
و  چشمانت سیخ یایر
 

 یالناز محمد

 



 یباسمه تعال
 

 توفکر چشاتم،چه رویای خیسی
 

 توهم داری ازچشم من مینویسی
 

 برات یادگاری فقط اشک آوردم
 

 نگاه کن چقدر حق بارون وخوردم
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 رواسمم چراامسمتوجا گذاشتی
 

 بذارمروی دستای بارون باید سر
 

 فدای سرت من که حرفی ندارم
 

 صدای آرایشگر را شنید. ذوق زده گفت:



 
 سرتو باال بیار تا صورت ماهت رو تو آینه ببینی. -
 

آب دهانش را قورت داد. با پلک هایی بستتته کمر راستتت کرد. ستتر  آرام آرام 
باال رفت و پلک هایش باز شتتد. ب ش شتتبیه کوه روی ستتینه ا  نشتتستتت و 

 شش زنگ زد. یک صدای گرم و پراحساس.صدایی درگو
 
شتی پا به کلبه حقیرم “ شمارم تا روزی که با جامه به تمام لحظه هامو دارم می 

بذاری. مطمئنم اون شتتس ستتتاره هام با دیدنت شتترم می کنند وروس رویایی 
 ”من!

 
ب ش در چشتمانش ستایه انداخت. دستت روی گونه ا  گذاشتت. این همه 

خفه شو دل المصس! خفه شو! “بود؟ وجدانش تشر زد آراستگی حاال برای که 
شد.  شه هیزم آتش جهنمت. دیگه تموم  ساوت دیگه تمام این افکار می از یک 

 ”هر چی بود تموم شد!
 

ستتعی کرد لبدند بزند، اما ب ش طرحی از یک تلدی ناملموس بر لس هایش 
 زد. چیزی شبیه زهرخند.

 
ببینتت چه وکس العملی خودت که اینجوری مات خودت شتتتدی، داماد  -

 نشون میده؟!



 
از این حرف قلبش فرو ریدت. چشم های همیشه خندان و گیرای سهیل پیش 

 نگاهش آمد و باز تنش لرزید. باز ب ش کرد. باز صدای او آمد.
 
 ”جز من دل به کسی نسپار رها. با دست پر بر می گردم.“
 

د. دست او نامحرم حاال که او بادست پر می آمد، دست او در دست سهیل بو
با  چه می کرد  خاطره!  مه  با این ه چه می کرد  با این دل!  چه می کرد  بود. 
سورن؟ می دانست او بیاید فاجعه رخ می دهد، اما دیگر خسته بود از این همه 
اصتترار و شتتنیدن حرف های تکراری. واقبت تصتتمیم گرفت و حاال می دید 

این افکار. زمان به وقس باز نمی کا  باز هم صبر می کرد. دیگر دیر بود برای 
گشتتت. باید پیش می رفت و گذشتتته را در گذشتتته جا می گذاشتتت. صتتدای 
همهمه ای آمد. دخترکی هم سن و سال خود  با چشم هایی درخشان داخل 

 آمد و گفت:
 
داماد اومد. چه داماد الرژی هم هستتت. الرژ و خوشتتتیا! واقعا برازنده هم  -

 هستید.
 

گاه نگاهش به ستتمت آینه برگشتتت. چشتتمانش از تا  دل رها لرزید. ن اخود آ
زیبای روی موهای فندقی رنگش شروع کرد تا به سرشانه های وریانش رسید. 
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برای لحظه ای داغ شتتد و بعد یز زد. قرار بود ستتهیل با همین  اهر ببیند ؟! 
وای وای! آمادگی داشتت؟ نداشتت. کا  همان چادر مشتکی مادر بود تا این 

ا می پوشاند! کا  چشم های سهیل برای امشس کور می شد! امشس وریانی ر
سر چه  سایه نام هم شد، فردا را چه می کرد. با فرداها چه می کرد؟! با  کور می 

 ”خدایا!“می کرد؟ در دل ناله زد 
 

تازه اول ماجرا بود. قلبش تیر کشتتید. می ترستتید از ادامه این راه، اما باید می 
 بود.رفت. راهی بود که رفته 

 
هنوز میان اوهامش سرگردان بود که قامت بلند مردی آراسته در قاب چشمانش 
سالم داد.  ستانش به وروس زیبارو  سپید میان د سته گل با رزهای  خانه کرد. د
شد و رها هنوز  سهیل پیش آمد. آرام، موقر، بی مکث! مقابلش متوقف  پاهای 

ندیده بود. باید نگاه می  چهره دامادی که زمزمه بی نظیر بودنش را می شتتنید،
شم  شد. چ ست او که پیش آمد مجبور  شت، اما د شرم دا سید.  کرد؟ می تر
چرخاند. مردمک لرزان چشمانش در سیاهی پر ستاره ی چشمان او بی حرکت 
شبیه آن چه روی لس هایش بود.  شت. یک لبدند گرم  ماند. نگاهش لبدند دا

 …گرم و پر اشتیاق و 
 

 خترک پیچید.صدای گیرایش در گو  د
 
 زیبا بودی، دلرباتر شدی وروس رویایی من! -



 
سهیل  ست تا به  انگار بمس در قلبش ترکید. دلش یک فریاد و التماس می خوا
ساکت ماند.  صدایش در گلو خفه ماند.  بفهماند این جمله را تکرار نکند، اما 

 مثل روزهایی که رفته بود. مثل روزهایی که می آمد.
 

برد تا دستتته گلش را بگیرد اما صتتدای زن جوان مانعش بی حرف دستتت پیش 
 شد.

 
 انگار از دیدن هم خیلی حیرت کردید که گوشتون به حرف های من نیست. -
 

نگاه هر دو به ستتمت زن برگشتتت که با لبدند نگاهشتتان می کرد. وذرخواهی 
 کوتاه وروس و داماد را پاسز داد و گفت:

 
 خصوصا با چنین زو  بی نظیری!باید صحنه های فیلم جذاب تر بشه.  -
 

به  مد، تن رها  به حرف آ باره  که دو در این احوال ب رنج همین کم بود. زن 
 لرزشی محسوس گرفتار شد.

 
 ه واشقانه مهمان کن آقای داماد!ب*و*سوروس زیباتو به یک  -
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نگاه هر دو به ستتمت هم برگشتتت. لبدند روی لس های ستتهیل رد انداخت و 
ست. کا  قبال ب ش و التماس در چ شم های رها. دلش یک التماس می خوا

که برای قلس  پذیرد. رابطه ای  طه را ب تا این راب هد  گفته بود فرصتتتی می خوا
اصتتل وروس جوان قانون شتتکنی بود. نگاه ستتهیل که روی لس های م*س*ت

خو  رنگ دخترک نشتتستتت نفستتش بند آمد. انگار او هم آخرین گزینه را 
سته گل را در د شد. برگزید. د صورتش خم  شت و روی  ست مرتعش او گذا

پلک های رها روی هم افتاد و نفستتش رفت وقتی نفس های او روی صتتورتش 
حرا  خورد، اما درست لحظه ای که منتظر اولین شکست حرمت دخترانه ا  
سر رها پرید.  ست. هو  از  ش بود لس های او روی تور کنار موهای دخترک ن

صله هم معلوم بود. طوالنی و شاید ومیق. ه سهیل از همان فاب*و*سگرمای 
ستتر که وقس کشتتید و نگاه حیرت بار دخترک را دید لبدندی زد. لبدندی که 
سر  می  سپیده بر  صد چندان جذاب تر  کرد. از همان جذابیت هایی که 

 کوبید.
 
 خیلی خری اگه این لعبت و سر وشق و واشقی الکی سورن بپرونی رها! -
 

 سپیده. پر بیراه هم نمی گفت
 

شانه هایش  سش را روی  شنل ورو شت.  سهیل نگاه او را به تعبیری دیگر بردا
سی که تا به حال پنهان کرده  سا انداخت و در همان حال آرام زیر گوشش با اح

 بود نجوا کرد:



 
شترک تو  - شقانه گرم تر می خواد، اما ترجیح میدم اولین خاطره م دلم یک وا

 خلوتمون باشه وزیزم!
 

براقش در پی چشم های کهربایی دخترک چرخید، ولی جز چشم هایی و نگاه 
پایین افتاده نصتتیبش نشتتد. آن را هم به حستتاب شتترم رها گذاشتتت. بی آن که 

 بداند غوغای درون او از جای دیگر است.
 

داخل ماشین که نشست دست سهیل روی دستان سرد  خیمه زد و انگشتان 
ستتپس به راننده دستتتور حرکت   ریف دخترک را میان پنجه محکمش فشتترد.

 داد. سهیل سر خم کرد و دوباره با همان نوای آرام گفت:
 
 راحتی وزیزم؟ به چیزی احتیا  نداری؟ -
 

با این که هوا گرم بود، تنش سرد بود. سرمایی که می دانست بابت چیست. با 
 صدایی که به زحمت از حنجره ا  راه به بیرون یافت گفت:

 
 میشه کمی درجه فن کم شه؟ فقط… ممنون فقط  -
 

 سهیل متعجس نگاهش کرد.
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 سردته؟ تو این گرما؟ -
 

 ماند چه جواب دهد که سهیل دوباره گفت:
 
ستوالم احمقانه بود. از سترمای دستتات باید می فهمیدم. فکر کردم هیجان  -

 من باالست و داغ کردم.
 

سهیل باخ شرم رنگ باخت و نگاه دزدید.  شدت  نده آرامی از این بار واقعا از 
راننده خواستتت فن قستتمت وقس را خامو  کند. رها هم آنقدر غرق در خود 
بود که این فداکاری ستتهیل را نبیند که در آن هوای گرم مرداد ماه و حرارتی که 
دم می زد، چگونه بدون فن خنک کننده دوام می آورد. به باغ رستتیدند. همه 

شد. همه چی ! ز والی بود. بی نظیر و بی بدیلچیز به بهترین نحو ممکن برگزار 
شی دیگران بلند بود که  صدای خو شکوه را برگزار می کردند. آنقدر  شنی با  ج
شام  سد. تا وزاداریش در خفا به  سی نر سوگواری قلس رها به گو  ک صدای 

 غریبان وشق سورن برود.
 

واقد شروع به خواندن خطبه کرد. مرتبه اول که سارا خواهر سهیل با ذوق گفت 
نه“ گل بچی ته  ندا ” وروس رف که  به ی دوم  فت. مرت تل دلش ر قا به پیشتتواز 

پدر فرستاد، درد را در سینه ا  حس کرد  ب*و*سخوشحال وروس را دست 
 چقدر زود به پایان خط رسید. تمام شد.… و مرتبه سوم 



 
 با صدایی لرزان گفت:

 
 با اجازه پدر و مادرم بله! -
 

مرحله تازه. شتتاید یک خان تازه، اما رها صتتدای هلهله پیچید. آغاز شتتد یک 
پدر  برق می زد از  حس کرد تمام شتتتد. چشتتمش چرخید. چشتتم های 
خوشتتحالی، اما نگاه مادر پر از ب ش بود. لبدند تلدی زد و پلک بر هم نهاد. 
محکوم بود به لبدند زدن چون پدر ، حا  رضا ستوده خوشحال بود. او هم 

 سورن داشت. دختر حا  رضا بود و چه ربطی به
 

سندید  سهیل آن چه را که پدر می پ سط، اما  ساده از خانواده ای متو یک جوان 
داشت. تحصیل کرده، مودب، از همه مهم تر پسر حا  صادق ابهر بود. رفیق 
بیستتت ستتاله پدر. دوباره چشتتمش چرخید. حماد لبدند و نگرانی را با هم 

سورن، اما نه شت. برادر پر مهر ، دومین مدالف  در حد حا  رضا. وقتی  دا
سورن را بگیرد. گفت که جوان قابلی  ست زیر بال و پر  تحقیق کرد، از پدر خوا
استتتت. گفت که رها دل در گرو مهر او دارد، اما در وادی پدر، در وادی حا  
شاهی هم نمی دادند. پول بود که حرف اول  سه  رضا مهر و محبت را به ثنا رو 

ود که قیمت تعیین می کرد. چشتتم هایش را را می زد. تجارت فر  ابریشتتم ب
 ”بس کن رها! سورن تمام شد. تمامش کن!“بست. بس بود. با خود  گفت 
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دستتت ستتهیل پیش آمد. ستتر چرخاند. چشتتم دوخت در نگاه براق و پر رنگ 
جوانی که حاال مرد  بود. محرمش بود. همستتر  بود. حلقه تعهد را که به 

دخترک را انگار داغ کرد. رها بی  دستش انداخت لس های گرمش پشت دست
 شک سوخت از این همه حرارت. خصوصا زمانی که او کنار گوشش باز گفت:

 
 به زندگی مِن حقیر خو  اومدی رهای من! -
 

و رها هیچ نداشتتت بگوید جز پنهان کردن ب ش نامشتتروع آن شتتس. شتتاید 
سورن بود، اما تنش به جای فر سهیل زیباتر از نجواهای   و رفتن درزمزمه های 

که می دانستتتت در وین  خاطره ای  خاطره ای را دوره می کرد.  بت،  این مح
 تلدی، اشتباه ترین کار ممکن است.

 
شان می بارید. با هلهله،  سر و روی شتند. باران گل و پول بر  سالن قدم گذا به 
ضحکی به اجبار بر  شان کردند. لبدندهای م شکوه تا جایگاه بدرقه  شادی و 

ست. یک فریاد لس می راند، ا صدای بلند می خوا صل با  ما دلش یه گریه مف
 در برهوت!

 
 چی شده رها؟ -
 



بی آن که بداند با چشتتم های نم دار و ب ش آلود به ستتهیل نگاه کرد. ابروهای 
 مرد جوان به هم نزدیک شد.

 
 حالت خوبه؟ چرا ب ش داری؟! -
 

شم هایش فوران م شک از چ ی کرد. مانده اگر آب دهانش را قورت نمی داد، ا
 بود چطور این همه آستانه تحملش را باال برده است. سعی کرد لبدند بزند.

 
 خوبم اما یه کم دلشوره دارم. -
 

از نگاه ستتهیل معلوم بود باور نکرده استتت، اما به جای کش دادن موضتتوع، 
 دست وروس ناز  را گرفت و با مهربانی گفت:

 
 ! هوم؟از چی وشق من؟ نکنه من زیادی ترسناکم -
 

کلمه های محبت آمیز او به جای گرم کردن دلش، ته مانده قوایش را هم می 
 گرفت. با این حال به بازی خود ادامه می داد.

 
 مگه تو ترس داری؟ -
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 اگه نظرت غیر از اینه، چرا مدام چشماتو ازم می دزدی؟ -
 
 …شما … خس هنوز … خس  -
 
، واشقت. دیگه فحش ندی ها. باز که شدم شما رها. سهیلم بانو. همسرت -

 اون موقع مجبورم جور دیگه ای تنبیهت کنم.
 

خنده آرامش لبدند به لس های رها آورد اما باز هم در  اهر. با نزدیک آمدن 
سی  سهیل میان جمع رود و نقش ورو شد همراه  سارا برخالف میلش مجبور 

 شس مرگتازه به وصال وشق رسیده را ایفا کند. کسی چه می دانست امشس 
 آرزوهای دخترک است.

 
شس با تمام سدتی هایش به پایان نزدیک شد. طبق رسوم، پدر بسته ای برکت 

ید و*سب*به کمر دخترکش بست. دستش را در دست سهیل نهاد. پیشانیش را 
و او را به سهیل و هر دو را به خدا سپرد. وقتی مادر پیش آمد، ب ضی که از سر 

، بهانه ای برای بیرون ریدتن یافت. زمزمه شتتس در گلوی رها نیشتتش می زد
های او را کنار گوشش شنید. آخرین سفارشات، آخرین دواها، آخرین هدایت 

 ها و رها فقط با ب ش گفت:
 
 بیشتر برام دوا کن مامان! -
 



ندا و حماد هم در آغوشتش کشتیدند. ندا برخالف طول امشتس که با صتدای 
یه م حاال بی پروا گر ندید،  ند می خ ند، بل ندا و رها فقط خواهر نبود ی کرد. 

بهترین دوستتت هم بودند. ستتاوتی دیگر که جایی برای ماندن و معطل کردن 
یدن دستت حا  رضتا و همستر ، زیر بازوی رها را ب*و*ستنبود. ستهیل با 

 گرفت و باالخره قدم به یک جاده مشترک گذاشتند.
 

د  نمی آمد که این وارد خانه شتتد. انگار وارد یک وادی غریبه شتتد. اصتتال یا
شند. با چند لحظه مکث، با حالتی  سلیقه خود  چیده با سایل را با نظر و  و
خنثی، بی حس نگاه کرد. نه شتتوقی در رگ داشتتت و نه اشتتتیاقی در قلس. این 
خانه لوکس و زیبا ویرانه آرزوهایش بود. قدمی برداشتتت که دنباله لباستتش به 

شت آزاد  کند، ام شه ای گیر کرد. برگ شد و گو سهیل خم  ا پیش از اقدامش 
گوشتته لباس را رها کرد. ستتربلند کرد و نگاهش کرد. اصتتال موجودیت او را 
فرامو  کرده بود. نگاهش برق داشت. از زمانی که دخترک را دید چشم هایش 
گاه دو طرف شنل  می درخشید، اما در این لحظه جان از تن رها رفت. ناخود آ

 ا لبدند و اشتیاق مقابلش ایستاد.بسته ا  را نگه داشت. سهیل ب
 
خو  اومدی رها. می خوام بدونی این خونه با قلس من به خود  می باله  -

 که فرشته ای مثل تو تو  پا گذاشته.
 

 رها نگاه دزدید اما سهیل پیش رفت و دست زیر چانه ا  گذاشت.
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 نمی خوای سکوت دنباله دار امشبتو بشکنی؟ -
 

 آرام سر جنباند.
 
 …دونم چی باید بگم. خسته ام! یعنی  نمی -
 
 ببدش! هول شدم معطلت کردم. شاید این لباس هم خسته ت کرده. -
 

دست او را گرفت و به سمت اتاق رفت. قلس رها تند تند می زد. آن قدر تند که 
حس می کرد همین حاال قفستته ستتینه ا  را ستتوراخ می کند و بیرون می پرد. 

سهیل کم مانده ب ست  شل گرمای د ود جانش را بگیرد. اتاق را که دید پاهایش 
 شد.

 
شان  شترک شد پا به اتاق خواب م سهیل روی کمر  باوث  ست  شار د اما ف
سهیل چرخ خورد و  شت.  شمش آمد. ب ش برگ سورن پیش چ بگذارد. چهره 
شنل پیچ خورد و  ست او روی گره  شتر تپید. د ستاد. دل دخترک بی مقابلش ای

شنل روی کا سورن آمد. باز دقیقه ای بعد  صدای  شد. باز  شه اتاق رها  ناپه گو
ست. قدمی وقس رفت.  ش شانه وریان دخترک ن سهیل پیش آمد. روی  ست  د
سهیل مکث کرد. نگاهش کرد. رنگ پریده ا  را باز به جای شرم دخترانه ا  
تصور کرد. لبدند زد و دوباره پیش رفت. تا رها خواست وقس رود دست دور 



غوشتتش کشتتید. تن لرزان دخترک آرام نمی گرفت. با کمر  انداخت و در آ
 ب ش گفت:

 
 …من … سهیل  -
 

سر سهیل خم شد. انگار اصال صدای او را نمی شنید. روی شقیقه وروسش را 
 ید و آرام گفت:ب*و*س

 
 می فهمم وزیزم. نترس! -
 

کمی وقس رفت.کت وکروات خود  رادرآورد وروی تدت گذاشتتتت.بازبه 
 سمت او برگشت و گفت:

 
 بذار کمکت کنم لباستو ووض کنی. -
 

ستش را گرفت. با  شت لباس رفت رها د سمت بندینه های پ سهیل به  ست  تا د
 صدایی تحلیل رفته گفت:

 
 می خوام یه دو  بگیرم. -
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ست بگوید  سهیل در نگاه او دو دو زد. دلش می خوا شم های  بگذار برای “چ
 دند زد.اما فقط لب” وقتی که من این گونه بی تاب نیستم

 
 موهاتو که تنها نمی تونی باز کنی. بشین اینجا کمکت کنم. -
 

سپس او را روی همان مبل نشاند. کنار  نشست و به آرامی مش ول باز کردن 
سر  را به درد آورده بود.  سس و تافت  شده از چ شک  شد. موهای خ گیره ها 

ش سر به پ شید و  شید نفس ومیقی ک سهیل بیرون ک کاناپه  تآخرین گیره را که 
سته بود. دلش یک خواب راحت می  نهاد. پلک هایش را بر هم نهاد. چقدر خ
خواستتت، اما خیال راحت هم فعال حرامش بودچ چرا که با پدش شتتدن نفس 
های گرم ستتهیل روی صتتورتش جفت چشتتم هایش باز شتتد. دیگر راه فراری 

ستانش و ابتدا  شید دو طرف د شت. مقابلش تن او دیوار ک سندا ی اه هب*و*
سر خورد و بعد زیر هجوم  صورتش  شانی و  سکوتاهش روی پی ه های ب*و*

 تس دار وپراحساسش گیرافتاد. نفسش از آن همه نزدیکی،
 

از لمس شدن لس های مرطوب و داغ او بند آمد. دست هایش را روی سینه او 
سهیل کمی وقس رفت و با  شید.  صورتش را با همان توان کم کنار ک شرد و  ف

 له ور نگاهش کرد.چشم هایی شع
 
 بذار واسه صبح رها. -
 



 دستش را کنار زد و فورا برخاست.
 
 نمی تونم. اذیتم می کنه! -
 

سهیل فرصت حرف زدن پیدا کند داخل حمام چپید. برایش مهم  قبل از آن که 
نبود چه بالیی ستتر لباستتش می آید، فقط با بدبدتی آن را از تنش کند و زیر 

قدر دو  آب رفت. هر چه ب ش د اشتتتت زیر آب خالی کرد. گریه کرد. آن 
شد. آن قدر در آن حال ماند که  شک  شمانش خ شک ریدت که حس کرد چ ا
تمام تنش کرخت شتتد. همان نفس هم نصتتفه نیمه دم و بازدم داشتتت. نمی 

 دانست چه مدت گذشت اما باالخره مجبور بود بیرون برود.
 

در را بی صتتدا باز کرد. حوله ا  را از داخل حمام برداشتتت و دور  پیچید. 
تاق  خاموشتتی مطلق ا وت را زیر آب بوده.  فکر می کرد بیشتتتر از دو ستتتا
شید و بیرون رفت. کا   شد. نفس ومیقی ک سهیل خوابیده با امیدوار  کرد 
آباژور را روشتتن می گذاشتتت تا راحت تر لباس هایش را پیدا کند. چند قدم 

سید و  سایه ای را دید. تر شتر نرفته بود که  سهیل آرابی شد.  م برجا میدکوب 
 گفت:

 
شگلت زدن که منو این قدر بی قرار نگه  - سس و تافت به موهای خو چقدر چ

 داشتی؟
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ندکی روشتتنایی دید. قلبش فرو  کمی که جلوتر آمد نیمرخ و نیم تنش را در ا
ناخواستتته گره حوله ا  را لمس کرد و دستتتت هایش را در آغو   ریدت. 

ست سهیل نزدیک تر ای ست به گونه گرفت.  شد و د صورتش خم  اد. کمی روی 
 ا  کشید.

 
 چته رها؟ چقدر ساکتی! -
 

 با صدایی لرزان گفت:
 
 هیچی. فکر کردم خوابیدی.… هیچی  -
 

 دست دور کمر باریک رها انداخت و او را به سمت خود کشید.
 
یه ومره دارم واسه امشس بی قراری می کنم. حاال راحت بدوابم؟ چقدر بی  -

 وروسک من! انصافی
 

 دست روی مچ او گذاشت و با ب ش گفت:
 
 سهیل! -
 



 پر احساس گفت:
 
 جونم؟ -
 

ما پیش از حرف زدن او، صتتورتش را میان موهای خیستتش فرو برد و چند  ا
 ه ومیق از پوست  ریف زیر گلویش برداشت. آرام تر گفت:ب*و*س

 
شقیم ب - شس من برات حرف بزنم رها. بذار از یه ومر وا شس بذار ام گم. ام

 فقط گو  کن.
 

دستتت زیر پاهای دخترک گذاشتتت و بلند  کرد، اما قلس رها ریدت. نمی 
 خواست ضعف نشان دهد، اما می ترسید. می ترسید.

