشت یا گله که بود دهیکش یسخت یزندگ در قدر آن

 !  ردیبم و ببند را شیها چشم راحت البته صد و گرم



 ...  اما ردیم یم شیها نوه انیم و رسد یم یریپ به کرد یم را فکرش شهیهم ، خواست ینم نیچن نیا را مرگش او نه

 ی گوشه از آرام اشک قطره کی.  بود هودهیب شیها چشم داشتن نگه باز یبرا تالشش و یسع و شد یم تر سرد و سرد تنش

 !   دیچک چشمش

 *** 

 و سربازان به رو چگونه دینفهم.  بودند دهیرس نظر مورد محل به او با زمان هم سیپل نیماش ؛ شد ادهیپ نیماش از شتاب با

 راه خودش.  کند شروع کوچه کدام از دانست ینم ؛ گذشت کنارشان از و گفت آزاد بودند کرده احترام یادا مقابلش که سروان

 قدم تنگ و کیبار یها کوچه یسو به بلند یها گام و شتاب با.  بروند چپ به داد عالمت هیبق به و کرد انتخاب را راست سمت

 یمحل یرزنیپ دانست یم شناخت یم را یب یب.  شد یم پژواک سرش یتو مدام گفتنش" گناهم یب" و نفس غیج یصدا.  برداشت

 خواست.  شود سیخ وقفه یب و امان یب باران ریز که نبود مهم شیبرا.  کرده یزندگ او با نفس سال انیسال که است یزبان لر

 یسو به و داد قدرت شیپاها به ؛ درآمد لرزه به قلبش.  شود یم یمنته بست بن به کوچه یانتها کرد حس بازگردد را آمده راه

 ریز نبض بسته را معصومش یها چشم و افتاده نیزم یرو خون در غرق که نفس جان مهین جسم دنید با برداشت قدم بست بن

 . گرفت یشتریب شدت چشمش
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 و سرد بدنش و دیشن ینم انگار دخترک اما بارها و بارها کرد شیصدا زد زانو نفس مقابل.  دیرس گوشش به سیپل ریآژ یصدا

.  زد ینم پلک سخاوت با مقابلش شهیهم مانند ؛ بودند دهیچسب بهم یسیخ شدت از بلندش یها مژه ؛ کبود شیها لب.  بود خبندانی

 .بود خورده ناهار او با همراه خجالت یب و بود رفته رستوران به او با که یروز مانند

 بگذارد توانست ینم.  بود گوشش یتو هنوز نفس گفتن" یب یب ، یب یب" یصدا ؛ شد خارج نهیس از انیم در کی شیها نفس

 جلب را اش توجه نیزم یرو نفس یها دیخر.  نبود یرحم یب اندازه نیا به یزندگ از او سهم.  کند تعلل و دیایب نفس سر ییبال

 تن و گرفت بر در را کمرش گرید دست با و گذاشت او سر ریز را دستش.  بود نیزم یرو و افتاده دستش از که لشیموبا.  کرد

 بود داده دست از یادیز خون ؛ کرد چنان دو را وحشتش دختر لباس یرو خون ؛ کرد بلند نیزم یرو از را جانش یب و زده خی

 مانند جان یب او کردن حرکت با ؛ بود مانده جا به آن در یسوختگ رد که یدست همان ؛ بود معلق هوا و نیزم یتو نفس دست. 

 و روح یب ؛ کرد نگاه صورتش به گرید بار کی.  کرد یم یگرید زمان هر از تر یعصب را او و خورد یم تکان مرده یماه

 سرش یرو ایدن انگار ؛ است دهیکش درد قدر چه بود مشخص که یا اندازه به ؛ بود بسته را شیها چشم درد پر باز مهین یدهان با

 ادهیپ نیماش از روهاین.  دیرس گوش به آمبوالنس ریآژ یصدا ؛ دیچک نفس یشانیپ یرو باران قطره چند ؛ شد یم خراب داشت

 ؛ بود خطر در دخترک جان!  نبود فرصت حال اما. کند خشانیتوب و بزند ادیفر شان همه سر بر خواست یم دلش ؛ بودند شده

 گرفته یشتریب شدت باران.  خواباند آن یرو را نفس و رفت برانکارد سمت به.  دندیپر رونیب ارانیبه و شد باز آمبوالنس در

 یب صورت به یگرید نگاه.  بودند کرده جمع بست بن ی کوچه یتو از را نفس یها دیخر ها سرباز!   نبود استخاره وقت و بود

 .   بود یالمعل عکس چیه یب انداخت، او یرو و رنگ

 .   انداخت آلودش خون یها لباس و ها دست به ینگاه شهاب ؛ کرد حرکت به شروع خراشش گوش یصدا با آمبوالنس نیماش

 :   گفت یوحشتناک تیجد و خشم با یمحمد سروان به رو

 .   امشب نیهم تا کنم یم تکرار.  دیکن دایپ رو بوده اتفاق نیا مسبب که رو یاون دیدار فرصت امشب نیهم تا-

 :  دیکوب پا یمحمد سروان

 .   قربان اطاعت-

 .   شد سوار و گرفت را نیماش ی دسته اش یخون دست همان با رفت نشیماش یسو به

 رونیب به نیماش یتو از خواست یم که یقدر به.  زد یم پوزخند شیسو به خندانش یها چشم با اسی یپشمالو یخرس عروسک

 .   کند پرتش

**** 

 



 !ستمین نیاندوهگ من

 ام عالم اندوهِ  خود،

 ...کندیم هیگر امنهیس در ینیسرزم و
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 یهوالول

 

 هر از تر کبود صورتش ؛ بود داشته نگه نهیس یتو محبوس را نفسش یکاف ی اندازه به ؛ فرستاد نییپا را نشیماش ی شهیش

 یم چکه بودند فرمان یرو که او یها دست و صورت یرو و آوردند هجوم نیماش داخل به باران قطرات.  بود یگرید یزمان

 چشم مقابل لحظه هر نفس جان مهین جسم ؛ دارد یخفگ احساس هم باز نشیماش باز ی پنجره وجود با چرا دانست ینم.  کردند

 چرا!  شده رشیگ بانیگر که بود یحال چه گرید نیا ایخدا.  زد یم یشتریب شدت با چشمش ریز و قهیشق نبض و آمد یم شیها

 روحش یب و زرد صورت ، دیکش درآغوشش را او یوقت.  باشد آلود خون و جان مهین دختر آن نسبت تفاوت یب توانست ینم

 یم خودش به انار رنگ خجالت از و شد یم سرخ شیها گونه رنگ بود باز شیها چشم اگر حتم به بود؛ شده باران از سیخ

 . گرفت

 چشم آمبوالنس یِ تو جانِ  یب دختر آن که یوقت تا نه. توانست ینم نه، اما کند عوض برادرش ی خانه به را مقصدش خواست

 بود افتاده جلو ی نهیآ یتو رشیتصو که عروسک به شد ینم بهتر یکم خودش حال که یوقت تا نه و کرد ینم باز را شیها

 معنادارش لبخند با خواست یم انگار و کرد یم نگاه او به یشتریب خباثت با بار نیا اسی عروسک مکار یها چشم.  ستینگر

.  کرد مشت فرمان دور را دستش و بست خشم با را شیها چشم.  است بازنده کی که دیبگو او به و برساند جنون مرز به را او

 به چگونه دینفهم.  آوردند یم هجوم شیسو به سو هر از که یدرشت و زیر افکار انیم در هم آن اوردیب کم بود ممکن آن هر

 ی جهینت به زد یم دامن شیفکرها عاقبت به شتریب هرچه.  بدهد دانیم درهمش افکار به خواست ینم دلش ، دیرس مارستانیب

 . است راهش به چشم و است خط پشت اسی دانست یم!  بود بهادر ی خانه ی شماره ؛ خورد زنگ لشیموبا.  دیرس ینم یخوب

 یتو اسی سرخوش یصدا.  است دهیدو وقفه یب ها ساعت و ندارند را بدنش توان شیزانوها کرد یم حس ؛ زد کمر به را دستش

 : دیچیپ گوشش

 . عمو-

 . محبت و یمهربان از ییایدن.  بود نهفته واژه کی نیهم یتو دیام هزاران

 . بدهد چه را گوششیباز دخترک جواب بود مانده.  دیماس دهنش یتو حرف ، کرد یا سرفه تک

 ؟ عمو دل جان-

 : گفت سرخوشانه اسی

 ؟ باشه باهم یشهرباز میبر بعدش.  میمنتظر اشاری و من.  گهید ایب عمو ؟ یومدین چرا-

 . بدهد چه را نشیزتریعز جواب بود مانده

 . اومده شیپ یکار هی عمو یبرا زمیعز اسی-



 او از که یخون دم همان و بردند حجوم نفس یسو به نفر چند مارستانیب یتو از ؛ شد باز آمبوالنس یدرها شیها چشم مقابل

 ینفس کمک دستگاه.  رفت یم خون او از گونه نیا که داشت بدنش یتو خون قدر چه مگر.  کرد مشمئز را حالش بود یجار

 نفس سر برانکارد یها چرخ حرکت با.  بود دستش به یوکتیآنژ و بودند زده باال را لباسش نیآست و بودند گذاشته دهانش یرو

 ؛ بردند مارستانیب یسو به را او شتاب با پرستار چند. دیکش یم رخ به شتریب را اش یهوش یب بلندش یموها و خورد یم تکان

 : زد لب یدار خش یصدا با حال همان در و داد سرعت را شیها قدم آمد خودش به

 ؟ کنن دعوا رو عمو یخوا ینم که تو.  ادیب تونه ینم.  ببخش رو عمو امروز-

 : گفت یناراحت با و دیکش غیج تلفن پشت بود دهیشن را اش یزندگ خبر نیتر بد انگار که اسی

 ! یبد یلیخ.  یندار دوستم.  یآ یم االن یگفت بهم خودت.  یداد قول بهم تو-

 . بود خارج اش عهده از اسی کردن ناراحت.  بست را شیها چشم شهاب و شد بلند تلفن پشت اش هیگر

 : زد لب یدار خش یصدا با کند متقاعدش کرد یسع

 . دارم دوستت که معلومه عمو یزندگ-

 ؛ گرفت دست به را یگوش بهادر.  آورد یدرم را یناراحت نیا مهربانش اسی کوچک دلِ  از دیبا!  بود نمانده خط پشت گرید اسی

 او بهادر.  برساند ها آن ی خانه به را خودش تواند ینم که آمد شیپ یمهم کار شیبرا که گفت او به یشرمندگ هزاران با شهاب

 ! کرد قطع را تماس چگونه دینفهم.  رفتیپذ و کرد یم درک یهرکس از بهتر را

 نشان را سکوت عالمت که یزن عکس به و زد هیتک وارید به  . بود مانده حرکت یب در پشت.  بردند عمل اتاق یسو به را نفس

 افکار به خواست ینم... اگر که نیا به.  دیایب او سر ییبال که نیا به ، کند فکر بعدش به خواست ینم دلش.  ستینگر داد یم

 . آورد یم بد اش یزندگ یتو دختر آن قدر چه.  بست محکم را شیها چشم.  کند فکر نیا از شیب اش یمنف

 : کرد باز را شیها چشم آمد رونیب عمل اتاق یتو از یپرستار

 ؟ خوبه حالش ؟ افتاده یاتفاق-

 : گفت پرستار

 ! میدار اجیاحت یمنف اُو یخون گروه به. داده دست از یادیز خون متاسفانه.  قیعم یلیخ جراحت-

 . بود یمنف اُو خودش یخون گروه ؛ گذشت شهاب کنار از شتاب با سپس

 ؟ خانوم-

 : برگشت شیسو به زن

 ؟ بدم خون دیبا کجا.  ام یمنف او من-

 : کرد اشاره اتاق به.  نشست لبش یرو یتبسم پرستار

 . لطفا سمت نیا از-

**** 
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 یخاص آرامش اش چهره خواب یتو یحت.  کرد نگاه اش خورده ترک یها لب و بسته یها چشم به و ستادیا نفس تخت کنار

 چند دانست ینم.  بود دهیخواب ایدن یها یاهیس و یزشت همه از فارغ و بسته را شیها چشم معصوم یها دختربچه مانند. داشت

 بهتر توانست یم حال چرا دانست ینم و بود شده رد او گوش خیب از خطر کرد یم نگاه بسته را شیها چشم آسوده که او به قهیدق

.  بود شده کالفه یواقع یمعنا به.  کند چه دختر نیا با دانست ینم. آمد یم هوش به یزود به که بود گفته دکترش.  بکشد نفس

 شد یم ختم کجا به دانست ینم که یته و سر یب یها فکر نیا از.  بود نشسته دلش در او از که یبد حال نیا از او از خودش از

 . شد یم ساطع وجودش از آرامش که یدختر نیهم. بود دختر نیا سر ریز اش همه. 



.  دید یم تار بود ستادهیا مقابلش که را یشخص ی چهره.  گشود را شیها چشم ؛ خورد یفیخف تکان.  دیلغز شیها پلک آرام نفس

 بدنش سراسر ینیسنگ یکرخت مانند یحالت کی.  دارد نگه باز را شیها چشم توانست ینم که بودند نیسنگ یقدر به شیها پلک

 شک شیها چشم به.  کرد بسته و باز را شیها چشم مکث با.  کرد یم دعوت مجدد دنیخواب به را او و بود گرفته بر در را

 به یگنگ با... اما دید یم را او ها مدت از بعد.  بود تیواقع که نیا مثل نه.  ستینگر او صورت به و زد پلک آرام.  داشت

 و بود نیسنگ انگار زبانش ؛ بود دستش به یسرم که یحال در دهیکش دراز تخت یرو دیسف سراسر یاتاق یتو.  ستینگر اطراف

 . بود گذر زود نیریش خواب کی اش همه دیشا.  دید یم خواب دیشا.   داشت عطش شدت به! خشک شیگلو

 ؟ آد یم ادتی یزیچ-

 . دیکش خجالت کرد تماشا را او پروا یب که نیا از نفس

 : زد لب یا رفته لیتحل یصدا با

 . نه-

 . کرد تر زبان با را اش خورده ترک یها لب

 ؟ ستین... جا نیا...آب... آب-

 . دهد سر هیگر خواست یم دلش یتشنگ شدت از و بود خشک دهانش

 : دیکش صورتش به یدست شهاب

 ! گفته دکتر.  یبخور یتون ینم-

 شیبرا یاتفاق چه کند فکر کرد یسع.  بود نیسنگ یکم انگار زبانش.  است خواب اش همه کرد یم فکر که بود احمق قدر چه

 باران ی هینشر به.  بخورد سرما دوباره مبادا ردیبگ گرم را خودش کرد سفارش یب یب رفت رونیب خانه از که صبح.  افتاده

 ! مهربانش یرعنا و یب یب یها دیخر و داشت دوست که ییها لباس دیخر بعدش ، مهربانش ییموال خانم ، زد یسر

.  آمده سرش بر چه اوردیب ادی به خودش تا بود منتظر انگار.  نماند دور شهاب چشم از که نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم

 ... و بست بن ؛ ابانیخ یتو دنشیدو

 ییبال چه بود آمده ادشی تازه انگار.  نشست دلش یتو درد اش یزدگ وحشت و چاقو یزیت یادآوری با.  بست را شیها چشم

 . آمده سرش

 . است آورده ادی به را افتاده شیبرا که یاتفاق شد متوجه او حاالت از شهاب

 ؟ یدار درد-

 ! رفت یم کاش یا.  کند ناله دردش از و بزند یحرف دیکش یم خجالت او مقابل.  بود اش لحظه کی یبرا درد

 . نه-

 . گفت یم یگرید زیچ بود گرفته مشت یتو را پتو که ییها دست اما

 . کنم یم خبر رو دکتر االن-

 یحساب و درست حال نه که چرا.  بپرسد افتاده شیبرا که یاتفاق به راجع یسوال نفس از تواند ینم طیشرا نیا در دانست یم

 . باشد جمع دیبا که طور آن حواسش نه و داشت

 : زد لب ناخودآگاه و کرد نگاه سرگرد به عجز با بود دهیبر را امانش درد که نفس

 . یب یب-

 . بود مهربانش یب یب یطیشرا نیچن در هم آن دهد نیتسک را دردش توانست یم که یکس تنها انگار

 اش یب یب او چقدر کرد فکر خودش با شهاب!  جوان چه باشد ریپ چه.  خواهد یم را مادرش باشد که یطیشرا هر تحت انسان

 . داشت دوست را

 : گفت او به رو



 . آد یم.  انهیجر در اون گرفتم تماس دوستت با-

 . شد خارج اتاق از نکند معذب را او نیا از شیب که نیا یبرا

 : داد پاسخ تعلل یب یمانیا حاج ی شماره دنید با دیلرز کتش بیج یتو لشیموبا

 . قربان بله-

 : گفت یمانیا حاج

 . نمتیبب دیبا-

. برساند اداره به را خود هست که هرجا گفت یم او به داشت یمهم کار هرگاه یمانیا حاج ؛ رفت باال شیابرو یتا کی شهاب

 : گفت بپرسد یسوال که آن یب

 . چشم-

 : افزود حرفش جواب در یمانیا حاج

 . االن نیهم-

 . نداشت دنشید لحظه نیهم به یدیتاک که وگرنه.  کجاست او دانست یم پس

 : زد لب دیچرب یم او به زورش و انداخت یم مچ شهاب با یکودک در که یزمان مانند یمانیا حاج!  کرد مکث یکم

 . شهاب-

 : کرد یا سرفه تک شهاب

 . چشم.  قربان بله-

 شناخت یم خودش از بهتر یحت را او کرد یم حس یگاه که رو قدر آن.  بود رو یمانیا حاج یبرا دستش هم شهیهم که البته و

 ! بود بر از هم را سرش یتو افکار که یقدر آن. 

**** 

 : گفت لهراسب.  شد بدل و رد انشانیم یپرس احوال و سالم لهراسب دنید با راهرو یتو

 . منتظرته اتاق یتو یحاج-

 . داد تکان یسر شهاب

 : گفت لهراسب

 . رمینگ رو وقتت برو-

 حاج.  نواخت در به یا تقه اتاق در پشت.  برداشت قدم یمانیا حاج اتاق یسو به و گذشت لهراسب کنار از.  دادند دست هم با

 .داد ورود ی اجازه یمانیا
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 : گفت انداخت یم آن به ینگاه و بود دستش یا پرونده که یحال در یمانیا حاج گذاشت احترام شهاب

 ! سرباز تو ایب.  آزاد-

 و بود دوخته چشم شیرو شیپ کاغذ به دقت با که یمانیا حاج به فرمان به گوش.  بست را در و فرستاد رونیب را نفسش شهاب

 . ستینگر بود انینما حرکاتش تک تک از آرامش

 : گفت یحاج



 . ییدایپ کم-

 : زد لب کرد یم جلوه خسته یکم را او امروز اتفاقات و بود شده سرخ شیها چشم یخواب کم شدت از که شهاب

 . اومدم که هست یروز سه.  خدمتم در-

 : گفت یحاج

 ؟ یبزن مافوقت به یسر هی دینبا تو بار هی.  انمیجر در-

 : ستینگر بود انینما قشیعق انگشتر که یدست و یمانیا حاج به دقت با

 . بودم ریدرگ کمی مدت نیا.  شماست با حق-

 : دیکش ششیر به یدست.  کرد نگاه او به و بست را مقابلش ی پرونده یمانیا حاج

 . نداره تو به یربط چیه که ییها پرونده ریدرگ-

 . نداشت یمانیا حاج حرف نیا یبرا یجواب و بود شده سالح خلع عمال.  کرد نگاهش مردد شهاب

 . قربان-

 : شد بلند یصندل یرو از یمانیا حاج

 ! کن گوش-

 . دیبلع را دهانش آب شهاب

 . اطاعت-

 که ستین یدختر نیاول نیا. دستته که ستین یا پرونده نیاول نیا.  کنم یم تعجب.  دهیبع ازت که ییکارا دنبال یافتاد ییموال-

 . راهته سر

 : گفت او

 . داشت اجیاحت کمک به-

 : گفت تیجد با یمانیا حاج

 ؟ شده مهم برات قدر نیا که هیک دختر اون.  یندار تمرکز.  ستین سرجاش حواست-

 ! موقع چه و یک قایدق دانست ینم هم خودش.  شد رهیخ یا نقطه به شیها چشم.  ماند حبس اش نهیس یتو نفس

 . ستین دیکن یم فکر شما که طور اون-

 : زد یدار معنا لبخند یمانیا حاج

 . اس معرکه پس کالهش نشناسه تورو مافوقت-

 با یحاج.  نداشت خبر دلش یتو زیچ چیه از یحاج.  دیکوب یم اش نهیس یتو مهابا یب قلبش.  کرد یمعنادار سکوت شهاب

 : افزود دارش خش و ریپ یصدا

 . یکرد رد خواستگار همه اون با رو امرزیخداب یرجب دخترحاج.  ندارم خبر نکن فکر-

 . بود رو یمانیا حاج مقابل دستش شهیهم

 . نبودن من مناسب شونیا-

 : گفت یمانیا حاج

 ؟ چطور یخزان نفس-

 .  دانست ینم زیچ چیه گرید!  دانست ینم.  ستینگر او چروک و نیچ پر صورت به بزند پلک که آن یب شهاب



 . قربان دونم ینم-

 . داد تکان سر افسوس با یمانیا حاج که آرام قدر آن!  بود گفته آرام

 یخال دست هم گذشته ی هفته.  باشه جمع حواسش دنگ شش دیبا وطن سرباز بهت گفتم هم قبال.  ستین جاش سر حواست-

 . یبرگشت

 : گفت شهاب

 یکن گم رد محوله ییجا به جا زمان و خیتار اون که نیا بر من حدس.  قربان ستین ازش یخبر هنوز ینفوذ یروین متاسفانه-

 . باشه

 : گفت یمانیا حاج

 ! هیکاف-

 : ستادیا مقابلش و شد کینزد شهاب به گام چند با

 ! بودم داده هشدار بهت بار کی هم قبال.  خوام یم تورو حواس دنگ شش من-

 : دیکش پرونده یرو یدست یمانیا حاج.  ستینگر او به ناباورانه و کرد بلند سر باره کی به شهاب

 . استراحت کمی برو.  یسردرگم.  یشونیپر-

 : داد تکان را سرش ناباروانه

 ! لطفا قربان-

 : گفت یمانیا حاج

 . نمیب یم صالح جور نیا حاضر حال در.  کنسل یبعد تیمامور.  کن استراحت کمی برو.  شهاب برو-

 : گفت یمانیا حاج.  دیکوب پا.  نداشت یپافشار جرات شهاب

 . یبر یتون یم-

 نیحس حاج که یها سال مانند یمانیا حاج.  شود گونه نیا خواست ینم دلش.  بود شده مسخ انگار.  بود ستادهیا شیجا سر شهاب

 بشیج یتو از بعدش هرچند.  کرد یم اش هیتنب ینگاه نیچن با کرد یم گله او شیپ شیها طنتیش از و بود یناراض او از

 ! کرد یم هم شیها هیتنب وقتش به اما.  دیکش یم سرش یرو یدست و آورد یدرم یشکالت

 : گفت آلود عطاب یمانیا حاج.  رفت در یسو به افتاده یها شانه با

 ! شهاب-

 : گفت تیجد با یحاج.  برگشت او یسو به

 ؟ که یانیجر در.  باشه من سرباز قیال دختر اون دوارمیام-

 .  بودند گذاشته نیسنگ ی وزنه دو شیها شانه یرو انگار که یحال در هم آن.  شد خارج اتاق از و نزد یحرف

 . دیبنشن خواست یم دلش که سخت قدر آن.  بود کرده تر سخت را رفتنش راه که یقدر به

 . خواست یم را اش یب یب یوقت نفس درد پر نگاه و یمانیا حاج یجد لحن ؛ آمد شیها چشم مقابل نفس یها چشم

 یم سال چند بود شده هیتنب که یبار نیآخر از آمد ینم ادشی!  بود کرده هیتنب را او جور بد یحاج.  کرد مشت را شیها دست

 !؟ گذشت

**** 
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 انسان ذاتا.  شد یم دوره سرش یتو اش جمله و یمانیا حاج آخر نگاهِ  ؛ بود آمده رونیب یمانیا حاج اتاق از یساعت چند

 یم او از و کرد یم یباز تفنگ رایحم با یوقت آمد یم ادشی.  بود شده نیعج سرد و خشک یکارها با و نبود یاحساسات

 بنگ یصدا او مانند یحت و ردیبگ شیسو به تفنگ یباز یتو آمد ینم دلش گاه چیه رایحم دزد خودش و شود سیپل او خواست

 نیا یبرا یادیز او برد یپ مسئله نیا به بعدها هرچند.  است بازنده شهیهم مثل که گفت یم او به تشر با هم آخر.  اوردیدرب بنگ

 تا شب ، کرد یم تشنج و خورد یم سرما او یدرکودک یوقت که یاحساسات قدر آن!  بود یاحساسات رایحم.  است شده ساخته کار

 همه ی اندازه به!  بود یاحساس یب آدم که الحق.  بود یجار گونه یرو بند کی شیها اشک و خواند یم قرآن سرش یباال صبح

 خبر با اش یدرون احساسات از کس چیه که یا اندازه به ؛ کند خفه دلش یتو را احساساتش بود گرفته ادی که ییها سال نیا ی

 و کرد خیتوب را او که یمانیا حاج ی رانهیگ مچ نگاهِ  ؛ نیا از شیپ اما.  بزند حرف توانستینم که ییها سال ی اندازه به ؛ نشود

 که نیا.  کند یخال ینحو به را حرصش ی همه خواست یم دلش که یا اندازه به.  بود کرده ترش یعصب خواست را عذرش

 چیه و بود شق کله یمانیا حاج.  باشد داشته استرس مقابلش شد یم سبب شناخت یم و بود بلد یهرکس از بهتر را او یمانیا حاج

 . بود کرده یزیر برنامه تیمامور نیا یبرا چقدر!  شد ینم دوتا حرفش وقت

 ؟ شهاب-

 : گفت لهراسب.  برگشت لهراسب یصدا یسو به

 کردم؟ صدات چقدر یدون یم! مومن یکنیم ریس کجا-

 : کرد خارج نهیس از را نفسش و دیکش صورتش به یدست شهاب

 . دمینشن-

 : نشست لبش یرو یمحو لبخند لهراسب

 ! یستین زونیم انگار ؟ داشت کارت یچ ی؟حاج شد یچ.  یفکر تو-

 .  بود گذاشته ضعفش نقطه یرو دست!  بود کرده اش هیتنب تنها.  نداشت او با یکار یحاج

 . ستین یزیچ-

 : گفت لهراسب

 ؟ یختیر بهم یجور نیا و ستین یزیچ-

 .بود تر زیعز برادر از لهراسب اما بدهد حیتوض که ییها آدم دسته آن از.  بود خراب یکاف ی اندازه به اعصابش

 : کرد بلند آسمان به به را سرش

 . باشم آماده یبعد تیمامور یبرا ستین یاجیاحت گفته یحاج-

 : ستینگر او به متعجب لهراسب

 ؟ یچ یعنی-

 . نیهم یعنی-

 : گفت لهراسب

 ؟ ینباش تو شه یم مگه.  شهاب یسر یبعد تیمامور-

 . بود گذاشته دلش یرو دست

 . شده که ظاهرا-

 حرف و است زاریب دنیپرس سوال و اصرار از یحاج دانستند یم.  خورد یم آب کجا از مسئله نیا دانست یم خودش فقط و

 . ستندینگر هم به هردو.  است خودش حرف



 : گفت شهاب.  کرد نگاهش مردد و کرد ینچ لهراسب

 یساخت خودت یبرا یا افهیق چه نیا.  برسه سرانجام به تیمامور شه یم هم من یب.  مرد نباش نگران.  نهیا شونیا دید صالح-

 . یداشت لیتعج قدر نیا یبگ یخواست یم یچ نمیبب بگو. 

 : کردند زدن قدم به شروع هم کنار

 .  است عاطفه و من عقد ماه آخر.  کردم فراموش کل به-

 یم بودکه شده بزرگ قدر آن شیها یبچگ یباز هم لهراسب.  کرد نگاه تر قیدق لهراسب صورت به و ستادیا باره کی به شهاب

 . کرد نگاهش برادرانه و نشست دلش یتو غرور یحس.  بدهد خانواده لیتشک و کند عقد خواست

 : افزود لهراسب

 . میکن پا و دست خونه هی میتونست گذشته ی هفته.  شد یا عجله-

 : زد کمرش پشت دست با شهاب

 . یکرد رمیغافلگ.  شاهللا ان یبش خوشبخت.  پسر گم یم کیتبر-

 شیآرزوها از یکی و داشت دوست را عاطفه شهیهم یبچگ از.  بود یا ساده و صاف پسر لهراسب ؛ بودند سن هم لهراسب و او

 یا عالقه که بفهمد توانست یم اش محجوبانه یها نگاه از و بود ییرو خوش و مهربان دختر هم عاطفه.  بود او به دنیرس

 . دارند دوست را گرید هم و است قیعم انشانیم

 : فشرد دستش یتو را شهاب دست ، گرفت یشتریب عمق لبخندش لهراسب

 . بدم مویعروس و عقد خبر بهت همه از اول داشتم دوست.  یداماد برادر یندار شدن دعوت به اجیاحت که تو.  داداش ممنون-

 : نشست لبش یرو یمحو لبخند شهاب

 ؟ باشه.  بگو بهم یداشت اجیاحت یزیچ به اگه-

 به و کرده قطع دکتر را شیها یدرمان یمیش یتازگ به و دارد سرطان مادرش و داشت بخت دم دوخواهر لهراسب دانست یم

 . داشت دلش یتو را لهراسب یداماد یآرزو ها سال و است یبهبود به رو خداوند لطف

 : گفت لهراسب

 . کنم جبران واست وقتش به خوام یم فقط.  شهاب ممنون-

 ی شماره دنید با درآورد کت یتو از را لیموبا لهراسب به رو یدیببخش با.  دیلرز کتش یتو شهاب لیموبا.  زدند لبخند هردو

 . نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم یمحمد سروان

 ؟ بله-

 . میکن دایپ میتونست رو نظرتون مورد شخص قربان-

 . دیدرخش شیها چشم

 . رسونم یم خودمو-

 : گفت لهراسب

 ؟ یر یم کجا-

 . اداره رم یم-

 : ستینگر صورتش یتو مشهود یخستگ و او به لهراسب

 ؟ شهاب یکن یم کار چه یدار-

 ؟ یآ یم.  دارم کار اداره-



 : گفت لهراسب

 . آوردم خودمو نیماش.  آم یم دارم منم-

 در نبود بد و نبود یسخت کار کردنش دایپ زبریت صادق دانست یم.  برداشت قدم نیماش یسو به و داد تکان یسر شیبرا شهاب

 . شود رو به رو او با خودش انیم نیا

**** 

 از ؛ بود ستادهیا نفس سر یباال یب یب

 

.  فتندین سرش یرو از که داشت نگه اش یمصنوع دندان ی گوشه به را چادرش ی لبه ، شد خم جلو به یکم درد کمر شدت

 بو نفس یجسمان حال نگران دایو و رعنا

 :  دینال و داد ماساژ را یب یب ی شانه اما نداشت یب یب از یکم دست رعنا حال.  دند

 ؟ بهتره حالش االن الحمدهللا نیبب ؟ یخور یم رو یچ ی غصه.  برم چشمات قربون یب یب-

 رو نفس ی جنازه با انگار. گذاشت او یرو و رنگ یب صورت یرو را دستش و داد تکان نیطرف به را سرش افسوس با یب یب

 . گذشت یم سال نیچند بود افتاده نیزم یرو جان یب نیچن نیا که یبار نیآخر از.  بود شده رو به

 (.کن نگاهم. ) کن لمیِ س(  کن باز چشماتُ . ) بنُم اتِ یت.  دا.  نفس-

 پر لبخند اش چانه و ها ابرو انیم یکوب خال آن با  یب یب چروک و ریپ صورت دنید با کرد باز را شیها چشم یجان یب با نفس

 و دست و چانه و صورت یرو یکوب خال یب یب مانند داشت دوست قدر چه بود که تر بچه.  نشست شیها لب یرو یدرد

 . باشد داشته شیپاها

 : زد لب یدار خش یصدا با

 !خوبم...خو... یب یب-

 . دیکوب خودش سر یرو محکم و چرخاند نفس سر دور را دستش یب یب

 (من واسه ادیب یدار یمرض و درد هر. ) ُمو یس ویُ ب قُضات-

 نیهم.  دهد سر هیگر خواست یم دلش که داشت درد قدر آن!  برعلت دیمز هم درد ؛ نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم نفس

 ! خواست یم را بودنش که نبود ربط یب.  داد یم نیتسک را دردش یکم یب یب جنس از یها صدقه قربان

 . کرد پاک را شیها اشک اهشیس چادر ی گوشه با یب یب

 ... بکش منو ید... نترم ید خدا یا( ؟ یرفت کجا ؟ یکرد کار چه ؟ مادر شده یچ) ؟ ید هرَ  کجه ؟ یِکرد چه ؟ دهیاُو چه دا-

 . دیچک چروکش ی گونه یرو شیها اشک سپس

 : گرفت و کرد یب یب کمک بود کرده درک را او حال که رعنا.  دیگز محکم را لبش نفس

 . کنه استراحت دیبا.  کنه صحبت االن تونه ینم که نفس.  نیبش ایب.  نیبش ایب بگردم دورت.  یب یب-

 دایو.  زد ضربه اش نهیس ی قفسه یتو محکم گرید دست با و دیکوب شیپا ران یرو محکم بود هیمو و ونیش ی آماده که یب یب

 : گرفت را دستش و رفت کنارش به عایسر

 ( نداره تیخوب. ) نکن نویچ.  دا ُخوئِ  نَه-

 . کرد نگاه یب یب رنجور ی چهره به و زد پلک آرام نفس

 ... یب یب-

 (؟یخوایمیچ)؟ یخیا یچ ؟ جونوم.  دردت-

 : گرفت دست یتو را نفس دست رعنا



 ؟ یبهتر-

 . بود افتاده فشارش سرد دستش ؛ فشرد را دستش نفس

 : گفت یب یب

 (؟ کرد شکمت تو چاقو یک)ِکرد؟ کُمت یم َچقو یک( ؟ بود یک کار) ؟ یب یک کار-

 : گفت نفس به رو بود نگران که دایو

 ؟ یدار یشخص خصومت یکس با-

 : دیکوب اش نهیس به یگرید مشت یب یب.  نداد یجواب نفس

 .  اُوم کهیت کهیت یاله-

 : گفت آرام نفس

 . عبد پسر-

 نفس و او یزندگ از دست شیها یکار کثافت و هوشنگ نحس ی هیسا انگار.  گرفت آتش جگرش عبد نام دنیشن با یب یب

 . بودند برنداشته

 : دینال

 ( .بشه قطع دستش یاله. ) اُِوه قلم دستش یاله-

 . بود داده سر هیگر و داد یم تکان نیطرف به سرش عجز با سپس

 : گفت بغض با و گرفت را یب یب دست ، حال نیا با بود خون و نداشت یب یب از یکم دست هم خودش دل که دایو

 (توروخدا مادر.  نکن هیگر.) خوئه حالش بخدا دا.  روینگ دا-

 : زد یب یب یرو به یمهربان لبخند نفس

 ... یب یب... من مرگ.  نکن جور نیا بشم فدات.  خوبم خدا به.  خوبه حالم یب یب-

 : گفت کنان ناله یب یب

 یب گل رو دست ِوه دلش یک( دل و خون با) یخوار و نیخ با(. کردم بزرگ دخترتو یسخت به) کردم گپ دَُورت ِدندون چنگ با-

 ... کنه بلند نیرحسیام اوالد رو دست وه دلش یک کنه بلند َکسم

 . زد ضربه شیپا یرو و کرد نینفر را خودش هق هق با سپس

 را صورتش جز به جز. آورد ادی به را بود نیرحسیام مراز سر که عکِس .  افتاد یم تپش به قلبش نفس آمد یم که نیرحسیام اسم

 داشتنش از گاه چیه هرچند.  بست یم نقش شیها چشم مقابل مرد ییخرما یموها ؛ مهربان رنگِ  یعسل یها چشم ؛ بود بر از

 سکوت و شد یم الل عمال دایو آمد یم که نیرحسیام اسم.  بود دهینچش اش یزندگ یتو را بودنش  حس گاه چیه و نبود زیلبر

 ! دیبلع آرام را دهانش آب نفس.  دیچک اش گونه یرو اشک دایو.   شیگلو یتو شد یم حناق

 : گفت یب یب زبان به

 ( نکن هیگر برم قربوت.  سلطان یب یب نکن هیگر. ) وینگر دردت.  خوئه حالوم بنه.  سلطون یب روینگ-

 : گفت اشک با یب یب

 ( یبر تنها در دم تا ذارم ینم گهید. ) یبر در دم تا نِهلوم ید دا-

 تخت به را خودش لنگان لنگ یب یب.  گرفت را شیبازو و رفت کمکش به رعنا ؛ شود بلند یصندل یرو از کرد قصد یب یب

 شیها لب به گرفت را چروکش و شده یخالکوب دست و زد لبخند حال یب نفس.  دیبوس را اش یشانیپ کنان هن هن و رساند نفس

 . داد یم نیوازل یبو.  کرد کینزد

 . بودند کرده مچاله را قلبش انگار.  بود چشمش یتو خار یطیشرا نیچن در هم آن نفس دنید.  دیکش شیرو را پتو یب یب



 توانست یم چگونه درد پا و درد کمر آن با اش یب یب ؛ بازگردد خانه به کرد یراض را یب یب اصرار و کندن جان هزار به

 کنارش رعنا که شد نیا بر قرار.  کرد یم بد را حالش و داشت وحشت مارستانیب از دانست یم.  اوردیب دوام مارستانیب یتو

 خو ینم راهم او بودن هرچند بماند

 

 صورتش به دست و آمد نفس تخت کنار دایو.  آمد یم بر خودش پس از خودش و نباشد یکس گردن وبال بود گرفته ادی ؛ است

 ا که ندارد دوست نفس دانست یم.  دیکش

 

 : شد یجار اش گونه یرو اشک و کرد نگاه نفس به حسرت با.  کند نوازشش و

 .یکن یم تحملم که ممنون یب یب دختر حرمت به یول.  ده یم عذابت بودنم دونم یم-

 نگاهش حرف یب نفس

 

 . کند یزندگ خودش یبرا هرکس.  دارد کارش به یکار ونه کرده تنگ را شیجا نه که بود گفته او به هم قبال.  کرد

 : شد کینزد گرید گام کی دایو

 ...بمونم بذار...نفس توروخدا اما.  باشه رفتار ها بهیغر نیع باهام که حقمه-

 . زد پلک آرام نفس

 . ستین یاجیاحت-

 : گفت بغض با دایو

 . رهیگ ینم جا دلم.  شتیپ بمونم بذار-

 : گذاشت هم یرو را شیها چشم

 تیاذ خودتو.  یب یب جز نبوده منتظرم یکس وقت چیه دونم یم.  دایو ندارم عادت ها بودن نیا به من.  باش یب یب مواظب-

 . کنم مراقب خودم از تونم یم شدم بزرگ گهید ستین موندنت به یاجیاحت.  نکن

 : کرد او به را آخر نگاه کردو پاک دست پشت با را شیها اشک دایو

 .  کنم جبران تونستم یم کاش یا.  باشم کنارت تونستم یم کاش یا-

 . شد خارج اتاق از افتاده یها شانه با و گرفت صورتش مقابل را دستش ؛ بود دهیبر را دایو امان اشک و بغض

 دهیبر را امانش عملش یجا سوزش.  چدیبپ خودش به مار مانند درد شدت از توانست یم حال ؛ کرد نگاه اش یخال یجا به نفس

 بر چه آورد یم ادی به داشت کم کم انگار.  آمد شیها چشم مقابل صادق گر لهیح یها چشم ؛ ببندد را شیها چشم کرد یسع.  بود

 تلفنش آورد ادی به.  آمد بند را نفسش که یقدر به.  کرد رخنه جانش یتو که یدرد و چاقو یزیت ؛ اتیجزئ با هم آن گذشته سرش

 که بود بد حالش و داشت درد قدر آن زد یم صدا را یب یب تلفن پشت. گذشت اش قهیشق کنار از عرق یها دانه ؛ خورد زنگ

 باش یخوب دختر ؟ باشه.  آد یم یب یب االن...نبند چشماتو"  نشست گوشش یتو که یمصمم یصدا.  گفت یم چه دیفهم ینم

 " ؟ ؟نفسییشنو یم منو یصدا... نبند چشماتو

 یخاص تیجد با. نبندد را شیها چشم خواست یم او از.  باشد دهیشن یگرید یجا را صدا تُن که انگار!  بود ییآشنا یصدا

 حالت همان با!  دار خش و بم یصدا!  بود گوشش کنار صدا انگار.  شده یاالتیخ و است زده توهم کرد یم حس.  کرد شیصدا

!  بود ستادهیا تختش کنار اتاق نیهم یتو ؟ چه بودنش اما بود محض توهم اش همه که بقبوالند خودش به خواست یم!  یدستور

  ؟ باشد یواقع و یقیحق اندازه نیا به توهم شد یم مگر.  باشد توهم توانست ینم نه

 که بود مشغول جهت همه از ذهنش قدر آن قتشیحق ؛ زد شیرو به یمهربان لبخند او باز یها چشم دنید با شد اتاق وارد پرستار

 : دیپرس کرد نگاهش گنگ.  بود برده ادی از هم را پرستار لبخند دادن جواب یحت

 ؟ مارستانیب رسوندم یک.. آمد ینم ادمی یزیچ یادیز... من خانوم-



 : گفت کرد یم قیتزر سرمش مخزن به یسوزن که یحال در پرستار

 . یداد دست از یادیز خون.  دخترجان یبود هوش یب چون-

 : افزود پرستار.  کرد نگاهش حرف یب نفس

 شما با شیخون گروه طیشرا اون یتو که یباش ممنون دیبا آقا همون همراهت از قضا از.  مارستانیب به رسوندنت زود شکرخدا-

 . کنه اهدا شما به خون تونست بود یکی

 اما. نبود نه.  بود همراهش یگرید شخص سرگرد جز مگر اما ، کند باور توانست ینم نه.  شد رهیخ پرستار دهان به مات

 مارستانیب به سرگرد کند باور توانستینم.افتاد دوران به سرش.  باشد کرده یکار نیچن سرگرد که کند باور توانست یم چطور

 ! بودش آورده

 مارستان؟یب آورد منو آقا اون-

 :  گفت کارش اتمام از پس پرستار

 . بود همراهت-

 ییها حس آن از بود دلش یتو یحس کی ؛ دیکش یم خجالت! نبود خودش دست گرید قلبش تپش انگار ؛ نشست دلش یتو یحس

 یشورش چه بداند که آن یب شد خارج اتاقش از لبخند با پرستار.  ببندد شیها چشم و بکشد سرش یرو را پتو خواستیم دلش که

 ! بود انداخته راه به جوان دختر دل یتو

 ، بود سرش یتو یادیز یها سوال انگار هنوز ؛ شود نیسنگ شیها پلک و گرم یها چشم که بود سرمش به یقیتزر یدارو اثر

 . کرد دعوت دنیخواب به را او نشیسنگ یها پلک اما

 **** 

 از.  ستینگر مودیپ یم بلندش یها گام با را اتاقک عرض و طول را شهاب یعصب و نیخشمگ ی چهره شهیش پشت از لهراسب

 خشم و تیعصبان نیا.  برسد چه به خواست یم.  ستیچ دنبال شهاب دیفهم یم دیبا.  است قرار چه از انیجر بود دهیفهم ها بچه

 آوردن یبرا سرباز قدر چه!  کرد نگاه مچش یرو ساعت به و زد کمر به دست شهاب.  کرد یم نگران را او اش ینشدن مهار

 .  اوردیب خودش با را آن تر عیسر هرچه بود داده دستور او به که نیا نه مگر.  کرد یم تلف وقت صادق

.  برگردد سرش پشت به شد سبب داد یم او به را صادق آوردن دینو که سرباز دنیکوب پا و در شدن باز یصدا بعد لحظه چند

 را صادق داد اشاره سرباز به.  دیاین فرود یکلیه ی ساله چند و ستیب پسر آن صورت یتو که کرد مهار را اش شده مشت دست

 . برود و بنشاند یصندل یرو

 زیم به نگاهش.  است خواب اش همه کرد یم فکر و بود دهیترس هم دیشا.  باشد دهیترس آمد ینم او به.  بود نییپا سرش صادق

 ینم نشان خودش از یالعمل عکس و بود

 

 . داد

 . صادق یرو به رو نشست یصندل یرو شهاب عاقبت.  شکست یم را انشانیم سکوت تنها شهاب یها گام یصدا

 . یکرد صدا و سر یادیز دمیشن-

 : زد یشخدین صادق

 مونیزندگ یپ میبر ما سرگرد جناب رو بساط نیا دیکن جمع پس.  خوبه.  گفتن رو ها یگفتن-

 : فرستادرونیب صدا یب را نفسش شهاب

 نه؟یسنگ یلیخ جرمت یدونیم-

 یدیق یب با صادق

 

 :  گفت



 !هه-

 . بزن حرف-

 : گفت یدیق یب با صادق

 آد؟ینم ادمی که یزیچ از-

 : کند کنترل را خودش کرد یسع شهاب

 !آدینم ادتی یزیچ که-

 : گفت صادق

 . دیگرفت اشتباه-

 شهاب حرکت نیا از.  برد عقب را سرش و دیچسب یا صندلش به باره کی به صادق ؛ دیکوب زیم یرو محکم بار نیا شهاب

 . بود شده ریغافلگ

 : گفت یبلند یصدا با بار نیا شهاب

  گرمه؟ یک به پشتت یبزن حرف نفعته به.  زبریت صادق.  هست نیسنگ یجور نیهم جرمت-

 . کرد یم یزبان بلبل شیبرا بچه الف کی

 : داد قورت را دهانش آب صادق

 !نکردم یکار چیه من ؟ یکشک چه ؟یجرم چه-

 : زد لب داشت نکردنش بلند در یسع که ییصدا با و بست هم یرو را شیها چشم یعصب شهاب

 ... یخزان خانوم دیتهد و یکش چاقو.  یگرفت فراموش دیشا.  ادیب ادتی ییزایچ هی دیشا.. بگم من بذار-

 بود خاص یادیز یخزان اسمش.اوردیب زبان به را یخزان اسم او مقابل خواست ینم دلش یحت شهاب.  شد گشاد صادق یها چشم

! 

 : زد یخند شین صادق

 . آمدینم ادمی نه-

 یصدا بعد لحظه چند.  کند پخش را صادق و نفس انیم ی مکالمه کرد اشاره لهراسب و یمحمد سروان به رونیب به شهاب

 . کرد جلب خودش به را صادق ی توجه افتاد دستش از یگوش و گفت الو که نفس مضطرب صادق

 : ستینگر را او حرکات دقت با شهاب

 ؟ اومد ادتی-

 . ستینگر مقابلش مرد به کرده وحشت!  بود شده الل عمال صادق

 : گفت شهاب

 . بزن حرف-

 : زد ادیفر بلند یصدا با صادق

 بود من کار من اصال آره. اومده در یا بته کدوم ریز از ستینمعلوم.  مادر پدر یب.  بود کرده کهن دام آقام یبرا کهیزن اون-

 !نهیهم ارهیب در ام ننه اشک که یکس یسزا! بود حقش ؛چون

 یسو به.  شد واژگون یبیمه یصدا با اش یصندل که شد بلند یصندل یرو از چنان.  کند کنترل را خودش نتوانست گرید شهاب

 . گرفت چنگ یتو را اش قهی و برداشت زیخ صادق

 ؟ کرد یم چه داشت شهاب!  بود نگران.  شد کینزد گام کی لهراسب



 : دیکش ادیفر صادق صورت یتو شهاب

 . ببند دهنتُ -

 به.  رفتند شیسو به هکارانش از تن چند و لهراسب ؛ شد باز اتاقک در.  دیایب فرود صادق صورت یتو تا کرد مشت را دستش

 گند.  کرد شیرها باره کی به و ستینگر بکوباند وارید به را سرش خواست یم و بود گرفته را صادق ی قهی که شیها دست

 ! بود زده

 : کرد شیصدا.  رساند او به را خودش بلند یها گام با لهراسب و رفت رونیب اتاق یتو از.  کند کنترل را خشمش بود نتوانسته

 . شهاب-

-... 

 هست؟ حواست چی؟ه یکرد یم یداشت که بود یکار چه نیا نمیبب واستا.  شهاب واستا-

 : زد لب کرده عرق یصورت و خشم با شهاب ؛ گرفت چنگ یتو را شیبازو

 . میزن یم حرف بعدا-

 : گفت لهراسب

 ! فهمم یم حاال.  کرده ات هیتنب بدجورم یحاج-

 : برد باال را شیصدا یکم نتوانست شهاب

 . یبفهم یخوا ینم چرا.  سوتفاهمه همش نایا-

 : برد باال را شیصدا یکم خودش مانند لهراسب

 کرد ییبازجو شه ینم که جور نیا.  عبد پسر صادق با یشد یم قهی به دست یداشت چرا موندم فقط.  سوتفاهمه همش نایا.  آره-

 . یحساب مرد

 .کند مهار توانست ینم را شیها دست لرزش.  داشت نگه نهیس یتو را نفسش باره کی به شهاب

 . دیکش صورتش به دست و داد تکان را سرش لهراسب.  کردند نگاه هم به قهیدق چند هردو

 شاخشه رو خنک آب ام یجور نیهم.  بدن گزارش بهت گم یم.  یبر ستین یاجیاحت گهید تو.  کنند ییبازجو ها بچه سپردم-

 . نهیسنگ رقمه بد جرمش.  نکن شک

 .  شد بسته و باز شهاب ینیب ی پره

 .. لهراسب-

 : برد باال را دستش جوان مرد

 . شه یم درست.  بخور آب وانیل هی برو-

 یوقت تا نه و بود رفته در کوره از اندازه نیا تا که یوقت تا نه.  نبود دادن حیتوض وقت حال. دیکش شیموها یرو را دستش شهاب

 . بود کرده هیتنب را او یمانیا حاج که

  

 متهمم"  داشتنت دوست"  به

 کنم یم افتخار جرم نیا به

 نکردنت فراموش به و

 است نیا میآرزو و

 مجازاتم که



 ! باشد تو خونِ  گردِش  در ابد حبِس 

 "السمان غاده"

**** 
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 هوالفتاح

 او که یانتظار چشم.  شده رشیگ بانیگر چگونه دانست یم خودش فقط که معنا یب یانتظار چشم کی دیشا!  بود منتظر یلیخ

 یم نگاه یهرازگاه اتاقش در به که منتظر قدر آن.  شد ازش یخبر یحت نه و آمد نه اما.  کند تشکر او از یجور کی و دیایب

.  کرد یم گرم رعنا یها حرف به را سرش و کرد یم جور و جمع را تهش و سر یب افکار و آمد یم خودش به آن کی و کرد

 درست.  دیرس یم اش یمعمول چندان نه  ِیزندگ به و کرد یم کنترل یشتریب قدرت با را احساساتش و خودش شهیهم مثل دیبا

 مانند یِ زندگ کی توانستند ینم و نبودند یدختر هر ها آن ؛ بود رعنا با حق دیشا!  بود کالفه خودش دست از!  شهیهم مانند

 حاال نه نداشت وامانده دل نیا یبرا یوقت حال.  نبود یمعمول دختر کی او.  باشند داشته یعاد یها امدیپ با گرانید یها یزندگ

 خواندن نماز حال در سوادش اندک همان با و نشسته نیزم یرو که یب یب به و دیکش خودش یرو را پتو!  گرید وقت چیه نه و

 نفس!  دیکش یم را شیپاها نیزم یرو و داشت درد پا هرچند!  بود گرفته ادی مرحومش همسر از را خواندن نماز. ستینگر بود

 لبش یرو یمحو لبخند و دوخت چشم کرد یم زمزمه اشکال با را اتیآ خواند یم دعا لب ریز که او به و زد هیتک بالشتت به

 را اتیآ کردن انیب درست ی وهیش او به خواستیم و گرفتیم حرصش یب یب خواندن نماز از بود بچه یوقت قدرچه.  نشست

 طالقش یکارها ریدرگ خودش یگفته به و بود رفته رونیب صبح از دایو!  توانستینم و رفتیم ادشی یب یب اما.  دهد آموزش

 برسد مرحله نیا به دایو یزندگ خواست ینم دلش گاه چیه!  بود خون چشمش کی و اشک چشمش کی هم دایو روزها نیا.  بود

 شهیر جانش یتو یحوصلگ یب و یخستگ احساس که کرد استراحت مدت نیا در قدر آن.  باشد زیبرانگ ترحم اندازه نیا به و

 آن از امروز.  ندیبب ناتوان و فیضع اندازه نیا به را خودش توانست ینم و نداشت نشستن جا کی به عادت او.  بود کرده

 را همه خنده.  کرد یم نازش و شست یم را او داشت بدن در جان تا و آورده اطیح یتو را ملوسک رضا که بود ییروزها

 مثل درست.  روندیم یجمع دست و ندیچیم شان محله یها بچه با شمال به سفر کی بود داده قول رعنا و او به ؛ بود درآورده

 : زد غر و داد را سالمش یب یب ؛ شد بلند اطیاحت با ، بود خسته دنیکش دراز جا کی از نفس!  شهیهم

 ( پاره شکمت با ؟ کجا باز! ) ِدرده ُکمت ؟ کجه هم-

 : گفت رعنا.  کرد نگاه شیسو به نفس.  نرود باال اش خنده یصدا دیگز را لبش و دیخند رعنا

 . کرده لوس خودشم چه.  یب یب دهیینزا قلو سه خوبه حاال-

 : کرد رعنا نثار یا غره چشم نفس

 ؟یکرد شروع تو باز-

 : گفت زد یم بوسه شیرو و داشت یبرم سجاده یرو از را مهرش که یحال در یب یب

 یدخترا شما به دل که یا مرده مادر سر تو خاک. ) کنه خوش زمونه دوره یا دورگل شایا ِوه دل که یا مرده دا ُخل یم خاک-

 ( کنه یم خوش دوره نیا

 : شد بلند نیزم یرو از یسخت به بود دهیرس هدفش به که یب یب.  کردند نگاه یب یب به معترض هردو رعنا و نفس

 نومید یبومِ  بزن مشک.  بدوش گاو ریش.   میِکرد یا راس تَش میدیاو بلند دیز صبح مایا زمونه(.  ؟ گم یم دروغ)؟ گومیا درو-

 ... کندُم جون مو بسکه روزگار نیا نا

 .  کرد کم را نشیماش ضبط یصدا رضا

 .  میندار گوسفند و گاو.  شهره جا نیا.  نانازم عشق آخه-

 : زد کمر به دست یب یب

 ( یکن یم ما ما گاوا نیع یهست یچ تو په! ) یکن ما ما لیگا نی؟ع یچن تو په-



 : دیخند غش غش رعنا

 .  مید یم کاه رضا به صبح به صبح میش یم بلند بعد به نیا از.  یب یب دهنت قربون-

 : گفت یب یب به رو و کرد رعنا نثار ییبابا برو رضا

 شیآت بعدشم.  کن پهن و بشور من ها دهیبر سیگ نیا جلو یه حاال.  خودمم دستت یعصا رن یم فردا پس ها نیا سلطانم نیبب-

 ؟ بکنن چه کنن روشن

 : درآورد را ها پوست سرخ رقص یادا سپس

 . جداست بحثش میبر شیآت دور ها پوست سرخ رقص یبخوا اگرم-

 : گفت یب یب

 (یخوایم زن هی) یخیا نهیز هی.  یبگرد ول و یبشور نتیماش یه که نیا عوض-

 : دیپر کالمش انیم رضا

 .  المصب کنم یم کار دارم سگ بوق تا ؟ گشتم ول یک من بعدشم ؟ یب یب آخه یکن یم سهیمقا نیماش با و زن-

 : داد تکان یسر افسوس با یب یب

 وی بویا که شو بِنَم بگو ؟ یکرد نیماش نیا گرم سرت یه ِچنه.  بزنوم باال نیآست تیس تا کن تر لب.  هییخدا فیخ دور پر محله-

 ؟ بُخوِسه بغلت ایاِ 

 .  کرد اشاره رضا نیماش به سپس

 آد یم ها شب نیماش نیا اصال.  یکرد نیماش گرم سرت یه هیچ.  بزنم باال نیآست برات ترکن لب.  خوشگله دختر از پر محله)

 (بخوابه؟ بغلت

 . شدیم شروع اشیخیتار یها حرف رفتیم منبر یباال یوقت یب یب. گذاشتند دهان مقابل دست ها دختر

 : باشد خوددار نتوانست نفس

 .  دستتون از گرفتم درد دل خدا تورو کن ولش.  یب یب-

 : گفت رضا

 ؟ دهیم زن پاس و آس من به یک سلطون یبیب.  ینگلیس از آخه برات بگم یچ.  یب یب ییتنها و بالشت و من-

 : کرد اخم یب یب

 .  یخوئ ُکر.  بکشن منتت-

 یب و گذاشت یم شیبرا نشست یم نشیماش یتو یوقت شهیهم و بود عاشقش یب یب که یتُشمال آهنگ و نیماش یتو دیپر رضا

 بشکن هوا یتو یب
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 .  زد یم

 : زد اش گونه یرو رعنا

 . هیعروس کنن یم فکر مردم االن.  رضا نییپا اریب نویا یصدا-

 : گفت رضا

 .... تونهینم که ملوسک آخه سلطون یگیم راست. هیب یب دونه یم آدمو درد که یکس تنها-



 : گفت یب یب

 تا میبخور کن کباب رو ها نیبلدرچ شو بلند حاال. ) بجوروم تیس یخوئ نهیز هی تا.  میبخور بزن تَش ها یچ بِ  بِ  بلندُو حاال-

 (. کنم دایپ خوب زن هی برات

 کالم تکه و ها حرف به بودند کرده عادت همه گرید.  کند ادا درست را کلمات یبعض توانست ینم.  بود اش یشگیهم عادت

 .  شیها

 : گفت رعنا.  داد دستش به و درآورد فیک یتو از را رعنا نیدورب نفس

 .  خواستم ینم ازت رو نیدورب اصال وگرنه.  مهدِ  یها بچه از یکی تولد جشن فردا-

 : کرد نگاهش قدرشناسانه نفس

 . قیرف داره ارزش واسم ییایدن یدار محبت بهم شهیهم که نیهم.  رعنا ازت ممنونم-

 : گفت مهربان رعنا

 .  یونیمد یبگ بهم یاین یداشت اجیاحت نیدورب وقت هر اگر نفس-

 .  داد هولش عقب به نفس

 . راحت التیخ ؟ نگم بهت من یدید یک.  خب یلیخ-

 شده بزرگ هم کنار سال انیسال. دیکش ینم خجالت شیجلو گاه چیه.  کرد یم را فکرش یحت که بود یآن از تر یمیصم رعنا با

 .  داشتند خبر هم یزندگ اتفاقات نیتر زیر از و بودند

 ندارم یآمادگ چیه هنوز هرچند.رمیگ یم قرض رو نتیدورب ازت حتما فجر یتجسم یهنرها ی جشنواره کنم شرکت اگر امسال-

 ! ختیر بهم هامو برنامه افتاد کهام یاتفاق نیا امسال کردم شروع رید یعنی رعنا

 یم فاصله اهدافش از اش یزندگ یتو یناگهان اتفاقات با لحظه هر انگار اما.  بدهد ارائه را نشیبهتر امسال داشت زیانگ قدر چه

 . گرفت

 :  دیدرخش شیها چشم رعنا

 .کنهیم رشد ها تیمحدود تو آدم ونهید-

 .  بود یدیناام و اسی هیآ شهیهم که چرا گرفت اش خنده بود زده که یحرف از هم رعنا یحت

**** 

 

 دنیشن با.  دیچ یم را سفره رعنا و بودند ییطال پا یب یب قول به یها نیبلدرچ کردن کباب حال در اطیح یتو یب یب و رضا

 هر کرد یم استراحت که یروز چند نیا یط که ییموال خانم ی شماره دنید با کرد تند پا اتاقش سمت به آرام لشیموبا یصدا

 در و بود دلتنگش ییموال خانم ؛ داد جواب محبت با نشست لبش یرو لبخند.  دیپرس یم را حالش و گرفت یم تماس او با روز

 که گفتیم ییموال خانم بار هر و نبود مهسا از یخبر.  بود فراخوانده را بود نظرش مد که یعکاس همان نبود نفس که یماه نیا

 . نداشت یادیز توقع یکس از گاه چیه اشیزندگ در هرچند.  نداشت مهسا از یتماس گاه چیه یول اوست حال نگران مهسا

 یم خجالت ییموال خانم یجلو یاندک هرچند.  کند امتناع نتوانست بزند سر او به خواهد یم گفت نفس به که حرفش جواب در

 یکم ؛ داد ییموال خانم به را آدرس.  شد یم بهتر حالش دنشیند ها مدت از پس اما بود، ساده یادیز شان یزندگ خانه.  دیکش

 شان خانه به که بود بار نیاول ییموال خانم.  داشت یبیعج حس کی هم باز اما بود انداخته برق را خانه رعنا و داشت استرس

 لیدل به و بود شده گذشته ماه از تر فیضع.  بافت سر پشت از را شیموها و دیپوش را رنگش یا سورمه سارافون.  آمد یم

 .  داد یم نشان تر الغر را او امر نیهم و بود شده کم خوردنش غذا گذاشت سر پشت که یعمل

 : گفت دید را او استرس که رعنا

 .  شده تیم نیع صورتت ؟ هیچ-



 از دست سردرگمش افکار اما آمد ینم ابدا ییموال خانم همراه به سرگرد هرچند ؛ بود شده مرگش چه او دانست ینم که رعنا

 از یکم و رفتینم لیموبا به دستش اما کند تشکر او از و بزند زنگ سرگرد به خواستیم قدرچه.  داشتند یبرنم سرش

 را شیها دست یب یب.  فراخواندند را یانیپا سوت انگار درآمد صدا به خانه زنگ که نیهم. داشت واهمه او با کردن صحبت

 با که نداشت رعنا جز یدوست او.  آمدند یم شان خانه به نفس یها دوست رعنا جز بود بار نیاول.  بود زده کننده مرطوب کرم

 . نداشت آمد و رفت ها آن با کس چیه هوشنگ بودن با. کنند آمد و رفت ها آن

 به یاحوالپرس و سالم با و داد رعنا دست به را بود دهیخر نفس یبرا یمقو یها یخوراک و کمپوت از پر یلونینا و گل رایحم

 .  برداشت قدم خانه یسو

 بود شده دهیچ ها یشمعدان کنار پله یرو که یترش بزرگ و کوچک یها ظرف.  آورد رایحم لب به را لبخند که ساده یا خانه

 بغلش محبت با رایحم.  شده قبل از بهتر یلیخ حالش کرد حس ها روز از پس رایحم دنید با نفس.  کرد تر قیعم را لبخندش

 از تر بایز و دخترانه را او بود کرده تن به که دخترانه یها لباس.  کرد نگاه دخترک صورت به نگران و دیبوس را سرش و کرد

 به یارتش یها لباس پا تا سر که یدخترک آن از تر بایز قدر چه!  بلندش ی شده بافت یموها.  بود داده نشان یگرید زمان هر

 . بود شده گشت یم پسرانه یگاه و کرد یم تن

 پهن که یدیسف تشک کنار رنگ قرمز یها یپشت به و کرد تشکر رایحم.  ندیبنش کرد تعارف رایحم به ینواز مهمان با یب یب

 . نشست بود

 : کرد نفس به رو

 ؟ دخترم یخوب-

 .  شد سرخ شیها گونه نفس

 .  جان ییموال خانوم ممنون-

 .  بود شده تنگ نفس یها حرف یبرا دلش قدر چه ؛ دیکش اش گونه یرو دست رایحم

 مادرم بعدشم بودم برادرم پسر ینامزد ریدرگ مدت نیا.  اومدم یم زودتر دیبا کردم یمعرفت یب دونم یم-
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 .  سودا هزار داره سر هی یدون یم خودت که هم هینشر یکارها.  داشتند مراقبت به اجیاحت و شدند ضیمر 

 : گفت محجوب نفس

 . داشت ارزش ییایدن دیدیپرس رو حالم که نیهم-

 : گفت رایحم.  کند ییرایپذ نفس یداشتن دوست مهمان از تا شد بلند رعنا.  کرد سکوت قهیدق چند رایحم

 با من نگذره ازشون خدا.  زدم یم زنگ برات یتاکس هی کاش یا گم یم همش.  شدم نگرانت یلیخ. نفس شدم ناراحت یلیخ-

 باشه راحت التیخ.  کنه ینم غیدر باشه یکمک هر شهاب.  شده رفع خطر و یبهتر االن حالم خوش یلیخ.  کردم صحبت شهاب

 .جان نفس

 . شده یابانیخ یها دزد ریاس ابانیخ یتو بود گفته او به بسته سر نفس و نداشت خبر ماجرا اصل از رایحم

 آمد شهاب اسم یوقت.  شده یابانیخ یها دزد ریاس ابانیخ یتو بود گفته او به بسته سر نفس و نداشت خبر ماجرا اصل از رایحم

 یحس.  کرد یم رخنه دلش یتو یحس کی داده خون او به سرگرد گفت یوقت افتاد یم پرستار حرف ادی به ؛ کرد سکوت نفس

 هرچند.  داشت دلش یتو که بود ییجا یب توقع انگار!  امدین سرگرد اما ندیبب را او گرید بار کی داشت انتظار انگار بار هر که

 نیتر خطرناک دانست یم خودش فقط که یاشتباه.  بود محض یاشتباه سرگرد به کردن فکر یرجب مهسا مثل یدختر وجود با

 چه دانستینم هم خودش.  بود خودش الک یتو بود شده یگرید زمان از تر ساکت رعنا قول هی روزها نیا!  اش یزندگ اشتباه

 !بود ناراحت یمنطق چیه یب!  یلیدل چیه یب بود ناراحت و نیغمگ انگار.  بود شده یزیچ کی را اما ؛ شده مرگش
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 . برداشت یوانیل تشکر با رایحم و کرد تعارف یچا رعنا

 .  بود گرفته اش خنده رعنا که یطور به کردیم نگاه را رایحم دقت با یب یب

 : گفت بشنود نفس که یطور آرام رایحم

 .دخترم کن استراحت خوب.  نباش سرکار یومدین که مدتم نیا نگران.  بگو بهم یداشت اجیاحت یزیچ به اگر-

 . کرد نگاه یقال قرمز یها گل به نفس

 استراحت همه نیا به عادت.  کرده خستم بودن جا کی.  هینشر آم یم هفته نیا شاهللا ان.  ندارم درد.بهترم یلیخ االن.  ممنون-

 .  ندارم

 : گفت رایحم

 .  یآ یم در پا از جور نیا.  کن استراحت خوب.  ندارم ازت یتوقع االن من کن باور-

 .  کرد زمزمه یچشم و کرد سربلند محبت با نفس

 نشان به و کرد یم نگاه رعنا به قهیدق هرچند و بود آمده خوشش او کماالت از ؛ کرد یم نگاه رایحم بار کی یچشم ریز یب یب

 و آمد ینم خوشش یهرکس از یب یب.  بود گرفته اش خنده رعنا.  فشرد یم را شیها چشم و داد یم تکان یسر تیموافق

 .آمده خوشش ییموال خانم از یلیخ بود مشخص

 یبرا کرد اصرار او به یب یب که کرد رفتن قصد کم کم.  داشت یخوب حس اش یب یب و نفس انِ یم تیمیصم و خانه از رایحم

 : فشرد را یب یب دست رایحم.  بماند شان خانه شام

 .  دیباش زنده.  بعد یسر شاهللا ان.  بود دخترگلتون دنید هدف.  دم ینم زحمت.  جان مادر ممنون-

 .  کرد تشکر او از و دیدرخش شیها چشم و گرفت یشتریب عمق لبخندش یب یب

 .شد خارح خانه از سپس.  دیبوس محبت با را نفس ی گونه گرید بار کی رایحم

 ! داشت دوست را او.  بود کرده یزمان هر از بهتر را حالش زدن حرف او با ؛ کرد نگاه اش یخال یجا به نفس ؛ رفت یوقت

**** 

 

 یصندل یرو شهاب.   کردند تشکر عقدشان جشن در حضور یبرا ها مهمان ی همه از هم دست در دست لهراسب و عاطفه

 یخوشحال.  بود شده یا برازنده داماد.  ستینگر رفت ینم کنار شیها لب یرو از لبخند قهیدق کی که لهراسب به و بود نشسته

 سکوت یمانیا حاج یریگ کناره نیا انگار و نداشت یمانیا حاج از یتماس مدت نیا در. کردیم خوب را حالش لهراسب

 یزیم کنار به لهراسب.  زد یم حرف و شکست یم خودش دیبا که یسکوت.  دانست یم را جوابش خودش فقط که بود یمعنادار

 گفت کیتبر دل ته از و مانهیصم عاطفه همسرش به رو.  دیکش درآغوش را او و شد بلند یصندل یرو از ؛ آمد بود نشسته او که

 . کرد یخوشبخت یآرزو شانیبرا و

 :  گفت لهراسب

 .  کنم جبران برات شاهللا ان.  داداش یاومد خوش-

 .  دیلرز کتش یتو لشیموبا داماد و عروس رفتن از پس.  زد ضربه آرام اش شانه یرو شهاب

 نه اما.  بندازد کتش بیج یتو خواست یم را لشیموبا و کرد نگاه تیجمع به.  شد متعجب اشصفحه روب افتاده شماره دنید با

 : داد جواب و کرد نگاه لیموبا ی صفحه به گرید بار کی.  نتوانست...

 ؟ بله-

 .  بود داده جواب یجد دیشا و طلبکارانه یادیز

 : زد لب بود شده مانیپش زدنش زنگ از که دختر



 . سرگرد جناب سالم-

 آن به شیصدا.  گفت یم انیهذ و داده دست از خون باران ریز که روز آن مثل نه اما.  بود دار خش و خسته یکم شیصدا

 . نبود یدرماندگ

 : گفت تیجد با

 .  سالم-

 ! نشناختش کرد فکر نفس

 .  ام یخزان نفس-

 !  شناختش یم.  دیبلع را دهانش آب شهاب

 : دیبگو تر آرام و شود معذب نفس شد سبب ؛ دیرس دخترک گوش به خط پشت از که یآواز و ساز یصدا

  ؟ درسته گرفتم تماس موقع بد من-

 :  گفت شهاب

 .  یزد زنگ موقع نیا که یداشت یمهم کار-

 ! بود مانیپش.  شد تر معذب نفس

 .  ریتاخ بابت متاسفم.  کنم تشکر ازتون بزنم زنگ خواستم-

 اش نهیس یتو شهاب نفِس . گفت یم یمطلب گوشش یتو و فشرد دستش در را لهراسب دست.  بود یمانیا حاج به شهاب نگاه

 : شد حبس

 ؟ بابت-

 .  دیبگو چه بود مانده نفس

 ! ونمیمد بهتون.  دیداد نجات جونمو.  کنم تشکر ازتون چطور دونم ینم من.  یکش چاقو روز اون.  کمکتون بابت-

 . بشود بخشش آرامش لحن و صدا نیا ریدرگ خواستینم ؛ کرد مشت را دستش شهاب

 ! مردم به کمک.  نهیهم ما ی فهیوظ. کنم یم خواهش-

 را نیا و بود نیسنگ یادیز سرگرد ی جمله مفهوم.  بود بسته خی دستش و داشت استرس!  کرد سکوت تلفن پشت قهیدق چند نفس

 . کرد آرام را خودش حرف نیا با و بود مردم به کمک او ی فهیوظ بود سرگرد با حق!  نه اما.  بفهمد توانست یم یاحمق آدم هر

 : کرد زمزمه

 . تونیشناس فهیوظ از ممنون-

 : گفت شهاب ؛ برداشت قدم شهاب یسو به یمانیا حاج

 . کنمیم خواهش-

 :  کرد نجوا تر آرام. کرد خاموش را دلش شمع یکس انگار کرد حس نفس

 . دار خدانگه-

 . دارنگه خدا-

 او به بود رفته کلنجار خودش با قدر چه.  کرد نگاه لشیموبا به باشد شده یخال بادش که یبادکنک مانند نفس.  کرد قطع را تماس

 قتیحق نیع اش همه! کرد ینم اشتباه.  بود گوشش یتو بود زده صدا خط پشت را نامش که سرگرد یصدا هنوز.  بزند زنگ

 ! نفس بود کرده شیصدا!  شد بسته شیها چشم!  بود



 یم فکر او چرا و بود نیهم اش فهیوظ بود گفته راست سرگرد!  کرد نگاه گرید بار کی لشیموبا به سرخورده یها انسان مانند

 !  زیچ چیه به.  کند فکر زیچ چیه به خواست ینم گرید... دیکش درآغوش را بالش... کرد

*** 
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 �� هوالغفار

.  داد یم نشان تر توانمند و رق و شق سالش و سن به نسبت اما بود رفته باال سالش و سن یمانیا حاج ؛ داد دست یمانیا حاج با

 : گفت شهاب به رو و گرفت یجا یصندل یرو تشکر با یحاج برد عقب او یبرا را یصندل شهاب!  فشرد محکم را دستش

 ! نیبش-

 یمانیا حاج.  بود زدند یم دست داماد و عروس یبرا که یتیجمع به نگاهش که یحال در نشست کنارش و داد تکان یسر شهاب

 شهاب.  کرد نگاهش رکیز است گرفته نظر در شیبرا که یهیتنب از یعصب و کالفه یکاف ی اندازه به شهاب دانست یم که

 : دیپرس او به رو یحاج.  دینوش شربتش از یا جرعه

  ؟ چطوره اوضاع-

 یتو کرد حس گونه نیا که بود شده کم تحملش ی آستانه قدر آن هم دیشا دانست ینم.  کرد حس را کالمش یا طعنه شهاب

 . است نهفته طعنه کالمش

 .  ممنون.  هیعال زیچ همه-

 ؟ یچطور خودت-

 : زد لب ندهد نشان را اش یدرون حال کرد یم یسع که ییصدا با شهاب

 !  یعال-

 از دور به کرده ناراحت را او چگونه کهنیا. بود زده پرش یتو بدجور.  بود گوشش یتو نفس ناالن و بغض پر یصدا هنوز

 .  کردیم فکر یحت دختر آن به دینبا! نبود ذهنش

 از بهتر را او.  آمدیم خوشش دادیم نشان خوب را خودش که شهاب یها جواب نیا از.  برد باال را شیابرو یتا کی یحاج

 .  شناختیم خودش

 : کرد اشاره او به 

 !یساخت خودت واسه هیشکل چه نیا.  یومدین ختم مجلس-

 ورود ی اجازه نیحس حاج که لیاوا.  است یرا کی و شق کله تینها یب که است سربازانش دسته آن از شهاب دانست یم

 .کند کنترلش و اوردیب بار خودش روش و وهیش با را او خواست او از داد را عرصه نیا به شهاب

 : گفت بزند لبخند که آن یب یمانیا حاج.  گذاشت یم سرش به سر یادیز روزها نیا یحاج.  نزند لبخند نتوانست شهاب

 .  شد حاال-

 .  گرفت شهاب مقابل را ینیریش از پر ظرف و برد شیپ دست یمانیا حاج و گفت یاطاعت شهاب

 .. قربان-

 یحاج خود هرچند.  نداد اعتراض ی اجازه بود گرفته مقابلش را ظرف که یدست و یمانیا حاج اما کند امتناع خوردن از خواست

 .  بخورد ینیریش توانست ینم و داشت ابتید خودش

 کارشان به یگذر ؛ بزند یحرف یحاج که بود منتظر.  برداشت ینیریش کی و انداخت مرد ی سالخورده صورت به ینگاه شهاب

 هیتک اش یصندل به و ستینگر بودند زدند دست حال در که یتیجمع و رو به رو به کند نگاهش گرید که آن یب یحاج اما.  بزند



 از شهاب!  نداشتند گفتن یبرا یحرف کدام چیه انگار.  ندارد را یمجالس نیچن طاقت و است خسته یحاج دانست یم شهاب.  زد

 یداماد که لهراسب به سکوت در یحاج...اما کند راحت را الشیخ یحاج خواست یم دلش!  بود یعصب و خسته سکوت نیا

 بود گرفته سامان و سر شیها سرباز از گرید یکی؛ کرد حس خودش یرو را شهاب نگاهِ  که یحال در کرد نگاه بود شده برازنده

 .  کرد ینم خوشحالش اندازه نیا به زیچ چیه و

**** 

 التماس به دیبا او و نرود داد یم قسمش یب یب ؛ بود روزشان هر کار البته.  برود رونیب خانه از بود توانسته اجبار و زور به

 زمان انگار ، خانه یتو هرچند.  کرد یم استراحت ها حاال حاال دیبا بود دکترش و یب یب به اگر .  دیایب رحم به دلش تا افتاد یم

 دلش.  نداشت خبر جشنواره در کردنش نام ثبت از رضا و رعنا جز کس چیه. کرد یم کم را تحملش و گذشت یم سالنه سالنه

 یآرزو که البته و شود ریتقد او از هیاختتام در و باشد داشته گفتن یبرا یحرف نظرش مورد عکس امسال خواست یم

 او نباشد چه و باشد برندگان جزء چه و است افتخارشان یهیما شهیهم که گفت یم او به رضا هرساله هرچند. بود اشیشگیهم

 بود نگرفته تماس اصال انگار که قیعم قدر آن ؛ کند چال دلش یتو سرگرد با را تماسش نیآخر کرد یسع.  است برنده شانیبرا

 یتو را قلبش نفر کی کرد یم حس.  کرد دوره بارها سرش یتو را سرگرد یها حرف و دیکش یخواب یب شب آن قدر چه! 

 دهیکش ییتنها قدر آن.  کرد یم برخورد نهیس به یقبل از تر جان یب تپشش هر که محکم قدر آن!  فشارش یم یه و گرفته دست

 .  بود ختهیر برهم اندازه نیا به تا را او افکار فهیوظ از یناش تیحما کی که بود

 و کند امتناع خواست اولش بود سرگرد جانب از که گفت یم ؛ کرد سد را راهش یمرد رفت یم رونیب هینشر از که روز کی

 ییها دیخر!  بود آورده شیبرا را لشییکذا روز آن ییها دیخر.  ماند محکم نیزم یرو شیپاها آمد سرگرد نام که نیهم اما برود

.  بودند آورده ییشو خشک از انگار حال.  بزند تن یزود به بود نشده قسمت انگار که ییپالتو  بود کرده فراموششان کل به که

 یتو و برد خانه به را شیها لباس و کرد تشکر مرد از!  شد مشت کیپالست یرو دستش و دیکش شیرو کیپالست یرو یدست

 .آورد ینحس شیبرا بود گرفته را چشمش یوقت از!  نداشت دوست را پالتو آن گرید.  کرد پرت کمد

 : گفت نفس به رو رایحم ؛ گرفت فاصله افکارش از. شد نواخته در به یا تقه

 ؟ یکن یم باز درو زحمت یب-

 زد یلبخند مهسا. شدند متعجب او دنید با نفس و رایحم.  شد انینما در گاه در در مهسا.  کرد باز را در و رفت در یسو به نفس

 : رفت شیسو به یخوشحال با رایحم و

 !خبریب چه آخه؟ یاومد یک تو نامرد ی-ِ

 را او و شد قیعم لبخندش مهسا
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 : دیکش آغوش در

 . نمتینب نتونستم.  شیپ ساعت کی قایدق.  امروز نیهم-

 : گفت مهسا.  کرد یم نگاه و آن به و ستادهیا یا گوشه نفس.  دیبوس را اش گونه رایحم

 . یبود مطلع میروح بد اوضاع از خودت.  شرمنده نبودم مدت نیا ببخش.  زمیعز ببخش-

 : کرد تشیهدا داخل به رایحم

 عوض ییهوا و آب هی داشته رو ارزشش پس قبله از بهتر حالت انگار.  خودته به متعلق جا نیا.  زمیعز یاومد خوش یلیخ-

 .  یکن

 تازه انگار.  کرد تشکر او از بود شده قبل از بهتر یاندک شیرو و رنگ اما بود شیها چشم یتو یناراحت از یرد هنوز که مهسا

 : گفت یشرمندگ با یاحوالپرس و سالم از پس باشد دهید را نفس

 تر معرفت یب دونم یم یدار حق یبگ یهرچ.  بپرسم ازت یحال و بزنم زنگ بهت نتونستم مدت نیا یتو که جان نفس ببخش-

 یم فقط.  بودم کرده قهر ایدن ی همه با اصال و نداشتم یدرست یروح طیشرا منم کن باور اما.  نداره وجود ایدن نیا تو من از

 .  دیببخش بگم تونم

 : گفت محبت با و زد یلبخند نفس



 حالم خوش.  متفاوته طشیشرا هرکس باالخره نشدم ناراحت اصال دیکن باور.  دینکن ناراحت خودتونو اصال.  کنم یم خواهش-

 .  بهتره حالتون و دیبرگشت

 .کرد نگاهش زده نم یها چشم با مهسا

 .  خوبه حالت نمیب یم حالم خوش منم.  نفس شدم قبل از تر شرمنده وهللا.  یدار یبزرگ روح-

 : گفت آنان یها چشم مقابل و برد باال را اش یسوغات یحاو ییها لونینا سپس

 . آوردم یچ براتون دیببن-

 : کرد یکمرنگ اخم رایحم

 .  مینبود زحمت به یراض-

 : گفت مهسا

  ؟ ارمین یسوغات براتون شه یم مگه.  جانم خاله دنید رفتم کردستان تا همه نیا-

 : افزود و گذاشت زیم یرو را ییها یکنجد ینیریش

 .  دمیخر شماهم یبرا دمویخر خودم واسه یهرچ-

 .  آورد نفس یها لب یرو لبخند بود بسته نقش شیرو ییبایز نگار نقشو که یسنت رنگارنگ یها یروسر

 .  مینبود زحمت به یراض خدا به گنیم راست ییموال خانم-

 : گفت مهسا

 ؟ یدار دوستش نیبب دمیخر تو تین به رو نیا آد یم یلیخ دیسف متیگند پوست به جون نفس-

 دیکش شیرو دست و کرد نگاه یروسر به درخشان یها چشم با نفس.  گرفت مقابلش را یرنگ قرمز دار گل دیسف یروسر سپس

 .  است یسنت و داده شیباال یادیز پول بود مشخص ؛

 .دارم دوستش که معلومه.  خوشرنگه یلیخ-

 : گفت مهسا

 .  یکن سر یشاد به-

 : گفت رایحم

 .  ماشاهلل هزار یخوشگل خودت.  یش یم قمر قرص هیشب ماشاهلل یکن سر نیا-

 .  شد سرخ یها گونه ها آن تعارف از.  هردو از کرد تشکر نفس

 : گفت سپس

  ؟ گذشت خوش-

 : شد خارج اش نهیس از یآه مهسا

 یروح حال خودمم.  رفته خدا رحمت شهیم یسال چند همسرش.  گذشته ازش یسال و سن امخاله.  یخال شما یجا.  شکر-

 و آب زمستون چله یتو آخه گفتم منم.  یکن عوض هوا و آب یبر حتما دیبا گفتن ها داداش و مامان که شد نیا نداشتم یدرست

 . شن خالص من دست از خواستن یم انگار شتریب ؟ هوا

 .  دندیخند هرسه حرفش نیا با

 : گفت رایحم

 .  یباکماالت.  یماه نیا به ما یمهسا.  بخواد دلشونم تا-

 : گفت آرام نفس



 . یهست یمرد هر یآرزو شما.  موافقم-

.  شد شتریب غمش و بود افتاده اشیاجبار کردن عوض هوا و حال سفر ادی به انگار.  کرد سکوت و برد نییپا را سرش مهسا

 : گفت اوردیب رونیب حال نیا از را او که آن یبرا رایحم

 .  داشت نگه پا سر رو هینشر پام به پا.  بده رشیخ خدا یکرد یمعرف خودت یجا به که یخانم اون-

 : گفت مهسا

 . شناسمش یم سال نیچند.  کن اعتماد بهش هرجهت از.  هیخوب و اعتماد قابل آدم که گفتم-

 : کرد اشاره اتاقش به رایحم

 .فردا از بذار یخوا یم اگرم.  کن شروع برو کار واسه یکن هللا بسم امروز از یخوا یم اگر االن-

 : کرد لوس را خودش یکم مهسا

 .  کنند الغر خوانیم دنبالشن هاتپل یهمه که هستم یاشنبه اون دنبال.  تنبلم تنبلِ  دیکن باور.  شدم عادت بد مدت نیا.  خوام ینم-

 گاه چیه آخرش و.  بخواند درس شنبه از تا ماند یم شنبه منتظر خواند ینم درس که ییها روز رعنا آورد ادی هی. دیخند نفس

 . آمد ینم بود منتظرش او که یا شنبه

**** 

 دل یتو. نداشت یباز به یلیتما ابدا و زده هیتک بهادر به کرده بق ورود بدو همان از ؛ بود نشسته بهادر پدرش کنار اسی

 رو و رفت اش صدقه قربان دل یتو اشنوه یخواستن اخم دنید با گوهر.  بود بدقولش یعمو از یدلخور از یرد هنوز کوچکش

 .  کرده اخم چرا اسی که داد اشاره بهادر به

 : گفت وفا

 .  دیبپرس عموش از دیبا-

 : گفت گوهر

  ؟ یک-

 : دیخند وفا

 یسخت به روز اون.  کرد یقرار یب و هیگر یلیخ اسی اومد شیپ براش کار خدا ی بنده.  آدیم بود داده وعده بچم به.  شهاب آقا-

 .  مادر میکرد آرومش

 : گفت و زد لبخند گوهر

 ؟ گرفته ادی هم یآشت و قهر که شده بزرگ یک بچه نیا برم قربونش یاله.  آره یم در دلش از آد یم شهاب االن-

 : گفت وفا

 زنگ ساعت هی هر بود حال خوش قدرنیا خونمون ادیب خواد یم شهاب آقا دیفهم یوقت مادر. امبچه داره دوست عموشو یلیخ-

 . یآیم یک عمو زد یم

 : دیکش گلدارش چادر به یدست گوهر

 داره مشغله یلیخ که یدونیم خودت.  سخت کارش یلیخ شهابم خدا یبنده.  آورد دست به شهیم رو کوچکشدل زود است بچه-

 اسی کردن ناراحت وگرنه. 
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 . خارجه اشعهده از

 . انمیدرجر.  جان مادر دونمیم-



 بودند شهاب منتظر.  دندیخند زیر و ستندینگر بود دوخته چشم ونیزیتلو به و کرده بغل را کوچکش یها دست که اسی به هردو

 یاحوالپرس و سالم همه با و آمد شهاب عاقبت.  کند چپش یلقمه کی و ندیبب یتیوضع نیچن در را اسی و برساند را خودش که

 دیبا و بود اشینامزد گذشته ی هفته.  شکاندیم گردو دمش با اوشیس اما بود گرید یروزها از بهتر حالش یاندک یشاد.  کرد

 و دیفهم را منظورش یشاد و زد یچشمک او یبرا نگاهش با شهاب بود کرده درک را طیشرا یشاد انگار.  باشد خوب حالش هم

 .  کرد مهربانش ییدا مهمان یلبخند

 : دیخند بود کرده اخم او به که اسی دنید با شهاب

  ؟ چطوره من یکوچولو موش-

 .  ستین خوب-

 : دیخند بهادر

 .  پاره شیآت-

 .  کرد حلقه شهاب گردن دور را کوچکش یها دست خودش سر پشت از اشاری

 : برد باال را شیها دست شهاب.  دزد.  دزد.  ستیا-

 . بهم کن رحم.  سیپل یآقا دارم گناه -

 : رفت اسی سمت به و دیکش بغل یتو را اشاری

  ؟ بده نشون خوش یرو هی خواد ینم ما یموش موش-

 : کرد اخم اسی

 .  نداره دوستت.  قهره یموش-

 . کرد بغلش حرکت کی یتو رفت قنج بود اسی یها لب یرو که یفرنگ توت لب برق و قرمز یها لپ یبرا دلش که شهاب

  ؟ یچ بشه دوست باهاش بخواد خوشگل یخرس هی اگه یموش موش-

 : گفت یناز با اما.  کرد نگاهش درخشانش یها چشم با نبود دلش در دل که اسی

 .. شمیپ یومدیم یداشت دوست منو اگر تو.  خوام ینم-

 : دیکش شیموها یرو یدست و دیبوس را اش گونه شهاب

 .  گهید یکی به بدم رو خوشگله یخرس برم من پس.  شد فیح-

 : زد یکوچک مشت اسی

  ؟ یک به-

 .  دیکش را اش ینیب شهاب

 ؟ یک به یدار کار چه گهید.  شیخوا ینم شما یوقت-

 .  شد ظیغل اخمش اسی

 .  عمو-

 : دیخند شهاب

  ؟ عمو جانِ -

 ها دختربچه کردن بغض دنید طاقت که شهاب.  کرد نگاهش بغض با بدهد او به را یخرس بخواهد او از شد ینم شیرو که اسی

 : گفت رایحم.  دیبوس را صورتش نداشت را

 .  بهش بده اریب برو.  اسهی خودت از ترشق کله که ینیب یم.  دلش به یکرد خون.  بچمو نکن تیاذ داداش-



 : گفت شهاب.  کرد یم نگاهش سیخ یها چشم با ببارد بود کینزد لحظه هر که اسی

 .  باشه یراض ازم دیبا اسمی کیکوچ دل-

 : گفت هیگر با و کرد پنهان شیعمو آغوش یتو را سرش هیگر با بود شده تنگ او یبرا دلش که اسی

 .  عمو یبد یلیخ-

 : گفت دیخند یم که اشاری

  ؟ یدیخر تفنگ ؟  عمو من واس یدیخر یچ-

 .  داد تکان را سرش و دیخند رایحم

 : گفت اسی گوش یتو شهاب

  نه؟ مگه کنه یآشت عموش با تا دهیخر اسی یبرا رو یخرس عمو.  دخترم نکن هیگر.  زدلمیعز جامنیا که من-

 : گفت یاسی

  ؟ واقعا-

 . بود اسی کردن یآشت شروع نیهم و داد تکان یسر شهاب

**** 

 

 و رعنا به.  کردند یم اهدا زهیجا و کردند یم اعالم را برندگان که یروز.  بود شیبرا یمهم روز.  بود موعود روز امروز

 و نقش پر یروسر همان.  برود هم ییتنها کرده شرکت مسابقه نیا در ییتنها که حال که بود نیا اش دهیعق ؛ بود نگفته رضا

 زهیانگ امروزه.  دیمال شیها لب یرو یسرخ رژ و کرد سر را بود دهیخر شیبرا مهسا که یقرمز یها گل با رنگ دیسف نگار

 .  برود مراسم یبرگذار محل به و برسد خودش به که قدر آن!  داشت

 .  زد رونیب اتاقش از نگران دایو دیکش کل و دیکش دهانش مقابل دست دنشید با یب یب

 : گذاشت قلبش یرو دست نفس

 .  یب یب یوا-

 : گفت یب یب

 ( .  پدرم مادر پات ریز چشمت. ) دام و بوم پات ریز میَ ت-

 : دیبوس را یب یب ی گونه محبت با گرفت اش خنده

  ؟ باشه کن دعا واسم.  یب یب.  من برم قربونت-

 : گفت نگران یب یب

 (؟ چرا)؟  چه یس-

 : زد لب کند دعا شیبرا گفت یم یب یب به و داشت امتحان که ییروزها مانند

 .  ادیب امتحانم جواب دیبا امروز-

 : کرد نگاهش حسرت با دایو

 .  یعل حق به یباش موفق-

 یولخرج دیبا امروز ؛ شد خارج خانه از ؛ داشت یبهتر حس حال.  دیبوس را سرش یب یب.  کرد تشکر یالعمل عکس چیه یب

 یرو یلبخند ییموال خانم نام دنید با ؛ کرد نواختن به شروع لشیموبا شد نیماش سوار که نیهم.  گرفت یم دربست و کرد یم

 : داد پاسخ درنگ یب و نشست لبش



 .  جانم الو-

 : گفت بست نقش لبش یرو لبخند او ییرو خوش از که رایحم

 ؟ دخترم یخوب.  سالمت جانب سالم-

 : افزود رایحم و کرد تشکر نفس

 ؟ یایب یتون یم.  ینباش تو ومدین دلم.  رونیب میبر شام دوستام از چندتا و مهسا با خوام یم امشب جان نفس-

 یرو یطرف از و کرده شرکت جشنواره در که بود نگفته ییموال خانم به.  کرد تعلل هیثان چند دیبگو چه او به بود مانده که نفس

 .  نداشت دیبگو دروغ بخواهد که را آن

 .  امیب تونم ینم من ییموال خانوم راستش-

 : گفت رایحم

  ؟ یدار آمد و رفت ؟مشکل زدلمیعز چرا-

 : گفت نفس

 . راهم یتو االن و امسال کردم شرکت جشنواره یتو من قتشیحق.  زمیعز نه-

 .  کرد سکوت هیثان چند رایحم

 : گفت نفس

 ؟ منه با گوشتون ؟ ییموال خانوم-

 : دیکش یا خفه غیج رایحم

  ؟ ینگفت بهم چرا دختر-

 : گفت زده خجالت نفس

 . نداره خبر یکس دوستام از دوتا جز االنم.  بگم یکس به نشد روم لیدل یب  منتها کنم یم شرکت هرساله دیکن باور-
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 : گفت بود شده یاحساسات که رایحم

  ؟ میداشت ؟ یخبر یب دارم برات بعدا یول.  امروز بشنوم تونستم یم که بود یخبر نیبهتر.  دختر یکرد حالم خوش یلیخ-

 .  دیخند آرام نفس

 ناخودآگاه کرد یم صحبت رایحم با یوقت

 . افتادیم سرگرد ادی به به

 کند فکر یحت اشیزندگ ی ممنوعه مرد آن به لحظه کی یحت خواستینم گرید.  زد پس را افکارش...  و آخرشان تماس ادی به

 ایخدا بوده چه را او... بخواهد کهآن به رسد چه کردیم مشمئز را حالش بود یگرید زن به متعلق که یمرد به کردن فکر یحت! 

. 

 : آمد خودش به

 . بوده من از یلطف کم.  دیببخش خودتون یبزرگ به شما.  شرمنده-

 . افتاد یم سرگرد ادی به.  بگذارد سرش به سر نیا از شیب آمدینم دلش که رایحم

 ...  و آخرشان مکالمه ادی به



 .  زد پس را افکارش

 : آمد خودش به

 . دیببخش خودتون یبزرگ به شما.  شرمنده-

 :  گفت بگذارد سرش به سر نیا از شیب آمدینم دلش که رایحم

 شد؟ یچ جهینت بده اطالع بهم فردا حتما اما. دمیفهم رید. کنم اتیهمراه تونمینم ببخش یایب خبر خوش. دخترم باش راحت-

 :  گفت رایحم.  کندیم مطلع را او حتما که داد نانیاطم او به و گفتیچشم نفس

 . شتهیپ دلم امشب. اتبدرقه من یدعا.  جان نفس یباش موفق دوارمیام-

 :  گفت نفس

 . ازتون ممنون دارم استرس کمی خودمم-

 ... هم دیشا ؛ بود او شب امشب دیشا.  رفت فرو فکر به مقصد خود تا مکالمه اتمام از پس

 . گذاشتینم جهینتیب را یا بنده چیه یها تالس خداوند گاه چیه دانستیم

 .  دانستیم مصلحت شیبرا هرچه و بود خوش شیخدا بودن به دلش

 . کردیم غلبه احساساتش و خودش بر دیبا دیکش فیعم دم و بست را شیها چشم

 

*** 
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 ️♥بیهوالحس

 یدرباره صحبت حال در که یمجر به و دیکشیم شیمانتو به مدام را مرطوبش و لرزان یها دست که یقدر به داشت استرس

 ؛ کرد اشخسته دنیکش انتظار و یصندل یرو نشستن. سپرد گوش کردیم یسخران عرصه نیا در نهادن پا و یهنر یها تیفعال

 کرد تجسم سرش یتو بود گرفته مسابقه نیا در که را نظرش مورد عکس گرید بار کی ؛ رفت یم سر اشحوصله داشت کم کم

 !هرسال مانند درست داشت مانیا خودش به. زد هیتک اش یصندل به ؛ دیکش قیعم دم و

 را جشنواره نیا در شده برنده عکاسان نداشت قصد یمجر و آمد یم کش انگار ساعت ؛ انداخت نگاه لشیموبا ی صفحه به

 . کند فراخوان

 : گفت جانیه با سن یرو یمجر تعجبش کمال در و برد چانه ریز دست

 نیا برندگان یاسام زانیعز شما ی همه محضر در حاال و.  دیباش برده لذت برنامه از لحظه نیا تا که دوارمیام انیآقا و ها خانم-

 . کنمیم اعالم یعکاس یطهیح در رو فجر یتجسم یهنرها ی جشنواره مسابقات از دوره

 که البته.  ستینگر کردیم نییپا و باال را شیرو شیپ برق و زرق پر کاغذ که یمجر به و خورد تکان فیخف شیجا در نفس

 با و دیایب دنبالش به که زدیم زنگ رضا به تر دراز پا از دست که آخر دست و شدیم متحمل را استرس و جانیه نیهم هرساله

 .  اوردین انیم به یحرف مسئله نیا از یکس به که داد یم قسمش یکل خنده و یشوخ

 : خواند یگرید از پس یکی را برندگان یاسام یاسرفه تک با و گرفت دهانش مقابل را کروفونیم مجرد

 ... افخم دیسع یآقا جناب-

 را مرطوبش دست.  بشنود برندگان یاسام یال به ال از را اسمش که داشت دیام.  ماند رهیخ یمجر دهان به و زد پلک آرام نفس

 .  فشرد فیخف و کرد بند یصندل ی دسته به



 : گفت یمجر

 ... یموریت الهه سرکارخانم-

 کاغذ یمجر.  شد زانیآو شیها لب.  بخواند که نداشت شیرو شیپ یاسم گرید یمجر انگار و شد یم دیناام داشت کم کم گرید

 : افزود و زد تا را

 .  یخزان نفس سرکارخانوم نفر نیآخر و-

 را خودشان بودند برندگان جز که ییها مرد و زن و گرفت اوج حضار یها زدن دست یصدا.  شد پژواک سرش یتو اسمش 

 شیپاها به.  کردند یم بش و خوش شانیها زهیجا ی کننده اهدا با ارزشمندشان ی زهیجا یاهدا حال در و رساندند سن یرو به

 که یتیجمع به.  بود تیموقع نیهم و لحظه نیهم منتظر ها سال.  نبود یحال یب وقت حال.  شد بلند یصندل یرو از و داد قدرت

 شد متوقف لحظه همان در زمان و کرد نگاه شدیم شیپ از شیب قشانیتشو یصدا لحظه هر و نداشتند یخاموش قصد انگار

 نگاه گرید بار کی هیزاو همان از کرد یسع و چرخاند را سرش.  خورد چشمش به تیجمع انیم را یآشنا شخص کرد احساس.

 ذهن از دور به زدنش توهم آدم همه نیا انیم که بود زده پس را تهش و سر یب افکار و بود کرده فکر او به قدر آن حتم به.  کند

 یابرو و چشم همان ، شیر ته همان با ، شباهت اندازه همان به هم آن او به هیشب یشخص انگار نه زد پلک بار نیچند ؛ نبود

 هیشب اندازه نیا به تا نفر کی شد یم مگر.  آورد یم بند را نفسش که بودند رایگ قدر آن انگار که یچشم دو ؛ نافذ رنگ اهیس

 خود.  بود خودش.  کرد ینم اشتباه نه!  تشیجد و صالبت همان با!  شیابروها انیم کمرنگ اخم همان با ، باشد ییموال شهاب

 انیم هم آن ؛ شناخت ینم که یتیجمع انیم هم آن ، بود خودش.  زد یم یشناس فهیوظ از دم تلفن پشت که یکس!  ییموال شهاب

 حالش هم باز ها مدت تا و برود و زدیبر برهم را شیها هیفرض ی همه تا بود آمده.  بودند شده روحش سوهان که ییها قیتشو

!  نبود باهوش و رکیز نداشت اگر که. شد ینم سرگرد که نداشت اگر داشت حالش در یخاص تبهر او نظرش از.  کند خراب را

 ... که شد ینم اگر

 نیچن در را او سرگرد خواست یم دلش قدر چه ، یمنطق و لیدل چیه یب چرا دانست ینم. آمد خودش به و کرد نگاهش هیثان چند

 را اش ییکذا و موقع یب احساسات و خودش قدر چه اشدخترانه افکار ی همه ی اندازه به اما.  کند افتخار او به و ندیبب یطیشرا

 او و شدند یم آوار سرش یرو کردند یم قشیتشو و زدند یم دست که یکسان و تیجمع یهمه انگار حال و بود فرستاده لعنت

 اشزهیجا و رفت یم سن یرو به دیبا ، بود مانده یدوراه کی انیم.  نبود خودش دست قلبش ضربان. کردندیم خطاب بازنده را

 زمان هر از تر ظیغل اخمش انگار.  داد ینم او به ییرو شیپ ی اجازه ییموال رنگ اهیس یرایگ یها چشم اما گرفتیم را

 .  آمدیم یگرید زمان هر از تر شیب او به اخم نیا کرد یم حس چرا. بود یگرید

 را نیزر یطوب سیتند تواضع با و نشست شیها لب یرو یحیمل لبخند.  رفت سن به یمنته یها پله یسو به و گرفت او از نگاه

 یبرا دینفهم هم خودش شد بلند یصندل یرو از شهاب.  بود یگرید زمان هر از تر درخشان امشب شیها چشم.  گرفت دست در

 مراسم به آمدن چرا که نبود ریباورپذ هم خودش یبرا. رساند مراسم نیا به را خودش دیشن اش مکالمه و رایحم از یوقت چه

 .. حال اما!  نفهمد که!  ندینب را او نفس که بود نیا تشین.  بود مهم قدر نیا شیبرا

 آدم و سالن کرد حس.  شد رو به رو اش ناباورانه نگاه و سردرگم یذهن با ؛ زد برهم را معادالتش و دید را او دخترک نشد اما

 آوردند یم هجوم شیسو به همه شیها
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 بیعج سالش و سن و او یبرا یباز وانهید همه نیا. گذشتیبرم را آمده راه دیبا!  رفت یم دیبا ؛ دیکش لباسش ی قهی به یدست

 آن در قدر چه ؛ نشسته شیها لب یرو یمحجوب لبخند ؛ کرد او به یگرید نگاه.  ندیبب را او بار نیآخر یبرا که بود آمده.  بود

 شیها گونه یرو اشیروسر یها گل یسرخ انگار که بایز قدر آن.  بود شده بایز امشب قرمزش یها گل با دیسف یسنت یروسر

 و رفت در حضار انیم شیها چشم!  نبود اما گشت سرگرد دنبال به چشم با تیجمع انیم از ناخودآگاه نفس.  بودند کرده تیسرا

 را او که یقدر به. بود شده وانهید که بود کرده فکر او به روزها نیا در قدر آن یآر ؛ بود زده توهم حتم به!  نبود او و بود آمد

( چل و خل" ) وهیل َکلو"  یب یب قول به که گفت یم او به و کرد یم اشمسخره گفت یم رعنا به اگر.  دید بهیغر یتیجمع انیم

 نیتحس با همه ؛ آمد نییپا ها پله از چگونه دینفهم.  کرد تشکر و گرفت را بودند کرده اهدا او به که ییایهدا و سیتند.  است شده

 شد یم مگر! نبود اما.. ستینگر بود نشسته جا آن ییموال شهاب که یفیرد به گرید بار کی او و کردند نگاه جوان عکاس به

 دیچرخ یم سرش دور سالن و آمد ینم باال نفسش!  اخمش همان با!  بود خودش که خدا به! نبود توهم نه اما ؟ باشد زده توهم

 نیتحس نگاه از یحت ؛ دینفهم چیه گرید جشن از ؛ کردیم را اشیروزیپ ذوق دیبا و بودند شده نهال بود کاشته که ییبذرها حال.

 حس مدام.  برود کجا خواهد یم دانستینم.  شد خارج سالن از یوقت ؛ دادندیم نشان گریکدی به دست با را او که گرانید

 ... اما دهید را سرگرد کردیم



 با که ییها نیماش به یحت ؛ کرد زدن قدم به شروع ابانیخ ی هیحاش در ؛ گرفت دست یتو را فشیک و گذاشت فیک یتو را ایهدا

 .  نکرد نگاه شدند یم رد کنارش از بوق

 تر ریگ دل یا جمعه هر از دوشنبه نیا چرا ؟ بود جمعه امروز مگر اما.  بود شهیهم از تر ریگ دل یادیز ؛ کرد آسمان به ینگاه

  ؟  بود

 چهره نیا.  برود خانه به توانستیم مگر سردرگمش ذهن و روز و حال نیا با.  کجاست قایدق مقصدش دانستینم اما زدیم قدم

 به بود برگشته انگار.  بود بازنده یها آدم روز و حال نیا!  نبود بودند کرده اهدا او به سیتند که یکس ی برازنده روز و حال و

 یتو را شیها غصه و دادیم قورت را بغضش که خواباند یم گوشش یتو چنان و کرد یم حقش در ینامرد هوشنگ که یزمان

  کند هیتخل را خودش و. دیبرز اشک یا قطره خواست یم او از و کردیم بغلش یب یب که یقدر به.  ختیریم دلش

 : زد لب ستادیا شیپا مقابل یرنگ زرد یتاکس

 !صالح امامزاده-

 : زد لب و داد تکان یسر سالخورده ی راننده

 .  دخترم شو سوار-

 یب یب حتم به و بود گذشته هم هشت از ساعت.  کرد پرت نیماش یصندل یرو را کرختش تن و کرد باز را نیماش در جان یب

 به لرز داغش یشانیپ و سرد ی شهیش برخورد.  دوخت چشم رونیب به و داد هیتک نیماش ی شهیش به را سرش.  شد یم نگرانش

 . بود کرده تب هم دیشا دانست ینم.  انداخت جانش

 ! نبود بلد را بودن اعتنا یب گاه چیه!  نتوانست اما باشد اعتنا یب خواست.  دیلرز شیپالتو بیج یتو لشیموبا

 خواست.  شد قطع ارتباط که ستینگر لشیموبا ی صفحه به مات و گنگ قدر آن!  بود رعنا ؛ کرد نگاه را صفحه یرو ی شماره

 : داد پاسخ و دیبلع را دهانش آب.  بود روشن گرید بار کی لشیموبا ی صفحه که ردیبگ را رعنا ی شماره

 ؟ الو-

 : دیچیپ گوشش یتو رعنا جانب به حق یصدا

 ؟ ییکجا معلومه چیه ؟ نفس-

-.... 

 .  خانوم یشد لیسه ی ستاره ؟ ید ینم جواب چرا تویگوش.  گرفتم سراغت یب یب از بار هزار صبح از-

-... 

 

 برابر در که یبار نیآخر از دانست ینم.  دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی نفس.  کرد شیصدا گرید بار کی رعنا

 ؟ دیبگو خواست یم چه از اصال.  کند انیب را احساساتش نبود بلد که بود بدبخت قدر چه.  بود یزمان چه بود شده مغلوب اشکش

  ؟ کرد یم مالشان لگد تمام یرحم یب با بار هر که یا دخترانه یها یفانتز از ؟ شیها توهم از

 : کرد خطابش گوشش یتو یعصب رعنا

  ؟ الو ؟ منه با گوشت ؟ نفس-

 : زد لب آرام.  کرد نگاهش جلو ی نهیآ یتو از راننده و کرد پاک را صورتش گرید دست با

 .  دیپر آنتن دیببخش.  آره-

 : گفت کرد دایپ شیتشو اش نگرانب او شیصدا دنیشن با که رعنا

  ؟ خوبه حالت ؟ شده یچ-

 : دیلرز اش چانه نفس

 ! ممنون خوبم-



 : گفت رعنا

 . یومدین هنوز رونیب یرفت یعصر از ؟ تو ییکجا-

 : گفت یلرزان یصدا با.  شد یم وانهید داشت گرید.  داد قورت را بغضش نفس

 ! فجر جشنواره بودم رفته-

 . بست محکم را شیها چشم نفس

 : دیکش کالفه پوف رعنا

 ؟ یرفت تنها باز ینگفت بهم چرا پس-

 . دوخت چشم رونیب به اضطراب با و گشود را شیها چشم نفس

 .  رفتم تنها.  آره-

 : گفت یسرخوش با رعنا

 ؟ جینتا شد یچ یوا-

 .  بودم ها برنده جز-

 : گفت آرام کرد حس تلفن پشت از را او لرزان یصدا که رعنا

 ؟ آره ؟ یکن یم هیگر یدار ؟ چته ؟ نفس-

 : کرد زمزمه

  ؟ کنم هیگر من یدید یک.  نه-

 !  بود گفته دروغ اما

 : دیکش باال را دماغش آب

 .. رعنا-

 : گفت نگران رعنا

 . نفس بگو یزیچ هی توروخدا ؟ تو شده چت رمیم یم دارم یوا ؟ جانم-

 شد متوجه رعنا انگار
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 . دادیم حیترج یزیهرچ به را سکوت و ییتنها است ناراحت یوقت دانستیم

 : زد لب نفس  هیثان چند از پس

 ...بود تیجمع ونیم.. کرد یم نگاهم داشت بود خودش.... نبود توهم خدا به بود اومده... دمشید من.. من رعنا-

 : گفت گنگ رعنا

 ؟ بود اومده یک-

 . دندیچک یم شهیش یرو نم نم باران قطرات.  دوخت چشم رونیب به و دیگز لب نفس

 ! ییموال خانوم برادر هیشب قدر نیا یکی ؟ شه یم مگه -

 : زد لب باشد اعتراف وقت و شده ییخطا مرتکب که انگار نفس.  شد حبس اش نهیس یتو نفس رعنا



.  زدم پسش المیخ تو اومد یم بار هر خدا به دارم یبد احساس.  رعنا بده حالم.میا جنبه یب یلیخ ما یگفت یم راست تو... رعنا-

 دوست شهیهم ادتهی... مامان هی...بابا هی... خونواده هی... یعاد یزندگ هی.  هیبق مثل میباش یمعمول میخواست یم فقط ما.. دونم ینم

  ؟ دنبالمون نیماش با ومدیم میداشت بابا ننه هیبق مثل میداشت

 .  دیچک چشمش ی گوشه از گرید اشک قطره کی

 چانه با و شد یجار گونه یرو شیها اشک.  بود دهیند درمانده اندازه نیا به را نفس گاه چیه.  بود مانده خط پشت مبهوت رعنا 

 : گفت لرزان ی

 . ستین ها حرف نیا وقت االن.  دنبالت میآ یم رضا با ؟ ییکجا بگو.  باش آروم.  خب یلیخ-

 : داد قورت را بغضش نفس

 . امیب عقل سر دیشا.  بخوره ام کله به یباد هی خوام یم.  گردم یبرم خودم.  این نه-

 : کرد فوت یگوش یتو را نفسش رعنا

 ؟ یریم یدار کجا بگو الاقل خب یلیخ-

 : زد لب آرام نفس

 .  صالح امامزاده-

 : گفت یگوش یتو نگران رعنا

  ؟یبخور غصه نمینب.  میکن یم حلش باهم ایب برگرد.  نفس نکن سرزنش خودتو-

 : دیچک چشمش از گرید قطره کی نفس

  ؟ مویشد بزرگ یبچگ اوج تو که ییروزها ؟ میکرد سرکوب عمر هی که ییها کمبود ؟ میکن یم حل رو یچ-

 : ختیر اشک شیپا به پا رعنا

 .  برم قربونت-

 : دینال نفس

 ... نشد رعنا.... خدا به... اما... کنم فکر بهش خواستم ینم اصال من کن باور نه؟ کردم یبد کار-

 : گفت رعنا

 .. شهیهم مثل.  میزن یم حرف باهم جا نیا ایب.  وونهید.  یکرد یبد کار تو گفته یک-

 سر قدر آن دیبا.  بود یفرار او از لبخند اما.  بخندد یاندک دیشا تا گذاشت سرش به سر تلفن پشت رعنا.  گفت یا باشه نفس

 .  باشد نداشته خاراندن سر وقت که کرد یم کار گرم را خودش

**** 

 

 او به و رفت یم یمانیا حاج ی خانه به امروز.  نبود ازش یخبر رفته عسل ماه به که یزمان از لهراسب ؛ نشست نیماش یتو

 دور شهر نیا از یمدت اگر.  کند منتقل یگرید شهر به را خودش و بسپارد یگرید شخص به را هوشنگ ی پرونده که گفت یم

 : بست نقش اش یگوش یرو یساجد سروان ی شماره.  بود نفعش به شد یم

 ؟ بله-

 : گفت یساجد سروان

 .  قربان سالم-

 .  سالم-



 ... یخزان خانوم خط قربان-

 .  دیپر کالمش انیم

 .  بسپره یا گهید شخص به رو پرونده.  کنم یم صحبت یحاج با امروز-

 : گفت یساجد

 ... اما قربان-

 : برد باال را شیابرو یتا کی

 ؟ شده یچ-

 دیبخوا دیشا گفتم و نکردم گوش رو مکالمه انتها تا یحت بنده.  قربان شماست شخص به مربوط شده شنود که یا مکالمه موضوع-

 .  دیباش انیجر در

 : دیپرس متعجب شهاب

 ؟ من ی درباره-

 : گفت یساجد سروان

 ؟ هیچ شما دستور.  قربان بله-

 .! نتوانست دیبگو نه نتوانست.  فرستاد رونیب صدا با را نفسش

 !  میگوش یرو بفرست رو مکالمه-

 .  اطاعت-

 حرف دوستش با که نفس نیغمگ و یدار خش یصدا.  سپرد گوش را بود شده فرستاده لیموبا یرو که ی مکالمه بعد یلحظات

 .  دیچیپ گوشش یتو نبود خوب حالش ایگو و زد یم

 نفس و"  بود اومده یک"  دیپرس نفس دوست که یوقت هم آن افتی انقباض شیها چهیماه و کرد مشت فرمان دور را شیها دست

 ! " ییموال خانوم برادر هیشب قدر نیا یکی ؟ شه یم مگه"   داد پاسخ ممکن لحن نیتر درمانده با جوابش در

.  گذشت یم ابانیخ یسو از شتاب با و بود گرفته را اشبچه دست یمادر ؛ کرد نگاهشیرو به رو به.  شد ذوب آرام آرام قلبش

 . بود کرده بچه یبال سپر را خودش که یحال در

 . 

 ایم ، مرو آه

 نیمنش دور ، مشو کینزد

 وندیمپ من به ، مکن کوچ

 مساز دهیخم مرا ، مکن تباه مرا

 که دیبا ما

 میکن پرواز

 یمواز خط دو چون

 هم با

 وندندیپ ینم هم به که

 شوند ینم دور گریکدی از زین که

 وعشق



  است نیهم

 

 *السمان غاده*
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 هوالقدوس

ِرء کُلِّ  َمهُ یق ِسنُ یُ  ما ام   .ح 

 ( *ع) یعل حضرت*  دهد انجام کوین که است یزیچ آن یکس هر ارزش

 دل ریگ بانیگر که یحس ریدرگ را او.  بود کرده ناراحت را او ناخواسته ای خواسته اما کند ییهوا را دخترک خواست ینم دلش

 برود شیسو به و دهد رخ یاتفاق کی دیبا کند فراموشش و بکند دل او از خواست یم که بار هر چرا.  بود کرده شده هم خودش

 خارج آرام دهان از را نفسش و بست را شیها چشم.  چسباند یصندل به را سرش و فشرد محکم فرمان دور را شیها دست. 

 یتو پوستان سرخ انگار.  کند منتقلش بندر به که بخواهد او از و کند صحبت یحاج با توانست یم چگونه طیشرا نیا در.  کرد

.  بود گذاشته جا یخزان نیحس ریام دیدخترشه فکر در دلش و عقل و بود افتاده ریگ یسخت یدوراه انیم.  دندیکوب یم طبل سرش

 یم جلوه تر بایز را صورتش که قرمزش یروسر یها گل انیم ؛ کردند یم قشیتشو که یتیجمع انیم سالن همان یتو هم آن

 پس شیآرزو تنها و زد یم پا و دست اش رفته دست از ینوجوان و یکودک ی شده سرکوب و ناکام دوران در که یدختر . کرد

 !بود کوچک شیایدن قدر چه ایخدا.  بود یمعمول یزندگ کی ، نشیدورب لنز و ها لحظه شکار از

 در به را خودش شیپ از شیب لحظه هر قلبش و رفت ینم یرانندگ به دلش و دست انگار ؛ اما بود یمانیا حاج ی خانه مقصدش

 یاضربه آرام و کرد مشت را دستش ؛ زدیم حرف یمانیا حاج با دیبا.  زد یم برهم را معادالتش و دیکوب یم اش نهیس وارید و

 به و دیکش صورتش به یدست.  بود کالفه اشوامانده دل نیا از ؛ خودش دست از ، بود شیتجر انگار مقصدش اما ؛ زد فرمان به

 عجله انگار! کنند عبور خبابان از خواستند یم که یکودک و مادر از یخبر حال.  درآورد حرکت به را نیماش.  آمد خودش

 تلفن پشت نفس که ییها همان از داشتند یمعمول یزندگ کی هم ها آن دیشا دانست یم چه یکس. شان خانه به دنیرس یبرا داشتند

 را ساعدش.  گرفتند شدت و دندیچک ینم شهیش یرو ناز با گرید حال باران قطرات.  راند شیتجر یسو به.  داشت را شیآرزو

 یکی شه یم مگه"  دیچیپ گوشش یتو گرید بار کی دخترک یصدا.  کرد تیهدا را فرمان گرید دست با و داد هیتک پنجره به

 "؟ ییموال خانوم برادر هیشب قدر نیا

 !  او به رسد چه.  است داشته حضور تیجمع آن در که شد ینم باورش هم خودش یحت!  دانست ینم زیچ چیه گرید دانست ینم

**** 

 و شده سبک کردیم احساس.  داشت یبهتر احساس ارتیز و نماز خواندن از پس ؛ داشت نگه دست با را دارش گل دیسف چادر

 ابدا که بود خودش به اگر ؛ بود ناراحت هم هنوز اما.  بکشد نفس توانست یم قبل از بهتر و ستین نیسنگ قبل نسبت به قلبش

 را یگرد شب عمرش در شده که هم بار کی خواست یم دلش که بود ییها شب آن از امشب بازگردد خانه به خواست ینم

 که یقدر به خواست یم یب یب جنس از بغل کی دلش.  کرد نجوا لب ریز یذکر و نهاد شیزانوها یرو را سرش.  کند تجربه

 آرام و و دیبوس را مهرش. کند نتیام احساس و بفشارد کننده مرطوب کرم و دار هل عطر از پر درآغوش را او توان ی همه با

 یها چشم و بود سرخ یکم اش ینیب کرد نگاه صورتش به نهیآ در ؛ کرد مرتب سرش یرو را چادرش.  شد بلند نیزم یرو از

 در شدنش دهیبرگز توانست و برد فشیک یتو یایهدا به یپ تازه انگار زد خودش یرو به یلبخند.  بودند کرده پف یاندک

 از پس کدام هر که ییها مرد و زن از بود پر صحن.  دیپوش را شیها کفش و گرفت دست یتو را فشیک.  کند باور را جشنواره

 شد ینم ریس شیتماشا از که یقدر به بود بخش آرامش رنگ یآب گنبد ؛ کرد سربلند.  داشتند عجله رفتن یبرا ارتیز و نماز

 دل و درد تا بود آمده.  ستینگر کردندیم یدلبر کیتار آسمان در و دندیدرخشیم شب در که ینوران یها گلدسته و منار به  ؛

 عاقبت دانستینم.  کرد نگاه گرید بار کی گند به و ختیر نگاهش یتو را شیها حرف یهمه.  کنند باز سر جا نیهم را شیها

 بعدش... بعدش و ردیبپذ ها سال نیا ی همه مانند درست بد و خوب چه را اش یزندگ قتیحق دیبا دانستیم شد یم چه دل نیا

 را تالشش و دیکش ینم پس پا او و گذاشتیم پا الشیخ به باز بعدش روز صبح هرچند. کند فراموش گرید باره کی را زیچ همه

 تا شهیهم.  شود قرار یب گونه نیا و کند تجربه دلش یتو را یحس نیچن بود توانسته بار چند مگر.  نکند فکر او به که کردیم

 خانم برادر اما کرد ینم اعتماد یهرکس به و بود محتاط دوستانش با برخورد در چه و کار محل در چه داشت امکان که ییجا

 قطره کی که یقدر به.  زد زل ها گلدسته و گند به و ستادهیا جا همان قهیدق چند دینفهم.  ختیر برهم را شیها هیفرض ییموال



 مشهد به یب یب همراه به داشت آرزو ییروزها چه.  کرد پاک را اشکش چادر ی لبه با دیچک چشمش ی گوشه از گرید اشک

 عادت.  ماند یم رهیخ او دهان به و دیکش یم دراز اش سجاده کنار او خواند یم نماز نشسته که یب یب بود که تر بچه.  برود

 بروند مسافرت به باهم و کند دعا بخواهد یب یب از اش یبچگ یایدن همان با که بود نانوشته قرار کی انگار.  بود اش یشگیهم

 به باهم و بطلبد را ها آن روز کی که خواست یم رضا امام از اش لهجه همان با و برد یم باال را شیها دست یب یب و
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 یسو آن برود که کرد گرد عقب ؛ گرفت گنبد از نگاه دیکش قیعم نفس!  نشد قسمتشان و نرفتند گاهچیه هرچند.  بروند مشهد

 و شد رها دشیسف چادر پر از دستش و ستادیا مات بودند گرفتن وضو حال در مرد چند که یرنگ یآب حوض کنار درست صحن

 بود؟ شده بیتعق!  نداشت امکان نه. شد یخال دلش از بود شده جمع دلش در که یآرامش ی همه

**** 

 به را کتش اور.  دیوزیم یسرد باد ؛ گذشت ها مرد و زن انیم از.  دیباریم آهسته و نم نم باران.  رساند صحن به را خودش

 و بود یسخت کار یخزان نیرحسیام دختر کردن دایپ.  بودند گرفتن وضو حال در مرد چند ستادیا یحوض کنار ، چسباند خودش

 به.  نبود او از یاثر گذشتند یم کنارشان از شتاب با که یتیجمع انیم چرخاند چشم ؛ بود بازگشته خانه به االن تا دیشا حتم به

 اش یشانیپ یرو رنگش اهیس یموها.  زد اش زده باران یموها به یدست و دیکش کالفه پوف آنتن نبودن با کرد نگاه لشیموبا

 مشت را دستش.  باشد رفته یزود نیا به نداشت امکان ؛ کرد نگاه اطراف به دقت با و زد کمر به را دستانش.  انداخت هیسا

 یم نگاه گنبد به و او به پشت که یزن به نگاهش بود محض اشتباه هم ابتدا همان از آمدنش اصال.  برود که کرد گرد عقب و کرد

 یدلخور رد انگار بود هرچه.  بود زده نم  شیها چشم.  خورد گره او به نگاهش و برگشت باره کی به زن.  شد معطوف کرد

 ساله نُه غش و غل یب دختران به هیشب را او و گرفته قاب را صورتش قرص آمد یم او به چادر.  کرد یم داد یب نگاهش یتو

 انشیگر و جان یب یصدا گرید بار کی و کردند نگاه هم صورت به هیثان چند.  داد یم نشان اند دهیرس فیتکل سن به تازه که یا

 ی لبه با را باران قطرات و دیکش صورتش به یدست و کرد جور و جمع را خودش یسخت به نفس.  خورد زنگ گوشش یتو

 گام با جوان مرد.  بود اش یواقع خود و نبود توهم هم بار نیا که خدا به!  بود خودش نه اما زد پلک بار نیچند.  کرد پاک چادر

 شوکه آمدنش از که او مات یها چشم از نگاه که آن یب ؛ برداشت قدم کرد یم نگاه او به زده رتیح که نفس یسو به بلند یها

 آرامش توانست یم قدر چه شیآال چیه یب صورت نیا و رنگ یعسل معصوم یها چشم نیا.  ستادیا شیرو به رو ردیبگ بود

 به که گرید حرف هزار و یدلخور یجا به حال.  ندیبب تر واضح را شهاب صورت تا گرفت تر باال را سرش نفس.  باشد بخش

 او تنها بفهماند او به خواست یم انگار.  کرد خوش جا شیابروها انیم یکمرنگ اخم و کرد نگاهش جانب حق یکم بود گفته رعنا

 ها مدت تا که یحس.  زد شهیر دلش یتو غم مانند یحس کی دنشید از.  کند نگاه یکس به تیجد با و کند اخم است بلد که ستین

 : زد لب و کرد سرگرد به نگاه افسوس با و رفت ادشی سالم.  کرد یم ینیسنگ قلبش

 ؟ دیکن یم بمیتعق ؟ جا نیا شما-

 : افزود و دیگز لبش درون از نفس که بدهد را جوابش خواست شهاب

 خوامیم و دارم قرار جانیا. دردربه هوشنگ با دیکنیم فکر دیشا.  دمیپرس یا احمقانه سوال چه.  دیکن یم بمیتعق که معلومه-

 .  کنم پخش و رمیبگ مواد ازش

 که بود بزرگ قدر آن.  کرد نگاه خودش بزرگ و یداشت دوست گنبد به و گرفت دست در را چادرش پر و دیکش قیعم دم نفس

 . داشت جا دلش یتو یها حرف ی اندازه به

 ! بود ریدلگ

 : کرد خطابش تیجد با شهاب

 ؟ یرونیب شب وقت نیا تا چر-

 : زد لب یدارخش یصدا بانفس

 ! سیپل فِ یوظا ؟ دستوراتتونه جز-

 که یلرزان یصدا با و کرد نگاه گنبد به گرید بار کی نفس.  کرد یم نگاهش اخم همان با و نداشت گفتن یبرا یحرف شهاب

 : زد لب داشت لرزشش کردن مهار در یسع



 انسان حس و اش فهیوظ نه و اجبار سر از نه.  منه یحرفا یرایپذ گوشش که یکس یبرا بزنم حرف کمی که.  جا نیا اومدم-

 .کنه بازخواستم که نیا بدون.  دهیم گوش هامحرف به اش دوستانه

 بکشد آتش به را جانش یهمه خواستیم شیها حرف با دختر نیا.  کرد زیر را شیها چشم ؛ شد بسته و باز شهاب ینیب ی پره

 دیبگو خواستیم که ینافذ یها نگاه مدل آن از.  کند بس خواست او از اش نگاه با برنداشت او از چشم.  کند عالمش یرسوا و

 .  رفت یم بعد و زد یم را شیها حرف دیبا.  نبود مهم شیبرا انگار نفس اما.  است بس تیها طعنه

 :  کرد اشاره گنبد به نفس

 .  ذاره ینم سرم رو بودنش جمع حواس منت که یکس یبرا بزنم حرف تا جا نیا اومدم-

 باز سر هیگال از کشیکوچ دل و نداشت یتمام قصد اش یدلخور انگار.  دیچک چشمش ی گوشه از سمجانه اشک قطره کی

 .  بود شده سرخ اشینیب.  کرد پاک را چشمش ریز اشک خشم با.  بود کرده

 : کرد خالص را آخر ریت یا رفته لیتحل یصدا با

 .  بکنم ششیپ رویکی تیشکا تا اومدم-

 .  برگردد تا گرفت فاصله گام کی

 : کرد خطابش شهاب

 ؟ یشد ؟سبک یخزان نیحس ریام دختر شد تموم هات حرف-

 و ریناپذ نفوذ اندازه همان به بود نگاه همان شهاب نگاه!  شناخت یم را پدرش.  آمد بند بار نیا او حرف از نفسش جوان دختر

 .  برد نییپا را سرش.  برد خودش با را دخترک دل اما سخت

 بدنش در ضعف قدر آن.  ستدیبا شیپاها یرو توانست ینم و بود سردش.  کردیم ییخودنما نفس صورت یرو باران قطرات

 .  فتدیب پس بود کینزد که داشت

 : افزود تحکم با شهاب

 . میبزن حرف نیماش تو میبر-

 خوا نفس
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 : گفت تیجد با بار نیا شهاب که کند ممانعت خواست

 . نیماش تو نیبش برو. ستین مهم!  دستور.  فهیوظ انجام کن یتلق حرفمو یدار دوست یهرچ.  ستین وارد یحرف چیه-

 !نبود بلد بخواهد او از نرم توانستینم

 بود یجد کالمش قدر آن.  کند زنده و بکشد بارها را او نگاهش با خواست یم امشب مرد نیا.  کرد نگاهش و کرد بلند سر نفس

 . اوردیب نه نتوانست که

 کرده ابهت با را او که بلندش قد و پهنش یها شانه که اک سر پشت به نفس و رفت یخروج در یسو به و کرد گرد عقب شهاب

 یرو یگرید از پس یکی.  بردارند سرش از دست نداشتند قصد انگار باران قطرات.  بست آرام را شیها چشم و کرد نگاه بودند

 .  رفت رونیب و داد قرار گاهشیجا در را نماز چادر. زدند یم بوسه صورتش

.  زدند یم کنار را باران قطرات که ییها بافکن برف انیم هم آن دید ابانیخ یسو آن را نفس.  بود نشسته نیماش یتو شهاب

 بلند چندان نه یها قدم با سرگرد نیماش دنید با ؛ گشت یم او دنبال به انگار.  کرد یم نگاه اطراف به و بود مانده مستاصل نفس

 .  بود زده خی صورتش و بود دهیچسب اش یشانیپ به سشیخ یموها که یحال در هم آن برداشت قدم او نیماش یسو به

 روز چند که ییها کفش به و بود نییپا سرش.  گذاشت شیپاها یرو را نشیسنگ فیک.  بست را در و شد نیماش سوار آرام

 او که ییجا خواست ینم گرید.  برود بعدش و بشنود را سرگرد یها حرف که بود آمده انگار.  ستینگر بود دهیخر گذشته

 . برود دارد حضور



 حرکت با داشت ضعف و بود سردش هنوز که نفس.  دارد لرز و است کرده خی دخترک دانستیم کرد روشن را یبخار شهاب

 مین.  اوردیب انیم به یحرف نداشت قصد انگار و بود غرق سکوتش یتو شهاب.  کرد نگاه شیرو به رو به و کرد بلند سر نیماش

 جور کی دیشا دانست ینم ؛ بزند یحرف دیبا کرد حس.  بود درد پر و نیغمگ هم رخش مین انداخت دستش کنار دختر به ینگاه

 ! ییجودل

 :  زد لب کند نگاه دستش کنار دختر جانب به کهآن یب

 . یستین هوشنگ همدست تو-

 یلرزش چیه یب محکم که ییها صدا دسته آن از.  بود رایگ و بم.  نبود ییصدا چیه هیشب شیصدا ؛ سپرد گوش شیصدا به نفس

 .  زد یم حرف

 : افزود شهاب

 . بده حق بهم.  کرد جابیا نویا شغلم. ستمین منکرش.  گذاشتم پا به برات اگر.  کردم بتیتعق اگر-

 . نکرد افتیدر نفس از یالعمل عکس چیه

 .  کرد یم غرق دینبا که یافکار یتو را او بدجور سرگرد یها حرف!  بود منگ.  بود جیگ دخترک

 دست شیرو شستش انگشست با و ستینگر بود مانده جا به شیرو یسوختگ از یرد که دستش به و داد قورت را دهانش آب

 کند فراموش را شب ان ی خاطره خواستینم.  بست شیها چشم آرام و بست نقش چشمش مقابل شب آن خاطرات.  دیکش

 و یگلنگ ی خانه همان.  خواست یم را اش یب یب دلش و بود بد حالش! بود تیجد کمال در که شبش آن یمهربان و سرگرد

 . بود شاهپور آقا یدولپ فالفل اش یورود که یا محله

 ! نه.  یهست یکس دستهم تو بگم بهت که ومدمین-

 : کرد میترس یفرض خطوط فرمان یرو آرام و کرد مکث

 . دارن یا فهیوظ هم قبال در ها آدم ی همه یدون یم-

 رخ مین به شهاب. آمد ینم نییپا موضوعش از رقمه چیه که یطور به! بود نیقوان و فیوظا با کارش و سر مرد نیا انگار

 زل شیرو به رو به بزند پلک که آن یب نفس.  بود ذهن از دور به هم خودش یبرا یحت ها حرف نیا گفتن ؛ کرد نگاه دخترک

 !غم و یخوش انیم داشت یحس کی.  است ریدرگ ذهنش و سپرد یم گوش شیها حرف به دقت با بود مشخص.  زد

 :خودآوردبهاورااز سرگرد یصدا

 داستان براش ذهنشونه یتو یسوال اگر که.  بخورند چاقو نرن کیتار و تنگ یها کوچه یتو که. باشن خودشون مراقب که-

 ... بزنند حرف... نسازن

 دستش افسارش انگار.  بود یحال کی قلبش.  افتاد جانش به ناخن با و کرد بند اهشیس فیک بند به را دستش جانیه شدت از نفس

 !  نبود

 : گفت شهاب

 !  بگن شخص خود به!  ریغ شیپ نبرند دارند یا گله ؛ دارند یحرف اگه که-

 کنارش که ییاخمو و یجد مرد نیا کرد یم فکر خودش با چرا.  زد یم انیم در کی قلبش ضربان!  دیچرخ او یسو به نفس

 ؛ ستین گرم نگاه و لبخند کی فقط که یمهربان!  نگاهش خشم!  کالمش تیجد همان با یحت باشد مهربان توانستیم یاندک نشسته

 .  یکن نظاره را یمهربان کوبنده لحن و نیخشمگ نگاه کی با شودیم یگاه

 : افزود و کرد نگاه را نفس ی زده شبنم شیها چشم شهاب

 ؟ هیچ ها آدم ما فیوظا از گهید یکی یدون یم-

 یدولپ یفالفل یرو به رو درست بودند دهیرس شان محله به حال.  خورد یفیخف تکان شیها لب و شد محزون نگاهش رنگ نفس

 .  اش یداشتن دوست شاهپور آقا

 .  کند وانهید را او خواست یم سرگرد امشب که خدا به ؛ افتاد شمار به شیها نفس



 : افزود تحکم با شهاب و داد تکان ستیچ یمعنا به یسر گنگ حالت با

 . بمونند هم منتظر که-

 بار کی بخواهد او از ؛ شیسو به شود خم و ردیبگ چپش گوش ریز دست خواست یم دلش!  اشتباه ای.  دهیشن درست دانست ینم

 .  دینشن راستش سمت گوش که خورد حسرت قدر چه.  کند تکرار را حرفش گرید

**** 

 یاصاعقه چونان

 ،یآمد فرود من بر

 !یکرد َممین دو و

 دارد،یم دوستت که یمین

 گرید یمین و

 برد،یم رنج که

 که یامهین  ِخاطر به

 ...دارد دوستت

 السمان غاده
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**** 

 ️❤ شده شیرایو پارت

 

 

 میهوالحک

 تازه یهوا یاندک دلش بود؛ آورده بند را زبانس سرگرد یها حرف. بودند گذاشته نفس یهالب یرو سکوت مهر انگار

 . کرد یخداحافظ و کرد باز را نیماش در چگونه دینفهم.  گذاشتندیم سرگرد نافذ و قیدق یها چشماگر البته خواستیم

 پشت به یحت رفتن از قبل بار نیا.  دیکش نفس باشد دهیرس آب به که تنگ از دور به یماه مانتد شد ادهیپ سرگرد نیماش از یوقت

 یرو و کرد نگاه اشیخال یجا به.  برود شانیخانه یسو به تا ماند منتظر. کرد نگاهش حرف پر گرید بار کی و برگشت سرش

 کند؟ اعتماد نفس به توانستیم!  کرد مکث یصندل

 به اما ، کردند اش محاصره که یباران روز آن نشود ادهیپ نشیماش از بود داده اخطار نیماش نیهم توب بار کی که یدختر به

 که ییها حرف و زده شبنم نگاه اما ؟ ماندیم منتظر که باشد خوش دلش و کند اعتماد توانست یم شد، ادهیپ و نکرد گوش حرفش

 و بود خسته یفیبالتکل نیا از.  دیکش سشیخ صورت به یدست و بست را شیها چشم... اش درمانده یصدا ؛ گفتیم دوستش به

 . درآورد حرکت به را نیماش و کرد نگاه نفس یخال یجا به گرید بار کی.  کردیم صحبت یمانیا حاج با دیبا

**** 

 : دیچیپ گوشش یتو یمانیا حاج یصدا بوق دو از پس و گرفت را یمانیا حاج ی شماره

 .  بله-

 .  یحاج سالم-

  ؟ رهیخ.   سالم کیعل-



  ؟ آزاده وقتتون امشب-

 : گفت یمانیا حاج

 .یکرد ما از یادی!  عجب چه-

 . دیکش قیعم نفس

 ؟ دیدار وقت یک.  کنم صحبت باهاتون دیبا-

 .  بود پاسخش منتظر شهاب.  کرد مکث لحظه چند یحاج

 !یبلد که راهو.  خونه ایب-

 : زد لب شهاب

 . وقت نیا نباشم مزاحمتون-

 : کرد شیصدا تیجد با یمانیا حاج

 !  شهاب-

 است باز شیرو به شهیهم اشخانه در خودش قول به و است زاریب تعارف از یحاج دانستیم. نشست لبش یرو یلبخند

 : افزود یحاج و گفت یچشم.

 .  منتظرتم-

 کرده درست خودش یبرا که یبرزخ نیا از و زد یم حرف او با دیبا امشب.  راند یحاج ی خانه یسو به مکالمه اتمام از پس

 .  شد یم خالص بود

 .  گذشتیم ماه چند آمده یمانیا حاج یخانه به که یبار نیآخر از دانست ینم

 یمانیا حاج یخانه به شیها آمد و رفت و نداشت وقت هم خودش یبرا یحت که بود ادیز شیها تیمامور و حساس کارش قدر آن

 .بود یگرید زمان هر از تر کم

 برگ و شاخ یب دهیکش فلک به سر درختان و یفلز رنگ اهیس در به ینگاه و شد ادهیپ نیماش از دیرس شان درخانه دم به یوقت

 ! نبود یمانیپش یبرا یوقت کردیم فکر که حال و شد مانیپش شب وقت نیا هم آن آمدنش از.  انداخت

 یمانیا حاج قدر چه و آوردیدرم را نیحس حاج و گوهر یصدا و کردیم طنتیش قدر چه اطیح نیا در که افتاد ییروزها ادی به

 دارد دوست که قدر هرچه و باشد راحت شهاب بگذارند که کردیم زد گوش ها آن به و کرد یم یباز او با حوصله و صبر با

 .  کند یباز

 : دیرس گوش به خانوم مهناز یمانیا حاج همسر یصدا ؛ گذشت لحظه چند. گرفت فاصله ها سال آن از در زنگ فشردن با

 ؟ هیک-

 : کرد یا سرفه تک

 .  خانوم حاج شهابم-

 : گفت یخوشحال با آمد ذوق سر شهاب یصدا دنیشن با که خانم حاج

 ...زدلمیعز بفرما...پسرم بفرما.  یاومد خوش-

 را اش توجه که بود وارید ی گوشه اشکهنه ی دورچه و بود یخاک و گرد چیه یب شان خانه اطیح.  آمد در کیت یصدا سپس

 : کرد نگاهش محبت با و آمد شهاب استقبال به مهناز.  برد یکودک یها سال به را او و کرد جلب

 .  یاومد خوش یلیخ پسرم سالم-

 .  داد را جوابش احترام با و کرد سالم شهاب

 . ببوسد مهر با را اشیشانیپ و شود خم شهاب شد سبب اشانیقد تفاوت. دیکش درآغوش را او مادرانه مهناز



 ...  یایب تو تا... مادر شد خشک در نیا به چشمم . رمردمیش. پسرم نمتیب یم حالم خوش قدر چه-

 ..امشرمنده.  خانوم حاج ممنون-

 . دیبوس را او دست شهاب و زد اششانه یرو یا بوسه مهناز

 :کرد هیگال مهناز

 .  یومدین وقته یلیخ-

 : کرد سرخم متواضع شهاب

 !ببخش! منه از یکوتاه. شماست با حق-

 : کرد نگاهش مهربان یها چشم با و زد لبخند.  دیکش قیعم نفس مهناز

 . کنم نگاهت ریس دل هی خوامیم نیبش.  آدیم االن.  گهیم برام یحاج. ادهیز کارت دونمیم. پسرم باش راحت-

 سرد که رونیب برخالف بود ینقل و گرم یمانیا حاج یخانه ؛ ستینگر اطراف به شهاب.  کرد ییراهنما داخل به را شهاب سپس

 سفر از و زدیم حرف شیبرا مهناز.  کردیم یراحت احساس و داشت دوست را خانه بودن ینقل و یگرم.  بود خبندانی و

 استقبال خانم مهناز یچا از. است تیمامور در شهاب که گفته او به یحاج و بوده یخال شیجا که کردیم صحبت رشیاخ یارتیز

 و نبود یاحساسات یمانیا حاج هرچند دارند دوست جانشان قدر را او مهناز و یمانیا حاج دانستیم.  ستینگر ساعت به.  کرد

 !  بود کارش نفکیال تیجد

 یرو از احترامش به او آمدن با شهاب.  ستینگر بود نگاهش راس ریت در که شهاب به آمد رونیب اتاقش از یمانیا حاج یوقت

 : دیکش اش شانه یرو دست و کرد سالم یحاج.  شد بلند مبل

 . باش راحت-
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 آن بشود بدل و رد است قرار یا محرمانه و یکار یها صحبت کرد یم حس که ییها وقت ی همه مثل!  نبود مهناز از یخبر

 دست یتو را مقصودش شاه حیتسب ، ستادیا پنجره کنار ندیبنش که آن یب یحاج. کنند صحبت راحت تا گذاشتیم تنها را دو

 : گفت و گرفت

 !یاومد رید.  بودم منتظرت ها نیا از زودتر-

 ! نبود ذهنش از دور به هرچند دیآیم دنشید به دانستیم پس داد قورت را دهانش آب شهاب

 . یحاج دیبذار روم شیپ یراه هی تا اومدم-

 .  دیکش محاسنش به یدست یحاج

 .  یومدیم شام یبرا.  یزدیم زنگ زودتر-

 : گفت شهاب

 . ممنونم-

 :نشست لبش یرو یلبخند و ستینگر او به و دیکش قیعم نفس حاج

 ! یبر زود که نخواه یاومد رید اما.  یدار عجله یلیخ انگار.  شنومیم-

 که یجور کی.  شدیم یعصب یمانیا حاج بودن رکیز نیا از.  کند شروع کجا از دانست ینم.  کرد سکوت یاندک شهاب

 !نسوزان فسفر دانمیم من یینگو هم را دلت حرف دیبگو خواستیم انگار یحاج

 .دارم ازتون یاخواسته ؛ جا نیا اومدم-



 : برد باال را دستش یحاج

 !  هللا بسم-

 :  کرد یا سرفه تک شهاب

 !یاجبار استراحت نیا از! یحاج امخسته هیتنب نیا از.  بندر دیکن منتقلم مقدوره براتون اگر بگم که اومدم-

.  دیچیپ شهاب گوش یتو"  واالکرام ذالجالل ای"  آرام ی زمزمه یصدا.  کرد گفتن ذکر به شروع و انداخت حیتسب ی دانه یحاج

 و یهوش زیت سالش و سن نیا با!  گرید بود یحاج.  اوست یها حرف یپ یمانیا حاج حواس دنگ شش دانستیم که یحال در

 .  کردیم جلوه تر جوان شیها سال و سن هم نسبت به و بود شیجا سر حواسش

 : گفت کالمش انیم استغفرهللا با دهد ادامه او نگذاشت.  کرد یم نجوا ذکر چنان هم یحاج

 .ستین درست رفتنت بندر!  نداره امکان نه؛-

  دوخت چشم او دهان به و کرد بلند سر باره کی به شهاب

 : زد لب طاقت کم شهاب

  ؟ چرا-

 : گفت تیجد با یحاج

 !  زارمیب دنیشن اما و چرا از رفته ادتی انگار.  نمیبیم صالح جور نیا چون-

 .  کرد سکوت شهاب

 : افزود یمانیا حاج

 ! شهاب شه ینم-

 : گفت شهاب

 آره؟ دینیبب تیوضع نیا تو منو نیخوشحال-

 : افزود و داد قورت بار نیهزارم یبرا را دهانش آب شهاب.  دیپر راستش چشم ریز پلک بار نیا و کرد نگاهش تیجد با یحاج

 برم بفرستم! آوردم کم ؛یحاج یبرد شما.  یبرد شما شهیهم مثل ست،ین یحرف باشه دیببن روزمو و حال نیا دیخوا یم اگه-

 . کنهیم تمیاذ داره الیخ و فکر نیا ،ییجا

 : گفت و دیکش قیعم دم یمانیا حاج

 . بندر یبر نمیب ینم صالح-

 :  افزود و کرد نگاهش تر قیدق

 .یکنیم روشن رو فتیتکل و جا نیا یمونیم-

 : ستادیا مقابلش و شد بلند مبل یرو از باشد جمله نیهم منتظر که انگار شهاب

 . روشنه فمیتکل وقته یلیخ-

 :  کرد دیتاک شهاب و برد باال را شیابرو یتا کی یحاج

 ! روشنه دل نیا فیتکل یحاج وقته یلیخ-

 دوخت او یها چشم یهایاهیس به نگاه و گرفت باالتر را سرش ، ستینگر شهاب قامت به و کرد زیر را شیها چشم یمانیا حاج

 از دیتپیم یخزان نفس یبرا دلش کهنیا.  شود منکر را یخون نسبت نیا توانستینم و بود اشنوه شهاب ینسبت هر از قبل. 