 
ست برخیزد، اما آغو  او اجازه نداد.  شک نرم تدت که فرود آمد، خوا روی ت

ن کنار  دراز کشتتید و او را کامال به ستتمت خود چرخاند. ستتهیل دستتت میا
شانی ا  را  صورتش کنار زد و پی شید. موهایش را از روی  سش ک موهای خی

 ید.ب*و*س
 
که زود  - نده  تس ت چاره ام کردی رها. فکر کردم  مت بی که دید از همون اول 

 ورق می کنه، اما نشد. ورق نکرد. فقط مجنونم کرد.
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 هقلس رها تندتر زد. ستتهیل تنش را کمی باال کشتتید و روی تن یز زده او خیم

ست های  شد، د صورتش که خم  شد. لبدند زد. روی  شمانش خیره  زد. به چ
رها روی صورتش نقاب کشید و بیشتر درخود جمع شد، اما دست های سهیل 
شان  شی ن ست تا او واکن شید و آرام آرام پیش می رفت. نمی خوا مانع را کنارک
لس هایش هماهنگ بود. با حرکت  یاده روی کند. نفس های داغش   نداده ز
شد.  شتباه  سی به کتفش چنگ انداختنچ دچار تعبیر ا ستان او از بی نف وقتی د

 زمزمه های دلتنگی ا  را شروع کرد:
 
 آرزوم شدی. آرزویی که همه ی دنیامو پر کرد. زندگیم شدی. -
 

لس هایش پوستتت لطیف گلوی دخترک را لمس کرد و این بار با لحنی خا  
 تر و پر حرارت تر زمزمه کرد:

 
 قت شدم رها. واشقت شدم.واش -
 

سر  آرام پایین تر رفت. زیر هجوم اشتیاق و احساس او در حال له شدن بود 
ست هایش که در لمس  شد. د شفته  سرد  زیر تن داغ و هیجان زده او آ . تن 
ست هایی  شد. با تنی لرزان و د صبر رها لبریز  کردن پیش روی کرد یک دفعه 

 کرد و ملتمس گفت:نیمه جان، صورت او را از تنش جدا 
 



 ولم کن سهیل! تو رو خدا ولم کن! -
 

صدا  سته، با هق هقی بی  شک ضی  سر بلند کرد. رها با ب  سهیل حیرت زده 
 تکرار کرد:

 
 خواهش می کنم! -
 

سهیل تن وقس کشید و آباژور را روشن کرد. رها تن پو  را دور تنش پیچید و 
به ستتمت خود برگرداند.  میان گریه نشتتستتت. ستتهیل بازویش را گرفت و او را

 صورتش از اشک خیس بود. آرام گفت:
 
 نترس رها. کاریت ندارم. -
 

 رها خود  را کنار کشید و میان گریه گفت:
 
 …فقط برو سهیل. تو رو خدا االن برو! من  -
 

 سهیل برخاست و گفت:
 
 باشه، میرم. گریه نکن فقط. -
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با هق هقی خفه شده سر  با بیرون رفتن سهیل جنین وار در خود جمع شد و 

ستش  شد. یک د شن  شته بود که چراغ اتاق رو را در بالش فرو کرد. چیزی نگذ
را روی چشتتم های ملتهبش گذاشتتت و یک دستتتش رو تدتی را روی تنش 

 کشید. تدت پایین رفت و متعاقس صدای آرام سهیل را شنید.
 
 این آبمیوه رو بدور بعد بدواب. -
 

 همان حال گفت:بی آن که سر برگرداند با 
 
 نمی خورم. -
 

شود. در  ستش را گرفت و مجبور  کرد بلند  سهیل اوتنایی به حرفش نکرد. د
 همان حین هم گفت:

 
 احتماال فشارت اومده پایین. باید لباسم بپوشی و اال سرما می خوری. -
 

خجالت می کشتتید به او نگاه کند. همان طور ستتر به زیر، چند جروه از آب 
رد و صتتورتش را پس کشتتید. ناخواستتته چشتتمش به نگاه نگران آناناس را خو

 سهیل افتاد. قلبش به گروپ گروپ افتاد. لس به دندان گرفت و آرام گفت:
 



 …سهیل باور کن  -
 

 مرد جوان دست روی دست او گذاشت و آرام نوازشش کرد.
 
حق داری. باشتته. بعد در مورد  صتتحبت می کنیم. لباستتاتو گذاشتتتم رو  -

بپو  که ستترما ندوری. منم فعال بیرون بیدارم. اگه دیدی حالت جا کاناپه. 
 نمیاد بریم دکتر.

 
رها ب ضتتش گرفت. شتترمش فقط بابت اتفاق دقایقی پیش نبود. بیشتتتر از 
مهربانی مرد رو به رویش بود. بی ادوا از کنار حقی گذشتتت که شتتاید کار هر 

بود اما فرصتتت می  اراده ای نبود. شتترمنده وارد کردن او به بازی احستتاستتش
ه او که روی پیشانیش نشست به خود آمد و دزدکی نگاهش ب*و*سخواست. 

ته  با تنی خستت ما ستتهیل بی حرف دیگری برخاستتتت و بیرون رفت.  کرد، ا
شید و دوباره  شت و پو ست. هنوز از درون می لرزید. لباس هایش را بردا برخا

شک هایش راه افتاد. نمی سیالب ا ست چه زمان می  زیر پتو خزید. دوباره  دان
تواند بر این تقدیر  خو بگیرد. آن قدر ستتستتت و بی حال بود که خیلی زود 

 خوابش برد. انگار دیگر از جانس سهیل هم نگران نبود.
 

**** 
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شد. به خیال آن  سدتی باز  شمانش به  صدای مالیم زنگ تلفن همراهش چ با 
د، اما که هنوز در اتاق و روی تدت خود  استتت روی وستتلی دستتت کشتتی

چیزی پیدا نکرد. با خستتتگی نیم خیز شتتد و اطرافش را نگاه کرد. تلنگری به 
ذهنش خورد و تازه اتفاقات را به خاطر آورد. آب دهانش را قورت داد تا ب ضش 
هم خالی شود. تنش درد می کرد. دست به بازوهایش کشید. تلفن دوباره زنگ 

 اشت.می زد. با دیدن شماره یلدا، همسر برادر ، برد
 
 سالم یلدا. خوبی؟ -
 

 صدای سرخو  و سر حال یلدا در گوشش پیچید.
 
 ولیک سالم وروس خانم تنبل. هنوز خوابیدی؟ -
 

 دست میان موهای پریشانش کشید.
 
 چیزی شده؟ -
 
سی باز نمی  - صبحانه آوردیم، ولی هر چی زنگ می زنیم ک من و خاله براتون 

 کنه.
 



  آمد منظور او چیستتت. لس به دندان گرفت و با مکث و تعللی کوتاه تازه یاد
 نیم خیز شد.

 
 وای! ببدشید. باشه، االن میام. -
 
 نمی خواد جایی بیای. یه دکمه رو بزن. -
 

خنده معنادار او مانند پتک بر ستتر  می خورد. دیگر حرفی نزد و گوشتتی را 
ل اصتم*س*تقطع کرد. اگر ستتراغ ستتهیل را می گرفتند چه داشتتت که بگوید. 

رون رفت و با همان حالت ژولیده دور خود پیچید. هنوز گیج می زد که یک بی
دفعه در جایش میدکوب شد. سهیل با سر و وضعی نامناسس، بی بالش و پتو 
با دکمه های نیم بند بستتته شتتده روی کاناپه ولو بود. آه از نهاد  برخاستتت. 

گاه به صورتش خیره شد. فرامو   ا کرد یلددلش سوخت. جلو رفت و ناخود آ
سورن هم  شاید از  ستند. چهره ا  را از نظر گذراند.  شت در منتظر ه و خاله پ
جذاب تر بود. لعنت به این احساس که دست از سر  بر نمی داشت. دوباره 
شد.  سهیل هم باز  سته  شم های خ صدای آیفون در خانه پیچید و همزمان چ

سهیل  شود!  شیار  سهیل زودتر هو شد. چه کند که  شد. با رها هول  نیم خیز 
 نگرانی گفت:

 
 چی شده رها؟ خوبی؟ -
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 کمی وقس رفت و من من کنان گفت:

 
 …یعنی … آره  -
 

دوباره صدای آیفون آمد که نشان از خستگی میهمانان پشت در می داد. سهیل 
شی به  ش شد و ک ست کت و کولش درد گرفت. چهره ا  کمی در هم  تا برخا

 تنش داد و گفت:
 
 بیاد؟ کسی قرار بوده -
 

 آرام و سر به زیر گفت:
 
 خاله ام و یلدا صبحانه آوردن. -
 

 سهیل در حال بستن دکمه هایش گفت:
 
خس چرا پشتتتت در موندن بنده خداها. من درو باز می کنم. تو برو یه ذره  -

 مرتس تر بیا.
 

 با نگاه متعجس رها خندید و با شیطنت گفت:



 
پایین شده یه موقع فکر می کنند دیشس با این موهای ژولیده و لباسای باال و  -

 در حال زور آزمایی با یه اژدها بودی.
 

ید.  تاق دو به ستتمت ا با شتتنیدن خنده آرام او  به کزکز افتاد و  لا های رها 
قیم مقابل آینه رفت. از دیدن قیافه خود  وحشتتتت کرد. خدایی بود م*س*ت

ته بود. چشتتم ستتهیل فرار نکرد. موهای در هم گره خورده ا  به هر طرف رف
 …های پف آلود با هاله ای کدر و 

 
نگاه از چهره خود  برداشت. اگر سهیل او را هم به اژدها تشبیه می کرد، بیراه 
نگفته بود. بالفاصتتله برس را برداشتتت و ستتعی کرد موهایش را مرتس کند. 
خو  شانس بود که موهای لدتش با یک برس کشیدن ساده، مرتس می شد. 

شبی ستحمام حتما باید با اتو و اگر موهایی  شت که پس از هر ا ه موهای ندا دا
شت  شوار به جانش می افتاد تا مرتبش کند، االن یلدا و خاله از دیدنش وح س
زده پا به فرار می گذاشتند و سهیل هم بی برو برگشت طالقش می داد. ناگهان 

ستاد و کلمه  ستش با برس میان موهایش از حرکت ای ر د چندین بار” طالق“د
ستتر  اکو شتتد. چهره ستتورن پیش نگاهش آمد. زورگویی های پدر، تستتلیم 

 شدنش.
 

 دستش پایین آمد. صدای سورن در ذهنش پیچید.
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پام می  - بدونم  ما وقتی  به خاطر ت هر خفتی رو تحمل می کنم، ا رها دارم 

 مونی هیچی دیگه مهم نیست. قول بده که مال من بمونی.
 

ول داده بود. درستتت یک ستتال می گذشتتت و لس هایش با ب ش لرزیده و ق
خبری از برگشت سورن نبود، ولی می آمد. مطمئن بود سورن بر می گردد. باز 
قام! حس ستترکشتتی! چرا م لوب  مد. حس انت به ستتراغش آ آن حس لعنتی 
ست، راه دادن  سورن را می خوا شد؟ وقتی هنوز  صرار مادر  ست پدر و ا خوا

 سهیل به زندگیش حماقت محش بود.
 
سر د شی فرو رفت و تا به خود بجنبد  سر، در آغو شت  ر افکار  بود که از پ

ستتهیل در گردنش فرو رفت. تکان ستتدتی خورد و خود  را وقس کشتتید. 
 ه کوتاهی زیر گلویش آرام گفت:ب*و*سسهیل با 

 
 نمیای بیرون خانمم؟ خاله خانم و یلدا خانم منتظرن. -
 

 کمی از او فاصله گرفت و گفت:
 
 ی اومدم.داشتم م -
 

 سهیل با لبدند و لذت نگاهش کرد.



 
 پس شما از خجالتشون در بیا. من برم یه دو  بگیرم. -
 

سهیل  سر تکان داد.  سلبدند کم جانی زد و  ه ای روی موهای دخترک ب*و*
زد و به ستتمت حمام رفت. رها هم پس از مرتس کردن لباس هایش از اتاق 

ردند و می خندیدند. با دیدن او بیرون رفت. خاله و یلدا آرام صتتحبت می ک
بلند شتتدند. ستتالمش را پاستتز گفته و در آغوشتتش گرفتند. خاله به ستتمت 

 آشپزخانه هدایتش کرد و گفت:
 
 خواهرم قسمم داده خودم لقمه بگیرم دهنت بذارم. -
 
 وا! خاله این کارا چیه؟ خودم می خورم. -
 

 اند. سپس خود  نشستیلدا صندلی کنار او را بیرون کشید و اول خاله را نش
 و گفت:

 
 سفار  مادره دیگه. سرپیچی بشه جوابمون با نگاهشونه. -
 

حوصله نداشت و اال شاید تا یک ساوت هم سر به سر هم می گذاشتند. فقط 
با بی حالی تشتتکر کوتاهی کرد و برای کش پیدا نکردن بحث لقمه ای را که 
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شت. مانند خنجر زخم  شید تا از گلویش پایین خاله گرفته بود در دهان گذا ک
شید. با نگاه ثابت خاله  شیر  را نو شدن حالش جروه ای از  رفت. برای بهتر 

 و یلدا کم مانده بود شیر در گلویش بماند. به زحمت گفت:
 
 اتفاقی افتاده خاله؟ -
 

 خاله دست به موهای او کشید و با مهربانی گفت:
 
 …نه قربونت برم. فقط  -
 

 آرام تر افزود:
 
 الت خوبه خاله؟ مامانت خیلی نگران بود.ح -
 
 آره خوبم. نگران چی؟ -
 

 یلدا چا چا نگاهش کرد.
 
 ببینم تو رو رها. -
 

 رها نگاهش کرد و یلدا با استفهام پرسید:



 
 این بنده خدا رو اصال دیشس تو اتاق راه دادی یا نه؟ -
 

به احستتاس کرد از درون خالی شتتد و صتتورتش داغ داغ شتتد. لبش را محکم 
 دندان گرفت و خواست برخیزد که خاله با خنده ای آرام گفت:

 
 قربونت برم خاله. خجالت کشیدن نداره. خس مادره دیگه. -
 

 یلدا با خنده گفت:
 
سال از این نازک نارنجی بزرگ ترم.  - شما درد نکنه خاله. من فقط دو  ست  د

 بعد شدم مامانش؟
 
 !واسه پرسیدن سوالم توضیح دادم وروس جان -
 

 سپس رو به رها که هنوز لس هایش را با دندان می کند گفت:
 
 حاال خوبی وزیزم؟ مشکلی داری حتما به من یا به سهیل بگو ببرتت دکتر. -
 

 به سدتی و مصیبت گفت:
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 باورکنید خوبم خاله. به مامانم بگید نگران نباشه. -
 
 شگاه؟خودتو امروز ببینه نگرانیش رفع میشه. راستی کی میری آرای -
 

 با خستگی و بی حالی گفت:
 
 …نمی شه جشن امروز کنسل شه؟ آخه  -
 
شن پا تدتی  - سی! ج شنا شمونو می  وا! این حرفا چیه خاله؟ خوبه قوم و خوی

 واسشون اندازه وروسی مهمه.
 

 یلدا لس گزید ندندد. خاله فهمید و آرام روی دست او زد.
 
 تو به چی می خندی وروس؟! -
 
 وروس خانم خود  بعد از  هر می فهمه. االن نمی گم. -
 

نام حماد  با دیدن  لدا زنگ خورد و  له خنده ا  را پنهان نکرد. گوشتتی ی خا
 جواب داد:

 



 جانم؟ -
 
- … 
 
 یه چند دقیقه دیگه بر می گردیم. یاسین گریه نمی کنه؟ -
 
- … 
 
 باشه. مرسی! فعال خداحافظ. -
 

 یدن گونه رها برخاست و گفت:ب*و*سیلدا با 
 
 خوشبدت و سعادت مند باشید. هر روز بهتر و زیباتر از روز قبل.… ایشاا -
 

شبدتی؟ در پی کدام زندگی؟ از  ست. کدام خو ش لبدند تلدی کنج لس رها ن
همین امروز تبر برداشت و با گذرواژه جدایی از ذهنش اولین ضربه را به ریشه 

شترکش کوبید. همان موقع خاله هم برخا سمت نهال نورس زندگی م ست و 
صورت وروس جوان را  سدیگه  ست ب*و* ست برخیزد که خاله د ید. رها خوا

 روی شانه ا  گذاشت.
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 بشین صبحانتو بدور خاله جون. قوت برات الزمه. -
 

 اما رها در حال برخاستن گفت:
 
 می خورم خاله. وجله ای نیست. -
 

ناستتس تا پذیرایی همراهیشتتان کرد که در همان حین ستتهیل هم با  اهری مت
 بیرون آمد.

 
سفیدی به تن  شرت و گرمکن  رها نفهمید چرا با دیدن او قلبش فرو ریدت. تی
داشت. حقیقتا نمی شد منکر جذابیتش شد. موهای نم دار  هم اندکی روی 
ست  شین تر می کرد. رها هنوز نمی دان شانیش ریدته بود که چهره ا  را دلن پی

 ی نظیر و دلنشینش؟! مگر همینتپش قلبش از چه بابت است! به خاطر  اهر ب
چند دقیقه پیش نبود که به طالق فکر می کرد! با ثابت ماندن نگاه ستتهیل در 
شمانش و لبدندی که حاال کمی جان دارتر روی لبش بود، به خود  آمد و  چ

 همزمان صدای خاله را هم شنید.
 
 پس یادت باشه خاله جون. -
 

رجیح داد بی خبر بماند تا ضایع چه چیز یاد  باشد؟ می خواست بپرسد اما ت
 شود. لبدند زد و چشم گفت. سهیل گفت:



 
 اجازه بدید برسونمتون. -
 

 خاله بی تعارف دست روی بازوی مرد جوان گذاشت و با لبدند گفت:
 
 سالمت باشی خاله. حواست که به دخترمون باشه، بزرگ ترین محبته. -
 
 …این که و یفمه، اما  -
 

 یلدا گفت:
 
 ن درد نکنه آقا سهیل. ماشین حماد دست منه.دستتو -
 

شان کرد، اما اجازه ندادند تا پایین  سر خم کرد و تا مقابل در با رها بدرق سهیل 
بروند و همان جا خداحافظی کردند. به محش بسته شدن در، رها قدم تند کرد 
تا مقابل چشم های سهیل نباشد. وارد آشپزخانه شد و پشت میز نشست. بی 

ن ستتهیل هم پیدایش می شتتد که شتتد. با نگاهی به میز، لبدند  پر شتتک اال
 رنگ تر شد و با لحن معناداری گفت:

 
 _ هوم! چه صبحانه مفصلی!
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 جلو رفت و کمی به سمت رها خم شد. با شیطنت گفت:

 
 اجازه هست بنده هم یه لقمه بزنم خانمم؟ -
 

 رها لبدند نیم بندی زد.
 
 خواد. خس معلومه. اجازه گرفتن نمی -
 

شیر با  ست و در حال پر کردن لیوان از  ش شتن فنجانی کنار  ن سهیل با بردا
 خنده ای کنترل شده گفت:

 
آخه خاله خانم بدجوری براندازم می کرد و ستتفارشتتتو می کرد. دیگه نمی  -

 …دونن که 
 

 رها با درک منظور او با خجالت و تنی تس دار برخاست و میان کالمش گفت:
 
 ری؟چایی می خو -
 

صدای م*س*تاز نگاه  شید و رو برگرداند، اما از  شتر خجالت ک سهیل بی قیم 
 پرخنده او تعجس کرد.



 
 آره، اگه زحمتی نیست. -
 

برگشت اما دست و پایش شل شد. چایی کجا بود؟ به سمت چای ساز رفت و 
خواست کتری را بردارد که دست گرم سهیل روی دستش نشست و اجازه این 

 ا هول گفت:کار را نداد. ب
 
 …خیلی طول نمی کشه. االن  -
 

 سهیل او را به سمت خود چرخاند و گفت:
 
من چایی رو فقط از ستتماور دوستتت دارم. روی آتیش باشتته که یه چیز دیگه  -

 است.
 

ست حرفی بزند که  سماور را چطور جو  می آورد! خوا چه بدبدتی ای! االن 
 رفت. آرام گفت:سهیل دست زیر چانه ا  برد و صورتش را باال گ

 
 به من نگاه کن رها! -
 

 چشم هایش به سمت او چرخید.
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 سهیل لبدند به لس آورد و انگشتانش را نواز  گونه روی صورت او ُسر داد.

 
نه با این … من از دستتت تو جام شتتوکران هم بگیرم طعم زندگی میده، ولی  -

 همه دوری و غریبگی!
 

 تر شد. دستش را دور کمر او حلقه کرد و نزدیک
 
این همه دوریت با نزدیک ترین نستتبت آزارم میده وشتتقم. با من غریبگی  -

 نکن.
 

سهیل  ست های  شت و د سینه او گذا سر به  سته  قلبش تند می تپید، ولی ناخوا
 ه ای به موهایش زد و پر احساس زمزمه کرد:ب*و*سدور تنش محکم تر شد. 

 
 خیلی دوستت دارم! -
 

س کشید. سهیل دست به موهایش کشید. کالفه بود. رها دیگر تاب نیاورد و وق
 معلوم بود کالفه است. به روشنی دلیلش، اما سعی کرد به روی خود نیاورد.

 
 خس همون ساوتی که خاله خانم گفت میری آرایشگاه؟ -
 



 چه ساوتی؟ -
 

 سهیل خنده ا  گرفت.
 
ات می بر حواس تو که از من پرت تره! برو صتتبحانتو بدور تا ببرمت. ناهارم -

 گیرم میارم سالن.
 

 رها تشکری کوتاه و آرام کرد و به سمت اتاق راه افتاد.
 
 کجا؟ قرار شد یه چیزی بدوری. -
 

 در همان حال که وارد اتاق می شد پاسز داد:
 
 میل ندارم. -
 

سر  کرد. حالش از زمان بیداری  ستون  ستش را  ست و د ش صندلی ن روی 
داد. احساسش از ته دل بود. انگار صادق بود. بدتر بود. رفتار سهیل آزار  می 

فت.  یه ا  گر فت. گر به من!“دروغ نمی گ نت  له پر تکرارترین ” لع این جم
زمزمه روز و شتتبش بود و ستتورن پر تکرارترین نام در گنجینه خیالش و محبتی 

 که انگار قصد کمرنگ شدن نداشت.
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شود. چند دقی ست تا برای رفتن آماده  صلگی برخا یرون قه بعد آماده ببا بی حو
 رفت. سهیل با گوشی مش ول بود، اما با دیدن او برخاست.

 
 چند دقیقه صبر کنی آماده میشم. -
 

لبدند زد و تشکر کرد. سهیل به سمت اتاق رفت و در همان فاصله گوشی رها 
زنگ خورد. نگاهش به اطراف چرخید. کجا گذاشتتته بود؟ حوصتتله نداشتتت 

 آمدن سهیل بی خیال شد و کنار او راه افتاد.بیشتر بگردد بنابراین با 
 

**** 
 

همزمان با ورود  به ستتالن منزل پدری، ستتهیل از صتتدای هلهله و دف گیج 
شتتد. ستتعی کرد لبدند روی لبش را حفظ کند تا ستتوتی ندهد. این دیگر چه 
مجلستتی بود! یلدا یک طرفش قرار گرفت و ستتحر، همستتر برادر ستتهیل، در 

ن ما به میه مت دیگر .  گاهش پیش رفت. ستت جای تا  فت و  مد گ ان خو  آ
صتتتدای هلهله و شتتتادی برای لحظه ای قطع نمی شتتتد و در نظر  آمد این 
صورتش را  ست مادر کنار  آمد و  ش ستند. تا ن ضحک ه مجلس ها چقدر م

س سعی می ب*و* شمان نگرانش قد و باالیش را نگاه می کرد و  ید. مدام با چ
د در ذهن مادر چه می گذرد. هم شرم کرد ب ضش را پس بزند. انگار می فهمی



داشتتت و هم دلش بابت این همه خو  باوری می ستتوخت. چه می دانستتتند 
 سهیل تا به طرفش آمد رم کرد و فراریش داد.

 
 . دست های سرد شده مادر را گرفت و با لحنی آرام گفت:

 
 قربون چشات برم این جوری نگام نکن. پررو میشما! -
 

 ازگوشه پلکش گرفت. مادر قطره سمج اشک را
 
از دیشس دلم وین سیر و سرکه می جوشه رها. کا  یه کم نامزد می موندی  -

 …دختر تا بفهمی با یه مرد باید چطور برخورد کنی و 
 

ست به گونه ا   سر پایین انداخت. مادر حرفش را قطع کرد. د گر گرفته بود و 
نان چرخ می کشتتید و قربان صتتتدقه ا  رفت. نگاهش میان مهمانی و مهما

خورد و افکار  در فاصتتله زمانی دیشتتس تا یک ستتال پیش. میان ستتهیل و 
سورن، میان محرمش و وشقش. میان انتداب ها، مصلحت پدر و دلش! آهی 
کشتتید. باید با ستتهیل حرف می زد و واقعیت را می گفت. باید می گفت یک 

 …انتداب تحمیل شده بوده است و شاید اشتباه و 
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و مادر کنار گو  هم بی اختیار نگاهش به ستتمتشتتان چرخید.  با زمزمه خاله
اشتتاره چشتتم و ابروی خاله نگاه مادر را هم به ستتمتش چرخاند و دید تی  تیز 

 دندان لبش را شکار کرد. ابروهایش به هم نزدیک شد.
 
 چی شده مامان؟ -
 

 تا زن خواست حرفی بزند سحر پیش آمد و با کلی ناز و ادا گفت:
 
  شتتماس رهاجان. با مادر جون بعدا از خجالت هم در جشتتن مدصتتو -

 بیاید.
 

 خاله مداخله کرد.
 
 جنس و جو  زیاد واسه تازه وروس خوب نیس وروس گل! -
 
 سهیل بیشتر از اینا ارز  داره. مگه نه رها جان؟! -
 

 رها بد  آمد از مقابل به مثل و فدر فروختن سحر. لبدندی زد.
 
 چند دقیقه دیگه همراهتون شم.بله ولی اگه اجازه بدید  -
 



 باد سحر خوابید و نتیجه ا  اخم های درهمش شد. کمر صاف کرد.
 
 هر طور راحتی وزیزم. -
 

اما به چند دقیقه نکشتتید که به رستتم خا  خانواده ستتهیل میان جمع جوانان 
قرار گرفت. صدای هلهله و شادی و پول و گل با هم بر سر  می کوبید. دلش 

ست شیش را زایل می کرد. چرا باید  گریه می خوا شی که خو از این همه ناخو
شام غریبان می گرفت! از تو زار  شادی برای مرگ دلش  میان این همه هلهله و 

 …می زد و لس هایش لبدند زهرآلودی داشت و 
 

شیند، اما  شید و رو برگرداند تا بن شدن جمعیت اطرافش نفس ومیقی ک با کم 
شادی باوث حی صدای  سر و  سهیل را در حال او   سر برگرداند و  شد.  رتش 

ورود به سالن بزرگ خانه پدری ا  دید. یک لحظه از آن همه برازندگی نفسش 
گرفت. سر جایش مانند وروسک کوکی که باطریش رو به اتمام باشد تکان می 
شانیش را  ست دور کمر دخترک انداخت و پی سید. د سهیل مقابلش ر خورد تا 

ال بند آمدن بود. بسته ای مدملی که در دستش جا ید. نفس رها در حب*و*س
خو  کرد. دلیل آمدنش را فهمید. سعی کرد با لبدند تشکر کند، اما نگاه گرم 
او همان لبدند کوچک را هم حرامش کرد. ستتر و صتتدای اطرافیان به گوشتتش 

 رساند که
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ماندنش را می خواهند، اما مقابلش نگاه ستترد رها بود که تشتتویق به رفتنش 
ستش ک ست برگردد که رها نفهمید چرا د ست به موهای او خوا شیدن د رد. با ک

را گرفت و آرام خواست بماند. چشم های سهیل چراغانی شد. دست رها را که 
 برای همراهی گرفت فضا ت ییر کرد و انگار شس قبل دوباره تکرار شد.