 : افزود و کرد نگاهش بخواند یحرف یمانیا حاج یها چشم از توانستینم شهاب.  بود برده یپ مسئله نیا به اول همان

 . باش هامیبچگ یهمباز و پدربزرگ همون یباش مافوقم کهنیا یجا به و ایب بار نیا.  دارم یاخواسته هی ازت -



 پدر شیبرا!  غرور و جسارت همان با. انداخت یم خودش یها یجوان ادی را او شهاب برنداشت؛ او نگاه از چشم یمانیا حاج

 .  داشت دوست جانش ی اندازه به را او و بود بزرگ

 : گرفت مشت یتو را مقصودش شاه حیتسب یمانیا حاج ؛ کرد نگاهش منتظر شهاب

 !باخته دل بهش من ی نوه باشه حالخوش دیبا گمیم رو یخزاننفس! دختر اون-

 . کرد برخورد نهیس به وارچکش قلبش ضربان شهاب

 : گفت یمانیا حاج

 آخرته؟ حرف-

 

 . کردیمنیتحس یحاج را بودنش رک و جسارت. کرد نگاه یمانیا حاج به مصمم

 .  بله-

 شه یم مگه"  دیچیپ گوشش یتو بار نیهزارم یبرا حرفش و دوستش با تلفنش پشت ی هیگر ؛ اش زده شبنم نگاه و نفس یصدا

 ! "  ییموال خانوم برادر هیشب قدر نیا یکی ؟

 : زد  لب معنادارش نگاهِ  و سکوت از پس یحاج

 .  خب اریبس-

 آن!  بود مصمم و شود عرصه نیا وارد خواست او از مکان نیهم که افتاد یروز ادی به شهاب و کرد انیع رخ انشانیم سکوت

 !  گفت بله تیقاطع با او است؟ نیهم آخرت حرف دیپرس تیجد با یحاج هم سال

 : گفت یمانیا حاج.  کرد معطوف خود به را مرد دو توجه آشپزخانه یتو از چنگال و قاشق یصدا

 . شناسه ینم پا از سر مهناز.  یاومد ها مدت بعد-

 با یحاج و کردندیم نگاه یمانیا حاج به قدرشناسانه شیها چشم. بود شده شیها آدم و خانه نیا تنگ هم خودش دل که البته و

 ! دوخت چشم او به ذکر یزمزمه

 

 

  ️❤شده شیرایو ها پست️❤

 ♀�🔦🨍�بامداد 02:02 ساعت
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 هوالودود

 بود آمده یمانیا حاج ی خانه به ها مدت از بعد.  بود معذب یکم شهاب.  دید تدارک یرنگ آب و خوش ی سفره زود یلیخ مهناز

 از نه وجودش یتو ابدا نبود آمدنش به کردن اصرار اهل دانستد یم.  گذاشتند یم تمام سنگ شیبرا آمد یم گاه هر هم الحق و

 هر!  بود نیهم یحاج بود شناخته را انشیاطراف و خودش که یبچگ از!  اش یکار مواقع در مگر داشت یا خواسته کس چیه

 مانند درست. دیکش یم خودش یسو به را او خودش خاص استیس با یمانیا حاج شد ینم فشیحر کس چیه و کرد یم لج وقت

 بدون که نیا بود بلد خوب را کارش یحاج.  کرد یم تعجب یگاه کشش نیا از هم خودش که یقدر به!  یقو یربا آهن کی

 چنان حال و داد پرورش خودش ی وهیش به را او که شد یم دستش یتو موم چنان آن.  دیکش یم خودش سمت به را او اصرار

 شهیهم که نیا از.  است کرده روشن را خودش فیتکل دیبگو و برود اش خانه به خودش یپا با که بود آورده خودش به را او

 .  است بر از را شیها هیفرض تمام نگاه کی با که بود آسان کارش یگاه و آمد یدرم ستوه به یگاه بود رو او مقابل دستش



 ماه نسبت به و بود شده الغر او مهناز نظر از.  کرد یم ریسراز بشقابش یتو آمد یم دستش دم هرچه و نشست کنارش مهناز

 .  کرد یم جلوه تر دهیتک گذشته یها

 : کرد همسرش به نگاهش یمانیا حاج

 !  خانوم حاج-

 : گفت او به احترام با و بست را شیها چشم آرام یمانیا حاج کند نگاهش و کرد بلند سر مهناز شد سبب کلمه کی نیهم

 .  باشه راحت بذار-

 از دانست یم.  گذاشت شهاب دست کنار را یترش ظرف و نشست لبش یرو یمهربان لبخند شناخت ینم پا از سر که مهناز

 یم کلم کوچکش یها دست با و کرد یم باز را یترش ی دبه در اش اجازه بدون شهیهم و است کلم گل یترش عاشق یبچگ

 .  خورد

 . نداشت ها یکودک لجباز و گوشیباز شهاب آن به یشباهت چیه اش یکنار ی پخته مرد حال

 دل به یرو شیپ ی اجازه یمانیا حاج. گشت یبرم دیبا ؛ کرد رد را ماندنش بر یمبن خانوم مهناز یاصرارها شام صرف از پس

 هم و نبود آرام کرد یم را فکرش که طور آن چرا اما.  کرد یم تیکفا دلش بودن آرام یبرا نیهم و بود داده را قرارش یب

 چشم مقابل از تشیمعصوم با ختهیآم رنگ یعسل یها چشم آن با نفس ی چهره لحظه کی یبرا یحت. بود تالطم یتو دلش چنان

 دهیچسب بهم هیگر شدت از که بلندش یها مژه ؛ بود کرده مچاله را قلبش صحن یتو اش هیگر از سرخ ینیب.  شد ینم رد شیها

 را شیها اشک و ردیبگ را اش چانه خواست یم دلش.  دیکش صورتش به یدست و بست را شیها چشم اش چانه لرزش و بودند

 .  کرد مشت را دستش.  کند پاک

 : گفت یمانیا حاج رفتن قبل

 .  واستا-

 .  کرد نگاهش منتظر.  ستادیا یمانیا حاج مقابل و کرد پا به را شیها کفش حال

 : گفت حرفش کردن نیسنگ و سبک از پس.  کرد یم نگاه او به یهرازگاه و بود اش یذهن معادالت حل حال در که یحاج

 ... داره خاطره تعلق بهش که ییجا دلت یبر که هرکجا تو.  شهاب کنه ینم دوا دلت از یدرد کردنت فرار و رفتن-

 : افزود و دیکش قیعم نفس

 حل زیچ چیه یاجبار دیتبع و کردن عوض شهر با پس.  افتاده ریگ که زنه یم پرسه یجا همون دلت!  نره ادتی وقت چیه نویا-

 .  شه ینم

 دوباره که کرد رفتن قصد. بود برده ارث به خودش از را تیجد نیا.   کرد نگاه پدربزرگش  نیچ پر اما نافد یها چشم به شهاب

 : گفت یمانیا حاج ؛ برگشت شیسو به او و کرد متوقفش یحاج یصدا

 .  کردستان یبر دیبا.  فردا پس یبرا.  باش آماده-

 !  شدیم خالص بالخره یاجبار استراحت نیا از و آمده راه دلش با  شد ینم باورش.  کرد نگاهش قدرشناسانه شهاب

 : زد لب انداخت یم یگرید از پس یکی را حیتسب ی دانه که یحال در یحاج

.  دارن اجیاحت روین به زدن رو ردشون ها بچه.  است محرمانه تیمامور.  کن جمع یدار لیبند و بار یهرچ امشب نیهم-

 .  خدا با برگشتنت اما خودته با رفتنت.  یبر روز چند ستین معلوم. هستن تو منتظر

 کرد نگاهش بود شیها چشم یتو که یطنتیش با یمانیا حاج.  کند تشکر چگونه دانست ینم.  دیدرخش شیها چشم بار نیا شهاب

 : گفت و

 !  شهاب-

 : زد لب جوان مرد

 ؟ بله-

 : زد ضربه او ی شانه به اش اشاره انگشت با و گرفت مشت یتو را حشیتسب یحاج



 . یباش شده خالص خودت با یریدرگ خود نیا از بودم منتظر.  یایب ها نیا از زودتر بودم منتظرت. یآ یم دونستم یم-

  ؛ کرد نگاهش حرف پر شهاب

 . یحاج مید یم پس درس شما مقابل-

 : گفت یحاج

 .  همراهت به حق دست برو-

 دل نیا ی همه پس در.  داشت کار یکل ، گشت یم باز خانه به دیبا.  گرفت او از نگاه مکث با و فشرد دستش یتو را او دست

 زمان اما برگشتنش.  بود خودش با رفتنش انیم نیا در و رفت یم تیمامور به ؟ کرد یم چه را یخزان نفس ها یمشغول

 موقع چه و یک از دانست ینم که یحس.  گرفت یم فرا را او یوزن یب حس کرد یم فکر او به یوقت.  نداشت یمشخص

 شاگرد یصندل به گرید بار کی.  است خوب حالش باشد کنارش دختر آن اگر دانست یم که یحس.  گرفته بر در را وجودش

 .  سپرد گوش شیها حرف به آرامش با و بود نشسته شیرو نفس که یصندل ؛ کرد نگاه
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 اش ساله نیچند یآرزو انگار.  کرد یم نگاه شد اهدا او به که یزیجوا به مغموم و بود گذاشته یب یب تپل یپاها یرو را سرش

 انگار یب یب و کرد یم ریس یگرید عالم در.  دیکش دست او سیتندر و پول مبلغ به یب یب.  کردند یم یکج دهن شیرو به

 .  بود نشده اش یگرفتنگ دل ی متوجه

 : دیکش سیتند یرو دست زانیآو یها لب با یب یب

 ( هیچ) ؟ چنه-

 : کرد یب یب به رو یخوب گفت یم او به که یحال در و دیکش نفس ی شانه یرو دست رعنا

 .  یب یب سیتند-

 : گفت و شد خم رعنا یسو به. بشنود بهتر تا انداخت گوشش پشت را اش یروسر یب یب

 (؟ خوره یم یچ درد به) ؟ خوره چه ؟در ِچه-

 : گفت یب یب

 (؟ طالس شمش) ؟ الهیط شمش-

 .  نشست لبش یرو یلبخند بود گرفته اش خنده یب یب حرف از که نفس

 .  که ستین طال.  یب یب نه-

 : ستینگر شدیم ساطع آن از که یدرخشش به و دیکش سیتند یدست گرید بار کی یب یب

 ( مادر زنه یم برق کن نگاهش خوب)  . زنه برق بِنَه.  لیس تو دا-

 : گفت آرام نفس

 .  ستین طال یب یب-

 .  دیکش شیموها یرو دست یب یب

 ؟ بدن آهن بهت یدیکش زحمت همه نیا.) بجورم آهن تیس خوم یبُگد ؟ یخیا آهن ؟ یاو چه یکرد دوِون باال خوت همه نیا-

 ( کردم دایپ آهن برات خودم یگفت یم

 از اش زده حنا یموها و آلود گوشت صورتش.  کرد نگاه یب یب صورت به نییپا از و کرد بلند سر نفس.  دیخند زیر رعنا

 : زد لب آرام.  بود زده رونیب یروسر

 . داشتم آرزوها یکل آهن کهیت هی نیهم واسه من یب یب اما-

 : کرد ینیریش اخم یب یب



 (؟ گم یم دروغ.  یا وونهید گم یم) ؟ گومیا درو.  یاوهیل گومیا-

 : گفت نفس

 . یب یب دادن بهم پولم-

 : کرد اشاره ها پول به و زد یچشمک یب یب

 ( مادر خوبه یلیخ پول ؟ بدن پول همشو شه ینم. ) خوئه لیپ دا ؟ بدن لیپ همش بو ین-

 : گفت رعنا

 . ستین پول یچ همه.  داره ییمعنو ارزش یب یب-

 : کرد ینچ نچ یب یب

 (کن بس خدا تورو. ) بِهلُم خدا تنه-

 یبد حال آن از.  ردیبگ فاصله گرفته حال آن از شد یم سبب غشش و غل یب افکار و یب یب ؛ گرفت یشتریب عمق لبخندش نفس

 . شیها حرف و بود سرگرد از منشاش که

 .  ستینگر بود شده رهیخ سیتند به و بود خودش یتو که نفس به گرید بار کی ؛ دیکش دست را سیتند یب یب

 (؟ ازم یشد ناراحت)؟ یگر دلت وه دا-

 : کرد یا سرفه تک بود دهیفهم را دلش درد که رعنا.  گفت یآرام ینه بود بارش یآماده شیها چشم که نفس

 . هیچ ایباز لوس نیا خودتو کن جمع.  یب یب بغل یکرد پرت خودتو یاومد یوقت از.  بزن صورتت به یآب هی پاشو-

 اندازه به یبغض ، کرد دوره را بود کرده زد گوش او به تمام تیجد با سرگرد که ینیریش فیوظا.  دیگز را لبش درون از نفس

 یزندگ کی دلش که ییروزها ادی به ؛ انداخت یم ناکامش ییها یکودک ادی به را او سرگرد.  گرفت حجم شیگلو یتو بیس ی

 .  بخواهد یمعمول

 : کرد بغض شده ناراحت حرفش از نفس که نیا فکر از یب یب

 ؟ چته دا-

  .  دیچک یب یب رهنیپ یها گل یرو شیها اشک.  کرد پنهان یب یب دامن یتو را سرش نفس

 .  کنهیم درد دلم کمی.  یب یب یچیه-

 : دیکش سرش یرو دست نگران یب یب

 . دلُوم یم دردت ؟ کنه درد دلت چه یس یریو.  بنم یریو ؟ یچیه-

 شیایهدا ذوق یحت نه و زده حرف یکس با نه بود آمده نفس یوقت از.  کند بلندش کرد یسع و گرفت نفس یبازو ریز دست رعنا

 : دیبوس را سرش و کرد بغلش یب یب.  گذاشت شیپا یرو را سرش و کشاند یب یب کنار را خودش آرام.  بود کرده را

 (برم قربونت. )  وم ورشوره دردت-

 : زد لب نشنود یب یب که یطور دید را نفس حال که رعنا

 . االن کنه یم سکته رزنیپ خدا بنده.  بزن صورتت به یآب هی پاشو.  نفس پاشو-

 : نشست آرام و کرد بلند سر درخشان یها چشم و سرخ ینیب با نفس

 .  نباش ناراحت.  یب یب خوبه حالم-

 : دیکش سیتند به یدست شده ناراحت او حرف از کرد یم فکر که یب یب

 میقد هازمان. )خواستنیا رهیم وسنیگر بور بور دورگل ها میقد(.  نکن هیگر.  خودت یبرا همش. ) روینگ.  خوت یس همش-

 (خواستیم شوهر کردیم هیگر یدختر



 . نشست لبش یرو یمعنادار لبخند رعنا.  کند هیگر با بخندد دانستینم نفس

 :  گفت یب یب

 (؟ یخوایم شوهر توهم نکنه.  پاشو پاشو) ها؟ یخین رهیم که تو یریو یریو-

 !دیخند خودش حرف از سپس

 .داد تکان نه یمعنا به یسر بغش با نفس و شدند انینما فیرد کی اشیمصنوع یها دندان
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 ماندن پا یرو یبرا یحال و داشت یحس نه گرید نه اما.  کردیم بودن خوب به تظاهر که ییها سال ی همه مثل بود خوب حالش

 آرام را یب یب صورت.  داشت یبال سبک حس هم و دیکشیم خجالت هم بود زده سرگرد صورت یتو که ییها حرف از! 

 . بست را در و رفت دنبالش به رعنا.  گذاشت اطیح به پا و دیبوس

  ؟ ینداد جواب ویگوش گهید چرا ؟ کنمیم سکته ینگفت.  یایب تا شدم زنده و مردم بار هزار-

 . ستینگر حوض کنار یها یشمعدان به و نشست پله یرو نفس

 :  گفت رعنا

 ؟ ینشد بهتر! ؟ یفکر تو همش یاومد یوقت از چته.  بگو یزیچ هی نفس-

 :  دینال و گذاشت شیزانوها یرو را اشیشانیپ سرش نفس

 محله یفلز فلک و چرخ تو مینشستیم که ییروزها همه مثل دهنم تو آدیم داره قلبم انگار.  ستین خوب حالم امشب اصال رعنا-

 . میکن یباز مینر گهید تا داد شیفرار رو یفلک و چرخ مرد خدانشناس هوشنگ هی که یهمون. 

 :  کرد حلقه گردنش دور دست و نشست کنارش رعنا

 نییپا یاومد یم فلک و چرخ از یوقت ادتهی بره؟ ادمی زیانگخاطره و خوب یروزها اون شهیم مگه ؟ نفس بره ادمی شهیم مگه-

  بود؟ سیخ چشمات

 .  داشت را حس نیهم هم حال.  داد تکان یحال یب با را سرش نفس

 . یکن تجربه رو نیریش ترس اون یداشت دوست بازم اما-

 :  دیچرخ اون یسو به نفس

 ... نداشتم هم داشتم دوست نیریش ترس حس اون هم. بزنند صدام بزدل و ترسو رضا و نیمع خواستینم دلم-

 !  دینچرخ زبانش

 :  گفت رعنا

 فلکه؟ و چرخ همون مثل سرگرد به االنت حس-

 . کرد نگاهش و کرد بلند سر نفس

 : کرد خم سر رعنا

 . شهینم یریبگ جلوشون یبخوا یهرچ.  ستین ما دست اتفاقات یبعض یگاه-

 :  کرد نگاهش مستاصل نفس

 .  نکنم فکر بهش خوامیم-

 :  زد لب او حال از ناراحت رعنا

 . شهینم باز-



 :  داد تکات سر صادقانه نفس

 .  شهینم-

 :  گفت رعنا

 . ینکرد یبد کار تو.  نفس نکن سرزنش خودتو.  یکن رها بند و دیق از کمی خودتو اجهیاحت ها وقت یبعض-

 :  زد پلک آرام نفس

 مهربون داشتن لبخند ها شاهزاده.  ستین ها قصه یتو شاهزاده هیشب اصال که ادیب خوشش یکس از آدم.  رعنا ممکنه چطور-

 ... زدن یم زانو ها پرنسس یجلو.  دنیخر یم ناز بودن

 دخترانه یها یفانتز ی محاسبه یبرا یوقت حال. شاهزاده سرگرد نه و بود پرنسس او نه. دانستینم زیچ چیه گرید دانستینم

 یقر تنبان خورد یم دور هوا یتو چنان و کرد یم پا به را یب یب( لُر زنان یمحل دامت) یقِر تنبان که یها روز ؛ نداشت اش

 مقابلش یا شاهزاده دارد امکان هرلحظه و است خودش نیزم یرو پرنسس تنها کردیم حس او و گرفتیم اوج هوا یتو یقر

 .  بزند زانو

 شیابروها انیم اخم و اشمردانه بتیه به یوقت چرا اما!  بخرد ناز که یمردان دسته آن از یحت نه و بود شاهزاده نه سرگرد اما

 ینقل و کوچک ی خانه کی اگر.  نداشت را اشجنبه یب قلب و افکار اریاخت انگار.  شستند یم رخت دلش در انگار کردیم فکر

 .... و زدیم را خانه زنگ سرگرد و بود سرگرد ی خانه خانم او که داشتند

 و او ؟ افتییم تحقق ایرو نیا مگر اصال کرد؟یم فکر چه ییموال خانم آوردیم بند رو نفسش فکرش یحت بست را شیها چشم

 ! بودند روز و شب!  بودند آسمان و نیزم سرگرد

 رفتن فرو که بود نیریش یهپروت بودن سرگرد ی خانه یایرو انگار کردیم ریس یگرید یایدن در او و زدیم حرف شیبرا رعنا

 مقابلش که یبودن جیگ و گلگون یها گونه کردیم فکر زدیم حرف آن از سرگرد که یفیوظا به یوقت.  داشت یعالم هم درونش

 یسخت به بود کرده درست سوپ شیبرا رعنا!  ببلعد را او و کند باز دهان نیزم تواستیم دلش آوردیم ادی به را بود داده نشان

 انگار کسچیه و دیطلبیم آزاد یهوا درهمش افکار و گلگون یها گونه.  شد بلند ها پله یرو از کندن جان هزار به و

 ! بفهمد را حالش توانستینم
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 را خلوتش امدین دلش.  بود دعا خواندن درحال و بود نشسته سجاده یرو رایحم. بود کردستان عازم و بود کرده جمع را لشیوسا

 مثل توانستیم و داشت اعتماد یلیخ رایحم به ایدن نیا در زذیم او به ییحرفها رفتن قبل دیبا و رفتیم دیبا امشب اما بزند برهم

 دیبوس را قرآنش کتاب رایحم.  شد وارد و گشود را اتاقش در آرام  و زد در به یا تقه.  کند باز حساب او یرو هاسال نیا یهمه

 . زد برق شیها چشم او دنید با و

 :  کرد نگاهش و نشست او تخت یرو شهاب

 .  باش راحت-

 نیتحس با و ستینگر شهاب به لبش یرو یتبسم با.  کرد پهن رخت وجودش سراسر آرامش.  چسباند اش نهیس به را قرآن رایحم

 : گفت

  ؟ عجب چه.  صدا و سر یب چه.  یاومدخوش-

 :  کرد نگاهش قیعم شهاب

 .  برم بعد و نمتیبب اومدم.   کردستان برم دیبا امشب.  بزرگه خواهر ممنون-

 :  کرد نگاهش نگران یها چشم با د،یپریم رخسارش از رنگ امدیم تیمامور و رفتن اسم یوقت رایحم

 . همراهت یعل دست-

 .  رفتینم او از یخداحافظ یب گاهچیه تیمامور به رفتن از قبل

 .گرفت غم رنگ لبخندش رایحم



 :  گفت شیپرتشو

 . یبر یخوایم وقت هر جوشهیم سرکه و ریس مثل دلم.  شهاب باش خودت مواظب-

 . زد لبخند شهاب

 .  نباش نگران-

 :  گفت رایحم

  ؟ یگردیبرم یک-

 تشیمعصوم آمد، یم صورتش به دارگل چادر قدرچه افتاد نفس ادی به.  ستینگر بود ییتماشا چادر یتو که او صورت به شهاب

 !  شدیم دوچندان

 .  زنمیم زنگ بهتون خودم بتونم وقت هر.  ستین مشخص-

 .  کرد یالکرس تیآ خواندن به شروع دل یتو و داد تکان سر رایحم

 .  نهاد زانو یرو را ساعدش و دیکش شیپا یرو دست شهاب

 . کرد نگاهش منتطر دارد یحرف شهاب بود دهیفهم که رایحم 

 :  زد لب شهاب

 تیمامور رمیم که یزمان مدت.  ستمین ییگوپراکنده اهل ادیز یدونیم . رایحم بخوام یزیچ ازت تا جانیا اومدم.  رفتنم قبل-

 ... اما بکشه طول هفته چند ؛ روز چند دونمینم

  کرد زمزنه و زد پلک آرام رایحم

ِرُجُهمیُ  آَمنُوا   نَ یالَّذِ  ی  َولِ  الّلُ " نَ  خ   "الن ُورِ  یإِلَ  الظ لَُماتِ  ِمّ

 :  افزود شهاب

 . بسپارم امانت دستت رو یکس خواستمیم رفتن قبل-

  بود دهیرس هیآ یانتها به حال رایحم

لَئِکَ " َحابُ  أُو   "َخاِلدُونَ  َهایفِ  ُهم   النَّارِ  أَص 

 . کرد جا به جا آغوش یتو را قرانش و کرد فوت شهاب به

 .  شمینم متوجه ؟ یامانت-

 : کرد نگاه او به شهاب

 مواظبت سپرمیم دستت که یامانت از گردمیبرم که یوقت تا خوامیم ازت امشب اما رایحم نداشتم یاخواسته ازت حال به تا-

 . یکن

 .  ستینگر شهابمصمم یها چشم به لرزان مردمک با و شد باز اخمش دیرسیم او منظور به یپ داشت کم کم که رایحم

 :  کرد زمزمه

 ؟ شناسمشیم ؟یک-

 . اتهینشر عکاس! شیشناسیم-

 که داشتند بلد کار و خبره عکاس کی فقط هاآن.  دوخت چشم او دهان به بزند پلک که آن یب و خورد جا باره کی به رایحم

 !  کردیم خطاب جان ییموال خانم نیدلنش لحن با را او.  بود یگندمگون و بلند قد دخترک

 ! دیگنجینم شهاب جانب از خواسته نیچن باورش در یحت. نداشت امکان نه



 و گرفت دست در را او یعالقه مورد کتاب و رفت رایحم یداشتندوست ی کتابخانه یسو به و شد بلند تخت یرو از شهاب

 . دیکش دست جلد یرو و انداخت کتاب جلد به ینگاه

 

 اموزیب من به

  عطر چگونه

 ...گرددیم باز سرخش گل به

 !...گردم باز تو به من تا

 

  ❣السمان_غاده#
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  میالرحالرحمنهللا بسم

 "هوالصانع"

 

 و نشست شیابروها انیم یکمرنگاخم. داشت شکشیهاگوش به.  نهاد رشیتحر زیم یرو و دیبوس گرید بار را قرآن رایحم

 . نهاد گرید یها کتاب یال را آن و دیکش دست" نوههیس" او ی عالقه مورد کتاب به چنانهم شهاب. ستادیا

 :  کرد تر را شیها لب زبان با رایحم

  ؟ یچ-

 فکر نفس به گرید بار کی رایحم.  دوخت رایحم مات و منتظر نگاه با را مصممش و یجد یها چشم.  برگشت شیسو شهابه

 ! محجوبش لبخند و مهربان ی چهره کرد

  ؟ نفس دم؟یشن درست ام؟هینشر ؟عکاس شهاب-

 . داد تکان سر بزند یکالم آنکهیب شهاب

 شهاب کهآن به برسد چه بود دهیند چشم به را یتیموقع و حرف نیچن هم خواب در ابدا کرد نگاه او یها چشم به ناباورانه رایحم

 نیدورب و نفس و کجا اتشیروح و شهاب اصال.  بود کوچک یادیز  شهاب برابر در نفس یایدن.  بزند حرف نفس از تیواقع در

 را یکار فکریب و زدیم راحرفش ییگواضافه و مقدمه چیهیب شهاب دانستیم.  دیدیم خواب داشت انگار!  کجا اشیعکاس

 . دهدینم انجام

 ... مهسا ؛ شهاب اما-

 . کرد دعوت سکوت به را او و آورد باال را دستش شهاب

 . ندارم بهش یحس که باشم یکس با تونمینم اما رایحم قائلم یادیز احترام شهیهم مهسا یبرا من-

 :  زد لب بود مانده محبوس اش نهیس یتو نفس. کرد بند اشیشانیپ به دست رایحم

 ؟ نفس چرا چرا؟-

 او چرا که بود دهینرس خودش فکر به چرا ؟ یخزاننفس چرا یراستبه.  زد زل اتاق سقف به و زد کمر به را شیها دست شهاب

 آرام یحت ؛ بود آرام دخترآن و بود جوشزود و جوجنگ خودش یوقت هم آن.  نداشت خودش با یمشترک ینقطه چیه که ییاو ؟

 رایحم.  دیایب رونیب فکرش از توانستینم. بستمحکم را شیها چشم. زدیم لبخند نوازروح و زدیم پلکآرام ؛ زدیم حرف

 :  زد لب زدیم حرف خودش با که انگار



 ! کمه سنش یلیخ اون-

 :  گفت و کرد نگاهش جانب به حق شهاب

 . کنمیم بزرگش-

 :  زد لب افتدیب پس بوده خودش سفت و سخت یپوسته یتو هاسال که شهاب یها حرف از بود ممکن آن هر که رایحم

 دونه؟یم هم خودش.  شهاب شهینم باورم-

 :  ستینگر مچش یرو ساعت به و دیکش کتش به یدست شهاب

 !  کمکم فهمهیم-

 :  گفت رایحم

 !  متفاوته تو با شیزندگ و اتیروح نفس.  شهاب-

 .بود دهیکش که ییدردها از نه و گذرانده هوشنگ ی خانه یتو نفس که یسخت دوران از نه.  نداشت خبر زیچ چیه از رایحم
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 به و گرفت دست در را چادر هردو ی لبه و دیکش چادرش یرو دست.  شد کینزد رایحم به گام کی و کرد یا سرفه تک

 :  گفت رایحم.  دوخت چشم رایحم یدهیکش درد یهاچشم

 .نمیبیم خواب دارم انگار اصال . شهاب شهینمباورم اصال من-

 .دیگنجینم باورش در هم خودش داشت حق.  نشست شیهالب یرو یتبسم شهاب

 .یاریدرب یباز بدقلق یخوایم نشد یخواست تو که یاون رم؟یبگ سامون و سر یخواستینم مگه چرا-

 . دیچرخ او صورت جز به جز در شیها چشم رایحم

 !خوامیم که معلومه.  امشوکه-

 :  زد لب شهاب

 گول خودم بخوام مونهیم نیا مثل یدونیم.  دارند یمنطقیب یهاجواب ها سوال یبعض یگاه رایحم نپرس. شدیچ چرانپرس-

 . یبزن حرف و یکن یآشت باهام یباش داشته بهونه تا کردمیم یخط خط کتابات که ییروزها اون مثل.  نیریش زدن گول هی بزنم

 .داد قورت را دهانش آب یسخت به رایحم

 : گفت نگران دل

 . داره یمتفاوت یلیخ یایدن. شهاب کهیکوچ تو با یزندگ واسه یلیخ نفس-

 ! تیجد و نگاه برق نیا.  بود آشنا شهاب یهاچشم یاهیس

 مثل یتونیم تو. بوده یاگهید شخص تو نظر یحت.  دونمیم.  داره فرق من با اتشیروح دونمیم.  کمه سنش دونمیم.  دونمیم-

 !یباش کنارش.  یکن نگاه بهش یشاد و امیت

 را شیایدن خواستیم مگر.  نداشت مخالفت مسئله نیا با که او اما بود کوچک چه اگر شیایدن نفس.  بود رایحم با حق دیشا

  بدهد؟ رییتغ

 شیهاچشم در و دیکشیم خجالت اولش که ییروزها.  بود گذاشته اشهینشر به پا نفس که بود یاول یروزها در شد غرق رایحم

 . دید را تالش شدیم

 :  زد لب محبت با رایحم



 اون باشه حواست یلیخ کنمیم خواهش شهاب اما. زهیعز واسم امنداشته دختر مثل و دارم دوستش یلیخ رو نفس االنم نیهم من-

 ؟ یهست منظورم یمتوجه.نهینب یاصدمه احساساتش و روح دختر

 مهربان نفس خواستینم دلش!  را شهاب هم و داشت دوست یلیخ را نفس هم که چرا.  باشد محتاط جمالتش یادا در کرد یسع

 خود به را شهاب نظر کردینم را فکرش یحت که یکس و بود برگشته ورق انگار. شود دار خدشه روحش اشیداشتن دوست و

 . آمدیمچشم به یادیز بودنش ساده نیهم شکیب و بود غش و غل یب و ساده یادیز که یدختر.  کرده جلب

 . بود شده رید یکاف یاندازه به.کرد کرد نگاه ساعتش به شهاب

 . بود خودکفا شهیهم و نداشت او ژهیو به یکس از یاخواسته گاهچیه شهاب.  نشست زن یهالب یرو یمحزون تبسم

 . داشت ازش خواسته کی یعمر از پس حال

 :  زد لب

 . همراهت به یعل دست برو-

 :  افزود ینگران با رایحم و.  کرد رها را چادرش شهاب

 . شهاب باشم یخوب دارامانت دوارمیام-

 نانیاطم و آرام رایحم ؛ بعد یاندک.  دیبوس  را او یشانیپ و شد خم ؛ ستینگر رایحم به قدرشناسانه . دیدرخش مرد یها چشم

 . کرد بدرقه را شهاب رفتن نگاهش با و بست هم یرو را شیها چشم بخش
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 .  زدیم قدم لنگان لنگ اطیح یتو و بود گرفته دست یتو ییعصا یبیب

 فیک یتو را لشیوسا نفس.  بود ستهیگر خون نایقی نه که انگار.  بود خون رنگ به شیهاچشم و بود برگشته دادگاه از دایو

 : کرد اشاره بود زده چمباتمه خانه یتو که دایو به ناالن یب یب.  کرد ریسراز

 !  اقبالش و بخت یم تف-

 :  گفت اطیاحت با و بستآرام را در و دیگز لب نفس

 ؟ یهمدرد ابراز طرز چه نیا! شنوهیم یکی صداتو زشته ؟ یب یب اِ -

 . دیکوب نیزم یرو محکم را شیعصا یب یب

 بخت اهیس من بدونن بذار! )تَش وسط وئم ارومید از مرگوم خبر کردم یخفت چه بدونن بِل.  اول از دومیب بخت هیس مو بدونن بِل-

 !جهنم وسط اومدم شدم پا خودم شهر از کردم یخفت چه بدونن بذار.  اول از بودم

 رعنا و یب یب و او یبرا گذشته شب چند.  بود رضا یهیهد.کرد پا به را رنگش سبز ستارآل یها کفش و نشست پله یرو نفس

 و دیخندیم زیر زیر که یدرحال هم آن.  کردیم ذوقشان و بود کرده پا به را دشیسف یورزش یها کفش یبیب و بود دهیخر کفش

 (.شدم جلف یریپسر" )دمیاو قیل یریسرپ چنه"گفتیم خودش با

 :  گفتنفس

 .  شهیم حل نباشنگران-

 :  گفت یبیب

 (کن نگاهم! ) کو ِس -

 . کرد نگاه او به زدیم گره کفشش بند که یحال در و کرد بلند سر نفس

 :  گفت یناراحتبا و کرد اشاره اشنهیس به یب یب



 سرش از و ازدواج فکر گفتم خودشم به طالقش بعد! ) کنُومین حاللش رومیش ارهیب یش و رهیم نوم اَر! گوم وش!   طاالقش بعد-

 (کنمینم حاللش رمیش وگرنه کنه رونیب

 . دیکش کالفه پوف نفس

 بساطاس؟ و بند نیا و شوهر فکر داره نیا که یاوضاع نیا با یبیب آخه-

 :  گفت یب یب

 (دونمینم گهید! ) ید نانوم-

 . نداشت یتمام انگار شاهرخ یها دیتهد اما بود دایو نفع به دادگاه دانستیم

 . شهیم درست زیچ همه.  خودتو نکن ناراحت-

 نه و یب یب نه و داست یدرست حال او نه بشود؟ درست زیچ همه شدیم چگونه.  نداشت نانیاطم حرفش نیا به هم خودش گرید

 و نداشت را کند دل و درد یبیب با کهآن یرو طیشرا نیا در.  بودند ناراحت و نگران ینحو به کدامشان هر! دایو یحت

 !  بود نیسنگ شیهاگوش

 .  شد خارج خانه از و دیبوس را یبیب تپل یگونه!  بود تر بهیغر ؛ هم بهیغر کی از شیبرا یخون نسبت از جدا که دایو

 .کردیم تشیاذ الیخ و فکر هزار و ییتنها و بود نرفته رونیب خانه از و بود فکر یتو که شدیم یروز چند

 را کند نگاه ییموال خانم صورت به کهآن یرو.  کرد سالم ییروخوش با.  بود نشسته زشیم پشت رایحم دیرس هینشر به یوقت

 به هیشب ییموال خانم کردن نگاه طرز.  بفهمد را اشدخترانه افکار بود نگران ؛ دیکشیم خجالت افکارش و خودش از نداشت

 ! بود سرگرد

 ! نشست لبش یرو یبخند دنشید با رایحم

 . یاومدخوش.  دختر سالم-

 ! بود امدهین هنوز مهسا انگار.  کرد تشکر نفس

  الحمدهللا؟ یبهتر یخوب-

 . بود درشان یبزرگ غم شیهاچشم انگار. کرد نگاه نفس صورت به دقت با

 . خدا شکر بهترم-

 :  برد چانه ریز دست رایحم

 . روباه ای یریش شد؟ یچ مسابقه ی جهینت-

 :  برگشت او یسو به باره کی به بود کرده فراموش را مسئله نیا کل به ایگو که نفس

 . بودم برندگان جز من که بگمبهتون رفت ادمی . ییموال خانوم یوا-

 :  گفت یشگفت با رایحم.  دادیم نشان را احساساتش و کردیم ذوق ها بچه مانند نفس. دیدرخش شیها چشم رایحم

 ؟ ینگفتبهم زودتر چرا ؟ یمهم نیا به خبر-

 :  گفت زده خجالت نفس

 .  ندارم یحساب درست حواس انگار روزها نیا رفت ادمی من شرمنده-

  افتاد شهاب حرف ادی به.  شد رهیخ او صورت به و زد یلبخند رایحم

 " کنمیم بزرگشخودم" 

 لباس پا تا سر که بود ییها روز آن از امروز!  کرد نگاه ظاهرش به.  بود دهنده آرامش نازش از پر و آرام ییصدا با دختر نیا

 او از میمستق طور به شهاب ؛ نشست شیها لب یرو یمعنادار لبخند و کرد تصور شهاب کنار را او.   بود دهیپوش اسپورت

 . باشد مواظبش بود خواسته



 :  آمد رونیب افکارش از

 نیا از شیب خوادیم دلم!  یالملل نیب مسابقات شاهللان! منه هینشر عکاس ها نیبهتر از یکی.  کنمیم افتخار بهت دخترگلم نیآفر-

 . بدرخشه اسمت

 :  گفت نفس

 . کنمیم تالشمو تمام!  دوارمیام.  ممنونم-

 :  گفت رایحم

 ! ؟ رونیب شام میبر باهم روز هی تیموفق نیا مناسبت به دیبا پس-

 :  گفت نداست نانیاطم گوشش به انگار که نفس

 ؟ ییدوتا.  چشم-

 :  دیپرس بود نگرفته جا دلش که نفس.  داد سرتکان رایحم

  جون؟ مهسا پس-

 .  زد هیتک یصندل به زن

 خوبه؟ باشه همراهمون داشت وقت اگر. میگیم اونم به گلم باشه-

.  گفتیچشم باشد شده قانع که انگار نفس.  دارد یقلب تیرضا مهسا و شهاب ازدواج به او که دانستیم نفس آورد ادی به هرچند

 . کنند تماشا را ریاخ یها عکس لیفا تا نشستکنارش نفس.  برود کشینزد کرد اشاره نشیدورب و او به رایحم

 دل و شهاب یخواسته نیا نگران!  بود نگران.  بشناسد را او و بشود کینزد نفس به شتریب یاندک مدت نیا در ، بود یخوب فکر

 ! دستش کنار دختر کوچک
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 میالرحالرحمنهللابسم

 �� یهوالبار

 را خودش یبیب قول به و کردینم انینما را خودش دایو.  دیچیپ فضا در چنگال و قاشق یصدا و کرد پهن سالن وسط را سفره

 به یراض گاهچیه اما نداشت او به شدن رو به رو به یادیز لیتما هرچند.  نداشت آمدن رونیب قصد و بود چپانده یمرغ النه به

 . نشست مقابلش نفس و دیکش را شیپا و گرفت یجا سفره ی گوشه یسخت به یب یب.  نبود او از یطیشرا نیچن دنید

 رد بود شده خوردن مشغول که نفس!  بود اشبچه.  دیکش قیعم آه و داد تکان سر افسوس با و کرد نگاه دایو یخال یجا به یبیب

 . گذاشت بشقاب یرو را قاشق.  کرد خوش جا دهان یگوشه اشلقمه و دیکش خوردن از دست و گرفت را یبیب نگاه

 :  گفت یبیب به خطاب

  ؟ یبیب یخورینم چرا-

 مانند. شدینم شود منکر را دایو وجود خواستیم قدر هرچه.  بست هم یرو بر مکث با را شیها چشم نفس و کرد ینچ یبیب

 خون و نشسته اتاق یگوشه. گذاشتیم قدم اطیح یتو یحت نه و آمدیم سفره سر نه که شدیم یروز چند دایو.  کرد ینچ یبیب

 .  بود گرفته عزا و ستیگریم

 :  گفت و برد باال را دستش شدن بلند یبرا او تالش دنید با نفس که شود بلند کرد قصد یسخت به یبیب

 . کنمیم صداش من یبیب نیبش-



 هرچند.  ستینگر نفس به ذوق با نیچن نیا که بودند داده او به خوش خبر انگار.  نشست رزنیپ یهاچشم یتو یدیام نور

 اتاق یسو به لنگان لنگ دردش پا آن با اش یبیب امدین دلش.  برداشت قدم دایو اتاق یسو به او وجود خاطر به تنها دخترجوان

 .  ندارد لیم که دیبگو یتلخ اوقات با دایو و برود او

 او اتاق در به گرید یتقه نفس. گذراندیم روز و شب یب یب اتاق یرو به رو اتاق در بود آمده یوقت از.  زد اتاقش در به یاتقه

 . بود کرده درست عباسشاه یخانه کیتار خودش یبرا دایو. گشود آرام را در دایو جانیب یبله با و زد
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 .  ستینگر بخورد یتکان آنکهیب و دهیکش سرش یرو را پتو و سر ریز بالشت که دایو به و ستادیا در درگاه یتو

 : کرد شیصدا

  دا؟یو-

 هوم؟-

 :  کرد اشاره سفره به نفس

  سفره؟ سر یآینم چرا-

 :  گفت غم با و برد باال را شیصدا یاندک دایو

 .  بخورم هالهل زهر.  بخورم سرطان-

 . کرد اخم نفس

 .  داشت فرق آسمان تا نیزم بود الگو اشیزندگ یتو که یرزنیش یبیب با سست یدایو قدرچه

 :  زد پوزخند

 و پا اون با خواست.  نزد غذا به لب میبیب. جانیا اومدم هیخبر نکن فکر.  ستین یالیخ باشه کنندترحم بهت مردم یخوایم اگه-

 .  کنه صدات ادیب دردش دست

 . است کرده دایپ هیگر و بدش حال یبرا یلیدل و شده تازه دلش داغ بود مشخص و دیلرز پتو ریز دایو بدن

 :  گفت نفس

 !نکن تشیاذ داره گناه.  آدیم شهیم پا خودش یاین.  اومدم همون خاطر واس-

 . کردیم ییخودنما اشگونه یرو اشک و سرخ صورتش.  زد کنار صورتش یرو از را پتو دایو

 : زد لب و کرد نگاهش لحظه چند نفس

 نیا نه آورد شانس اوالد از نه دونمیم. کرده عاجز اونو خواسته دلش طور هر یزندگ نیا.  نکت تشیاذ یعمر آخر میبیب-

 ازم دمیم قسمت مقدسات تموم به تورو ؛ مونده واسم یبیب هی خدا بعد کن مراعاتش یریپ سر.  داد نشونش خوش روز هی یزندگ

 ! رشینگ

 خودش از.  دندیلرزیم هیگر شدت از شیهاشانه و بود زده هیتک وارید به را سرش حال و گرفت یشتریب شدت شیها اشک دایو

 .  آمدیم بدش بودنش سست نیا و

 . آوردیم بند را نفسش که حق و بود تلخ قدرآن نفس یهاحرف

 و ینحو به هرکدامشان.  کردند ظلم درحقش و نبودند یخوب اوالد هوشنگ نه و او نه و بود راست اشهمه که خدا یخداوند به

 .. حال و.  بودند نگذاشته هم جبران یبرا ییجا یحت گرید که اند کرده خطا قدر آن



 و عنصر سست ییهازن از.  بود شده گردنش وبال دایو حال و بود دهینکش کم یزندگ در خودش.  فرستاد رونیب را بازدمش نفس

 انداخت دایو جانب به را آخر نگاه و زد پلک آرام.  بود یبیب مخالف ینقطه و بود دهینکش یبیب به دایو.  آمدینم خوشش انیگر

 :  گفت و کرد پاک را صورتش دست با دایو که شود خارج اتاق از کرد قصد. 

 ! کن صبر-

 .  ستادیا او به پشت نفس

 بودن ررضایام بودن مادر قیال یحت دونمیم.  بشه تکرار گهید بار هی خوامینم گهید دادم دست از امُ بچه یاقتیل یب با بار هی من-

 شده عقده کردن یمادر و شدن مادر ؟یفهمیم... دلم تو شده عقده.  کنم یمادر بچم اسن واسه الاقل خوامیم... اما ندارم هم رو

 یوقت اما کنه؟یم دوا یکس واسه یدرد چه بودنم.  کنم زیآوحلق خودم خوادیمدلم وهللابه... کشمیم زجر نمتیبیم.  نفس دلم تو

 ... کنمیم فکر گذشته به یوقت... رهیگیم شیآت دلم کنمیمفکر ریام به

 نفس.  کرد ستنیگر به شروع بلند یصدا با و نهاد زانو یرو را سرش.  بدهد ادامه را حرفش نتوانست و گرفت شدت اشهقهق

 .  نشست یبیب یرو روبه و شد خارج اتاقش از

 :  کرد نگاهش مشتاقیبیب

 (؟ دنبالش برم)؟ داش نید برم(؟ مادر آدیم) ؟ ایاِ  دا-

 . شد خارج اتاقش از دایو دم همان و انداخت باال شانه نفس
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 را جانش یهمه.  نشست لبش یرو یتلخ لبخند نفس.  نشست لبش یرو لبخند یبیب و نشست کنارشان.  بود سرخ دایو صورت

 حسادت امر نیهم و بشود داشت دایو دخترش به یبیب که یدیشد یعالقه منکر توانستینم.  دادیم اش یبیب لبخند یبرا

 بشود بچه اصال.  شود لوس یکم که نبود بد و خواستیم خودش یبرا کمال و تمام را یبیب.  گذاشت یم دلش یتو یاناشناخته

 همه که کردیم تکرار قدر آن خودش با را سرگرد آخر یهاحرف.  بود شده شهیهم از ترکم تحملش یآستانه انگار روزها نیا. 

 گرید که کردیم سرگرم را خودش قدرآن گشتیبازم خانه به غروب و رفتیم رونیب به صبح خود از ؛ بود شده بر از را اش

 باختیم او. زدیم گول را خودش انگار اما باشد نداشته نافذش اهیس نگاه با سرگرد به کردن فکر یبرا یینا

 حرف شدیم مگر.  بود رممکنیغ انگار شدینم اما نکند فکر او به دادیم قول خودش به که ییهاوقت یهمه مثل ؛ باختیم او

 .  رختیم برهم را شیها هیفرض و سرش یتو آمدیم خوش الیخ کی مثل سرگرد.  ببرد ادی از را او یها

 

 *     *        * 

 

 از یلبخند و انداختیم شیها کفش به ینگاه و ستادیایم قدم کی هر و بود کرده پا به را رضا یورزش ییاهدا یها کفش یبیب

 :  گفت رضا.  کردیم رفتن راه به شروع کنانهن هن و زدیم تیرضا سر

 .  سلطون کامته به ایدن-

 بلند یصدا با زمانهم رعنا و نفس.  درآورد رضا یبرا را زبانش و رفت سهیر.  بود درآورده را اشیمصنوع یها دندان یبیب

 :  گفت خنده با رضا و کردند خطاب را یبیب

 !یگرمیج.  نیندار اعتقاد نگاه هی در عشق به شما.  شدم عاشقش ستین خودیب-

 :  گفت رضا به رو اما کرد فیک یبیب

 ( ببردت ادیب جن یمعنا به ندیگویم هم به تیجد با یگاه ای و یشوخ به هازبان لر انیم در یاصالح. ) ِده سرت یم ِجن-

 :  گفت رضا

 !من چرا باشه زائو زن تا من؟ سراغ آدیم جن بعدشم.  عشق زبان از گهید چشمه هی نمیا-



 :  گفت یبیب

 ( برم؟ راه یذاریم رضا بسته) برم؟ راه یِهل.  بَِسته ید رضا-

 وارپشتالک کی است دنیدو حال در خودش الیخ به عطا به دست یبیب.  گفت یبیب به رو یقربان چشم رضا و دیخند نفس

 یبیب و دندیخندیم یبیب به بلند یصدا با سه هر و.  شمردیم دو کی ؛ دو کی بلند یصدا با رضا و کرد رفتن راه به شروع

 . دیدویم خودش عالم یتو

 به همراهش ب امروز بود داده قول ییموال خانم به ؛ شد بلند نهادش از آه لشیموبا یرو ییموال خانم یشماره دنید با نفس

 .  بود کرده فراموش کل به انگار حال و برود یدست عیصنا شگاهینما

  ؟ ییموال خانوم جانم-

 :  گفت لبخند با رایحم

 . دخترم سالمت جانت-
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 :  گفت رایحم و کرد سالم زده خجالت نفس

  ؟یخوب. ماهت یرو به سالم-

 .  کند معطوف او به را حواسش کرد یسع افتاد سرگرد ادی به دید را او یخانوادگنام با که نفس

 . شما یخوب به.  ممنون-

 :  گفت رایحم

 ؟ یاآماده-

 :  گفت صادقانه و زده خجالت بود نشده آماده هنوز که نفس

 .  شمیم آماده یزود االن.  بودم کرده فراموش کل به دیببخش-

 :  گفت رایحم

 ..آ ستین یمورد زمیعز یتونینم اگر-

 :  گفت داشت دوستش تینها یب و کند اشیهمراه خواستیم دلش که نفس

  دارم یذهن یریدرگ کمی روزها نیا دیببخش شمیم آماده یزود االن نه... نه-

 نشانه کی منتظر خدا از.  ندیبنش لبش یرو یمعنادار و مهربان لبخند و برود باال شیابرو یتا کی رایحم شد سبب جمله نیهم

 .ردیبگ کین فال به را او به شهاب یعالقه که بود

 : گفت رایحم

 .شاهللاان رهیخ-

 . باشد داشته ربط برادرش به زدیم دم ازش نفس که یریدرگ نیا زدیم حدس.  افتاد شهاب ادی به

 :  گفت و دیکش قیعم نفس جوان دختر

 . بازم دیببخش.  آمیم شمیم اماده زود کنمینم معطل رو شما-

 :  گفت آمدیم خوشش او ادب از که رایحم

 .هست وقت نکن عجله.  منتظرتم پس.  بهت زدم زنگ شد خوب هست وقت گهید ساعت کی.  زمیعز باش راحت-



 .  گفت یچشم نفس

 صالح زادهامام یتو یباران شب آن پس که یبرادر.  دهد ربط برادرش به را حرف و بدهد یسوت ییموال خانم مقابل. بود نگران

 به و زد انیدرم کی قلبش ضربان.  برساند یوانگید مرز به را او خواستیم انگار و نبود ازش یخبر یگرید نیماش یتو و

 . رفت فرو فکر
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  هوالمعز

 

 یم میگل یرو دست که ینوجوان پسر با صحبت حال در هم آن را، ییموال خانم دور از دیرس نظرش مورد محل به که یهنگام

 گرشید دست و بود داشته نگه را بلندش و اهیس چادر دست کی با ییموال خانم.  کرد تماشا داد یم حیتوض آن ی درباره و دیکش

 فشیک و نشست لبش یرو یلبخند.  کند حس لبخندش از توانست یم را نیا ؛ بود آمده خوشش که انگار.  دیکش یم میگل یرو را

 را او ناخواه خواه بود صحبتش و نگاه یتو که یآرامش ؛ داشت دوست را وقارش و ییموال خانم.  کرد جا به جا دوش یرو را

 و لرزاند یم را دلش کرد یم خطاب دخترم را او یوقت.  نشستیم او دل به نجابتش و ییموال خانم ؛ دیکش یم خودش یسو به

 .  شدیم گوش پا سرا

 ثابت میگل یرو دستش نفس یصدا دنیشن با رایحم.  کرد بود شده سبز لبش پشت که نوجوان پسر به یسالم و رفت او کنار به

 : گفت ییرو خوش با نفس و کرد بلند سر.  ماند

 .  جان ییموال خانوم سالم-

 .  کرد نگاه او صورت به رایحم

 .  آیاومد موقع به.  سالمت جانت.  سالم کیعل-

 : دیخند زیر نفس

 . شدم آماده زود.  میندار شتریب که ییموال خانوم هی-

 مانند یگاه. ندیبنش لبش یرو لبخند شد یم سبب شهیهم فردشمنحصربه پیت و نفس یها لباس ؛ نشست لبش یرو یتبسم رایحم

 الحق و ردیبگ چشم او از توانستینم که دیپوشیم لباس حال مثل خانمانه و بزرگ قدرآن یگاه کردیم جلوه یرستانیدب دختران

 و مهربان دل کهآن از بعد حتم به. بشود دختر نیا زلف و یعسل یها چشم عاشق که نبود یمرد شهاب.  آمدیم او به که هم

 شهاب ادی به و نکند نگاه را نفس توانست ینم.  زد یم یامانت از دم و ستادِ یا مقابلش نیچن نیا بود، دهید را نفس یذات تیمعصوم

 : کرد اشاره رنگ خوش بافت دست لمیگ به رایحم.  فتدین

  ؟ هیچ نظرت-

 !  دیکش میگل یرو دست.  دیدرخش شیها چشم نفس

 . داره ها میگل نیا از هم میب یب.  قشنگه یلیخ-

 : گفت نیتحس با.  گرفت یشتریب عمق لبخندش یداشتن دوست زبان لُر رزنیپ آن یآور ادی با رایحم

 .  کنه حفظش خدا یاله. یهنرمند یب یب چه-

 .  داد تکان سر ذوق با نفس

 .  دیباش زنده-



 : گفت رایحم

 !  وقتش سر مییآیم.  گرفته چشمم بدجور که میگل نیا.  میکن نگاه رو جا همه خوب و میبزن قدم کمی ایب-

 . دیچیپ اش شامه یتو ییموال خانم چادر خوش یبو داشت یبرم قدم او کنار یوقت ؛ گفت یچشم نفس

 : گفت رایحم

  ؟ خبرچه.  کن فیتعر خوب-

 : گفت نفس

 . دیکرد یمعرف دوستاتون از چندتا به منو که خصوصا.  بود شلوغ سرم مدت نیا یلیخ-

 : گفت باشد آورده ادی به یمطلب ییگو که رایحم

 . کرد فیتعر کارت از یلیخ یجبار خانوم!  یراست-

 : داد تکان سر نفس

 خوششون انگار دنید که اولمو کار اما کنم کار شونیا با داشتم استرس یلیخ اولش راستش.  بودن نیب زیر و سنج نکته یلیخ-

 .  شد برداشته دوشم یرو از یبار هی.  اومد

 . دیخند آرام رایحم

 . بسنجد را او یتواناها بود توانسته خوب چه.  بزند محک را نفس خواست یم اصل در

 .  آوردم مانیا تو یها ییتوانا به گهید بار کی اومده خوشش یلیخ گفت یوقت قتشیحق.  زمیعز آره-

 : گفت نفس

 .  شما لطف به-

 یم ادشی به عمرش روز نیآخر تا داشت یبرم مثبت گام کی شیبرا او یزندگ یتو یکس اگر!  بود مهربان!  بود قدردان نفس

 با! بود کرده امتحان را او وهیش هزاران به گذاشته اشهینشر به پا که یاول روز از.  داشت یبرم گام هزاران جبران یبرا و ماند

 که بود یآن از تر ریس دل و چشم و نداشت یزیچ به صیحر نگاه ابدا داشت که یغش و غل یب و ساده یزندگ طیشرا به توجه

 . کرد یم را فکرش یحت

 . کرد تشکر و برگشت شیسو به.  برود اول او تا ستادیا احترامش به نفس

 : گفت رایحم

 یدیرس تیموفق نیا به کارت پشت و تالش با که یبود خودت نیا.  جان نفس خودت جنم به گردهیبرم یمابق!  بودم واسطه من-

 . 

 با نفس و کرد اشاره بود نظرش مورد که ییها غرفه به رایحم!  گرفتند عکس. دندیخند. رفتند راه. زدند حرف یدر هر از باهم

 یم ژست و ستادیا یم یدست یهنرها و غرفه کنار داشت دوست را طنتشیش که رایحم و گرفت او از عکس نیچند طنتیش

 ایر یب و لهیپ لهیش یب و نداشت صورتش یرو نقاب!  بود خودش نفس.  دندیخند یم هردو و ردیبگ عکس او از نفس تا گرفت

 دایپ را لشیموبا فیک یتو از و داد نفس دست به را شیها دیخر رایحم.  کرد نواختن به شروع فیک یتو رایحم لیموبا.  بود

 .  کرد

 یخستگ انگار ؛ بود گرم سرش رفت یگرید ی غرفه یسو به نفس.  انداخت نفس جانب به ینگاه و کرد تعلل مهسا اسم دنید با

 .  بود کردن دیخر و گشتن یبرا یخوب یپا هم و بود ریناپذ

 : داد جواب را لشیموبا رایحم

  ؟ یخوب جان مهسا الو-

 و کرد یم نییپا و باال را چرم یها فیک که بود نفس به نگاهش رایحم.  بود مردانه چرم یها فیک کردن متیق حال در نفس

 . بود آمده خوشش ها فیک از انگار



 : گفت مهسا

 ! یاومد شگاهینما.  ممنون خوبم.  رایحم سالم-

 : ستینگر اطراف به و زد یا رکانهیز لبخند رایحم

 .  زمیعز آره-

 : گفت مهسا

 .  کنارشم من.  بزن سر هی یتونست داداشمم زن ی غرفه به-

 : گفت رایحم

 . مییآ یم نفس همراه به حتما.  بود رفته ادمی پاک-
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 که یا مردانه پول فیک بود مشخص ؛ کرد نگاه نفس به رایحم.  ماندیم منتظرشان که گفت و کرد استقبال یخوشحال با مهسا

 .گذاشته فشیک یتو و دهیخر را کرد یم نگاه

 شهیهم یزندگ در بکشد، خجالت مقابلش و بشود کردنش دیخر مزاحم خواست ینم دلش!  داد تکان سر و زد معنادار یلبخند

 .  کرد فیک اندازه نیهم به و کرد تماشا دور از دیبا که هست ییها یواشکی

 شیسو به سرخ یها گونه با نفس و برود کنارش به کرد اشاره او به رایحم ؛ داد تکان سر شیبرا و برگشت رایحم یسو به نفس

 .  برداشت قدم

 : گفت رایحم

 ؟ ینشد که خسته-

 : گفت نفس

 .  اصال نه-

 : گفت رایحم

 .  میبزن سر هی اوناهم ی غرفه به گفت.  زد زنگ مهسا-

 سرگرد کنار را او دارد دوست که یا اندازه به هم آن.  دارد دوست یلیخ را مهسا ییموال خانم دانستیم.  داد تکان سر نفس

 البته و ردیبگ هاآن از هوایب عکس کی خواست او از سالمندان ی خانه جشن یتو که یا اندازه به.  بشود برادرش همسر و ندیبب

 بایز هم مهسا.  داشت هم حق ییموال خانم اما.  شد بلند اش یصندل یرو از عیسر آمد شیپ شیبرا یکار سرگرد چون نشد که

 .  بود دارا خودش در را باشد داشته دیبا که ییها آل دهیا ی همه و محجوب هم و بود

 که شد نفس به معطوف اشتوجه رایحم.  اند دهیرس نظرشان مورد ی غرفه به دینفهم که یحال در هم آن بود غرق افکارش یتو

 برادرش به نسبت هم او که برسد جهینت نیا به شد سبب نیا و آمد انیم به مهسا اسم که یدرحال هم آن ؛ بود غرق افکارش یتو

 . کند یریگ کناره نفس ؛ مهسا دنید با خواست ینم دلش.  دارد ییها حس

 زن با.  فشرد دست یتو را دستش و کرد سالم نفس.  کرد یروبوس رایحم با و شکفت گلش از گل رایحم و نفس دنید با مهسا

 تا بگذارد تنها را مهسا و رایحم کرد یسع و کرد نگاه ساز دست یها عکس به نفس ؛ کردند یپرس احوال و سالم مهسا برادر

 و باشد معذب نفس خواستینم دلش.  دیکش نفس قیعم و کرد او به ینگاه چشم ی گوشه از رایحم.  بزنند حرف بتوانند راحت

 انیم به را اش خواسته گاه چیه شهاب اگر دیشا.  نشد مسئله نیا ی متوجه و بود شده گرم اش چانه مهسا.  کند ییتنها احساس

 .  بود شده قیدق زیچ همه به نگاهش حال اما.  شدینم متوجه و بردینم یپ مسئله نیا به هم خودش آورد ینم

 .  بود داده قرار مخاطب را او که دیشن را مهسا یصدا بعد لحظه چند ؛ شد ها عروسک یتماشا سرگرم نفس

 ؟ نفس هیچ تو نظر-



 : کرد نگاهش متعجب.  دیپرس یم را او نظر یزیچ چه ی درباره دانست ینم که نفس

 ؟ دیببخش-

 : گفت مهسا

 ؟ میبخور شام میبر-

 : گفت نفس و بست را شیها چشم لبخند با رایحم ؛ ستیچ او نظر ندیبب خواست یم انگار ؛ کرد نگاه رایحم به نفس

 .  میبر ندارم یمشکل-

 : گفت بشنود او که یطور و کرد نفس به رو رایحم

 ؟ میبر ینگفت که معذورات یتو-

 : داد تکان نیطرف به را سرش نفس

 . باشه راحت التونیخ نه-

 یکی و داشت سازش دوستانش از نفر دو با بود تخس که اش یکودک دوران یحت.  آمد یم شهاب چشم به یزندگ یتو یکس کمتر

 جز نفس حال.  بود یداشتن دوست و جیمه هم او یبرا کرد یم جلب خود به را شهاب ی توجه هرکس.  بود لهراسب دو آن از

 .  داشت دوستش قایعم و بود زیعز هم خودش یبرا شهاب یها هیتوص ی همه از یجدا که بود یزانیعز از دسته آن

 شهیش به را سرش که او به یهرازگاه نهیآ یتو از رایحم.  نشست عقب نفس و جلو مهسا ؛ رفتند رایحم نیماش یسو به هرسه

 خودش یایدن در و دیشن ینم را شیها حرف انگار نفس و زدیم حرف مهسا.  کرد یم نگاه زد یم پرسه افکارش در و چسبانده

 نیا نه.  شود دیناپد باره کی به و کند ییهوا را او سرگرد نبود رسمش!  بود دلتنگ ؛ باشد صادق خودش با یکم اگر.  بود غرق

 حال.  باشد شده مانیپش سرگرد اگر آمد درد به دلش.  شده مانیپش حرفش از و کرده فراموش را او کرد یم حس و نبود رسمش

 ی شهیش یرو و برد باال را دستش ؛ دیکش قیعم آه.  نبود او از یخبر روزه چند نیا در بود خودش با حق کردیم را فکرش که

 : داد قرار مخاطب را نفس و برگشت عقب به مهسا.  کرد میترس یفرض خطوط گرفته بخار

 ؟ میبر کجا شام نمیبب بگو.  نفس یساکت-

 : گفت آرام نفس

 .  نداره فرق من یبرا دیدار دوست شما هرجا-

 و نبود جمع حواسش.  بود خوب حالش که دخترک.  کرد نگاه نفس صورت به نهیآ یتو از و دیچیپ یاصل ابانیخ یتو رایحم

 یکس چه ی شماره ندیبب که گفت مهسا به رو رایحم.  کند سکوت مهسا شد سبب رایحم لیموبا یصدا.  بود مشغول فکرش انگار

 : زد لب شهاب ی شماره دنید با مهسا.  افتاده صفحه یرو

 .  شهابه آقا-

 .  بود قتیحق یایگو انگار رایحم لبخند نه اما دهیشن اشتباه کرد فکر اولش نفس

 مثل دلش و بود اشیسالمت یبرا دعا شبش هر کار.  بود داده خودش از یخبر یحت نه و بود دسترس در نه که بود یروز یس

 . نشست لبش یرو لبخند و زد گوشش به را یهندزفر رایحم. دیجوشیم سرکه و ریس
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 یرو انگشت با دیگو یم چه خط پشت سرگرد بفهمد دیشا تا بود شده گوش وجود تمام با که یحال در نفس و کرد برقرار را تماس

 .  داد ادامه اشیفرض خطوط دنیکش به آرام بخارگرفته ی شهیش

 : گفت لبخند با رایحم

 ! ییدایپ کم.  سالم-



 : دیچیپ گوشش یتو شهاب یجد یصدا

  ؟ یزن ینم حرف من با که یرانندگ حال در نمیبب.  سالم-

 . داد اش یرانندگ به را حواسش و دیخند آرام.  شود منکر بخواهد که بود یآن از تر زیت

 .  هست حواسم-

 : گفت شهاب

 . بزن حرف کنار بزن.  دارم چشم سرمم پشت من نره ادتی-

 ضربان نیا!  شده مرگش چه قلبش دانست ینم ؛ گرفت رایحم لبخند از نگاه نفس ؛ دم همان و زد صدا را نامش معترض رایحم

 افتادیم سرگرد یمردانه بتیه ادی به.  کند مهار چگونه افتاد جانش به ییموال خانم زبان از اسمش دنیشن با که مزمن ناهماهنگ

 به دیبا هم الحق و بود نکرده تجربه را حال و حس نیا حال به تا.  شد یتداع شیها چشم مقابل بار نیهزارم یبرا شیرایگ نگاه ؛

 .  بدهد خودش به را"  جنبه یب"  لقب رعنا قول

 : گفت خط پشت از شهاب

  ؟ خوبه زیچ همه-

 .  زد لبخند و ستینگر بزند پلک که آن یب و بود شده رهیخ یا نقطه به که نفس به ینگاه نهیآ از رایحم

 ؟ داداش یخوب تو.  امان و امن زیچ همه-

  گفت شهاب

 ؟ ییکجا.   شکر خوبم-

 : افزود و گفت ینباش خسته رایحم

 .  شدم یم نگران داشتم گهید.  بودم تماست منتظر . دوستام با بودم رونیب-

 : گفت یدار خش یصدا با شهاب

 . خوبم.  نباش نگران-

 بود منتظر شهاب بداند رایحم که نیا از فارغ اما!  کند یا اشاره یحت ای و ؛ بکشد شیپ نفس از یحرف شهاب بود منتظر رایحم

 .  اوردیب انیم به یحرف او که

  ؟ خبرچه-

 : گذاشت سرش به سر.  نشست لبش یرو ییمعنا پر لبخند رایحم

 .  شماست شیپ که خبرها-

 ستینگر نفس به نامحسوس نهیآ یتو از.  دیچسب یم او به شهاب گذاشتن سر به سر قدر چه ؛ دیخند رایحم و کرد شیصدا شهاب

 : زد لب و

 .  خوبه زیچ همه-

 : افزود رایحم و زد صدا را نامش جوان مرد

 .  الحمدهللا خوبه هم یامانت نباش نگران-

 : دیکش قیعم نفس.  کرد سکوت باشد جمله کی نیهم منتظر انگار شهاب

 .  رایحم ممنون-

 . کند صحبت راحت او با توانست ینم نفس و مهسا مقابل زد پلک آرام رایحم

 .  باشه راحت التیخ.  کنمیم خواهش-



 : گفت شهاب

 .  کنم قطع دیبا من.  دیباش خودتون مراقب-

 . گفت رایحم

 .  ریبگ تماس یتونست.  یباش سالمت-

 یها حرف سرگرد شد یم مگر ، نداشت امکان ؛ بود گرفته سرگرد از کوچکش دل.  داد قورت را دهانش آب یسخت به نفس

 خوب حال به کردن وانمود قدر چه ؛ دیکش دست را سرخش یها گونه.  شود بیغ باره کی به و باشد کرده فراموش را اشیجد

 چیه انگار که کند رفتار یطور او و بزند حرف برادرش با ییموال خانم که نیا.  بود کار نیتر ناممکن شیبرا یطیشرا نیچن در

 و رایگ سرگرد نگاهِ  اندازه به ییموال خانم نگاهِ  ؛ نداشت را کند نگاه ییموال خانم یها چشم به که را آن یرو.  نداده رخ یاتفاق

 . بخواند تواند یم را آدم افکار ی همه ییگو که ییها نگاه دسته آن از.  بود نافذ
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 هوالحق

 

 یزندگ در هاوقت یبعض اما.  کند ادغام کارش با را اشیشخص یِ زندگ و اشدخترانه افکار ، احساساتش نداشت عادت وقت چیه

 خانم دنید با.  بود شده دشوار و سخت شیبرا ییموال خانم ی هینشر به آمد و رفت  ؛ ستین میخواهیم ما که طورآن زیچ همه

 کردیم احساس.  افتادیم ریگ احساس و عقل جدال کی انیم و شدیم پرت حواسش  ؛ افتادیم نبودش و سرگرد ادی به ییموال

 مدت نیا در. شدیم عوض او به نسبت دگاهشید اوردیسردرب افکارش از ییموال خانم اگر و است شده مرتکب یبزرگ اشتباه

 و زد هیتک اشیصندل به.  کرد یم یشتریب یکینزد حس او به قبل نسبت به ، بود شده شهیهم از تر پررنگ ییموال خانم حضور

 حال در ییموال خانم.  شد معطوف آمدیم رونیب آن از که یظیغل یبخار و یچا وانیل به نگاهش.  داد گردنش به یقوس و کش

 خاراندن سر وقت که یقدر به.  بود یگرید زمان هر از تر فشرده شان مجله یکارها ماه نیا ؛ بود دوستانش از یکی با صحبت

.  کرد نگاه شگاهینما یها عکس به و گرفت دست یتو را موس.  بود مشغول سخت هم او و بود اتاقش یتو مهسا.  نداشتند

 : دیرس گوش به ییموال خانم یصدا

 .  شهیم مطرح ندهیآ ی هفته ی جلسه در نظر و دهیا نیا حتما ضمن در.  کنم یم تالشمو تمام من یصالح یآقا دیببن-

 کردند انتخاب ییموال خانم توافق با را عکس نیا!  سبزش لب پشت آن با پسرک لبخند ؛به کرد نگاه بافت دست یهامیگل به نفس

 . شدیم آماده مجله یبرا نیهم و

 نفس یبرا و گرفت دهان به یشکالت کیک.  ختیر یچا خودش یبرا و رفت آشپزخانه یسو به و آمد رونیب اتاقش از مهسا

 .  کرد نگاه توریمان به و زد او به یچشمک و نشست نفس لب یرو یتبسم.  داد تکان دست

 او از یامیپ یحت نه و بود سرگرد از یخبر نه که شدیم روز یاند و یس امروز حال ؛ کرد نگاه زیم یرو میتقو به ناخودآگاه

 قیعم نفس و نهاد قلبش یرو دست.  کرد ینیسنگ قلبش یفکر نیچن با.  بود شده مانیپش سرگرد شکیب.  بود کرده افتیدر

...  اما کرد حجت اتمام احساساتش و خودش با بار هزاران ؛ بود کرده الیخ و فکر سال هزار ی اندازه به ها روز نیا.  دیکش

 .  بود اندک وقت و کرد یم کار گرید عکس ده یرو دیبا

 دیشا.  کرد یم چال دیبا جا نیهم را اشدخترانه یاهایرو.  کرد نگاه یبعد عکس به تیجد با و دیکش جلو به را یصندل یکم

 چیه که او ؛ شد پرت حواسش باز و دیلرز دستش.  نداشت معنا نتوانستن اش یزندگ در.  توانست یم او ؛ اما بود سخت اولش

 دلش ؛ بود گرمش قدر چه ؛ زدیم پا و دست برزخ یتو انگار.  کرد یم یتلق چه را حالش نیا پس نبود بلد را بودن سست گاه

 سالش و سن از سرگرد کاش یا ؛ داد قورت را دهانش آب یسخت به ، کند یتلق معنا تمام به" نامرد" کی را سرگرد خواست یم



 بشود نداشت حق او ؛ کند نفوذ اشدخترانه یایدن به نداشت حق ؛ برود دنبالش به صالح امامزده در نداشت حق او.  بکشد خجالت

 چه خودش با سرگرد.  بزند فیوظا از دم او یبرا اشنیماش یتو یباران شب کی در نداشت حق. اششب و روز فکر یهمه

 احساسات دانست یم او اصال دانست؟ یم چه دختر کی ی نخوره دست احساسات از ؟ بود کرده فکر اصال ؟ بود کرده فکر

 ! بود مجرم هزاران با کارش و سر اشهمه ای چه؟ یعنی دخترانه

 خانم و او انیم یتوافق یهاعکس از گرید یکی یسفال ظروف عکس.  کرد نگاه وریمانت به و گذاشت دست یرو را اش چانه

 . بود ییموال
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 شیپ را اشخانه راه راست کی دیبا قائدتا.  دوخت چشم شیرو به رو ساختمان به. کرد پارک ابانیخ ی هیحاش در را نیماش

 از یناش یخستگ ؛ کرد نگاه صورتش به نهیآ در.  درآورده ابانیخ نیا از سر چگونه دینفهم هم خودش و نتوانست اما.  گرفتیم

 پر قبل نسبت به ششیر!  بود سرخ شیها چشم.  دادیم نشان خشن و خسته را او نیچن نیا یداریب شب و مدام یها دنینخواب

 ینم ؛ کردیم وحشت و دیترس یم دیشا دید یم یطیشرا نیچن در را او نفس اگر ؛ کبود شیها چشم ریز و بود شده تر حجم

 دم.  شودیم کنترل نفس خط دانست یم ؛ داشت جانیه یاندک ؛ فرستاد نییپا را نیماش یشهیش ؛ بدهد دست از را وقت خواست

 ، دیکش شیموها به یدست.  کردینم دوا یدرد خودش داغان و خسته یچهره دنید. برگرداند قبل حالت به را نهیآ  ؛ دیکش قیعم

 هینشر در وقت رید تا او یگفته به و گذراندیم نفس کنار در را یشتریب ساعات رایحم دانستیم ؛ گرفت را رایحم ی شماره

 : دیچیپ گوشش یتو رایحم یصدا بوق چند از پس.  کردندیم کار

 . داداش سالم-

 .  ماند ثابت مردمکش به نگاهش ؛ بود انینما نهیآ یتو چشمش کی حال ؛ کرد میتنظ را نهیآ

 . سالم کیعل-

  ؟ یخوب.  ینباش خسته-

 .  است خوب گفت شد یم دیشا گرفت یم دهیناد را دستش وحشتناک درد اگر

 ؟ ره یم شیپ خوب کارها.  یباش سالمت.  شکر-

 : گفت دلتنگ رایحم

 ؟ یگرد یبرم یک ؟ییکجا. بساطه نیهم شهیهم شم یم کینزد که سال انیپا به شلوغه سرم یلیخ یلیخ-

 بود جا آن در واقع هینشر که ییباال بلند ساختمان به نگاه و زد پلک شهاب.  کرد یم صحبت او با یوقت رایحم یشگیهم سوال

 .  کرد

 !؟ نظرت به-

 یم را آمدنش دینو کردنش خطاب یسوال گونه نیا.  شد یم رو دستش و دیفهمیم رایحم کرد یم صحبت گنگ گونه نیا یوقت

 . کردیم نگاه شیرو شیپ عکس به دقت با و بود گرم سرش بزند اشیچا به لب که آن یب نفس.  داد

 : گفت یگوش یتو آشکار یذوق با رایحم

 !  نکن یشوخ ؟ نه-

 : گفت شهاب

 .  درسته حدست-

 : دیخند رایحم



  ؟ یدیرس یک.  شکر یاله-

 .  االن نیهم-

 : گفت زده جانیه رایحم

 ! خبریب چه-

 . شد ییهوی-

 : گفت رایحم

 .  یحساب ینباش خسته! ؟ رفت شیپ یخواست که طور اون زیچ همه حاال-

 : دیکش فرمان به یدست شهاب

 .  بود خوب شکر-

 : افزود و کرد زمزمه شکرت ایخدا رایحم

 ...کن استراحت یحساب ؟ ات خونه ی؟رفت ییکجا االن-

 : گفت شهاب.  زدیم حرف صبح تا گذاشتیم اگر.  بزند حرف شهاب که دادینم امان یحال خوش از رایحم

 .  امهینشر ابونیخ یتو من-

 پرده و رفت پنجره یسو به. زد لبخند و کرد نگاه دیشن ینم را شیصدا انگار و داد یم انجام را کارش دقت با که نفس به رایحم

 : زد پچ یگوش یتو.  بود پنجره یرو به رو درست شهاب نیماش.  زد کنار را

 ؟ییجا نیا ؟ یچ-

 : افزود یشوخ به رایحم.  کرد سکوت شهاب

 . روشن یامانت چشمِ -

 : گفت یدار خش یصدا با یدار معنا سکوت از پس شهاب

 .  نییپا ادیب بگو بهش-

 هم خواب در را روزها نیا.  است نفس دنید منتظر و است آمده جا نیا به راست کی که باشد شهاب نیا دیگنجینم باورش در

 : گفت آرام ؛ گرفت یشتریب عمق لبخندش. داشت اتشیروح و شهاب از که یشناخت آن با.  دیدینم

 ! ها هیکار ساعت ؟ یستین انیجر در مگه-

 :  داد اخطار و زد لبخند شهاب

 ! باال آمیم جوابم؟ بشه نیا اومدم کوفته خسته.  منتظرم نییپا من-

 : زد کنار را پرده رایحم

 .  یکن صبر دیبا ؟ بگم بهش برم تونم ینم که مقدمه یب. جانیا یاین نه-

 :  دیکش قیعم دم شهاب

 .  کن صحبت باهاش.  خب یلیخ-

 . کرد یم شانیها تماس حال به یفکر دیبا ؛ بزند زنگ او به شدیم نه و داشت یخبر او از نه  ؛ بودش دهید که یروز آن از

 .  گذاشت داشبورد یرو را یگوش و کرد قطع را تماس

 

* * * 



 

 انگار.  ستینگر بود موس با کار مشغول گرشید دست و بود نهاده چانه ریز را دستش کی که نفس به تماس قطع از پس رایحم

 خودش یرو را رایحم نگاهِ  و چرخاند چشم بود شده خسته که نفس! دهیکش یخوابیب انگار و داشت پف شیها چشم ؛ بود خسته

 . دید

  ؟ دیدار یامر-

 .  زد لبخند رایحم

 .  ینباش خسته.  زمیعز نه-

 : کرد سرخم نفس

 .  ممنون-

 : رفت شیسو به رایحم

 ! دونم یم.  یشد خسته یحساب روزه چند نیا-

 :  نشست لبش یرو لبخند نفس

 !اسفهیوظ-

 و برد شیپ دست. بود افتاده رونیب به شیموها از یا طره و رفته عقب یکم نفس شال ؛ شد کینزد او به گرید گام کی رایحم

 . بماند انتظار چشم نیا از شیب شهاب خواست ینم دلش.  کرد نوازش را نفس یموها

 :  گفت نیدلش و آرام رایحم

 ه؟یچ نظرت.  نتتیبب بخواد و جانیا باشه اومده نفر هی اگه-

 . زد پلک آرام.  کرد نگاهش مات نفس

 ؟ منو-

 . داد تکان سر لبخند با و بست را شیها چشم رایحم

 .بدونم نظرتو اول دارم دوست.  یمن دختر مثل تو.  هیچ نظرت نمیبب دیبا گفتم بهش قبلش.  آره-

 .  دیکش جلو به را شالش و داد قورت را دهانش آب نفس

 ؟ یک-

 : گفت رایحم

 ! داداشم ، شهاب-
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 ییموال خانم برادر بدهد احتمال توانست ینم هم درصد کی یحت.  ماند محبوس نهیس یتو نفسش باره کی به جوان دختر

 یعنی نداشت امکان نه.  کند نگاه او به ها شده مسخ مانند شد سبب ییموال خانم دهان از شهاب اسم دنیشن.  ندیبب را او خواهدیم

 . بود ناراحت و ریگ دل اندازه نیا به او از که حال هم آن ؟ دیشن یم درست

 : گفت آرام جوان دختر.  کرد نگاه نفس به منتظر.  شد او صورت راتییتغ ی متوجه رایحم

 ..ییموال خانوم... اما-

 : گفت رایحم



 .باش ؟راحت جانم-

 ؛ گرفت را نگاهش رد رایحم و کرد نگاه داشت حضور آن در مهسا که یاتاق به کند فیرد را جمالت چگونه دانستینم که نفس

 :  زد لب آرام نفس

 .... من.... دارم یبد احساس من.... خانوم مهسا آخه... بگم طور چه-

 اصال.  فرستاد نییپا را سرش و شد سرخ خجالت شدت از شیها گونه.  بود شرم از پر شیبرا باره نیدرا کردن صحبت انگار

  ؟ شود چه که بود آمده یاند و ماه کی از پس حال.  کند یخال یسرکس را سرگرد یریگ کناره همه نیا یتالف خواستیم دلش

 .  ببرد باال را سرش نفس شد باعث امر نیهم و برد او ی چانه ریز دست رایحم

 منکر و کنه ازدواج برادرم با مهسا خواستمیم لیاوا من درسته.  زمیعز بگم بهت خجالت و یسیبا در رو چیه یب رو یزیچ هی-

 چیه منم.  کنه نگاه مهسا به نتونست یگرید چشم به وقت چیه برادرم.  است شده تمام مسئله اون اما شمینم مهسا به امعالقه

 .  یا گهید زیچ قسمت یگاه یدون یم.  کنم لیتحم یکس به رو ام خواسته خوام ینم وقت

 : افزود آرامش با رایحم.  کرد بلند سر باره کی به نفس

 .  ذارمیم احترام شهاب میتصم به من-

 : کرد نوازشش و دیکش او ی گونه یرو دست

 .  دارم دوستت یلیخ هم تورو-

 یم انیم به که سرگرد اسم چرا.  کند رسوا را او قلبش کوبش بود نگران ؛ کرد نگاه او یها چشم به زده شبنم یها چشم با نفس

 کی مثل شیها حرف و ییموال خانم. دیدیم خواب ؟نکند کرد یم فراموش کل به را شیها قرار و قول و ها هیفرض ی همه آمد

 . بود خوش خواب

 . دیکش دست اش گونه به نفس.  کرد درک را حالش رایحم.  سپرد گوش ییموال خانم یها حرف به سکوت در

 : کرد زمزمه رایحم

- 
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 .  کنارتم کن باور ستمین مقابلت من بدون اما. یبش شوکه یدار حق-

 یرجب مهسا اتاق ی بسته در به گرید بار کی.  فتدیب یصندل یرو و شود تا شیزانوها بود ممکن آن هر ؛ کرد نگاهش مردد نفس

 را انگشتش خواست یم انگار و بود افتاده اش اشاره انگشت جان به شستش انگشت ناخن.  دیگز را لبش درون از و کرد نگاه

 . افتادیم شیها دست جان به کردیم رخته جانش به استرس و ترس یوقت ؛ بود نیهم اشیشگیهم عادت.  بشکافد

 : گفت نیدلنش و کرد سرخم رایحم

 ؟ یدار استرس-

 : زد لب صادقانه نفس

 .  کمی-

 : کرد نگاهش لبخند با.  فشرد فیخف و گرفت گرمش دست یتو را او سرد دست رایحم

 . نداره وجود یخجالت یبرا یلیدل.  نکش خجالت منم از.  زمیعز نباش یزیچ نگران-

 . فشرد را او دست نفس

 .. من-



 : گفت رایحم

 .  منتظرته نییپا شهاب-

 به چه یبرا اصال ؟ بزند ییهاحرف چه که بود آمده ماه کی از بعد.  گرید وقت چیه نه و امروز نه ندیبب را او خواستینم!  نه

 . بزند حرف خودش با ها وانهید مانند و کند ریدرگ را فکرش روزها و ها ماه تا شیها حرف با هم باز که. آمده دنبالش

 : کرد رایحم به رو یلرزان یصدا با

 . یطوالن مدت همهنیا بعد اونم نمشیبب خوامینم.  ییموال خانوم نه-

 . گرفت اش خنده رایحم که کرد ادا را اش جمله کردن عوض رنگ هزار با و درمانده قدر آن

 : افزود یمشهود یدلخور با نفس 

 !  برم تونم ینم.  بره دیبگ بهش لطفا-

 : افزود انهیدلجو سپس

 د؟یشینم ناراحت ازم که شما-

 : گفت آرامش با.  بود شده نفس یذات نجابت و شرم ی فتهیش که رایحم

  .  کنه مجبورت تونهینم یکس.شه یم اجابت چشم.  یبر یخواینم یبگ تو اگر.  ازت شمینم ناراحت دخترم نه-

 به یوقت!  رفتن و ماندن انیم.  بود افتاده ریگ یراه دو انیم انگار.  گفتیم را شیهاحرف برخالف جوان دختر یها چشم

 !نیریش ضعف دل کی.  شدیم یحال کی دلش است منتظر نییپا که کردیم فکر سرگرد

 : گفت رایحم.  زد یم بال بال داشت نفس دل یتو شاپرک کی انگار

 .  بمونه یحرف دلت یتو نذار. یبپرس خودش از و یبر خوامیم ازت اما-

 : افزود مادرانه رایحم

  ؟ نه مگه باالخره داره یجواب هی یسوال هر-

 .  داد تکان سر مثبت یمعنا به.  بود خفه فضا انگار.  فرستاد رونیب به را نفسش و دیکش صورتش به یدست نفس

 میتصم و بودن عاقل به دوستانش انیم شهیهم نفس.  ندیبب را شیها حرف ریتاث خواست یم انگار ؛ کرد نگاهش منتظر رایحم

 در که هم را خودش یوامانده دل انیم نیا در و کردیم فکر که ییموال خانم یها حرف به. بود معروف سخت طیشرا در یریگ

 و برود توانست یم چگونه اما!  نبود یبد فکر دیپرس یم خودش از و دید یم را سرگرد و رفت یم نییپا به اگر گرفت یم نظر

 از یخبر دیشا و کرد یم مرور خودش با روز هر که ییها حرف ؟ بپرسد تفاوت یب و فتادهین یاتفاق انگار که کند رفتار یجور

 و نداشت خبر سرگرد ی اندازه به او یزندگ از ییموال خانم.  دیبگو خودش به را ها همان نبود بد و آورد ادی به را بشود سرگرد

 !  خودش یعاد چندان نه یزندگ به برگردد بعدش... بعدش و اوردیب شیرو به را شیها حرف از سرگرد یمانیپش که نبود بد دیشا

 !  بود یعاد ریغ او فکر بدون یها روز ی همه کرد یم فکر چرا آه

 : گذشت نفس کنار از.  بود لبش یرو یمعنادار لبخند رایحم

 ! نداره یرادیا.  یستین رفتن به یراض اگر گم یم شهاب به بزنم زنگ االن-

 . است نشیماش یتو منتظر و هاست حرف نیا از تر صبور شهاب دانست یم

 . کرد زمزمه یآرام ینه و رفت اشزنانه رنگ اهیس فیک یسو به نفس

 .  کرد کینزد اش چانه به و گرفت دست یتو را لشیموبا و زد لبخند معنادار رایحم

 . کردم بزرگش خودم شناسم یم خوب شهابُ .  بپرس دلته تو یهرچ و برو پس!  خب اریبس-

 خاطر نانیاطم او به.  بست را شیها چشم مکث با و کرد نگاهش درخشان یها چشم با رایحم گذاشت دوش یرو را فیک نفس

 .  دهد یم انجان را کار نیبهتر که داد



  نفس رفتن از پس ، کرد اش بدرقه یسالمت به رایحم و گفت یا اجازه با نفس

 چشم در.  شدیم حال خوش او دنید از شهاب دانست یم ؛ کرد نگاه نفس یخال یجا به و داد تکان یطرف به را سرش رایحم

 جا همان هنوز شهاب نیماش زد کنار را پرده و رفت پنجره یسو به.  کند اشتباه توانست ینم ؛ زد یم موج خواستن نفس یها

 . است منتظر بود مشخص و بود شده پارک

*    *   * 

 

 کرم جز نداشت صورت آن به یشیآرا ، بود سرش یرو یرنگ یا سورمه شال ؛ کرد نگاه خودش صورت به آسانسور یتو

 دل به و نهاد رونیب به پا که نیهم و شد باز آسانسور یدرها.  کرد تشیهدا چپ یسو به و کرد مرتب را شیموها.  ضدآفتاب

 .  شد رو به رو سرگرد یآشنا نیماش با زد ابانیخ

 صورت به و فشرد دست یتو را فشیک ی دسته نفس.  بود معطوف یگرید یجا به نگاهش و نبود او به حواسش انگار شهاب

 و یخستگ توانست یم هم فاصله نیهم از.  بود یگرید زمان هر تر رهیت پوستش رنگ انگار.  کرد نگاه او یجد و ی خسته

 و یجد مرد مقابل شد یم شیرو چگونه.  نبود شهیهم مانند وضعش و سر.  کرد تعجب و ندیبب را او یکالفگ
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 به لحظه کی یبرا شهاب.  زدند چنگ را قلبش و گرفت شدت اشیدلتنگ انگار دنشید با.  بزند حرف ییموال شهاب مانند یسخت

 بود نکرده یفرق چیه بودش دهید که یبار نیآخر از.  شد مات کردیم نگاه او به که نفس دنید با و برگرداند را سرش سو آن

 یها چشم به هردو. کرد یم جلوه تر معصوم اش چهره شیآرا یب.  بود شده چندان دو اشدخترانه صورت تیمعصوم بسا چه.

 او ی خسته صورت از نگاه و آمد خودش به نفس ؛ دیکش طول قدر چه دینفهم شهاب!  حرف از بود پر نفس نگاه ؛ کردند نگاه هم

 یموج شدنش سوار با.  شد سوار و برداشت قدم او نیماش یسو به آرام ؛ بود آمده بند نفسش ؛ فرستاد نییپا را سرش و گرفت

 . بود یبهار خنک مینس کی مثل آرامش سالم یصدا. کرد نوازش را مرد ی شامه و شد یجار نیماش یتو یعطرخنک و سرما

 کرد ینم دوا را یدرد دنشیپرس هرچند.  کنند یپرس احوال بود رفته ادشانی انگار.  داد را جوابش آرامش با خودش مانند شهاب

 ریز یکبود رد ؛ کرد نگاه او صورت به خجالت یب نفس.  کنند نگاه را گرید هم وقفه یب ها ساعت خواستیم دلشان انگار. 

 دهانش آب یسخت به.  بزند یحرف که دیچرخ ینم دهانش یتو زبان انگار.  برود وا شد سبب حجمش پر شیر و شهاب یها چشم

 ادی از را کلمات چرا ؛ دیبگو خواست یم چه.  بست شیها چشم آرام و دیرس اش خورده ترک یها لب به و زد پلک و دیبلع را

 ؟ نیهم دنشید ها مدت از بعد ؟ سالم نیهم.  بود برده

 ناباروانه!  انینما خون رد و بود یچیپ باند انگار ؛ شد معطوف او دست به نگاهش نفس ؛ شد او دگرگون حال ی متوجه شهاب

 : گفت یدار خش یصدا با شهاب.  ستینگر شهاب دست به گرید بار کی و کرد نگاه او یها چشم به

 ؟ یخوب-

.  شد ینم یجار زبانش یرو حرف.  ببرد را شیآبرو و بخورد سر اشگونه یرو زاللش یها اشک بود ممکن لحظه هر نفس

 معلوم خب ؟ بود خوب ایآ ؟ داد یم پاسخ چه دیبا.  بود معرفت یب سرگرد خود هم دستش کنار شخص و بود داریب که نیا مثل نه

 . نبود خوب که بود

 تا.  کند جلوه فیضع او مقابل خواست ینم دلش و لرزدیم شیصدا بزند حرف کلمه کی اگر دانستیم.  فرستاد نییپا را سرش

 اش نهیس به یشتریب شدت با قلبش ؛ داشت فاصله بود گذاشته خودش با که یقرارها و قول با یکاف ی اندازه به هم جا نیهم

 . کردیم برخورد

 : گفت تر نرم بار نیا و دیکش فرمان به یدست شهاب

 ؟ یبزن حرف یخوا ینم-

 یم نفس انیدرم کی و آرام و بود نشسته کنارش.  بود بخش آرامش قدر چه بودنش اما!  یمحل یب و سکوت نیا بود حقش دیشا

 یاعتراض آمد یم کش زمان اگر اما.  برود بعدش و بپرسد را حالش و کند نگاهش خواست یم.  خواست یم چه گرید.  دیکش

 .  کند دایپ توانست یم دختر نیا کنار در را آرامش.  نداشت

 . نداشت را کردنشان پنهان قصد انگار و بود زده رونیب شال از لختش یموها ؛ کرد دختر ی افتاده نییپا سر به ینگاه



 : کرد خطابش

 ؟ ادتهی.  یکرد بارم خوب.  یزد یم حرف خوب که صحن یتو روز اون-

 .  فتدیب پس بود کینزد نفس

 به.  دیکش یم خجالت و شد یم ییبابا دختران مانند ها وقت یگاه.  بود او با حق دیشا.  است کوچک نفس داشت دهیعق رایحم

 صحبت همه با تیجد با بود گرفته ادی اش یزندگ یتو انگار!  آرامش نیا بود بیعج هم خودش یبرا.  شد یم ساکت اندازه نیا

 پاک ایدن یها یقشنگ ی همه ی اندازه به.  پاک و یخواستن و بایز اندازه همان به ؛ بود کوچکش اسی هی؛شب نفس...او با اما.  کند

 یم بزرگ که هم قدر هرچه ؛ بود کوچک او بود رایحم با حق.  لرزاند یم یپاک و نجابت همه نیا از را دلش و بود ییتماشا و

 . ماند یم معصوم و پاک اندازه نیهم به شد

 .  بود برده ادی از را دستش درد.  کرد مشت فرمان دور را دستش و بست را شیها چشم

 : کرد نجوا تر آرام شهاب

 ؟ نفس-

 . است یحتم مرگ نباشد اگر یعنی!  بازدم دَم یعنی!  اتیح یعنی نفس.  بود اش برازنده اسم نیا قدر چه.  بود قشنگ اسمش

 مانند یمرد جانب از اسمش دنیشن.  بکند را پوستش داشت یسع ناخن با و بود کرده بند فشیک یدسته به را شیها دست نفس

 همه نیا و دیلرز یم اش چانه.  نداشت را شیها دست لرزش و قلب ضربان اریاخت گرید که نیریش قدر آن ؛ بود نیریش سرگرد

 .  بود افتاده شمار به شانیها نفس.  بود متفاوت کرد یم شیصدا که دارش خش و آرام یصدا با اش روزه چند بتیغ

 .  بود نکرده شیصدا نیدلنش اندازه نیا به کس چیه حال به تا

 : گفت تر آرام اما.  بوده موفق او با برخورد در قدر چه دانست ینم

 ؟ هیچ ها آدم ما فیوظا از گهید یکی یدون یم-

 او.  زد یم فیوظا از دم و کرد ینم را او ی دخترانه احساسات فکر سرگرد.  دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی نفس

  ؟ بود کرده لیلیتح خودش یبرا بارها را فیوظا و بود بر از را شیها حرف یهمه یاند و ماه کی نیا در دانستیم چه

 .  کرد یم داد یب شانیتو غم و داشتند نم رنگش یعسل یها چشم ؛ کرد بلند سر آرام

 . مینکن غیدر هم از رو صدامون که نیا ها آدم ما فیوظا از گهید یکی-

 شیها چشم یتو غم غبار.  برد ینم خوابش چرا بخواند ییالال بود بلد خوب که او ؛ کرد نگاه شهاب یها چشم یاهیس به نفس

 یبرا را دهانش  آب یسخت به.  بفهمد توانست مرد را نیا و بود دایهو
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 : زد لب یلرزان یصدا با و دیبلع بار نیهزارم

 . نیزم تو میبر مینش آب قطر کی مثل ییهوی که نیا ها آدم ما فیوظا از گهید یکی-

 !بود بلد هم کردن اعتراض!   بود بلد هم زدن حرف پس.  شد باز اخمش شهاب

 : شد یجار اش گونه یرو گرید اشک قطره کی و زد پلک نفس

 .  میریبگ هم از یخبر هی که نیا ها آدم ما فیوظا از گهید یکی-

 قشنگش و زالل یکوچک نیهم.  شود بزرگ دختر نیا خواست ینم دلش.  کرد نگاهش بردارد او نگاه از چشم که آن یب شهاب

 .  بود کردنش بزرگ به یاصرار چه اصال.  بود کرده

 . مینش کمرنگ که نیا ها آدم ما فیوظا از گهید یکی-



 . زد جلب او دست به نفس نگاهِ .  شد یقرمز به دستش فشردن شدت از شهاب دست باند

 : زد لب شهاب

 . جانیا اومدم و برگشتم امروز.  بودم تیمامور مدت نیا-

 او تا بود آمده جا نیا به راست کی شد ینم باورش.  کرد دستش به نگاه کی و او به نگاه کی برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 جوالن سرش در که فکرها چه و بود پر او از دلش قدرچه.  زد چنگ دلش به یبد حس کرده قضاوت را او کهنیا از.  ندیبب را

 ! زد پلک بارک نیچند.  دادینم

 .یسالمتبه! دونستمینم-

 : گفت نگران و کرد اشاره او دست به نفس. نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند شهاب

 ... دستت-

 : دیپر کالمش انیم شهاب

 . ستین یچیه-

 یط.  بود گرفته شیپ را تهران راه راست کی هیبخ از بعد ؛ بود نکرده گوش دکتر حرف به ؛ ها زخم نیا به داشت عادت

 . بود کرده عادت گرید و آمد سرش بال نیا یاتیعمل

 : زد لب بود کرده خوش جا شیگلو یتو بیس مانند یبغض انگار که نفس

 .  آدیم خون داره-

 . ستینگر دستش به شهاب

 . ستین یزیچ که گفتم-

 : گفت نفس

 .  نهیبب دکتر دیبا-

 ! انگار بود برده ادی از را دستش درد یراستبه ؛ کرد دستش به ینگاه شهاب

 .  شهیم خوب خودش-

 ؟ شود خوب خودش به خود یزخم نیچن شدیم مگر.  شود کنده جا از قلبش داشت امکان لحظه هر.  دیگز را لبش نگران نفس

 : زد لب مردد نفس

  ؟ نمیبب تونمیم-

 که او صورت به شهاب. کرد یوارس را باند اطیاحت با نفس و گرفت او مقابل را دستش اما ؛ کند امتناع خواست اول شهاب

  انداختیم اسی ادی به را او شیها العملعکس قدرچه. ستینگر بود دهیپر رنگش

 : زد لب نفس به آرام

 ؟ یترسیم-

 : زد لب نفس

 . نه-

 . بود نگران و دهیترس یاندک اما

 . دیلرز دستش و کرد ضعف دلش شهاب دست یرو هیبخ دنید با

  ؟ یهست یزخم جور نیا یگردیبرم تیمامور از بار هر-

 : گفت نرم شهاب



 ! ممکنه-

 . شده یعاد او یبرا و داده رخ هم هانیا از بدتر دیبگو امدین دلش

 .  کرد نگاه او دست به لحظه چند.  فرستاد رونیب به را بازدمش نفس

 .  بود دار معنا یادیز انشانیم سکوت

 : شکست را انشانیم سکوت نفس

 ؟ دکتر میبر شه یم-

 . اوردیب نه و خواست یم یزیچ او از دختر نیا شد یم مگر

 :  کرد نگاه زاللش یها چشم به

 .  شه یم-

 

 اما دارم، تن به یرینظیب یهازخم من

 یبود شاننیترمهربان تو

 شاننیترقیعم

 شاننیزتریعز

 

 ها آدم تو از بعد

 پوستم بر بودند یکوچک یهاخراش تنها

 کدامشان چیه که

 دندینرس تو یپا به

 دندینرس قلبم به

 

 ها آدم تو از بعد

 بودند یکوچک یهاخراش تنها

 نبردند اما ببرند، ادمی از را تو که

 یگردیم باز دوباره یاتازه زخم هر از بعد تو

 بار هر و

 شیپ از زتریعز

 ..تر قیعم بار هر

 

 " السمان غاده" 

 

*    *    * 
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  بیهوالحب

 

 شیها حرف با سرگرد نشود که نه.  نشد اما کند اعتراض که بود آمده.  نشست نفس یها لب یرو بغض با همراه یکمرنگ لبخند

 ینم ؛ بود گرمش ؛ بود سرخ شیها گونه.  بود اش یزخم دست نگران او که یقدر به.  بود کرده سالح خلع را او ، نگاهش با ،

 دلش به یقشنگ حس سرگرد زدن حرف نرم نیا. سوخت یم تب نیا یتو داشت و داشت تب یآر.  داشت تب هم دیشا دانست

 . رکردیسراز

 ، کند باور را بود یرانندگ حال در که یمرد کنار در بودن خواست یم ؛ زد هیتک اش یصندل به نفس درآمد حرکت به که نیماش

 بار هزاران و کرده دعوا بار هزاران او با دلش یتو که ییروزها نیا در ؛ چسباند یصندل یپشت به را سرش و زد پلک آرام

.  شد یم بد حالش و دیتپ ینم قلبش هم فکرش از... داشت امکان یحت و بود رفته تیمامور او بکوباند نیزم را او داشت یسع

 نشست یم ها ساعت نیماش در هم آن او کنار یحرف چیه یب اگر.  ستینگر کرد یم یرانندگ دقت با که او به یچشم ریز

 . بود خوب حالش یلیخ باشد صادق خودش با خواست یم اگر.  نداشت یاعتراض

 دخترانه یها فکر غرق.  برگشت او یسو به آرام نفس.  دیرس یم گوش به ویراد از یفیضع یصدا.  کرد یا سرفه تک شهاب

 او مقابل که نشد باعث نیا اما ؛ بود کرده رخنه دلش یتو یآرامش چه ؛ بود شیرو شیپ سرگرد ی مردانه رخ مین ؛ بود اش

 معذب خواست ینم دلش.  برنگشت شیسو به ، دید کردنش نگاه حال در را نفس چشم ی گوشه از که شهاب.  نکشد خجالت

 یکم او از حاالت نیا سال و سن نیا در.  اوردیب کم هوا و بشود تنگ نفسش شد یم سبب شیها العمل عکس و دختر نیا.  بشود

 شدت اش ینگران و کرد او دست به گرید نگاه کی نفس.  کرد خارج دهان از را بازدمش و دیکش اش قهی به یدست.  بود دیبع

 ها سال از بعد حال ؛ داشت دوست جانش قدر که یب یب از بعد ؛ بود شده اش یزندگ در یشخص نگران ها مدت از بعد.  گرفت

 آن از.  دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش و بود نگران بود متفاوت او با آسمان تا نیزم که مرد کی یبرا اش یزندگ طول در و

 یم غصه او و آمد یم سراغش به درد پا یب یب که یوقت مانند.  بکشد درد او یجا به خواست یم دلش که ییها ینگران دسته

 نیماش از نفس دندیرس مارستانیب به یوقت.  شد یم خدا دامان به دست و شود ضیمر اش یب یب مبادا که بود نگران و خورد

.  ندارد دارد، درد دانست ینم اصال. بود انینما رفتارش در تیجد همان و اخم همان او اما ؛ داشت درد سرگرد یجا ؛ شد ادهیپ

 کنار اورژانس بخش یتو.  بود یچرک و یعفون زخم.  ندارد یدرد چیه انگار که کردیم رفتار یجور. بفهمد را او ذهن شد ینم

!  نبود الشیخ نیع سرگرد اما.  دیساب یم هم به را سردش یها دست.  افزود استرسش به یاندک بودن شلوغ. بودند ستادهیا هم

 ؛ فشرد یم دست یتو را فشیک نفس.  بزنند حرف که بود دهینرس آن وقت هنوز انگار ؛ خورد گره او اهیس یها چشم به نگاهش

 دیپرس آرام بود ستادهیا ها آن کنار نگران نفس ؛ ستینگر زخم به دقت با دکتر رفتند، داخل ضیمر چند صیترخ از بعد بالخره

 : دیپرس

 دکتر؟ یآقا چطوره زخمش وضع-

.  باشد خودش خاطر به دختر نگاه یتو مشهود ینگران نیا شد ینم باورش.  ستینگر نگرانش صورت به و کرد بلند سر شهاب

 یانسالیم مرد که دکتر.  نداشت امکان نه.  اندازدیب تپش به را دل و باشد بلد کردن ینگران اندازه نیا به دختر کی شد یم مگر

 : کرد خطاب را نفس و زد شهاب به یچشمک شد یم ساطع آن از طنتیش که ییها چشم با و نشست لبش یرو یلبخند ؛ بود

 .  ادهیز بشه قطع که نیا احتمال متاسفانه.  مهیوخ بدجور زخشمون دخترم-

 . انداخت سرگرد دست به یگرید نگاه و ستینگر دکتر به دهیپر یرنگ با. درآمده حدقه از شیها چشم حرف نیا دنیشن با نفس

 : زد لب فکر یب و کرد زمزمه یآرام یوا نفس

  ؟ یعنی حد نیا در-

 .  آمد یم دهانش یتو داشت قلبش

 : کرد نگاهش و داد تکان سر پدرانه دکتر.  نشست شانیها لب یرو لبخند و کردند گریهمد به ینگاه دکتر و سرگرد 

 .  دخترم نباش نگران-



 : کرد اشاره شهاب به رو سپس

 .  جوون یکن استفاده دیبا تیموقع نیا از  داره داریخر نازت تا-

 کرد ییخودنما چشمش ی گوشه یزیر یها نیچ.  داشت لبخند شیها لب شتریب شیها چشم ؛ نشست سرگرد یها لب یرو لبخند

 که یالعمل عکس از نفس شد سبب دکتر یشوخ. کرد یم تماشا را لبخندش که بود بار نیاول ؛ رفت ضعف او لبخند از نفس دل ؛

 دور سرگرد دید از سرخش یها گونه.  فرستاد لعنت را خودش. بفرستد نییپا را سرش و بکشد خجالت بود داده نشان خودش از

 دورشان بودند کرده تصادف که یاورژانس ماریب نیچند آوردن با بعد قهیدق چند ؛ کرد رها را نفسش ی مانده ته دخترجوان.  نماند

 . شد شلوغ
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 کرد یچیباندپرا سرگرد دست پرستار شد تمام دکتر کار که یدهنگامیپر صورتش از رنگ ها آن یجسمان حال دنید با نفس

 شانه مارستانیب یمحوطه در هردو یبعد یچند.  ابدییم بهبود یزود به دستش که داد خاطر نانیاطم او به و کرد نفسدکترروبه

 :  گفت و کرد دستش به ینگاه شهاب.  کردند زدن قدم به شروع هم ی شانه به

 .کرده یچیباندپ محکم یلیخ-

 :  کرد نگاه او دست به نفس

 ؟ یدار درد-

 دستش به و نشست یصندل یرو شهاب

 :  نشست کنارش و کرد ممانعت نفس که کند باز را باند خواستیم.  کرد نگاه

 . لحظه چند-

 آن یب. دیسیم نظربه  کوچک سرگرد بزرگ یها دست مقابل در نفس یها دست قدر چه.  داشت نامحسوس لرزش شیها دست

 !اطیاحت با و آرام ؛  کرد باز او دست دور را باند کند نگاه سرگرد صورت به که

 به اما شهاب.  دیکش یم خجالت احساساتش و خودش از!  بردارد چشم او از توانست ینم کرد یم نگاه سرگرد صورت به یوقت

 اتم خواست یم ییگو بود مشغول او دست کردن یچیباندپ به اطیاحت با و بود نشسته کنارش فاصله با ، کرد نگاه او صورت

 .  آورد یم لبش یرو لبخند امر نیهم و بود شده مواجه دهیسربر با انگار.  بشکافد

 ییموال خانم.  گرفت یم را جوابش دیپرس یم او از یسوال هر اما.  نپرسد بپرسد دانست ینم ؛ بود سرش یتو یسوال نفس

 .  است کار نیبهتر زدن حرف گفت یم راست

 : زد لب حال همان در و زد پلک آرام

 ؟ یبود کجا تیمامور-

 او ی افتاده نییپا صورت از چشم که آن یب و آمد خوشش زدنش حرف از بشکند را انشانیم سکوت او نداشت توقع که شهاب

 : زد لب ردیبگ

 ! کردستان-

 : دیپرس حال همان در.  گرفت دلش او یانگار سهل از

 ؟ نداشت مارستانیب جا اون-

 : گفت یدار خش یصدا با شهاب

 . داشت-

 ؟ ینرفت-



 .  رفتم-

 : گفت نفس

 !بود کرده عفونت بدجور زخمت چرا پس-

 .  دهد ادامه زدنش حرف به او خواست یم دلش و برد یم لذت او یها حرف از که جوان مرد

 : زد لب دار خش

 ! اندک من وقت و داشت سفارش ادیز دکترش-

 : نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم نفس

 . ینباش خودت مراقب شه ینم لیدل نیا ؟ چرا-

 نه بو محوطه در ها خانواده و ها پرستار یها آمد و رفت نه.  دیشن ینم او یصدا جز ییصدا چیه انگار ؛ بود او به شهاب نگاه

 : گفت تیجد با شهاب.  شد متعجب سکوتش از بود او دست به نگاهش که نفس. هانیماش یصدا یحت

 .  نمتیبب تهران برسم زود خواستم-

 یم ماشه یرو دست ، بود کلتش مثل درست شیها حرف اما نبود دستش کلت دیشا سرگرد.  گرفت سرگرد دست از چشم آرام

 ضعف ؛ شد یم ذوب اش نهیس یتو آرام آرام قلبش ، ماند حرکت یب دستش نفس.  گرفت یم نشانه را شیها حرف و گذاشت

 کی تمنا کی خواهش کی نگاهش یتو.  کرد نگاه سرگرد صورت به و دیبلع را دهانش آب یسخت به ؛ نشست دلش یتو ینیریش

 با یدختر کدام.  کرد ینم را قلبش فکر سرگرد چرا.  دادند یم لو را او سرخش یها گونه.  زد یم موج قیعم یقدرشناس

   ؟ دهیشن ها حرف نیا از بار نیچند اش یزندگ یتو مگر.  شد ینم افسون و آورد یم تاب حرف نیا دنیشن

 کنار او یایدن قدر چه.  بشنود سرگرد را ضربانش یصدا بود نگران ؛ کرد برخورد اش نهیس به یشتریب شدت با قلبش یها تپش

 نیچن در کرد فکر خودش با.  جاندیپ دستش دور را بانداژ. فرستاد نییپا را سرش و آمد خودش به.  بود قشنگ سرگرد یایدن

 .  بود دهیشن را ایدن ی جمله نیتر قشنگ انگار.  گفت یم دیبا چه یمواقع

 : گفت بزند خواهد یم یحرف او کرد حس که شهاب

 . یبگ یخوا یم یچ-

 او مانند نبود بد.  رفت یم کلنجار خودش با اما دیبگو خواهد یم یحرف بود دهیفهم انگار حال و است بر از را افکارش بود گفته

 .  بماند گذاش ینم دلش یتو حرف و زد یم ایدر به دل

 : کرد زمزمه آرام

 . باشه خودش مواظب دیبا شده که هم مملکتش خاطر به یزخم سرباز هی باشه ادتی-

 که حال مانند درست.  نشاند یم یکرس به را شیها حرف آرامش کمال در و داشت یآرام تیشخص نفس ؛ دیکش قیعم دم شهاب

.  گرفت را نفس دست مچ لباس یرو از آرام و ستینگر بود شده چیباندپ که دستش به.  بود کرده خودش مسخ را او حرفش با

 داد اشاره دستش به شهاب که داده انجام ییخطا کار کرد حس.  بکشد عقب را دستش خواست متعجب ؛ شد ریغافلگ جواب دختر

: 

 ! بودن بسته کفن انگار. شد خوب االن ممنون-
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 یرو یخجل لبخند ؛ بود هودهیب نینخند یبرا تالشش.  کرد زمزمه یا نکنه خدا و دیگز لب شد او حرف ی متوجه تازه که نفس

 . نشست شیها لب

 : کرد اشاره بود شیرو یسوختگ از یرد که او دست به شهاب.  بود شانیها لب یرو یکمرنگ لبخند هردو

 !  مونده جاش-



 : شد تر قیعم لبخندش.  کرد نگاه دستش به و گرفت را نگاهش رد بود نشده او حرف ی متوجه که نفس

 ! نیا...آها-

 : کرد نگاهش پرسشگرانه شهاب

 ؟ ینزد پماده اون از مگه-

 : گفت صادقانه نفس

 ! نه-

 : افزود لبخند با سپس

 .  اس خاطره هی یتداع برام.  ستمین ناراحت مونده جاش که نیا از اما -

 محل یتو روز آن.  بود شده ییموال سرگرد ریدرگ موقع چه از دانست ینم هم خودش.  ببرد ادی به را شب آن شد یم مگر

 دیشا دانست ینم.  نرود کارش محل به بود داده اخطار او به که کالمش یتو تیجد آن و تیترب و اصالح کانون یتو ؛ کارش

 سرگرد نافد و قیدق نگاه ریز.  بود دهیخر پماد شیبرا سرگرد که شب آن هم دیشا!  بودند ستادهیا ینذر گید یباال که روز آن هم

 را امروز خدا.دیکش دست صورتش به و دیکش قیعم دم چند او سر پشت رفتند داروخانه سمت به یوقت. اوردیب تاب توانست ینم

 یم جا سرش یتو را شیها چشم یگاه که گفت یم او به یب یب ؟ دیرس یم سالم اش خانه به ذوق شدت از اصال.  کند ریخ به

 . کرد ینم دقت و گذاشت

 یم راه او کنار که نیهم.  بود شده هوا به سر و بود گذاشته جا به سرگرد شیپ را شیها چشم که بود ییها روز آن از هم امروز

 . شد یم آب قند دلش یتو رفت

 اما ندازدیب گوش پشت را شیداروها خواست یم هرچند ؛ کند هیته کرده زیتجو دکتر که ییداروها تا رفت داروخانه به سرگرد

 پزشک با صحبت حال در که کردیم نگاه بلندش قامت به ها شهیش پشت از نفس حال!  اوردیب نه نتوانست گفت او به نفس یوقت

 .  بود داروخانه

 . بست را کمربندش شهاب.  شدند نیماش سوار هردو آمد رونیب داروخانه از یوقت

 : گفت زده خجالت نفس

 . کن استراحت خونه برو-

 .  بود رفت در اش یخستگ ها مدت از بعد امروز.  نبود خسته اصال!  خانه جز بود ییهرجا شهاب مقصد اما

 ؟ یاخسته تو مگه-

 : گفت نفس

 . نه ؟ من-

 ؟ ستین اتگرسنه-

 ... یدیرس امروز آخه اما-

 : گفت او به رو.  درآورد حرکت به را نیماش شهاب

 .  امگرسنه یلیخ که من-

 اصال.  بود اش یزندگ روز نیبهتر ها مدت از بعد شیبرا هم بودن او کنار در یطرف از اما!  بود او یجسم حال نگران نفس

 !  نبود گرسنه اصال ؛ کجاست مقصدشان نبود مهم

 : کرد شیصدا دید را او سکوت که شهاب

 ؟ نفس-

 قورت را دهانش آب دید را زاللش نگاه که شهاب.  دیچرخ او یسو به بود شده گوش وجود ی همه با اسمش دنیشن با که نفس

 . داد



 .  است نشده فیتعر استراحت و یخستگ من کار تو-

 : زد پلک نگران.  شد رهیت نگاهش رنگ نفس

 ؟ شهیهم-

 : داد تکان سر تیجد با شهاب

 . ییجورا هی-

 .  کرد سکوت نفس

 : گفت صادقانه شهاب

 .  طالست من یبرا وقت-

 خودش ی وهیش به را بود دلش یتو هرچه.  نبود بلد انگار عاشقانه یها حرف سرگرد ؛ نشست شیها لب یرو یتلخ لبخند نفس

 .  بنشاند یکرس به را حرفش یجد اندازه نیا به توانست یم یمرد کدام اصال.  انداخت یم تپش به را دلش و کرد یم القا او به

 . اش یکار طیشرا و او کردن درک نبود سخت.  داد تکان سر نفس
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 . میبخور شام میبر هست وقت تا هم االن-

 خواست یم دلش.  بردار چشم او از خواست ینم دلش کرد یم نگاهش معصومانه یوقت.  شود دور کنارش از خواست ینم دلش

 و پاک دل تینها یب و ستین یا نهیک نفس بود شده متوجه هرچند.  اوردیب رونیب دلش از و کند جبران یجور کی را نبودنش

 . دارد یا بخشنده

 جا نیا سرگرد پس.  نشست شیها لب یرو یمحجوب لبخند ؛ کرد نگاه رستوران و آشنا ابانیخ به نفس دندیرس رستوران به یوقت

 .  بود آمده جا نیا به او با بار کی.  داشت ادی به را

 قبل نسبت به رستوران. شد رستوران وارد او یپا به پا و بود گرفته دست یتو را اش زنانه فیک.  بود آشنا نفس نگاه جنس

 . دیرس یم گوش به یقیموس و تیجمع یصدا و بود تر شلوغ

 . بفهمد شد یم را تیرضا حس هم نفس یها چشم از.  دیپسند یم شتریب را بودن شلوغ شهاب

 چانه ریز دست نفس.  بودند کرده عوض را شانیجا که نیا تفاوت با بود یخال بودند نشسته قبال که یزیم همان شان شانس از

 یقیموس گروه و داشتند تولد ایگو شان یکنار زیم و نواختند یم یسنت یقیموس که یگروه به ؛ کرد نگاه سالن ی گوشه به و برد

 شانیغذا که تیموقع آن در بود نیریش قدر چه ؛ نشست نفس یها لب یرو لبخند.  نواختند یم مبارک تولد آهنگ مناسبتشان به

 با بود گذاشته جا به نیماش یتو که داروخانه از دشیخر لونینا و گرفت شیسو به را یآب پر شهیش وانیل یفیظر دست آوردند را

 آرامش و ساده یرفتارها نیهم اما نبود کردن یدلبر و کردن ناز اهل نفس.  گرفت شیسو به را یقرص و بود آورده خودش

 .  دیچسب یم دلش تنگ

 یگرید زمان هر از باتریز را اش چهره و زد یم چشمک ششیآرا چیه یب صورت یتو یرنگ دیسف و قرمز زن چشمک المپ

.  بود گرفته شیسو به را قرص ؛ سرخ یها گونه با یوقت همآن ؛ بود معصوم شیها چشم ی اندازه به دختر نیا.  داد یم نشان

 .  بود متفاوت شیهاینگران

 انگار بار نیا اما دیکش ینم خجالت او از روز آن.  بود شیها لب یرو یکمرنگ لبخند نفس.  گرفت او از را قرص و کرد تشکر

 دیشد احساسات با آدم دو حال!  سابق یخزان نفس او نه و بود سابق سرگرد او نه گرید انگار امشب ؛ داشت فرق قبل ی دفعه با

 :  گفت آرام نفس.  دندیکش یم نفس را گرید هم و بودند نشسته هم یرو به رو

 .یبخور دیبا دونه کی ساعت هشت هر-

 . اندازدیب گوش پشت را شیهاقرص خوردن توانستینم هم خواستیم اگر گرید 



 "  سرگرد جناب یطرف من با ینکن تیاذ دخترمو"  کرد جلب را اشتوجه اش یگوش یرو رایحم امیپ

 یم مگر.  کند تیاذ را شیرو به رو دختر هم خواست یم اگر یحت آمد ینم هم دلش.  گرفت اش خنده رایحم یها حرف از

 یهرازگاه و دیجو یم را شیها لقمه شمرده شمرده و آرام.  کرد نگاه نفس به.  بود ممکن ریغ کردنش تیاذ.  ابدا نه.  توانست

 از نفس نگاه.  بود گروه پرت او حواس و دادیم جوالن صورتش یتو زنچشک چراغ.  انداختیم یقیموس گروه به ینگاه

 لب شهاب و شد تر خالصانه لبخندش نفس دیرسیم گوش به شانیکنار زیم مبارک تولدت تولد"  یآوا و شد معطوف او به گروه

 "مبارک تولدت" زد

 !  انگار بود آمدنش ایدن به روز امروز.  شد متولد نو از بود تولدش که یدختر مانند هم او انگار امروز اما ؛ نبود تولدش روز

 ! مبارک تولد خوش یآوا و سرگرد بود و او فقط انگار ردیبگ چشم سرگرد از نتوانست بار نی؛ا گرفت نم شیها چشم

 

*** 
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 بیهوالرق

.  بود خاطره پر و یماندن ادی به روز کی شیبرا امروز هامدت از پس. زدیم ذوقش یتو بدجور نشیماش یتو نفس یخال یجا

 به را دستش درد.  بود گذاشته آرامش یایدن به پا و بود شده دور اشیکار یها مشغله و دغدغه از دختر آن کنار در که یروز

 تماس خانم حاج.   گذشت چگونه ساعت چند دینفهم که یقدر به افتادیم تند دور یرو زمان اون با انگار.  بود کرده فراموش کل

 دانستیم.  برگردد خودش یخانه به و اوردیب نه امدین دلش برود شان خانه به که خواست او از ، کرد یدلتنگ ابراز و بود گرفته

 تشیمامور هر از پس گوهر که دانستیم خودش فقط.  باشد کنارشان و برود شان خانه به دارد توقع گوهر تیمامور هر از بعد

 انیجر در را اش خانواده زودتر هرچه دیبا ؛ کرد نگاه اششده چیباندپ دست به قرمز چراغ پشت. شد یم متحمل را یاسترس چه

 را دختر آن. بود مطمئن احساساتش و خودش از. کردیم روشن را دختر آن و خودش فیتک و دادیم قرار ماتشیتصم

 آن با رفتن سقف کی ریز و یزندگ یبرا حال اما.  رفتینم ازدواج مانند یتیمسئول بار ریز گاه چیه هاسال نیا در ؛ خواستیم

 یبرا و داشت دوست نفس که ییها یزندگ مدل همان از.دیرسیم نظر به بیعج هم خودش یبرا که یزیچ. بود مشتاق دختر

 ماننداو یبخشآرام دختر کنار در ؛ کرد یم فیتعر دوستش

 و شکفت گلش از گل شهاب دنید با خانم حاج!  بود اش یپیتا یکارها مشغول و بود روشن رایحم اتاق چراغ دیرس خانه به یوقت

 : دیایب او تا بود ستادهیا یورود در دم شهیهم مانند و کرد استقبال او از باز آغوش با

 . پسرم یاومد خوش-

 : نشست لبش یرو یلبخند شهاب

 .  ممنونم.  مادر سالم-

 : زد ضربه اش گونه یرو آرام دستش دنید با گوهر

 ؟ شده یچ باز.  بده مرگم خدا-

 .  دیبوس را گوهر یشانیپ محبت با.  شد خانه وارد و درآورد را شیها کفش شهاب

 .  داخل امیب من دیبذار-

 . دیبوس و گذاشت او یا نهیس یرو را سرش گوهر

 .. نمیبب ؟ شده یچ دستت.  مادر رمیبم یاله-

 . کند معطوف گرید یجا به را حواسش داشت یسع و کرد حلقه او ی شانه دور دست شهاب

 .  نباش نگران.  ساده یهیبخ هی.  ستین یخاص زیچ-



 ستینگر شهاب به غرور با ، بود نشسته سالن یتو نیحس حاج ؛ داد تکان سر افسوس با بود نشسته شیگلو یتو بغض که گوهر

 : فشرد را دستش و

 .  باباجان یاومد خوش-

 : داد را پاسخش احترام با و فشرد را یحاج دست شهاب

 .  دیباش زنده ممنونم-

 .بود شیها لب یرو یمحبت با و معنادار لبخند آمد؛ رونیب اتاقش از شهاب یصدا دنیشن با رایحم

 !دایپکم شهاب آقا سالم-

 : کرد زمزمه یآرام آخ و نشست مبل یرو خسته شهاب

 م؟یداشت.  جان رایحم سالم-

 . داد تکان سر خنده با رایحم

 : گفت رایحم به رو کرد یوارس را دستش و نشست شهاب کنار گوهر

 .  اریب یچا برادرت یبرا مادر رایحم-

 یبرا.  کند صحبت شهاب با نبود دلش در دل.  برداشت قدم آشپزخانه یسو به و زد شهاب به یچشمک نامحسوس رایحم

 : گفت او به رو شهاب.  نشست شهاب گرید یسو کی و برگشت ها آن یسو به و ختیر یچا هرچهارنفرشان

 !یدیکش زحمت-

 : زد لب زیآم محبت رایحم

  ؟ یخوب.  جانت نوش-

 . است خوب یمعنا به بست را شیها چشم مکث با و زد پلک آرام شهاب.  بود نهفته سوال هزاران پسش در یخوب نیهم انگار

 : دیپرس گوهر 

 یخوریم یچ.  ییکجا که نیا..اومدینم چشمم به خواب بود شب چند.  دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلم.  مادر ینباش خسته-

 .. یبزن یزندگ هی دیشا روز ده هر...

 : کرد گوهر به رو نیحس حاج و نشست لبش یرو یا خسته لبخند شهاب.  نداشت یتمام وقت چیه اش مادرانه یها ینگران

 ! دهیرس راه از تازه اسخسته خانوم-

 : گفت همسرش به رو یخاص احترام با و کرد پاک را اشکش نم یروسر ی لبه با گوهر

 . یحاج شرمنده-

  . کرد سکوت کرد یم درک را او حال و حس که نیحس حاج

 : گفت شهاب

 . ستین ینگران جیه یجا.  مادر خوبه زیچ همه شما یدعاها لطف به-

 اش مادرانه یها حس.  دارد امکان یهراتفاق شهاب کار در دانست یم.  فشرد را او سالم دست و بست را شیها چشم آرام گوهر

 داشت ینم وا مسئله نیا به کردن عادت به را او

 : داد شهاب دست به را یچا فنجان گوهر

 بعد.  گذرهیم خوش یدورهم.  مادر شده هم رید تازه.  خونه کنم پاگشا رو زنش و لهراسب برادرت.  نیهست تا خوادیم دلم-

  ه؟یچ نظرت.  هامدت

 : دینوش یچا یا جرعه شهاب



 .  حتما.  هیخوب فکر-

 صدقه قربان دل در و کرد نگاه شهاب به دیام از پر.  داشت دوست شهاب اندازه به را لهراسب ؛ کرد سکوت لحظه چند گوهر

 .  رفت اش

 : زد لب صادقانه

 ! یاله کنم پاگشاه رو خانومت و تو امسال نیهم.  مادر نمیبب تویداماد امسال نیهم کردم نذر-

 و معصوم ی چهره.  شد انینما شیها چشم مقابل نفس ی چهره شهاب.  کرد نجوا نیآم یاله و زد لبخند صورت یپهنا به رایحم

 .بود نیماش سوار یوقت ناراحتش

 : زد لب بار نیا شهیهم برخالف 

 .  خانوم حاج شاهللا ان-

 تیرضا گونه نیا شهاب که بود بار نیاول ؛ دیدرخشیم شیها چشم گوهر.  کردند نگاه هم صورت به هردو نیحس حاج و گوهر

 گرفت قیعم لبخندش گوهر.  بود شده تر نرم یاندک قبل نسبت به انگار و کرد یم اعالم را خودش
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 . یعل حق به یاله-

 ! کر طانیش گوش افزود دلش یتو سپس

 :  کرد زمزمه نیحس حاج

 ! رهیخ.  حمدهللا به-

 : گفت گوهر

 .  بزن باال نیآست ستادمیا خودم یپا یرو و ام زنده تا-

 : نشست لبش یرو یتبسم شهاب

 ! یبش ساله هزار که یاله.  خانوم حاج رو حرف نیا نزن-

 . دیرسیم مشامش به یخوب یخبرها یبو.  کرد ریخ طلب خداوند از شهاب یریخ به عاقبت یبرا و کرد نگاهش محبت با گوهر

**** 

 

  گشود را در رایحم و ؛ گذاشت یصندل یرو را حوله.  شد نواخته در به یا تقه ؛ کرد خشک حوله با را صورتش

 .  یگرد یبرم یدار گه یم مادر-

 : داد تکان مثبت نشان به را سرش شهاب

 .  آره-

 : کرد نگاه شهاب دست به نگران رایحم 

 .  و دستت اوضاع یبود نگفته-

 . کرد دستش به ینگاه شهاب

 . بود نزده دست آن به بود کرده یچیباندپ شیبرا نفس که یبار نیآخر از



 .  نبود یزیچ-

 : کرد نگاهش بار سرزنش رایحم

  ؟ دکتر یرفت-

  گفت شهاب

 .  آره-

 .  کرد سکوت لحظه چند رایحم

 : دیپرس عاقبت

 ؟ یدید رو یامانت-

 . نشست لبش یرو یرنگکم تبسم ؛ برگشت شیسو به شهاب

 : افزود رایحم

 ؟ روباه ای یریش حاال-

 !  بود ریش.  دیکش شیموها به یدست شهاب

 : گفت رایحم

 .  خبره چه بزنم حدس دیبا یگفت مادر به که شاهللا ان از داداش هرچند-

 : کرد شیصدا معترض.  کرد نگاهش رهیخ شهاب

 ! رایحم-

 : دیخند زن

 ! دادیم نشون رو زبونش برخالف هاشچشم البته.  ادیب خواست ینم.  دنبالش یاومد که امروز-

 : گفت شهاب

 ؟ رایحم یبدون یخوا.یم یچ-

 : دیخند آرام رایحم

 !نور پر چشمات قدرنیا که گفته بهت یچ ما یخجالت دختر  گذشت؟ خوش بدونم خوام یم-

 . رایحم ینبود فضول-

 :  دیکش قیعم نفس رایحم

 .  اصالپرسمیم خودش از اونو نمیبیم که من-

 رایحم یسو به رفتن از قبل. گرفت دست به را اورش و شد بلند تخت یرو از. بود گرفته اشخنده او یهاحرف از که شهاب

 :  برگشت

 .زیچهمه بابت ممنون-

 . نشست لبش یرو یمحزون لبخند رایحم

 یهاخصلت ی فتهیش من مثل که دمیم بهت حقو نیا بامحبته یداشتن دوست!  هیخوب دختر نفس!  داداش ستین احیاحت تشکر-

 !بهتره یبذار انیدرجر رو اون االن از دارم خانم حاج از که یشناخت با شهاب اما!  یشد خوبش

 . دیدرخش شیها چشم دخترک یادآوری از شهاب

 !نهیهم خودمم یخواسته.  حتما-



 :  کرد نگاهش دار نم یهاچشم با رایحم

 !  برداره ترک مبادا.  باش دلش مراقب شهاب. دختر اون قبال در یدار تیمسئول گهید االن فقط-

 :  زد لب تیجد با شهاب

 ! مواظبشم-
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.  بود نهاده یاشهیش یکاسه کی یتو سرش یباال و درآورده را اشیمصنوع یها دندان و بود انداخته تشک سالن یتو یبیب

 کرد عوض یسخت به را شیها لباس.  آمدیم رونیب اتاقش از یحت نه و زدیم یحرف یکس با نه بود آمده رونیب از یوقت از نفس

 را امروز و آمده دنبالش به سرگرد کهنیا فکر از.  فشردیم خودش به را بالش مدام و بود گرفته بغل یتو را کوچکش بالش و

  کرد شیصدا بلند یصدا با یبیب . شدیم آب دلش یتو قند بود گذرانده کنارش در

 .  نفس-

 :  افزود یب یب گفت یا بله و آمد رونیب فکر از بود رفته فرو فکر یتو که دخترجوان

  ییکجا/ ؟ یکجن-

 . باشد میسه یکس با را خوبش حال خواستیمدلش که بود خوب حالش قدرآن.  شد خارج اتاق یتو از نفس

 ؟یب یب جانم-

 .  بود دهیلم تشک یرو و نهاده هم یرو بالش دو یبیب

 ؟ یحالقدرخوشنیا چرا/ده؟یاو خوشکت خوش چنو-

 هم االن هرچند.  نداشت را شده آشنا سرگرد با دیبگو که را آن یرو.  شناختیم یکسهر از بهتر را او یبیب.  زد لبخند نفس

 .  رعنا جز دیبگو یکس به توانستینم

 پنهان یبیب یآغوش یتو را سرش و دیکش دراز تشک یرو کنارش خواسته خدا از نفس برود کشینزد کرد اشاره نفس به یب یب

 . کرد

 مثل چرا اتاق تو یریم.  یشب نصف یکنیم یباز ونهید!)چه یس یکن دایو کارا.  اتاق یم یریا!  ییشو نصف یکن وهیل وهیل-

 ( یشد دایو

 :  دیخند آرام نفس

  من؟ ؟ یک-

 :  افزود کرد زمزمه یشکر یاله و دیکش ارهیخم یبیب

  دا؟ نفس-

 کردیم ادا یخوردن رضا قول به را جمالتش و شدیم بامزه اش چهره بود که دندان یب کرد نگاهش محبت با و کرد بلند سر نفس

 

 جون؟-

 :  کرد اشاره بود دهیخر شیبرا رضا که اشیداشتندوست یورزش یها کفش به یبیب

 (پا؟ ینکن کفشام یاشتباه یبر یشیم بلند که زود صبح.) یبر پا ینکن ُکشام یاشتبوه ییبویا بلند که دیز ُصب گومیا-

 . دیخند صدایب و نهاد دهانش مقابل دست.  ردیبگ را خودش یجلو نتوانست نفس

  ؟یبیب تابلو قدرنیا اشتباه آخه-



 .  بزند لبخند با و کند فکر شیاهایرو مرد به بار نیهزارم یبرا دوباره باز ؛ بخندد که یقدربه داشت ذوق

 : کرد خطابش حال همان در.  کرد اشاره بالشش به و زد یلبخند یب یب

 (مارمولک)! کیمارمول-

 :  کرد شیصدا نیریش اما معترض نفس

 . سلطون-

 :  دیخند غش غش یب یب

 !  تیریم تف-

 او یرو مادرانه یب یب.  دیچسب ینم دلش تنگ جمله نیا اندازه به زیچ جیه.  دیخند آرام و کرد پنهان بالش یرو را سرش نفس

 :  دیکش پتو

 ترکم جلدت تو رنیم هاجن شهیم که شب گنیم! ) بخوس چو یهم. بخند کم ید جلدت یم رنیا جندوگل بویا که ُشه گنیا-

 !( بخواب جانیهم.  بخند

 به.  زد پلک بار نیچند.  شدیم اشفتهیش دیدیم را جانش یبیب سرگرد اگر.  نهاد گونه ریز را دستش و دیچرخ او یسو به نفس

 . شدیم حالخوش سرگرد دنید از هم یبیب حتم

 :  کرد باز را چشمش کی یبیب

 ( ستمین شوهرت من یکنیم نگاه جورنجیا چرا! )ستُمین اترهیم ؟ یکن لُومیس چنو-

 . زدیم پرش یتو و بود رک یادیز یگاه یبیب.  دیکش سرش یرو را پتو نفس

 . یفهمیم دمیپوش نانازت یها کفش که صبح-

 :  دیبوس را سرش پتو یرو از یبیب

 (دهیبر سیگ کمشتیم خودم وقتاون. )کنده پل ُکُشمت خوم اوسو-

 . آمد شانیهردو لب یرو لبخند هامدت از پس و زد لبخند نفس
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  هوالتواب

.  ندیبب را او دیایب خواست ینم نفس که نبود هم ذهنش از دور به هرچند ؛ شد یم تکرار شیها گوش یتو مدام رایحم یها حرف

 داشتند یادیز یها حرف شیها چشم اما داشتند سکوت مهر شیها لب. زدند یم ادیفر را یبیعج یدلخور شیها چشم آورد ادی به

 دخترانه یسادگ همه نیا به. داشت یمهربان و ساده دل تینها یب درون از اما دهد نشان یمقاوم یدختر ظاهر در او دیشا. 

 و آرامش همه نیا برابر در او ؛ انداخت یم تالطم به را قلبش که بود نیریش قدر آن دختر یکارها. نشست لبش یرو یلبخند

 عکس توانست ینم.  نشست لبش یرو یتبسم و کرد نگاه بود کرده هیته نفس یبرا که یا جعبه به. آورد ینم تاب نازش یصدا

 یم نگاهش اش یعسل نگاه آن با و نشسته مقابلش دخترک ییگو.  کرد لمس را هیهد شیها سرانگشت با ، بزند حدس را او العمل

 . داد قرار داشبورد یتو را بسته و زد پلک آرام.  کرد

 آخر یلحظه رساند خانه به را او یوقت.  بود شده تنگ نفس یبرا دلش ؛ بود شلوغ شدت به سرش که بود ییروزها آن از امروز

 یسادگ همان با او گرفتیم تماس وقت اسرع در خودش.  بدهد یامیپ یحت نه و بزند زنگ نه یطیشرا چیه تحت بود گفته او به

 .  برود قنج دلت و ندیبش دلت یتو اندازه نیا به" چشم" کی یزندگ در شدیم مگر و گفت یچشم اش

 خانه به همسرش و لهراسب که امشب داشت دوست قدر چه ؛ باشد او کنار را روز کل خواست یم دلش که بود خودش به اگر

 . شدیم خوب قدرچه داشتند آمد و رفت هاآن با یندهیآ در و شد یم دوست عاطفه با اگر.  بود کنارشان هم نفس آمدند یم شان



 شیها سرانگشت با و دیکشیمشیموها و یشانیپ یرو دست ؛ کرد یم شیصدا کوچک اسم به آرام بود دهید را خوابش گذشتهشب

 باز را شیها چشم باره کی به ؛ هستند مشترکشان اتاق یتو بود دهید خواب. دیپر خواب از.شود داریب تا کردیم نوازش را او

  شیها چشم. نبود نفس از یخبر اما ستینگر اتاقش اطراف به و کرد

 اما.  آمد یم در ستوه به و شد یم خسته بود نفس جز یگرید دختر هر دیشا اش یکار طیشرا با دانست یم ؛ بست مکث با را

 به یدست کالفه. نداشت او از یخبر و بزند او به زنگ کی یحت بود نتوانسته و نداشتند هم از یخبر که شدیم یروز هفت حال

 نیماش از حرکت کی در.  بود خفه یادیز نیماش یهوا انداخت اش یداشتن دوست ی بسته به را آخرش نگاه و دیکش صورتش

 ! کرد حبس جا همان را اشهیهد و نفس و بست را نیماش در و شد ادهیپ

 

*** 

 شانیرو شیپ یمهم ی جلسه ایگو که یآت ییروزها ی جلسه ی درباره مهسا اتاق یتو ییموال خانم و بود نشسته ستمیس پشت نفس

 .  دادندیم نظر کنند مطرح جلسه در کنند اعمال مجله یبرا خواستندیم که ییها دهیا و نظرات و کردندیم صحبت بود

 که.  کردیم درک را او و دانستیم را خطراتش و سرگرد یشغل طیشرا حال ؛ نبود سرگرد از یخبر که شد یم یروز هفت

 است باال کارش یسخت که نیا فکر به و کردیم درکش.  ردیبگ خرده او به توانست ینم ؛ باشد دسترس در شهیهم تواند ینم

 کرد یم مسخره را او رعنا ؛ کرد یم نگاه لشیموبا به دیام هزار با و رفت یم فرو فکر یتو یوقت.  دادیم یدار دل را خودش

 به را اش ییدمپا لنگ و گرفت یم انار رنگ دخترک یها گونه و خواند یم"  ُگل یآها"  یلُر شعر و انداخت یم دست را او و

 مرد سرگرد دانستیم اما!  او و سرگرد آسمان تا نیزم تفاوت نگران ؛ بود نگرانش شهیهم رعنا.  گرفتیم نشانه رعنا یسو

 .  برود و کند یخال شانه که هاست حرف نیا از تر

 را اشیجد و اخمالود سرگرد تیحما جنس نه.  بود دهیچش را شیها تیحما ی مزه و لرزاند یم را او دل بودنش مردانه

 یاندویس از پس روز آن مثل آمدیم اما داشت ریتاخ آمدنش اگر! نبود رفتن اهل.بود انیع یادیز بودنش مردانه و شناختیم

 !  روز

 او با نگاهش و کند بلند سر شد سبب رایحم کفش ی پاشنه یصدا ؛ بود توریمان به نگاهش نفس ؛ آمد رونیب اتاق یتو از رایحم

 زد نگاهش به یچشمک ، شد تر قیعم لبخندش دید یم را شیها چشم یتو شرم که رایحم و زد یلبخند او دنید با ، کند دایپ یتالق

 . زد اش ینیب به یآرام ی ضربه و رفت شیسو به. 

 .  ینباش خسته ؟ دختر یخوب-

 : گفت احترام با نفس

 .  دینباش خسته هم شما.  جان ییموال خانوم ممنون-

 :  دیخند رایحم

 ! ییموالخانم یکنیم صدام یوقت دارمدوست یلیخ هرچند!  نه ییموال خانوم گهید ؟ ییموال خانوم بازم-

 !  زد لبخند نفس

 : داد اشاره عکس به و کرد نگاه توریمان به

  ؟ ستین بهتر میبذار مجله یرو یبرا نویا-

 .  ستینگر ردیبگ را رز یها گل یرمردیپ دستان از خواستند یم یکودک دستان به

 .  هیمفهوم پر و قشنگ یلیخ عکس.  موافقم بله-

 : کرد نگاه نفس رخ مین به رایحم

 .  دمتیند شهیم یروز چند-

 : برگشت شیسو به نفس

 . گرفتم بتمیغ یها روز همون تو هم رو عکس نیا-

 : گفت بگذارد سرش به سر یکم که آن یبرا رایحم



 .  دهینم پس نم ذره هی ما داداش-

 : کرد کج سر رایحم و برگشت شیسو به نفس

 .کنند یم شک بهش دارند خونه کل ؟ چشماشه تو برق قدر نیا که یگفت بهش یچ بگو الاقل تو-
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 !  بودش گرفته نظر ریز و کرد یم نگاهش مشکوک یب یب که چه خودش.  فرستاد نییپا را سرش زده خجالت نفس

 . توروخدا دیند خجالتم-

 . ؟نامردا دیکش حرف دوتا شما از شه ینم چرا-

 .  کرد معطوف را سرش قرمز یها گل و توریمان به و گرفت او از نگاه دار تب نگاه با نفس

 : گذاشت اش شانه یرو دست رایحم

 ... من... من.  بگه شما به بخواد خودش اگه-

 نگاهش و گلگون اش چهره قدر آن.  بزند حرف ییموال خانم یبرا سرگرد حرکات نیتر افتاده پا شیپ از که نداشت را آن یرو

 .دادیم لو را قرارش یب دل

 : دیخند رایحم

 .  نداشت زدن حرف یرو که او

 : کرد زمزمه رایحم

 چیه تحت ستین یآدم.  شناسمش یم.  کردم بزرگ خودم رو شهاب گفتم هم قبال.  دخترم باهات کنم یم یشوخ.  شکر یاله-

 .شده بزرگ یکس چه دست ریز که رویکس شناسمیم چون.  کنمیمنشیتضم من!  کنه یخال شونه یطیشرا

 . شدیم آب دلش یتو قند و کرد یم یگرید زمان هر از تر تنگ دل را او شیها حرف نیا که دیفهمیم رایحم کاش یا

 : گفت محبت با و گرفت قاب را صورتش رایحم

 یجور نیا سرگردمون یجلو نمیبب.  رهیم واست نخورده دست و بکر ییبایز هم نیا از دل یکشیم خجالت جور نیا که تو-

 ! اسخونده اشفاتحه ؟ یکشیم خجالت

 ! کرد زمزمه یآرام یوا بود دهیکش خجالت رایحم حیصر یها حرف از واقعا که نفس

 سرش به سر خواست یم دلش و دیچسبیم دلش تنگ نفس یها یسادگ.  دیکش درآغوش را او سر و دیخند غش غش رایحم

 .  بگذارد

 یرو لبخند رایحم یشوخ از.  دیچیپ اش ینیب یتو یفیضع نیریش عطر و ضدآفتاب یبو ؛ فرستاد هیر به را او یمقنعه یبو نفس

 : زد لب حال همان در نشست لبانش

 .کنمینم یبیغر حس. نیکنارم خودتون قول به که نیا. بودنتون از حالم خوش یلیخ-

 .  داد فاصله خودش از را او رایحم

 دوست منم واسه ادیب زیعز اون نظر از که یکس من یبرا و زهیعز خانواده و من یواسه یلیخ شهاب قتشیحق.  کنمیم خواهش-

 .  تره یداشتن

 .  شد مشغول یشتریب ی زهیانگ با نفس و رفت شیکارها یسو به رایحم.  کرد تشکر او از و زد لبخند محبت با نفس

.  نداشت را دفتر تلفن به داده پاسخ قصد یکس انگار و بود لشیموبا با صحبت حال در رایحم.  کرد نواختن به شروع دفتر تلفن

 : فشرد را اتصال یدکمه و رفت تلفن یسو به و گفت یچشم نفس.  بدهد جواب داد اشاره نفس به رایحم

 ؟ بله-



 . سالم-

 دیشن ینم راستش سمت گوش که نیا فکر با و برد راستش گوش به را یگوش بود شده هول سرگرد یصدا دنیشن از که نفس

 . کرد تیهدا چپش سمت به را یگوش

 :  گفت آرام

 . سالم-

 : گفت طعنه با است خط پشت نفس شد متوجه که سرگرد

 گرفتم؟ تماس ؟درست باران ی هینشر-

 . ردیبگ تماس اشتباه که هاست حرفنیا از تر قیدق دانستیم نشست لبش یرو یخجل لبخند نفس

 . دیگرفت تماس اشتباه نه-

 . دیخند آرام نفس و کرد مکثشهاب

  ؟ یخوب-

 .  نبود او به حواسش یکس انگار.  کرد اطراف به ینگاه و دیچرخ بود صحبت گرم که رایحم یسو به نفس

 .  ممنون.  خوبم-

 ؟ رن یم شیپ چطور کارها-

 : نشست یصندل یرو نفس

 .کشنیم زحمت یلیخ شونیا.  جان ییموال خانم کمک به البته.  رفت شیپ خوب یلیخ امروز.  شکرخدا-

 و بود ناز از پر شیصدا.  بزند حرف شیبرا ها ساعت او و نزند حرف خواستیم شهاب دلش که بود قشنگ شیصدا قدر آن

 .  کرد یم جذب خودش یسو به را آدم ناخودآگاه

 .  ینباش خسته-

 : گفت قدرشناسانه نفس

 .  یباش سالمت-

 : گفت تیجد با شهاب

 ؟ ستین یبداخالق آدم که کارت سیرئ-

 : گفت صادقانه نفس.  دیخند یم باشد کرده فیتعر شیبرا یطنز مطلب خط پشت شخص انگار که رایحم به ینگاه مین نفس

 .  ماهن یلیخ-

 : زد لب کرد یم یرانندگ او کار محل یسو به که شهاب

 ؟ یریبگ یمرخص ساعت کی اندازه به یتون یم پس-

 : کرد ریتعب گرید زیچ کی را سکوتش که شهاب.  کرد برخورد نهیس به یشتریب شدت با دخترک قلب ضربان

 ... یتون ینم اگر-

 : گفت نفس

 . تونمیم-

 اندازه نیا به دنشید یبرا که بود خودش نیا.  بود بیعج هم خودش یبرا که آورد زبان بر را توانستنش صراحت با قدرآن

 مانند درست باشد کیرمانت شیاهایمردرو داشت دوست شهیهم ؛ باشد بلد عاشقانه یها حرف که نبود یمرد سرگرد. است تابیب



 چرا که ماندیمهم خودش و لرزاندیم را نفس دل تشیجد و اخم بلکه نبود بلد یاعاشقانه حرف تنها نه سرگرد اما. ها شاهزاده

 نشستیم خوش دلش به رفتارش و سرگرد حرکات قدرنیا

 :  زد پچ یگوش یتو آرام شهاب

  باشه؟ نییپا ایب گهید یقهیدق ده پس-

. نبود اطرافش یعاشقانه یهارابطه یهمه یهیشب که بود شده یارابطه وارد.  شد قطع تماس و کرد زمزمه یآرام یباشه نفس

 بود خوب حالش بود کنارش یوقت و داشت تیرضا هم نیهم به چرا دانستینم اما! نبود روز هفت دیشا و بود روز کی سرگرد

 :  دیپرس نفس به رو و کرد قطع را تماسش رایحم. برود کنارش از خواستینم دلش که یقدر به

  دخترم؟ زد زنگ یناصر یآقا-

 :  زد لب ندیبب را سرگردنیماش دیشا تا بود رفته پنجرهکنار به که نفس

 ! نه-

 :  زد لب او که کرد نگاهش پرسشگرانه رایحم

 ! سرگرد-
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 یمرخص ی اجازه او از نفس و داد تکان یسر رایحم. زدند لبخند هردو کرده خطاب سرگرد را او خواهرش مقابل کهنیا از

 . کرد نجوا خدا امان در او به رو و کرد اعالم را موافقتش رایحم و گرفت

 *    *   * 

 نیهم از داسشیآد رنگ زرد یورزش یها کفش.  داشتیبرم قدم نشیماش یسو به که دید را نفس نیماش بغل ینهیآ از سرگرد

 ! دلخور یحت نه و بود ناراحت نه اشچهره روز آن برخالف ؛ شد نیماش سوار اطیاحت با نفس.  بود دنید قابل هم فاصله

 و آلودخون یها چشم از و بود کرده تیهدا باال به مرتب را اهشیس یموها بود یگرید زمان هر از ترآراسته سرگرد بار نیا 

 نیپالت انگشتر کرد ییبازجو ازش که یاول روز همان مثل درست انگشتش یتو.  داشت تن به یا سورمه کت.  نبود یخبر خسته

 .  بود انگشتش یتو

 .  گرفتیبرم دز را او خجالت شیدیم یوقت هنوز

 . سالم-

 :  کرد نگاه اشدخترانه صورت به شهاب

 . خانم سالم کیعل-

 یها چشم به گرفتهگر.  شدیم خطابش"  خانم" او مانند یمرد یجانب از اشیزندگ در بار نیاول.  زد یاپاچهدست لبخند نفس

 شرع و عرف خواستیم دلش که شهاب بود گرفته نییپا را سرش دختر یقدر به ؛ برد نییپا را سرش آرام و کرد نگاه سرگرد

 آمدیم درد به پاک و دخترانه یقشنگ همه نیا از دلش.  کند نگاهش کند وادارش و ببرد اشچانه ریز دست و ردیبگ دهیناد را

 . تکاندیم را مرد دل و آمدیدرم انیغل به اش یسادگ ؛ ساده سالم کی به که بود معصوم قدرچه.

 : شد احوالش یایجو

  ؟ یخوب ؟ نفس-

 :  داد تکان سر نفس

 . ممنونم-

 ! ادیز یلیخ بود شلوغ سرم یحساب. بودم ریدرگ یحساب مدتنیا-

 :  کرد بلند سر نفس



 . دونمیم-

 از کرد یسع.  حال و بود نشده یاحساسات نیچن دچار گاه جیه یزندگ در.  کند رفتار دیبا چگونه نفس مثل یدختر با دانستینم

 . نشود معذب نفس که گفتیم چه دیبا یمواقع نیچن در.  داد اشاره داشبورد به کند کم بودنش یجد

 :  گفت

 !کن باز داشبورد در-

 .  ماند مستاصل و کرد نگاه داشبورد یبسته در به حرکت یب نفس

 . کرد نگاهش منتظر و برگشت شیسو به شهاب

 داشبورد در چه که بود مات هنوز انداخت نگاه آن یمحتوا و شده باز در به نفس کرد باز را داشبورد در و برد شیپ را دستش

 :  زد لب. افتاد جانش به وحشت درآورد حدقه از شیهاچشم یبزرگ رنگ اهیس کلت دنید با دیکشیم را انتظارش

 ن؟یا-

 کتش یتو و برداشت  را آن دست با و آمد خودش به ُکلتش دنید با گرفت را نگاهش رد ؛ بود شده متعجب او حاال از که شهاب 

 . داد قرار

 . ستین یزیچدارم برش رفت ادمی-

 : داد قورت دهانآب نفس

 باشه؟ کنارت دیبا شهیهم-

 :  گفت تیجد همان با سرگرد

 نیا مثل.  رفت شهینم اون بدون ییجا! کنارمه چندساله! دوست هی مثل!همراهمه شهیهم! نداره اسلحه؟امکان بدون سرباز-

 ! یبر ییجا نتیدورب بدون تو مونهیم

 . نشست لبش یرو یتلخ لبخند نفس

 :  زد لب کردند حمله او به که مرد چند و یباران روز آن یادآوری با

 ....اگه یبارون روز اون یحادثه مثل.. نباشه همراهت کلت اگر-

 ! را روز آن آورد ادی به شهاب

 !؟یترسیم تو!  نفس نهیهم من یزندگ. بود اشچشمه هی اون.  آره-

 . کردند مچاله را قلبش انگار.  آمد درد به دلش.  گرفت غبار شیها چشم نفس

 .شمیم نگران یلیخ اما... اما! نه ترس-

 را اوقاتش خواستینم دلش.  کند پاک را شیها اشک دست با خواستیم دلش. کرد نگاه زاللش و براق شیها چشم به شهاب

 یایدن یبرا او یاهویپره یزندگ!  کردیم دایپ یآگاه شغلش و کار از قیدق دیبا و بود نیهم او یزندگ اما کند ناراحتش و کند تلخ

 . بود بزرگ یادیز نفس کوچک و پاک

 :  کرد زمزمه و کرد پاک را اشکش دست پشت با نفس

 ! بده قول-

 :  زد پلک مرد

  ؟ یقول چه-

 :  افزود یلرزان یصدا با نفس

 ! یلیخ.  یباش خودت مراقب-



 .  بود بلد هم گرفتن قول پس.  نشست لبش یرو لبخند و برد نییپا را سرش شهاب

 : کرد بلند سر شهاب و ردیبگ را قولش او از تا کرد خم را سرش یکم نفس

 !قول.  دمیم قول-

 . کرد اشاره نفس دست یتو ی جعبه به شهاب.  کرد رها را نفسش و شد آسوده الشیخ نفس

 . جعبه به یگرید نگاهِ  و انداخت سرگرد جانب به ینگاه مین.  کرد نگاه یاشده جیکادوپ ی جعبه به نفس

 .  بردارد را جعبه تا بود اشاره کی منتظر انگار

 :  دیشن را سرگرد یصدا

  ؟یکن بازش یخواینم-

 :  زد لب و درآمد بهت از کم کم نفس

 .... چرا... چرا-

 . شده یجاساز آن یتو اتم بمب ییگو کرد نگاهشیجور ؛ بود نیسنگ جعبه.  برداشت را جعبه و برد شیپ دست سپس

 :  زد لب سرگرد به رو پرسشگرانه

  ه؟یچ نیا-

 . ندیبب را شیمحتوا و کند باز را جعبه در نبود کوچکش دل در دل.  بود نهفته ذوق شیها چشم یتو

 : زد لب سرگرد

 ! خودته مال-

 :  افزود سرگرد و کرد تعلل یاندک نفس

  ؟یکن نگاهش یخواینم-

 . آورد رونیب را جعبه و گشود را شیرو کاغذ آرام و کرد لمس را جعبه یرو دستش.  زد پلک بار نیچند آرام نفس

 آن باشد خودش یبرا هیهد نیا شدینم باورش.  شد متعجب بود شده یحکاک شیرو لیموبا مدل که جعبه یرو ی نوشته دنید با

 !  سرگرد جانب از هم

 خوشش اشهیهد از او انگار که شهاب
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 : زد لب باشد امدهین

  ؟ یندار دوستش-

 :  زد لب و گشود را جعبه در نفس

 ! ندارم یاجیاحت من اما! دارم... چرا-

 . بخواند او یها چشم از زیچ چیه توانستینم ؛ کرد سرگرد به ینگاه

 او اصال و داده شیباال پول یلیخ بود مشخص اما بود ارزشمند شیبرا کند مشیتقد خودش یوهیش به و بخرد لیموبا شیبرا کهنیا

 .کند قبول او از یاهیهد نیچن توانستینم حال و نداشت یاجیاحت لیموبا به

 هیهد داشت خاطر تعلق آن به که یشخص جانب از اشیزندگ یتو بار چند مگر اخر.  شود ناراحت حرفش از سرگرد بود نگران

 . کردیم افتیدر



 :  گفت شهاب

 .  یکار یها تماس یبرا بذار رو یکی اون.  دوستانت و من با تماس به بده اختصاص رو لیموبا نیا نداره یمورد اصال-

 که ینهیزم پس عکس دنید با.  کرد دعوت صفحه کردن روشن با را او شهاب و کرد نگاه رنگ ییطال لیموبا به مردد نفس

 .  بود مانده یراه دو انیم.  دیدرخش شیهاچشم بود گل پر کوچه کی یانتها در دورچه کی

 :  گفت شهاب

 . باشم داشته خبر ازت شهیهم خوامیم لیموبا نیا با-

 : داد تکان دست یتو را لشیموبا نفس

 ... اما-

  ؟ یچ اما-

 .  برگشت شیسو به نفس

 داره؟ یبد احساس دمیخر لیموبا برات من کهنیا از-

 :  زد لب صادقانه نفس

 .  ابدا نه-

 :  گفت سرگرد و کرد نگاه لیموبا به سپس

 !کن قبول یدار یقلب تیرضا اگر پس-

 نه ها باشد نداشته دوست که نه!  اوردیب نه نتوانست.  کرد سکوت و گذاشت هم یرو را شیها لب اما کند اعتراض خواست نفس

 .  کند اعتراض نتوانست که نیدلنش و بود نیریش قدرآن کالمش تیجد و سرگرد نگاه اما! 

 .  کرد لمس را صفحه یرو آرام

 . ستینگر نفس لبخند به چشم یگوشه از شهاب

 . بفهمد توانستیم را نیا و بود هاحرف نیا از تر ریس دل وچشم نفس. شدیم چندان دو اشییبایز زدیم لبخند یوقت

 :  گفت آرام

 . دمیم بهت خبر شهیهم خودم اما نباشم دسترس در شهیهم دیشا-

 :  زد لب بزند یحرف کهآن یب و کرد بلند سر نفس

 .  حتما-

 : گفت شهاب

 . باشم خبریب ازت خوامینم-

 و بستیم خی بدنش و افتادیم فشارش شدیم زده جانیه وقت هر.  بود عادتش.  بودند بسته خی شیها دست جانیه شدت از نفس

 دست و بشنود جمله نیا اشموردعالقه شخص جانب از تواندیم یدختر کدام اصال.  کردینم را او روز و حال فکر سرگرد حال

 . نبندد خی شیها

 :  برد باال را شیابرو یتا کی

 فه؟یوظا از یجزع نمیا-

 . داد تکان سر ردیبگ نگاهش از چشم آنکهیب شهاب

 . اوردیب تاب نتوانست نفس بودکه نیسنگ قدرآن نگاهش

 .  آره-



 . دیکش قیعم دم یسخت به

 : دیکش لیموبا به یدست

 قشنگه؟-

 :  زد لبخند نفس

 !قشنگه-

 ؟ یدار دوستش-

 : گرفت قیعم لبخندش نفس

 . دارمدوستش-

 از هاخانم که بود کرده اشییراهنما فروشنده و بود نابلد هرچند کند انتخاب را نیتر پسند دخترانه بود کرده یسع.  شد آرام دلش

 .دیآیم خوششان شتریب یمدل چه

 :  گفت نفس و کرد نگاه ساعتش به شهاب

 شد؟ رید-

 :  گفت شهاب

  باش خودت مواظب. زنمیمزنگ بهت-

 :  گفت او به رو و گذاشت اشکوله یتو را ارزشمندش یهیهد نفس

 آ یداد قول-

 را دو آن و شدیم خارج ساختمان از مهسا که بود یحال در نیا ؛ شد ادهیپ نیماش از نفس و بست مکث با را شیها چشم شهاب

 . کرد تماشا هم کنار در

  **   * 

 

#230 

 میالرحالرحمنهللابسم

  میهوالحک

 

 ؛ زد پلک بار نیچند.  شد رها چادرش یلبه از دستش شدیم ادهیپ سرگرد نیماش از یمحجوب لبخند با که نفس دنید با مهسا

 یتو غم.  بود شانیهردو صورت یرو لبخند.کردیم چه سرگرد نیماش یتو نفس.  نبود شیب یقتیحق نه اما دیدیم خواب ییگو

 شدند غرق داشت ایدر یتو یکشت هرچه انگار.  بود آمد و رفت در سرگرد و نفس از ناباروانه شیهاچشم مردمک.  نشست دلش

 ؛ بست را شیها چشم درد با.  بودند احساساتش قاتل شیرو روبه یصحنه ییگو د،یگنجینم باورش در!  یگرید از پس یکی ؛

 .کردیم جلوه کیتار و رهیت شیرو شیپ ایدن

 خون هاآن به نگاهش و مهسا دنید با.  کرد نگاه ابانیخ یسوآن به لحظه کی یبرا دم همان و کرد یخداحافظ سرگرد از نفس

 خودش به مهسا فشرد، دست یتو را اشکوله. کردند یخال شیپا نوک تا سر فرق آب وانیل کی انگار.  بست خی شیها رگ یتو

 سرگرد طرف به ینگران با نفس!  انگار بود خورده یمحکم یلیس درآمد، بهت از!  گرفت دو آن از را اشرهیخ نگاهِ  و آمد

 نگاهش با مهسا.  برود ساختمان داخل به و نباشد یزیچ نگران که زدیم موج خاطر نانیاطم شهاب یهاچشم یتو ؛ برگشت

 دستش یتو را فیک نفس.  نکند النه شیهاچشم یتو اشک کرد یسع یول نشست شیگلو یتو بغض ؛ داد تکان سر شهاب یبرا

 . برداشت قدم ابانیخ یسو آن به و گرفت فاصله نیماش از آرام یهاقدم با و کرد مشت

 چییسو کردن دایپ سرگرم را خودش جهت یب و یالک و فرستاد نییپا را سرش و کرد بند چادرش یلبه به دست شتاب با مهسا

 . شد فشیک یتو نشیماش



 . ماند حرکت یب دستش نفس یصدا با

 ! سالم..س-

 :  زد لب یآرام یصدا با مهسا

 . زمیعز سالم-

 بود سرخ مهسا صورت.  افتاد تپش به قلبش و آورد کم نفس جوان دختر

 :  نشاند لب یرو یتصنع لبخند نفس به رو 

 کی دیشا بگو رایحم به.  گردمیبرم یزود دارم کار جاچند زمیعز برم دیبا منم.  داره اجیاحت کمکت به ایگو رایحم باال برو-

 . امیب زود و رید ساعت

 رفتار یجور توانستینم و بودند بسته خی بار نیهزارم یبرا شیها دست.  کرد ادا یچشم و دیبلع را دهانش آب یسخت به نفس

 . نشاند لب یرو یگرید مهربان لبخند یسخت به مهسا.  است نداده رخ یاتفاق انگار که کند

 توان شیپاها به یسخت به ؛ زد پلک یسخت به نفس.  است یعاد زیچ همه و است خب حالش که دهد نانیاطم نفس به خواستیم

 دلش یتو وجدان عذاب و گناه حس!  داده انجام مهسا حق در را ممکن کار نیبدتر کردیم حس.  شود ساختمان وارد که داد

 . داشتیبرم قدم نشیماش یسو به سالنه سالنه مهسا و نبود سرگرد نیماش از یخبر برگشت عقب به.  نشست

 هق و شدند یجار اش گونه یرو اریاخت یب شیها اشک شد سوار که نیهم مهسا.  دیکش قیعم دم و رفت ساختمان یسو به نفس

 گول را خودش بخواهد که بود یزیچ از ترانیع قتیحق.  داد قرار دهانش مقابل را دستش!  گرفت اوج نیماش اتاقک یتو اشهق

 لب و گرفت شدت اشکش شهاب یادآوری با!  شهاب یمردانه لبخند و نفس خجل نگاهِ .  بدهد خودش به خودیب هیتوج و بزند

 . دیورچ

 برخورد صورتش به یشتریب قدرت با قتیحق شدینم اما.  شود مسلط خودش بر کرد یسع و گرفت صورت مقابل را شیها دست

 قدرآن توانستینم حال و کرد ییخودنما صفحه یرو مادرش نام شیها اشک انیم کرد نواختن به شروع لشیموبا.  کردیم

 کرد مقاومت نفس یجلو اگر.  نداده رخ یاتفاق چیه که ییگو ؛ بدهد نشان خوب را خودش تلفن پشت از که باشد یخوب گریباز

 . شدینم گرید حال اما

 .  ندیبنش وجودش یتو آرامش یاندک تا داد هیتک را سرش نیماش یصندل به و بست را شیها چشم

 خواستیم آمدینم ادشی چرا... بعدش... بعدش ؛ کردیم هیته ندهیآ یهفته یجلسه یبرا رایحم سفارشات و رفتیم بازار به دیبا

 و خوب دختر نفس!  بگذارد او یرو یبیع و ردیبگ دهیناد را وجدانش توانستینم ؛ افتاد نفس ادی به حسرت با!  کند کارچه

 پر یها لبخند و ندیبنش او نیماش یتو نفس که یقدر به.  بود شده جلب او یسو به اشتوجه شهاب که یقدر به!  بود یبامحبت

 .  اوردیب شهاب لب یرو لبخند شرمش

 چشم به فیضع یکس مقابل خواستینم دلش داد قرار چشم یرو را اشیآفتاب نکیع و کرد پاک را هاش اشک دست پشت با

 . کند جا او برادر دل یتو را خودش مهر توانستینم زور به و شدیم ناراحتش دیدیم تیوضع نیا در را او رایحم اگر.  دیایب

 . خورد سُر اشگونه یرو گرید اشک قطره کی و درآورد حرکت به را نیماش
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 جواب در داشت یطبع شوخ تیشخص و بود یماهر شناگر لهراسب که ییجا آن از.  گذاشت یم لهراسب سر به سر نیحس حاج

 گرم خانم حاج و بود نشسته رایحم کنار عاطفه.  آورد یم همگان لب یرو لبخند و دیخندیم بلند یصدا با یحاج یها یشوخ

 به بودند نکرده وقت بخواهند دلشان که طور آن هنوز و بازگشته تیمامور از هفته نیا لهراسب دانست یم.  بود شانیبرا صحبت

 به شانیها رفتن یمهمان ؛ شدیم سبب ها تیمامور و آمدیم شیپ یکار شیبرا لهراسب بار هر که چرا.  برسند شانیها یدعوت

 لهراسب. بود مشهود شانیهردو  چهره در تیرضا و لبخند  ؛ انداخت عاطفه به سپس لهراسب به ینگاه شهاب.  افتادیم قیتعو

 نگاه از  را نیا.  بود یزندگ زنِ  عاطفه خانم حاج قول به.  دید شد یم رفتارشان در را یخوشبخت و بود یراض اشیزندگ از

 طلب ینیچن نیا یعروس که نیا ؛ زدیم لبخند شیرو به و کردیم نگاه عاطفه به یخاص یفتگیش با که ؛ دیفهمیم خانم حاج

 شیبایز صورت چادر صالح امازدهحرم یتو یوقت ؛ آمد چشمش مقابل کردنش رفتار خانمانه و نفس!  نبود ذهنش از دور کردیم

.  کردیم باز جا خانم حاج دل یتو بزرگش قلب با نفس شکیب.  کرد نگاه او به اشمعصومانه یها چشم با و بود گرفته قاب را

!  بود متفاوت آسمان تا نیزم عاطفه با نفس.  نندیبچ قهیسل با را سفره تا بودند شده بلند شانیجا از ها خانم ؛ داد هیتک یصندل به



 تن به اسپرت یها لباس یگاه نفس اما.  بود بسته سر یرو یلبنان را شالش و بود سرش یرو یریحر دار گل چادر عاطفه

 .  گرفتیم فاصله پوش اسپرت دختر با آسمان تا نیزم که دیپوشیم لباس خانمانه قدر آن هم یگاه و کردیم

 ! اشنامه ای آدیم خودش ای نباش نگران!  یفکر تو-

 : برگشت بود شد خم صورتش یتو که لهراسب یسو به

  ؟ ینکرد ترک هنوز عادتو نیا-

 . برداشت مقابلش ظرف یتو از یپرتقال و شد خم ؛ دیخند لهراسب

 .  دهیم فیک داداش جون-

 : شد پرتقالش کندن پوست حال در لهراسب و کرد خارج نهیس از را نفسش شهاب

 ؟ یهست یک تا-

 لبش یرو یقیعم لبخند و دیچیم را غذا یها سید زیم یرو رایحم کمک به که بود عاطفه به نگاهش ؛ کرد بلند سر لهراسب

 .  بود

 .  یبرگرد دیبا هیطعم و رنگ چه یزندگ یبفهم یآیم تا.   ستین معلوم هنوز-

 : گفت داشتیبرنم چشم عاطفه صورت از که لهراسب.  داد تکان سر افسوس با و نشست لبش یرو یتبسم شهاب

 کی دید را او لب یرو لبخند که لهراسب و کرد نگاهش یچشم ریز لبخند با شهاب .  کنه یم درک.  گهینم یچیه خدا ی بنده-

 : برد باال را شیابرو یتا

 .  بدم لتیتحو رو یلبخند نیهم که یروز رسه یم.  شازده رسهیم ماهم نوبت-

 :گفت شهاب

  ؟ یبگ یخوایم یچ-

 : زد یچشمک لهراسب

 ! سخته وهللا.  بسازه و ادیب کنار ما طیشرا با تونه ینم یهرکس داداش بگم خوامیم-

 : کرد گل طنتشیش رگ لهراسب و داد تکان سر شهاب

 ؟ یدیم ینیریش مارو گهید یک نمیبب بگو شده پسند یمحمد اخالقت انگار که حاال-

 همه کام خواست یم دلش لحظه نیهم که بود خودش به اگر.  کردیم صحبت اشخانواده با دیبا ؛ دیکش ششیر ته به یدست شهاب

 . کرد نگاه لهراسب به حرف پر یها چشم با.  کند نیریش را

 ! محفوظ من شیپ تینیریش-

 : فشرد فیخف و زد اششانه یرو دست لهراسب

 ! داداش منتظرم.  رهیخ-

 نگاهش و نواز روح شیلبخندها که یدختر نفس و دلش یزده جوانه احساسات ی درباره میمستق زدن حرف.  داد تکان یسر

 بودند نشسته هم کنار لهراسب و عاطفه شام هنگام در.  بود ممکن کار نیتر سخت شیبرا بود اشیزندگ اتفاق نیتر دهنده آرامش

 لهراسب یراست به.  خودش کنار درست هم آن داشت کم را او تنها جمع نیا. نندیبنش هم کنار هم نفس و او دیرسیم یروز ،

 ! عاطفه کنار در هم آن.  خواست یم دلش که بود شده یهمان و بود خوشبخت

 . بود کرده رییتغ شهاب روزها نیا ؛ کرد نگاه شهاب به یچشم ریز خانم حاج

 شهاب با خودش که خواستیم او از رایحم ، دیرس یم چیه به کردیم سوال رایحم از هرچه.  دادیم یخوش ییخبرها گواه دلش

 حاج یها چشم با نگاهش و کرد بلند سر شهاب .  دهدیم اطالع خانواده به شهاب خود برسد زمانش دانست یم.  کند صحبت

 یتو.  ستینگر او به ردیبگ چشم او براق یهایاهیس از که آن یب و نشست لبش یرو یتبسم خانم حاج.  کرد دایپ یتالق خانم

 . کردیم حسشان یبخوب شهاب که یامادرانه یها ینگران هزاران ؛ دیام هزاران!  سوال هزاران بود؛ حرف هزاران اشنگاه



 ! شیبرا گذشتیم زود زمان هاآن کنار در.  کردند رفتن قصد لهراسب و عاطفه کم کم شام از پس

*   *   * 

 مهمان بدرقه از پس خانم حاج و بود لیوسا کردن جمع مشغول آشپزخانه یتو رایحم.  آمدیم آشپزخانه یتو از ظروف یصدا

 و کرد رها را خودش مبل یرو بود آمده سراغش به درد پا.  انداخت مبل یدسته یرو و بود درآورده را دارش گل چادر شیها

 : کرد زمزمه و دیکش شیزانوها به یدست

 .   شکر یاله-

 : افزود نیحس حاج به رو سپس

 به منم.  بشن خوشبخت یاله! نیمت.  روخوش ؛ جواهره کهیت هی. یحاج بارهیم هنر هی انگشتش ازهر لهراسب عروِس  ماشاهللا-

 . برسم دلم ُمراد

 : گفت یحاج

 . خانومحاج کنه حفظشون خدا-
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 : افزود حال نیا با!  بود شلوغ سرش خدا ی شهیهم.  داد تکان سر و کرد شهاب به ینگاه

 . خدابه کنم یم فیک نمشیب یم یوقت.  کرده لیتحص.  دارهخانواده ترمهم همه از-

 رو یآرام تشکر و کند بلند سر شد سبب.  گذاشت دستش کنار یچا فنجان رایحم.  بود تاپ لپ یتو یمطلب نوشتن حال در شهاب

 : نشست لبش یرو لبخند رایحم.  کند او به

 . جانت نوش-

 : گفت رایحم دم همان داد؛ تکان گوهر یها حرف دییتا نشان به یسر نیحس حاج

 .  مادر دنیندیپس همو دختر پسر که نیا همه از ترمهم-

 : نشست لبش یرو لبخند جمله نیا با که خانم حاج

 .  بشه ها جوون ی همه قسمت یاله.  نمیبیم هم کنار رو زوج نیا کنمیم فیک من وهللا الحمدهللا،-

 .  برده اشمیتصم به یپ حال به تا و است یسنج نکته و قیدق زن خانم حاج دانست یم.  بست آرام را شیها چشم شهاب

 :کرد زمزمه

 . مادر بشن خوشبخت یاله-

 نیطن فضا یتو لشیموبا امیپ کیت یصدا.  دیرسیم خانم حاج گوش به که بود ییصدا تنها بوردیک با شهاب یها انگشت برخورد

 حاج با امشب نیهم دیبا.  کرد موکول بعد به را امیپ خواندن که بود حساس نوشت یم داشت که یگزارش قدر آن اما.  انداخت

 لشیموبا به و بست را تاپش لپ کارش اتمام از پس.  کرد یم مطلع مشیتصم از ها آن و کردیم صحبت گوهر و نیحس

 ؛ بود بسته نقش لشیموبا یرو" نفس" از یامیپ ستینگر

 .کرد باز را امیوپ زد یکمرنگ لبخند

 "نشه فراموش دستت پانسمان سالم"

 و خوب حس از پر توانستیم قدر چه امیپ کی.  آورد یم ادشی به نفس حال و بود کرده فراموش کل به ؛ کرد دستش به ینگاه

 آب مانند درست نفس امیپ اشذهن یها یریدرگ انیم در. باشد حرف هزاران و یگرمدل از پر توانستیم قدرچه.  باشد آرامش

 به را او که ییها ینگران و کوچک یها یمهربان با دختر نیا.  شد رهیخ لیموبا صفحه به و دیکش نفس بار نیچند. بود آتش یرو

 کرد کینزد اش چانه به را لیموبا.  اندازدیب تپش به را قلبش و ندیبنش لبش یرو لبخند شدیم سبب انداخت یم ها مادربزرگ ادی

 " مادربزرگ حتما سالم" نوشت را امشیپ جواب. زد ضربه بار نیچند و



 حاج.  کردند یم شرکت قرآن ختم کانشینزد و دوستان با که ییها سال ی همه طبق ؛ بود قرآن کتاب خواندن حال در گوهر

 : کرد خطابش شهاب که برود اتاقش یسو به و شود بلند یصندل  یرو از خواست نیحس

  .  دیدیم بهم  رو وقتتون لحظه چند زحمت یب یحاج-

 : کرد نگاهش متعجب و برگشت شهاب یسو به نیحس حاج

 ؟ شده یزیچ.  باباجان رهیخ-

 انیجر در را ها آن زودتر هرچه و دهدیم انجام را یدرست کار که فهماند او به نگاه با رایشد؛حم بلند یصندل یرو از شهاب

 .  باشد دور خودش از قهیدق کی یحت دختر آن خواست ینم دلش!  بود هم خودش دل ی خواسته.  بگذارد مشیتصم

 : گفت هاآن به رو نانیاطم با

 . کنم عنوان رو یمطلب امشب خوامیم.  دینباش نگران.  رهیخ-

 را قرآنش گوهر.  ستادیا مقابلشان و شد بلند یصندل یرو از شهاب.  بود شده نگران نگاهش رنگ ؛ کرد نگاهش منتظر گوهر

 .  کرد نجوا لب ریز یصلوات و دیبوس را کتاب و بست

 : گفت عاقبت. کرد نگاه شانیهردو به مردجوان

 .  دیدار گردنم به حق و دیدیکش زحمت من یبرا ها سال نیا یهمه یتو-

 .  کرد نگاه او به پدرانه یحاج

 ! توست با گوشم.  یبش ریخ به عاقبت شاهللا ان.  جان بابا اسفهیوظ-

 : نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند و کرد نگاه او یها چشم به شهاب.  کرد نگاهش منتظر گوهر

 یحت.  ینیبب منو یداماد یمشتاق قدر چه نمیبیم.  یبش دارعروس.  رمیبگ سامون و سر من یدار دوست شهیهم دونمیم.  مادر-

 . خونت امیم یبش دار عروس یوقت یگفت و ینذاشت دمیخر که یاخونه یتو پا هم بار کی

 :  نششت لبش یرو یتبسم گوهر

 !مادر آره-

 :افزود شهاب

 انتخابش خودم که یکس با.  یکرد انتخاب من واسه شما که یکس با نه اما. کنم ازدواج خوام یم گرفتم خودمو میتصم قتشیحق-

 !  کردم

 او به فقط سکوت در همه که بود کرده ادا را حرفش کالم کی و یجد قدر آن شهاب.  کرد نگاهش نمناک یها چشم با گوهر

 .  بودند دوخته چشم

 : زد برهم را انشانیم سکوت گوهر

 .  داد دعاهامو جواب زود خدا ؟چه خوشبخت عروس نیا هست یک-

 . کرد رایحم و او به ینگاه سپس

 : زد لب طاقت کم

 ؟ شهاب آقا-

 : فرستاد رونیب به را بازدمش شهاب

 .  مادر شیشناسیم-

 را بود دهید انیآشنا و یخانوادگ یها یدورهم در رایاخ که یدختران.  زد برق شیها چشم و برد باال را شیابرو یتا کی گوهر

 اتیخصوص و شهاب از که یشناخت با. بگذارد تمام سنگ خواستیم دلش شدیم که شهاب یزندگ بحث. کرد دوره خودش با

 را یدختر دست شهاب خواستیم دلش.  نداشت یخوانهم شهاب با اشان یاخالق اتیخصوص کدامشان جیه داشت اشیاخالق



 بزند حدس توانست ینم یحت. باشد دلش باب عروسش و باشند داشته شناخت شیرو ها آن که اوردیب خان نیا به و ردیبگ

 : دوخت چشم شهاب دهان به مردد.   است یکس چه با منظورشهاب

 !  ستین دلم تو ؟دل شناسمش یم که هیک-

 : گفت ییرسا یصدا با و مصمم شهاب

 . رایحم همکار-

 یبرا و بود دهید کینزد از را اکثرا.  شناخت یم را رایحم یهمکارها ؛ نشست ابروهانش انیم ینیدلنش اخم گوهر
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 و دیچرخ رایحم یسو به.  استکدام شهاب منظور کند لیتحل طیشرا آن در توانستینم اما.  آمدندیم شانخانه به پزان ینذر

 : نشست لبش یرو یلبخند

 .  کنه ینم یاری ذهنم سال و سن نیا با من واال ؟ هیچ اسمش ؟ مادر همکارت کدوم-

 : زد لب رایحم یجا به و کرد یا سرفه تک شهاب

 . یخزان خانوم.  مادر رایحم یهینشر عکاس-

 یسع.  بود آشنا ؟اسمش یخزان ه؟خانمی؟نشر عکاس.  دوخت چشم او به مات گوهر که بود کرده ادا را اش جمله مصمم قدر آن

 !گندمگون و قدبلند دختر ؛ اوردیب ادی به را اشچهره کرد

 دهید بار نیچند را او.  کرد یم خطابش" دخترم" و داشت دوستش رایحم.  بود شده او با رایحم مکالمات ی متوجه مواقع اکثر در

 ینم را فکرش اما بود بایز ؛ داشت یآرام و حیمل ی چهره. بود ریز به سر و آرام اریبس و بود آمده شان خانه به بار کی ، بود

 ؛ شناختیم را مهسا.  کردیم تصور مهسا مانند یزن کنار را شهاب شهیهم.  باشد دختر آن هیشب یکس شهاب یزندگ آل دهیا کرد

 و دیکشقیعم نفس.  داشت شناخت اش خانواده یرو

 :  کرد نگاهش پرسشگرانه

 جان؟ شهاب  دختر اون چرا-

 : گفت صادقانه شهاب

 ! دارم یبیعج حس بهش! پاکش رتیس خاطر به فقط و فقط. باشیز صورت خاطر به نه.  مادر منه میتصم دختر اون-

 : شد بلند مبل یرو از گوهر و سپرد گوش شهاب یها حرف به سکوت در نیحس حاج

 .  شناسمینم رو دخترخانم اون من.  ستین رضا متیتصم نیا به دلم اما.  نکن یتلق دختر اون بودن بد بر یمبن منو حرف-

 : کرد خطابش شهاب

 ! مادر-

 : زد لب تیجد با گوهر

 الیخ با ام زنده که یصباح چند نیا خواد یم دلم.  یگذروند یسخت یها روز تیزندگ یتو یکاف ی اندازه به.  شهاب کن گوش-

 .  ریبپذ ترتبزرگ عنوان به منو یهایریگ سخت نیا.یبد یزندگ لیتشک باشه ما دید از شده شناخته که یکس با آسوده

 : کرد بلند را اش شده چیپ باند دست شهاب

 .  خانوم حاج گرفتم خودمو میتصم من-

 : زد لب رایحم

 .  شناسمش یم ماهه نیچند من.  هیخانوم و خوب یلیخ دختر کن باور مادر-

 : زد لب ردیبگ شهاب یها چشم از چشم که آن یب گوهر



  همونه رو نظرم من-

 .  برداشت قدم اتاقش یسو به آرام آرام سپس

 چه و کردیم فکر خودش با چه ، دیباریم شیرو و سر از یکالفگ.  دیکش شیموها به یچنگ کرد رها کمر از را دستانش شهاب

 .  شد

 یهوا و آمد رونیب لباسش از حرارت.  بکشد دست تواسنتینم او از ، دانستیم خودش سهم را دختر آن ؛ خواستیم را نفس

 .  بشکند را سکوتش نداشت قصد انگار و کردیم نگاه او به سکوت در نیحسحاج.  بود آور خفقان خانه

 :شد بلند مبل یرو از نگران رایحم

 . داداش-

 معنا بازدم و دم بدون یزندگ.  کند تحمل را فضا نیا لحظه کی توانستینم.  شد نییپا و باال شتاب با اشنهیس یقفسه شهاب

 ! گرید نداشت
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 . شدینم جدا شیهالب یرو از لحظه کی لبخند.  بود خوانده را فرستاد شیبرا سرگرد که یامیپ بار نیچند

 . بود کرده خطاب مادربزرگ را او

 یبیب از بود رفته رونیب صبح از دایو کرد؛ نگاه بود سرگرم لشیموبا با و دهیکش دراز دمر که او به و بود نشسته یاگوشه یبیب

 ! بود کردن هیمو و نشستن جا کی از بهتر کردن کار او یبرا.  گرددیم کار دنبال که بود دهیفهم

 : کرد شیصدا و ستینگر زدیم لبخند و کردیم نگاه یگوش به بار کی یا قهیدق هرچند که نفس به یبیب

  ؟ دا-

 ! برگشت شیسو به نفس

  ؟ یب یب بله-

 که است نفس ییگو داد تکان را شستش یها انگشت.  درآورد بود بسته لیدخ لشیموبا به که او یادا و داد نیچ را اشینیب یبیب

 :  کرد گله یمشهود یدلخور با نوشتیم امیپ لشیموبا با

 (برات بشه صاحابیب.  گهید بسته! )بسه ید! تیس بو صاحابیب-

 : رفت اشصدقه قربان و دیخند آرام نفس

 . هیگوش تو سرم همش  ببخش-

 :  افزود سپس درآورد را شیادا دومرتبه یب یب

 ( یبذار حنا برام یتونیم نمیبب جانیا ایب! )میس یبن حنا یتر بنم چو یا ویب( ببخشه! )بَخشه خدا-

 .  درآورد فیک از را اشیهند حنا و رفت شیسو به و گذاشت یقال یرو را اشیگوش نفس

 : داد پز و گرفت وسط فرق را پشتش کم یموها یبیب

 (داشتم یکوپال و الی خودم یبرا من گ پشته کم موهام نکن نگاه. )داشتُم یکوپال یالی خوم یس مو.  دهیاو یدیشو پاَلم نکن لیس-

 :  گفت و دیخند زیر نفس

  جونم؟ یبیب-

 : برگشت شیسو به یبیب

 !بوگو. جونوم آروم-



 :  گفت یبیب گوش کنار و کرد خم سر و نهاد یب یب پهن یشانه یرو چانه نفس

 مونه؟یم خودمون نیب بگم یزیچ هی یبیب-

 :  زد چنگ آرام را اشگونه یبیب

 (؟ یکرد کاریچ اهیس روم) دا؟ یِکرد چهِ .  ِسه میر-

 . نخندد و باشد خودار نتوانست نفس

 !بود منحرف ذهنش یبیب قدرچه

 . نشده یزیچ خدا به. یب یب نباش یزیچ نگران-

 ی زده شهیر پشت کم یموها و بود دهیکش را شیپاها.  دیچرخ او یسو به کامل یسخت به و داد تکان را اشیگوشت کلیه یبیب

 . بود افتاده شانه یرو دشیسف

 :  شد خم نفس یسو به و نهاد گوشش پشت دست

 (نمیبب بگو! )بِنَم بوگو-

 به شروع را یب یب یموها و برداشت را یب یب یکیپالست ی شانه.  بگذارد انیدرم را مسئله نیا او با خواستیم دلش که نفس

 :  زد لب حال همان در کرد زدن شانه

 .... من.... من یدونیم یبیب-

 : گفت نگران یب یب

 (ام نهیس سر اوم جونوم بگو سرم؟ یاورد یروز اهیس و یبدبخت.)ام نهیس سر وه جونوم بنم بنال ؟ میس یورد یروز هیس-

 :  گفت نفس

 . یمن مادر تو یب یب-

 . دیبوس را نفس یشانیپ و شد خم.  شد زانیآو شیها لب یب یب

 (یچشام! ) یامیت-

 :  گفت نفس

 . اومده خوشم یکی از یبیب-

 یحرف نیچن و دیبشن مقابلش که بود شده بزرگ اندازه نیا به که او به سکوت در لحظه چند و دوخت چشم او دهان به زن ریپ

 .  کرد نگاهش و بلند سر نفس.  کرد نگاه مات اوردیب انیمبه

 . سپرد او مهر پر دستان به را خودش و برد پناه آغوشش به شهیهم مانند نفس و برود کشینزد کرد اشاره او به یب یب
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 یهوالح

 مشت یتو را او قلب یکس انگار کرد یم پرت آغوشش یتو را خودش گونه نیا نفس یوقت ؛ دیکش نفس سر یرو دست یب یب

 دهینکش یسخت کم اش یزندگ یتو نفس.   نشست یم شیگلو یتو بغض و سوخت یم او حال به دلش ؛ چالند یم و گرفت یم

 اگر.  زد شین شیها چشم یتو اشک  ؛ نشست یم اش نهیس یتو عالم غم و گرفت یم دلش کرد یم فکر گذشته به یوقت و بود

 هولش عقب به یگاه و دادیم نشان مقاوم یزن نفس مقابل را خودش.کند هیتک تواسنتیم یکس چه به دخترش نباشد نفس کنار او



 و برد یم پناه مادرش به دختر یمواقع نیچن دانست یم ، فشرد بغلش در را او حال اما.نکند لوس را خودش گفتیم و دادیم

 . نداشت خودش جز را یکس نفسش

 : شد خارج اش نهیس از یآه

 (؟ مادر هیک) ؟ نهیک دا-

 . نشست لبش یرو یتبسم سرگرد یجد یچهره یادآوری با نفس

 : گفت ؛ کرد بلند سر

 .  هیخوب مرد یلیخ یب یب-

 جان شیرو شیپ گذشته انگار و کرد پرت آغوشش یتو را خودش گونه نیا آمد رونیب از دایو که روز کی شیپ ها سال 

 . گرفتیم

!  باشد مقاوم.  نباشد درار یکس لیمقا دستس گاهچیوه باشد خودش یپا یرو که بود کرده بزرگ یطور را نفس.  بود شده نگران

  خواندیم ییتنها یمحل شعر یبرا نبود خانه او یوقت و دیلرزیم دلش کردیم فکر اشندهیآ به که حال

 : داد تکانش آرام

 ( مادرم که ستین خوب دیرس راه از که یهرک گلم.  بابا یا!) میدَد و داموُ !  بو ین خو که ِوه َره وِ  هرکه.  گُلُوم. یبومِ -

 : گفت دیکش یم او بلند یموها یرو دست که یحال در یب یب ؛ نشست لبش یرو یلبخند نفس

 ( خرابه اش زمونه دوره ؟ هیک مادرش پدر! )  خراِوه اش زمونه و ؟دور نهیک بوش و دا( ؟ یکرد داشیپ کجا) ؟ شیُجست کجه-

 . زد لبخند یبیب یهاینگران به نفس

 ؟ امبچه مگه.  نباش یزیچ نگران.  هیخوب آدم کن باور یبیب-

 : افزود و نشاند شیابروها انیم یظیغل اخم یب یب

 دنبال یر یم ای یکن یم کار یر یم.  روشن چشمم) ِده؟ سرت یم یچ.  رهیم دا نید یریا ای یبکن کار یریا.  روشن امهیت-

 (سرت؟ تو خاک شوهر

 .  گرفت یزیر شگونین شیپهلو از یب یب و دیخند آرام

 : گفت نفس

 ینشد خسته ازم باشم شتیر خیب من یخوایم عمر آخر تا بعدشم بودم؟ شوهر دنبال کجا.  یب یب سرکار رفتمیم همش کن باور-

 ! برات زحمتم همش ؟

 نفس که نیا فکر.  نشست شیها چشم یتو اشک داشت دوست شتریب جانش از را نفس و بود شده یاحساسات شدت به که یب یب

 .  کرد یم النه دلش یتو را عالم غم کند ترکش و کند ازدواج یروز

 : کرد ینیدلنش اخم

 (ندارم یا گله یباش شمیپ عمر آخر تا. ) کنُم ین ِگله یبو خوم یتِ  عمر آخر تا-

 : گذاشت چشمش یرو دست با سپس

 (چشمم یرو پات! )امهیَ ت یم پات-

 یبرا گرانید مقابل نفس که ییروزها چه.  نزد دم و سوخت شیپا به پا سرش یباال او و سوخت تب یتو نفس که ییروزها چه

 ترس از که ها شب.  دادیم حق او به! داشت حق و بود بچه.  کردیم قهر او با و دیکش خجالت دارد او مثل یریپ مادر که نیا

 . شدیم گلستان شیرو شیپ ایدن کردیم نازش و خواندیم یمحل آهنگ شیبرا او و دیخزیم آغوشش به یکیتار و ییتنها

 یبرم قدم داشت دوست او که ییها مغازه یسو به هردو و گرفت یم را کوچکش دست و کرد جمع را شیها پول که ها روز چه

 یشوخ به او. گذاشتیم ها یباز اسباب نیتر متیق ارزان یرو دست و کردیم رفتار عاقالنه اشیکودک همان از نفس و داشتند

 .  کردیم قناعت یآشپز یکیپالست لیوسا به و گرفتیم ها متیق گران از چشم نفس و دارد پول گفت یم



 از که ییروزها مانند و نشستیم مقابلش که بود شده بزرگ قدر آن نفسش حال!  اش یکودک همان از بود دستش یعصا

 . شود پناهش او تا کردیم پرت او آغوش یتو را خودش و ختیر ینم اشک.  زد ینم دم و دیترسیم هوشنگ

 .  ببرند خودشان با را نفس اند آمده حال ییگو کرد نگاه نفس صورت به ینگران و ترس با

 : زد لب صادقانه

 ( مادر ترسم یم من. )  دُمیاو ترو َزهِله مو دا-

 : افزود و کرد اخم بود گرفته حرصش او یجا یب ی خنده از که یب یب.  گذاشت دهانش مقابل دست و دیخند عش غش نفس

 یگ یا یکن رهیم رهیم میس یدیاو ایح یب چنو تو اوسو.  میتیوسیگر خون تو پَس یم میَرهد یا.  میِکرد یا یش ما یا که اوسو-

 تو مثل یکی وقت اون.  میکرد هیگر خون یاتاق هی تو میرفت یم میکرد شوهر که ما زمان) ؟ یکنین ایح تو دَُور ؟ ُخوم یا رهیم

 ( ؟ یکن شوهر یخوا یم ؟ رفته کجا اتیح تو دختر ؟ یکن یم شوهر شوهر واسم یشد ایح یب قدر نیا

 . کند مهار را اش خنده توانست ینم که یقدر به.  بود شده سرخ صورتش خنده شدت از نفس

 : کرد جدا یب یب از را خودش

 بشم نگاهت قربون.  یبیب رینگ رو ازم ؟ بگم یک به برم پس نگم تو به دلمو حرف.  نکردم یاشتباه کار من قسم خدا به یب یب-

  تو؟ جز بگم بهش برم دارم ویک آخه

 و حنا و کرد نگاهش غم با ؛ بود کرده دلواپس اورا نفس یندهیآ و یزندگ  الیخ و فکر یحت و بود گرفته بغضش که یب یب

 لب ریز بغض با و داد تکان سر افسوس با و کرد نگاه بود گل دست مانند که نفس به.  برداشت یقال یرو از را رنگش یکاسه

 . زد حرف خودش با

 شد زانیآو شیها لب نفس
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 : کرد شیصدا.   ستینگر نداشت شیموها یرو زدن حنا قصد گرید انگار که او به و

 . یبیب-

 : گفت کند نگاهش که آن یب اخم با رزنیپ

 کی.  نحِس  من یبرا ها نیا.)کنُومشون دونه دونه سرمه یم ِمل هرچه.  سر بِنُم حنا یاصرارکن ید ِوال هی.  نَحسه مو یس نویا-

 ( کنمیم و موهام ی همه.  موهامو یرو بذارم حنا بهم یکن اصرار گهید بار

 : افزود یب یب و کرد شیصدا

 ! گوروم لب مو ید.  یریپ سر-

 (؟ کنم جور نیا یک یبرا خودم.  گوره لب پام هی.  یریپ سر) ؟ یک یس بکنم راتیم بو وم

 :فرستاد نییپا را سرش نفس

 .  شهیهم مثل.  یبیب باشه جوون دلت خواد یم دلم من اما-

 : گفت تخس یب یب

 .  گذشته مو از ید-

 : داد اشاره وزش یموها و خودش به

 پر.  خوارا آدم مثل. جغد نیع زشتم قدر چه نیبب.  کن نگاهم!)مهیاو چول ِکر چنو!  خورم آدم ینیب. شوکوم یچند بنه. کن لیس-

 (. چروکم و نیچ



 را او تنها! هوشنگ یحت نه و داشت شانس دایو از نه داشت هم حق.  شده زودرنج و حساس رفته باال که سنش یب یب دانستیم

 !کند ترکش روز کی خواستیم که بود شده رحمیب قدرآن هم خودش حال و داشت

 : گفت حال همان در.  دوخت چشم گذاشت یم لونینا یتو را شیحنا که یبیب به و داد قورت را بغضش

 یخوا ینم اگر اصال... اصال ؟یکن ناراحتم یخوایم ؟ یبزن ها حرف نیا از خودت به آد یم دلت. یقشنگ نیا به تو ؟ یب یب-

  ؟ یبیب باشه.  زنمینم یحرف آقا اون از بهت گهید

 : افزود نفس و دیکش کار از دست یب یب

 ؟ یشد ناراحت-

 : گفت نفس و کرد بلند سر رزنیپ

 !خودت جون به. آرمینمحرف حرفت رو من!  نه یبگ تو اگر.  هیخوب مرد خدا به یب یب-

 . نشستیم دلش یتو مهرش دنشید با یبیب که است مرد قدرآن سرگرد دانستیم

 : زد لب دید را او یها چشم یتو غم که یب یب

 (خونِ  دلم! ) نهیخ دلم-

 : داد اشاره او به و نهاد هم یرو را لرزانش یها لب یب یب ؛ زد پلک آرام نفس

 ؟ کنه خوشبختت تِِره-

 :  افزود یب یب.  دیورچ لب نفس و دیچک یب یب چشم ی گوشه از اشک قطره کی

 نیع تونه یم ؟ باشه مادر و پدر تونه یم)؟ ها ؟ ارهین اتیت یم َخرس تره ؟ بو مراقبت اشیت نیع تره ؟ اوه دات و بو تره-

 (؟ ارهین چشمات به اشک تونه یم ؟ باشه مراقبت چشاش

 : رفت یب یب یسو به و دیلرز اش چانه نفس

 .  برم قربونت یاله-

 نیا به را او درد و یسخت هزاران با که یرزنیپ.  بود رزنیپ نیا ونیمد را اش یزندگ یهمه.  دیکش درآغوش را یب یب سپس

 .  داد یم حق او به و کرد یم درک را شیها ینگران دل.  بود رسانده یزندگ از مرحله

 ییاو نگران.  بود نامعلومش ی ندهیآ و نفس نگران.  کرد پاک آن با را اشکش و برداشت نیزم یرو از را اشیروسر یب یب

 ! گفتیم ترنازک گل از او به یکس مبادا مادر نه و داشت پدر نه که

 : زد لب یلرزان و رفته لیتحل یصدا با سپس

 (خودته ی ندهیآ یبرا گم یم بهت یهرچ. ) خوته یس گومیا ِوت یچ هی اگه دا-

 : بست آرام را شیها چشم نفس

 و تو جز.  شد ینم روز شبم گفتم ینم بهت اگه.  یب یب دارم رو حال و حس نیا باره نیاول.  دونم یم.  جونم یب یب دونم یم-

 ؟ کنم دل و درد یک با ؟ بزنم یک به برم حرفمو آخه رعنا

 .  فشرد دست یتو را او دست یب یب

 (نمیبب رو تیخوشبخت خواد یم دلم.  سرم تو بخوره دردت. ) نمیبب تیخوشبخت خهیا دلم دا.  سرم یم دردت-

 .  دیبوس را چروکش ی گونه و نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 .  ستین دلت تو یزیچ دونمیم.  یب یب دونمیم-

 : زد لب بغض با یب یب

 ( گمیم بهت بود دلم به اگر.  نمشیبب دیبا. ) وت گومیا دیب دلم وِ  اگه.  نمشیبب وا-



 : شد تر قیعم لبخندش نفس

 ؟ یب یب واقعا-

 : زد لب گرفت چشمش نم که یحال در و داد تکان سر یب یب

 (؟ یکن یم باهام یباز نامزد.  گرفت قلب سرم یافتاد) ؟ یکن وام یباز نومزد.  یریو ِگره قلبم.  سرم یوس دا-

 : دیخند آرام نفس

 .  کن امر شما چشم.  یب یب چشم-

 : گفت آرام یب یب

.  یستین سبک سر دونم یم.) دارم آرمون تیس مو.  کن جمع حواست خو دا یول.  ِکردُم گپت خوم.  یسین ِسِوک سر.  دونوم-

 ( دارم آرزوها برات.  کردم بزرگت تورو خودم

 : افزود و گفت یچشم محبت با نفس

  ؟ ارمیب حرف حرفت رو شده حاال تا ؟ یب یب یبگ تو یهرچ-

 : داد اشاره شیحنا ظرف به نفس و کرد نجوا یآرام ی نه یب یب

 ؟ من جون ؟ یب یب ؟ سرت بذارم حنا ید یم اجازه حاال-

 : دیکش قیعم نفس یب یب

 تو دست از ؟ برسم خودم به ها مرده یبرا. ) میس یبکن پاَلتو ؟ ابونیب و کوه بنم سر دستت وِ  ل؟یَ ُمرد یس بکنوم غشُ  و آل خوم-

 ( دهیبر سیگ.  بزنم ابونیب و کوه به سر

 چیه خدا جز که ییها روز در هم آن.  کردیم چه نداشت را یب یب اگر.  کرد بوسه غرق را صورتش نفس و دندیخند آرام هردو

 .  داشت کنارش را یب یب که یقدر به دارد دوستش یلیخ خدا دانست یم اما.  نداشت را کس

 

**** 

 

 ییپتو شیرو.  کرد یم پف و خر و دهیکش دراز تشک یرو خودش و بود گذاشته تنقالت شیبرا یب یب ؛ کرد جمع را لشیوسا

 نشست لبش یرو لبخند.  باشد خودش مراقب کرد هیتوص او به خواب عالم در و کرد باز را چشمش کی یب یب دم همان و دیکش

 . داد یم نشان باتریز را اش یگوشت و دیسف صورت اش ینارنج یموها ؛
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.  کند ها لحظه شکار که بود یا سوژه دنبال به امروز.  شد خارج خانه از و انداخت دوش یرو را اش کوله و کرد ادا یچشم

 .  رفت یم باالتر اعضا تالش و شد یم قبل از تر فشرده هینشر یکارها شدند یم کینزد دیجد سال به هرچه

 داده وعده ییموال خانم به که طور همان ها ساعت از پس و رفت کردیم ثبت را شیها عکس دیبا که ینظر مورد یها مکان به

 یم قفسه یتو را شیرو شیپ یها کتاب مهسا.  رایحم جز بودند همه دیرس که یهنگام.  رساند هینشر به را خودش یتاکس با بود

 با را شیها چشم سالم یمعنا به و نشست لبش یرو یلبخند نفس دنید با.  بود تلفن با صحبت حال در حال همان در و گذاشت

 ادهیپ حال در را او که نیا ؛ دیکش یم خجالت!  بفهمد را زیچ چیه شد ینم رفتارش یتو از.  داد تکان سر نفس و بست مکث

 اتفاق دارد دوست را سرگرد مهسا که نیا.  کرد یم نیسنگ را قلبش هم فکرش یحت. دید داشت دوست که یمرد نیماش از شدن

 یبرا را همه اقیاشت توانست یم ییآشنا یابتدا از و دیدرخش یم دنشید با شیها چشم.  دانست یم ابتدا همان از و نبود یبیعج

 . ندیبب هم کنار دو نیا دنیرس

 .  درآورد فیک از را نیدورب و کرد روشن را ستمیس.  نهاد آن یرو را کوله و نشست زیم پشت

 .بود دهیرنج را مهسا ناخواسته حال و برنجد او از را یکس خواست ینم وقت چیه



 را او که را آخرش امیپ شدیم تنگ سرگرد یبرا دلش یوقت 

 ناشناخته ترس آن از گرید بود شده آشناه او با یوقت از.  نشستیم لبش یرو لبخند و ستینگر کرد خطاب"  بزرگ مادر"  

 . کردیم گرم را دلش او به کردن فکر یحت کردیم گرم را وجودش زمستان دل در گرم یدنینوش کی مانند سرگرد.  نبود یخبر

 . کرد بلند سر آرام. دیشن را مهسا یها قدم یصدا ؛ کرد نگاه هاعکس به

 : گفت مهسا 

 .  خونه برم زود من دیشا و آدیم رترید یکم رایحم امروز جان نفس-

 : کرد یاسرفه تک

 : کرد سرخم مهسا.  هستم من.  جان مهسا ستین یامسئله-

 .  دفتر برسه سفارش چندتا قراره هستم فعال-

 : نشست لبش یرو یلبخند محزون مهسا.  زدیم موج خجالت شیها چشم یتو.  گفت یاباشه نفس

 ؟ جان نفس-

 ؟ جانم-

 : کرد زمزمه یدار خش یصدا با 

 .  یستین زیچ چیه مقصر تو. نکش خجالت یزیچ چیه بابت-

 . بود کرده اشاره روزشان آن دارید به مایمستق مهسا.  دیبگو چه لحظه آن در دانست ینم ؛ زد پلک نفس

 . انداخت نییپا را سرش

 : نشست لبش یرو یمهربان لبخند مهسا

 باشه.  نکش خجالت ازم که بگم شهیهم یبرا بار کی خواستم.  کنمیم یبد فکر نه شه یم عوض نه بهت نسبت وقت چیه دمید-

 .  میهمکار االن دوست از یجدا ؟

 . داد تکان سر باشه یمعنا به و نشست لبش یرو محزون یلبخند نفس

 : زد اش شانه یرو مهسا

 .  بدم لشیتحو رو ها گزارش دیبا ادیب رایحم.  فعال برم من-

 : گفت محبت با نفس

 .  ینباش خسته-

 مهسا ؛ نهاد شیها دست یرو را سرش نفس.  بست آرام را در و رفت اتاقش سمت به کوتاه یها گام با و دیکش قیعم نفس مهسا

 زمان هر از تر آرام دلش حال.  بست را شیها چشم و دیگز لب.  نداشت وجودش یتو یمهر یب یا ذره و بود یخوب دختر

 . بود یگرید

  

**** 

 

 بود کنارش ییموال خانم اگر دانستیم.  بردارد چشم آن از توانست ینم که یقدر به.  بود شده ییتماشا اش عالقه مورد عکس 

 نیا هاآن هدف.  بود جوانان و نوجوانان انیم ترشناخته باران ی هینشر و گرفته باال ها هینشر انیم رقابت.  داشت را نظر نیهم

 . بگذرانند یمجاز یفضا با را شانوقتش  تر کم و کنند مند عالقه کتاب و مجله به را نوجوانان که بود



 گرم سرش وقفهیب ساعت دو ستینگر ساعت به.  شد بلند یصندل یرو از و کرد رهیذخ را عکس شد نواخته در به که یاتقه با

.  داشت را رایحم دنید توقع.  شد متعجب بود شیرو شیپ که یزن و در شدن باز با.  بود نشده متوجه را زمان گذر و بود کار

 . دیکش طول هیثان چند از تر کم دهید کجا را او که ذهنش به آوردن فشار و رایحم به مقابلش یمحجبه زن شباهت

 : ستینگر او با و گرفت دست یتو را چادرش گوهر

 .  ریخبه روز.  سالم-

 .  کند برخورد یعاد و نکند گم را شیپا و دست کرد یسع.  بود شده زده جانیه است مقابلش سرگرد مادر که نیا فکر از نفس

 .  داخل دییبفرما.  ریخ به شماهم روز سالم-

 : نشست لبش یرو یلبخند گوهر

  ؟ شدم مزاحم موقع بد-

 نیح در که بایز یمحجه زن کی.  بخواند توانست یم را حرکتش هر انگار.  رایگ و نافذ.  بود سرگرد نگاه هیشب کردنش نگاه

 .  بود مشهود رفتارش در یبیعج تیجد یمهربان

 : گفت نفس

 .  ییموال خانوم دیمراحم-

 .  کرد نگاه او به گوهر

 .  ینباش خسته-

 : افزود و کرد زمزمه دیباش سالمت ریز به سر نفس

 .ارنیب فیتشر که رمیبگ تماس دیدار کار شونیا با اگر. ستنین دخترتون-

 : دیکش قیعم نفس گوهر

 .  شلوغه سرش االن دونم یم.  ندارم کار رایحم با.  زمیعز نه-

 : زد لب شد متعجب او کالم از که نفس

 .طوره نیهم بله-

 : افزود او به رو تیجد با گوهر

 . کنم صحبت شخصا خودت با یباش داشته وقت اگر تا اومدم جا نیا-

 جنبه یب نهیس یتو قدر نیا قلبش چرا ؟  باشد داشته خودش با توانستیم یصحبت چه  . شد متعجب خانم حاج کالم صراحت از

 زده؟ یحرف مادرش به سرگرد نکند.  آورد یم در یباز
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 ...مادرش نکند

 : کرد اشاره ها یصندل به احترام با جوان دختر.  کند فکر مثبت کرد یسع.  افتی جوالن سرش یتو اگر و اما و نکند هزار

 .  خدمتم در دییبفرما بله-

 : گفت خانم حاج

 . رونیب میبر یباش لیما اگر.  نه جا نیا دخترم نه-

 .  گفت یچشم و کرد بند مانتو به را اشزده خی یها دست

 : افزود او به رو گوهر



 ؟ یباش نداشته یکار اگر البته-

 ! نه دیبگو او به که آن یرو اما داشت گرید عکس چند

 .  بدم انجامشون بعدا تونمیم.  کنمیم خواهش نه-

 . کرد کنترل یسخت را جانشیه. رفتیم راه ابرها یتو

"  لفظ از.  شد آب دلش یتو قند بشود شوهرش مادر خانم حاج که نیا فکر از.  برسد کارش به شیها صحبت بعد توانستیم

 .  او مانند یمند قدرت و محجوب یزن به.  کند خوش دل او به یب یب از بعد توانستیم.  نشست لبش یرو یتبسم"  شوهر مادر

 که یااندازه به نه اما داشت استرس یاندک نفس.  شدند خارج ساختمان از هردو.  برداشت زیم یرو از شتاب با را اش کوله

 از.  بود آورده نیماش خودش با خانم حاج ؛ فشرد یم مشت یتو یازگاه هر را اشکوله یدسته.  کند گم را شیپا و دست

 حرکت به را نیماش گوهر. شدند یرنگ دیسف سمند سوار.  داشت یخاص ابهت.  آمد یم خوشش او مانند محکم و مستقل ییهازن

 ینمره که یدختران مانند!  داشت یچنانآن زبان سر یحت نه و زدیم یحرف نه.  بود آرام و ساکت دستش کنار دختر درآمد؛

 . داشت اش نمره کردن پنهان در ینامحسوس استرس اند شده کم را امتحانشان

 : زد لب کند باز او با را صحبت سر که آن یبرا

  ؟ پارک ؟ رستوران کافه، ؟ میکن صحبت میبر کجا یدار دوست-

 .  داد قورت را دهانش آب نفس

 .  مقدوره شما یبرا که هرجا-

 . پارک میبر پس-

 : افزود گوهر و گفت یچشم نفس

 ؟ هیچ نظرت.  میکن صحبت میبر جا اون میتون یم.  هست یپارک هی ها کینزد نیا-

 : زد لب آرامش با

 . موافقم-

 . نزد یحرف مادرش از اما.  است رفته خدا رحمت پدرش و کندیم یزندگ مادربزرگش با او که بود دهیشن رایحم از

 . یکرد کسب مقام فجر ی جشنواره یتو دمیشن رایحم از-

 : گفت نیتحس با گوهر و گفت یا بله آرام نفس

 . یباش موفق اندازه نیهم به تیزندگ مراحل یهمه یتو دوارمیام احنست-

 :  نشست لبش یرو یمهربان لبخند

 .  دیباش زنده خانم حاج ممنون-

 یدرخت تک ریز.  دیتابیم دیخورش نور و بود خنک هوا.  شدند ادهیپ هردو و کرد پارک را نیماش گوهر پارک یها کینزد

 : گفت خانم حاج و نشستند

  ؟ یدار استرس-

 : زد لب صادقانه نفس

 !  کمی-

 : دیکش قیعم نفس گوهر

 . زمیعز نداره خبر امروزمون دارید از یکس-

 : افزود و شد رهیخ دختر صورت به



 . شهاب یحت-

 حتم به و دانستیم پس.  زدیم سوسو دختر روشن یها چشم یتو نور ؛ برگشت شیسو به باره کی به نفس آمد که شهاب اسم

 . کند یخواستگار او از بود آمده

 :  گفت گوهر

 .  باشه خودمون نیب دارم دوست که داشتم باهات ییها حرف هی-

 : زد لب گوش پا سرا نفس

 ؟ افتاده یاتفاق ؟ دییبفرما.  باشه راحت التونیخ-

 : گفت گوهر

 . شهاب به راجع کنم عنوان رو یمطلب تا جا نیا اومدم امروز راستش.  یکن ریتعب چه رو اتفاق تا-

 گوش ییموال خانم یها حرف یهمه به گوش کی با کند تمرکز که نیا شیبرا شد شروع قلبش تپش شهاب اسم دنیشن با که نفس

 .  بود یسخت کار دهد

 : کرد زمزمه

 ؟ افتاده شهاب آقا یبرا یاتفاق-

 : گفت گوهر

 . مطلب اصل سر برم عیسر خواستم یم یهست یمنطق دختر دونم یم که ییجا اون از.  خوبه حالش نه-

 :افزود مکث یکم با

 .یریبگ فاصله شهاب یزندگ از بگم خوامیم_

 هر و بودند کرده نییتع یفیوظا سرگرد با که یحال در هم آن بود زاریب" فاصله" ی کلمه از.  ش دهیشن ممتد سوت گوشش یتو

 .  باشد بندیپا فشیوظا به دیبا کس

 فکر ؛ بود کرده یباف ایرو خودش یبرا فکر یب که بود احمق قدر چه ؛ کردیم فکر خودش با چه ؛ دیبلع را دهانش آب یسخت به

 چه.  بود معنا تمام به احمق کی اون  ؛ فرستاد لعنت را ؛خودش کند صحبت او با خواهدیم یریخ امر یبرا خانم حاج کردیم

 بود نشسته مقابلش او حال و بود کرده خطاب شیاهایرو شوهر مادر را خانم حاج.  بود نبافته خودش یبرا که دخترانه یاهایرو

 . بودند گذاشته شیگلو یتو دست انگار ردیبگ فاصله شهاب یزندگ از بود خواسته او از پرده یب و

 : زد لب یا رفته لیتحل یصدا با

 ؟ یچ-

 :زد لب و گرفت دست یتو را چادرش گوهر

 . ستین شهاب میتصم نیا به رضا دلم من-

 . بود شده تمام گران شیبرا ها حرف نیا.  کرد سکوت قهیدق چند نفس

 :  زد لب یارفته لیتحل یصدا با

  ؟ چرا-

 .  دخترم ستین مهم عالقه و عشق فقط یزندگ تو چون-

  ؟ باشد او تماس منتظر و اوردیب تاب را سرگرد یها نبودن توانست یم چگونه نبود عالقه و عشق اگر ؟ بود مهم چه پس

 : زد لب گنگ

 ... بتپه یکی یبرا قلبت یوقت.  خانوم حاج مهمه یلیخ کنمیم فکر من اما -



 . آورد کم نفس

 : گفت آرامش با گوهر

 .  ستین استوار عشق یهیپا بر شهیهم یزندگ اما. قشنگه عشق درسته. دخترم نکن اشتباه-

 : شکست را سکوتش نفس

 ؟ خانوم حاج منه از مشکل-

 .  برنجاند خودش از را او خواست ینم دلش ؛ دیکش قیعم دم زن

 .دیمتفاوت باهم یلیخ نفر دو شما اما نه -

 :گفت درد پر و آرام نفس 
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 ؟ ندیب ینم شونیا حد در منو-

 .  کرد سکوت گوهر

 : افزود نفس

 ؟ ستین مناسبت پوششم چون-

 : داد قورت را بغضش نفس

  ؟ کنم یم یزندگ بزرگم مادر با چون-

 : نشست چشمش یتو اشک

  ؟ میستین سطح کی در دیکن یم فکر چون-

  کنم؟یم یزندگ شهر نییپا چون_

 . داشت یآرام لرزش شیصدا

 . کرد زمزمه لب ریز یذکر گوهر

 . شه یم نیزوج نیب روابط به شدن وارد خدشه باعث خانواده سطح ای پوشش ی نحوه مثل کیکوچ یها اختالف نیهم یگاه-

 اما.  بود یزیچ هر از تر انیع آورد یم شیرو به یرحم یب با ییموال خانم که یتلخ قیحقا.  بست مکث با را شیها چشم نفس

 یصدا.  بود گرانید دست ریخم احساساتش مگر.  بود آهن از قلبش مگر.  نداشت دل او مگر.  شد یم چه او دل لفیتک پس

  شد پژواک گوشش یتو هوشنگ

 "  شکنم یم پاتو قلم یبذار کوچه تو پا یندار حق گهید.  دیسف چشم ی دختره لعنت مادرت پدر بر یا" 

 از هیگر و هیمو با یب یب و بود کرده حبس را او هوشنگ که که ییها روز ؛ دیرس گوشش به نیزم ریز در پشت یب یب یصدا

 یبچگ عالم در و بودند رفته کوچه یتو رعنا و رضا با اش  اجازه یب که چرا ؛ بود چه گناهش ؛ کند باز را در خواست یم او

 .  کردند یم یباز

 .  کند عوض را اش یب یب ، اش یزندگ ی همه ؛ اش خانواده توانست ینم!  بود نیهم او

 یم سوال ریز را اش تیموقع و او ناخواسته و خواسته یگاه شیها آدم و یزندگ ؛  بود نگذاشته ایدن نیا به پا خودش خواست به

 به ذهنش گرید دانست ینم! ؟ معتاد کی اش ییدا و بود دایو دختر.  بود چه گناهش مگر آخر. کردند یم اش سرخورده و بردند

 .  داد یم یحق نیچن گوهر به بود مادر کی هم او اگر دیشا.  داد ینم قد زیچ چیه



 : گفت انهیدلجو گوهر

 یم سرخورده خودتون و دیکن یم نگاه هیقض به یبازتر دید با که وقته اون بخوابه شیآت نیا یوقت.  تنده شتونیآت دیجوون االن-

 دیشا.  شه یم دردسرساز ها تفاوت نیهم خودتون یبرا ها بعد دخترم اما باشه تیاهم یب براتون ها تفاوت نیا االن دیشا.  دیش

 یرادیا و بیع تو نه.  دخترم ترم آگاه اش قهیسل به.  شناسم یم خودش از بهتر اونو من اما نباشه مالک زهایچ نیا براش شهاب

 اعتقاداتمون و فرهنگ با توجه با یکن وصلت ما ی خانواده با روز فردا هم تو خودت اما.  دخترم مثل هم تو.  من پسر نه. یدار

 ؟ یهست منظورم یمتوجه.  یخوریبرم مشکل به

 یم پا و دست.  باشند کرده پرت نییپا به را او یبلند کی از انگار.  سپرد گوش خانم حاج یها حرف به خموش و سکوت در

 . بلند یها برج از سقوط از!  خوردن نیزم از داشت دلهره.  زد

 نیزم میتسل دیبا و بود نمانده سقوطش به یزیچ.  نییپا به باشد کرده پرت یبلند از را او یشخص انگار هم لحظه نیهم در

 .  شدیم خوردن

 : کرد زمزمه

 ! خانوم حاج-

 زمیعز اما یباش داشته شهابو فقط یتونیم شهاب با ازدواج با تو.  یبش مشکل دچار ما یخانواده تو اومدن با خوامینم من-

 . نشه طرد و رهیبگ انس همسر خانواده با بتونه که یکن یزندگ یکس با آدم بهتره

 . شکست خودش در بار نیهزارم یبرا نفس

 .... باهم شهاب آقا و من اما-

 : زد لب محبت با گوهر

 .  دخترم نکن یپافشار کنمیم خواهش-

 : شود مسلط خودش بر کرد یسع و کرد جمع را غرورش و خودش یسخت به نفس

 که یهرکس با بشن خوشبخت شهاب آقا دوارمیام.  گهید وقت چیه نه و االن نه.  خانوم حاج کنم تیاذ رو شما خوامینم من-

 .  باشه قسمتشون

 .  کرد باز را شالش یکم و دیکش شیگلو به یدست

 : گفت گوهر

 .شه یم ایمه برات یبهتر یلیخ یها تیموقع دونم یم من.  یهست یا برازنده و خوب دختر تو-

 .  شد بلند یصندل یرو از

 . توناجازه با-

 :  زد لب گوهر

 . یباش سالمت یاله دخترم، بشم شرمنده خوامینم مهمه برام یلیخ شهاب یزندگ-

 .  فرستاد نییپا را سرش آرام و دیکش یآه نفس

  بود؟ مهم یکس چه یبرا او یزندگ پس نشست دلش یتو حسرت

 اما رسانشیم هینشر به که گفت او به گوهر و نشاند لب یرو یلبخند.  نبود خودش حال به کردن هیگر وقت حال یبرا

 : افزود و کرد رد احترام کمال در را درخواستش

 .  دیباش زنده. محبتتون از ممنون دارم کار چندجا-

 .  رفت رونیب پارک از و شد جدا او از چگونه دینفهم

 .بست درد پر را شیها چشم و چسباند راننده یصندل به را اش یشانیپ شد یتاکس سوار که نیهم



 آدرس باشد شده ترور روحش که یکس مانند او و دیپرس را مقصد او از راننده بودند کنده جا از انگار ؛ زد ینم گرید قلبش

 . داد راننده به را هینشر
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 هوالعدل

 

 یها آدم از.  شیخدا از خودش از.  بود جواب یب سوال هزاران و فکر هزاران سرش یتو ؛ گذشت یم چه اطرافش دیفهم ینم

 بوق تک ؛ شد ادهیپ نیماش از دیرس نظرش مورد محل به یوقت. کردندیم وارد خدشه روحش بر و کردند قضاوتش شهیهم که

 : آورد رونیب پنجره از را سرش راننده.  آورد خود به را نفس یتاکس راننده

 ؟یدینم مارو یروز اما.  نداره رو قابلت یآبج-

 : درآورد فشیک بیج یتو از را پول.  نکرده حساب را راننده ی نهیهز یحت که بوده غرق خودش یایدن یتو قدر آن آمد ادشی

 !آقا کردم فراموش.  دیببخش-

 یم ادشی به را سرگرد هم ابانیخ نیا یحت.  ستینگر بود واقع آن در هینشر که یساختمان به حرکت یب او و زد یلبخند راننده

 نهیس از یآه.  کردیم چال اش نهیس یتو دیبا را سرگرد کرد چالشان نهیس یتو که اشیزندگ یها یناکام ی همه ادی به.  آورد

 تنه به دست.  برد یم پناه هینشر یمانده عقب یکارها یسو به دیبا و نبود هیگر وقت که داد یدار دل خودش به ؛ شد خارج اش

 یم سرش دور ایدن و بود نیسنگ سرش. بودند دهیکش شیپا ریز از را نیزم انگار.  فرستاد نییپا را سرش و گرفت یدرخت ی

 .  کرد باز شیبرا را در مهسا ؛ رفت ساختمان یسو به نامطمئن یها گام با. یچرخ

 ؟ هوا یب یرفت کجا-

 : زد لب  کند نگاه او یها چشم به که آن یب نفس

 . اومد شیپ برام یکار هی-

 :دیپرس او دنید با ؛ کرد مرتب سر یرو را چادرش و گفت یآهان مهسا

 ها؟ دهیپر رنگت ؟ خوبه حالت-

 : دیکش صورتش به یدست نفس

 .  زمیعز خوبم.  آره آره-

 :داد تکان یسر کرد نگاه او به دقت با مهسا

 .  بگو بهم یدار یکار ؟ کمکت بمونم من ستین خوب حالت اگه-

 : کرد نگاه بار نیا شیها چشم به قیعم.  ببرد ادی از توانست ینم را مهسا منش و یبزرگ وقت چیه ؛ نشاند لبش یرو لبخند نفس

 . محبتت از ممنون.  زدلمیعز نه-

 امشب.  کند یم تظاهر بودن خوب به و ستین خوب او حال کرد یم حس.  داد تکان سر و کرد نفس جانب به را آخر نگاه مهسا

 رفتنش از پس.  رفت رونیب و نکرد اصرار کارها امور در نفس به نیا از شیب ؛ آمدند یم شان خانه به برادرانش و خواهر

 اتمام یبرا عجله همه نیا دانست ینم.  شود روشن توریمان برد زمان هیثان چند بوردیک به ضربه با ، رفت زشیم یسو به نفس

 حرف و شدند یجار اش قهیشق از عرق یها دانه.  نکند نگاه هم را سرش پشت گرید و برود خواست یم دلش.  ستیچ کارش



 جان به موس با و زد یم ضربه بوردیک یرو محکم.  بود شده روحش سوهان و دیچیپ یم گوشش یتو مدام خانم حاج یها

 .  کند یخال یجور کی را حرصش خواست یم دلش.  افتاد کردن کیکل

 بود گفته رایحم که یا پوشه در و کرد شیرایو را شده انتخاب یها عکس یشتریب وسواس با بسا چه حوصله با شهیهم مانند

 هیگر دختر آمد ینم خوشش یب یب.  کرد پاکش دست پشت با و دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی ناخواسته.  کرد منتقل

 . باشد فیضع او خواست ینم دلش ؛ کند

 آخر در و کرد یم معطوف یگرید یجا به را ذهنش و داد یم قورتش مدام انقالب تا پارک خود از ، بود شیگلو یتو یبغض 

 خواست یم.  کرد منتقل فشیک به را بود گذاشته هینشر یتو که یلیوسا ، شد یم یمنته خانم حاج یها حرف و چهره به

 به رشیمس وقت چیه گرید دیشا. نبود مرامش در کرد یم فکر که حال.  امدین دلش اما.  برود و بگذارد رایحم یبرا یادداشتی

 . آمد ینم جا نیا به و خورد ینم هینشر نیا

 دنبالش به انگار که بود داده انجام شتاب با قدر آن را اش افتاده عقب یکارها ؛ بست را شیها چشم و گذاشت زیم یرو را سرش

 .  برگردد خانه به خواست یم دلش ؛ بودند افتاده

 : دیپر باال را شیابروها نفس دنید با شد وارد خسته رایحم ؛ کرد بلند سر در شندن باز و دیکل یصدا با

 .  ییموال خانوم سالم-

 :نشست لبش یرو یا خسته لبخند رایحم

 .  ماهت یرو به سالم-

 یحال در رایحم و گرفت دستش از را ها دیخر رفت شوارشیپ به و شد بلند یصندل یرو از نفس ؛ بود لونینا شیها دست یتو

 : گفت کرد یم تشکر که

 ؟یکرد یم کار یداشت االن تا ؟دخترم نفس یخوب-

 ناراحت او از توانست ینم.  بود گذاشته راهش سر خداوند که بود ییها آدم نیبهتر از یکی رایحم ؛ کرد حفظ را لبخندش نفس

 .  بود ممکن ریغ نداشتنش دوست.  باشد

 : گفت دهد نشان یعاد را خودش داشت یسع که یلرزان یصدا با

 .  دیباش داشته دوستشون دوارمیام.  بله-

 متوجه که آن یب خورد، سر نیزم یرو و خورد زیل چادر دم همان ؛ گذاشت یصندل یرو و درآورد سر از را چادرش رایحم

 . رفت شیها لونینا یسو به بشود

 : کرد نفس به رو محبت با رایحم

 .  دخترم داشت خواهم دوستشون که معلومه ؟ باشه بد کارت تو شه یم مگه-

 دوباره را چادر.  ایخدا بود شیگلو یتو بغض قدر چه ؛ تکاند و برداشت نیزم از را رایحم چادر و رفت یصندل یسو به نفس

 : برگشت رایحم یسو به و گذاشت یصندل یرو

 .  ییموال خانوم ممنون-

 : گفت رایحم

 ؟ کارات دیکش طول قدر نیا ؟ دفتر یموند موقع نیا تا-

.  بود ممکن کار نیتر سخت شیبرا تیموقع نیا در کلمات کردن فیرد ؛ دیکش شیمانتو به را اش کرده عرق دست کف نفس

 . ها لونینا یتو ستیچ یجو و جست در رایحم دانست ینم
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 :زد لب دیشن ینم هم را خودش را شیصدا که یطور آرام



 .دیایب بودم منتظرتونم منتها.  آره-

 : برگشت شیسو به و نشست شیابرو انیم یکمرنگ اخم رایحم

 ؟ جانم.  رهیخ-

 اما نوشت او یپا را گرید یکی گناه شد ینم.  شد یم تنگ ییموال خانم یبرا دلش رفت یم جا نیا از اگر ؛ دیکش قیعم دم نفس

 .نبود مصلحت دفتر نیا در گرید بودنش

 .  دیبد اجازه شما اگر البته.  یمرخص برم خوام یم قتشیحق ستمین یمدت من-

 : کرد نگاهش مردد و دیکش کار از دست رایحم

  ؟ آخه یهوی چه-

 : گفت نفس

 .  متاسفانه شد ییهوی بله-

 : شد کینزد گام کی رایحم

  ؟ الحمدهللا خوبه مادربزرگت-

 : لبخند نفس

 .  ممنون خوبن-

 چیه گرید که بود نیا فکرش یتو هرچند.  بود بهتر ماند یم دور فضا نیا از یمدت اما دارد اجیاحت کمکش به رایحم دانست یم

 .  کند دایپ یا بهانه کی بعدها و برنگردد وقت

 : گفت نگران رایحم,   برنداشت رایحم نگاه از چشم

 ... اگر ؟ افتاده یاتفاق ؟ چرا آخه-

 : گفت آرامش با نفس

 . شکرخدا خوبه زیچ همه.  دینباش نگران ستین یزیچ نه-

 .  کرد نگاهش متفکر رایحم

 .  کرد نگرانم گرفتنت یمرخص ییهوی آخه دخترم-

 نیا در.  نداشت کند مجابش که آن یرو و بود برده است مصمم مشیتصم در قدر چه که نیا به یپ رایحم ؛ کرد سکوت نفس

 خواسته خواست ینم حال و بود کرده کمک او به توانش حد در امور ی همه در شیپا به پا و بود کنارش جوره همه نفس مدت

 .  کند رد را اش یمرخص ی

 دیع ؛ کرد یم نگاهش و بود زده زل او به یخاص یجور کی.  زد لبخند شیجوا در نفس و گفت یا باشه یباطن لیم رغم یعل

 گرید دایو و باشد کنارشان هم ررضایام خواست یم دلش.  یماندن ادی به ندیبچ ینیس هفت چنان شیها پول با خواست یم امسال

 یم یکودر ی پارچه متر چند دیبا اش یب یب یبرا.  ردیبپذ کنارشان توانست یم ررضایام مادر عنوان به را دایو.  نکند هیگر

 تن یتو یحس گرید که کند شلوغ را سرش توانست یم قدر آن کرد یم فکر که حال ؛ دوخت یم یخانگ رهنیپ شیبرا و گرفت

 .  بکشد شعله وجودش در آتش و کند فکر خانم حاج یها حرف به تا باشد نداشته

 : گذاشت شیرو یمتیق گران سینو روان و درآورد یا سالنامه کمدش یتو از رایحم

 .  زمیعز یکن شروع رو یسالمت از پر یسال شاهللا ان.  دم یم دوستام به سال هر ادب رسم به.  نفس امساله یدیع ها نیا-

 را شیایهدا.  کرد یم ینیسنگ قلبش یرو یزیچ دیکش دست را چرمش جلد ؛ گرفت او از را سالنامه و برداشت را اش کوله نفس

 یخداحافظ نیا قدر چه. دیکش درآغوشش را او و نشست لبش یرو یلبخند و کرد نگاه رایحم صورت به ؛ گذاشت فیک یتو

 .  بود تلخ شیبرا

 : گفت ناخودآگاه



 ها نیبهتر برام گذاشتم اتون هینشر به پا یوقت از.  کنم تشکر ازتون طور چه دونم ینم.  ییموال خانوم زیچ همه بابت ممنون-

 .  کنم فراموش رو محبتتون وقت چیه تونم ینم.  گهید یها نشر در چه نشر نیا در چه.  خورد رقم

 : گذاشت او کمر پشت دست ؛ شد یاحساسات او یناگهان محبت از رایحم

 برات حالم خوش.  خوشگلم کنم یم افتخار بهت.  یکرد افتیدر رو تالشت و استعداد ی جهینت تو ستین اجیاحت تشکر زدلمیعز-

 . 

 ییموال خانم یبرا ؛ شیها آدم ، شیها گلدان یبرا ، شیها وارید یبرا هینشر نیا یبرا دلش حتم به ؛ آورد کم نفس دخترجوان

 سوال اگر.  ببرد لشیوسا کردن جمع به یپ رایحم خواست ینم دلش شد یم تنگ محبتش پر یها گفتن"  دخترم"  آن با مهربانش

 بار کی.  دارد اجیاحت کار نیا به او دانست یم یگرید کس هر از بهتر رایحم. کند بازگو را لشیدل خواست ینم ابدا دیپرس یم

 : بود نگذاشته جا به خودش از زیچ چیه کرد نگاه زیم به گرید

 .  کنم زحمت رفع من تون اجازه با ییموال خانوم ممنونم-

 : بست را شیها چشم رایحم

 .  برسون منو سالم مادربزرگت به باش خودت مواظب.  زدلمیعز همراهت به خدا-

 " . رسانم یم را تان یبزرگ"  گفت او به چگونه دینفهم

 نیا به را او سر پشت از یکی انگار.  شد دور هینشر از و رفت نییپا ها پله از شتاب با ؛ بست آرام را در و شد خارج دفتر از

 .  کرد یم قیتشو شتاب

 . شدیم تر نیسنگ داشت لحظه هر بغضش

 ! رفت و ستینگر داشت دید ابانیخ به که یا پنجره به را آخر نگاهِ  ابانیخ یتو

**** 

 یتو بود آمده یوقت از و نداشت غذا خوردن یاشتها.  کرد یم صدا و سر آشپزخانه یتو دایو و بود نماز خواندن حال در یب یب

 ی لهجه همان با و بود کرده بلند آسمان به رو را شیها دست یب یب ؛ برداشت قدم یب یب اتاق یسو به.  بود نشسته بست اتاقش

 "ها جوون یریخ به عاقبت" "  حالل یروز" "  سالم تن کی"  شیدعاها ی همه ثابت هیپا رضا قول به ؛ خواند یم دعا قشنگش

 : نهاد قلبش یرو دست کرد یم نگاه او به که نفس دنید با یب یب

 ! هللا بسم-

 : افزود یب یب.  داد قورت را بغضش نفس

 " یاومد زود چه"  ؟ یدیو یز یچند-

 .  شد تموم زودتر کارم آره-

 : زد لب بود کرده ذوق دنشید از که یب یب

 ( یکرد یخوب کار. )  بوم یِکرد خو-

 .  نشست آرام آرام شیها چشم یتو اشک او کرد شیصدا یب یب.  زد پلک خسته بود شده رهیخ او به که نفس

 : گفت نگران رزنیپ

 ( ستین روت به رنگ. ) ین تیر وه رنگ-

 :دیلرز اش چانه نفس

 . ام خسته کمی-
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 .است ها حرف نیا از تر باهوش یب یب دانست یم

 . است بر از را شیها العمل عکس 

 .  کرد نگاهش یرکیز با.  کشاند او یسو به را خودش 

 : گفت نفس

 یدار دوست یگفت که ییها رهنیپ اون از بخرم برات پارچه متر چند خوام یم امسال یراست.  دارم افتاده عقب کار یلیخ-

 یم اگه رم یم فردا.  باال یبزن هاتو نیآست راحت گهید یریبگ وضو یخوا یم دوزم یم گشاد هاشم نیآست سر.  بدوزم واست

 مینیبب یسنت سفره چندتا بعد ورم اون از .  عباس دیس آ آورده دیجد یها پارچه بازار ببرمون رضا بگم یایب راه یتون یم یدون

 .... گهید ندارم دوستش شده کهنه مون سفره

 : گذاشت اش یشانیپ یرو دست یب یب

 .  دا یبِخر کفنم پارچه وا ید ؟ چه یس پارچه.  سین خو حالت ینیب-

 ! ( یبخر کفنم پارچه دیبا گهید ؟یچ برا پارچه. ستین خوب حالت انگار)

 : گفت یدار خش یصدا با نفس

 کنارت نیا از شتریب خوام یم.  نزن ییوفا یب از حرف.  یکنارم حاالها حاال تو.  یب یب جونت از دور.  خوبه حالم یلیخ اتفاقا-

 .  کنم تینوکر یهست تا خوام یم.  بدم انجام برات نتونستم وقت چیه و دادم بهت قولشو که ییکارها.  یب یب باشم

 : افزود و شد یجار اش گونه یرو آرام آرام شیها اشک

 بخوام بکنم غلط من اصال... اصال.  باشم شتیپ شهیهم خوام یم.  یب یب یبگ بهم دلته تو یهرچ و  یخوا یم یهرچ خوام یم-

 .  سلطون شتمیر خیب عمر آخر تا! گهید... رم ینم... یب یب نه.  برم شتیپ از و کنم شوهر

 ! تلخ ی خنده کی ؛ دیخند آرام

 : زد لب نشود دایو که یطور آرام و زد صورتش یرو یب یب

 ( ریبگ یاللمون! ) بو الل(  نزن حرف! )  نده دونگ-

 : دیکش درآغوش را نفس

 ؟ یبَِمنِ  مو یت یچول و چر و ریپ یت چه یس یگل یا به. یفیخ یا به دَُور-

 ( بمونه من مثل یرزنیپ شیپ یچ یبرا یگل دسته و یقشنگ نیا به دختر) 

 .  فشرد او آغوش یتو را خودش و گرفت شدت شیها اشک نفس

 یب یب.  برم جا نیا از خوام ینم گهید.  بهت کنم خدمت خوام یم یهست تا چون.  خواد ینم منو تو مثل کس چیه که چون-

 .  یب یب ستیتون مثل چکسیه ؟ آره شکوندم رو دلت.  دیببخش

 .  کند جدا خودش از را او اشک از سیخ صورت کرد یسع بود شده نگران و دهیترس که یب یب

 (؟ یشد وونهید مگه) ؟ یدیاو کلو یمَ  دا-

 .  دیبو را اش یروسر و دیبوس را او ی گونه نفس

 .  برم کنم رها گذاشتو پام عمرش همه که یمادر باشم وونهید دیبا من.  یب یب آره-

 :گفت بغض با بود شده یاحساسات که یب یب

 ( بختش یپ بره دیبا هرکس. )  خوش بخت سر بره وا یهرک-

 دلش.  شد یم مغلوب او بر غرورش و نداشت را شیها اشک اریاخت گرید بود یب یب کنار یوقت ؛ فشرد او به را خودش نفس

 .  ندیبب را شیها اشک یب یب خواست ینم

 (؟ زده یحرف یکس)  ؟ دهیز یحرف یکس-



 . دیچک اش گونه یرو یشتریب شدت با  شیها اشک اتفاقاتش و امروز یادآوری با نفس

 .  یشکیه-

 : دیکش سرش یرو دست یب یب

 ( شکسته رو دخترم دل یک.  چته نمیبب کن نگام نفس. ) اشکسته دورم دل یک. چته بنم کو لومیس دا نفس-

 بود یباق شکرش یجا داشت ایدن نیا در را او که نیهم.  کرد ینم دوا یدرد یب یب به گفتنش ، بست را شیها چشم جوان دختر

 دلش.  نخورد آن به چشمش که بود کرده پنهان سوراخ هفت را بود دهیخر سرگرد یبرا که یساز دست چرم پول فیک. 

 . بچشد را سقوط طعم هم باز و بشود آوار سرش یرو شیها نداشته ی همه پول فیک دتید با خواستینم

 داشته دوست وجود اعماق تا را نفر کی آدم ؛ است گونه نیهم هم داشتن دوست دیشا. کند پرتش رونیب به بود امدهین دلش یحت

 .دارد نگه سر یتو را الشیخ خواهد یم که طور آن تواند یم یحت نه و کند فراموشش تواند یم ؛نه  باشد

 ! طیشرا نیا در هم آن بود محتاج آغوش نیا به اما خواندیم فرا را نامش که دیشن یم را یب یب یصدا ؛ بست را شیها چشم

**** 
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 نظر مورد مشترک ی شماره"  دیچیپ گوشش یتو یزن یصدا آرامش با دم همان و گرفت را نفس ی شماره بار نیچندم یبرا

 . رفتیم تیمامور به بعد و دیدیم را نفس رفتنش قبل دیبا.  گذاشت زیم یرو را لیموبا یعصب" .  باشدیم خاموش

 . شد مواجه خاموشش تلفن با اما

 .شانیکار و محرمانه یها صحبت یبرا هم آن بود آمده لهراسب یخانه به

 .  بودند صحبت حال در اتاق یتو او و لهراسب و بود شام تدارک درحال آشپزخانه یتو عاطفه

 : زد لب عاطفه و شد نواخته در به یاتقه بعد یلحظات

 . آوردم یچا جان لهراسب-

 : کرد او به رو لهراسب  عاطفه رفتن از پس.  کرد تشکر او از و رفت در یسو به  لهراسب

 . کردینم نگاه رو ها وارید و در تنها تک االن من زن که یبود آورده جفتت توهم اگه-

 . بود هم خودش دل یخواسته.  داد تکان سر و زد یلبخند شهاب

 . نباشه تنها همسرت نهیا تالشم شاهللاان یبعد سفر-

 . دیخند او حرف از و دیدرخش شیها چشم لهراسب

 .  کرد ذوق

 !اومد خوشم بابا نه.  یندار حرف داداش ولیا-

 و شدیم رو به رو صدا نیهم با بار هر و بود گرفته را نفس یشماره بار نیچند عصر خود از ؛ بود مشغول فکرش شهاب اما

.  باشد دسترس در لشیموبا که بود کرده زدگوش او به و کنند یط یخبریب با که نبود نیا قرارشان.  شدیم یعصب داشت گرید

 ... حال اما

 نیا توانستینم کس چیه و خواستیم را نفس او. بود دهینرس موعود زمان به یزیچ و بود لهراسب با تشانیمامور دفعه نیا 

 . شدیم کالفه داشت گرید و گرفت را نفس ی شماره بار نیچند.  کند منع را خواستن

 : دیچیپ یگوش یتو رایحم یصدا بوق نیچند از پس و گرفت را رایحم یشماره عاقبت

 بله؟-



 :  گفت تیجد با شهاب

 . یخوب رایحم سالم-

 جانم؟.  خوبم.  داداش ممنون-

 : دیکش اشیشانیپ به یدست و دیکش قیعم دم شهاب

 خونه؟ یاومد-

 : افزود و گفت یا بله رایحم

 ؟ چطور-

 : افزود جوان مرد

 ؟ شیدید امروز ؟ کجاست نفس-

 :  دیکش قیعم نفس رایحم

 شده؟ یچ.  بود دفتر یتو ظهر تا امروز خدا یبنده داداش آره-

 ره؟یم ییجا نگفت. خاموش خطش رمیگیم تماس-

 : زد یلبخند شهاب تیجد و ینگران به رایحم

 زه؟یعز خاطرش قدر نیا دونهیم خودشم-

 . دیخند آرام رایحم و کرد شیصدا معترض شهاب

 . کنه شارژ رو یگوش رفته ادشی دهیخواب بوده خسته دیشا نباش نگران.  داداش روقتهید االن رمیگیم تماس منم نباش نگران-

 . فرستاد رونیب حرص پر را نفسش شهاب

 ! خب اریبس-

  کرد دعوتش آرامش به رایحم

 .  نباش نگران رمیگیم تماس باهاش فردا خودم-

 :  افزود رایحم و گفت یا باشه شهاب

 تو و ناراحته یلیخ مادر. یبزن سر هی یومدین یحت گهید یرفت یوقت از توروخدا؟ ینش ناراحت مادر حرف از داداش یراست-

 عروس یبرا داره ها مالک یسر هی و نداره شناخت نفس یرو ما مثل اون خوادیم برات رو نیبهتر مادرِ  اونم باالخره.  فکره

 .اشندهیآ

 چشمش داشتم میزندگ یتو منم که یشکست با بده حق بهش.  شهیم اخالقش و منش عاشق نکن شک بشه آشنا نفس با مادر یوقت

 ! بترسه

 هی تتیمامور قبل ایب یبزرگوار که تو کنه دور هم از شمارو فاصله نیا نذار من جون یول دیدار دوست همو یلیخ دونمیم 

 . رینگ دل به رو حرفاش.  بزن یسر

 : آورد زبان بر را دلش یخواسته شهاب

.  بکشم دست انتخابم از بخوام االن که نکردم ازدواج سن نیا  تا کشمینم دست انتخابم از گهید وقت جیه نه و االن نه من رایحم-

 . رنیبپذ و بخوان انتخابمم دیبا خوانیم منو اگر
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 ریهوالخب

 

 پتو یداشت را یکس اگر بود خوانده یمطلب در.  کرد جا به جا بالش یرو را سرش و دیچرخ پهلو به ؛ کرد حس شیرو ییپتو

 را یبیب دست اشافتاده هم یرو یها پلک انیم از. ستیا یخوب ینشانه نیا و یهست مهم یکسان یبرا هنوز یعنی ندازدیب تیرو

 یب یب دست. داشت را کردنش داریب قصد یب یب نه و بود گذاشته زنگ یرو را لشیموبا نه ؛ نشست لبش یرو یلبخند و دید

 عادت نفس که پفش و خر یصدا با هم آن ، بودند دهیخواب یب یب اتاق یتو دو هر  ؛ دیبوس را دستش و شد خم ؛ بود دستش یتو

 زیسحرخ عادت به اما بخوابد دوباره کرد یسع.  رفت یم قیعم خواب به دهینرس بالش به سرش راحت و داشت شیصدا به

 ؛ شد بلند تشک یرو از و دیکش کنار خودش یرو از را پتو و دیمال را شیها چشم ؛ شد زیخ مین و نتوانست اش یشگیهم بودن

 یزندگ سقف کی ریز ؛ بود صبحانه کردن درست حال در حاضر و آماده دایو ؛ کرد جلب را اشتوجه آشپزخانه از ییصدا

 : زد لب کند باز را صحبت سر کهنیا یبرا و دیکش اش مقنعه به یدست دایو.  بودند بهیغر دو مانند اما کردندیم

 . ریبخ صبح-

 : کرد تیهدا عقب به را شیموها دست با نفس

 .  ریبخ صبح-

 یلیدل و کند باز را صحبت سر چگونه یصبح اول دانست ینم. بزند حرف نفس با خواستیم دلش ؛ کرد نگاه ساعت به دایو

 او کنار ها شب و رفتیم یب یب اتاق به یتازگ به و بود خودش یتو یادیز هاروز نیا نفس.  کند دایپ او با زدن حرف یبرا

 .داشتند را یشگیهم جلوه همان هنوز شیها چشم اما ؛ بود شده الغر صورتش.  دیخوابیم

 .  اسآماده صبحانه-

 : دیکش یاازهیخم نفس

 .  جان نوش-

 : گفت حال همان در زد؛ هم قاشق با را نشیریش یچا دایو

 ؟ سرکار یر یم-

 نیا با اما بود زاریب بدهد پس جواب او به که نیا از برگشت شیسو به!  بعد به امروز نیا از نداشت یکار.  ستادیا راه انیم نفس

 : زد لب حال

 . گرفتم یمرخص یروز چند-

 .  بود شده کار به مشغول یشگاهیآزما یتو شدیم یمدت.  گذاشت دهانش به یالقمه و گفت یآهان دایو

 یمحزون لبخند و کرد نگاه او به سر پشت از دایو ، برداشت قدم یبهداشت سیسرو یسو به و داد بدنش به یقوس و کش نفس

 .بود یراض هم دور یها بودن نیهم به او.  نشست لبش یرو

 :داد قرار مخاطب را نفس

 هی.  بزنم له له.  بزنم دو سگ دیبا دنشید یبرا بعدش.  هیسالگ هفت تا اومدنش هرچند.  شمیپ ادیب ررضایام هفته نیا کن دعا-

 !حقمه.  بمونم حسرتش تو عمر

 شروع یبرا دایو یها حرف حال.  بود رفته خواب به یسخت به گذشته شب و بود نیسنگ سرش.  ستادیا راه انیم جوان دختر

 .  نبود لشیم باب چندان صبحش کردن

 : زد لب برگردد که آن یب

 .  نباش نگران آدیم-

 : گفت او به رو یلرزان یصدا با.  فرستاد نییپا را سرش و دیکش آه دایو



 هم نکردم یمادر واست یا ذره که یمن واسه دونمیم نانیاطم با که قدر اون.  نفس یخوب یلیخ تو.  واسم کن دعا پاکه دلت-

 .  یکنیم دعا

 که ییاو! ؟ شد ینم مستجاب خودش یدعاها چرا پس.  زد یم حرف یدل چه به راجع دایو دیفهم ینم ؛ بست را شیها چشم نفس

 یسخت به و شد نیسنگ قلبش.  کردیم فراموشش دیبا گونهنیا یرحمیب با حال و بود آمده خوشش شخص کی از یعمر از پس

 .  شود مسلط برخودش توانست

 .  آدیم اتبچه.  شه یم همون باشه مصلحت هرچه نباش نگران-

 : افزود و فرستاد نییپا را سرش سپس

 .  کن یمادر بچه نیا یبرا الاقل-

 داشتنش یبرا انگار و بود خودش از تر شانس خوش اون.  بود خوشحال کوچکش یررضایام یبرا اما ؛ نشست دلش یتو یغم

 ! نبود افتاده قلم از یزندگ نیا در و بود نرفته خودش یزندگ دنبال به هرکس و نبود او مانند ررضایام.  بودند تاب یب

 خواب همچنان یب یب ؛ نبود دایو از یخبر برگشت سالن به یوقت ؛ دیپاش صورتش به آب یمشت نهیآ مقابل و دیکش قیعم نفس

 . بود

 ؛ افتاد خانه جان به.  برسد خانه به کردیم وقت تر کم بود بند هینشر یتو دستش یوقت از.  دادیم سامان و سر را خانه نبود بد

 هر یب یب که یمیقد نچیا چند و ستیب ونیتلوز یریگ گرد تا گرفته راهرو یرورفته و رنگ و کوچک یها چهیقال شستنش از

 .کردیم نگاه را اشعالقه مورد یها سلایر شب

 لب یرو لبخند!  همسرش و یب یب یعروس یها عکس و یاریبخت بزرگ لیا یجمع دسته یها عکس و یمیقد یها عکس قاب

 .  آورد نفس یها

 داریب یب یب.  کند چکه شیرو و سر از عرق بود شده سبب کردن کار وقفه یب ؛ شست یگرید از پس یکی را یب یب یها لباس

 از یب یب دانستیم.  نزند لشیوسا به دست که گفت یم او به یهرازگاه و خورد یم را اش صبحانه حوصله سر و بود شده

 . آمدیم بدش  لیوسا دادن ریتغ

 .  داد تکان یسر و دیخند خسته.  شود رد فشیک یقدم دو از نداشت جرائت و بود کرده پنهان پرده پشت را رنگش اهیس فیک

 : زد لب و دیکش باال یهورت را یچا ینعلبک با یب یب

 ( کن استراحت کمی. )  یبش نایَ  دا-

 : گفت محبت با.  بود شده غافل خانه نیا و یب یب از قدر چه ؛ دیبوس را اش گونه و شد خم. رفت شیسو به نفس

 . برات بخرم پارچه ؟ هست ادتی دادم بهت که رو ها پارچه قول بازار رمیم عصر-

 :زد هوا یتو یبشکن یمطلب یادآوری با
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 . یبخور ییچا با جونم یب یدار دوست هم نبات و نقل یراست_

 :گفت یم یگرید زیچ زبانش اما دیدرخش یب یب یها چشم

 (؟ مهیچ یبرا نبات و نقل.  یریپ سر بخر من یبرا سرطان! )؟ چنمه یس نبات و نُلق.  یریپ سر بسون ُمو یس ساالطان-

 :دیخند غش غش نفس

 . یباش یقرت خوامیم.  یب یب جونت از دور.  گهید باش یخوب دختر اِ -

 .  گردم یبرم هم یزود و برم یم رضا

 : کرد پاک را دهانش دست پشت با سپس دیکش یگرید هورت و کرد کینزد شیها لب به را ینعلبک یب یب

 (اهیس روم! ) با ِسه میر-



 . دیخند غشغش نفس. کرد اخم و زد اش گونه یرو سپس

 : گفت طعنه به یب یب

 ( یشنگول امروز نزنم چشمت! )  یشنگول اَمرو نکنُم ات هیت-

 :زد یچشمک و نشاند لبش یرو یشینما لبخند نفس

 . یبیب بسازم ازت ساله هجده دختر هی خوام ی؟م آخه نباشم شنگول شهیم مگه ؟ یدید کجاش تازه-

 : داد اشاره شیها لب به انگشت با و زد پوزخند یب یب

 ( بخر برام هم ها نیا از. )یبسون میس هم نویا از-

 ! دیفهم را منظورش نفس

  آ کنمیم چپت لقمه هی خودم وقت اون ؟ لب رژ-

 :گفت یب یب

 ( شمیم ساله ده دختر من بخند، تو. ) بوم یاساله ده دور مو. بخند تو-

 پهن بان نرده به را هاچهیقال.  بپزند خوب ها گوشت تا کرد کم را غذا شعله ریز. فرستاد نییپا را سرش و شد یاحساسات نفس

 . برد شیها کبوتر یبرا گندم و کرد

 و مهربان.  بود آورده خودش با را بهار انگار نفس ؛ کردیم فیک زدند یم برق که کردیم نگاه لیوسا به کمر به دست یب یب

 : زد لب عادت طبق بر و دیکش قیعم نفس و ستینگر بدهد نشان شاد را خودش کردیم یسع که دخترک به دلسوز

 ( مادر یا! )هَ یدا یهِ -

 . بود ایدن درد نیتر آور عذاب شیبرا ختیر یم خودش یتو و بود ناراحت نفس که نیا

**** 

 حواسش نفس گذاشت یم سرش به سر رضا هرچه ، بود کرده متعجب را رضا بودنش ساکت رفتند، بازار به رضا همراه به

 . کرد یم صحبت قبل از تر کم و بود یگرید یجا

 :گفت تاب و آب با رضا

 . رامسر میبر میختیر برنامه ها بچه با-

 . بود یگرید یجا فکرش و رونیب به نفس نگاه

 . هامونخونه تو مینیبش که نه اگر آدیم هم رعنا یا هیپا اگه-

 :داد تکان نیطرف با یسر افسوس با رضا.  گفت یهان و زد پلک دخترجوان که داد تکان او صورت مقابل را دستش

 کجاست؟ حواست ؟ گمیم یکبر یصغر یک یبرا دارم ساعت سه-

 . دیکش نهیآ به زانیآو مترسک به یدست ؛ نشست لبش یرو یتبسم نفس

 ها؟ یندار اعصاب-

 :کرد نگاهش حانب به حق رضا

 .بدجور کرده لهیپ. میبر که زنه یم زنگ مدام شبه چند نیمع. رامسر میبر یاهیپا گم یم ؟ من واسه دیذاریم اعصاب شما-

 یم خوب را حالش دیشا یطیشرا نیچن در هم آن ها بچه کنار بودن اما نبود خوب دلش حال درون از هرچند. نبود یبد فکر

 . کرد

  . برود اشیگذران خوش یپ و بگذارد تنها را یب یب توانستینم حال نیا با

 :کرد یاسرفه تک



 . ستین مشخص دونمینم-

 . بخورد برهم نفس یموها شد باعث حرکتش نیا ؛ دیکش جلو را او شال و برد جلو را دستش رضا

 :افزود و کرد صدا را رضا نام اعتراض با

 ! یلعنت-

 :گفت حال همان در و کرد اشاره نفس به و دیخند غش غش رضا

 نه؟ ای یایب در یمشنگ و یخام حالت نیا از یخوایم حاال.  یخام شود پخته تا دیبا سفر اریبس گفتن میقد از-

 :کرد تیهدا آن داخل به را شیموها و کرد درست را شالش نفس

 . یشد پخته بسکه یبسوز ترسمیم بگم دیبا حرفت جواب در منتها. رضا داش یشد شاعر-

 .داد تکان سر افسوس با نفس و زد یخراش گوش بوق رضا

 !یآورد سر مگه-

 .داد ادامه حرکت به یمانع دنید بدون حواسیب رضا بود ادیز نیماش سرعت

 :گفت یآخ و گذاشت سرش یرو دست کرد برخورد سقف به نفس سر

 ..اما بشم نتیماش سوار بار نیآخر گمیم بار هر-

 :کرد نگاهش کنان دیتهد رضا

 . یبزن حرف خانوم ملوس به یکبود کمربند با-

 :داد تکان یسر و دیخند رمقیب نفس

 .کن درست فرمونت دست-

 :گفت جانب به حق رضا

 . رهیبگ رو حالش قشنگ که راهش سر ادیب من نیع یکی دیبا.  آدم جلو چهیپیم هوی مانع-

 :برگشت شیسو به نفس

 . حلقم تو اومد مالجم رضا تو دست از ایخدا ؟ مانع شد مقصر که-

 :برگشت شیسو به کرد شیصدا رضا. گرفت دست یتو را شیها دیخر نفس و کرد پارک را وانت رضا دندیرس خانه به

 اخر. کارش یپ بره ریبگ روزه چند یمرخص هی ده؟ ینم فاز که یاین آخه میبر میخوایم هامدت بعد. گهید ارین نه رضا جون-

 .گذرهیم خوش یسال

 کی در رضا. آمد یم مقابلش مهربانش ییموال خانم یبایز یها چشم و نشستیم دلش یرو غم یکوه آمدیم که کار اسم

 :فرستاد نییپا را سرش نفس و گرفت دستش از را ها دیخر حرکت

 ره یم دایجد دایو.  نباشه خونه تو تنها خدا بنده رزنیپ.  کنم یب یب با یمشورت هی دیبا.  شه یم یچ نمیبب حاال.  خب یلیخ-

 . یب یب تنهاست یساعت چند سرکار

*** 

 و دیکش دست را زیر یها گل با یاسورمه ی پارچه کرد؛یم یوارس یگرید از پس یکی ذوق با را دیخر یها لونینا یب یب

 :درآورد ادا و گرفت سرش یرو را ها پارچه از یکی رضا. دیدرخش شیها چشم

 آد؟ یم بهم سلطون؟ قشنگه-

 :برداشت گوشه از را شیعصا یب یب

 (یشد شوم جغد. )وش یدیاو شوک-



 :دیخند رضا

 .عشقم یکن یم یحسود دونم یم-
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 :زد ضربه شیپا به عصا با و فرستاد طانیش به یلعنت یب یب

 ( نباش سر سبک) نبو قیل-

 بخندد همزمان یب یب و نفس شد باعث بود گذاشته سرش یرو چادر مانند را پارچه یوقت اش مردانه ی چهره و شیر آن با رضا

. 

 : افزود یب یب

 !حونه یم یَمندیا! ِدتیسِ ین َکس یدیب یدَُور یاَ .  کهِ  رحم وت خدا-

 (خونه تو یموندیم گرفتتینم یکس یبود یدختر اگه کرد رحم خدابهت)

 . درآورد یکی یکی را یب یب یها دیخر لونینا یتو از نفس

 . بود کرده تمام و داشت دوست که یضدآفتاب تا پا و دست کننده مرطوب یها کرم از 

 : گفت رضا

 .  یب یب-

 .دیمال دست یرو را کننده مرطوب کرم رزنیپ

  ها؟-

  شمال؟ میببر رو نفس ید یم اجازه-

 :گفت رضا به و کرد ینچ نفس

 . ارهیب نه ادینم دلش. نگو جلوروش گفتم دفعه صد-

 :گفت یب یب

 ( خودشه دست اجازش. ) خوشه وا صالحش-

 : افزود و کرد نگاه نفس به یب یب.  زد هوا یتو یبشکن رضا

 ( مادر برادرت با برو! ) برو وتیگ با-

 : گفت نفس

 .... آخه-

 شیپ دلت رو یول باشم تنها خواد ینم دلت دونم یم. ) نبو مو یتِ  دلت برو دا یول.  یکن ول چویا تک مونو خهین دلت دونوم-

 ( نباشه من

 : زد شیرو به یمحبت با لبخند نفس

 .برم تو بدون آدینم دلم آخه-

 : زد یچشمک رضا به یب یب

 ( باش مواظبش چشات مثل. )بود مواظبش اتیت نیع-

 : گذاشت چشمش یرو دست رضا



 . چشمم یرو به-

 : گفت ییرو خوش با نشود ناراحت نفس که آن یبرا یب یب

 ( قدرت نه و دارم یحساب درست کمر نه گهید ستمین میقد سلطون گهید من! ) قوت نه دارم قد نه هید ؟ ممیقد سلطون ید مو نه-

 :کرد درست را اشیروسر نفس

 . خوامت یم جوره همه.  یاله بگردم تو دور-

**** 

 او از یگرید ی شماره و بود خاموش لشیموبا. شد یم نگران داشت کم کم گرید ؛ گرفت بار نیهزارم یبرا را نفس ی شماره

 . نبود بند ییجا به دستش و کرد یم یکج دهن شیسو به بدجور نشر یتو اش یخال یجا.  نداشت

 خاموش را اش یگوش چرا که بود فرستاده او یبرا امیپ نیچند کرد نگاه لیموبا به و زد قدم را سالن عرض و طول ینگران با

 دلش.  نداشت را یگوش کردن روشن قصد انگار نفس اما.  ردیبگ تماس عایسر او با کرد افتیدر را امشیپ وقت هر و کرده

 . بود رفته راه هزار

 : گفت لبخند با و کرد نگاه برود مجله یرو بود قرار که یعکس به مهسا

 .  نکنه درد دستش قشنگه یلیخ-

 .  زدیم حرف خودش با لب ریز و شد رهیخ لشیموبا یصفحه به رایحم

 :دیچرخ مهسا یسو به او و کرد شیصدا مهسا

 ؟ جان

 .  لتهیموبا به چشمت یاومد که صبح از.شده یزیچ یکرد نگرانم-

 :نهاد زیم یرو را لشیموبا رایحم

 نداشته سابقه حاال تا.  هیحال هی دلم شمیم نگرانش کم کم دارم ستین ازش یخبر گرفته یمرخص یوقت از.  نفسم نگران قتشیحق-

 .  یخبر یب مدت نیا

 :شد بلند یصندل یرو از مهسا

 .  نده راه دلت به بد.  باشه بند دستش دیشا دونمیم چه باشه شده تموم شیگوش شارژ دیشا.  کن فکر مثبت.  رایحم نباش نگران-

 خاموش را تلفنش که نفس یناگهان نبود گر؛ید یسو از و بود شهاب یدرماندگ و یکالفگ نگران.  خواند یذکر لب ریز رایحم

 . بود کرده نگرانش بود کرده

 گفتم.  بپرسم ازش نشد روم.  نبود شهیهم مثل انگار هم گرفت یم یمرخص یوقت آخه.  مشغوله فکرم واقعا.  مهسا دونمینم-

 .  کنم یدخالت من نخواد دلش دیشا

 : گذاشت اش شانه یرو دست و رفت رایحم یسو به مهسا

 . شمیم نگران کم کم دارم منم-

 دلش.  باشد نگران که داد حق رایحم به بود دهیپر رنگش که نفس روز آن یادآوری با مهسا و کرد نگاهش مستاصل رایحم

 و لبخند هزاران و بود لب کی مقابلش شهیهم دخترک داشت ادی به هرچه تا. باشد داشته اشیزندگ یتو یمشکل نفس خواستینم

 . بود حالشان کمک یمهربان با شهیهم

 : دیکش صورتش به یدست رایحم

.  نکنه خاموش رو شیگوش گهید تا کنم باهاش یحساب یدعوا هی برم.  دارم رو آدرسش. حتما خونشون رمیم. خدا به توکل-

 . کنه محو خودش طور نیا مینگفت یمرخص بره میگفت

 . زد یلبخند مهسا



 . کشهیم یراحت نفس هی تو و من دست از خدا ی بنده-

 :دیکش اش یشانیپ به یدست رایحم

 .بود خسته یلیخ-

 هاج و زد پلک بار نیچند نفس لیوسا از یخال کمد دنید با ؛ کرد باز را کمد در و رفت لشیوسا یسو به و دیکش قیعم دم سپس

 چیه از یاثر حال و بود داده قرار کمد نیهم یتو را لشیوسا از یسر کی نفس داشت ادی به و کردینم اشتباه نه.  ماند واج و

 . نبود زیچ

 :افزود شود متوجه که آن یب مهسا ؛ بست را کمدش در و بست خی شیها دست

 . دیباریم روش و سر از یخستگ نفس روز اون-

 :گرفت دست یتو را فشیک و برداشت یصندل یرو از را چادرش رایحم

  ؟یاگله ؟ یحرف ؟ نگفت بهت یزیچ-

 :کرد ینیدلنش اخم مهسا

 . نباش یزیچ نگران.هیحرف چه نیا رایحم نه ؟ ِگله و نفس ؟ وا-

 :گفت آرام و داد تکان یسر رایحم

 .باشه دستت دهایکل. برگردم خوامیم جان مهسا کنهیم درد سرم یلیخ امروز من-

 . گفت یاباشه مهسا

 .باش خودت مواظب-
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 انیجر نیا از رایحم انگار. شدند خارج اتاق از هردو و دهیشن را نفس با خانم حاج صحبت یصدا روز همان آورد ادی به مهسا

 . غلط ای است درست حرف نیا کردن عنوان دانست ینم و نبود مطلع

 ... یراست رایحم-

 : دیچرخ مهسا یسو به.  ماند در رهیگ دست یرو رایحم دست

 جانم؟-

 : فرستاد رونیب را بازدمش. دیبگو چه بود مانده یراه دو انیم مهسا

 . جا نیا اومد خانوم حاج نبودت در روز اون-

 بود؟ آمده جا نیا به مادرش.  کرد نگاهش متعجب و برد باال را شیابرو یتا کی رایحم

  چطور؟-

 : گفت مهسا

 ی متوجه منتها کنم یپرس احوال و سالم برم نشد کردم یم صحبت یاکبر یآقا با داشتم من.  ینبود که یروز همون یدون یم-

 .  شدم حضورشون

 ماند رهیخ او دهان به واج و هاج رایحم

  ؟یگ یم رو نفس یمرخص روز همون-

 . بود خورده جا نیا به رشونیمس داشت کار خودت با کنم فکر.  آره-



 خانم حاج.  بردند یم نیب از را طاقتش و رفتند یم رژه سرش یتو یافکار چه دانست یم خدا فقط.  دیپر شیرو از رنگ رایحم

 :زد لب نشود عیضا مهسا مقابل که آن یبرا. بود نکرده مسئله نیا به یا اشاره یحت و بود آمده جا نیا به او از خبر یب

 .  شدم کار فراموش قدر چه. داشت باهام مهم کار هی.  جا نیا اومد مادر آره...کردم فراموش کل به آره-

 . بست را شیها چشم و زد یلبخند اما نشد قانع مهسا

 : گذاشت سرش یرو را چادرش رایحم

 ؟ باشه یبزن بهم زنگ هی هیکاف یداشت یکار رم یم من پس زدلمیعز-

 . گفت یچشم مهسا

.  دادند یم جوالن سرش یتو سردرگمش افکار که بود یصورت در هم آن.  شد خارج دفتر از و  داد تکان دست شیبرا رایحم

 غامیپ با بار نیچندم یبرا و گرفت را نفس ی شماره گرید بار کی!  نداشت امکان نه.  بکند قضاوت زود خواست ینم دلش

 . بدهد چه را شهاب جواب دانست ینم. شد مواجه نظر مورد دستگاه یخاموش

 

*** 

 

 دخترک شیها لب یرو لبخند نتوانست نیمع یها یباز لوده یحت نه و"  رفتم که یارتیز نیا به گفتم"  آهنگ یصدا نه بار نیا

 رعنا ی شانه یرو را سرش نفس و بودند نشسته جلو رعنا و او بار نیا نشست یم وانت پشت که شهیهم برخالف.  ندیبنش

 و جامعه از کدامشان کی که بار هر ؛ نداشت او از یکم دست هم رعنا حال.  دوخت چشم جاده خم و چیپ پر ریمس به و گذاشت

 .رفتند یم خودشان الک یتو باشند داده دست از یزیعز انگار شدند یم قضاوت و شدند یم طرد آدم

 .  کردند یم شروع نو از را روزشان و ستادندیا یم شانیپا یرو نو از هم باز ؛ نبود ماجرا ی همه نیا اما

 سرگرد اگر دانست یم.  بست را شیها چشم و دیگز را لبش درون از و کرد نگاه خاموشش لیموبا به یدلتنگ هزاران با نفس

 . شد یم یعصب کارش از بفهمد

 شده رو به رو آن با امروز به تا که یمرد چیه هیشب!  کردن لوس اهل!  عاشقانه یها حرف اهل ؛ نبود دنیکش ناز اهل سرگرد

 نگاه!  اخمش همان ی فتهیش.  بود شده اش یپوست ریز یها تیحما نیهم ی فتهیش نفس که نیب زیت و یجد مرد کی او ؛ نبود

 اش یدلتنگ ییگو شد یم تر دور تهران از و رفت یم جلو به نیماش هرچه حال. بود شدنش دور از بهتر ماندنش تهران!  نافذش

 . افتی یم دیتشد

 : گفت رعنا

 ؟ یخور یم یچا-

 .  کرد ینچ

 : گفت افسوس با رعنا

 .  قیرف یبخور غصه نداره رو ارزشش ایدن.  الیخیب کن ولش-

 : زد لب شد جلب زدند یم حرف هم گوش یتو که دو آن به اش توجه که رضا

  د؟یکن یم بلغور خودتون واسه یچ-

 : گفت درآورد را لجش که آن یرو از نفس.  درآورد شیبرا را زبانش رعنا

 هیخصوص-

 : زد لب یرکیز با رضا

 .  دینیبش محکم پس خب یلیخ.  داده رو عکس جهینت شما واسه انگار.  دیایدرب یمنگل و یخام اون از که سفر آوردمتون-

 . زد ضربه رضا ی شهیش به دست با نیمع.  درآورد را همه غیج و کرد راندن به شروع یزاک کیز حالت به



 .  آورد نییپا را شهیش رضا

 :گفت نیمع

 .  ان گرسنه گن یم ها بچه خانوم کنار ؟بزن قبرستون نهیس برم یکن یم یکار هی یدیع دم نمیبب.  ابوی یهو-

 .نداشت یتمام خدا وقت چیه نیمع یها یباز لوده نشست لبش یرو یلبخند نفس
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 هوالممیت

 

 به درهم افکار نیا با نداشت امکان نه ؛ برود یقاض به طرفه کی توانست ینم.  دیرس یم چیه به کردیم الیخ و فکر هرچه

.  بود علتش بر دیمز شهاب دنیند. شدینمخارج اتاقش از ادیز و بود خودش یتو یادیز خانم حاج روزها نیا.  دهد ادامه کارش

 از را چادر.  بود مشخص کامال اطیح یتو از خانه ینما و بود روشن خانه چراغ ؛ چرخاند قفل یتو را دیکل دیرس خانه به یوقت

 شهیهم برخالف.  گذاشت یکفش جا یتو را شیها کفش و شد خانه وارد ؛ بودند گذاشته کار بمب سرش یتو انگار.  درآورد سر

 . سردرآورد از چادر کش و کرد زمزمه شکر یاله. نبود ازش یخبر بار نیا ستیک که دیپرس یم گوهر که

 .  اومدم من سالم-

 ستادیا اپن کنار رایحم.  داد را جوابش و برگشت شیسو به رایحم یصدا دنیشن با.  بود شام تدارک حال در آشپزخانه یتو گوهر

 : گذاشت آن یرو را شیها آرنج و

 ؟ کجاست جونم آقا.  یستین خونه کردم فکر-

 :  زد لب بست یم را قابلمه در که یحال در گوهر

 . خوندن نماز حال در اتاقشه تو هم آقاجونت.  ینباش خسته.  دخترم یاومد که نشدم متوجه-

.  ببرد شیپ خودش خواه دل به را بحث چگونه دانست ینم و بود افتاده جانش یتو خوره مانند فکر ؛ کرد نگاهش قیدق رایحم

 .  دیکش قیعم دم و دیکش صورتش یرو دست.  بود نفس نبود نگران هم او و کردیم حس را شهاب یدرماندگ و یکالفگ

 : دیپرس ینگران با گوهر

 ؟ مادر خوبه حالت-

 : دیپرس مردد گوهر و داد تکان سر آرام رایحم

  ؟ ره یم شیپ خوب زیچ همه-

 . امیراض شکر-

 : گفت حال همان در.  دیپاش نمک دست با و کرد باز را قابلمه در بودن نمککم یادآوری با گوهر

  یاومد زود-

 آه.  زند ینم یسر او به چرا و کجاست که نیا ؛  بپرسد شهاب به راجع یسوال دادینم اجازه غرورش اما ؛ ود شهاب تنگ دلش

 که یشب همان از درست.  نداشت او از یخبر و بود شهاب دلتنگ که یدرحال هم آن.  کرد کارش گرم را سرش و دیکش قیعم

 . بود کرده اعالم را مخالفتش

 : کرد نگاهش حرف وپر کرد بلند سر رایحم

 . دفتر بمونم نتونستم.  کنه یم درد سرم کمی-



 : زد لب ینگران با گوهر

 . ستینا سرپا.  کن استراحت برو-

 : دیچرخ خانم حاج یسو به رایحم.  انداخت نیطن خانه در زنگ یصدا راه انیم در رفت اتاقش یسو به رایحم

 ؟ مادر یبود یکس منتظر-

 : دیکش اش یروسر به یدست گوهر

 . داره کار یحاج با گفت زد زنگ امروز باشه شهروز دیشا.  مادر نه-

 : زد لب و فشرد را دکمه یحال خوش با دیشن که را شهاب یجد یصدا گفت هیک و رفت فونیآ یسو به رایحم

 . داداش یاومد خوش-

 یک دانستینم و بود شده تنگ شهاب یبرا دلش.  شهاب ای است شهروز دانستینم.  کرد نگاه رایحم به دیترد و شک با گوهر

 .  دیآ یم دنشید به

 : دیپرس رایحم به رو

 ؟ مادر هیک-

 : نشست لبش یرو یا خسته لبخند رایحم

 !مادر شهابه-

 انگار و دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش دشیدینم روز کی اگر.  کرد نجوا یشکر یاله و بست آرام را شیها چشم گوهر

 بیعج یقدرشناس کی شیها چشم یتو ؛ گذاشت باز طاق چهار را در و رفت شهاب استقبال به رایحم.  بود آتش یرو اسفند

 . آمدیم خودش گفتینم هم اگر حتم به و نبود قهر و نهیک اهل شهاب.  زد یم موج

 .  شد وارد و فشرد را رایحم دست.  دیبار یم یخستگ صورتش و سر از ؛ آمد باال ها پله از بلند یها گام با مردجوان

 : زد لب آرام رایحم

 .  داداش یاومد خوش-

 .  ممنون-

 : زد لب آورد یدرم را کتش که یحال در شهاب.  بست را در سرش پشت رایحم و شد وارد شهاب

 ؟ نشد یخبر-

 . دیترس شهاب نیخشمگ نگاه و تیجد نیا از.  داد قورت را دهانش آب رایحم

 .  خاموشه رمیگ یم تماس یهرچ-

 ینگران با رایحم که بود انیع قدر آن یکالفگ از حجم نیا.  کرد مشت را دستش و فرستاد رونیب صدا با را بازدمش شهاب

 . داد تکان نیطرف به را سرش

 .  داداش خاموشه تلفنش گرفته یمرخص که یروز از واال-

 : دیکش کتش به یدست شهاب

 .  خونشون در دم میریم شو آماده-

 : کرد دعوت آرامش به را او و آورد باال را شیها دست رایحم

 ؟ یهست یک تا.  خب یلیخ.  باش آروم-



 شدیم تاب یب و نگران قدر نیا یدختر یبرا که بود یبار نیاول سال و سن نیا در ؛ بست هم یرو محکم را شیها چشم شهاب

 اتفاق ای کند جادیا یمزاحمت او یبرا عبد یها یمشتر از یکی که نیا فکر از.  بودند گذاشته تند دور یرو را قلبش انگار. 

 . خوردیم را خونش خون و دیرسیم جنون مرز به ، باشد افتاده دختر یبرا یناگوار

 . رمیم فردا-

 : گفت رایحم

 .  یبگ که هرجا میریم باهم.  داخل ایب.  داداش یاومد تازه که االن-

.  زدیم برق شیها چشم و شناختینم پا از سر دنشید با خانم حاج.  فرستاد عقب به و زد چنگ را شیموها دست با شهاب

 حد از تر حرف کم بود ریدرگ فکرش یوقت.  داشت ییآشنا اخالقش نیا با و شناخت یم را شهاب بودن ساکت و طرزنگاه

 . نمودیم جلوه یجد و زد یم حرف معمول

 چشم.  کند روشن را لشیموبا نبود قرار نظر مورد مشترک انگار.  دیرس چیه به هم باز و گرفت را نفس ی شماره گرید بار چند

 . شد ینم دور نظرش از لحظه کی معصومش یها

 تماسش جواب هنوز نفس و برود که نبود نیا از تر آور عذاب شیبرا یچیه و بود عازم فردا
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 . دادینم

 شدیم مگر آخر.  بود آتش یرو یآب مثل شیصدا ؛ شد یم راحت او بابت از الشیخ و دیچیپیم گوشش یتو آرامش یصدا دیبا

 . بودند ننوشته یقانون نیچن او یزندگ در نه.  نگذارد جا به خودش از ینشان یحت و برود یا مقدمه چیه یب

 با رایحم و شد احوالش یایجو. بود شده نفس نگران هم او ییگو.  بود مهسا رفت اتاقش یسو به لشیموبا یصدا دنیشن با رایحم

 کمکش به که کرد شیصدا آشپزخانه یتو از گوهر ؛ زدیم ایدر به را دلش دیبا. است نشده او از یخبر هنوز که گفت ینگران

 .  بود دهیدم بدنش در تازه جان بود آمده که شهاب انگار.  برود

 : گفت او به رو گوهر ؛ ستادیا گوهر کنار آشپزخانه در

 .  دخترم کردم صدات یکل ؟ یبود کجا-

 : آورد نییپا را شیصدا یاندک رایحم

 . کردمیم صحبت مهسا با داشتم-

 : زد لب باشد دهیشن را ایدن خبر نیبهتر ییگو که گوهر

 ؟ چطوره حالش.  بشمفداش یاله-

 دوست را مهسا اندازه نیا به که نیا.  کند درک را مادرش توانستینم ؛ اما بود کوچکترش خواهر مانند.  داشت دوست را مهسا

 مهسا به یلیتما چیه شهاب بفهمد خواستینم چرا. شد یم حال خوش هم اسمش دنیشن از آشکارا که یقدر به هم آن ؛ داشت

 .خوردیم لطمه شیپ از ببش مهسا غرور وسط نیا و ندارد

 : زد لب یدار خش یصدا با

 .  میکن صحبت هم با دیبا مادرم نیبب-

 : دیکش کار از دست گوهر

 .  شاهللا ان رهیخ-

 ! شر چه است ریخ چه دانست ینم گرید هم خودش رایحم

 .  میهمکارمون نگران همه.  نبود بد هم مهسا-

 : زد لب گوهر



 ؟ همکارت کدوم-

 : زد لب مردد رایحم

 .  نفس-

 .  برد باال را شیابرو یتا کی دختر آن اسم دنیشن با گوهر

 ؟ شده چش-

 : گفت رایحم

 ؟ هینشر دیاومد من نبود در شما مادر-

 : زد لب حال همان در.  شد ها کرفس کردن خرد مشغول رایحم به پشت.  کرد سکوت هیثان چند گوهر

 ؟ مادر آره ؟ بدم پس جواب بهت دیبا من-

 .  شد یم لیتبد قیقی به داشت شیها شک ؛ بست را شیها چشم کالفه رایحم

 .  نه ای یاومد بدونم خوام یم.  خانوم حاج نکردم جسارت-

 : داد تکان سر گوهر

 ؟ کرده شما شیپ منو یچوقول اومده دختر اون.  اومدم.  آره-

 : گفت رایحم

 ؟ یکرد صحبت باهاش مادر-

 : زد لب بردارد ها کرفش کردن خرد از دست که آن یب گوهر

 ؟ گفته بهت اومده که نیا نه مگر.  بپرس خودش از برو-

 : زد لب ملتسم رایحم

 زده هینشر از خراب حال اون با که یگفت بهش یچ.   گفتیم بهم ابدا دمشید یم اگرم دارم ازش که یشناخت با.  وهللا به نه-

 ؟ ده ینم جواب هم شیگوش یحت ؟ رونیب

 .  دیلرز دستش یتو چاقو گوهر

  ؟ یچ یعنی-

 : کرد اشاره سالن به و داد قورت را دهانش آب رایحم

 !؟ یگفت یچ بگو قسم یعل به تورو.  مادر آدینم در خونش یبزن چاقو رو شهاب-

 : گفت پر یدل با گوهر

 .دیکنیم شلوغش قدر نیا چرا.  رایحم ادیب یریش بز دهن به دیبا علف-

 جنجال کی شاهد خواستینم دلش.  دیپر رخسارش از رنگ بود نگران برسد شهاب گوش به که گوهر بلند یصدا از که رایحم

   دینال یدرماندگ با.  رفتیم در کوره از بد و نداشت ناحق حرف نیشند تاب شهاب دانست یم.  باشد خانه یتو

 . استغفرهللا-

 : گفت گوهر

 من مادر آره.  بشه باز بختش گهید یجا شاهللا ان.  رو و بر خوش خوشگل دختر ماشاال هزار ماشاال.  گم ینم یبد زیچ که من-

 عروسم خواد یم دلم داشتم که یفرزند مادر حق خاطر به!  گردنمه به که ینید خاطر به ؛ کردم صحبت باهاش و هینشر رفتم

 و متفاوتن آسمون تا نیزم شهاب با که نیا.  زدم بهش رو دلم حرف من.  باشه دمییتا مورد و باشه تک جوره همه که باشه یکس

 نیا مخالف من گفتم ینیحس و راست ؟ کنه ازدواج خودش سطح هم با دیبا آدم گمیم بد مگه.  ستین وصلت نیا به رضا دلم



 یامروز یها جوون شما چرا.  هیک مادرش هیک پدرش بدونم.  خودمون سطح هم باشه یکی عروسم خواد یم دلم.  ممیتصم

 و گفتم خودشم به نویا!  والسالم!  رمیپذینم عروسم عنوان به دخترو اون من ؟ یکن درکم نیخوا ینم چرا ؟ داره پا هی مرغتون

 .نکنه یپافشار خواستم ازش

 . کرد جلب خود به را شانیهردو توجه سو آن از ییصدا و بست را شیها چشم کالفه رایحم

 !خانوم؟ حاج یکرد چه-

 : گفت شهاب به رو نیحس حاج

 .میکن صحبت دینیبش.  کنند ینم باز دندون با رو شه یم باز دست با که یا گره.  جان بابا نیبش-

 و برخودش کرد یسع.  زد یم یشتریب شتاب با اش قهیشق نبض و بود گرفته را شیها چشم مقابل غضب و خشم که شهاب

 گفته نفس به مادرش که ییها حرف دنیشن از.  بود امدهین جا حالش هنوز و بود خورده یمحکم یلیس.  شود مسلط اعصابش

 .  دیکوب یم اش نهیس وارید و در به را خودش شدت با قلبش

 : زد لب ممکن لحن نیتر آرام با گوهر به رو

  ؟ خانوم حاج چرا گهید شما-

 : گفت جانب به حق گوهر

 . باشه عاقالنه دیبا ازدواج من نظر از.  اومده سر گهید اش دوره یعاشق و عشق-

 : کرد اشاره رایحم به دست با

 رینگ رو ازم تو توروخدا شهاب واسم یموند تو فقط اما.  کردمیم امروز فکر کنه گوش حرفم به کردم رایحم التماس که یروز-

 .  خوام یم رو ها نیبهتر واست

 : زد لب اشک با رایحم

 داره؟ گرانید به یربط چه من یزندگ شکست و یناکام. مادر بود خودم یقلب ی خواسته به گرفتم طالق اگه-
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 . دینکن ادغام باهم رو زیچ همه قدر نیا خدا به تورو ؟ هیچ گرونید گناه شمینم دار بچه وقت چیه من یوقت

 .بزند بود مادرش که یزن به یحرف چه دانست ینم ؛ دیکش صورتش به یدست و دیکش قیعم دم شهاب

.  بکشد ادیفر دل ته از و زد یم نیزم را آمد یم دستش دم هرچه خواست یم دلش.  کند کنترل را احساساتش و خودش چگونه

 هردو یحت و کرده گور و گم را خودش که یقدر به!  بود شکسته را معصوم طفل دختر آن دل ها حرف نیا با مادرش شک یب

 . بود کرده خاموش را لشیموبا

 .  زد مثال او به شک یب شدیم را طوفان از قبل آرامش

 صبح تا سر یرو یذار یم قرآن که ییشما.  یرونینم اتخونه در دم از یخال دست ازین یب هی که ییشما.  آخه چرا گهید شما-

 .شه ینم دور زبونت از گفتن ذکر لحظه هی که ییشما. ییدعا به دست خدا درگاه به و یکن یم نجوا الغوث الغوث

 : زد لب گوهر

 . مادر قتهیال که یکس با اونم.  یباش خوشبخت تو خوام یم فقط من-

 دوتا دو. کرد تیاذ را چشمش نور ؛ ستینگر لوستر به و کرد بلند سقف به رو را سرش.  بست نقش لبش یرو یتلخند شهاب

 .  باشد کرده یکار نیچن نبودش در گوهر دیگنج ینم باورش در.  بود ایدن کار نیتر سخت شیبرا لحظه نیا در کردن تا چهار

 : زد لب یا شکسته یصدا با



 ! یکرد اعتبارم یب .  یکرد پولم هی ی سکه شستت ناز.  خانوم حاج ممنون-

 .  کرد شیصدا معترض گوهر

 : گفت جانب به حق شهاب

 کارتون با رو تمیشخص و من شما ؟ فکرم کوته دیکرد فکر نم؟یسنگ زبون ی ساله پنج ی بچه همون من نیبب ؟ من بنداز نگاه-

 یب دختر کی احساسات به راجع میدار که معلومه چیه د؟یبخر من یبرا شلوار کت دست هی دیخوا یم مگه.  دیبرد سوال ریز

 ؟ انسان هی مورد در م؟یزن یم حرف گناه

 : فرستاد طانیش به یلعنت نیحس حاج.  کرد خارج هیر از مقطع مقطع را بازدمش گوهر

  ؟یکرد صحبت دختر اون با شما ؟ خانوم گوهر آره-

 : کرد بند اش یشانیپ به یدست گوهر

 .  ستمین مونیپش ابدا و کردم صحبت دختر اون با من.  آقا حاج بله-

 را کردنش نگاه مدل نیا.  افتاد اشیسالگ پنج چهار دوران همان ادی به.  بود شده تکه هزار دلش شهاب روح یب نگاه دنید با اما

 . بود دهیند بود ها سال

 : کرد نگاهش تیجد با شهاب

 یتو وقت چیه کنمیم اعالم همتون محضر در نویا گهید وقت چیه نه و امروز نه.  مادر کشم ینم دست وقت چیه انتخابم از من-

 . نبودم مصمم قدرنیا امیزندگ

 : دینال نشست شیها چشم یتو اشک گوهر

 ؟ یستیبا من یرو تو که یخوا یم دخترو اون قدر نیا.  پسرم یمهم من یبرا تو-

 : نداد او به ییرو شیپ ی اجازه دست با شهاب

 دختر اون به.  نیزد یم محک رو انتخابم نیبود قائل ارزش من یبرا یا ذره اگر.  دیذاشت یم احترام انتخابم به که بودم اگر-

 . دیکرد اششرمنده منو و نیرفت یقاض به طرفه کی شناخت یا ذره یحت بدون! شیبشناس تا نیداد یم زمان

 داد یم جان شیبرا و بود شیها نداشته یهمه یجا.  کرد یم خطاب یب یب را آن که دارد دلسوز و خوب بزرگ مادر کی نفس

 .  رندیبگ را باشند دیبا که ینفر دو آن یجا تواند ینم کس چیه وقت چیه یزندگ یتو اما!  مادر هم و بود پدر هم. 