 
سرشان بردارند. چیزی که  ست از  ن در ایساوتی بعد باالخره رضایت دادند د

میان برای رها تعجس آور بود راحتی بیش از حد ستتحر و خواهر  با ستتهیل 
بود. درستتت بود که دخترخاله و پستترخاله بودند اما این همه راحتی با چنین 
به من چه ای گفت و  بل هضتتم نبود. بی خیال شتتتد.  قا هایی برایش  باس  ل

شار آرامی ست. با ف ش سهیل درجایگاه قبلش روی کاناپه ای ن سط که تو کنار
 انگشتان گرم سهیل به دستش آمد نگاهش کرد. با لبدند گفت:

 
فکر می کردم دیشتتس زیباترین وروس رو دارم ولی امشتتس فهمیدم قراره هر  -

 روزم با یه فرشته سپری شه!
 

تنش گرم و ستترد می شتتد و دلیلش را خود  هم نمی فهمید. آب دهانش را 
 قورت داد و آرام گفت:

 
 هم صحبت کنیم. سهیل! باید با -
 
 حتما وزیزم. -



 
سیمین خانم  صدای  شنیدن  شوهر “با  شیدی گفت و به ” مادر  سهیل ببد

سهیل با  سیمین با اخم هایی در هم حرفش را زد که  ست.  دنبال مادر  برخا
 چهره ای سرخ و کمی وصبی آمیدته به شرم گفت:

 
 این مزخرفات چیه مادر من؟ -
 

ر وارد اتاق شتتد. با استتتیصتتال ایستتتاد و خواستتت برگردد که رها همراه ستتح
 برگشت.

 
من از این رسومات فسیل شده خوشم نمیاد مادر. هر کی هم حرف زد بگین  -

 سهیل گفته خوشم نمیاد از روابط خصوصیم کسی خبردار شه!
 

 رها متعجس به آن ها نگاه می کرد که سحر پیش رفت.
 
 …سهیل جان! نمی شه. با یه ندواستن که  -
 

 محکم گفت:سهیل 
 
 همین که گفتم. -
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ستتپس دستتت رها را گرفت و به ستتمت ستتالن بازگشتتت. ذهن رها هنوز درگیر 
ضووی بوده  سر چه مو صحبت  حرف های داخل اتاق بود. کنجکاو بود بداند 
است که سهیل این گونه واکنش نشان داد. بقیه جشن کسل کننده تر سپری شد 

سید صال و فقط در آن میان رها به چند نکته ر سیمین خانم ا . حق با ندا بود و 
راغس به این وصتتلت نبوده. باز ندا بود که به گوشتتش رستتاند برادرزاده حا  
صادق می خواسته طوق گردن سهیل اندازد و نتوانسته است. همان دختری که 
ست.  سحر ا سارا می چرخید و فکر می کرد خواهر  سحر و  زیادی دور و بر 

واده بود و هنوز نمی دانستتت کی به کی استتت. مستتدره بود. جز ی از این خان
ما کم ترین ارز  را برای  ند تحفه های ستتر وقد گران بها بود ا مان هدیه ها 
دخترک داشتتت. جشتتن که تمام شتتد مجبور بود از همان جا با خانواده ا  

 خداحافظی کند تا فردا شس.
 

سباز هم با ب ش گونه همگی را  شکر ب*و* سهیل هم ت  مودبانهید. از خانواده 
ای به جا آورد و به سمت طبقه مجزا همان خانه اشرافی رفت. سهیل خواست 

 هدیه ها را فردا برایشان باال ببرند. وارد خانه که شد سهیل گفت:
 
 تا تو یه دو  بگیری منم میام. پایین کمی کار دارم. -
 

شد. پس با لبدندی او را بدرقه کرد و خود  فی الفو به  راز خدایش بود تنها با
 سمت حمام رفت. خسته بود و آب گرم حالش را جا می آورد.



 
صدایی می آمد یا نه. نه  صفه نیمه باز کرد و خوب گو  داد ببیند  در حمام را ن
شوهایش  سبی از ک سریع بیرون آمد و لباس منا سهیل هنوز نیامده بود.  انگار 

ر دور  بیرون کشتتید و پوشتتید. فقط آب موهایش را گرفت و همان طور نم دا
ست  ست و د ش شت. لس تدت ن شیدن هم ندا شوار ک س صله  رها کرد. حو
سهیل حرف می زد، اما از چی! خود  هم  هایش را در هم قالب کرد. باید با 
نمی دانستتتت. می گفت طالق می خواهد؟ آن هم درستتتت یک روز بعد از 
سید دخترک روانی تو غلط کردی گند زدی به  سهیل نمی پر شان؟ بعد  ازدواج

ی و آبروی من اگر نمی خواستتتی؟ پشتتت پلک هایش ستتوخت و مقابل زندگ
نگاهش تار شتتد. به رو تدتی چنگ انداخت و تمام حرصتتش را با فشتتردن آن 

ی کرد که به چه کنم چه کنمش دچار گ*ن*ا*همیان پنجه ا  خالی کرد. چه 
بابا و خود خواهیش … شتتد؟! آهی کشتتید و قطره اشتتکش ستترازیر شتتد. بابا 

ازشش را بی معنی کرد. باز اسم سورن و محبت به او در سر  ومری دست نو
رژه رفت. کجا غیبت زد سورن؟ شاید اگر بود تسلیم این تصمیم احمقانه نمی 

زیر لس به همه چیز لعنتی فرستاد و برخاست. حالش از ضعف … شد و حاال 
داشتتتت به هم می خورد. از دیروز تا به حال غذایش همان چند لقمه بود که 

 ه به زور در حلقش کرد.خال
 

برخاست و بیرون رفت. روی میز میان سالن هنوز  رف های لبریز از شیرینی 
ست ندورده بود. بیچاره مادر! در آن دو ل خامو  و گاهی  شکالت د آجیل و 
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سرخورده رها دهد یا  سر دهد یا فرزند. دل به دل  تنش دار مانده بود حق به هم
سر. واقبت  صالحدید هم سر می به وقل و  صه  شک هایش از غ هم دلش با ا

رفت تا جایی که یک بار مجبور شتتتدند به خاطر باال بودن فشتتتار خونش در 
شاید یکی از دالیل مهمی که باوث کوتاه آمدن رها  ستریش کنند.  ستان ب بیمار
شد. تا به امروز پیش  شید. باز دلش برای همه تنگ  شد همین بود. آه ومیقی ک

سپیده به  نیامده بود این قدر دور شگاه و  سفر کوتاهی که همراه دان شند. جز  با
 …شیراز رفتن. همان جا بود که با سورن آشنا شد و 

 
با دیدن شکالت های تلز روی ُاپن ب ضش بزرگ تر شد. یک بسته کوچک از 
شبیه  ست  سیاه و قهوه ای در سته  شت و زیر و رویش کرد. ب داخل  رف بردا

ی اولین بار به طرفش گرفت. دهنش به همان شتتکالت تلز بود که ستتورن برا
 …تلدی زهر شد. چقدر شکالت تلز آن روز خوشمزه بود و 

 
 خسته نباشی خانمم! -
 

بمس! با یک صتتدای لطیف انفجار رخ داد و تمام خاطراتش متالشتتی شتتد. 
سر ب لش  شت  سهیل از پ شته بود که  شید و هنوز برنگ شمانش ک ست به چ د

شبیه  صدایش کرد. باز دلش فرو ریدت.  سکه. حس می کرد  سه پر از  یک کی
سهیل به دل خود پیش رفت. حس می کرد  ساکت ماند و  شنود.  را او هم می 

ه های گرم او در حال تبدیر شدن است. ب*و*سرطوبت موهایش زیر هجوم 
 دست و دلش می لرزید. آرام دست روی دست او گذاشت و صدازد:



 
 سهیل! -
 

با لبدند نگاه معنادار  را روی اجزای  ستتهیل او را به ستتمت خود چرخاند و
 صورت او چرخاند.

 
موهات مثل ابریشتتم خالصتته رها. دوستتت دارم مدام ال به الی انگشتتتام  -

 بچرخونمش. آرامش میده.
 

دلش از مهر خالص او و خالی بودن دلش لرزید. مردمک چشتتمانش در قاب 
 د.سر پیش برتیره و براق چشم هایش ثابت ماند که سهیل با خنده کوتاهی 

 
 این جوری نگام کنی قول نمی دم به جای غذای امشس قورتت ندم! -
 

ست او رها کرد. یاد قار و  صار د شید و خود  را از ح سر  را کمی وقس ک
 قور شکمش افتاد و دست اندازی شد تا از این جو فاصله بگیرد.

 
 گرسنه ت نیست؟ -
 

 سهیل ابرو باال انداخت و با شیطنت گفت:
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 ه روحی و جسمی گرسنه ام. اول به کدومش می رسی بانو؟بند -
 

اوضاع خراب تر شد. نگاهش را دزدید و برگشت که سهیل دستش را گرفت و 
 او را به سمت خود کشید.

 
 از من رو نگیر رها. بیچاره ترم می کنی. -
 

ست کی در دل  صال رها نمی دان سدن می راند که ا شقی داد  چه راحت از و
زد. یعنی با همان نستتبت و خوندن چند متن وربی این حس به  این مرد جوانه

شنید.  شش زنگ زد. یک اوتراف میان نفس های داغش  از “وجود آمد؟ نه! گو
 اما کی؟ کی؟” همون روزی که دیدمت واشقت شدم.

 
شاید این سوال بهترین دست انداز برای کشیدن سهیل به سمت بحث دلدواه 

باید حرف می رها بود. دلدواه که نه، جان م با او صتتحبت کند اما  تا  ی داد 
 زدند.

 
 چی می خوری تهیه کنم؟ -
 

 سهیل به میز تکیه داد و اخم کرد.
 



 همه وروس خانما روز بعد از ازدواجشون آشپزی می کنند؟ -
 
 خس باید یه چیزی برای خوردن داشته باشیم. -
 

 سهیل دستش را گرفت و از آشپزخانه بیرون رفت.
 
عد همون روز اول می خوای ب - یل، ب به ستته فار  کردیم  مه ستت گن این ه

 بچمونو تو مطبز به کار کشید؟
 

 روی کاناپه نشست و با همان لحن پرشیطنت و پرخنده افزود:
 
 …االن فقط و یفه منه تقویتت کنم خدایی نکرده رنگ از رخت نپره و  -
 

 رها با خجالت دستش را ازدست او بیرون کشید.
 
 م نیست.حرف دیگران مه -
 
 حرف من چی؟ -
 

 منظور سهیل را نفهمید. نگاهش کرد که سهیل کامال به سمتش چرخید.
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 دیشس چت شد یهو؟ -
 

شد. آماده  شس قبل را پیش بک سهیل بحث  شت این قدر بی مقدمه،  توقع ندا
گفتن شتتده بود، اما االن فقط از شتتدت وذاب و شتترم فقط دنبال راه گریز می 

 سهیل محکم نگهش داشت و آرام گفت:گشت. تا خواست برخیزد 
 
 حقمه بدونم رها. -
 

راستتت می گفت. حقش بود. حق داشتتت از این کنار هم بودن، اما رها چه؟ 
 همین تسلیم شدن جسم کافی بود؟ سهیل به همین راضی بود؟

 
 مگه نگفتی باید حرف بزنیم؟ خس حرف بزن! -
 

 با تته پته گفت:
 
 چطوری بگم!… ما … سهیل  -
 
 خوای بگی هنوز باهام راحت نیستی؟ می -
 

 به سدتی گفت:



 
 فکر نمی کنی واسه تصمیم گیری وجله کردیم؟ -
 

ابروهای ستتهیل به هم نزدیک شتتد و رها نگاه دزدید. ترستتید. از جواب او می 
 ترسید.

 
 منظورت در رابطه با کدوم تصمیمه؟ -
 

 دست هایش را در هم پیچید. مثل دلش که درهم پیچ می خورد.
 
 خس ازدوا  دیگه. -
 
نامزدی  - با طوالنی شتتتدن  دالفتی  مدم و اال م یل خودت پیش او با م من 

شه، ولی خس نظر  سته که گفتم دلم نمی خواد این دوره طوالنی ب شتم. در ندا
 منفی هم نشنیدم و اال مطمئن با  به خواستت احترام می ذاشتم.

 
ماند و وذاب تن و  باز ستاکت شتد. باز خفه شتد. باز او حق داشتت و باز رها

 روحش.
 

 به راه دیگر زد.
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 اصال چی شد که من شدم انتداب تو؟ -
 

به بهت  خنده ستتهیل برایش وجیس بود. چشتتم هایش غم را دور ریدت و 
 نشست. سهیل ضربه ای آرام نوک بینی ا  زد.

 
 این دیگه از اون سواال بود که زود پرسیدی. -
 
 خس دوست نداری جواب نده. -
 
 والتو بگو.دلیل س -
 
 شنیدم کاندید ازدوا  خانواده ت دختر وموت بوده. -
 
 بوده که بوده. مهم اینه االن تو کنارمی. -
 

 غبطه خورد به خوشی سهیل که ذره ای از آن را حس نمی کرد.
 
 آخه فکر می کردم منم پیشنهاد خانواده ت بودم. -
 
 منم؟ -



 
 دلش لرزید. تازه فهمید سوتی را داد. وقتی سهیل ادامه داد

 
 ببینم رها من فقط انتداب خانواده ت بودم؟ پس خودت چی؟ -
 

نمی خواستتت غرور ستتهیل خدشتته دار شتتود. دلش در او  و فرود هیجان و 
 اضطراب به سینه ا  می کوبید و در پاسز مانده بود.

 
 سهیل چانه ا  را گرفت و صورت دختر جوان را باال گرفت.

 
 چشاتو ندزد. به من نگاه کن! انقدر این -
 

شمانش خواند. به  سی را در چ نگاهش که کرد غم والم به دلش ریدت. دلواپ
 سدتی گفت:

 
 خس پدرت دوست چندین ساله بابام بود. اونا پیشنهاد دادن، منم قبول کردم. -
 
 همین؟ -
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شنیدن چه مطلبی را دارد، اما با به حرف آمدن او فقط  سهیل توقع  نمی فهمید 
 تعجس کرد.

 
 اولین بار منو کجا دیدی؟ تو -
 
 نزدیک م ازه بابا.… خس  -
 

 لبدند کمرنگی به لس های سهیل نشست.
 
 اولین بار که بود منتها بعد از شش ماه که دنبالت گشتم -
 

رها ها  و وا  نگاهش کرد و ستتهیل نگاه شتتیفته ا  را روی تک تک اجزای 
 صورت او چرخاند.

 
ر خستتته و کالفه بودم که دلم می خواستتت تازه از دبی برگشتتته بودم. اون قد -

زودتر برستتم خونه، اما قبلش باید یه ستتر به دوستتتم می زدم که قرار بود روز 
شین که تو  سمت ما شتم  سریع برگ شد و  شه. کارم تموم  سفر  بعد  راهی 
کوچه پشتی پاساژ تو پارک بود. وجله داشتم و درست جوانس احتیاطو در نظر 

 یدم به هم.نگرفتم و در ماشینو کوب
 

 رها با چشم هایی گرد شده نگاهش کرد و سهیل با لبدندی ومیق تر گفت:



 
شی  - ستن در و جه سرم حرکت می کردی که ندیدمت و با ب شت  تو درست پ

 که ایجاد شد گوشه مانتوت ما بین در گیر کرد.
 

 دستش دور اندام رها حلقه شد و دست او را گرفت و روی قلبش گذاشت.
 
صس از کار افتاد صدای اوتر - سرم که چرخید، این الم شد،  ضت که بلند  ا

 رها.
 

ضش  ستش می کوبید. ب  سهیل پر تس و تاب زیر د شد. قلس  تن رها داغ داغ 
 گرفت. یاد آن روز افتاد.

 
 من نمی تونم سورن. چرا نمی فهمی؟ -
 
 پس تکلیف من چیه که بابات به یه پول سیاهم واسم ارز  قا ل نیست؟ -
 
 بهش ثابت کن سورن. همین واسه بابا کافیه!خودتو  -
 

 سورن کف دستش را پیش چشم او باز کرد.
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 خالیه. نگاه کن! بابات مشت پر می خواد. -
 

 با ب ش گفت:
 
 من نمی تونم از خانوادم جدا شم، اونم با این رسوایی. -
 

ساژ بیرون دوید.  شت پا شروع به دویدن کرد و از در پ شد  سرازیر  شکش که  ا
انست سورن دنبالش نیامد و با دل راحت گریه کرد که یک مرتبه به سمتی می د

 کشیده شد.
 

با حرکت دست او روی گونه ا  به زمان حال برگشت. به سهیل نگاه کرد. چه 
روزی پا به زندگیش گذاشتتت که او قصتتد بریدن از ستتورن کرد. وجیس بود. 

اد و ینه خود تکیه دسهیل با دیدن سکوت او نفس ومیقی کشید. سر او را به س
 گفت:

 
باورت میشتته خل شتتده بودم؟ چند روز پاتوقم شتتده بود اون کوچه. مدام  -

یاسرو سوال پیچ می کردم و نشونیتو می دادم، ولی می گفت زده به سرت و این 
 مزخرفات. تا اون روز تو فروشگاه حاجی دیدمت. پاهام به زمین چسبیده بود.

 
 . وجیس کوبش داشت.خندید. دل رها مال خود  نبود

 



 شش ماه فکر و خیال و رویا. دختر حا  رضا ستوده بود و نمی دونستم. -
 

 دستش موهای نرمش را به بازی گرفت و حرف و حسش قلس دخترک را.
 
صول خانواده ما ازدوا  خانوادگیه، اما من  - شاید امروز فهمیدی که یکی از ا

شم به روی خواستنش بست! شدم سنت شکن. مگه میشه به رها دچار بود و چ
شتم واقلم ولی  شدند کرد. من یه روز ادوا دا شق بود و وقلو ری شه وا مگه می
امروز وقتی تو آغوشتتم جا شتتدی می بینم چه دنیای قشتتنگیه دنیای وشتتق و 

 جنون.
 

 ه های ریز  ما بین موهای او آرام گفت:ب*و*سمیان 
 
سم یه چیزیو مطمئن با  رها، اون قدر می خوامت که ت - شات نم بزنه نف ا چ

 …درگیر رفتن شه ولی 
 

با لحنی آرام ولی لبریز از  هایش زل زد.  به چشتتم  ند کرد و  صتتورت او را بل
 خواهش گفت:

 
که ندوای برای ل - که  م*س*تتا موقعی  پا پیش نمی ذارم، ولی درکم کن 

 شاید زیاد نتونم خودداری کنم. زنمی، وشقمی، سدته برام. می فهمی؟
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 را با آب دهانش فرو داد. صدایش لرز  خاصی داشت.رها ب ضش 

 
 یه کم بهم فرصت بده سهیل! -
 

 سهیل لبدند زد و انگشتان نوازشگر  روی بازوی او سر خورد.
 
 چند وقت فکر می کنیم نامزدیم. خوبه؟ -
 

 رها لبدندی زورکی زد ولی سهیل پر از شیطنت و شاید خواهش درونی شد.
 
 رن. این که دیگه ممنوع نیست.نامزدام شیطونیایی دا -
 

شیدن نگاه و  شد برای دوباره باال ک ست او اهرمی  وقتی نگاه رها پایین افتاد د
شی کرد.  سرک سش  ستش میان موهایش فرو رفت. دوباره تمام ح صورتش. د
دوباره حالت و حرارت تنش ووض شتد. به چشتم های رها نگاه کرد و کم کم 

ش صله انگار کمی پایین تر روی لس های خو  فرمش ن شدن فا ست. با تمام 
صبور نبود اما  شید. به اندازه نیاز   آرامش گرفت. همان جا روی کاناپه دراز ک

شقش به رها مهار  کرد.  سو ه های آرامش روی تن و لس های او تمام ب*و*
 …شدنی نبود. خسته ا  نمی کرد اما 

 



کرد. قربان ستتر او را روی ستتینه ا  نگه داشتتت. هق هق آرام دخترک را حس 
ست هر حرف و حرکتش راهی برای ماندن رها با او باز  صدقه ا  رفت و ندان
می کند که در لحظات کنار او بودن حس کند ماندن با ستتهیل چه طعمی می 

 گیرد. وشق می شود یا نه؟
 

ست راهی به قلبش بیابد.  سهیل می توان اما واژه جدایی در ذهنش خط خورد. 
 بوالند.باید این را به خود می ق

 
 چی می خوری برات بگیرم؟ -
 

 هنوز به سهیل نگاه نمی کرد.
 
 میل ندارم. مرسی! -
 

سهیل کت و تلفنش را روی میز گذاشت و به طرفش رفت. پایین پایش نشست 
 و دست هایش را گرفت.

 
 این جوری می دونی من چقدر وذاب می کشم؟ -
 

 با ب ش نگاهش کرد.

http://www.roman4u.ir/


 
 ست.معذرت می خوام. دست خودم نی -
 

 سهیل نفس ومیقی کشید.
 
باشتته. از این به بعد هر موقع دیدی باوث آزارت میشتتم بهم بگو. اون قدر  -

 وزیز هستی که به خاطرت بتونم خودمو حفظ کنم.
 

 اشکش سرازیر شد.
 
 فقط فرصت بده سهیل. ناراحت نشو! -
 

 لبدند کم جانی زد.
 
شد؟ وقتی  - شته کوچولو ناراحت  ست فر شه از د می بینم این جوری مگه می

 اذیت میشی همه چی کوفتم میشه!
 
 نمی خواد بری. بذار خودم یه چیزی درست می کنم. -
 
یه کار کوچولو هم بیرون دارم که باید انجام بدم. در ضتتمن وقتی خانم من  -

شتتدی یادت باشتته دلم نمی خواد فکر کنی زن بودن و وشتتق دادن به اینه که 



سبزی بدی. غذ شه بوی قرمه  ست. نه این که همی سم مهم نی شه وا شه و نبا ا با
شمزه ترین غذاهای دنیا  ست پدتتو بدورم. مطمئنا خو شهچ دلم می خواد د نبا
زیر دست تو ومل میاد ولی تا اون جایی که خستگی و نامرتبی به دنبالش نیاد. 
شه. اول به خودت و  شکم با همه چی پر می سه من غذای روح مهم تره و اال  وا

 س وزیز دلم!روحیه ت بر
 

 ید و برخاست.ب*و*سدستانش را 
 
 جوجه می خوری؟ -
 

 سر تکان داد.
 
 بدون برنج آره. -
 

 سهیل خندید و چشمکی حواله ا  کرد.
 
شه باید همین بمونه البته یه  - معلومه حرفامو خوب گرفتی. توازن اندامت همی

 کم پرتر بشی بیشتر دوست دارم.
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سه شتن لبدند نیم بندی تحویلش داد و  سیل با کا ونه ه ای کوتاه روی گب*و*
ا  خداحافظی کرد. به محش بسته شدن در دوباره اشک هایش سرازیر شد. 
نگاهش به کاناپه افتاد و ستتاوتی پیش در ذهنش تکرار شتتد. صتتورتش را میان 

 دست هایش فشرد و میان اشک های بی صدایش خدا را صدا زد.
 

 وروس. مرتبه بعد جبران می کنم.
 

به سمت سیمین برگشت. زبانا خو  صحبت بود و گرم، اما نگاهی  حواسش
 که برانداز  می کرد دخترک را دست پاچه می کرد.

 
 این چه حرفیه! حضورتون بهترین هدیه است. -
 

 ابروی سیمین باال رفت و لبدند باز روی لبش نشست.
 
 مزاحم نیستم بشینم؟ -
 

. بی ادبی محش بود بی اوتنایی کندبا اینکه دلش تنهایی را ترجیح می داد، اما 
 لبدند زد و استقبال کرد.

 
 اجازه بدید یه شربت براتون بیارم. -
 



 نه! الزم نیست اصال. بیا بشین کمی با هم اختالط کنیم. -
 
 …آخه این جوری که  -
 

 سیمین دستش را گرفت و او را کنار خود نشاند.
 
 باشه واسه بعد. تا سهیل نیست کارت دارم پس تعارف و پذیرایی -
 

شکالت مقابل او  شت و با  رف  ستی بردا سر تکان داد. فقط پیش د به ناچار 
 گرفت. سیمین خندید و شکالتی شیری برداشت.

 
 کم کم داره از انتداب سهیل خوشم میاد. -
 

دست و پای رها شل شد. پس حدس ندا اشتباه نبود. نفهمید چرا نتوانست باز 
سعی کرد مهمان نوازی را  در دل بگوید به جهنم و به تریج قبایش برخورد، اما 

 فرامو  نکند و به روی خود نیاورد. با پرروی گفت:
 
 نظر لطفتونه! -
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ابروی سیمین کمی باال رفت اما معلوم بود زن با سیاست و متدبری است و بی 
 گدار به آب نمی زند.