 : بکوباند وارید به را مشتش خواستیم ییگو که کرد مشت چنان را شیها دستش شهاب

 ... من دلِ  از-

 : افزود خشم با و بست درد پر را شیها چشم

 غل یب و پاک دختر هی دل.  خانوم حاج نیشکست میتی دل!  گذشت معصوم دختر اون یشکسته دل از دیتونینم اما!  میبگذر که-

 !دیشه یبچه دل.  ترهپاک گل برگ از که یغش و

 ! حق درگاه قبول هاتون روزه نماز

 زخم دست و ها کرفش یرو خون رد.  افتاد نیزم یرو یبد یصدا با و دیلغز دستش از چاقو گوهر که بود یکار قدر آن ضربه

 کی از تیحما یبرا اش یزندگ یتو بار نیاول یبرا که شهاب به ساکت و صامت.  کرد جلب خوب به را رایحم ی توجه اششده

 نفس و شد نییپا و باال شتاب با اش نهیس ی قفسه.  دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی.  ستینگر بود ستادهیا مقابلش زن

 .  آورد کم

 : زد لب گوهر

 ؟ هیک دختر اون مگه. یستیا یم من مقابل دختر اون خاطر به-

 و کرد یم چکه شیرو و سر از عرق!  بود انینما چشمش در قرمز یها رگه.  فرستاد رونیب به باره کی به را نفسش شهاب

 ! داشت کم نفس یبزرگ نیا به خانه نیا در.  شد یم خارج بدنش از حرارت



 : گفت نیحس حاج

 . دیبفرست صلوات.  باش آروم پسرم-

 : زد لب و فرستاد لب ریز یذکر نیحس حاج

 .  میکن صحبت باهاش دیبا.  جان بابا میکن یم دایپ دخترو اون شده هرجور-

 . کرد پاک دست پشت با را شیها اشک رایحم.  برود گوهر یسو به داد اشاره رایحم به رو سپس

 : گفت شهاب

 به در.  نذاشته ایدن نیا به پا وقت چیه انگار.  شده نابود و ستین انگار.  یحاج نیزم تو رفته شده آب قطره هی مثل دختر اون-

 .  دنبالشم در

 جانب از ها حرف نیا دنیشن که خدا به.  گذاشت دهانش مقابل دست و دیلرز اش چانه شهاب یصدا یتو درد دنید با رایحم

.  ندیبب شانیپر و کالفه اندازه نیا به را او اش یزندگ یتو خواست ینم دلش گاه چیه.  بود مرگ نیع شهاب مثل یمقتدر یمرد

 : زد لب یدار خش یصدا با جوان مرد

 .  ومدهین ایدن وقت چیه که انگار-

 : کرد گوهر به رو سپس
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 خواد یم یک دونمینم ادیب سرش ییبال اگه-

 ... یکرد دمیناام...خانوم حاج یکرد دمیناام!  رهیبگ گردن

 : گوهرگفت

 ...شهاب-

 نییپا و باال اش نهیس ی قفسه.  بود آور خفقان و مسموم شیبرا خانه یفضا ؛ بماند خانه نیا یتو گرید ی هیثان کی توانست ینم

 !  متورم گردنش رگ و شد یم

 : کرد او یسو به را به آخرش نگاه و دیچرخ گوهر یسو به خانه از شدن خارج از قبل و زد چنگ مبل یرو از را کتش

 : زد لب ناباروانه

 ... اما یکن یمادر برام.  یباش مادرم بود قرار.  یمون یم همراهم یگفت بهم-

 : زد لب یدیناام با

 ! یدیبر نفسمو-

 ! رفت در یسو بلند یها گام با سپس

**** 

 تو دارید با تابانم چه من و

 زنان و اعصار انیم در که ها قرن از بعد

 ... یبود شده گم

 بود گذشته روزگاران در ما، دارید نینخست

 میبود ساده روزگاران، آن در ما

 عزت، کشاندامن و



 یدشمن یها قاره دروازه بر و

 میکرد ینم ییگدا سفر گذرنامه

 میکن یم دارید را گریکدی دوباره ما نکیا هان

 . مکان و زمان رونیب

 شوم، یم رهیخ تو در

 است اهیس ینیچ مرکب چون چشمانت

 برم، یم فرو ها آن در را میالفبا

 سمینو یم را یا غرناطه پستال کارت نیا تو یبرا و

 ".بگو او به: "زند یم ادیفر شب و

 "السمان غاده"
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 هوالجلیل

 

 خورده یمحکم یلیس انگار. دیشن شیها گوش یتو یممتد بوق ؛ گرفت دهیناد را زد یم صدا التماس با را او که گوهر یصدا

 نیا خشمش و حرص!  نه اما ؛ بست محکم را نیماش در و شد نیماش سوار شتاب با.  زدیم رونیب شیها چشم از برق ؛ بود

 از هم لحظه کی یبرا یحت نفس ی چهره.  بود کرده را بکند حقش در توانستیم که یکار نیبدتر گوهر.  شدینم یخال گونه

 خود به غم یهاله رنگش یعسل یها چشم و بود رنجانده شیها حرف با را او گوهر که نیا ؛ شد ینم دور شیها چشم مقابل

 تیرعا دیبا را نیقوان بود خوانده مردم گوش یتو عمر کی.  کند یرانندگ توانست ینم خرابش حال نیا با  را او بودند گرفته

 به را نیماش که آن یب.  ردیبگ آرامش که برود سرعت و بگذارد گاز یرو چنان را شیپا خواست یم دلش حال اما ؛ کنند

 سر که بود داده دستور او به یمانیا حاج و بود عازم امروز ؛ کرد نگاه دستش مچ به دوخت چشم رونیب به و درآورد حرکت

 ممکن هرآن و رفتینم کنار دگانشید مقابل از نفس یبایز یهاچشم. بود نشده نفس از یخبر هنوز.   کند حرکت خودش وقت

 . بکشد ادیفر بود

 صورتش یتو نفر کی مشت با انگار ؛ بود رسانده یوانگید مرز به را او شیها رفتن یقاض به طرفه کی و گوهر یها حرف

 . زد یم پا و دست اتیح یا ذره یبرا و بود مانده حبس اشنهیس یتو نفس و باشد خوابانده

 یپا. فرستاد رونیب به بار نیهزارم یبرا را بازدمش و بست هم یرو محکم را شیها چشم.  شد چه بود کرده را فکرش چه

 زیچ همه که کند متقاعد را خودش توانست ینم ؛ بودند شده دار خدشه غرورش و نفس حتم به ، بود انیم در دختر آن احساسات

.  آمدینم نییپا طانیش خر از گوهر که یوقت تا نه و دیشن ینم را نفس یصدا که یوقت تا نه ؛ نبود خوب زیچ چیه ؛ است خوب

 فکر از او که یقدر به ، دیچیپ گوشش یتو لشیموبا یصدا ؛ گذاشت قرار دهانش مقابل را مشتش و نهاد پنجره یلبه را دستش

 زمان از زودتر گفت یم که او یها حرف جواب در و کند جمع را حواسش شد سبب یمانیا حاج ی شماره ردیبگ فاصله شیها

 .  درآورد حرکت به را نیماش و کند خفه را احساساتش و دیبگو یاطاعت کند حرکت موعود

*   *  * 

 

 نیچن در هم آن بود خودش گروهشان عضو نیتر آرام دیشا.  بود انداخته نیطن فضا یتو شانیها خنده و ها بچه طنتیش یصدا

 یب یب یبرا ینگران گرید یسو از و بود دهیبر را امانش یدلتنگ اما ببرد ادشی از را زیچ همه که بود آمده.  یروح رور و حال

 . بود کرده یگرید زمان هر از تر سردرگم را ذهنش جانش



 یم نگاه ها آن به نفس و خواندند یم را"  فروش یسبز عمو"  شعر رضا و نیمع و کردند یم پاک یسبز گوشه کی دخترها

 . نشست یم لبش یرو یلبخند یهرازگاه و کرد

 دیخر بودند فرستاده را پسرها ؛ بود نفس یعهده بر امروز یغذا.  بود کرده دق ییتنها از امروز به تا که نداشت را ها بچه اگر

 . بگذارد بار یسبز قورمه نفس شد نیا بر قرار تیاکثر یرا با و

 یینهیآ مانند خاموشش لیموبا.  ستینگر بودند هم گذاشتن سر به سر حال در که ها بچه به آشپزخانه کوچک ی پنجره یتو از

 یدست مبادا که کند سرگرم را خودش کرد یم یسع و داد یم تکام سر افسوس با و کرد یم نگاهش یهزازگاه و بود مقابلش دق

 .  برود آن کردن روش به

 !  سخت آن به ورود و بود ممنوعه  ی منطقه کی شیبرا سرگرد ؛ خانم حاج یها حرف با

 فوت و گرفت دهان به را دستش و شد خارج دهانش از یآرام آخ سوزاند را دستش پوست قابلمه بخار و کرد باز را قابلمه در

 .  کرد

 ؟ شد یچ-

 : ستینگر بود دهیخر برنج که رضا به و کرد کم را شعله.  برگشت رضا یسو به

 .  یچیه-

 : گذاشت آشپزخانه ی گوشه را برنج ی سهیک رضا

 ؟ سوخت-

 .  نه نه-

 : کرد اشاره دستش به و داد تکان سر افسوس با رضا

 چرا.  یه کن یلیز و زخم خودتو بزن-

 . مونده یسوختگ جا هم دستت یکی اون ؟ یکن ینم دقت

 .نشست یتلخ لبخند دستش یرو یداشتن دوست ی لکه دنید با نفس

 : گفت اعتراض با رفت برنج ی سهیک یسو به و کرد نجوا خب یلیخ نفس

 . هیلی؟خ رضا خبره چه-

 : زد لب بدهد را اش یذات یباز دل و دست جواب که آن یب رضا

 .  یستین یاوک انگار چته-

 : کرد باز را سهیک نفس

 .  یب یب رهیدرگ فکرم-

 : گفت رضا

 .  بهش یزدیم زنگ-

 : دیکش کالفه پوف نفس

 . برگردم زودتر دیشا من-

 : گفت رضا

 .  من با دونگت-

 : زد لب یدرماندگ با نفس



 یوقت .  گذاشتم تنهاش کردم اشتباه اولم همون از ارمیب طاقت تونم ینم.  هیب یب از بودنم دور بحث.  ستین دونگ و پول بحث-

 .  دارم آرامش ششمیپ

 : کرد ینچ رضا.  شد کردنشان پاک مشغول و گذاشت کنار برنج ها بچه تعداد به و نشست نیزم یرو نفس

 ؟ یهست یچ نگران اونجاست دایو-

 : بست را شیها چشم نفس

 گذشت پل از خرش ترسمیم ستین یاعتبار هم دایو به.  بشه دایپ اش کله و سر هوی زیچ همه یب هوشنگ اون  رضا نگرانم-

 . کنه ترکش بازم

 : دیکش قیعم نفس رضا

 .  بزرگه خدا اونم بعد تا کرده گم رو گورش که حاال تا هوشنگ-

 : زد لب گرفت یم را برنج یها سنگ که یحال در نفس

 ها سال بعد که طرف هی اش بچه و دایو درد.  بشه متحمل ینگران و استرس بخواد که ستین یسن یتو.  باالست سنش میب یب-

 ادشی تازه
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 رتیغ یب اونو هاش یکار فیکث و ادیاعت و کنه یم قشالق القیی ها گوسفند نیع که ازهوشنگ اون.  داره یمادر هی اومده 

 .  ناتوانه ریپ دارم یمادر هی گه ینم.  کرده نیزم یرو موجود نیتر

 : گرفت دستش از را ینیس و نشست کنارش رضا.  داشت نگه نییپا را سرش و داد قورت را بغضش

 . باشن نداشته سنگ کنم یم نگاه من بده-

 .  کرد بغل را شیزانوها و زد هیتک نتیکاب به ردیبگ را خودش مقابل توانست ینم که نفس

 : گفت درد با

 رو ایدن و برگرده هوی بره عادتشه.  هام ینوجوون کابووس.  هام یبچگ کابووس.  رضا ترسم یم.  برگرده دوباره ترسم یم-

 . هام شب خفاش بشه عادتشه.  کنه اهیس واسم

 .  ستینگر بود ها برنج ینیس به نگاهش که او به و برداشت ها برنج کردن پاک از دست رضا

 . کنمیم اجاره واست خونه هی تشینها-

 : زد لب بود شنوا گوش دو دلش انگار که نفس

 کابووس بعدش به نیا از خوام ینم باشه؟ زیگر و بیتعق یتو هم اشهیبق البد.  رفت و اومد عمرمون نصف که ما-

 .. رضا خوام ینم گهید باشه هوشنگروزام

 او یها حرف ریتاث تحت که رضا.  شد بلند نیزم یرو از و شد زده شرم رضا مقابل هم آن بود زده که ییها حرف از که نفس

 : گفت خشم با بود گرفته قرار

 ؟ کجاست کرد یم کر فلک گوش اش زهیانگ و دیام که یدختر اون پس-

 .  دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی او به پشت نفس

 مقابلمون ها آدم یبعض دیبا انگار.  شه ینم ها زیچ یبعض داده نشون یعاد یبرا میکن یم تالش یهرچ.  رضا شه ینم یگاه-

 .  صورتمون تو بکوبونن رو قتیحق و رنیبگ رو

 : گذاشت نیزم یرو را برنج ینیس رضا

 . یستین یشگیهم نفس وقتش؟ سر برم تا گفته چرت یک-



 .  داد ادامه اش افتاده جا خورش زدن هم به و کرد نثارش ی وونهید نفس

 .  ارمیب برات یچا وانیل هی نیبش.  رضا داش نیبش-

 شیسو به نفس شد سبب کارش نیا.  دیکش را دستش و گرفت را او لباس نیآست نداشت را او یناراحت دنید طاقت که رضا

 : زد لب رضا.  برگردد

 ؟ گفته یزیچ ؟ کرده یکار یکس نفس قرآن تورو-

 : زد لب بغض با کرد نگاه او به مهربان نفس

 . پشتمه ریش نیع رضا داش مثل یکی یوقت اونم ؟ بزنه حرف من به داره جرات یک-

 .  شد بسته و باز خشم با اش ینیب پر رضا

 ؟ شده یچ-

 : گفت نفس

 ؟ یکن یم شلوغش قدر نیا چته نشده یچیه-

 : گرفت مقابلش دیتهد نشان به را اش اشاره انگشت رضا

 .  نده لمیتحو دروغ و شو الل ای نگو ای.  یچوندیپ باشه ادتی-

 از را برنج ینیس نفس.  نداد محلش کرد شیصدا هرچه نفس ؛ شد خارج آشپزخانه از و گذاشت اپن یرو را برنج ینیس سپس

 در بود نشده فکر یب قدر آن اما.  طیشرا ی همه در هم آن باشد یحام خواست یم دلش رضا دانست یم ، برداشت اپن یرو

 .  شود دوشش یرو یبار هم نفس ؛ داشت اش یزندگ یتو که یمشکالت با توجه با یطیشرا نیچن

**** 

 را لشیموبا و زد تن را بافتش.  غذا خوردن به ییاشتها یحت نه و داشت یحساب و درست خواب نه که چرا ؛ بود نگرانش رعنا

 قلبش که نیا حس!  داشت یحس کی ؛ داشت یم وا لشیموبا کردن روشن به را او درون از نفر کی انگار.  گرفت مشت یتو

 . کردند یم یباز یوسط داشتند فاصله با ها بچه.  بود ممکن کار نیتر اشتباه اول همان از آمدنش اصال.  شد یم کنده جا از دارد

 کرد بلند سر.  دوخت چشم اشیداشتن دوست لیموبا به گرید بار کی حال همان در و کرد زدن قدم به شروع ها آن از فاصله با

 آن یبرا و دیگز لب ؛ کند دایپ نانیاطم گرانید یحواس یب از خواست یم که داشت یکار خطا آدم حس کرد نگاه اطراف به و

 از پس یکی که یپاسخ یب از یها تماس به وجود ی همه با و داد هیتک یدرخت ی تنه به.  کرد روشن را لیموبا نشود مانیپش که

 بچه به پشت.  آورد یم در لرزه به را قلبش سرگرد جانب از ییها تماس شمارش.  کرد نگاه بست یم نقش صفحه یرو یگرید

 چند.  زد چنبر دلش یرو غم مانند یحس و کرد نگاه آسمان به.  چسباند قلبش به را لیموبا غم با و دوخت چشم لشیموبا به ها

 دیبا.  کند بازگو یکس یبرا را خانم حاج یها حرف که داشت را آن یرو.  زد یم پا و دست برزخ یتو ؛ ستادیا جا همان قهیدق

 را سرگرد قدر آن دیبگو توانست یم که بود شده وانهید قدر آن مثال.  کرد یم دایپ بتشیغ یبرا یا کننده قانع لیدل دنبال به

 و کرد پاک را اشکش دست پشت با.  است انیع یادیز انشانیم تفاوت و نشست یم دلش یتو عالم غم دنشید با که دارد دوست

.  بود بسته نقش لیموبا ی صفحه یباال مهربانش ییموال خانم و یرجب مهسا از یادیز یها امیپ ؛ ستینگر سرگرد ی شماره به

 را او اسمش یرو دنیکش دست با انگار ؛ دیکش دست سرگرد اسم یرو سرانگشت با ؛ کرد حس را احساساتش و قلب شدن مچاله

 مقابلش سرگرد کرد یم حس.  داد یم تکان را شیها بال و نشسته قلبش یرو یا پروانه ؛ گرفت شدت اشیدلتنگ. کردیم نواش

 یتبسم ؛ گذاشت صورتش یرو دست و دیکش خجالت افکارش از.  کرد یم لمس را ششیر پر صورت دست با او و ستادهیا

 ؛ شود وسوسه بود نگران ؛ ردیبگ را سرگرد ی شماره دیترس یم ؛ گذاشت بیج یتو را لشیموبا شتاب با ؛ نشست لبش یرو

 ینم دلش ؛ کرد کج را راهش ها بچه یسو به.  بود دهیرس صفر به اش اراده و گرفته کار به را بدنش سلول به سلول یدلتنگ

 خواست
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 بشیج یتو لشیموبا لرزش.  نشود تاب یب و کند فکر اش یجد سرگرد به شد یم مگر.  کشتیم را او الیخ و فکر.  بشود تنها

 دست سرگرد اسم دنید با ؛ کرد نگاه لیموبا ی صفحه به و کرد فرو بیج یتو دست شتاب با.  کرد کم شیها شیها قدم شدت از

 . بست خی شیها



 یلیخ داد ینم جواب اگر.  کرد نگاه لیموبا ی صفحه به ها شده مسخ مانند. شد ینم اما کند برخورد اعتنا یب خواست یم دلش

 یا بهانه توانست ینم و بود برده هم لشیموبا کردن روشن به یپ سرگرد حال!  تشیشخص یبرا خودش یبرا ؛ شد یم زشت

 زد برهم را تمرکزش لیموبا لرزش.  بدهد انجام یکار چه دانست ینم و کرد یم نگاه یگوش به ناوارد یها انسان مانند.  اوردیب

 به بودند شده روحش سوهان و کردند ینم شیرها یا لحظه خانم حاج یها حرف.  کرد سخت شیبرا را یریگ میتصم قدرت و

 یحت ، چسباند گوشش به را لیموبا لرزان یدست با ؛ شد برقرار اتصال و دیلغز صفحه یرو دستش ناخودآگاه و برگشت عقب

 خط پشت شخص اما بود برقرار تماس.  داد فاصله خود از را یگوش مردد دینشن خط پشت از ییصدا.  بکشد نفس رفت ادشی

 . نداشت زدن حرف یبرا یلیتما

 : گفت آرام نفس

 ؟ الو-

-.... 

 کنترل را تشیعصبان کرد یسع.  بدهد جواب را تلفنش.  بود کلمه کی نیهم منتظر.  دیکش قیعم دم و بست را شیها چشم شهاب

 یسخت به و کرد مشت را دستش.  ندیبگو قربان اطاعت ها آن و بدهد دستور سرشان بر که یسربازان نه بود خط پشت نفس ؛ کند

 : زد لب

 . سالم-

 . کرد پر را گوشش شهاب یها نفس یصدا.  فتدین دستش از بود گرفته را لیموبا یدست دو نفس

 . سالم-

 ؟ یخوب-

 . ممنون.  خوبم-

 اما.  کرد یم تیکفا دلش کردن وانهید یبرا دهد نشان یعاد را خودش کرد یم یسع که نفس لرزان و بغض پر یصدا دنیشن

 دهد بروز را خشمش و بزند ادیفر سرش بر آمد ینم دلش که یقدر به.  داشت را خودش یذات آرامش همان شیصدا جنس هنوز

 . 

 : کرد شیصدا طاقت.کم

 . نفس-

 ینم تاب قلبش که چرا.  نکند شیصدا کیکوچ اسم به گرید گفت یم او به دیبا قائدتا.  کرد پاک را اشکش دست پشت با دختر

 : زد لب تنها.  دینچرخ دهان یتو زبانش!  نشد ؛ نتوانست اما.  آورد

 . بله-

 .  بزن حرف-

 .  داد قورت را بغضش یسخت به نفس

 ؟ بگم یچ-

 .  یهرچ-

 .  کرد تنگ را اش یتنفس راه و گرفت حجم شیپ از شیب لحظه هر بغضش نفس

 ؛ نبود سخت اشدخترانه یسرخورده احساسات و نفس ی شده خرد احساسات به بردن یپ اما ؛ سپرد گوش منتظر شهاب

 : دیکش یا یشانیپ به یدست.  شد یم یجار یکی یکی صورتش یرو که ییها اشک و آرام یصدا کرد تجسم را صورتش

 . یرفت کجا بگو مثال.  بزن حرف-

 : زد لب جوان دختر

 .  مسافرت اومدم-

 : زد لب یپوست ریز خشم با بار نیا شهاب



 ؟ دختر ییکجا دمیپرس-

 : زد لب یلرزان یصدا با و فرستاد رونیب به یسخت به را بازدمهش نفس

 انگار نه انگار!  یلیخ.  سرده یلیخ هوا جا نیا ؛ دود پر و شلوغ تهران از دور به.  ها آدم یهمه از دور به خوب یجا هی-

 تو که ها همون از یچوب ی کلبه.  سرگرد دنیکش فلک به سر همه ها درخت سرسبزه یلیخ.   بهمنه ید وسط انگار.  ماهه اسفند

 .  دنیم نشون هالمیف

 از تر ریگ دل یادیز صحنه نیا دنید. ستینگر بود غروب حال در که دیخورش به و کرد بند درخت ی تنه به را دستش سپس

 . بزند حرف توانستینم یعاد خواستیم هم ها قدر آن.  کرد یم را فکرش یحت که بود یآن

 .بست را شیها چشم خشم با شهاب

 باشه؟ دسترش در یطیشرا هر تحت شهیهم یگوش اون نشد قرار ؟مگر یبود کرده خاموش رو تیگوش چرا-

 : افزود آرامش با دیبگ را لشیدل خواستینم که نفس 

 ببرم پناه شم یم ریگ دل یزندگ و ها آدم از که ییها وقت.  باشم داشته جا نیا خونه هی داشتم دوست شهیهم. قشنگه یلیخ جا نیا-

 . یتکنولوژ از بشم دور.  هیاهیس یهرچ از بشم دور.  بهش

 .  دیلرز شهاب قلب

 : زد لب بغض پر نفس

 .  داشته بردن پناه یبرا رو ییجا ، کس همه و جا همه از دنیبر ودل یریگ دل وقت به شهیهم دیبا آدم-

 : زد لب نانیاطم و تیجد با شهاب

 که یجور همون قایدق. یزنیم حرف ازش که یچوب ی کلبه هموت.  سازم یم برات رو یدار دوست که یا خونه اون من-

 . نفس یکن صبر دیبا گهید کمی فقط.  سرد و یبارون یهوا همون یتو.  ها درخت همون وسط.  یدار دوست

 را شیها نداشته و دیکش یم آتش به را جانش ی همه ها حرف نیا با دیفهم یم سرگرد کاش یا ؛ گرفت شدت شیها اشک نفس

 وقت چیه نه و حال نه.  خواست ینم گرید.  نبودند هم سهم که یوقت تا هم آن ؛ بود محال آرزو نیا گرید. آوردیم شیرو به

 یوقت.  داشت قشنگ ی خانه کی اش یب یب کنار در خودش.  بود دهیشن سرگرد مادر جانب از که ییها حرف با هم آن گرید

 .  تر ییتماشا آسمان و شد یم تر کینزد خدا به یب یب قول به رفت یم بامش پشت

 ! شه ینم گهید-

 :  کرد خطابش خشم با شهاب

 از یکی یخزان دیشه دمیتالشت؟شن بود نیهم.  یخزان نیحس ریام دختر یدیکش عقب زود چه.  نره ادتی فمونیوظا بود قرار-

 . بود خودش ی دوره یها آدم نیتر مصمم

 : زد لب یدیناام با. دیلرز اشچانه نفس

 ...اما کردم دتیناام متاسفم.  کردم عادت گهید من.  سرگرد ارهیب ادمونی به رو ها تفاوت نیا یکی ها وقت یبعض اجهیاحت-
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 .  بشن مجرم و ها فیوظا ریز بزنن که خوان ینم قلبا ها مجرم ی همه نره ادتی.  تونم ینم گهید

 : گفت تیجد با شهاب

 از بخوام که نیا فکر.  ذاشتم ینم اتیدن به پا ابدا بودم اگر که.  دختر کن فرو گوشت تو خوب نویا ستمین زدن جا آدم اما من-

 . رونیب بنداز سرت از رو بکشم دست ام خواسته

 بخورند تا شیزانوها بود ممکن آن هر و نداشتند را بدنش وزن کردن حمل توان شیزانوها انگاز ؛ نداشت ستادنیا ینا گرید نفس

 دیکوب یم اشنهیس وارید و در به را خودش و گرفتیم شدت شیپ از شیب لحظه هر قلبش کوبش.  کرد سکوت. فتدیب نیزم به و

 . 



 : زد لب شهاب

 . نگرانتم-

 : زد لب آرام نفس

 . ندارم عادت بشه نگرانم میزندگ یتو یمرد که نیا به من-

 ! نبودم مهم یکس یبرا وقت چیه

 . کرد مشت را شیها دست شهاب.  کرد جلب را اش توجه خواند یم فرا را او که سو آن از رضا یصدا

 .  یمهم هم یلیخ.  یمهم من یبرا-

 : زد لب نفس

 . برم دیبا-

 : کرد شیصدا آرام شهاب

 ؟ نفس-

 . آمد یم بند نفسش کرد یم شیصدا یوقت.  بود نکرده شیصدا یزخم و حرف پر اندازه نیا به کس چیه

 : افزود شهاب

 .برگرد ها رفتن ییتنها نیا از.  ندارم دوست سفرها نیا از من-

 . شد سرخ شیها گونه.  کرد یم نگاهش نافذش و یجد یها چشم همان با که یقدر به ستادهیا مقابلش انگار

 : زد لب بود کرده افتیدر نفس از که یآرامش با شهاب

 دختر یبذار خبریب تو منو ستین رسمش نیا یول یناراحت دونم یم.  گردم یبرم تیمامور از منم.  میزن یم حرف مفصل-

 !نیرحسیام

 ... زدیم بال بال نفس قلب یرو شیها بال با پروانه هنوز

*** 
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 میالرحالرحمنهللابسم

 دیهوالمج

 

 اشیب یب و یکلنگ ی خانه همان یتو تهران دلش اما نفس.  برگردند خواستینم دلشان.  بود گذشته خوش یلیخ هابچه به انگار

 بود گفته.  ندارد دوست ها سفر لیقب نیا از گفتیم که دیچیپیم گوشش یتو شهاب آرام اما یجد یصدا سو کی از.  بود

 دلش بار هزاران و بشنود یا واژه نیچن آورد یم در لرزه به را قلبش که یمرد جانب از یزندگ یتو یدختر کدام.  برگردد

. کردیم دار خدشه را اشدخترانه یهاحس یهمه و شدیم نینشته گوهر یها حرف با بود دلش یتو که ینیریش حس اما ؟ نلرزد

 . بود منتظرشان تهران باز و گذشت باد و برق مانند زیچ همه گشتندیم باز خانه به

 یتو هرکدامشان.   نزدند حرف کدامشان چیه مقصد خود تا.  گرفت یجا او و رضا انیم نفس ؛ نشست پنجره کنار رعنا بار نیا

 شانیهردو به رو دخترجوان ؛ رساند خانه به نفر نیآخر را نفس رضا دندیرس تهران به یوقت.  زدند یم پرسه خودشان افکار

 : کرد نگاهش مکث با لحظه چند نفس.  کرد اکتفا سر داد تکان به تنها رضا و کرد تشکر

 ها؟ یشد دهیچک ماست شکل یگرفت خودتو رضا داش-

 . بست را شیها چشم رضا



 . نفس شو ادهیپ-

 : دیورچ لب جوان دختر

 ؟ منم با ؟ آره ؟ گهید نهییپا گمشو یعنی شدن ادهیپ نیا-

 : برگشت شیسو به یتلخ اوقات با رضا

 ؟ یذاریم دهنم تو حرف چرا-

 .  داد تکان هوا یتو یدست رضا و کرد نگاهش یناراحت با نفس

 .  هیچ دردت یبگ برام ندارم ارزش شتیپ ارزن هی اندازه یوقت-

 : دیپر رضا کالم انیم پنجره یتو از و کرد خم سر رعنا

 هاست صحبت نیا وقته چه  . دیکن دعوا باهم گهید شب هی دیبذار.  زتونیعز جان دیکن بس.  امخسته بابا د؟یگیم یچ ساعته سه-

 ؟

 : زد پوزخند نفس

 .اصال گمیمدارم یچ.  انگار باتوهه حق رعنا آره-

 همان به را بود کرده رامسر از که ییها دیخر ؛ شد ادهیپ نیماش از رضا.  شد ادهیپ و کرد رضا به رو یآرام خداحافظ سپس

 .  بود گذاشته کنار نفس یبرا اندازه

 : گفت مردد نفس

 ؟ هیچ هانیا-

 : زد ضربه او به آرام اش کوله ؛با دهد نشان قهر را خودش و نخندد نتوانست نفس و درآورد را شیادا رضا

 ؟ نیا یتو هیچ بگو خب یلیخ-

 : گفت رضا

 . یتیتقو و گهید پرت و خرت کمی با.  روزه اون هیبرنج سهیک همون از لویک چند.  دمیخر یب یب واسه-

 . کرد نگاهش واج و هاج نفس

 : زد کمر به یدست رضا

 . باال آدیم جونشون رنیبگ دماغشون ییهاسوسول بچه اون از ای ؟ شونیببر یتون یم ؟ دارند فیتشر خسته پرنسس-

 : کرد بلند سر دید را او سکوت که رضا ؛ کرد نگاهش رهیخ و شد مهربان نگاهش رنگ نفس

 ؟ خوبه حالت هللا بسم-

 : گفت او به رو خواهرانه محبت با و بست مکث با را شیها چشم نفس

 .  خوبم خوب االن-

 : دیکش جلو به را شالش رضا

 . تو جمله ِمن.  بده شفا رو همه خدا-

 شدیم ختم اشبرادرانه یها تیحما به هم شیها بودن نیسرسنگ!  قهر و نهیک از دور به و مرد اندازه نیهم به!  بود نیهم رضا

 .  کند جبران را شیها یخوب چگونه دانستینم و نشست یم چشمش یتو اشک نفس که یقدر به. 

 ؟ رضا-

 .  ام خسته.  تو برو درد-



 : داد قورت را بغضش نفس

 ؟ یتک بودم گفته-

 : برد رونیب پنجره از را سرش رعنا

 ! دِ  خونه میبر لگن نیا پشت نیبش ایب رضا بابا.  کمه تون تخته هی دوتا شما وهللا-

 : گفت لبخندش مچهین با نفس

 .  خانوم ملوسک-

 . کرد خطابش ییبابا برو رعنا

 : کرد رضا به رو نفس

 . رضا داش یمرد یلیخ-

 : گفت رضا

 باهم همه ای میشاد باهم همه ای.  نداشت معنا یخور تک ما قانون تو.  شکارم دستت از هنوز یمخمل گوشام پشت نکن فکر-

 . یکن یم یزن جر شهیهم تو اما.   میناراحت

 . یمشت-

 : کرد اشاره خانه در به رضا

 . برو-

 : گفت نفس

 . یلوت-

 . برو-

  بامرام-

 که نیا از فارغ.  دیدو خانه یسو به دو با و زد چنگ را لیوسا نفس که برداشت زیخ او یسو به بترسد او که آن یبرا رضا

 . است دهیکش خودش دنبال به را رضا نگران نگاه بداند

 

**** 

 

 .  دیبر یم را امانش دردش پا هم آن که بود یب یب کی نداشت هم را یکس که البته.  امدین استقبالش به کس چیه ، شد خانه وارد

 : دیشن را دایو یصدا دم همان و گذاشت اطیح یتو را هالونینا

 .  بپوش رو لباست جا نیا ایب سایوا ررضایام... ررضایام-

 که ررضایام ی خنده یصدا و رفت ها پله یسو به بلند یها قدم با.  بود دهیشن اشتباه یخستگ شدت از و زدیم توهم کرد فکر

 بعد و دایو به ینگاه.  اطیح یتو بپرد خواست یم ییدمپا دنیپوش بدون ررضایام و شد باز مهابا یب در.  آورد لبش یرو لبخند

 ها مدت از بعد.  اشبچه نه است دایو ینوه ررضایام ییگو که بود آشکار یقدر به اشانیسن تفاوت.  کرد ررضایام به آن از

 : گفت ذوق با ررضایام و نشست زانو یرو ؛ بود اش یزندگ اتفاق نیبهتر گوششیباز یررضایام دنید

 ! یآج-

 .  کرد پرت نفس آغوش یتو را خودش ررضایام و گشود هم از را شیها دست

  یاومد خوش مهربونم پسر.  زدلمیعز-



 : دیبوس را او ی گونه ررضایام

 .  بود شده تنگ واست دلم-

 : گفت یدار خش یصدا با و دیگز لب نفس

 ؟ یاومد یک تو.  یلینگیف بود شده تنگ واست منم دل-

 یم آب دلش یتو قند داشتند دوست را گرید هم اندازه نیا به که دو آن دنید با که دایو
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 : داد قرار مخاطب را نفس و کرد نگاهشان زده نم یها چشم با شد

 .  یاومد خوش-

 . کرد تشکر و کرد بغل را ررضایام نفس

 : گفت اندوه با دایو

  بزرگه خدا بعدشم تا.  من به دادن رو ریام موقتا گذشته روز دو -

 : دیکش ررضایام صورت به یدست نفس

 . یعال هم یلیخ-

 : دیکش را ریام ینیب سپس

 .کیکوچ مرد نه مگه-

 : گفت ررضایام

 . ندارم دوستش.  بابا شیپ برم خوامینم گهید.  یآج تو شیپ داره نگه جا نیهم منو داده قول یمامان-

 بود بهتر خودش یها یکودک نسبت به بود هرچه اما نداشت یقشنگ یکودک هم ریام.  سوخت پسرک یدرماندگ حال به دلش نفس

 : نداختین تا و تک از را خودش حال نیا با. 

 .زمیعز گهید یخودم شیپ جا نیهم گهیم راست مادرت-

 . گفت یجون آخ و دیکش غیج ررضایام

 :  دیپرس کردیم نگاه حسرت با را دو آن که دایو به رو نفس

 ؟ کجاست میب یب-

 : بست را هال را در دایو

 .  کنهیم سیگ موهاشو داره اتاق تو.  حموم بردمش امروز-

 یگرم دل موجب او یبرا کرد یم کمکش و داد یم نشان محبت رزنیپ آن به یاذره که یکس و بود حساس شدت به یب یب یرو

 : زد لب آرام.  بود

 .  ممنونم-

 : کرد خم سر ررضایام

 .  مسافرت یبود رفته گفت یمامان ؟ یآورد یچ واسم یآج-

 .  ختیر برهم را او لخت یموها دست با نفس



 . آدیم در توش از خوشمزه یزایچ فمیک وقت سر میر یم بعدش.  یب یب شیپ میبر-

 . فشرد او به را خودش رضا ریام و.  دندیخند زیر هردو سپس

  شه؟یهم اتاقت تو امیب شهیم یآج-

 : دیبوس را پسرک سر

 . اصال خودت واسه اتاقم نه؟ که چرا روله آره-

 : گفت حال همان در گذاشت آشپزخانه یتو را نفس دیخر یها لونینا دایو

 .  جا نیا اومد بار چند خانومه همون ینبود یوقت-

 : دیپرس مردد و برگشت دایو یسو به.  شد متوقف شیجا در و برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 ؟ خانومه کدوم-

 : کرد بلند سر دایو

 . مهربونه خانوم.  نکنم اشتباه اگر یامام خانوم گفت یم-

 : کرد زمزمه نفس

 ؟ یامام-

 : زد لب باشد آمده ادشی یزیچ که نیا فکر با دایو

 . ادتیع جا نیا بود اومده هم قبال.  کرد یمعرف رو خودش ییموال خانوم.  ییموال آها.... نه.. یمردان-

 : گفت بود شده تنگ شیبرا دلش ییموال خانم اسم دنیشن با که نفس

 اومد؟ ی؟ک گفت یچ-

 . دهینم آنتن خطتت البد گفتم منم.  بود نگرانت-

.  است نزده یحرف ییموال خانم و است خبر یب ماجرا اصل از که دیفهم شد یم حاالتش از ؛ ستینگر دایو صورت به قیدق

 : افزود و گفت یآهان

 . زنمیم زنگ بهش حتما-

 .  رفت یب یب اتاق یسو به

 .  یب یب سالم-

 : برگشت سمتش به یب یب

 (ییآمدگو خوش یمعن /شوندیم خوششحال دنشید از که یشخص به یمحل زبان در. ) شاد شاد شاد-

 . دیبوس را دستش احترام با نفس

 : زد لب دیگنج ینم خودش پوست در او دنید از که یب یب

 (یدلتنگ از هیکنا.  یآ یم بهار یر یم زییپا.  یآ یم یر یم یلوند و ناز با.) یایا باهار یریا زییپا.  یایا زین وِ  یریا ناز وِ -

 و دیکش او سر یرو دست یب یب.  زد ینم پلک یحت و زده زل رزنیپ دهان به نبود بلد را یب یب زبان که ررضایام

 : دیپرس نفس به رو سپس.  کرد خطابش یاپدرسوخته

 ؟ گذشت خوش-

 : گفت نفس

 . یب یب بود شتیپ دلم.  نبود بد.  شما یخوش به-



 (خوشم من یباش خوش تو!)خوشوم مو بوئ خوش تو!  دا دلت قربون-

 : گفت نفس

 .  جا نیا اومده ییموال خانوم گفت یم دایو-

 : داد تکان سر رزنیپ.  دیدرخش شیها چشم یب یب

 ( هیخوب زن قدر چه.  مادر آره. ) هیفیخ نهیز یَچند.  دا ها-

 : زد لب یمشهود یدلتنگ با نفس

 ؟ چطور-

 : گفت حال همان در دیمال شیها دست یرو کرم یب یب

 (بینج و نیسنگ یلیخ.  دلم تو رفته مهرش.) خوشگله یچند دا.  نِ یرنگ و نیسنگ قَِله.  ِدلُم یم ره ِمهرش-

  کرد اشاره المپ به سپس

 ( درخشه یم المپ نور مثل. ) زنهیا برق وی هم نیع ینیب-

.  کرد یم فیتوص دیخورش و المپ ییروشنا را او نشست یم دلش به مهرش و داشت دوست را یکس یوقت بود عادتش یب یب

 .  نشست نفس یها لب یرو یمعنادار لبخند

 ؟ بود اومده چرا-

 : گفت یلوح ساده با یب یب

 شتیپ اومد خودش خرابه تلفنت گفت.  بود شده تنگ واست دلش. )تیتِ  وه خوش خراوهِ  فونتیلیت گو.   دهیاو تنگ تیس دلش گو-

) 

 همه که گفت یم رعنا.  دید یم را ییموال خانم باالخره.  کند یمخف خانواده آن از را خودش توانست یم یک تا !  رفت فکر یتو

 مقابل توانست یم چگونه.  کرد یم چه را دلش وسط نیا اما دیآ ینم هینشر به گرید که کند حجت اتمام و دیبگو او به را زیچ

 :  گفت یمهربان با یب یب.  بزند امدنین از حرف داشت سراغ او از رعنا که یتیجد همان با ییموال خانم یها چشم

 . یبزن زنگ بهش./  وش یکن فونیلیت دا-

 را خودش توانستیم چگونه حال.  بود نشسته یب یب دل به رایحم مهر بدجور.  فرستاد نییپا را سرش و گفت یچشم نفس

 ! گفتیم او به چه.  نزند زنگ او به که کند متقاعد
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 که یقدر به.  بود انیع یادیز گوهر یها چشم یتو بزرگ غم و معنا پر سکوت اما بود پابرجا چنان هم هفته آخر یها یدورهم

 الیخ و فکر کمتر گوهر و باشند کنارشان در تا آمدند یم شان خانه به ها شب اکثر رایحم خواست به و بودند حالش نگران همه

 .  کند

 رایحم و نداشت را آن از استقبال دماغ و دل گوهر انگار سال هر مانند اما ، بود نمانده دیجد سال دنیرس فرا به یزیچ گرید

 یرو هم بزرگان ؛ کردندیم یباز فوتبال اطیح یگوشه پسرها و بودند یباز مشغول اطیح یتو هاجوان. بود کاشته را ها سبزه

 را گوهر مسئله نیا و بود نگرفته تماس شهیهم مانند یحت ؛ نداشت شهاب از یخبر کس چیه ؛ بودند نشسته یچوب یها تخت

 و خنده یصدا.  نداشت او از یخبر گرید و شد خارج اشیجد و سرد نگاه با خانه نیهم یتو درست. کردیم دلواپس و ناراحت

 یباز آرامش در که دادند یم ها آن به یتذکر مادرانشان یهرازگاه و بود درآورده را بزرگان یصدا خانه یتو ها بچه یباز

 . کنند

 : کرد گوهر نگران صورت به ینگاه رایحم

 ؟ یاخسته ؟انگار خوبه حالت مادر-



 : زد لب یباطن لیم رغم یعل داد تکان یسر گوهر

 .  خوبم-

 .  کرد او ی رفته یرو و رنگ صورت به ینگاه رایحم

 .ییپا سر صبح از.  کمی کن استراحت برو ستین خوب حالت اگر-

 .  بگذارد تنها را شیها مهمان آمد ینم دلش گوهر اما

 . جان مادر نه-

 : زد لب زانیآو یها لب با و کرد نگاه مادربزرگش به یناراحت با اسی

  ؟ جون مامان-

 : دیکش او یموها یرو یدست کرد نگاه او به گوهر

 ؟ دلم جان-

 : گفت کودکانه و شد قیدق او صورت به متفکر اسی

 ؟ آدیم یک عمو-

 : گفت یمهربان با.  دیکش درآغوش حرکت کی در را او و نشست لبش یرو یتبسم گوهر

 .  جون مامان زدلیعز ستین مشخص-

 : گفت نیغمگ یها چشم با اسی

 .  آدیم زود گفت خودش-

 : گفت حال همان در دیکش درآغوش را اسی و داد اشاره گوهر به ابرو و چشم با رایحم

 . آدیم یزود یبنز بهم چشم.   جون عمه آره-

 : دیکش درآغوش را شیها دست کرده بق اسی

 .  شده تنگ براش دلم ؟من گهید یک پس-

 اسشی یبرا و است زبان نیریش یها دختربچه یفتهیش شهاب دانستندیم ؛ داشت خبر همه شهاب و اسی انیم دیشد ی عالقه از

 .  داد یم را جانش

 : گفت کودکانه اسی

 ؟ ومدین پس چرا-

 .  زد پلک بار نیچند سپس

 یدلتنگ.  داد تکان افسوس نشان به یسر و دیکش قیعم آه گوهر.  نداشت شیبرا یجواب کس چیه که بود ییها سوال دسته آن از

 دادیم یدلدار را خودش مدام.  بود کرده سرباز هم خودش دل داغ اسی سوال با حال و بود کرده رنجور و خسته را او ینگران و

 ... اما زندیم یزنگ حداقل ای دیآیم شهاب که

 : دیبوس را اسی صورت رایحم

 .  زدلمیعز آره یم هم یدیع واست.  آدیم عمو-

 شهاب نبود از همه و بود خانواده یاعضا گرید سوال ، اسی سوال انگار.  گرفت فرا را جا همه ینیسنگ سکوت لحظه کی یبرا

 : دیکش صورتش به یدست شهروز.  بودند دلتنگ و یناراض

 ؟ نداده خودش از یخبر.  شد یطوالن تشیمامور یلیخ یسر نیا! رهی؟خ مادر کجاست شهاب-



 زنگ او به دانستند یم که چرا دندیپرس یم گوهر از شیها تیمامور نبود در را او احوال همه. کرد نگاه یقال یها گل به گوهر

 .  بود نزده هم زنگ که بود ها مدت شهاب و دانستینم هم گوهر حال اما داد یم قرار احوالتش یایجو را او و زد یم

 : گفت یشاد

 .  باشه خوب حالش که شاهللا ان.  باشه کنارمون ها دیع آد یم شیپ تر کم.  شلوغه سرش شهیهم ییدا-

 : گفت آرام گوهر

 ! روز چهار فقط.  داشت یمرخص روز چهار پارسال اما-

 ها آن انیم یاتفاق که نیا حس بود نگرفته را سوالش جواب دیبا که طور آن و کرد حس را گوهر کالم یتو حسرت که شهروز

 .  نبود ذهن از دور به باشد داده رخ دیبا

 : گفت نیحس حاج

 . خدا به توکل.  خانوم رسونه یم رو خودش هم امسال شاهللا ان-

 .  زد یم موج یخاص نانیاطم کی نیحس حاج یها چشم یتو

 : زد لب یمشهود یدلتنگ با گوهر

 . یحاج نگرانشم نزده زنگ است هفته چند-

 : گفت شهروز

 .  کاره نیا یتو شهاب عمره هی مادر نباش نگران کنه یم خاموش شهیهم تیمامور یتو-

 :  دینال گوهر

 . رهیگینم آروم دلم-

 : گفت یدلگرم با رایحم

 .  بندرعباس میبر همه امسال مینیبچ برنامه برگرده تیمامور از که داداش شاهللا ان-

 : گفت شهروز

 .  هیخوب فکر-

 و شد بلند مبل یرو از یدیببخش با.  است حال یب بدنش رودیم جیگ سرش کرد حس ؛ کرد بند اش یشانیپ به دست گوهر

 به پا هرگاه ؛ کردیم چکه شیرو و سر از عرق ؛ کند مصرف ساعت سر را قرصش تا برداشت زیم یرو از را وانشیل

 گذشته روز چند برداشت قدم آشپزخانه یسو به.  دیمک یم را جانش ی رهیش خوره مانند روز آن یتداع گذاشت یم آشپزخانه

 سرش دور آشپزخانه دید یم تار را مقابلش شیها چشم و ستادیا مقابلش یدلخور و خشم با شهاب آشپزخانه نیهم یتو درست

 شد سبب حرکتش نیا  ؛ نشست اشنهیس یقفسه دز درد و آمدینم باال نفسش کم کم ؛ کرد بند یچوب یصندل به را دستش و دیچرخ

 سرش یرو از چادر ؛ فتادیب نیزم یرو یبد یصدا با دستش از وانیل ، کند جادیا یبد یصدا کیسرام یرو چوب شدن دهیکش

 دست گوهر ؛ کرد معطوف خود یسو به را همگان ی توجه وانیل شدن خرد یصدا ، خورد سر
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 نیزم یرو که او دنید با ؛ برد هجوم گوهر یسو به ینگران با رایحم. کرد نجوا یآرام آخ و دیکش اش یقفسه یرو یدست گوهر

 : گذاشت سرش یرو دست و دیکش یا خفه غیج افتاده هوش یب

 ؟ییشنویم منو یصدا.... مادر.  مادر.  ازهرای-

 رایحم یصدا با.  داد ینم نشان خودش از یالعمل عکس چیه و بودند شده بسته هم یرو شیها چشم گوهر اما داد تکانش آرام

 . شدند رو به رو گوهر جان مهین جسم با و آوردند هجوم آشپزخانه یسو به شیتشو پر و نگران همه

 : گفت نیحس حاج به رو ناله با رایحم



 .... مادرم.... مادرم...  آقاجون-

 

**** 
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 دیهوالمع

 

 ختیریم اشک صورت یپهنا به ؛ شدینم سبک گونه نیا دلش.شد خارج اشنهیس از یآه و نهاد مهر یرو را اشیشانیپ درد پر

 امشبش نماز. آورد خود به را او کردیم جیپ بخش به را دکتر که یزن یصدا.  بودند ختهیر اشانهمه یرو مرده خاک انگار ؛

 .کرد ادا را شیقضا حال و بود شده قضا

 آمد ینم در کس چیه از ییصدا راهرو در. داشت یبرم قدم یسخت به و نداشتند حس شیپاها ، رفت رونیب نمازخانه از یسخت به

 شیها چشم مادربزرگش کند باور تواسنت یم مگر داشت هم حق خب!  بود دهیترس.  دیکش یم غیج و کرد یم یقرار یب اسی. 

 . نداشت یمشکل و بود خوب حالش که او.  شود هوش یب و نددیبب را

 آب یسخت به رایحم.  ستینگر داد یم تکان سر افسوس با و دید یم را او یسردرگم که شهرزاد به مغموم یصورت با رایحم

 شانه ینگران با یشاد و زد هیگر ریز به بلند یصدا با شهرزاد.  کند هیگر یکس مقابل خواستینم دلش داد قورت را دهانش

 : داد یم یدلدار را مادرش و دیمال را شیها

 .  کنه یم عود گرنتیم االن.  باش آروم کمی توروخدا ؟ مامان-

 : کرد خطاب را رایحم یدرماندگ با شهرزاد

 . نمینب رو روزها نیا رمیبم یاله.   دمینفهم من و نبود خوب حالش انگار مدت چند نیا مادر-

 : کرد رایحم به رو جانب به حق شهرزاد ؛ گرفت دهانش مقابل دست و ستادیا یاگوشه رایحم

 !خدا به تورو بگو ؟ یگرفت سکوت یروضه چرا خواهر بود؟ خوب که مادرم قلب-

 : گفت بغض با یشاد. ببرد خودش با را شهرزاد که کرد اشاره یشاد به نیحس حاج

 .دیبگ یزیچ هی شما.  جون آقا کنم ینم اشچاره-

 : کرد بزرگش دختر به رو نیحس حاج

 نیا.  هیمقاوم زن مادرت دونمیم من خدا به توکل.  دخترم میندار یدرست احوال و اوضاع االن ما ی همه.  جان بابا شهرزاد-

 .  ذاره یم سر پشت هم رو

 و درست جواب و کردندیم تردد ها پرستار و دکتر یهرازگاه.  آمدینم بر کس چیه از یکار و زدیم قدم یکالفگ با شهروز

 مقابل شد یجار گونه یرو شدت با شیها اشک رایحم.  نبود یخوب یخبرها گواه شتاب همه نیا اما.  دادند ینم ها آن به یحساب

 پرتاب شانیسو به در نیا از یناگوار خبر لحظه هر بود نگران.  دیگز لب درون از و ستادیا ژهیو یها مراقبت بخش ی بسته در

 . شود

 هر که یها سفره آن یبرا دلش.  نبودند گذشته مانند که بود ها مدت.  بودند گرفته فاصله خوش و خوب یروزها آن از قدر چه

. شد تنگ گذراندندیم خوش هم کنار هاساعت و رفتیم آقاجانش یخانه به همسرش با هم او و شدندیم جمع هم کنار کدامشان

 .  برد هجوم داشت نفرت آن از که یرنگ دیسف در یسو به و گذشت کنارش از شتاب با یپرستار

.  دیدیم را شهاب یداماد و ماندیم دیبا حال.  برود و بگذارد شانیتنها گوهر بود زود ؛ گذاشت قلبش یرو دست رایحم

 سرش یتو انگار.  شدیم وانهید داشت گرید.  بود نشده برطرف دو آن انیم کدورت هنوز.  بود نیهم اشخواسته تنها دانستیم

 .بودند گذاشته کار یساعت بمب



 . داشتند فاصله شانیآرزوها از چقدر ؛ بود شده خراب زدن بهم چشم کیبر زیچ همه حال

 به را خودش همه از زودتر رایحم ؛ شد خارج اتاق از دکتر!  بود مرگ مانند همه یبرا که یا لحظه چند ؛ گذشت لحظه چند

 : دیپرس درد با و رساند دکتر

 ؟ دکتر یآقا چطوره مادرم حال-

 : گفت تیجد با دکتر

 .  هست دوم ی سکته داده رخ امکان اما گذاشتند سر پشت رو یفیخف یقلب ی سکته.  باشند ژهیو یها مراقبت تحت دیبا-

 : داد تکان یسر یدرماندگ با.  نکند هیگر و باشد خوددار نتوانست سالومه

 ؟ مینیبب مادرمو میتون یم-

 : برد باال را شیها دست دکتر

 . ممنوعه مالقات وجه چیه به خانوم نه-

 : گفت ینگران با بود نشده قانع که سالومه

 .  لحظه هی فقط.  کنمیم خواهش دکتر یآقا-

 : دیکش قیعم نفس دکتر

 .  بشه مساعد شون یجسم حال شاهللا ان میکنیم تالشمونو ی همه ما دینباش نگران.  ممنوعه دایاک خانوم نه-

 : گفت رایحم

 ؟ دکتر شهیم خوب مادرم-

 : نشست لبش یرو یتبسم آرامش با با نیا دکتر

 .  مثبته ی نشونه کی خودش نیا.  گذاشتن سر پشت رو حمله کی شونیا.  میکن یم رو تالشمون ی همه ما.  خدا بر توکل-

 در خانواده یاعضا ی همه.  گذشت کنارشان از یدیببخش با دکتر.  گفت شکر خدارا لب ریز و بست را شیها چشم رایحم

 : کرد وپسرانش دختران به رو آرامش با نیحس حاج.  بود بسته در به نگاهشان و بودند ستادهیا راهرو

 . بابا وقته رید کنهینم یریتوف شما موندن-

 : کرد اشاره کوچک یها بچه و جوانها به سپس

 .  رمیگیم تماس عایسر خودم شد یخبر مادرتونم کنار من خونه دیبرگرد.  باباجان دیبرگرد.  دارند گناه هم ها بچه نیا-

 : گفت شهرزو

 .  میهست ما خونه دیبر شما جون آقا-

 : گفت برادرش حرف از تیتبع به ییحی

 . جان پدر دیش یم خسته مارستانیب یتو دیتون ینم شما-

 : برد باال را دستش نیحس حاج که کنند اعتراض خواستند دخترها

 .  دیبرگرد کالمه هی حرفم.  دینباش یزیچ نگران.  شم ینم خسته-

 انجامش یشیپ و پس چیه یب اوردیب انیم به را حرفش نیحس حاج یوقت دانستند یم.  گذشت کنارشان از و دیکش قیعم دم سپس

 . نداشتند هم را حد اش یب کردن اصرار ی اجازه اما نشدند قانع.  داد یم
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 یجسم حال نگران!  ماند اما رایحم.  رفتند رونیب مارستانیب از یباطن لیم رغم یعل و کردند گوش نیحس حاج حرف به همه

 یب از نگران.  دادیم جان داشت" وی یس یآ" بخش یتو که یمادر نگران!  فشارش نوسان و باال سن نگران ؛ بود نیحس حاج

 امر نیا اما.  دادیم خبر ها آن به که ستیا یکس نیاول یمانیا حاج باشد افتاده یاتفاق اگر دانست یم هرچند!  شهاب از یخبر

 . کند رحم هاآن به ایخدا چسباند وارید به را سرش و نشست یصندل یرو.  نباشد آشوب دلش که شدینم سبب

**** 

 

 ؛ برد چانه ریز دست و زد یلبخند نفس.  کردیم یهمراه را هاآن کودکانه لحن با رعنا و کردند شعر خواندن به شروع ها بچه

 اشیدرون بد حال از شدن دور به ؛ کوچکشان یایدن و هابچه دنید.  بود ییتماشا یادیز او یبرا روز و حال نیا در رعنا دنید

  کردیم کمک

 بچه مقابل رعنا.  آورد یم در را همه خنده شیها یشوخ با یگاه و زد یم غر شهیهم که باشد ییرعنا همان نیا شد ینم باورش

 و بود بایز تینها یب که ها بچه از یکی.  بخورند با شانیها یخوراک که کرد کمک ها بچه به شعر خواندن از پس بود ستادهیا ها

 : گفت و ستادیا نفس مقابل  داشت، یدرشت یاقوه یها چشم

 ؟ یدیجد یخاله شما-

 .  بود نکرده خطاب"  خاله"  را او یکس حال به تا.  دیجد ی خاله.  نشست لبش یرو یمهربان لبخند نفس

  .  رفت یم ضعف کوچک یها بچه یبرا دلش.  دیکش پسرک رنگ ییخرما یموها یرو دست

 . گلم رعنام خاله دوست من-

 : گرفت او یسو به بود دستش یتو کیک که پسرک

 .  تو واسه ایب-

 : رفت ها آن یسو به رعنا.  کند رد را دستش نتوانست نفس

 !؟ ییجا نیا چرا ؟ خاله ؟ یکسر-

 : گفت کودکانه و برگشت او یسو به یکسر

 . خاله دادم کیک دوستت به-

 : دیکش درآغوش را او و کرد نگاهش مهربان رعنا

  ؟ خان قشنگ یمهربون قدر چه تو آخه-

 : گفت رعنا.  دیخند آرام یکسر

 . رنیگ یم سراغتو دوستات شیپ میبر ایب-

 . زد یچشمک و فرستاد یبوس شیبرا نفس.  داد تکان دست نفس یبرا و گفت یچشم یکسر

 : زد لب آرام و آمد نفس کنار رعنا

 خواستیم مرگ حد به خودشو یهایباز هم که پرخاشگر یبچه هی.  بود سخت کردنش مهار اصال جا نیا آوردش پدرش یوقت-

 .  بزنه

 . ستینگر کردیم مزه دستش یتو کیک از یهرازگاه و کردیم نگاه دوستش به معصوم یها چشم با که یکسر به نفس

 ؟ بود پرخاشگر چرا.  رعنا خوشگله قدر چه-

 : داد تکان سر اندوه با رعنا

 .کردیم تشیاذ.  داشته یروان یروح یمشکل مادرش شدم متوجه یکسر خود یها صحبت از-

 .  خودش یها یبچگ مثل بود یکی هم یکسر.  بود یکسر به هنوز نگاهش ؛ رفت فرو فکر به نفس



 .  خدا ی بنده-

 : گفت رعنا

 مثل که داره یپدر شانسه خوش.  کرده فرق یاول روز ینقو نق ی بچه اون با آسمون تا نیزم.  شده بهتر یلیخ االن شکرخدا-

 .  نفس پشتشه کوه

.  شد بلند یصندل یرو از غصه با و دیکش شیپاها یرو دست.  اوردیب زبان بر بود مردد و داشت دل یتو یحرف انگار که رعنا

 .  نبود ذهنش از دور به شده دار غصه آورد انیم به که ییها حرف از رعنا که نیا حس ؛ برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 اما آورد یم انیم به را دلش حرف شهیهم و بگذارد دل یتو حرف که نبود یآدم رعنا.  بپرسد سوال بزند حرف خواست یم

 . حال

 یحساب و درست کار که هم خودش.  برود مهدکودک به او با دیع از قبل یکار یهفته نیآخر خواست یم رعنا خواست به

 عکس ها بچه از.  رفتیم فرو فکر یتو تر کم و گذاشتندینم شیتنها رضا و رعنا که بود آن اشیخوب.  کند دایپ بود نتوانسته

 هنوز زمستان نفس دل یتو انگار اما خواندند یم زده جوان تازه یها شکوفه و بهار فصل شعر باهم همه ؛ گرفت یادگاری

 . بودند کرده علم قد یبرگ و شاخ چیه یب دلش درختان و بود پابرجا

 پدر تا بودند مانده منتظر هاآن و آوردیم در سیپل نیماش یصدا زبانش از و بود یباز مشغول هایباز اسباب با یاگوشه یکسر

 : گفت و نشست یکسر کنار نفس.  دیایب پسرش دنبال به یکسر

  ؟ یکسر-

 : زد لب نفس و کرد بلند سر پسرک

 ؟ یبش کارهچه ندهیآ در یخوایم-

 : گفت و آورد شیسو به را سیپل نیماش یکسر

 .  باال ها دست-

 یتو غم.  انداختند یم سرگرد ادی به را او دیبا دیرس یم که هرچه به و رفتیم که کجا هر انگار.  دیماس لبش یرو لبخند نفس

 .  شد تلنبار دلش

 : گفت یکسر

 .  خاله بشم سیپل آقا دارم دوست-

 ؟ چرا-

 .  نداشت یکسر از یکم دست اشقهیسل هم ررضایام

 . بود فرستاده یامیپ یحت نه بودو گرفتهتماس نه اویزندگ سیپل گرید

 : کرد نگاهش جانیه با یکسر

 .خاله زندان برن کنم ریگ دست.  بکشم بدُ  یها آدم-

 .  بردیم نیب از را اتاق سکوت که بود ییصدا تنها ریآژ یصدا.  داد تکانش آرام و دیکش سیپل نیماش به یدست نفس

 : شد اتاق وارد یمهربان با رعنا

 .  اومده ییبابا ادیب یکسر آقا-

 : گفت حال همان در.  دیپر رعنا بغل یتو و گفت" یجان آخ" خبر دنیشن با یکسر

 .  خونمون یایب باهام کاش خاله-

 . داد قلقلک را او و زد یلبخند رعنا

 . طونیش-



 : کرد نفس به رو رعنا و دیخند یکسر

 .  دارم دیخر یسر هی ور اون از میبر ماهم نفس ایب-

 .  زد را اش یخاموش ی دکمه و دیکش دست سیپل نیماش یرو یدلتنگ با نفس

 میبر-

* 
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 نشان به یازگاه هر و داد یم گوش رعنا یها حرف به و بود کرده بغل را کوچکش پسرک یکسر پدر ؛ ستادیا یاگوشه نفس

 شناخت یم که ییرعنا آن با آسمان تا نیزم و کرد یم برخورد او مقابل محجوب و خانم قدر چه رعنا.  دادیم تکان سر دییتا

 و دیپر یم کالمشان انیم یهرازگاه یکسر.  بست نقش لبش یرو یرارادیغ لبخند ؛ کرد بغل را شیها دست نفس.  بود متفاوت

.  نبود یخبر دل ته از یها لبخند آن از و شد یم دیسف و سرخ رعنا.  آورد یم جفتشان لب یرو لبخند و کرد یم وجود ابراز

 از و داد خاتمه شیها حرف به و کرد نگاه بود ستادهیا نفس که سو آن به لحظه کی یبرا.  بود کرده بسنده حیمل لبخند کی به تنها

 .  کرد یخداحافظ او

 : گفت لب ریز بود لبش یرو لبخند که یحال در رعنا و دادیم تکان دست ها آن یبرا یکسر

 . زدیم حرف قدر چه مردک-

 : دیخند زیر نفس

 .  بزنم حرف صبح تا خواست یم دلم بودم منم.  یبود یخوب شنونده توام ستین-

 : داد ینیب به ینیچ رعنا

 .  بکش خجالت-

 : گفت طنتیش با نفس

 ؟ بود ومدهین یکسر مادر-

 .  کرد تر بلند را شیها گام رعنا

 .  نشده رید تا باش زود-

 : افزود سپس

 . ستین رانیا گرفته طالق مادرش آخه نه-

 گفت؟ بهت یک-

 .  درآورد پول و کرد فیک یتو دست رعنا

 .داد حیتوض ما یبرا رو یکسر خاص طیشرا نام ثبت یبرا اول روز بود اومده که مادربزرگش-

 . دیفهم یخوب به را شیمعنا رعنا و بود معنادار یادیز که یسکوت.  کرد سکوت نفس

 ؟ یشد ساکت چرا-

 : رساند او به را خودش نفس

 . باشه داشته بچه و باشه کرده ازدواج اومد ینم بهش.  بود جنتلمنِ  یلیخ انگار یبرادر چشم به-

 : زد لب بود شده سرخ شیها گونه که رعنا

 .  نکن مشغول ذهنم.  توهم یپرس یم ییها سوال چه.  کرده ازدواج زود کنم فکر.  دونم ینم-



 .  کرد بلند دست یسیسرو یتاکس یبرا او از زودتر و دیکش خجالت زده که یحرف از سپس

 : گفت نفس

 ؟ بشه مشغول فکرت بده مگه ؟ رعنا چته-

 : گفت یتلخ اوقات با رعنا

 نیا یوقت ؟ کنه نگاه تو و من به یک من خواهر آخه.  بشم اضاف بهت منم هیکاف. ماست یهمه بسه شده مشغول تو فکر همون-

 .  اطرافمون ختهیر پلنگ قدر

 : دیخند آرام و گذاشت دهانش مقابل دست نفس

 .  یپلنگ پا هی خودت تو ؟ مثبتته یانرژ عوض-

 : گفت راننده به رو و کرد سرخم رعنا و ستادیا مقابلشان یتاکس

 ؟ شیتجر-

 .  شدند سوار هردو گفت یابله و تکان سر راننده

 : زد لب و کرد نگاه رخش مین به نفس.  دوخت چشم رونیب به رعنا

 ؟ شیشناس یم وقته چند-

 . الشیخیب.  کنم فکر یکسر یبابا به خوام ینم-

 : گفت نفس

 . ؟پدرسوخته یبگ بهم یخواست ینم یعنی-

 : گفت برگردد او یسو به که آن یب ؛ زد لبخند رعنا

 ؟ تو خوشه حالت.  ستین گفتن واسه یزیچ آخه-

 : فرستاد رونیب را بازدمش نفس

 .  رعنا یبگ راست بدونم دیبع-

 ماه و کرد یم فکر او به ها ساعت که یقدر به.  بود خاص او یبرا یادیز یکسر پدر!  بود نفس با حق.  زد یشخندین رعنا

 سبب امر نیهم به رفته شهرستان به اشیکار یپروژه یبرا که دیفهم بعدها اما.  بود شده امدنگرانشین پسرش دنبال به که گذشته

.  کرد معطوف گرید یسو به را نگاهش و داد تکان یسر نفس.  ببرد خودش با را او و دیایب دنبالش به یکسر مادربزرگ شد

 ! گفت یم را نیهم که نگاهش آمد یم خوشش مرد آن از رعنا دانست یم

**** 

 

 پس از یکی ها کننده مالقات.  داد یم نشان مقاوم و یقو را خودش او مقابل که بود پدرش یجسم و یروح حال نگران قدر آن

 چادرش به یدست رایحم ؛ آمدندیم سمتش به که دید را خانم مهناز همسرش و یمانیا حاج تیجمع انیم از ؛ آمدندیم یگرید

 دستش رایحم و دیبوس مادرانه را او صورت مهناز دو آن دنیرس با.  بود خوب یها اتفاق از یکی طیشرا نیا در دنشانید ؛ دیکش

 .  فشرد را

 : گفت احترام با 

 . دیکرد شرمنده دیاومد خوش یلیخ سالم-

 : زد لب اش یذات آرامش با یمانیا حاج

 . زنیعز ما یبرا خانم گوهر.یباش سالمت.  دخترم سالم-

 : دیکش قیعم آه رایحم



 .شدم زنده و مردم بار صد روزه چند نیا تو.  داد دست بهش یقلب یحمله هوی مادر وهللا بگم یچ-

 : کرد نگاهش دلسوز مهناز

 .بهتره مادرت الحمدهللا.  مادر شه ینم صادر ریخ جز به خدا از چون.  نباش نگران-

 . فشرد دست یتو را حشیتسب و دیکش محاسنش به یدست یمانیا حاج

 : دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی رایحم

 . دارم ازتون از خواسته اما مقابلتون اههیس روم یحاج-

 : گفت پدرانه مرد

 . رهیخ دخترم بگو-

 : کرد پاک را اشکش چادر یلبه با رایحم

 و حال نیهم هم هیقض سر هی.  یحاج افتاده ها اتفاق یلیخ مدت نیا.  نداره یخوب روز و حال هم مادر.  میندار شهاب از یخبر-

 دیتون یم که دونمیم آقا حاج شهیم باز خودتون دست به گره نیا!  شهاب سمتم هی از.  مارستانیب ی گوشه افتاده که مادره روز

 . 

 : گفت صالبت با و آورد باال را دستش یمانیا حاج

 .  شهیم درست.  ییباال به دتیام.  نباش نگران-

 : کرد یم ینیسنگ قلبش ، داد تکان یسر رایحم

 .  سردرگمم.  یحاج دونم ینم یچیه.  گهید دونم ینم-

 . گذاشت رایحم ی شانه یرو دست خانم مهناز.   ستینگر رایحم به دقت با و دیکش قیعم نفس یمانیا حاج

 کمی ایب.  مادر ستین روت به رنگ-
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 . نیبش

 

 به پرستار اما!  گفت یم پرستار به چه دانست ینم ستینگر او به رایحم.  کرد صحبت او با و رفت پرستار یسو به یمانیا حاج

 .  کرد تیهدا اتاق داخل به را او داد تکان سر مثبت نشان

 : گفت آرامش با و مادرانه مهناز

 .  شده یدختر ی باخته دل دمیشن یحاج از.  امبچه سخته کارش که یدونیم.  آدیم شهاب-

 :شد رهیخ اتاق ی بسته در به رایحم

 .  خانوم حاج شده دلباخته بدجورم-

 : دینال رایحم و گفت شکر یاله خانم حاج

 . کرده عنوان رو اش خواسته شهاب که یحاج  دهییتا مورد جوره همه دختره.  دهینم تیرضا مادر-

 . نشست لبش یرو ینیغمگ لبخن مهناز

 یم درست زیچ همه مادر روشنه دلم.  باشه خدا به توکلت.  نداره براش یمادر از کم اما اوردهین ایدن شهابو که درسته داره حق-

 نه؟ مگه.  نهیصابر اوری خدا.  دخترم خورهیم چرخ هزار نیزم افته یم تا بیس هی.  شه

 . نشست دلش یتو دیام نور رایحم



 . داشت دراز سر قصه نیا شد ینم باورش ؛ نه اما
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 هوالوهاب

 

 و حس یب هرچه ای بود ها دارو اثر.  نداشت تن یتو یحس و بود جان یب و کرخت بدنش.  کرد باز آرام را نشیسنگ یها پلک

 از پس ؛ دید خودش مقابل را ییآشنا شخص ریتصو نشیسنگ یها پلک انیم از ؛ زد پلک آرام.  بود نیسنگ سرش ؛ بود حال

 : گفت تیجد با و برد باال را شیها دست یمانیا حاج.  بتابد دلش یتو دیام نور شد باعث آشنا یشخص دنید با ها مدت

 .  سمه برات استرس و جانیه.  باش راحت.  خانوم حاج نکن ام شرمنده-

 ی گوشه از زدن پلک باز هر با و بود اشک از سیخ شیها چشم.  کند یم گوش حرفش به که فهماند او به زدن پلک با گوهر

 یم چاه ته از شیصدا که انگار آرام و داد فاصله دهانش از را ماسک و برد باال را دستش یسخت به.  بود یجار اشک چشمش

 : زد لب یسخت به آمد

 . نیاومد...خوش-

 : زد لب و بست نانیاطم با را شیها چشم یمانیا حاج

 . ممنونم-

 : افزود یدار خش یصدا با یمانیا حاج

 .  بهتره تیجسمان تیوضع گفتن دکترها الحمدهللا-

 درد از مملو که ینگاه.  کرد نگاه یمانیا حاج به درد پر بود یجار اش گونه یرو جهت هر از اشک بست را شیها چشم گوهر

 .  است درد پر و یاشک اندازه نیا به چه یبرا دانست یم یمانیا حاج که ینگاه.  بود رنج و

 : زد لب زنان نفس نفس

 . بودم خوب کاش-

 : گفت یمانیا حاج

 .  شه یم درست زیچ همه..  شه یم درست-

 : گفت طاقت کم و دیبلع را دهانش آب یسخت به گوهر

 . ستین ازش یخبر رفته یوقت از.  بودم منتظرش!  ادیب داشتم دیام.  شد خشک در به چشمم-

 و نداشت خاراندن سر وقت که است شلوغ سرش یقدر به شهاب مدت نیا در دانست یم ؛ کرد نگاه او به ینگران با یمانیا حاج

 برده شهاب یسردرگم و یکالفگ به یپ. شود مرخص به ندارد قصد و ماند یم تیمامور نیا در که بود رسانده خبر او به یحت

 . بود

 .  بود شهاب دلتنگ اندازه نیا به یوقت هم آن. کند سرزنش را گوهر طیشرا نیا در خواست ینم دلش

 : گفت آرام

 ! ستین جلودارشیکس.  کالمه هی حرفش.  ره ینم کتش تو زور حرف.  امرزشهیخداب پدر هیشب-

 . بود شده یگرید زمان هر از تر تنگ دل ؛ بود موافق یمانیا حاج حرف با

 : زد لب 

 !  نمشیبب دیبا.  یحاج ادشیب بگو-



 : کرد دعوتش آرامش به یمانیا حاج

 . خبره چه جا اون اوضاع خبردارم ستین ومدنین و رفتن شهاب مرام تو.  خانوم حاج باش آروم-

 : داد تکان نیطرف به را سرش یقرار یب با گوهر

 ! روندمش خودم از جور بد.  یحاج داره فرق شهیهم با بار نیا-

 : زد لب گونه حتینص داشت خبر ماجرا عمق از که یحاج

 هرچه تا.  خودشون یزندگ دنبال رن یم کدومشوم هر بعد به ییجا هی از.  خانوم حاج میستین ها بچه کنار شهیهم مادرها پدر ما-

 بپرس یمن از نویا!  ابدا نه ؟ میکن لیتحم رو خودمون ی خواسته شه یم بنظرت اما میکن شون ییراهنما میتون یم باشه صالح که

 تو که رو ها شیر نیا.  ستین تر کم اما نباشه شما از شتریب ؛ خواهم یم رو شهاب یریخ به عاقبت و یخوشبخت یآرزو که

 .  ستین و نبوده رعاقالنهیغ اش یزندگ یتو یمیتصم چیه.  داده پس من شیپ رو امتحانش شهاب.  نکردم دیسف ابیآس

 یآه.  داشت دوست را آن شیها نداشته و داشته ی همه قدر و داد یم را جانش یحت شهاب یبرا یمانیا حاج دانست یم گوهر

 .  شد خارج اش نهیس از قیعم

 : دیگز لب آرام و شد اشک از سیخ شیها چشم دیفهم یم را او یها حرف یمعنا خوب

 یبرا ها نیبهتر خواد یم دلم.  رمیبم دل به آرزو خوام ینم.  یبدون گرونید از بهتر دیبا که شما.  یحاج دارم ییآرزوها براش-

 .  باشه شهاب

 .  گرفت خود به سرزنش رنگ نگاهش آقا حاج

 یزندگ نیا.  خودشه ی خواسته نیا باشه ادتی اما.  فهمم یم دردتو.  بشه دردسر و بتیمص همه نیا موجب که یوقت تا نه-

 هر و ستین فکریب دونمیم و کردم امتحان بارها رو شهاب بسا چه دمهییتا مورد جوره همه و شناسمیم دخترو اون من . خودشه

 !اممشیتصم موافق و گذاشتم احترام انتخابش به نیهم یبرا.  اسنهفته پشتش تفکر هزاران حرکتش

 : دینال گوهر

 .  بشه مواجهه شکست با هام بچه از گهید یکی خوام ینم!  امانته شهاب-

 : کند مجابش کرد یسع یمانیا حاج

 شما از.  یا دهید ایدن و بالغ مرد شهاب.  گذاشت احترام اش خواسته به دیبا ؟ نهیا از ریغ.  مییخدا امانت ایدن نیا یتو ما ی همه-

 .  خانوم حاج شترهیب توقعم

 :شد یم نییپا و باال یسخت به نفسش و بود شده سرخ اش ینیب ؛ بست را شیها چشم گوهر

 .  برنگشت کردم صداش یهرچ.  رفت خونه از یدلخور با بدجور-

 .  دیکش قیعم نفس یمانیا حاج

 وارد پرستار و بست یسخت به را اشکش از سیخ یها چشم ؛ بکاهد بدش حال از یاندک تا کرد کینزد دهان به را ماسک گوهر

 : گفت یمانیا حاج به رو و شد اتاق

 .  شده تمام مالقات وقت محترم یآقا-

 : گفت گوهر به رو آخر ی لحظه و کرد زمزمه یخب اریبس یمانیا حاج

 . باشه خدا به توکلت هم یمابق.  باش تیسالمت فکر به االن نباش نگران-

 .  کند درک توانست ینم کس چیه را اش یدرون ینگران و یدرماندگ.  کرد بدرقه را یمانیا حاج نگران یها چشم با گوهر

**** 

 ؟ چرا و چه یبرا بپرسد نشد دیایب تهران به راست کی و نیزم بگذارد است دستش آب که بود گرفته تماس یمانیا حاج یوقت

 



#265 

 به که یدرحال هم آن.  گشت یبرم و کرد یم ادا چشم برگشت و بر یب دیبا او و بود زاریب دنیپرس سوال از یمانیا حاج چرا

 بود بایز هم شیبرا تهران.  نداشت هم و داشت هم را او.  دیکش یم نفس و کرد یم یزندگ جا آن در نفس که گشت یبرم یتهران

 که یوقت تا نه!  گرید وقت چیه نه و حال نه برگردد خواست ینم دلش.  بود جمه غروب شیها روز ی همه انگار.  ریگ دل هم

 خودش یبرا را او توانستینم و ندیبب را نفس خواستیم دلش که یوقت تا نه و رفت یم یقاض به طرفه کی هنوز گوهر

 زدن جا مرد.  نداشت خاطر آرامش آورد ینم در عقدش به را او تا و خواست یم را نفس.  باشد داشته خواستیم که طورآن

 با را نفس.  نبود مصمم اندازه نیا به یا خواسته چیه یبرا اش یزندگ در باشد یشرع و تعهد که بود یا رابطه خواستار و نبود

 یوقت.  خواست یم آورد یم بند را نفسش و کرد یم نگاهش معصومه که مانندش فِر و بلند یها مژه و رنگ یعسل نگاه آن

 خواست یم دلش ؛ اصال.  کند باران بوسه را صورتش و بکشد آغوش در را او تنگ خواستیم دلش شدیم دارنم شیها چشم

 یانتقال توانست یم بعدها.  کنند شروع را مشترکشان یزندگ خانه همان یتو و باشد روشن اش خانه چراغ تیمامور هر از بعد

 یا اراده کرد یم حس گرید  گشت یبرم تهران به داشت.  باشد تر کینزد نفس ییایرو ی کلبه به که هرکجا بروند ؛ ردیبگ

.  آورد یم در پا از را او باالخره نگاهش یذات ناز آن با دختر آن.  است خوددار و توان چقدر آدم کی مگر ؛ ندارد خودش یرو

 . کرد مشت ترتمام هرچه قدرت با فرمان دور را شیها دست

 . کرد پارک یا گوشه را نیماش یمانیا حاج ی شماره دنید با درآمد صدا به لشیموبا

 : داد پاسخ عایسر 

 ؟ قربان بله-

 ؟ ییکجا-

 : دهد جواب خودش مانند شد سبب یمانیا حاج کالم تیجد

 .  قربان رسم یم گهید ی قهیدق ده از کمتر-

 : دیکش قیعم نفس یمانیا حاج

 . یبود دهیرس بار هزار االن تا یاومد یم ادهیپ اگر-

 : کرد یا سرفه تک شهاب

 .  قربان بود کیتراف-

 : گفت یمانیا حاج

 .  دارتهید خواستار جا اون نفر هی.  سربزن هی فرستم یم برات که یآدرس نیا به یدیرس یوقت.  خب یلیخ-

 : دیپرس مردد شهاب

 ؟ کجا آدرس-

 .  مارستانیب-

 : افزود که شد او حال ی متوجه یمانیا حاج انگار شد نگران ؟ مارستانیب.  کرد یمعنادار سکوت جوان مرد

 .  نبود مساعد حالشون شد یم یروز چند خانوم حاج.  نباش نگران-

 : افزود یمانیا حاج!  کرد خی بدنش یدما باره کی به شهاب

 مرخص شاهللا ان یآت روز چند تا و شن یم منتقل بخش به امروز.  بود بهتر میزد سر شونیا به که گذشته روز سه دو الحمدهللا-

 و آهسته که است آن رهرو.  شهاب دستوره هی نیا بشن خاطر تکدر شونیا دوباره که بشه زده یحرف مبادا ؟ منه با گوشت. 

 .  کنم یم هیتسو باهات بدجور که وگرنه مادرته یطیشرا هر تحت اون باشه ادتی.  رود وستهیپ

 : زد لب قبل از تر فیضع بار نیا

 .  قربان بله-

 .  خوبه حالشون.  نباش نگران-



 تیمامور یتو او یوقت توانست ینم.  شده نگرانش خبر نیا دنیشن با حال و دارد گوهر به یدیشد ی عالقه شهاب دانست یم

 . بود ممکن زمام نیبهتر بود دهیرس تهران به که حال اما.  بدهد ناگوار خبر و بزند زنگ او به بود
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*** 

 

 هوالماجد

 

 یعصب ؛ برسد مقصد به تا گذراند چگونه راه راه یمابق دانستینم ، رساند بود فرستاده شیبرا یمانیا حاج که یآدرس به را خود

 که نرفته در تنش از راه از یناش یخستگ. بودند گذاشته او دوش یرو را ایدن یها یاریبدب یهمه.  بود نیخشگم.  بود نگران و

 نیچن در را او خواستینم دلش گاه چیه و داشت دوست وجودش یهمه با را گوهر.  بود شده رو به رو مادرش بد حال خبر با

 گفت یم او به و گرفتیم سنگر ها مبل پشت طنتیش با و بود زده صدا مادر را او که ییها شب و روزها چه.  ندیبب یطیشرا

 مگر اصال.  بود افتاده مارستانیب تخت یرو که بود آمده سرش بر چه خندان و مقاوم زن همان حال.  کنند یباز سیپل و دزد که

 گفت زن به رو را ماریب نام و رفت رشیپذ سمت به و برداشت بلند یها گام شتاب با ، نهاد نگیپارک در را نیماش. داشت امکان

 را سه و صدیس ی شماره.  شدیم اشیقلب قوت سبب امر نیهم و بودند کرده انتقال بخش به به را گوهر که بود آن اشیخوب ؛

 یآشنا ی چهره دنید با ؛ کرد بلند سر آرام یرنگ اهیس یها کفش دنید با رایحم ؛ شد گشوده آمدنش با زمان هم اتاق در کرد دایپ

 بلند دست رایحم.  کرد سالم تیجد با و بست محکم را شیها چشم شهاب و شد قفل دهانش یتو زبان.  داد تکان سر ناباروانه

 : گذاشت شیبازو یرو و کرد

 . داداش سالم-

 قدر آن مدت نیا در.  نشود یجار اشکش و باشد خوددار او مقابل بود سختش.  شد بسته و باز اشینیب یپره بغض پر سپس

 . ببارد تا بود بند یتلنگر به و نداشت زیچ چیه شیگنجا گرید که بود خورده غصه او نبود و گوهر یسالمت یبرا

 : ستینگر او یپا تا سر به

 ؟ یاومد یک.  یاومد خوش-

 . دمیرس االن نیهم-

 : زد لب یمشهود یدلتنگ با رایحم

 ؟ یخوب-

 : فشرد فیخف و گذاشت دستش یرو دست شهاب

 . شکر-

 . بود دهیخواب آرامش در و بسته را شیها چشم گوهر ؛ شد معطوف زن سر پشت به نگاهش سپس

 با شهاب.  کردند نگاه گوهر به لحظه چند یبرا هردو ؛ گرفت را او نگاه رد به و کرد پاک را اشکش دست پشت با رایحم

 : گفت یدار خش یصدا

 ؟ چطوره حالش-

 : زد لب کنان نیف نیف رایحم



 و سر از یآشفتگ و کالفه.  ستین خوب مادرم دونمیم من یول خوبه گنیم دکترها. برده خوابش هامسکن خاطر به.  الحمدهللا-

 . باره یم صورتش

 : گفت نگران و مصمم شد کینزد گرید گام کی و داد قورت را دهانش آب یسخت به شهاب

 ! االن نیهم.  کنم صحبت باهاش دیبا ؟ کجاست دکترش-

 : کرد دعوت آرامش به را او و دیفهم را او نگران نگاه رایحم

 .  شد منتقل بخش به امروز.  کرد رحم بهمون خدا.  نباش نگران-

 .  ستادیایم باره کی به و دیدو یم ها ساعت که یزمان مانند.  بود آمد و رفت در شهاب ینهیس یقفسه

 : گفت آرامش به و کرد دعوت آرامش به را او رایحم

 .آدیم گهید ساعت کی دکترش.  چشم باشه-

 : کرد نجوا آرام رایحم و شدند گوهر اتاق وارد هردو

 .آه چشمش هی اشکه چشمش هی یرفت یوقت از.  کرد یم رو تیقرار یب-

 !  سکوت و بود سکوت او جواب

 یروسر ی لبه و برد شیپ دست آرام ؛ ستینگر بود کرد رها بدنش طرف دو را دستانش که او به و ستادیا گوهر تخت کینزد

 .  کرد نوازش را او

 : گفت شهاب.  کرد نگاه صحنه نیا به محزون رایحم

 .  فرستاد غومیپ یمانیا حاج.  بزنم حرف تلفن بشه که نداشتم یطیشرا و نبودم دسترس در-

 : کرد زمزمه رایحم

 .بده رشیخ خدا-

 : افزود بغض پر سپس

 برخورده تیشخص و غرور به دونم یم.  یاین ها مدت تا ینخوا یحت.  یبگ یهرچ یدار حق که وهللا به یدار حق دونم یم-

 !  داداش ستین راهش نیا.  ونهیدرم جونش یپا.نکن غیدر ازش خودتو توروخدا.  بنده نفست به نفسش مادر اما

 . بود زده رونیب یروسر از یاندک دشیسف یموها.  دیکش شیرو وسواس با را گوهر یپتو و برد شیپ دست شهاب

 : گفت یسخت به رایحم

 .  رفت راه هزار دلم مدت نیا.  یآیم گفت یم راست یحاج.  یاومد که شد خوب-

 بد حال.  گذاشت سر پشت را شیها دست و ستادیا پنجره یرو به رو.  برگشت عقب به و دیکش پس باره کی به را دستش شهاب

 . کنند ترکالفه را او تا بود داده هم دست به دست زیچ همه! نفس ؛ دختر آن با اشفاصله و نبودن و گوهر

 . رایحم یریبگ فاصله تیزندگ ینشدن تکرار هاس آدم از شه ینم وقت چیه-

 : زد لب آرام رایحم ؛ زد چنگ را شیموها یدرماندگ با سپس

 .... فقط.  شه یم حال خوش دنتید با حتما-

 .  سپرد گوش رایحم به منتظر.  برد فرو شلوارش بیج یتو را شیها دست و فرستاد نییپا را سرش جوان مرد

 .نذار نصفه رو حرفت-

 : شد کینزد او به گام کی رایحم

 یچنگ هم مادر طیشرا اما حقم طرف من.  داداش گذاشته سر پشت رو سخت یحمله کی.  کن مادرو حال مراعات. کنمیم تمنا-

 !شما وسط آرمیم کم دارم!  توام نگران!  نگرانشم و زنهینم دل به



 : زد لب آرام رایحم.  دید یم تار را دگانشید ؛ گشود را شیها چشم آرام زن ؛ دیچرخ گوهر یسو به شهاب

 .  داداش رونیب رم یم من-

 : گفت گوهر به رو لبخند با رایحم.  باشد تنها شهاب و او باشد داشته دوست خانم حاج دیشا دانستیم

 .  اومده یک نیبب.  مادر روشن چشمت-

 را شهاب بلند قامت رایحم یشانه انیم از
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 برگشت شهاب یسو به و نشاند لب یرو یتبسم رایحم.  باشد آمده شهاب بود نشده باورش.  بست آرام را شیها چشم و ستینگر

 .  زد یم موج آرامش و  نانیاطم مرد نگاه در

 تر کینزد کرد اشاره او به سر با گوهر,  ستینگر گوهر یها چشم به و کرد خم یاندک را سرش شهاب رایحم رفتن از پس

 .  فشرد آرام و گرفت را دستش شهاب ؛ کرد بلند آرام را دستش.  برود

 : دینال یحال یب یصدا با گوهر

 . یاومد خوش-

 : گرفت دستانش انیم را دستش و نشست کنارش احترام با

 ؟ مادر خوبه حالت-

 : زد لب یسخت به گوهر

 .  بهترم یلیخ.  آره دمتید که االن-

 : فشرد را دستش شهاب

 . یباش خودت مواظب یلیخ دیبا.  یشیم مرخص زودتر هرچه شاهللا ان-

 شیموها یال به ال و دیچک چشمش گوشه از اشک و زد پلک که یقدر به.  بود یاشک شیها چشم ؛ کرد نگاهش حرف پر گوهر

 حال خوش اصال!  خواست یم چه دانست یم دید یم که را نگاهش تنها گوهر بزند حرف توانست ینم که ییها شب.  شد گم

 . است ناراحت است

 . کرد پاک را یدار نم یها چشم و برد شیپ دست ؛ کرد نگاهش یکمرنگ اخم با شهاب

 : دینال گوهر

 یم التماسش.  کردم یم هیگر خدا درگاه به نماز سر رفتمیم چشمت از دور به یبزن حرف یتونستینم یوقت یبود که بچه-

 اشک کوچولوت یها دست با یاومد یم کرد یم دامیپ زود یکرد یم حس نبودمو.  کنه صدام که.  کنه باز زبون ام بچه کردم

 هر تحت یاومدیم من سمت اما.  یرفت ینم کردیم هیگر که یکس سمت.  اومد یم بدت هیگر از.  یکرد یم پاک هامو

 ! زدمیم داد سرت یوقت یحت. یطیشرا

 .  کرد نگاهش حرف از پر ردیبگ او از چشم که آن یب شهاب

 . نکن خسته خودتو.  مادر یکن استراحت دیبا-

 : زد لب مصرانه گوهر

 باشه یراض یمانیا حاج از خدا.بود روشن برام روز مثل پدرت هیشب یبش یمرد و یبش بزرگ قدر اون روز هی که نیا فکر-

 . کرد کمکم

 : گفت احترام با شهاب

 مادر شماست از دارم هرچه-



 : دینال لرزان گوهر و بست محکم را شیها چشم شهاب ؛ گرفت شدت شیها اشک گوهر

 . شدم نگرانت یرفت رونیب خونه از یدلخور با یوقت-

 . کرد تیهدا یروسر داخل به را شیموها و دیکش او رمق یب و خسته صورت یرو دست شهاب

 فکر به فقط االن.  هست صحبت یبرا وقت یشد بهتر یوقت.  نکن رو یزیچ فکر کن استراحت.  نشه شکسته یحرمت تا رفتم-

 . باش تیسالمت

 : کرد نجوا تر آرام ؛ کرد نگاهش سیخ یها چشم با گوهر

  .  دارم ازت یسوال هی-

 : زد لب گوهر و ستینگر او به پرسشگرانه

 ؟ شهاب زهیعز برات قدر نیا دختر اون یعنی-

 گوهر چشم ی گوشه از اشک.  دیبوس آرام و کرد کینزد شیها لب به را گوهر دست.  شد بلند یصندل یرو از آرام جوان مرد

 را کتش یگوشه دست با گوهر.  شد نییپا و باال یسخت به شهاب یگلو بکیس.  دوخت چشم او یها لب به ناباروانه و شد روان

 .  شود دور نگذاشت و گرفت

 : زد شیصدا عجز با

 .  شهاب-

 . بود یحرف هر از تر انیع شهاب یها چشم هرچند بود نگرفته را سوالش جواب هنوز

 : زد لب او یها چشم در تیجد با جوان مرد

 .  خانوم حاج زیعز از فراتر یلیخ-

 و فرستاد رونیب به را نفسش شهاب!  بود گرفته را سوالش جواب.  داد قورت را بغضش گوهر و فرستاد نییپا را سرش سپس

 : زد لب گرید بار کی

 !  یلیخ-

 خودش عقد به را او زودتر هرچه خواستیم دلش که یقدر به.  بود خاص و زیعز یادیز شیبرا نفس.  بود نگفته هم دروغ

 ! بار کی هم ونیش بار کی مرگ.  بکشد یا آسوده نفس و درآورد

 .  خواستیم وجودش تمام با را او.  بکشد دست او از توانست ینم خواستیم هم اگرم

 اتاق در واقع ی پنجره یسو به و گرفت فاصله او از گرید گام کی شهاب.  بود آمده بند زبانش انگار ؛ داد تکان یسر گوهر

 . گرفت دهانش مقابل را مشتش و دیکش صورتش به یدست.  برگشت

 یبرا ؛ بود شده تنگ نفس یبرا دلش.  بود یالزام شهاب حرف جواب در که یسکوت.  بود حاکم شانیهردو انیم ینیسنگ سکوت

 !  پرشرمش نگاه و زده خجالت لبخند

 او مانند یدختر چیه اشیزندگ تمام یتو. کردیم جلوه خاص نظرش در را او امر نیهم!  نبود یدختر چیه هیشب که یکس نفس

 آمد یم که نفس اسم ؛ شود اشهیر وارد نفس تا گشود را آن در و برد پنجره سمت به دست.  بود دهیند نیمت و ساده اندازه نیا به

 آمدن و در شدن باز با!  ساکت یادیز هم و بود دلخور هم که ییاو به.  نکند فکر او به توانست ینم ؛ افتاد یم تپش به قلبش

 .  گرفت فاصله افکارش از رایحم

**** 

 . یکرد امخسته.  المصب گهید انتخاب یزیچ هی شهیم فلج داره پاهام.  یوا رعنا یوا-

 .  درآورد را زیه یها آدم یادا کند تیاذ را نفس که آن یبرا و دیکش دست بود شانیرو شیپ که ییمانتو به رعنا

 ! یمانکن چه!  جون-

 .  زد ضربه او یپهلو به و گفت یآرام"  نیه" نفس



 .  نکن یزیآبرور.  توروخدا شو ساکت-

 : دیخند غش غش رعنا

 . یکن جمعم ینتون اندازم یم راه جون جون جا نیهم ای.  لشت تن اون با یآ یم راه ای-

 : آمد دو آن یسو به فروشنده مرد که کند اعتراض خواست و فرستاد رونیب به حرص پر را بازدمش نفس

 ؟ کنم تون ییراهنما تونم یم جوان یها خانم-

 . بدهد او به را نظرش مورد زیسا تا داد اشاره رنگ یاسی یمانتو به یا سرفه تک با و کرد جور و جمع را خودش رعنا
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 نشان گرید یمانتوها به کردن نگاه گرم را خودش سر یالک و کرد هاآن به پشت ؛ بود نشسته لبش یرو ییجانابه یخنده که نفس

 مد و بود کرده دایپ زهیانگ انگار رعنا مدت نیا.  داد

.  برد یم دیخر به خودش همراه به را نفس اصرار هزار با طیشرا نیا در و کند هیته را ها لباس نیبهتر خواست یم دلش ام

 اتاق یتو و گرفت را اشقهی رعنا که رفت شیسو به نفس گفت ناسزا او به لب زیر و آورد رونیب را سرش اتاق یتو از رعنا

 : زد سرش یرو آرام نفس.  کرد پرتش

 . اریدرن رو ها یباز مشنگ نیا رعنا-

 : ستینگر بود زده تن که یرنگ یاسی یمانتو به نهیآ یتو از رعنا

 .  بده نظر بتمرگ.  کنم یم یباز نامزد باش دارم انگار.  بابا برو-

 .  بودند نخورده یچیه هنوز و بود نمانده شیرو به رنگ کرد نگاه خودش به و زد هیتک یاگوشه به نفس

 . کن انتخاب رو یکی بابا.  یزد تن شهرو مانتوها همه یآر یم یدار یم ور منو هفته روز هفت-

 : گفت افسوس با و کرد ینچ نچ رعنا

 !یکنیم دیخر مغازه نیاول مردها نیع ها بذارنت.  ستین ها زن هیشب تیچیه-

 : گفت نفس

 ؟ نخرم چرا اول دفعه همون رهیگیم رو چشمت یزیچ هی یوقت-

 : کرد ینچ و فرستاد عقب را باسنش رعنا

 ؟ نخرمش نه؟. معلومه توش بدنم همه انگار نه-

 : دیکش کالفه پوف نفس

 .  آراسته هم یلیخ.  قشنگه واال.  منو یکرد یروان-

 : برد باال را شیابرو یتا کی نفس.  کرد نگاه خودش سر پشت به نهیآ در انتخاب از ناالن رعنا

  اومده ایگو ادیب خوشش دیبا که یاون.  رینگ سخت قدر نیا.  خواهر یهست دلبر هم یجور نیهم-

 : زد یپوزخند رعنا

 برادرم هایهند لمیف نیا نیع واقعا نگرانم نیبب و ایب انداخته راه یخواهر خواهر هی.  ستین باغ تو اصال اروی ؟ تو یگ یم یچ-

 .. و کنه باز رو هاش دست بعدم.  ادیب در آب از

 : افزود و کرد ادا یبلند"  راجو اوه"  یشینما یحالت با سپس

 !زرت!  کنه بغلم-

 .  دیگز لب نفس که یقدر به زدند خنده ریز به یپق هردو حرفش نیا با



 . میبر ایب بخرش(  ها یباز وونهید– ها یباز وهیل)  نیا یجا یب یب قول به.  رعنا قشنگه خدا به-

 : کرد سد را راهش رعنا که برود رونیب اتاق از خواست سپس

 ! بمون.  عشقم نرو-

 : زد او به یا تنه نفس

 . رونیب کنهیم شوت االرضیف مفسد عنوان به خودتو و خودم فروشنده االن.  زشته کنار برو-

 .  داشت وا خنده به را او و دیخند بلند یصدا با بار نیا رعنا

**** 

 ِدبش خودش قول به یِ فیق یبستن به را شانیهردو رنگش یاسی یمانتو مناسبت به و بود آمده نییپا طانیش خر از رعنا باالخره

 : گفت رعنا گذشتند داشتند شتاب مقصدشان یبرا انگار که یتیجمع انیم از ؛ دیچسبیم که هم الحق.  بود کرده دعوت

 ! مالم به زدم شیات ها کنمیم یولخرج چه یوا.  بخرم دیبا هم شال تازه.  کردم تتیاذ همش مدت نیا ببخش-

 : داد فاصله دهانش از را یبستن نفس

 . رهیم آدیم مونیجوون.  بابا بخر بتهیج تو دستتم روزه دو ایدن.  میبخر میبر هم شال.  گلم کنمیم خواهش-

 : گفت ذوق با رعنا

 .  لیتحو سال جش.  سالن یتو ها بچه یبرا میبگر قراره جشن-

 : گفت نفس

 ؟ دارند حضور هم ها خانواده-

 : زد لب و افتاد حرفش ادی به خنده با نفس که داد تکان سر مثبت یمعنا به رعنا

 ؟ آدیم هم راجو-

 : گفت و دیخند آرام رعنا

 . دیشا.  دونم ینم-

 : برگشت نفس یسو به

 ؟ آدیم یعنی-

 : کرد نگاهش یانرژ با نفس

 .  آد یم کنم یم حس.  دوارمیام-

 .  شد آب دلش یتو قند رعنا

 : گفت رعنا کرد نگاه اش صفحه به ؛ برداشت را لیموبا و کرد فرو فشیک یتو دست دخترجوان ؛ نفس لیموبا دنیلرز با

 .  رضاست دیشا-

 لب است خط پشت یکس چه بزند حدس توانست یم که رعنا.  کرد نجوا یآرام ی نه و ستادیا راه انیم سرگرد اسم دنید با نفس

 : زد

 . بده جواب-

 : کرد برقرار را اتصال کرد حس دلش یتو ینیریش ضعف سرگرد اسم دنید با که نفس

 ؟ الو-

 : دیچیپ گوشش یتو شهاب یصدا



 . سالم-

 .  ستادیا او از فاصله با گام چند باشد راحت که نفس آن یبرا رعنا

 : کرد نگاه اش شده آب یفیق یبستن به نفس

 .  سالم-

 : گفت شهاب

 ؟ ییکجا-

 و یجد دهمیشا نیخشمگ هم دیشا دانستینم بود حوصله یب انگار. کرد نگاه اطراف به و فشرد دستش یتو را لیموبا مردد نفس

 !  طاقت کم

 ؟ چطور.  بزرگ بازار اومدم.  رونیب-

 : گفت عاقبت سکوت لحظه چند از پس شهاب

 .  نمتیبب خوامیم-

 : افزود شهاب و کرد سکوت نفس

 ! االن نیهم-

 هم و است شهاب دنید خواستار هم که دادیم نشان لرزانش دست و اش گونه یسرخ ؛ قلبش کوبش ؛ دیبگو چه بود مانده نفس

.... 

 

#269 

 

 

 ��بیهوالحب��

 

 را او شده که هم گرید بار کی خواستیم تنها!  غلط یکار چه و است درست یکار چه گرید دانست ینم ؛ داد او به را آدرس

 او به شانیچندتا ؛ گذشتندیم کنارش از شتاب با مردم ، بود ستادهیا راه وسط واج و هاج.  بکند وا او با را شیها سنگ و ندیبب

 . شد رد اعتنا یب بود زده تنه او به ناخواسته که یزن و دیکش اششانه یرو یدست!  زدند تنه

 بود گذشته هامدت داشتند باهم یتلفن تماس بار نیآخر و بود دهیند شدیم وقت یلیخ را سرگرد.  نشست لبش یرو یرارادیغ لبخند

 یدلتنگ یمعنا توانست یم قدر چه مکان دنیپرس کی.  کجاست او بود گفته مختصر و کوتاه ؛ بود زده زنگ او به دوباره حال. 

 رنگشان دیع یهایماه و ها سبزه انگار.  رفتیم راه مردم انیم آرامش با نفس گونه نیا که بدهد عاشقانه حرف هزاران و

 .بود شده قبل از تر پرررنگ

 : ستادیا کنارش رعنا

 ؟ گفتیم یچ-

 سرش از دست رعنا زدیم حرف سرگرد یا کلمه کی و کوتاه یها حرف از اگر شک یب ؛ فرستاد نییپا را سرش نفس

 چیه با را سرگرد یتلفن تماس از بعد یخلسه خواستیم دلش.  داشت خودش یبرا لیتحل هزاران صبح خود تا و داشتیبرنم

 .  کند خلوت خودش با نباشد یکس که یجا کی برود.  نکند میتقس کس

 رنگ قرمز کوچک یهایماه که یمرد مقابل نفس رفتنش از پس ؛ کرد را الزم یهاهیتوص او به و شد جدا او از را انیم رعنا

 !  یماه جز بود دهیخر را نشیس هفت ی سفره لیوسا  یهمه ؛ برداشت قدم فروختیم



 دیبگو سرگرد به خواستیم دلش که ییها حرف ؛ بود وجودش یتو یمشهود استرس ؛ دیخر یماه یبرا یکوچک یاشهیش تنگ

 دستش از تنگ مبادا بود نگران.  نرود راه ها منگ مانند و نزد تنه اششانه به یکس بود مواظب بار نیا.  کرد دوره خودش با را

 و خواندند یم"  یدیع یبو" آهنگ ؛ دیرسیم گوش به جوان چند زدن تاریگ و خواندن شعر یصدا!  نیزم فتدیب و بخورد سر

 .  کردندیم زمزمه هاآن با و بودند ستادهیا کنارشان نفر چند

 ستینگر مرد یزغال صورت به ؛ بود انداخته راه معرکه رنگش زرد ی قهیجل و قرمز ساتن لباس با روزیف عمو گرید یسوآن

 و بود آزاد خودش یبرا دولت هفت از ییگو و دیرقصیم.  داد یم همگان به را نوروز آمدن دینو اش دنبک و یزنگ رهیدا با که

 . نداشت دل یتو یا غصه چیه

 : کرد مرد به رو شیرسا یصدا با

 !ُکمیبل یخودم،سامبول ارباب-

 کن باال سِرتو خودم، ارباب

 کن ما به یلطف خودم، ارباب

 چگونه تیجمع انیم از دانستینم ؛ داد پاسخ ردیبگ روزیف یحاج از را نگاهش که آن یب دم همان و دیلرز بشیج یتو لشیموبا

 یحاج یصدا ؛ بود واضح کامال آدم همه نیا انیم از شناختنش و نبود همه هیشب سرگرد هرچند.  کند دایپ را سرگرد توانستیم

 بلند مرد بتواند دیشا تا دیکش گردن و چسباند گوشش به را لیموبا.  بشنود یدرست به را خط پشت یصدا نتواند شد سبب روزیف

 با  ؛ نکرد شیدایپ اما چرخاند چشم ؛ است ابانیخ یسو آن که گفت او به یگوش یتو شهاب.  کند دایپ را متفاوت بتیه آن با قدش

 یم انیم در کی نفس قلب تپش ، خواند یم خودش یبرا جا همه از فارغ چنان هم روزیف یحاج ؛ گرفت فاصله مردم از گام چند

 انیم نیدلنش اخم با هم آن شناخت یم اشیزندگ یتو که یمرد نیتر یجد و نیقدبلندتر که نیا ؛ دید را سرگرد باالخره ، زد

 .  بود ایدن ی دلهره نیتر نیریش حتم به نفس یبرا کرد یم نگاهش که شیابروها

 دلش که طور آن نتواند و بکشد خجالت شد یم سبب امر نیهم و کند حس را نافذش نگاه توانست یم هم فاصله نیهم از

 ابانیخ از جوان مرد ؛ گذشت یم نفس کنار از رقص با روزیف یحاج حال.  کند نگاه را او یدور همه نیا از پس خواستیم

 تبسم.  ستینگر بود آورده را بهار خودش با و بود گذاشته سر یرو یرنگ سبز شال که او به دیرس نفس به یوقت ؛ گذشت

 .  شد گم روزیف یحاج یصدا در نفس سالم جواب و کرد سالم.  نشست لبش یرو یکمرنگ

 کن نگاه من به خودم، ارباب_

 ،یقند بزبز خودم، ارباب

 یخندینم چرا خودم، ارباب

 کند نگاه صورت به بهتر بتواند که نیا یبرا نفس و بودند ستادهیا هم یرو به رو.  بروند راه نداشتند قصد کدامشان چیه انگار

 یدختران دسته آن از نفس هرچند.  بود یگرید زمان هر از تر آراسته سرگرد ی چهره.  ستینگر او به نییپا از و کرد بلند سر

 خوش اشدخترانه دل به هم گونه نیهم اما.  آوردیم کم زمان و است کار ریدرگ روز شبانه او دانستیم ؛ ردیبگ سخت که نبود

 . کردیم تیکفا شیها یابافیرو یبرا و نشستیم

 : دیپرس کند فرار سرگرد نگاه از که آن یبرا

 شد؟ بهتر دستت-

 کرده فراموش کل به هم خودش و بود شده متعجب او سوال با که جوان مرد.  کرد نگاه شهاب دست به نگران ینگاه با سپس

 . بود او به هیشب یلیخ شیها ینگران.  انداخت یم گوهر ادی را او نفس.  کرد دستش به ینگاه بود

 .  آره-

 : افزود و گفت یشکرت ایخدا لب ریز نفس

 .  باش خودت مراقب یلیخ-

 نفس!  آمد یم شیها چشم به ؛ صورتش به سبز رنگ قدرچه.  کرد نگاه او معصوم صورت به حرفیب و زد پلک آرام شهاب

 .بود نشده خودش به او ی رهیخ نگاه یمتوجه که
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 : زد لب

 ؟ یبود کجا مدت همه نیا-

 . بود تیمامور که دانست یم را سوال نیا جواب هرچند

 . المیا-

 !  دینپرس زیچ چیه گرید

 .بود سریم او مثل یشخص جانب از تنها او شغل کردن درک انگار.  آمد یم خوشش دخترک رفتار نیا از شهاب

 نیا با سرش پشت نفر کی که نیا داشت یخوب حس ؛ رفتیم راه او از جلوتر گام کی نفس ؛ کردند زدن قدم به شروع هردو

 را سرش پشت یوقت شهیهم.  دیچسبیم دلش تنگ سرگرد مثل داشتن یحام قدر چه ؛ بود مراقبش و داشت یبرم قدم صالبت

 سرش پشت بود قانون مرد که یکس ؛ سرگرد حال اما.  رساند یم او به را خودش لنگان لنگ که دیدیم را یب یب کرد یم نگاه

 دیبگو بود سخت شیبرا قدر چه.  گرفت فرا را وجودش رخوت و نشست دلش یتو ینیریش ضعف ناخودآگاه ؛ رفتیم راه

 چنگ را جانش و روح گوهر یها حرف شود خوب حالش یاندک خواست یم که نیهم" . خواهد ینم را ها دارید نیا گرید"

 . زدیم

 : گفت آرام نفس

 ...که کنند ینم نگاه بهت یجور هی ییاونا مثل توهم یبدون که نیا.  دارم دوست رو مردم ونیم رفتن راه-

 .  کرد نگاه اش یکنار دختر نیزتریعز به شهاب و کرد سکوت

 ؟ که-

 . دوخت او نگاه به پروا یب را شیها چشم کرد بلند سر مردد نفس

 !  خودشون مثل یهست یکی که.  یاومد فضا از انگار که-

 با نفس انگار.  کردیم چکه شیها حرف از صداقت.  دزیم دودو نفس یهاچشم یتو یقراریب با شهاب یهاچشم مردمک

 .  برود راه کنارش سکوت در شده یحت تا.  بود آمده آرامش یا ذره یبرا.  برساند جنون مرز به را او خواست یم شیها حرف

 : دیپرس مصمم بار نیا نبود بردار دست انگار اما نفس کردند سکوت لحظه چند

 ؟ ینیبب منو یخواست چرا-

 : زد لب اشیزخم یصدا و تیجد با اما آرام شهاب ؛ زد پلک آرام سپس

 .  شد تنگ برات دلم-

 ها اسفند تاب و تب ؛ روزیف حاج چاه ته از یصدا ؛ شدند یم رد کنارشان از که یمردم ؛ شد دهیپاش دختر یها گونه یرو رنگ

 داد ادامه تر نرم یکم بار نیا شهاب.  دادند یم یدلتنگ طعم که ییها حرف با!  سرگرد بود او و شدند متوقف انگار همه و همه ؛

: 

 . باشم داشته باهات یا گهید تماس نتونم کرد جابیا ام یکار طیشرا-

 هم یحت نه و بزند زنگ نه او به گرید دیبگو او به که بود شده دارید نیا به یراض!  بود نزده یحرف ؛ نداشت یاگله که نفس

 .... اما!  سخت...هرچند بود بهتر شانیهردو یبرا نیا.  نندیبب را گرید

 یکس اگر که خدا به. شد فشرده اشیداشتن دوست یماه تنگ دور شیها دست ؛ زد یم توهم دیشا نداشت اعتماد گوشش به

 بردیم یبیب آغوش یتو را یناراحت و یحال خوش بود تربچه یوقت.  کرد یم پرت او آغوش یتو را خودش کردینم نگاهشان

 .  کردیم میتقس او با و

 را نفس فیک عیسر شهاب که فتدیب دستش از یماهتنگ و کند برخورد او به بود کینزد شد رد کنارش از شتاب با یکی دم همان

 . کرد تیهدا گرید یسو به را او و گرفت

 ! یفتیب بود کینزد.  باش مواظب-



 .  گذشت کنارشان از و گفت یدیببخش مرد

 : زد لب سرگرد به رو آرام نفس

 . دیببخش-

 یایرو ؛ خوب حال از.  کردیم یخواه معذرت او از بابتش و باشد داده انجام ییخطا کار ییگو که بود کرده ادا آرام قدر آن

 نفس ینیب یتو شهاب تن عطر یبو.  بود قتیحق اشهمه و نبود خواب انگار.  دیچیپ گوشش یتو صداها و دیپر اشینشدن تکرار

 نبود یعاد مرد کی او.بزند یحرف ای کند یباز بچه او مقابل خواستینم دلش.  دیگز لب و گرفت رنگ دختر یها گونه ؛ دیچیپ

 شیها حرف با ؛ بخواند را زیچ همه توانستیم نگاهش هر از.  بود برخوردار ییباال هوش از شک یب و بود سرگرد او! 

 نیا با دانستیم شهاب کاش یا.  داد قورت را بغضش.  لرزاند یم را قلبش و انداخت یم شمار به را او نفس بدجور

 ؛ بود دهیشن را اشیزندگ یتو جمله نیتر یجد و نگاه نیتر عاشقانه.  داد یم عذاب را او و زدیم چنگ را دلش شیهاحرف

 مشت یتو را قلبش شیها حرف با و کرد یم نوازش را او نگاهش با که یمرد ؟ نشود مرد نیا ی باخته دل توانست یم مگر

 ! گرفت یم

 ینم سرش از اش یمست و بود کرده خمارش هامدت تا که بود دهیشن یحیصر و نیریش اعتراف ؛ شد نیسنگ دهنش یتو زبان

 رعنا با کند پا و دست خودش یبرا ییاهایرو مرد نداشت یدیام اصال ؛ بود نکرده تجسم را خودش یاهایرو مرد گاه چیه.  دیپر

 و زد یم زانو معشوقش مقابل یسکانس در اش عالقه مورد گریباز.  کنند نگاه را جفتشان محبوب گریباز تا رفتند یم نمایس به

 کنار مرد خواست ینم دلش یحت ؛ کرد سهیمقا یعمل ینیب گریباز با را بتشیه همه آن با شهاب.  کرد ازدواج درخواست

 بزند زانو خودش مقابل رسد چه!  بزند زانو کس چیه مقابل دادیم نشان را بودنش محکم و صالبت بلندش گام هر با که اشیدست

 بود همراه یخاص احترام با داشت او به که یحس!  استوار و محکم اندازه نیهم به ندیبب اوج در را او شهیهم خواست یم دلش. 

. 

 یرو ینوشته به تنها.  دینپرس هم یسوال ؛ کجاست مقصد دانستینم ؛ افتادند راه خرداد پانزده ابانیخ یسو به شهاب با گام هم

 " یشیدرو یعل حاج ی خانه قهوه"  ستینگر بود شده نصب یورود در

 : گفت اش یکنار آرام دخترک به رو

 است مزه خوش یلیخ جا نیا یها یچا-
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 او دنید با بود یمشتر یبرا ختنیر یچا حال در که یرمردیپ کرد خم را سرش شدن وارد یبرا شهاب ؛ داد تکان یسر نفس

 : دیدرخش شیها چشم

 ؟ جاست نیا یک نیبب به به-

 الغر رمردیپ و دیسف کیسرام یها وارید با ینقل اتاقک کی!  نبود بزرگ یهاخانه قهوه دسته آن از.  شد وارد او از بعد نفس

 .  انداخت یم ها قصه مهربان یها تیشخص ادی به را او گردش رنگ اهیس یها نکیع ؛ بود نشسته برف ششیر یرو که یاندام

 ! گفت یدینباش خسته و سالم رمردیپ به رو شهاب

 : زد لبخند و انداخت ینگاه نفس به یرکیز با رمردیپ

 .  آقا دیاومد خوش یلیخ سالم-

 : گفت شهاب

 ؟ یدیم ما به رو طعمت خوش یهایچا اون از دوتا-

 : گذاشت چشمش یرو دست بود یعل حاج اسمش که رمردیپ

 .  چشم یرو به-



 نیا ینقل و یکوچک نیا به یمکان شدیم مگر ؛ کرد نگاه اطراف به دقت با ؛ نهاد دوش یرو را فشیک و ستادیا یاگوشه نفس

 ینمد کاله.  آمدندیم مکان نیا به گرفتند یم رمردیپ از که یخوب حال و حس خاطر به هم یمابق دیشا.  باشد داشته یمشتر همه

 . بود شده دهیچ فنجان و وانیل اقسام و انواع خوان شیپ پشت درست سرش یباال قفسه فیرد سه یرو. داشت سرش یرو

 : گفت و کرد نگاه نفس به شیها یمشتر رفتن از پس یعل حاج

 ؟ یدار دوست دار ِهل دخترم-

 .  گفت یا بله و کرد تشکر نفس

 : گفت احترام با رمردیپ

 ؟ چطور نبات-

 . داد مثبت جواب هم بار نیا و نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند نفس

 !  هم مقابل درست گرفتند یجا ینقل و کوچک یچوب زیم پشت

 چیه ها روز نیا او یایدن. کردیم حرکت کوچکش تنگ یتو آرام یماه. دیاین سرش ییبال که بود کوچکش تنگ مراقب نفس

 : دیپرس مقدمهیب.  نداشت تنگ نیا در کوچکش یماه با یفرق

 ؟ یمون یم روز چند-

 : گذاشت شیپا یرو و درآورد را کتش شهاب

 ! هفته هی دیشا.  روز پنج دیشا.  روز چهار دیشا.  ستین مشخص-

 را حرف ریمس کرد یسع نکند ناراحت شیپ از شیب را او که آن یبرا.  شد او یچهره حالت یمتوجه شهاب!  شد یخال نفس باد

 : زد یسادگ همه نیا به یلبخند.  کند عوض

  ؟ هیچ اتبرنامه دیع امیا-

 : گفت آرام نفس

 !  خونه!  یچیه-

 دوست را بود نشسته شیرو روبه که یمرد!  بود مرگ نیع شیبرا!  بود طور نیهم هم واقعا و" .  یعزادار"  افزود دل در و

.  دیکش قیعم آه.  نداشت خاطر تعلق اندازه نیا به کس چیه به حال به تا.  بکند را تصورش توانست ینم یحت که قدر آن.  داشت

 برزخ یتو و خوردینم غصه اندازه نیا به گرید که بود آن حداقلش ؛ باشد تنگ یتو کوچک یماه یجا به خواستیم دلش

 .  زدینم پا و دست

 ؟ هینشر ینرفت گهید چرا-

 !  زد پلک بار نیچند نفس

 .  نرم وقت چیه گهید دیشا اونم از بعد.  دارم یمرخص روز چند-

 ستینگر کند معطوف یگرید یجا به و بدزد را نگاهش داشت یسع که او به و برد باال را شیابرو یتا کی یرکیز با مردجوان

. 

  ؟ چرا-

 .  نمیبیم صالح جور نیا-

 . گذارد ینم هینشر به پا گرید چه یبرا بزند حدس توانستیم

 .  ستینگر بود یماه به نگاهشچنانهم که او به و کرد سرخم!گذاشته ریتاث روت مادرمیهاحرف-

 :  کرد زمزمه نفس

 ! یدار چشم هم سرت پشت بود رفته ادمی-



 : گفت آرامشهاب

 .  بزنم آخرمو حرف که اومدم من اما-

 به که بود دهیرس جهینت نیا به هم او دیشا.  دیبگو خواست یم چه سرگرد که کردیم را فکرش.  نشست لبش یرو یتلخند نفس

 : کرد زمزمه حال همان در و گرفت ضرب یا شهیش تنگ یرو سرانگشست با.  خوردند ینم هم درد

 ! آخر حرف-

 حرف به یوقت.  داشت هم حق.  بود گرفته گوهر یها حرف از کوچکش دل.  است ناراحت.  است ریگ دل هنوز بود مشخص

 .  دیرس یم جنون مرز به کرد یم فکر زده او به گوهر که ییها

 . داد یم تکان را دمش و خورد یم تکان گوشانهیباز یماه.  زد شهیش به یگرید یضربه سرانگشت با دخترجوان

 ؟ یدیخر یماه دونه هی چرا-

 . کرد بلند سر و کرد مشت آرام را دستش و دیکش قیعم دم نفس

 !میریم ایدن از هم تنها و میآیم ایدن به تنها ما چون دیشا-

 .آورد ینم را دارشان هل یها یچا یعل حاج چرا

 دیام ؛ داشتند نور ، بودند یگرید زمان هر از تر روشن نفس یها چشم.  کرد نگاه او یها چشم به جوان مرد بلندکردنش سر با

.  کند شروع کجا از دانستینم ؛ زد هیتک اشیصندل به.  بودند معصوم و پاک هنوز.  بودند زالل هنوز اما.  داشتند یخاموش

 . کرد تیهدا شال داخل به را شیموها و دیکش دست شالش به نفس

 ؟ دارم ازت سوال هی-

 : دیپرس تیجد با و مصمم شهاب.  کرد نگاهش پرسشگرانه نفس

 !کالم کی؟ بسازم برات دادم بهت قولشو که یاخونه اون یدار دوست تو-

.  دهد نشان انعطاف یکم مقابلش در و دیایب رونیب محکمش و سخت یپوسته از چگونه دانست ینم دیرس یم نفس به که بار هر

 ؛ داد قرار شهاب دست مقابل را یراستکانیز آرام ؛ کرد تشکر نفس گذاشت مقابلشان را یچا ینیس و آمد شانیسو به یعل حاج

 داد انجام آرامش کمال در را حرکاتش یهمه.  نهاد یاستکان ریز یرو را یچا فنجان نفس!  کرد دنبال را او دست حرکت شهاب

. 

 : گفت شهاب

 . بشنوم که جام نیا من.  بزن حرف.  نفس-
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 !  بود نییپا دخترک سر

 : افزود تر مصمم او

 .  کن بلند سرتو-

 . بست را شیگلو راه و زد شهیر شیگلو یتو بغض کرد بلند سر یسخت به ؛ دوخت او به را اشزدهنم نگاه نفس

 ! یعصب یاندک دیشا و کالفه خسته.  گذاشت قندان یرو دست کالفه شهاب و گذاشت شهاب مقابل را قندان

 : گفت یلرزان یصدا با نفس

 !گمیم جدا!  دارم دوست یلیخ-

 : افزود نفس.  لرزاند را قلبش که گفت صادقانه قدرآن ؛ دیدرخش شهاب یها چشم

 .  ستین یکاف تنها من داشتن دوست اما-



 : نهاد هم یرو را شیها مژه ؛ دیچک چشمش یگوشه از سمج اشک قطره کی

 .  دارم دوست رو یداد قولشو بهم که یاخونه اون من آره-

 افتاد دهن از حتم به و بود شده سرد شانیها یچا ؛ نداشتند دنینوش یچا به یرغبت کدامشان چیه انگار.  شد حاکم انشانیم سکوت

 . 

 : گفت یمشهود یدلواپس با نفس

 !شده آرزو من یبرا یمعمول یزندگ هی داشتن انگار!  ندارم یاشتباه چیه یبرا جا من-

 : افزود شیصدا یتو نامحسوس لرزش با نفس و شد مشت زیم یرو دستش کی ناخودآگاه افتاد تالطم به جوان مرد قلب

 شونیا نظر.  کنم ینم قضاوت رو مادرتون من.  بخوان خودم یواسه منو اول ی وهله در که بشم یزندگ هی وارد خوام یم من-

 ... اما محترمه نیریش چه تلخ چه من یبرا

 : کرد پاک را اشکش دست پشت با

 یها آدم که بشم یدیجد یزندگ وارد خواد ینم دلم ؛ دمیکش که یسخت همه نیا از بعد اونم ستین یزندگ نیا منم حق دونم یم اما-

 از همه که دیجد یزندگ هی خوادیم بزرگ یخانواده هی دلم! رنمینپذ و کنند نگاه یاگهید چشم به منو که.  بزنند پسم اطرافش

 .. یعاد یزندگ هی جز ندارم یادیز ی خواسته من! باشن یراض وجودم

 .  نزند هق که گرفت دندان به لب و دهد ادامه را حرفش نتوانست

 .  فشرد تر محکم را شیها دست درد شدت از و دیساب هم یرو محکم را شیها دندان شهاب

 . کردیم بود که یآن از تر کالفه را او داشت نهیس یتو که یدرد و نفس ی لهیپ لهیش یب یها حرف

 : کرد نجوا آرام و فرستاد نییپا را سرش نفس

 ! مادرت و تو نیب یوارید بشم تیزندگ به من شدن وارد با خوامینم-

 : کرد نجوا آرام و فرستاد رونیب یسخت به را بازدمش نفس و گرفت دهانش مقابل دست شهاب

 !  شهاب-

 صدا را اسمش یآهنگخوش نیا به یکس چه.  شد باز مرد دست یهامشت که یقدر به زدیم صدا را اسمش که بود بار نیاول

 . بشنود او زبان از را اسمش گرید بار کی بخواهد دلش که یقدر به ؟ زدیم

 : زد لب گلگون یصورت با نفس

 ؛ باشه راحت دلت یچهارگوشه.  یهست یخوب یخونه صاحب دونمیم.  دارم دوست رو یداد بهم قولشو که یاخونه اون من-

 !کن درکم کنمیم خواهش!  مادرته دل ی گوشه اون اما

 .  دیچک زیم یرو بار نیا و شد ریسراز چشمش از گرید اشک قطره کی

 به یبد حس بود خودش انیاطراف مسببش که او روز و حال نیا دنید از ؛ ردیبگ قاب را صورتش خواستیم دلش مردجوان

  ؟ کردیم داشت کار چه که زد بینه او به درون از یکس ؛ کرد مشت را دستش راه انیم اما برد شیپ را دستش!  زد چنگ دلش

 که یماه به نگران نفس.  ختیآم درهم کرد برخورد یماه تنک به که یدست و نفس سر دنیچرخ با یعل حاج تلفن زنگ یصدا

 و گرفت دستاتش انیم را یماه زد زانو نیزم یرو و کرد نجوا" ییوایا" بغض پر و دوخت چشم کردیم تقال که نیزم یرو

 !  انگار دادیم جان و کردیم تقال یماه ؛ دوخت چشم اطراف به مستاصل

 شیها دست یاندازه دوبرابر که شهاب یمردانه یها دست دنید با کرد بلند سر گرفت قرار فاصله با شیها دست دور ییهادست

 :  زد لب  بود خودش

 .. یوا! داره گناه! رهینم-

 :  زد لب بخش نانیاطم

 ! باش مطمئن!  فتهیب کوچولو یماه نیا یبرا یاتفاق چیه ذارمینم نباش نگران-



 !  شد گرم دلش نشست لبش یرو یلبخندمحزون نفس

 .کرد دییتا را حرفش شیها چشم بستن با چشم و داد تکان سر
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 دور به پروانه مانند!  سفره دنیچ برسد چه نداشت خاراندن سر وقت بودند آمده خانه به که یروز از ؛ کرد نگاه سفره به ذوق با

 و کند کنترل را خانه طیشرا کردیم یسع و بود اشیسالمت نگران.  کردیم ایمه شیبرا داشت اجیاحت هرچه و دیچرخ یم گوهر

 هاعروس نیب نیا در و آمدندیم شانخانه به ادتیع یبرا همه بود شده مرخص خانه به گوهر یوقت از.  باشند دور به تنش از

 یخستگ دیشا دانستینم ؛ نداشت را دیع دماغ و دل سال هر مانند کس چیه انگار.  دندیچ هاآن یبرا را امسال نیس هفت یسفره

 خانه به که کرد یم اصرار شیبرادرها زن به رایحم. دادیم جلوه حال و حس یب اندازه نیا به را او ریاخ روز چند از یناش

 آن در بار نیچندم یبرا.  بودند حالش کمک آخر قیدقا تا هاآن اما.  برسند سالشان آخر یهافتاد عقب یکارها به و بروند شانیها

 اتاق یسو به.  دیباریم شیها چشم از تیرضا ؛ ستینگر شده دهیچ سالن وسط زیم یرو که یبرق و زرق پر یسفره به روز

.  کردیم استراحت تخت یرو گوهر و خواندیم نماز مشترکشان اتاق همان یتو نیحس حاج ؛ نواخت در به یاتقه و رفت گوهر

 : گفت آرام ؛ شد وارد رایحم ؛ چرخاند در یسو به سر به و گشود رمق یب را شیها چشم در یصدا دنیشن با

 ؟ مادر یخوب-

 . دیرسیم رایحم گوش به شینجوا یصدا ؛ خواند را سالمش نیحس حاج

 : بست را شیهاچشم آرام گوهر

 یرو یبار شدم من.  یدار کار یکل دونمیم مادر ببخش.  ینیبب ریخ یاله.  کردم اتخسته مدت نیا یتو.  خوبم.  دخترم خوبم-

 .  دوشت

 : زد لب یناراحت با ؛ کرد مرتب شیرو را پتو و رفت تختش کنار محزون رایحم

 زود شو خوب فقط شما.  استفهیوظ که کنمینم یکار.  دارم شتریب یقلب تیرضا خودم جور نیا دیکن باور ؟ مادر هیحرف چه نیا-

 ! خوامینم خدا از یچیه گهید. 

 : داد گوهر دست به را یآب وانیل و قرص.  کرد مرتب کمرش پشت را بالشش رایحم و شد زیخ مین گوهر

 .  زمیعز ممنونم-

 . دینوش آب از جرعه و چسباند شیهالب به را وانیل و گذاشت دهانش یتو را قرص سپس

 : زد لب رایحم و کرد تا را جانمازش نیحس حاج

 .  باشه قبول-

 . باباجان حق قبول-

 : گفت گوهر به رو سپس

 ؟ طوره چه احواالتت ؟ خانوم یخوب-

 : کرد زمزمه نیحس حاج و کرد تشکر گوهر

 !الحمدهللا-

 : گفت گوهر



 ؟ شونیزندگ خونه سر دیفرستاد رو ها بچه-

 : گفت او حرف رویپ در رایحم و داد سرتکان مثبت یمعنا به نیحس حاج

 خودشون یها خونه به نکنم فکر دنیرس جا نیا به قدر اون خدا یهابنده.  دنتید جانیا آنیم شب هر و روز هر.  نگرانتن-

 . باشند دهیرس

 .  گذاشتند یم هیما گرید هم یبرا جان از شهیهم و بود باال انشانیم یهمبستگ

 نکنه درد دستشون.  باشه خاموش شون خونه چراغ نداره تیخوب.  باشه خودش یخونه تو لیتحو سال کس هر دارم دوست-

 . ننیبب ریخ یاله

 .  شد خارج اتاق از نیحس حاج

 : گفت رایحم

 مادر؟-

 ؟ جانم-

 :افزود رایحم

 .یباش کنارمون سال هر مثل خوادیم دلم.  لِ یتحو سال گهید ساعت چند-

 دانستینم قیدق شهاب طیشرا ینگراندل ای بود داروها اثر دیبار یم صورتش و سر از یخستگ ؛ دیکش صورتش به یدست گوهر

! 

 : گفت خسته 

 ؟ کجاست شهاب-

 : کرد نوازش را او یشانه رایحم

 !لیتحو سال یبرا رسونهیم زود خودشُ  فرستاد امیپ-

 : کرد زمزمه و شد بلند تخت یرو از آرام گوهر

 . شکر یاله-

 : گفت رایحم

 .  ارمیب واست بگو یدار اجیاحت یزیچ-

 : نزند لبخند نتوانست

 . کردم استراحت تخت تو بسکه شدم خسته بزنم قدم کمی شم بلند خوامیم-

 : افزود گوهر که کرد نگاهش نگران رایحم

 ! نترس.  نداره من با یکار ها حاال حاال ئلیعزرا-

 : زد لب دلخور رایحم

 ؟ هیحرف چه نیا یدیع دم.   نکنه خدا-

 بود کرده صحبت او با گذشته روز چند که یدخترک ریدرگ فکرش ؛ رفت شیها لباس کمد یسو به آرام یها گام با گوهر

 اندازه نیا به چرا دختر آن دانست ینم.  اوردیب زبان بر چگونه دانست ینم و رفتیم رژه سرش یتو مدام یسوال.  شد معطوف

 زمان هر از تر مصمم شهاب نه اما فتدیب سرش از یدلدادگ نیا کردیم فکر.  استکرده جلوه یخواستن و زیعز شهاب یبرا

 .  کند حس و ندیبب را خواستن نیا توانستیم شیهاچشم در که یقدر به. بود یگرید

 . برگشت بود دونفره تخت کردن مرتب حال در که رایحم یسو به



 خبر؟چه دختر اون از رایحم-

 : دیپرس متعجب و چرخاند او یسو به را سرش رایحم

 ؟ یک-

 : زد لب دیکشیم دست برقش و زرق پر دامن و کت به که یحال در گوهر

 ! اتهینشر عکاس که دختره همون-

 : دیکش قیعم آه رایحم

 ؟ طورچه.  نکردم وقت گهید بوده شلوغ سرم بسکه مدتم نیا!  ستشین گفت مادربزرگش اما.  اشخونه در دم رفتم بار نیچد-

 .  کند تن را ها لباس نیهم بود گرفته میتصم نشست تخت یلبه گوهر

 . یچیه-

 : گفت رایحم ؛ دوخت چشم لباسش به سپس

  ؟ افتاده یاتفاق-

 : زد لب اقیاشت با رایحم.  دیرس گوشش به اطیح در یصدا شدن بسته و باز یصدا زمان هم که کرد باز دهان گوهر

 . داداشه حتما-

 ها آن با شانس بار نیا انگار اما برساند هاآن کنار لیتحو سال به را خودش نتواند شهاب بود نگران ؛ دیدرخش شیها چشم گوهر

 . بود اری
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 : کرد زمزمه

 . استقبالش برو-

 : گفت حرف پر رایحم

 .... دختر اون.... مادر-

 : کرد دیتاک و دیکش لباسش به یدست گوهر

 !  استقبالش برو-

 نفس.  پرسدیم سوال نفس از چرا و گذشتیم مادرش سر در چه دانستینم ؛ شد خارج اتاق از او جانب به آخر نگاه با رایحم

 شده تنگ نفس یهایزبان خوش و ها یمهربان یبرا دلش قدر چه.  بود شده پنهان نیزم ریزبه یا قطره مانند روز چند نیا در که

 . کرد فراموش را او بشود که نبود یدختر نفس.  کند درک حال را شهاب خواستن و یدلتنگ نیا توانستیم.  بود

 لب با که آن بدون و کردیم نگاه حرکاتش و او به یچشم ریز دلتنگ گوهر ؛ خوردند شام هم کنار حرف یب شهاب آمدن از پس

 یمعنادار نگاه ؛ نماند دور نیحس حاج و رایحم چشم از حرکتش.  گذاشتیم او دست کنار را مخلفات و غذا کند تعارف او به

 .  کرد تشکر آرام و دیکش دهانش به یدست دستمال با آخر در شهاب و کردند بدل و رد هم انیم

 جز ؛ ستیچ مفهومش دانستندیم خودشان تنها که یسکوت ؛ بودند کرده شهیپ سکوت!  نبود گوهر و او انیم یمشترک حرف انگار

 وضو شهیهم ؛ کرد نگاه امسالشان نیس هفت یسفره به زده نم یها چشم با گوهر.  نداشتند یحرف گرید یپرس احوال و سالم

 دلش و داشت زمان گرید ساعت کی هنوز امسال لیتحو سال تا.  دیبوس و برداشت سفره یرو از را قرآن اطیاحت با داشت

 حاج مقابل.  دوخت چشم ونیتلوز به نگران و کرد بدرقه را او نگاه با رایحم.  کند خلوت شیخدا و خودش با یاندک خواستیم

 قصد ها یزود نیا به و بود کرده رخنه دلش یگوشه بیعج ینگراندل کی.  بپرسد را نفس حال شهاب از شد ینم شیرو نیحس

 آن یبرا رایحم.  نشد گوهر از یخبر هنوز و شدندیم کینزد موعود ساعت به کم کم ساعت یهاعقربه ، نداشت را اشییرها

 اشاره او به دست با شهاب که برود مادرش اتاق یسو به شود بلند کرد قصد و برد باال را ونیتلوز یصدا کند عوض را جو که

 : گفت آرام سپس.  ندیبنش کرد



 .  مادر دنبال رمیم من. نیبش رایحم-

 با نیحس حاج.  داد تکان سر حال نیا با بود انینما شیها چشم یتو ینگران از ییها رگه هنوز اما دیدرخش شیها چشم رایحم

 از یاندک حال.  دیکش قیعم دم و داد تکان سر نانیاطم با رایحم.  نباشد نگران که داد خاطر آرامش او به اشپدرانه نگاه

 .  بود شده کاسته استرسش

.  گشود آرام را در و فشرد دست یتو را در ریگ دست آرام دینرس گوشش به گوهر از ییصدا ؛ نواخت اتاق در به یاتقه شهاب

 بست را در آرام شهاب.  شدینم تر سبک گرفتیم شدت شیها اشک هرچه انگار و بود سجده حال در سیخ یها چشم با گوهر

 .  نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند و کرد نگاه او به مهربان.  شد اتاق وارد کامل و

 مختص یشگیهم عطر نیهم هم چادرش حتم به ؛ دادیم گل یبو اتاقش ؛ داشت دوست شهیهم را گوهر پاک و یعرفان حالت نیا

 ساله شش که او و رفتیم سجده گوهر که افتاد یم ییروزها ادی به ؛ گرفتیم را وجودش سراسر آرامش.  داشت را خودش به

  با گوهر هرچند. کردیم باران بوسه را اشگونه و شدیم زانیآو گردنش از طنتیش با بود

 دیکشیم سرش یرو یدست و کردیم بغل را او رساند یم اتمام به را نمازش که ها بعد و دادیم نشان را اعتراضش"  اکبر هللا" 

 . بکاهد را شیها طنتیش که کردیم حتشینص و

 از!  گوهر نه و بود ها سال آن شهاب او نه گرید حال خورد سر نیزم یرو آرام و زد هیتک وارید به رمقیب و خسته مردجوام

 یها یمحل کم از یزندگ از خودش ؛از زد هیتک وارید به را سرش ، بست را شیها چشم خسته.  بود گذشته ها سال ها روز آن

 هر ساله هر مانند خواست یم دلش و شد یم لیتحو سالشان گرید ی قهیدق چند تا!  خاموشش یها نگاه و گوهر یروزها نیا

 .  باشند جمع نیس هفت سفره دور چهارنفرشان

 . کرد بلند مهر یرو از سر عاقبت و رفت یطوالن ی سجده دوم بار یبرا گوهر

 سرش و برداشت سجاده یرو از را حشیتسب.  بود انینما شیها چشم ریز اشک از ییها رگه هنوز ؛ خواندیم سالم و تشهد آرام

 : زد لب یدار خش یصدا با شهاب.  فرستاد نییپا را

 .  خانوم حاج باشه قبول-

 : گفت آرام یصدا با و دیکش شیهاچشم نم به یدست گوهر

 . مادر باشه حق قبول-

 ؟ یکنیم دعا که منم-

 ! بود نفر نیاول.  نکند دعا را او شدیم مگر.  نشست گوهر لب یرو یتلخ تبسم

 !دعاگوتم شهیهم.  باشم قیال اگر-

 .  نهاد شیپا یزانو یرو را آرنجش و برد باال را گرشید یپا و کرد دراز را شیپا کی ؛ نشست لبش یرو لبخند شهاب

 .  شد اجابت و یشد واسطه که یبود شما نیا خدا از خواستم یهرچ.  ینیتر قیال شما-

 به گوهر چادر از گل خوش یبو همان دانستیم ؛ کرد نگاه او دیسف چادر به شهاب کرد مکث ؛  گفت یم ذکر آرام آرام گوهر

 امن مادرش نماز چادر باشد داشته که یسال و سن هر انسان!  یپاک خوش یبو!  شیها یبچگ خوش یبو.  رسد یم مشامش

 ! شیبرا استیدن گاهیجا نیتر

 .  بود دلتنگش و داشت دوست را شهاب جانش ی اندازه به ؛ فرستاد رونیب به را بازدمش گوهر

 .  منه یقلب تین تیریخ به عاقبت-

 ! یقهر دونم یم.  کنم صحبت باهات کلوم چند دیجد سال شروع از قبل اومدم!  مادر لهیتحو سال گهید قهیدق چند-

 شیها چشم یتو اشک برق چرخاند او یسو به را سرش گوهر
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 .  کردیم ییخودنما



 .گذشته کردن قهر من سال و سن از-

 : گفت شهاب

 اما یزد ینم حرف یکرد یم نگاهم یجور نیهم.  قولم ریز زدمیم اما نکنم یطونیش دادمیم قول که افتادم ییها زمان اون ادی-

 ... نگاهت

 : افزود سپس کرد سکوت لحظه چند

 هی خوامیم ازت قبلش اما نیس هفت یسفره سر ببرمت تا اومدم.  یدار من یبرا ییواال یگاهیجا چه یدون یم خوب خودت-

 یکنامیهمراه خوامیم بارم نیا!  مادر یباش کنارم خوامیمبارم نیا یبود کنارم که ییها وقت ی همه مثل.  یکن حقم در یکار

 ! ستین زیعز اون یاندازه به یدختر چیه امیزندگ یتو... یایب راه دلم به...

 !ستیچ اودل یخواسته بزند حدس توانستیم خودش هم گفتینم

 مثل ؛ گرفت دست در را گوهر دار گل چادر یلبه و برد شیپ دست شهاب و کرد پاک را صورتش دست پشت با گوهر

 زد لب مصمم و فشرد دستش یتو را چادر.  کردیم پنهان زن چادر پشت را خودش او و رفتند یم راه ابانیخ یتو که ییهاوقت

: 

 .  کن یمادر حقش در مادر خوام یم دخترو اون -

!  داد فرو را بغضش ؛ گذاشت مهر کنار را حشیتسب.  بود حاکم شانیهردو انیم سکوت.  ماند محبوس گوهر ینهیس یتو نفس

 چشم آرام.  بود او تیخاص نیا و کشد ینم دست اشخواسته از گاه چیه به ردیبگ اشیزندگ یتو یمیتصم یوقت شهاب دانستیم

 ! بود او جانب از یالعمل عکس منتظر انگار.  دینشن را جوان مرد یها نفس یصدا گرید و بست را شیها

 یحت ای بفهمد تواسنت ینم کس چیه دیشا را چهره نیا.  ستینگر شهاب یدرمانده و خسته یچهره به و برگشت سر پشت به

 یتو خواستن و غم یوقت.  باشد بلد را نگاهش و بفهمد را استوار حال نیع در و یجد مرد نیا توانستیم او!  کند درک

 . زدیم دو دو شیهاچشم

 پنهان چادرش یها گل یرو و دیچک چشمش از اشک قطره کی و کرد نگاهش قیعم ؛ بود شهاب دست یتو چادرش یلبه هنوز

 . شد

.  بست را شیها چشم و چسباند شیها لب به را چادر نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند جوان مرد ، بست آرام را شیها چشم

 ! فشرد مشت یتو را اشحیتسب و دیگز لب گوهر

 

 

**** 

 

 .  بردارد  بودچشم دهیخر شیبرا سرگرد که یبزرگ تنگ و یماه از لحظه کی یحت توانست ینم

 یب.  انداخت یم تالطم به را نفس قلب و خورد یم تکان اطراف به و بود شناگر دشیجد تنگ یتو اشافتهی نجات مرگ از یماه

 به نفس.  بود لیتحو سال توپ یصدا منتظر و کرد یم نگاه ونیتلوز به وجود تمام به و بود کرده دراز را شیپا کی یب

 کنارشان هم زیعز شخص کی ها سال ی همه برخالف امسال ؛ دیکش سرش به یدست و کرد نگاه اش یداشتن دوست یررضایام

 ینم.  دیکش را اش گونه و نگذاشت نفس که بزند دست را چارهیب یماه که برد شیپ دست و دیخند گوشانهیباز ررضایام.  بود

 دایو ؛ داشت یبیغر حال لیتحو سال زمان شهیهم کرد یم ینیسنگ یزیچ قلبش یرو ؛ افتادیم شانیبرا یاتفاق چه امسال دانست

 .  کرد یم لیتحو را سالش یب یب کنار ها سال از بعد بود حال خوش انگار.  ختیر یم اشک آرام آرام و بود نشسته یب یب کنار

 یم دلش.  کرد دعا اش خانواده یاعضا و دوستان ی همه یبرا وجود اعماق از و انداخت روشن یها شمع به ینگاه نفس

 یم اما ؛ شود یم چه دانست ینم.  بداند مصلحت خدا که یخوب اتفاقات با ؛ باشد سال نیبهتر شان همه یبرا امسال خواست

 را سرگرد یرایگ نگاه و بست را شیها چشم لحظه کی یبرا.  زد یم رقم را ها نیبهتر شیها بنده ی همه یبرا خداوند دانست

 یتو چگونه دینفهم.  بود کرده فکر سرگرد به  ناخواسته ؛ کند باز را شیها چشم شد سبب لیتحو سال توپ یصدا آورد ادی به

 : رفت فرو یب یب آغوش

 (نو سال کیتبر یمعنا همان_  ها دیع یتو دتیع یمعنا به! )  دام و بوم دایع ِمن دتیع-



 .  کرد باران بوسه را او یگوشت صورت ؛ نشست نفس یها لب یرو لبخند

 .  قشنگم یب یب مبارک توام دیع-

 که ییها یدیع دنید با و شد ینم کم طنتشیش از ررضایام.  کرد یریخ به عاقبت طلب شانیبرا.  دیبوس را تکشان تک یب یب

 : زد لب دیام هزاران با ؛ کرد نگاه نفس به دار نم یها چشم با دایو.  کرد یم ذوق شد یم بشینص

 .  یباش داشته یخوب سال نیبهتر امسال یاله باشه مبارک نو سال-

 دایو از ؛ بود شده انینما صورتشان یتو زمانه یپا رد ستینگر زن صورت به و کرد جا به جا بغلش یتو را ررضایام نفس

 .  گفت کیتبر را او ینو سال و کرد تشکر

 : گفت ذوق با یب یب 

 ( مادر یکن شوهر دیبا امسال. ) دا یبکن یش وا اَمسال ید-

 جواب در امدین دلش یحت.  کند منعش امدین دلش ؛ است ینیریش عاشق دانست یم گرفت یب یب مقابل را ینیریش ظرف نفس

 را ذوقش و بزند یحرف بود کرده انتخاب اسم شیها بچه یبرا هم و بود برده عقد سفره یپا تا را او هم که یب یب یها حرف

 کم داشت قلبش ؛ باشد شیهابچه پدر سرگرد ؛ باشند خانه کی یتو!  سرگرد و او یها بچه کرد فکر لحظه کی یبرا.  کند کور

 وانهید را او هم فکرش دیکش سرخش صورت به دست و شد گرمش فکرش از و شد آب دلش یتو قند ؛ ایخدا شدیم ذوب کم

 بچه بزند غر و بنالد اش روزمره شیها یخستگ از کند رها او امن و بزرگ آغوش یتو را خودش خانه کار از خسته!  کردیم

 ... کردیم سرخ را را هم فکرش یوا و کردند تشیاذ ها
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 هوالفتاح

 

 گونه زدیم ضربه کمرش یرو آرام مرتبه نیچند که یحال در و گذاشت کمرش پشت دست د،یکش درآغوش را شهاب نیحس حاج

 : کرد خطابش پدرانه دیبوس را اش

 .  بابا خوام یم یخوش و ریخ طلب خدا از برات-

 موفق اشیزندگ و کار در توانست ینم اندازه نیا به نبود شیها تیحما و او اگر  شک یب ؛ فشرد خودش به محکم را او شهاب

 . بود ممنونش شهیهم و داشت اشیزندگ در ییسزا به نقش نیحس حاج باشد؛ مستقل و

 .  نشه کم ما سر از اتونهیسا شاهللا ان یحاج ممنون-

 : فشرد فیخف ؛ گذاشت شیها شانه یرو دست و کرد جدا خودش از را او نیحس حاج

 .  یبش ریخ به عاقبت یاله.  دمیند ازت یزیچ پشتکار و تالش جز ها سال نیا نیهم یتو.  جوون یش ریپ-

 .  بست را شیها چشم نشست لبش یرو لبخند شهاب

 : افزود نیحس حاج

 رغمیعل مادرت نمیبیم.  بابا مشکالت یهمه حالل گذشت و صبر که نیا بر تنها لشیدل کردم شهیپ سکوت مدت نیا یتو اگر-

 شهاب شناسمیم یاگهید هرکس از بهتر به تورو من تنده شتیآت یجوون.  اتخواسته خواهان و شده نرم انگار اشیدرون لیم

 .  کردم بزرگت خودم

 : افزود تیجد با و کرد شیصدا نیحس حاج که فرستاد نییپا را سرش شهاب

.  پشتتم شهیهم بدون و کنمیم افتخار بهت!  همت و تالش یبرا یشد زاده.  یبود دونیم نیا یبرنده شهیهم تو.  کن بلند سرتو-

 !یآیم رونیب سربلند هم متیتصم نیا یتو دونمیم

 : زد لب قدرشناسانه شهاب



 صبره کوه و آرامش منبع که شما مثل یکی بودن ها یریگ سخت نیا یهمه نیب.  یکرد کمکم هاسال نیا یهمه.  ممنونم ازتوت-

 .  کنم یم افتخار داشتنت به!  بگم یچ دونم ینم.   ِیزندگ اتفاق نیارزشمندتر من یبرا

 : گذاشت اششانه یرو دست سپس زد او پهن ی شانه یرو یابوسه و دیکش درآغوش را او گرید بار کی نیحس حاج

 یم.  ذارم یم احترام متیتصم به بدون نویا.  یبود عاقل یبچگ از شهیهم دونم یم.  پسر خوندم چشمات از من رو ها یگفتن-

 !  بده حق بهش.  درکه قابل داره تو یرو که یتیحساس خودت یبزرگ به ببخش رو گوهر.  یکن ینم ام سرافکنده وقت چیه دونم

 : دیبوس را نیحس حاج یشانیپ احترام با شهاب

 .  امر اطاعت-

 شهاب سیخ یها چشم با گوهر. گفتند کیتبر را نو سال و دندیبوس بارها را گرید هم هردو و دیکش درآغوش را رایحم آن از بعد

 که ییروزها در تا گذاشتیم قرآن یال یدیع یمبلغ لیفام یها بچه یبرا هرساله.  گفت کیتبر را شینو سال و دیبوس را

 همه یشاد غیج یصدا و داد یم یدیع را بزرگ تا کوچک از.  بدهد یدیع شانهمه به او جانب از خانم حاج است تیمامور

 حال خوش از.  ببرد بیج به دست کوچکشان یعمو تا بودند شانیها یدیع انتظار چشم یحال خوش با همه آورد یم در را شان

 یم یدیع او از روز هر بود شده شروع دیع که لحظه نیهم از کوچکش اسی دانست یم ؛ شدیم خوب حالش گرانید کردن

 .  برد یم را دلش شیها حرف با و خواست

 

*_*_*_* 

 

 یسبز یحال در یب یب.  کرد یم مبارزه اشیالیخ یها آدم با اطیح یتو و آورد یدرم خودش از بیغر و بیعج یصدا ریام

 : داد قرار مخاطب را ریام دایو.  بود کارش گرم سرش و بود گذاشته خودش مقابل یسبز تشت کی ؛ بود کردن پاک

 . هست یباز یبرا وقت بخور یزیچ هی ایب یباز بسه.  مادر ینخورد ناهار هنوز ریام-

 : زد لب بردارد دست که آن یب ررضایام

 ! آمینم.  مامان خورم ینم-

 :کرد استفاده فرصت سر از دایو ؛ زد لبخند نفس

  ؟یندار دوست رو نفس یآج پخت دست نکنه-

 لبخند و کرد یم نگاه را او که نفس به شیبایز یها چشم با. شد معطوف او به یباز از حواسش نفس اسم دنیشن با ررضایام

 : گفت کودکانه.  ستینگر داشت لب یرو

 .  هیعال یآج پخت دست-

 : زد شیرو به یچشمک نفس

 ؟ طوره چه یباز ادامه میایب بعد بخور غذاتو پس-

 هرچند ؛ کرد تشکر او از شیها چشم با و کرد نگاه نفس به قدرشناسانه دایو.  دیدو ها پله سمت به دو با و گفت یچشم ررضایام

 .  بود اش یسالمت نگران و داشت دوست را ررضایام قلبا و دید ینم را کار نیا به یاجیاحت او

 : کرد نگاه ها یسبز به خسته یب یب ؛ دیچ سفره او یبرا حوصله با

 (دراومد پدرم بشن صاحب یب) سود بوم! نیِ ب صاحاب یب-

 : رفت شیسو به و دیخند زیر دایو

 .  کنم کمکت بده اجازه.  نکنه خدا-

 اشینیب به ینیچ یب یب.  بود انینما صورتش یرو سبزه از یارده بود دهیکش صورتش به یدست که یب یب

                                           :داد



 میکن یم تالش دنیرس شکم به و خوردن یبرا که نیا به اصطاح ؟ میخور یم چقدر. ) دِ  مون ُکما یم تف ؟ میخور یَچند پهَ  دا-

 ( شکم به تف. 