 
 خس وزیزم از جشن امروز راضی بودی؟ -
 
 ی بود.ممنون. همه چی وال -
 
شت  - سهیل چی؟ خو شما. از هدیه  شتر از اینا ارز  داره و البته  سهیلم بی

 اومد؟
 

یاد  آمد که اصتتال به هدیه او توجهی نکرده استتت فقط یاد  آمد ستترویس 
 جواهر بود همین! اما قافیه را نباخت.

 
 سهیل هر چی به من هدیه بده از لحاظ معنوی برام بهترینه. -
 
 پس قدرشو بدون! -
 

 دیگر حرفی نزد اما او دوباره با مکثی کوتاه گفت:
 
فقط یه کم کله شتتق و ستتنت شتتکنه. درستتت ندیدم دوباره به رو  بیارم اما  -

 حتما مادرت بهت گفته ما در مورد شس ازدوا  رسوماتی داریم رها جان!



 
تا بناگو  رها سرخ شد و تنش به کز کز افتاد. دست هایش در هم گره خورد و 

ضحکی بود؟ پیچ و ت شان داد. این دیگر چه رسم م شرمش را ن سترس و  ابش ا
 …مگر وهد تیرکمان بود که 

 
تو که  …گفتم که کمی با سهیل صحبت کنی بلکه از خر شیطون پیاده شه و  -

دلت نمی خواد پشت ازدواجتون حرف و حدیث باشه وزیزم؟ هوم؟ هنوزم دیر 
 ضوع نداری.نیست. خودت به سهیل بگو که مشکلی با این مو

 
به  گاز گرفت. داشتتتت از خجالت می مرد. مطمئن بود رنگ  لبش را محکم 
صورتش نمانده. اصال نمی دانست چه باید بگوید که صدای گشوده شدن در 
ورودی را شتتنید. کم مانده بود پس بیفتد از خجالت و استتتیصتتال. این زن چه 

ه به خود ک…  می گفت! حرف یومیه ا  را زورکی به سهیل می گفت، آن وقت
 ی دوباره با سهیل بود.ب*و*سآمد سیمین مش ول رو

 
 رفتی غذا گرفتی؟ خس می اومدید پایین! -
 

نگاه کنکا  گر سهیل روی صورت رها چرخ می خورد. به وضوح رنگ پریده 
ا  را دید و استتترس و شتترمش را شتتناخت، اما لبدند زد و در جواب مادر 

 گفت:
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 ن زود برامون تنگ شد.فرصت زیاده مادر من. دلتو -
 

شناخت که طعنه کالمش را بفهمد، اما لبدند زد  سر  را آن قدر می  سیمین پ
 گفت:

 
 خودتون بچه دار شید می فهمید دوری بچه یعنی چی.… ایشاا -
 

 به رها نگاه کرد و با لبدند معناداری افزود:
 
 من صبح منتظرتم وروس ناز. فعال شبتون بدیر. -
 

او تا درگاه در کشیده شد. اصال دیگر نفهمید سیمین چه گفت پاهایش به دنبال 
شم  سهیل را دید که مقابلش با چ سپس  شدن در و  سته  سز داد. فقط ب و چه پا

 هایی پر از سوال ایستاد.
 
 خوبی رها؟ -
 

سهیل اخم هایش را کمی درهم  سر  تکان خورد.  آب دهانش را قورت داد و 
 کشید.

 



 مامان منتظر چیه؟ -
 

 محکم گاز گرفت و به سدتی گفت: لبش را
 
 …سندیت ازدوا  و … بحث  -
 

ابروهای ستتهیل که باز شتتد و متجس نگاهش کرد. نتوانستتت ادامه دهد و رو 
برگرداند برود که با صتتدای باز شتتدن در ستتر جایش ایستتتاد، اما قبل از بیرون 

 رفتن سهیل بازویش را کشید.
 
 کجا میری؟ -
 

 می کرد پنهانش کند گفت:سهیل با حر  و خشمی که سعی 
 
 برو داخل. االن میام. پایین کار دارم. -
 
 …اما سهیل  -
 
 بهت گفتم شما برو داخل. -
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از تحکم و خشتتم در هم تنیده کالمش جا خورد و دستتتش شتتل شتتد. ستتهیل 
 خواست در را ببندد که رها باز گفت:

 
 …نرو پایین سهیل. بعد در مورد من چی فکر می کنند؟ من  -
 
قتی میگم از دخالت بی جای خاله خانباجی ها خوشتتم نمیاد دلیلی بر و -

اصرار دوبارشون نمی بینم. تو هم بهتره بری تو که اصال دوست ندارم روز اول 
 زندگیمون مجبورت کنم.

 
 رها دیگر حرفی نزد و با وقس رفتنش در بسته شد.

 
 تا وارد خانه شد سبحان سوت زنان برخاست.

 
 اد! منور شد منزل پدری دادا .به به! شاه دام -
 

لبدند زد و به استتتقبال آغو  ستتبحان رفت و خو  و بش کردند. ستتبحان با 
 چشمک معناداری گفت:

 
 خو  می گذره؟ -
 

 خنده ا  گرفت و میان خنده چا چا هم نگاهش کرد.



 
 خدا رو شکر. تو که باز اینجایی! -
 
 ایستادی؟خواستم جات خالی نمونه. بشین. طلس داری سر پا  -
 
 رها تنهاس. می خوام زود برم. مامان کو؟ -
 
 فکرکنم با خانما تو اتاقای باالس. چیزی شده؟ -
 
 مگه قراره چیزی شده باشه؟ -
 
 آخه مامان االن باال بود. بعد دوباره تو اومدی پایین. داستان چیه؟ -
 
 هیچی! فکر کن دلم زود تنگ میشه. -
 

 سبحان سفیهانه نگاهش کرد.
 
شات داد می زنه دوباره اون رگت زده بر - سهیل! چ سه یکی دیگه فیلم بیا  و وا

 باال و نمی خوای به رو خودت بیاری.
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ستن  - صرار بر دون شه آورد. دیگه ا پس یه چیزی هس که به روی تو هم نمی 
 نکن.

 
 خواست رد شود که سبحان بازویش را کشید و گفت:

 
 چند دقیقه بریم تو حیاط کارت دارم. -
 
 …باشه بعد. االن  -
 
 باز رو حرف دادا  بزرگ ترت نه آوردی؟ بریم دو دقیقه بیشتر نمی شه. -
 

سالن نظر  سمت تراس بزرگی که در ابتدای ورود به  کالفه دنبالش راه افتاد و به 
 را جلس می کرد، رفتند.

 
 بریم تو آالچیق؟ -
 
لتنگ ستتبحان، برادر من، رها تنهاس. درستتت نیستتت. شتتاید این شتتبا د -

 خانواد  باشه.
 

 سبحان خندید.
 



 اوهو! زن ذلیل! -
 

 خنده ا  گرفت.
 
 بگو دیگه. میگم کار دارم. -
 
 اصوال آقایون از شس بله گرفتن هر شس کار دارن. تکراری میشه این جمله. -
 

 ضربه ای به بازویش زد.
 
سنامه ایت  - شنا سبحان. فقط ودد  سالگی موندی  فکر کنم تو هنوز تو هجده 

 ه سی و سه.شد
 
شت به دنیا  - ست و ه سن بی شکم نازنین مادرمون تو همین  ولی انگار تو از 

اومدی. با رهام این جوری خشتتک و جدی رفتار می کنی؟ یه وقت نکنی این 
 کارو! وحشت کنه صد تا دکترم مشکلتو حل نمی کنه ها!

 
 است فاری زیر لس گفت و لس به دندان گرفت تا ندندد.

 
 یرما!بگو و اال م -
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 سبحان با مکث کوتاهی آرام و محتاط گفت:

 
 می دونم چه مرگت شده که چشات برزخیه! -
 
 از کجا می دونی؟ -
 
 سحر گفت امروز کله همه رو کوبیدی به طاق! -
 

 رنگ داد و رنگ گرفت. اخم هایش را در هم کشید.
 
 زنت جدیدا دم در آورده سبحان. -
 
 نمی گما.دیگه پررو نشو. دوماد شدی هیچی  -
 

سبحان کتفش را  شت که  شید و برگ سف باال ک شان تا سهیل لس هایش را به ن
 کشید.

 
 باز گازشو گرفت بره. دو دقیقه دندون سر جیگر بذار حرفمو بزنم. -
 
 نمی دونستم باید به تو هم جواب پس بدم. -



 
صد  - سهیل. این جماوت  ریف و لطیف پای لجبازی که بیفتن از  شو  خر ن

صدام  شون ودارن . زنتو درگیر نکن. برو باال به تا  شن ترن، منتها رو  خود خ
 روی خودتم نیار چی شده.

 
ستهیل ستاکت به ستنگفر  آجری رنگ که زیر نور الوان زیره تر به نظر می  -

 رسید خیره شد و با نوک کفشش به برآمدگیش ضربه زد. سبحان دوباره گفت:
 
سی، نه؟ کافیه یه  - شنا کلمه االن بری بگی رها گفته مادرت مادرمونو که می 

 فالن حرفو زده.
 
 رها حرفی نزده. -
 
به کفش  - یه ریگی  یاد، میگن  یان بگن تو خوشتتتت نم خس! مثال میگم. نم

 …دختره س و حتما می خواد افسار بندازه گردن بچمون و 
 

 با اخم گفت:
 
 مگه من گوسفندم سبحان؟ -
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؟ بابا دارم میگم منم این غلطو کردم. ای بابا! گو  میدی یا باز قاط می زنی -
سال  ست تا دو  شش نمیاد. یادت نی سحر گفت چه معنی داره؟ گفتم زنم خو
واستته هم چشتتم و ابرو می اومدن؟ مادر شتتوهر و وروستتن دیگه. تازه ستتحر 
مد  ید او بار تو راه کشتت به اج گه هیچی.  که دی ها  خواهرزاده ا  بود، ر

سه خودت جنگ او ستگاریش. الکی وا ست نکن. بذار بگذره. خوا صاب در
اصن دیگه به روتم نمیارن. باور کن فقط برنامشونه یه سوژه واسه مجلساشون 
تا یه ستتال پیدا کنن. االنم راهتو بگیر برو باال پیش زنت که تنهام نباشتته. یه تنه 

 ببین می تونی جای خالی یه ایلو پر کنی یا نه؟ مردونگیتو نشون بده.
 

ضربه ای حواله  سهیل از جمالت آخر و طنز مآبانه برادر  به خنده افتاد و باز 
شناخت. بهتر بود برای یک  ا  کرد. بیراه هم نمی گفت. مادر  را خوب می 
بار هم که شده از تصمیمش منصرف شود و شد. نفس ومیقی کشید و دست 

 سبحان را فشرد.
 
 پس من برم باال. فعال کاری نداری؟ -
 

 سبحان دست به کتفش زد.
 
 خو  بگذره! -
 



این بار دیگه خنده سبحان بلند بود. در همان حین پدر هم از بیرون آمد. سهیل 
چند دقیقه کوتاه ایستاد و ورض ادبی کرد. سپس دست پدر و برادر  را فشرد 
و از راه پله های خروجی ستتاختمان به طبقه دوم رفت. در بی صتتدا باز شتتد. 

سالن انداخت. رها نبود. خوا صدای تلق نگاهی داخل  صدایش بزند که  ست 
تلق قاشتتق را از آشتتپزخانه شتتنید. فکر کرد حتما رها مشتت ول آماده کردن میز 
شپزخانه رفت،  ست. به اتاق خواب رفت. لباس هایش را ووض کرد و به آ غذا
اما با دیدن رها که پشتتت میز نشتتستتته و تکه ای جوجه به دندان گرفته بود جا 

شد. دها شوکه  شتر  شک خورد. رها بی ستش در هوا خ ن پر  نیمه باز ماند و د
شتتد. ستتهیل با دیدن لس های چرب و چیلی او دلش قیلی ویلی رفت و خنده 
ا  گرفت که همین باوث پریدن لقمه به گلوی رها شد تا از شدت سرفه کبود 

 شود.
 

نده بود از شتتتدت  ما ند. رها کم  به او خورا به کرد و  فورا لیوان را پر از نوشتتتا
 غش کند. خجالت و ترس

 
 یوا  وزیز دلم. همش مال خودت! -
 

 رها با خجالت نگاهش کرد که سهیل بلند تر خندید.
 
 خوشم میاد گرسنتم نبودا. -
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م کرد. نتونستتتم جلوی اشتتتهامو ت*ح*ر*ی*کباورکن وطر  بد جوری  -

 بگیرم.
 

 سهیل با لبدند کنار  نشست.
 
 نو  جان. خودتو داشتی خفه می کردی. -
 
صدای در بود اما تو رفت و آمدت خیلی بی از دیدن - شم به  ت جا خوردم. گو

 صداس.
 
 از این به بعد زنگوله به پام می بندم، خوبه؟ -
 

گاه به لس های رها آمد. ستتهیل انگشتتت روی لس روغنی او  لبدندی ناخودآ
 کشید و با لذت گفت:

 
ن د و ایبعضتتی موقعا دلم می خواد گازت بگیرم رها، مثل االن. با این لبدن -

 لبای چرب و چیلی.
 

 لبدند رها فورا رنگ باخت و دستپاچه گفت:
 



 غذاتو داغ کنم؟ -
 
 برنج خالیشو دیگه؟ -
 

 دوباره دله بازیش را به رویش آورد و خندید. رها شرمگین گفت:
 
 ببدشید. خیلی خوشمزه بود، دیگه یادم رفت تو هم هستی. -
 
 زنم دوباره برامون بیارن. کاری نداره. اشتراک گرفتم االن زنگ می -
 
 من دیگه نمی خورم. -
 
از اون جایی که نمی خوام امشس گرسنه بدوابم ترجیح میدم همون دو پرسو  -

 سفار  بدم.
 

شس به خود  جاذبه  سر  باز خندید و لبدند به لس رها آمد. این مرد انگار از 
 م ناطیسی خورانده بود.

 
سه سر وقتش آمد. با این که  سترس  یل محبت را در حقش تمام کرده بود، باز ا

اما باز نمی توانستتت بی تفاوت باشتتد. گیره موهایش را باز کرد و پشتتت میز 
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شان کرد. خود   شید و پدش و پال رهای ستی به موهایش ک ست. د ش آرایش ن
هم می دانست شلدته و نامرتس شده است. چیزی که هیچ وقت نبود. دست 

به جعبه مدملی هدیه ستتهیل افتاد. اصتتال دراز کرد برس را بردارد که نگاهش 
ندیده بود چیست. مسیر دستش ووض شد و جعبه را برداشت و باز  کرد. با 
دیدن ستترویس جواهر آه ستتنگینی از ستتینه ا  رها شتتد. چه زندگی ما فوق 
تصوری داشت. یک زندگی که خیلی ها آرزویش را می کردند. پول، تجمالت 

چون ستتهیل. دلش به حال خود  و این همه و از همه مهم تر مرد بی نظیری 
خوشبدتی بی دلدوشی سوخت. خودخواهی محش بود که در چنین شرایطی 

 …برای خود  هم دل بسوزاند اما 
 
 خوشت اومد از ؟ -
 

نگاهش فورا وقس چرخید، اما برخالف تصور  سهیل پشت سر  نایستاده 
س شایش می کرد. جعبه را ب سته و تما ش یز  ت و لبدندبود. لس تدت خواب ن

 زده ای به لس آورد.
 
 خیلی خوشگله! -
 

 لبدند کجی گوشه ی لس سهیل نقش زد.
 
 از زود جمع کردنت معلوم شد خیلی خوشت اومد. -



 
شت و بی حرف با  - سهیل نگاهش را بردا تکانی خورد و زل زل نگاهش کرد. 

هش آخیش ومیقی روی تدت ولو شد، اما رها هنوز همان جا نشسته بود و نگا
 می کرد. سهیل با سکوتی چند دقیقه ای به سمتش چرخ خورد.

 
 خونه حاجی شس بیدار بودی؟ -
 

 رها دوباره تکان خورد و پلک زد.
 
 هان؟ -
 

 سهیل خندید.
 
هان نه وزیزم، بله! میگم شتتتس بیدار بودی؟ چرا نمیای بدوابی؟ ستتتاوت  -

 نزدیک یکه.
 

 نگاهش را کنار کشید و برخاست.
 
 د.خوابم نمیا -
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برق را خامو  کرد و بیرون رفت. روی مبل مقابل تلویزیون نشتتستتتت و به 
صتتفحه ستتیاه و خالی که فقط نور کمی از هالوژن رویش افتاده بود خیره ماند. 
سهیل،  صدای  شنیدن  سالن و  شدن برق های  شن  شته بود که با رو خیلی نگذ

کیه ینه تنگاهش به ستتمت پلکان کوتاه اتاق ها چرخید. به پلکان دستتت به ستت
 داده بود و فقط زیرپو  جذبش را به تن داشت.

 
 اگه خوابت نمی اومد چرا رفتی تو اتاق؟ به محش اومدن من بیرون اومدی؟ -
 

 نگاهش را از او جدا کرد.
 
 گفتم که خوابم نمیاد. -
 

 سهیل کنار  آمد و نشست.
 
 می خوای یه مسافرت چند روزه بریم؟ -
 

هایش را جمع کرد و دستانش را دور  حلقه کرد همان طور که نشسته بود زانو
 و سر باال انداخت.

 
 حوصلشو ندارم. -
 



 بریم بیرون یه دور بزنیم؟ -
 

باز ستتر  را باال انداخت. با ستتاکت ماندن ستتهیل و طوالنی شتتدن لحظات 
قیم و خیره به صورتش زل زده بود. بر وکس م*س*تبرگشت و نگاهش کرد که 
در چهره ا  آثاری از شتتوخی نمی دید، مثل اوایل تمام طول دیروز و امروز 

 شس کامال جدی بود. از جذبه ا  حساب برد و کمی جا به جا شد.
 
 چرا این جوری نگام می کنی؟ -
 
 دارم برآورد می کنم از کجا شروع کنم. -
 

 رها جا خورد.
 
 چیو؟ -
 

 سهیل کمی سر  را نزدیک برد و با لحن آرام و خاصی گفت:
 
 خوردنتو! -
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تنش برای لحظه ای به وضتتوح لرزید. آن قدر واضتتح که ستتهیل متوجه شتتد و 
پوزخند زد. تا به خود  بجنبد دستان او از زیر و روی اندامش رد شد و ب لش 

 کرد. دست و پایی زد.
 
 سهیل چرا این جوری می کنی؟ -
 

 سهیل محکم تر نگهش داشت و برخاست.
 
 االن می فهمی. -
 

می روند ب ضتتش گرفت. به این زودی قرار بود زیر وقتی دید به ستتمت اتاق 
شد و فقط همان نور کم به جا ماند. می  سالن خامو   قولش بزند. برق های 
خواستتت تکانی بدورد اما دستتت و پایش کامال با دو دستتت او چفت و مهار 

 بود. دوباره قصه تکرار شد و روی تدت فرود آمد.
 

 می درخشید. نگاه براق سهیل میان تاریک و روشن اتاق
 

 تا روی صورتش خم شد، رها شانه هایش را محکم گرفت.
 
 چه کار می کنی؟ -
 



 بازی! می خوام حوصلتو جا بیارم. -
 

 در صدایش ذره ای شوخی حس نمی کرد.
 
 …قرار شد … ولی  -
 
 به من اوتماد نداری رها، نه؟ -
 

 ساکت شد و فقط نگاهش کرد. پوزخند سهیل را دید.
 
 م با این همه اوتبارم.خو  به حال -
 

شمانش دو دو زد. مردمکش می لرزید. مثل قلبی که دژ  را  سهیل در چ نگاه 
 فهمید که نفسش… شکسته بود. چشمانش را بست. دست های او را گرفت و 

شت  شده ا  را پ شم های گرد  ست چ از این تماس محکم بند آمد. می توان
  داشتتت ستتر همان همان پلک های بستتته تصتتور کند. انگار هر چه حر

که دلش نمی ب*و*ستتت لذتی بود  ما همین هم برایش پر از  خالی کرد، ا ه 
صورت او هم کمی پیش آمد و  شید،  سر  را که وقس ک شود.  ست تمام  خوا
همزمان صتتدای آخش را شتتنید. به چشتتم هایش زل زد. چهره ا  کمی جمع 

 شده بود. به خوبی فهمید درد  آمده است اما لبدند زد.
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 …تت بود که دفعه بعد با زبون خو  بیای سرجات بدوابی و این که مجازا -
 

 ید.ب*و*سانگشتان او را از روی لبش کنار زد و این بار آرام 
 
قول دادم باهات راه بیام تا هر وقت خودت بدوای. اگه قرار بود به دل خودم  -

 پیش برم دیشس تو او  نیازم ازت نمی گذشتم. منتی نیست سرت چون از زور
شتر بدم میاد اینه که نادیده ام بگیری.  و جبر و تحمیل بیزارم ولی از یه چیزی بی

 بی ارزشم کنی.
 

 صدای رها موجی از ب ش داشت.
 
 من ندواستم بی ارزشت کنم فقط آماده نیستم. -
 
تا وقتی  - به بیرون رفتنت بود. ببین رها  اینو همون دیشتتتس فهمیدم. منظورم 

لی دلیلی نداره از کنارمم فرار کنی و اال ممکنه ندوای دستتت بهت نمی زنم و
توهمات ذهنیم خراب شتته. آدم بدبینی نیستتتم مگه ثابت بشتته چیزی بده. اون 
موقع روشم فرق می کنه. سهیل فرق می کنه. تهدیدت نمی کنم ولی رک بهت 
میگم حالم خرابه. از پس زده شتتدن حالم بده. نمی خوام رویاهایی که باهات 

ش شه. پس درک کن. درک کن منی که رو به تو ذهنم دا تم با تحمیل من خراب 
شه  سدته. پس می شتن ازت خیلی  شقتم! گذ شوهرتم، وا روتم االن مقابلتم 



گفت یک به یک مساوی. درک متقابل البته با شرایط متضاد می تونه هر دومونو 
ن یآروم تر کنه. دیشتبم که از اتاق بیرون رفتم محش خطا نکردن خودم بود نه ا

که اگه قراره فرصتتت به هم بدیم از هم جدا باشتتیم. نمی خوام فقط به صتترف 
 داشتن یه رابطه کنارم باشی. متوجه منظورم هستی؟

 
 سر رها آرام تکان خورد و سهیل نفس ومیقی کشید.

 
حت  - تاریکی زانوی غم ب ل کنی را که بری تو  جای این  به  حاال  به!  خو

 بدواب. البته تو ب ل من!
 

شتر بود، اما دخترک  صله ا  بی شبیه یک کودک بود. ابتدا کمی فا شش  در آغو
سینه ا  چسبید پلک هایش را بر هم گذاشت و وطر موهایش  سر او به  وقتی 

 را به ریه کشید. برای شروع همین بس بود.
 

**** 
 

با دیدن سپیده چشم هایش گرد شد. برای چند دقیقه کال سهیل را فرامو  کرد 
ید و کنار ب*و*ستتدر آغو  گرفت. ستتپیده گونه او را  و محکم دوستتتش را

 گوشش گفت:
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 خیر ندیده چرا این قدر خوشگل شدی تو؟ -
 

 خندید و شکلکی برایش در آورد.
 
 دست بردار از این همه حسودی! -
 
 اینم نگم که منفجر میشم. -
 

 سپس رو کرد به سهیل و با خوشرویی گفت:
 
شید برا - سهیل. ببد سفر اجباری رفتمتبریک میگم آقا  سمتون به یه  و  ی مرا

 همین صبح برگشتم.
 

سپیده را نمی  صال  سهیل ا شکر کرد. رها تازه یاد  آمد که  سهیل با لبدند ت
 شناسد. برای معارفه پیش قدم شد.

 
ستتهیل جان ستتپیده دوستتت صتتمیمی منه. از دبستتتان تا حاال. هم کالس  -

 دانشگاهمم هست.
 
یدو - خانم. ام یده  مه خوشتتبدتم ستتپ مانعی برای ادا ید من  ارم فکر نکن

 صمیمیتتون هستم.



 
 نیش سپیده شل شد.

 
 لطف دارید شما. -
 

 و زیر لس گفت:
 
 کوفتت شه رها! -
 

سهیل تمام تالشش را به  شد و هم  شم های رها گرد  مثال آرام گفت، اما هم چ
سابق ست به اتاق  شم و ابرو خوا سپیده با چ  کار برد تا خنده ا  را جمع کند. 
رها بروند. رها نگاه شتتماتت بار  را از ستتپیده جدا کرد و به ستتمت ستتهیل 

 برگشت.
 
 من برم لباسامو ووض کنم و بیام. -
 
 راحت با  وزیزم. -
 

لبدندی زد و همراه سپیده به راه افتاد. ندا و یلدا ترجیح دادن دو دوست بعد از 
راحت بود که ستتر مدت ها دوری تنها باشتتند و بعد به آن ها بپیوندند. خیالش 
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سپیده جی  خفه  شود. به محش ورود به اتاق  سین گرم می  سهیل با حماد و یا
ید که رها ب*و*سای کشید و محکم ب لش کرد. آن قدر از دو طرف صورتش 

 حرصش در آمد و با غیظ وقبش زد.
 
 وای سپیده کشتی منو! آب و روغنم قاطی کرد. -
 

 سپیده روی تدت هولش داد و گفت:
 
پررو شتتده شتتوهر کرده. وای الهی کوفتت بشتته. مردم شتتانس میارن، ما چه  -

 خونه بابامون باید بترشیم.
 
 اون زبونتو کنترل نکنی ها. سهیلم اصال نشنید چی گفتی. -
 

 سپیده با بی خیالی کنار  نشست:
 
 بشنوه قدر خودشو بیشتر می دونه، الکی ناز تو رو نمی خره. -
 

 ابرو ادا و اطوار ریدت.کمی نزدیکش شد و با چشم و 
 
 چه خبر؟ خو  می گذره؟ -
 



 اخم هایش را در هم کشید و با حر  گفت:
 
 خجالت بکش! -
 
 هان؟ خو  گذرونیش مال تو ه، خجالت کشیدنش مال من؟ -
 
 سپیده می زنم تو سرت که کال الل شی ها! -
 

 سپیده با خیره سری و شیطنت کمی بیشتر نزدیک شد.
 
سه من ند - سهیل خان حاال وا شو بدورم.  سرت ید بدیدم یه ذره تعریف کن ح

 مرد کار کشته ای به نظر می رسه ها.
 

 گفت و ریز ریز خندید که رها لس هایش را با تاسف باال کشید.
 
 آدم نمی شی تو. -
 

 لباس هایش را روی میز گذاشت و گفت:
 
 پاشو برو بیرون سپیده. -
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 …اال. پیش سهیلم به ما که می رسه حجس و حیا  می زنه ب -
 
 سهیل مثل تو بی حیا نیست. -
 

 سپیده با حالت مضحکی لس هایش را جلو داد.
 
سی هم بقچه پیچ خوابیدی و زیر لس  - شس ورو ست میگی وزیزم؟ حتما  را

 فقط ذکر خوندی.
 

یک دفعه رها ساکت شد. خاطره آن شس پیش چشمش جان گرفت. چه شس 
البه کشیدند. لباس هایش را رها کرد و بدی بود. انگار روح و جسمش را به ص

شت و آرنجش را روی  صورتش گذا ستانش را دو طرف  ست. د ش لس تدت ن
وذابش بود و  که  خاطرات هم مل یادآوری  ظه  هایش ستتتون کرد. هر لح زانو

 …شکنجه ا  می داد و 
 
 یهو چت شد رها؟ -
 

 بی آن که نگاهش کند سر باال انداخت.
 
 هیچی! -



 
 گاه کن.غلط کردی. منو ن -
 

ضش اخم هایش  شم های پر ب  شید. با دیدن چ سمت خود ک صورت او را به 
 باز شد.

 
 تو که منو دق دادی. یه چیزی بگو. -
 

 لبش را محکم گاز گرفت و با ب ش گفت:
 
 می خوام به سهیل بگم سپیده. -
 

 سپیده با حیرت نگاهش کرد.
 
 چیو بگی؟ -
 
 …سورن و … این که  -
 

ی ستتپیده حرفش را همان جا رها کرد و دستتت روی با گرد شتتدن چشتتم ها
 صورتش گذاشت.
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 دیوونه شدی رها؟ -
 
نمی تونم این جوری زندگی کنم. آرامش ندارم. همش فکر می کنم یه جای  -

وای ستتپیده تو چه می دونی از حال بد … کار می لنگه. هر بار که میاد طرفم 
 من!

 
 …نکنه که … یعنی چی؟ یعنی چی که هر بار میاد طرفم  -
 

 با تکان سر رها، سپیده حرفش را قطع کرد و دست روی لس هایش گذاشت.
 
 پسش زدی به خاطر سورن رها؟ آره؟ -
 

 صدای رها به ارتعا  کشیده شد.
 
نتونستتتم ولی نه فقط به خاطر ستتورن. به خاطر خودم، به خاطر خود . تو  -

به احستتاستتش  که نمی دونی رفتار و حرفا  چقدر شتتبیه ستتورنه. نمی تونم
 …خیانت کنم و 

 
 دهنتو ببند رها تا نزدم تو دهنت. -
 



 …سپیده  -
 
ستتپیده و زهرمار احمق! تو رستتما داری با این ذهنیت خراب به مردی که  -

محبتو در حقت تموم کرده خیانت می کنی. مگه فقط خیانت به اینه که تنتو با 
 …یه مرد دیگه شریک شی و 

 
 بس کن سپیده! -
 
یوونه! ستتهیلو باید حلوا کنی بذاری ستترت. ستترمه کنی بکشتتی به دختر د -

چشتتمت. کدوم مردی میاد از نیاز  بگذره واستته خاطر آماده نبودن زنش و 
شس توقع داره  سالم آخر  سره میگی  شه. تو این زمونه ای که به پ چیزی که حق

 …تو تدتش باشی و 
 
 دم معلوم نیست.می دونم. می دونم ولی چی کار کنم وقتی تکلیفم با خو -
 
 تکلیفت معلوم نبود غلط کردی جواب مثبت به این بیچاره دادی. -
 
سر مامانم بیاد و  - سیدم بالیی  تو که دیدی یه دفعه همه چی به هم ریدت. تر

تا ومر دارم خودمو نبدشم. قسم خوردم اولین خواستگاری که اومد جواب رد 
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امر خیر، دلم لرزید، ولی  ندم. وقتی بابام گفت حا  صتتتادق گفته میان برای
 …پای قسمم موندم. تو بد شرایطی گیر کردم. االن بدتر از اون موقع 

 
 گریه ا  گرفت و با دلی ناآرام گفت:

 
 …اگه یه ذره تو این مدت از سهیل بدی می دیدم شاید راحت تر بودم ولی  -
 

 سپیده دستش را گرفت و روی انگشتانش را نواز  کرد.
 
سورن انقدر ارز  نداره که این همه خودتو به خاطر  رها! وزیزم!  - باور کن 

به  یه. فقط  یل مرد بی نظیر پاک کن. ستته پاک کن. دلتو  وذاب دادی. ذهنتو 
 صرف امتیازات  اهریش نمی گم. خودت داری میگی کیه و چیه.

 
 با تشویش به سپیده نگاه کرد.

 
 …تو همین مدت کوتاه دارم بهش دل می بندم سپیده ولی  -
 
ولی رو بریز دور. گذشتتتتو بریز دور. ستتورن اگه اومدنی بود، اگه تو رو می  -

شو ثابت می کرد، نه این که با یه بهونه واهی یه  شده خود ست هر جوری  خوا
شقا بعد از ازدوا  به  شو. خیلی و شوهرت نزدیک  شه. به  شم ن سال بره و پیدا



شقای قدیمی دا شتری از و ستحکام بی  ره. بی خودی آتیشوجود میاد و خیلی ا
 به زندگیت نزن.

 
حرف های ستتپیده، حرف های دل خود  بود. آرام ستتر تکان داد و دستتت به 

 صورتش کشید. نفس ومیقی کشید.
 
 …حق با تو ه. فقط  -
 

یل را  با چک کیفش مو یا کو نگ خورد و حرفش را قطع کرد. از ز تلفنش ز
ر آن شتترایط و برداشتتت. همان شتتماره بود که چند بار تماس گرفت، ولی د

صفحه  شت روی  شد. انگ شلوغی و بی حوصلگی جوابی نداده بود. کنجکاو 
 کشید.

 
 بله! -
 
 سالم وشق من. -
 

یز زد. زمان ایستتتاد. یک صتتدای پرحرارت تمام گرمای تنش را کشتتید. صتتدا 
رها؟ چرا جواب نمی دی؟ می دونی چند بار زنگ ” هنوز پژواک وار می آمد 

 ”منه وزیزم؟ گوشت با… رها … زدم و 
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زمین و زمان یک آوار بی رحم شتتد و بر ستتر  فرو ریدت. گوشتتی از ما بین 

 دستان نیمه جانش سر خورد. اشک از گوشه پلکش سرازیر شد.
 

ستانی نامر ی زیر  شد! د ست نفس بک شرد. چرا نمی توان ستی بازویش را ف د
 گلویش چسبید. سر  با صداهایی به دوران افتاد.

 
 ”می گردم. فقط منتظرم بمون.با دست پر بر ” 
 
 بی ارزشم نکن رها. -
 
 وقتی دیدمت این المصس از کار افتاد. واشقتم! -
 

سورن. این حجم برای قلس کوچکش  سهیل جوالن می داد و یک بار  یک بار 
 زیاد بود. صدای داد سپیده را شنید.

 
 وای رها جواب بده!… خانم ستوده، زهرا خانم  -
 

ظه آخر دید، چشم های براق و دلواپس و آشفته سهیل بود تنها چیزی که در لح
 و چسبیدن به آغوشش. همین!

 



**** 
 

 دستش را روی پیشانی سرد  کشید و حرف های دکتر در ذهنش تکرار شد.
 
شاره که بدنش جواب نداده. چه  - صبی. اون قدر تحت ف شوک و شار یا  فقط ف

 خبره منزل شما آقای محترم؟
 

 فت:با تعجس و نگرانی گ
 
 ما مشکلی نداریم. تازه ده روزه ازدوا  کردیم. -
 

 دکتر نگاه موشکافانه ای به مرد جوان انداخت.
 
 اما اوضاع همسرت اینو نمی گه. -
 

 با سکوت سهیل کمی به جلو متمایل شد و گفت:
 
یه احتمال میشتته داد. البته خیلی از دخترخانما دچار این استتترس هستتتن.  -

ن با شتترایط جدیدشتتون کنار بیان. خصتتوصتتا دخترانی که زمان میگذره تا بتون
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خیلی زود ت ییر نقش میدن و تبدیل میشتتن به همستتر. از ستتویی جدایی از 
 متوجه منظورم هستید؟… خانواده و 

 
 …بله آرامی گفت و تشکر کرد و حاال 

 
اوصتتابش خرد بود. نگاهش را از چهره او جدا کرد و برخاستتت. در تمام این 

یدن یا در آغو  کشتتیدنش پیش قدم ب*و*ستته هر زمان برای مدت می دید ک
می شود وقس می کشد، ولی نشانی از نارضایتی نمی دید. درست بود که هیچ 
وقت همراهیش نمی کرد اما پس هم نمی کشتتید. پس دکتر چه می گفت. نه! 

 …شاید رها تحت فشار بود اما 
 

ه سمت طرز تفکرات گیج می زد و نمی دانست ذهنش را از سوی کدام محور ب
همیشتته واقالنه ا  بکشتتد و تصتتمیم بگیرد. دستتت و پایش گیر وشتتق بود و 
ست نتیجه  شفتگی که نمی دان ستن بی اندازه او و وقلش نگران این همه آ خوا

 کدام اشتباه است.
 

 از اتاق بیرون رفت. مادر رها در حال ذکر گفتن بود که با دیدن او برخاست.
 
 بیدار شد سهیل جان؟ -
 

 آرام گفت:



 
 تاثیر آرام بدشه.… نه هنوز. جای نگرانی نداره البته  -
 

قطره های اشتتک از گوشتته پلک زن جاری شتتد. دستتتمال مچاله شتتده را زیر 
پلکش فشرد و حرفی زیر لس زد که سهیل گنگ شنید. کنجکاوی نکرد. سر  

 به حد کافی درد می کرد.
 
 چیزی می خورید براتون بگیرم؟ -
 
 م. من برم پیش رها شاید بیدار شه.ممنون پسر -
 

سالن چرخ خورد و برای لحظه  سر خم کرد. نگاهش در  لبدند کمرنگی زد و 
ای روی چهره ستتپیده ثابت ماند. دختر جوان خیره خیره نگاهش می کرد و با 
نگاه ثابت ستتهیل ستتر به زیر انداخت. ستتهیل با چند لحظه مکث به ستتمتش 

 جس نگاهش کرد.رفت و کنار  نشست. سپیده با تع
 
 اگه خانواده نگران میشن می تونم برسونمتون. -
 

 از این پیشنهاد بی مقدمه شوکه شد و کمی دست و پایش را جمع کرد.
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 ممنون. در جریان هستن پیش رهام. -
 

 سهیل به خط پر رنگ و ممتد روی دیوار سالن نگاه کرد و آرام گفت:
 
 بت کنیم؟میشه یه قهوه مهمون من باشید و کمی صح -
 
 در مورد رها؟ -
 
 اگه ایرادی نداره. -
 
 خواهش می کنم. -
 

 برخاست و گفت:
 
 به مادر رها اطالع بدم و بیام. -
 

ستتپیده لبدند کمرنگی زد اما ستتهیل اصتتال ندید. قلس دخترک به تالطم افتاد. 
چه می خواست بشنود که او را مناسس دید؟ ممکن بود به موضووی شک کرده 

اب می داد؟ بازیگر خوبی بود همیشه اما نمی دانست در مقابل باشد؟ چه جو
ستتهیل هم می تواند نقش بازی کند یا نه؟ افکار  خیلی طوالنی نشتتد که با 

 پیش آمدن سهیل برخاست. با اشاره دست او به سمت آسانسور رفت.



 
فضای کسالت بار بیمارستان به کافی شاپ کوچکش هم سرایت کرده بود. از 

س شت. همه بدتر  ستنش می گ شک کوت پرحرفی بود که دنبال یک کلمه برای 
شت و  شه  رف گذا سپید گو ضربه آرام به لس فنجان  شق کوچک را با دو  قا

 گفت:
 
نمی دونم چرا به نظرم اومد شتتما بهترین گزینه برای حل معمای ذهن من  -

 هستید خانم، اما استدوا دارم اگر سوالی می پرسم و نتونستین جواب بدین به
 راه دیگه ای دست نندازین.

 
 پر واضح بود که دروغ و یاوه نمی خواهد بشنود. سپیده رک گفت:

 
 دلیلی واسه پنهان کردن یا دروغ گفتن وجود نداره آقا سهیل! -
 

 سهیل قهوه ا  را مزه کرد و گفت:
 
حتما در جریان زندگی رها بودین تا حاال. دکتر  یه حرفایی زد که به نظرم  -

 مد. شما دلیل حال بد رها رو می دونی؟درست نیو
 

 قیم نگاهش کرد.م*س*تسپیده هنوز حرفی نزده بود که سهیل 
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تا قبل از این که تو اتاقش با هم باشتتید حالش خوب بود. پس بحثی پیش  -

 اومده که باوث این فشار وصبی شده، نه؟
 
 لما فقط با هم صتتحبت کردیم. اتفاق خاصتتی نیفتاد که به چشتتم من دلی -

 اصلی حال بد  باشه.
 
اما من حس می کنم یه چیزی این میان اشتتتباهه. اگه رها حرفی در مورد من  -

زده که رو  نمی شتته بهم بگه یا راحت بوده از مشتتکالتش با شتتما بگه، بهم 
 منتقل کنید.

 
 چرا فکر می کنید رها با شما مشکل داره؟ -
 
 پس داره. -
 

 .سپیده جا خورد و دستپاچه نگاهش کرد
 
 من اینو گفتم؟ -
 
 یه جورایی بله. -
 



 با کمی مکث فنجانش را کنار زد و دست هایش را روی میز در هم قالب کرد.
 
ببینید اگه االن اینجا نشستم و از شما خواستم یه جورایی کمکم کنید، واسه  -

به رها خیلی والقه دارم. مواقعی حس می کنم این والقه داره رها رو  نه که  ای
نه ازتون می خوام اگه رها آزار می ده، چون چشتتم بند وقل من میشتتته. برادرا

 مشکلی داره بهم بگید.
 

 سپیده کمی جا به جا شد و گفت:
 
 رک حرفمو بگم؟ -
 

 سهیل استقبال کرد.
 
 حتما. -
 
 شما انتداب رها نبودی. -
 

 ابروهای سهیل از هم باز شد. سپیده بالفاصله از حرفش پشیمان شد.
 
 یه؟منظورتون چ -
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اشتباه برداشت نکنید. نه این که نباشید ولی خس اصرار پدر  هم بی تاثیر  -

 …نبود. نهایتا انتدابتون کرد ولی با تردید دلش. چطوری بگم 
 

 دست سهیل باال آمد و گفت:
 
 کامال متوجه منظورتون شدم. ممنون از این که حقیقتو گفتید. -
 

 نیم خیز شد که سپیده با هول گفت:
 
 هش می کنم اجازه بدید حرف بزنم!خوا -
 

 سهیل سر جایش نشست.
 
 از انتداب تحمیل شده رها؟ -
 
 نه! باور کنید مساله این نیست. -
 
 بگید. می شنوم. -
 

 سپیده با کمی این پا و آن پا کردن گفت:



 
یارید  - به رو  ب اگه رها رو دوستتتت دارید تنها  نذارید. االن اگه واقعیتو 

شتر از هم می پا شده، پس خیلی بی سته  شما واب شه. اون تو همین مدت کم به 
 …زود با شما همراه میشه و 

 
 باور کنم حرفاتونو؟ -
 
 فکر می کنید دروغ میگم؟ -
 
 حقیقتم نمی گید. -
 

 چه مرد یکه تازی بود. بیچاره رها!
 
قضتاوت نکنید ستهیل خان. بود و بذارید همون بود بمونه. مهم اینه که االن  -

 ه.حقیقت چی
 
این بودهایی که شما راحت از  می گذرید باوث شده رها االن روی تدت  -

بیمارستان باشه و منم آشفته فهمیدن دلیلش. پس مهمه. نمی شه گذشته رو از 
 زندگی آدما تفکیک کرد.
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 ولی میشه فراموشش کرد. -
 
ست که  - شن نی ستم، ولی هنوز هیچی برام رو شته و آینده نی سفه گذ دنبال فل

 ام در مورد  تصمیم بگیرم.بدو
 

 سپیده دچار آشوب شد. ای کا  اصال حرفی نمی زد!
 
 رها نقطه تاریکی تو گذشته   نداره. -
 
منم دنبال نقطه تاریک نیستم. فقط یه مسا لی مبهمه برام که ترجیح میدم در  -

 مورد  با خود  صحبت کنم.
 

 داد. سپیده لس به تیزی دندان گرفت و استرسش را بیشتر نشان
 
من اگر گفتم دلیل انتداب شتتما چی بوده واستته این بود که نمی خوام فکر  -

شتر گره خوردن کالف  شید، نه این که باوث بی شته با شتباهی در مورد رها دا ا
 افکار شما بشم.

 
امیدوارم … موضتتوع اینه که می دونم یه انتداب پیشتتنهاد شتتده بودم اما  -

 حقیقت فقط همین باشه.
 



چطور بگم  …اید با بدبینی به گذشته و انتداب از رها فاصله بگیرید اگه بدو -
خیلی از ازدوا  ها مثل ازدوا  شما با یه شناخت مدتصر شروع میشه، اما … 

 استحکام و دلبستگی بیشتری به دنبال داره.
 
 چرا فکر می کنید ممکنه رها رو تنها بذارم؟ -
 

 کمرنگی زد.سپیده در سکوت فقط نگاهش کرد. سهیل لبدند 
 
قدم ازم  - ندم رها یک  قدر خودخواه هستتتم که اجازه  خیالتون راحت. اون 

 فاصله بگیره.
 
باور نمی کردم! ولی خواهش می  - رها از شتتما طوری حرف می زنه که من 

کنم تنها  نذارید. تو این شتترایط ب رنج روحی ممکنه خیلی آستتیس ببینه. 
محضو بهتون هدیه میده. رها مطمئن باشید طی یک فرصت کوتاه خوشبدتی 

 لیاقت محبت رو داره.
 
اگر نداشتتت االن من اینجا نبودم. ممنون از راهنماییتون. خیلی از مستتا ل  -

 دستگیرم شد.
 

 سپیده با کمی مکث تلفنش را روی کاغذی نوشت و به سمت او گرفت.

http://www.roman4u.ir/


 
م مرها مثل خواهرمه آقا سهیل. خیلی برام وزیزه. اگه بتونم کمکش کنم خود -

 آرامش می گیرم.
 

 سهیل با نگاهی به شماره آن را داخل گوشی سیو کرد و آرام گفت:
 
 رها که از این صحبتا چیزی نمی شنوه، درسته؟ -
 
 مطمئن باشید. -
 

 با زنگ خوردن تلفنش برخاست و گفت:
 
 بازم ممنونم. اگه سفارشی دارید میل کنید. من برم باال. گویا رها بیدار شده. -
 

لبدند کم جانی زد و سهیل با توقفی کوتاه کنار صندوق و اشاره به سپیده سپیده 
سعی  شده ا  را رها کرد. دروغی نگفته بود و  سپیده نفس حبس  بیرون رفت. 

قیم. باید با رها حرف می زد. م*س*تکرد به اصل موضوع هم اشاره کند اما نه 
شت. با جلو آم سترس دا شت. هنوز ا صورتش گذا ستانش را روی  دن پیش د

 خدمت فقط تشکر کرد و برخاست. اصال به یک لیوان آب هم میل نداشت.
 

 روی تدت کنار  نشست و آرام پرسید:



 
 بهتری؟ -
 

فقط سر  تکان خورد، اما نگاهش هنوز میدکوب خط خطی های دیوار اتاق 
برای حال قلبش هیچ واژه ای در … بود و ذهنش درگیر ستتاواتی پیش و قلبش 

ی ناییش را گم کرده و فقط غمبرک زده ذهنش نمی گنج نایی و توا مه ی دا د. ه
صداها در  ست. دیگر  گوشه دنیا به احوال ناخوشایند و اقبال تیره ا  می نگری

آهی کشید و از دل … هم مدلوط نبود. تفکیک شدند. سهیل یک سو و سورن 
 و ذهنش گذشت، چرا برگشتی؟ چرا االن؟

 
 حرف بزنیم؟ -
 

از فضتتای مجازی ذهنش فاصتتله گرفت و ستتر در گم با صتتدای آرام ستتهیل 
نگاهش کرد. به راستتتی این مرد کجای زندگی در هم ریدته ا  بود؟ کجا بود 
که یک صتتدا همه ستتاخته هایش را دوباره آوار کرد و فرو ریدت. پلکی زد و 

 خسته زمزمه کرد.
 
 هر طور مایلی. -
 

 سهیل کامال به سمتش چرخید.
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 باشه برای بعد. -
 
 مکث کوتاهی دوباره گفت:با 
 
 می خوای چند روز خونه پدرت بمونی؟ -
 
 چرا؟ -
 
 …گفتم شاید برات بهتر باشه و  -
 

شم های این  سکوتی طوالنی نگاهش کرد. طناب ومر  با چ سکوت کرد. با 
شاید  سش دل می زد. حالش بد بود.  سا دختر گره خورده بود. یک گره کور! اح

ست. شتر تنهایی می خوا شت در پیچ و خم کهربای  خود  بی دنبال چه می گ
ست که  ضافه برخا ست. برای نزدن حرف ا شم های او! خود  هم نمی دان چ

 دست یز زده رها روی دستش نشست.
 
 می خوام بیام خونه. -
 

 دوباره نشست و دست دیگر  روی دست او ُسر خورد.
 



ال روحیت از خدامه بیای ولی به نظرم چند روز کنار خانوادت با ، شاید ح -
 بهتر شه.

 
 ب ش تارهای صوتی ا  را لرزاند.

 
 باید با هم حرف بزنیم سهیل. -
 
می زنیم اما تو یه وقت مناسس. االن نه من توانایی شنیدن دارم و نه تو توانایی  -

 گفتن. باشه برای بعد.
 

شفته بود  شم هایش آ ست رها قبل از این همه این قدر رنگ پریده و چ نمی دان
 یا نه؟!

 
 پس تو هم بمون. -
 

خود  هم در این اصتترار مانده بود. نمی دانستتت بابت چیستتت، اما انگار از 
 دور شدنش بیشتر واهمه داشت. واهمه یک اشتباه جبران نشدنی.

 
 سهیل لبدند کمرنگی زد.
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سه روز دیگه برگرد. طی این مدت کوتاهم  - سدته برام. دو  نمی تونم وزیزم. 
 تونم بمونم.بهت سر می زنم، ولی نمی 

 
سباند تا حرف  ست کار کند اما لس هایش را محکم به هم چ زبان رها باز خوا
دوباره ای نزند. چشتتم های ستتهیل آشتتفتگی داشتتت و این به خوبی قابل فهم 
بود. دست به صورت او کشید. دستی که باز بی اجازه ال به الی موهایش رفت 

فاصتتله، با یک نفس و ستتری که به ستتمتش خم شتتد، اما فقط نگاهش در یک 
روی لس هایش بی حرکت ماند. می خواستتتت اما این بار نتوانستتتت مانند 
روزهای گذشته از کنار سردی او بگذرد. پلک هایش را بر هم گذاشت و سر او 

 ید و برخاست.ب*و*سرا سمت خود خم کرد. آرام پیشانیش را 
 
 گیر.مراقس خودت با . گوشی من روشنه. هر موقع الزم بود تماس ب -
 

رها هنوز درگیر پس کشتتیدن او بود، اما به نشتتان فهمیدن حرفش باشتته گفت. 
سهیل باز از همان لبدندهای کوتاه زد و خداحافظی کرد. رفت و انگار آرامش 
دختر جوان را هم همراه خود  برد. روی تدت ولو شتتتد و دستتتت روی لس 

سهیل شد. چرا  سوال در ذهنش بزرگ و بزرگ تر  شت. یک  سرد  هایش گذا
 شد؟

 
بیش از چند دقیقه ستتپری نشتتده بود که ستتپیده با ندا، یلدا و مادر وارد اتاق 

 شدند.



 
 خوبی مادر؟ -
 

 با صدای آرامی تشکر کرد.
 
 چرا نموند؟ -
 
 گفتم بمون خود  قبول نکرد. -
 
صالی نباید جدا  - صو  به این تازه و شوهر، بد ست وزیزم. زن و  ست نی در

 از هم باشن.
 

 و موهایش را پشت گو  داد. کالفه نشست
 
 میگی چی کار کنم مامان؟ اگه مزاحمم صدا  کنید باها  برم. -
 

 با تعجس نگاهش کردند و ندا گفت:
 
 چرا مزخرف میگی رها. منظور مامان چیز دیگه ای بود. -
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 باز دراز کشید و خسته گفت:
 
 میشه استراحت کنم؟ -
 

 دور گفت:از همه زودتر مادر  برخاست و با صدایی دل
 
 چیزی خواستی فقط صدام کن. -
 

با نگاه شتترمنده ا  از مادر وذرخواهی کرد و او فقط ستتر تکان داد و رفت. 
 سپیده با اخم گفت:

 
 می خوردی مامانتو! -
 

حرفی نزد و دستتت روی پلک هایش گذاشتتت. یلدا دستتت به بازوی ستتپیده 
 یده نفسگذاشتتت و با تکان ستتر فقط خواستتت کمی مراواتش را بکند. ستتپ

 ومیقی کشید و برخاست.
 