 مظلوم ررضایام ؛ گذاشت سر یرو یشال و کرد مرتب را شیمانتو.  نکند دایپ درز رونیب به اشخنده یصدا تا دیگز لب نفس

 .  رفت اش صدقه قربان و دیلرز او یبرا دلش.  گرفت یم لقمه خودش یبرا نان با و بود نشسته سفره یگوشه

 ؟ یآج یریم کجا-

 :برگشت دیام یسو به بست یم را شیمانتو یدکمه نیآخر که یحال در

 ! باش خودت مراقب.  داره کار جا چند یآج.  رونیب دوستم با کمی رمیم-

 : گفت یدلتنگ با و داد تکان سر قانع ررضایام

 ؟ باشه برگرد زود-

 یتا کی یب یب.  دیبوس را سرش رفت شیسو به و گفت یچشم
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 تنگ اشدردانه یبرا دلش زود به زود ؛ برود رونیب به نفس خواست ینم دلش گاه چیه که بود او به اگر ؛ برد باال را شیابرو

 .  شد یم نگرانش و شد یم کنده جا از دلش رفتن رونیب بار هر با و شدیم

 (؟ مگه پدربزرگته یعروس یدیرس خودت به قدر چه که نیا از هیکنا. )یِکرد راتیم بو خوت یچند-

 .  بود شده سرخ یب یب یطعنه و حرف از اما داد نشان یسبز کردن پاک سرگرم را خودش دایو

 : انداخت ینگاه خودش به متعجب نفس

 ؟ راتمیم بو کجا.  یسادگ و سر نیا به من ؟ یبیب وا-

 : نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم یب یب

 ( دنبالت فتنیب پسرها تا برو. )  دات نید بِنن کُرَگل تا صحرا برو-

 : افزود یب یب و زد خنده ریز به یپق هم نفس بار نیا

 که دارم دوستت! )کنه لتیس چپ یکی بومیا ترو زهله!  پات ریز امهیت.  یفیخِ  قَِله!  رینگ دلت وه.  گومتیا که خومتیا دا-

 ( کنه نگاهت یکی ترسم یم.  پات ریز چشمم یقشنگ یلیخ.  گمیم بهت نارویا

 : گرفت یشتریب عمق لبش یرو لبخند نفس

 . چشم.  من بگردم چشمت و تو دور-

 : کرد نازک چشم پشت یب یب

 نیا چرا اصال) کمت یم نکنه َچقو ید یکی! ِگل بنه کندت دیجد سال ید ؟ یخیا رهیم!  مردم یم بکنه نما نما خوش با نه دَُور-

 ( رونیب نرو نیزم رو بزار رو باسنت دیجد ؟سال یخوایم شوهر.  یکن یم انینما خودتو قدر

 بار نیا نتوانست.  آورد یم در را شان همه خنده امر نیهم و دیرس یم اش گذشته دیعقا و شوهر به یبیب یها حرف ته و سر

 . رفتیبپذ منت یدهید به را یب یب یها هیتوص.  دیفهمینم را یب یب یها حرف یمعن ررضایام که بود آن اش یخوب بخندد آرام

 یتو.  برود راه یاندک و برود خانه رونیب داشت اجیاحت.  کردیم دق و آوردندیم هجوم شیسو به وارهاید ماندیم خانه یتو

.  شد ادغام یب یب یصدا با خانه زنگ یصدا ؛ کند پا به را شیها کفش تا نشست پله یرو ؛ بردارد قدم ها کوچه پس کوچه

 شام گذشته شب که رضا و رعنا جز دیایب شان خانه به یدنید دیع که نداشتند را یبود؟کس آمده یکس چه روز از ساعت نیا یعنی

 به و کرد پا به هم را گرشید کفش و گفت یچشم.  کند باز را در که گفت او به و دیکش کار از دست یب یب.  بودند مهمانشان



 با و گرفت چادرش یلبه به یدست رایحم.  شد خاموش آشنا زن دنید با اشهیک یصدا دم همان و گشود را در.  دیدو در یسو

 : زد لب زنان نفس نفس و بود مانده باز دهانش نفس.  دوخت چشم او یپا تا سر به نگران یها چشم

 ... ییموال خانوم... جا نیا... شما-

 : زد لب مهربان یها چشم با رایحم

 ؟!کردم فراموشت یکرد فکر. یکرد تعجب ؟ زمیعز جانم-

 او دنید از که قدرآن.  دوخت چشم او محجوب و مهربان صورت به لحظه چند کند کار چه تیموقع درآن دانستینم که نفس

 بسته یلبنان صورت به را رنگش یآب شال رایحم.  بخورد ُجم کنارش از خواست ینم دلش که شد یم ریسراز دلش به آرامش

 .  کردیم بندهیفر را اش چهره و بود

 : زد لب شرمسار نفس

 ... شما دیببخش.  سالم...س-

 .  شد ریسراز اششانه یرو و افتاد سرش از شال

 : دیکش نفس سرخ یگونه یرو دست و شد کینزد گرید گام کی رایحم

 ! شکر یاله.  شد روشن جمالت به چشمم عجب چه ؟ یخوب.  دخترم ماهت یرو به سالم-

 .  نداشت را کند نگاه رایحم یها چشم به که آن یرو ؛ برد نییپا را سرش

 چشم ؛ بود دهیرس خواستیم که یآرامش آن به نفس حال ؛ دیکش درآغوش را او و شد کینزد گرید گام وی یدلواپس با رایحم

 : کرد خطابش یمشهود یدلخور با رایحم.  فرستاد اشهیر به را او چادر عطر و بست را شیها

 راه هزار دلم ینگفت ؟ بشم مواجهه نبودنت با و امیب که ؟ نفس آره ؟ خالص و مکه یحاج یحاج یبر ؟ دخترم بود رسمش نیا-

 ؟ شهیم تنگ برات دلم ینگفت ؟ زمیعز رهیم

 .  کند دفاع خودش از چگونه و دیبگو چه دانست ینم سوختیم شیها چشم ؛ نشست لبش یرو یخجل لبخند نفس

 : کرد نگاه او سرخ یها چشم به و داد فاصله خود از را او رایحم

  ؟ شدم نگرانت قدر چه یدونیم ؟ زدم زنگ تیگوش به بار چند یدونیم-

 : داد قورت را بغضش نفس

 مونیپش بعدا بگم یزیچ هی یناراحت اوج یتو بودم نگران.  ییموال خانوم نبود مساعد حالم.  کنم صحبت تونستمینم دیکن باور-

 !  امشرمنده.  بشم

 : دیکش نفس صورت یرو دست رایحم

 چه بگو خودت ناراحتم ازت یلیخ هم دمتید حالم خوش هم.  دلتنگتم یلیخ.  دارم حرف برات یلیخ.  یاله باشه شرمنده دشمنت-

  ؟ آخه کنم اتهیتب طور

 : گفت صادقانه و دیچک اشگونه یرو اشک نفس

 .  کنم نگرانتون خواستم ینم. خارجه من یعهده از شما کردن ناراحت دیکن باور.  ییموال خانوم دیدار دوست که هرجور-

 :گفت یساختگ اخم با ؛ دیبوس را سرش و کرد بغل را او گرید بار کی رایحم

 . شد بهتر حالم قدر چه دمتید که االن یدون ینم. زدلمیعز ؟ دختر آدیم دلم مگه-

 : فشرد را او دست و نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

.  رهیبگ دستمو ستین یکس. خودمم مسببش انگار که ییاهویه یتو شدم گم دیکن درکم منو توروخدا یول.  نیریگ دل ازم دونمیم-

! نیزم یرو بشم آوار که اماشاره کی منتظر.  گرفته عالم و آدم از دلم. کنند قضاوتش دیبا همه انگار که یاتهام انگشت اون شدم

 .کنم هیگر خون تا تو بگه بهم یکی منتظرم
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 ! عقلم منطقم احساساتم قلبم نیب ، ییموال خانوم امافتاده ریگ. نذاشتم سر پشت رو یخوب یروزها دیکن باور

 گوش دانست یم که یزن یبرا هم آن ؛ بود شده باز دلش و درد سر انگار و رفت یم نییپا و باال شدت با اش نهیس ی قفسه

 . است شیها حرف یشنونده بخواهد که وقت هر تا شیها

 برادرش به عالقه توانست یم شیها چشم از.  دیبوس را اشیشانیپ محبت با و دیکش آغوش در محکم را او گرید بار کی رایحم

 یب را یدلدادگ نفس یها چشم.  نبود یسخت کار بود قیدق تینها یب که ییاو دید از نیا و داشت دوست را شهاب نفس ؛ بفهمد را

 . کردندیم داد

 :کرد سرخم

 ؟ اممرده من مگه ؟ بشه آوار خانوم نفس ذارمیم من مگه.  جونت از دور.  زمیعز جون از دور-

 مادرش که بود شده یابچه مانند د؛یلرز رایحم آغوش در بود کرده دایپ شیها یسردرگم و یدلتنگ یبرا یپناهگاه انگار که نفس

 شیها اشک.  کرد رها او آغوش یتو را خودش و نهاد رایحم یها شانه یرو و کرد بلند آرام را شیها دست باشد کرده گم را

 : گفت یلرزان یصدا با گرفت شدت

 یم حس. آوردم کم.  شدم یم خفه داشتم.  ایدر یتو بودم افتاده انگار.  دید ینم منو یشکیه انگار!  بودم خسته یلیخ!  دیببخش-

 ... خدا به..  ییموال خانوم نبود کردنتون تیاذ قصدم.  باشم تنها دیبا کنم

 :کرد نوازش را او کمر رایحم

 ! یدار حق.  زمیعز باش آروم ؟ نشناسم تورو من شه یم مگه!  دونم یم.  دخترم دونم یم-

 :دینال یدردمند با نفس

 . نباشه یکس که ییجا برم خواستیم دلم.  دمیبر انمیاطراف یهمه از.  آوردم کم-

 یم شیدایپ رفت یم هرکجا و گذاشتینم شهاب کند فرار خواستیم هم خودش اگر یحت نفس ؛ نشست لبش یرو یلبخند زن

 .  است خواهانش جوره همه که گرفته قرار شیرو شیپ شهاب مانند یمرد بود حال خوش او یبرا ؛ کرد

 : گفت تیجد با و.  برد او یچانه ریز دست کرد جدا خودش از را او رایحم

 ؟ یکش ینم دست هات خواسته که بگو.  زمیعز بگو کن نگاه هام چشم یتو!  یستین و ینبود دنیکش پس پا آدم تو اما-

 شیها اشک دست با کرد ضعف اش ییبایز و او یبرا دلش رایحم.  کرد بسته و باز را سشیخ یها پلک ؛ دیلرز نفس ی چانه

 .  کرد پاک را

 : افزود مصمم

  ؟ نه مگه-

 . داد تکان را سرش و بست مکث با را شیها چشم سیخ یها مژه با نفس

 : نشست لبش یرو یلبخند رایحم

 هنوز تو.  زمیعز ستین درست روندن چوب هی با رو همه.  دخترم ستین یخوب میتصم سرت پشت ها آدم گذاشتن جا و رفتن-

 ... شدن خسته یبرا زوده... اریبس نرفته یها راه... یجوان یلیخ هنوز ؛ یدار نرفته راه یلیخ

 . شد خانه وارد رایحم فرستاد نییپا را سرش ؛ کرد سکوت نفس

 ! متاسفم-

 : فشرد خودش به را او و کرد حلقه اش شانه دور دست رایحم

 یم یکار نیچن باشم تو یجا منم اگر دیشا یهست و یبود سنت از تر پخته یلیخ تو!  خطاهاش و آزمون و یجوان.  زدلمیعز-

 ... گرفته ها آدم از دلت دونم یم.  برداشته ترک دلت دونم یم!  کردم



 : زد لب رایحم و دیکش قیعم آه نفس

 اتهام انگشت خوامینم.  کنم قضاوتت خوامینم.  دلت یها درد واسه بشم یدرمون ،یبگ بهم خواد یم دلت یهرچ تا اومدم من-

 !رمیبگ سمتت

 : گذاشت نفس دل یرو دست

 تو شه ینم روم هم و ام شرمنده زده مادرم که ییها حرف بابت مقابلت  هم!  شنوم یم.  یبگ رو شده تلنبار جا نیا یهرچ-

 یم ام نداشته دختر مثل و یمحترم من یبرا قدر چه.  دارم دوستت قدر چه یدون یم خوب خودت.... اما کنم نگاه صورتت

 . یمون

 . دیفهم یم را شینگاها و او خوب قدر چه و داشت دوست را او قدر چه.  کرد نگاهش سیخ یها چشم با نفس

 !دیبزرگوار.  ییموال خانوم دیباش شرمنده بابتش که دینبود و دیستین یاتفاق چیه مقصر شما-

 :کرد نگاهش مادرانه دیکش او بلند یموها به یدست گرفت یشتریب عمق لبخندش رایحم

 به و کرد یم باز برام درو اش یذات یخونگرم با ات یب یب.  ینبود و ومدمیم بار هر.  بود سخت برام قدر چه یدون ینم-

 مقابلش من اما نداشت خبر یچیه از انگار هرچند. دمیکش یم خجالت شیها چشم مقابل.  کرد یم استقبال ازم شکل نیبهتر

 . کردم یم خجالت احساس

 : دیپرس و دیکش یسرکش یب یب

 (؟ مادر بود یک)  ؟ یب یک دا-

 : کرد پاک را شیها اشک دست پشت با نفس

 .  یب یب ییموال خانوم-

 : گفت شوق با یب یب

 .  شاد شاد-

 : گرفت قاب را نفس صورت.  آورد نییپا را شیصدا زد شیرو به یمهربان لبخند رایحم

 بگم که!  نمیبب رو داداشم یامانت تا اومدم.  نمتیبب تا جا نیا اومدم امروز اما.  نفس میآر یم کم زمان میبزن حرف صبح خود تا-

 ؟ یشیم برادرم یخونه عروس

 را لبش درون از.  رفت در دستش از شیها نفس شمار.  افتاد تپش به قلبش و گرفت رنگ شیها گونه نفس شیهاحرف دنیشن با

 : کرد مطرح را سوالش گرید بار کی رایحم و دیگز

 ؟ یدار دوست و شهاب!  شیپ و پس یب و تعلل یب راست و رک پرسم یم ازت سوال هی-

 دو رایحم نگاه یتو شیها چشم مردمک.  دیدو یم صورتش به گرما آمدیم که اسمش.  داد قورت را دهانش آب یسخت به نفس

.  دوخت چشم او دهان به منتظر چنان هم اما ندیبش زن لب یرو نرمک نرم لبخند شد سبب شیها العمل عکس نیهم و زد یم دو

 : گفت آرام شد دار نم شیها چشم نفس

 .  ادیز یلیخ-

 لب رایحم
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 : زد لب زده خجالت نفس.  کرد نگاهش براق یها چشم با و گرفت را رنشیز 

 ... مادرتون.... اما-

 : زد لب نانیمیاط با رایحم



  باشه؟!  من به بسپار رو بعدش به جا نیا از.  نباش یچیه نگران-

 : کرد دعوت آرامش به را او زد یم موج رایحم یها چشم در نانیاطم

 ؟ یدار نانیاطم من به-

 : داد تکان سر شیپرتشو نفس

 ... زمیبر بهم رو یکس آرامش خوامینم اما.  دارم نانیاطم-

 : دیکش اش گونه یرو دست رایحم

 .  منتظره بزرگت مادر شیپ میبر ایب.  خدا به توکل! یآرامش خود تو-

 ! ییموال خانوم اما-

 بابت یریگ دل و ندهیآ از ترس!  بود دهیبر را امانش یدلواپس و ینگران!  بود پنهان نفس گفتن اما نیهم پشت حرف هزاران

 !  گوهر یها حرف

 : کرد خطابش بخش آرامش و بست را شیها چشم مکث با رایحم

 دلت یریگ دل دونم یم.  پشتتم جوره همه.  نفس کنهیم تیکفا من یبرا دیباش داشته دوست رو گهید هم شهاب و تو که نیهم-

 هات ییتوانا به.  شهیم تو یفتهیش باالخره اونم مهربونت و بزرگ روح اون با دونمیم اما شهینم صاف مادرم با حاالها حاال

 ؟ باشه.  دخترم دارم مانیا

 در درگاه در و بود شسته را شیهادست یب یب.  بود ریگ نفس شیبرا رایحم جانب از تیحما همه نیا حجم ؛ دیکش قیعم دم نفس

.  بود گرفته دست به را مجلس یب یب و نشستند هم کنار ییرایپذ سالن یتو یپرس احوال و سالم از پس.  بود ستادهیا انتظار به

 بود کرده پنهان او پشت را خودش ییها جور کی و خورد ینم جم شیجا از و نشسته نفس کنار ررضایام.  کرد آماده یچا دایو

 . 

 که یب یب.  نشست یب یب کنار و کرد تعارف شان همه به یچا دایو ؛ دیکش نیزم یرو را شیپا یدیببخش با و گفت یآخ یب یب

 لب یرو لبخند و کرد یم کمکش لبخند با نفس و داد یم را رایحم جواب ظیغل ی لهجه با بزند حرف یفارس بود سخت شیبرا

 .  آورد یم رایحم

 : گفت یب یب

 ! ( بودم انتظارت چشم.  یاومد خوش! )  یویب تا مندُم ره به هیت!  یدیاو خوش-

 تشکر رایحم.  کرد زمزمه را یب یب حرف یمعن گرفت یم مقابلش را قندان که یحال در نفس و ستینگر یب یب به گنگ رایحم

 : افزود و کرد

 .  دیدار محبت.  جان مادر دمیم زحمت شمارو آمیم وقت هر-

 : زد شیرو به یگرم لبخند یب یب

 ! بو کنارش!  بو دمش هم! بوم ناره یشکیه مو نفس-

 سرش نفس ، نبود کردن یمعن به یاجیاحت.  نشست شیگلو یتو بیس یاندازه به ناخودآگاه یبغض یب یب حرف نیا دنیشن با نفس

 ؛ داشت یاندک شناخت گرمش خون مردمان و یاریبخت قوم از.  دوخت چشم رنگش خوش یچا وانیل به رایحم و فرستاد نییپا را

.  کند گوش هاساعت او و بزند حرف زن ریپ آن خواستیم دلش و بود ندیخوشا شیبرا کرد یم دایپ یب یب کنار که یخوب حس

 : گفت یگرم دل با

 .  مادر ییدارا نیبهتر نفس یبرا شما داشتن-

 بزرگِ  و است برقرار نفس و او انیم یسرد ی رابطه که بود مشخص اما شد یم نفس مادر زن نیا ؛ کرد دایو به ینگاه سپس

  کرد یم زاللش یهاچشم با که ررضایام به یلبخند و سوخت زن حال به دلش.  است یبیب همان نفس

 : گفت آرام و کرد یایسرفه تک بکشد شیپ را بحث که کرد چهارتا دوتا دو رایحم

 .  بذارم ونیم در شما با رو یصحبت تا دمیرس خدمتت امروز مادرجان-



 یم جمع دست با را نبود هم مشاهده قابل که را زیر یها کرک و دیکش یم فرش یرو که یدست ؛ شد خم جلو به یاندک یب یب

 .  ماند فرش یرو حرکت یب دستش رایحم حرف دنیشن با کرد

 : کرد نگاهش وجود ی همه با

 !رهیخ ؟ جونوم-

 :  گفت آرامش با و نشست لبش یرو لبخند دیکش چادرش به دست و زد پلک رایحم

 تالش و بینج قدر نیا که نفس مثل یدختر داشتن افتخاره باعث واقعا.  درستتون تیترب نیا با گفت احسنت شما به دیبا!  رهیخ-

 .باشم داشته نفس مثل یدختر داشتم دوست شدم آشنا باهاش یوقت از  . گره

 : گفت آرام نفس ؛ کرد تشکر و زد لبخند یب یب

 .  دیدار اریاخت-

 : افزود یب یب به رو و گذاشت نفس دست یرو دست رایحم

 از یخواستگار یبرا دیکن نییتع رو یروز دیبدون قابل البته و دییبفرما اجازه شما اگر تا!یریامرخ یبرا دمیرس خدمت امروز-

 ! برادرم یبرا نفس دخترتون

 .  ستینگر بود بافته خودش یهادست با یجوان در یبیب که یبافتدست یمیقد یقال یهاگل به جوان دختر نگاه

 یبرا که بود گانهیب شیرو به رو دخترک با قدرآن ؛ شد خارج اشنهیس از آه و ستینگر نفس به آشکار یحسرت با دایو

 ! دوخت چشم کرد یم نگاه رایحم به متفکر که یب یب به وجود ی همه با! خواستندینم نظر او از هم اشیخواستگار

 دخترکش کهنیا فکر!  انداخت بود شده سرخ بناگوش تا که نفس به ینگاه!  بود یادهیچش گرم و سرم و دهید ایدن زن یب یب

 یندهیآ یبرا ینگران و عالم غم هم و رساندشیم عرش به و کردیم حالشخوش هم دیایب شیبرا خواستگار که شده بزرگ قدرآن

 . زدیم چنبر دلش یتو نامعلومش

 :  دیکش قیعم دم ؛ کند ریتعب یحرف توانستینم نفس سکوت از ؛ دیکش صورتش به دست

 (کردم بزرگ دندون و چنگ با دخترو نیا من یدونیم) ؟ یدون!  ِکردُم َگپ ِدندون و چنگ با دَور یا مو-

 :  گفت تیجد با یب یب و کرد ریخ طلب او یبرا رایحم

 (ه؟یکار چه مشغول برادرت) کنه؟ چه وتیگ-

 :  گفت رایحم

 !کنهیم کار دولت یبرا-
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 کردن مشغول یبرا جمله کی نیهم و کردیم کار دولت یبرا.  دیکش شیپاها یرو دست یب یب و آمد باال باره کی به دایو سر

 . کردیم تیکفا دایو فکر

 :  افزود رایحم

 !  برسه سرانجام به یاله میبرس خدمت دییبفرما اجازه.  مادر کنمیم نیتضم جوره همه رو برادرم-

 . بود گذاشته نفس سر به سر گذشته ساعت چند انگار نه انگار ؛ نشست شیگلو یتو یبد بغض یبیب

 دهینکش یسخت کم اشیزندگ یتو نفس. بود نگران بدهد یباغبان چه دست و کند مواظبت اشیزندگ گل از یکس چه کهنیا فکر از

 . بود ها نیبهتر مستحق و بود

 :  زد لب ردیبگ او از چشم کهآن یب ؛ داشت وا شک به را او نفس سکوت و رهیخ نگاه

 ! (بگه خودش یهرچ) بگه خوش یهرچ!  خوشه وا سالح-



 .  بزند یحرف او بود منتظر انگار ؛ کرد نگاه نفس به رایحم

 : گفت آرام نفس

 .. باشه نداشته یحرف یب یباگر-

 . شد دار نم آشکارا شیهاچشم دیلرز دلش یب یب

 : رفت ادبش و نجابت یصدقه قربان و بست را شیهاچشم مکث با

 (ادیب من واسه یدار یدرد هر! ) مو یس قضات-

 ! کرد اعالم را تشیرضا آرام حیمل لبخند با او و داد تکان تیرضا یمعنا به را سرش رزنیپ

**** 
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 هوالوهاب

  

 ررضایام نفس ؛ رفت آشپزخانه یسو به دایو ؛ شد حاکم انشانیم ینیسنگ جو.  بردند سر به سکوت در همه رایحم رفتن از بعد

  بزند یحرف او دانست یم اما نداشت یخبر شد یم یروز چند شهاب از.  رفتند اتاقش یسو به خودش همراه به و کرد بغل را

 دوست یرایحم یخال یجا به و دیکش یسرک اتاقش داخل از ؛ بود گرم او به دلش.  کرد خواهد یعمل یطیشرا هر تحت

 دانست ینم اصال.  ردیبگ آرام توانست ینم کردیم برخورد اشنهیس به یجور کی هم قلبش بود گرمش ؛ دوخت چشم اشیداشت

 و شد یباز مشغول ررضایام.  شود یم گرید روز چند قایدق است گرفته را اش اجازه یب یب از رایحم که یخواستگار روز آن

 با او.  است قتیحق نیع اش همه ؟ نبود که خواب ؟ یعنی شد یم عروس داشت یجد یجد ؛ کرد نگاه خودش به نهیآ مقابل او

 یرو دست نشست لبش یرو نرمک نرم لبخند بود اش برازنده بودن گاه هیتک قدر چه ؛ بود یجد و سخت یادیز که یمرد شهاب

 بست را شیها چشم ؛ دیکش قیعم دم و گشود را اتاقش ی پنجره کرد یدیشد یگرما حس ؛ دیگز لب و دیکش دارش تب یها گونه

 .  کردیم گلگون را شیها گونه و آوردیم بند را نفسش که یافکار.  داد پر و بال اش دخترانه افکار به و

 *** 

 لب یرو را لبخند و آورد یم در نشانآتش نیماش یصدا دهانش با یکسر.  بودند ها بچه یها یکاردست کردن درست حال در

 . بود ییتماشا اریبس شیها طنتیش.آورد یم رعنا یها

 :  گفت آرام نفس

  ؟ یکسر یبابا خبر چه-

 :  زد لب مشغول یفکر و یدلتنگ با ؛ انداخت باال یا شانه رعنا

 یخبر چیه هم دیع التیتعط یتو. اش بچه دنبال ادیب روز هی کنه ینم وقتم گرمه کجا سرش دونه یم خدا!  ستشین مردک.  چیه-

 !   مهد آورد اش عمه رو یکسر امروزم.  نبود بند ییجا دستم عمال!  نبود ازش

 :  زد ضربه رعنا یپا به زیم ریز از نفس

 .  حاال نباش عیضا قدر نیا-

 :  کرد کینزد مقوا به گرید دست با را یچیق و رفت ور مقوا ی گوشه با ؛ کرد بغض رعنا

 یم یول.  شم یم متولد دارم روز هر انگار!  هیخوش حال چه یدون ینم!  نفس کردم الیخ و فکر خودم واسه یالک!  دونم ینم-

 !  پوچ فکر اش همه.  توهمه اش همه دونم

 :  نشست نفس لب یرو لبخند



 یمرد اون واال.  اشتباهه دگاهتید نیا.  توهمه یکن فکر که شه ینم.  شه یم یچ آخرش میببن بذار تو حاال.  وونهید دونم یم-

 ! ؟ توهه با مشورت ریگیپ قدر نیا چرا وگرنه.  بهت داره ییها حس هی انگار دمید من که

 :  افزود دیکش یا پروانه و زد لب یدانم ینم رعنا

 !   نیهم.  اس وابسته من به یکسر چون-

 :  افزود یمهربان با یمطلب یادآوری با رعنا داد تکان نیطرف به یسر نفس

 افهیق گهید یها یمرب.  مبارک دتیع خاله گفت یبهداشت یشیآرا مشگل خوشگل لوازم از پر آورد پاکت هی دیع واسه ام بچه-

 .   خجالت از شدم آب.  بود یدنید هاشون

 :  شد خم جلو به جانیه با نفس

 !   یخور تک نامرد ؟ نمیبب ؟ کو-

 :  گفت آرام رعنا

 .   کنم قبول تونم ینم.  داده باالش پول یلیخ.  متهیق گرون و مارک یلیخ مشخصه.  بفرستم پسشون خوام یم-

 .   بود کرده رنجور اندازه نیا به را او مسئله نیهم دیشا و یکسر پدر از بود ناراحت دلش یتو هرچند

 .   اوردیب انیم به را رعنا تعجب که بود شده سبب نیهم و بود شده کم شیها طنتیش و یکسر یصدا حال

 :  گفت نفس

 .  داره دوستت یلیخ.  ذاره یم ریتاث اش هیروح تو ؟ ها ببره یند بچه به حداقل.  رعنا زشته-

 :  دیکش قیعم آه رعنا

 !  گمینم یزیچ یکسر یجلو نه.  بابا دونمیم-

 :  گفت نفس

 .   یبد پس رو هیهد زشته صورت هر در یول-

 :  زد لب رعنا

 .   واال بگم یچ-

 :  دیپرس یرکیز با نفس

  کلک؟ ؟آره نداده بهت رو هیهد دیبا که یاون چرا یناراحت-

 یم درد به دلش. شود استفاده لهیوس عنوان به بچه آن از و دهد قرار واسطه را یکسر خواست ینم دلش ؛ دیکش قیعم نفس رعنا

 .  آمد

 :  کرد زمزمه

 .  ییجورا هی.  آره-

 یباز و بود ها بچه کنار که یمرب اسمنی.  کرد معطوف سالن یسو آن به را شانیهردو توجه ها بچه غیج و همهمه یصدا

 :  آمد رعنا یسو به وحشت و ینگران با کرد یم تماشا را کردنشان

 .  ایب توروقرآن.  کرده تشنج کالست یها بچه از یکی.  رعنا-

 !   شیپا مقابل درست افتاد نیزم یرو یبد یصدا با و خورد سر دست از یچیق رعنا

 بچه نیا.  نبود کردن غش وقت حال آمد خودش به ؛ گرفت بر در را وجودش سراسر وحشت و بست خی بدنش یدما باره کی به

 !   بودند خودش یها بچه انگار تکشان به تک ها



 زشیعز یکسر جان مهین جسم با دیرس سالن به یوقت ؛ دیلرز تنش و آمد چشمش مقابل شیها بچه تک تک برسد یباز سالن به تا

 یم کوچکش پسرک.  شد یم چالنده مشتش یتو اشیداشتن دوست شرک یباز اسباب و بود دنیلرز حال در که شد رو روبه

 ؛ دیچک چشمش ی گوشه از اشک و ماند حبس رعنا ی نهیس یتو نفس.  بود شده کبود ژنیاکس کمبود خاطر به شیها لب و دیلرز

  ؛ شد کنده جا از قلبش.  کرد یم ریتعب را یزیچ چه امروزش حال پس بود شده خوب که یکسر

 :  دینال یمرتعش یصدا با

 .   دیکن خبر اورژانس-

 از را او تا برد یکسر یها لباس به دست شتاب با.  کنند خارج سالن از را ها بچه کرد درخواست ها یمرب از سپس
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 خواست ینم دلش و دیلرز یم خودش یها دست.  باشد تر راحت شیبرا تنفس تا چرخاندش پهلو به سپس.  کند آزاد لباس بند

 قصد انگار و بود عرق از سیخ یکسر رنگ ییطال یموها. زدند یم قلبش به ریت انگار.  ندیبب یتیوضع نیچن در را یکسر

.  شد دهیکش آتش به صحنه نیا دنید با رعنا جان ی همه.  خورد یم زیل دستش از یماه مانند شود کم بدنش لرزش نداشت

 :  دینال بود کرده گم طیشرا آن در که ییپا و دست با و محزون

 ...  جان یکسر... یکسر-

 از اورژانس زود یلیخ.  سوخت یم یکسر حال به دلش و بود نگران ؛ گرفت را اورژانس ی شماره گرید بار کی نگران نفس

 اتفاقات لیتحل قدرت رعنا.  برسانند را خودشان خواست ها آن از و گرفت تماس یکسر ی خانواده به مهدکودک ریمد ؛ دیرس راه

 یکسر پدر حال دانست ینم.  کرد دعا پسرک شدن خوب یبرا دل در.  دید یم را یکسر فقط شیها چشم و نداشت را اطرافش

 .   داشت استرس و شود یم چه خبر نیا دنیشن با

 **** 

 را یکسر قدر آن.  دییبو و دیبوس را او سیخ یها چشم با یکسر بزرگ مادر ؛ دیکش یکسر خواب در غرق صورت به یدست

 :  زد لب سرافکنده رعنا.  رساند مارستانیب به را خودش هیسراسم اشنوه یجسمان حال دنیشن با که داشت دوست

 .   کرد یم یباز ها بچه با داشت بود خوب حالش.  شد یچ دمینفهم لحظه هی دیکن باور-

 :  گفت یدار خش یصدا با فخر خانم

 .   دخترم ممنون.  گذشت ریخ به الحمدهللا.  زمیعز دونم یم-

 :  زد لب محزون سپس

 !   بنده بهش نفسم. رمیم یم بشه کم سرش از مو هی-

 پدر دانست ینم.  اوردین زبان بر را بود کرده مشغول را ذهنش شدت به که یسوال و کرد پاک را اشکش دست پشت با رعنا

 .   یطیشرا نیچن در هم آن کجاست یکسر

 :  گفت زد یم صدا مامان را فخر خانم و بود خودش یها سن هم که یجوان دختر

 .   رسونه یم رو خودش گفت زد زنگ کامران-

 بود او منتظر نفس ؛ شد خارج اتاق از یدیببخش با.  باشد یکسر پدر که زد یم ییها حدس اما بود یکس چه کامران دانست ینم

  ! 

 :  دیپرس رعنا به رو نگاهش با

  ؟ طورهچه حالش-

 .   مونم یم من برو یخوا یم تو.  بهتره.  دهیخواب-



 :  نهاد او ی شانه یرو دست گرفت ینم جا دلش که نفس

 .   مونمیم کنارت.  شه یم یچ مینیبب سایوا ؟ برم کجا نه-

 :  نشست راهرو یتو یصندل یرو و دیکش قیعم دم رعنا

 .   نفس ببخش.  باشه-

 .  فشرد فیخف را آن و گذاشت اششانه یرو دست نفس

 .    وونهید هیحرف چه نیا-

 و شتاب با یها قدم یصدا گذشت قهیدق چند ؛ ستینگر نفس و خودش یورزش یها کفش به و برد نییپا را سرش رعنا

 .   کرد معطوف راهرو یانتها به را شانیهردو توجه یامهیسراس

 صورتش به تینها یب که دهیژول ییموها با!  داغان خسته.  کرد مشاهده بود آشنا تینها یب نفس یبرا اش چهره که یجوان مرد

 آمد خودش به آرام رعنا.  آمد شانیسو به یکسر پدر بود زده حدس درست!  بودش دهید بار کی شناختیم را مرد نیا ؛ آمد یم

 داد را شانیهردو جواب اخم با جوان مرد بود پدرش به هیشب تینها یب یکسر ؛ کردند سالم هردو شد بلند یصندل یرو از و

 :  دیپرس جانب به حق رعنا به رو سپس

  ؟ کجاست یکسر-

 !  بود پسرش نگران داشت هم حق و دیبار یم صورتش و سر از یآشفتگ

 .   بود مشهود حرکاتش در یکالفگ دیکش شیموها به یدست جوان مرد.  کرد اشاره اتاق به رعنا

  ؟ شد چش هوی.  بود خوب حالش که یکسر-

 :  کرد نگاهش مردد رعنا

 ...  شد یچ دونم ینم-

 :  دیغر آلود عتاب شد سرخ صورتش باره کی به جوان مرد

  ؟ خانوم یچ یعنی-

 :  افزود فخر.  کرد خوش جا شیابروها انیم یکمرنگ اخم رعنا

 من ی بچه ؟ قولتون بود نیهم ؟ دیکن یم یدار امانت یطور نیهم ؟ شد یچ هوی دیدون ینم و شمان دست ریز مردم یها بچه-

 !  حساس طشیشرا

 کند صحبت نیچن نیا او با مرد نداشت توقع انگار زد پلک بار نیچند رعنا.  ستادیا عقب گام کی مرد خشم از واج و هاج نفس

 :  گفت و کرد یا سرفه تک

 یم یباز دوستاش با داشت بود خوب حالش دیکن باور!  متفاوته خودش یها سال و سن هم با یکسر طیشرا میدون یم ما ی همه-

 .  کرد

 .   دیکن گوش فخر یآقا-

 :  برد باال را دستش فخر

.  من یبرا جواب نشد که نیا! هستن حواس یب نیچن نیا کارکنانش یوقت بشه زده گل دیبا مهدکودک اون در.  دیکن گوش شما-

   ؟ دیبد منو جواب یچ دیخواست یم شد یم کم سرش از مو کی امبچه اگر

 :  زد لب یلرزان یصدا با.  نشست شیگلو یتو بغض رعنا.  کرد یم فوران مرد یها چشم از غضب و خشم

 داشت.  بودم یکسر مواظب شهیهم من.  دینکن یانصاف یب! ستین هم شما کمتر نباشه شتریب اگر جان یکسر یبرا من ینگران-

 ...  کرد تشنج هوی... کرد یم یباز

 و بست هم یرو به محکم را شیها دندان.  کرد مشت را شیها دست رعنا چشم ی گوشه از یاشک قطره کی دنید با فخر یآقا

 !  فشرد



 :  رفت عقب گام کی

 ...  اما ستمین شرمنده خودم وجدان مقابل.  کردم عمل قولم به من.  دیمختار دیریبگ گل دیخوا یم رو هرکجا در-

 :  زد چنگ یصندل یرو از را فشیک

 ....  که براتون متاسفم!  فخر جناب ذارم یم تنها وجدانتون با رو شما اما-

 :دینال یا خفه یصدا با و بست چشم.  کند درک توانست ینم را شیسو به یمنطق یب از حجم نیا
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 !  توناجازه با یچیه-

 شیها چشم و سرخ صورتش که رعنا دنید با.  آمدند رونیب دخترش همراه به فخر خانم شد باز اتاق در که برود کرد قصد سپس

 :  گفت فخر خانم.  شدند متعجب بود سیخ

  ؟ دخترم یریم یدار-

 .   زد لب یا اجازه با و داد تکان سر رعنا

 شیها اشک کردند یم فکر چه اش درباره که نبود مهم شیبرا گرید انگار ؛ گذشت نفرشان هرسه مقابل از بلند یها گام با سپس

 . برود دیبا که دانست یم لحظه آن در تنها.  بود شده دهیکش آتش به دلش.  شدند یجار اش گونه یرو یشتریب شدت با

 !   نبود سرش در که ییها فکر چه.  دارد یگذشت با و مهربان دل یکسر پدر کرد یم فکر که بود دل ساده چه

 :  گفت زن

  ؟ شد چش یکسر یمرب ؟ شده یچ ؟ کامران-

 از دلخور نگاه با ؛ نداشت رعنا از یکم دست هم او حال.  برداشت قدم رعنا یسو به و گذاشت دوش یرو را اشکوله نفس

 گرفت شیها چشم مقابل دست زنان نفس نفس.  نبود رعنا از یخبر مارستانیب یمحوطه یتو.  دیدو رعنا یسو به فخر کامران

 حال همان در و گرفت را رعنا ی شماره ؛ نبود رعنا از یخبر و کرد نگاه نیطرف به کند یریجلوگ دیخورش نور تابش از تا

 گرید بار کی مهدکودک یها کینزد ؛ نداشت دادن پاسخ قصد انگار رعنا.  رفت مهدکودک یسو به و گرفت دربست یتاکس

 ! شد ادهیپ یتاکس از سپس ؛ گرفت راننده مقابل یاسکناس حال همان در گرفت را او ی شماره

 .  کرد یپرس احوال و سالم دنشید با و گشود شیرو به را در اسمنی شد مهدکودک وارد

 :  دیپرس نفس

   ؟ زمیعز جاست نیا رعنا-

 بود ریگ دل.  بود ناراحت شیرعنا.  برود که داشت را کجا رعنا.  کرد نگاهش نگران نفس و داد تکان نه یمعنا به یسر اسمنی

 بچه به آن در رعنا که یاتاق یتو.  داشتند را هم ایدن دار از برود شیسو به یناراحت وقت که نداشت را یکس خودشان قول به.  

 دست شانیها بال و تمام مهین یها پروانه یرو.  کرد نگاه شان مهین و نصف ییها یدست کار به و نشست گذراند یم وقت شیها

 یصدا.  بود کرده پول کی ی سکه را رعنا او مقابل فخر یآقا.  ندیبب روز و حال نیا در را رعنا خواست ینم دلش ؛ دیکش

 نفس داد جواب رعنا تعجب کمال در ؛ گرفت را رعنا ی شماره گرید بار کی.  بود روشن سوهان حال ها بچه ی خنده و یباز

 :  گفت درنگ یب

 !  یستین مهدکودکم ؟ رعنا ییکجا-

 :  زد لب یناراحت یصدا با رعنا

 یب.  ادب یب.  تیترب یب مردک.  کردم فرار طور چه خفه طیمح اون از دمینفهم اصال!  ببخش.  نفس ستین خوب ادیز حالم-

 ...  منطق

 !  داشت حق

 :  زد لب نفس



 .  بود اش بچه نگران-

 :  زد ادیفر نفس سر بر رعنا

 پسرش که ساده یمرب هی منم ؟ شدم اش بچه تشنج مسبب من مگر.  کنه نیتوه من به نداره حق.  کنه بینه منو نداره یحق اون-

 .  کنارشه ساعت چهار

 :  گفت انهیجو دل نفس

 .   کردیم صحبت طور اون دینبا.  یدار حق زدلمیعز-

 :  گفت بغض پر رعنا

 نفس کنم صحبت بهش راجع خوام ینم اصال...  من فیح.  احساساتم و من فیح!  گمشه بره. یآهن آدم. احساس یب ی کهیمردت-

 .   شم یم خفه دارم!  نشم یعصب شتریب تا بشه تموم بحث نیا جا نیهم. 

 حال رعنا و شد یم در به دانیم از قرارها و قول و ها هیفرض یهمه باشد انیم به زنانه احساسات یپا یوقت اما بود رعنا با حق

 .   گرفت یم را اش قهی الیخ و فکر گرفت یم آرام یوقت!  غضب!  خشم از!  بود گرم تنش

 :  گفت آرامش با

 ! میبگرد میبر باهم امروز.  ییکجا بگو-

 :  گفت یدار خش یصدا با رعنا

 !  ندارم رمق ؟ یش یم ناراحت ازم ندارم گردش ی حوصله اصال امروز بگم اگه-

 :  دیکش شالش به یدست نفس

 .   کنم یم درکت!  خب یلیخ-

 :  گفت رعنا

 .   ندارم حال اصال قرآن به.  ببخش-

 .   دور دور میبر دیبذار برنامه رضا با ای ؟ باشه یبزن یزنگ هی بهم یشد بهتر بده قول-

 بال و ها پروانه.  کرد مرتب را لشیوسا و گذاشت فیک یتو را لشیموبا نفس.  کرد قطع را تماس و گفت یمحزون ی باشه رعنا

 .  گذاشت کمد یتو را شانیها

 یرو به رو.  کرد زدن قدم به شروع و ستینگر ساعت به ؛ رفت رونیب مهدکودک از وحوصله یب و دیکش شالش به یدست

 ؛ کرد زدن قدم به شروع بود گرفته نظر ریز را او یچشم دو که نیا از حواس یب.  بود شده پارک یرنگ اهیس نیماش مهدکودک

 یم هیته وهیم لویک چند و دیخر یم نان دیبا امروز.  کرد جا به جا کفشش با را یا زهیر سنگ و گذاشت دوش یرو را اش کوله

 .   کرد

 یم ابانیخ یانتها به کوتاه یها گام با و آرام که دخترک به ؛ کرد حرکت به شروع آرام سرعت با او سر پشت رنگ اهیس نیماش

 مرد دنید با ؛ دیچرخ او یسو به سرش ؛ نیماش حس با نفس آورد؛ نییپا آرام نیماش یشهیش ابانیخ به دهینرس ؛ ستینگر رفت

 نگاه مرد به چرا دانست ینم فشرد مشت یتو را کوله یدسته.  ماند ثابت نیزم یرو شیپاها نافذ و قیدق یها چشم با سالخوره

 ادامه راهش به کرد قصد ؛ گرفت راننده از نگاه یسخت به.  کرد یم نگاهش دقت با به که شناخت یم را او مرد کرد حس.  کرد

 :  دیچیپ گوشش یتو مرد یجد یصدا که دهد

 .   کنم صحبت باهات دیبا.  یخزان خانوم سالم-

 ا باشد دهید ییجا اورا دیایب ادشی کرد یسع.  شناخت یم یحت نه و بود دهید ییجا نه را مرد آن.  برد باال را شیابرو یتا کی
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 .   دیرس چیه به ما



 . کردیم نگران را او داشت که یابهت و تیجد با سالخوره مرد.  شد نگران

 دنیشن اما ؛ نداشت او با کردن صحبت یبرا یلیدل شناخت ینم را او یوقت ؛ زد پلک آرام.  نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم

 !  شناختشیم که بود یکس چه او.  کرد مشغول را فکرش اش یخانوادگ نام

  ؟ آقا شناسم یم رو شما من.  دیببخش.  سالم-

 کرده خود یب خود از را شهاب که بود شیایح نیهم دیشا.  نشاند مرد لب یرو لبخند اش یذات یایح و حجب و بود آرام شیصدا

 !   بود شده اش فتهیش گونه نیا و بود

 :  گفت تیجد با

 .   یشناس ینم نه-

 :  گفت مرد به رو و کرد سرخم سپس انداخت نگاه ابانیخ یانتها به و  کرد اخم دخترک

 !   جناب متاسفم.  نمیب ینم کار نیا یبرا یلیدل شناسمتون ینم یوقت نیبنابرا-

 ترس و ینگران ؛ دیکش محاسنش به یدست!  زد نفس یرو به یلبخند.  آمد خوشش ادبش کمال در یجواب حاضر و او جسارت از

 .   دیبخش سرعت شیها گام به سرخ یها گونه با و دیکش قیعم دم نفس.   کند حس حرکاتش یتو توانست یم را

 :  داد قرار مخاطب را او و برد باال یکم را شیصدا

  ؟ بزنم حرف باهات بخوام ییموال شهاب سرگرد به راجع اگر یحت!  جان دختر کن صبر-

 به ناباروانه.  نشست یم جانش به استرس داشت کم کم!  شد ینم باورش ؛ ماند ثابت نیزم یرو نفس یپاها شهاب اسم دنیشن با

.  شد یم وانهید داشت کم کم ایخدا!  بود بلد کجا از را ییموال شهاب اسم.  کرد نگاهش گرید بار کی و برگشت مرد یسو

 .   نداشت یضرر گرید بار کی دنشیپرس

 :   گفت یسخت به

   ؟ شما-

 :  کرد خطابش نرمش با بار نیا نترسد او از دخترک که یطور خاطر آرامش با ؛ کرد اشاره نیماش به یمانیا حاج

 !  شو سوار ایب.  هستم یک بهت گمیم!  باهات دارم حرف کلوم چند.  دختر نباش نگران-

 نگران و زده جانیه.  کرد تیهدا شال داخل به را شیموها و دیکش شالش به یدست!  بود نوسان در مرد و نیماش نیب نفس نگاه

 نشست فرمان پشت و رفت نشیماش یسو به مرد یوقت کرد بند شیمانتو به اش کرده عرق دست!  بود دل دو نرفتن و رفتن انیم

 ینم  ؛ کردیم زده جانیه را او داشت ربط ییموال شهاب به هرچه برداشت قدم او نیماش یسو به و آمد خودش به نفس. 

 نانیاطم نگاه اما.  داشت استرس شدت به و کرد یم برخورد اش نهیس به مهابا یب قلبش!  غلط ای است درست کارش دانست

 .... داشتیم وا مرد یها حرف دنیشن و رفتن به را او مرد بخش
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**** 

 

 هوالجبار

 

 کی شد لیمتما جلو به یاندک و نشست نفس که نیهم ؛ کرد نگاه رفتیم عقب در یسو به آرام که نفس به منتظر یمانیا حاج

 او اما ؛ شناخت ینم را او دخترک.  داشت هم حق که البته!  دارد استرس هنوز دخترک که شد متوجه ؛ برد باال را شیابرو یتا

 ! بود دستش اخالقش بم و ریز و بود گرفته نظر ریز را نفس



 ابانیخ در یاجنبنده.  داشت یبیعج درخشش حیتسب ؛ کرد جلب خود به را نفس ی توجه مقصودش شاه حیتسب ؛ کرد یاسرفه تک

 . کرد یم نگاه او به گوش پا سرا که یقدر به.  بود ترسانده را نفس رفتارش و کالم در تیجد!نبود

 : زد لب دیشن ینم را خودش یصدا خودش یحت که یطور آرام نفس

 د؟یهست یک شما ؟ افتاده یاتفاق ؟ دییبفرما-

 : افزود مردد سپس

  خوبه؟ شهاب آقا حال-

 بود خسته ؛ دیکش صورتش به یدست سپس کرد نگاهشپدرانه نهیآ یتو از یمانیا حاج که کرد نجوا تر آرام قدر آن را شهاب آقا

 . کردیم حجت اتمام و زد یم حرف دختر نیا با استراحت و خانه به رفتن از قبل دیبا اما

 : داد قرار مخاطب را نفس

 .  نشه باخبر دارید نیا از کس چیه خدا جز.  جان دختر باشه خودمون نیب دارید نیا خوام یم یزیچ هر از قبل-

 : زد لب و ستینگر نفس منتظر یها چشم به دار معنا و فرستاد رونیب به را بازدمش ؛ دیکش قیعم دم سپس

 ؟ خب اریبس.  شهاب آقا یحت-

 و دیترسیم هم مرد نیا مقابل چرا دانستینم.  بودند شده گرد شیها چشم حال ؛ گفت یچشم داد یم تکان سر که یحال در نفس

 .  گرفته را وجودش سراسر استرس هم

 : گفت یمانیا حاج

 ... فقط. امانه و امن زیچ همه!  نباش یزیچ نگران!  نترس من از-

 . شد حبس نفس دخترجوان ی نهیس یتو

 : بست را شیها چشم یمانیا حاج

 .  ستین بد یبکن شهابم آقا دل فکر -

 :زد لب شده قبل از بهتر حالش یاندک او کرد احساس که یمانیا حاج و کرد یقرار یب نهیس یتو نفس قلب

 دلم یزیچ هر از قبل اما ذارمیم احترام انتخابش به منم.  کرده انتخاب خودش که یدختر با.  کنه ازدواج خواد یم دمیشن-

 !مدد یعل ای که یریبپذ یمنطق و نانهیب واقع رو طیشرا نیا اگر که.  بکنم وا باهات سنگامو خوادیم

 .  شد گوش وجود ی همه با و زد هیتک یصندل به نفس

 ....منظورتون شمینم متوجه اما آقا دیببخش-

 : افزود سپس ؛ کرد زمزمه یذکر لب ریز ؛ زد پلک بار نیچند یمانیا حاج

 بهت حتینص چندتا خوامیم پدرانه.کنمیم نگاهت دارم امنداشته دختر چشم به واقعا چون دخترم کنم یم خطابت!  دخترم نیبب-

 !رهینم ها یامروز گوش تو که مفت؟ حرف ؟ یَور یدَر یها حرف ؟ گن یم بهش یچ ها یامروز ؛ بکنم

 :دیپر کالمش انیم زده خجالت نفس

 ! دیینفرما.  دیدار اریاخت-

 : گفت یجد یمانیا حاج

 ! ندو کالمم انیم زنم یم حرف یوقت-

 . دیکش دست را دارش تب یها گونه.  برد نییپا را سرش نهیس به دست و کرد نجوا یچشم نفس

 : گفت یمانیا حاج



 نیبال هم و خواب هم.  بشه سختت یروزها دمهم و اسرار محرم خوادیم دلت که یکس با یزندگ لیتشک!  خوبه کردن ازدواج-

 مرهم بشه که یکس ؛ دخترم خوبه یعاشق.  بشه دردات ؛ دردهم و هات خواسته دلهم.  بشه روزهات آغوش هم و هاتشب

 ها یامروز قول به اما درست میمیقد یدوره مال.  دخترم قشنگه اشهمه !  یزندگ آرامش بشه!  یعفون زخم هی نمکه نه زخمت

 یگ یم قرار یب قدر نیا یوقت دونم یم دختر یعاشق االن.  میدیچش گرم و سرد.  میکرد پاره شما شتریب رهنیپ چندتا میستین اُُمل

 ریز و کردم دایپ رو آدرست امروز اما. ستین سخت زنهیم موج کلمه نیهم یتو خواستن قدر چه که نیا دنیفهم" شهاب آقا"

 رو چاه و راه پدرانه و باشم پدرت تا اومدم!  کنم روح قبِض  تورو اومدم و شهابم پدربزرگ که نیا خاطر به نه گرفتم نظر

 اومدم...کنم باز هاتو چشم تا اومدم!  دونستمینم ینگ!  نگفتن بهم ینگ فردا پس نه و باشه گردنم به نه ینید بعدا که بدم نشونت

 ....معشوق جز دیدینم رو ییجا هاشچشم که یعاشق اون مثل ینش تا بگم

 قلبش یتو یحس باشد شهاب پدربزرگ شیرو شیپ ی سالخورده استوار و یجد مرد که نیا فکر. شد عوض نگاهش رنگ نفس

 بار نیچند.  داشت شباهت مرد نیا به شهاب یرفتارها قدر چه گرفت یم کار را دقتش و کردیم فکر که حال ؛ شد ریسراز

 . زد پلک

 : گفت آرام

  ؟ شده یزیچ.  دیکن یم نگرانم دیدار-

 : دوخت چشم رونیب به یمانیا حاج

 که یمرد با کردن یزندگ اما! داره نییپا داره باال ها یزندگ یهمه درسته.  دخترجان سخته شهاب مثل یمرد با کردن یزندگ-

 . تره سخت ذاره یم هیما جون از و سخته اندازه نیا به شغلش

 : افزود یمانیا حاج.  کرد نگاهش ناباروانه و دیچک چشمش یتو اشک نفس

 به یزل و زخم تیمامور هر سر و گذشته فرسا طاقت و سخت یها تیمامور یتو عمرش یهمه که یمرد با کردن یزندگ-

 .  سخته برگرده خونه

 . دیزینر اشک و کند جور و جمع را خودش دخترک شد سبب نگاهش تیجد ؛ برگشت نفس یسو به

 لحظه هر که یکن یزندگ یمرد با یتون یم...دخترم تو!  گوش خب.  یبد رو جوابم االن نیهم خوامینم ازت.  کن نگاه من به-

 خدا؟ با برگشتش رو خودش با رفتنش که یکن ازدواج یمرد با یتوتیم ؟ بره تیمامور و باشه باش آماده دیبا

 

#286 

 :افزود تر سخت و برد باال عیسر را دستش یمانیا حاج که کرد باز دهان نفس

  ؟ کارشه تشیاول که یکن یزندگ یمرد با یتون یم تو!  کن گوش-

 .کرد یم وانهید را او باشد خطر در جانش که نیا فکر خواست یم را شهاب

 :افزود رحمانه یب او ی معصومانه نگاه مقابل و داد نفس نشان را دستش کف یمانیا حاج. شد دهیشن ممتد بوق گوشش یتو

 دستشه؟ کف جونش که یکن یزندگ یکس با یتون یم-

 .  شد الل زباتش که بود یکار قدر آن ضربه کرد نگاهش ناباورانه نفس

 : زد لب یمانیا حاج

 !  دخترم ینگفت ینگ بعدها که من به کن گوش خوب-

 هوشنگ از و ختیر یم اشک ییتنها در که ییروزها ی همه مثل.  دیچک آرام نفس چپ سمت چشم یگوشه از اشک قطره کی

 ! ناخواسته ای خواسته حال بود شده بشینص اش یزندگ یتو که ییها یناکام مثل.  دیترس یم

 : گفت آرامش با یمانیا حاج

 . کنه یم صلب ازت رو آرامش نیا شهاب شغل اما.  بده آرامش بهت که یزندگ یکس با یتون یم-

 ! بود فهمانده او به گرید ینوع به ها حرف نیا ی همه شهاب دانست یم را زیچ همه



 .دانست یم چه بود برداشته یناسازگار سر که قرارش یب قلب از یمانیا حاج

 . کرد یم آرامش هم شهاب اسم تنها بود ناآرام اگر

 گفته خودش نبود رفتن مرد شهاب.  بود شده کرد یم فکر آن به یروز که ییها یبچگ ی شاهزاده همان شهاب دانست یم چه او

 ! بود کرده خودش ی فتهیش را او که یتیجد با بارها بود

 از را ییموال شهاب چرا که بزند پا و دست جهنم یتو عمر آخر تا اما بدهد آرامش او به که کند ازدواج یکس با توانست یم

 !  شدند ینم تکرار گرید ها آدم یبعض.  است داده دست

 پشت با.  دیکوبیم نهیس به را خودش مهیسراس قلبش.  شد ینم تکرار اشیزندگ یتو گرید که بود ییها مرد دسته آن از شهاب

 ! شیها استرس و یشغل تنش ی همه با خواستش یم.  کرد پاک را شیها اشک دست

 : گفت سکوت قهیدق چند از پس عاقبت ؛ فرستاد صلوات حشیتسب یها دانه با یمانیا حاج

 صحبت شخصا باهات اومدم یوقت!  نکش خجالت یزیچ از!  بگو خودم به کالم هی یش یم تیاذ یکن یم فکر و یتون ینم اگه-

 ! دختر گرفتم نظر در تنم ی پاره ؛ خودم ینوه شتریب تورو یزندگ مصلحت اول یوهله بدوندر کنم

 !  دیبگو چه دانست ینم.  کرد سکوت نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 . لرزه ینم یکس یبرا شهاب آقا بعد گهید دونمیم...من دل اما!  دیگ یم درست!  حقِ  شما یحرفا-

 : نشست شیگلو یتو بغض

 از و بودم خودم یپا یرو هاست سال من!  دل ته از بزنم لبخند بتونم گهید نکنم فکر.  کنم یزندگ زهیانگ با بتونم نکنم فکر گهید-

 کار باشه وسط دل حرف یوقت!  آقا حاج زنم یم حرف براتون" دلم"  از دارم االن اما!   تونم یم دیکن باور هم بعدش به نیا

!  هست چرا ستین سخت بگم بشم منکرشون تونم ینم!  راسته اش همه!  حقه حرف اش همه دیزد که ییها حرف آره! ترهسخت

 تنگ آدم دلِ  شه یم مگه شه یم تنگ دلم!  امیب کنار کنم یم یسع اما دیبکن رو فکرش یحت که یاون از تر سخت هم یلیخ اتفاقا

 خدا به ؟ نباشه سخت و باشه خطر در جونش یدار دوست دل ته از که یکس که کرد برخورد یجور هی شه یم مگه ؟ ها ؟ نشه

 ... سخته که

 داشتن دوست حال ستینگر بود برداشته ترک شیها لب و نبود شیرو به رنگ که دخترک به و دیکش قیعم نفس یمانیا حاج

 با و آرام.  بکشد نفس توانست ینم او بدون که قدر آن!  داشت دوست جانش قدر را شهاب ؛ کرد یم قسمت او با دیبا را شهاب

 !  بود عالمت نیهم منتظر انگار نفس ؛ داد تکان مثبت یمعنا به را سرش نهیطمان

 : زد لب مظلومه

!  باشم یخوب یپا هم کنم یم یسع که!  آقا حاج بدم بهتون تونم یم رو قول نیهم فقط.  کنم حلش خودم با کنم یم یسع اما-

 نشد دمید اما!  بار هزاران چرا نکردم؟ دوره خودم با رو ها حرف نیا بارها دیکن یم فکر.... آور دلهره هرچند....سخت هرچند

! 

 !  زد یم هق زد یم حرف گرید جمله چند اگر شک یب داشت یخاص لرزش شیصدا

 .  گرفت نفس یسو به و برداشت یکاغذ دستمال داشبورد یرو از ؛ دیکش محاسنش به دست یمانیا حاج

 !کرد تشکر و کرد بلند را اش زده خی و لرزان دست نفس

 : زد لب یمعن با یمانیا حاج

 !  روشن شهاب آقا چشم-

 . کند انتخاب را او که داد حق شهاب به ؛ ستینگر معصوم دخترک صورت به نهیآ یتو از و بست نقش لبش یرو لبخند

 : گفت تیجد با

 ! دختر مبارکه-

 ! بست را شیها چشم مکث با.  ستینگر یمانیا حاج یجد یها چشم به و داد قورت را دهانش آب یسخت به نفس

  



 

 بود ییهااشک میحرفها شهیهم من

 بود تو بغض ی بهانه که

 میبگو یسخن توانستم ینم

 ییتنها یروزها نیا پشت

 یانداخت بودنم زن ادی مرا تو

 یبرد یآسمان به خود عشق با را من و

 دنیبار یبرا بودند کرده اشاحاطه ابرها که

 تو نه دمیبار من نه

 میبود دهیبار شهیهم را مانیحرفها ما که رایز

 کن اثبات را بودنت مرد من به

 بودم داده هیهد تو به هرشب را بودنم زن که من

 بده نشان یسقف من به

 بودم کرده تو بانیسا را خودم شهیهم که من

 

 السمان غاده
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 ! حرص و غصب ؛ خشم با.  بود گرفته فرا را اتاق یفضا یوحشتناک سکوت

 : گفت تیجد با و ستینگر انیگر دخترک صورت به

  ؟ یشناس ینم یگفت که-

 ! بود دهیماس شیها لب یرو سرخ رژ که دخترک

 : زد هق

 .  شناسم ینم-

 . شدینم او یبرا جواب نیا

 : دیغر خشم با جوان مرد و دیلرز دهیترس دخترک.  دیکوب زیم یرو محکم و کرد بلند را دستش

 آره؟ ؟ یبرسون دستش به شهیش گرم چهار و یس  یگذاشت قرار باهاش و یشناسینم-

 سکوت.  است دهیترس بود مشخص و بود دنیلرز حال در عمال حال.  شد یجار اش گونه یرو شدت با شیها اشک دخترک

 : دیغر خشم:  شهاب.  فرستاد نییپا را سرش و کرد



 . نکن تر سخت خودت کار بودن دست هم با.  هست نیسنگ حکمتیجور نیهم که یدون یم!  نمیبب ریبگ باال سرتو-

 . زد صدا را یمحمد و شد بلند یصندل یرو از کالفه شهاب.  کرد ستنیگر به شروع و گرفت شدت شیها اشک دخترک

  دینال  نبرند را او کهنیا از دهیترس دخترک

!  نکن نگاه رو بسته داخل کالست در دم آدیم یکی گفت بهم!  آقا خدا به بودم کنکور کالس یتو من!  رهیگ پاش گفت یم مامانم-

  ؟ یگ یم نه بخواد ازت یزیچ هی مامانت اگر شما واسش سوخت دلم بیتعق تحت گفت

 .  گرفت دندان به را لبش و زد شیموها به یچنگ کالفه شهاب

  ؟ یداد شیا یفرار چرا ؟ کجاست مادرت-

 ! ومدین داد آدرس که ییجا اصال!  قران به دونم ینم-

 .  شد لیمتما جلو به و گذاشت زیم یرو را شیها دست

 ! یایب عقل سر  کمی بلکه بزن حرف!  اریدرن یباز بیغر من ننه قدر نیا.  یبزن دور منو یتون یم بچه وجب مین نکن فکر-

 : کرد پاک را شیها اشک دست پشت با و کرد هیگر دختر

 !  گناهمیب من... اصال....آقا.... برم من دیبذار توروخدا.  شه یم طور نیا دونستم یم چه من-

 یم چگونه سن سال هجده با یدختر.  دیکش یم سوت اش کله.  ببرد خودش با را دخترک و دیایب که زد صدا را همکارش

 بزند نعره خواست یم دلش.  کند معتاد را دوستانش ی همه مواد نیهم با و کند یگریباز شیبرا مهارت و یزیتم نیا به توانست

 . کرد فرو شیموها یتو را شیها دست و بست را پرونده دختر رفتن از پس.  کند پرت نیزم یرو را لیوسا ی همه و

 و دیکش کالفه پوف.  بود کرده ثابت او به تجربه.  کند یم است کرده هرچه به اعتراف دختر خود گرید روز دو یکی دانست یم

  بود کرده افتیدر رایحم از یامیپ انداخت لشیموبا به ینگاه.  داد بدنش به یقوس یکش

 "میبد سفارش گل دیبا فرداشب یبرا ؟ یآیم یک ؟ داداش"
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 ��بیهوالحب

 

 داده سفارش را بود گرفته را چشمش که یگل سبد صبح خودش!  بود ها حرف نیا از تر قیدق ؛ نبود رایحم ی هیتوص به یاجیاحت

 نیا در!  برود و دهد رخ یتیمامور اند کرده یزیر برنامه یخواستگار یبرا که یروز چند نیهم در بود نگران هرچند ؛ بود

 یسو از و دارد اجیاحت ییتنها نیا به او دانست یم.  بود فرستاده شیبرا یامیپ یحت نه و بود زده زنگ نفس به نه روز چند

 یم یحال کی قلبش کرد یم فکر او به یوقت!  دخترانه شرم همان با!  ندیبب را او یخواستگار شب همان رسما خواست یم گرید

 اما!  یالیخ و فکر هر از الیخ یب!  آزاد آزاد کند رها را خودش خواست یم دلش ؛ نشست یم دلش یتو ینیریش ضعف و شد

 شیبرا" نفس" الیخ ها نیا ی همه انیم هم باز اما!  بخاراند سر توانست ینم که بود ختهیر سرش یرو کار قدر آن!  شد ینم

 شلوار و کت گفت یم او به ذوق با رایحم!  بزند تن را شیها لباس از کی کدام دانست ینم اصال.  بود ممکن اتفاق نیتر مثبت

 از یکی داد یم حیترج.  دیپوش یم را بود نزده تن حال به تا که دیجد شلوار و کت دست چند و نداشت را وقتش اما بخرد یدیجد

 . بپوشد داشت دوستشان یلیخ که را ها همان



 و برداشت را خودکار ؛ برگشت زیم یسو به و گذاشت کمد یتو را پرونده.  داشت یبهتر حال و حس حال!  دیکش قیعم دم

 .  کرد یگزارش نوشتن به شروع کاغذ یرو

 

** 

 

 که شهیهم مانند.  کردیم را تالشش اما بود سخت هرچند بدهد رخ ستین قرار یاتفاق چیه ییگو که کرد یم برخورد یجور

 شهیش یرو گرد ، کرد مرتبشان و افتاد شانینو چندان نه لیوسا و خانه جان به بود شده داریب که صبح از دیکش یم خانه به یدست

 در را اش خنده و کرد یم یباز آب ررضایام ؛ شد ینم جدا لحظه کی یحت شیها لب یرو از تیرضا لبخند و کرد پاک را ها

 یب.  کرد جارو و آب را اطیح یخاص وسواس با ؛ درآورد را پسرک غیج و کرد سشیخ  گرفت شیسو به را شلنگ.  آورد یم

 :کرد خطاب را نفس شانیهردو ی خنده یصدا با خواند یم آواز خودش یبرا که یحال در یب

 (؟ یکن یم یباز وونهید  باش عاقل مادر نکن یباز سبک) ؟ یکن یبوز وهیل  . بو عاقل نا هیَ !  نبو سبک ید دا-

 را آب ریش!  گفت یچشم و زد لبخند!  ببلعد را او و کند باز دهان نیزم خواست یم دلش دیشن یم که معنادار یها حرف نیا از

 ی لوله از.  داشت جانیه و نبود مهم یا ذره شیبرا اما کرد حس کمرش یتو یکم درد چرخاند آب ریش دور را شلنگ و بست

 طراوت حوض کنار یها یدانشمع ؛ دیوز یخنک مینس ؛ بود گرفته اوج شانیصدا و سر ها گنجشگ کرد یم چکه آب شلنگ

 یخوب حس و داشت دوست را لطافتش د؛یکش گلبرگ یرو یدست. کرد یم ییخودنما آب قطرات ها گلبرگ یرو ؛ داشتند ییبایز

 . نشست یم دلش یتو

 در غم هم و بود حال خوش هم ؛ نشست یم و گفت یم آخ شیپاها دیشد درد با و داد یم کمرش به یقر یهرازگاه یب یب 

 یحس ؛ دارد ذوق قدر چه که دید یم را دخترکش.  ندیبب را باشد نفس قیال که یمرد تا نبود دلش در دل. زد یم موج شیصدا

 نه شب همان امدین خوشش مرد از درصد کی اگر بود کرده عهد خودش با.  است مشتاق و دارد تیرضا قلبا گفت یم دلش یتو

 . رفت یم فرو فکر به شدیم رو به رو نفس مشتاق  ِ نگاه با یوقت اما! خالص و دیبگو

 :زد لب کرد یم ناله درد از و دیکش یم را شیپا که یحال در

 ( درد زانو از دراومد پدرم! ) درد یزون سو بوم-

 :ستینگر نفس به و دیکش شیپاها به یدست سپس

 ( نگفتم ینگ. پا نه دارم کمر نه من کن نگاه! )نگودُم ینگ پا نه داُرم قد نه مو ِسکو-

 :دیخند نفس

 . یب یب یمن دییتا مورد یجور همه. برم قربونت-

 :گفت دهیورچ یها لب با یب یب

 (برقصم تشمال واست خواد یم دلم! )برقُصم تیس دستماله چهار خهیا دلُوم-

 :گفت یمحزون لحن با دایو

 ! یدار یخوب یصدا عوضش در-

 :گفت یب یب

 ( خونم یم واسش روز شبانه هفت بده رو بله دخترم وقت هر! )خونوم روز شبونه هفت شیس خوم.  بده بله دُورم وقت هر-

 با ؛ شد رو به دو یب یب یاشک یها چشم به نفس. کرد نگاه بود ظرف یتو ها وهیم دنیچ حال در که نفس به مکث با سپس

 کرده هیته رضا که ییها وهیم و ینیریش به و گذاشت قلبش یرو دست. دیچک چشمش ی گوشه از اشک ؛ کرد او به پشت شتاب

 ی همه رضا ؛ بود گفته نه او به اخم با ؛ شد مواجه یب یب دیشد مخالفت با اما برود دیخر به خواست یم خودش. زد زل بود

 . نداشت یبیب از یکم دست اوهم اخم و گرفت عهده بر را کارها

 : تشرگفت با یب یب و دیکش ظرف یتو یها پرتقال و بیس به یدست

 (برس خودت به برو هست دایو) برس خوت وِ ! ِهس دایو.  حموم برو ید-



 . رساند اتمام به را تمام مهین یکارها و برداشت قدم آشپزخانه یسو به دایو فرستاد؛ رونیب به آرام را بازدمش

 زمان هر از تر خوشگل که او به ذوق با. است نفس تولد کرد یم فکر. ستیچ یبرا یدندوگ همه نیا دانست ینم هنوز ررضایام

 : گفت کودکانه بردارد او از چشم که آن یب ستینگر گذاشت یم سر یرو را رنگش یاسی شال و بود شده یگرید

 ؟یآج-

 :دیچرخ او یسو به اسمش دنیشن با نفس

 جانم؟-

 : زد هیتک وارید به ررضایام

 .  یآج یخوشگل قدر چه-

 بست مچش دور را ساعتش ؛ گرفت یشتریب قیعم لبخندش او فیتعر با نفس
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 :گرفت را شیها شانه و زد زانو مقابلش رفت او یسو به  

 خوشگلم؟ ؟ واقعا-

 :داد تکان سر ذوق با ررضایام

  تولدته؟ یآج-

 .  ستینگر معصومش صورت به و داد قورت را بغضش نفس

 ؟ مهمون یدار دوست. واسمون ادیب مهمون قراره.  نه-

 و بود دهیند اطرافش را یکس شد یم یمدت که او هم آن. داشت دوست را یباز مهمان ؛ دیدرخش شیها چشم زده ذوق ررضایام

 . نداشت رفتن یبرا را ییجا رفتن مهدکودک جز

 !جون آخ-

 : گفت آرام دیبوس را اش گونه و شد خم نفس

  باشه؟ یبپوش رو لباست نیبهتر خوام یم امشب من پیخوش مرد-

 از پس.  زد شیموها یرو یابوسه و دیرکشیام رنگ اهیس یموها به یدست نفس.  کرد بغلش ذوق با و دیبوس را اش گونه پسرک

 را لباسش نیتردهیپوش. آمد یم اندامش به رنگش یبادمجان بلند سارافون.  کرد نگاه نهیآ یتو خودش به گرید بار کی ریام رفتن

 .کرد یم یشتریب یراحت احساس نیچن نیا خودش که چرا ؛ بود کرده انتخاب

 شیها دست چرا دانست ینم.  کرد پر را اش شامه یفرنگ توت یبو دیکش شیها لب یرو و برداشت زیم یرو از را لبش برق

 به امشب خواست یم دلش.  است یگرید زمان هر از تر سرخ شیها گونه چرا.  است هول اندازه نیا به چرا. است بسته خی

 بست را شیها چشم. باشد یعیطب جاناتیه و احساسات نیا مهربانش یرعنا قول به دیشا ؛ شود ریخ به ختم ممکن حالت نیبهتر

 یکم دست امشب حال و خواند یم یالکرس تیآ است بیعج دلش حال کرد یم حس وقت هر. کرد نجوا لب ریز یالکرس تیآ و

 او یپاها یرو را سرش و رفتیم یبیب یسو به بود خووش به اگر ؛ خواستیم آرامش دلش! نبود امتحان یها شب از

 ! نبود وقتش حال اما کردیم آرامش حرکت نیا اشیبچگ مانند گذشتیم

 با یب یب.  شد خارج اتاق از و دیکش بازدم و دم تیرضا احساس با ؛ ستینگر شیها لباس و خودش به نهیآ یتو گرید بار کی

 چه که گفت یم او به بار کی قهیدق هرچند و کرد یم نگاهش ذوق با ررضایام.  دیکش یبلند کل و رفت اش صدقه قربان دنشید

 رعنا. برود کنارش به کرد اشاره نفس به رضا.  زدند یم لبخند او دنید با و بودند دهیرس هم رعنا و رضا.  است شده قشنگ قدر

 : گفت دیرس رضا کنار به یوقت ؛ بود دایو به کمک حال در

 ؟ شده یچ-

 :دیکش صورتش به یدست رضا



 .  بگم بهت خوام یم یچ نیبب کن گوش-

 : زد یچشمک رضا شد نگران نگاهش رنگ نفس

 ای خوره ینم دردت به تیخواستگار آدیم که یاروی دمید اگر درصد هی.  عروس نهینب رو اقتیاشت همه نیا آدم باشه دیبا کور-

 با رفتن و کردن شوهر با دینکن فکر یعنی.  چشامه جفت یرو جاتون رعنا و تو شد؟ رفهمیش خونه نیهم کنج ینیش یم یهرچ

 ...یقمر ننه هر

 :فرستاد نییپا را سرش.  شد رنگ کم لبش یرو لبخند نفس

 . یکن فکر که ستین طور اون خدا به رضا-

 او بر اش برادرانه رتیغ و نداشت اش خانواده او یرو یشناخت رضا!  شود خطاب یقمر ننه هر سرگرد که بود یانصاف یب

 . شد یم غالب

 :کرد نگاهش برادرانه رضا

 نفس خداهیبدم؟ شوهر رو یباز خاله واسه کردن یم پهن راندازیز کوچه تو روزید تا که یها فنچ آد یم دلم طور چه من آخه-

 ؟ یفهم یم پشتته کوه نیع که یدار رضا داش هی نکن رو یچیه فکر. گذاشتن شاهرگم رو دست انگار!  لرزهیم دلم و دست

 !چشامه رو جات عمر آخر تا که نباش یچیه نگران

 : گفت یمهربان یصدا با نفس

 ینیبب ریخ یاله. رضا کنم جبران رو یکرد حقم در که ییها محبت ی همه طور چه دونم ینم!  برادر.  قیرف ونتمیمد یلیخ-

 به یتک. کنه نگاه چپ بهش تونه ینم کس چیه که دارم برادر هی داد نشون بهم امشب اومدنت.  بودنت به گرمه دلم که معلومه

 ! تک. خدا

 : گفت خنده با و دیکش جلو یکم را شالش و زد یخند شین رضا

 !دوماد شاه واسه بزار رو یزبون بلبل!  گهید برو خب یلیخ-

 باز را در خودش که گفت دایو ؛ ستینگر ساعت به هراسان نفس د؛یرس گوش به که در یصدازمانهم که امد لبش یرو لبخند

 را بیعج حس نیا حال به تا. فتدیب پس بود ممکن آن هر و زد یم انیم در کی قلبش ضربان ؛  ستدیبا یبیب کنار او و کند یم

 را دلش یتو احساسات که بدهد نشان یالعمل عکس چه دنشید با امشب دانست ینم و بود شهاب دنید دلتنگ ؛ بود نکرده تجربه

 یتو لحظه هر یمانیا حاج یها حرف ؛ بود امدهین شیها چشم به خواب اش گذشته شب. برسد نظر به یعاد و نشود برمال

 ینم باال نفسش ؛ ستادیا یب یب کنار!  شد ینم مانیپش مشیتصم از گاه چیه و بود مطمئن انتخابش از!  خورد یم زنگ گوشش

 آمد خوش یصدا! دیگز را لبش درون از و انداخت خانه به را آخرش نگاه. فتدیب پس جانیه شدت از بود ممکن آن هر و آمد

 تیواقع اش همه ؛ ستین خواب که کرد یم زد گوش او به را قتیحق نیا و دیچیپ گوشش یتو ها یپرس احوال سالم و دایو ییگو

 خانه وارد همسرش همراه به انیگو"  اهللای"  یمانیا حاج دیکش اش یسنت سارافون به را اش کرده عرق یها دست کف.  است

 شیپا تا سر یفتگیش با. دیبوس و دیکش درآغوش مادرنه را او و نشست لبش یرو یمحجوب لبخند نفس دنید با خانم مهناز.  شدند

 .کرد زمزمه ماشاهللا دوخت چشم را

 و شد وارد ها آن از پس نیحس حاج. دیگنج ینم خودش پوست در شهاب انتخاب دنید با حال و بود یروز نیچن منتظر ها سال
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 "جان؟ بابا یخوب"  دیپرس نفس به رو پدرانه سالم از بعد  

 .کرد یتشکر نفس

 بهتر را حالش و کاست استرسش از یکم کند خطاب باباجان و بداند دخترش مانند را او که نیا دنیشن داشت؛ یبهتر احساس

 یسالم!  بود گرم قدر آن نه و سرد قدر آن نه خانم حاج. کرد سالم یب یب به رو خونگرم و دیبوس را نفس ی گونه رایحم. کرد

 اما شناخت؛ ینم را شدند یم خانه وارد که ییها مرد و زن از بعد!  مهناز کنار درست نشست نیحس حاج همسرش کنار کردو

 را تیجمع پر یها خانواده شهیهم ؛ نشست دلش یتو یخوب حس است تیجمع پر اندازه نیا به شان خانواده که نیا فکر از

 شهاب ؛ دشید آخر ی لحظه ؛ گشت دنبالش به چشم با.  کند وصلت ییها خانواده نیچن با خواست یم دلش و داشت دوست

 !برد خودش با را دلش که یقرمز گل سبد همان با!  سخت و ساکت یجد ؛  شد خانه وارد که بود ینفر نیآخر



 نشسته یمانیا حاج کنار ؛ بود یگرید زمان هر از تر کوتاه و مرتب ششیر ته بود، کرده شانه باال به رو را حالتش خوش یموها

 نیاول ادی به ؛ دید ایمه کردنش نگاه یدزدک یبرا یخوب فرصت نبود او به حواسش تا ؛ سپرد یم گوش ها صحبت به و بود

 ته جا آن کرد یم فکر که یروز.  کند فرار دستش از خواست یم و بود دهیترس مرگ حد به او از که یروز ؛ افتاد دارشانید

 حال دیترس یم ازش که یمرد آن که کرد ینم را فکرش گاه چیه.  داشتند فاصله ها روز آن از قدر چه حال و است خط

 یم اشدهیورز و چهارشانه کلیه یتو و آمد یم اش مردانه دیسف رهنیپ به رنگش اهیس شلوار و کت قدر چه ؛ باشد خوستگارش

 و فرستاد نییپا را سرش زده خجالت نفس ؛ کرد ریگ غافل را او اش نگاه با و چرخاند او یسو به را سرش شهاب.  نشست

  ؛ فرستاد لعنت را اشیکنجکاو و خودش

 ؛ کرد نگاه شان ینقل ی خانه به.  نشست لبش یرو یرنگکم لبخند بود گرفته را مچش که نیا از جوان مرد!  نشست یب یب کنار

 یها عکس ها وارید یرو ؛ بود شده پهن یقال ی هیحاش در که یرنگ هم یها یپشت و زیتم اما یمیقد دار طرح قرمز یهایقال

 آغوش در بود اشساله هشت دیشا که روشن یها چشم و ییخرما یموها با یدخترک!  کرد یم ییخودنما یب یب و نفس یبچگ

 نگاه نفس به!  بود گرم و ینقل ؛ گرفت یم خانه نیا از یخوب حس.  دندیخندیم دل ته از و داشتند لب یرو لبخند هردو رزنیپ

 ها آن به نیچن نیا که داشتند چه یقال یها گل دانست ینم ؛ خورد ینم ُجم یب یب کنار از و بود نییپا سرش چنان هم ؛ کرد

 . کردیم جلوه تر بایز نظرش در قدرچه. بود مانده مات و رهیخ

 گوهر به ؛ بود یدار مردم زن ؛ امد خوشش اش ینوازمهمان از ؛ کرد یم صحبت همه با ادب و یخونگرم با نفس مادربزرگ

 . کرد یم تشکر یرسم یب یب یها حرف جواب در و نداشت گفتن یبرا یحرف انگار او ستینگر

.  بود چادرش به نگاهش و بود نشسته ساکت یا گوشه خانم حاج که نیا ژهیو به ؛ کرد یم بودن معذب احساس جمع آن در نفس

 نفس که یطور آرام.  رفت ینم کنار لبش ی گوشه از لبخند و زد یم موج تیرضا شیها چشم در ؛ ستینگر شهاب به یب یب

 :کرد زمزمه بشنود

 (کنه حفظش خدا مادر هیخوب پسر انگار)لش بهِ  خدا!  دا هیخوئ ُکر ینیب -

 مجدد ها مهمان به رو گرفت یشتریب قیعم لبخندش یب یب .  بشنود را یب یب یصدا یکس بود نگران زد لب یآرام سیه نفس

 . کرد ییگو آمد خوش

 :گفت یمانیا حاج

 .  دیباش زنده خواهرم شما دیدار محبت-

 انیم نگاهش.  زد زل دیدرخش یم مجلس در محجوب و خانمانه که نفس به حسرت با و بود نشسته رعنا کنار یاگوشه آرام دایو

 . نبود ذهنش از دور به خواهانش و شناسد یم را او نفس که نیا دنیفهم.  بود آمد و رفت در نفس و شهاب

 سرانجام به او با نفس دانست ینم.  خورد زنگ گوشش یتو کند یم کار دولت یبرا برادرش گفت یم روز آن که رایحم یصدا

 ... ای دیرسیم

 و نداشت را ارشیاخت هم یطیشرا نیچن در که بود دور نفس از قدر آن ؛ ستینگر چهارشانه و ابهت با مرد به گرید بار کی

 !  بود حقش که هم الحق خب

 :داد اشاره مجلش به دست با و کرد نیحس حاج به رو محمد آل و محمد بر صلوات ذکر با یمانیا حاج

 ! یحاج هللا بسم-

 : گفت ادب با و گذاشت اش نهیس یرو دست نیحس حاج

 !  دییما بزرگ.  شما دست مجلس-

 : کرد یب یب به رو و کرد یا سرفه تک و زد هیتک یپشت به یمانیا حاج

 هست؟ اجازه-

 :کرد جمع به رو یمانیا حاج و گفت یا بله تشکر با یب یب

! السالم و میبش محرم هم به و عقد سفره یپا میبشن که مادر پدر ی اجازه هی و بود عقد سفره هی ما زمان.  کرده فرق اش دوره-

 باشه بد دوره نیا که نه نکرده یخدا!  یرنگ هی و یدل هم! بود بهتر زیچ همه یمیقد یها زمان ست،ین بد ای بود خوب کهنیا نقل

 ! شده عوض زیچ همه دیجد ی دوره اما!  نه ؟

 :کرد یب یب به رو



 هم از اما درست ستین ما ی دوره مال شهاب آقا. ستین یشدن عوض و شده نهینهاد ها بچه ذات یتو شهیهم زهایچ یسر هی اما-

 بزرگ نیحس حاج و خودم بال و پر ریز کرد باز چشم ؛تا داره یمعقول طیشرا و بوده باالتر گردن و سر هی خودش یها دوره

 به احترام"  کنم یم دییتا جوره همه من و داره که یخوب یها خصلت از یکی.  کرده برخاست و نشست یک با دونم یم.  شده

 ! "مادر پدر

 :کرد اشاره شهاب به
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 . شده بزرگ ها اون ی سفره سر ها سال نیا ی همه یتو و بوده مادرش پدر کنار جوره همه سال همه نیا یتو شهاب آقا-

 . کرد یم جلوه یگرید زمان هر از تر موقر.  ستینگر شهاب به گرید بار کی و کرد بلند سر نفس

 ! بود اش برازنده که یراست به دادند یم آقا شوندیپ او به یوقت

 الحمدهللا امسال اما. بود کننده نگران یلیخ من یبرا مسئله نیا و نداشت ازدواج به میتصم سختش و حساس شغل به توجه با-

 دوره نیا یتو میدون یم و داره نظر ریز شمارو دختر ماهه نیچند ؟ شما دخترخانم از بهتر یکس چه و داره ازدواج به میتصم

 البته. باشه شونیا یبرا یخوب همسر بتونه که هست خانم و باکمالت قدر اون شما دختر میدون یم ما.  شه یم دایپ کم خوب دختر

 !نیبد ما به ییرو شیپ ی اجازه و باشه رضا دلت شما اگر

 جز کس چیه! درد! بغض اشک. کرد یم ینیسنگ قلبش یتو یزیچ. سپرد یم گوش یمانیا حاج یها حرف به سکوت در یب یب

 و بود بد اش زمانه!  نشد!  نه ها نخواهد که نه!  بود نکرده بزرگ قو پر یال را او! بفهمد. کند درک را او حال توانستینم نفس

 حاج. شد برقرار انشانیم ینیسنگ سکوت ؛ دیکش یقال یها گل به یدست.  دیبلع یسخت به را بغضش. نبود اری نفسش با شانس

 : دیپرس گرید بار کی یب یب به رو یمانیا

 ؟ دییفرما یم اجازه-

  دارد؟ تیرضا او که دیپرس گوشش توش آرام!  بود او به ها توجه ی همه.  ستینگر نفس به یب یب

 :گفت یب یب و داد تکان سر آرام نفس

 !دهیکش درد.  دهیچش گرم و سرد دختُرم-

 : کرد یمانیا حاج به رو خجالت یب و دیکش دست شیپاها به

 نه. ) بپساُرِمش قشهیال که یکس دست به دیبا و امانته.  داُرم نگهش خوم یتِ  عمر آخر تا تُرم نه!  قیتحق یس برم ُشم بلند تُِرم نه-

 (دارم نگه خودم شیپ اونو یعمر آخر تونم یم نه. قیتحق یبرا برم شم بلند تونم یم

 :افزود و کرد اشاره قرآن به

 ( باشه قرآن و خدا مجلس نیا شاهد خوام یم! )بو خدا و قرآن مجلس نیا شاهد خومیا-

 کارش حال و است قیال او دانستیم.  انداخت ینگاه مین شهاب به و گرفت قرار یب یب یها حرف ریتاث تحت یمانیا حاج

 . ستیا یگرید زمان هر از تر سخت

 ! چشم یرو به-

 . رساند یم را خود منظور بود که یسخت هر به یول.بود شیبرا ممکن کار نیتر سخت اما بزند حرف یفارس کرد یسع یب یب

 :افزود یمانیا حاج به رو

 (؟یکرد یم دامادش رو پسرت.یداشت دختر خودت اگر) ؟ یِکرد یا دومادش ُکرت.یداشت دُور خوت اگه-

 عاجزانه قدر آن یب یب اما بود ممکن کار نیتر آسان شیبرا سوال نیا به دادن پاسخ. دوخت چشم یب یب به مکث با یمانیا حاج

 . کرد اریاخت سکوت را یا لحظه چند رزنیپ حرف احترام به که کرد ادا را حرفش

 . کرد یا سرفه تک و فشرد دست یتو را حشیتسب



 امهنوه چون نه! سپردمش یم یمرد نیچن به داشتم دختر اگر که خورم یم قسم دیمج هللا کالم و خدا محضر در خانوم حاج بله-

 . کنم یم نیتضم رو شهاب آقا جوره همه! ذارهیم هیما جون از دونمیم و داره جنم چون! نه

 .بود مانده محبوس اش نهیس یتو نفس فرستاد؛ نییپا را سرش شهاب! کرد پاک چادرش ی لبه با را شیها اشک مهناز

 :افزود سپس کرد پاک را شیها اشک دست پشت با یب یب

 (میا واسطه ما وگرنه.بخوان همو دیبا پسر و دختر شما قول به) م؟یا واسطه ما یا! بخوان هم وا کر و دور.شایا قول به-

 :گفت و دیکش قیعم نفس یمانیا حاج

 .کنند یصحبت شهاب آقا با دخترگلتون دیبد اجازه شما اگر-

 دینفهم و دوخت یمانیا حاج به را دارش تب زدند؟نگاه یم حرف باهم تنها شهاب و او د؛یکوب یم مهابا یب نهیس یتو نفس قلب

 .شد بلند و کرد نجوا یااجازه با یمانیا حاج به رو شهاب او از بعد و شد بلند او و کرد اعالم را تشیرضا یک یب یب

 کنار و شود بلند خواست. دوخت چشم داشت یبرم قدم اطیح یسو به یبلند قد مرد از جلوتر که خواهرش به ناباروانه ررضایام

 اما ندیبنش او کنار خواستینم او هرچند زد؛ یحرف گوشش ریز و نشاندش خودش کنار و گرفت را دستش دایو که برود نفس

 خواهر به خودش جز کس چیه خواست ینم دلش  نشست شیجا سر بود شیابروها انیم که یکمرنگ اخم با یباطن لیم رغم یعل

 .شود کینزد شیبایز

 او با آزاد یفضا یتو خواست یم دلش. شد قیتزر پوستش ریز به یخوب حس آمد یم سرش پشت شهاب که نیا فکر از نفس

 .بود پس هوا نافذش یها چشم و او کنار در اتاقش یتو.بزند حرف

 قبل از تر سرخ شیها گونه لحظه هر و رفت یم ضعف او یبرا دلش ؛ کرد نگاهش منتظر نفس و دیپوش را شیها کفش شهاب

 . شد یم

 نقش روزها نیا که او به لحظه آن در دانست ینم کرد بلند یاندک را سرش نفس. ستادیا شیرو به رو و آمد نییپا ها پله از شهاب

 لحظه هر اشدخترانه احساسات.باشد نداده لو را خودش هم و ردیبگ آرام دلش هم که دیبگو بود کرده دایپ اشیزندگ یتو یپررنگ

 رفتار مسلط آنقدر بخواند یزیچ توانست ینم شهاب یها چشم از. داد یم جوالن یشتریب قدرت با و گرفت یم یشتریب شدت

 . بفهمد را حسش توانستینم که کردیم

 :گفت آرام نفس

 م؟یبزن حرف هم با بوم پشت میبر-

 راه به بام پشت به یمنته ها پله از آرام او سر پشت شهاب کرد تشکر نفس.برود اول داد اشاره او به و داد تکان را سرش

 گذاشت بد را شیپا لحظه کی یبرا نفس.افتاد
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 و کرد حس را شهاب دست یگرما لباس یرو از. کرد مهار قدرت با را او و نشست کمرش یرو یدست که فتدیب بود کینزد و 

 همان از را نگران یصدا.  آورد هجوم شیسو به مختلف احساسات از یموج ؛ دیکش ریت قلبش و شد فشرده نرده یرو دستش

 :کرد حس ییگرما دیشن بود سالم که یگوش

 ؟ یخوب-

 شهاب که نیا. نبود خودش دست حالش.  است بد است خوب دانست ینم.  دانست ینم زیچ چیه حالش از حال ؛ بود خوب اگر

 یم خجالت قدر چه زد یم حرف دیشن ینم که یگوش یتو اگر.  کرد یم خوب را حالش بزند حرف گوشش کدام یتو دانست یم

 . بزند حرف سالمش گوش یتو که بدهد تذکر او به دیکش

 نشسته کمرش یرو او گرم دست و نداده رخ یاتفاق اصال که.  کند برخورد یعاد قدر نیا بود سخت قدر چه ؛ داد تکان سر آرام

 چند و گرفت نرده به را لرزانش دست.  زد یم انیم در کی ضربانش و شد یم نییپا و باال شتاب با اش نهیس ی قفسه.  است

 آرام و رفت شیها کبوتر اتاقک یسو به کرد تیهدا شال داخل به را شیموها.  مودیپ بود که یکندن جان هر به را گرید یپله

 :زد لب یمرتعش یصدا با و کرد روشن را چراغ



 به.  شدم یم ناراحت آدم و عالم از یوقت!  ناراحتم یوقت حالم خوش یوقت کردم یم سر ها کبوتر کنار جا نیا رو روزها اکثر-

 یبرف دیسف نامش که را ها کبوتر از یکی فرستاد نییپا را سرش و ستینگر بود سوخته چراغش شد یم ها ماه که هوشنگ اتاقک

 : گرفت شیها دست یتو را بود

 یم انتظارمو نیزم ریز دونستم یم.  زدم یم هم قفلش و بستم یم محکم درو جا نیا ومدمیم.  کردم یم تمیاذ هوشنگ یوقت-

 دارم دوست آسمون!  تر کینزد آسمون به جا نیا.  بود کیتار جا اون باشه جا نیا بشم حبس قرار اگر دادم یم حیترج اما کشه

 خبر که باالخره گفتیم فرستادیم لعنت دیکوبیم اتاق در اومد یم!  تره راحت واسم آسمون کینزد بشم یزندون اگه یحت

 .... قهیدق هر هیثان هر مردمیم.... جانیا دمیلرزیم... رونیب یآیم مرگت

 نشاندیم قلبش یتو یدرد دهیکش نفس که ییها یسخت به دادن گوش.  ستینگر وارید یرو یادگاری یها نوشته به شهاب نگاه

 .  دیبوس و کرد کینزد شیها لب به را یبرف دیسف سر و کرد خم را سرش نفس

 :کرد نجوا تر آرام

 ... شهاب یدون یم-

 . دوخت چشم بود شده یگرید زمان هر از تر یخواستن که او به و داد قورت را دهانش آب جوان مرد

 : افزود نفس

 ...مهیزندگ شبِ  نیبهتر که امشب اونم کنم تلخ رو کاممون خوام ینم.  کنم ناراحتت خوام ینم هاحرف نیا گفتن از-

 چشم دهیترس یبرف دیسف دیکش دست اشیدبرفیسف سر به سرانگشت با بفهمد که آن یب نفس ؛ شد کینزد گرید گام کی شهاب

 .  دیلرزیم او یها دست یتو کوچکش جسم.  کند فرار خواست یم و کرد یم بسته و باز را شیها

 همه که مردونه قول خوام یم یزیچ هی ازت اما... شده گفته ها یگفتن کنم یم فکر... یزندگ نیا از دمینکش کم بگم خوام یم-

 ؟ یبد قول بهم یتونیم... یباش کنارم جوره

 دست.  کرد یم برخورد نهیس به شتاب با یبرف دیسف قلب مانند قلبش.  آورد خودش به را او گرفت قرار اش چانه ریز که یدست

 .سوزاند یم را اش چانه شهاب گرم

 را گوشش که بود ییصدا تنها شهاب یصدا. دید ینم او یها چشم جز زیچ چیه گرید و کرد پر را اش شامه تلخش عطر یبو

 : کرد پر

 . نفس یبکش یسخت ذارم ینم گهید-

 :  افزود تر مصم جوان مرد و زد پلک آرام نفس

 ! یبخور غصه ذارم ینم-

 ؛ کرد نوازش را فشیظر یچانه سپس

 مصمم که او به اش معصومانه نگاه همان با نشست شهاب دست یرو و دیچک نفس چشم ی گوشه از گرم اشک قطره کی

 . دوخت چشم کرد یم نگاهش

 . شهاب بده قول-

 . دم یم قول-

 ! بست را شیها چشم آرام نفس ؛ کرد نوازش را او ی گونه انگشت سر با شهاب و نشست لبش یرو یتلخ تبسم

 : دیشن را او ینجوا

 ؟ طورهچه دلت یکوچولو یماه حالِ -

 :زد لب کند باز را شیها چشم که آن یب نفس

 ! خوبه حالش هم یلیخ.  خوبه حالش-

 . نشست او پهن مچ دور نفس دست.  بکشد آغوش در تنگ را نفس خواست یم دلش



 : کرد باز را شیها چشم آرام

 ؟ نفس-

 :افزود شهاب و گفت یآرام یبله دخترجوان

 . هیچ یدون یم ها آدم ما نیقوان از گهید یکی-

 : افزود  شهاب و دوخت چشم او دهان به مشتاقانه نفس

 . باشن هم یبهونه که نیا ؛ باشن هم یزندگ یتو که نیا-

 :  افزود یدارخش یصدا با او حرف یادامه در و زد پلک آرام نفس

 ! نکن رفتن قصد وقت چیه اومدن اگه کهنیا-

 !دوخت چشم شیها لب به و گرفت او یها چشم از نگاه مکث با و نشست لبش یرو یلبخند جوان مرد

*** 
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 ریهوالبص

 

 احساس ؛ لرزاند یم را قلبش و زد یم موج یخاص لطافت رنگش یعسل قرار یب نگاه در ؛ کرد نوازش را نفس فیظر یچانه

 چه آن از فراتر را شیپا آمد ینم دلش که بود نخورده دست و بکر نظرش در دختر نیا احساسات قدر آن ؛ کرد یدیشد ییگرما

 زمان و بود زده هیتک ها کبوتر ی قفسه به.  کرد نگاه داشت ینم بر چشم ازش که او به زده شرم و منتظر نفس.  بگذارد دیبا که

 پا شهاب که یوقت هم آن شود ایدن مکان نیتر مقدس شیبرا ها کبوتر اتاقک کرد ینم را فکرش گاه چیه ؛ برد ادی از را مکان و

 آن در.  کردند یم منعش و دادند یم"  باز کفتر"  لقب او به گرانید که یحال در!  بود نکرده سرزنشش ؛ بود گذاشته خلوتش به

 از ؛ کرد یم نگاه را شهاب است بار نیاول انگار ؛ بود کار نیتر رممکنیغ شهاب یمردانه نگاه از برداشتن چشم لحظه

 و افتاد یم جانش به یکرختک مانند یحس کی باشد داشته متعلق خودش به قدرتمند مرد نیا و پرحرف نگاه نیا ؛ که نیا  فکر

 بلند را دستش آرام د؛یبلع را دهانش آب و دیکش قیعم دم یسخت به بود؛ افتاده نیزم یرو بار هزاران نبود کبوترها یقفسه اگر

 که هستند حرکات یبعض اما کرده را کار نیا چرا دانست ینم نهاد او ی مردانه یگونه یرو دست ؛ داد جرات خودش به کرد

 به ؛ دیکش خجالت خودش از کرد نگاه شیها چشم در که قدر آن! کرد دایپ شود ینم شانیبرا یپاسخ و مانند یم جواب یب ایدن در

 دست یرو دست شهاب که بردارد را دستش کرد قصد و دیپر خواب از باشد زده او به یمحکم یلیس نفر کی انگار آمد؛ خودش

 از مانع جوان مرد توانمند یروین اما کرد دنیکش عقب قصد و ستینگر شانیها دست به هراسان و مردد نفس و گذاشت او سرد

 شیها لب به را او دست کف ؛ نرمک نرم و آرام ردیبگ او یها چشم از نگاه که آن یب شهاب و زد پلک آرام ؛ شد او کار

.  کرد رسوخ جانش عمق تا که یداغ یها لب و بود نفس ؛ شد متوقف نقطه همان در زمان انگار.  دیبوس بامکث و کرد کینزد

 گرم یها نفس عطر از بود پر اش بسته خی دست ؛ نشست دلش یتو بار نیهزارم یبرا یا زده یا جوانه یحس چه دانست ینم

 ! ماند محبوس اش نهیس یتو نفس و شد بسته شیها چشم ناخودآگاه.  دید یم خواب داشت و بود خواب یآر بود خواب!  شهاب

 :گفت آرام شهاب

 !  همدمم همسرم یبش که نیا!  نفس جلو اومدم دلم با-

 :افزود او و داد تکان سر نفس

 . داره ییها بینش و فراز من با یزندگ یدون یم خوب خودت-

 :کرد زمزمه نفس

 ! دونم یم-

 : گفت مصمم جوان مرد



  ؟یایب کنار یتون یم-

 : زد لب تر آرام نفس

 . کنم یم یسع-

 : زد لب رکانهیز و کرد لمس را اش گونه یرو گرید دست با شهاب

 ! یکن یم یسع که-

 ! داد تکان سر نفس

 که کرد یم چه ؛ کند صحبت یجد او با آمد ینم دلش ؛ نشست لبش یرو یاخسته لبخند شهاب که بود کرده انیب مظلوم قدر آن

 مانند درست.  گرفت یم فاصله محکمش و سخت ی پوسته از که یقدر به!  شد یم آرام دیرس یم او به یوقت و بود عادتش

 ! االنش

 ! یاومد خوش-

 نفس یگرما که یقدر آن ؛ بود ستادهیا پابرجا هنوز شیرو به رو خوش خواب کرد باز گرید بار کی و بست را شیها چشم نفس

 بار کی را دارش تب نگاه.  داشت یم وا تکان به آب از دور به یماه مانند را قلبش و سوزاند یم ذره ذره را دستش کف شیها

 بگذارد فراتر را شیپا خواست ینم که نیا است مات و چیگ که بفماند او به نگاهش با خواست یم انگار دوخت شهاب به گرید

 ؛ بست را شیها چشم نانیاطم با شهاب! غلط یکار چه است درست یکار چه دانست ینم لحظه آن در دانست ینم اصال...  اما

 زمان هر از تر مصمم شهاب نگاه اما بود یمانیپش منتظر او به نگاهش با و دیلرز او یها چشم یتو نفس یها چشم مردمک

 کف لحظه آن در که خدا به.  کرد رها آرام نبود شیتو جان انگار که را نفس دست گرفت فاصله او از جوان مرد ؛ بود یگرید

 چشم یوقت و بست را شیها چشم گلگون نفس.  آورده احساساتش و او سر بر چه بداند او یحت که آن یب سوخت یم نفس دست

 به رو انگار هنوز که او یخال یجا به نفس نگاه اما ؛ زد یم ذوق یتو جور بد اشیخال یجا بود؛ رفته شهاب حال کرد باز

 یها بند و دیلرز یم دستش گرفت صورتش مقابل و برد باال را راستش دست.  کرد یم نگاهش رایگ و بود ستادهیا شیرو

 نوازش  را راستش دست کف اطیاحت با و آرام نفس!  زد پر و شد رها چپش دست از یبرف دیسف.  داشت یفیخف لرزش انگشتش

 ینم باورش بست نقش لبش یرو یکمرنگ لبخند.  گرفتیم اوج قلبش ضربان کردیم فکر گذشته ی لحظه چند به یوقت  ؛ کرد

 یب خود از او مقابل که بود فرستاده لعنت را خودش قدر چه.  کند یکار نیچن که باشد بااحساس قدر آن اش یجد سرگرد ؛ شد

 ینم دلش ؛ کرد کینزد شیها لب به را دستش کف.  بود گذاشته صورتش یرو دست بود گذاشته فراتر را شیپا و بود شده خود

 یم که ییها آن یبرا یادیز دستش.  برود دندیکش یم را انتظارشان که ییها مهمان به سرخ یها گونه و حال آن با خواست

 و دهان مقابل دست یرحم یب با یکس انگار. کرد رها را نفسش و شد خارج اتاقک از. بود رو است شهاب گرو در دلش دانستند

 مسلط خوش به کرد یسع د؛یکش صورتش یرو دست و بست را دراتاقک زنان نفس نفس ؛ بود گذاشته قلبش
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 .رفت نییپا ها پله از یسخت به. اشدی

 یدست.  مودیپ را گرید ی پله چند نفس و برگشت شیسو به نفس یپا یصدا دنیشن با.  بود ستادهیا انتظارش به اطیح یتو شهاب 

 :گفت هوا یب و دیکش لباسش به

 . شد ینم بسته اتاق در دیببخش-

 آن از تر زرنگ شهاب دانست ینم اما.  کند هیتوج را کرد یم خلوت خودش با باال که یا قهیدق چند خواست یم خودش الیخ به

 . کند باور که است

 : گفت حال نیا با اوردین شیرو به اما

  ندم؟یبب درو برم نشده بسته اگر-

 :افزود و کرد ادا یا نه و انداخت پله راه به ینگاه زده جانیه نفس

 ! ممنون!  ببندمش تونستم باالخر خودم.  نه نه-



 نیا ؛ دیکش قیعم نفس و آمد رونیب به خودش از بعد بالفاصله دید را او که چرا گرفت یشتریب قیعم شهاب لب یرو لبخند

 خانه وارد و بشود قدم شیپ زودتر که کرد باز را راه او یبرا.  دادند یم شیلو شیها چشم!  دیبگو دروغ نبود بلد یحت دختر

 . شود

 یب یب و شد معطوف دو آن یسو به همه نگاه گشود را در که نیهم ؛ برداشت قدم خانه یسو به و فرستاد نییپا را سرش نفس

 یزیچ زد یم موج یبیعج زیچ کی نفس نگاه یتو ؛ نشاند لب یرو یلبخند یمانیا حاج.  دوخت چشم نفس به دلواپس و نگران

 ! خواستن مانند

 . کرد نگاه گرید بار کی شانیهردو به یمانیا حاج شهاب شدن وارد با دیکش شالش به یدست و نشست یب یب کنار نهیطمان با

 آرامش با او و است درست زیچ همه که دیپرس اشاره با شهاب به رو نیحس حاج.  باشند دو آن جانب از یحرف کی منتظر انگار

 : کرد نفس به رو و گرفت مشت یتو را حشیتسب یمانیا حاج.  داد تکان سر

  ؟ میکن نیریش رو کاممون ید یم اجازه دخترم-

 یکمرنگ اخم ررضایام.  انداخت رضایام به سپس دایو به به ینگاه نفس ؛ دوخت چشم دهانش به و نگرفت نفس از نگاه یب یب

 یرضا به مکث با آن از بعد و ستینگر رعنا به سپس.  شد سرخ و نشست نفس لب یرو لبخند.  بود نشسته شیابروها انیم

 نجوا یآرام ی بله!  بست را شیها چشم نانیاطم با رضا که باشد او جانب از یااجازه منتظر انگار انداخت اش یداشتن دوست

 : رفت اش صدقه قربان و دیکش آغوش در را او بغض با یب یب و کرد

 ( زدلمیعز. جونم به دردت. ) رودوم.  جونوم یم دردت-

 و رفت در شهاب و او به نگاهش یکمرنگ تبسم با که افتاد گوهر به نگاهش نفس  ؛ گرفت اوج یهمگ زدن دست و کل یصدا 

 .کرد زمزمه یشکر یاله و برد باال را شیها دست یمانیا حاج و دیبوس را یب یب ی گونه معذب.   بود آمد

 : گفت یب یب به رو سپس

 کار یتو انیب در هم عقد به ندهیآ ماه دارند که یحساس یشغل طیشرا و یکار یها تیمامور خاطر به شهاب آقا شما ی اجازه با-

 !  گهید مسائل یسر هی و عقد از قبل اوضاع شدن جور هللا حمد به و مدت نیا یتو اون از قبل اما.   کرد دیبا لیتعج ریخ

 :افزود کردنش چهارتا دوتا دو با.  اوردیب انیم به را حرفش چگونه بود مانده

 هردو و نباشه یمانع ازدواج قبل یکارها انجام یبرا که بخونم زیعز دو نیا نیب یتیمحرم نمیب یم بنده که یمصلحت خب و-

 .  باشند راحت زیعز

 . دیایب شهاب دست کار حساب که کرد انیب معنادار قدر آن را حرفش

 ! نگفت چیه و فرستاد نییپا را سرش شهاب که ینگاه ؛ ستینگر شهاب به معنادار سپس

 اسی.  بگذارد شیتنها و بشود عروس خواست یم کرد یم را فکرش که یآن از زودتر دخترکش.  دیبگو چه بود مانده یب یب

 ! نفس به حال خوش و دار نم یها چشم با یشاد و کرد یم نگاه اش یداشتن دوست یعمو به ذوق با مادرش بغل یتو

 انیم یتیمحرم یخطبه یحاج و گرفتند یجا هم کنار شهاب و نفس یمانیا حاج دست ی اشاره با و کرد اعالم را تشیرضا یب یب

 نفس یبرا که ینشان انگشتر و شد بلند نیزم یرو از گوهر. فرستادند صلوات یهمگ اتمامش از پس و کرد یجار شانیهردو

 یم را عروسش وقت هر ؛ بود دهیخر شهاب تین به را نشان ی حلقه نیا ؛ درآورد مخمل ی جعبه یتو از را بودند آورده

 کرد فرو انگشتس یتو را حلقه و گرفت دست یتو را دستش آرامش با و ستینگر نفس ی افتاده سر به.  حال و کند نشان خوست

 : دیبوس را اش گونه و فشرد را دستش گوهر و کرد تشکر آرام نفس و دندیکش کل ها زن بار نیچند یبرا و

 .  شاهللا ان باشه مبارکت-

 را شیپا و دست است کنارش شهاب که نیا فکر از هنوز هرچند.  بست نقش لبش یرو یکمرنگ لبخند و کرد تشکر مجدد نفس

 . کرد یم گم

 را شهاب یمانیا حاج ؛ بود انینما لبخند گل یهمگ یها لب یرو.  گفت کیتبر او به و دیبوس را شهاب ی گونه سپس گوهر

 : زد لب نشوند یکس که یطور تیجد با و دیبوس

 بشم شرمنده مادربزرگش مقابل خوام ینم.  پسر دستت امانته که نره ادتی.  داره من یسخت سر به یپدر بعد به نیا از دختر نیا-

 !کن دمیسف رو هم بار نیا.  شهیهم یکرد دمیسف رو. 



 حاج که نیا فکر از. نکند باره نیا در یا هیتوص او به گرید و باشد نفس به حواسش که گفت او به صراحت با را حرفش قدر آن

 و فشرد دست یتو را یمانیا حاج دست نانیاطم با ؛ شد داغ شیها گوش باشد برده بام پشت یباال اتفاقات از ییها حدس یمانیا

 نفس و دیبوس را اش گونه شهاب ؛ گفت کیتبر یزبان نیریش با و کرد پرت شهاب بغل یتو را خودش اسی.  کرد ادا یچشم

 .کرد نوازشش و دیکش اسی ی گونه یرو دست

 

#295 

 

 : گفت نشیریش لهجه همان با اسی

 ؟ یشد عمومزن گهید-

 . آمد وجد به دخترک یزبان نیریش از هم و"  عموزن"  لفظ از هم که چرا ؛ گرفت یشتریب عمق نفس لبخند

 ؟ شما یهست یخوشگل خانم چه-

 : گفت او به شده مسخ اسی

 ؟ یعنی شما یخوشگل به-

 . دیکش سرش به یدست و دیبوس را اسی ی گونه شهاب

 را کند نگاه شهاب به که آن یرو نفس.  کرد یم دیتشد را نفس خجالت شیها حرف نیا و نداشت یتمام انگار اسی یزبان بلبل

 اما داریب ای است خواب دانست ینم.  فشرد یم را دستش و گفت یم شهاب گوش یتو یزیچ برادرانه و لبخند با رضا ؛ نداشت

 بال و نشست دلش یرو یشاپرک و کرد نگاه دستش یتو ی ساده ی حلقه به گرید بار کی.  شود داریب گاه چیه خواست ینم دلش

 ! بود شده محرم شهاب به شد ینم باورش ؛ زد بال

 . گرفت یم اوج قلبش ضربانش و زد یم پرسه ها کبوتر اتاقک یتو ؛ بام پشت یتو الشیخ هنوز

 او به کهنیا داشت دلش یتو یبیعج حس!  شهاب یجا به ؛ کرد نگاه گرید بار کی نشانش انگشتر به ها مهمان رفتن از پس

 !بود نیریش تعهد کی شروع و هاحرف یلیخ یایگو انگشتر نیا.  شدیم بهتر حالش او به فکر با لحظه هر و دارد خاطر تعلق

 

**** 

 خجالت حال نیا با ؛ نداشت را کند صحبت بود دامادش که یمرد با که را آن یرو ؛ رفت اطیح یتو ها مهمان بدرقه یبرا دایو

 : کرد شیصدا و گذاشت کنار را

 ! ییموال یآقا دیببخش-

 . گذاشت تنها را دو آن و کرد یخداحافظ بود شهاب همراه که رایحم

 ؟ دییبفرما-

 : دیکش شالش به یدست ؛ ستینگر بود ستادهیا منتظر که مرد به مردد دایو

 ... خب که دیبدون دیبا که ییهاحرف کنمیم حس اما شدم مزاحمتون دیببخش-

 !  کرد نگاه او به مستاصل

 :  کرد یا سرفه تک شهاب

 ! درخدمتم-

 :  گفت دایو



 شما حق هاحرف نیا دنیشن کنمیم فکر.  باشم داشته دارید شما با یروز باشه مقدور براتون اگر.  ستین یمناسب تیموقع االن-

 ! باشه

 !  کرد زمزمه یخب اریبس و کرد زیر را شیها چشم شهاب

 ! رفت او همراه به دلش کرد حس و کرد نگاه شهاب رفتن به ، پنجره یتو از نفس

*-*-*-*-* 

 

 #296 

 

**** 

 

 

 

 هوالرافع

 

 یها لب یرو بار نیچندم یبرا را لبخند شیابروها انیم اخم. کرد یم نگاه او دست ی حلقه به و بود ستادهیا کنارش ررضایام

 . دیچسب یم دلش تنگ که بود بایز شیها شدن یرتیغ قدر آن. آورد نفس

 ! یآج-

 : گرفت را او یها شانه و زد زانو نیزم یرو نفس

 ؟ برم قربونت شده یچ-

 :گفت یمشهود یدلخور با ررضایام

 . یآج یبود آقاهه اون شیپ چرا-

 که کند هضم توانست ینم هنوز! خوش الیخ کی! بود خواب مثل هم خودش یبرا! دیبگو او به چه دانست ینم کرد سکوت

 . بود کرده هیهد او به  را نگاه نیتر عاشقانه ها کبوتر اتاق یتو که یسرگرد هم آن.  است شده سرگرد نامزد

 :افزود بغض با ررضایام

  م؟یاومد یمامان و من که حاال ؟ یبر جا نیا از یخوا یم یآج-

 :کرد خطابش یمهربان یصدا با دیکش ریام فیلط ی گونه یرو دست. بزند یحرف نتوانست و نشست هم خودش یگلو یتو بغض

  برم؟ قربونت برم جا نیا از خوام یم گفته یک-

 :دینال کودکانه و دیغلت اش گونه یرو اشک ریام

 ! نرو توروخدا ؟ یبر یخوا یم واقعا حاال! گفت جون یب یب -

 :گفت و کرد جدا خودش از را ریام!  بود نکرده فکر شیجا نیا به ؛ دیبوس را سرش و دیکش آغوش در را او

 اضافه ما به گهید نفر کی فقط!  میا خونواده هی ما ؟ یکن یم که هیفکر چه نیا!  که کنه ینم رها تورو یطیشرا چیه تحت یآج-

 . یش یم دوست باهاش دمیم قول.  مهربون و خوب یآقا هی!  شه یم

 . کرد پاک را شیها اشک دست پشت با ریام

 . یاومد یم رید یلیخ اما یایب یزود یداد یم قول یزد یم سر بهم یوقت شهیهم هم تو-



 :ستینگر انیگر پسرک یها چشم در و گرفت قاب را صورتش

 تو باشه؟ نداشته دوست تورو تونه یم مگه.  داره دوستت یلیخ یآج.  کنه ناراحتت خواد ینم یآج کن باور! زمیعز!  رمیام-

 . یمیزندگ ی همه

  ؟ یگ یم راست-

 :گفت مظلومانه ریام.  ختیر یم اشک دیبا هم عمرش یروزها نیبهتر در که بود یدرد چه ؛ داد تکان را سرش نفس

 ! یبر. یکن ازدواج آقاهه اون با یخوا یم گفت بهم مامان-

 :نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 یم خوش من شیپ یآ یم تو زمیعز بزنم سر بهت آم یم شهیهم ؟ قندهار برم خوام یم مگه. جا نیا آم یم بازم برمم که هرجا-

  کن؟ فکرش!  میگذرون

 :کرد لمس را او چشم ریز شستش یها انگشت با نفس نشد؛ قانع ریام

  ُمردم؟ من مگه!  خودم یکوچولو داداش نداره رو یکن هیگر که نیا ارزش زیچ چیه-

 از. دیلرز یم بغلش یتو که بود پناه یب و دهیترس شیررضایام قدر آن. دیبوس را سرش دیکش درآغوش گرید بار کی را او سپس

 . بود انیع کامال نیا و دیترس یم ییتنها

 االتشیخ بلند قد مرد آن و او رفتن ریدرگ فکرش که گذاشت سرش به سر یاندک و کرد معطوف یگرید زیچ به را او حواس

 که چشمش که کند جمع را لیوسا و ها یدست شیپ که برد شیپ دست ؛ ستینگر انگشتش یتو ی حلقه به گرید بار کی. نشود

 . گرفت جان یشتریب قدرت با شیرو شیپ بار نیهزارم یبرا امشب و افتاد رنگ قرمز گل سبد

 . کنم یم جمع زویچ همه من.  کن استراحت برو-

 رفت اتاقش یسو به. باشد خوددار رقمه چیه توانست ینم. نشست لبش یرو ناخودآگاه لبخند نفس و کرد دییتا را دایو حرف رعنا

 به. بود شده جانش از یجزئ ریاخ ساعت چند نیهم در حلقه آن. بردارد چشم یحت نشانش ی حلقه از توانست ینم لحظه کی

  بود کرده نجوا گوشش ریز شهاب آمد ادشی ؛ بود نشسته خوش انگشتش یتو بایز و ارزشمند یقدر

 "  شه یم دستت ی اندازه کم کم اما گشاده برات کمی" 

 قدر چه. دیگز را رنشیز لب و شد آب دلش یتو قند شود تپل گرید سال چند که نیا فکر با حال اما بود نشده منظورش ی متوجه

 مقابل را شیها دست.  شد مفهومش ی متوجه کرد یم فکر حرفش به حال که بود درآورده یباز منگ و جیگ شهاب مقابل

 .  است گرفته خوشکش خوش او که کند فکر یب یب خواست ینم دلش دیخند آرام و گذاشت صورتش
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 ! بود دلتنگ یکم دیشا و یعصب رعنا.  زدند رونیب مهدکودک از

 :داد هول پا با را شیرو شیپ سنگ

 ! یعوض ی کهیمردت-

 ! کرد یم یروح هیتخل را خودش دیبا رعنا. بزند حرف او با دینبا یطیشرا نیچن در دانست یم نفس

 :افزود و انداخت دوش یرو را فشیک خشم با رعنا

 از کال رو بچه اروی!  داره یپدر نیچن که یکسر فیح!  درک به بره!  چاکشم نهیس عاشق انگار ؟ کرده فکر خودش با یچ-

 ... کرده منع مهدکودک

 ! سالم بشه تمام شما یها قضاوت اگر-

 . دیچرخ یکسر پدر یسو به و گذاشت قلبش یرو دست شوکه و دهیترس رعنا.  برگشت آشنا یصدا یسو به دختر هردو سر



 . دوخت چشم جوان مرد صورت به واج و هاج رعنا و داد جواب آرام نفس

 :گفت جانب به حق شد کینزد گرید گام کی فخر

 ! یمرب خانوم واجبه سالم جواب-

 . فتدیب راه که داد اشاره نفس به رو و گفت یا اجازه با و داد را جوابش صدا یب رعنا

 :نداشت دنیکش پس پا قصد انگار فخر اما

 ! خانوم... رعنا-

 . ستادیا راه انیم رعنا

 :گفت تر آرام فخر

 . بزنم حرف باهاتون دیبا-

 : زد لب نفس

 !  رعنا باش یمنطق!  کن قبول-

 : کرد مرد به رو و گفت یا نه رعنا

 !ندارم رو وقتش اصال اما فخر جناب دیببخش-
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 . داد ینم اجازه او به غرورش! توانست ینم اما بود؛ گذاشته جا سرش پشت همان را دلش

 :زد پچ آرام نفس داد ادامه راهش به و دیکش قیعم آه

 ! یبد گوش هاش حرف به دیبا ؟ هیچ ایباز بچه نیا-

 : برداشت قدم مصمم. نبود بردار دست اما فخر

 .... لحظه چند کنم یم خواهش.  رفتم تند کمی کنم یم حس من. دیدار حقم خب... خب. دیناراحت! دیدلخور دونم یم! خانوم رعنا-

 :زد لب طعنه به دلخور رعنا

 . میکن نگاهش شد یم وقت هر تا میداشت رفتارامون از لمیف که داشت نویا تیقابل یزندگ کاش یا د؟یرفت تند کمی فقط-

 :نشست لبش یرو یمعنادار لبخند فخر

! بود بد رفتارم یلیخ که کنم ینم حاشا نه،یدورب پا هی خودش من ذهن ستین نیدورب به یاجیاحت . رفتم تند یلیخ. شماست با حق-

 به فمیضع اعصاب نیا.  شه یم سخت کردنم کنترل اصال بشه بد حالش ای شه یم تنگ نفسش یوقت! حاده یلیخ یکسر طیشرا

 ..... لحظه چند!  گذرونده یکسر که یسخت دوران خاطر

 شیتنها که گفت او به رو رعنا و ستادیا نفس. نداشتند ستادنیا قصد. زدند یم حرف آرام یها گام با ستندیبا که آن یب هردو حال

  و کرد نگاه نفس به قدرشناسانه فخر. گذاشت تنها را شانیهردو یدیببخش با و نشست لبش یرو یمعنادار لبخند نفس اما نگذارد

 . کرد تشکر او از حرکت نیا با و گذاشت نهیس یرو را دستش

 ! خانوم رعنا-

 :دیچرخ او یسو به و ستادیا باره کی به رعنا

 د؟ییبفرما-

 . برد نییپا را سرش و کرد نگاه دخترک یها چشم به فخر



. بوده یخوب شناس آدم شهیهم ینه؟کسر مگه هاست حرف نیا از تر مهربون یکسر مهربون یمرب خانوم. آرم یم در دلتون از-

 . زنه یم کنار صورتم یرو از رو ینیبدب نقاب پسرم که قدر اون

. تر فیضع و تر کوچک یا جثه در یکسر. بود پدرش هیشب یکسر قدر چه ست؛ینگر او صورت به و زد پلک یسخت به رعنا

 حس او لبخند از که فخر  نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند. اند کرده میتقس مهین دو به وسط از که بودند یبیس مانند کل در اما

 :افزود داشت یبهتر

  د؟ینبود مدت نیا-

 . است نرفته سرکار مدت نیا در دانست یم کجا از او ؛ کرد نگاه او به متعجب

 ! اومدم امروز.  گرفتم یمرخص یروز چند نیهم یبرا!  مدت نیا شلوغه سرم یلیخ-

  هست؟ یمشکل!  رهیخ-

 :افزود به رو و گفت یآرام ی نه رعنا

  ؟ طوره چه یکسر حال-

 . دیکش صورتش به یدست کرد بلند را سرش مردجوان

 

 نفرستادمش باشم مراقبش مدام دیبا که نیا و یجسم طیشرا خاطر به مدت نیا!  دلتنگه یلیخ رهیگ یم بهونه یلیخ اما!  خوبه-

 ! مهدکودک

 بلند یصدا با که نیا از دیکش یم خجالت جوان مرد مقابل قدر چه. دیبلع را دهانش آب یسخت به و کرد خم سر نگران رعنا

 . بود کرده قضاوتش

  ؟یک ی بهونه-

 :دیپرس مردد رعنا!  کرد تعلل یاندک دیبگو او به نداشت را آن یرو که فخر

 فخر؟ یآقا-

 .شده وابسته بهتون یلیخ. شما ی بهونه-

 ته ته آن چرا دانست ینم اما بود اوردهین ایدن به وقت چیه که یا بچه ی اندازه به داشت دوست را یکسر. شد فشرده رعنا قلب

 را یکسر و او بود کرده یسع روز چند نیا در. کرد سرکوب به را بغضش. بشنود فخر از یگرید حرف داشت توقع قبلش یها

 ... اما کند فراموش

 ! یلیخ!  شده تنگ واسش دلم منم-

 :کرد زمزمه تر آرام و کرد اشاره نشیماش به فخر

  ن؟ییآ یم همراهم! ششیپ ببرم رو شما خوامیم! میکن خوشحال رو یکسر دیباش یراض اگر-

 ینم! بود فلج زبانش اما دیآ ینم دیبگو خواست یم دلش. کرد پاکش عیسر د،یچک رعنا چشم ی گوشه از اشک قطره کی 

 . کند امتناع توانست

 : گفت رعنا یاشک یها چشم دنید با فخر

 ....من دیکن باور کرده؟ تونییاذ من رفتار نقدیا-

 . بود کرده خودش با ییها فکر چه د؛یپر کالمش انیم رعنا

 . شدم یاحساسات متاسفم!  بودم یکسر نگران!  نه نه-

 . بده نشونتون رو اتاقش داره دوست. ببرم ششیپ رو مهربونش یرعنا خاله دادم قول یکسر به ؟ دییآ یم همراهم-



 نشیماش به فخر. برود یکسر شیپ و کند اش یهمراه تا داد یم جرات او به بود هرچه بود؛ یکسر پدر نگاه در چه دانست ینم

 مستاصل را او ندیبنش تا بود کرده باز شیبرا که یدر برداشت؛ قدم او نیماش یسو به سردرگم یافکار با رعنا و کرد اشاره

 سوار آرام. نشست یم دیبا خواست ینم چه و خواست یم چه گرید حال اما ندیبنش راننده کنار جلو خواست ینم که او. کرد

 در.  انداخت یم تالطم به را دلش و کرد یم ییهوا قدر چه را او شیکارها نیا با دانست یم فخر یآقا کاش یا. شد نیماش

 رفتار ها ملکه به هیشب ها آن با ؛ کنند یم باز را نیماش در باشند داشته ییواال ارزش که یزن یبرا ها مرد که بود خوانده یکتاب

 . کنند یم

 یتو که یروز همان و بداند را اسمش خواست یم دلش قدر چه ؛ کرد نگاه مرد رخ مین به!  بود پوچ یالیخ اش همه اما

 مانند کامران. باشد دهیرس ایدن ی مسئله نیتر بزرگ به انگار کردند خطاب"  کامران"  را او خواهرش و مادر بودند مارستانیب

 . داد سوق رونیب به را نگاهش و بود دهیچسب در به!  مسلط ؛ رهیچ ؛ بود اسمش

 .ندیبنش یصندل یرو تر راحت یاندک شد سبب نیماش حرکت
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 :دیچیپ گوشش یتو فخر یصدا

 ! خانوم رعنا نبوده آسون برام احساساتم از زدن حرف وقت چیه-

 : گفت و شد رهیخ رخش مین و دیچرخ او یسو به رعنا

 ! شم ینم منظورتون ی متوجه-

 . کرد طرفش به ینگاه مین کامران

  د؟یکن فراموش دیتون یم رو مارستانیب یتو روز اون-

 :داد تکان سر صادقانه رعنا

 . تونم یم-

 : گفت کامران

 . دم یم دست از رو یکسر دارم کردم فکر. شد چم اصال دمینفهم-

 . خوبه حالش االن که خداروشکر-

 :داد تکان یسر کامران

 ....!  رعنا.... دارم احیاحت کمکت به_

 . کرد شیصدا اوا خوش و قشنگ قدر چه دیلرز رعنا قلب

 :افزود سپس

 خانوم-

 . دیرس کردن خطاب مفرد به یک بستن جمع از دینفهم هم خودش

  ؟یکنیم کمک_

 : گفت ها شده مسخ مانند رعنا

 مورد؟ چه در-

  ؟ برگرده یعاد یزندگ به یکسر-



 هردو. زد یم موج تمنا کی و خواهش کی نگاهش یتو. اوردیب نه نتوانست او که کرد نگاه رعنا یها چشم به قیعم قدر آن

 بود اشیزندگ در بار نیاول. دوخت رونیب به را نگاهش زده شرم یها چشم با رعنا و نشست شانیها لب یرو لبخند یرارادیغ

 .... نداشت را نگاهش اریاخت که
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 هوالواحد

 

 یها رفتار که ییدخترها دسته آن از مهسا دانست یم نه، نشود یآفتاب او مقابل که نه. دیند را مهسا بود آمد هینشر به یوقت از

 زیچ چیه لبخند جز و بود دهید نیماش یتو را شهاب و او مهسا که افتاد یروز ادی به. ستین بدهد نشان خودشان از یسر سبک

 زشیم یرو و ختیر فلش یتو را سپرد یم رایحم دست به دیبا که ییها عکس. دیکش یم خجالت مقابلش قدر چه. دیند او از

 :افزود و کرد تشکر رایحم.  گذاشت

  طوره؟ چه.  قشنگم عروس حال-

 :گفت طنتیش یها چشم با و کرد خم سر رایحم. کرد تشکر بود انداخته گل شیها گونه عروس لفظ از که نفس

 ! ساختن خاطره.  بودن باهم یبرا ؟ یدونست یم.  یباز نامزد دورانه نیبهتر-

 :گفت حالت همان در داد نشان لیوسا کردن جمع مشغول را خودش نکند نگاه او به داشت یسع که نفس

 ...منتها. ییزهایچ هی دمیشن-

 :داد ادامه را نفس حرف و کرد نگاهش مادرانه. بود بر از را اش جمله ی ادامه

 . کنه یم جبران دونم یم عوضش نداره یبیع ؟ نه!  نداره یباز نامزد وقت ما یسودا هزار سر هی سهیپل آقا نیا منتها-

 که نفس. دیکش درآغوش را او و شد بلند یصندل یرو از یمهربان با رایحم.  ستینگر او به و دیکش شیها گونه یرو دست نفس

 :زد لب بکشد نفس درست توانست ینم جانیه شدت از

 .  کنم یم درکش من-

 را یباز نامزد هم خودش یروز که ییها سال آن ادی به شد؛ رهیخ او صورت به و گرفت یشتریب قیعم لبش یرو لبخند رایحم

 . بود کرده تجربه

 ! بودم حسود یادیز!  نفس نکردم درکش وقت چیه اما من-

 :دیپرس مردد نفس

  بودن؟ سیپل شونیا-

 :زد لب و داد تکان نه یمعنا به را سرش رایحم



 من یبرا بازم حساب نیا با اومد ینم خونه روزم چند یگاه کارش خاطر به ییجورا هی. فرسا طاقت یها فتیش!  بود دکتر-

 . داشت وقت

  ؟یبود حسود که یگیم چرا پس-

 :زد لب مهربان رایحم

 اون با من یدون یم. باشه خودم یبرا. کنم محدودش خواست یم دلم. خواستم یم خودم یبرا اونو ی همه چون! بودم چون-

 . بود برام خوبم پدر هی بودن همسر و عشق از یجدا اون اصل در. شدم بزرگ یلیخ

 . کرد نگاهش نیتحس با بود گرفته قرار رایحم یها حرف ریتاث تخت که نفس

 . شم یم شما یها حرف مات من که احترام با قدر اون. دیزن یم حرف ازش قشنگ یلیخ-

 :افزود نفس. دیبلع را دهانش آب بغض پر رایحم

 ....که گفت یم بد ییجدا نیا از قدر اون بود شما یجا یکس اگر دیشا-

 :داد ادامه را او ی جمله رایحم

 ! ازش بشه متنفر که-

 . داد تکان سر صادقانه نفس

 . قایدق-

 . دیکش قیعم دم بود سابقش همسر خاطرات در غرق که رایحم

 ... که بزرگه و ارزشمند من یبرا قدر اون.  نفس خاِص  احترام هی با همراه دارم بهش که یحس-

 :نهاد صورتش مقابل دست و دیچک چشمش ی گوشه از اشک

 حرف مشت هی بگه. یور یدر بگه بشنوه یکی دیشا! وفا رسم. یخودگذشتگ از رسم. داد قرار وجودم یتو رو بزرگش روح که-

 . کنه تجربه لحظه کی شده یحت رو بودن پدر خواستم که بود ارزشمند برام قدر اون!  نه اما!  مفت

 : کرد پاک را او یها اشک دست با نفس

 . دینزن حرف ازش دیش یم تیاذ اگه... اگه. توروخدا دینکن هیگر-

 :نشاند خود کنار را او رایحم

 یم دلم رو شده تلبار حرفام. زنم یم حرف ازش یوقت شم یم سبک!مشتاقه قضا از که کردم دایپ شنوا گوش هی ها مدت بعد-

 ! بشم خفه حرفام هجوم از ترسم

 . فشرد محکم و گرفت دست یتو را او دست نفس

 رفت باهم ادیز ها خانواده.  میشد بزرگ باهم یبچگ از! ییطباطبا ی خانواده پسر تک. بود ییحی داداش یها دوست از اریمهز-

 دنید مارستانیب رفتن و هینشر یها زدن میج از. آد یم خوشمون گهیهمد از ما میدید میاومد خودمون به که قدر اون داشتن آمد و

 من یبرا شهاب کار کردن درک و تو االن آرامش!  خاطره از بود پر من واسه اش همه و همه!  نگم واست ام عالقه مورد دکتر

 همه وجود نیا با اما  بود کرده یعاص رو اریمهز که داشتم ییها یناپختگ بودم االنت سن هم من که یزمان. دخترم هیستودن

  بودم؟ آروم قدر نیا شهیهم یکن یم فکر.  شدم بزرگ من و کرد صبر جوره

 . دندیغلت گونه یرو یگرید از پس یکی شیها اشک

 : نشست لبش یرو لبخند رایحم.  داد تکان یسر و زد لبخند نفس

 یرو از!  نداشتم چادر به یا عالقه وقت چیه.  شدم آروم قدر چه نکن نگاه.  داشتم یایب و برو یجوون!  شدم ریپ گهید االن-

  ؟یدونست یم زدم یم عادت

 : گرفت عمق لبخندش روزها آن یادآوری با رایحم و کرد نگاهش متعجب نفس



 ینم محدودم.  آوردم مانیا معجزه به اریمهز با! شد تر مقدس برام و کردم افتخار چادرم به!  شدم تر کینزد خدا به اریمهز با-

 دوست ی وهیش به رو دیجد مبحث هی روز هر که بود یمعلم مثل گرفتم ادی درس ازش یلیخ!  داد ادی کردن پرواز بهم کرد

 صبور!  شدم عیوس دید هی با دیجد آدم هی دمید اومدم خودم به کم کم اما دمیفهم ینم من که نیا از غافل داد یم ادی بهم یداشتن

 ! شدم

 . کرد پاک را شیها اشک دست با و دیکش قیعم آه

 .کنهیم تیکفا برام کنم بزرگ تورو من گفت یم یشوخ به میش ینم دار بچه و منه از مشکل میدید میزد یدر هر به یوقت-
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 گهید نفر هی میتقد یدست دو رو عشقت که ینبود عاشق یبگ دیشا کردم حماقت یکن فکر توهم دیشا. نفس تونستم ینم من اما

 ...یکرد

 ! برد نییپا را سرش

 آروم منو تونست یم فقط ایدن یتو اون خون از یا بچه!  نذاره ایدن به پا اریمهز مثل یکی که باشم خودخواه تونستم ینم اما-

 ! اون ذات با ، اون شکل. کنه

  بده؟ طالق شمارو شد یراض طور چه-

 :فرستاد رونیب به را بازدمش رایحم

 ! کردم زهر کامش به رو ایدن! یبکن رو فکرش که یهرکار-

 : گرفت شدت شیها اشک

  کنه؟ یم داغونم یچ یدون یم-

 :گفت رایحم و کرد نگاهش پرسشگرانه نفس

 هزاران اون شدم یم بدتر درجه صد من! آورد ینم کم! بود قبل روز از تر عاشق. تر صبور. تر مهربون روز هر اون که نیا-

 رفت اما بود سخت! خودم جان به دادم قسمش.  جدش به دادم قسمش نداشتم یخوب یروح اوضاع. شد یم تر مهربون درجه

 ...که گفت رفتنش از قبل

 :شد بلند یصندل یرو از آرام

 !  چشمامه یتو اشک ابد تا بره که یروز که گفت-

 :افزود و کرد پاک یسر سر را شیها اشک

. است دهنده نیتسک من یبرا ؛ دهیرس دلش یآرزو به و داره بچه االن اون که دارم یقلب تیرضا که نیا با!  گفت راست-

 به چون نفس آرومه قلبم طرف هی اما زنم یم پا و دست شیآت تو ابد تا!  چشمامه یتو اشک ابد تا خودش قول به هرچند

 دور از و باشم شیآت یتو خودم که دمیرس عرفان از یا درجه چه به دونم ینم من!  نیهم فقط... دهیرس دلش ی خواسته

 . دهیرس دلش ی خواسته به اون بدونم

 یدیکل دسته فیک یتو از و رفت زیم یسو به رایحم.  کرد نگاه او به زده غم یها چشم با و داد قورت را دهانش آب نفس

 . گرفت مشتش یتو و آورد رونیب

 :گفت آرام نفس. ستادیا شیرو به رو و برداشت قدم نفس یسو به

 احترام قابل منم یبرا شما نگاه از که دیکن یم صحبت اریمهز آقا از احترام با و قشنگ قدر اون.  کنم قضاوتتون تونم ینم-

 ! بودم دهیند ییجا قتایحق رو تعلق احساس رو عشق مدل نیا. هستند

 :رفت او یسو به آرام یها گام با رایحم

 وجودم یتو رو عشق ابد تا کنم یم حس!  بدم پروش وجودم یتو بتونم رو یحس نیچن کردم ینم فکر وقت چیه خودمم-

 ! بدم پرورش



 که ییها دیکل به نفس نگاه گرفت؛ او یها چشم مقابل را دیکل ی دسته رایحم. کردند نگاه هم به سکوت در لحظه چند هردو

 . بود آمد و رفت در نگاهش و شد دوخته خوردند یم تکان نیطرف

 :دیپرس نفس

  ه؟یک مال دیکل دسته نیا-

 ! تو-

  من؟-

 :افزود و داد تکان سر لبخند با رایحم

 ! شهاب و تو ی خونه دیکل-

 :زد یچشمک رایحم

 یم همراهت یباش داشته دوست وقتم هر!  خونه دمانیچ و لتیوسا دادن انتقال یبرا البته.  بدم بهت تا خواست ازم خودش-

 ! تو از خبر پس. یباش راحت خواد یم دلم ؟ خوبه. آم

. گرفت دستش از را دیکل دسته و کرد بلند را دستش تردد با. کرد نگاه دیکل دسته و او به مشتاق رایحم درآمد؛ لرزه به قلبش

 :افزود و گرفت دست یتو را او ی شده مشت دست رایحم

 خاطرت یدون یم. باش هم دیکل نیا ی خونه صاحب مواظب پس. زهیعز واست قدر چه دیکل نیا دونم یم! حالم خوش یلیخ-

 . زهیعز ما شهاب یبرا وحشتناک

 :گفت رایحم. کرد رایحم میتقد را نگاهش نیباتریز و بست هم یرو مکث با را شیها پلک نفس

 یم یداشت دوست وقت هر سپردم یم دیبا که یاون دست به دیبا هم دهایکل نیا.  آره یم در دلت از. شناسم یم خوب برادرمو-

 ما و ییما عروس گهید تو بده اطالع خانواده و من به یداشت یکار تهیمامور داداش که هم االن. یکن نگاه رو خونه یبر یتون

 . دخترم میا خانواده هی

 ی دسته شد یم یقشنگ یایدن چه. کرد نگاه دستش یتو یها دیکل به گرید بار کی بود شده غرق خودش یایرو یتو که نفس

 تیوضع نیا در دیبا! بود شهاب مردش که یا خانه کرد؛ یم لمس دست یتو را باشد خانه آن خانم بود قرار که یا خانه دیکل

 :شد خارج دهانش از یسخت به گفت یم چه دیبا ؛ زد یم یحرف کی

 . کنم تشکر طور چه دونم ینم. خانوم رایحم ممنون-

 . کرد درک را حالش و حس د؛یبوس را اش گونه رایحم

  نه؟ مگه یگ یم خودم به نفر نیاول یداشت یکار اگر-

 نهاد فشیک یتو را دیکل ی دسته کرد یسپر چگونه دینفهم را ساعت یمابق. زد شیرو به یچشمک رایحم و داد تکان سر نفس

 رایحم یتقاضا. کرد رفتن قصد شیکارها اتمام از پس نشاند، یم دلش به را یزیانگ دل حس گریکدی با ها دیکل برخورد یصدا

 از که مهسا دنید با شد خارج دفتر از که نیهم. است ختهیر سرش یرو کار یکل دانست یم کرد رد را رساندش یبرا

 آغوش در را او اش یذات مهر و درخشان یها چشم با مهسا! دیکش ینم خجالت او از گرید ؛ زد لبخند آمد رونیب آسانسور

 :دیبوس را اش گونه و دیکش

. یکرد نامزد دمیفهم رایحم از صبح امروز خودم کن باور اما. زدم یم زنگ بهت ها نیا از زودتر دیبا. گم یم کیتبر زدلمیعز-

 . حالم خوش واست قدر چه یدون ینم

 : فشرد را او دست و کرد نگاهش قدرشناسانه

 . باشه قتونیال که یشخص با البته خودتون قسمت یزود به شاهللا ان. زمیعز دیدار محبت-

 کردن بدل ردو از پس. کرد تشکر و نشست لبش یرو یا زده خجالت لبخند مهسا
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 شهاب خود را آدرسش! شهاب و خودش ی خانه ؛ بود بلد را شهاب ی خانه.  کرد یخداحافظ مهسا از معمول یها حرف 

 ها دیکل دنید با که کرد یم نگاه پنجره رونیب به مدام. بود منتظرش یب یب ؛ رفت یم خانه به دیبا اما بود فرستاده شیبرا

 او به حواسش راننده کرد نگاه اطراف به خطاکار یها انسان مانند بود؛ دهیبر را امانش یکنجکاو. نرود نیب از استقامتش

 تا و داد را آدرس راننده به رو زد ایدر به را دلش ؛بالخره گرفت دست یتو را دیکل و کرد فرو فشیک یتو دست آرام نبود؛

 سرش از دست یفانتز یها الیخ و فکر که بود شده ینوجوان دختران مانند. سپرد گوش قلبش کوبش یصدا به مقصد خود

 به یبیعج حس. شد ادهیپ و آمد خودش به نفس کرد مکث یآپارتمان و مقابل شد؛ متوقف نیماش حرکت یوقت. داشتند یبرنم

 را دیترد. انداخت نگاه بود فرستاده شیبرا شهاب که یآدرس گرید بار کی و درآورد بیج یتو از را اش یگوش. زد چنگ دلش

 و بود راه یکل خودشان ی خانه تا گرید حال. باشد دهیپر خواب از انگار شد وارد و چرخاند قفل یتو را دیکل و گذاشت کنار

 ی دکمه و کرد نگاه خودش ریتصو به شد آسانسور وارد یوقت.  دیآ یم رید یاندک که گفت یم و گرفت یم تماس یب یب با دیبا

 که نیهم.  کند تماشا بود شده دهیچ خودش ی قهیسل با که را شهاب ی خانه تا نبود دلش در دل! فشرد را هفت ی شماره

 بند شیمانتو به را اش کرده عرق دست دیکش قیعم دم کرد یم زد گوش او به خواند یفرام را هفت ی طبقه که را زن یصدا

 یدرها. کرد جلب خود به را اش توجه بود اطرافش کوچک گلدان نیچند که یا خانه آسانسور یها در شدن باز با کرد

 در کی حال قلبش ضربان ؛ برداشت قدم خانه یسو به.  برود رونیب دیبا آورد ادی به تازه نفس و شدند کینزد هم به آسانسور

 با!  بود اشتباه اما کند باز را در بتواند کرد یسع و داد قرار قفل یتو را دیکل!  ستدیبا کار از خواست یم انگار ؛ زد یم انیم

 به. دیچیپ مشامش به خانه خوش یبو و شد باز آرام در مشتاقش یها چشم کمال در بار نیا و کرد امتحان را گرید دیکل شتاب

 یکفش جا کنار و درآورد را شیها کفش ردیبگ ها وارید و در از چشم که آن یب.  شد خانه وارد و دیبلع را دهانش آب یسخت

 لبش یرو نرمک نرم لبخند که بودند خودشان یجا سر بیترت و نظم با قدر آن خانه لیوسا. بست دست با را در و گذاشت

 نگاه ؛ زدند یم لبخند شیرو به یرنگ رنگ یها کوسن بودند؛ شده دهیچ ال صورت به که یرنگ دیسف یراحت یها مبل. نشست

 نیا یرو کرد حس دیکش شیرو دست!  رفت بود مقابلشان که یرنگ قرمز ی نفره تک مبل یبرا دلش ؛ کرد سو آن به گرید

. داشت خانه لیوسا با یبیعج یخوان هم بود شده نصب وارید به که یرنگ یبهار دیسف یتابلو!  ندینش یم شهیهم شهاب مبل

 یا نفره چهار یخور ناهار زیم برداشت؛ قدم آشپزخانه یسو به بشود؛ سردش شد سبب ها پارکت را شیپاها کف برخورد

 مختص کمرنگ یآب تم با یگرید و بود یورزش لیوسا از پر ها اتاق از یکی برداشت قدم راهرو یسو به. بود جا آن در واقع

 باز را درش آرام ؛ برداشت قدم گرید اتاق یسو به و بست آرام را در د؟یخواب یم مهمان اتاق در او یعنی!  مهمان اتاق به

 است رنگ دیسف و یا سورمه لشیوسا ی همه که یبزرگ اتاق دنید با ؛ فشرد را دیکل و چرخاند سر المپ دیکل یسو به و کرد

! افتاد یم نهیآ یتو رشیتصو شد یم زیخ مین و دیکش یم دراز تخت یرو یکس که یطور بود شده کار نهیآ وارید طرف کی و

 نهیآ مقابل. داشت یتخت رو دیسف و یا سورمه رنگ با یجالب یهارمون یپاتخت در واقع رنگ یا سورمه و دیسف یآباژورها

 با بود؛ انینما تشیجد هم عکس یتو برداشت را عکس و کرد دراز دست بود گذاشته شهاب از چهار در سه عکس کی

 و است کنارش خودش که انگار ؛ شیها لب آخر در و ش،یها مژه اش ینیب شیها چشم کرد؛ لمس را صورتش سرانگشت

 دیکش یروتخت به یدست و نشست تخت ی لبه. نهاد زیم یرو را عکس و زد یچشمک طنتیش با.  کرد یم نوازش را صورتش

 ؛ برگرفت در را وجودش سراسر گرما احساس ؛ شد آب دلش یتو قند خوابد یم تخت نیا یرو شهاب که نیا فکر از ؛

 تخت نیا بست را شیها چشم د،یکش آغوش در را بالش یدلتنگ هزاران با حرکت کی در و دیکش بالش یرو دست محتاطانه

 جا نیا کند فکر خواست یم.  نبود کنارش شهاب که حال مثل یروزها یبرا دیکش قیعم نفس ؛ شد یم شانیهردو یبرا

 ؛ نشست یم لبش یرو لبخند و کرد یم ادی خاطره کدام از ها بعد!  خواست یم یباز نامزد دلش قدر چه. ک است کنارش

 و بود مانده بالش یجا یجا تلخش عطر یبو خوابد یم بالش همان یرو بود مشخص!  شهاب تن عطر از شد پر اش شامه

 را شیها چشم. گرفتند جان ؛ گرفتند معنا اش دخترانه یها حس و دیکش قیعم دم  ؛ داد هیتک تخت تاخ به. تکاند یم را قلبش

 یدلتنگ نیچن گاه چیه.کرد پنهان بالش یتو را سرش و نشست لبش یرو یخجل لبخند نهیآ یتو خودش دنید با کرد باز که

 خودش.  ستین شیب یا وانهید کرد یم فکر حتم به کرد یم نگاه تیوضع نیا در را او یکس اگر. دید ینم چشم به را یبیعج

 دم! نافذش و رایگ نگاه همان با! تنها یتنها!  او و بود خودش!  یمرز و حد چیه یب ؛ کرد تصور شهاب یبازوها انیم را

 دیکش یگرید
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 . کرد جلب را اش توجه لشیموبا یصدا و

 و ستینگر بود شده قرمز یادیز شیها لپ که خودش به شهاب ی شماره دنید با درآورد شیمانتو بیج یتو از را لیموبا

 :فشرد را اتصال ی دکمه

 الو-



 . سالم-

 . داد را سالمش جواب و دیکش صورتش به یدست

  ؟یخوب ؟ نفس-

 :داد قورت را دهانش آب

 . ممنون-

  داد؟ بهت رو ها دیکل رایحم-

 . داد آره-

 :دیپرس شهاب

  ؟ییکجا-

 آن از سر گرفته را خانه یها دیکل که نیا محض به عایسر و کجاست دیبگو که نیا.  دیبگو چه دانست ینم!  کرد مکث نفس

 :گفت هوا یب.  دیکش یم خجالت مقابلش درآورده جا

 . رونمیب-

  خوبه؟ حالت ؟ گرفته صدات قدر نیا چرا-

 . داشت جا یادیز هم او یبرا که دونفره تخت نیهم یرو! بود ششیپ کاش یا و است دلتنگ که د؟یبگو داشت چه

 . یجور نیهم-

 . زد لبخند چاندهیپ را او خودش الیخ به نفس که نیا از ؛ کرد مکث قهیدق چند شهاب

 :گفت آرام اوردین شیرو به

  باشه؟. نباش تنها خونه یبر یخواست اگر-

 . کرد لیتبد نیقی به را شیها شک نفس ی زده خجالت یصدا

 . باشه-

 . ادیب خوشت خونه از دوارمیام-

 :گفت دلتنگ و زده جانیه نفس

 . آد یم خوشم-

 همان یرو! نهیآ همان مقابل است خواب اتاق یتو او که بزند حدس توانست یم یحت ؛ گرفت یشتریب عمق لبخندش شهاب

 ! تخت

 :افزود است داده یسوت کرد حس که نفس

 ! ندارم شک.  گم یم احسنت ات قهیسل به خونه دنید با دونم یم یعنی-

 :گفت رانهیگ مچ شهاب

  خوبه؟ ام قهیسل یدون یم کجا از-

 :کرد پنهان بالش انیم را سرش زده خجالت نفس

 . گهید گه یم حسم-

 :گرفت خود به خنده رنگ شیصدا شهاب

  گه؟ یم ایچ گهید حست! طونیش! پس یدار یقو حس چه-



 . فرستاد رونیب آرام را بازدمش و کرد نگاه اتاق سقف به گذاشت بالش یرو را سرش و دیکش دراز سپس

 !گه یم یخوب یها زیچ وقتش به-

 کاربلد یادیز که ییها دست با او و باشد گذاشته شیبازو یرو را سرش.  کند تصور شهاب آغوش یتو را خودش کرد یسع

 . کند لمس را شیموها. کند نوازشش بودند

 . بست را شیها چشم

 :کرد زمزمه آرام

  شهاب؟-

 به!  ازین و ناز از پر اندازه نیا به.  بود نکرده شیصدا یکس حال به تا نفس از تر قشنگ.  دیکش ریت جوان مرد یها گوش

 !  دخترانه و قشنگ اندازه نیا

 نیهم یرو کنارش!  خواب اتاق نیهم یتو!  انگار بود جا نیهم شهاب.  آمد بند را نفسش دیشن که"  یجانم" با جوان دختر

 :زد لب یمشهود یدلتنگ با و چاندیپ انگشت دور را شیموها از یا طره!  دونفره تخت

  گه؟ید روز چند ؟ یآ یم یک-

 : گفت شتاب با کرد یم کم را طاقتش و لرزاند را قلبش او دلتنگ یصدا که شهاب

  نه؟ یهست خودت مراقب که تو!  برگردم کنم یم یسع هفته نیهم گردم یبرم.  نفس کنم قطع دیبا-

 : گفت یسخت به دهیبر ینفس با دخترجوان

 ! یامانت خودت دست!  باش خودت مراقب یلیخ.... یعنی... یعنی ؟یهست خودت مراقب هم تو!  هستم-

 : گفت نانیاطم با شهاب

 ! نباش نگران.  هستم-

 نفس برابر در توانست یم مگر اما. کرد یم قطع دیبا بود کم زمان کرد شیصدا آرام دوباره نفس که کند قطع را تماس خواست

  ؟ دیایب کوتاه

 و دهیکش دراز تخت یرو حال دانست یم.  بود کرده را جانش قصد دختر نیا که خدا به. کرد مشت را دستش!  کرد سکوت

 :کرد زمزمه یمرتعش یصدا با نفس و شد گوش وجودش ی همه با. است غرق خودش یایدن یتو

! باتو! خوادیم یساز خاطره دلم. مرده و زن یبرا دوران نیبهتر یباز نامزد گفت یم خانوم رایحم....  امروز...امروز -

  باشه؟! منتظرتم یایب که وقت هر.  شهاب منتظرتم

 . دیچک یتخت یرو یرو و شد یجار چشمش ی گوشه از اشک قطره کی سپس

 گوشش شیصدا و داشت را شیهوا هم دور راه از که یمرد!  شهاب مانند یمرد هم آن ؟ خواست یم چه یزندگ از مرد کی

 چه شیها حرف نیا با دانست یم نفس کاش یا.  کند حس اش یشانیپ یرو یا بوسه خواست یم دلش.  داد یم نوازش را

 . اندازد یم دلش یتو ییغوغا

 :کرد زمزمه نفس گوش یتو قبل از تر نرم بار نیا

 ! آم یم یزود!  گفته راست رایحم-

 :افزود لحظه نیآخر کرد یم قطع دیبا گرید.  کردند سکوت لحظه چند هردو

  ؟ باشه بگو نیحس حاج به نبودم در یداشت یکار-

 بود نیهم یدلتنگ ؛ دیکش ینم خجالت گرید.  فشرد خود به قبل از شتریب را بالش کرد قطع را تماس از پس و گفت یچشم نفس

 . بود کرده تجربه که یتیمحدو یب نیهم به!  رنگ نیهم به

 !  دورند هم از که ییروزها یبرا شود یا آزوقه تا بسازند خاطره باهم تا آمد یم شهاب!  کرد درک بشود تا شد دلتگ دیبا



 

 

  تو یها چشم از که ییها گنجشک به دهم یم یگواه

  کنندیم پرواز من قلب تا

 من که دهمیم یگوه

 .... هم هنوز و شدم عاشق بار کی

 السمان_غاده#
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 نفس ی اجازه یب دایو که نیا فکر.  بود زاریب ریتاخ از.  انداخت نگاه مچ یرو ساعتش به و گذاشت زیم یرو را شیها دست

 . نبود ذهنش از دور به کند صحبت او با تا بود برداشته را او ی شماره

 یمالقات او با خواست یم که دارد یا ناگفته ییها حرف چه بود نکرده هم یمادر یحت نفس حق در که زن آن دانست ینم

 استرس که دایو.  است دایو دانست یم برگردد که آن یب کرد؛ جلب را اش توجه یا زنانه کفش ی پاشنه یصدا.  باشد داشته

 که نیهم. برداشت قدم بود نشسته جا آن شهاب که ییها یصندل و زیم یسو به آرام یها گام با بود گرفته را وجودش سراسر

 او به و کرد اشاره شیرو به رو یصندل به دست با شهاب.  کردند سالم هردو ؛ برگشت شیسو به مرد سر ستادیا زیم کنار به

 : گفت آرام دایو.  ندیبنش کرد تعارف

 . نیشد معطل یلیخ دیببخش-

 ییادعا توانت ینم و است حقش دانست یم خودش هرچند.  دیکش یم خجالت بود دامادش اصطالح به که یمرد مقابل قدر چه

 . باشد داشته

 :کرد نگاه ساعت به یرکیز با شهاب

 !  قهیدق پانزده-

 بست را شیها چشم مکث با. انداخت یم نیرحسیام ادی به را او مرد نیا یشناس وقت ؛ نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند دایو

 رفته مادرش به نفس ی چهره ته ؛ ستینگر او به شهاب.  داد یم نشان سنش از تر بزرگ را او شیها چشم کنار یها نیچ ؛

 ! بود دهید را مرد آن عکس ؛ نیرحسیام به شیها چشم رنگ اما!  بود

 : گفت شمرده و آرام دایو

 .دن یم یمرخص یسخت به شدم کار به مشغول که ییجا!  متاسفم-



 که آن یبرا.  بود چسبانده بهم را شیها دست و داد یم تکان را شیپاها آرام ؛ فرستاد نییپا را سرش و دیکش قیعم دم سپس

 : گفت یآرام ی خنده با گرفت فاصله خاطراتش و خودش از یسخت به دایو.  داد سوق نییپا به را نگاهش نشود معذب او

 حماقت و خودم به راجع...   نفس به راجع من یها صحبت راستش. بزنم حرف یریپ سر یها یمرخص از که جا نیا ومدمین-

 ! هام

 . شد زیت جوان مرد یها گوش"  نفس"  اسم دمیشن با

 : گفت آرام

 !  شنوم یم.  دیباش راحت-

 : گفت بغض پر دایو

 . باشه انیع کنم فکر تره بهیغر هم هیغرب صدتا از تیواقع در اما دخترمه یکیژنت که نیا گفتن گهید-

 .  داد دنیبار ی اجازه شیها اشک به و گذاشت صورتش یرو را شیها دست دایو ؛ کرد نگاه او به سکوت در شهاب

 حرف نیا گفتن با تا اومدم من بار نیا اما.  بزنه حرف اش یزندگ یها حماقت از نداره دوست یطیشرا چیه تحت یآدم چیه-

 .  بشه کم گناهام بار!  وجدانم عذاب بار از کمی دیشا ها

 : کرد پاک را صورتش دستمال با و شد خم جلو به یاندک

 دادم قسمش نیرحسیام روح به!  کردم التماسش.  افتادم پاش به بار هزار.  مونه یم گردنم بر امتیق ام  یق تا نفس یزندگ نید-

 ... ذارم یم اون یجا خودمو خودم خلوت یتو یگاه ببخشه منو تا

 : بپرسد او از و دیایب خودش به شهاب شد سبب سکوتش

 ؟ یببخش یتونست ؟ شد یچ ینیگزیجا نیا ی هینتج-

 :زد لب یدرماندگ با.  کرد تر را شیها گونه هرجهت از اشک و بست درد پر را شیها چشم دایو

 ! دمیبخش ینم کرد یم یتیجنا نیچن حقم در یکس اگر!  نه اما آره بگم داشتم دوست یلیخ-

 را خونش خون شده متحمل نفس که یسخت ییروزها فکر از ؛ ستینگر منتظر او به حرف یب و زد هیتک اش یصندل به شهاب

 نگاه نیتر یجد با و برد چانه ریز دست.  گذرانده سر پشت را ییروزها چه نفس کند تصور یحت توانست ینم.  خورد یم

.  باشد داشته یزیچ به لیم که نبود یحال در دایو ؛ رفت زشانیم کنار به ها سفارش ثبت یبرا خدمت شیپ. زد زل او به ممکن

 شیپ بود گذاشته سر پشت که ییروزها انگار.  ماند رهیخ زیم به دایو.  شد سفارش یچا وانیل دو شانیهردو یجا به شهاب

 . گرفتند یم جان شیها چشم

 زن جون یبال شن یم که دوم زن یها بچه اون از تر سخت اما سخته یلیخ یباش دوم زن که نیا!  بود آقام دوم زن یب یب-

 و رفت یکس با ادیز.  دراومد دار زن مرد هی عقد به کم سن تو هم خدا ی بنده اون نداشت اریاخت قدرت یب یب!  کنار به اول

 نسبتا شهر هی" . ذهیا" میکرد مکان نقل آقام مرگ بعد اما.  بود"  دهدز" خونمون اول!  هوشنگ و بودم من هی.  مینداشت آمد

 چه و میکرد یم یباز و میبود بچه که یزمان چه نداشتم هوشنگ با یخوب ی رابطه وقت چیه.  سبز سر یلیخ اما کیکوچ

 با شهیهم که یقدر اون بود خوب درسم یبچگ از.  نداشت درس به یا عالقه وقت چیه اون و کتاب و درس تو سرم من یوقت

 ینم کم وقت چیه دونستن شتریب به عطشم.  خودم یبرا معلم پا هی بودم شده ییجورا هی و کردم یم کار درس کالس یها بچه

 یتهرون دختر هی بشم!  داشتم تهران به عشق.  شد یم پر خوندن درس شتریب هرچه با یزندگ یها خالء نیا انگار!  شد

 کفاف هم هوشنگ یها کارکردن که بود ادیز قدر اون یبدبخت و یندار.  خونه یم درس دانشگاه نیبهتر تو که یکس پولدار

 ازش اوردمیب نه اگر!  دونست یم بیع.  داد ینم اجازه رتشیغ بشم کار به مشغول جا هی برم خواستم یم من یهرچ.  داد ینم

 تختیپا تو یزندگ آرزوهام از یکی.  بشم قبول تهران دانشگاه و برم رونیب ذهیا از هرجور داشتم میتصم.  خوردم یم کتک

 .بود
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.  کردم یم تصور اونجا رو خودم و کردم یم دوره خودم با چسبندم یم وارید به چسب با که ییها عکس روز هر که یقدر به

 .... که... که بود کمبود و عقده از پر دلم یتو قدر اون

 از شهاب.  دیکش باال را دماغش آب و فرستاد نییپا را سرش دایو سفارششان آوردن با.  دیچک چشمش از اشک قطره کی

 : افزود یسخت به و کرد تشکر دایو.  گذاشت زن مقابل را یچا وانیل و کرد تشکر خدمت شیپ

 هی یکی دنیرس یم هجده هفده به هامون هیهمسا دختر ی همه!  بشم یتهرون! بشم یا کاره هی و بخونم درس خواست یم دلم-

 من کردن یچوغول و زدن نیزم از که یقدر به! چشمشون یتو یخار بود شده من خوندن درس نیا و داشتن بغل تو هم بچه

 ره ینم مدرسه گفتن یم روز هی کرد کیعل سالم یفالن با مدرسه راه از دایو گفتند یم روز هی کردند ینم غیدر هوشنگ شیپ

 فقط دیبا دختر! سمه خوندن درس نیا از شتریب گفت یم.  سوزوند یم کرد یم پاره دفترهام و کتاب هوشنگ . چونهیپ یم و

 گفت ینم هم راه یب نیهمچن دیشا دونم ینم.  کنه یم اش ییهوا خوندن درس نیا شتریب.  سهیبنو رو لشیفام و اسم باشه بلد

 و کردم یم استفاده نبودش از.  مهمه واسم شدن یتهران فقط درس از شتریب.  داد یم جوالن سرم تو بدجور تهران یهوا من

 .  برسم تهران به تا خوندم یم درس تونستم یم تا

 . نداشت یچا به لیم یادیز انگار اما دایو.  دینوش شیچا از یا جرعه شهاب

 : افزود و ستینگر وانیل بخار به

 روز شبانه هفت ادمهی.  شدم قبول تهران دانشگاه یشگاهیآزما علوم ی رشته باالخره بودن کنکور پشت سال چند بعد-

 کنم ازدواج زود. باشم ننه یزندگ تکرار خواست ینم دلم!  یشد دکتر" –"  یدیآّو د ر ید  " گفت یم ذوق با یب یب.  میدیرقص

 دمیخر یم خواست یم دلم یهرچ که یقدر اون! ارمیب در پول!  بشم یا کاره هی خودم واسه خواست یم دلم.  ارمیب بچه زود

 هوشنگ.  بذارم تهران دانشگاه یتو پا تونستم ینم وقت چیه دیشا نبود اون یها وساطت اگر و کرد یم ذوق ننه. دمیپوش یم

 دایپ تحقق و رفتن هوس بدجور اما.  آره ینم اسمم گهید رونیب بذارم خونه از پامو اگر که بود خورده قسمم شد ینم یراض

 درس روز و شب.  بودم گذاشته هیما جونم از یلیخ رفتن واسه.  نرم تونستم ینم. کرد یم یکج دهن بهم هام خواسته کردن

 شروع یوقت از من یزندگ ییها یبدبخت.  کنند نام ثبت منو تا تهران میرفت ننه و هوشنگ با بود که یبدبخت هر به.  بودم خونده

 بود قرار فقط.  کنه یزندگ ییجا خودش شهر جز نداشت عادت یب یب. شدم تهران وارد کمبود ؛ آرزو ، عقده هزاران با که شد

 گشتم یبرم اگر نداشتم یراه گهید.  ذهیا برگردونه منو تا بود بهونه هی منتظر هوشنگ هرچند. برگردند و کنند نام ثبت منو

 یهوا و شدم نام ثبت یوقت. بود مرگ خود من یبرا نیا و کردم یم ازدواج خودم یها خواستگار همون از یکی با دیبا ذهیا

 مثل ییروستا دختر هی که نیا!  تهران موندم من و برگشتند هوشنگ و یب یب.  بود پاهام ریز ایدن انگار دمیکش نفس رو تهران

 وارد و یبد پرورش وجودت تو که ییها کمبود که نیا اما.  نبود یبیعج زیچ بود گذاشته تهران مثل یدردنشت شهر تو پا من

 ستین یاجیاحت گهید تهران برم اگر کردم یم فکر.  کردم دایپ یادیز یها دوست دانشگاه یتو کم کم.  حرفه یلیخ یبش تختیپا

 ییدانشجو یها یگذرون خوش ونیم که گرفتند یم سخت بهمون قدر اون ها استاد.  بودم خونده کور اما بخونم درس قدر اون

 ثبت یسیانگل زبان کالس میگرفت میتصم ها بچه از چندتا با که سه ترم ای بود دو ترم دونم ینم.  شد غافل درس از شد ینم هم

 مون یسیانگل زبان زشته یلیخ و خونده یدکتر تا هدفمون تا گفت یم زد یم یقشنگ حرف هام یکالس هم از یکی.  میکن نام

 از یزیچ خواست ینم دلم و بودم ییروستا دختر هی من و میبود شده دانشگاه وارد دیام هزاران با ما ی همه! نباشه یعال

 ! باشم داشته کم شهر یدخترها

 : گرفت یشتریب شدت شیها اشک

 یگروه!  ها بچه نظر با بودم موافق. دمیرس یم نظر به معصوم و بود انداز غلط صورتم اما بودم عقده از پر قدر هرچه-

 . بود آموزشگاه اون از من یزندگ شروع.  میرفت زبان کالس انقالب کینزد یآموزشگاه و میداد لیتشک

 : گفت شهاب

 ... یش یم تیاذ یکن یم احساس اگر-

 : گفت یآرام ی نه دایو

 . بشم سبک یکم دیبذار کنم یم خواهش.  دم یم هامو عقده تاوان دارم که هاست سال!  تمیاذ که هاست سال من!  نه-

 .  کرد نگاهش حرف یب و دیگز را رنشیز لب شهاب

 :دیکش دست شیچا فنجان به دایو

 همراه به و بود تر بزرگ خودم از سال چهار قضا از که شدم آشنا تایآناه اسم به یدختر با جا اون شدم آموزشگاه وارد یوقت-

 هی نقش  بشه که بود یکس نیبهتر تایآناه زمان از برهه اون یتو کردم یم احساس.  بره کشور خارج به خواست یم همسرش



 یخار بود شده ام خانواده واسه یدلتنگ.  بود مهربون و خونگرم یلیخ اون که نیا خصوص به.  کنه فایا برام رو خوب دوست

 که هرکس با که یشهر تو!  خودمون ی محله یکلنگ ی خونه به برگردم.  ذهیا برگردم داشتم دوست که یقدر اون چشمم یتو

 اومد یم یگاه.  کرد دایپ راه اش خونه به آموزشگاه از تایآناه با من یها آمد و رفت.  داشت خودمو ی لهجه زدم یم حرف

 !دنبالم خوابگاه در دم
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 دوتا مثل دوستش و رو شوهرش خودش قول به.  نبود خونه شوهرش که ییها وقت اون اش خونه کرد یم دعوتم یگاه

 و درد یپا شهیهم که بود شده کینزد و کینزد تایآناه با روابطم قدر اون.  شدند ینم جدا هم از وقت چیه که بودند داداش

 تایآناه شوهر تولد که روز کی!  گذروندم یم وقت تایآناه با داشتم وقت که یزمان تا زبان کالس بعد شهیهم.  نشستم یم دلش

 قیرف خودش قول به و دوست که بود بار نیاول جا اون.  کردند دعوت منم بود گرفته یا دوستانه یمهمان اش خونه یتو و بود

 . دمید یم رو نیرام آقا گلستون گرمابه

 . کرد یم ریس تایآناه ی درخانه تولد یتو.  بود شده سرخ هیگر شدت از دایو ینیب.  داد دستش به را یکاغذ دستمال شهاب

 محجوب آروم ریز به سر پسر هی.  گرفت رو چشمم زدند یم صدا نیرحسیام رو اسمش که نیرام دوست همون جمع اون یتو-

 و بودن آروم به یمرد.  کرد یم جلب رو نظرم مرد کی که بود بار نیاول. بود حرف کم جمع یتو و کرد یم نگاه شتریب. 