 من دیگه باید برم کم کم. -
 

 رها فورا نیم خیز شد و دستش را کشید.
 



 بمون سپیده! -
 
 خیلی اخالق داری! -
 

 ندا با لبدند گفت:
 
 سپیده اذیت نکن خواهرمو. -
 
 آهان! یادم رفت خودشو به غش و ضعف می زنه. -
 

 رها با حر  گفت:
 
 .به جهنم! برو تو هم -
 

 پشت به او دراز کشید که سپیده چهره ا  را جمع کرد.
 
َاه َاه حالم به هم خورد از این لوس بازیات. من سهیل نیستم نازتو بکشم ها.  -

 پاشو. می مونم خس!
 

http://www.roman4u.ir/


یلدا و ندا خندیدند، اما رها حوصتتله لبدند زدن هم نداشتتت. فقط ستتاکت 
و  ه مانتویش را آویزان کردنگاهش کرد. چند دقیقه بعد ندا و یلدا رفتند. ستتپید

 گفت:
 
صبح  - سا  شم؟ با این لبا ست من بپو شت قیم رفتم بهم*س*تاینجا چیزی ه

 زهرا.
 
 تو کمد هست. داخل کشو هم چند دست راحتیه. -
 

ستتپیده تاپ و شتتلوارک نارنجی رنگی برداشتتت و بی خجالت مشتت ول ووض 
 کردن لباس هایش شد.

 
 ت.بودنتو لو میده! پیش سهیل نپوشی یه وق نگفتم دیگه نارنجی نگیر دیوونه! -
 

 نگاهی به سپیده انداخت و آرام گفت:
 
 سورن بود. -
 

 نگاه سپیده سریع به طرفش برگشت.
 
 هان؟ -



 
 با ب ش گفت:

 
 سورن بود که زنگ زد. -
 

 سپیده وا رفته کنار  نشست.
 
 مگه شماره جدیدتو داشت؟ -
 

 سر  را میان دست هایش فشرد.
 
 ا کرده. وای سپیده چی کار کنم؟حتما پید -
 

 سپیده دستش را گرفت.
 
 یعنی چی که چی کار کنم؟ مگه قراره کاری کنی؟ -
 
 …می ترسم بیاد و بفهمه و  -
 
 بفهمه. باید بفهمه. همون جوری که سهیل داره می فهمه تو یه مرگت هست. -
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 نگاه خیسش به چشم های جدی سپیده چسبید. صدایش لرزید.

 
 میگی؟ نکنه تو گفتی بهش؟ چی داری -
 

 سپیده کالفه گفت:
 
 خر که نیست. می فهمه باالخره. -
 

دستش را از دست سپیده بیرون کشید و روی صورتش گذاشت. آخرین تصویر 
 از چشم های سهیل و نگاه خاصش در ذهنش بک و پلی شد، چند بار.

 
شنی شوب! به رو شک بود. تاری دلهره و دل آ سایه  ست دیده بود.   آن اقاقی در

شیده  سو ک ست مثل دل از دو  ستری بود. در سیاه نبود. خاک شگی نبود.  همی
 شده ا . نه روز را می خواست و نه شس را.

 
 گوِشت با منه رها؟ -
 
 خودم بهش میگم. -
 



وقلتو بنداز به کار رها. اگه باز سورن زنگ زد بی مقدمه، بی ترس بگو شوهر  -
 …حروم شده. بگو سهیل  کردی. بگو رسیدن صدا  به گوشت هم

 
تنش را روی تدت کشید و پتو پناهگاهش شد. به سورن می گفت سهیل همه 
کسش شده؟ سنگینی انگشتر توی انگشتش قلبش را داغ کرد و خاطره ای دور 
همه زندگیش را. میان آن برهوت وظیم تشنگی کدام نام آب بود و کدام سراب؟ 

ز کار می افتاد. همه آرزوی دل ستتهیل یا ستتورن؟ کا  این قلس بالتکلیف ا
سراب ها  جوانش در آن لحظه پیری خاطرات و گور کنی برای دفنش بود. دفن 

 در زمین دور افتاده خاطره.
 

**** 
 

صتتدای تیک باز شتتدن در با بیرون فرستتتادن نفس حبس شتتده ا  یکی شتتد. 
شد. کفش  شیمان  سمت کلیدهای مرکزی برق رفت اما میان راه پ ستش به  د

شید. جلوتر کنار هایش ر صندل هایش را پو شت و  شگش گذا سر جای همی ا 
ورودی سالن کلید هالوژن ها را زد و نور کمی در فضا رسوخ کرد. چقدر همه 
جا تاریک بود. دم داشت. نفس گیر بود. انگار هوایی نبود. رها نبود. تپش قلس 

م به یقم*س*تو گرما و نبضتتی نبود. این همه وابستتتگی کی بیچاره ا  کرد؟ 
ستتمت اتاق خواب رفت. وستتایلش را نامرتس گوشتته ای رها کرد و دکمه های 
پیراهنش را باز کرد. همان طور لس تدت نشتتستتت و به قاب بزرگ روی دیوار 
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خیره شد. نگاهش سر خورد روی پرتره ای از چهره رها. نگاهش روی تک تک 
یک  .تصاویر که به صورت یک شش ضلعی کنج دیوار تعبیه شده بود چرخید

واژه داد می کشید. سر  پر از براده های خاطره یک شس بود. براده های تیزی 
که بی رحمانه به سوی احساسش شلیک می شد. به سوی تمام خوشی هایش 
به ومق ستتینه ا .  یک خط پررنگ در نگاه خو  رنگ رها مثل یک تیزی 
درستتت جایی که حس می کرد خوشتتبدتی محش نصتتیبش شتتده، فرو رفت. 

 ت ب ش!خط ما
 

شس نفهمید؟  شرد. چرا آن  ستش را محکم روی پلک هایش ف  م*س*تدو د
مه  *ر*ا*بچه بود؟  به ه ندی تلز تر از زهر  ید؟ زهرخ که فقط بو کشتت ی 

شت و خود  با  ساس و قلبش را با چشمانش بردا سش زد. رها کاله اح سا اح
 …یک ومر واشقی قمار کرد. شاید همه سر باخت می داد اما 

 
 از روی میز برداشت. وکس رها را

 
 همه زندگیم فدای چشمات فقط نگو منو نمی خوای رها. -
 

قاب را ب ل گرفت. درستتتت جایی روی قلبش گذاشتتتت. جایی که دلش می 
خواست سر او باشد. دلش در گیر و دار همه خواستن ها دلواپس ندواستن او 

ق شتتبود. می پرستتید. می فهمید. حقش بود حتی اگر حقیقت به تلدی یک و
 یک طرفه بود.



 
***** 

 
 پس به امید دیدار جناب ابهر. -
 

با لبدند دستتت مرد جوان را فشتترد و ستتر  را کمی خم کرد. با بیرون رفتن او 
دکمه دوم پیراهنش را باز کرد و روی صتتندلی لم داد. با ورود ستتبحان نیم خیز 

 شد که او دست تکان داد.
 
 بشین که می دونم هنوز خوابی. -
 

 رایی زد.لبدند گذ
 
 حاال من یه روز توی چند سال خواب موندم. دست برنداری ها! -
 

 سبحان ابرویی باال انداخت و روی مبل نزدیک میز نشست.
 
 تازه اولشه. شس بیدار باشی همینه دیگه. -
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خنده ریز سبحان مثل یک تی  تیز بود که روی دلش کشیده شد. حق با او بود. 
ود، اما نه به دلیل مزخرفی که توی ستتر او بود. شتتس بیداری دیوانه ا  کرده ب

 سری تکان داد که سبحان خندید و مثل او سر جنباند.
 
 افکار شس زنده داری رو بریز دور تا بعد. قرارداد چی شد؟ -
 

 یک تای ابرویش را باال انداخت و به وقس تکیه داد.
 
که  قراردادی پسر چرب زبونی بود. خوب یاد گرفته چه طور مهر موافقتو پای -

 خودشون می خوان بگیرن.
 

 سبحان کمی چشم هایش را تنگ کرد و به سمت او خم شد.
 
 حرفت بو داره سهیل. -
 
یه فرصت کوچولو باید بدن. بی گدار که نمی شه به آب زد. سرمایه هنگفتی  -

 باید بدیم.
 

 سبحان گوشه پیشانیش را خاراند و گفت:
 
 انگیزه. اما بد جوری پیشنهادشون وسوسه -



 
 سهیل تکه ای بیسکوییت برداشت و زیر و رویش را نگاه کرد.

 
ست. بماند که بدوای درگیر   - سوسه به حد کافی خونه خراب کن ه سم و ا

 هم بشی.
 
 وسوسه چی شدی که خونه خرابت کرده دادا  کوچیکه؟ -
 

 اما لبش فقط به لبدندی گذرا اکتفا کرد.” وشق“دلش فریاد کشید 
 

 ره شیطنت را از سر گرفت.سبحان دوبا
 
 میگم نکنه باز رفتی سراغ آب شنگولی پسر حاجی؟ -
 

 سهیل خنده ای کرد و تکه بیسکوییت را به سمت دهانش برد.
 
 من یا تو برادر بزرگه؟ -
 
 می خوای بری زیرآب زنی؟ -
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 بابا خوشش نمیاد سبحان. بذار  کنار. -
 
سی این همچین حرف می زنه انگار من دا م الدمرم.  - شات تو ورو دیگه یه 

 حرفا رو نداره.
 

 با نگاه معنادار سهیل بلند زد زیر خنده.
 
 سهیل وجدانا شس وروسی رضا باید ازت فیلم می گرفتم. -
 
وجس رویی داری! آدمو چیز خور می کنی بعد مدرک جرمم واستته خودت  -

 دست و پا می کنی. تازه میگه حیف!
 
. حاال رو من زیاد حستتاب وا نمی کنه، اون شتتس قیافه حاجی دیدن داشتتت -

 و ملنگ رفت خونه. م*س*تولی امان از لحظه ای که سهیلش 
 
 سبحان پاشو برو تا بابا نیومده دوباره مفسد فی االرضت کنه. -
 
با تیر  - ید  مانی خونمم حالل کرده بود هر کی د یه ز فکر می کنی نکرده؟ 

، تو گور بچه من آتیش بزنتم. همشتتم می گفت خدا ازت نگذره شتتهروز. تو
 انداختی.

 



 ندند سبحان. بابا کلی حر  می خوره. -
 
بابا کال حر  خور  ملسه. بروکس مامان که سیاستش روی اوباما رو کم  -

 می کنه.
 
 سیاسیش نکن. راستی شهروز چه می کنه؟ خیلی وقته خبری از  نیست. -
 
 البد سر  با خانمای جدید گرمه. چه می دونم! -
 
 ش اینه که تو این یه فاز کار  نرفتی.خوبی -
 
دیگه نامرد که نیستتتم. ستترمم به تنم زیادی نکرده. بابا هم به خاطر ورق  -

خونی بگذره، ستتحر نمی گذره. راستتتی فکر کنم واستته آخر هفته برنامه داره 
 دووتتون کنه. جایی قرار نذارید.

 
 تشکر کن از  ولی معلوم نیست. -
 
 مثال ناز می کنی؟ -
 
 نه بابا. رها خونه نیست چند روز. -
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 سبحان با کنجکاوی پرسید:

 
 نیست؟ طوری شده؟ -
 
 نه! چند روز مهمون خانوادشه. -
 
 چند روز؟ اونم اول زندگیتون؟ اتفاقی افتاده؟ -
 
دنبال چه اتفاقی می گردی؟ دیشتتس یه ذره حالش بد شتتد. خودم خواستتتم  -

 بمونه.
 
 حالش خوبه االن؟ -
 
 آره! -
 

 ن برخاست و مقابل او روی میز کمی خم شد.سبحا
 
 بحثتون شده؟ -
 
 نه! -



 
این واژه تک سیالبی و کوتاه به معنای کم حوصله شدن سهیل هم بود و این که 
دلش نمی خواهد مستتاله را بیشتتتر باز کند. ستتبحان با درک خواستتته او کوتاه 

 گفت:
 
ه می کنیم زنا تو خونمی دونی بزرگ ترین اشتتتباه ما مردا چیه؟ این که فکر  -

باباشون بیشتر بهمون فکر می کنن و دلشون تنگ میشه. در صورتی که تازه اون 
جا می شتتینن به موقعیتا و آزادی های از دستتت رفته پیش از ما فکر می کنن. 
شاید وقتی برگردن خوب باشن، اما مال دو روزه، چون دوباره با یه بهانه دلشون 

سر می می خواد برگردن به همون نق طه که فکرشون آزاده و هر جا که می خواد 
 کشه.

 
 سهیل پوزخندی زد.

 
 سحر خونه خاله نمی مونه هیچ وقت؟ -
 
سرم روی تنم احتیاجه. واسه چی نذارم بمونه ولی نه مواقعی که بحث کردیم  -

و واسم پشت چشم میاد. اون موقع با هوار کشیدنم شده میارمش خونه. شبم 
سیه باز  نمی کنم، اما دو روز بعد می برمش که شرمنده این یه ت…  یکه نامو

 ”نمی ذاری خونه بابام بمونم مگه بنده زر خریدتم.“سرمو ندوره 
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 سهیل خنده ای کرد و دیوانه ای نثار  کرد.

 
 حاال بهت خبر میدم. -
 

 سبحان چند بار ابروهایش را باال انداخت.
 
ا کال منت کش به دنیا اومدیم. خوب تاثیر گذارم ها. ناراحت نبا . ما مرد -

 حاال بی خیال بحث خانوادگی. کی قراره جواب پیشنهاد سهام نامدارو بدیم؟
 
سر دوباره میاد. این بار خودت هم با . من به  - شد ولی این پ زمانی تعیین ن

 تنهایی نمی تونم تصمیم بگیرم.
 
ت. به قول من حوصله وراجی از این نووو ندارم سهیل. هماهنگی ها با خود -

سا ل قوی تره. من فقط مز مردمو بزنم این بازار  صادی تو در این م شم اقت بابا 
 ندوابه هنر کردم.

 
 همان موقع یکی از فروشندگان آمد و گفت:

 
 سبحان خان! نمایندگی کرمان تماس گرفته برای قاب ابریشمی های قبلی. -
 



 برو اومدم. -
 

 رو کرد به سهیل و گفت:
 
 ته هم خودتو اذیت نکن ولی حرفامو جدی بگیر. فعال.واسه آخر هف -
 

صندلی تکیه  شتی  شت و رفت. با نفس ومیقی به پ شانی گذا ستش را کنار پی د
ست  سبحان حتما با توجه به تجربه ا  در داد و در فکر فرو رفت. حرف های 
بود، اما زندگی و سردی رها را فقط خود  تجربه کرده بود. شاید این چند روز 

سهیل یک فر سش را بفهمد و  حتی در نبود او … جه برای هر دو بود. رها تا ح
سهیل و این همه  شد. خنده دار بود.  سته می  با یادآوری خاطره ا  هم باز واب
غم و دلتنگی برای نبودن و ندیدن چند ستتاوته او؟! دلش یک قهوه اصتتل می 

گرفتن  خواستتت تا کمی م ز و دلش آرام شتتود. تلفن را برداشتتت اما به جای
صدایش انگار خون دوباره در  شنیدن  شماره رها را گرفت. با  شماره آبدارخانه 

 رگ هایش جوشید.
 
 بهتری؟ -
 

 رها دست میان موهای آشفته ا  کشید و به بالش تکیه داد.
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 خوبم. ممنون. -
 
 خواب بودی؟ -
 
 دیشس خوابم نبرد. -
 

 د اما واقعیت بود.خود  هم نفهمید چرا این بیقراری را به روی سهیل آور
 
 …فکر می کردم فقط من  -
 

ه ای که شتتس قبل از  دری  ب*و*ستتحرف ستتهیل باز قطع شتتد. مثل همان 
 کرد.

 
 ازم ناراحتی سهیل؟ -
 
 چرا باید ناراحت باشم؟ -
 
 نمی دونم. -
 

 می دانست و توان به زبان آوردن نداشت.
 



 زیاد داریم. فعال به هیچی جز آرامشت فکر نکن. فرصت برای حرف زدن -
 
 امشس میای؟ -
 
 حتما. چیزی می خوای از خونه برات بیارم؟ -
 
 نه! -
 
 پس تا وصر فعال خداحافظ. -
 

ستانش گرفت. زیر لس گفت  شی را میان د آرام جواب خداحافظیش را داد. گو
صر بیاد.“ ساوت ها امروز بدون تا زودتر و با دوباره زنگ خوردن تلفن ” کا  

شت. لبدند کمرنگی گوشته  لبش آمد. دلش این بیقراری های او را دوستت دا
 بالفاصله انگشت روی صفحه کشید و گوشی را جواب داد.

 
 …س  -
 
 سالم وزیزم. منتظرم بودی؟ -
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الل شد. مثل شس قبل. دوباره تصاویری خاکستری در سر  رژه رفت. دوباره 
 دلش یکی در میان تپید. دوباره صدای سورن آشوب به پا کرد.

 
 دامو می شنوی رها؟ص -
 

 صدایش به زحمت گلویش را خراشید و بیرون آمد.
 
 سورن! -
 

 نفس ومیق سورن پشت خط نفسش را قطع کرد.
 
 جانم؟ -
 

ساس او دوباره  صدای آرام و پر اح شار داد و  پلک هایش را محکم روی هم ف
 آمد.

 
 می دونی دلم واسه شنیدن صدات چه پر و بالی می زد؟ -
 

ورتش ستترازیر شتتد. تمام تنش پر شتتد از همان حس ستتیل اشتتک روی صتت
کشمکش. انگار باز آتش داشت از زیر خاکستری خامو  شده بلند می شد. 
شتتعله می کشتتید به زندگیش، به تنش، به وجدان درد گرفته ا . از حرارت 



صدای او قلبش می سوخت. روح و روان و جسمش می سوخت اما این آتش 
 ر نبود. انگار آتش جهنم بود.فقط از حرارت محبت نبود. دیگ

 
 …چرا ساکتی رها؟ می دونم دلدوری ولی  -
 
سورن؟ دنبال چی می  - سال بی خبری و نبودن دنبال چی اومدی  بعد از یک 

 گردی؟
 
 …جواب همه سواالتو میدم وزیزم، اما  -
 
 دیگه امایی نداره. دیگه رهایی وجود نداره. دیگه منو تویی وجود نداره. -
 

 شتاب میان حرفش آمد و گفت:سورن با 
 
سال نبود تو فکرت  - ضاوت نکن. یه روز تو این یه  به من گو  بده رها. زود ق

 نباشم. فقط نمی تونستم تماس بگیرم. تازه چند روزه برگشتم تهران.
 
 وقتی رفتی من برات مهم بودم که حاال اومدنت برای من مهم باشه؟ -
 
 رفتنم فقط به خاطر تو بود. -
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 خوشحال با  که راه حلت جواب داد و من فراموشت کردم. پس -
 

شک روی  شوکش بود. رها با حر  ا شان از بهت و  سورن ن سکوت ناگهانی 
 صورتش را پاک کرد و ب ضش را باز قورت داد.

 
 لطفا دیگه باهام تماس نگیر. -
 
 رها به جان خودت قطع کنی میام خونه بابات. -
 

سر شد. همان موقع در هم باز یک مرتبه تمام تنش به ورق  ست و خفه  ش دی ن
شد و سپیده با سینی خوراکی وارد شد. با دیدن چهره مات زده و رنگ پریده او 

 خنده روی لبش ماسید.
 
 خوبی رها؟ -
 

 اما رها فقط صدای سورنو شنید.
 
می دونی خواستتتنت برام بازی نیستتت که با یه لطفا گفتن دستتت از ستترت  -

اون ستتر بدبدتی رفتم. راحت پستتم نزن. یعنی نمی ذارم بردارم. به خاطرت تا 
 بزنی.



 
 …من دیگه  -
 
خاطر چی بوده.  - به  عت می کنم این دوری  قان باور کن  مت رها.  یا ببین ب

 قضاوت نکن به این زودی.
 

صادر و  ضاوت باقی مانده بود؟ حکم  شد. مگر جایی برای ق شت خفه می  دا
 …اجرا شده بود و 

 
 وزیزم!… رها  -
 
 دیگه نه می خوام نه می تونم ببینمت. -
 

چشتتم های گرد شتتده ستتپیده رو به رویش در حال در آمدن بود. صتتدای داد 
 سورن را او هم شنید. قلبش تکان خورد. از جا پرید.

 
 بگم غلط کردم لجبازیت تموم میشه لعنتی؟ -
 

 دوباره گریه ا  گرفت.
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 نمی تونم سورن. نمی تونم بیام. -
 
 
 
 
 
ز بابات نمی ذاره؟ باز حاجی می خواد تو گوشتتم بزنه با حرفا  که چرا؟ با -

… 
 

 تصویر سهیل مقابل چشم هایش رفت و آمد می کرد.
 
 …من  -
 
 …هیچی نگو رها، ولی به خدا قسم این بار برم پاساژ  -
 

 تنش از ترس لرزید و میان کالمش گفت:
 
 رفتنت اون سر دنیام دیگه فایده نداره. -
 
 چرا؟ -
 



 و کجا بیام!بگ -
 

 سپیده با صدایی خفه گفت:
 
 …رها  -
 

و صدایی از پستوهای ذهنش گفت رها. صدایی که ” رها“سورن با ذوق گفت 
 با تصویر  پیش چشم هایش رژه می رفت.

 
 میام ولی واسه آخرین بار. -
 
 مطمئن با  بیای قانعت می کنم. -
 

 گفت:زهرخندی به تلدی شوکران مرگ بر لس هایش نشست و فقط 
 
 کجا بیام؟ -
 
 همون میعادگاه همیشگی خاطره مون. -
 

 گوشی را روی پیشانیش گذاشت و هرچه خاطره بود را لعنت کرد.
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 وقلتو از دست دادی رها؟ -
 

 مردمک متزلرل چشمانش به سمت سپیده چرخید.
 
باید به خودم و خود  ثابت شتته که دیگه تو این ویرونی خاطره ها امیدی  -

 ی دوباره رویا نیست.برای بازساز
 

 سر  را به وقس تکیه داد و با صدایی خفه تر گفت:
 
سردیش آزارم میده. وادتم داده به گرمی نگا  و  - سهیلم همه چیو میگم.  به 

… 
 

ستتپیده دستتت به صتتورت او کشتتید و رها یک باره زیر گریه زد و در آغو  
 دوستش پناه گرفت.

 
**** 

 
سهیل می کشید. اصال تاب این همه  دلش می خواست نقابی روی چشم های

ست زودتر خداحافظی  شت. دلش می خوا شم های او را ندا ساس بیدار چ اح
به این دل که  با او برود. َاه! لعنت  نه! بروند. دلش می خواستتتت  کند و برود. 



شده بود اما نگاهش پر از  سهیل کم حرف  ستنش معلوم نبود.  ستن و ندوا خوا
ضطراب بود سوال بود. پر از حرف هایی ک سد و رها در ا شت بپر ه او هراس دا

سر پدر هم به دیدن اخبار گرم  شپزخانه بودند و  چه بگوید. مادر و ندا داخل آ
ستش  شد. دلش ل زید. د شیده  شتانش ک سهیل آرام روی انگ ست  بود که د
ر خورد و انگار تمام اجزای بدنش مقابل نگاه نافذ او قفل  لرزید. نگاهش ستتُ

 مثل همیشه بود اما کمرنگ.شد. لبدند سهیل 
 
 مدام تو فکری رها. -
 
 به تو فکر می کردم. -
 

ستتهیل در ستتکوت نگاهش کرد. دستتت رها کشتتیده شتتد و روی انگشتتتانش 
 نشست ولی نگاه دزدید.

 
 می خوام بیام خونه. -
 
 مگه قراره نیای؟ -
 
 …نه! ولی  -
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 حاضر شو بریم! -
 

شم های او پرپر ز شمانش برای دیدن ذوق چ ستش را وقس چ د اما رها فقط د
برد و برخاستت. فقط مطیعانه باشته ای گفت. انگار فقط یک و یفه انجام می 
سابی  ستش ذوق ذوق کرد. ح شتان او روی د شوقی در کار نبود. جای انگ داد. 
توی ذوقش خورد. دست مشت کرد و با صدای حا  رضا نگاهش به سمت او 

 برگشت.
 
 ؟از فروشگاه چه خبر سهیل جان -
 

 نیم تنه ا  کال به سمت حاجی برگشت.
 
 خدا رو شکر! مثل همیشه. -
 
 از صادرات راضی هستین؟ -
 

 لبدند محوی گوشه لس سهیل آمد.
 
سیر  - شه گفت  شه. با وجود تحریم ها و کارشکنی ها نمی  ستقبال خوبی می ا

 نزولی نداره ولی بازم ارز  ریسک داره.
 



دقه که ومرشو در این راه گذاشته و اال اگه اینا واسه آدم کارکشته ای مثل صا -
صادراتو ل و  ستو قبول می کنن و  شک صرف تحریم  ندونن چه راهی رو برن به 

 می کنن.
 
فقط تحریم نیستتت. رکود اقتصتتادی کشتتورهای اروپایی هم بی تاثیر نبوده.  -

به گوشتتمون رستتید هزینه تولید فر  تو ایران  طی آماری که چند ماه پیش 
ست  صا د صو شده خ ضافه  شون ا سبت به رقبا  که جدیدا چین هم به باف ن

 بیشتره.
 
 ایران باید بازار نفت و فرششو حفظ کنه. -
 
بال  - بازار جهانی دن به متولی این بدش هاستتتت. اصتتوال  این دیگه مربوط 

شتباهی رخ بده تا مدت  شه و ا کیفیت باال و قیمت پایینه. هر کدومش متزلزل 
 تضرر پر کرد.ها باید حفره بزرگشو با 

 
 ندا با  رف میوه وارد پذیرایی شد و معترض گفت:

 
 میشه از بحث بازار و اقتصاد و فر  و این وناوین خسته کننده بیرون بیاید؟ -
 

 حاجی با لبدند دست بلند کرد.
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 چشم! دختر جماوت حرفی بزنه مگه میشه نه آورد؟ -
 
دازه معلومه که حرفش اگر از نظرتون خواستتته ا  صتتالح و آبرو به خطر بن -

 ارزشی نداره.
 

ندا همان طور خم شتتده خشتتکید. زهرا خانم لبش را محکم به دندان گرفت و 
اخم های حا  رضا در هم برای دختر جوانش شمشیر کشید اما سهیل فقط به 
پوزخند روی لس های رها نگاه کرد. یک پوزخند، زهر خند، تلز بود! آن قدر 

شد. یاد شک  سفره وقد افتاد. خود  هم نمی  تلز که گلویش خ سر  سل  و
سر  کاله  ست  شاید هم می دان شیرینی بی بدیل افتاد.  ست چرا یاد آن  دان
رفت با شتتیرینی وستتل خیال ولی انگار در جام ستترنوشتتت زهر ریدته بودند. 
خط کج لس های رها کم کم محو شتتد و نگاهش در نگاه ثابت ستتهیل ثابت 

 هانی که بی جا باز شد!ماند. قلبش فرو ریدت. لعنت بر د
 
گاهی اوقات بچه ها بی رحم میشتتن. دختر و پستتر و وزیز کرده و نکرده هم  -

 نداره.
 

 سپس با همان اخم ها دست هایش را برای رها گشود و گفت:
 
 بیا اینجا ببینم. وزیز دل بابا از چی دلدوره؟ -



 
 نشتتستتت.بدترین ستتیلی پدر همین نواز  هایی بود که دیگر به دل رها نمی 

سهیل ما  ست. نگاه  ش صله ن صفه نیمه ای زد و کنار پدر  با کمی فا لبدند ن
 بین آن فاصله کوتاه به گرد  افتاد و ذهنش دنبال جمله ای از رها.

 
 ”خس اونا پیشنهاد دادن، منم قبول کردم.“
 

پیشنهاد یا اجبار؟ قبول کرد یا چاره ای جز قبول کردن نداشت؟ چرا؟ دلش می 
وال را بلند بپرسد اما فقط انگشتانش را مشت کرد و حر  فرو خواست این س

 خورده ا  را به درون سرازیر کرد و قلبش بیشتر مچاله شد.
 

چشتتمش از دیدن رها فراری بود و دلش دا م به ستتمت او ستتر می خورد و 
نگاهش را هم به دنبال خود می کشتتید. دل دلدور و غبار گرفته ا  را، غباری 

مانش هم ستتایه داشتتت. طوفانی بود! گردبادی از غم و که روی مردمک چشتت
 احساس. پر از سوال هایی که فعال جایی برای پرسیدنش نبود.

 
حاجی دستتت دور شتتانه های دختر  انداخت و او را کامال به ستتوی خود 

 ید و گفت:ب*و*سکشید. پیشانیش را 
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شون وزیزه  - شون چقدر برای بابا شون و زندگی قدر که اناگه دخترا ندونن خود
 خودشونو لوس نمی کنند.

 
حال  ما  ید، ا گاهش د ند دلدوری را در ن باز رد ت حاجی  گاهش کرد و  رها ن
چه بر این دختر می  بد نبود. فکر  را هم نمی کرد  خود  هم کمتر از او 
گذرد. اجباری در ازدوا  با سهیل برایش نگذاشته بود. فقط به سورن نه گفت. 

دختر جوانش نیاورد و فقط گفت او وصتتله ی تن  به دلیلی که آخر هم به روی
 تو نیست،

 
ضوح از   سهیل و نگاه متفاوتش بود. نگاهی که به و اما حواس رها هنوز پی 

 دزدیده شد.
 

 ندا برای جمع شدن بحث روی مبل نشست و گفت:
 
 کال بابا همیشه این وسط ت ارو لوس بار آورده. -
 

 حاجی خندید.
 
 ه بچه های امروز فقط یه دونه شدن.خودتونو خوب شناختید ک -
 

 ندا خود  را لوس کرد.



 
 دستت درد نکنه بابا. یعنی من حسودم؟ -
 

 حا  رضا با لبدند به رها نگاه کرد.
 
 هست یا نه رها؟ -
 

 رها لبدند کمرنگی زد.
 
 دچار توهم شده بابا. جدیش نگیرید. -
 

 ندا پشت چشمی برایش آمد.
 
 بازم منو متوهم می کنی یا نه!بذار جامون ووض شه ببینم  -
 

 رها کمی خود  را وقس کشید و برخاست.
 
 بفرمایید. حسودی نکن که واقبت نداره. -
 

 ندا دست بلند کرد.
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 بشین سر جات. واسه من ادای خواهر خوبا رو در نیار. -
 

 رو کرد به سهیل و ادامه داد:
 
 خورده داره.ادا و اطوارشو باور نکنی آقا سهیل. جنسش خیلی شیشه  -
 

 سهیل لبدند زد. یک لبدند از سر اجبار.
 

 زهرا خانم با سینی چای پذیرایی کرد و تازه انگار مانتو را تن رها دید.
 
 تو چرا لباس پوشیدی رها؟ -
 

 رها با نگاهی گذرا به سهیل گفت:
 
 خس کم کم بریم خونه. -
 
 وا! به این زودی؟ -
 

 و با لحنی به  اهر آرام گفت:سهیل آخرین جروه چایش را پایین داد 
 



 بهتره کم کم رفع زحمت کنیم. -
 
 …آخه االن  -
 

 با اشاره حا  رضا، زهرا خانم دیگر حرفی نزد و لبدند به لس آورد.
 
 دوست داشتم شبم بمونید ولی هر جور راحتید. -
 

ست. بعد از چند دقیقه با  سهیل به رها نگاه کرد و او بی حرف و مطیعانه برخا
 فظی گرم و بدرقه خانواده رها سوار ماشین شدند و رفتند.خداحا

 
ست فاری  ست چرخاند و زیر لس ا صود  را در د شاه مق سبیح  ضا ت حا  ر

 گفت. ندا لس هایش را باال کشید و گفت:
 
 بابا، حا  بابا چیزی شده؟ -
 

 حا  رضا نیم نگاهی به دخترکش انداخت و دست به ریش مرتبش کشید.
 
 بابا جون؟تو درس نداری  -
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 چشم های ندا گرد شد.
 
 بابا تابستونه ها. هنوز ده پونزده روز مونده تا مدرسه باز شه. -
 

حا  رضا برای چندمین بار دست به صورتش کشید. ندا لس برچید و با کمی 
 تعلل برخاست و بهانه رو پیدا کرد.

 
 من برم سراغ نت ببینم چه خبره. فعال شس بدیر. -
 

خانم با سینی چای مدصو  حاجی بیرون آمد و شس بدیر همان موقع زهرا 
دختر  را بی جواب نگذاشتتت. حاجی نگاهش را از ندا که وارد اتاقش شتتد 

 گرفت و گفت:
 
 …رها از ندا هم مظلوم تر بود. یه دفعه  -
 

 تسبیحش را در دست جمع کرد و غر زد:
 
 …ال اله اال ا… خدا بگم از اون پسره  -
 

 ندان گرفت.زهرا خانم لس به د
 



 باز که صورتت سرخ شده حاجی؟ -
 
 سهیل مگه از ماجرای اون پسره خبر داره؟ -
 
 نمی دونم واال. چطور مگه؟ -
 

 حاجی نگاه سفیهانه ای به همسر  انداخت.
 
 چرا؟ مگه ندیدی دختره صاف تو چشمم نگاه کرد و چی گفت؟ -
 
 سهیل می ذاره پای لوس کردن رها واسه شما. -
 

 دانه های درشت تسبیحش را تکان داد. جرینگ و تق تق. حاجی باز
 
انقدر بی حیاس که صتتاف زل زده تو چشتتم پستتره گفته یکی دیگه خاطر  -

 خوا  بوده؟
 
واستتته دختر خوشتتگل و دم بدت خواستتتگار فراوون میاد. این چه حرفیه  -

 حاجی؟
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خواستتتگار با ستتریش فرق می کنه. این پستتره ورای خواستتتگار بود. به  -
واستگار بگی نه میره و میگه خداحافظ شما. از در و دیوار خونه و اتاق دختر خ

 که آویزون نمی شه! میشه خانم؟
 
 واال چی بگم. -
 
هیچی! فقط یه جوری تو گو  رها بدون که دوباره لج نکنه بشه حکایت بله  -

سابی بود.  شانس آورد اولیش آدم ح ستگار،  سهیل. گفت اولین خوا گفتنش به 
سته. بگو با آبروی من بازی نکن خانم. راه د ش ادمو فکر کرد حرفش به کرسی ن

 من پیش حا  صادق آبرو دارم.
 

 زهرا خانم کمی جا به جا شد و نزدیک تر به همسر  نشست.
 
 معلومه که کار اشتباهی نمی کنه. به دختر خودت شک داری؟ -
 
 حرفمو انگار اشتباه فهمیدی زهرا. -
 
سدت نه گفتی نه! فقط می خوام بد - سفت و  سر این جوری  ونم چرا به اون پ

 …وقتی می دونستی 
 



رها بچه استتت. جوونه! من هزار دلیل درستتت و نادرستتت آوردم و باز حرف  -
خودشتتو زد. شتتمام فکر کن واستته خاطر بی پولی دستتت رد به ستتینه ا  زدم. 

ه کاصال نمی خواستم دختری که یه ومر الی پر قو بزرگ شده بدم دست آدمی 
 …بابا  هنوز به دست اینو اون نگاه می کنه و 

 
وای! این حرفا چیه آقا! هر کی نشتتناستته من که می دونم ومری ستتر به بالین  -

 چه مردی گذاشتم.
 

 حا  رضا سر جنباند.
 
ندگی و  - به دخترتم راه و رو  ز خانم.  نه  ته بمو بذار این زبون بستت پس 

سر حر  حرف  شوهر  رنگ نده و شوهرداری یاد بده که وقتی از  می زنه، 
 رنگ بگیره.

 
 چشم. حاال شما چاییتو بدور. من خودم حواسم بهشون هست. -
 

شده به نباتش  شیرین  سر  گفت و چای  ست درد نکنه ای به هم حا  رضا د
شد این  را مزه مزه کرد، اما ذهنش هنوز درگیر رها و حرف هایش بود. الزم می 

 د.قیم به دختر  می دام*س*تبار تذکر 
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**** 
 

داخل ماشتتین و تا رستتیدن به خانه تنها چیزی که میانشتتان بود، ستتکوت بود و 
ستکوت. ستکوتی پر از حرف هایی که برای گفته شتدن یک دل و اراده محکم 
شت اما رها هر از گاهی از زیر  سهیل نگاه از رو به رو بر نمی دا ست.  می خوا

سکوت نمی زد. شه  شی سنگی بر  شم نگاهش می کرد ولی  ست  چ نمی خوا
صدایی از این شکستن به گوشش رسد. نمی خواست حریمی بشکند و خرده 
هایش همین آرامش  اهری را هم حرامش کند. در کنار ستهیل با تمام ناآرامی 
های قلبش باز آرام بود به شرطی که این بار به خیر بگذرد و او چیزی به رویش 

 نیاورد.
 

شت که هنگام باال رفتن  سیمین بیرون سکوت ادامه دا شد و  در طبقه پایین باز 
آمد. قبل از او هر دو سالم کردند و شس به خیر گفتند. سیمین همیشه  اهر  

 را حفظ می کرد. با هر دو دست داد و دست رها را نگه داشت.
 
 خوبی وزیزم؟ بهتر شدی؟ -
 
 ممنونم. خیلی مهم نبود. -
 
 مهم نبود چند روز نبودی؟ -
 



ز انگار یک ماه نبوده استتت. بعید نبود این زن آمار آب چنان می گفت چند رو
 خوردنش را هم بگیرد. فقط دو روز نبود.

 
 اصرار خود سهیل بود و اال همون دو شس پیش برمی گشتم. -
 

 سیمین لس هایش را جلو داد.
 
 آره سهیل؟ -
 

 و بی آن که منتظر جواب سهیل بماند با لبدند معناداری افزود:
 
 د شس کنار هم نبودن که.زوده واسه چن -
 

 سهیل بی حوصله گفت:
 
قرار نیست به بهونه دوست داشتن حبسش کنم مامان. با اجازتون من خستم  -

 می خوام استراحت کنم.
 

ستتیمین که توقع رفتاری مشتتابه از رها به جای ستتهیل داشتتت جا خورد، اما به 
 روی خود  نیاورد و پشت چشمی نازک کرد.
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 پسر جون. خس شما برو. رها یه کم کنار من می مونه.چه وجله ای داری  -
 

 کمی رها را به سمت خود کشید و با لبدند افزود:
 
 حسابی تو این دو هفته بهت وادت کردیم وروسم. بیا تو. -
 

 اصل رها به سمت سهیل برگشت اما او فقط شانه باال انداخت.م*س*تنگاه 
 
 خو  بگذره. پس فعال شبتون به خیر. -
 

ا رفت و یک تای ابروی سیمین هم باال رفت. قصد  کشیدن سهیل هم رها و
ما دستتتت رها را کمی  به داخل بود. فکر  را نمی کرد این واکنش را ببیند، ا

 فشرد و گفت:
 
 مردا همینن وزیزم. بیا داخل. -
 

رها با دست و پایی بی حس وارد خانه شد. بدون سهیل در این خانه و خانواده 
رد. تمام رفتارهایشتتان را انگار بر استتاس فیلمنامه ای احستتاس غربت می ک

سبحان از این قا ده  شده پیش می بردند. فقط  لبته ثنی بود که ام*س*تطراحی 
 با حضور سحر در کنار  او هم کمرنگ می شد.



 
سارا با دیدنش مثل همیشه لبدند نصفه نیمه ای زد و گونه به گونه ا  سایید و 

ا  حداقل می توانستتت با ستتارا رابطه ای ی به فضتتا پرت کرد. کب*و*ستت
دوستتتانه بگیرد اما او اشتتتیاقی نشتتان نمی داد. بروکس رابطه ا  با ستتحر و 

 دیانایی که به چشم خانواده برای سهیل مناسس تر بود.
 

 دست پدر شوهر  را هم کوتاه فشرد و سر جایش نشست.
 
 چی می خوری رها جان؟ -
 
 ممنون. میل ندارم. -
 

 کرد.سیمین اخم 
 
این جوری که نمی شتتته. تو خیلی کم غذایی. ممکنه توازن اندامت به هم  -

 بریزه. فکر نکنم سهیل خوشش بیاد.
 
به درک! به جهنم که خوشتتش نمی آید. مگر لباس تنش هستتتم که هر زمان “

حرف های ذهنش را ” خواست همراه باشد و هر زمان خواست بگذارد و برود!
 رصش را از نادیده انگاشتن سهیل پس زد.در همان ذهن جا گذاشت و ح
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تابستتتون من کال اشتتتهام کم میشتته به خاطر هوا و جو، ولی فصتتالی دیگه  -

 مشکل ندارم. اشتهام برمی گرده.
 
وسط برهوت که نیستی رها جون. با این فنای خنک کننده پتو تا فرق سر آدم  -

 هایی می نالی؟باید بیاد تا خوابش ببره بعد تو از گرمای هوا و کم اشت
 

 لبدندی به سارا زد.
 
نه وزیزم. تو برهوت نیستم ولی یه نوع بی اشتهایی فصلیه به خاطر نوع آب و  -

سط  سرفه می کنند. و شون مدام  صل بهار با تمام مراقبتا ضیا که ف هوا. مثل بع
 دشت گل نیستن ولی به خاطر گرده افشانی گل ها دچار حساسیت میشن.

 
 و داد و ناله زد:سارا لس هایش را جل

 
وای گفتی رها. منم این جوریم. استتم بهار که میاد دلم می خواد زار زار گریه  -

 کنم از بس سرفه اذیتم می کنه.
 

از خودمانی شدن ناگهانی سارا جا خورد. خواست حرفی بزند اما انگار حالت 
ستتارا با کنترلی در دستتت دیگری ت ییر کرد و با همان حالت همیشتتگی ستتر 

نشتتستتت. رد نگاهش به ستتیمین بود. هر چه بود از ستتمت او آب می  جایش



خورد. دختر باهوشی بود. به یک نتیجه رسید. طبق قانونی نانوشته سارا ازخط 
 قرمزی مقابل رها نباید وبور می کرد. چرایش را نمی فهمید.

 
سیمین پا روی پا  شت.  شکری کوتاه بردا شد با ت لیوان آب پرتقالی را که آورده 

 اخت و با لبدند گفت:اند
 
 خانواده چطورن؟ -
 

وجس غلطی کرد دووتش را قبول کرد. اصال حوصله این بازپرسی محترمانه را 
نداشتتت که معلوم نبود آخر  به کجا ختم شتتود. با این حال خود  را کنترل 

 کرد و مودبانه پاسز داد:
 
 سالم رسوندن. -
 

 گ تر شد.سیمین چند لحظه ساکت نگاهش کرد و لبدند  پررن
 
صت کرده بهت بگه یا نه ولی پنج  - سهیل فر شن. ببین نمی دونم  سالمت با

 شنبه یه دور همی خانومانه است که برام مهمه وروسام باشن با  اهری مقبول.
 
 دور همی؟ میشه بدونم مناسبتش چیه؟ -
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 دور همی مناسبت نمی خواد. تقریبا ماهی یک بار این مهمونی رو داریم. -
 

شه از این دور سیمین  شت، اما مادر  همی صومه دا شباهتی به خاله مع چه 
شد،  شایند با همی ها گریزان بود. فکر نمی کرد این مهمونی چندان برایش خو

 ولی لبدند زد.
 
 ممنون از دووتتون. مزاحم میشم. -
 

 سارا دوباره کنترلش پرید.
 
 میای فردا بریم خرید؟ -
 

 ه سارا را به سیمین دید.لبدند به لس رها آمد و باز رد نگا
 
 نکنه می خوای برای آخر هفته خرید کنی؟ -
 
 آره خس، ولی اگه کار داری مزاحمت نمی شم. -
 
 چه مزاحمتی؟ شاید منم خواستم خرید کنم. -
 



 برق ذوق را درچشم های سارا دید اما یک ذوق یواشکی.
 
 پس هر موقع دوست داشتی با من هماهنگ کن. -
 
 دیانا هم هماهنگ کنم. باید با سحر و -
 

لبدند  کمرنگ شتتد. همراهی با آن ها احستتاس خوبی برایش به همراه نمی 
 آورد اما برای حفظ  اهر گفت:

 
 باشه. -
 

 سپس باقی مانده لیوانش را کمی نوشید و برخاست.
 
 با اجازتون من برم باال. -
 
 کجا حاال که زوده! -
 
 سهیل تنهاس. -
 

 داری کرد.سیمین خنده کوتاه و معنا
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 فکرکنم با اون همه خستگی االن پسرم روی تدت پادشاه هفتم باشه. -
 

در این مدت کوتاهی که از زندگیشان می گذشت هیچ شبی ندید سهیل زودتر 
از ساوت یک بدوابد. برایش جای تعجس داشت اما دیگر حرفی نزد و فقط با 

ن و بلند گوشه ساللبدند پاسز داد. خداحافظی می کرد که نگاهش به در پهن 
افتاد. چنین دری در کنار در ورودی طبقه باال هم بود البته با کمی فاصتتله و با 
چند پله باالتر از ستتطح ورودی، ولی تا به آن روز کنجکاوی نکرده بود ببیند به 

 کجا ختم می شود. نگاهش را برداشت و خداحافظی کرد.
 

 اه کرد.سیمین با نگاه و ابروی باال رفته به دختر  نگ
 
 از رها خوشت نمی اومد سارا، نه؟ -
 

 سارا دست هایش را در هم قالب کرد.
 
 دختر بدی نیست مامان. -
 
 مگه من گفتم بده؟ -
 
 …نه ولی  -



 
 در هر صورت یه غریبه است. اینو یادت نره. -
 

چهره سارا در هم شد و به سمت پله ها رفت. سیمین کنار همسر  نشست و 
 تبش را پشت گو  داد.موهای کوتاه و مر

 
 فردا کلی خرید دارم واسه آخر هفته. -
 

 حا  صادق حبه ای انگور داخل دهانش گذاشت و گفت:
 
 میگم بچه ها بیان. -
 

**** 
 

صدای تلویزیون احتمال داد داخل  شنیدن  شت. با  سهیل گ با نگاهش دنبال 
ا به نشتتیمن باشتتد. ترجیح داد اول لباس ووض کند اما وارد ستتالن که شتتد ت

ستتمت پلکان برود بوی توتون ستتیگار به ستترفه ا  انداخت. چهره ا  کمی 
جمع شد و سر چرخاند. حدسش درست بود. سهیل مقابل تلویزیون بی صدا 
سمت حلقه های  سته بود و فیلمی در حال پدش بود، اما همه توجه رها به  ش ن

ن بلند ادنباله دار دود خاکستتتری رنگ بود از فیلتر ستتیگاری که میان انگشتتت
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سر خورد و  شتانش  ستش تا میان انگ شد. کیف از روی د ستر می  سهیل خاک
پاهایش به سمت او کشیده شد. سهیل به او نگاه کرد و رها به یک فیلتر سوخته 

 دیگر داخل زیر سیگاری.
 
 به چی نگاه می کنی؟ -
 

 آب دهانش را قورت داد و پلکی زد.
 
 نمی دونستم سیگار می کشی. -
 
 د؟بدت میا -
 
 بیشتر نگران مضراتشم. -
 
 موقعی که بهت گفتم گهگاهی وادت به این دود دارم گفتی مهم نیست. -
 

ابروهای رها باز شتتتد و با حیرت نگاهش کرد. ستتهیل چشتتم در چشتتم او 
 برخاست و گفت:

 
ندونستتتن ها و ندیدن ها تنها مالک تفاهم ما واستته ازدواجمون بود، نه؟ تو  -

 و نمی شنیدی. منم فاصله ها و نه چشمای تو رو.منو نمی دیدی و حرفام



 
 قلس رها در سینه لرزید و سیگار نیمه سوخته میان مشت سهیل مچاله شد.

 
چهره رها جمع شد. انگار تنش با سوختن کف دست او داغ شد. سهیل آشفته 

 دست پشت گردنش کشید و پشت به او کرد.
 
 خودت شروع کن رها. نذار من بپرسم. -
 

سمت اتاق  اما رها ست. به  صال دلش جنجال نمی خوا قدم قدم وقس رفت. ا
شالش را از  ساس خفگی می کرد.  ست. گرمش بود. اح ش رفت و لس تدت ن
شلوار جین و تاپ زیر  شید و دکمه های مانتویش را باز کرد. با همان  سر  ک

 مانتو روی تدت ولو شد و صورتش را به بالش فشرد.
 
 کنه؟پشت کردن ها مشکلو حل می  -
 

ستش را به چارچوب در زده و  سهیل د ست.  ش سهیل چرخ خورد و ن صدای  با 
خیره نگاهش می کرد. لس پایینش را به دندان گرفت و نفس ومیقی کشتتید. 

 باید با آرامش پیش می رفت.
 
 کدوم مشکل سهیل؟ مگه ما مشکل داریم؟ -
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 چشم های سهیل کمی تنگ شد و سر  کمی مایل به چا پیش آمد.

 
 ی؟ پس تو هیچ مشکلی نداری؟جد -
 
 نه! -
 

 سهیل جلوتر رفت و گفت:
 
 پس االن من هر چی ازت بدوام نه نمی شنوم، نه؟ -
 
 نه! -
 

ستتهیل نگاهی به ستتر تا پای او انداخت و دستتتش را گرفت و به ستتمت خود 
ستاد. با این که تمام تنش در حول  ست و مقابل او ای شید. رها بی تعادل برخا ک

ا محکم ایستتتاد. این بار تصتتمیمش جدی بود و قصتتد پس زدن و و وال بود ام
شتر  شت تا این ورصه بی ضی نگه می دا سهیل را را شت. باید  شیدن ندا پس ک
شاید با  سر در گمی نجات می داد.  ست. باید خود  را از این  شده ا تنگش ن
شبدتی را کنار این مرد  ست خو شت، اما می توان شق پا به این زندگی نگذا و

 ند.تجربه ک
 



سهیل در قاب زیبای چهره او چرخ خورد. تپش قلبش باز او  گرفت. باز  نگاه 
سرشانه وریان او گذاشت.  ست روی  شد. د سرکش  میل وجیس و مردانه ا  
بروکس همیشتته گرم بود. کمی ستتر  پیش رفت و نفستتش به نفس های او 
شد.  شدنش طوالنی  شد، اما انتظار لمس  سته  شم های رها آرام ب آمیدت. چ

 پلک گشود و نگاه ثابت او را دید. صدایش آرام بود اما پر از دلدوری.
 
 چشمای بستتو می خواستم، خودمو باز به کوری می زدم. -
 

 فشار انگشتانش روی شانه های  ریف او زیاد شد و این بار جان دارتر گفت:
 
 اما بسه هر چی غرورو فدای دوست داشتنت کردم. -
 

 لس های رها لرزید.
 
 چی پشیمونی؟ از -
 
 از انتداب اشتباه و چشم بسته تو! -
 

رنگ از رخ رها پرید. انگشتتتان ستتهیل روی بازوی او ستتر خورد و ستتر  آرام 
 تکان خورد.
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سه  - ست. این که بی رحمی وا شق نی شتباهی که کردم. این که همه چی و از ا

 …دل الزمه. این که 
 

 رهایش کرد و به موهایش چنگ زد.
 