 یها دنیپرس سوال. شد عوض واسم زیچ همه نیرام تولد شب اما بود خوب زیچ همه دنشید قبل تا!  نیرحسیام بودن نیمت

 رمز پر یادیز و کرد یم خوب رو حالم ازش دونستش که مجهول مرد هی. نیرحسیام ؛ نیرام دوست ی درباره تایآناه از ادمیز

 ! داشت ییخرما لخت یموها و ساده ی چهره ریام زمان اون.  بود راز و

 بعد روز هی که نیا تا.  دمیند رو نیرحسیام گهید تولد شب از بعد.  دونه ینم ازش یچیه انگار کرد یم برخورد یجور تایآناه

 کمال در ؛ میشد نیماش سوار یوقت.  رسونه یم منو همسرش و برم همراهش که کرد اصرار تایآناه زبان کالس از برگشتن از

 .  داره حضور نیماش یتو اونم که دمید تعجب

 . بود نهفته نگاهش پس در حسرت یکل. شد مشت فنجان دور شیها دست

.  دینرس گوشم به که بود آروم صداش قدر اون کردم سالم یوقت یحت.  الل   کردم یم حس.  کردم نگاهش ها شده مسخ مثل-

.  نشد من ی متوجه انگار یحت که بود افکارش و خودش غرق قدر اون.  کرد یم یرانندگ حرف یب!  بود نشسته فرمون پشت

 بلد یحت که پا و دست یب پخمه جوون هی کردم فکر خودم با بعدها.  بزنه حرف بلده بدونم الاقل بزنه یحرف هی داشتم دوست

 سر و دیخند یم گفتم یم تایآناه به افکارمو یوقت.  سوخت یم حالش به دلم بعد اما.  شدم ناراحت ازش.  بزنه حرف نبود

 نیا اش یجالب اما"  یکنجکاو نیرحسیام ی درباره قدر نیا چرا"  دیپرس یم و کرد یم نگاهش متعجب یگاه داد یم تکون

 ! داد ینم پس نم که بود

 : زد لب یمحزون لبخند با دایو

 شب اون.  نداشت حد که بود کرده خودش ریدرگ منو قدر اون یول.   شدم رشیدرگ قدر اون چرا دونم ینم خودمم هرچند-

 یدرها شدن بسته به یزیچ.  رسوند خونه به را تایآناه و نیرام اول که بود خودش االتیخ و فکر ریدرگ قدر اون نیرحسیام

 ینم اولش.  برسونه منو تا خواست مرد اون از که بود دهیفهم منو ینگران تایآناه انگار.  بودم نگران.  بود نمونده خوابگاه

 مقصد به سکوت یتو رو ریمس یباق و نمیبش که گفت یم یحس هی دلمم ته!  نداشتم تعلل یبرا وقت یلیخ اما کنم قبول خواستم

 یم کجا دیپرس یم ازم که دمیشن صداشو. کردند یم یابافیرو خودشون یبرا ام دخترونه یها حس هم و بودم معذب هم.  برسم

 حرف شمرده و آوا خوش ؛ کجاست رمیمس که دیپرس ازم بلند یصدا با گهید بار کی کردم ینم اعتماد هام گوش به برم خوام

 ام مسخره کردم یم احساس.  کرد ناراحت منو اون حرکت نیهم و نشست لبش یرو لبخند دادم رو آدرس بهش یوقت.  زد یم

 هام چشم یتو اشک گرفته سخره به  منو یاریبخت ی لهجه که نیا فکر از گرفت وجودم سراسر حقارت احساس.  کنه یم

 که نوشتم نشیماش یتو یها جزوه یرو خودکار با.  شد علت بر دیمز هم یدلتنگ و ریاخ ماه چند یتو یب یب دنیند.  نشست

 .  نکنه مسخره رو یکس ی لهجه وقت چیه

 او به نفس قدر چه ختیر یم اشک گونه نیا یوقت.  بودند شده تر سرخ شیها چشم ؛ گرفت یشتریب قیعم بار نیا دایو لبخند

 . کرد یم دایپ شباهت

 خودش شهر ی لهجه با که یدختر کال گفت یم.  بود اومده خوشش من ی لهجه نیهم از اون خودش ی گفته به ها بعد البته-

 شده فکرم ی همه دمید اومدم خودم به یوقت که داد رخ عیسر قدر اون نیرحسیام و من ییآشنا!  نهیریش براش کنه صحبت



 یتو ها ساعت.  بود فیشر یصنعت دانشگاه از ینظر کیزیف یدکتر یداشنجو.  بشم جدا ازش تونم ینم یحت که یطور.  اون

.  شد شروع من یدرس اشکاالت با ما ادیز روابط. بود استادانش کمک دانشگاه یتو ها ساعت.  بود مطالعه مشغول کتابخونه

 ینم لیاوا داد یم حیتوض قشنگ لیدل و منطق با دمیپرس یم ازش که یسوال هر اما بود متفاوت من با اش رشته هرچند

 ینم رد تفاوت یب زیچ چیه به نسبت.  داشت ودانش علم یا رشته هر ی درباره.  دیگنج ینم ام لهیمخ یتو است نخبه دونستم

 من یبرا نیهم و کرد یم صحبت خودش به راجع تر کم.  شد ینم رد تفاوت یب افتاد یم درخت از برگ کی یوقت یحت.  شد

 از و اطالع   یب اش خانواده از که شدم متوجه بعدها.  هستند کجا اش خانواده و هیک نیرحسیام که بود بزرگ سوال عالمت هی

 . داشت یمرموز یزندگ که بود تیدرا با و عاقل مرد هی اون.  کرد یم یزندگ یبهزست یتو ینوزاد
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 یپ بهشون کس چیه که بود یا تازه مسائل کشف دنبال شهیهم انگار.  کرد خودش ریدرگ منو بودنش راز و رمز پر نیهم

 .  نبرده

 .  کرد اریاخت سکوت لحظه چند دایو

 : دیکش دست وانیل ی وارهید به سرانگشت با و کرد تیهدا عقب به را شیچا فنجان

 بحث و نظرات به راجع اونو یها آل دهیا و کنم صحبت نیرحسیام با زیهرچ ی درباره ها ساعت بود شده شگمیهم عادت -

 خروج ی لحظه کردم یم صحبت بود اومده ما دانشگاه به که نیرحسیام با یوقت بدم شانس از روز هی .  بدونم نظر مورد

 محدود و بسته کامال دید هی.  رفت ینم هوشنگ ی کله تو رقمه چیه شدن تهیمدرن و باز دید و یکالس هم.  دمید رو هوشنگ

 گفت یم.  دیکش موهامو زد کتکم. بود کرده جور نیا اونو بسته طیمح کی یتو کردن یزندگ داشت هم حق ییجورا هی داشت

 به.  شدم ضیمر سخت و بود ترم انیپا یها امتحان کینزد ادمهی!  یبزن حرف هیبق با ای یبخون درس تا دانشگاه فرستادمت

 نیرحسیام و درس و تهران ی فاتحه گهید!  مینداشت تلفن ادمهی.  اشک چشمم هی بود خون چشمم هی.  ذهیا گردوند برم زور

 به رو خونه آدرس.  نبود چاه راه هم هوشنگ به یب یب یها التماس گهید یحت زهیانگ یب افسرده.  بودم خونده باهم رو

 دنید با در دم رفتم.  است هیهمسا کردم فکر.  زدند رو خونه در ختم مراسم بود رفته یب یب یوقت روز هی بودم داده تایآناه

  ؛ زد صورتش به مشت دید رو نیرحسیام یوقت هوشنگ. دادند بهم رو ایدن انگار نیرحسیام و نیرام و تایآناه

 :کرد زمزمه و دیکش دست شیها لب به دایو

! بهش داد یم حق دیشا دونم ینم. زد هوشنگ ی شونه یرو آروم و زد لبخند نگفت یچیه اما!  اومد خون لبش ی گوشه از-

 یبخون درس دیبا گفت یم!  دنبالم بود اومده!  شناختم ینم پا از سر ؛ نشست دلش به مهرش دید رو نیرحسیام یوقت یب یب

 درس به منو شهیهم و بود فیشر یصنعت دانشگاه ی نخبه که نبود یالک. بود درس شهیهم نیرحسیام تیاولو.  بزنم جا دینبا

 یم رو استداللش و منطق. نداشتم وقت چیه من که بود یمشوق و استوار یکوه اون نیرحسیام. کرد یم بیترغ خوندن

 . شهیهم تا باشم کنارش خواست یم دلم که بودم شده اش فتهیش قدر اون.  دمیپرست

 خاطرات ی همه کردنش نوازش با که مردانه قیعق ی حلقه کی. درآورد رونیب یا حلقه و کرد فرو فشیک یتو دست آرام دایو

 . کردند یم باز سر اش یعفون

 : گرفت شهاب مقابل را حلقه

 ساده نیرحسیام.  نبود عقدمون شاهد اون یها دوست و یب یب جز یکس مونیعروس روز!  گرفتم یب یب از رو حلقه نیا-

 هنوز که سال و سن کم دختر هی من عوضش در بود کامل و پخته مرد هی اون.  اومد ینم خوشش تجمالت از و بود ستیز

 بود؟ صبور قدر نیا من برابر در طور چه گم یم خودم با کنم یم فکر ها سال اون به یوقت.  بود مونده خودش ینوجوان یتو

 از عشق ها وقت یگاه!  یآر ینم دووم!  یتون ینم گفت یم.  نبود خودش با من ازدواج موافق اما داشت دوستم نیرحسیام

 نیا یمعن من اما!  کتاب یتو عمرش شتریب نصف که یا خونه هم از بهتر یلیخ یعاد دوست دو گفت یم. قشنگه دور همون

 به یپ میرفت سقف کی ریز یوقت ها بعد. بودم یا گهید هرزمان از تر تاب یب اون به دنیرس یبرا و دمیفهم ینم رو حرفش

 چون نداشتم اعتراض حق.  دیخواب یم ساعت پنج دیشا و گذروند یم دانشگاه یها کالس به رو وقتش شتریب!  بردم حرفش

 یم ییتنها احساس نبودش در هرچند. کرد یم تیکفا برام کم هرچند داشتمش کنارم که نیهم.  بودم یزندگ نیا خواهان من

 نیا با برسه یچ به خواد یم نیرحسیام که نیا درک ؛ خواست یم هیبق مثل یزندگ هی دلم.  ختمیر یم اشک ها ساعت و کردم

 شام هی.  آورد یم در پا از اونو داشت که یا وقفه یب یها تالش نه اونو نه دمیفهم ینم گهید بود شده سخت واسم تالش همه

 .... آه با... بود زجر با که یداشتن دوست اما... یلیخ... داشتم دوستش. بود شده آرزو من یبرا دونفره



 چیه... فکر یب من... احمق من اما.  ننشوم یکرس به حرفامو هیگر و اشک با و نکنم محدودش که داد یم اخطار بهم بارها

 چیه خواستم یم که یزندگ اون دونستم یم فقط. کردم اش یعاص کم کم هام یباز بچه با و نکردم گوش حرفش به وقت

 و نداشتم وقت چیه رو نیرحسیام بودن همسر قیال من!  آرم یم کم دارم که دونستم یم فقط.  نداره میفعل یزندگ با یشباهت

 رنگ یزندگ که بود دواریام ، شه یم بهتر زیچ همه که بود دواریام نیرحسیام.  ستین یزندگ نیا من حق کردم یم فکر لیاوا

 منو مسئله نیا و شد یم محدودتر و محدود انیاطراف با روابطمون.  خورد ینم آب چشمم من اما رهیگ یم خودش به خوش

 دغدغه یب و آروم یزندگ هی فقط من.  برسونه بیآس اون ای من به و ادیب بیغ دست هی که بود نگران انگار.  کرد یم یعصب

 ! شد ترور که یوقت!  بردم یپ ها بعد هرچند بود محتاط قدر نیا چرا دونم ینم اون... اما خواستم یم

 . بود کرده چه اش یزندگ و خودش با زن نیا!  بود دار معنا یادیز سکوتش

 بمونه نره خواستم ازش.  زدند یم میزندگ به دیبا که بود یآخر ریت انگار نیرحسیام یبرا سیپار از نامه دعوت فرستادن با -

 تونستم ینم من اما!  سیپار به رفتن با شده یحت.  بود پر دست دیبا کردن خدمت و موندن رانیا یبرا داشت دهیعق اون اما! 

 برم همراهش
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 هر که بودم یباروت انبار مثل!  شد شروع جا نیهم از مشکالتمون عمده و یاصل لیدل.  گهید وقت چیه نه و موقعه اون نه 

 بودم نگرفته ادی هنوز من.  کنه مجاب رو نیرحسیام نتونست اونم اما شدم یب یب دامن به دست.  کردنه فوران آماده لحظه

 !کنه بس که!  بمونه که... نره که!  کردم اعتصاب!  کردم قهر!  کردم لج.  کنم حل ییتنها خودم مویزندگ مشکالت

 .دید یم لرزان و سیخ را شهاب ریتصو حال ؛ شد یجار شیها اشک

 یتو بدجور رفتن.  کرد یم تر مصمم رفتن یبرا اونو من یها یلجباز انگار!  بود یرا کی نیرحسیام!  نشد.  نتونستم اما-

 ینم گهید من اما!  بجنگه مملکت نیا یبرا پر دست خواست یم دلش.  داشت دانش و علم عطش.  بود انداخته هوس سرش

 کشور کی یتو رفتم یم سیپار به اگر.  کنم سرخ خودمو صورت یلیس با تونستم ینم و شدم یم آب داشتم ذره ذره.  تونستم

 خواستم یم اما.  شدم یم لیالتحص فارغ ادمهی و بودم دانشگاه آخر یها سال.  شدم یم بودم که یاون از تر افسرده بیغر

 .  بدم ادامه محدود و سخت یزندگ نیا به خواستم ینم گهید!  درسمو!  بدم ادامه

 :کرد دییتاک شهاب به رو

 ... اما باشه من مال فکر یب شده که هم بار هی بود شده آرزوم!  بود سخت.  تونستم ینم قرآن به-

 . فشرد هم یرو محکم را شیها دندان شهاب

 اما برم باهاش که بود کردنم قانع یبرا یخوب تیموقع زمان اون و دیکش طول رفتتنش  یپروسه!  رفت نیحس ریام باالخره-

 بعد.  نکردم اش بدرقه یخداحافظ یبرا یحت نمشیبب نخواستم یتلخ اوقات با.  آورد کم هامیباز بچه و من مقابل!  نرفتم! نه

 با که بودند یخوب لیدل همه و همه خودم یهوا در لنگ کی یزندگ!  میزندگ مشکالت و اون نبود!  باردارم دمیفهم رفتنش

.  کنم یزندگ هوشنگ با و یب یب شیپ برگردم بخوام که نداشتم یراه گهید یطرف از!  رمیبگ پدرش از رو انتقامم نفس سقط

 سقط رو بچه نذاشت یب یب.  شد یم محسوب بیع ما خاندان یتو متراکه و گرفتن طالق بسا چه!  نبود منتظرم گهید کس چیه

 یم باالتر روز هر شکمم.  نداشت رو ذهیا به برگشتن قصد گهید و بود مونده زبونش ریز بدجور تهران یمزه هوشنگ!  کنم

  ده یم یزندگ به برکت که یاله نور بچه گفت یم نکنم سقطش فقط و کنه یم بزرگ رو بچه نیا خودش گفت یم یب یب!  اومد

 بود کرده حجت اتمام باهام هم رفتنش از قبل! کردم قطع یارتباط یها راه ی همه! خواستمشینم من اما گرده یبرم شوهرم

 ...هامدت تا برگرده تونه ینم بره اگر که

 :دیپرس شهاب

 شدند؟ یچ نیرام و تایآناه-

 !نه نیرحسیام اما بود رفتن قصدشون اولم از.  رفتند سوئد به نیرحسیام از جلوتر ماه چند ها اون-

 ؟ ینداشت نیرحسیام با یارتباط راه چیه-

 .بشنوم صداش   خواستمینم.نمشیبب خواستم ینم گهید!  بودم کرده لج.  زدم ینم زنگ بهش داشتمم اگر-



  ؟ یک با-

 : زد لب ناباروانه دایو

 در رو تیجنا نیبدتر نفس اومدن ایدن با ؛ دو و هفتاد سال خرداد.  ایدن ی همه به!  میزندگ.  ام بچه!  نیرحسیام!  خودم-

 یکار نیاول ادیب ایدن اش بچه یوقت هم وونیح هی یحت نداره وجود ایدن نیا یتو من از تر خار و پست!  دونم یم!  کردم حقش

 ... من یول.  کنه یم خشکش و تر و ده یم ریش اش بچه به کنه یم که

 :زد لب سرد و بست را شیها چشم عجز با

 هی.  کردم یم یزندگ اونها از جدا و سپردم یب یب به خوارمو ریش ی بچه.  بودم ها حرف نیا از تر یعوض!  نه من یول-

.  کردم یم یزندگ ها مدت نبود گهید که یا ؛خونه بود کرده نامم به رو خونه  ؛ یالیخ نیرحسیام با بودم شده سرگردان روح

 بچه!  ایب گفت یم کرد یم التماس یب یب!  کنم خالص خودمو خواستم بار هزار!  رفتم مرگ یپا تا.  زدم یم حرف خودم با

 یچ اطرافم دمیفهم ینم و خوردم یم قرص مشت مشت که بودم ضیمر و افسرده قدر اون من اما.  خواد یم مادرو ریش

 .  گذرهیم

 :کرد دنیلرز به شروع وار کیریستیه بدنش.  گرفت اوج اش هق هق

! نحس   قدمش پا کردم یم فکر.  ومدیم بدم ازش.  بدم ریش خودم ی بچه به یحت نرفتم... یعوض من... آشغال من!  نرفتم من-

 یخوشبخت بهم یزندگ کردم یم حس!  قشمیال که کنم یزندگ یجور خواست یم دلم!خونه....  حقارت... عقده از بودم پر من

 ... داشتم رو یچ حرص دونم ینم!  بدهکاره رو

 : کرد نگاهش حرص با شهاب

 دخترت؟ اومدن ایدن از باالتر یخوشبخت-

 . بود ممکن کار نیتر سخت شیبرا شیها استدالل و دایو درک

 : گفت لرزان یا چانه دایو

 منو انگار که یشاهرخ با مییآشنا شروع ؛ شدم جدا نیرحسیام از یابیغ صورت به اومد ایدن به نفس که نیا از بعد سال کی-

 یول!  ورشکسته مانکاریپ هی بود شده میزندگ وارد نقشه با شاهرخ داد رخ کردم یم رو فکرش که چه اون از زودتر بود بلد

 به یوقت! نیماش خونه بود کرده ناممبه ریام که ییزهایچ همه درآورد چنگم از زمیچ همه که بود یخال و خط خوش مار هی

 یبرا.  داره وحشت دنمید از کنه قبول منو خواد ینم دخترمم گهید یحت! ندارم دادن دست از یبرا یزیچ دمید اومدم خودم

 گذشته کار از کار گهید که بودم مونیپش و بودم اومده خودم به یزمان.  داشت عادت یب یب به فقط و بود شده یخانوم خودش

 n.بود
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 فیلط و نیتر حساس که دختر اونم ؟ همدم هی به ینکرد فکر چیه ؟ داره اجیاحت مادر هی به بچه اون که ینکرد فکر چیه

 !  خلقته موجود نیتر

 : زد هق دایو

 رو داره ربط نیرحسیام به که یزیهرچ خواست یم دلم.  بودم کور کور  .  بود گرفته رو چشمم یجلو بدجور طمع و حرص-

 نیزم هم باز.  شدم رو به رو شکست با هم باز اما. بسازم دیجد یزندگ کی نو از خودم یبرا و رمیبگ دهیناد.  کنم فراموش

 حس دنشید یاتفاق و رانیا به برگشتن ها سال بعد.  اومد رانیا به نیرحسیام که بود هشت و هشتاد سال ماه آبان... خوردم

 اما بود شده ناقص گوشش کی یب یب یگفته به که ینفس!  داره وجود هم ینفس بگم بهش شد باعث داشتم که یوجدان عذاب

 گوشم یتو بزنه خواست یم گذاشت قلبش رو دست دیفهم یوقت نیرحسیام!  بود ریز به سر و آروم بینج دختر هی حال نیا با

 و نیتر روح یب.  کرد نگاهم ناباروانه دیفهم یوقت ؛ بود سرخ صورتش.  کرد یم سکته داشت که بخورم قسم حاظرم. 

   بفهمم یزیچ تونستمینم نگاهش از.دمشید هشت و هشتاد سال همون بار نیآخر را نگاهش نیتر درمونده

 چیه بودنش یقیحق و وجود از که یدختر یبرا کنه کار چه قراره دونستم ینم دادم بهش یب یب ی خونه آدرس اون از بعد

 ! شهیم ترور نفس یها چشم مقابل دونمیم فقط.  کرد یزندگ مادر ؛ پدر یب عمر هی که یکس یبرا.  نداشت یاطالع

 : گفت آرام شهاب.  گذاشت زیم یرو را سرش دیرس که اش جمله یانتها به



 ؟ یخوا یم یچ من از-

 : دینال.  کرد بلند سر یحال یب با دایو

 ندارم بودن مادر یادعا شهاب آقا نیبب ؛ شم یم متنفر خودم از یگاه کنم یم فکر بهش یوقت!  نبودم کنارش سخت یروزها-

 به من دختر !  التماس هی دارم خواهش فقط  ارمیدرب زبون متر شش تا جا نیا ومدمین.  ستین من ی برازنده یمادر اصال چون

 مقدسات تموم به توروخدا!  یمادر نه سرش یباال داشته یپدر نه!  بوده مادرش که یکس از!  خورده یخود از یکاف ی اندازه

 شهیهم زن هی اما.  برسه نظر به یقو خواد یم که قدر هرچه داره یا شکننده درون دونم یم.  باشه بهش حواست تو قسم

 بود استوار کوه مثل طیشرا هر تحت که هیپدر همون دختر ، دختر نیا.  نکردم یمادر حقش در! لطافت همون با مونه یم زن

 خوام یم ازت.  است قصه نیا آدم نیتر پاک و نیتر مظلوم نفس.  نزنه یخستگ از دم و کنه تالش تا بود شده دهیآفر انگار ؛

 .  یباش کنارش.  ینذار تنهاش

 .  زد شیها لب به یآرام ی ضربه و داد قرار دهانش مقابل را اش شده مشت دست جوان مرد

 .  زد یم شتاب با چشمش ریز نبض

 ؛ داد رخ عیسر قدر آن همه و همه!  کردنش یبستر و آمبوالنس یصدا ، بود شده رشیگ بانیگر که یتشنج و دایو بدن لرزش

 . شد رد شیها چشم مقابل از لمیف مانند اش همه که

 بود شده یحکاک شیرو نفس نام که لشیموبا ی صفحه به و نشست بود کرده یبستر را دایو که یمارستانیب مقابل نیماش یتو

 یرو را سرش.  خورد یم غبطه او به که دیرس یم نظر به یقو و محکم قدر آن سخت یروزها دخترک نفسش.  دوخت چشم

 به.  کند پر را شیها نداشته ی همه یجا نفس یبرا خواست یم دلش.  فرستاد رونیب صدا یب را نفسش و گذاشت فرمان

 .  کند فراموش شده هم یاندک اما سخت هرچند را شیها یسخت که یقدر
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 هوالمتکبر

 

 یم نگاه را خانه اطراف ذوق با رعنا. کرد منتقل کمد یتو یگرید از پس یکی را شیها لباس و گذاشت اتاق یتو را چمدان

 یم یقرار یب نهیس یتو جوان دختر قلب. داد یم نشان را اقشیاشت کار نیا با و زد یم یچشمک نفس به رو یهرازگاه و کرد

 . کند سرکوبش توانست ینم وجه چیه به که بود دلش یها ته آن خوب حس کی کرد؛

 :گفت شیآخ و کرد پرت تخت یرو را خودش رعنا

 . ادیز یلیخ! قشنگه یلیخ. نفس شدم خوابتون اتاق عاشق-

 :برگشت شیسو به زد یم تا را دارش گل رهنیپ که یحال در و نشست لبش یرو یمحو لبخند نفس

 اش قهیسل یلیخ واقعا یول نهینش دلم به اصال بشم خونه وارد که اولش کردم یم فکر. یخواهر نهیب یم قشنگ چشمات-

 . اومد خوشت توام انگار نه؟ قشنگه

 :زد زل بود رفته در دستش از لباس یتا که او به مهربان یها چشم با رعنا

 .ییها نیبهتر قیال تو! هیعال-



 . رعنا یکرد کمکم مدت نیا که ممنون-

 :زد یچشمک رعنا

 . جا نیا آد یم شه یم پا سر خود هیگنگستر چه زنش دونه ینم طرف. جا نیا یاین تنها که بود آقاتون دستور-

 :کرد حیتوج را خودش و دیخند غش غش نفس

 . شلوغه سرت قدر چه دونم یم که یحال در اونم جا نیا بکشونم یه تورو که اومد ینم دلم-

 :افزود طنتیش با و کرد نثارش ییبابا برو رعنا

  ؟یایب تنها ینداشت دوست خودت ستین. بشنوه دلت ته از خدا-

 یساز جا را لیوسا و گذاشت یم خانه نیا به پا تنها خودش یوقت داشت یخوب حس! گفت یم راست رعنا. دیخند آرام نفس

 .کرد یم

 را خودش یها لباس از ییپا رد هم کمد نیا یتو نبود یبد فکر ؛ کرد نگاه چپش سمت به و کرد باز را شهاب لباس کمد

 . شود میسه او با را کمدش شهاب و بگذارد

 رعنا کرد، جلب را اش توجه کمد ی گوشه شهاب ینظام یها لباس از دست کی. بدهد را رعنا جواب بود کرده فراموش کل به

 :زد لب بود شیمانتو یها دکمه بستن حال در که

 . زمیعز رفتم یم ابدا نبود جلسه اگر. نفس برگردم دیبا من-

 :گفت لبخند با و برگشت رعنا یسو به

  ام؟ بچه مگه. نباش یزیچ نگران زم،یعز برو-

 :کرد یزبان نیریش رعنا

 . ینباش تنها دادن دستور خان شهاب باالخره-

 . درآورد یشکلک رعنا و گرفت عمق لبخندش نفس

 . نشه رتید برو. تو دست از! خان-

 :گفت مردد باشد تنها او آمد ینم دلش که رعنا

 ! ایاول با گهید دفعه هی میذار یم. رو جلسه کنم یم کنسل یبگ اگه خدا به-

 :کرد نگاهش خاطر نانیاطم با نفس

 تیمامور از روزها نیهم شهاب. خونه گردم یبرم شه یم تموم منم کار گهید کمی. نکن خراب رو ات برنامه.  جان رعنا نه-

 . کنم هماهنگ خودش با کنم یم یسع. گرده یبرم

 :دیکش صورتش به دست یحال خوش با رعنا

  ها؟ یدیکش انتظار همش مدت نیا رمیبم. روشن چشمت-

 :برداشت را فشیک رعنا. فشرد را دستش و دیبلع را دهانش آب نفس

 . یبزن زنگ هیکاف یداشت یکار-

 ستادیا شهاب یها لباس کمد یرو به رو برگشت؛ اتاق یسو به رعنا رفتن از پس. کرد وادار رفتن به را او یسخت هزاران به

 ینظام رنگ سبز یها لباس به گرید بار کی. درآورد حرکت به او ی مردانه یها رهنیپ و ها کت یرو را شیها دست آرام و

 حال به تا. فشرد خود به را لباس و نشست تخت ی لبه  آرام گرفت خود مقابل درآورد؛ کمدش یتو از اطیاحت با و کرد نگاه او

 یها تپش بود یحال کی دلش بود، یشخص لباس با دید کارش محل در را او که هربار بود؛ دهیند ها لباس نیا یتو را شهاب

 اگر حتم به. کرد کینزد لباس به را اش ینیب و بست را شیها چشم. دیکوب یم را خودشان نهیس به یگرید از پس یکی قلبش

 خود از را لباس محزون! معنا تمام به شناس فهیوظ سیپل کی. بود اش برازنده برابر هزار دیپوش یم را ها لباس نیا شهاب

 و چمدان حال بست؛ را شیها چشم و چسباند خودش به را لباس گرید بار کی.بود شده جانش از یا تکه انگار کرد؛ جدا



 با شدنش کیشر و اتاق نیا به یوقت هم آن زد؛ یم چنگ قلبش به بیعج حال و حس کی! نبود مهم شیبرا گرید شیمحتوا

 . کرد یم فکر اتاق نیا صاحب

 افتادن که بود غرق خودش افکار در برگردد؛ سالم و حیصح خواست یم دلش! داد یم را شهاب عطر یبو ؛ دییبو را رهنیپ

 هر ؛ گذاشت قلبش یرو دست فتدیب نیزم یرو و بخورد سر دستش از لباس و بکشد یا خفه غیج نفس شد سبب یدیکل دسته

 .فتدیب پس بود ممکن آن

 دیشا. کرد نگاه او به ناباورانه شیها چشم کرد یم نگاه او به که شهاب دنید با دوخت؛ چشم در قاب به زنان نفس نفس

 او به ها شده مسخ مانند خودش یجا سر لحظه چند! اتاق نیهم در و خانه نیا یتو هم آن! بود خودش نه اما دید یم خواب

 نیح در ها زده یقحط مانند که را او شهاب یعنی. بدهد نشان خودش از یالعمل عکس چه دانست ینم لحظه آن در کرد؛ نگاه

 یحت که بود االتشیخ و خودش غرق قدر آن! ایخدا دیکش یم خجالت مقابلش قدر چه ؟ بود دهید بود، اش ینظام لباس دییبو

 . نشد آمدنش ی متوجه

 .ستینگر او به حرف یب بزند پلک که آن یب و زد هیتک در قاب به بعد و برداشت را دیکل دسته و شد خم شهاب

 :زد کنار یشانیپ از را شیموها و کرد بلند دست هوا یب و آمد خودش به. ستادیا یحرکت چیه یب اتاق وسط معذب نفس

 ! سالم_

 . سالم-

 :دیپرس مردد نفس

 !خبر یب چه ؟یاومد یک_
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 شیها گوش.است دهید جرم ارتکاب نیح در را او ییگو کرد یم نگاهش یجور کی. بخواند یزیچ شیها چشم از توانست ینم

 اتاق داخل به گام کی و کرد جدا در قاب از را اش تنه شهاب. ببرد پناه کجا به شیها چشم و او مقابل در دانست ینم. شد داغ

 .زد پلک بار نیچند. است کرده را ایدن کار نیبدتر کرد حس لحظه کی یبرا نفس که بودند یجد شیها چشم قدر آن. برداشت

 : گفت آرام شهاب

 ! االن نیهم-

 ! یایب گهید روز دو بود قرار -

 :گفت طنتیش با شد کینزد او به گرید گام کی شهاب

 !رمیبگ رو یخانوم هی مچ اومدم کن فرض-

 کند؛ عوض را جو دیبا کرد یم حس کرد اشاره لشیوسا به بخورد تکان شیجا از که آن یب بعد و کرد نگاهش خجالت با نفس

 :زد لب هوا یب گفت یم یزیچ کی دیبا اما دانست، ینم

 ...یراست آها...هست کار یکل هنوز البته... دمیچ یم داشتم رو لمیوسا -

 به بود رفته در دستش از کالم ی رشته. کرد نگاه او به حرکت یب هم باز نفس و شد کینزد او به گرید گام کی شهاب

 . بود ستادهیا شیرو به رو شهاب که نیا خصوص

 ی لحظه چند یپ حواسش دخترک گرفت؛ اش خنده است مشهود نگاهش در که یاسترس و نفس گوشیباز یها چشم دنید با

 دو تاپ کی با که بود بار نیاول که چرا است؛ تنش او مقابل یلباس چه دانست ینم بود مشخص و دیکش یم خجالت بود؛ گذشته

 سر یکم آمد ینم بدش اما بترساند را او خواست ینم دلش کرد؛ یم نگاهش و بود ستادهیا مقابلش روشن یآب ی ساده ی بنده

 نیا از نفس یها چشم شد؛ او صورت با مماس صورتش حال شد؛ خم جلو به یکم و دیکش قیعم نفس بگذارد؛ سرش به

 :زد لب آرامش با. داشت یخاص درخشش کینزد

  جا؟ نیا این تنها نگفتم مگه-



 . زدند یم ادیفر را نیا اش یفرار یها چشم حال و آمده بارها تنها دانست یم هرچند

 ! دیگز لب نفس

 بود شده جانش ی همه که یمرد مقابل دینام فاصله را نامش شد ینم گرید که فاصله نیا از که او یبرا الاقل!  بود پس هوا

 نگاه شیها چشم یتو و بدهد جواب سوالش به توانست یم چگونه. کرد یم رفع کردنش نگاه با را شیها یدلتنگ و ستادهیا

 . نباشد صادق و کند

 چشمانش حرکات شهاب. دیرس شیها چشم به و آمد باالتر نگاهش ش،یها لب به اش، چانه به کرد؛ نگاه شهاب یها لباس به

 ! کرد یم دنبال را

 :زد لب یچاه ته از یصدا با و گرفت او از چشم یسخت به نفس

 . یگفت چرا-

 :برد باال را شیابرو یتا کی شهاب

 ! یکن یم چکار جا نیا پس-

 بودنش بخاطر و ستدیبا مقابلش جانب به حق گونه نیا ها دنیند و نبود ها مدت از بعد نبود رسمش نیا اصال! بود یجد یادیز

 کنار را کلمات بود سخت قدر چه. کرد نگاه مرد یها چشم به ناباروانه.دیبگو چه بود مانده مات نفس. کند اش مواخذه خانه در

 .است دهینشن یحرف انگار که کند برخورد یجور و کند فیرد هم

 یم اش گونه یرو نفس اشک دیبگو او به گرید ی کلمه کی اگر که بخورد قسم بود حاضر. کرد زیر را شیها چشم شهاب

 دل یتو یتازگ به که یحس که البته و. کرد یم یاحساسات. کرد یم نرم را ها آدم یدلتنگ اما نبود حساس نقدریا که او. چکد

 به یادیز که رنگ یآب تاپ و شده سیگ یموها با او دنید!  نداشت نفس حال و حس از یکم دست بود گرفته جان هم خودش

 تنگ دلش که فیح. فرستاد نییپا را سرش و گرفت او از چشم نفس کرد؛ یم سخت شیبرا را برداشتن چشم نشست یم تنش

 یجد با شهاب حال و بود کرده تجسم شیاهایرو و خودش یبرا را  یها لحظه چه داد؛ یم را جوابش که وگرنه بود شده او

 .بود کرده برخورد او با باشد لحن نیتر یعاد خودش جانب از دیشا که ممکن لحن نیتر

 ! رسد یم یساعت چه که دیبگو و بزند زنگ کی آمدنش از قبل شهاب خواست یم دلش

 نگران. دیکش قیعم دم کند نگاه شهاب یها چشم به که آن یب. شد نیسنگ زبانش که بود افتاده اتفاق عیسر زیچ همه قدر آن

 . بشود رو دستش و بشکند بغضش بود

 گرید دست درآورد؛ را ها دیکل ی دسته فیک یتو از و شد خم! دشید شیپا کنار نیزم یرو چرخاند؛ چشم فشیک دنبال به

 :گفت حال همان در گذاشت دستش کف را ها دیکل و گرفت را شهاب

 ... اومدم... تنها که نیا از کردم ینم فکر-

 :افزود بدهد قورت را بغضش ها آن با کردیم یسع که قیعم یها دم با

 ! یبش ناراحت نقدیا -

 . گرفت خود به یمهربان رنگ. و کرد رییتغ شهاب یها چشم رنگ

 در ایبردارد؛ نیزم یرو از را شهاب یها لباس بود رفته ادشی که یحال در رفت؛ در یسو به و بست را شیها چشم نفس

 با نفس! بود محکم بود؛ گرم دستش. شد قفل شهاب محکم ی پنجه انیم دستش مچ که؛ برداشت قدم شتاب با! ببندد را چمدان

 داغ صورتش شهاب مقابل تنش یتو تاپ دنید با اما است تنش شیمانتو کرد فکر اولش. کند رها را دستش کرد یسع آرامش

 بود کرده فراموش کل به که بود ذهنش یها لیتحل ریدرگ قدرفکرش آن. بود ستادهیا نیچن نیا او مقابل که بود بار نیاول شد،

 به تیجد با گرفت تر محکم را دستش و نکرد ییاعتنا دستش کردن جدا یبرا او یتقال به شهاب. ستادهیا او مقابل چگونه

 .دیکش درآغوش سر پشت از را او و برگشت سمتش
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 شهاب یها دست گرفت؛ انقباض نفس تن ی همه لحظه کی یبرا. ماند محبوس دخترک ی نهیس یتو نفس که محکم قدر آن

 یها حرف کند؛ ناراحتش آمد ینم دلش بود؛ ایدن ی دهیا نیبدتر نفس رفتن لحظه آن در شد دهیتن دورش سرعت به بار نیا

 یمعنا اش یدلتنگ حال گذاشت؛ او ی شانه یرو را اش چانه و کرد خم سر خسته رفت؛ یم رژه سرش یتو دایو قبل روز

 با حال همان در دادیم قلقلک را دلش و کرد یم نوازش را دختر گوش و گردن گرمش یها نفس بود؛ گرفته خود به یشتریب

 :گفت وار زمزمه آرام تیجد همان

  ؟یبر یخواست یم کجا-

 :کرد زمزمه خودش مانند. دندیکوب یم نهیس به را خودشان انیم در کی قلبش یها تپش د،یبگو چه بود مانده نفس

 . خونه برم منم.  یا خسته کن استراحت کمی-

 :دیپرس جانب به حق

  االن؟-

 :دیبلع را دهانش آب نفس

 ! یک پس-

 !بمون االنم. تنها یاومد یم که ییها وقت مثل! یستین تنها گهید که االن-

 ...اما-

 آرام. زد یم موج یدلخور نفس حرف یتو نشست؛ لبش یرو یمحو لبخند د؛یچیپ اش شامه یتو نفس یموها یشامپو یبو 

 تقال اگر که البته نداشت؛ را آغوشش از رفتن رونیب یبرا یتالش نفس گرید حال کرد؛ تیهدا عقب به را او یمو بافت دست با

 بود بار نیاول را امنش یبازوها حصار بود، العملش عکس از مات و جیگ اولش نفس هرچند. برود که گذاشت ینم او کرد یم

 مور را پوستش ششیر یزبر. داد یم را بالش ی مانده جا به عطر یبو همان شهاب د؛یکش قیعم دم نفس، ؛ دیچش یم که

 ! داشت دوست را حس نیا. کرد مور

 ! یبر خوام ینم من اما-

 که.کردند یم دییتا را حرفش شیها چشم. ستینگر شهاب یپروا یب یها چشم به نهیآ یتو از کرد؛ باز را شیها چشم نفس

 ! بماند

 ! زدم زنگ بهت-

 :فرستاد رونیب به را بازدمش. شد داریپد لمیف مانند شیها چشم مقابل دایو با دارشید فشرد؛ خودش به را او

 ! بدم جواب نتونستم-

 :افزود سپس

  اومد؟ خوشت خونه از 

 :گفت یآرام یصدا با نفس

 ! قشنگه یلیخ-

  ؟یدار دوستش-

 یتو درست است کنارش نفس که دیرس یم باور نیا به دیبا نداشت؛ دنیبوس قصد کرد؛ کینزد نفس گوش به را شیها لب

 گردن یرو را شیها لب بار چند و نیچند ؛ کردن حس آرام آرام به ؛ دارد اجیاحت کردن یهج به ها بودن یبعض یگاه.آغوشش

 انقباضش از یاندک نفس شد سبب زشیر یها بوسه نداشت؛ حرکتش نیا و او به یاعتراض یچیه نفس. درآورد حرکت به او

 یرو که گرفته بغلش یتو را او محکم قدر آن شهاب کند غش یحت اگر دانست یم. رود فرو آغوشش یتو شتریب و شود کم

 . نیریش یایرو کی است؛ خواب کرد یم حس. است ایدن اتفاق نیتر ناممکن افتاد نیزم

 خواب که خدا به نه. بودند اتاق ی نهیآ مقابل کرد؛ باز را شیها چشم ؛آرام است داریب که بفهماند او به نفر کی داشت اجیاحت

 و در به به خودش تر کوبنده قرارش یب قلب داد؛ یم نتیام حس که یامن و بزرگ آغوش در بود؛ قتیحق نیع اش همه نبود

 .دیکوب یم اش نهیس یوارهاید



 دلش گفت او به که اش یدلتنگ از پر یصدا! تشیمامور از بعد! یخواستگار شب آن از بعد! گذشت یم دنشیند از روز نیچند

 . نداشت را نبودنش حسرت روز آن قدر چه خواهد؛ یم ساختن خاطره

 . دیچسب شهاب ی گونه به اش گونه حال کرد؛ خم یکم را سرش

 . دارم دوستش یلیخ! اهوم-

 خواست ینم دلش!  داشت اجیاحت فکر به او بدن قسمت هر دنیبوس یبرا! نشاند او گردن یرو یا بوسه نرم و هوا یب شهاب

 دینبا. نشست شیها دست یرو نفس خبدانی یها دست. بود کرده دایپ را خواست یم که یآرامش. کند جدا خودش از را نفس

 ...اما. بودند پنبه و آتش مانند نفس و او بود؛ داده قول او به  کرد یم دیناام را یمانیا حاج

 . نشاند گوشش ی الله یرو را گرید ی بوسه

 :زد پچ آرام نفس

  شهاب؟-

 :زد لب دید را او منتظر یها چشم که نفس. بود او به نهیآ یتو از مرد نگاه

  جام؟ نیا که ؟ یشد ناراحت-

 :زد پچ دخترک گوش یتو یدار خش یصدا با آرام

 ؟یدونست یم. یا کننده اغوا یادیز یخودت مقصر اما.  محض   حماقته خونه نیا یتو بودنت خاطر به. تو از شدن ناراحت-

 آغوش نیا. بود شدن ذوب ی آماده لحظه هر قلبش. کرد گرم را وجودش نهیآ یتو از شهاب دار تب نگاه زد؛ پلک آرام نفس

 ذره دلش یتو قند فکر نیا از. بدهد هیتک ترس یب است خسته ایدن که وقت هر توانست یم! نانیاطم از پر بود؛ تیامن از پر

 .سوخت یم شیها گونه و بود شده گرمش قدر چه. گرفت یم رنگ داشت کم کم اش دخترانه یها فکر ؛ شد آب ذره

 : گفت یا خسته یصدا با شهاب

 . کنه یم سست منو یقرارها و قول! منو ی اراده. من کنار جا، نیا تو، ب ودن-

 !او نافذ یها چشم مقابل هم آن! فتدیب پس بود ممکن آن هر.  دیگز محکم را نشیریز لب نفس

 :کرد نجوا گوشش یتو تر آرام. دیکش نییپا به را رنشیز لب و برد شیپ را دستش آرام شهاب

 ! نه خجالت-

 . کردیم گرم را تنش شهاب ی عاشقانه یها حرف! است معلق هوا و نیزم نیب کردیم احساس نفس

 :دیکش قیعم نفس شهاب 

 آرامش حفظ یبرا خونه نیا رونیب عمر هی که یسیپل! سمیپل هی من وارهاید نیا پشت. کنه یم امتحان منو شهیهم یمانیا حاج-

 .....باشم سیپل هم ها وارید نیا ونیم تو؛ شیپ بخوان ازم سخته اما.  دن  یجنگ حال در ناموس از دفاع و
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 آرامش با نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند نفس برگرداند خودش یسو به را او شهاب. کرد شیصدا لرزان یها لب با نفس

 :گفت

 . بشه دیناام یمانیا حاج که یکن ینم یکار وقت چیه تو-

 :کرد خطابش اخطار با کردو نوازش را او ی چانه شست انگشت با شهاب

 ! بترس. خطرناکم مرد   هی تو شیپ من-

 :گرفت یشتریب عمق لبخندش بار نیا نفس



 !ترسم ینم-

 یرو شهاب یها سرانگشت نوازش با بودند؛ شده رهیخ او به جسورانه نفس یها چشم ؛ کرد نگاه او یها چشم به شهاب

 . چلناد یم را نفس قلب انگار کرد یم نوازش که را بدنش از هرکجا. زد یم پلک آرام اش گونه

 :کرد زمزمه آرام نفس

 ... تنگ برات دلم-

 گرمش یها لب. بود شده تنگ شیبرا هم او دل.کرد چیه را شانیها لب انیم مرز و برد ترکینزد را سرش طاقت کم شهاب

 احساسات همه نیا حجم. بست را شیها چشم ماند؛ حبس نهیس یتو اشنفس شده شوکه نفس بود؛ بلد یتر تازه یها حرف

!  بود شهاب ؛ بود او خواست یم چه گرید.  گرفت فرا ینیریش ضعف را وجودش ی همه ؛ بود یادیز قرارش یب دل یبرا

 اندازه نیا به! ببوسدش ازین از پر و گرم اندازه نیا به شهاب دیگنج ینم اشهیمخل در!  بود هم داشت دوستش که یاتاق و خانه

 که دشیبوس یم شور پر قدر آن شهاب ؛ خواستن از پر ؛ باشد کنارش جا نیهم خواست یم دلش که ییروزها قدر ؛ تاب یب

 یکس اش یزندگ در بارنیاول. فتدیب پس و بخورند تا بود ممکن آن هر شیزانوها ؛ بدهد را شیها بوسه پاسخ نتوانست او

 گرید که محکم قدر آن. شد دهیتن او تن دور  شهاب مندقدرت یها دست.بود اش یزندگ نیریش تجربه نیاول! دشیبوس نگونهیا

 سرش یاندک شهاب ؛ آوردند کم نفس هردو بود؛ ستادهیا شیرو به رو ها شده مسخ مانند.  است رممکنیغ افتادن بود مطمئن

 ؛ چسباند او یشانیپ به را گرمش یشانیپ کرد؛ تیهدا گوش پشت را نفس یشانیپ مقابل یموها گرید دست با ؛ داد فاصله را

 ینم امانش که یگرم یها لب با!  شهاب و بود او فقط که یا خلسه ؛ بود رفته فرو خلسه یتو ؛ کرد نگاهش زنان نفس نفس،

 .دادند

 : کرد پر را گوشش شهاب ی زمزمه

 ؟ یخوب-

 :  بست را شیها چشم یسخت به.  باشد بد شدیم مگر

 ! خوبم-

 نفس ؛ کرد نوازش را شیموها شهاب

 ؛ شد قدم شیپ دنشیبوس یبرا که بود او بار نیا شد؛ کارشنیا از مانع و نشست لبش یرو یدست که دیگز را لبش هوایب

  ؛ کرد بلندش نیزم یرو از را او آرام!  دهیتن او کمر دور شهاب یها دست و شد حلقه شهاب گردن دور آرام آرام شیها دست

 شهاب که تفاوت نیا با ؛ تر عاشقانه و تر گرم ؛ گذشته یلحظه چند جبران به دیبوس.  کرد یم پرواز ها آسمان یتو انگار حال

 نیا و بود شهاب از تر بلند قدش او حال ؛ کرد باز را شیها چشم آرام.  بود شیها بوسه به دادن پاسخ یبرا یخوب یپا هم

 یم تنها ؛ دندیبوس وقفه یب را گریهمد یتعلل چیه یب لحظه چند دندینفهم.  کند عوض توانست ینم زیچ چیه با را حال و حس

 به! یسوال چیه یب حرف یب.  گذاشت شهاب نهیس یرو را سرش و دیگز را لبش زده خجالت نفس ؛ آوردند کم نفس دانستند

 ! بودند محتاج سکوت نیا

 ! گرفتند معنا او با اش دخترانه یها حس حال ؛ بود شیپاها ریز ایدن حال

 بود دهیچش را یخوشبخت ی مزه حال
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 هوالوارث

 

 شیابروها انیم یکمرنگ اخم اش نهیس یرو ینیسنگ حس با. شود زیخ مین کرد قصد و کرد باز آرام را شیها چشم

 به یاندک بودند رفته خواب به هم آغوش در تخت یرو شانیهردو و است اش نهیس یرو نفس سر که نیا لیتحل یبرا نشست؛

 کرد یم برخورد گردنش ریز که قشیعم و گرم یها نفس. بود کرده فراموش کنارش را نفس وجود کل به داشت؛ اجیاحت زمان

 صورتش گذاشت بالش یرو را سرش. شد یم گم او کوچک جسم بزرگش آغوش یتو. نشاند شیها لب یرو یکمرنگ لبخند

 آن. کند مهار توانست ینم گونه چیه را داشت او به نسبت که یکشش! برود کرد یم یراه را نفس کاش یا ؛ بود سرخ سرخ

 دلش! باشد خوددار توانست ینم بود کنارش که گونه نیا ابدا. بزند قولش ریز به بود ممکن هرگاه که بود خواهانش قیعم قدر

 بود؛ رفته فرو یقیعم خواب به معصومانه نفس. بزند قولش ریز و باشد زده خجالت یمانیا حاج یها چشم مقابل خواست ینم

 حرکت به او نرم یموها یرو را دستش آرام کند داریب را او خواست ینم دلش زد؛ پلک آرام شهاب.  خورد یفیخف تکان

 به وقت حال. بود کرده تجربه دختر نیا کنار در را عمرش خواب نیتر آرام ها سال از بعد زد؛ کنار صورتش یرو از و درآورد

. فشرد او آغوش یتو را خودش خواب، عالم در او به توجه یب نفس. نبود اش مردانه ی زهیغر و احساسات آمدن جوشش

 را شیها چشم شهاب.  آورد یم او سر بر چه بداند که آن یب.  سوزاند یم را پوستش اش نهیس یرو نفس فیظر یها دست

 شیرو تاطیاح با بود رفته کنار نفس یرو از که را پتو. درآمد حرکت به او لخت یموها یرو دستش و بست هم یرو محکم

 کی دانست ینم که یحال در. داد ادامه خوابش به گذاشت سر ریز دست نفس کرد؛ میترس یفرض خطوط شیبازو یرو و دیکش

 گرفت گرمش دست یتو را داشت قرار اش نهیس یرو که یدست شهاب. کرد یم نظاره را اش بسته یها پلک و او چشم جفت

 . نشاند نفس یها سرانگشت یرو یزیر ی بوسه آرام و

 یرو رعنا ی شماره دنید با برد؛ شیپ را دستش.  کرد جلب خود به را شهاب ی توجه یپاتخت یرو لیموبا ی برهیو یصدا

 :دیچیپ گوشش یتو رعنا یصدا و کرد لمس را صفحه  کند؛ دارشیب امدین دلش کرد؛ نفس جانب به ینگاه مین صفحه

  شه یم نگران داره یب یب ؟ ییکجا ؟ نفس-

 . برداشت نفس سر ریز از را دستش و کرد یا سرفه تک شهاب

 . خانوم رعنا سالم-

 : گفت زده جانیه مکث چندلحظه با رعنا

 ... داده جواب نفس کردم فکر دیببخش ؟ نیخوب. شهاب آقا سالم-

 :نشست لبش یرو یلبخند شهاب

 . کنم یم خواهش-

 :گفت طنتیش با رعنا

  ست؟ین نفس! دنبالش میایب رضا با بگم بهش رمیبگ تماس گفتم. شد نگرانش یب یب.  روشن نفس چشم-

 .گرداند یبرم خانه به شب را نفس خودش نباشد؛ نگرانش و اوست شیپ نفس که گفت او به و کرد تشکر قدرشناسانه شهاب

 یم صحبت یکس چه با شهاب دانست ینم. کند باز را شیها چشم آرام و شود اریهوش نفس شد باعث انشانیم مکالمه یصدا

 یتو. ابدی تحقق یزود نیا به اش یداشتن دوست یآرزو کرد ینم را فکرش اصال! کاونده!  قیعم ست؛ینگر او به متعجب کرد

 وادارش شهاب که شد زیخ مین آرام. افتاد انیجر به شیها رگ یتو خون شانیها بوسه ادی به.  شهاب آرامش از پر آغوش

 :گذاشت زیم یرو را لشیموبا و بکشد دراز حالت همان به کرد

 . اومد ینم خوابت خوبه-

 را خواب پدر شهاب کنار حال اما بود شده قبل از تر خواب کم مدت، نیا در د؛یکش ازهیخم و گذاشت دهانش مقابل دست نفس

 . درآورد

 :گفت آرام 

 ؟ چنده ساعت!  دمیخواب چقدر-



 :زد لب بردارد او از چشم که آن یب شهاب

 . شش-

 :گفت ینگران با و کرد زمزمه یوا نفس

 . شده نگران االن تا یب یب-

 ! نباش نگران. رسونمت یم خودم گفتم.گرفت تماس بود دوستت االن-

 با. شد سرخ صورت یپهنا به. شد درشت شیها چشم او حرف دنیشن با زد یم دو دو شیها چشم یتو هنوز خواب که نفس

 شد او افکار ی متوجه که شهاب. دیکش خجالت است کرده شانیهردو درباره ها فکر چه االتشیخ یتو رعنا حال که نیا فکر

 .نشست لبش یرو گذر زود یتبسم

 :گفت

 ! رسونمت یم االن یبرگرد یدار دوست اگه-

 از قبل که یا خانه نیهم یتو.باشد کنارش هم گرید ساعت چند و اوردیب نه نفس که داشت دوست وجود اعماق از هرچند

. برگرداند خانه به را او بود سختش قدر چه. بود آورده خودش با را دیام آمدنش با حال و بود روح یب و سرد یادیز او آمدن

 یها نفس چسباند؛ او ریز ی گونه به را اش گونه.شد خم شیسو به یاندک را سرش و گذاشت او ی گونه یرو دست نفس

 :دیبخش یم گرما گوشش و صورتش به شهاب

  برم؟ ای بمونم؟ که یدار دوست تو-

 را یمناسب زمان و ردیبگ اعتراف او از خواست یم طنتیش با نفس. بود شده تمام تحملش ی آستانه دیبوس را اش گونه شهاب

 . بود نکرده انتخاب گرفتن اعتراف یبرا

 :کرد زمزمه گوشش یتو صادقانه

 . بمون-

 !بماند که. داشت اجیاحت کلمه کی نیا به د؛یکش قیعم دم نفس
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 دست نفس و گذاشت او سر ریز را دستش شهاب د؛یچرخ او یسو به شهاب دست حرکت با کردند سکوت هردو لحظه چند

 .بود نیریش شیبرا است کرده تجربه درآغوشش و او کنار را ها لحظه نیبهتر که نیا ؛ نهاد او صورت یرو را شیها

 کرد باز چشم یوقت و شد خواب غرق دهینرس بالش به سرش که نیهم اما بخوابد که دیکش یم خجالت قدر چه او مقابل در 

 . دید او ی نهیس یرو را سرش

 :کرد زمزمه آرام کرد یم نوازش را او صورت که یحال در

 یلیخ اونم.  بود شمیپ رعنا هم اومدنت از قبل تا.  کنم زیتم رو ها لهیوس ی همه خواست یم دلم!  یایب امروز کردم ینم فکر-

 . دیکش زحمت یلیخ خدا ی بنده طور نیهم هم خانوم رایحم.  کرد کمک

 : دیکش دست نفس ی دخترانه یابروها به شهاب

 ! دارم خبر-

 : نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم نفس

 .... چرا پس-

 :افزود نفس.  نشست لبش یرو یا خسته لبخند شهاب و زد شهاب ی نهیس به یآرام مشت سپس



 ؟ یدونست ینم یکرد برخورد یجور و یدونست یم-

 : زد او ینیب به یا ضربه شهاب

 هم سر آخر نخورند جم جاشون از کنند یم هیتوص بهشون که ییها بچه مثل یشد!  یکرد گوش من حرف به که هم قدر چه-

 . کنند یم رو خودشون کار

 : افزود و دیکش او ی چانه به دست شهاب

 ! بگه بهش یزیچ آد ینم هم دلش آدم که مظلومه هاش چشم قدر نیا ما ی بچه نیا اما-

 . درآورد حرکت به او یشانیپ یرو را شیها لب شهاب و کرد پنهان او ی نهیس یتو را سرش سپس!  دیگز لب و دیخند نفس

 . خوره یم رو ظاهرشون بودن آروم گول آدم که یطونیش یها بچه دسته اون از-

 !دیخند بار نیا نفس

 . بشم کن گوش حرف کنم یم یسع-

 ! یمحمد گل ؟با کنم دم یچا یدار دوست-

 : افزود او تعلل با بزند یحرف بود منتظر که نفس کرد نگاهش متفکر شهاب

 ....یندار دوست گل اگر-

 :دیپر کالمش انیم شهاب

 !شیطعم هر با ام یچا عاشق من که وگرنه! نکرده دم یچا برام خونه نیا یتو یکس-

 : گفت اقیاشت با نفس

 یوقت موندم.  خوبه آشپزخونه یتو هم یخوراک تیوضع خوشبختانه. کشه یم طول قهیدق چند.  کنم یم درست رم یم االن-

  شه؟ ینم خراب یخوراک همه نیا یستین

 : زد برهم را صورتش یموها شهاب

 .  ستمین تنقالت و ینیریش نیا خوردن اهل ادیز خودم -

 : کرد زمزمه نفس

 ... خوشمزه یها یخوراک همه اون پس-

 : زد یچشمک شهاب

 .  کنه یم فرق اوضاع ادیب دیجد ی خونه هم هی قراره یوقت-

 . آمد یدرم انیغل به احساساتش او زدن حرف لحن از ؛ نشست نفس لب یرو لبخند

 ی قهیشق یرو یا بوسه کارش، جبران به. شدند دار تب شیها گونه و دیلرز قلبش نشست؛ اش نهیس ی قفسه یرو یا بوسه

 او که آن یبرا شهاب و دیپرس یم او یها تیمامور و کار از نفس هرچند ؛ زدند حرف هم آغوش یتو یاندک.  نشاند شهاب

 .  نشود متوجه او که کرد یم عوض را بحث خودش ی وهیش به نشود نگران
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 پس یکی را نتیکاب یها در اما نبود مطلع لیوسا قیدق یجا از هنوز.  شد کار به دست و رفت آشپزخانه سمت به ذوق با نفس

 یم دلش شهیهم. داشت یخوب حس بود افتاده راه به آشپزخانه یتو که ییصدا از شهاب. کرد یم بسته و باز یگرید از

 . بود شده خسته ییتنها از. بدهد یزندگ یبو خانه نیا خواست



 گرید دست با و گرفت را ینیس دست کی با ؛ بود کرده دایپ یا شهیش وانیل دو نفس  برد؛ رچانهیز دست و ستادهیا کانتر پشت

 . گذاشت دهانش یتو را ها شکالت از یکی ذوق با نفس.  گرفت او از را یچا ینیس و برد شیپ دست شهاب!  تنقالت ینیس

 :ستینگر رخش مین به لبخند با و انداخت گرشید یپا یرو شیپا کی شهاب

!  یبگذر.  یکن پاک انتهیاطراف به نسبت نهیک یهرچ از رو دلت خواد یم دلم. نفس اومدن   ایدن دوباره مثل.  شدمون یکی روز-

 ... یبش رها

 . گرفت شکل شانیهردو انیم یمعنادار سکوت

 ! دمید رو مادرت امروز-

 نفس دانست یم یحت.  کرد یم خطاب"  یب یب"  همان را اش یب یب دانست یم.  بود یکس چه مادر از منظور دانست ینم

 . کند یم خطاب"  دایو"  را مادرش

 : افزود شهاب و داد قورت را دهانش یتو شده آب شکالت یسخت به نفس

 !  دایو-

 : برد باال را شیابرو یتا کی

  ؟ شده یزیچ-

 . کند مالقات را شهاب دیبا علت چه به دایو و است قرار چه از اوضاع دانست ینم که نفس

 : گفت انهیدلجو شهاب.  شد نینش ته شیگلو یتو بغض

 و من ونیم امروز نیهم صحبت نیا بود واجب اما.  ارمیب ادمی رو ات گذشته. کنم خراب رو حالت و بگم دایو از خواستم ینم-

 . بشه زده تو

 : داد تکان سر نفس

  ؟یبگ بهم رو ها حرف نیا تا خواسته ازت دایو-

 : گذاشت خودش یپا یرو و گرفت دست یتو را نفس ی شده مشت دست شهاب

 . بذارم ونیم در باهات داشتم دوست که بود خودم دل حرف ؛ حرف نیا. نداشت یا خواسته نیچن من از اون-

 و یکودک آوردن ادی هی با قدر آن. کرد جور و جمع را خودش یسخت به نداشت ها شکالت و یچا به یرغبت گرید که نفس

 . آمد یم بند نفسش و شد یم دگرگون حالش که بود شده متحمل ناخواسته و خواسته که ییها یسخت

 :زد لب یسخت به

 .داره درد چقد نینذاشت و کنم سقطش خواستمیم بگه و بزنه داد مادرت که نیا دنیشن یبفهم یتون ینم.  یستین من یجا تو-

 

 که نیا واسه خودمو تا.  نشه کهیت هزار قلبم تا.  نشنونم تا بود َکر گوشمم یکی اون یبچگ عالم یتو ؛ روز اون خواستیم دلم

 .  نکنم سرزنش شدم ایدن نیا وارد ناخواسته

 : فشرد دست یتو را دستش. نشست شیابروها انیم اخم او درد از پر یصدا دنیشن با شهاب

 سخته یلیخ ؟ شهاب یدون یم.  دمیترس یم یناکس و کس همه از و بردم یم پناه یب یب به یمادر پدر یب درد از که ییروزها-

 تو!  بوده خودش ی خواسته فکر به هرکس که نیا!  ینبود یکس یزندگ تیاولو وقت چیه یبفهم سنت نیتر حساس یتو

 ! سخته قدر چه ستین انتظارت چشم کس چیه و یاومد ایدن به ممکن زمان نیبدتر

 ی نهیس یتو ها سال که باشد ییها حرف دیشا ؛ ها حرف نیا!  کرد سکوت بود گرفته قرار او یها حرف ریتاث تحت که شهاب

 . است شده تلبار نفس
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  هوالصابر

 هاسال آن نتوانتد زمان گذر وجود با که قدرآن! نبوده کم دهیکش اشیزندگ در که ییها یسخت دانستیم.  داد یم او به را حق

  کند فراموش را

 :  شکست را سکوتش

 یجور هی خواد یم.  کنه یمادر واست خواد یم.  مونهیپش هم دایو االن!  کنه یم خطا.  کنه یم اشتباه یزندگ یتو یآدم هر-

  ؟یبد بهش یفرصت هی یخوا ینم شده قدم شیپ و شکسته رو سکوت نیا که حاال. کنه جبران رو ها نبودن نیا

 .بود شده پر شیها خط چوب که بود وقت یلیخ دایو که یراست به.  ماند رهیخ یانقطه به و دیکش قیعم آه نفس

 :  کرد نوازش را نفس یشانه شهاب

 .  گهید وقت هی میبذار یبزن حرف موضوع نیا به راجع یخوا ینم اگر-

 :  کرد زمزمه ترس ؛ درد ؛ عجز از پر مظلومانه و برگشت شیسو به نفس

 دایو یمونیپش.  من ی واسه کنه ینم دوا رو یدرد سال همه نیا بعد االن اونم سکوتش شکستن.  شهاب رهید یلیخ گهید-

 یسخت یروزها.  گرده یبرنم من یجوان یحت نه و من ینوجوان نه من یکودک نه! من یبرا سهرابهمرگ از بعد دارنوش هیشب

 .   ستین جبران قابل گهید! من ییتنها.  من یشبونه یها ترس ، گذشت بهم که

 هاحرف نیا گفتن. کرد ییخودنما شلوارش یرو و دیچک چشمش ی گوشه از اشک ی قطره کی ؛ فرستاد نییپا را سرش

 ! بود مرگ مانند شیبرا

 :  افزود یدار خش یصدا با

 از اومد ینم دلمم.  دمیلرز خودم به دیب مثل نبره ییبو هوشنگ کرد یم دییتاک و داد یم یبیج تو پول بهم یب یب که ییروزها-

 داشونیپ نتونه یکس که کردم یم مشونیقا ییجا هی. نباشم یزیچ نگران و خودشه یها پول گفت یم یب یب کنم استفاده ها پول

 که بود کجا داشتم ولرز تب و سوختم یم تب یتو که ییروزها اون دایو. بردارم پوالرو و برم رفتیم ادمی خودمم یحت.  کنه

 اء؟یاول با ها معلم دارید ییروزها اون بود کجا ؟ بده پناهم که بود کجا دمیترس یم یوقت ؟ باشه دردهام یبرا یمرهم

 :  کرد لرزش به شروع اش چانه

 وجود از ها سال من دینفهم یحت که بود خودش گرم سرش قدر اون.  بود هاش یخودخواه و خودش ریاس شهیهم دایو-

 .کنه یوفادار کمی نتونست بچه هی وجود با یحت که بود خودخواه قدر اون!  دمشید کینزد از یحت!  مطلعم نیرحسیام

 : زد لب ناباروانه ستینگر او یها چشم به و کرد سرخم.  کرد بلند را سرش و نهاد او یرچانهیز دست باره کی به شهاب

  ؟ یچ-

 :  بست را شیها چشم آرام نفس

 درک و دمیفهم رو نیرحسیام یوجود قتیحق من.  شهاب کنه ینم دوا منو یدرد وقت چیه دایو بافتن سمونیر و آسمون-

. بده انجام نتونست وقت چیه اون که یکار!  هام دلهره و ها ترس ی همه با.  بودنم کیکوچ ی همه با!  میبچگ یهمه با کردم

 .   داد یم انجام دیبا اول از دایو که یکار!  کردم درکش ، رفتمیپذ یسخت به رو نیرحسیام



 احساسات و دختر نیا سر بر چه.  زدیم دو دو نگاهش یتو نفس یها چشم مردمک گرفت قاب را نفس صورت شهاب

 یبچگ یها سال همان یتو نفس احساسات.  دیکوب یم اش نهیس وارید و در به را خودش پروا یب قلبش.  بود آمد اشدخترانه

 .   دیبلع را دهانش آب یسخت به! بود مانده شیها بغض و یها ترس و

 :  گفت وار زمزمه نفس

  رضا و رعنا و یب یب جز به یبچگ یتو.  دمیشن اطیح از رو یب یب ی هیگر و ونیش یصدا که بود سالم دوازده_ده فقط من-

 قیرف.  کردم ینم برقرار ارتباط مدرسه یها بچه یحت یکس با ها اون جز به و شناختم ینم رو یکس ها یا محله هم از چندتا

م اتاقم یتو از من خونه ومدنیم که هوشنگ ییها  یشوخ از.  هاشون خنده یصدا از! ازشون دمیترس یم.  خوردم ینم ج 

 انداخته روز نیا به اونو بد یها دوست با گشتن و نبوده طور نیا وقت چیه هوشنگ گفت یم یب یب.هاشون نگاه از.  هاشون

 انگار.  کرد یم عوض رو خونه مدام. بود اشیشگیهم کار ؛ بود شده دیناپد یروز چند.  نبود خونه هوشنگ روز اون ادمهی. 

 یها چشم که ییمایس خوش یمرد پنجره یتو از بودم برگشته تازه مدرسه از!  بود ادیز هاش یمشتر.  کنند داشیپ دیترس یم

 یرو دست یب یب.  دیبوس رو دستش مرد.  کرد یم هیگر یبلند یصدا با بود کرده بغلش یب یب.  دمید رو داشت یمهربون

 اتاقم یتو ها ساعت خواست یم دلم.  همشون از دمیترس یم کنم تعامل اطرافم یها آدم به ادیز تونستم ینم دیکش صورتش

 انگار.  شیآت یرو اسپند مثل یب یب.  میکرد یم یباز کوچه تو رضا با ای خوندم یم درس ای کردم یم ینقاش ای.  باشم تنها

 یم بوسش.  کردم یم بغلش رفتمیم سوخت یم حالش به دلم که ها ساعت کرد یم هیگر قدر اون بود داده دست از رو یزیعز

.  کنه بغلم.  باشه داشته دوستم دل و جون از نداشتم رو یکس دادم یم دست از هم رو یب یب اگه چون... نکنه هیگر تا کردم

 .   رهیبگ خوابم تا بخونه یلر ییالال واسم

 .   دیکش درآغوش محکم را او و دیبوس را دیچک نفس چشم از که یاشک و شد خم شهاب

 میزندگ یتو یریتوف نبودش و بود که داشتم مادر کی هم من حاال.  دمیترس دمیفهم نیرحسیام با رو میخون ی رابطه یوقت-

 اگر گفتم یم خودم با.  ومدیم بدم دایو و نیرحسیام از.  بود شده مطلع خودش دختر وجود از یتازگ به که یپدر و نداشت

 هام یکالس هم از.  داشتند یم نگه خودشون شیپ منو داشتن دوستم
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 اومدن سال بعد هم ها اون مادر و پدر ایآ. اومدم فضا از انگار کردند یم نگاهم یجور هی ؟ دارند مادر ؟ دارند پدر دمیپرسیم

 بودم بهره یب هردوشون وجود از.  نبودند باشم کنارشون تونستم یم که یعمر یها سال نیبهتر ها سال من ؟چون دنبالشون

 آدم به بود آروم صداش زد یم حرف ها ساعت ستادیا یم اتاق در پشت شدم یم ساکت اتاقم در دم ومدیم نیرحسیام یوقت. 

 کنم یم قبول ازش خودش الیخ با که یاهیهد و گشت یبرم تر دراز پا از دست دید یم منو سکوت یوقت اما داد یم آرامش

 دایپ دیشد یوابستگ من به سمت هی از یب یب. ادین گهید بگه بهش خواستم یم یب یب از هیگر با.  موند یم جا اتاق در پشت

 کارو نیبدتر دایو دونستیم باشه اشبچه کنار اشحقه گفتیم بده نیرحسیام به منو خواست یم گهید سمت هی از و بود کرده

 التماس یب یب به و دمیلرز یم خودم به ترس شدت از.  بود شرمنده مقابلش کرد پنهان ازش منو وجود که بود کرده حقش در

 .   نکنه دور خودش از منو بود ایدن یجا نیتر تلخ هوشنگ وجود با خونه نیا اگر یحت کردم یم

 :  ستینگر بود گرفته درآغوش را او که شهاب به کرد بلند سر نفس

 رونیب کردم درست خودم واسه که یا لهیپ اون از شد باعث ؛ دیکش طول دوسال نشست دلم یتو نیرحسیام محبت ذره ذره اما-

 یوقت!  کمبود از پر و بودم بچه.  کنم گوش هاش حرف به که کرد یم وادار منو مهربونش یرفتارها. کنم قبولش که.  امیب

 با یول شده پدرت مثل توهم سرنوشت گفتیم. کردیم بغض و شد یم اشک از سیخ خودشم یها چشم کرد یم صدام دخترم

 اومد رانیا به دو و هشتاد سال!  دمیترس یم رهیبگ دستمو خواست یم یوقت! پشتمه که دارم خوب یبیب هی من که تفاوت نیا

 ی خونه و بود کرده عوض رو اشخوه دایو هم که ییجا اون از. کنه دایپ رو یب یب تا دیکش طول سال دو خودش یگفته به اما

 یسخت به سال دو بعد. رفتن تهران که بود دهیفهم ذهیا یهاهیهمسا از و کردینم یزندگ ذهیا گهید و بود شده عوض هم یب یب

 یم مادرش مثل گفت یم ؛ داشت دوست یلیخ رو یب یب.  کنه دایپ رو یب یب تا بود زده یدر همه به.  کرد دایپ رو یب یب

 ای گفت یم کرد یم یتلخ اوقات نیرحسیام دنید با هوشنگ. موند مادرش مثل نیرحسیام عمر روز نیآخر تا الحقم و مونه

!  کنم ینم حاللت رمویش گفت یم و کرد یم نینفر اونو یب یب.  بردار سرما از دست و برو ای ببر و ریبگ رو دخترت دست

 کهنیا از!  شدنش دکتر از!  خوندنش درس از.  زد یم حرف گذشت یستیبهز یتو که هاش یبچگ از و خودش از نیرحسیام

 با رو رانیا پرچم و بشه یا کاره خودش یبرا داشته دوست شهیهم اون و کردینم حساب روس یبچگ یتو کسچیه

 . کنه نگاه یسرافراز



 برن باهم که بود کرده صحبت دایو با گفت بهم!  بره همراهش نتونست.  کنه درکش بود نتونسته دایو یحت که ییها یکس یب از

 یم قولش ریز باشه پرواز یبرا یبال که نیا یجا به دایو اما.  بوده تیموقع نیا منتظر ها سال و رفت یم دیبا نیرحسیام ؛

 یادیز اهداف  گفت یم نیرحسیام.  نره که خواست یم اون از هیگر و یقرار یب با و ده ینم نشون رفتن به یلیتما و زنه

 دونسته یم اگر گفت نیرحسیام.  کرد محدود موندن به رو ذهنش دایو اما  باشه دیمف ممکلت نیا یبرا که داشت سرش یتو

 که حاال اونم نره تونست ینم بود یراه دو ونیم.  بمونه ذاشته ینم برده یم خودش با اونو شده هرجور بارداره دایو

 .  نداشت تعلل یبرا یادیز وقت و کرد یم دایپ دست تحقق به یکی یکی آرزوهاش

 با شهاب قلب ضربان گذاشت او اش نهیس یرو را سرش.  بود کرده سیخ را شهاب ی مردانه رهنیپ نفس یاشک یها چشم

 :  شدیم دهیکوب گوشش در یشتریب شتاب

.  کرد یخال شونه و بود گذاشته حنا یتو رو دستش عمال.  نتونست بره همراهش و بشه یراض دایو کردکه یهرکار گفت بهم-

 رفتنش از قبل ؛ رهینگ میتصم زود خواست دایو از.  بود شون ییجدا یبرا شده دییتا مهر اون رفتن و خواست یم طالق دایو

 یم ازش.  کنه خودش سوز پا اونو تونست ینم خودش یگفته به ؛ ده یم رو حق نیا اون و خواد یم طالق حق ازش دایو

 باردار ی متوجه یوقت دایو رفتنش از بعد اما ادیب سیپار به و کنه فکر خوب دایو ره یم سیپار به اون که یمدت یتو خواد

!  کنهینم دایپ اون از یرد و گردهیبرم بار نیچند یحت.  گرفته میتصم من یجا که بوده خودخواه قدر اون شه یم شدنش

 ایدن نیا پا من نداشته دوست وقت چیه که بدم فرصت یکس به یخوا یم ازم طور چه تو!  دادهینم رو هاش لیم و تلفن جواب

 ونیم.. گذشت دلهره ترس یتو من عمر ی همه ؟ بچشم رو پدر داشتن طعم نذاشته که.  باشم داشته اتیح حق که بذارم

 !نبوده منتظرم کس چیه که یزمان... اومدم ایدن نفر دو یها هدف و ها خواسته

 :  فشرد خودش به را او شهاب

 . نفس شده تموم زیچ همه گهید.  باش آروم-

 :  داد تکان را سرش ناباروانه نفس

.  مونه یم جاشون عمر آخر تا ها زخم یبعض!گلومه تو ابد تا بغضش.  شهاب نداره یتموم وقت چیه ها زیچ یسر هی نه-

 هرچند!  مهین و نصف هرچند رمیبپذ میزندگ یتو پدرمو تونستم سال دو از بعد کم کم!  یسوختگ رد مثل!  کمرنگ شده یحت

 د یم اما.  باشه شمیپ روز هر تونه ینم که یجور کارش گفت یم و اومد یم یگاه از هر! سخت
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 .شد اموابسته و خواسته ینم رو ماه به ماه یحت دیشا و یهفتگ و رید به رید یدهایبازد نیا اونم که دمیدیم

 شیپ بره یم رو یب یب و من بده سامون و سر رو کاراش یوقت که داد قول بهم ؛ مونه یم کنارم شهیهم که بود داد قول بهم

 سال اون یتو وقت چیه!  یعکاس یها نیدورب یکل با کنهیم درست خودم یقهیسل با دخترونه یصورت اتاق هی واسم.  خودش

 یب غرور خاطر به هم ی مشغله و کار خاطر به هم!  نگفتم یزیچ بهش دمیکش هوشنگ ی خونه یتو که یعذاب و درد از ها

 سفر حال در مدام و نداشت یثابت مکات چون داشت اجیاحت فرصت به فقط ؛ خودش شیپ ببره مارو یزود به داد قول!  یب

 .  داشتم یشتریب یکینزد حس اون به و دونستم یم یب یب دختر خودمو من! بود

 که روز کی.خواستمینم نویا من و دندیکشیم عذاب هردوشون چون ببرم نیرحسیام شیپ اونو ی خونه ی گله تونستم ینم

 یوقت.  دنمید ومدیم ها ماه بعد نیرحسیام بعدش روز ادمهی ؛ زد کتک مرگ حد به منو نداشت یحساب درست و حال هوشنگ

 از منو خواستم ازش کردم هیگر دمشید یوقت گرفت هاشو چشم یجلو خون دنمید با زیچ همه به کرد شک نمشیبب نخواستم

 تونست ینم ؛ گرفت رو چشمش یجلو خون دید حال اون تو منو یوقت. بندرعباس ای بود زدی ای شغلش خاطر به.  ببره جا نیا

 تو گرفت هامو دست بود محتاط شهیهم ببره ییبو اش خانواده از یکس نداشت دوست یطرف از و بذاره تنها رو یب یب و من

 بود که هرجور اما نشده درست کاراش هنوز دونستم یم.  باشم هوشنگ شیپ ذاره ینم گهید که گفت نانیاطم با دستش

.  ببرم خودم با رو یب یب که داد ینم اجازه هوشنگ.  خون چشمش هی و بود اشک چشمش هی یب یب کردم جمع رو لمیوسا

 !   مادرم ی لنگه ام یکی گفت بهم.  زد بودن حروم به نمک انگ بهم پامو یجلو کرد تف

 .   بست یم نقش شیها چشم مقابل یشتریب قدرت با گذشته شد یجار اش گونه یرو یگرید از پس یکی نفس یها اشک

 قرار هشت و هشتاد سال و رمیبپذ رو وجودش پدرمو بودم تونسته سال دو فقط من..شد یم تنگ خونه یبرا دلم هم روز اون-

 اما! نباشم نگران که... شمیپ آدیم و شهیم درست زیچ همه که دادیم یدلدار یب یب... کنم یزندگ اون با که شد نیا بر

 ... تونستم ینم... اون بدون خواستمینم
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 . شدند یم تر نیسنگ لحظه هر شیها پلک

 ام ساله چند یزندگ ی همه! کردم جمع رو نداشتم و داشت یهرچ اشک با.  نمینب رو یب یب روز چند تا قراره دونستم ینم-

 یتو بار نیاول ختمیر یم اشک رفتم داد رو آدرسش نیرحسیام که ی خونه به!  کردم هیگر خون.  شد جمع چمدون یتو

 ی همه یتو.  بود قلب قوت کی خودش یب یب کنار بودن انگار.  داشتم یوزن یب حس شدم یم جدا یب یب از که بود میزندگ

 واسم یب یب بدون ها شب.  دمیلرز و کردم کز گوشه هی اشخونه دمیرس یوقت.  داشت یم نگه پا سر منو بودنش ها سال اون

 .   شدم یم وونهید داشتم فکرش از گذشت یم سخت

 :  گذاشت دهانش مقابل دست نفس

 و هستم یقو دختر گفت.  نکنم هیگر گفت.  کرد پاک هامو اشک مهربون.  گرفت قاب رو صورتم زد زانو پام مقابل نیرحسیام-

 .   بگه تر نازک گل از دخترش به نداره جرات یکس و پشتمه کوه هی مثل گفت.  ستین راه ی چاره ختنیر اشک

 :  بست را شیها چشم دیرس که اش جمله یجا نیا به

 !   داد قول.  خورد قسم. بگذره سخت بهم ذاره ینم گهید!  خودم شیپ جا نیهم.  آرهیم رو یب یب گفت-

 . کرد یم ینیسنگ داشت قلبش

 موضوع نیا به یاصرار اونم". بابا"  بگم بهش کنم صداش دینچرخ زبونم وقت چیه دمشید که ییها سال ی همه یتو-

 یرو با گشت یبرم یوقت شهیهم اما.  کنه یم کار یسخت به و کنه ینم استراحت دمید یم.  بود کنارم دوست کی مثل.  نداشت

 یوقت.  برد یم رونیب به خودش با منو داشت که یکم زمان با و داد یم رو جوابم ییرو خوش با کردم یم استقبال ازش باز

 ! لبخند هزار و لب هی.  بود مهربون. کرد قمیتشو دارم عالقه یعکاس و هنر به قدر نیا دید یم

 : کرد پاک را شیها چشم دست پشت با نفس

 . کرد درست واسم رو بود داده بهم رو قولش که یرنگ یصورت اتاق اون-

 :  گفت یم انیهذ داشت انگار.  شد یم سرد داشت کم کم بدنش

 داشتم دوستشون... اما نبود یبیب خونه اتاق قواره یب رنگ کرم یها پرده هیشب!  یصورت یها گل با بود دیسف هاش پرده-

 !بود تنگ خودم رنگ   چرک و کرم یها پرده واسه دلمم....

 :  دیکش اش زده خی یگونه یرو دست شهاب

 ! نفس هیکاف-

 : زدیم پرسه نیرحسیام یخانه یتو دیشن ینم را شهاب یصدا

 یک داره؟ خاطره ماه دو اندازه فقط پدرش با یک کمه خدا به! کمه یلیخ دوماه.  دیکش طول دوماه پدرم با من یزندگ عمر-

 ...بچشم داشتن   پدرطعم داشتم تازه باشه؟من سقف کی ریز خونشهم با فقط دوماه تونهیم

 فیک شدم آماده یسرخوش با.  داد بهم رو پارک و عتیطب از گرفتن عکس و ییدوتا رفتن رونیب قول بهم گذشته شب از ادمهی

 .   کردم تن و بود دهیخر واسم که ییها لباس و

 :  گرفت را او یها شانه نگران شهاب ؛ شد یم قبل از شتریب لحظه هر اش چانه لرزش

 ... امروز یبرا هیکاف... هیکاف ؟ جان نفس ؟ نفس-

 :  دینال لرزان یا چانه با بود گرفته را وجودش امان یب یا رعشه که جوان دختر

 نیماش یتو نیرحسیام.  کردم باز و در ذوق با.  دیخشک روز همون من اشک ی چشمه شهاب ختمینر اشک هاستسال من-

 ... نشست لبم یرو لبخند... زد بوق.  داد یم تکون دست برام پنجره از بود نشسته

 :  زد اش گونه به یا ضربه آرام شهاب

 !   کن نگاه من به نفس-



 اسلحه نیرحسیام سمت به بودند دهیپوش اهیس ماسک با رو هاشون صورت که آدم چندتا کوچه یتو دیچیپ اهیس نیماش هی-

 لبخند شهاب خدا به... خدا به.  بود لبخند هاش لب یرو هنوز نیرحسیام! شهاب دارم وحشت اهیس نیماش از من.  گرفتن

 خون قلبش از...دیچیپ سالمم گوش تو هاشون اسلحه وحشتناک یصدا یوقت کردند یریگ نشونه سمتش به یوقت..داشت....

 ... م ردم همراهش هم من..... نیرحسیام... وقت چیه... بابا کنم صداش نتونستم.... اومد

 شیها لب یال البه از گونه انیهذ نفس و کرد یم شیصدا مدام نگران شهاب.  شدند یم بسته هم یرو آرام آرام شیها چشم

 :  گفت

 ...بابا... کنم... صداش... نتونستم-

 .. کند باز را شیها چشم او داشت یسع که شهاب شیتشو پر و نگران یصدا و رفت فرو گرم آغوش یتو جانش یب جسم

  

**** 
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 عیهوالسم

 یگرید یجا فکرش و بود چرخش در نگاهش.  دوخت چشم رونیب به و ستادیا ییرایپذ سالن پنجره یرو روبه کمر به دست 

 و گذشته ادی به را او که نیا از.  شد ینم دور شیها چشم مقابل از نگاهش یتو بغض و شیها هیگر یصدا ؛ نفس یصدا ! 

 محکم را شیها چشم و کرد مشت را شیها دست.  آمد یم بدش خودش از بود آورده آمده جانش و روح بر که یتلخ ی حادثه

 یجور کی را تشیعصبان و بکوباند وارید به یمحکم مشت خواست یم دلش که قدر آن!  داشت یبد احساس.  بست هم یرو

 . دیچرخ لهراسب یسو به و گرفت فاصله اش یدرون یاهویه از ؛ نشست اش شانه یرو یدست.  کند هیتخل

 ؟ شد یچ-

 در قدر چه ینگران نیا.  کند دعوتش آرامش به کرد یسع بود دهیند حال به تا را او از ینگران و استرس همه نیا که لهراسب

 .  آمد یم شهاب به نظرش

 .  نباش یزیچ نگران.  اتاق   تو ما الیع.  داداش ستین یزیچ-

 : دیپرس آرام لهراسب.  دیکش شیموها به یدست شهاب

 نبود؟ خوب روز چند نیا خانومت حال-

 فرستاد رونیب به را بازدمش. لرزاند را دلش داشت تعلق او به که"  خانوم"  لفظ دنیشن ؛ فشرد را اش شده مشت دست شهاب

: 

 . برگشتم تیمامور از امروز تازه -

 ی دخترانه روح سر بر چه.  آمد یم درد به قلبش هم خودش یحت.  کند بازگو یکس یبرا را نفس خاطرات خواست ینم دلش

 .  بود گذاشته جا به او کنار تخت یرو اتاق یتو را دلش.  بود آمده او

 : گفت لهراسب

.  دارند استرس یعروس کینزد ها خانوم معموال.  یکن جمع رو حواست شتریب روزها نیا دیبا.  شهیم درست.  ستین یزیچ-

 !!متفرقه افکار و یحواش فکر.  یزندگ عمر هی بحث باالخره  یعیطب

 یاندک توانست ینم هم لهراسب ی دهنده نیتسک یها حرف که بود ریدرگ فکرش قدر آن اصل در.  داد تکان سر مردد شهاب

 .  ببرد او شیپ به سالم و حیصح را نفس که بود داده قول یب یب به.  بکاهد ذهنش یشلوغ از

 : گفت لهراسب

 .  شده قبل از تر نیسنگ کارت یلیخ اواخر نیا. یدار اجیاحت استراحت به توهم-



 : دیکش صورتش به یدست شهاب

 .  نفس داره اجیاحت سفر هی به.  ام یمرخص دنبال یعروس بعد-

 : زد یچشمک شود عوض او یهوا و حال که آن یبرا ؛ بود کرده گل نطتشیش رگ که لهراسب

 دیکن اجرا رو ها شینما نیا یحاج جلو یذاشت یم دیبا.  نیگریباز پا هی خانومت و تو بابا ؟ هیچ یبرا ادا و ناز همه نیا بگو د  -

 ! خدا مومن بود شاخص رو یمرخص ماه هی کن باور

 :آورد نییپا را شیصدا و دیخند آرام لهراسب.  کرد خطاب را نامش خسته و زد یخند شین شهاب

.  رهیبگ ادی نفس از عاطفه به بگم باشه ادمی.  مینگرفت ادی ازت رفاقت همه نیا بعد ما و یدار استیس همه نیا تو داداش واال-

 . کرده تخته و در رو شوهر و زن خوب خدا

 در و است نگران شهاب دانست یم. آورد باال میتسل نشان به را شیها دست لهراسب که رهیخ قدر آن کرد نگاهش تنها شهاب

 : شود ینم معطوف کس چیه به نفس جز به ذهنش طیشرا آن

 .  واست سوخت دلم.   ذارم ینم سرت به سر ادیز یستین زونیم خب یلیخ-

 شدن وارد با.  کرد جلب سو آن به را شانیهردو ی توجه اتاق در شدن بسته و باز یصدا.  داد سرتکان افسوس با شهاب

 : دیپرس او از کرد که یکار نیاول شهاب شان جمع به عاطفه

 ؟ خوبه ؟ چطوره حالش-

 : گفت شهاب به رو و کرد نگاه اتاق ی بسته در به آرامش با نشست لبش یرو یمحجوب لبخند زن

 تا شاهللا ان کنه استراحت بهتره زدم سرم براش.  بود نییپا فشارش.  بهتره یلیخ حالش الحمدهللا.  شهاب آقا دینباش نگران-

 .  شه یم خوب حالش صبح فردا

 : داد تکان یسر ینگران با شهاب

 .  دیدیکش زحمت.  خانوم عاطفه ممنون-

 : گفت عاطفه

  .  است فهیوظ نکردم یکار.  کنم یم خواهش-

 : گفت یمهربان با زن.  کرد تشکر عاطفه به رو گرید بار کی ؛ انداخت نگاه اتاق ی بسته در به گرید بار کی شهاب

 . رمینم مارستانیب امشب.  مونم یم جان نفس کنار دیخوا یم اگر. دینکن تعارف من با-

 : کرد شانیهردو به رو قدرشناسانه شهاب.  کرد دییتا را او حرف لهراسب ؛ کرد نگاه همسرش به سپس

 . دادم زحمتتون هم جا نیهم تا!  هستم من.  ستین یتاجیاح-

 : نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم عاطفه

 .  ان یتیتقو. گذاشتم اپن یرو هم قرص چند.  دیریبگ تماس.  خدمتم در من دیداشت یکار اگر مجدد!  رحمته.  ابدا-

 : کرد خطابش تر آرام بار نیا و شد کینزد گرید گام کی عاطفه.  داد تکان سر دقت با شهاب

 ؟ شهاب آقا-

 : کرد زمزمه عاطفه.  دوخت چشم او به پرسشگرانه و کرد بلند سر جوان مرد

 یقشنگ گل نیهمچ.  دیباش مراقبشون یلیخ اما ناکرده یخدا کنم کنکاش خوام ینم.  یجسم نه یروح شتریب شما همسر درد-

 .  یروح فشار و استرس از یناش لرزها و تب نیا.  بشه پژمرده فهیح

.  کرد بدرقه را دو آن و داد دست مانهیصم لهراسب با.  گذاشت آن درون را اش یطب یگوش و رفت فشیک یسو به سپس

 : افزود عاطفه و دادند حیترج را گرید روز کی دو آن باشند کنارشان که کرد تعارفشان هرچه

 !اریبس وقت.  باشه مساعد حالش هم جان نفس بعد یسر شاهللا ان-



 : گرفت دستش از را عاطفه فیک لهراسب

 .  مییجا نیا هرشب گهید بعدش.  گه یم راست خانوم-

 هرسه
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 زده خی یچا یها وانیل به ؛ بود نشسته کنارش مبل یرو که نفس یخال یجا به.  زد هیتک در به رفتنشان از پس.  زدند لبخند 

 گذاشته کار سرش یتو یساعت بمب کرد یم حس.  ستینگر بودند نخورده دست و بود دهیخر اش خانه هم یبرا که یتنقالت و

 اتاق در آرام.  برداشت قدم بود جا آن در واقع نفس که یاتاق یسو به آهسته یها گام با.  شود منفجر بود ممکن آن هر و اند

 ییخودنما چپش دست رگ در در یوکتیآنژ.  بود دهیآرم تخت یرو نفس جان یب جسم.  شد باز یژیق یصدا با در ؛ گشود را

 تخت یسو به آرام.  ببرد یب یب ی خانه به را او توانست ینم حالش نیا با.  کند استراحت دیبا که بود گفته عاطفه.  کرد یم

 یم ییخودنما بالش یرو شیموها و بود شده باز حال نفس ی شده بافت سیگ نشست تخت کنار یصندل یرو و برداشت قدم

 دهیپر یرنگ با نفس.  کرد نوازشش سرانگشت با و گرفت دست یتو را بود متصل آن به سرم که یدست و برد شیپ دست.  کرد

 خون کرد احساس افتاد حال یب و شد خم اش شانه یرو سرش که یا لحظه.  بود رفته فرو خواب به و بسته را شیها چشم

 دیبگو است خوانده یپزشک که عاطفه به خواست او از و گرفت را لهراسب ی شماره چگونه دینفهم.  دیماس شیها رگ در

 .  دیایب

 به گرمش یها نفس و بود صورتش یرو به رو نفس صورت حال کرد نوازش را اش یشانیپ دست با و شد خم صورتش یرو

.  کند حس توانست یم خواب یتو از یحت را بود شده لیتحم او به که یدرد ی همه.  دیبخش یم گرما جوان مرد صورت

 بار دو نه بار کی نه دیبوس را اش یشانیپ آرام.  داشت شیابروها انیم یکمرنگ اخم!  نبود آسوده یالیخ با نفس دنیخواب

 شیابرو دو انیم گرید یا بوسه و آمد تر نییپا متر یلیم چند ی اندازه به ؛ دیبوس یشتریب یدلبستگ با بار هر و بار نیچند

 نیا از هم آن صورتش به باز یها چشم با و کرد کینزد او سر به را سرش.  بگذارند او کنار را شب توانست ینم! نشاند

 اما بخورد جم کنارش از خواست ینم دلش.   ستینگر بود خواب غرق که او به ساعت چند دانست ینم.  کرد نگاه یکینزد

 روشن را تخت کنار آباژور و دیکش انشیعر یها شانه تا را پتو.  باشد تخت نیهم یرو و اتاق نیا یتو دینبا که دانست یم

 .  بخوابد راحت و تنهاست امشب که کند برخورد یجور توانست یم چگونه ؛ انداخت سرم به ینگاه.  کرد

 ی گونه به دهینرس اما کند لمس را اش گونه که برد شیپ را دستش.  انداخت جانبش به را آخر نگاه و دیکش نفس یرو را پتو

 حمام به.  سوخت یم کوره یتو و بود یفرار یها چشم از خواب ؛ رفت رونیب اتاق از بلند یها گام با.  شد مشت هوا یتو او

.  کرد یم خاموش را دلش یتو نشسته آتش نیا دیبا.  ستادیا سرد آب ریز ؛ دوش ریز و درآورد را شیها لباس و برد پناه

.  بود نشده بهتر حالش دخترک که یوقت تا نه و بود نکرده یدائم عقد را نفس که یوقت تا نه نبود احساسات نیا وقت حال

 ریز ها ساعت اگر ؛ بست را شیها چشم و زد هیتک وارید به.  کرد لرز و نشست تنش یرو سرد آب ؛ دیکش شیموها به یچنگ

 .  کرد ینم یا گله ماند یم سرد آب

 چند ی فاصله به اش یزندگ موجود نیتر یخواستن بود سخت قدر چه ؛ شد یم نییپا و باال یشتریب شتاب با اش نهیس ی قفسه

 ؛ داد یم سوق یگرید یجا به را فکرش دیبا.  سوخت یم خواستنش آتش در او و دهیخواب تخت یرو اتاقش یتو او از گام

 بود انیع شیها بوسه تک تک در نفس خواستن! شورشان پر و گرم یها بوسه ؛ داشتند که یالتهاب پر عصر به مثال... نه اما

 .  ببرد ادی از شد یم مگر! 

 یم خودش ی خانه به یباطن لیم رغم یعل بود بهتر نفس حال اگر.  فرستاد رونیب به را بازدمش و کرد مشت را دستش

 ... اما رساندش

**** 

 ؛ کند باز آرام را شیها چشم شد سبب آباژور یروشنا.  نهاد اش گونه ریز یبچگ عادت طبق را شیها دست و دیچرخ پهلو به

 لحظه چند ؛ بست هم یرو آرام را شیها چشم.  باشد داشته را شیها پلک داشتن نگه باز ینا که بود یآن از تر آلود خواب

 خودش اتاق.  شد سخت شیبرا بود کجا که نیا لیتحل.  ماند رهیخ آباژور نور به و گشود را شیها چشم باره کی به گذشت

 کنار که یسرم به ؛ کرد نگاه اطراف به.   افتاد نییپا یا شانه یرو از پتو و شد زیخ مین یسخت به.  نداشت آباژور و تخت

 عقب به را شیموها دست با.  کرد یم ییخودنما دستش یرو یچسب انداخت دستش به ینگاه!  محتوا از یخال و بود تختش

 آمده شهاب ی خانه به ؛ آمد نییپا تخت از آرام شده چه اوردیب ادی به کرد یسع.  داد قورت را دهانش آب دهیترس.  کرد تیهدا

 !  نبود خودش اما ؛ بود



 و نیرحسیام لبخند ؛ رنگ اهیس نیماش ؛ کرد دنیلرز به شروع اش چانه.  برود و بگذارد تنها را او بود توانسته طور چه

 در غرق خانه باشد یب یب ی خانه االن دیبا. گرفت یم خود به یشتریب لرزش لحظه هر اش چانه... و کیشل بیمه یصدا

 و زد یم زنگ شهاب به دیبا ؛ کرد یم کار چه دیبا.  داشت وحشت خانه نیا در ییتنها از او و بود رفته فرو یکیتار و سکوت

 یم خانه به و کرد یم عمل قولش به دیبا ؛ بگذارد تنها را او که نداشت حق.  گفت یم راست و رک او به را اش یدلخور

 یرو دست دهیترس.  انداخت نیطن فضا یتو شکستنش یصدا ،  خورد یش به شیپا آمد سراغش به جهیگ سر!  رساندش

 گذ قلبش
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.  دیکوب یم اش نهیس یتو مهابا یب قلبش کرد جلب را اش توجه یشتاب با و بلند یها گام یصدا.  برگشت عقب به و اشت

 اطراف به درآمده حدقه از یها چشم با.  گرفت فرا را وجودش وحشت باشد خانه یتو یا بهیغر که نیا فکر با.  آورد کم نفس

 .  شد یم تر کینزد گوشش به لحظه هر ها گام یصدا.  کردند یم عادت یکیتار به شیها چشم کم کم.  کرد نگاه

 ؟ نفس-

 ؟ بود خودش یصدا ؟ دیشن یم درست

 ؟ ییکجا ؟ نفس-

 .  کند تیاذ را شیها چشم نور شد سبب کار نیا که شد روشن راهرور چراغ

 : گرفت را شیها شانه و رفت شیسو به بود شده شکسته شیپا مقابل که یعکس قاب و او دنید با شهاب

  ؟  شده یچ-

 .  ستینگر بود خون کاسه دو که او یها چشم و او صورت به نگران نفس

 .  خودم ی خونه برگردم دیبا شب گفتم که من ؟ یرفت کجا-

 . دوخت چشم او ی دهیترس ی چهره به و دیکش یا آسوده نفس شهاب

 : افزود خورده ترک یها لب با نفس

 . رفته راه هزار دلش حاال تا میب یب-

 اش نهیس به را سرش و دیکش درآغوش را او محکم سپس ؛ دیکش قیعم نفس و گرفت قاب را صورتش تیجد با شهاب

 : گفت گوشش یتو آرامش با.  چسباند

 . یمون یم جا نیهم امشب و یر ینم گفتم بهش زدم زنگ.  نبود مساعد حالت که هست ادتی-

 : گفت بغض پر نفس

 .  اومد ادمی-

 : گفت نانیاطم با شهاب

 ؟ خوبه حالت-

 : گفت بود انینما شیها چشم یتو غم هنوز که نفس

 ! ستمین بد-

 : زد لب گوشش یتو شهاب

  ؟ بشه خوب حالت تا میکن چکار خب-

 سالن وسط ؛ برد سالن سمت به خودش همراه به را او قاب به اعتنا یب شهاب و کرد نگاه نیزم یرو شکسته قاب به نفس

 .  بودند ستادهیا هم یرو به رو یکیتار از یا هاله یتو



 : گفت یبغض پر یصدا با دخترجوان

 .  میبزن حرف.  میبمون جور نیهم-

 . کرد نگاه او یها چشم به شهاب

 : افزود آرام باخجالت نفس 

 ! یشد بدخواب!  دیببخش- 

 : کرد حلقه کمرش دور دست بردارد او نگاه از چشم که آن یب شهاب

 ! بودم دهینخواب-

 : دیکش او ی گونه یرو دست و دیبلع را دهانش آب یسخت به نفس

  ؟ چرا-

 : گفت خودش مانند و کرد نگاه شیها لب به شهاب

 .  شد راحت المیخ یخواب دمید زدم سر بهت بار چند.  اومد ینم خوابم چون-

 : گذاشت او ی شانه یرو را سرش نفس

 یکرد ناراحتم بگم... کنم گله بهت بزنم زنگ خواستم.  گشتم یم دنبالت داشتم.  شدم ناراحت یلیخ دستت از!  یرفت کردم فکر-

.... 

 . شد متوقف او گردن یرو دستش آخر در و دیکش او یموها یرو دست شهاب

 نیا منو.  باشه داشته زیعز مهمون هی یوقت شهاب؟اونم ینواز مهمون رسم نهیا.  که رم ینم ییجا بگم بهت که نیا بدون-

 !؟یشناخت جور

 : نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 تو از اشتباه... رفته خبر یب نبوده موندگار میزندگ یتو اومده یهرکس آخه یدون یم.  کردم یم فکر اشتباه یگ یم درست-

 ! شهاب دهیترس بدجور چشمم که منه از ستین

 .  دیبوس را سرش و فشرد خودش به را او شهاب

 نیریش چه تلخ چه رو دونه یم مصلحت ییباال یهرچ دیبا.  میریبپذ دیبا.  نفس حکمته هرکس یزندگ تو ها آدم رفتن و اومدن-

 .  میکن قبول منت دید به

 : کرد نجوا صادقانه و کرد حلقه او گردن دور دست نفس

 همش!  ندارم رو یکس رفتن ینا گهید من.  باشه یشگیهم ها اومدن همه دارم دوست.  شهاب خواد ینم رو یرفتن چیه دلم-

 مثل.  نباشه کنارم یکس شم یم داریب یوقت ندارم دوست من.  نبوده کنارم یکس دمید شدم داریب امشب مثل درست خوابه هی مثل

 ! ازش موندم جا!  سرکار بود رفته و بود شده داریب شهیهم مثل من زودتر شدم داریب یوقت...نیرحسیام روز اون

 و دل یتو ابد تا را شیها بوسه تا بست را شیها چشم لذت غرق نفس.  نشاند گوشش ی الله به یگرید یا بوسه شهاب

 .  کند عوضشان زیچ چیه با نبود حاضر که است مقدس قدر آن ها بوسه نیا.  شود حک جانش

 !نبود درست اتاق اون یتو من بودن لحظه اون-

 . سپرد گوش دیکوب یم نهیس به مهابان یب که او قلب ضربان یصدا به نفس

 ؟ چرا-

 : گفت شهاب

 .  نفس باشم راتیپذ قتهیال که جور اون بذار-



 شهیهم.  بماند حرفش یپا مردانه و باشد مرد اندازه نیا به شهاب کرد ینم را فکرش.  خورد غبطه مرامش و او به نفس

 ردیبگ قرار راهش سر بماند شیپا مردانه که مرد کی خدا خواست یم دلش

 خجالت گفت که ییچرا از که بود نشسته دلش به او حرف از قدر آن.  کرد نوازش را اش شانه و دیکش او گردن یرو دست

 و او به و کرد بلند را سرش.  گذارد ینم شیها حرف ها خواسته از فراتر را شیپا وقت چیه او دانست یم هرچند.  دیکش

 و گرفت قاب را صورتش.  بود گفته شهاب را ها یگفتن ی همه یوقت  نداشت گفتن یبرا یحرف.  ستینگر درخشانش یها چشم

 و التهاب از پر اما منتظره ریغ اگرچه که یا بوسه ؛ شد قدم شیپ دنشیبوس یبرا بود دلش یتو که یاحساسات ی همه با

 !یخواستن. بود نیریش شدن قدمشیپ نیا هم خودش یبرا.  بود خواستن

*** 

 چند نسبت به حالش.  دیسرکش الجرعه را آب.  کرد تشکر او از مقابلش آب وانیل گرفتن با ؛ نشست مبل یرو شهاب کمک به

 : گفت او به رو و ستینگر بود پهن نیزم یرو که شهاب یپتو و بالش به ؛ بود بهتر یلیخ شیپ ی قهیدق

 .  یبخواب ذارم ینم بره شیپ جور نیا.  یبخواب راحت تا برم من-

 داش دوست دلش یتو هرچند
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 ! امنش و گرم آغوش یتو یاهویه چیه یب! دغدغه یب آرام.  کند تجربه را دنیخواب او کنار گرید بار کی ت

 که او به حرف یب.  بخواند را دلش ی خواسته تواسنت یم انگار نفس یها چشم از.  داشتند یبیعج برق شیها چشم شهاب

 دستش مچ.  برود مقصدش به تا بود نیسنگ شیپاها اما نفس ؛ ستینگر برود اتاق یسو به که بود شده بلند مبل یرو از

 : گفت جوان مرد.  برگشت شهاب یسو به ؛ شد گرم لحظه کی یبرا

 .  بمون بره ینم خوابت اگه-

 . دارد یگرید ی مزه دنیخواب تو کنار گفت یم مثال!  دیبگو چه بود مانده نفس

.  است خاموش چراغ است خوب چه گفت خودش با.  دیکش دراز نیزم یرو او کنار نفس و دیکش خودش سمت به را او شهاب

 . ردیبگ دهیناد را کارش تیماه و بزند گول را خودش خواست یم

 : گفت آرام ستینگر رخش مین به و برگشت شهاب یسو به.  نداشتند شتریب بالش کی ؛ گذاشت بالشت یرو را سرش

 ! ارمیب بالش برم یتیاذ اگه-

 پتو و گفت یاباشه اندکرده اش احاطه و گذاشته گرانید ی منطقه به پا که یمجرمان مانند نفس و کرد نجوا یآرام ی نه شهاب

 ؛ برد شهاب سر کینزد را سرش آرام نشست لبش یرو یبخش تیرضا لبخند و بست را شیها چشم.   دیکش بدنش یرو  را

 به متعلق مرد نیا.  کرد نگاه اش مردانه رخ مین به ستین او به حواسش و است بسته شیها چشم شهاب که نیا الیخ به

 مانیپش راه وسط در اما دیایب فرود او صورت یرو تا برد شیپ را دستش کرد نگاه او به قهیدق چند دانست ینم ؛ بود خودش

 .کرد رشیغافلگ پتو ریز از یگرم دست.  برد پتو ریز را دستش و شد

! شامپو و بالش یمانده جا به عطر یبو ؛ دادیم یخوب یبو.  دیکش خودش سمت به را او و دیلغز سرش ریز یگرید دست و

 . آمد خوشش که یزیانگدل یبو

 او ستبر ی نهیس یرو را دستش.  ستین یکیتار نیا از بهتر یچیه و است خاموش چراغ که کرد قانع را خودش هم باز نفس

 که ییها گلوله یپ در یپ یها کیشل یصدا از یحت ؛ دیترس ینم زیچ چیه از گرید.  رفت فرو او آغوش یتو آرام و گذاشت

 به متیق گران یش مانند را او شهاب.  نداشت یاعتراض دادیم جان اگر آغوش نیهم در.  شدند یم تر پررنگ خاطراتش در

 جواب.  شد فشرده او کمر دور شهاب دست.  زد او انیعر ی نهیس به یا بوسه نفس.  بست را شیها چشم و فشرد خودش

 . فتدیب قیتعو به ها بوسه جبران نداشت دوست!  یشتریب قدرت با بار هر. کردیم جبران را شیهابوسه

 کارها یبعض گفت یم راست رعنا ؛ باشد داشته وجدان عذاب خواست ینم دلش ؛ نشستیم لبش یرو نرمک نرم لبخند نفس

 . شد خواب میتسل موقع چه دینفهم ؛ شد نیسنگ شیها پلک عاقبت.  است قشنگ و دهد یم مزه اش یواشکی ها طنتیش و
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 هوالوهاب

 به شهاب آغوش یتو که یحال در او که باشد یا صحنه نیچن دنید با ها شدن داریب ی همه اگر ؛ کرد باز را شیها چشم آرام

 شهیهم بود حاضر بچسباند او یشانیپ به را اش یشانیپ و باشد شده خم شیسو به شهاب که یحال در هم آن ؛ رفته خواب

 لبخند شد سبب امر نیهم و دیرس یم نظر به تر معصومانه خواب در اش یجد و اخمو مرد ی چهره.  نشود داریب و بخوابد

 با گذشت او بر که چه آن و روزید. ببندد را شیها چشم و کند نگاه را خودشان یواشکی ؛ کند ذوق.  ندیبش شیها لب یرو

 .  شد ادآورشی و آورد هجوم ذهنش به یشتریب قدرت

 یکس یحت ای و کند صدا مزاحم میس یب آن که نیا بدون!  کنارش قایدق جا نیهم ؛درست بود جا نیا شهاب که بود خوب قدر چه

 خاطراتش کردن جمع حال در یسرخوش با او تا بود داده هم دست به دست زیچ همه انگار.  برود شتاب با و باشد داشته کارش

 یحت ای.  باشد نیرنگ و نیسنگ او دیبا که شیها زد گوش و یب یب یها غره چشم با کند فکر بعدش به خواست ینم.  باشد

 !  دایو ی رهیخ یها نگاه

 . آورد یم وجد به را او جاناتشیه که یمرد کنار در ؛ کند یزندگ خودش یبرا خواست یم دلش

 را دستش.  گرفت فرا را وجودش ینیریش ضعف دل و انداخت نگاه خودشان به کرد جلب را اش توجه ساعت تاک کیت یصدا

 یکیتار از گرید که بود آن اش یبد ؛ درآورد حرکت به آرام  شیها سرانگشت و گذاشت شهاب ی مردانه و زبر ی گونه یرو

 که داشت افتاده عقب یکارها قدر آن.  داد یم نشان یشتریب قدرت با را خودش دیخورش نور ها پرده انیم از و نبود یخبر

 شهاب صورت در یحالت.  دیلغز او یشانیپ و ها چشم یسو به شیها سرانگشت ؛ برسد کدامشان به دیبا امروز دانست ینم

 شیها چشم به خواب تیمامور در روز چند نیا که نیا فکر با.  باشد نیسنگ اندازه نیا به خوابش آمد ینم او به ؛ نشد انینما

 انگار نه.  زد پلک آرام. اش چانه و ها لب ؛ دیکش دست او یها چشم ریز به ؛ کرد قانع را خودش کند یم یتالف دارد و امدهین

 خود   که کرد یم یکار ؛ زد یم برهم را معادالتش یهمه که بود یمرد آغوش در او.  بود قتیحق اش همه و نبود خواب که

 او ی گونه یرو دستش لحظه چند از پس.  است یقیحق او بشود باورش که بود محتاج کردن نوازش نیا به.  نباشد سابقش

 انجام گذشته یلحظه چند که یکار از واج و هاج نفس کرد پنهان او گردن یگود یتو را سرش و زد غلت شهاب ؛  ماند ثابت

 .ماند دادیم

 :  دیکش او سر یموها به یدست ؛ آمد قلقلکش گردنش به او بازدم و دم برخورد از

 ؟ شهاب-

 را سرش نفس.  نداد نشان خودش از یحرکت جوان مرد.  ستینگر کرد یم ییخودنما سرشان یباال که ییلوسترها و سقف به

 .  گرفت یم اش خنده داشت کم کم.  چسباند او سر به

 .  داد قورت را دهانش آب

 ؟ نه یداریب شهاب؟-

 : گفت یا رگه دو یصدا با شهاب

 .  شم داریب خواد ینم دلم-

 : شد متوقف او یموها یتو دست ؛ گرفت یشتریب عمق لبخندش نفس

 ! یاریهوش دهیم نشون نیا.  یزن یم حرف من با یدار.  یداریب که تو اما-

 : گفت کلمه کی شهاب

 !خوابم خواب!  یاشتباه در سخت-

 هم که چرا.  نزند زنگ او به رایحم حاالها حاال بود دواریام. داد هیتک او سر به را اش چانه و بست را شیها چشم نفس

 . شود دور شهاب از خواست ینم دلش هم و او از دیکش یم خجالت

 .نه رو خواب به باشه زده رو خودش که یکی یول.  کرد داریب شه یم رو باشه خواب که یآدم یدون یم-

 :  دیبوس را گوشش ی الله و زد لبخند شهاب



 !؟نه ینشدن یول هست سخت. یکن داریب خواب از منو یبتون دیشا.  بکن خودتو تالش-

 : بست را شیها چشم نفس

 ؟ غفلت خواب از ؟ ا  -

 .  نشاند او گردن به یا بوسه جوان مرد

 !  نه بعد به االن از.  نفس بوده غفلت خواب ها خواب اون ی همه-

 دلش نفس.  شوند داریب نداشتند قصد کدامشان چیه انگار ؛ شد برقرار انشانیم سکوت لحظه چند.  شد آب دختر دل یتو قند

 .  شود ینم جبران شیها خواب کمبود دنیخواب ها ساعت با و است خسته قدر چه دانست یم یوقت هم آن کند صدا را او امدین

 : گفت شهاب

 ! یفکر تو-

 :  گفت بود گرفت اش خنده.  کرد باز را شیها چشم نفس

 ؟ یدیفهم کجا از-

 !  گهید-

 .  بدم انجام رو ییکارها چه دیبا امروز کنم یم فکر دارم من-

 : گفت حال همان در شهاب

 .  یابرنامه با خانوم چه-

 کرد یسع و آمد قلقلکش گردنش به او یها نفس برخورد با نفس که گرفت اش خنده او حرکت از شهاب ؛ دیخند صدا یب نفس

 .  دیرس ینم او به زورش اما.  شود بلند

 : افزود شهاب

 ؟ اش ادامه-

 .  شه ینم طور نیا.  کنم فکر شتریب دیبا-

 : گفت تیجد با شهاب

  ؟ چشه طور نیا مگه-

 .  دیخند بار نیچندم یبرا نفس

 : گفت شهاب

 .نیآفر! یبلد هم خنده پس هیگر جز-

 صورتش یاجزا تک تک. دوخت چشم او به و کرد بلند سر باره کی به شهاب که زد صدا را اسمش اعتراض با بار نیا نفس

 : گفت نفس.  گذراند نظر از را

 . دیخر میبر باهم امروز که دادم قول خانوم رایحم به-

 . کرد یم نگاهش یخاص جور کی

 . یباش یاسترس خانوم عروس آدینم بهت-

 : گفت آمد یم بند نفسش او کردن نگاه از که نفس

 .... ییموال خانوم مقابل   نشدن قول بد خاطر به شتریب-

 عادت بسکه.  دیبگو خانم رایحم بود رفته ادشی دوباره



 

#324 

 خنده بود برده کار به جمالتش انیم نفس هوا یب که"  ییموال خانوم"  لفظ از شهاب.  کند صدا یخانوادگ نام با را او بود کرده

 و ختیر برهم را او یموها ؛ گرفت یشتریب عمق لبخندش شهاب.  دندیخند و کردند نگاه هم به لحظه چند هردو ؛ گرفت اش

 : گرفت او صورت مقابل را سرش

 ؟ ییموال خانوم که-

 : افزود سپس.  نکند را کار نیا که فهماند او به ابرو و چشم با شهاب.  دیگز لب و دیخند نفس

 ؟ شهیم یچ خودت یلیفام.  بشه ییموال خانوم اون اگر وقت اون-

 .  یخزان-

 : شد خم صورتش یتو شهاب

 ؟ یگفت یچ دمینشن-

 : کرد زمزمه نفس

 . یخزان-

 : زد یچشمک بار نیا شهاب

 ؟ که یانیجر در.  شه یم غالب ییموال جا نیا گهید نه-

 .  زد او کوچک ینیب به یاضربه شهاب و کرد ینچ طنتیش با نفس

 ؟ نچ که-

 . داد تکان نیطرف به را سرش و دیخند او

 یکس حتم به را شهاب تیشخص از بعد نیا.  لرزاند یم را قلبش بود ییتماشا اندازه نیا به خودشان خلوت در شهاب که نیا

 دل او از گونه نیا و بگذارد سرش به سر شهاب یجد به یمرد بکند را فکرش توانست یم یکس چه.  بود دهیند خودش جز

 .  ببرد

 خجالت شدت از نفس.  فشرد آرام و گرفت دست یتو را کوچکش مشت شهاب که زد او ی نهیس به یآرام مشت خنده با نفس

!  شد او میتسل  اما دیخند نفس برد کینزد را سرش و گرفت را دستش هردو شهاب.  کرد پنهان او ینهیس یتو را سرش

 !  داد نفس!  داد جان ، کرد عشق ؛ دیورز عشق

**** 

 

.  کند باز را در که خواست یم او از تشر با یب یب و دیدو یم اطیح دور که ررضایام بار طنتیش یصدا و زد در به یا تقه

 لب به و دیکش را ریام ی گونه شهاب.  دیبوس را سرش نفس و کرد پرت نفس آغوش یتو را خودش دنشانید با ررضایام

 شروع لب ریز و کرد نثارش یا غره چشم نفس دنید با یب یب.  شود باز خشی یاندک تا گذاشت سرش به سر و چسباند شیها

 به عشق با دیدرخش شیها چشم شهاب دنید با اما ؛ بود نکرده که ها فکر چه خودش با چارهیب رزنیپ.  کرد زدن غر به

 .  کرد دعوتشان نشستن

 هیتک یرنگ قرمز یپشت به شهاب ؛ دیکش ها آن به یسرک آشپزخانه یتو از نفس ؛ بود نشسته شهاب کنار سالن یتو ررضایام

 لبش یرو یلبخند.  بود ررضایام ی گونه نوازش حال در گرید دست با و بود گذاشت شیزانو ریز را دستش کی ساعد و زده

 .  شد خارج دهانش از یزیر آخ نفس و گرفت شیپهلو از یزیر ینشگون یب یب.  نشست

 (؟ یبرگرد یخواست یم یک یرفت یم حاال) ؟ یَگشت یا بر یک یب َرد َحال-

 : زد پچ آرام برسد شهاب گوش به یب یب یصدا بود نگران که نفس

 ... یکن یم فکر که یزیچ اون خدا به.... خدا به.  یب یب گم یم برات-



 : شد خم و نهاد گوشش پشت دست یب یب

ه-  ؟ چ 

 : دینال عجز با.  چسباند بهم را شیها دست استرس با نفس

 ! یب یب-

 : گفت بود افتاده لجباز ی دنده یرو که یب یب

 (؟ یگ یم یچ نمیبب بگو.  نشو الل! ) یگیا یچ بنم بگو!  نبو الل-

 : زد او با دست با سپس

مال اما- م س  ل ریز ب ر   برم یاله)  ؟ سرم یوریب یروز هیس و یبدبخت یرد!  دام و بوم یبرگرد که یرد!  دا ییایح یب چنو.  گ 

 (؟ سرم میاریب یروز اهیس و یکن بدبختم که یرفت!  تو ییایح یب چقدر.  گل ریز

 : گفت استرس با نفس

 . ستین یکن یم فکر تو که یطور اون خودت جون به خدا به یب یب-

 : افزود سپس گفت راهیب و بد زمان و نیزم به و کرد خودش به ینینفر و زد صورتش یرو یب یب

ه در یکی محرم شا یا امرزهیب یحج دا و بو خدا!  کو سه-  بهم شمارو امرزهیب رو یحاج مادر پدر خدا.  منو کن نگاه!) ک 

 ( کرد محرم

 : افزود یدلخور با سپس

 (؟ نیهول قدر چه تیزندگ و خونه سر نیر یم گهید ی هفته)  ؟ نیهول یچند.  تیزندگ هونه سر یریا ید ی هفته دا-

 : کرد نفس به رو تشر با و آمد ییابرو و چشم یب یب.  کرد جلب خود به را اشان توجه شهاب و ررضایام ی خنده یصدا

 (.بگم برات تا! ) بگوم تیس تا(  ستینا جا نیا!) نَواس چو یا!  شاهاب آقا یت برو-

 !  رفت قنچ یب یب گفتن شاهاب یبرا نفس دل

 : دینال متعرض و نشست لبش یرو یلبخند نفس

 .  بگردم دورت نکن طور نیا توروخدا ؟ میرستانیدب یها بچه مگه.  یب یب ا  -

 که یحرکت.  درآورد حرکت به نفس یها چشم به خودش یها چشم مقابل از را انگشتش دو.  داد تکان یسر افسوس با یب یب

 .  نخدد و باشد خوددار نتوانست نفس.  داد انجام را بود گرفته ادی اش عالقه مورد گریباز از

 کرد یم صحبت او با ادب و احترام با شهاب.  رفت او یسو به شهاب از ییرایپذ لیوسا با نفس.  برود داد اشاره سر با یب یب

 .  نباشد معذب مقابلش او کرد یم برخورد یجور و

 یوقت شهاب.  داد یم نشان او به را بود دهیکش که ییها نیماش انواع و ینقاش دفتر.  کرد یم یزبان بلبل شهاب یبرا ررضایام

 و کرد یم نگاه دو آن به عشق با نفس.  است سیپل نیماش عاشق که گفت ذوق با ررضایام و کرد مکث دیرس سیپل نیماش به

 .  کرد یم ریس خودش یایرو یتو

 بار هزاران کودک اگر یحت داد یم جواب حوصله با!  ررضایام و برادرش ی بچه برابر در هم آن!  بود صبور قدر چه شهاب

 . کرد یم گرم را سرش و داد یم پاسخ او کند عنوان را خواسته و سوال کی

 .کردیم نگاهشیفتگیش با و دیپرس یم را شهاب کار و خانواده احوال یب یب
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 .  اوردیب را شیها قرص تا رفت یب یب اتاق یسو به و شد بلند شیجا از نفس یبیب یاشاره با

 : کرد خطاب را خواهرش ررضایام



 .  سوخته المپش یب یب اتاق یآج-

 : برگشت یب یب یسو به شهاب

 ؟ یب یب دیندار یاضاف المپ-

 : گفت یب یب

 !  نه-

 : کرد یب یب به رو شهاب.  آورد شیبرا را یب یب یها قرص نفس

 ؟ اتاقت برم ید یم اجازه یب یب-

 او به و کرد زمزمه ماشاهللا هزار یب یب قامتش یبلند و شهاب شدن بلند با.  داد تکان سر و ستینگر او به متعجب یب یب

 .  کرد فوت

 : کرد جوان مرد به رو نفس

 ؟ شده یزیچ-

 : گفت و کرد نگاه سوخته المپ به شهاب

 ؟ باشه.  جا نیا گردم یبرم یول دارم کار رونیب رم یم من.  یبد هاشو قرص یب یب به تا.  نه-

 : دیپرس نفس

 ؟ کجا-

 : دیکش او ی گونه یرو دست شهاب

 .  اطراف نیهم.  نباش نگران-

 با یب یب.  اصال بوده چه کارش.  رفت رونیب به او چه یبرا دانست ینم.  کرد نگاه اش یخال یجا به شهاب رفتن از پس

 : نشست کنارش احترام  با نفس.  برود کنارش به که داد اشاره نفس به دست

 ؟ جونم-

 : رفت یم غره چشم چنان هم یب یب

 ! بگو-

 ؟ یچ-

 : گفت او به رو و گفت لب ریز یذکر یب یب

 (؟ یکن یم حاشا.  صورتت به تف)  ؟ یکن حاشا!  تیر یم تف-

 : داد فرو را دهانش آب نفس

 .  اومد شهاب که بود عصر بود بد حالم-

 : کرد نگاهش موشکافانه یب یب

 . خب-

  بمونم گفت گهید بعدشم.  نمیبچ رو لیوسا کرد کمکم-

 : تشر با یب یب

 !خواسته خدا از-

 ! شد قرمز نفس



 : گفت زده ذوق یب یب

 (؟ قشنگه ات خونه) ؟ فهیخ   ات هونه-

 : دیکش او صورت یرو دست مادرانه سپس.  کرد نجوا یشکر یاله یب یب و داد تکان سر اقیاشت با نفس

 شب یبر ینتر ید دا یول!  بو یا دایپ کم اش نمونه و مرده شاهاب آقا دونوم!  ین قبولوم مو.  ویب نیرنگ.  برو نیسنگ-

 !  ندارم تیکار ید اوسو سقف هی ریز یرد یوقت!  چو او یبمون

 یوقت.  یبمون شب یبر گهید ذارم ینم من یول.  ستین اش نمونه و آقاست پارچه کی شهاب آقا دونم یم.  ستین قبولم من)

 . ( ندارم تیکار وقت اون سقف کی ریز نیرفت

 : داد اشاره او یها چشم به را شیها انگشت یب یب.  شد آب دلش یتو قند نفس

 ( زنه یم برق بیعج هات چشم. )  بشناست خدا!  زنه برق بیعج اتیت-

 یپا به و کرد بلند را شیعصا یب یب!  بود شهاب حتم به آمد یدرم یصدا ؛ شد بلند شیجا از یب یب نگاه از فرار یبرا نفس

 : زد یآرام ی ضربه نفس

 ( در پشت نمونه.  باش زود! ) در پس نمونه!  با یجلد-

 .  برداشت قدم در یسو به بلند یها گام با بار نیا نفس

**** 

 تجربه ها آن کنار در بودنش.  کرد تشکر شهاب از و شد حال خوش او کار نیا از یب یب قدر چه شد روشن یب یب اتاق چراغ

 قدر چه.  کرد یم ییرایپذ ها آن از ییایر چیه یب و یسادگ با نداشت و داشت هرچه با یب یب که ژهیو به.  بود ینیریش ی

 نفس.  خورد یم غبطه زن نیا به که خودساخته قدر آن.  افتهی پرورش و رشد او مثل یزن ی هیسا ریز نفسش بود حال خوش

 !  بود آشنا نگاهش یتو شرم ؛ شد معظوف او به نگاهش سفره لیوسا کردن جمع حال در

 نیهم!  یافتنین دست و بود زیعز هرچند ؛ بود متفاوت بود دهید که یشهاب آن با قدر چه شهاب نیا کرد فکر خودش با نفس

 !  بود ریگ نفس و یجد هنوز نگاهش حال.  کرد یم خودش ی فتهیش شیپ از شیب را او تشیشخص بعد

 را قهیدق کی توانست ینم و بود اندک زمانش.  رفتند یم دیخر به دیبا نفس و رایحم همراه به امروز ؛ کرد نگاه ساعتش به

 .  دهد هدر

 ینم که او.  بود کرده رها شانه یرو سر گل یب را بلندش یموها دخترک ؛ کرد نفس به رو آرام شهاب ؛ یچا دنینوش از پس

 .  شد ینم ریس دنشید از بیعج اما!  است بلند یموها عاشق شهاب دانست

 . اندکه زمان و دارم یادیز یها مشغله من که یواقف نیا به تو نفس-

 . دیبگو او به تر نازک گل از آمد ینم دلش کرد یم نگاهش معصومانه قدر آن.  سپرد گوش او با وجود ی همه با دخترجوان

 که طور اون دونند یم خداهم یها بنده اون گذاشتن تموم سنگ یمانیا حاج و نیحس حاج.  یعروس گهید روز ده از کمتر-

 .  داد دست از رو قهیدق کی دینبا.  کارها و هست ها دیخر یسر هی یول.  رسم ینم دیبا

 : گفت نفس

 ! ام متوجه-

 ؟ دیخر میبر رایحم همراه به رو امروز یباش داشته دوست اگر-

 : کرد نوازش را اش چانه شست انگشست با و گذاشت او ی چانه ریز دست شهاب.  داد تکان سر نفس

 ؟ هست اجازه.  نمیبب تنت تو من اول رو لباست دارم دوس-

 .  زد رونیب نفس یها گونه از حرارت

 : برنداشت نگاهش از چشم.  گذاشت او دست یرو دست

 . هست اجازه وقته یلیخ-



 . بست را شیها چشم مکث با شهاب

 . کنم یم هماهنگ رایحم با.  خانوم نشه رید که شو آماده برو. دیخر میر یم کنم صحبت یب یب با قبلش من پس-

 .  بودند تنها خودشان و بود رفته خواب به یب یب کنار اتاق یتو ررضایام.  نبود اطرافشان یکس.  کرد نجوا یچشم

.  شد داغ اش گونه اما شد چه دینفهم برگشت عقب به ، کرد شیصدا شهاب دم همان و شد بلند نیزم یرو از ذوق با نفس

 که بود یافتنین دست و بکر قدر آن دیبوس را اشگونه یتالف به و شد بلند شیپاها نوک یرو.  دیوز دلش یتو یمینس

 یسو به دو با نفس یوقت.  آورد یدرم انیغل به را اشمردانه احساسات

 

 . دیکش دست بود گرفته را او یها لب برق یفرنگ توت یبو که اش گونه یرو شهاب رفت اتاقش

 ! بود بازدم و دم مثل!  آمد یم او به قدر چه"  نفس"  اسمش که رفت یم فرو فکر نیا به قهیدق هر

 

*** 

 

 

 

 ��سالم

 ما به یکی تو فقط بده پارت خوادیم دلت که یروز هر ایب یبد پارت قول خوادینم تو بابا گنیم شدن دیناام ازم نقد یها بچه

 ��نکن نییتع ساعت و روز

 واال دارن حقم

 ��باحالن قدر چه ؟ دینیب یم

 یرگبار من ��دیبست سفت رو کمربندا دینباش نگران اما زنهیم بهم میزیر برنامه که ادیم ییهوی اتفاقات قدر نیا ها بچه ییخدا

  نیباش یخوب یها بچه. پست با امیم
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 بیهوالحس

 او!  نبود یزیچ کم.  شد آب اشدخترانه دل یتو ذره ذره قند یها دانه و دیکش شیها لب یرو دست ؛ شد آماده چگونه دینفهم

 بهتر را بود زن ؛ نبود دخترانه روحش گرید.  بود گذاشته پا یدیجد یایدن به روزید از!  نبود روزهاید و روزید نفس گرید

 او زن را خودش که یقدر به.  بود کرده یحالج را شهاب مانند یمرد حضور خودش نظر از گرید حال. کند درک توانستیم

 که ییها یروز اندازه به.  بودند ساخته خاطره باهم قدر چه بود اشخانه در که یروز کی نیهم در.  بداند اسرارش محرم و

 یم یسرد یصدا با شهاب و دیپرس یم را حالش یارفته لیتحل یصدا با و زد یم زنگ او به و بود شده تنگ شیبرا دلش

 .کند قطع دیبا که گفت

 بار کی نه دیکش شیها لب یرو را اشیفرنگ توت لب برق و برد شیپ دست بردارد رنگش یعسل نگاه از چشم که آن یب

 . دیرس خودش به شتریب یکم بار نیا شهیهم برخالف.  بار نیچند بلکه



 شهاب و یب یب یها تعارف و زدن حرف یصدا.  زد یم غر او به لب ریز حتما دید یم شهاب دیبوس حال در را او یب یب اگر

الَکش خودش قول به برخورد یصدا برداشت قدم نفس اتاق یسو به لنگان لنگ یب یب.  دیچیپ گوشش یتو  بر(  شیعصا) ک 

 : گفت مادرانه.  اوردین او یرو به اما دیدرخش شیها چشم نفس دنید با.  کرد جلب خود به را نفس ی توجه نیزم یرو

  .  ننه منتظرته شاهاب آقا-

 . بست مچش دور را ساعتش نفس

 .  رم یم االن.  یب یب چشم-

 دست یحرف گفتن یبرا یب یب.  دوخت چشم او به منتظر نفس.  ستینگر او به سپس و کرد سرش پشت به ینگاه یب یب

 .  کرد یم مزه را حرفش اصالح به و کرد یم دست

 (؟ ها نباشم واپس دل ؟ ها یگرد یبرم شب) ؟ ها نکنه یلیب یلیب دلوم ید ؟ ها یبرگرد شو-

 .  چالندش بغلش یتو و کرد بغلش ذوق با نفس.  کرد نثارش دیسف چشم و درآورد را شیادا یب یب و دیخند آرام نفس

 ؟ یاوک.  گردونه برم شاهاب آقا گم یم شب.  نباش یزیچ نگران.  یب یب یخوب قدر نیا جونم به دردت-

 : کرد اشاره او سرخ یها لب به یب یب

رد َغشو و آل خوت چنو-  ( لبات نگاه.  یدیرس خودت به قدر چه! ) وآت لو سه.  یک 

 . زد یچشمک و دیخند غش غش نفس

 نیتحس کی نگاهش یتو.  بود شیبایز یها لباس و او به شهاب نگاه. نهاد دوش یرو را کوچکش فیک و رفت رونیب در از

 دست با.  بود شاکر خدارا نفس مانند یدختر وجود یبرا گذشت یم که لحظه هر.  خودش انتخاب و او از.  زد یم موج یخاص

 از خواستند یم نفس و شهاب که یا لحظه درست ؛ شد خانه وارد و انداخت دیکل دایو ؛ شود رفتن قدم شیپ داد اشاره نفس به

 : دیپرس دایو.  دادند را جوابش هردو ؛ کرد یپرس احوال و سالم آرام.  کرد نگاه شانیهردو به دایو.  شوند خارج خانه

 .  دیریم دیدار ؟ بود نیسنگ قدمم-

 : کرد دایو به رو جوان دختر.  کرد نفس به ینگاه شهاب

 .  میدار کار چندجا رونیب.  مییجانیا وقته یلیخ-

 .  بست را شیها چشم و نشست لبش یرو یحسرت پر لبخند دایو

 : زد لب شانیهردو به رو

 .  بگذره خوش-

 .  بود بخواند یزیچ شانیتو از توانست ینم که یتیجد همان با شهاب نگاه

  زد لب و انداخت نییپا را سرش نفس

 ! فعال.  ممنون یلیخ-

 و داد تکان سر افسوس با یب یب ، بست را در و کرد نگاه دو آن رفتن به دایو.  کرد یم نگاه سه آن به ها پله یرو از یب یب

 .  نبود ریتدب را کرده خود.  برداشت قدم خانه یسو به

 

**** 

 چشم مقابل سخت یها لحظه آن باره هزار و دوباره.  بود نیسنگ یاندک انشانیم جو دایو دنید از پس.  شدند نیماش سوار

 یم دلش ؛ باشد روزها آن فکر به خواست ینم.  دیایدرب حرکت به نیماش که منتظر و بود رونیب به نگاهش.  آمد شیها

 .  کند فکر بود دار شوهر زن کی قالب در که خودش ینوپا اتیروح و خودش به فقط خواست

 و بود چشم یتو یادیز شیها لب برق.  آورد یدرنم حرکت به را نیماش چرا دانست ینم!  بود منتظر ؛ دیچرخ شهاب یسو به

 : گفت نفس و دیکش او یها لب یرو شست انگشت با گرفت را او ی چانه و برد شیپ دست جوان مرد.  آمد یم پوستش به



 ؟ شده یزیچ-

 : افزود و شد رهیخ او انگشت رد به سپس

  ؟ شده بد یلیخ-

 : گفت تیجد با شهاب

 !  حسودم یادیز منم.  آدیم بهت یلیخ متاسفانه-

 .  دیکش قیعم دم شهاب و زد لبخند نفس

 : دیپرس مردد نفس

 ؟ یکن ینم حرکت چرا پس-

 که یعطر.  بود تنش و خودش مختص که زیانگ دل عطر کی.  دیچیپ نفس ینیب یتو عطرش یبو ؛ برد شیپ را دستش شهاب

 : کرد زمزمه.  بست را او کمربند حرکت کی در شهاب. داشت دوست یادیز نفس

 .  بود رفته ادتی نویا-

 فشرد آرام و نهاد شهاب ی مردانه دست یرو دست و گرفت یشتریب عمق لبخندش نفس.  گذاشت فرمان یرو را دستش سپس

 : گفت آرام دخترک کرد نگاه او یها چشم به شهاب. 

 !  طرفم قانون مرد با بود رفته ادمی-

 : گفت یجد لحن با و درآورد حرکت به را نیماش شهاب.  بود کرده انتخاب شهاب یبرا یا برازنده لقب چه!  قانون مرد

 .  خانوم نفس یباش بندیپا ها قانون به دیبا ینش مهیجر یخوا یم اگر-

 .کردیم گوش شیها حرف به و شده لیمتما او یسو به مشتاق که یقدر به.  کند پرت را نفس حواس بود توانسته خوب
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 ؟ نید ینم فیتخف ؟ ن  یسنگ یلیخ اش مهیجر-

 : داد ادامه اش یرانندگ به تیجد همان با.  خورد را لبخندش شهاب

 .  یمجان امتحانش-

 و گذشته شب ادی به که قدر آن!  بود پهلو دو یادیز شهاب حرف.  ماند شیها لب یرو ش لبخند و شد قرمز شیها گونه نفس

 از.  دیکش خجالت کند مهارشان تواسنت ینم رقمه چیه که یافکار و خودش از.  افتاد بود شده داریب آغوشش در که صبح

 دوخت چشم رونیب به و شد خارج نهیس از را نفسش.  بخواند را افکارش توانست یم شهیهم و بود نشسته کنارش که شهاب

 را او دست نفس و فشرد را فشینه دست.  نهاد بود گذاشته شیپا یرو که او دست یرو دست و برد شیپ را دستش شهاب. 

 مقابل خواست ینم دلش که داشت دوست قدر آن کنارش جا نیهم را بودنش.  دشیبوس آرام و کرد کینزد شیها لب به

 .  ردیبگ را احساساتش

 : گفت آرام شهاب

 .  کنم آشنات نفر چند با خواد یم دلم-

 : گفت شهاب.  کرد نگاه او به مشتاق نفس

 . یبکن رو فکرش یتون ینم که قدر اون.  شن یم حال خوش یلیخ دنتید از دونم یم-

 : گفت زده جانیه نفس

 ؟ هستن یک-

 : گفت نرم و دوخت چشم او به قیعم بار نیا شهاب



 .  یفهم یم وقتش به-

**** 

 

 را شیها شانه و کرد جدا خود از را او.  دیکش آغوش یتو را نفس یمهربان با و کرد تند قدم شانیسو به دو آن دنید با رایحم

 چشم از دور به و ستینگر بود داده رخ او وجود یتو یتحول انگار و دندیدرخش یم بیعج که شیها چشم به.  گرفت دست در

 : زد لب شهاب

 .  ماشاهللا هزار!  ماه مثل.  یدرخش یم قدر چه تو.  جانم یا-

 .  زد لبخند نفس

 .  خانوم رایحم دیند خجالتم-

 : دیکش او ی گونه یرو دست رایحم

 !  شهاب دل از امان.  یهست یخواستن یلیخ-

 لباس و کرد یاحوالپرس و سالم ها آن با بود رایحم یمیصم دوستان از ؛ بود کرده یمعرف یفرج خانم را خود که فروشنده خانم

 که بودند یپف پف و باتریز یگرید از یکی ها لباس قدر آن.  داد یم نشان ها آن به را بودند دوخته یتازگ به که یعروس یها

 یم دلش قلبا خودش اما کند انتخاب دهیپوش که کرد ینم منعش شهاب.  شد یم قبل از تر خندان لحظه هر اش چهره نفس

 دلش یها ته ته آن بفهمد توانست یم هم شهاب یها چشم از یحت.  نشود معذب و باشد راحت آن با که کند تن یلباس خواست

 انتخاب کهدر ییها عروس تا روز مد از!  دوختشان نوع و پارچه جنس از ؛ زد یم حرف یفرج خانم.  دارد تیرضا نیا به

 نفس نگاه رد شهاب.  بود افتاده سرش یرو یبلند تور و بود مانکن تن که شد یعروس لباس محو نگاهش!  هستند یوسواس

 : گفت رایحم.  ستینگر بود گرفته را او چشم که یلباس به و گرفت را

 .  قشنگه قدر چه نیا نفس یوا-

 فروشنده خانم!  لباس یتور تور یها نیآست به!  تور به.  دیکش دامن پف به یدست و رفت لباس سمت به آرام یها گام با نفس

 : گفت

 .  نزده تن یکس حال به تا!  شده دوخت تازه و دادند لیتحو هفته نیا که ییها لباس جز هم لباس نیا-

 او خواست یم دلش ؛ برگشت شهاب یسو به!  بود ریگ چشم تینها یب اما ساده ؛ دیکش دست لباس یرو یها سنگ به نفس

 .  بپوشد را لباس که فهماند او به نانیاطم با شهاب!  شد هم نیهم.  کند اعالم را شیرضا نگاهش با

 : دیپرس رایحم

 .  فتادهین مد از یکن نگاه تیعروس یها عکس هم وقت هر تازه.  قشنگه و ساده یلیخ-

 : افزود او یها حرف دییتا در یفرج خانم

 ؟ کردند پسند خانم عروس .    بورس رو شهیهم ها مدل نیا.  طوره نیهم بله-

 بهتر نفس و باشند راحت تا کرد ینم تردد یمشتر که بودند آمده یساعت بود آن اش یخوب ؛ گفت یا بله و داد سرتکان نفس

 . کند انتخاب بتواند

 فروشنده خانم کمک به ؛ گرفت قرار بود شده کار سراسر که ییها نهیآ مقابل و رفت سالن یسو آن یها پرده یسو به نفس

 دیبگو را نظرش و شود وارد رایحم بود منتظر. شدند رها شانه یرو شیموها و کرد باز را شیموها کش ؛ زد تن را لباس

.  داشت تن یتو را دیدو یم اش یالیخ دار پف دامن با اطیح دور تا دور و کرد یم تن شیاهایرو یتو که یلباس همان حال

 بود نشسته خوش تنش یتو لباس.  کرد نگاه خودش به نهیآ یتو و زد یچرخ.  بود نشسته لبش یرو صورت یپهنا به لبخند

.  ستینگر ایدن عروس نیتر یخواستن به بردار او از چشم که آن یب شهاب.  شد انینما شهاب قامت و رفت کنار پرده آرام. 

 که بود اش برازنده و بایز قدر آن لباس.  شد کینزد گام کی شهاب.  کرد بند لباس دامن به را اش کرده عرق یها دست نفس

 . بود شده ها ملکه مانند

 .کرد خوش جا دستش یتو یفیظر و کوچک دست زود یلیخ و کرد دراز نفس یسو به را دستش آرام



 : دیپرس نفس

 ؟ شدم قشنگ-

 یجور کی.  داشت سوال مگر آخر.  بود دنیشن را عمرش سوال نیتر مسخره.  داد قورت را دهانش آب یسخت به شهاب

 . کرد یم نگاه او به یخاص

 : دیپرس مردد نفس

 .... آد ینم بهم یکن یم فکر اگر-

 : گذاشت او دهانش مقابل دست شهاب

 .  یبخور تکون کنارم از قهیدق کی دینبا بره شیپ بخواد جور نیا.  کنم ینم یفکر نیچن-

 ؟ چرا-

 .  کرد نوازش نرم را او ی گونه شهاب

 ... اس ساده.  یبپرس خودت از دیبا چراشو-

 : افزود شهاب و شد کینزد مرد به گرید گام کی نفس.  زد یم دو دو او نگاه یتو نفس یها چشم مردمک
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 ؟ نه مگه یدون یم خوب چراشو-

 و دیکش آغوش در را او شهاب.  گذاشت او ی شانه یرو را دستش ؛ گرفت یم اوج قبل از شتریب لحظه هر قلبش ضربان

 .  چسباند او یشانیپ به را اش یشانیپ

 . دندیدرخش یم نفس یها یعسل

 خواست ینم انگار.  زد اش قهیشق به یا بوسه شهاب.  بود کرده بند او ی شانه به را دستش.  ختیآم هم در شانیها نفس

 .  بشود سوالش الیخیب

 ؟ یدون یم-

 .  کرد زمزمه یآرام ی نه گوشش یتو و زد اش قهیشق به یا بوسه او جواب در نفس

 زمزمه قصد از دیشن ینم نفس که یگوش یتو بار نیا شهاب.  خورد شانیهردو گوش به زد یم صدا را نفس که رایحم یصدا

 : کرد

 ! نفس یشد برام اسمت مثل چون.  حساسم روت یلیخ چون-

 : گفت یم چه او که دیشن ینم.  ستینگر خودش خندان یها چشم به او پهن ی شانه پشت از نفس

 : گفت معترض

 . شهاب-

 : زد گوشش به یا بوسه شهاب

 .  یشد یخواستن یادیز چون-

 یرو لبخند نفس.  داد فاصله خودش از را او شهاب.  داد نشان او ی شانه رو دستش فشردن با را اعتراضش بار نیا نفس

 برود رونیب و کند رها را او شهاب شد سبب امر نیهم و آمد یم تر کینزد رایحم یصدا.  کرد زیر را شیها چشم و بود لبش

 . دیکش ملتهبش یها گونه یرو دست و کرد رها باره کی به اش نهیس یتو محبوس نفس. 

 به شهیهم تا خواست یم خودش یبرا را لباس آن هم خودش دلش یها گوشه آن هرچند.  دندیخر را لباس شهاب خواست به

 .  باشد داشته ادگاری



 و کت.  بود نشسته دلش یتو ذوق انتخاب نیا از قدر چه و کرد انتخاب خودش ی قهیسل به را شهاب یداماد شلوار و کت

 .  داد یم نشانش تر چهارشانه و آمد یم شهاب اندام به تینها یب که یشلوار

 

**** 

 یسر هم ها آن ی خانه به شانیکارها انجام از بعد خواست شهاب و او از و دیبوس را او ی گونه رایحم ها حلقه دیخر از پس

 .   دیبوس را اش گونه و کرد نگاه اش یداشتن دوست یرایحم به قدرشناسانه نفس.  بزنند

 : گفت یمهربان با

 رایحم شدم متولد نو از گهید بار کی انگار.  شمام ونیمد میزندگ یتو رو شهاب بودن.  کنم تشکر ازتون چطور دونم ینم-

 !ونتمیمد.  خانوم

 : کرد نگاهش مادرانه رایحم

 دیبدون همو قدر.  ایدن نیا یتو یبود شهاب سهم تو!  میپاداش مستحق.  دخترم یزندگ یتو ادیز یها یسخت از بعد ما ی همه-

. 

 

 

 

 ️❤ها بچه سالم

 اصال که ببرم شیپ رو خسوف یا عجله خوامینم.  ی  لیتحص تیوضع و آخر ترم هم لشیدل تنها بدم پارت روز هر تونمینم من

  ندارم عجله

  دیکنیم درک که ممنون️❤ستین یخبر خسوف جز فعال میزنیم حرف بعدا هم خسوف بعد درباره

 �� سمیبنو شب فردا ها پست برم
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 هوالرافع

 رفت برق و زرق پر یها نیتریو یسو به او نبود در نفس ؛ گذاشت نیماش یتو را شانیها دیخر شهاب ؛ رایحم رفتن از پس

 یخوش غرق را او انداخت ینم نگاه لشیموبا و ساعت به لحظه کی یحت و زدیم قدم او کنار در شهاب که نیا. انداخت ینگاه

 ! بودنش به!  حضورش به.  شدیم گرمدل داشتیبرم قدم او کنار که نیهم.  کرد یم

 ی اندازه که کند انتخاب یا حلقه کی او بود حواسش شهاب دندیخر را شانیها حلقه یوقت.  کردند ینم حس را زمان گذر

 ؟ است دستش ی اندازه که دیپرس ملتهب و گرم گوشش یتو نفهمد یکس که یطور کرد نگاه را دستش دقت با.  باشد دستش

  ؟ است راحت

 خواست یم اگر.  است اش اندازه که کرد یم دییتا یحال خوش با نفس و انداخت یم تالطم به را او دل شیها سوال نیهم با و

.  نکنند را دونفره یها رفتن رونیب وقت اصال شهاب و او که برسد راه از ییروزها دیشا دانست یم ؛ باشد صادق خودش با

 نانیاطم او به شهاب هرچند.  بخورد را رفتنشان دیخر و امروز تنگ دلش که ییروزها!  برود تیمامور شهاب که ییروزها

 ابدا کرد یم را اش یدرماندگ و یخستگ فکر یوقت ، آمد یم دلش او مگر اما دارد وقت خودشان یبرا شهیهم که داد یم خاطر

 . داشت زنانه یها یفانتز دلش ی گوشه آن هرچند.  کند یا گله و ردیبگ سخت او به خواست ینم دلش

 ؛ کرد فرو فیک یتو دست لشیموبا یصدا دنیشن با ؛ رفت رونیب پاساژ از یک دینفهم که بود غرق خودش افکار یتو قدر آن

 : کرد دیتاک حرفش جواب در شهاب ؛ گفت را قیدق آدرس کجاست که او سوال جواب در.  نشاند لبش یرو لبخند شهاب نام



 . امیب تا کن صبر-

 پلک بار نیچند... که یشخص.  خورد چشمش به ییآشنا شخص کرد حس تیجمع انیم از.  کرد سربلند و گفت یا باشه نفس

 .  بار هزاران بلکه بار سه نه باره دو نه بار کی نه.  زد

 به شیها نفس.  کرد برخورد اشنهیس به یگرید از پس یکی قلبش ضربان.  ماند باز دهانش و شد خشک چوب مثل زبانش

 . افتاد شمار

 با.  شد نیزم پخش شیها دیخر و افتاد نیزم یرو زن دیخر لونینا ؛ زد تنه یزن به ناخواسته ؛ دیبخش سرعت شیها قدم به

.  برساند او به را خودش کرد یسع بلند یها گام با و گفت یدیببخش.  بردارد را لشیوسا تا کرد کمکش استرس و یشرمندگ

 داده آدرس او که ییجا به شهاب حتم به کرد نگاه لشیموبا ی صفحه به ؛ شد گم یشلوغ و همهمه یتو لشیموبا یصدا

 راست ؛ چپ به. کند اشتباه شد یم مگر شیها چشم نیهم با!  بود هوشنگ خود کرد ینم اشتباه.  بود رسانده را خودش

 . کرد نگاه کاونده

!  بود دهیدو وقفه یب ها ساعت انگار.  زد یم نفس نفس و ستادیا داشت یبرم گام کنارش از شتاب با هرکس که یتیجمع انیم

.  کرد مشت را دستش و فرستاد شانسش به یلعنت ؟ دید یم اشتباه نکند.  گذاشت شیزانوها یرو دست و شد خم جلو به

 : داد جواب دهیپر یرنگ با.  آورد خودش به را او لیموبا یصدا

 . آمیم دارم. شهاب ببخش-

 ؟ دختر یبش بند جا کی قهیدق کی یتون ینم ؟ نفس ییکجا-

 یها قدم با.  کند نگاه همه به دقت با کرد یسع تیجمع انیم از. دیآیم که داد نانیاطم او به و نشست لبش یرو یمحزون لبخند

 یم خودش یها چشم با دیبا گرفت را مرد لباس ی لبه ؛ رنگ یا سورمه رهنیپ!  کرد شیدایپ.  رساند او به را خودش بلند

 .  ماند مات نفس یها چشم و برگشت باره کی به مرد.  است برگشته اش یبچگ یها کابووس ؛ او که دید

 :دیکش درهم اخم نفس دنید با بهیغر مرد

 !هللا بسم ؟ خوبه حالت خانوم-

 .  دیبگو چه لحظه آن در دانست ینم.  افتاد من من به نفس

 داشته وجود شباهت نفر دو انیم اندازه نیا به شد یم مگر!  بود هوشنگ به هیشب مرد نیا قدر چه.  داد تکان سر ناباروانه

 به یسر ستین خوب حالش او بود کرده فکر که  مرد.  بود زده سرش به.  کرد رها مرد لباس از باره کی به را دستش ؟ باشد

 : داد تکان افسوس نشان

 .  دخترم بده شفا رو همه خدا-

 را خودش ؛ دیکش شالش به یدست.  اند شده رو به رو ییفضا آدم کی با ییگو.  کردند یم نگاه خاص جور کی او به مردم

 یعقل یب بود داده نشان خود از که یباز فکر یب همه آن با ماندنش!  برود که کرد گرد عقب.  کند یم اشتباه که کرد متقاعد

 : دیپرس متعجب او دنید با شهاب.  بود داده قرار مردم تمسخر مورد را خودش یکاف ی اندازه به.  بود محض

 ؟ یبود کجا-

 : زد باد را خودش دست با بود شده گرمش یحساب که نفس

 . دمید یم رو یمجلس یها رهنیپ قسمت اون بودم رفته-

 : گرفت را دستش شهاب

 م؟یبخر میبر یدار اجیاحت یزیچ اگر-

 : گفت بود اش گذشته ی لحظه چند رفتار جیگ که نفس

 ؟ میبزن قدم کمی میبر. ندارم اجیاحت نه-

 : کرد نگاه قیدق او صورت به گرید دست با و فشرد دستش یتو را او کوچک دست شهاب

 .  دهیپر رنگت ؟ خوبه حالت! بگه خانوم نفس یهرچ-



 : افزود شهاب.  زد یاجمال لبخند نفس

 ؟ ارمیب نیماش برم ؟ یشد خسته-

 : داد تکان نیطرف به را سرش نفس

 .  خوبه یلیخ حالم.  میبر راه دارم دوست.  نه-

 و است کنارش یطیشرا هر تحت.  جاست نیهم او شود مطمئن خواست یم.  کرد نگاهش قیعم و فشرد را او دست سپس

 . دندیخند.  رفتند راه.  کردند را شان یداشتن دوست یها دیخر باهم.کندینم شیرها

 

**** 

 

#330 

 

 هوالصابر

 نیرحسیام مزار سر بر گذشته یهفته ؛ اند آمده جا نیا به شهاب و او چرا دانستینم.  دوخت چشم رونیب به نیماش توقف با

 زده زل رونیب به که نفس متعجب یها چشم به و برگشت او یسو به شهاب.  بود ناشناخته شیبرا قطعه نیا حال اما بود رفته

 : شد خم شیسو به و گذاشت او یصندل پشت دست ستینگر بود

 ؟ یش ادهیپ یخوا ینم-

 : دیپرس و برگشت او یسو به و گرفت زهرا بهشت از نگاه مردد نفس

 ؟ میاومد جا نیا چرا-

 : گفت بخش نانیاطم و بست مکث با را شیها چشم شهاب

 ؟ ینگران!  وقتش به یفهم یم-

 : زد پچ آرام و دیکش او ی گونه یرو دست و زد شیرو به یمهربان لبخند نفس

 . شه یم یتلق واژه نیتر دار خنده.  نداره معنا ینگران گهید!  نه یکنارم یوقت-

 یم دلش.  کرد یم یمعرف شیها نیزتریعز به را اشیزندگ زن ها نیا از زودتر دیبا. فرستاد رونیب به را بازدمش شهاب

 : گفت و کرد باز را نفس کمربند.  دیبگو احسنت انتخابش به نندیبب را او خواست

 ! شم یم لهیپ بد.  حرفات با نکن عادتم بد-

 : کرد گل طنتشیش.  رفت ینم کنار لبش یرو از لحظه کی لبخندش ؛ بست را در نفس

 . بلدم ها حرف نیا از فقط من-

 ؟ یباش هم عواقبش یپا مراتب به دیبا پس-

 سر به سر.  کرد قفل را نیماش چییسو با و داد تکان نیطرف به را سرش یمحو لبخند با شهاب. انداخت گل شیها لپ نفس

 . کرد یم فیک او دنیکش خجالت از و داشت دوست را نفس گذاشتن

 . کرد حمل را گالب و آب یها یبطر او و گرفت دستش یتو نفس را بود دهیخر که ییها گل

 یوقت مثل ؛ زد چنگ نفس قلب به یا ناشناخته حس.  شود وارد خواست او از شهاب دندیرس شان یخانوادگ آرامگاه به یوقت

 با و کرد تند پا بودند هم جوار در که یقبر دو یسو به شهاب.  ستادیا یم گوشه کی و کرد یم یبگیغر احساس که ییها

 زل مزار سنگ یرو شهاب دست رد به.  فشرد دست یتو را ها گل و ستادیا کنارش نفس.  شست را هردو مزار سنگ یبطر

  ستینگر دقت با را مزار سنگ یرو نام و کرد زیر را شیها چشم!  نبود یخبر گذشته یقهیدق چند خاک از گرید ؛ زد



 یخاص وسواس با شهاب دیبلع را دهانش آب بار نیهزارم یبرا یسخت به" ییموال نیحس حاج فرزند ییموال اریشهر مرحوم" 

 به و شد تا شیزانوها آرام و گذاشت او ی شانه یرو دست نفس.  باشد یخاک چیه یب تا دیکش یم دست را مراز سنگ یرو بر

 که مادر مرگ ؛ هرگز نگردد خاموش که است شمع چه نیا " کرد نجوا لب ریز را اش شده یحکاک شعر کرد نگاه گرید سنگ

 از پس سال سه یمانیا رو مه فوت سال" .  ییموال اریشهر مرحوم همسر یمانیا رو مه ادی زنده.  هرگز نگردد فراموش

 . بود همسرش

 . زد زل قبر سنگ به اندوه با و ستینگر شهاب رخ مین به و گذاشت قبر سنگ یرو را ها گل

 . رفته خدا رحمت همسرش از بعد سال سه خانم نیا!  دردناک قدر چه-

 . کرد پر را نفس ی شامه گالب یبو ؛ ختیر دیسف سنگ یرو را گالب کند نگاه او به که آن یب شهاب

 ! یلیخ-

 . فرستاد نییپا را سرش و دیکش یآرام آه نفس

 ؟ هستن برادرت زن و برادرت-

 سکوت بردن نیب از قصد انگار جوان مرد . زد زل داشت شهاب به یاریبس شباهت که ییموال اریشهر عکس به سپس

 : گفت بزند پلک که آن یب ؛ کرد یا سرفه تک نفس.  نداشت را انشانیم

 !من دونستمینم.  یهست شونیا هیشب قدر چه اما جونت از دور.  کنه رحمتشون خدا-

 ! ها لب ها ابرو ، ها چشم ؛ ستینگر مرد عکس به گرید بار کی

 ! گنیم همه-

 : نشست لبش یرو یتلخ تبسم نفس

 . بودند جوان یلیخ!  زهیانگ غم-

 : گذاشت کرد یم لمس سرانگشت با را رو مه نام که او دست یرو دست شهاب

 . چرخه ینم دور هی یرو شهیهم.  شاد زیانگ غم!  یزندگ نهیهم-

 : زد لب حال همان در 

 . یبش آشنا زیعز دو با تا.  خانوم نفس جا نیا ارمتیب ها نیا از زودتر خواست یم دلم-

 آرام شهاب یها لب. کرد خواندن به شروع یا فاتحه لب ریز و دیکش دست رو مه اسم یرو که او به و کرد بلند سر نفس

 با شیها چشم قدر چه!  بود آشنا نگاهش رنگ ؛ کرد ینگاه مین او به سپس کردند یم زمزمه دیتوح و حمد و خورد یم تکان

 اندازه نیا به که داشت یبرادر که بود دهینشن شهاب از حال به تا.  داشت شباهت بود اریشهر اسمش که یمرد نگاه و ها چشم

 . است رفته خدا رحمت به و باشد هشیشب

 : گفت آرام نفس

 ؟ یاوردین چرا پس-

 . دیکش قیعم دم شهاب

 . ششونیپ ارمیب رو عروسشون خاطر آسوده با تا باشه راحت وصلت نیا از المیخ خواست یم دلم-

 . نداشت اعتماد شیها گوش به ؛ کرد جدا گل از یگلبرگ نفس.  انداخت نییپا را سرش شهاب.  کرد نگاه او به شوکه نفس

 . بود خارج اش عهده از شهاب ی جمله کردن یحالج.  انداخت قبر دو به نگاه کی و شهاب به نگاه کی

 : زد لب شهاب

 . شدند یم یخوش غرق عروسشون دنید از یمادر پدر هر مثل بودند زنده االن اگر-



 مادر پدر قبرها نیا در که شد ینم باورش.  داد تکان را سرش ناباروانه و کرد نگاه او به اندوه و غم از پر ینگاه با نفس

 : کرد زمزمه.  باشند خفته شهاب

 ......نیحس حاج و خانوم حاج کردم یم فکر من-

 : افزود و گفت یآرام ی نه شهاب

 . کردند پر رو دادم دست از که یمادر پدر یجا ها سال نیا ی همه یتو.  هستن مادربزرگم و بزرگ پدر-
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 ! پدرمه اریشهر اما.  شدم بزرگ و بودم کنارشون بودم بچه یوقت از

 خانم رایحم یحت.  کرد ینم دایپ شهاب یدرد هم ابراز یبرا یا واژه.  داد قرار رو مه اسم یرو را شده پرپر یها گل نفس

 . است رفته خدا رحمت به برادرش که بود نگفته او به شیها صحبت یتو

 یا ضربه آرام ؛ کرد بلند سر نفس.  شد بلند و خواند فاتحه اش رفته دست از زیعز دو آن روح یبرا بار نیچندم یبرا شهاب

 یتو را دستش آمد خودش به جوان دختر ؛ گرفت نفس یسو به را دستش شهاب.  خواند یا فاتحه لب ریز و زد قبر سنگ به

 .شد بلند نیزم یرو از و گذاشت او دست

 . رفت یم رژه سرش یتو جواب یب سوال هزاران.  بپرسد سوال داشت دوست نفس

 ؟ شدند فوت چطور بپرسم تونم یم-

 . دیکش دست مادرش مزار کنار یها گلدان به شهاب

.  بودند وابسته هم به یلیخ گهیم یمانیا حاج.  شد حاد یافسردگ دچار مادر پدرم فوت از بعد.  شد فوت تصادف یتو پدرم-

 کمک با اما دیکش طول درمانم طول.  نداشتم یدرست یروح حال ادیز انیاطراف گفته به.  ستین ادمی ها سال اون از یادیز یزیچ

 و تلخ خاطرات یبذار دیبا ها وقت یگاه.  دم یم حیتوض برات مفصل روز هی.  برگشتم نرمال و یعاد یزندگ به انیاطراف یها

 . نداره یچیه آدم کشتن ذره ذره جز کردنشون یادآوری.  نفس بمونن سرت پشت درد پر

 . بود شهاب با حق ؛ انداخت دو آن مزار به را آخر نگاه نفس

 ؟ نرمال یزندگ-

 : نشست لبش یرو یتلخ یپوزخند شهاب

 داریب صبح.  رنیبگ ازت و بودند خودت به متعلق که ییکسا اون گهید.  یبد دست از هاتو داشته یبچگ عالم تو سخته یلیخ-

 ... یریبگ بهونه یکن هیگر!  ستین گهید ینیبب یبش

 . داد تکان غم و یدرد هم نشان به را سرش کند درک توانست یم یخوب به را او حال که نفس

 ! متاسفم-

 : ستینگر بود رفته فرو فکر یتو که او به مهربان شهاب.  زدند رونیب آرامگاه از هردو و گرفت را دستش شهاب

 ؟ یشد ناراحت-

 : گفت شهاب و داد تکان سر صادقانه نفس

 . کنم ناراحتت خواستم ینم-

 . کند نگاه او صورت به تر راحت تا کرد بلند را سرش.  ستادیا شیرو به رو ؛ گرفت را دستش مچ و ستادیا نفس

 ؟ ید یم قول.  شم یم ناراحت یکن فکر خوام ینم.  شهیهم بزن حرف من با.  یگفت بهم که ممنون-

 یرو یتبسم.  کرد تیهدا داخل به را شالش از زده رونیب یموها و برد شیپ را دستش.  ستینگر او به سکوت در شهاب

 : افزود مصمم نفس.  بود لبش



 . شم یم ناراحت درصد هی یکن یم فکر اگه یحت.  یبذار ونیم در دلت یها حرف من با خوادیم دلم-

 قشنگ یها حرف کننده گرم دل دختر نیا قدر آن.  کرد تیهدا نیماش یسو به خودش همراه به را او و گرفت را دستش شهاب

 . کرد یم عوض را شیهوا و حال که زد یم

 . بود او به پرسشگرانه چنان هم نفس نگاه شود سوار او تا کرد باز را نیماش در

 !یزنم.  من به ینیتر کینزد تو خدا بعد.  دم یم قول-

 . شد یم آب کم کم داشت قلبش.  نشست جوان دختر لب یرو آهسته لبخند

 . دیچ یم هم کنار را کلمات قشنگ قدر چه شهاب!  بود او با حق.  بست مکث با را شیها چشم

  

 

 سوم فصل انیپا
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 سم،ینو یم کاغذ بر را تو نام که مادام

 یشویم بدل یدرخت به

 .گرددیم یباغ من دفتر و

 سم،ینویم را تو نام که مادام

 شودیم بدل یکماننیرنگ به اشیدیسپ

 .زنده یهارنگ با فروزان

 ند،ینشیفروم شامگاهان چون و

 افروزمینم را اتاقم چراغ

 نم،یبب را یستارگان بتوانم تا

 نامت، نقاط از که

  !زنندیم برق

 "السمان غاده"

 بایز قدر آن.  بردارد سفره از چشم توانست ینم یا لحظه یبرا.  بودند دهیچ رایحم و رعنا را اش یداشتن دوست عقد ی سفره

 شیاهایرو هیشب ؛حال کرد نگاه نهیآ در را خودش ریتصو.  انداخت یم تالطم به را قلبش که بود شیجا سر مرتب زیچ همه و

 یب یب.  کردند ینم شیرها یالحظه که ییها چشم بیعج برق همان با.  شده جمع یموها و دار پف لباس همان با!  بود شده

 نشسته او کنار در ررضایام و دایو.  کرد یم دعا دخترکش یخوشبخت یبرا خدا از لب ریز یازگاه هر و بود دار نم شیها چشم

 آمد یم در یمرد عقد به ؛ داشت یبیعج احساس.  کردند یم نگاه دیدرخش یم ماه مانند امشب که نفس به سکوت در و بودند

 . بود تیامن و آرامش خود کنارش در بودن که

.  بودند آمده دوستانش ی همه ؛ نشست لبش یرو لبخند و کرد نگاهش برادرانه رضا.  بود عاقد با صحبت حال در شهاب

 او دست و نشست کنارش رعنا.  نشاند یم او یها لب یرو لبخند و کرد یم یپران مزه و داشت یبرنم یشوخ از دست نیمع

 : گرفت دست یتو را

 ؟ یخوب-

 . داد تکان سر و نشست لبش یرو یحیمل لبخند نفس



 : گفت آرام رعنا

 ؟ شهاب آقا نیا یگلو تو ینکن ریگ.  ماشاهللا هزار.  یشد قشنگ یلیخ-

 . زد صدا اعتراض با را او نام و گذاشت دهانش مقابل دست نفس

 : زد یچشمک رعنا

 . بره باال شوهرت مادر ی خونه کول و سر از.  یاریب بچه نیج هی خوام یم ؟ ها یکن یم محکم پاتو یجا زود-

 : کرد یا سرفه تک نفس

 . زشته شنوه یم یکی رعنا تر آروم ؟ یکنیم ازدواج قبل یها هیتوص-

 : زد لب نبازد را خودش کرد یسع اما بود نشسته شیگلو یتو بغض و بود شده یاحساسات که رعنا

 !برم هاتیفسقل قربون.  یکن گوشت ی زهیآو دیبا منو ضی؟عرا بدم آموزشت خوام یم بده خره-
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 : دیلرز اش چانه نفس

 ؟ یکن یم هیگر یدار چرا-

 : کرد پاک را شیها اشک دست پشت با رعنا

 !چشمم تو رفته یزیچ هی.  خره یچیه-

 . داد قورت بغض همراه به را دهانش اب یسخت به نفس

 ؟ رعنا-

 . نداشت را سشیخ ی گونه کردن پاک قصد انگار بار نیا.  دیچک گونه یرو اشکش و گفت یآرام یبله رعنا

 : نشست لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 . ممنونتم واسم خواهر یشد.  رمیبگ پا من تا یشد آب ذره ذره یگاه.  یبود کنارم که ییها روز ی همه یتو-

 . گرفتند شدت شیها اشک رعنا

 ؟ یکرد ینم رو و یبود بلد هم ها حرف نیا از.  کثافت-

 . فشرد را دستش نفس

 ؟ باشه برام دیبمون.  دیمن ی گذشته خوب یها بازمانده تنها رضا و تو-

 : گفت گوشش یتو نفس.  دیکش درآغوش را او رعنا

 . بشه بتینص یزود امروزم حال و حس نیا یاله-

 . داشتند نور.  داشتند دیام شیها چشم.  کرد نگاهش حرف پر و جدا او از رعنا

 دو آن به یمهربان و لبخند با رایحم.  گرفت یجا کنارش و آمد نفس یسو به شهاب و نشست ها آن کینزد گایجا در عاقد

 و کت یتو را شهاب حال.  بود دهیرس اش نهیرید یآرزو به ؛ کرد نگاه شانیهردو به یکمرنگ تبسم با خانم حاج ؛ ستینگر

 را شیها اشک نم.  بماند دل به حسرت و ببرد خاک ریز به خودش با را یروز نیچن که بود نگران.  دید یم اشیداماد شلوار

.  کرد عقد یخبطه خواندن به شروع حضار و داماد و عروس از اجازه با و برد عقب به یاندک را اش عمامه عاقد.  کرد پاک

 مهربان لبخند همان با.  کرد یم حس خودش کنار را نیرحسیام حضور تیجمع انیم از است خبر چه اطرافش دیفهم ینم نفس

 هرچه خواست یم خدا از خواند یم که یا هیآ هر و گشود را قرآن آرام. کرد یم نگاهش و ستادهیا یاگوشه اشپدرانه نگاه و

 قدر آن قلبش ضربان حال.  دیبوس را قرآن کرد یم خطاب را او که عاقد یصدا دنیشن با.  بدهد رخ شانیبرا است مصلحتشان

 . فتدیب پس بود ممکن آن هر که کرد یم برخورد اش نهیس به کوبنده



 او به شهاب یموها مدل قدر چه.  ستینگر بود یگرید زمان هر از تر آراسته و بود نشسته کنارش که یمرد به نهیآ یتو از

 . بود کرده تیهدا باال به را شیموها یهمه.  آمد یم

 یحت!  هم اش یب یب.  داشت نم شیها چشم رضا ؛ ستینگر بود کنارشان در که یکسان ی همه به و دیکش دست را قران

 یم عقد که یوقت دیبا چرا.  دیلرز دلش صحنه نیا از قدر چه ؛ کرد یم پاک را اشکش شالش ی لبه با دایو!  مهربانش یرعنا

 ! چرا.  کنند هیگر همه کرد

 : زد لب عاقد

 ؟ لمیوک بنده خانم عروس-

 . دیبگو شهاب مانند یمرد یپا به خواست یم که یا بله از.  داشت نانیاطم

 : زد لب محجوبش و آرام یصدا با

 . بله جمع بزرگان و پدرم روح به احترام با-

 عقد به که داد یم را نیا دینو دیرس گوشش به که شهاب مصمم پر و قاطع ی بله!  گرفت اوج زدن دست و دنیکش کل یصدا

 گرم دست.  شد کاسته استرسش از و نشست دلش یتو یبیعج آرامش گرفت یجا یگرم دست یتو که دستش.  درآمدند هم

 یایرو یتو.  فشرد آرام را او دست.  ستیچ یبرا جانیه و استرس همه نیا دانست ینم. بود دهیرس دادش به موقع به شهاب

 گفت یم او به حوصله با شهاب شد خودش نوبت یوقت.  ستینگر بود امضا حال در که شهاب به ؛ کرد یم ریس اش دخترانه

 سرشان یرو نقل  . برد یم نیب از را تمرکزش دستش پوست با شهاب گرم سرانگشت برخورد.  کند امضا دیبا را کجا که

 او دیبوس بارها را دستش محبت با نفس ؛ گرفت درآغوش تنگ را نفس روان یها اشک با یب یب ؛ دندیکش کل ها زن.  ختندیر

 نفس مراقب که کرد التماس او از گوشش یتو.  دیبوس را اش شانه و دیکش درآغوش را شهاب سپس.  فشرد خودش به را

 . کند مراقبت او از شیها چشم مانند و باشد

 : فشرد  را شیها دست و داد نفس دست به را یبانک کارت یب یب.  کرد تشکر او از و گفت یچشم شهاب

 آقات لیوک!  خوته یس همش.  نکرد م خوم خرج الیپ یا قرون هی.  یبر بخت هونه آبرومندانه خاس یا دلخوم شهیهم مو دا-

 ره ام َزل ه یول ادادم لیپ وت یب لنگ کارت هرجا بد م بت نترسم! بوت   هیارث!  خوته حق همش.  کرد کمکم رضا.  مو داد نویا

ر نا یا تش ید.  بفهمه هوشنگ  ! کن حاللم دا!  مون همه ک 

 مال همش.  نکردم خودم رج رو ها پول نیا از قرون هی.  بخت ی خونه بفرستم آبرومندانه خواست یم دلم شهیهم من مادر)

 هرجا.  همشو بدم بهت تنونستم.  پدرنه ی هیارث.  خودته حق همش.  کرد کمکم رضا.  من داد نارویا پدرت لیوک.  خودته

 ( مادر کن حاللم.  شون همه به زد یم شیآت دیفهم یم اگر هوشنگ از دمیترس یم دادم یم پول بهت خرد خرد بود لنگ کارت

 . دیکش آغوش یتو گرید بار کی را او و دیبوس را یب یب دست.  کرد دنیلرز به شروع اش چانه.  داد قورت را بغضش نفس

 ! یب یب یزمیعز.  یبود سرم ی هیسا که ممنونتم.  یب یب یآورد بار خوب منو تو-

 . رفت اش صدقه قربان و دیکش نفس صورت به دست و گرفت را شیها چشم نم یب یب

 یتو را بدهد او به ابتدا همان از خواست یم که یا هیهد!  کرد نگاه نفس به برادرانه ؛ گفت کیتبر و داد دست شهاب با رضا

 . ببرد فرو چگونه را یلعنت بغض نیا دانست ینم و گرفت یم حجم قبل از شیب لحظه هر بغضش نفس.  داد دستش

 . بود شیابروها انیم یکمرنگ اخم رضا

 

#333 

 را او بروند شان یزندگ خانه سر و کنند ازدواج رعنا و نفس یروز که نیا فکر از

 . کردیم چه را اش برادرانه رتیغ اما.  کرد یم یخوش غرق

 . داد دستش به را نفس یهیهد

 : گفت رضا.  دیچک اشکش نفس

 ! یبخند دی؟با یچ یبرا هیگر.  قشنگمون خانم عروس باشه مبارک-



 . دیکش دست را اش هیهد نفس

 ... رضا-

 نفس دیفهم که رضا.  حالل نان لقمه کی یبرا کند یم جان رعنا قول به.  کند یم کار.  کشد یم یسخت ها ساعت دانست یم

 : کرد اخم.  نکند قبول و بدهد پس را هیهد خواهد یم

 ؟ یدونست ینم نمیا.  خانوم نفس اس رهیکب گناه عقد سفره سر برادر هیهد دادن پس-

 : دیگز لب نفس

 رونیب شب تا صبح از برادرم ؟ ذاره یم وجدانم مگه ؟ کنم قبول رو هیهد نیا چطور ؟ یکن یم یولخرج قدر نیا یچ واسه-

 .... به یراض خدا به.  کنه یم کار

 . کردند انتخاب رعنا ی قهیسل به را بود دهیخر شیبرا که ییطال بند دست.  دیکش مخمل یرو دست رضا

 حرص یکاف اندازه باشه؟به امروزو هی نفس نکن میعصب.  گم ینم بهت یچیه شوهرت جلو کن شکر رو خدا برو!  سیه-

 . خورم یم رو رعنا

 :داد تکان افسوس نشان به یسر و دیخند نفس

 .  بزنه یکپ تورو هیشب هزارتا خدا کاش.  وهللا به یا دونه هی رضا داش.  یمرد یلیخ-

 : گفت خنده با و داد گردن به یقر رضا

 ؟ چشم بگو.  شکونم یم رو گردنت وگرنه نفس یبش خوشبخت دیبا-

 .  دندیخند اما شد دار نم شانیها چشم و کردند نگاه هم به هردو

 . بود خاص شهیهم رضا ی عالقه ابراز

*** 

 و بست را داماد و عروس اتاق در رایحم همگان کیتبر از پس.  گرید سالن در ها زن و بودند نشسته سالن یسو آن ها مرد

 ؛ رفت یم ور شهاب ییاهدا گرنبد با و بود ستادهیا نهیآ مقابل ؛ بود معذب یاندک نفس.  گذاشت شانیبرا را ییرایپذ لیوسا

 چشم او از امشب خواست ینم دلش که بود شده یخواستن قدر آن نفس ؛ کرد نگاهش محبت با برگشت شیسو به شهاب

 فاصله یاندک دخترانه حالت آن از و بود شده تر روشن درجه چند شیابروها.  بود شده چندان دو امشب اش ییبایز.  بردارد

 . کرد یم نشان جلوه تر روشن اش چهره و بود گرفته

 ؟ شده یچ-

 . بدهد نشان یعاد را خودش کرد یسع نفس

 : گفت آرام

 . شه ینم بسته گردنبد نیا فقط یچیه-

 چشم به نهیآ یتو از.  ستادیا او سر پشت آورد رونیب شلوارش بیج یتو از را دستش.  کرد نگاهش یخاص جور کی شهاب

 او یبرا خودش یقهیسل به شهاب را گردنبد.  ببندد را گردنبند تر راحت او تا فرستاد نییپا را سرش نفس ؛ کرد نگاه او یها

 ! بود نفس اسم اشهیپا ؛ بود دهیخر

 برخورد.  دارد دوست را لحظه نیا قدر چه که کرد یادآوری او به بار نیهزارم یبرا گردنش به شهاب گرم یها نفس برخورد

 یرو یلبخند.  بود ممکن حالت نیبهتر باشد شهاب درآغوش او که نیا ؛ کند بلند سر شد سبب گردنش یرو او سرانگشت

 . نشست لبش

 :گفت نرم شهاب

 ؟ یدار دوستش.  آد یم بهت یلیخ-



.  کرد حس گردنش یرو نداشتند یتمام که ییها بوسه.  فرستاد هیر به قیعم را عطرش یبو و فشرد او به را خودش نفس

 شیها چشم.  دیخر یم جان به و داشت دوست را حال و حس نیا هم خودش بسا چه دید ینم شهاب کار نیا یبرا یمانع انگار

 : بست آرام را

 . دارم دوستش.  قشنگه یلیخ-

 . آمد ینم باال نفسش و بود شد سرخ نفس ی گونه ؛ زد او گوش ی الله به یابوسه شهاب

 ! نکن جداش خودت از.  ستین تو یقشنگ به-

 : کرد لمس را او زبر شیر و برد شیپ را دستش نفس

 . شهاب ممنونم!  ابدا-

 کی.  کردند یم باز نفس یرو به را بهشت یها در انگار زشیر یها بوسه ؛ کرد فرو او گردن یگود در را سرش شهاب

 یمردان دسته آن از شهاب.  زدیر یم نییپا یهر دلش و ابرهاست یرو که نیا مانند یحس.  داد یم دست او به یوزن یب حس

 خلوتشان یتو که نیهم اما!  بکشد را نازش یحت ای و کند بوسش.  دهد نشان او به را احساساتش گرانید مقابل که نبود

 به را روحش.  کرد یم یخوش از زیلبر را او که دیخر یم ایدن آخر تا را نازش و بود شیها یزنانگ یرایپذ یقدر به بودند

 که رنگش یعسل یها چشم یتو و دیبوس را اش یشانیپ شهاب ؛ ستادیا مقابلش و برگشت شیسو به آرام ؛ گرفت یم یباز

 . ستینگر بودند یگرید یزمان هر از تر روشن امشب

 : زد لب و گذاشت او صورت یرو را شیها دست نفس

 یحس هی.  شهاب خرم یم جون به رو روزها اون ی همه شم یم دچار آغوشت بهشت به یسخت همه اون بعد دونستم یم اگه-

 !چمه دونمینم... ناراحتم هم حالم خوش هم دارم

 : کرد زمزمه نفس.  کرد حلقه کمرش دور دستانش و کرد نگاه او به یخاص ینگاه با 

 ... شهاب-

 : چسباند او یشانیپ به را اش یشانیپ شهاب

 ؟ یدار یحس یچ-

 : گفت آرام نفس

 .... بگم طور چه.... که یحس هی... دونم ینم-

.  کرد ریگ غافل را او و نشست شیها لب یرو شهاب یها لب بارهکی به و زد پلک آرام نفس!  زد او ینیب به یا بوسه شهاب

 جز یالعمل عکس نتوانست یحت که افتاد اتفاق نیا عیسر قدر آن ؛ شد حلقه مرد گردن دور نفس یها دست آرام آرام که قدر آن

 : دیپرس آرام شهاب آوردند کم نفس یوقت.  باشد داشته او با یهمراه

 ؟ یدار یحس چه حاال-

 : نهاد او ی شانه یرو شیها دست.  شد یم نییپا و باال آرام نفس ی نهیس ی قفسه

 . خوبه حالم یلیخ حاال-
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 ! شدم زنده گهید بار کی انگار!  ستمین ناراحت گهید

 : دیکش او ی گونه یرو دست شهاب

 . یشد میزندگ نفس هم که ممنون.  داشتن   نفس هم به.  ستین دنیکش نفس به بودن زنده-



 به در ی تقه یصدا. زد او لرزان نگاه به یچشمک جوان مرد.  کرد خم یاندک را سرش و نشست لبش یرو لبخند نفس

 . دیرس گوششان

 ؟ یآ یم زحمت یب!  داره کارت جون آقا ؟ جان شهاب-

 کرد یم نگاهش لبخند با که نفس به را آخر نگاه در کردن باز قبل!  رفت در یسو به شهاب و دیگز لب زده خجالت نفس

 . شد شیپا هم آرام یها گام با نفس.  شوند خارج ازاتاق هردو و برود شیسو به داد اشاره او به و انداخت

**** 

 : گفت گوشش یتو لهراسب.  دیکش درآغوش را او و داد دست لهراسب با

 ! داره کارت شب سر از یحاج-

 !بود منتظرش انگار و کرد یم نگاهش رهیخ یحاج بود او با حق!  گرفت را لهراسب نگاه رد

 ! برو-

 . کرد تشکر شیها کمک و او از گرید بار کی و گذاشت او ی شانه یرو دست شهاب

 : رفت یمانیا حاج یسو به

 ؟ قربان بله-

 ! داد تکان سر افسوس با یمانیا حاج

 ! قربان شم یم هیقو ات شامه بکوبتم بزن مجلس وسط هیخبر یدون یم.  آد یم خوشم-

 . ندیبنش کنارش داد اشاره دست با

 : گذاشت او ی شانه یرو دست یمانیا حاج.  کرد اطاعت ریز به سر شهاب

 . شد یسپر یخوش و ریخ به الحمدهللا-

 . شما از ممنونم-

 : افزود و زد یا پدرانه لبخند یحاج

 . دارم برات خبر.  پسر تشکر واسه ادهیز وقت-

 . کرد نگاهش پرسشگرانه کرد بلند سر شهاب

 ! رهی؟خ دییبفرما-

 : دیکش محاسنش به یدست یمانیا حاج

 . یکن یم نییتع تو رو بودنش شر و ریخ-

 . کرد نگاهش منتظر شهاب

 : افزود یمانیا حاج

 یفهم یم ستین زیجا یکش وقت زده رونیب اش لونه از.  کرده نیکم اطراف نیهم درشته مهره.  شهاب یبش آماده دیبا امشب-

 ؟

 . بود نشسته ها زن کنار سالن یتو نفس و بودند رفته ها مهمان کم کم حال.  موند ثابت او یرو بر شهاب نگاه

 : دیکش قیعم دم یمانیا حاج

 ینم سرش ها زیچ نیا ما کار که یدون یم یول!  شهاب تهیعروس شب امشب!  حجله تو ینبرد رو عروست امشب دونم یم-

 .  شه



 یمانیا حاج دانست یم.  بود چشم یتو یادیز انشانیم سکوت.  بست آرام را شیها چشم.  دیکش اشقهی به یدست جوان مرد

 . است خودش حرف حرف و دارد نفرت تعلل از

 : گفت گوشش یتو و شد خم یمانیا حاج

 . برگرده دامادش تا مونه یم جا نیهم.  نباش دختر نیا نگران.  پسر شده زنده گهید باره کی من یرو مه انگار-

 !بود گرمش.  شد یم دهیشن شیها گوش یتو یممتد سوت یصدا.  دیبلع را دهانش آب شهاب

 : فرستاد رونیب صدا با را بازدمش

 . قربان شه یم اطاعت-

!  روشنش نگاه ؛ مهربانش نفس.  دیرس شهاب گوش به ها زن یها زدن دست یصدا ؛ بست آرام را شیها چشم یمانیا حاج

 ! دیبگو نفس به که داد اشاره او به سر با یمانیا حاج.  برود دیبا امشب که گفت یم او به دیبا چگونه

 . شد یم آماده زودتر هرچه دیبا!  نداشت تعلل یبرا یوقت.  شد بلند یصندل یرو از آرام شهاب

**** 
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 یهوالبار

 

 دلش یتو عالم غم گذاشت یم تنها را او دیبا که نیا از.  دیکش آغوش در را نفس یب یب ؛ کردند رفتن قصد ها مهمان کم کم

 مقابل از لمیف مانند بود گذرانده کنارش که ییها سال ی همه. کند درک بفهمد توانست یم نفس فقط که یبیعج حال کی!  بود

 یم ها ملکه مانند امشب ژهیو به و بود شده یقابل جوان که حال و!  اش ینوجوان ؛ اش یکودک.  گذشت شانیهردو یها چشم

 دلش که نفس. معناستتمام به مرد کی دانست یم که بپسارد یمرد دست به خواست یم را کسش ی همه را نفسش . دیدرخش

 یدور غم توانست یم بود کنارش او که نیهم! است کنارش شهاب دانست یم ؛ گرفت را خودش مقابل کند هیگر خواست یم

 بود سرخ شیها چشم نفس.  دیبوس را اش گونه و دیکش آغوش یتو را او هوا یب دایو او از بعد.  دهد نیتسک را اشیب یب از

 . نداشت او نگاه از یکم دست دایو یها چشم! 

 خرم و خوش شوهرت کنار دوارمیام.  ینکن منو یزندگ اشتباهات وقت چیه دوارمیام.  خانوم عروس یبش خوشبخت دوارمیام-

 .  یباش

 .  کرد تشکر آرام نفس

 : گرفت را او یها دست دایو

 ببخش منو.  نفس بودم احمق که ببخش منو!  نبودم مادرت وقت چیه.  نبودم کنارت دیبا که طور اون وقت چیه!  منو ببخش-

 ! نبودم قتیال که

 : گفت لرزان ی چانه.  فرستاد رونیب را بازدمش.  بودند بسته خی دایو یهادست.  گرفت او از نگاه مکث با نفس

 چیه نخواه من از!  آرزوهات ی بنده!  هات یخودخواه یبنده.  یبود غرورت ی بنده فقط تو! وقتچیه ینبود یمادر تو-

 .  یکن یمادر ررضایام یبرا نهیا ام خواسته اما گذشته من از!  خودش از فقط!  دایو بخواه نیرحسیام از ببخشمت وقت

 : گرفت شدت شیها اشک دایو

 ! ستین یروز.  ببخشه منو بخوام ازش و نکنم باز چشم که ستین یروز-

 نفس.  کند هیگر اندازه نیا به ندارد تیخوب و است وقت رید که کرد نجوا گوشش ریز ؛ گذاشت دایو ی شانه یرو دست یب یب

 لبخند.  برود فکر یتو و بخورد غصه یب یب مبادا داد یم نشان جلوه خوب را خودش ؛ نداشت ها آن از یکم دست حالش هم



 با صحبت حال در تیجد با یمانیا حاج.  رفتند یم خودشان ی خانه به ها مهمان رفتن از بعد حتم به.  رفت ینم لبش یرو از

 مراقب خواست او از و دیکش درآغوش را او رعنا.  دیبوس را اش یب یب گرید بار کی و گرفت ها آن از نگاه.  بود شهاب

 یجا کی را شان یکی نداشت عادت ؛ بود شیها چشم یتو عالم غم که رضا.  ردیبگ تماس داشت او به یکار و باشد خودش

 رفت رونیب همه از زودتر و کرد یخداحافظ.  درآمد انیغ به اشبرادرانه احساسات.  بروند ملوسکش با بعد و بگذارد یگرید

 دلش به یبیغر حس ؛ کردیم نگاه اطراف به و بود نشسته آرام و ساکت مبل یرو کوچکش ی خانواده رفتن از پس نفس. 

!  لحظه کی یبرا یحت.  نخورد جم کنارش از بخواهد او از و ردیبگ را شهاب دست خواست یم دلش که یقدر به زد یم چنگ

 نگاهش ؛ داد یم یاکلمه کی یها جواب و داشت لب یرو لبخند تنها.  زدند یم حرف او با و نشستند کنارش یشاد و رایحم

 لبخند دید را نفس منتظر نگاه و برگرداند را سرش یوقت.  بود نیحس حاج و خانم حاج با صحبت حال در که بود شهاب به

 . برود اتاق یسو به داد اشاره او به و نشست لبش یرو

 ی خانه به که ییها وقت یبرا بود خودش اتاق نیا شهاب ی گفته به!  رفت اتاق یسو به و شد بلند یصندل یرو از آرام نفس

 تن بروند خواستند یم وقت هر نه اما برداشت یصندل یرو از را شنلش ؛ شد یم آب قند نفس دل یتو.  آمد یم نیحس حاج

 خون اش یب یب نبود یبرا نبود شهاب اگر ؛ زد شیرو به یمهربان لبخند و برگشت شیسو به شهاب شدن وارد با.  کرد یم

 دلش است دار شوهر زن گرید او که افتادیم اشیب یب حرف ادی به یوقت اما!  شد یم دور او از بار چند مگر ؛ کرد یم هیگر

 اصال.  دیبگو چه او به دانست ینم.  فرستاد لعنت را خودش بار نیهزارم یبرا او دنید با شهاب.  شد یم خوش او بودن به

 باز را در و رفت شیها لباس کمد یسو به شیتشو پر یدل با.  برود تیمامور به امشب دیبا که کند باز را صحبت سر چگونه

 و بست هم یرو محکم را شیها چشم.  ستینگر کرد یم نگاه را او که نفس صورت به نهیآ یتو از ، درآورد را کتش ؛ کرد

 جان به و کرد باز به را اش شده مشت دست!  کرد حس را خون یشور که دیگز دهنش یتو محکم قدر آن را نشیریز لب

 : گفت آرام نفس!  افتاد لباسش یها دکمه

 ؟ شهاب-

-..... 

 ؟ شهاب آقا-

 .  گرفت یم یباز به را روحش که کردیم شیصدا لوند قدر آن

 : زد لب خودش مانند آرام

 ؟ یکن یم عوض رو لباست جا نیا چرا-

 .  شد یم مچاله داشت قلبش

 با را احساسات نیا خواست ینم دلش که بود خوب حسش قدر آن ؛ بود خودش عالم درنفس!  بود دار معنا یادیز سکوتش

 .  شد ور غوطه اش دخترانه یاهایرو یتو و چاندیپ انگشتش دور را بلندش تور.  کند عوض یزیچ

 یصندل یرو از نفس.  اوردیب در را رهنیپ تا کرد کینزد آن یها لبه به دست و گشود هم را رهنشیپ ی دکمه نیآخر شهاب

 : گفت یسرخوش با و زد لب او به منتظر بود ستادهیا سرش پشت و شد بلند زیم کنار

  ؟ مون خونه میر ینم مگه-

 : گفت و بست را شیها چشم کند نگاه او به که آن یب شهاب

 ! نه-

 ! برد باال را شیابروها نفس
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 !  کرد تعجب

 ؟ میمون یم جا نیا امشب یعنی-

 .  کرد نگاه او ی دهیورز اندام به نفس و درآورد را رهنیپ شهاب

  .  بود نیسنگ شیبرا لحظه نیا و شدند ینم یجار دهانش یرو کلمات



 حرکت کی در را او و برگشت او شیسو به طاقت کم شهاب.  گذاشت او یشانه یرو دست و شد کینزد گرید گام کی نفس

 عشق سحر تا.  دیکش نفس سحر تا یزدن پلک چیه یب کنارش شد یم که یشب یبرا یتعلل چیه یب محکم ؛ دیکش درآغوش

 .  کند رها دهیرس تحقق به یاهایرو همه نیا با را او توانست یم چگونه!  گذاشت یم تنها دیبا را نفسش.  داد جان!  کرد یباز

 دست سپس گذاشت اش شانه یرو دست.  نشست لبش یرو یگرم لبخند بود کرده ریتعب یگرید زیچ را او آغوش که نفس

 .  کرد حلقه او تن دور را شیها

  ؟ ها باشم بلد رو حرکتت هر ستمین باهوش تو مثل من ؟ یزن ینم یحرف چرا شهاب-

 ! ایخدا گفت یم دیبا چگونه.  دیکش او تور یرو دست و دیبوس را سرش شهاب

 .. نفس-

 : گفت محبت با و دیکش اش گونه یرو دست.  زد زل یها چشم به و کرد بلند او ی شانه یرو از را سرش دخترجوان

  ؟ جانم-

 : دوخت چشم او به نگران جوان دختر.  کرد نگاه او یها چشم به تیجد با شهاب

 ؟ بگو یزیچ-

 : شد خم او صورت یتو و گرفت دست یتو را او یچانه شهاب

 .  خودمون یخونه میبر میتون ینم امشب-

 . کرد کینزد بهم او گردن دور را شیها دست و نشست لبش یرو یسرخوش لبخند نفس

 ! کن باور.  میباش جا نیا ندارم یاعتراض من-

 .  فشرد خودش به را او و چرخاند اطراف به دور کی را نگاهش شهاب

 ؟ نفس-

 . کرد لمس را او چشم ریز و برد شیپ را دستش نفس

 ؟ نفس جان  -

 . کرد چکه اش قهیشق از عرق! کرد یم ترکش چگونه ایخدا.  ماند محبوس نهیس یتو مرد نفس

 .برم امشب دیبا -

 مگر گرید بود شان یعروس ؟شب چه یبرا اصال ؟ کجا ؟ دیشن یم درست ؟ رفت یم دیبا.  شد او مات باره کی به جوان دختر

 ؟ نه

 .  کرد خارج اش نهیس از آرام آرام

 !  داشت شک گوشش به.  ستینگر شیها چشم و او به ناباورانه

 ؟ کجا-

 . تیمامور-

 ی نهیس یرو دستش.  داد یم جان ذره ذره داشت قلبش.  ستینگر او به حرف یب لحظه چند.  داد قورت را دهانش آب نفس

 .  آمد نییپا و دیلغز او

 . داد فاصله او از را اش گرفته گر تن

 ؟ امشب-

 بشکند او مقابل بود ممکن لحظه هر.  فشرد آرام و گرفت دست یتو از را بزند تن خواست یم شهاب که یرنگ یمشک رهنیپ

 .  کرد یخوددار یسخت به اما.  بدهد سر هیگر. 



 کرد یسع.  دیبلع بار نیهزارم یبرا دهانش آب همراه به را یلعنت بغض  . فرستاد نییپا را سرش نفس!  داد تکان سر شهاب

 .  نبود خودش حال به ختنیر اشک وقت حال.  کند جور و جمع را خودش

 شمار به دکمه هر بستن با انگار ؛ بست یگرید از پس یکی را لباسش یها دکمه ؛ بزند تن کرد کمکش را او ی مردانه رهنیپ

 .  شد یم اضافه شیها بغض

 : کرد زمزمه لب ریز

 نه؟ یهست که خودت مراقب... یبسالمت-

 . گذاشت او یها دست یرو دست شهاب

 . هستم-

 : نلرزد شیصدا کرد یسع نفس 

 .  یب یب شیپ رم یم شب!  دنبالم ادیب رضا بزنم زنگ-

 : گرفت قاب را صورتش و برد او ی چانه ریز دست شهاب

 بنده رزنیپ نداره تیخوب رفتنت  امشبم جاست نیا گهید االن تو یخونه یول!  وقت هر.  یبر یتون یم یداشت دوست وقت هر-

 ؟ یخوا ینم نویا که تو.  خوره یم غضه خدا

 : افزود مصمم شهاب که کند امنتاع خواست نفس

 ؟ باشه!   برگردم تا رایحم شیپ جا نیهم بمون.  نفس برم مشغول فکر با نذار-

 . گرفت دست یتو و کرد باز را نفس ی شده مشت یها دست

 .  بکوباند وارید به را خودش سر خواست یم دلش شهاب که کرد یدادم یب نگاهش یتو یدرماندگ قدر آن جوان دختر

 .  نشست یصندل یرو و گرفت فاصله او از و کرد نجوا یآرام ی باشه نفس

 : گفت که دیشن را شهاب یصدا

 !مهیکار یفهیوظ-

 ! غم با ختهیآم یحس ؛ نشست دخترک دل یتو غرور مانند یحس

 سرگرد باز حال ؛ کرد پنهان کمرش پشت که یکلت دنید با.  ستینگر کرد یم عوض را شیها لباس سکوت در که او به 

 ینم بر سرش از دست اش یلعنت بغض و شد یم خفه داشت!  بود تنگ نفس یبرا اتاق یفضا قدر چه!  بود شده ییموال

 . داشت

 : کرد اشاره او یداماد شلوار و کت به و کرد او به رو آرام.  دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلش!  بود شهاب نگران

 . دارم یم برشون خودم-

 هیتنب که یدختران مانند.  کرد نگاه باال از او به و رفت کنارش شهاب ؛ فرستاد نییپا را سرش نفس.  کرد نگاهش قیعم شهاب

 و شد خم.  است مشغول فکرش و دارد استرس که بود مشخص.  رفت یم ور لباسش تور با و برده نییپا را سرش باشند شده

 .  گرفت آغوش یتو را سرش و دیبوس را او سر

 !  باش منتظرم.  خانوم نفس آمیم یزود-

 کنار ماندن لحظه هر که شهاب.  کند هیگر خون خودشان یبرا خواست یم دلش امشب!  دیچک چشمش یگوشه از اشک نفس

 فاصله هوا یب و بست محکم را شیها چشم ؛ شد مشت او ی شده چیپ شکوفه یموها به دهینرس دستش کرد یم اش ییهوا او

 .  کنند یم مراقبت شانیها چشم مانند او از خانم حاج و رایحم دانست یم ندینب را او ییتنها که.  برود که گرفت

 دهیرس در رهیگ دست به دستش که شهاب دنید با کرد بلند سر باره کی به.  کرد پاک یگرید از پس یکی را شیها اشک نفس

 باز را در و
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 : ازین از پر کرد شیصدا ، شد بلند شیجا از برود که کرد باز را در و دهیرس در رهیگ دست

 ؟ شهاب-

 ؛ کرد باز هم از را شیها دست دیدو یم شیسو به که نفس دنید با برگشت عقب به جوان مرد. دیبخش قدرت شیها قدم با

 : گرفت شدت شیها اشک نفس.  دندیکش آغوش در سخت را گرید هم هردو

 ... شهاب-

 . ستینگر او صورت به دقت با مرد

 .... جان-

 : گفت زنان نفس نفس

 ... شهاب... من... من-

 ؟ شهاب جان ؟ جانم-

 . زد یم اش نهیس به را خودش و دیکوب یم وقفه یب قلبش.  فشرد خودش به را او

 ... ستمین بلد... کنم یتلخ اوقات رفتنت قبل خوادینم ولم.  شهاب یبد بهم یقول هی رفتن قبل دیبا-

 . اش چانه!  اش مردانه ریز ی گونه ؛ دیبوس را اش یشانیپ و گرفت قاب را صورتش نفس

 کردم یم فکر ؛ بردم پناه یکس هی به بار هی!  باختم رو یزندگ نیا بار هی من.  شهاب بشم مونیپش انتخابم از گهید بار هی نذار-

 دل به حسرت نذار... زهیبر آرزوهام سقف گهید بار کی نذار!  سراغم ادیب حس اون باز نذار!  نذاشتن!  نشد اما.  ده یم پناهم

 ... گهید کنم یبدبخت حس نذار... بمونم راه به چشم یادیز نذار... شهاب بمونم

 اتاق یراهرو یتو.  بود یجار اش گونه یرو یگرید از پس یکی شیها اشک نفس.  گرفت آغوشش یتو را او تنگ شهاب

 .  کردندیم مراعاتشان همه.  بودند ستادهیا ها

 از نکن مونیپش منو کنم یم خواهش!  بده قول فقط!  همراهت به یعل دست!  یبر حرفام دنیشن بدون بذارم تونستم ینم-

 ... یکس به بردم پناه گهید بار کی که نیا از!  انتخابم

 : کرد نگاه او به سرخ یها چشم با چسباند وارید به را او شهاب

 جون به!  دنبالت جا نیهم آم یم نکن یطاقت کم باش منتظرم.  کنه باز سر دوباره حس نیا ذارم ینم!  محاله!  نفس!  محاله-

 ! گرفته جون مون نیب که یحس نیا جون به.  قسم خودت

 .  دیبوس و دیبوس بار هزاران بار سه نه بار دو نه بار کی نه ؛ دیبوس را انشیگر و سیخ یها چشم و شد خم

 : گفت نفس

 ! شهاب جا نیهم!  منتظرم جا نیا نره ادتی!  همراهت به یعل دست-

 .  داد قورت را دهانش آب شهاب

 : زد پچ

 به ای یگ یم نیخس حاج به یداشت یکار.  باش رایحم و خانم حاج شیپ جا نیهم ؟ باشه خودمون خونه ینر من بدون-

 ؟ باشه راحت المیخ ؟ نفس باشه!  اوشیس

 : دیکش او صورت به دست نگران شهاب.  داد تکان سر نفس

 .  جاست نیا دلم-

 .  گذاشت او قلب یرو دست

 : گذاشت او قلب یرو را دستش نفس



 . باش مواظبش یرفت جاست نیا منم یجا!  شهاب ستین خودت مال گهید نیا-

 اش یهمراه یشتریب قدرت با نفس!  عشق و ازین از پر!  خشن یزخم ی بوسه کی ؛ دیبوس را او یها لب باره کی به شهاب

 !  گرفت فاصله اش دهیبر نفس و او از باره کی به شهاب آوردند کم نفس یوقت ؛ کرد

 .  شد یم تر سخت رفتنش کرد یم تعلل هرچه ؛ رفت یم دیبا
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 زیهوالعز

 

 ؛ افتاد بار کی راه انیم ؛ ندینش راهرو یتو جا آن و برود شهاب اتاق سمت به دیبا دانست یم لحظه آن در ؛ آمد خودش به

 دامنش پف به شیپا بار نیا  بار کی تا کرد بند وارید به را دستش  شود بلند کرد تالش ؛ داد تکان یسر آمد درد به شیزانوها

 و حال نیچن با!  دید یم طیشرا نیا در را او یکس دینبا.  شد خارج دهانش از آخ و دیکش دست را دردناکش یبازو ؛ کرد ریگ

 شدیم بلند هم باز افتاد یم نیزم گرید بار هزاران اگر  بود یناگهان رفتن نیا مبهوت یکم فقط!  نبود پا و دست یب او! یروز

 ! 

 نگاه شان یعروس شب چلچراغ اطیح به و برود در دم تا که نیا ینا.  رساند شهاب اتاق به را خودش کندن جان هزاران به

 شلوار و کت.  بست آرام را اتاق در و دیکش گردنش یرو دست.  نداشت را است خوب حالش که کند برخورد یجور و کند

 یجار اش گونه یرو یگرید از پس یکی را شیها اشک و کرد یم یکج دهن شیرو به یشتریب قدرت با حال شهاب یداماد

 یحت ؛ نبود هیبق هیشب اش یزندگ از زیچ چیه چرا.  نرود رونیب به هقش هق یصدا تا گرفت دهانش مقابل دست.  کرد یم

 به بود نتوانسته ها عروس ی همه مانند! رفت یم دیبا یعروس شب که یداماد!  نبود گرید که یداماد و اش یعروس شب

 رقص به کت یرو را شیها انگشت سر.  کند یسپر مردش کنار در بود نتوانسته ها عروس ی همه مانند!  برود اش خانه

 یبرا!  شده تنگ اش یب یب یبرا دلش.  بود دهیکش درآغوش را شهاب که انگار ؛ دیکش درآغوش را کت باره کی به درآورد

 ! بود کینزد شهیهم آسمان به جا آن!  بامش پشت و ها کبوتر ؛ خانه آن

 شوکه شهاب یناگهان رفتن نیا از همه ییگو بود ساکت یقدر به خانه یفضا.  ستیگر صدا یب و گذاشت صورتش یرو را کت

 یگوشه از اشک ، درآورد شیموها یال به ال از را تور و کرد بلند را دستش ؛ رفت نهیآ مقابل ؛ خورد تکان یسخت به.  بودند

 با ؛ کرد پاک را لبش رژ دستمال با.  گذاشت زیم یرو گرید دست با را تاجش و خورد سر نیزم یرو تور!  دیچک چشمش

.  کرد یم ترش سبک حداقل هیگر.  کرد یم اش وانهید داشت شهاب و اش یب یب یتنگ دل !  شد ینم درست زیچ چیه هیگر

 دست شیها اشک یوقت تا نه ؛ نداشت را کس چیه یحوصله.  نزد یحت را اتاق در یکس طیشرا نیا در که بود خوب قدر چه

 لمس را بود دهیبوس شهاب که ییها لب یجا یجا شیها سرانگشت با.  باشد تنها خواست یم دلش.  داشتند یبرم سرش از

 ییها رهیگ بند از را شیموها و نشست یصندل یرو.  بشورد را شیها لب نداشت دوست یحت.  بست را شیها چشم و کرد

 نیچند دانست یم ؛ کرد روشن را رعنا نیدورب.   کرد رها را بود گذاشته کار شیموها در مهارت با شگریآرا خانم که یاهیس

 چند دینفهم ؛ کرد مکث کند یم نگاه او به لبخند با دارد شهاب که شانیها عکس از یکی یرو ؛ گرفته ازشان امشب از عکس

 از را او در به یا تقه یصدا!  زد حرف عکس یتو شهاب   با شیها چشم با ؛ کرد خلوت امشبشان عکس و خودش با قهیدق

 با ؛ شد اتاق وارد خانم حاج ؛ شد باز آرام اتاق در.  کرد نجوا یا بله آرام و دیکش صورتش به دست.  آورد رونیب االتشیخ

 .  دیکش قیعم دم است فیبالتکل و نشسته یصندل یرو عروسش لباس با که او دنید

 : فرستاد نییپا را سرش و کرد نگاهش زده خجالت نفس

 .  دینباش خسته.  خانوم حاج ممنون امشب بابت-

 . نشست لبش یرو نرم لبخند گوهر

 .  یباش سالمت کنم یم خواهش-

 ؟ رفتن ها مهمان-



 ! آره-

 ؟ یا خسته-

 که برد یپ نفس.  گرفت او یسو به را وانیل و شد اتاق وارد شربت وانیل با گوهر.  کرد زمزمه نه و کرد بلند را سرش نفس

 : کرد نگاهش قدرشناسانه.  است اش تشنه قدر چه

 .  ممنون یلیخ-

 .  جانت نوش-

 .  زد یم موج یبیعج آرامش شیها چشم یتو خانم حاج.  دیسرکش الجرعه را شربت نفس

 میبر باهم فردا تا.  ده یم بهت داره لباس دست چند رایحم ریبگ دوش هی برو.  هست یبهداشت سیسرو شهاب اتاق یتو-

 ؟ خوبه.  جا نیا میاریب رو یدار اجیاحت که ییها لباس

 : داد تکان سر و گذاشت یپاتخت یرو را وانیل نفس

 .  شم یم ممنون-

 .  فشرد دست یتو را حشیتسب و دیکش قیعم نفس گوهر

 ... رایحم اتاق برو ای.  بخوابم جا نیا امیب ای بگو بهم ینباش تنها یخوا یم اگر شب-

 نفس یها چشم به.  بست نقش لبش یرو تبسم.  دیکش دست و گرفت او از را شهاب کت و شد بلند تخت یرو از سپس

 : ستینگر

 ! ارتیاخت در.  یبخواب شهاب اتاق یتو یتون یم یدار دوست اگرم-

 . ستینگر او به زاللش یها چشم با نفس

 .  چشم-

 : کرد زمزمه گوهر

 یاصل.  قلب ای کمر ای زانو درد از.  کمه یلیخ خوابم من.  یبزن اتاقم در یایب هیکاف یداشت اجیاحت یزیچ.  روشن چشمت-

 !  میدرد هم گهید امشب از ییجورا هی.  زنه یم کله و سر ایک با تیمامور کدوم تو دونم ینم که شهاب   تنم ی پاره نشیتر

 . کرد پاک را اشکش دست با عیسر.  شد یاشک چشمش ناخودآگاه.  فرستاد نییپا را سرش نفس

 : گفت گوهر.  برد شیپ را دستش جوان دختر ؛ گرفت نفس مقابل یکاغذ دستمال گوهر

  ؟ باشه نبرد خواب اگر رونیب ایب یگرفت دوش.  دارهیب اتاقش تو هم رایحم.  نمیب یم ونیتلوز کمی منم.  دهیخواب یحاج-

 به یخاص وسواس با را شهاب کت گوهر!  داد تکان سر نفس
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 : شد بلند یصندل یرو از نفس که رفت در یسو به آرام یها گام با. نهاد کمد یتو و گذاشت یلباس چوب

 ؟ مادر-

 !  بود کرده شیصدا آرام نفس.  برگشت او یسو به گوهر

 : دیبلع را دهانش آب نفس.  ستینگر دخترک به منتظر

 !  زیچ همه بابت.  ممنونم-

 . زد پلک گوهر

 !  باش راحت.  کنم یم خواهش-



 . رفت رونیب اتاق از سپس

 شیها کفش برخورو با شیپاها پشت درآورد را شیها کفش!  نبود خودش آن از انگار شیپاها ؛ برداشت قدم حمام یسو به

 ؛ گرفت فرا را حمام سراسر بخار و کرد باز را آب ریش.  برد درد نیا به یپ تازه درآوردنشان با.  کرد یم گز گز و سوخت یم

 .  کرد رها عروس لباس بند از را خود و کرد باز را لباسش کنار پیز.  ختیآم درهم شیصدا یب ستنیگر یصدا و آب یصدا

.  بود حس یب گرید یها درد به نسبت که بود ادیز قدر آن قلبش سوزش نبود مهم اما!  سوزاند را پوستش یرو داغ آب

 ی چهره به و بود ستادهیا حمام ی گوشه.  دیرس گوشش به گذاشته در پشت را لیوسا و حوله گفت یم او به که رایحم یصدا

 ... ایخدا کرد یم جلوه پناه یب قدر چه.  کرد یم نگاه خودش نزار

 همان مثل شهاب! گرفتند یم آرام مادر تن عطر یبو با که بود شده یکودکان مانند بود شده تنگ آغوشش و شهاب یبرا دلش

 ... کردیم آرامش که بود یمادر

 

* 

 

 . بودند باش آماده همه 

 تعلل یبرا یوقت.  بودند او جانب از یااشاره منتظر ؛ ستندینگر بود نگاهشان راس ریت در روشنش یها چراغ که الیو به

 دور تا دور.  شوند باغ وارد یپشت در از داد اشاره یگروه به شهاب. باشد الیو آن در یفتح که داشت نیقی لهراسب ؛ نداشت

 ؛ شدند الیو وارد صدا و سر یب ؛ کردند باز آرام را الیو در و رفتند باال وارید از شتاب با گرید یاعده.  کردند محاصره را الیو

 به نیپاورچ اما شتاب با و گرفت دست یتو را کلتش شهاب!   کردند عمل بود شده ختهیر که یا نقشه همان طبق کدام هر

!  یا شهیش وانیل چند و یدنینوش یبطر کی.  دیرس یم گوشش به سالن یتو از ونیتلوز یصدا!  برداشت قدم در یسو

 را اول ی طبقه ؛ کرد جلب را اش توجه خواند یم رپ آهنگ که یا خواننده و ونیتلوز یصدا!  بود انداخته راه به بزم یفتح

 ، رفت باال ها پله از آرام یها گام با شهاب!  گشتند

 چند.  دیبار یم سالن نیا یرو و سر از یآشفتگ.  بودند شده پرت سو هر به ها مبل کوسن و بودند روشن سالن یآباژورها

 گام راهرو به یمنته یها اتاق یسو به و ؛ شدند وارد شهاب سر پشت مامور چند.  بود ها مبل یرو بالشت چند و پتو

 با را سالن اطراف!  کیتار ؛ برد یم سر به مطلق سکوت در سوم ی طبقه ؛ رفت سوم ی طبقه یسو به شهاب.  برداشتند

 را خودش که افتاد یزن جان یب جسم به چشمش ؛ المپ شدن روشن با!  فشرد را دیکل و برد شیپ دست آرام ستینگر دقت

 را حالش شیپا ریز یفیکث.  بود ساخته مترسک کی او از زن یموها.  کرد یم جلوه اهیس و کبود صورتش و کرده زیآو حلق

 یها یتو پس مطلق ییها یاهیس و یمنف افکار هجوم ؛ صحنه نیا دنید با!  بست آرام و کرد زیر را شیها چشم ؛ کرد مشمئز

 . کردند باز سر ذهنش

 ها یراحت نیهم به توانست ینم.  است یحوال نیهم دانست یم اما!  کرد یم را فکرش که چه آن از زودتر!  بود رفته یفتح

 کنند خبر آمبوالنس که کرد اعالم میسیب یتو و کرد رها را اش نهیس در حبس نفس.  دید یم خواب در مگر.  کند فرار مرز از

 . 
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 بیهوالحب

 !رفته یگور کدوم ستین معلوم.  کرده فرار یفتح-

 .  دهد ینم تله به دم ها یزود نیا به و هاست حرف نیا از تر باهوش یفتح دانست یم

 . بود روشن روز مثل برام اولم از-



 .گذشت کنارشان از بردند یم آمبوالنس یسو به و بودند گذاشته آن یرو یفتح زن که یبرانکارد

 دوخت چشم بودند گذاشته زن صورت و بدن یرو که یدیسف ی پارچه به تیجد با و کرد کینزد شیها لب به را میسیب شهاب

 !  شهاب   حال یآشفتگ نبود ذهن از دور به ، گرفت را نگاهش رد لهراسب. 

 ! شیپ چهارساعت!  بود کرده یخودکش-

 .  دهد سوق یگرید سمت به را نگاهش شد سبب زد یم را چشمش که ینور و آبوالنس ریآژ.  داد تکان سر شهاب

 !  لهراسب بشم باند وارد برم خودم دیبا-

 : زد لب بود کرده تعجب او حرف از که جوان مرد

 ! شهاب اما-

 .  شه ینم طور نیا-

 که محمد و دینو مرگ حرفان نیا از تر باهوش رفته ادتی انگار.  هاست ییباال از دستور. ستین مقدور یدون یم که فعال-

 ؟ نرفته ادتی

 : کرد زیر را شیها چشم شهاب

 ! ادمهی-

 به!  دیکش قیعم دم.  شدند کشته یفتح یها آدم دست به گذشته ماه کی که بودند شانیها یا دوره هم از!  محمد و دینو

 . بود بیعج یزاد امشب آسمان ؛ ستینگر امشب ی ستاره چیه یب و کیتار آسمان

 : کرد شیصدا لهراسب که رفت نشیماش یسو به شهاب

 ؟ شهاب-

 : گفت آرامش با لهراسب که برگشت او یسو به

 .  نباش عجول قدر نیا.  بشه گریدست یفتح نمونده یزیچ-

 .  کرد مشت را شیها دست

  ؟ یفهم یم.  لهراسب شم ینم آروم نمینب چشم به رو یفتح ربارونیت یاجرا تا-

 : آورد نییپا را شیصدا لهراسب

 گهید.  دادند لوش ها فروش خرده هم االن نیهم خدا مومن ؟ کنه یباز گربه و موش خواد یم یک تا.  نمونده یزیچ گهید-

 !  ریز اون کشن یم هم یمابق فتهیب ریگ پاش ها نیا از یکی! رهیگ خودشونم یپا

 : زد او یا شانه به یآرام ی ضربه لهراسب!  رفت ینم گوشش یتو ها حرف نیا

 .  باش خودت مراقب-

 حال دانست ینم که یکس نفس نشیزتریعز یسو از ؛ گذشته ساعت چند!  بود دهیشن هم گرید نفر کی زبان از را جمله نیا

 کی که نیا مثل نه ؛ ستینگر آسمان به و کرد بلند سر گرید بار کی.  است چطور حالش ؛ کجاست ؛ کند یم کار چه دارد

 .  شد نیماش سوار تعلل یب و داد تکان یسر.  داد یم نشان را خودش و کرد یم سوسو ها گوشه آن نور کم ی ستاره
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 خود تا و کرد بغل را بالشش.  کرد یم استفاده او که بود ییشامپو همان.  بود گرفته را شهاب یموها عطر یبو شیموها

 فکر.  کرد پنهان او بالش یتو را سرش ؛ دیکش دراز تختش یرو ؛ زد قدم را اتاق عرض و طول ، نبست هم یرو پلک صبح

 اگر و خواست یم که بود یزندگ همان نیا!  ختیر ینم اشک شیها چشم از گرید!  دیرس چیه به!  کرد فکر ؛ کرد فکر ، کرد

 او مانند سیپل کی که دانست یم!  کارش یها بینش و فراز ی همه با خواست یم را شهاب گشت یبرم عقب به هم باز

 .  باشد باش آماده دیبا شهیهم



 مکان نیا به خواست یم تا.  شد ینم بسته شیها چشم ابدا بخوابد خواست یم اگر یحت.  گذاشت یشانیپ یرو را ساعدش

 خواب به تر آسوده گذاشت یم ستبرش ی نهیس یرو را سرش و بود جا نیهم شهاب اگر دیشا.  برد یم زمان کند عادت دیجد

 .  کرد ینم یبیغر احساس و رفت یم

 .  شد یم ممکن زیچ همه او با که بود بیعج

 یدیسف چادر رایحم ؛ شد باز آرام اتاقش در.  شدند داریب صبح نماز خواندن یبرا منزل اهل.  دیچیپ گوشش یتو اذان یصدا

 داریب او که بزند حدس توانست یم.  نشست لبش یرو یلبخند براقش نگاه و نفس باز یها چشم دنید با!  بود سرش یرو

 .  است

 .  باشه قبول-

 .  شد اتاق وارد رایحم

 .  ملوسک باشه حق قبول-

 .  دیکش صورتش یرو دست و نشست او تخت کنار سپس

 .  یدینخواب مشخصه-

 .  خانوم رایحم ره ینم خوابم-

 : ستینگر او صورت به و نشست لبش یرو یمهربان لبخند رایحم

 شوهر خواهر نکن فکر.  آم ینم بر هینشر یکارا از تنها دست که یدون یم.  نفس یباش داشته یانرژ فردا از که یبخواب دیبا-

 .  کنم یم رو پوستت دام به یافتاد که حاال دمیپاش یم دون واست داشتم ها نیا قبل!  نه ؟ ها ام یخوب

 را او مظلوم صورت که رایحم.  زند یم بخنداند را او که آن یبرا را ها حرف نیا دانست یم ؛ فشرد خودش به را پتو نفس

 : گفت مکث با نفس.  خورد را لبخندش دید

 .  شده تنگ واسش دلم-

 .  است زده یبد حرف کرد یم احساس که بود گفته آرام قدر آن.  بود مشهود یدلتنگ کوتاه ی جمله کی نیهم یتو قدر چه 

 .  گرفت را دستش رایحم

 .  خانوم نفس یباش ها حرف نیا از تر دار دل دیبا تو.  زمیعز-

 : گفت آرام نفس

 .چسبونه یم اسمم به خانوم یوقت دارم دوست یلیخ.  خانوم نفس.  کنه یم صدام جور نیا شهابم-

 : زد یلبخند رایحم

 ؟ گه یم ایچ گهید-

 : گرفت خودش به یمتفکر حالت نفس

 !  بازدم و دم-

 : گرفت یشتریب عمق لبخندش رایحم

 !کلکه قدر نیا دونستم ینم.  سرگرد جناب نیا بلده ییها حرف عجب-

 : کرد زمزمه بود گرفته بغضش نفس

 .  یلیخ-

 : دیکش قیعم آه رایحم

 .  بود جور نیهم منم حال داشت یکار شب اریمهز یوقت-



 : شد زیخ مین نفس

 ؟ جدا-

 خس لبخند رایحم

 

#340 

 : نشست لبش یرو یا ته

 !  آره-

 ؟ دیکن عادت دیتونسن-

 : فرستاد باال را شیابروها رایحم

 .  اومدم کنار اما!  نه راستش-

 .  کرد بغل را شیزانوها نفس

 .  امیب کنار منم دوارمیام-

 .  مسافرت دیر یم آد یم شهاب شاهللا ان-

 : گذاشت شیزانوها یرو را سرش نفس

 .  خونمون میبر بعدش!  نیهم برگرده سالمت که نیا ام خواسته تنها فقط.  ندارم یاعتراض-

 : زد پلک آرام رایحم

 ؟ خب-

 .  برگرده شوهرشون منتظرن و دار خونه یها زن ی همه مثل کنم درست شام من بعد-

 ؟ بعدش-

 : گفت متفکرانه نفس

 .  است شلخته خونه چرا که نیا به.  بده ریگ بودنش نمک کم به جلوش ذارم یم رو غذا یوقت غذا بد یها مرد مثل اون بعدش-

 .  کرد نوازش را او یموها و دیخند غش غش رایحم

 خودش هم بعدش! البته دارم ازش که یشناخت با.  خوره یم و رهیگ یم تو دست از جلوش یبذار سنگم جاست نیا مشکل-

 ! هیراحت و یشلختگ عاشق

 . شد آب دلش یتو قند نفس

 .  دیآ یم شیها چشم به خواب کم کم دارد کرد حس نفس.  کرد نوازش آرام آرام را او شیموها رایحم

 : گفت آلود خواب

 . آدیم بمونم منتظرش جا نیهم گفت شهاب-

 .  شد یم بسته شیها چشم آرام

 : گفت نرم رایحم

 .  یکن یصبور دیبا فقط.  گفته راست شهاب-

 ها تیمامور نیا به کم کم دانست یم.  داد تکان یسر و زد لبخند او ی دخترانه یاهایرو همه نیا به.  دینشن نفس از یجواب

 . آورد یم در نفس دل از شهاب دانست یم.  کند یم عادت



 

**** 
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 نیهوالمت

 تا شب کی شد ینم باورش ؛ ستینگر اطراف به.  فشرد خودش به را پتو و شد زیخ مین کرد باز را شیها چشم که نیهم

 ربود خواب را شیها چشم یک دینفهم اصال.  بود شده آرام قدرچه.  باشد کرده یسپر شهاب یداشتن دوست اتاق یتو را صبح

!  نبود یا رفته دست از تماس چیه اش صفحه یرو ؛ برداشت را لشیموبا و برد شیپ دست ؛ گذاشت بالش یرو را سرش. 

 یرو را لیموبا.   داشتند یبرنم سرش از دست که بودند یغاتیتبل یها امیپ باطل الیخ اما کرد بازشان ذوق با ؛ داشت امیپ دو

 ؛ دیرس یم مشامش به یخوب یغذا یبو!  کرد یم درد یکم گردنش و بود خشک بدنش.  شد بلند باره کی به و کرد پرت تخت

!  زد صورتش و دست به یآب. نکرد دارشیب یکس و باشد دهیخواب ظهر از بعد سه تا شد ینم باورش ؛ ستینگر ساعت به

 ماتم گذشته ی اندازه به را گذشته شب ؛ کند شروع متفاوت خواست یم را امروز ؛ کرد جمع سرش یباال مرتب را شیموها

 و ؛ دیکش شیها گونه یرو دست.  زد یلب برق و نشاند لبش یرو یحیمل لبخند!  بود کرده تلخ را خودش اوقات و بود گرفته

 . رفت رونیب اتاق از وضعش و سر از نانیاطم از پس و انداخت شیها لباس به ینگاه

 !خانه نیا افراد انیم بودن بهیغر حس!  بود دلش یتو یبیغر حس!  بود سکوت در غرق خانه

 .  کرد یم خوب را حالش یکم کردنش برخورد یعاد و خانم حاج رفتار گذشته شب نه اما

 یم آشپزخانه یتو از ییصداها اما!  نبود کس چیه از یخبر ییرایپذ سالن یتو ، رفت ضعف دلش که بود اش گرسنه قدر آن

 کنار و رفت آشپزخانه یسو به دندیخند یم زیر زیر و زدند یم حرف باهم آرام که رایحم و خانم حاج دنید با دیکش گردن ؛ آمد

 : ستادیا اپن

 .  سالم-

 : کرد نگاهش رو خوش و کرد بلند سر او یصدا دنیشن با رایحم

 .  خانوم عروس به به.  ماهت یرو به سالم-

 .  انداخت گل شیها گونه نفس

 : گفت گوهر

 ؟ یدیخواب خوب سالم-

 : گفت احترام با نشست یصندل یرو و شد تر کینزد ها آن به نفس

 ! دفتر برم خانم رایحم با نشدم داریب چطور دمینفهم اصال بودم خواب ساعت نیا تا دیببخش.  بله-

 : زد یچشمک رایحم

 . داشت اجیاحت خواب نیا به بدنت یبود داریب صبح تا شما یخانوم بعدشم ؟ گهید کرد شه یم چه.  مهربونه نشر ریمد-

 .  کند سرگرم را او دارد یسع رایحم که دیفهم یم.  نشست لبش یرو لبخند و کرد نگاهش قدرشناسانه نفس

 ؟ یدیخواب خوب ما داداش خان اتاق یتو حاال-

 .  کرد یم آرامش نیهم و داد یم را خودش یبو اتاقش.  داد تکان یسر شهاب یاآوری با

 . رفت ور زیم یرو ی سفره سرانگشتش با و فرستاد نییپا را سرش

 ؟ نشد یخبر شهاب آقا از-

  کرد زمزمه یارام ی نه رایحم.  نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند گوهر



 !آهان-

 شود کیشر زنش با توانست یم را ته سر و یب یها ینگران نیا و داشت زن شهابش حال.  کند درک را او توانست یم گوهر

! 

 ! نباش نگران.  زنه یم زنگ خودش-

 . نداشت قرار و آرام ؛ کرد یم داد یب نفس یها چشم یتو ینگران

 : گفت کند عوض را او حال کهآن یبرا رایحم

 ! خانوم آلود خواب.  گرفتن یم رو سراغت همه ها بچه امروز-

 .  دیخند نفس

 ! شرمنده-

 : نشست شیابروها انیم ینیدلنش اخم رایحم

  ؟ نفس یبکش خجالت نمینب.  خودته ی خونه گهید جا نیا!  باش راحت.  دشمنت-

 : شد بلند یصندل یرو از و گرفت را او نگاه رد نفس.  زدیبر یچا او یبرا تا برداشت یوانیل گوهر

 ! من به دیبد.  کنه یم درد پاتون.  نه شما-

 یمیقد و گرم یها خانه ادی به را او داشت دوست را گوهر ی خانه.  رفت سماور یسو به نفس!  داد دستش به را وانیل گوهر

 .  انداخت یم ها لمیف یتو

 : گفت گوهر

 .  بگو بهم یدار اجیاحت یزیچ.  بازار رم یم عصر-

 . نشست یصندل یرو نفس

 .  ممنون یلیخ هست زیچ همه-

 : گفت رایحم

 . خوبه هم اتهیروح واسه.  بازار دیبر ییدوتا مامان با.  کن فکراتو خوب بره خواد یم مامان که عصر تا حاال-

 اش یجوان شیها یبچگ شیها یکودک از ؛ دیپرس یم شهاب از خجالت یب!  رفتند یم بازار به ییدوتا گوهر با!  نبود یبد فکر

 .  بشنود شهاب از فقط داشت دوست قدر چه ؛ داند یم اش بچه به راجع مادر کی که هرچه از. 

 یچا با او تا گذاشت مقابلش کیک گوهر.  رفت رونیب آشپزخانه از یدیببخش با درآمد صدا به رایحم لیموبا.  دیکش قیعم نفس

 !  حوصله با و شمرده اما ؛ خورد یم خوشمزه.  دینوش یچا و کرد مزه مقابلش کیک از خجالت یب نفس ؛ بخورد

 ... نه اگر ؟ بازار یایب یدار دوست که عصر-

 : داد تکان نیطرف به را سرش نفس

 .  شه یم عوض هوام و حال.  امیب دارم دوست-

 : دیکش صورتش به یدست گوهر

 .  خوام یم پارچه خودم-

 : گفت نفس

 ؟ دیکن یم یاطیخ-

 : بست مکث با را شیها چشم گوهر



 ندوزم تونم ینم یول.  زنه یم غر من سر هم یحاج.  صورت اون به نداره سو هام چشم گهید االن هرچند.  هاست سال.  آره-

 . کردم عادت! 

 : برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 !  یاطیخ داشتم دوست یلیخ من.  هیعال-

 ؟ یستین بلد-

 : کرد زمزمه آرام نفس

 .  رمیبگ ادی برم نداشتم رو تشیموقع وقت چیه یعنی.  نه-

 .  دینوش شیچا از گرید ی جرعه چند نفس و کرد نگاه او به سکوت در گوهر

 .  میر یم باهم عصر پس-

 صندل یرو از و گفت یچشم نفس
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 .  میر یم باهم عصر پس-

 : کرد شیصدا رایحم.  شد بلند اش یصندل یرو از و گفت یچشم نفس

 : افزود و 

 .  خوره یم زنگ داره لتیموبا-

 و رفت اتاق یسو به شتاب با.  داد تکان سر و نشست لبش یرو یلبخند گوهر.  دیدرخش لحظه کی یبرا شیها چشم

 ؛ بپرسد را حالش بود زده زنگ!  بود شهاب حتم به.  برداشت تخت یرو از بود شده خاموش شیصدا گرید که را لشیموبا

 از پس ؛ گرفت را رعنا ی شماره ؛ نشست عروسش لباس یرو به رو کرد مکث رعنا اسم دنید با انداخت ها شماره به ینگاه

 یزندگ و خانه و گذشته شب از!  شهاب از ، دیپرس یم حالش و خودش از ؛ دیچیپ گوشش یتو او سرخوش یصدا بوق دو

 : گفت یخوشحال با رعنا.  نشست نفس یگلو یتو بغض!  اش

 ؟ باشه میزن یم حرف بعدا مفصل رهیبگ ازم رو یگوش خواد یم بزنم حرف ذاره ینم ششیپ اومدم جاست نیهم یب یب نفس-

 .  باشه دستت یگوش

 !دیگز لب و نشست نیزم یرو.  نشاند دخترک لب یرو یمحزون لبخند داد یم فحش او به که یب یب لند و غر یصدا

 (مادر.  الو! ) دا! َهلو-

 : دیبلع یسخت به را دهانش آب نفس

 . یب یب سالم-

  ؟ یخوش ؟ دا یخوئ!  رودوم.  یب یب سر یم بالت و درد سالم-

 .  بدهد نشان خوشحال را خودش کرد یسع نفس

  ؟ یخوب.  امان و امن زیچ همه.  یب یب ام یعال-

 : آمد وجد به او سرخوش یصدا با یب یب و دیخند سپس

 ( ؟ ییکجا ؟ خوبه شوهرت) ؟  یکجن ؟ خوئه ات رهیم! خوئوم ها-

 !  الحمدهللا.  یب یب خوبه اونم-

 : دیپرس یب یب



 (  رهیگ ینم جا دلم یستین خونه یوقت.  شده ذره هی برات دلم!) رهیگ ین جام یستین هونه!  دهیاو ذره هی تیس دلوم-

 . دیچک نفس چشم ی گوشه از اشک قطره کی

 : افزود لرزان یب یب

.  مادر خوش منم دل یباش خوش تو! ) ابد تا بخوسوم راحت بنم سرم!  خوم ین یچیه ید.  دا خوش   هم مو دل یبو خوش-

 ( رمیبم و نیزم بزارم سرم راحت خوام ینم یچیه گهید

 : کرد پاک را اشکش دست پشت با نفس

 ؟ دارم یبرم سرت از دست یکرد فکر.  نکنه خدا ؟ یب یب ا  -

 : دیخند غش غش یب یب

 ( نکن یباز بچه یدار شوهرت گهید! ) نکن یبوز بچه!  یدار رهیم ید تو-

 : گفت یلرزان یصدا با نفس

 .  یب یب یدار واسم خودتو یجا تو-

 !  خودش مانند درست!  وابسته او به و است حساس یب یب دانست یم

 : آورد نییپا را شیصدا یب یب

 ( تهیچ واسه یب یب.  شوهرت بغل برو گهید نه) ؟ چنته یس یب یب ید! ات رهیم بغل برو ید نه-

 !  دیخند بفهمد او نگذاشت اما گرفت شدت شیها اشک نفس

 .  برم قربونت یاله-

م واش کار بده ؟ کجنه شاهاب آ-  ( دارم کار بهش بده یگوش کجاست شهاب آقا. ) دار 

 ؟ جان-

 ( پاگشا یبرا کنم دعوتتون خوام یم!)  پاگشا کنوم دعوتتون خومیا-

 یقلب ی خواسته.  است رفته گذته شب شهاب که دیبگو یب یب به توانست ینم.  دیچک نفس یگونه یرو گرید اشک قطره کی

 .  نباشد انیجر در یب یب که بود نیهم هم شهاب خود

 .  برگرده یک ستین مشخص رونیب رفت صبح .   حساس و سخت یلیخ کارش شهاب که یدون یم یب یب-

 ! رفت وا یب یب

 (؟ امروز نیهم سرکار رفت.  بابا یا) ؟ اَمرو یهم ؟ سرکار ره.  یبوم  -

 مییآ یم جون یب یب میستین بهیغر که ما ننداز زحمت به رو خودت اصال.  رهیبگ تماس باهات گم یم برگشت.  یب یب آره-

 .  میزن یم سر بهت خودمون

 ! خورد یم غصه کند یم هیگر دارد او که دیفهم یم یب یب اگر.  دیگز را لبش درون از

 ( من واسه ادیب یدار یدرد هر! ) میس ویب قضات-

 .  کرد زمزمه یا نکنه خدا

 ( بگه بهم بگو رعنا به یداشت کار! ) بگه میس بگو اتیدَ  وه یداشت کار دا-

 .  چشم-

 ( یایب تا در به چشمم.  برسون شهاب به سالمم! ) یویب تا دره به ام هیت.  برسون شاهاب آ به سالمم-

 ی صفحه به.  کند یحالج را یب یب و خودش یها حرف که نیا به!  بود محتاج سکوت نیا به ؛ کرد قطع که را تماس

 .  کرد مکث شهاب ی شماره یرو و کرد نگاه لشیموبا



 !  بود خاموش ؛ گرفت را اش شماره

 گرم کتاب از پر ی قفسه با را سرش قهیدق چند دینفهم.   ستینگر اقیاشت با را شهاب یها کتاب ی قفسه ؛ دیکش اتاق به یدست

 شده کتاب جذب قدر آن کرد حس.  است کتاب خواندن مشغول و گرفته دست یتو را یکتاب که گذشت ساعت چند دینفهم ، کرد

 که ییها حس همان و خوانده را کتاب نیا برگ به برگ شهاب که نیا فکر از.  کند جدا خودش از را آن تواند ینم که است

 ال از نو یدیرس سر.  شد قیتزر پوستش ریز به یندیخوشا حس کرده تجربه کتاب نیا خواندن با کند یم تجربه دارد خودش

 بانیگر که یتنگ دل و متفاوتش یمتاهل روز نیاول حال و حس از کرد نوشتن به شروع خودکار با و برداشت ها کتاب یال به

 دیایب است ممکن آن هر ؛ بزند زنگ شهاب است ممکن آن هر که کند یشمار لحظه توانست یم حال که نیا.  بود شده رشیگ

 ! 

 : گفت حال همان در کرد یم سر را اهشیس چادر گوهر ؛ شد نواخته در به یا تقه

 ؟ که ینشد آماده هنوز-

 : بست را کتاب شتاب با نفس

 .  شرمنده رو زمان گذر دمینفهم اصال یوا-

 : داد تکان یسر گوهر

 خودت خونه میر یم بعدش بازار میر یم اول شو آماده رایحم اتاق گذاشتم برات لباس دست چند!  نکن عجله.  نداره یبیع-

 ! یاریب یداشت اجیاحت یزیچ

 . چشم-

 ! روشن چشمت-
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 : نشست لبش یرو یمحبت با لبخند دنشید با نیحس حاج ؛ کرد عوض را شیها لباس

 . دیباش خودتون مواظب-

 . باباجان

 قند بودند رفتهیپذ را او اش خانواده اما نبود کنارش شهاب که نیا ؛ نشست یم دلش یتو یبیعج حس دیشن یم که را جان بابا

 کهنیا فکر از.  باشد شینما اشهمه دیشا!  نداشتند دوستش قلبا دیشا هرچند داشت خانواده حال.  نشست یم دلش یتو

 . بود خودشان یپرورده دست شهاب!  نبودند بلد شینما خانه یاهال نیا نه اما ؛ شد یحال کی دلش ته باشد شینما

 !  زد حرف گوهر و شد نیماش سوار

 مانند یزن با کرد ینم را فکرش وقت چیه.  استعداد و ذوق و یاطیخ از!  نگارشان و نقش و رنگ و جنس و ها پارچه از

 زن کی ؛ کرد نگاه او رخ مین به.  اوردیب رونیب به خودش با را او کرد ینم فکر.  باشد داشته یمشترک صحبت خانم حاج

 .  کرد حس شدیم را بودن یحام و مادرانه لطافت شد یم بودنش قیدق و بودن یجد پس در که قیدق و یجد

 از را ها رنگ و داد یم نظر حوصله با نفس.  خواست مشورت پارچه انتخاب در او از گوهر ؛ دندیرس سرا پارچه به یوقت

 گوهر و دیکش دست ییمویل ی پارچه کی یرو نفس.  بدوزد دخترانه رهنیپ اسی یبرا خواست یم گوهر.  گذراند یم نظر

 .  آمد یم اسی روشن پوست به ییمویل.  آمد خوشش او ی قهیسل از انگار

  دیکشیم دست پارچه یرو  ؛ گرفت را نفس چشم یبرق و زرق پر ی پارچه

 به و دیکش قیعم نفس!  کند یمادر نفس یبرا بود خواسته او از شهاب که افتاد یروز آن ادی به ؛ کرد نگاه نفس به گوهر

 ! رفت او یسو

**** 
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 هوالقادر

 

 نیبهتر به را خواست یم او از که یکار و کرد یم گوش شیها حرف به حوصله با!  نبود نابلد داد یم نشان که هم ها قدر آن

 شیها لب یرو از لبخند اما شد یم آب ذره ذره روز هر هفته چند نیا در که او یسو به ینگاه مین.  داد یم انجام ممکن شکل

 خواسته ازش که ییها قسمت نخ و سوزن با و بود فشیظر یها دست مقابل اسی رهنیپ ی پارچه.  ستینگر رفت ینم کنار

.  افتاد ینم دهانش از چشم گفتند یم او به هرچه.  کنند حال خوش توانستند ینم رقمه چیه را دختر نیا!  دوخت یم را بود

 بالش به سرش خسته شب رفت یم دفتر به صبح از ربات مانند.  کرد ینم یفرق چیه نبودنش با بودنش اما بود جمع یتو

 سر گوهر یها پارچه و یاطیخ چرخ با ای و ؛ بود شهاب ی خانه کتاب سرگرم اش یکاریب اوقات.  کرد یم غش دهینرس

 .  کرد یم گرم را خودش

 مادر؟-

 : برداشت چشم یرو از را نکشیع گوهر

 . توست با گوشم-

 .  افتاد دامن نیچ جان به و گرفت دست یتو را سوزن بود نییپا سرش که طور همان نفس

 ؟ دیبد ادمی هم مردونه رهنیپ دیتون یم-

 . بود فکر یتو نفس.  برد باال را شیابرو یتا کی گوهر

 .  دم یم ادتی اسی رهنیپ بعد!  حتما ؟ نه که چرا-

 ادی به کرد یم تن وقت هر که.  بدوزد مردانه رهنیپ کی شهاب یبرا خواست یم دلش.  نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند نفس

 را اش یآشفتگ ؛ نشست دلش یتو یخوب حس.  داد تکان یسر بود شده او ی زنانه حال و حس ی متوجه که گوهر!  فتدیب او

 .  دیند چشم به او یسو از یاعتراض بار کی اما!  کرد یم درک ؛ دیفهم یم

 . جان نیا شام که شب هرجمعه عادت طبق.  شن یم جمع همه شب-

 : داد تکان یسر نفس

 . خدمتم در دیخواست یکمک-

 یها گوش اما دینشن هم خودش یحت که آرام قدر آن.  کرد نجوا آرام را یخال شهاب یجا ی زمزمه و دیکش قیعم نفس سپس

 ! قیدق و بود زیت یادیز گوهر

 .بود یشخص با یپرس احوال حال در ؛ دیرس نفس گوش به نیحس حاج یصدا

 " ؟ شهاب ؟ بابا یخوب تو" 

 گوهر.  شد خارج دهانش از یآرام آخ و رفت فرو انگشتش گوشت یتو سوزن یزیت دم همان و کرد بلند سر هوا یب نفس

 . کرد دنیلرز به شروع شیها دست نفس ؛ گرفت نظر ریز را او حرکات

 ؟ بود گرفته تماس شهاب ؛ کرد نگاه گوهر به ناباروانه.  شد ینم انجام یراحت به بازدمش و دم



 یها سوال عالمت ی همه یرو بر دییتا مهر حرکتش نیهم و بست نانیاطم با را شیها چشم گوهر ؛ نشست لبش یرو لبخند

 .  شد نفس ذهن

 ؟ خودت با یکرد چه-

 یها تپش!  بود حس یب قدر چه ؛ بود برده ادی از را دردش.  کرد جلب خودش به را نفس ی توجه انگشتش از یجار خون رد

.  زد یم حرف هم او با شهاب حتم به ؛ شد بلند یصندل یرو از آرام.  دندیکوب یم اش نهیس به را خودشان مهابا یب قلبش

 هفته چند نیا در که یدیمف یکارها و نبود او که ییروزها ؛ گفت یم شیبرا تلفن پشت از را داشت دلش یتو یدلتنگ هرچه

 شهاب که یا خانه یها آدم با روابطش بودن خوب از خواست یم یحت ؛ شد یم حال خوش شهاب دانست یم.  بود داده انجام

 یم را او یبو که یبالش یرو سر ها شب و شده اخت دشیجد اتاق با که نیا از.  دیبگو بود سپرده امانت دستشان به را او

 . گذارد یم دهد

 یم چه نیحس حاج دیفهم ینم.  ستادیا او سر پشت منتظر!  بود ستادهیا پنجره کنار نیحس حاج شد خارج اتاق از زده ذوق

 به رفته وا نفس.  کرد راقطع تماس تعجب کمال در و دیشن را است امان و امن زیچ همه او یها سوال جواب در تنها!  گفت

 : گفت ناباروانه نفس دنید با برگشت نیحس حاج.  دوخت چشم او تلفن

 ؟ ییجا نیا دخترم-

 : گفت آرام نفس

 ؟ جان پدر بود شهاب-

 .  داد تکان یسر نیحس حاج

 .  بود خودش. بابا بله-

 را سوزن خواست یم دلش! کور دشیام.  بود یخال بادش عمال بود شده قطع تماس که حال ؛ دوخت چشم او به منتظر نفس

 . کند فرو دستش گوشت یتو

 : افزود نیحس حاج

 .  لتیموبا به گرفته تماس اول ایگو.  کنه قطع عیسر شد مجبور اومد شیپ براش یکار جان بابا-

  ؟ رمیبگ رو اش شماره االن تونم ینم-

 .  داد تکان نه نشان به یسر نیحس حاج

 .  کرد یم قطع رو تماس عیسر دیبا خدا ی بنده منتها.  بود احوالت یایجو.  رهیبگ تماس خودش یباش منتظر دیبا.  دخترم نه-

 که بدهد نشان یزیچ بود سخت قدر چه.  نشست شیگلو یتو یبد بغض! بود شکسته درون از ؛ نشست لبش یرو لبخند نفس

 .  ستین تیواقع در

 .خوبه حالش الحمدهللا.  شماست با حق.  دیگ یم درست-

 شانس از اما بود افتاده اش یگوش یرو یا شماره ؛ کرد نگاه لشیموبا به.  بست آرام را در و رفت اتاقش یسو به سپس

 ؛ گرفت وضو و رفت یبهداشت سیسرو یسو به.  شد یم زیلبر صبرش داشت گرید ایخدا.  بدهد پاسخ که بود دهینشن بدش

 یرو را رایحم نماز چادر و کرد پهن سجاده!  نبود مهم گرید اما کردند یم ییخودنما گونه یرو یشتریب شدت با شیها اشک

 خدا خود از.  گرفتند شدت شیها اشک قنوت هنگام.  است بخش آرامش نماز که بود دهیفهم خانم حاج از ؛ گذاشت سرش

 خدا از شهاب برگشتن سالمت یبرا.  بماند شهاب منتظر بود داده قول که طور همان که.  کند عطا او به یصبر تا خواست

 . خواست کمک

 .کند آرام را خودش چگونه دانستینم گرید
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 . زیچ چیه با. کند عوض زیچ چیه با نبود حاضر را حالش آرامش بست را شیها چشم ؛ دیکش دراز سجاده یرو نماز از بعد 



 . نبود شهاب جانب از یخبر یگرید نه اما ؛ کرد نگاه لشیموبا  صفحه به بار هزاران شب خود تا

 .  ردیبگ تماس توانست ینم یحت که بود شلوغ قدر آن سرش

 .  آمد یم شان خانه به کوچولو اسی امشب دانست یم ؛ دیرس گوشش به خانه زنگ یصدا

 . بکشد صورتش و سر به یدست و اندازدیب ینگاه خودش به نهیآ یتو نبود بد ؛ نشست لبش یرو لبخند اسی یادآوری به

**** 

 

  ؟ نفس-

 قدرشناسانه و زد برق نفس یها چشم.  گذاشت دستش مقابل را داشت دوست او که یتنقالت از پر بشقاب رایحم.  کرد بلند سر

 : کرد نگاهش

 .  یدیکش زحمت.  نکنه درد دستت یوا-

 : زد یچشمک رایحم

 . نکنه تخم و اخم سرم پشت باشم داشته هواشو دیبا ؟ میندار شتریب که ینقل و کوچولو عروس هی کنم یم خواهش-

 که ییها عکس یرو و نشست زیم پشت ها ساعت تا رایحم رفتن از پس.  کرد تشکر گرید بار کی و دیخند غش غش نفس

 که ساعت دنید با و کرد بلند سر.  برد ادی از را زمان گذر که بود ختهیر سرش یرو کار قدر آن.  کرد کار بودند کرده انتخاب

 سو دو هر از را شیها دست و گذاشت دهانش یتو یشکالت.  برد باال را شیابروها داد یم نشان را ازظهر بعد سه از ساعت

 .  داد اش خسته تن به یقوس و کش و دیکش

 او از یامیپ نه که یروز هشت و ستیب.  گذشت یم شهاب رفتن از یروز هشت و ستیب درست امروز با ؛ کرد نگاه میتقو به

 ینم یطیشرا چیه تحت نه را اش یدلتنگ اما را اش مشغله را کارش ؛ کرد یم درکش!  یزنگ یحت نه و بود کرده افتیدر

 .کند درک توانست

 یم را خواست یم که یا مردانه یها پارچه دیبا امروز ؛ دیکش قیعم دم ؛ بست را شیها چشم و گذاشت زیم یرو را سرش

 . بدوزد مردانه رهنیپ نیچند شهاب یبرا خواست یم دلش.  دیخر

 ، برداشت زیم یرو از را دفتر دیکل شیکارها اتمام از بعد ؛ گرفت یم یباز به را جانش و روح یشتریب قدرت با بودن زن

 .  بست را سالن یها چراغ و نهاد دوش یرو را فشیک

 از شتریب بود داده ادی دوختن و یاطیخ او به حوصله با خانم حاج یوقت از ؛ زدند یم لبخند شیرو به ها پارچه ، رفت بازار به

 بالش به سرش ها شب که دیکش یم کار خودش از قدر آن.  کند الیخ و فکر تر کم تا کرد یم گرم را خودش سر شهیهم

 یک دیفهم ینم که فکر قدر آن کرد یم فکر صبح یها کینزد تا یخستگ همان با هم ها شب یبعض.  رفت یم خواب به دهینرس

 . رفته خواب به

 و مردانه دست یتو دستش.  بود شان یعروس یها عکس ؛ ستینگر بود فرستاده شیبرا رعنا که ییها عکس به یدلتنگ با

 به ها عکس شد یم دلتنگ وقت هر.  نداشت حد که کرد یم خوب را حالش عکس نیا قدر آن!  شد یم گم شهاب بزرگ

 اما بود معذب یکم تشیجد و او از هرچند ؛ برد یم خانم حاج یبرا دیخر یم و کرد یم هوس هرچه.  دندیرس یم ادشیفر

 که کرد یم برخورد او با یعاد قدر آن. کرد یم گرم دل را او امر نیهم و دیفهم یم رفتارش و حرکات یتو از را یمهربان

 . بوده خانه نیهم یاعضا از یکی ها تر قبل از هم او ییگو

 . نشست خودش سپس داد یجا را شیها دیخر اول و گرفت یدربست یتاکس ؛ بود یکیتار به رو هوا

 صورت به و یدلتنگ هزاران با بار کی ساعت چند هر چرا دانست ینم ؛ چسباند شهیش به را سرش ؛ گذشت هم امروز

 با.  بود روشن دیام دلش یها ته آن هنوز اما ستین یخبر دانست یم هرچند.  زند یم زل لشیموبا ی صفحه به ناخودآگاه

 . دیکش کالفه پوف لشیموبا شدن خاموش

 یکمرنگ لبخند.  آمد یم استقبالش به خانم حاج آمد یم رونیب از که شهیهم مثل ؛ زد را خانه زنگ.  دیرس خانه به که یهنگام

 : گفت نفس و زد لب یدینباش خسته خانم حاج نشست لبش یرو

 .  دیباش سالمت-



 ! یکرد رید-

 که دهد یم نشان آرام را خودش قدر آن اما است چگونه او دل حال دانست یم خانم حاج فقط درآورد پا از را شیها کفش نفس

 . نشود حالش ی متوجه یکس

 . رفت در دستم از زمان گهید دیببخش.  بودم دفتر هم وقت رید تا.  بازار رفتم! بله-

 . کرد تیهدا سالن داخل به را نفس ؛ زد لبخند گوهر

 : دیکش یسرک حال همان در گذاشت کانتر یرو را یخوراک یها دیخر نفس

 ؟ ومدین جون رایحم-

 . نماز سر.  اتاقش تو اومده چرا-

 ؟ یکرد کارا چه خبر چه-

 . بدهد ها پارچه به نسبت را نظرش دنید از پس خواست او از و زد یم حرف بود دهیخر که ییها پارچه از ذوق با نفس

.  دارد دوست یلیخ دانست یم.  آورد آلبالو شربت شیبرا گوهر.  درآورد حرکت کی با را اش مقنعه و نشست مبل یرو

 .  رفت ینم کنار لبش یرو از لبخند گوهر.  کرد تشکر و کرد نگاهش قدرشناسانه

 . زنم یم خودمو ی هیآتل منم شاهللا ان. کنم همت قبل از شتریب دیبا هست یعکاس یبرا سوژه.  شکر خوبه هم کار-

 : افزود و زد لب ییخدا دیام به گوهر

 . ات اندازه نمیبب کن تن برو رو واست دوختم که یرهنیپ اون.  کن عوض لباسات پاشو-

 : کرد نگاه گوهر به ذوق با دیدرخش شیها چشم نفس

 ؟ شد آماده زود قدر نیا.  نکنه درد دستتون-

 . نداشت بود راحت ها آن در که ییها لباس دنیپوش یبرا یمنع بودند خودشان یوقت ؛ داد تکان یسر گوهر
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 ؟ اس اندازه نمیبب ایب کند تن جا اون برو.  نفس خودمه اتاق یتو_

.  رفت آشپزخانه یسو به انیگو یعل ای و نهاد شیزانوها یرو دست خانم حاج ؛ گذاشت زیم یرو را شربتش وانیل نفس

 شده یهمان گرفت خودش مقابل و برداشت تخت یرو از را رهنیپ و رفت گوهر اتاق یسو به.  ماند جا مبل یرو اش مقنعه

 تن را رهنیپ و درآورد را شیمانتو شتاب با.  نداشت شیها لب یرو از رفتن قصد رقمه چیه لبخند ؛ خواست یم دلش که بود

 .  رفت گوهر یسو به دو با و کرد رها کش بند از را شیموها بود شیزانوها یرو تا رهنیپ.  زد

 . گفت ییماشاال و نشست لبش یرو یمعنادار لبخند دنشید با رایحم

 : دیپرس.  کرد نگاهش دارانهیخر گوهر

 ؟ یراحت ؟ یدار دوستش-

 : دیکش رهنیپ دامن به یدست نفس

 . باستیز یلیخ نکنه درد دستتون.  شده خوب یلیخ بله-

 : افزود طنتیش با و داد تکان یسر رایحم

 ! آد یم بهت قدر چه.  دختر باستیز تو تن یتو-

 :گفت رایحم که کند عوض را لباسش و برود کرد قصد نفس



 .  باشه تنت بذار-

 :کرد بند رهنیپ به را شیها دست معذب نفس

 . آخه-

 .  آخه یب آخه باش راحت-

 : بست را قابلمه در گوهر.  انداخت گوهر به ینگاه نفس

 . آد ینم یکس.  باش راحت-

 .  داد تکان یسر نفس

 .  داد تکان یسر و کرد نگاهش طنتیش با آشپزخانه یتو از رایحم

 ؟ یدار رو وقتش.  خواد یم کمک ازت هم یبعد کار یبرا بگم بهت گفت زد زنگ امروز گفت یجبار خانوم-

 حوصله.  شد بلند و گذاشت ینیس یرو را جمع را زیم یرو یها ظرف و برداشت را شربتش وانیل و نشست مبل یرو نفس

 همان در. دیاین سراغش به یمنف و مزاحم افکار گهید که کند کار گرم قدر آن را خودش سر نبود بد اما ؛ نداشت را سابق ی

 : داد قرار مخاطب با رایحم برگشت که حال

 ... اتفاقا ؟ نه که چرا بله-

 او به قدر آن.  نبود شیب یتوهم یآر زد یم توهم.  شد معطوف سالن یسو آن به نگاهش بود ستادهیا آشپزخانه درگاه در

 نفس.  ستینگر کرد یم نگاه شیپا سرتا به نافذ و قیعم که یحال در یحوال نیهم را او روزها نیا گرید که بود کرده فکر

 شده خالصه اش یزندگ مرد نگاه در جا همان ایدن.  دیشن ینم ؛ دیفهم ینم او اما زد یم حرف رایحم.  افتاد شمار به شیها

 ، خورد سر نیزم یرو یبد یصدا با دستش یتو ینیس.  کرد یم نگاه نفس به بزند پلک که آن یب که یحال در هم آن.  بود

 خدا وقت چیه.  بگذارد قلبش یرو دست و بکشد یآرام نیه نفس شد سبب یدست شیپ یها ظرف و وانیل شکستن یصدا

 آرام ؛ کرد نگاه دیدرخش یم ماه ماننده رهنیپ یتو که او به شهاب.  آمد یم رونیب حرارت بدنش از.  نبود یچلفت پا و دست

 .  داشت حق گفت یم او به هرچه!  داشت حق ؛ زد یم موج یبیعج یدلخور نفس نگاه یتو.   زد پلک

 . نخورد تکان شیجا از که گفت یم او به رایحم و بود بال قضا گفت یم خانم حاج

 .کند جمع را شیپا مقابل ی شهیش یها تکه و شود خم.  کند سالم.  کند چه بود مانده مستاصل نفس

 مگر.  است همسرش که نیا نه مگر.  بودند نگفته او به چرا ؟ بود آمده یک شهاب ؛ کرد دیتشد را استرسش قلبش یها تپش

  اوست؟ شهاب به کس نیتر کینزد خدا از بعد که نیا نه

 دیببخش و کرد جمع شتاب با نیزم یرو از را شهیش یها تکه و شد خم.  دیکش قیعم دم اما نشست شیگلو یتو یبد بغض

 پا و دست یب قدر چه... که هم قشنگش یا شهیش وانیل!  بود شده ناقص خانم حاج یسنت یها ظرف.  کرد همه به رو یآرام

 . شان همه انیم هم آن کرد جلوه

 . دندیلرز یم هنوز شیها دست کرد حس خودش کنار را پا دو ؛ داد یم ازار را او داشت افکار

! ریتحق یحت نه و بود خشم نه نگاهش یتو ؛ بود سرش یباال شهاب ؛ کرد بلند سر آرام.  بودند ختهیر صورتش یتو شیموها

 را نفس دیسف یها صندل شهاب.  داشت یم وا بودن آرام به را او اهشیس یها چشم یتو بیعج یگرما کی ؛ خوب حس کی

 !  حرف یب ، گذاشت شیپا مقابل

 :گفت خانم حاج. خورد را لبخندش رایحم

 ! متاسفم.  یبش زیسوپرا تا بهت نگم گفت راستیحم مقصر.  نباش ها ظرف نگران اصال. رهیخ-

 : دیخند زیر زیر رایحم

 ! کنه یم نگاه رو داداش چطور نگاه گهید آره-

 یتو را دستش آرام و کرد نگاه او بزرگ دست به.  دیبلع یسخت به را دهانش آب نفس ؛ گرفت نفس یسو به را دستش شهاب

.  کوباند یم اش نهیس ی وارهید به را خودش انهیوحش هنوز قلبش.  دیپوش را شیها ییدمپا و شد بلند و گذاشت او گرم دست

 !  آمده که شد ینم باورش.  ایخدا بود شده تنگ او نگاه یبرا دلش قدر چه



 . دهیبر را دستش بفهمد یحت که آن یب بود یجار انگشتش از که بود یخون به نفس نگاه رد ؛ فشرد را انگشتش شهاب
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 هوالصابر

 

 او به عیضا قدر آن کرد یسع نفس شدند؛ جمع زیم دور شام یبرا یهمگ یوقت د؛یکش یم خجالت نگاهش و شهاب از قدر چه

 یتو قلبش ؛ آورد نییپا را سرش. دید ینم را او که یوقت تا نه و نبود او به حواسش او که یوقت تا نه هم آن نکند؛ نگاه

 شهاب آمدن یبرا کمان نیرنگ یغذاها همه آن گوهر بود؛ نکرده خطور ذهنش به یحت که بود خنگ قدر چه.  زد یم دهانش

 او به نیحس حاج نگاه.  داد ینم نشان توجه زیچ چیه به گرید که بود اش یدلتنگ و خودش ریدرگ قدر آن. است دهید تدارک

 هم شهاب. کرد ینم شرکت یبحث چیه در که بود تفکراتش غرق قدر آن و کرد یم یباز شیغذا با ریز سربه که بود معطوف

 . داد یم پاسخ و کرد یم بلند سر دندیپرس یم او از یسوال که تفاوت نیا با نداشت او از یکم دست

 منتظرش قدر چه ؛ است فتادهین یاتفاق چیه انگار که کند برخورد یجور و ببرد ادی از را اش یدلخور و یناراحت بود سخت

 یدست زمان هم زد؛یبر برنجشش یرو خورش از یکم تا برد شیپ را دستش فکر یب. کرد یم چه آمد یم سرش ییبال اگر! بود

 ینگاه مین نفس. سوزاند یم را دستش شهاب دست حرارت. بود نیحس حاج با صحبت حال در خانم حاج. نشست دستش یرو

 یبرا زد حدس نفس کرد؛ خورش از پر را قاشق یمحتوا شهاب. برد عقب را دستش آرام و انداخت اش یدست کنار مرد به



 چشم مقابل دیکش یم خجالت ؛ کرد یآرام تشکر. شد یخال بشقابش در خورش یمحتوا تعجب کمال در اما زدیر یم خودش

 فرستاد یم دهان به را قاشق هر چگونه دینفهم. بودند زده دنینشن و دنیند به را خودشان و بودند کنارشان که ییها آدم یها

 به شروع را ها ظرف آرامش با و برد پناه آشپزخانه به و شد قدم شیپ ها ظرف شستن یبرا شام خوردن از بعد! دیبلع یم و

 آورده بار به شهاب یها چشم مقابل که یا فاجعه و گذشته ساعت چند به و داد هیتک نکیس به کارش اتمام از پس. کرد شستن

 به ، کند گوش شهاب یصدا به کرد یسع و ستادیا جا همان هجده دختران مانند خت؛یر فرو دلش یتو یزیچ.ستینگر بود

 :شد آشپزخانه وارد رایحم.بروند شان خانه به که دیبگو او به نداشت قصد انگار و کرد یم صحبت نیحس حاج با که ییاو

 . کردم دم یچا نیبش برو. زمیعز ینباش خسته-

 :نهاد آن یتو را ها وانیل و برداشت را یچا ینیس نفس

  ارم؟یب در یباز چلفت پا و دست بارم نیا دینگران-

 :گفت آرام شد کینزد او به و نشست لبش یرو یقیعم لبخند رایحم

 که ما داداش نیا زیبر یچا هی ایب حاال. یدار هم حق خب یشد هول.  نفس فهمم یم من روزت و حال. زمیعز نه دخترم نه-

 ! هارو ظرف یکن ینم ول آشپزخونه به یدیچسب!  نتتیبب تا شد خشک در به چشمش

. است شوهرش رفت یم ادشی که دیکش یم خجالت نگاهش و شهاب برابر در قدر آن شی؛راست داد تکان سر خجل نفس

 خواب به اش خانه یتو او آغوش در شب کی یحت شد ینم باورش که بود انداخته فاصله دو آن نیب قدر آن شهاب تیمامور

 :گفت پدرانه انداخت او جانب به ینیتحس پر نگاه دنشید با نیحس حاج.رفته

 . نکنه درد گلمون عروس دست. داره خوردن یچا نیا-

 یجور ای ؛ شد یم ساکت دید یم را او تا شهاب چرا نشست؛ لبش یرو لبخند. برود نیزم یتو و بشود آب خواست یم گرید

 بار نیم هزار یبرا را بغضش. نبود حقش نیا که خدا به ؛نبود حقش نیا نه. ستین او به حواسش انگار که کرد یم رفتار

 :گفت گوهر.داد قورت

  ؟یبرگشت الحمدهللا. بود یخال یلیخ جات-

 :دیپرس رایحم

  گه؟ید یهست-

. بود گذاشته جا ها آن یها صحبت انیم را گوشش اما!  اخبار ندهیگو به نگاهش و بود نشسته نیحس حاج دست کنار نفس

 یچا نداشت سراغ خودش از که یآرامش با و کرد کینزد دهانش به را دستش یتو شیچا وانی؛لبود شهاب جواب منتظر

 . دینوش

 . ستین مشخص-

 یپ در یحتم یرفتن نایقی شهاب یها آمدن بود رفتهیپذ گرید!  فردا نشد امروز رفت؛ یم دیبا پس! فشرد دست یتو را فنجان

 چشم. کرد یم عادت کم هرچند یها بودن نیا به دیبا کم کم. رفت یم دیبا و کرد شیرها که یا حجله شب مانند درست.دارد

 به تا شود بلند نداشت قصد شهاب انگار کرد؛ نگاه ساعت به.دینوش را وانشیل یتو یچا نیاخر تا و بست مکث با را شیها

 به خواب یبرا و گفت یدیببخش جمع به رو نیحس حاج کم کم کرد نگاه شانیهردو به مشکوک خانم حاج. بروند شان خانه

 یاعلی خانم حاج!  کرد یم چه دیبا ایخدا. دیخواب یم خودش اتاق یتو حتم به بود آمده شهاب که حال.رفت خوابش اتاق یسو

 :کرد شهاب به رو و گفت

 . مادر چشم سر قدمت که نییجا نیا امشب اگر-

 یب نفس قلب. رفت اتاقش یسو به و انداخت نفس جانب به ینگاه مکث با گوهر. کرد تشکر و کرد مادرش به ینگاه شهاب

. دید یم ها مدت از بعد را قشنگش عروسک. نداشت او از یکم دست هم شهاب قلب هرچند دیکوب یم اش نهیس یتو مهابا

 جلب خود به را نفس ی توجه صفحه یرو لهراسب نام ؛ شد روشن زیم یرو شهاب لیموبا د؛یکش صورتش به یدست نفس

 را شهاب ی عالقه مورد کتاب و رفت اتاق یسو به و شد بلند یصندل یرو از نفس اتاقش به رفتنش و رایحم شدن بلند با. کرد

 .نخواند را اشصفحه چند خواب قبل توانست ینم و بود شده مندعالقه کتاب نیا به هم او که بود آن اش ی؛جالب برداشت
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 یتو که یکتاب یسو به شهاب نگاه.  خورد جا شهاب دنید با برگشت در یسو به گرفت فاصله افکارش از ؛ شد باز اتاق در

 ! شد معطوف بود او دست

 دیبا کرد حس کرد او یها چشم به گرید ینگاه و کتاب به ینگاه نفس. بود رانهیگمچ نگاهش برد باال را شیابرو یتا کی

 : دهد حیتوض

 . یباش داشته کتاب نیا به یاژهیو حس یدار حق خوندمش یم بودم تنها که ییها وقت. قشنگه یلیخ کنمیم حس-

 .ستینگر قیعم او به و بست را در شهاب

 :  افزود نفس

 ! بالش نیهم! پتو نیهم تخت؛ نیهم یرو!بودم جانیا رو ینبود که یمدت-

 . شهیهم مثل! کنم حل خودم یتو خودم رو هامیدلتنگ گرفتم ادی...اما کنم افتیدر ازت یامیپ هی دیشا که! الیخ فکر هزارتا با

 ! نفس-

 :رفت عقب گام کی نفس

 ! شمینم مزاحمت! شهاب کن استراحت راحت... یراه ی خسته-

 !کرد نگاهش حرف پر شهاب

 !بمون-

 و زن هنوز تو و مندونن یم خونه نیا یتو همه یوقت االن نه اونم باشه، یدلخور با موندنم خوامینم!  شهاب نه امشب-

 ...شوهر

 . ستندین شوهر و زن جسمانا دیبگو نشد شیرو. فرستاد نییپا را سرش و دیبلع را حرفش

 با ؛ دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی بود شده اخت اتاق نیا با قدر چه کرد؛ نگاه شهاب اتاق به یدلتنگ هزاران با

 دلش یتو دیام نور رایحم یصدا دنیشن با و زد رایحم اتاق در به یا تقه و رفت رونیب اتاق از شده فرستاده نییپا یسر

 عکس نیچن منتظر انگار ییگو دنشید  با رایحم.  شد اتاق وارد خجالت هزاران با بست چشم و فشرد را در ی دسته ، نشست

 . ادیب تر کینزد داد اشاره و نشاند لب یرو یبار طنتیش لبخند باشد او جانب از یالعمل

 ؟ جونم-

 : کرد نگاه اطراف به نفس

 ... زحمت یب....جون رایحم-

 .  بود شده مظلوم یادیز ؟ دیبگو خواست یم چه

 ؟ شده یزیچ رهیخ-

 ؟ هست اجازه بخوابم جا نیا امشب خواستم یم-

. ستیچ او العمل عکس دانست ینم. دوخت چشم او به مستاصل و فشرد دست یتو را کتاب نفس.  کرد نگاهش رهیخ رایحم

 : افزود نفس

 ... شم ینم ناراحتم خدا به دیخوا ینم اگر-

 . باش راحت.  بردار پتو و تشک کمد یتو از.  یاومد خوش هم یلیخ زیعز نه- 

 : نشست لبش یرو لبخند نفس

 . یشب نصف شدم مزاحم. توروخدا دیببخش-

 : داد تکان یسر رایحم



 ... فقط زمیعز خودته به متعلق اتاق یمراحم-

 .  برگشت شیسو به آورد یم رونیب کمد یتو از یتشک که یحال در نفس

 : کرد اشاره رونیب به رایحم

 ... گذشت سخت بهت که مدت همه نیا بعد حاال اونم ؟ یش کیشر اتاق صاحب با رو اتاق یکی اون یخوا ینم فقط-

 :کرد پهن را تشک نفس

 .  ندونه زنگ هی قیال یحت منو که یوقت تا!  نه نخواد خودش یوقت تا-

 : گرفت یشتریب قیعم لبخندش رایحم

  ؟ یدار خبر خدا بنده اون دل از مگه تو-

 : نشست تشک یرو نفس

 !  دلشه یتو یچ شده باورم که عمل یتو کنه یم یکار-

 .  نفس یرفتیپذ طشیشرا با اونو تو-

 : گفت جانب به حق و کرد بلند سر بغض پر یها چشم با نفس

 ...  که حقمه اما.  رفتمیپذ شغلش با اونو من.  ندارم یاعتراض چیه تره زیعز جوتمم از برام که خودش جان به-

 :کرد زمزمه.  نشاند لب یرو یا مادرانه لبخند رایحم.  گذاشت شیپا یرو را ییتنها سال صد کتاب و نگفت را حرفش

 نشه.  گذشت ازش نشه!  دینبوس نشه.  دینبخش نشه دنشید با که ستین یقدر اون وقت چیه عاشق از معشوق یدلخور-

 . کرد یم فرار ازش نگاه با هرچند بود خودتون به حواستون امشب تموم.  نکرد نگاهش نشه!  نکرد بغلش

 او به.  گذاشت بالش یرو را سرش رایحم دانست ینم زیچ چیه گرید حال دانست ینم!  کرد گوش رایحم به حرف یب نفس

 به واضح قدر آن شد ینم شیرو اما ؛ رفت یم خواب به رید رایحم دانست یم.  باشد راحت و کند مطالعه را کتابش که گفت

 .  است فتادهین یاتفاق چیه انگار که کند برخورد یجور و کند فکر روشنش چراغ و یبغل اتاق

 

*** 

 

 نفس و داشتن عطش که یوقت تا نه.  رود خواب به بود نتوانسته را شب تمام.  دیشن یم را گوهر و رایحم پچ پچ یصدا

 دیلرز یم قلبش.  بود گرفته خود به را او نیریش یبو خوابش رخت که یوقت تا نه و ؛ داشت را یعسل چشم دختر آن دنیکش

 بزند دست لشیوسا به یکس که نیا از شهیهم.  زده لشیوسا به دست و بوده جا نیا نفس و نبود او که ییروزها آن تمام یوقت

 دلش او بسا چه داشت فرق همه با انگار ؛ نفس اما دانستند یم همه را مسئله نیا و داشت نفرت بگذارد اتاقش میحر به پا و

 اتاقش از ؛ بود صبح هفت کرد نگاه زیم یرو ساعت به.  شود کیشر او با را زشیچ همه را اتاقش را لشیوسا خواست یم

 : بود نیریش یچا دنینوش حال در رایحم ؛ رفت رونیب

 .  کنم دارشیب ومدین دلم.  مادر دینخواب درست شبید-

 چشم از سرخش یها چشم.  نبود او از یخبر اما گشت نفس دنبال به چشم با ؛ گفت ریبخ صبح و نشست یصندل یرو شهاب

 . نماند دور خانم حاج

  ؟ نفس-

 . کرد خانم حاج به ینگاه رایحم

 . خوابه-

  نشده؟ داریب چرا-



 : دینوش شیچا از یا جرعه رایحم

 . دفتر ببرمش امروز نکردم دارشیب گهید بخوابه نتونست.  بود شده خواب بد دبشب-

 .نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم شهاب
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 .  رایحم یبش قائل ضیتبع کارکنان هیبق و زنم نیب ندارم دوست من.  یش یم قائل ضیتبع جور نیا-

 .گذاشت شهاب مقابل یچا وانیل حرف یب گوهر.  برد باال را شیابرو یتا کی رایحم

 : زد لب بود نفس یدلتنگ از منشاش که یتیجد با شهاب

 . سرکار بره دیبا االن نیهم.  کن دارشیب برو-

 ...اما-

 .  یکن تخته رو دفترت در دیبا شه ینم که جور نیا!  رایحم میندار اما-

 .  کرد سکوت رایحم

 ! دفتر امروز نیهم بره دیبا.  کن دارشیب برو-

 :گفت رایحم

 کار خودش از جور نیا ستمین یراض خدا به.  کمه استراحتش کرده کار شهیهم برابر سه ماه نیا خدا ی بنده.  داداش اما-

 روش زنن یم رو بهش ام گهید یهمکارا کنار به ام هینشر و من دفتر یکارا.  کشه یم زحمت قدر چه دونم یم من. بکشه

 . ده یم انجام اوناعم یعکاس یکارها و بگه نه شه ینم

 !  رمیپذ ینم.  یبش قائل ضیتبع بازم که شه ینم لیدل نیا-

 .  بسته یرو از را رشیشمش شهاب دانست یم.  دیکش قیعم نفس رایحم

 ! داداش-

 .  کنه کار خواد ینم ارهیب در یباز شل جور نیا بخواد اگه-

 لنگ تا بخوابد که. دیرس یم حسابش به. شد یم کار به دست خودش دیبا. شد بلند یصندل یرو از و دینوش را شیچا شهاب

 که نکند عوض را شیجا خواست یم.  کرد یم هیتنب یروش به را او یها یباز بچه نیا دیبا. نبود ها حرف نیا از ابدا ظهر؟

 . بکند درک توانست ینم را نفس یها یباز بچه رقمه چیه.  برود خوابش

 قرار لپش ریز را دستش و بسته را شیها چشم که نفس به اخم با.  بود رفته فرو سکوت در اتاق ؛ کرد باز را اتاق در خشم با

 و بست مکث با را شیها چشم. ماند هوا یتو دستش که بزند در به یا تقه محکم تا کرد بلند را دستش ؛ ستینگر بود داده

 زمان هر از تر معصوم صورتش. دیبار یم او از آرامش و بود بایز هم خواب یتو یحت برداشت قدم شیسو به گرید گام کی

 . بود یگرید

 تکان نفس. کند دارشیب تا گذاشت او ی برهنه یبازو یرو دست ؛ کند نگاه صورتش به کرد یسع. فرستاد طانیش به یلعنت

 از نگاه توانست ینم جوان مرد و بود شهاب صورت یرو به رو صورتش حال. دیچرخ او یسو به شتریب و خورد یفیخف

 یباز بدقلق و بدهد تکانش خواست. شد حبس نهیس یتو نفسش ؛ دیلغز او یبازو یرو دستش ناخودآگاه. ردیبگ او صورت

 ...اما خواست یم دلش!  نتوانست. کرد ینم یاری دستش انگار اما اوردیدرب

 ییرو شیپ شهاب. نشد شهاب حضور ی متوجه یحت که بود نیسنگ قدر آن خوابش ؛ دیکش شیبازو به یدست خواب یتو نفس

 یم قدر چه.  دیکوب اش نهیس به یشتریب شدت با ناآرامش قلب تیوضع نیا یتو دنشید ؛ دیکش نفس صورت یرو دست ؛ کرد

 پشت با. اوردیب کم نفس که قدر آن ببوسدش گذاشت شیتنها که ییروزها قدر و کند بغلش که بود دلتنگ قدر چه!  خواستش



.  امدین دلش! نتوانست اما کند دارشیب تشر با که بود آمده! بست هم یرو محکم را شیها چشم و دیکش او یها لب یرو دست

 به خودش از او که نیا بر یمبن رایحم و خانم حاج حرف. بود آمده کوتاه زده اش یزندگ یتو که یحرف از بار نیاول یبرا

 . وستیپ قتیحق به نفس شدن فیضع دنید با دهیکش کار شدت

 . نرفته خواب به گذشته شب که بود مشخص که بود نیسنگ قدر آن خوابش

 یم ها آن ی همه. ردینگ سخت او به را امروز کی کند مجاب را او و کند داریب را نفس نگذارد که آمد نگران خانم حاج

 به راحت الیخ با توانسته او آمدن با حال و نداشته یصورت آن به یخوراک و خواب نبود او که یروز چند نیا نفس دانستند

 نگاه قیعم خوابش در غرق صورت به و کرد یم نوازش را شیبازو و زده زانو تشک مقابل که شهاب دنید با.  رود خواب

 اشپزخانه یسو به و شد دور در درگاه از آرام سپس.  کرد نگاهشان مکث با و نشست لبش یرو یا مادرانه لبخند کرد یم

 . کند ینم دارشیب شهاب که بود راحت الشیخ.  رفت

 به ییبایز نیهم به کند آغاز را روزش توانست یم حال.  دیکش شیرو را پتو و دیبوس قیعم را نفس یشانیپ و شد خم شهاب

 لب کنار اتاق یتو جا همان را ناآرامش دل هرچند!  رونیب و شد جدا او از آرام!  یا صحنه نیچن دنید با!  یزیانگ دل نیهم

 ! شود خواستنش منکر توانست ینم!  ازین از پر و بود مرد او.  بود گذاشته جا به نفس یها
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 هوالوهاب

 

 دهانش از یوا یا مانده؛ خواب که شد ینم باورش ساعت دنید با ، کرد نگاه را ساعت.  گشود را شیها چشم باره کی به

 ! نبود اتاق یتو رایحم ؛ کردن نگاه اطرافش به.  شد خارج

 و آرام خواب ها مدت از پس که گفت یم دیبا بود صادق خودش با اگر.  داد یم رخ شیبرا یاتفاق نیچن که بود بار نیاول

 را اتاق در کرد جمع سرش یباال کند شانه که آن یب را شیموها!  شتاب با ؛ کرد جمع را تشک.  بود کرده یسپر را یخوش

 نگاه ؛ دیکش رونیب کمد یتو از را اش مقنعه و مانتو ؛ برداشت قدم شهاب اتاق یسو به ؛ دیکش رونیب به یسرک و کرد باز

 لبش یرو یلب رژ ؛ دیکش یچشم خط.  بود یگرید زمان هر از تر روح یب یادیز ؛ انداخت نهیآ در خودش صورت به یاجمال

 نشیدورب تا بزند رو او به که نیا از دیکش یم خجالت گرید و بود دستش یتو هنوز رعنا نیدورب ؛ برداشت را فشیک.  نشاند

 . کرد یم پا و دست ینیدورب کی خودش و اد د یم پس او به را نشیدورب روزها نیهم دیبا!  ردیبگ را

 :گفت عجله با نفس.  شد متعجب  بود شده رفتن رونیب ی آماده که او دنید با گوهر

 .  بودم داده قول جا چند به برم دیبا موندم خواب.  سالم-

 : کرد نگاهش آرامش با گوهر

 .  کن استراحت. یبر ستین یاجیاحت امروز.  سالم کیعل-

 : ماند واج و هاج نفس

 .  دیکرد یم دارمیب کاش.  مونم یم عقب.  دارم کار یکل اما-

 : کرد نگاهش مهربان گوهر

 ! ینکن کار روز هی آسمون ره ینم نیزم استغفرهللا.  باش تیسالمت فکر به کمی بسه دخترجان-



 .  دید یم شیها چشم یتو را مادرانه یدلسوز کرد یم خطابش تیجد با گونه نیا گوهر یوقت ؛ زد یلبخند نفس

 .  ندادم جواب گرفته تماس بار شش دادم قول که یکس به خدا بنده.  آم یم زود رم یم-

 .  داد تکان افسوس نشان به یسر گوهر

 .  میبش تنها تا بودم فرصت کی منتظر.  داشتم باهات یصحبت رفتنت قبل ایب پس-

 :گرفت دست یتو را فشیک نفس

 .  رهیخ-

 : آورد نییپا را شیصدا گوهر

 شهاب هرچند!  یام نوه زن و یمن ی خانواده جز گهید تو االن اما نبود ندیخوشا ادیز تو و من ییآشنا نحو چه اگر نفس نیبب-

 .  کنم نگاه نتونستم نوه چشم به اونو وقت چیه بود اریشهر ی دوباره تولد من یبرا

 : کرد بغض نفس

 .  بپرسم خواست یم دلم شهیهم-

 : دیکش قیعم آه گوهر

 بحث االن اما.  دهینکش زمونه نیا از کم شهاب ام بچه.  اس تازه دلم تو داغش هنوز که ارمیشهر از فرصت سر برات گم یم-

 هست وقت تا.  کوتاهست یلیخ که ی  زندگ عمر سر من بحث.  شوهرته یشگیهم یها تیمامور و شما یزندگ شروع سر من

 خوبه قهر.  باشه ازین از پر مردت یوقت تا خوبه ناز  باشه ادتی.  بگذرون وقت باهاش شتریب ؛ باش شوهرت کنار شتریب

 هللا بسم ب هنوز که ی  زندگ یبرا اونم! غرب مرد و بخوابه شرق زن و بشه عوض خواب یجا که یوقت تا نه اما ی  زندگ یچاشن

 سرد و کرده پاره شتریب رهنیپ چندتا که یکس عنوان اما روابطتون یتو کنم دخالت خواستم ینم.  نشده خشک هنوز جوهرش

 عشق نیا یگرما تا بذار ؛ بشه سرد ازت مردت نذار.  بزنم حرف باهات که دونستم موظف خودمو هیزندگ نیا ی دهیچش گرم و

 رو بشه جدا شوهرت از خوابت یجا دینبا که اصل نیا نیکرد دعوا اگر یحت نیدلخور اگر یحت.  بکشه شعله هست خواستن و

 کن گرمش دل.  برگشته تیمامور از شهاب که یمدت همه نیا بعد اونم.  فتهیب شوهرت و تو نیب فاصله نذار!  بسپار ذهنت یتو

 نیا!  نکن غیدر خودتون از وقت چیه رو شانس نیا... کن میتقد رو یدار دوست که یزندگ اون بهش... خودت به... یزندگ به

 بهت رو ها حرف نیا داشتم دوست چرا دونم ینم اما!  یهست یعاقل و دهید ایدن دختر تو دونم یم بمونه خودمون نیب ها حرف

 .  بگم

 .  فرستاد نییپا را سرش.  سپرد گوش گوهر یها حرف به حرف یب نفس

 ... من-

 : دیپر کالمش انیم گوهر

  نه؟ مگه یمواقع نیچن یبرا زدن حرف اما یدلخور دونم یم.  کن فکر حرفام یرو-

 : داد تکان یسر

 . دیکن یم یمادر که ممنون!  بگم یچ چشم جز حرفاتون برابر در دونم ینم.  خانوم حاج شماست با حق.  ممنونم-

 : داد دستش به را بود کرده آماده یبرا که یچیساندو نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند گوهر

 . خدا امان در برو-

 !بود خوب حالش قدر چه.  شد جدا او از لبخند با

 انشیب قدر آن اما داشت تیجد چه اگر ؛ داد یم محبت یبو شیها حرف که نیا به.  کرد فکر گوهر یها حرف به را روز کل

 .  نشود گوش وجود ی همه با توانست ینم که بود وایش

 چه دانست یم که حال هم آن ؛ گرفت یم کناره او از شهاب دنید با یدلتنگ همه نیا از بعد که بود نشسته دلش یتو یدرد چه

 کرد یم دیتشد را خجالتش و خواست ینم را ها فاصله نیا هم او ؛ داد یم گوهر به را حق ییها جور کی.  است دلتنگش قدر

 مکتین یرو.  کرد دعوت همبر چیساندو کی به را خودش سخت یکار روز کی از پس و رفت رایحم همکار ی هینشر به. 

 شیاشتها گرید.  داد قل دهانش ی گوشه را بزرگش ی لقمه و افتاد شهاب ادی به ، زد چیساندو به یمحکم گاز ولع با و نشست



 دست اش شماره یرو و درآورد فیک یتو از را لشیموبا.  بدهد قورت را لقمه توانست ینم گرید که بود شده کور قدر آن

 دیکش
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 کینزد شیها لب به را عکس و ستینگر را شهاب عکس.  دیلغز شهاب نام یرو انگشتش اما ردیبگ را اش شماره کرد قصد

 کارش دانست ینم ؛ زد یم انیم در کی قلبش ضربان ؛ گرفت را شهاب ی شماره.  دیبوس را او یها چشم یرو آرام و کرد

 .  بزند حرف حاال نیهم او با دیبا دانست یم فقط است درست است اشتباه

 : دیچیپ گوشش یتو شهاب یجد یصدا بوق چند از پس

 ؟ بله-

 : زد لب بود کرده سرکوب که یدلتنگ با

 ! سالم-

 ! سالم-

 .  بود شده تنگ او جانب از اسمش دنیشن یبرا دلش قدر چه

 ؟ یخوب-

 .  دارد عجله که بود مشخص.  دیچیپ گوشش یتو خط یسو آن از شهاب زدن قدم یصدا

 . شکر-

 .  فتدین بود حواسش اما خورد سر نفس دست یتو یگوش

  ؟ افتاده یاتفاق-

 .  دیبگو چه بود مانده

 ... نه-

 .  میزن یم حرف خونه آم یم.  کنم قطع یکار من با اگر-

 .  زد یم چنگ شیگلو به قبل از شتریب لحظه هر بغضش

 : کرد زمزمه آخر ی لحظه تنها

 .  بشنوم صداتو خواستم فقط... شهاب-

 به یوقت شهاب که بود کرده فراموش کل به.  بست را شیها چشم و گذاشت قلبش یرو را یگوش.  کرد قطع را تماس سپس

 . ندارد را یعاد کردن صحبت تلفن وقت رفت یم اداره
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 خانم حاج حتم به.  فشرد را خانه زنگ گرید دست با و گرفت دست یتو را شیها دیخر.  شود یم ادهیپ که گفت راننده به رو

 . است دهیکش کار خودش از و آمده رید که کرد یم اش مواخذه

 فیک یتو از بود داده او به یدیکل دست قبل از شهاب آورد ادی به!  نبود کس چیه از یخبر اما فشرد را زنگ بار نیچند یبرا

 بزرگ تخت همان کنار روز کی که یاطیح ؛ انداخت بزرگش اطیح و خانه به ینگاه.  چرخاند قفل یتو را دیکل و آورد درشان

 نگاه.  گرفت یم دلش شد یم که غروب دم ، نشست لبش یرو لبخند.  بود خانه نیا عروس حال و بود آمده مهمان عنوان به



 نیا و نبود روشن خانه از یچراغ ؛ برداشت قدم خانه یسو به و بست را در.  دیکش قیعم دم و گرفت رنگ ینارنج آسمان از

 یرو را شیها دیخر ؛ کرد شانیصدا شد خانه وارد که یهنگام.  است رفته رونیب به او از اطالع یب خانم حاج داد یم نشان

 به.  بودند رفته یمهمان به نیحس حاج همراه به حتم به.  نبود دسترس در اما گرفت را خانم حاج ی شماره و گذاشت کانتر

 به یدست کرد زمزمه یآواز خودش یبرا لب ریز آمد یم خانم حاج باالخره.  کند عوض را شیها لباس تا رفت اتاقش یسو

 از یکی.  دیلرز قلبش شهاب مردانه یها راهنیپ انیم شیمانتوها از یکی دنید با ؛ گشود را درش آرام و دیکش شهاب کمد

 خواست یم ستینگر اطراف به خطاکار آموزان دانش مانند ؛ بود اش یشگیهم کار.  درآورد یلباس چوب از را شیها راهنیپ

.  بود دهید تنش روزید که بود یراهنیپ همان.  دییبو و کرد کینزد اش ینیب به را راهنیپ سپس ستین کس چیه شود مطمئن

.  شد نیعج تنش و جان به که تازه قدر آن ؛ بود تازه عطر یبو.  بود شده او تن به ختهیآم عطر یبو تنگ دلش قدر چه

 ...کرد زانیآو یلباس چوب به و کرد جدا خودش از را رنگ یا سورمه ی مردانه راهنیپ شتاب با ؛ دیرس گوشش به در یصدا
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 ... دارد ادامه

 

  

 

 .  میبزن حرف کمی ؟ نیخوب سالم

 

 روز کی کنم یم یسع.  من واسه نعمته بودنتون.  نظراتتونم یرایپذ نستاگرامیا میندار نقد گروه همچنان.  خدمتتون در هستم

 .  نداره یمشخص ساعت و مشخص روز.  بدم پارت ونیدرم

 

 هوم گهید نگم االن هم اسمش همراهتونم زا استرس و هست دیجد خودمم یبرا که گهید دیجد کار کی با شاهللا ان خسوف بعد

 ؟

 �😘�️❤کنم اپ یزود سمینو یم دارم یبعد یها پست
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 بیهوالحس

 



 

 را شیها دیخر و برد پناه آشپزخانه به.  کرد جلب را اش توجه نیماش شدن پارک و اطیح در شدن باز یصدا ؛ شد سالن وارد

 از بود پر خچالی. برداشت ظرف یتو از یشکالت و برد شیپ دست گذاشت، خچالی یتو را ها یخوراک.  درآورد لونینا از

 ؛ دیکش گردن کانتر پشت از. دیچیپ گوشش یتو در یباال زیآو یصدا. بودند گوهر و نیحس حاج حتما. داشت دوست که یتنقالت

 . نبود هم رایحم از یخبر انداخت ساعت به ینگاه

 ؟ نیاومد خانوم حاج-

 نگران باشد داشته را خانه دیکل یکس ای و باشد خانم حاج از ریغ یکس که نیا فکر با شد بلند یصندل یرو از. دینشن ییصدا

 یصدا ؛ دوخت چشم شد یم سالن به یمنته که ییراهرو به و بود ستادهیا سالن وسط.  نبود سرش یرو یشال که چرا.  شد

 . کرد برخورد او با شد وارد که شهاب دنید با اما اندازدیب سرش یرو و اوردیب اتاق از یشال کرد تند قدم و دیشن یم را ها قدم

 نگاه گریکدی به بزنند پلک که آن یب هیثان چند هردو. ستینگر او به کند سالم که آن یب شهاب ؛ کرد نگاه او به زنان نفس

 . کرد سالم آرام نفس. کردند

 .شد یمنته او یها لب به نگاهش و خورد چرخ صورتش یتو شهاب یهاچشم 

 ! یدیترس.  سالم-

 را او شیها مژه با انگار که زد یم پلک یجور ؛ نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند شهاب و کرد زمزمه یآرام ی نه نفس

 . کرد یم نوازش

 . خوردم جا اومده خانوم حاج کردم فکر یعنی-

 :افزود و گفت یآرام هوم شهاب

 ! نطوریا که-

 . کند تماشا را او تر راحت تا برد باالتر یاندک را سرش نفس

 : زد لب بردارد چشم او از که آن یب و زد پلک آرام

 . یاومد خوش-

 ! کوچکش دلبر بود بلد هم ها حرف نیا از پس ؛ شد تر قیعم یکم لبخندش شهاب

 ؟ نفس-

 . کرد یم شیصدا یخاص جور کی بودند نفر دو خودشان یوقت رفت؛ ضعف دلش

 ؟ جان-

 . دیخر یم جان به را ها نوازش نیا بست را شیها چشم نفس! دیکش او ی گونه یرو نوازشگر و کرد بلند را دستش شهاب

 . استقبالم یایب شهیهم دارم دوست-

 .ستینگر او یها چشم لرزان مردمک به و دیبلع را دهانش آب نفس

 :دشیبوس قیعم و نهاد او ی گونه یرو را شیها لب و شد خم شهاب

 ! اومدن به کنه یم گرمم دل قدر چه یباش منتظرم یوقت یدون ینم.  یکن باز برام درو-

 . کرد نوازش را لبش شست انگشت با شهاب ؛ دیگز را لبش نفس

 :زد پچ خودش مانند نفس

 !  یاین خبر یب که یشرط به!  شهیهم یباش در پشت تو که یشرط به اما!  استقبالت آم یم-



. بود حقش کالمش یتو یدلخور نیا که خدا به ؛ دیخر یم عمر آخر تا هم را نازش. زد او منتظر یها چشم به یچشمک شهاب

 خواستنش منکر توانست ینم. زد یم رونیب وجودش ی همه از گرما. بود بازنده شهیهم دختر نیا ناز از پر نگاهش مقابل در

 . داشت عطش او به نسبت شهیهم!  شود

 . کرد سد را راهش و بود زده هیتک در درگاه به

 : زد نفس ینیب به یا بوسه.  دیبخش گرما را صورتشان گرمشان یها نفس ؛ چسباند نفس یشانیپ به را اش یشانیپ

  ؟ نگفتم ای گفتم. باشم تلفن یگو جواب ادیز تونم ینم تیمامور یتو ای باشم اداره یوقت بهت گفتم قبال-

 . کاشت چشمش یرو بر را گرید ی بوسه سپس

 :کرد زمزمه یسخت به کرد حس صورتش یجا یجا یرو را او یها لب و بست را شیها چشم نفس

 !  یگفت-

 :افزود تیجد با شهاب

 یناراحت.  میکن یم حلش باهم هست یمشکل اگر.  میکن یم حلش هست یبحث اگر.  نداره معنا وقت چیه ما ونیم یدلخور گفتم-

 .. نداره معنا

 .  نشاند گرشید چشم به یگرید ی بوسه سپس

 ؟ نگفتم ای گفتم

 .  نکند سقوط تا کرد بند او رهنیپ به را دستش نفس

 !  یگفت-

 : نشاند شیابروها انیم یا بوسه شهاب

 نگفتم؟ ای گفتم. نداره یفرار راه چیه گهید نداره یبرگشت راه چیه گهید میزندگ تو یایب اگر گفتم-

 ! یگفت-

 : کرد باز را شیها چشم بغض پر سپس

 روز یحت شوهرم که نیا.  یند امیپ کی یحت بار کی که نیا.  یندون زنگ هی قیال منو یحت که ستین رسمش نیا اما-

 ... خواست یم دلم من دیشا.  نداره خبر هی یحت من به اومدنش

 .زد پس را اشکش دست با و دیچک چشمش ی گوشه از اشک سپس

 ینم تو.... اما.... کنارهم باهم.  بپزم یدار دوست که ییغذا نیبهتر برات.  خودمون ی خونه میبر خواست یم دلم من دیشا-

 ... کجاست... خوبه... سالمه که.... یچ یعنی شدن داریب ازت خبر هی دیام به روز هر یدون

 .  کرد جلب خود به را شانیهردو ی توجه تلفن یصدا لحظه همان و گرفت قاب را او صورت شهاب

 اشکش او مقابل که بود کرده نیتمر خودش با قدر چه.  رفت تلفن یسو به شتاب با و گرفت فاصله او از یدیببخش با نفس

 رفت اتاق یسو به شهاب.  است کرده هیگر او بفهمد مبادا که کرد یا سرفه تک بود خانم حاج ی شماره.  بود نتوانسته نچکد

 : گفت خانم حاج یپرس احوال و سالم از پس و ستینگر او یخال یجا به نفس ؛

 حاج دوستش به یسر هی هم رامسر میایب گرفت میتصم یحاج عصر گهید.  ستین خوب هیروز چند یحاج یمیصم قیرف حال-

 .  میکن یم عوض ییهوا و آب هی هم زنه یم یعل

 .  دیبگو چه خط پشت بود مانده واج و هاج نفس

 .  زد پلک بار نیچند

 ن؟یایم امشب.  رهیخ شاهللا ان-
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 .  مییآ یم هفته آخر تا احتماال.  مونم یم امشب نه-

 .  دیبلع را دهانش آب و کرد شهاب یخال یجا به ینگاه.  زد خی شیها دست نفس

 ؟ منه با گوشت-

 .  آمد خودش به

 .  بله بله-

 : افزود یرکیز با خانم حاج

 .  میمر دوستش شیپ رفته هم رایحم امشب-

 .  شد بلند مبل یرو از باره کی به نفس

 : گفت انهیدلجو خانم حاج

 به رو شیامانت بود وقتش گهید.  اونجاست شوهرت راحته دلم اما.  رفتنمون شد یا عجله دادم اطالع بهت رید که ببخش-

 ! بسپارم خودش

 یتو استرس نبود امشب هم رایحم که نیا فکر از ؛ بود شده داغ شیها گوش ؛ گذاشت اش نهیس ی قفسه یرو دست نفس

 . نشست دلش

 . بگذره خوش شاهللا ان.  کنم یم خواهش نه-

 دلش.  کرد یم درست شام و آمد یم خودش به دیبا.  دیکش گردنش به یدست ؛ نشست مبل یرو جا همان مکالمه اتمام از پس

 را را ها ازیپ.  نشود وقت رید هم و شود آماده زود هم که کند درست ییغذا چه دانست ینم.  بود اش گشنه و رفت یم ضعف

 را ها ازیپ و ختیر تانهیماه یتو روغن.  نبود شهاب از یخبر اما بود سالن به چشمش کی.  درآورد یا تابهیماه و کرد خرد

 . برد باال را شیصدا و کرد روشن را ونیتلوز ؛ زد یم انیم در کی قلبش ضربان ؛ کرد کم را شعله.  افزود

 ینم فقط ؛ دید یم تدارک شام یبرا آشپزخانه یتو آمده رونیب از شوهرش که یزن هر مثل او ؛ کند رفتار یعاد کرد یسع

 . بود شده مرگش چه قلبش دانست

 نظر خواست یم دلش!  باشد خوب یماکارون دیشا ؛ کند درست چه خواهد یم دانست ینم ؛ درآورد کرده چرخ گوشت یا بسته

 به سلایر اول نقش.  کرد یم پخش را خانم حاج ی عالقه مورد سلایر دو ی شبکه ؛ دیگز را نشیریز لب.  بداند هم را شهاب

 برگردد خواست یم را آمده راه آمد رونیب حمام از که دید را شهاب قامت ؛ بود باز مهین اتاق در برداشت قدم شهاب اتاق یسو

 دلش قدر چه.  کرد تنگ امنش آغوش به بردن پناه را دلش شهاب ی برهنه و ستبر ی نهیس.  کرد ینم یاری شیپاها اما

 رنگ اندازه نیا به آمده حمام از که شوهرش دنید با دیبا چرا.  نبود ها آدم ی هیبق مثل اش یزندگ چرا ؛ بود شده تنگ شیبرا

 لبخند.  ستینگر شهاب پهن یها شانه به و کرد خارج نهیس از باره کی به را نفسش.  کند پنهان را خودش و کند عوض

 خجالت اش زنانه افکار از.  بماند آغوشش یتو یمرز حد چیه یب بود او خواهان دلش ؛ نشست شیها لب یرو یمحزون

 .  نباشد خودت یبرا او تمام و یباش یمرد عاشق بود سخت.  گرفت اوج قلبش ضربان و دیکش

 قهیدق چند کاش یا کند لعنتش خدا ؛ بست را شیها چشم.  برگردد ای شود وارد دانست ینم ؛ ماند در ریگ دست یرو دستش

 تابهیماه کف به یحواس یب با را قاشق ؛ داد ادامه آشپزخانه یتو کارش به اخم با و برگشت را آمده راه.  بود آمده تر رید

 .  آخر آمد ینم رونیب اتاقش از چرا شهاب.  بخورند هم کرده چرخ یها گوشت تا فشرد

 آغوش در پشت از و ؛ نشست دستش یرو یدست ؛ زد یم پرسه افکارش یتو خودش و خورد یم تکان یحواس یب با دستش

 .  کرد مهار را او گرید دست با و نداد اجازه شهاب که برگردد خواست رفت، فرو شهاب

 یتو شهاب گرم نفس.  دوخت چشم ها ازیپ و ها گوشت کردن ولز و جلز به زده جانیه نفس ؛ داد تکان را قاشق آرامش با

 : داد قلقکش گوشش

  ؟یندار دعوا که ها چارهیب نیا با-



 .  دیبلع را دهانش آب یسخت به نفس

 ؟ نه یدار دعوا دمیشا-

 جواب منتظر هنوز دیبوس را اش گونه و شد خم.  بود نفس صورت مماس صورتش حال ؛ گذاشت نفس ی شانه یرو را سرش

 : گفت آرام نفس.  بود

 .  نه-

 ؟ کجاست حواست پس-

 .  دونم ینم-

 .  نشاند گردنش به یا بوسه شهاب!  بود شده دقت یب قدر چه!  اه
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 هوالقادر

 

 :نشاند گردنش به یا بوسه شهاب. دیچسب او ی گونه به را اش گونه ؛ کرد کج را سرش نفس.  کرد کم را شعله ریز شهاب

 ؟ یبود ستادهیا اتاق در دم چرا-

 ! یطور نیهم-

 .  بگذارد او سر به سر یاندک آمد ینم بدش ؛ نشست شیها لب یرو یکمرنگ لبخند شهاب

 .زد کنار را او ی شانه یرو یموها دست با

  ه؟یبد کار زدن دید ندادن ادی بهت-

 . باشد شده او ی متوجه شهاب که بود نکرده را شیجا نیا فکر.  ختندیر سرش فرق بر خی آب پارچ کی انگار

 !نه-

   . ستینگر بود داده قرار جوش آب ی قابلمه یتو که یماکارون یها رشته به و کرد خاموش را شعله ریز

 : افزود ؛ زد زل او یها چشم به برگشت شهاب یسو به سپس

 کردم؟ یم یاشتباه کار تو نظر از.  کردم یم نگاه شوهرم به.  نکردم نگاه رو یا بهیغر شخص-

 : داد جواب بود آمده خوشش کالمش صراحت و او یپروا یب یها چشم از که شهاب

 ؟ کرد کار چه دیبا دراز زبون یدخترا با یدون یم-



 که آن قدرت یحت.  شد او مات حرف یب دیکوب یم اش نهیس وارید به را خودش یشتریب قدرت با لحظه هر قلبش که نفس

 : گفت آرام کند عوض را بحث که آن یبرا گرفت شکل انشانیم سکوت لحظه چند.  نداشت بپرسد را دختر کار تقاص گرید

 ... نیحس حاج با که بدم اطالع بهت اومدم!  گرفت تماس مادر-

 دیبوس قدر چه دینفهم.  شد او همراه یک دینفهم و آمد خودش به ؛ شد بسته آرام شیها چشم.  شد داغ شیها لب باره کی به

 و شد دهیتن تنش دور نرم شهاب یها دست.  داد یشتریب شدت با را او ی بوسه هر جواب قهیدق چند دینفهم. شد دهیبوس و

 و باال شتاب با شان نهیس ؛قفسه کردند جدا ازهم را شانیها لب و آوردند کم نفس.  خورد گره شهاب گردن دور نفس یها دست

 .  بودند افتاده نفس نفس به هردو ؛ شد یم نییپا

 ینم ریس هم دنیبوس از. شدند قدم شیپ هم دنیبوس یبرا هردو بار نیهزارم یبرا و خورد گره شهاب یها چشم به نفس نگاه

 . کرد نوازش را نفس صورت شیها دست با و گرفت فاصله او از حرف یب شهاب. شدند

 ی قهیشق یرو را شیها لب و دیکش آغوشش یتو را نفس باره کی به.  گذاشت شهاب یها دست یرو را شیها دست نفس

 . نهاد او

 : زد پچ شهاب

 ؟ یکرد یم نگاه شوهرت به که-

 .نشست لبش یرو یمعنادار لبخند نفس

 : افزود شهاب. بست بله یمعنا به را شیها چشم

 ؟یکن یم نگاهش ،یکن نگاهش یاونجور بازم بخواد دلش یلیخ اگه چارهیب شوهر نیا حاال-

 اب یسخت به.  بود انشانیم ناگفته ییها حرف از یلیخ یایگو شهاب یها چشم.  کرد باز را شیها چشم و دیگز لب نفس

 :دیبلع را دهانش

 .  باشه نگاهم یرایپذ که وقت هر تا-

 : زد لب و دوخت چشم او به تیجد با شهاب

 .  بود شده تنگ واست دلم-

 بار نیا ؛ ستینگر او یها چشم یتو یقرار یب با.  کرد نوازش را زبرش شیر سرانگشت با و گرفت قاب را او صورت نفس

 : گفت شهاب.  گرفت فاصله او از قهیدق چند از پس.  شد قدم شیپ دنشیبوس یبرا که بود او

 . میخور یم یزیچ هی نکن خسته خودتو-

 : زد یخجل لبخند نفس

 ؟ یدار دوست یماکارون-

 دلش.  داشت ذوق او پخت دست خوردن یبرا اما نداشت دوست یماکارون.  زد شیرو به یچشمک و کرد نگاه قابلمه با شهاب

 . ندارد دوست دیبگو امدین

 !  یلیخ-

 : گفت و گرفت عمق لبخندش زده ذوق نفس

 . شه یم آماده االن-

 : گفت شهاب

 ؟ بخرم برم ؟ ستین کسر و کم یزیچ-

 :افزود و کرد زمزمه ی نه نفس

 . هست خچالی تو یچ همه-



 شام تر عیسر چه هر خواست یم و کرد یم حرکت سو آن و نیا به عجله با که او به دوخت چشم و نشست یصندل یرو شهاب

 . داشت نفرت ها رشته آن با یماکارون از یبچگ از. کند حاضر را

 داشت دوست یلیخ که یسنت ی سفره . دیچیپ فضا در یماکارون یبو کرد درست یرازیش ساالد نفس ؛ زد چانه ریز را دستش

 ؛ کرد امشبشان شام به ینگاه بود نشست شیرو به رو شهاب ؛ داشت یشتریب تیمیصم حس جور نیا کرد پهن یقال یرو را

 . دیمال بهم را شیها دست و گفت یا هللا بسم

 .  نکنه درد دستت! خانوم کرده چه-

 . دیکش او یبرا یماکارون از یکوه و برداشت را او بشقاب ذوق با نفس

 .  جانت نوش.  کنم یم خواهش-

 ینم را فکرش وقت چیه.  کرد کینزد دهنش به را یماکارون و برداشت را چنگالش درنگ یب ؛ بود گرفته اش خنده شهاب

 غذا نیبهتر ندارد دوست که ییغذا یسادگ نیهم به ، نیهم یعنی داشتن دوست ؛ باشد نیریش اندازه نیا به داشتن دوست کرد

 . کند یم ممکن را ها ناممکن اصال!  شود یم تیبرا

 امر نیتر مهم شیبرا باشد داشته دوست را پختش دست شهاب که نیا.  دیگنج ینم خودش پوست در دید را او اقیاشت که نفس

 .  بود

 که هم الحق.  گرفتند یم رنگ اش زنانه یها حس دید یم که را شهاب گاه یب و گاه یها توجه ؛ بودند خوردن مشغول هردو

 یب بوده موقع چه است خورده که یشام نیتر عاشقانه دندیپرس یم او از ها بعد اگر دیشا.  نداشت او از یکم دست خودش

 هوا به و شد دود خوبش یها حس ی همه شهاب لیموبا یصدا دنیشن با. کرد یم یتلق عمرش شام نیبهتر را امشب شک

 رفت لشیموبا یسو به و شد بلند ، کرد زیتم را دهانش دستمال با و گفت یدیببخش شهاب ؛ گرفت قلب تپش رفت
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 یتو لقمه.  برود دیبا او باز که است یکار قدر آن اش همه ها تلفن نیا که دانست یم تنها گفتیم چه او که دیشنینم نفس

 با که ییاو به بود شهاب به نگاهش! بود شده کور شیاشتها ؛ زد یم هم یالک را یماکارون یها رشته چنگال با.  ماند دهانش

 اما بود خط پشت یکس چه که دیپرس یم او از شیها چشم با ؛ دهد ادامه شامش خوردن به اشتها با خواستیم آرامش

 . داد ینم اجازه غرورش

 ؟ راهه به رو زیچ همه-

 . زد لبخند بود ذهنش شدن مشغول و او ی چهره حالت ی متوجه که شهاب

 ! هوم-

 :گذاشت کنار را دیترد بالخره نفس

 ؟ بود یک-

 ! یکار تماس هی-

 !  کرد سکوت نفس

 بودن کنجکاو ی متوجه شهاب کرد نگاهش پرسشگرانه لحظه چند از بعد.  بود غرق خودش افکار یتو نفس اما کرد شیصدا

 .  دیبگو او یبرا اش یکار یها تماس از توانست ینم.  شد او

 ! بود محرمانه-

 .  برد باال را شیابرو یتا کی نفس

 " نامحرم هم من البد"  که دیبگو آمد زبانش نوک تا

 .  بود آورده زبان بر را دلش حرف که آن از فارغ اما



 : گفت شهاب

 . برگردم دیبا که دم یم احتمال-

 ییبال اگر که نیا یبرا بلکه! خودش تنگ  دل و شهاب رفتن یبرا نه گرید ؛ گرفت یم حجم قبل از شیب لحظه هر نفس بغض

 به جنون کرد یم فکر اش یزندگ مرد نبود به بار هر که بود قیعم قدر آن داشتنش دوست کند؛ کار چه دیبا دیایب سرش

 . شد یم ور حمله شیسو

 : دیچک چشمش از اشک قطره کی

 .  باشه همراهت خدا-

 یتو قهیدق چند.  برد آشپزخانه به را بشقابش و شد بلند شیجا از نکند شیرسوا آن از شتریب اشکش که آن یبرا سپس

 .  دیپاش صورتش به آب و کرد باز را آب ریش ماند آشپزخانه

 خارج آشپزخانه از ؛ بود شده سرخ شیها چشم ریز و ینیب نوک ؛ کرد خشک را صورتش.  آمد ینم ییرایپذ سالن از ییصدا

 اش چانه ریز دست و ستادیا مقابلش تیجد با شهاب ؛ شد دهیکش دستش برود اتاقش یسو به تا فرستاد نییپا را سرش و شد

 : برد

 ؟ یکرد هیگر! نمتیبب-

 شده سرکش یادیز حال شیرو روبه رنگ یعسل یها چشم.  رافشرد او چانه شهاب و داد تکان نه یمعنا به را سرش نفس

 . بودند

 .  نه-

 ؟ کجا-

 ! اتاق-

. کرد رها آغوشش یتو را خودش که شد چه دینفهم ؛ زد پلک آرام نفس.  کرد نوازش را او گردن و دیلغز آرام دستش شهاب

 .  دیبوس را اش یشانیپ شهاب

 !  اتاق تو یبر خوام ینم.  یباش چشمم جلو ادیز دارم دوست برگشتم که حاال-

 به را او شهاب ؛ زد بال بال نفس قلب یرو یشاپرک.  کرد کینزد شیها لب به و گرفت دستش یتو را نفس دست سپس

 شهاب یها دست ؛ گذاشت او ی شانه یرو را سرش نفس ؛ نشاند شیپاها یرو را نفس و نشست مبل یرو ، فشرد خودش

 را کمرش که شهاب گرم یها دست یپ حواسش اما بود ونیتلوز به نگاهش.  کرد نوازش را کمرش!  بودند کاربلد یادیز هم

 . کرد یم نوازش

 . نشست وجودش یتو آرامش حس

 .  نشاند او ی گونه به یا بوسه جوان مرد

 ؟ یدار دوست باهم تو و من.  مشهد میر یم ییدوتا بشه تمام که پرونده نیا-

 .  کرد پاک را شیها اشک نفس

 ! باشم کنارت یهست هرجا دارم دوست-

 : کرد نوازش را شیموها شهاب

 که ینیا از بهتر تتیوضع خواد یم دلم منم. میباش داماد و عروس تازه کی مثل خواد یم دلم منم!  نفس رمیدرگ کمی االن اما-

 راحت زنم جانب از دلم بذار.  یبد زمان بهم کمی دیبا که ینیب یم ستین ایمه طیشرا که ینیب یم زمیعز یول.  باشه یهست االن

 ! آرامشم یبش آم یم یوقت بذار.  باشه

 :دینال یمشهود یدلتنگ و یدلخور با نفس

 ! یدون ینم خودت قیال منو!  شهاب یدون ینم خودت محرم منو هنوز تو-



 داشت دوست را حالتشان نیا قدر چه ، کرد یم نگاه او به باال از نفس حال ؛ کرد نگاه او به قیعم حرف نیا دنیشن با شهاب

 .  بود گرفته آغوش در را بود دنبالش به ها سال که یآرامش انگار. 

 : افزود نفس

 که ینیب ینم یحد در منو کنم یم احساس.... دل هم راز هم درد هم.  یبدون خودت محرم منو خواد یم دلم ؟ گم یم بد-

 ....یحت

 .بست خشم با را او یها لب و کرد کینزد او سر به را سرش ؛ شود تمام حرفش او نگذاشت شهاب

 یم شعله وجودش یتو یضعف چنان دشیبوس یم شهاب که بار هر.  کرد فرو او پشت پر یموها یتو را شیها دست نفس

 .  کرد یم سقوط حتم به نبود شهاب یها دست اگر که دیکش

 : چسباند او یشانیپ به را اش یشانیپ و کرد رها را شیها لب شهاب قهیدق چند از پس

 ... نفس یزمیچ همه!  یزنم.  یدلم محرم تو.  نزن حرفو نیا گهید-

 :کرد کینزد قلبش به و گرفت را دستش

 !ام عالقه و عشق حساب به بذار رو بشه هست که ینیا از تر آشفته ذهنت خوام ینم که نیا-

 :دیبوس آرام را شهاب یها چشم و گرفت قاب را صورتش نشست؛ لبش یرو یمحزون لبخند نفس

 .  کنه یم جا از رو قلبم یبر دوباره یخوا یم که نیا فکر-

 : زد اش نهیس ی قفسه به یا بوسه و گذاشت او ی نهیس یرو را سرش شهاب

 یمن یزندگ ی همه!  نفس یستین یکس کم.  یمحکم تو-

 : کرد نوازش را صورتش.  داد نشان او به را اندازدیب او جانب به توانست یم که ینگاه نیباتریز نفس

 ... شهاب-
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  داشت حرف هزاران نگاهش

 خواستن و یدلتنگ هزاران

 . بخواند شیها چشم از توانست شهاب که ییمعنا هزاران

 دست نداشتند قصد انگار که بود شیرایپذ قشنگ قدر آن نفس که یا بوسه ؛ داد یطوالن یا بوسه با را نگاهش جواب شهاب

 رفت ادشانی یحت ؛ کرد حلقه او گردن دور را شیها دست نفس و گذاشت شیپاها ریز دست شهاب.  بردارند هم دنیبوس از

 نگاه ؛ گذاشت تخت یرو را نفس بست شیپا پشت با را در و رفت اتاقش یسو به بلند یها گام با شهاب ؛ کنند جمع را سفره

 .  بود بس قرارش یب دل کردن وانهید یبرا نیا و زدند یم ادیفر را خواستن نفس

 نبودند کار یب هم نفس یها دست ؛ رفت نفس رهنیپ سمت به شیها دست ؛ یشتریب قدرت و شدت با بار نیا دشیبوس دوباره

 شهاب ؛ گفت یم یزیچ کی هرکدامشان اما کردند یم پچ پچ بود کوره بدنشان.  اوردیدرب را شرتش یت کرد کمک او به اول ؛

 ازین از پر هم هنوز نفس نگاه   ؛ ندیبب را نفس یها چشم بار نیهزارم یبرا خواست یم دلش ؛ گرفت فاصله نفس از زنان نفس

 یرو قیعم یلبخند و دیکش او گلگون صورت به یدست.  بود یزندگ یمعنا خود مرد، کی یبرا نیا و خواستن از پر!  بود

 ... همسرش امن میحر و آغوش ؛ خواست یم را آغوشش گشود هم یرو به را شیها دست نفس ؛ نشست لبش

 .  بود شانیها یوانگید شروع نیا و دیبوس را گوشش شهاب

 

**** 
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 یهوالبار

 

 که یشب عمرش یهاشب نیبهتر از یکی در هم آن!  شهاب آغوش و نگاه هم آن کند خالصه زیچ کی در توانست یم را تیامن

 در خون خودشان ی گذشته ساعت چند فکر از.  ستینگر اتاق سقف به و چسباند خودش به را پتو.  شدند یم یکی شهاب  او

 یکی توانستیم حال فشرد، خودش به و دیکش آغوش در را او شهاب شان رابطه اتمام از بعد که نیا.  دیجوشیم شیها رگ

 لبش دیکش دست تخت یرو اش یخال یجا به ؛ شد خارج اتاق از چه یبرا شهاب دانست ینم.  دهد نسبت خودشان به را شدن

 به و نشست تخت ی لبه.  شد اتاق وارد یکوچک ینیس با شهاب ؛ شد زیخ مین در شدن باز با.  دیکش قیعم نفس و دیگز را

 : دیپرس محبت با و کرد نوازش را بلندش یموها و برد شیپ را دستش.  کرد نگاه نفس

 ؟ یخوب-

 ! خوبم-

 : دیکش رنگش یصورت یها لب یرو دست.  بود پروا یب یادیز نگاهش

 ! دوباره دم یم دستت کار!  نکن نگام جور نیا-

 و گرفت دستش از را وانیل حرف یب نفس.  داد دستش به را وانیل و زد او به یچشمک شهاب.  دیخند و شد سرخ نفس

 . داشت دوست که ییها همان از ؛ بود داغ کاکائو ریش.  خورد شیمحتوا

 گرید دست و شد کینزد او به شهاب.  بودند داریب هنوز ها آن و شد یم صبح چهار گرید ی قهیدق یس ؛ کرد نگاه ساعت به

 . کرد رها را پتو و گرفت را بود داشته نگه خودش مقابل را پتو که را او

 ؟ یدار دوست-

 : دینوش ریش از یگرید ی جرعه نفس

 . ممنون ،یلیخ-

 او نرم ی گونه یرو را شیها لب و شد خم شهاب گرفت قاب را صورتش و شد کینزد او به یکم داد دستش به را وانیل نفس

 : دشیبوس و گذاشت

 ؟ نفسم خوبه حالت-

 و لطافت با شهاب قدر چه بود؛ شده خوب تازه حالش!  بست را شیها چشم.  دیلرز قلبش دیشن که را اسمش تیمالک میم

 . دیبال یم دشیجد یایدن و زنانه احساسات به خودش به بودن زن از قدر چه.  کرد برخورد او با عشق

 : گفت آرام

 !  خوبه حالم تو با-

 نوازشش و کرد تیهدا عقب به را او بلند یموها شهاب.  کرد نجوا یآرام هوم و کرد پنهان شهاب گردن یگود یتو را سرش

 . کرد

 ؟ باشم مطمئن-



 را لبخندش بود آورده شیبرا شهاب که یتنقالت.  داد تکان سر نانیاطم با ؛ ستینگر او یرایگ یها چشم به و کرد سربلند نفس

 .  کرد تر قیعم

 : دیخند آرام

 !  خوبم.  زمیعز خوبم-

 تجربه حال به تا که یحس ؛ داشت یبیعج حس.  گرفت خودش مقابل برداشت نیزم یرو از را رهنشیپ و نشست تخت ی لبه

 حمام به دیبا ؛ گرفت خودش مقابل را رهنیپ.  بود گرفته خود به یگرید رنگ حضورش و شهاب با که یحس.  بود نکرده اش

 به.  بود محاالت جز شیبرا دختر نیا از شدن رابیس و کندن دل ؛ کرد یم نگاه او به دارش تب یها چشم با شهاب!  رفت یم

 نهیآ مقابل و بود کمرش پشت رهنشیپ پیز شد بلند کنارش از جوان دختر ؛ ستینگر بزند تن را رهنشیپ داشت قصد که نفس

 حرکت کی در و گذاشت دستش یرو دست ستاد،یا او سر پشت و شد بلند  لبخند با شهاب که ببند را پیز کرد یسع و ستادیا

 .  کرد بغلش

 .  شه ینم بسته پیز نیا ها حاال حاال نکن تالش-

 .  کرد فرو او گردن یگود یتو را سرش شهاب که زد صدا را اسمش اعتراض با نفس

 . بکند دل توانست ینم او از هم خودش هرچند

 :کرد زمزمه گوشش یتو شهاب

 ؟ یبر کجا یخواست یم-

 : کرد کینزد او سر به را سرش و دیکش قیعم دم نفس.  نشاند گردنش به یگرید ی بوسه سپس

 .  حموم-

 :افزود طنتیش با و دیخند آرام شهاب

 ! میر یم بعدا ؟ یا عجله چه حاال هست وقت-

 یا بوسه ستینگر کرد یم تیهدا نییپا به سرشانه از را لباسش آرام و بود رهنشیپ یرو که او دست رد به نهیآ یتو از نفس

 چه.روند یم حمام به باهم ها زوج بود دهیشن رعنا از. سوزاند یم را بدنش شهاب یها لب یگرما و نشست اش سرشانه یرو

.  شد آب دلش یتو قند.  برود حمام به شوهرش با آمد ینم بدش هم خودش انگار حال اما بود دار خنده مطلب نیا شیبرا قدر

 . کرد نگاه او یها چشم به و زد لبخند!  افکارش و خودش از

 .ستادیا شیرو به رو و دیچرخ او یسو به عاقبت

 . بود شانیهردو کار دنیتن هم دور و کردن یعاشق نو از. آورد یم وجد به را او شهاب اقیاشت

 .شد شروع نو از شان یباز عشق و گرفت گر شانیها تن افتادند تخت یرو یوقت

 :زد لب گوشش یتو که دیشن را شهاب یصدا آخر ی لحظه

 ! یشد نفسم هم که ممنون!  داشتنه نفس هم به ستین دنیکش نفس به بودن زنده -

 .  شد قدم شیپ دنشیبوس یبرا بار نیهزارم یبرا و گرفت قاب را صورتش

 

  

 

  

 

  



 

**** 

 

  

 یتو کوچکش یباز اسباب با و کرد یم شیصدا باغ خانه یتو که ییها سال ی همه مثل!  کرد شیصدا دوباره!  مطلق یکیتار

 .  گشت یم دنبالش آشپزخانه و اتاق

 ..مامان-

 !  کرد چکه شیرو و سر از عرق ی دانه

 ... مامان-

 . دیچیپ سرش یتو هیگر و غیج یصدا

 یتو د؛تفنگشیدو اطیح یسو به کند پا را شیها ییدمپا که آن یب.  دیدو در یسو به کوچکش یپاها با.  بود باز مهین خانه در

 .  آورد یدرم کیشل یصدا دهانش با و بود دستش

 حلق را خودش که دشید یتنومند درخت یرو درست اطیح یانتها ؛ شد ینم یطوالن اندازه نیا به شانیها یباز سیپل و دزد

 بود افتاده صورتش یرو شیموها و کرده زیآو
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 .. دیچک اش گونه یرو اشک و گرفت فاصله درخت از دهیترس.  آمد سراغش به لرز ؛ دوباره نه بار کی نه ؛ کرد شیصدا

 ؟ شهاب-

 او به حالت نیا یهرازگاه دیخواب یم او کنار یوقت از.  دیکش صورتش به یدست بود داغ ی کوره بدنش که او دنید با نفس

 . کرد یم بهانه را بد خواب شهاب دیپرس یم یسوال ازش که یهنگام.  دیپر یم خواب از و داد یم دست

 : کرد شیصدا آرام

  ؟ شهاب-

 یها چشم دنید با ؛ گشود را شیها چشم باره کی به جوان مرد.  کرد روشن را خواب چراغ و دیکش سشیخ صورت به یدست

 . نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم کرد یم نگاه او به که نفس ی دهیترس و هراسان

 .  شده نگران بود مشخص و بود یاشک جوان دختر یها چشم.  دیکش نفس صورت به یدست

 .  چسباند اش نهیس به را نفس سر

 .. کردم صدات بار صد خدا به شدم نگران ؟ یدیلرز یم ؟ شهاب شده یچ-

 .  دیکش قیعم نفس

 .فرستاد رونیب صدا با را بازدمش.  داشت یبرنم سرش از دست هم خواب یتو یحت که بود ها سال ییکذا کابووس نیا

 !  گفت یآرام هوم او و کرد شیصدا بغض پر نفس

  ؟ یبگ یزیچ یخوا ینم-

 . کند سکوت خواست یم یک تا اما.  بود مرگ خود شیبرا کابووس آن از زدن حرف



 صورت به یدست و نشاند او یها لب یرو یا بوسه طاقت کم.  ستینگر او خورده ترک یها لب به و کرد بلند سر نفس

 .  دیکش مرطوبش

 .  آورد آب وانیل شیبرا و کرد تند پا آشپزخانه یسو به

 .  دیکش او مرطوب یموها به یدست نفس.  دیکش سر الجرعه و گرفت را وانیل او از تشکر با و نشست تخت ی لبه شهاب

 ؟ یدید بد خواب ؟ شهاب-

 حاج ی خانه به یهرازگاه و بودند آمده خودشان ی خانه به که شد یم یروز چند.  گذاشت تخت کنار زیم یرو را وانیل

 . برگردند سفر از تا بودند خانه مراقب و زدند یم سر نیحس

 .  نباش نگران ستین یزیچ-

 شهاب.  کرد سد را راهش برگشت شهاب یوقت.  ستینگر او یخال یجا به و دیورچ لب نفس.  ردیبگ وضو تا شد بلند سپس

 . دیبوس را اش یشانیپ و دیکش او صورت به یدست

 : گفت محبت با

 .  نباش نگران.  زمیعز بخواب برو-

 .  گذشت او کنار از سپس

 . داشت یبد حس.  چسباند او کمر به را سرش و کرد حلقه کمرش دور دست سر پشت از نفس

 .  شد یم نگرانش دید یم گونه آن را شهاب یوقت.  بست محکم را شیها چشم

 .  کنه یم نگران منو داره تو بد یها خواب نیا-

 . کرد نوازش را دستش سرانگشت با و گذاشت او یها دست یرو دست شهاب

 ... نفس-

 !  بزن حرف شهاب-

 . ستین روزید و امروز بحث من یها خواب-

 .  نشست مقابلش و نشاند تخت ی لبه را او سپس

 : افزود شهاب و ستینگر یها چشم به نفس

 زد زبان پدرم یخواه خاطر و عشق.  میبود ینفر سه ی خانواده هی.  ادمهی روزها اون از یا هاله هی.  هیبچگ یها سال بحث-

 یمانیا حاج و نیحس حاج زمان اون خانم حاج ی گفته به.  درآوردند عقدش به رو یمانیا حاج دختر یسخت به ادمهی.  بود

 دوست که ییها مراسم از یکی یتو مادرمو ؛ پدرم که نیا تا کردند ارتباط قطع باهم ها سال و ده یم رخ نشونیب یکدورت

 موافقت با باالخره!  پرستار مادرم ، کرد یم کار نیحس حاج حجره یتو.  بود یبازار پدرم.  نهیب یم کردند دعوت مشترکشون

 که یاون از شتریب یلیخ مادرم میداشت یخوب یزندگ.  شه یم باردار منو مادرم چندسال بعد و آن یدرم هم عقد به یمانیا حاج

 یحد به شه یم دچار مزمن یافسردگ به مادرم کنه یم فوت پدرم تصادف یتو یوقت.  بود پدرم ی فتهیش یبکن رو فکرش یحت

 مادرم و بودم یمانیا حاج ی خونه شهیهم ادمهی فقط.  شه یم یبستر مارستانیب یتو بارها و کنه یم یخودکش بار نیچند که

 !  افتاده تخت یتو

 .  فشرد و گذاشت او ی شانه یرو دست و دیگز لب رانیح نفس

.  کن یباز و رونیب اتاق از برو گفت یم.  کرد هیگر ها ساعت و درآورد رو پدرم عکس.  میبود تنها دوتامون یوقت روز هی-

 رفتم اتاقش یتو اومد بند اش هیگر یصدا قهیچنددق کردم یم یباز داشتم اتاق تو.  نداشت زویچ چیه و کس چیه ی حوصله

 ... گشتم رو خونه یجا همه ؛ نبود اما

 : زد لب بغض با و دیچک چشمش ی گوشه از اشک قطره کی نفس

 ... شهاب-



 یم سر حوصلم یوقت شهیهم ادمهی بود باز خونه در.  رفت نیزم تو آب قطره هی مثل رو مه!  نفس نبود اما گشتم جارو همه-

 ... زدم صداش در سمت دمیدو.  شد یم میقا اطیح تو میکرد یم یباز سیپل و دزد رفت

 اش ندهیآ حتم به و امروز و روزید کابووس نیا.  شانیپر یموها با زیآو حلق یزن بست نقش شیها چشم مقابل سخت آن تمام

 ! رفت ینم خاطرش و ذهن از گاه چیه که ییرو مه!  بود

 ینم منم گهید یحت.  کرد ینم بودن خوب یبرا یتالش.  شد متحمل یبزرگ شوک پدرم مرگ بعد.  بود یروح ضیمر رو مه-

.   برام کرد یمادر خانم حاج.  برگردونند یعاد یزندگ به منو تونستند مشاوره و جلسات با تا ؛ داشتم لکنت ها سال.  دید

 منو گهید.  شد زنده اریشهر گهید بار کی گفت خانم حاج!  خواهرم شد رایحم روز اون از و مادرم شد اون رفت مامانم یوقت

 و المهیخ تو صحنه اون کابووس هاست سال اما.  کردم یزندگ پدرم ی خانواده با یمانیا حاج توافق با.  دندید ینم نوه چشم به

 .نفس زمیریم بهم صحنه اون دنید با ها شب یگاه
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 .دیکش درآغوش حرکت کی در را او و شد روان گونه یرو شیها اشک شده متحمل شهاب که ییها یسخت دنیفهم با ؛ نفس

 ... شهاب اما بده نیتسک دردو نیا تونه ینم یحرف چیه-

 : گرفت قاب را صورتش و گرفت فاصله او از

 ؟ نه مگه.  کردنو حل باهم یداد ادی بهم خودت-

 : کرد نوازش را اش چانه آمد خوشش او یها حرف از که شهاب

 . نفس یشد خانم چه-

 : گذاشت شهاب قلب یرو دست نفس

 خونه نیا داخل نخوام ازت اما ؛ یسیپل هی تو ها خونه نیا رونیب یگفت بهم وارهاید نیهم نیب جا نیهم گذشته ماه چند ادمهی-

 .  یباش سیپل هی هم

 .  فشرد آغوشش یتو را نفس.  بست را شیها چشم آرامش با شهاب

 : گفت گوشش یتو

 ؟ ستمین سیپل ها وارید نیا داخل که-

 : افزود و گفت نه نفس

 . یمن شوهر-

 

 . زد یم برش را داشت دوست نفس که یا پارچه. بود کار مشغول اتاقش یتو خانم حاج

 و آورد نیحس حاج ی خانه به را او صبح ؛ نبود شهاب از یخبر هنوز ؛ ستینگر ساعت به او به رو یدیببخش با نفس

 ، درآورد را قرص یا بسته اش چهارخانه کیتون بیج یتو از و کرد آب از پر را وانیل خودش یبرا. رفت اداره به خودش

 ! آمد یم سراغش جهیسرگ ها قرص نیا خوردن با قدر چه. شد یم تمام بسته گرید و بود مانده دانه کی نیهم

 دنیشن از داشت گرید. کردند یم صحبت باهم شدند یم تنگ دل که روز طول در بود عادتشان ؛ گرفت را شهاب ی شماره

 دنید با برگشت عقب به دهیترس و شد خارج دهانش از یآرام نیه ؛ نشست دستش یرو یدست که شد یم دیناام او یصدا

 :دینال نیریش اما معترض.  کرد رها او آغوش یتو را خودش و دیکش یا آسوده نفس شهاب قامت

 ؟ شهاب-



 . گفت یدلچسب جانم و فشرد خودش به را او جوان مرد

 ؟ید ینم تلفنم جواب گهید حاال-

 . کرد جلب خود به را شانیهردو ی توجه زد یم صدا را نفس که خانم حاج یصدا. دندیخند حرفش نیا به هردو

 خانم حاج دم همان و گفت یا بله خانم حاج به خطاب نفس.  دیکش او یها لب به یدست شهاب و برگشت او یسو به نفس

 :گفت

 .  زمیعز اریب برام آب وانیل هی لطفا_

 نفس یها چشم.  گذاشت نفس یها لب یرو را گرمش یها لب و برد کینزد را سرش شهاب که دیبگو یچشم خواست نفس

 نیح در را او شهاب.  شدند حلقه او گردن دور و رفتند باال آرام آرام شیها دست.  فشرد او به را خودش و شدند بسته آرام

 باال شتاب با اش نهیس ی قفسه ؛ گرفت فاصله او از لحظه چند یبرا نفس.  برد باال به را او یاندک و دیکش آغوش در دنیبوس

 :گفت یدلتنگ با شد یم نییپا و

 .. دلم-

 در را او کمر گرمش و گرتیحما یها دست.  دیبوس را او یوحشتناک اقیاشت با و دیبگو را اش جمله ی ادامه نگذاشت شهاب

 را لبش یباطن لیم رغم یعل بود دهیرس خواست یم که یآرامش به که شهاب.  زد لبخند شانیها بوسه انیم نفس و گرفت بر

 :دیپرس او از کانتر یرو قرص ی بسته دنید با.  کرد کینزد شیها لب به را او یشانیپ و کرد جدا او یها لب یرو از

 ؟ هیچ یبرا قرص نیا-

 . دیبگو چه داسنت ینم.  گرفت را او نگاه رد نفس

 .  برد یپ است یباردار ار یریشگیپ قرص که نیا به قرص اسم خواندن با و گرفت دست به را بسته گرید دست با شهاب

 : دیکش او ی گونه یرو دست

 ؟ یخور یم ها قرص نیا از ینگفت چرا-

 : کرد زمزمه زنان نفس نفس.  کرد نگاهش متعحب نفس

 .  یطورنیهم-

 . گذاشت او ی گونه یرو را شیها لب شهاب

 ؟ بذاره ونیم در شوهرش با ویچ همه دیبا شوهردار زن یدون ینم یعنی ؟یطورنیهم-

  گذاشت؛ خودش یجا سر را قرص شهاب.  کرد نگاهش گلگلون و سرخ نفس

 .... من ضمن در خانوما، خانوم دارن عوارض ها قرص نیا-

 : افزود یگرم لحن با.  کرد نوازش را او کمر شهاب و ستینگر اهشیس یها چشم به زده خجالت نفس

 میبزن مهدکودک خوام یم. یباش نداشته خاروندن سر وقت گهید که کنن پر قد مین و قد یها بچه ورتو و دور خواد یم دلم-

 ! اصال

 : دیخند و زد شیبازو به یآرام مشت او حرف از نفس

 .  شهاب تو دست از-

 . کرد شیصدا و گفت یجان یا شهاب

.  درآورد حرکت به او شکم یرو را شیها دست صدا نیتر نرم و نگاه نیتر گرم با شهاب و گرفت قاب را او صورت نفس

.  کرد نگاه دادیم مالش حرکتش نیا با را دلش و کرد یم حرکت شکمش یرو که او دست به و برد نییپا را سرش نفس

 . کرد نگاه او تخت شکم به شهاب.  بودند شده کیتحر بدجور اش مادرانه یها هورمون

 که خصوصا!  تخسم و دراز زبون یها دختربچه عاشق   من ؟ یدون یم.  ینخور ها قرص نیا از گهید خوام یم ازت-

 ! باشه بسته یخرگوش موهاشونم



 :گفت او ذوق با نفس و گرفت او یها لب از یزیر ی بوسه سپس

 ! منم-

 : کرد زمزمه شهاب

 .  بشه تو هیشب که خصوصا-

 : افزود شهاب.  کرد نگاهش خواستن از پر و دیکش او شیر یزبر یرو دست نفس

 .  نمیبب رو شدنت مامان دارم دوست یلیخ-

 ی بوسه ی کننده شروع و گفت یچشم نفس و زد او نگاه به یچشمک شهاب.  زد یبیعج برق شیها چشم و دیخند زیر نفس

 .شد انشانیم

 

 ... آخر فصل
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 ستاره شمردن از بردن لذت هیشب تو چشمان در شدن رهیخ هنوز

 است یاسم تنها تو اسم هنوز و ستی یصحرا شب کی در

 دیبگو موردش در یزیچ تواند ینم یکس چیه که من یزندگ در

 یخوب به و زخم... زخم و... غار... غار... رود... رود دیآ یم ادمی هنوز

 پنهان یعرب ی هیادو و آبنوس چوب دارم ادی به را دستانت یبو

 ها شناخته نا یسو به که دیآ یم ییها یکشت از شبها شیبو که

 گفتم یم تازه یحرف تو به نبود خی از یغار ام حنجره اگر روند یم

 

 "السمان غاده"                                                                                    

 

  

 

 بدرقه بود قرار!  کند دارشیب بود قرار. شد خارج اتاق از و گفت یآرام نیه شهاب یخال یجا دنید با ؛ زد کنار را پتو آرام

 .  کند اش

 : دیپرس شتاب با نفس نشاند لب یرو یا کننده دلگرم لبخند دنشید با خانم حاج 

 رفت؟ شهاب؟. مادر-

 نرمک نرم لبخند.  کرد اشاره شیرو شده پر پر یها گل با آب پر ی کاسه و ینیس به و بست آرامش با را شیها چشم گوهر

 را ینیس و کرد شیصدا گوهر کرد تن عجله با بود زانیآو یصندل به که ییمانتو و یروسر بست نقش نفس یها لب یرو

 . شد خارج خانه از و گرفت را ینیس یدیببخش با و برگشت عقب به نفس گرفت، سمتش

 ! زد شیصدا و کرد نگاه شهاب قامت با



 کرد یم نگاه رفتنش به مشتاق یها چشم با و سرخورده شیها شانه یرو یروسر که او دنید با برگشت شیسو به جوان مرد

 .  بود کرده حس را نبودش خودش و کند دارشیب بود امدهین دلش.  دوخت چشم

 بکشند درآغوش را او تا بودند شده گشوده هم از که شهاب یها دست. دیدو شهاب یسو به و گذاشت پله یرو را ینیس نفس

 آن در را شیهایخوش و ها یدلتنگ ها یناراحت ها درد ی همه توانست یم که ییجا.  بود اش یشگیهم راحت و امن گاهیجا

 .  کند دایپ مکان

 .  فشرد خودش به محکم را او یآرام آخ و خواستن هزاران با شهاب و برد پناه شهاب آغوش به یدلخور با نفس

 : گفت گوشش کنار و گذاشت او پهن ی شانه یرو را سرش نفس

  ؟ یبر یخداحافظ یب یطور نیهم یخواست یم-

 از شیب او به شدنشان یکی ماه چند نیا در قدر چه.  دیبوس قیعم را او ی گونه نفس و نشاند اش گونه یرو یا بوسه شهاب

 او مقابل اما گذاشت ینم هم یرو پلک دیخواب ینم کنارش او شب کی اگر. بود شده اشوابسته و داشت خاطر تعلق شیپ

 .  بود ادیز شیها مشغله یکاف ی اندازه به که چرا کند؛ نگران را شهاب خواست ینم دلش.  داد یم نشان یقو را خودش

 !بده حق بهم!  کنم دارتیب ومدین دلم.  یبود دهیخواب خوب یلیخ-

 .  نشاند شیبازو به یآرام مشت نفس

 . یریبگ ازم کردنت   بدرقه حق یخوا یم تو چون.  دم ینم حقو نیا من نه-

 و گذاشت سرش یرو را شالش ؛ ستینگر نفس یبایز و معصوم اما شیآال چیه یب صورت به و فشرد خودش به را او شهاب

 . دیبوس قیعم را اش یشانیپ

 : گفت آرام

 ؟ باشه.  یسپر یم نیحس حاج و رایحم و مادر به یداشت یکار هر.  برگردم تا یکن ینم یطونیش-

 : افزود و گفت یچشم.  ستینگر شیها چشم به و داد قورت را بغضش نفس

   . یبرگرد تا منتظرتم-

 : گذاشت او ی گونه یرو دست نفس.  بست مکث با را شیها چشم شهاب

 .  یبرگرد تا انتظارته چشم زن هی شهیهم ها وارید نیا پشت نره ادتی-

 . شد یم سست رفتنش یپا قدر چه ؛ دیلرز جوان مرد قلب

 .  خورد سر اش گونه یرو و دیچک نفس چشم ی گوشه از اشک قطره کی

 .  نشم سرخورده کردم هیتک میزندگ مرد نیتر مهم به گهید بار هی که نیا از که یداد قول بهم-

 . دیکش درآغوش را او نانیاطم با شهاب

 .  یش ینم سرخورده-

 .  داد تکان را سرش و فرستاد رونیب به را بازدمش نفس

 .  انداخت دستش یرو یمچ ساعت به ینگاه و کرد جدا خودش از را او یدلتنگ هزاران با شهاب

 . بگذره خوش سفر دوارمیام.  برسون هم خانوم یب یب به منو سالم.  باش خودت مواظب-

 به رفتنش با و آمد رحم به دلش عاقبت و بدهد اجازه که بود کرده اوخواهش از قدر چه.  بروند شمال به ها بچه با بود قرار

 .  داد تیرضا دوستانش همراه

 سخت شیبرا قدر چه شهاب و دیبلع را دهانش آب نفس.  کرد لمس را او یها لب سرانگشت با و دیکش شیپ را دستش شهاب

 لب و دیکش آغوش در را او گرید بار کی رفتن قبل بود یسخت کار دنشینبوس با کردن مقابله.  برود و شود جدا او از که بود

.  کند اش یهمراه دارد نهیس یتو نفس تا و ابدی انیپا گاه چیه خواست ینم دلش نفس که یا بوسه.  دیبوس قیعم را شیها

 !ردیبم که ببوسدش قدر آن



 چند از پس.  بود رفته شهاب.  ستینگر او یخال یجا به و دیکش مرطوبش یها لب یرو دست ؛ رفت شهاب موقع چه دینفهم

 شهاب از یخبر کرد باز را در گرفت دست یتو را آب ی کاسه ؛ گرفت فاصله اشان دونفره یایدن از و آمد خودش به لحظه

 .بودند ختهیر نیزم یرو گل یها گلبرگ حال. ختیر  شیهاقدم یجا را کاسه آب نبود؛
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 ارتیز میبود رفته یجمع دسته بهار پارسال

 محبت با و خوشگل یدختر هی یبرگشتن

 ومدیم همراهمون بود شده ما همسفر

 مروت یب دل نیا بود افتاده پام دستو به

 : گفت بلند و درآورد یشکلک کرد یم نگاه بغل ی نهیآ از را او که رضا یبرا وانت پشت از و داد گردنش به یقر نیمع

 ؟ مجازه یوانت پشت یها یشوخ رضا حاج-

 : آورد نییپا را شهیش رضا

 .  نیمع سرجات بتمرگ-

 کاسه یتو یمادر مانند کرد یم آماده غذا رشیمس طول یبرا و گشتند یبازم خانه به که یدفعات ی همه مانند و دیخند نفس

 . ختیر یم آش ها بچه یها

 باالخره تا دیکش را مهندس رس که بود سخت و یتیریغ قدر آن رضا هرچند ؛ داشت معنا هزاران رعنا دست یتو ی حلقه

 . کردند نامزد دو آن یرسم صورت به و کرد اعالم را مثبت جواب

 !  بود جمعه غروب دم

 بود خسته قدر آن.  برسند خانه به بود نمانده یزیچ گرید ؛ کرد نگاه جاده به و دیکش اش ازهیخم نفس.  دیوز یم یخنک مینس

 بار کی قهیدق چند هر رعنا.  کند سرحالش توانست ینم هم خواندند یم صدا هم ها بچه که ییها آهنگ و نیمع یها یشوخ که

 . کرد یم دایپ مهندسش با صحبت یبرا یدنج یجا کی دنبال به ای و کرد یم نگاه لشیموبا ی صفحه به

 که دارند خاطره باهم قدر آن شدند محرم هم به یوقت از اما نکردند یباز نامزد ها قدر آن که نیا!  کرد فکر شهاب و خودش به

 . کرد یم تنگ را دلش و آورد یم لبش یرو لبخند

 کرده دراز را شیپاها و نشسته رضا وانت پشت هنوز اما نفس!  رفت خودش ی خانه یسو به کس هر دندیرس خانه به یوقت

 . بودند گذرانده خوش یحساب روز چند نیا!  ماندن یبرا یرمق نه و داشت شدن ادهیپ قصد نه. بود

 :کرد تشکر رضا از نفس ؛ دیکش یم دستش از را لشیموبا و گذاشت یم رعنا سر به سر رضا

 . گذشت خوش بهم چقدر یدون ینم.  یا دونه هی رضا داش-

 :داد غبغبه به یباد رضا

 . باشم فراغتتون اوقات فکر دیبا من ستنین شوهراتون دیدراومد هم یدگیترش حالت از یوقت-

 :کرد حلقه رضا گردن دور دست ورعنا دیخند نفس

 ! داداش آخه میشتیر خیب عمر آخر تا-

 : گفت آرام و کرد بلند سر نفس

 ! گم یم واقعا.  رضا میممنون-

 . کرد نثارش ییبابا نیبش و نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم رضا



 . داخل دیببر رو لیوسا دیریبگ آبغوره که نیا عوض حاالم.  فمهیوظ-

 کاسکت کاله با را شانیها صورت که سوار موتور سه.  کرد جلب خود به را هرسه ی توجه کلتیس موتور چند یصدا

 سه شان محله ابانیخ یتو.  داد یم بد گواه دلش چرا دانست ینم.  بود دهیترس نفس.  آمدند یم شانیسو به بودند پوشانده

 .  دیرس یم نظر به ترسناک یکم نبود مشخص که ییها صورت با سوار موتور

 یفرار راه چیه.  دیکش یا خفه غیج دیترس رعنا.  گرفتند شانیسو به را شانیها تفنگ و زدند حلقه دورشان موتور سه هر

 را خودش رضا.  بود گرفته نشانه را سه آن شانیها تفنگ که یوقت تا نه و بودند کرده سد را راهشان که یوقت تا نه ؛ نداشتند

 و دیکش غیج نفس ؛ گرفت را نفس دست یگرید و کرد اشاره نفس به موتورسواران از یکی ؛ کرد نفس و رعنا سپر

 : دیکش عربده رضا و گذاشت دهانش مقابل دست موتورسوار

 ... دیکن ولش...دیکن ولش.... ها شرف یب..ها ناموس یب-

 ضربه.  آورد یم کم نفس داشت کم کم.  خواست یم کمک رضا و رعنا  از و کرد یم تقال زده وق یها چشم با دهیترس نفس

 هیبق.  دید یم که بود یا صحنه نیآخر رعنا یها غیج و رضا یها نعره.  کرد منگش و جیگ خورد سرش پشت به که یکلت ی

 !  بود اهیس و کیتار اش

 گرینفرد دو آن به سوار موتور و درآمد حرکت به نیماش.  بود زیگالو مرد دو آن با  رضا و دادند قرار ینیماش یتو را نفس

 محکم رعنا,  کردند حرکت سواران موتور.  اوردین کم رضا اما.  زد رضا شکم به یلگد مردان از یکی.  کنند حرکت داد اشاره

 دینبا.  کرد حرکت نشیماش یسو به کرد یم حس شکمش یتو که یوحشتناک درد با رضا و زد یم چنگ خودش صورت به

 باال را تفنگش  نشست یم فرمان پشت که رضا دنید با کرد نگاه عقب به سوار موتور.  ببرند خودشان با را نفس گذاشت یم

  گرفت؛ نشانه شیسو به به و برد

 ... و گذاشت ماشه یرو را دستش رحمانه یب
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 مهین یدهان با رعنا. دیچیپ کوچه سرد   یفضا در شد رها کلت از که یاگلوله یصدا و گذاشت ماشه یرو را دستش رحمانه یب

 بود خواب مانند اش همه .  افتاد نیزم یرو و شد خارج دهانش از یآرام آخ رضا ؛ کرد نگاه شیرو شیپ ی صحنه به باز

 جا آن از سرعت با سوار موتور مرد.  کند دارشیب بالشش به یلگد با رضا که بود ها االن ؛ دید یم که ییها کابووس همان

 :زد غیج وجودش اعماق از دیدو رضا جان یب جسم یسو به و داد جان شیپاها به رعنا ؛ شد دور

 ....رضا... رضا-

 را شیها چشم که خواست یم او از ناله با و دیکش درآغوش را برادرش سر. بود یجار شکمش از خون ستادیا سرش یباال

 .  داد ینم را کند نگاه برادرش کش زحمت و مهربان صورت به که آن مجال اشک.  کند نگاهش گرید بار کی و کند باز

 :زد زجه ناباورانه 

 ... مادرم... پدرم... ام دونه هی یکی برادر... کن باز چشمات جونم به دردت... رضا-

 چشم شیرضا از لحظه که نشد باعث کدام چیه بودند کرده دورش که یمردم و آمبوالنس ریآژ یصدا ؛ گرفت اوج هقش هق

 .  کند باز را شیها چشم نداشت قصد رضا ؛ گذاشت اشیشانیپ یرو دست بردارد،

 : کند باز را شیهاچشم که کردیم التماس وار ونهید و یتابیب با 

 ... رضا... خدااا.... خدا یا....  گاهم هیتک... داداشم رضا... کن باز چشمات رعنات جون تورو.... توروقرآن... رضااا-

 .کردند یم یباز خاله و کردند یم پهن یراندازیز خانه پشت که ییها روز همان ؛ بود شده شان یبچگ یها یباز مانند

 قصد رضا داشت فرق ها سال آن ی همه با بار نیا اما. خواند یم ییالال شیبرا رعنا و گذاشت یم او یپا یرو را سرش رضا 

 . نداشت شدن داریب

 .شود بلند شیجا از که زدیم صدا را رضا التماس با.  کند جدا برادرش از را رعنا توانست ینم کس چیه



 !  زشیعز و مهربان یرضا!  شیرضا جز دید ینم را کس چیه 

 . بود مرگ ناقوس آمبوالنس ریآژ یصدا

 .کرد ینم داریب خواب از را او کس چیه چرا پس

 

**** 

 

 : داد جواب احترام با.  کرد تعجب لشیموبا یرو اسمش دنید با.  ردیبگ تماس او با یمانیا حاج آمد یم شیپ کم

 ؟ قربان بله-

 .  ینباش خسته-

 ؟ دیداشت یامر.  دیباش سالمت-

 : گفت تعلل با یمانیا حاج

 .  یباش جا اون نمیب ینم صالح-

 : نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم شهاب

 .  شم ینم منظورتون ی متوجه-

 .نداشت اعتماد شیها گوش به.  بود تیمامور وسط که حال هم آن

 .  تهران برگرد-

 !  رهیخ-

 !  یدار یتر مهم یکارها جا نیا.  شهاب برگرد-

 . دیبگو شهاب به تلفن پشت توانست ینم.  شد ینم رد شیها چشم مقابل از یا لحظه نفس ی چهره

 . دمیرس امروز نیهم من قربان اما-

 . باش تهران شب تا یسوال چیه بدون.  دنمید یایم یکن یم که یکار نیاول یبرگشت یوقت -

 هم آن ردیبگ تماس یمانیا حاج که نداشت سابقه ؛ داد یم بد گواه دلش چرا دانست ینم.  فرستاد رونیب به صدا یب را بازدمش

 که بود نکرده یکار اش یکار ی سابقه طول در.  دیرس یم چیه به چرا دانست ینم ؛ کرد فکر هزاران!  تشیمامور وسط

 .  کند ریتعب چه دانست ینم را یاجبار بازگشت نیا.  کرد یم اطیاحت شهیهم.  شود بازخواست بخواهد

 . شد بلند یصندل یرو از و فرستاد طانیش به یلعنت
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 . دیلغز دردمندش یها چشم

 از یآرام آخ و داد یتکان اش کوفته و خسته بدن به کندن جان هزاران به ؛ بدهد تکانش نتوانست که بود نیسنگ قدر آن سرش

 . شد خارج دهانش

 یکیتار و بزرگ سالن دنید با ؛ داشت شهابش کنار هم آن دونفره تخت یرو را خودش دنید توقع ؛ گشود را شیها چشم آرام

 . ندیب یم خواب دارد کرد یم فکر.  دیچیپ فضا یتو اش سرفه تک.  دیترس



 زمستان باره کی به ییگو. بود نشسته جانش یتو سرما.  دیکش درآغوش را شیبازوها و شد جمع خودش یتو سرما شدت از

 مانیس و آجر جز ؛ کرد نگاه جا همه به منگ و جیگ.  دیترس یم اش یکیتار و فضا نیا از ؛ نشست اندامش بر لرز.  بود آمده

 . نخورد چشمش به یگرید زیچ یا گوشه در

 . کرد یم چه جا نیا اصال است؟ چند ساعت ؟ کجاست دانست ینم ؛ کند دایپ را لشیموبا تا برد شیپ دست

 در د،یکش وارید گوشه به را خودش دهیترس دیرس گوشش به دور از ییها قدم یصدا د؛یکش نیزم یرو را خودش کرخت یتن با

 با کچل مرد ؛ کرد زیر را شیها چشم نفس مرد، شدن خم با. افتاد اندامش یرو یا هیسا گذاشت صورتش مقابل دست ؛ شد باز

 .  خورده را پدرش ارث او ییگو کرد یم نگاهش یجور کی زده وق یها چشم

 : آمد ته آن از ییصدا

 ؟ دارهیب غالم؟-

 : کرد خطاب را مرد و ستینگر نفس به یزشت ی خنده با و زد یخند شین مرد

 ! شدن داریب خفته یبایز-

 . دیبلع را دهانش آب یسخت به نفس

 ؟ یهست یک شما-

 ! معنا با و زشت ی خنده کی ؛ دیخند او ی مودبانه لفظ به غالم

 .  جون دختر یبدون تو ین یاجیاحت!  هستم یک دونم یم من.  ننه یوا-

 دهیدر یها چشم با غالم.  زد پس را دستش خشم با نفس.  ردیبگ دست یتو را او فیظر ی چانه تا آورد جلو را دستش سپس

 : زد چشمک و ستینگر او به اش

 !  دارم دوس چموش-

 .  کرد حس دهانش یتو خون یشور که یقدر به دیگز محکم را لبش درون از نفس

 !  افتاده یجهنم چه یتو دانست ینم.  کرد خوف مرد حرف از

 ! رضا یها خوردن تخمه و نیمع یها یباز لوده!  ها بچه!  شمال راه یتو ؛ بست را شیها چشم

 !  شیرضا و رعنا ؛ آمد یم ادشی ییزهایچ که انگار

 : دیپرس زده نم یها چشم با

 ! کجان؟ دوستام! دیدار من چکار دیبگ توروخدا آقا-

 : زد شیبرا یچشمک مرد

 ! خوشگله یفهم یم وقتش به-

 

*** 

 

 

 یتو چگونه.  ستیچ همسرش شدن دهیدزد از شهاب العمل عکس دانست ینم.  داد تکان دست شیبرا دور از لهراسب

 .داد دست او با و آمد شیسو به یمشهود یخستگ با شهاب.  کرد یم نگاه صورتش

 .  داداش ینباش خسته-

 .  نداشت کس چیه با صحبت کردن باز به هم یلیتما.  نزد یگرید حرف که بود کالفه و یعصب قدر آن.  کرد تشکر شهاب



.  داد هیتک یصندل به را سرش و شد سوار یرمق یب با شهاب.  زد دور را نیماش و گذاشت صندوق یتو را او چمدان لهراسب

 . بست را شیها چشم

 اشاره انگشت.  داد هیتک در به را دستش و کرد بلند سر حرف یب شهاب ؛ نداشت گفتن یبرا یحرف هم لهراسب بار نیا انگار

 .  گرفت دندان به را اش

 ؟ یخوب-

 : گفت برگردد لهراسب یسو به که آن یب

 .  ستمین بد-

 : کرد عوض را دنده لهراسب

 .  دهید صالح جور نیا یحاج.  حاال خب یلیخ-

 : بست را شیها چشم یعصب شهاب

 .  برگردم خواست ازم عجله با قدر نیا که شده یچ نمیبب دیبا.  بگن صبح همون تونست یم-

 : برگشت او یسو به

 ؟ شده یخبر-

 مانند تک به تک شان خانه یاعضا و خانم حاج دانست یم.  بود آشفته شان ی خانه اوضاع ؛ کرد ینگاه مین او به لهراسب

 . پسرشان یامانت تنها!  جوانشان عروس نگران.  بودند آتش یرو اسفند

 . زنه ینم مشورت و حرف یکس با یکار چیه ی درباره یحاج که یدون یم -

 :دیپرس لهراسب.  شد متعجب.  بود خاموش تعجب کمال در لشیموبا ؛ گرفت را نفس ی شماره و درآورد را تلفنش شهاب

 ؟ شده یچ-

 : کرد زمزمه

 . خاموشه تلفنش نفس-

 .  دیلرز اش نهیس یتو لهراسب قلب

 !  همسر کی!  متعهد مرد کی!  بود عاشق مرد کی بودن سیپل از جدا او!  گفتند یم مرد نیا به چگونه

 .  گذاشت یم شهاب یجا را خودش لحظه کی یبرا یحت.  آمد یم بند نفسش کرد یم فکر مسئله نیا به یحت

 مختص که زد یم در یجور.برداشت قدم یمانیا حاج اتاق یسو به شتاب با و شد ادهیپ شهاب دندیرس نظر مورد محل به یوقت

 .است در پشت شهاب دیفهم یم یمانیا حاج و بود خودش
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 . دیکوب پا یمانیا حاج اتاق به ورودش با

 : برگشت شیسو به یمانیا حاج

 !  یاومد موقع به-

 . داد یم بد گواه دلش آنقدر امروز چرا دانست ینم

 ! نیبود دیکرد امر شما یهرچ-

 کرد؛ زدن حرف به شروع شمرده و آرام تأمل، یکم از بعد یمانیا حاج



 . کنم شروع کجا از دونم ینم.  توست مسلم حق افتاده یاتفاق چه که نیا دنیفهم و نجایا اومدنت-

 .کرد پنهون تو از یزیچ شهینم نکهیا ترسخت و گفتنش سخته

 :گفت یمانیا حاج به رهیخ زدن پلک بدون ش،یتشو پر یدل با شهاب

 ! دیکرد نگرانم یلیخ یحاج رهیخ-

 . بود رفته شمال به دوستاش همراه به نفس امروز ایگو.  شهیمختم ریخ به که شاهللا ان-

 . برسد چه به که کرد ینیچ مقدمه هم ان.  کند ریتعب چه را زنش به یمانیا حاج یها حرف ربط دانست ینم

 ...گرفت تماس رعنا ؛ نفس یمیصم دوست شنیم نگران نفس تلفن بودن خاموش از اتخانواده همه که ییاونجا از-

 . بشکند بود ممکن آن هر که بود شده فشرده و دهیچسب بهم اضطراب با قدر آن شهاب انگشت یها بند

 .  کرد ینم خاموش را تلفنش گاه چیه نفس

 :  گفت یمانیا حاج

 ... متاسفانه خوب که بوده نفس هدفشون.  کرده اشون محاصره سوار موتور سه رعنا یگفته به-

 و رساند یمانیا حاج به را خودش چگونه دینفهم.  آمد جوش به خونش.  شد خون کاسه دو باره کی به شهاب یها چشم

 :  گفت یاسابقه یب خشم با و ملتسم

 ؟ یحاج یچ متاسفانه ؟یچ متاسفانه-

 . بود داده دست از را کنترلش شهاب

 . فشرد محکم و گذاشت او ی شانه یرو دست یمانیا حاج

 . شهاب باش یقو-

 :  داد تکان را سرش ناباروانه خشم با شهاب

 ... یاشتباه حتما... نداره امکان نه-

 نهیس از یسخت به نفسش ؛ شدینم باورش.  کرد فرو شیموها یتو را دستش دو هر و کرد یمانیا حاج به پشت باره کی به

 . بود همراه آه با یبازدم هر.  شد خارج

 سخت شیبرا او یها چشم مقابل شکستنش دانست یم و بودند افتاده هاش شانه شد، رهیخ شهاب به سر پشت از یمانیا حاج

 .  بود ممکن کار نیتر

 :گفت انهیدلجو و گذاشت اش شانه یرو دست دوباره ستادیا شهاب کنار و زد دور را زیم شد، بلند

 برام دوباره رومه انگار اومدنش با نفس! منه ناموس ؛ تو ناموس واحد و احد یخدا به! نفسته!  زنته بحث دونمیم شهاب-

 . زیعز همونقدر شد، زنده

 : بست درد با را شیها چشم شهاب

 نفس آخ...شکست کمرم...کمرم ،یحاج-

 ...باشه ییباال اون به توکلت.  جوون شهیم درست-

 تمام مثل باشد آرام کردیم یسع یول بود انیم در اشخانواده یاعضا از یکی یپا! بود سخت بود، نگران هم یمانیا حاج گرچه

 .کردندیم یکار دیبا و دیرسیم گوشش به شهر نیا کنار و گوشه از ییرباآدم خبر که یمواقع
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 ارتیز میبود رفته یجمع دسته بهار پارسال

 محبت با و خوشگل یدختر هی یبرگشتن

 ومدیم همراهمون بود شده ما همسفر

 مروت یب دل نیا بود افتاده پام دستو به

 

 :گفت بلند و درآورد یشکلک کرد یم نگاه بغل ی نهیآ از را او که رضا یبرا وانت پشت از و داد گردنش به یقر نیمع

 مجازه؟ یوانت پشت یها یشوخ رضا حاج-

 :آورد نییپا را شهیش رضا

  سرجات بتمرگ-

 کاسه یتو یمادر مانند کرد یم آماده غذا رشیمس طول یبرا و گشتندیم باز خانه به که یدفعات ی همه مانند و دیخند نفس

 . ختیر یم آش ها بچه یها

 ! افتاد رعنا انگشت به نگاهش

 باالخره تا دیکش را مهندس رس که بود سخت و یتیریغ قدر آن رضا هرچند ؛ داشت معنا هزاران رعنا دست یتو ی حلقه

 . کردند نامزد دو آن یرسم صورت به و کرد اعالم را مثبت جواب

 ! بود جمعه غروب دم

 که بود خسته قدر آن. برسند خانه به بود نمانده یزیچ گرید ؛ کرد نگاه جاده به و دیکش یا ازهیخم نفس. دیوز یم یخنک مینس

 به بار کی قهیدق چند هر رعنا. کند سرحالش توانست ینم هم خواندند یم صدا هم ها بچه که ییها آهنگ و نیمع یها یشوخ

 . گشتیم مهندسش با کردن صحبت یبرا یدنج یجا کی دنبال به هم کردن حرکت از قبل. کرد یم نگاه لشیموبا ی صفحه

 که دارند خاطره باهم قدر آن شدند محرم هم به یوقت از اما نکردند یباز نامزد ها قدر آن که نیا! کرد فکر شهاب و خودش به

 . کرد یم تنگ را دلش و آورد یم لبش یرو لبخند

 کرده دراز را شیپاها و نشسته رضا وانت پشت هنوز اما نفس!  رفت خودش ی خانه یسو به هرکس دندیرس خانه به یوقت

 . بودند گذرانده خوش یحساب روز چند نیا ماندن، یبرا یرمق نه و داشت شدن ادهیپ قصد نه. بود

 دیکشیم دستش از را لشیموبا و گذاشت یم رعنا سر به سر رضا

 :کرد تشکر رضا از نفس

 گذشت خوش بهم چقدر یدون ینم ا دونه هی رضا داش-

 :داد غبغبه به یباد رضا

 . باشم فراغتتون اوغات فکر دیبا من ستنین شوهراتون دیدراومد هم یدگیترش حالت از یوقت-

 :کرد حلقه رضا گردن دور دست ورعنا دیخند نفس

 ! داداش آخه میشتیر خیب عمر آخر تا-

 :گفت آرام و کرد بلند سر نفس

 ! گم یم واقعا. رضا میممنون-

 . کرد نثارش ییبابا نیبش و نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم رضا

 .داخل دیببر رو لیوسا دیریبگ آبغوره که نیا عوض حاالم. فمهیوظ-



 پوشانده کاسکت کاله با را شانیها صورت که سوار موتور سه. کرد جلب خود به را هرسه ی توجه کلتیس موتور چند یصدا

 با سوار موتور سه شان محله ابانیخ یتو.داد یم بد گواه دلش چرا دانست ینم. بود دهیترس نفس.  آمدندیم شانیسو به بودند

 . دیرس یم نظر به ترسناک یکم نبود مشخص که ییها صورت

 غیج دیترس رعنا زد،ینم پر یاپرنده و کیتار کوچه. گرفتند شانیسو به را شانیها تفنگ و زدند حلقه دورشان موتور سه هر

 . گفت ییخدا ای و دیکش یا خفه

.  بود گرفته نشانه را سه آن شانیها تفنگ که یوقت تا نه و بودند کرده سد را راهشان که یوقت تا نه نداشتند؛ یفرار راه چیه

 نفس کرد حرکت دخترک طرف به یگرید و کرد اشاره نفس به موتورسواران از یکی ؛ کرد نفس و رعنا سپر را خودش رضا

 و کرد پر را کوچه رضا گفتن شرفیب یصدا گرفت که را نفس دست رفت، طرفش به سماجت با مرد یول رفت عقب عقب

  کند، دفاع ناموسش از تا ستادیا مرد یجلو

 . بود اتفاق نیا از سردرگم و جیگ نفس

 عربده رضا و گذاشت دهانش مقابل دست موتورسوار و دیکش غیج نفس ؛ داشتند کارش چه و بودند یکس چه ها نیا ایخدا

 :دیکش

 ..نفس..دیکن ولش  د،یکن ولش..ها شرف یب ها، ناموس یب-

 خواست یم کمک رضا و رعنا آن از و کرد یم تقال زده وق یها چشم با دهیترس نفس

 رضا..رعنا ببرن، خودشون با منو نزار توروخدا..داداش..رضا-

 . دیکشیم غیج فقط ترس از رعنا

 ینم را نفس ناموسش اما برد یم تنش از جان خورد یم رانش و شکم به که ییها ضربه و بود شده زیگالو نفر دو با رضا

 . بدهد ها آن دست به توانست

 نفس کن، نگاه نجام،یا من نترس-

 :دینال دخترک

  نزار. رضا-

 رعنا یها غیج و رضا یها نعره.کرد منگش و جیگ خورد سرش پشت به که یکلت ی ضربه. آورد یم کم نفس داشت کم کم 

 ! بود اهیس و کیتار اش هیبق.  دید یم که بود یا صحنه نیآخر

 دو آن به سوار موتور و درآمد حرکت به نیماش. شد قهی به دست مرد دو آن با  رضا و دادند قرار ینیماش یتو را نفس

 موتور. اوردین کم رضا اما. زد رضا شکم به یلگد مردان از یکی. افتادند یم ریگ که وگرنه کنند حرکت داد اشاره گرینفرد

 به کرد یم حس شکمش یتو که یوحشتناک درد با رضا و زد یم چنگ خودش صورت به محکم رعنا. کردند حرکت سواران

 دست که رضا دنید با کرد نگاه عقب به سوار موتور. ببرند خودشان با را نفس گذاشت یم دینبا. کرد حرکت نشیماش یسو

 را دستش رحمانه یب گرفت، نشانه شیسو به  و برد باال را تفنگش. رفت یم نشیماش یسو به دو با و گذاشته شکمش یرو

 نگاه شیرو شیپ ی صحنه به باز مهین یدهان با رعنا. دیچیپ هوا یتو کلت از شده رها ی گلوله یصدا و گذاشت ماشه یرو

 ها االن: دیدیم که ییها کابووس همان بود خواب مانند اش همه . افتاد نیزم یرو و شد خارج دهانش از یآرام آخ رضا کرد؛

 .کردیم دارشیب بالشش به یلگد با رضا که بود
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 وجود اعماق از د،یدو رضا جان مهین جسم یسو به و داد جان شیپاها به رعنا شد؛ دور آنجا از سرعت به سوار موتور مرد

 :دینال

 رضااا_

 را شیها چشم که خواست یم او از ناله با و دیکش درآغوش را برادرش سر بود، یجار شکمش از خون ستادیا سرش یباال

 . داد ینم را کند نگاه مهربانش صورت به که آن مجال اشک. کند نگاهش و کند باز



 :زد ادیفر ناباورانه و ملتسم

 .. کسم همه ام، دونه هی یکی برادر. .کن باز چشمات جونم به دردت.. رضا-

 شیرضا از لحظه که نشد باعث کدام چیه بودند کرده دورش که یمردم و آمبوالنس ریآژ یصدا گرفت؛ اوج درد با هقش هق

 . کند باز را شیها چشم نداشت قصد رضا گذاشت؛ رضا یشانیپ یرو دست. بردارد چشم

 :گفت یتاب یب با رعنا

 ...خدااا خدا، یوا..گاهم هیتک داداشم، رضا کن، باز چشمات رعنات جون تورو.. توروقرآن...رضا-

 رضا.  کردند یم یباز خاله و کردند یم پهن یراندازیز خانه پشت که ییها روز همان بود؛ شده شان یبچگ یها یباز مانند

 قصد رضا داشت فرق ها سال آن ی همه با بار نیا اما.  خواند یم ییالال شیبرا رعنا و گذاشت یم او یپا یرو را سرش

 و سر به قدرت تمام با ؟ ندیب یم را ها آن ایخدا دانست ینم و کرد یم چکه برادرش خون از شیها دست. نداشت شدن داریب

 . خواست یم کمک زد یم صورتش

 چیه. کند نگاهش و کند باز را شیها چشم خواست یم رضا از التماس با. کند جدا برادرش از را رعنا توانست ینم کس چیه

 ! زشیعز و مهربان یرضا!  شیرضا جز دید ینم را کس

 . بود مرگ ناقوس آمبوالنس ریآژ یصدا

 . کرد ینم داریب خواب از را او کس چیه چرا پس

**** 

 :داد جواب احترام با.  کرد تعجب لشیموبا یرو اسمش دنید با.  ردیبگ تماس او با یمانیا حاج آمد یم شیپ کم

 ! قربان بله-

  ینباش خسته-

  د؟یداشت یامر. دیباش سالمت-

 :گفت تعلل با یمانیا حاج

 . یباش جا اون نمیب ینم صالح-

 :نشست شیابروها انیم یکمرنگ اخم شهاب

 . شم ینم منظورتون ی متوجه-

 . نداشت اعتماد شیها گوش به. بود تیمامور وسط که حال هم آن

  تهران برگرد-

 ! رهیخ-

 ! یدار یتر مهم یکارها جا نیا. شهاب برگرد-

 . دیبگو شهاب به تلفن پشت توانست ینم.  شدینم رد شیها چشم مقابل از یا لحظه نفس ی چهره

 . دمیرس امروز نیهم من قربان اما-

 . باش تهران شب تا یسوال چیه بدون. دنمید یایم یکن یم که یکار نیاول یبرگشت یوقت -

 هم آن ردیبگ تماس یمانیا حاج که نداشت سابقه داد؛ یم بد گواه دلش چرا دانست ینم. فرستاد رونیب به صدا یب را بازدمش

 که بود نکرده یکار اش یکار ی سابقه طول در. دیرس یم چیه به چرا دانست ینم کرد؛ فکر هزاران! تشیمامور وسط

 !. کند ریتعب چه دانست ینم را یاجبار بازگشت نیا. کرد یم اطیاحت شهیهم. شود بازخواست بخواهد

 . شد بلند یصندل یرو از و فرستاد طانیش به یلعنت

**** 



 کوفته و خسته بدن به کندن جان هزاران به بدهد؛ تکانش نتوانست که بود نیسنگ قدر آن سرش.  دیلغز دردمندش یها چشم

 هم آن دونفره تخت یرو را خودش دنید توقع ؛ گشود را شیها چشم آرام. شد خارج دهانش از یآرام آخ و داد یتکان اش

 ؛ ندیب یم خواب دارد کرد یم فکر. دیچیپ فضا یتو اش سرفه تک. دیترس یکیتار و بزرگ سالن دنید با ؛ داشت شهابش کنار

 زمستان باره کی به ییگو. بود نشسته جانش یتو سرما. دیکش درآغوش را شیبازوها و شد جمع خودش یتو سرما شدت از

 در مانیس و آجر جز ؛ کرد نگاه جا همه به دقت با. دیترس یم اش یکیتار و فضا نیا از ؛ نشست اندامش بر لرز. بود آمده

 یبرا یسوراخ دنبال به سو آن به سو نیا از دهیترس و بود شیرو به رو یموش. نخورد چشمش به یگرید زیچ یا گوشه

 .چسباند وارید به را خودش دهیترس.  شدن پنهان

 خودش کرخت یتن با. کرد یم چه جا نیا اصال است؟ چند ساعت کجاست؟ دانست ینم کند؛ دایپ را لشیموبا تا برد شیپ دست

 مقابل دست شد؛ باز در دیکش نیزم یرو بر را خودش دهیترس دیرس گوشش به دور از ییها قدم یصدا د؛یکش نیزم یرو را

 کی زده وق یها چشم با کچل مرد کرد؛ زیر را شیها چشم نفس مرد شدن خم با. افتاد اندامش یرو یا هیسا گذاشت صورتش

 . خورده را پدرش ارث او ییگو کرد یم نگاهش یجور

 :آمد ته آن از ییصدا

  داره؟یب غالم؟-

 . کرد خطاب را مرد و ستینگر نفس به یزشت ی خنده با و زد یخند شین مرد

 ! شدن داریب خفته یبایز-

 . دیبلع را دهانش آب یسخت به نفس

  ؟یهست یک شما-

 ! معنا با و زشت ی خنده کی د؛یخند او ی مودبانه لفظ به غالم

 . جون دختر یبدون تو ین یاجیاحت!  هستم یک دونم یم من. ننه یوا-

 دهیدر یها چشم با غالم. زد پس را دستش خشم با نفس. ردیبگ دست یتو را او فیظر ی چانه تا آورد جلو را دستش سپس

 : زد چشمک و ستینگر او به اش

 ! دارم دوس چموش-

 . کرد حس دهانش یتو خون یشور که یقدر به دیگز محکم را لبش درون از نفس

 ! افتاده یجهنم چه یتو دانست ینم. کرد خوف مرد حرف از

 ! رضا یها خوردن تخمه و نیمع یها یباز لوده! ها بچه! شمال راه یتو ؛ بست را شیها چشم

 ! شیرضا و رعنا آمد؛ یم ادشی ییزهایچ که انگار

 :دیپرس زده نم یها چشم با

 ! دیدار من چکار دیبگ توروخدا آقا-

 :زد شیبرا یچشمک مرد

 !خوشگله یفهمیم وقتش به -

 

  آخر فصل 3 پارت

 

 یتو چگونه. ستیچ همسرش شدن دهیدزد از شهاب العمل عکس دانست ینم.  داد تکان دست شیبرا دور از لهراسب

 .داد دست او با و آمد شیسو به یمشهود یخستگ با شهاب.  کرد یم نگاه صورتش

  داداش ینباش خسته-



 . نداشت کس چیه با صحبت کردن باز به هم یلیتما. نزد یگرید حرف که بود کالفه و یعصب قدر آن. کرد تشکر شهاب

.  داد هیتک یصندل به را سرش و شد سوار یرمق یب با شهاب.  زد دور را نیماش و گذاشت صندوق یتو را او چمدان لهراسب

 . بست را شیها چشم

 اشاره انگشت.  داد هیتک در به را دستش و کرد بلند سر حرف یب شهاب ؛ نداشت گفتن یبرا یحرف هم لهراسب بار نیا انگار

 . گرفت دندان به را اش

  ؟یخوب-

 :گفت برگردد لهراسب یسو به که آن یب

 . ستمین بد-

 :کرد عوض را دنده لهراسب

 . دهید صالح جور نیا یحاج.  حاال خب یلیخ-

 :بست را شیها چشم یعصب شهاب

 . برگردم خواست ازم عجله با قدر نیا که شده یچ نمیبب دیبا.  بگن صبح همون تونست یم-

 :برگشت او یسو به

  شده؟ یخبر-

 مانند تک به تک شان خانه یاعضا و خانم حاج دانست یم. بود آشفته شان ی خانه اوضاع کرد؛ ینگاه مین او به لهراسب

 . پسرشان یامانت تنها!  جوانشان عروس نگران. بودند آتش یرو اسفند

 ! شیشناسیم بهتر که تو کنهینم یمشورت و زنهینم حرف یکس با یکار چیه ی درباره یحاج که یدون یم -

 :دیپرس لهراسب. شد متعجب. بود خاموش تعجب کمال در لشیموبا ؛ گرفت را نفس ی شماره و درآورد را تلفنش شهاب

  شده؟ یچ-

 :کرد زمزمه

 . خاموشه تلفنش نفس-

 . دیلرز اش نهیس یتو لهراسب قلب

 ! همسر کی!  متعهد مرد کی!  بود عاشق مرد کی بودن سیپل از جدا او! گفتند یم مرد نیا به چگونه

 . گذاشت یم شهاب یجا را خودش لحظه کی یبرا یحت.  آمد یم بند نفسش کرد یم فکر مسئله نیا به یحت

 مختص که زد یم در یجور.برداشت قدم یمانیا حاج اتاق یسو به شتاب با و شد ادهیپ شهاب دندیرس نظر مورد محل به یوقت

 . است در پشت شهاب دیفهم یم یمانیا حاج و بود خودش

*** 

 ! دیلرز یم و کرد یم درد بدنش تمام

 مرگ و هوشنگ ریاخ یها سال نیا با شیها یبدبدخت و مشکالت که اولش شهاب؟ و خودش یخوشبخت عمر بود نیهم یعنی 

 ! شدنش یآسمان یناگهان و نیحس ریام

 ! نه گرید اما کند فراموش را زیچ همه بود کرده یسع

 . بود گرفته او از را کردن فکر مجال اشک

 ! شیرضا شیرعنا ؟ دهد نجات را او که بود کجا نشیتر مهربان ؛ عشقش ؛ شوهرش



 به محکم را سرش اصال کشت یم را خودش کرد یم دایپ یزیچ یغیت دیبا ؛ کرد نگاه جز جز را اطراف و شد بلند یسخت به

 و کرد یم راست تنش بر مو کند برخورد او به یبینانج دست که نیا از ترس و احتمال و دنیکش زجر طاقت. کوباند یم وارید

 . کرد یم افزوده را وحشتش

 . بود تنگ دنشید و شهاب یبرا دلش! روحش جسمش! تنش تمام ؛ داشت درد. زد یم هق هق

 :کرد جلب را اش توجه در یصدا

 دیکش غیج که ردیبگ را دستش تا آمد سمتش به است غالم نحسش اسم دانست یم حال که یمرد.  آمدند یم شیسو به مرد دو

 :گفت و

 . کشم یم شیآت خودمو بخوره بهم دستت اگه-

 . کرد نگاهش ختهیبرانگ یها چشم با یگرید

 :گفت یتلخ اوقات با 

 . داره باهات واجب کار. نهیبب تورو خواد یم آقا!  فعال البته نداره تیکار یکس. یشد چموش نترس-

 . دیبش کینزد من به دیندار حق.  آم ینم ییجا شما با من-

 . زد یپوزخند مرد

 غالم؟ نفله نیا گهیم یچ-

 . بود عالم یها حرف نیتر دار خنده شیبرا نفس یها حرف انگار.  بلند یصدا با دیخند غالم

 . آرم یم در و پدرت بدجور که یایب راه ما با که نفعته به جون دختر بگم بت خوش زبون با-

 . کرد جانش رخنه درد و زد شیموها به چنگ گرید مرد که زد او به یا تنه یرکیز با نفس

 . شد بلند اش ناله یصدا

 : دیخند غالم

  اومد؟ دردت! ینازناز اوخ اوخ-

 :کرد نگاهش بار اشک و درد پر یها چشم با نفس

 .. یها شرف یب. دید یم پس کارتون تقاص-

 . نشاند صورتش یتو یلیس و کرد بلند را دستش غالم

 . نشست صورتش طرف کی در درد و شد لیمتما چپ سمت به نفس صورت

 :برد کینزد را سرش غالم و دیکش را شیموها گرید مرد

 بهت یا گهید جور ایشد؟ رفهمیش. کوتاهه کنند اضافه یخور...گ بخوان که تو مثل یدخترا زبون. داره قانون جا نیا-

  ها؟ بفهمونم

 :کرد جمع را شیها لب و دیکش او ی گونه یرو دست غالم. داد تکان سر دهیترس که زد یا نعره چنان

 ! یهست ام یلعبت بد-

 ! گفت یجونم یزشت لحن با بعد

 . بست سرش پشت را شیها دست غالم! نفرت از پر یها چشم همان با. کرد نگاهش ترس و درد با نفس

 . نشست صورتش یرو گرمش یها اشک

 . نداشت رفتن جز یراه و دادند هلش رونیب به

  گر؟ید بود یک آقا



 . بود یکس چه از منظورش

 . نداشت ییآبرو یب طاقت ایخدا

 . گرفت یم را جانش کاش یا

 شهاب.  شد شتریب ترسش باال مدل یها نیماش و محافظان دنید با گذاشت رونیب به پا که نیهم ؛ گرفت شدت شیها اشک 

 نیا به چرا حال اما.   یا لحظه چیه در. گذارد ینم شیتنها وقت چیه بود داده قول که یکس اش یزندگ مرد.  بود کجا جانش

 .دید یم کس یب و تنها را خودش اندازه

 

 آخر فصل 4 پارت

 

 و ستینگر کردند یم نگاهش باز یها دهان با گرید تعداد و بودند کرده پارس به شروع دنشید با که یوحش یهاسگ به

 . برد ینم در به سالم جان ها سگ آن دست از بشر یبن چیه کردند یم شانیرها اگر! دیلرز

 ! کجاست قایدق دانست ینم. بود دهیکش فلک به سر درختان کرد یم کار چشم تا. کرد نگاه اطراف به

 .شد یم شیپ از شیب ترسش رفت یم باال که پله هر برداشتند، قدم ییالیو ی خانه یسو به

 . نبود باختن وقت حال بود گرفته دهانش مقابل دست

  بود نیرحسیام دختر او

 :گفت و گرفت مقابلش یاهیس بند رو غالم شود وارد خواست که نیهم

 . یببند چشمات دیبا-

 :گفت هراسان نفس

  د؟یکن چکار دیخوا یم-

  کنم؟ تکرار دوباره برات دینبا که حرفامو.  زیچ همه یب کهیزن بده انجام گفتم که یکار گمشو گفتم که نیهم-

 . بست او یها چشم دور را روبند و شد متوسل زور به غالم.  کرد مقاوت نفس

 یم آب داشت قلبش. ندیبب توانست ینم را ییجا شیها چشم بستن و یکیتار ترس از. کرد یم تقال و دیکش یم غیج نفس حال

 . شد یم آب که خدا به. شد

 . دیپر شیها چشم از برق که زد صورتش به یگرید محکم یلیس غالم

 . افتاد راه دادند یم هولش که یریمس به لنگان لنگ.  شد یجار خون لبش ی گوشه از

 . افتاد نیزم یرو یبزرگ سالن به گذاشتن پا و در شدن باز با

 . دیشن ینم ییصدا چیه

 :گفت غالم

 آقا شما خدمت-

 :دیشن را یمرد یرسا و یجد یصدا

 . غالم یبر یتون یم!  جان یا. دیرس ماهم یکوچولو مهمون!  به به به-

 :کرد یمشرب خوش مرد

 . آقا غالمتم-

 . شد بلند نیزم یرو از دهیترس نفس



 :گفت مرد

 ! ادیز ستمین یخوب زبانیم یدون یم. بمون سرجات یدار دوست رو جونت اگه-

 :ستادهیا کجا مرد دانست ینم داد تکان را روحش و رنگ یب یها لب نفس

 ! ن؟یخوا یم جونم از یچ. نیهست یک شما-

 . انداخت سالن و وارهاید بر رعشه اش خنده یصدا ؛ دیخند مرد

 . خانما خانم یزود به یفهم یم اونم-

 . دیچرخ سر پشت به نفس

. ندارم تیکار یایب راه بام و یباش یخوب دختر تا نترس. داشت باد سرش و بود نترس خوب که تییدا. ییترسو تو قدر چه-

  کوچولو؟ باشه

  جاست؟ نیا هوشنگ-

 جوابمو راحت یلیخ دارم سوال هی ازت حاال. بود یراحت کار جا نیا به اوردنت یدون یم! بدم جواب من یبپرس تو نشد قرار-

  باشه؟ ید یم

 . بست را اش یخون یها لب نفس

 :گفت مرد

  ؟یکرد یجاساز کجا رو بود داده بت هوشنگ که ینیهروئ لویک ده نمیبب بگو -

  د؟یزن یم حرف یچ از ؟یچ-

 .زد کف شیبرا بلند یصدا با!  دیخند مرد

 ! رهیم شییدا به زاده حالل! ولیا-

 . بزند کتکش هوا یب که دیترس یم.  دیچرخ خودش دور به دهیترس نفس و دیشن خودش کینزد را ها ییها قدم یصدا

 :گفت یلرزان و مرتعش یصدا با

  د؟یزن یم حرف یچ ی درباره دونم ینم خدا یخداوند به-

 :دیچیپ سالمش گوش یتو وارد پچ پچ مرد یصدا

 ینیهروئ لویک ده گم یم راستت گوش تو!  کره هم چپت سمت گوش یکی دمیشن!  نشنوه صدامون یکس که گم یم گوشت تو-

  ؟یگذاشت کجا رو داد بهت هوشنگ که

 . نداشت اعتراض یبرا یینا که بود دهیترس قدر آن.  افتاد من من به نفس

 .. دونمینم من-

 ! بلنده یلیخ... کوچولو خانم بلنده حاشا وارید-

 . کرد یم حس صورتش کنار را مرد یها نفس یصدا دیکش عقب را خودش دهیترس نفس

 ! کرده کفشم تو پا یجور بد که یمعروف سیپل آقا ؟همون کوچولو دختر آره ؟یداد ستیپل شوهر اون به دمیشا ای-

 :کرد زمزمه ترس با لرزان نفس

 به اون یکارها اصال.  آوردم یدرنم هوشنگ یکارها از سر وقت چیه من. دیکن یم صحبت یچ ی درباره دونم ینم من آقا-

 . نداشت یربط من

 :دیچرخ دورش مرد

 . یگیم دروغ یدار تو دمیشا.  نداره ییادعا نیچن که هوشنگ اما-



 . شد یجار شیها اشک نفس

  خدا به.  برم من دیبذار-

 ! ییموال سرگرد ؟ آره ستیپل شوهر دست یداد-

 شد الل نفس

 .  برم من دیبزار.  دیزن یم حرف یچ از دونم ینم-

 . کرد صورتش یتو تف مرد

 ! ییما مهمان یدار دوست که حاال پس.  یبر زود که نخواه یاومد رید-

 کرد صدا را غالم

 . شد باز یبد یصدا با در

  آقا؟ جونم-

 :گفت مرد

 . بزنه حرف خوشگلش زبون تا دیکن ییرایپذ احسنت نحو به ازش.  ماست ی ژهیو مهمون خانم خوشگل نیا-

 . برداشت را الیو کل نفس داد یب و داد یصدا

 . کنه لعنتتون خدا هوشنگ امثال یکی شماهم.  دیستین انسان شما.  ها فرت پست.  آشغال یها شرف یب-

 . بردند رونیب سالن از گرفتند را نفس دست

 ! دنشیکش یم و افتاد نیزم یرو

 . بود دخترک به محافظ یها مرد از یکی نگاه

 . نکند نگاه را لحظه نیچن کرد یسع و بست درد با را شیها چشم

 بسته یها چشم با.  دیلرز یم و بود کرده بغل را خودش دهیترس.  دیچیپ سالن یتو شیها هیگر یصدا.  کردند یزندان را نفس

 ! کرد صدا را شهاب نام عجز با.  کردند یم پاره تکه را شیها لباس ها سگ و دیکش یم غیج او و بردند کشینزد ها سگ

 با و کرد نگاه اش حلقه نینگ به.  کرد یم درد سرش و دید یم تار شیها چشم هیگر اثر بر ؛ گذاشت شیزانوها یرو را سرش

 .کرد یم نگاهش که طرف هر از بود نیهم درد.  کرد کینزد شیها لب به را حلقه حسرت هزاران
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  ؛ شد یم خوانده درد نوشتشیم و کردیم نگاهش طرف هر از بود نیهم درد

 یزخم یپا به.  داد یم پس تاوان دیبا هوشنگ یها یکار کثافت ییایدر یتو و داشت قرار او که یا لحظه نیهم مانند درست

 . بود شده خشک خون لبش ی گوشه و بود شده کبود یپ در یپ یها یلیس اثر بر صورتش ؛ ستینگر آلودش خون و

 یم دلش!  مهربانش و بایز چشم دو آن با ؛ کرد یم صحبت شهابش با داشت دلش یتو ؛ زد هیتک وارید یرو را سرش ناالن

 ؟ ردیبگ را یکس چه ی قهی توانست یم.  ببوسد ندیبب را او شده که هم بار نیآخر یبرا!  بدهد جان او آغوش یتو خواست

 را خدا و دیکش درد ؛ کرد ناله و دیکش باشد؟درد دنینرس عشق شهیهم دیبا چرا ؟ بود تلخ اندازه نیا به اش یزندگ یشانیپ چرا

 ! یلیخ!  بود خسته.  ستیگر بلند و دیکش و درد.  کرد صدا

 هزاران را یالکرس تیآ ؛ گذاشت هم یرو آرام را شیها چشم بود شده شیم و گرگ هوا که یا لحظه درست صبح یها دم دم

 . بود شده آرام قدر آن چه یبرا دانست ینم ؛ خواند بار



 نام و دیکش صورتش یرو را شیها دست.  ستیچ یبرا ادیفر و داد همه نیا دانست ینم!  آمد یم رونیب از ییصداها و سر

 . زد صدا را خدا

 . ببرند رونیب به را او خواست یم ها آن از که دیشن را بود کرده دشیتهد و کرده صحبت او با که یمرد همان یصدا

 . کرد یم ییخودنما صورتش یرو عرق یها دانه

 انگار امروز اش یخوشبخت چرا ؟ بود بند مو کی به یبدبخت و یخوشبخت نیب مرز چرا ؛ داد یم بد گواه دلش چرا دانست ینم

 . خواندند یم باهم یهمگ را ارتیز آهنگ و دید یم مهربانش یرضا وانت پشت را خودش هنوز او ؟ دیرس یم انیپا به

 . کند یاعتراض یحت نه و بپرسد مرد دو آن از یسوال توانست یم نه

 که دندید یم را ییجا شیها چشم مگر اصال.  زدند گره شیها چشم یرو را یمشک بند رو و بستند پشت از را شیها دست

 .  کرد یم درد تنش یجا یجا همه ؛ داشتند یبرم قدم ناموزون شیپاها.  بستند او یها چشم یرو را روبند

.  بدهد قورت را دهانش آب توانست ینم و بود تلخ دهانش طعم.  داشت رفتن راه تعادل یحت نه و دید یم را ییجا نه گرید

  ؟ کند تجربه دوباره و دوباره را مرگ توانست یم نیرحسیام شدن پر پر از بعد مگر ؛ بود دهیچش را ها نیا از بدتر

 . شود مسلط خودش بر دیکش قیعم دم و دیوز یخنک مینس گذاشت رونیب را شیپا که نیهم

 و همه آمدند یم دنبالشان که نفر چند یپاها برخورد و ها گنجشک کیج کیج یصدا ؛ ها زهیر سنگ یرو شیپاها برخورد

 .  بود یکاف شهابش دلتنگ و وانهید قلب نیا شیتشو یبرا همه

 قهیدق چند از پس! رفتند راه قهیدق چند دینفهم!  فتدیب نیزم یرو ریمس طول در بود کینزد بار کی شد بسته و باز دهانش

 بود بسته همچنان شیها دست اما کردند باز را نفس روبند.  ستادندیا ییرو ادهیپ

 در را او ها ماه از پس شد ینم باورش. دیماس شیها رگ در خون بود ستادهیا مقابلش بسته یها چشم با که هوشنگ دنید با

 .ندیبب مقابلش هم آن یطیشرا نیچن

 :دینال بغض دیشا و نفرت عجز؛ با

 .. نامرد.. .نفس منم هوشنگ؟ من چرا چرا؟-

 ! نگفت چیه و بود گرفته خون خفه یبیعج طرز به هوشنگ

 :دینال یبلندتر یصدا با بار نیا نفس

  من؟ چرا هوشنگ؟ چرا-

 . داد تکان را سرش ناباروانه و ستیگر عجز با سپس

 :کرد نگاهش زده وق یها چشم و خشم با هوشنگ

 دختره ها ؟یکرد وا خونم به رو سیپل یپا که فروختم بهت یتر زمیه چه. یکرد یم هم جارو نیا فکر دیبا یداد لو منو یوقت-

 ! یمادرت همون ی لنگه! کنار یدیکش خودت و یانداخت هچل تو منو آخرم ده؟یورپر ی

 :زد هق و دیگز را شیها لب نفس

 یپست و خار آدم چه هوشنگ نداشتم خبر تو یکار کثافت چیه از من کنم؟ یکار نیچن تونستم یم مگه بود میب یب یوقت تا-

 .. من و یبود وجود یب تو قدر چه! تو یشد

 ! زاده خواهر و ییدا! یتقابل چه-

 . کردند محاصره یفتح مسلح افراد را هوشنگ و او دانست ینم نکهیا از غافل! برگشت پشت به دهیترس

 یمرد. دید یم را مرد نیا که بود بار نیاول یبرا. بود افتاده نفس نفس به. اوردیب زبان به را اش جلمه ی ادامه نتوانست

 ! ترسناک اندازه همان به. انداخت یم مکار روباه   ادی را او رنگش یشیم یها چشم که ساله چهل حدود

 :کرد نفس به رو



 دختر؟ ینیب یم کردم یم اعتماد جنمش و عرضه به دینبا اولم همون از! ستین شکمش تو راست ی روده هی تو ییدا نیا-

 !هچل یتو انداخته مارو

 ! رفت عقب گام کی دهیترس نفس

  خبره؟ یب هیقض نیا از روحمم من که دیفهم ینم چرا ؟ دیزن یم من به االن رو حرفا نیا چرا-

 . کرد ستنیگر به شروع بلند یصدا با سپس

 بارها بلکه بار کی نه و دیکوب بهم را شیها دست و داد سر یا قهقه کند یم نگاه سال یکمد لمیف نیبهتر به انگار که یفتح

 :داد تکان یسر و کرد پاک را دیچک چشمش ی گوشه از خنده شدت از که یاشک و دیخند نما دندان

 ؟یداد یک به رو نیهروئ لویک ده اون بگو قشنگت شینما نیا قبل اما!  یهست یگزار ریتاث دختر-

 و کرد خم او صورت به را سرش یفتح ؛ شد حبس اش نهیس یتو نفس ترس از دخترک و شد کینزد نفس به گام کی سپس

 :گفت

 کوچولو؟ یدونست یم ستمین مهربون قدر نیا شهیهم من-

 !دیچک اش گونه یرو اشک نفس
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 : زد یچشمک یفتح

 ؟ آره ؟ سمونیپل آقا به-

 .  دیخند تر آرام بار نیا یفتح و داد تکان راست و چپ به را سرش نفس

 : گفت هوشنگ

 نیا من.  خودش از تر فرت پست شوهر دست داده که معلومه.  آقا ببوسم پاتو بزار!  دیکن عفو!  کردم غلط!  خوردم...گ آقا-

 ... آقا شناسم یم رو مارمولک

 با یفتح.  زد فواره دهانش از خون و دیکوب هوشنگ دهان یتو محکم پا با مرد که ببوسد را یفتح چرم کفش و شد خم سپس

 : زد چنگ هوشنگ یموها به دست

 هم روز نیا فکر یروز کی دیبا پول تو یزد یم چنگ یوقت!  ینوشت خودتو مرگ یشد یباز نیا وارد یوقت حروم تخم یتو-

 !  ببخشمت بتونم روز کی دیشا!  هوشنگ کرد یم رو روز نیا فکر دیبا یبزن دور رو یفتح یخواست یم یوقت.  یکرد یم

 .  شد مشمئز حالش او یخون صورت دنید با نفس.  بود زانیآو خون دهانش ی گوشه از هوشنگ

 .  است راه آخر گرید جا نیا دانست یم و دیلرز یم بدنش ترس شدت از

 ! شهابش دنشید بدون

 حفظ یبرا بود افتاده یفتح یپا و دست به.  افتاد نیزم یرو درد با هوشنگ و زد هوشنگ صورت به یگرید مشت یفتح

 ! جانش

 . رفت عقب گام کی و زد او شکم به یمشت یفتح

 : گفت نفس

 ! ندارم خبر زیچ چیه از من قسم خدا به آقا-

 : گفت و زد لبخند یفتح



 کنه برپا برات منزلتت و شان در مراسم کی گم یم شوهرت به!  سوزه یم باهم خشک و تر کار نیا تو!  دخترم رهید یلیخ-

  ؟ چطوره

 : کرد هیگر عجز با نفس

 .  توروخدا برم من دیبذار-

 : کرد حفظ را لبخندش یفتح

 ! صدا سر یوب آروم!  نباش نگران!  یبر تو زارم یم یول-

 .  کرد اشاره آسمان به سپس

 . انداخت یم جانش به را ترس مرد گنگ یها حرف و سرش یتو سردرگم افکار هجوم.  بود مانده مات نفس

 . باش صادق من با ؟ یبزن حرف یخوا ینم-

 ؛ کرد روشن را اش عالقه مورد پیپ و رفت محبوبش و یوحش سگ کنار یفتح.  آمدند کینزد شیها آدم و ستادیا عقب یفتح

 .  کرد صادر را اجازه و بست هم یرو دییتا نشانه به را شیها چشم سپس

 : گفت خنده با سپس

 . تره جون سگ کدوم زاده خواهر و ییدا نیب نمیبب-

 دست نفر دو.  کردند زدنش کتک به شروع و بردند هجوم شیسو به کرده ترک نبودش مدت نیا در بود مشخص که هوشنگ

 و دیکش غیج مشت هر با لحظه نیا دنید با نفس.  افتاد صورتش و سر جان به لگد و مشت با نفر کی و بودند گرفته را شیها

 . رفت عقب گام کی

 فکر از.  نشوند را دنشیکش درد و هوشنگ دنیکش زجر یصدا تا گذاشت شیها گوش یرو دست ؛ دیکش یم غیج دهیترس نفس

 شد سبب کرد یم یمشرب خوش یفتح گوش کنار که غالم یصدا ؛ نشست امانش به رعشه اوردندیب او سر را بال نیهم که نیا

 تند قدم نفس یسو به و دیبوس را دستش غالم او سر دییتا با سپس.  بزند غالم به یگردن پشت و بخندد بلند یصدا با یفتح

 .  کرد

 : کرد نفس به رو یفتح

 !  درد یب.  زمیعز یر یم آروم تو نترس-

 به را سرش.  دیکش غیج و کرد نگاهش زده وحشت کند یم تند قدم سمتش به صیحر یها چشم با که غالم دنید با نفس

 : کرد غالم به رو یفتح گرفت مشت به را او حرکت کی با غالم و داد تکان نیطرف

 ... برسه جونمون سرگرد دست به لمشیف دارم دوس یلیخ که یدون یم!  غالم نمیبب تورو شینما آد ینم بدم-

 نفس.  رفت یم باال اش قهقه و گرفت یم یشتریب برق شیها چشم لحظه هر یفتح زد یم ضجه غالم یها دست انیم نفس

 دل ته از وجودش ی همه با.  شود غالم مثل یکس دست ی ملعبه!  ناموسش! عفتش دهد اجازه توانست ینم ؛ زد صدا را خدا

 : زد نعره آسمان به رو بود کرد اش محاصره که غالم به

 ... ایخدا...ایخدا-

 قلب و شکم یرو که یشمار یب یرهایت و اسلحه کیشل یصدا با که فتدیب یفتح یپا به و شود بلند کرد قصد هوشنگ

 . نشست جنگل دل بر اش ضجه نفس و شد یم بلند خون ریت هر برخورد با ؛ دیکش غیج نفس شد گرفته نشانه هوشنگ

 کیشل یصدا.  دیتاب یم چشمش به درختان و ها برگ انیم از حال دیخورش نور کرد بلند سر.  دیچرخ یم سرش دور ایدن

 ! گرفت یم اوج قبل از شتریب لحظه هر ها تفنگ

 ...زدن ردمون ها سیپل.... ها سیپل آقا-

 حکم جنگل در که بود یزیچ تنها ها گلوله کیشل یصدا برداشت قدم نیماش یسو به و کرد رها را سگش ترس با یفتح

 !  کرد رها را نفس غالم.  کرد یم یفرمان



 آسمان به یوقت که بود گفته.  بود یجار زبانش یرو یشتریب قدرت با نیرحسیام نام!  کرد نگاه نور به و بست را شیها چشم

 ! یا دهید را خدا ییگو ینیبب را نورش و دیخورش یکن نگاه

 ...اما گردد یبازم خانه به شود تمام کارش که بود داده قول او به نیرحسیام که یروز همان بود آشنا شیبرا کیشل یصدا

 نیزم با اش نهیس و نشست نیزم یرو آرام و نکرد کم دیخورش دنید به شوقش از یا ذره هم نشست جانش در که یدرد

 و بود کرده دفاع اش یزنانگ از... جانش ی همه... عفتش هنوز و برد یم رهایت نیا ی حمله انیم که بود خوب.  کرد برخورد

 ! هنوز!  بود پاک هنوز

 

 ... شهاب... شهاب

 

-..... 

 

 ؟ ییکجا ؟ داداش-

 

 .  داد او به بد دینو رایحم ی هیگر یصدا

 

 ... شده..چ..چ-

 

 ... نفس-

 

 ؟ یچ نفس-

 

 .  رهیگ یم رو ات بهونه.  اومده بهوش-

 

 یم را شیها کفش شهاب و زد یم حرف خط یسو آن رایحم.  آورد هجوم اش نهیس به نفس و خورد سر دستش از یگوش

 .  کرد یم ادا را شیها نذر امروز از دیبا.  دیپوش

 

 باز را شیها چشم نفسش تا!  نداشت یخوراک خواب روز چند نیا در.  گذاشت بیج یتو را حیتسب و زد چنگ را اش یگوش

 . دانستند یم شیخدا و خودش فقط و کرد دل در نذر هزاران کند

 

 .  داد را مادرش لبخند جواب شهاب و بود شیها لب یرو یمحزون لبخند و بود برده باال شکر تین به را شیها دست گوهر

 

 و زد لبخند نفس.  برداشت قدم شیسو به و داد کف از طاقت بود او به منتظرش یها چشم که نفس دنید با کرد باز را اتاق در

 .  دیبار شیها چشم

 



 .. شهاب-

 

 . دیکش اش فرشته ماه قرص صورت یرو دست.  شدند سیخ شیها چشم جوان مرد

 

 ... شهاب یزندگ ی همه... شهاب دل جان-

 

 .  کرد یم شیستا را معصومش ی فرشته قبل از شتریب و بود شده دور خودش یجد ی پوسته از او روز چند نیهم در قدر چه

 

 بدنش یبو.  کرد پنهان او گردن یتو را سرش و دیکش درآغوش را او اطیاحت با و شد خم شهاب و کرد بلند را دستش نفس

 .  بودند شده رنگ کم ها یکبود آن ؛ کرد نوازش را نفس ی گونه.  بود بهشت خود خود شیها نفس یگرم!  شیموها یبو

 

 : کرد نگاه او به یخاص وسواس با

 ؟ نفس یخوب ؟ یخوب-

 

 نیا تا بست را شیها چشم نفس!  را سشیخ چشم دو ؛ را شیها لب چانه گونه یشانیپ  دیبوس را نفس صورت یجا یجا

 . را شیها درد دهد نیتسک و ندیبنش جانش به را ها بوسه

 : گفت زانیر اشک و کرد باز را خمارش یها چشم نفس

 ... شهاب-

 ... نمونده برام ینفس گهید بگو... نفسم بگو-

 : دینال و دیبوس را شهاب دست

 ! نمتیبب کنم یم باز که چشمام خوام یم!  کنارم بمون!  نرو گهید-

 : دیبوس گرید بار کی را اش یشانیپ شهاب

 !  اتم خورده نیزم.  کنارتم ایدن آخر تا-

 : کرد نجوا گوشش یتو شهاب و ستینگر شهاب یها چشم به شد یم خواب گرم شیها چشم ها دارو اثر بر که دخترک

 دوا و حب یمرض یب ندهد یبیطب چیه

  برسم درمان به که تا شوم درد یهمگ من

 

**** 

 

  سیبنو میبرا

 یسرخ یهاگل یهمه رایز

 یکرد هیهد من به که

  اندپژمرده خود نیبلور گلدان در



 اشعارت سرخ یهاگل تنها و

  یسرود میبرا که

 اندزنده سر هنوز

  جهان یهاگل یهمه از

  هازمان یهمه و

 عطر یبو تنها

 ماندیم یباق اشعار در 

 

 "السمان غاده"

 

 را یآدم حس ؛ بود نداده دست او به یخاص حس هوشنگ دادن دست از یبرا!  شده سرش بر یخاک که بودند نگفته او به

 رضا امدنین ادتیع لیدل که بود گفته او به شهاب.بود شده کده ماتم رعنا و رضا ی خانه.  است برگرشته مرگ از که داشت

 ؛ شد سست شیزانوها.  شود رو به رو رضا ی خانه دم اهیس یها پارچه با گونه نیا شد ینم باورش!  است بودن یبستر

 : دینال و زد خودش صورت یتو محکم نفس دنید با رعنا بود شده یکار گل یا گوشه رضا ملوسک

  ؟ رفت خونم چراغ ینیبب یاومد.... نفس یاومد-

 به فخر یآقا.  ستینگر بودش دهیند بود مارستانیب در که یا هفته کی نیا در که رنجور و الغر یرعنا به ناباروانه نفس

 . نبود خودش حال در انگار دخترک اما بودند رعنا کنار اش خانواده همراه

 : رفت رعنا یسو به.  ستینگر شانیا محله هم یها بچه و نیمع به است خواب ییگو که نفس

 ... رعنا یکن یم هیگر چرا-

 .  بود پسرش رضا.  دیکوب یم شیپاها یرو محکم و خواند یم یمحل سرود یب یب

 : دیلرز یم هیگر شدت از شیها شانه رعنا

 رفت.... رضام.... کسم همه.... ارمی.... ستونم... یخواهر شدم کس یب گهید بار هی ؟ رفت مادرم یدید ؟ رفت پدرم یدید-

 .... شه یم باورش یک مردم ؟ ها ؟ شه یم باورت... نفس.... رفت...

 : کرد هیمو کرد اشاره در به

 ستونم تا دره به چشمم صبح هر شب هر شه یم باورش یک ؟ خونه ومدهین در نیا از اس هفته هی داداشم شه یم باورش یک-

 ؟ خونه برگرده

.  رفت شیسو به و دوخت چشم بود حالش نگران و ستادهیا یا گوشه که شهاب به ناباروانه نفس!  بود انشانیم ینیسنگ جو

 : گفت یبیغر حس با

  ؟ شهاب گن یم یچ ها نیا ؟ کو رضا پس-

 : زد لب افتاده یسر با شهاب

 ! نفسم گم یم تیتسل-

  ؟ بودند ختهیر سرش بر که بود یگرید خاک مگر ؟ چه یبرا تیتسل.  زدند صورتش به یمحکم یلیس که انگار

 : گرفت را شهاب رهنیپ ی قهی ناباروانه

 ... بود بد کمی حالش یگفت... دهید بیآس دستش یگفت دنشید میر یم ینگفت مگه.  کجاست رضا-



 یها چشم به را اش زده غم نگاه و کرد بلند سر جوان مرد.  کرد یم دییتا شهاب دیبا.  دیشن یم او یسو از یحرف دیبا

 یم التماسش داد یم تکان را شهاب هرچه ؛ نداشت گرید درد کی طاقت.  ایخدا بود کجا مهربانش برادر.  دوخت محبوبش

 دیبا.  شد ینم بلند کدامشان چیه از یبخار انگار.  بودند ختهیر خانه نیا یرو مرده خاک!  زد ینم یحرف کس چیه کرد

 !  زد یم صدا را مهربانش یرضا خودش

 .  کردند یم اصابت اش نهیس به وار چکش قلبش یها طپش

  زد صدا دیام هزاران با

 ... رضا-

 ستندیگر صدا کی همگان

 

 : کرد شیصدا یلرزان یصدا با نفس. 

 

 .... ییکجا ایب... ایب.... مهربونم.... داداشم... قسم اسمت به تورو رضا-

 

 : ززد هق و آمد بند نفسش

 

 ؟ استقبالش یآ ینم نداره رو خونت تا رفتن یپا میب یب یدون ینم مگه!  اومده یب یب ؟ تیدار مهمون رسم نهیا-

 

 : کرد نگاهش شانیپر و برگشت رعنا یسو به

 

 ... خوابه آره آره ؟ نه نمیب یم خواب دارم... شده سرمون تو یخاک چه.... رعنا هیحال چه نیا-

 

 : زد هق شانیپر یحال با رعنا

 

 .... دلش یبرا.... چشماش یبرا رمیبم.... شیجوون یبرا رمیبم-

 

 : کرد بلند ریدلگ آسمان به سر و دیکوب اش نهیس به شده مشت دست با

 

 نیا و رمیبم.... رضا آخه نمینب و داغت....  اسمت یبرا... تیجوون یبرا....داداش رهیبم رعنات.. داداشم دلت واسه رمیبم-

 ؟ بزنه حرف بم یکس ببرم پناه یک یب ؟ کنم هیتک یک به ؟ آخه یک دست سپرده منو... نمینب رو روزها

 

 !نبود خودش دست حالش انگار دخترک

 

 کاپوت یرو دست.  بودند کرده یکار گل را نیماش شیها دوست.  کرد تند قدم رضا رنگ یآب نیماش سمت به شتاب با نفس

 .  برآمد دلش ته از بلند یآه ؛ دیکش نیماش



 

 : گفت رعنا

 

 ...رهیبم برات خواهرت یاله-

 

 نگاه همان با.  کرد یم یکج دهن شیرو به نیماش یرو رضا عکس.  کند یگرید از پس یکی را ها گل لرزان دست با نفس

 !طلبکارش و تخس

 .... زوده ناکام جوان دنیشن یبرا رعنا جان به خدا به!  زوده.... نه نه-

 

 ! گرفت گاز محکم را زبانش سپس

 ...رضا... رضا.... نداره هینتج نوه هنوز... نداره بچه و زن هنوز.  مینکرد داماد هنوز رو رضا.  رعنا زوده-

 

 . دیکش درآغوش را نیماش یکس یب با ؛ بود شده زخم شیها سرانگشت آورد یم در وانت یرو از را ها گل شتاب با

 

.  کرد یم لمس را نیماش ی رفته رو و رنگ فرمان و بود کرده باز را نیماش در نفس ؛ رفت نفس یسو به سرافکنده رعنا

 : دینال شیتشو پر کالفه یعصب نفس

 

 ... نکردم جبران و شیبرادر... هاشو یمهربون هاشو یخوب هنوز من... نه.... رعنا.... رعنا... نه.  نه-

 

.  دیکش درآغوش را نفس و شد مانعش رعنا که برداشت قدم نفس یسو به شهاب.  زد یم خودش صورت و سر به محکم

.  داشت آرزوها مهربانش یرضا یبرا.  کردند هیگر خون حالشان به همگان و ستندیگر بلند یصدا با هم آغوش یتو هردو

 !معرفتش و مرام یبرا.  اش یپاک و یبرادر یبرا!  رتشیغ و یمردانگ یبرا

 

 : زد ضجه دل ته از نفس

 

 ..... رضا.... رضا-

 

 .  کرد یعزادار و ستیگر بود داده دست از که یبرادر یبرا خواهرانه و کرد پنهان رعنا درآغوش را سرش و

 

 

 ... یآباد نیا مردم از کیچیه نه و اندوه نه و یمان یم تو نه

 

 یا خاطره فقط که یآنچنان گذرد، یم هم غصه گذشت، که یشاد لحظه آن یکوتاه به و قسم، رود کی لب نگران حباب به

 ... ماند خواهد



 

 .انندیعر ها لحظه

 

 .هرگز مپوشان اندوه جامه خود، لحظه تن به

 

 یسپهر سهراب

 

* 

 

 و گذاشت عکسش یرو را شده پر پر یها گل.  نشاند مقدسش اسم به یا بوسه و دیکش نشیتر زیعز قبر سنگ یرو دست

 حرف او بدون یزندگ و گذشت او یب که ییها روز از و کردند یم خلوت او با و آمدند یم رعنا با که ییها هفته ی همه مانند

 ! کردند یم دعوا یگاه.  کردند یم هیگر.  دندیخند یم ؛ زدند یم

 

 . بود دهیکش درآغوش را شیپاها و قبرنشسته سنگ مقابل رعنا

 

 !  رفتند یم و شدند یم آماده دیبا کم کم ؛ کرد نگاه ساعت به

 

 نمایس نیبر یکسر با ینداد قول امشب مگه.  نیماش تو ماست منتظر ساعته هی خدا بنده شه یم نگرانت االن کامران آقا پاشو-

 ؟

 

 عقد به رعنا یوقت از.  باشند راحت هردو تا گذاشت شانیتنها فاتحه بعد کامران.  کرد بلند شیزانوها یرو از را سرش رعنا

 جان شیبرا و بود خواهانش که یاستوار و قیال یمرد کنار خواهرکش.  داشت یبهتر آرامش الشیخ نفس بود درآمده کامران

 .  بماند داد یم

 

 : داد تکان سر معصومانه رعنا

 

 !  شناسه ینم پا از سر یکسر امشب!  دادم قول آره-

 

 : زد یمهربان لبخند نفس

 

 . میشد عاشقش شهاب و من!  هینیریش و خوشگل ی بچه یلیخ.  زدلمیعز یاله-

 

 مانند داد قول و کرد رضا به رو بار نیهزارم یبرا و گرفت را رعنا دست و کرد یخداحافظ مهربانش یرضا را دلش یتو نفس

 رایحم مانند را رعنا هم شهاب یحت!  بود خورده قسم شرافتش به.  باشد داشته را اش دانه کی یکی یهوا شهیهم شیها چشم

 .داشت را شیهوا جوره همه و داشت دوست



 

 . گفت یعل ای رعنا

 

 سرگردونم!  رفته رفتنش با احساسم و عشق ی همه کنم یم حس.  شدم سرگردون روح رضا بعد من ببخش!  برم قربونت-

 !  نفس

 

 .  داشتند ینم بر سرش از دست رضا یها چشم.  دیجوش شیها چشم از اشک قطره کی سپس

 

 .  بود جفتشان منتظر نیماش یتو کامران آقا

 

 : دیجوش شیها اشک و دیکش درآغوش را او نفس

 

 ینعمت وجودش!  همدم اری قیرف.  نبود واسم برادر از کم رضا! سخته برادر داغ دونم یم!  همدمم.  خواهر بگردم دورت من-

 با بزار!  روحش باشه آروم بزار شه یم ناراحت تیروح طیشرا نیا دنید با اون قسم اسمش به قسم خدا به یول بود

 . رعنا داره رو خواهراش هوا بازم جا همه رضا دونم یم باشه آسوده الشیخ تیخوشحال و یخوشبخت

 

 : ستینگر عکسش به یدلتنگ با رعنا

 

 ؟ یگ یم راست-

 

 ک هردو.  داد تکان سر نفس

 

 : کرد حلقه شیرعنا ی شانه دور دست نفس و برداشتند را شانیها فی

 

 یکس کنار خوشحالم من ؟ یبگ تو یهرچ گفت یم ادتهی ؟ کرد یم قیتحق کامران درباره چقدر ستین ادتی.  حاله خوش رضا-

 .  کرده دییتا رضا که یهست

 

 .... یبرا یخوب زن تونم ینم من... من یول بود خوشحال رضام داداش-

 

 : فشرد خود به را او نفس

 

 یب... یکسر یدار شوهرت یدار و من یبرگرد یزندگ به دوباره کن تالش!  یداغدار دونه یم.   هیاستوار و تیدرا با مرد-

 .  میدار اجیاحت کمکت به.  بشه خوب حالت کن کمکمون توروخدا رعنا.... یب

 



 . کرد پاک را شیها اشک شال ی لبه با رعنا

 

 : گفت کنان نیف نیف

 

 یبرا دلم.  شم ینم خوشحال یچیه از من یول زده شیآت و آب به خودش سوزه یم کامران یبرا دلم.  کنم یم تالش دارم-

 ... منم که بودن خوش دل من به پسر و پدر اون سوزه یم هم یکسر

 

 .  بودند شده کینزد کامران نیماش به هردو

 

 کرد تشکر لب ریز رعنا و کرد باز رعنا یبرا را نیماش در.  کرد تشکر نفس از و شد ادهیپ نیماش از دو آن دنید با جوان مرد

 . 

 

 .  نه ای دارد اجیاحت یزیچ دیپرس یم او از و دیپرس یم را رعنا احوال که بود کامران به نگاهش نفس راه یتو

 

 صورت به سپس دیبوس آرام و گرفت را دستش کامران.  بخوابد ریمس طول در خواست یم ییگو و بود بسته شیها چشم رعنا

 .  داد تکان سر افسوس با و ستینگر معصومش

 

 : زد لبخند نفس

 

 .  دیکن یم یصبور که ممنون.  کامران آقا محبت از ییایدر رعنا-

 

 : ستینگر نفس به نهیآ یتو از کامران

 

 !  نگرانشم-

 

 .  سپردم شما به رو خواهرم که خوشحالم.  شه یم درست شاهللایا-

 

 : زد را نیماش استارت کامران

 

 سیانگل میر یم یکسر با بده تیرضا رعنا اگر ندهیآ ماه.  دینباش یزیچ نگران خانوم نفس کنم یم مراقبت ازش چشمام نیع-

 .  کنه دایپ امیالت رعنا ی رفته لیتحل ی هیروح که یمناسب فرصت.  خواهرم دنید

 

 .  شه یم پا سر یزود رعنا که دونم یم.  دینکن غیدر خودتون از رو سفر نیا.  شاهللا ان-

 



 !نعمته وجودش. میزندگ تو اومدنش با خودش به بعدم و خدا به دمیام.  خدا به توکل-

 

 . گفت شکر خدارا دل در و زد لبخند نفس

 

 .  بود شان همه به حواسش خدا.  کرد پاک دستمال با را شیها اشک و فرستاد نییپا را سرش

 

**** 

 

.  کرد زمزمه یچشم و زد لبخند او ی مادرانه یها ینگران به تلفن پشت از نفس ؛ کرد یم او به را الزم سفارشات یب یب

 یتو یذوق چنان آن!  بروند کربال به دونفره خواستند یم!  گذاشت یم فیک یتو را شیها لباس که بود شهاب به چشمش

 . دانست یم خدا فقط و داشت ارتیز یهوا دلش.  دهد بروز را اش یخوشحال چگونه دانست ینم که بود دلش

 

 داشت نظر ریز را او حرکات که شهاب.  داشت یبرم آمد یم دسش دم هرچه و داشت یبرم قدم سو نیا به سالن یسو آن از

 : گفت شهاب که رفت فشیک یسو به و کرد قطع را تماس رضا ریام و یب یب با صحبت از پس نفس ؛ بود گرفته اش خنده

 

 ؟ نفس-

 

 : برگشت شیسو به

 

 ؟ جانم-

 

 ... بگم بهت یزیچ هی دیبا-

 

 : دیورچ لب بود شده رنجور و یاحساسات یادیز روزها نیا که نفس

 

 ؟ شده یچ-

 

 : کرد بغلش و رساند او به را خودش.  رفت اش صدقه قربان دل در معصومش یها چشم و زونیآو یها لب دنید با شهاب

 

 ... راستش-

 

 : کرد نگاهش مظلومانه و کرد بلند سر ردیبگ اش هیگر بود کینزد که نفس

 



 ؟ شهاب شده یچ-

 

 .  کرد نگاه او ی زده شبنم یها چشم به جوان مرد

 

 : گفت نگران نفس

 

 ؟ شهاب آره ؟ کنسله سفرمون-

 

 : افزود و داد تکان سر آره یمعنا به اما.  کند تیاذ را او آمد ینم دلش

 

 ... که دم یم قول-

 

 .  شدند یجار گونه یرو شیها اشک گرفت فاصله او از و کرد مشت را دستش کودکانه نفس

 

 .  یداد قول بهم تو... تو!  شهاب سفر میبر میخواست بار کی-

 

 ینیسنگ بغض.  بود خورده ذوقش یتو.  دیکش شیرو دست و ستینگر بود دهیخر شیبرا سفر یبرا گوهر که یاهیس چادر به

 او تر محکم و نداد اجازه شهاب که ردیبگ فاصله او از خواست یم ؛ کرد حس سرش پشت را شهاب حضور.  بود شیگلو یتو

 : کرد نجوا گوشش در.  فشرد خود به را

 

 .. کردم یم یشوخ داشتم.  دیببخش-

 

 . گرفت جان لبخندش کرد نگاه رنگش یمشک چادر به خاطر آسوده ؛ ماند حرکت یب نفس

 

 .  بماند قهر و باشد برجا پا استقامتش گذاشت یم مگر شهاب امان یب یها بوسه

 

 .  مرد نیا بود بلد یادیز را یعاشق رسم و راه

 

 .  دیکش نفس را شیموها شهاب و چسباند او زبر شیر ته به را سرش نفس.  گفت یجانم او و کرد شیصدا نفس

 

 : گفت نازدار اما دلخور نفس

 

 ؟ دارم ذوق چقدر ینیب ینم ؟ یکن تمیاذ آد یم دلت چطور-



 

 : گرفت جان لبخندش شهاب

 

 ! یدار نظر در برام یهیتب چه!  تر کیبار مو از گردنم-

 

 .  ستینگر نهیآ در خودشان ریتصو به متفکر نفس

 

 ! رمیبگ نظر در دیبا یسخت هیتب!  کنم فکر دیبا-

 

 . دیبوس را اش گونه و بست را شیها چشم شهاب

 

 ... ضمن در! منت دید به باشه یهرچ-

 

 : زد لب یدار تب یها چشم با شهاب.  برگشت شیسو به طاقت کم و دیخند نفس

 

 ؟ برم کرباال جز ییجا تونم یم مگه میزندگ ی بهونه کنار هام نذر یادا یبرا-

 

 سالم که او بود کرده نذر شهاب بود داده دست از یادیز خون و بود رفته عمل اتاق به یوقت که بود دهیشن رایحم از

 

 !  داشت نیحس علمدار به یخاص ارادت دانست یم!  برود عباس ابلفضل پابوس دیایب رونیب حیصح و

 

 : چسباند شهاب یشانیپ به یشانیپ

 

 ؟ دارم نظرم در برات یهیتب چه یدون یم-

 

 : کرد زمزمه آوردند کم نفس هردو که ریگ نفس ی قهیدق چند از پس و برد کینزد را سرش نفس و زد یچشمک شهاب

 

 !  یکن نگاهم طور نیهم شهیهم-

 

 : دیکش شیتمنا پر آغوش به حرکت کی در را او شهاب

 

 ! مخلصتم ابد تا-



 

 دارم یم دوستت هنوز

 

 هست، هرچه رغمیعل

 

 آموختم تو سواحل در چون

 

        .بنوشم را مهتاب یصدف انیم از چگونه

 

  

 

 السمان غاده"

 

  انیپا

 

 99/2/26 قدر شب

 

 وقت به

 

  بهشتیارد شش و ستیب

 

 .  نه و نود صدیس و هزار

*** 