 دی وقتی هیچ حسی بهم نداشتی؟چرا قبول کر -
 
 …من … سهیل  -
 

 انگشت مقابل بینی ا  گذاشت و محکم اما آرام گفت:
 
 هیش! توجیه نمی خوام. -
 
 پس چی می خوای بشنوی؟ -
 
حقیقتو! حقیقتی که نتیجه ا  شتتتده کنایه ت به پدرت. به فاصتتله ای که  -

 …بینتونه. به احمق فرض کردن من و 
 
 ورم. یه دلدوری بچه گونه است. ربطی به انتداب تو نداره.من از بابام دلد -
 



شونو می زنن به نفهمی  - شم نمیاد. از اونایی هم که خود از آدمای احمق خو
 بدم میاد، اما از اونایی که می خوان احمق فرضم کنن متنفرم.

 
 باز به رها نزدیک شد و خیره در چشم هایش ادامه داد.

 
 ن درست نکن رها. راستشو بگو.شاهراه بیزاری تو قلس م -
 

 رها کم آورد و با حر  گفت:
 
 باشه. باشه میگم اما اونی که باخته منم. فقط تو نبودی. -
 

ستتهیل ومیق نگاهش کرد. از درون رو به فروپاشتتی بود، اما محکم ایستتتاد. 
 دست رها میان موهایش رفت و سر به زیر انداخت.

 
 …ی خوام من به زندگی با تو راضیم سهیل. نم -
 

 انگشتان او زیر چانه ا  فرو رفت و به ضرب سر  را برگرداند.
 
 تو زندگی با من چی رو باختی؟ -
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 رها با ب ش گفت:
 
 حق انتدابو! -
 

سرازیر  شک رها  شد و رهایش کرد. ا شرده  سهیل بر هم ف شم ها و لس های  چ
شک ریدت. به دل بی دل خ شد و ا  ود شد. به رژه رفتن و کالفگی او خیره 

فکر کرد و اشک ریدت. فریاد لعنتی او راشنید و اشک ریدت. سرکوب غرور 
ستش پایش بر زمین  شدن د شم های او دید و نزدیک رفت، اما با بلند  را در چ

 چسبید.
 

 سهیل پریشان گفت:
 
 دنباله دار بشه! ب*و*سبذار اشتباهم همین جا دفن شه. نمی خوام کا -
 

س ستاد. انگار ک سر جایش ای ست و پایش بیرون می رها  ی تمام توانش را از د
 کشید. به زحمت گفت:

 
شدم و  - شده وارد زندگیت  سر ماه ن سهیل؟ این که  شتی  چه توقعی از من دا

 ادوای یه وشق اساطیری کنم؟
 

 سهیل در یک قدمی ا  ایستاد و کالفه گفت:



 
سرم نمی کوبیدی - سرمو بدوره! انقدر با رفتارات مثل پتک تو م ز  شق  ه ک و

 یه انتداب تحمیل شده ام!
 
 نبودی. به خدا کسی مجبورم نکرد! -
 

 صدای سهیل باال رفت:
 
 پس االن رو به روی من کی حرف از حق نداشتن انتداب زد. هان؟ -
 

 باز اشک رها روی گونه ا  راه گرفت.
 
بابام می خواستتتت زودتر ازدوا  کنم. هر کی می اومد می گفت بهونه می  -

 …ونه و گیری. مگه چش
 
 واسه من قصه تعریف نکن. -
 
شد. منم همون  - شده بود. یه دفعه هم حالش بد  صی  ست. مامانم وا صه نی ق

 جا قسم خوردم اولین کسی که در خونه بابامو زد نه نگم.
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 سهیل کمی نگاهش کرد و رها با کف دست اشکش را کنار زد.
 
 همین بوده.برو از بابام بپرس. اصال از حماد یا ندا. باور کن  -
 
یه زندگی  - نه رو گرفتی، پیش خودت فکر نکردی  وقتی این تصتتمیم احمقا

 دیگه هم درگیرت شه؟
 
 همیشه اشتباه، اشتباه جواب نمی ده. -
 

 وصبی پوزخند زد.
 
 دنبال چی می گردی با گفتن این حرفا؟ -
 
 اوتماد تو. -
 

صور ست میان موها،  ست و با کالفگی د ش شان لس تدت ن  ت وسهیل، پری
پشتتتت گردنش کشتتید. رها کمی به خود جرات داد و نزدیک تر رفت. باالی 

 سر  ایستاد و گفت:
 
 تو همین مدت کم فهمیدم تو تنها شانس خوشبدتیمی! -
 



 نگاه سهیل با لبدند تلدی باال کشیده شد.
 
 باور  سدته! خودت بودی باور می کردی؟ -
 
 دی رو باور نکردم؟آره! مگه قصه ای که تو از دیدن من تعریف کر -
 
 چرا از همون اولش نگفتی؟ -
 

 رها کنار  نشست و سر به زیر انداخت.
 
 نتونستم. چه فرقی می کرد؟ -
 
جه  - نار من شتتکن ظه فکر نمی کردم داری ک که االن هر لح فرقش این بود 

 میشی.
 

قلس رها در تقال بود. انگار قصتتد بیرون پریدن از ستتینه ا  را داشتتت. می 
 مه حرف هایش همه ی حقیقت نیست.دانست که ه

 
 االن پشیمونی؟ -
 

http://www.roman4u.ir/


 سهیل صورت او را به سمت خود برگرداند.
 
شد با حس  - شم، ولی می  ست نک ست دارم که تا ته دنیام ازت د اون قدر دو

بهتری پا تو خونه م بذاری، نه یه ازدوا  اجباری! بدترین خاطرم شتتده شتتس 
 …ازدواجمون که 

 
 د، سهیل نفس ومیقی کشید.وقتی رها نگاهش را دزدی

 
 هنوزم جای خودمو تو زندگیت پیدا نکردم. -
 

 برخاست برود که رها دستش را گرفت.
 
 نرو سهیل! -
 

 سهیل دستش را کنار کشید.
 
 …قرار نیست جایی برم اما  -
 

 به چشم های او نگاه کرد. مقابل پاهایش نشست و دستانش را گرفت.
 



شته بهم ثابت کن که می تونی از ا - ستم دا شی. دو ضی با ین کنار هم بودن را
شدنمو می بینی، اما اگه االن بدوام کنارت با  همه  شی. اون موقع مجنون  با

داره. من با تو واستته خودم یه دنیای دیگه ستتاخته  ب*و*سچی برام حس کا
 بودم. دنیایی که وادت تو  نیست. همش محبته!

 
و به سمت در رفت که رها  ه ای روی انگشتان یز زده ا  برخاستب*و*سبا 

 گفت:
 
 اگه هیچ وقت نتونستم چی؟ -
 

شت.  سینه ا  گذا ست روی  شت نگاهش کند. د سهیل مکث کرد اما برنگ
سینه تنگش بیرون داد و در همان حالت  سام آور بود. نفس از  سر تپش قلبش 

 گفت:
 
شتباهت. فکر  - شه تاوان انتداب ا زندگی کنار من تا آخرین لحظه ومر من می
 القو از سرت بیرون کن.ط
 

شید. باز  شکش ک صورت خیس از ا ست روی  پا تند کرد و بیرون رفت. رها د
بوی توتون سیگار به مشامش خورد و دلش سوخت. روی تدت در خود مچاله 

 شد.
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جنین وار پا در شتتکم جمع کرد و صتتورت به بالش فشتترد. زود به بن بستتت 

موضوع را کش دهد. فکر سورن رسید. فکر  را هم نمی کرد سهیل تا این حد 
میان آشتتفته بازار ذهنش ستتر کشتتید و حالش را بدتر کرد. باید این بازی یک 
طرفه تمام می شد و یک نفر می باخت. مساوی معنا نداشت. سورن باید برای 
شد، اما حاال که می دید برایش  سهیل یک نوع اجبار  شه می رفت. آمدن  همی

ستتت، باید تمام تال  خود را به کار می دوستتت داشتتتن از همه چیز مهم تر ا
بست. شاید باز می توانشت وشق را با او و این همه احساس نابش تجربه کند. 

 باید قصه ای را که ساخته بود روی صفحه سرنوشتش هم ماندگار می کرد.
 

میان افکار سرگردانش نفهمید وقربه های ساوت از چهار صبح گذشت. کمی 
حال ترکیدن بود. برخاست و اشک هایش را پاک کرد. دیگر اذان بود. دلش در 

سهیل قصد برگشتن به داخل اتاق را انگار نداشت. بیرون رفت. وضو گرفت و 
سم ا ست و ب شود. قامت که ب سجاده ا  را گ شت.  شکش … بازگ که گفت ا

 سرازیر شد.
 

با تمام شدن نماز  گوشه چادر  را به صورتش کشید که دستی گرم و پر مهر 
شم های روی گ سر چرخاند و نگاهش در مردمک لرزان چ سر خورد.  ونه ا  

 سهیل بی حرکت ماند.
 



نوید بهشتتت با یه فرشتتته زمینی ووده ای بود که با دیدنت به خودم دادم و  -
 …حاال 

 
 آرام زمزمه کرد:

 
شه میدم  - شت با تو بودن هر چی با شتو به بها میدن نه بهانه. بهای به گفتن به

ر وطش باشتته کنار آب حیات وجودت. تو رگ و پی من شتتدی حتی اگه یه وم
 …رها. بدون تو هیچی نیستم اما 

 
 انگشتانش روی لس او مهر سکوت زد و گفت:

 
 قول میدم همونی بشم که تو می خوای. -
 

ید. آغو  که به رویش گشود، رها به سینه ا  ب*و*سسهیل نرم انگشتانش را 
 و چشم هایش را بست. چسبید. آرام گرفت. احساس امنیت کرد

 
**** 

 
شد. ومال  شان  سارا داد در خرید همراه صله بود، اما بنا بر قولی که به  کم حو
نادیده انگاشتتته شتتده بود. هر چه می خواستتتند با هم نظر رد و بدل می کردند 
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بدون این که توجهی به رها داشتتته باشتتند. نگاه گاه و بیگاه ستتارا را می دید اما 
فقط پرسید قصد خرید چه چیزی را دارد که رها کوتاه پاسز بدون هیچ حرفی. 

 داد:
 
 هر چی به چشمم بیاد. -
 

 همین و دیگر هیچ!
 

 با زنگ خوردن تلفنش کمی دورتر ایستاد. جواب سپیده را داد.
 
 خوبی؟ چه خبر؟ -
 
 سالمتی. خبرا پیش تو ه! -
 

وارد م ازه  احساس کرد سپیده طعنه می زند. نگاهی به همراهانش انداخت که
 ای شدند. پشت ویترین م ازه دیگری ایستاد و گفت:

 
 چی شده؟ -
 
 سورنو دیدی رها؟ -
 



با شنیدن نام سورن قلبش فرو ریدت. احساس کرد ورق سردی روی پیشانیش 
 نشست.

 
 نه! -
 
دختره روانی مگه باها  قرار نذاشتتتی بری آب پاکیو بریزی دستتتش؟ امروز  -

شده  ساوتی جلو خونه ما پیدا   سه  سراغتو می گرفت. مثل این که دو  بود و 
پشت در خونه بابات کشیک می کشیده تا از پشت پنجره ببینتت، اما ندا اومده 

 پشت پنجره. می گفت جواب تلفنشم ندادی. معلومه چه غلطی می کنی؟
 

 با صدای لرزانی گفت:
 
 فهمید؟ -
 
 پرسید چه خبره! -
 

 بی قرار تکرار کرد:
 
 فهمید؟ -
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من چیزی نگفتم ولی رها دیدنش نرو. دوستتتانه میگم. اگه قبولم داری میگم  -
تلفنی بهش بگو، اما دیدنش نرو که میشتتته بدتک زندگیت! این ستتورن اون 

 سورنی که تو می شناختی نیست دیگه.
 

شاید نفس راحت تر بیرون بیاید. این ب ش لعنتی  شید.  ست بیز گلویش ک د
 چه از جانش می خواست!

 
 می کنی رها؟ گو  -
 
 منظورت چیه سپیده؟ -
 
 …نمی دونم! انگار از همه والم و آدم طلبکاره. رها نکنه  -
 

 سپیده باقی حرفش را خورد که رها بی تاب پرسید:
 
 نکنه چی؟ -
 
پاشتتو زیادی از گلیمش دراز کرده که حاال اومده این  - نکنه قبال تو رابطتون 

 جوری خودشو صاحس اختیارت می دونه.
 
 نش به لرزشی لحظه ای گرفتار شد.ت



 
 …می فهمی چی میگی سپیده؟ تو  -
 
من نفهمم. حق با تو ه، ولی خواهش می کنم وقل نداشتتتتو به کار بنداز و  -

 زود این بازی مسدره رو تموم کن.
 
 رها! -
 

نفهمید چرا با شنیدن صدای سهیل این قدر هول کرد که گوشی از دستش افتاد 
 شه ای پرت شد. سهیل با تعجس نگاهش کرد.و هر تکه ا  به گو

 
 ترسیدی؟ -
 

 آب دهانش را قورت داد و سالم کرد.
 
 جا خوردم. تو این جا چی کار می کنی؟ -
 

 سهیل خم شد و گوشی او را برداشت و در حال بستن دوباره ا  گفت:
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خودت گفتی با بچه ها میای خرید. می دونستتتم فقط این خانما این پاستتاژ  -
 ی کنند. گفتم شاید حوصله ت بدون من سر بره.خرید م

 
 گوشی را به سمتش گرفت. گوشه ی ابروی چپش را باال انداخت.

 
جا خوردن با ترسیدن خیلی فرق می کنه خانمم. حس می کنم تو ترسیدی،  -

 البته از یهو  اهر شدنم.
 

 لبدند نصفه نیمه ای زد.
 
 با سپیده حرف می زدم. -
 
 کالمتون کامل شه. بقیه کجان؟خس یه تماس بگیر م -
 
 فکر کنم داخل م ازه رو به رو داشتن لباس می دیدن. -
 
 تو چیزی خریدی؟ -
 
 نه هنوز. -
 
 اگه می خوای تماس بگیری بگیر تا سبحانم بیاد بعد بریم طبقه دوم. -



 
 مهم نیست. باشه برای بعد. -
 

 سهیل سری تکان داد.
 
 هر طور خودت می دونی. -
 

 سارا سر  را از م ازه بیرون آورد. همان موقع
 
 رها جون؟ سهیل تو کی اومدی؟ سالم. -
 

 با هم به آن سمت رفتند.
 
سابی  - شد که اومدم واال. واقعا حوصله رها با امثال تو ه بی معرفت ح خوب 

 سر می رفت.
 

 اخم های سارا در هم شد و تا خواست حرفی بزند رها گفت:
 
 دم بیرون از م ازه. خرید کردی سارا؟من با تلفن حرف می زدم اوم -
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 آره! بیا ببین چطوره. همون پیرهن کوتاه بنفش رو برداشتم. -
 

 رها با تمام آشفتگی درونش سعی کرد همراه خوبی باشد. لبدند زد و گفت:
 
 پوستت سفیده حتما بهت میاد. -
 

ا با مچشم های سارا برق زد. قلبا دوست داشت رابطه ا  با رها بیشتر باشد، ا
شان این  سابی که از مادر  می برد تقریبا تا زمان جا افتادن رها در خانواده  ح

 امر غیر ممکن بود. با این احوال دست رها را گرفت و گفت:
 
یه پیرهن دیگه هم هست، بیا ببین. من زیادی الغرم. سحر گفت تو تنم گریه  -

 می کنه، اما خودم خیلی از  خوشم اومد.
 
 نم خوشت اومد بدر. دفعه بعد بپو .خس اگه از او -
 

سمت م ازه  ستقبال کرد و با هم به  سارا ا ست رها خوشش آمد.  سیا سهیل از 
مورد نظرشان رفتند. سارا پیراهن را خواست که سحر میان تعجس دیدن سهیل 

 و احوال پرسی مدتصرشان از سارا پرسید:
 
 دوباره می خوای پرو کنی؟ مگه همینو ندریدی؟ -
 



 ولی رها میگه شاید از اینم خوشت اومد. چرا، -
 

 نگاه کوتاه سحر به سارا و رها ناخوشایند بود، اما ابرو باال انداخت.
 
 هر طور میلته. -
 

ستتتارا لباس را گرفت و به اتاق پرو رفت که نظر رها به ستتمت دیانا و لحن 
 صمیمانه ا  با سهیل جلس شد.

 
 کم پیدا شدی پسر ومو؟ -
 

 سهیل لبدند زد.
 
 نشنیدی میگن ستاره سهیل؟ -
 
 ِا قبال تو خونه وموت بیشتر می تابیدی. -
 

شیطنتش  شد و  سهیل متوجه  شد و نگاهش را برگرداند.  رها دچار حس بدی 
 گل کرد.
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 شاید قبال کار بیشتر داشتم. -
 

 دیانا خندید.
 
 حاالم به کارات یه سر بزن بد نیست. -
 
 چشم، تو اولین فرصت. -
 

فته بود. اگر او هم روزی با ستتورن مقابل ستتهیل این طور رها حرصتتش گر
سورن  شان می داد؟ با یادآوری نام  شی ن صمیمی برخورد می کرد او چه واکن
سال چه  سپیده افتاد. مگر در این یک  قلبش دوباره فرو ریدت. یاد حرف های 

باز  هاتفاقی افتاده بود که سپیده این حرف ها را زد؟! همان موقع در اتاق پرو نیم
 شد و سارا سر کشید.

 
 رها جون، ببین خوبه؟! -
 

رها ستتعی کرد لبدند  را حفظ کند. با نگاهی به  اهر لباس در اندام او ستتر 
 تکان داد.

 
 …به نظر من که خیلی خوبه. بذار بقیه رو هم صدا کنم که  -
 



 فکر نکنم نظر خاصی بدن. االن میام. پس خوبه دیگه؟ -
 

با لبدند تشتتکر کرد و باز داخل رفت. ستتر که چرخاند رها تایید کرد. ستتارا 
 سبحان را بیرون م ازه دید که انگار دنبالشان می گردد.

 
 سحر جان فکرکنم سبحان دنبال شما می گرده. -
 

ست تکان  سبحان لبدند زد و د سرچرخاند. با دیدن  سحر باال رفت و  ابروی 
 داد و او با سالم بلندی وارد م ازه شد.

 
شام را هم میهمان آن ها آمدن دو ب شد و  شس طول بک شد خرید تا  رادر باوث 

باشتتند، اما در این بین ستتهیل متوجه کم حرفی رها بود. ابتدا حس کرد هنوز 
نتوانستتته رابطه با جمع را هضتتم کند، اما کمی بعد فهمید اشتتتباه می کند و او 

 خودخوری می کند.
 

سهیل  ست که  ش صندلی میز آرایش ن ستگی روی  سبا خ ت به میز تکیه داد و د
 زیر چانه ا  برد. بی مقدمه پرسید:

 
 از چی ناراحتی؟ -
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 لبدند کمرنگی زد و ساوتش را از مچش باز کرد.
 
 ناراحت نیستم. -
 

 سهیل سر خم کرد و نگاهش کرد.
 
 …میگم هستی بگو هستم. نکنه هنوز بابت دو سه شس پیش  -
 
ار قربون صتتتدقه رفتن ازت اون شتتتس هر دومون ناراحت بودیم. خس انتظ -

 …نداشتم. می دونم خودمم مقصرم، ولی 
 

 با سکوت رها، ابروهای سهیل به هم نزدیک شد.
 
 ولی چی؟ بگو. -
 

 رها صاف نگاهش کرد.
 
 تو خونه وموت چی کار داشتی؟ -
 

ستتهیل ابتدا با تعجس نگاهش کرد، اما یک مرتبه زد زیر خنده. رها حرصتتش 
 گرفت.



 
 به چی می خندی؟ -
 
 به این که زنا در هر حالتی حسودن. -
 

 رها مقابلش ایستاد و با اخم گفت:
 
 …پس اگه منم با  -
 

شد و لس به دندان گرفت. نزدیک بود گور خود  را با  ساکت  سهیل  با اخم 
 آوردن نام سورن بکند.

 
 با چی؟ رها از حرف نصفه نیمه خوشم نمیاد. -
 
 نمی شی!با پسر وموم خو  بگذرونم تو ناراحت  -
 

شد و زل زل  سهیل قدمی نزدیک تر  سر هم کرد.  با کلی بدبدتی این جمله را 
 نگاهش کرد.

 
 خو  بگذرونی؟ یعنی چی؟ -
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رها از سیاست زنانه ا  استفاده کرد و دست به موهای پریشان روی پیشانی او 

 کشید.
 
 همون جوری که تو با دختر وموت خو  میگذرونی. -
 

 نگ کرد.سهیل کمی چشمانش را ت
 
 غیرت مردونه که می دونی چیه! -
 

 رها بازیش گرفت و لبدند زنان گفت:
 
 همون حسادت زنونه است. -
 

 ابروهای سهیل باز شد و میان خنده او محکم ب لش کرد.
 

چشم های رها بسته شد و دست هایش به آغوشی چنگ انداخت که دلش می 
 راگرفته بود. خواست مثل همین لحظه فقط آرامش کند. تصمیم آخر 

 
*** 

 



شت و فقط وقت  شایندی برایش ندا سل بابت مهمانی که هیچ خو سته و ک خ
تلف کرده بود در کنج ترین مبل ستتالن نشتتستتته بود و اطرافیانش را تماشتتا می 
کرد. با آمدن پی امی روی گوشتتی ا  استتترس گرفت. این روزها به محش 

ود. دا م در هول وال ب شتتنیدن زنگ تلفن یا پیام گوشتتی قلبش فرو می ریدت و
نکند ستتورن باشتتد و در یکی از این تماس ها و پیام هایی که بی پاستتز می 

 …گذاشت، سهیل از سر کنجکاوی به گوشی ا  سر کشد و 
 

از فکر  هم ستتتون فقراتش می لرزید. در چنین حالتی معلوم بود ستتهیلی که 
نگ ختم بابت یک انتداب بی وشتتق هنوز از هم آغوشتتی می گریدت، بی در

 …این رابطه را می گیرد و 
 

سهیل را  سجل بود که  ست. برایش یک امر م صال دلش این اتفاق را نمی خوا ا
دوستتت دارد. شتتاید هنوز نه به اندازه وشتتقی که مدت ها با پدر به خاطر  
سرسدتانه  سهیل هم این را حس کرده بود اما  جنگید، اما محبتش واقعی بود. 

ستاد ت شود و خود رها خواهان روی مقابل امیالش می ای ا این والقه پررنگ تر 
 غلتک افتادن رابطه شان شود.

 
 افکار  را پس زد و انگشت روی صفحه کشید. سپیده بود.

 
 کجایی؟ -
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 در جوابش تایا کرد:

 
 خونه مادرشوهرم. مهمونی داره. چیزی شده؟ -
 

 دو دقیقه بعد جواب آمد.
 
 هر موقع تونستی بهم زنگ بزن. -
 

واب فقط باشتته ای نوشتتت و پیام تحویلش را که دریافت کرد گوشتتی را در ج
روی میز کنار گذاشت، اما هنوز نیم دقیقه هم نگذشته بود که تلفن زنگ خورد 

 به خیال سپیده برداشت و حتی به صفحه هم نگاه نکرد.
 
 …خوبی؟ گفتم که خونه مادر  -
 
 چه وجس! حاالم جواب نمی دادی. -
 

ستتاس کرد قلبش نزد و واقعا هم نزد. نگاه ترس خورده ا  برای یک لحظه اح
 در اطراف چرخید و آب دهانش را قورت داد.

 
 تویی؟ -



 
شده که جواب منو نمی دی و نتیجه  - نه روحمه! رها مثل بچه خوب بگو چی 

 همه التماسم میشه یه پیام کوتاه که نمی تونم ببینمت.
 

 قفسه سینه ا  تند تند حرکت می کرد.
 
 اشه بعدا بهت میگم.ب -
 
 بعدا یعنی همون قراری که گذاشتی و نیومدی؟ -
 
 نشد. -
 
چرا تلگرافی حرف می زنی؟ تو کجایی اصتتال، که اتاق خوابت شتتده اتاق  -

 خواهرت؟
 

 با یک انگیزه و فکر ناگهانی گفت:
 
 تهران نیستم. -
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 همان موقع حس کرد دو چشم کنجکاو زیر نظر  گرفته است. سر چرخاند و
چشم های نافذ دیانا را دید. لبدند مضحکی به لس آورد و سر خم کرد. لبدند 

 متقابلی دریافت کرد و برخاست. باز سورن گفت:
 
ضیت که چیزی نگفت. انگار با  - ست از خود را ستی؟ اون دو یعنی چی که نی

 دیوار بودم.
 
 با یه تور دانشجویی اومدم کیش. -
 
 م؟بدون سپیده؟ توقع داری باور کن -
 

نفس ومیقی کشتتید، اما انگار ستتینه ا  زیر کوه نگاه ستتنگین دیانا در حال له 
شدن بود. برخاست و به سمت تراس رفت. مثل کسی که در حال دزدی است 
و نمی خواهد کستتی مچش را بگیرد، اما از دوربین های مدار بستتته بی خبر 

 همه مهم تر است. خصوصا مدار بسته هایی که وقل و شعور داشته باشند و از
شید که جبران  صتی برای به دام انداختن. داخل تراس نفس ومیقی ک در پی فر

 آن نفس های نصفه نیمه باشد. سرفه کوتاهی کرد بلکه صدایش نلرزد.
 
 …گو  کن! من دلیلی نمی بینم دیگه بیام دیدنت فقط  -
 



باز که داری حرف خودتو می زنی؟ من که گفتم می دونم مقصتتر این همه  -
 وقت نبودن و بی خبریم اما برات توضیح میدم رها.

 
 هیچ توضیحی قانع کننده نیست. من دیگه نمی خوام. -
 

سورن باور نمی کرد این رها همان رها باشد که مقابل چشمانش به خاطر  از 
 پدر سیلی خورد.

 
 رها! چت شده تو؟ -
 

ما از  هد. این گر جانش می خوا چه از  ید این ب ش لعنتی  آتش زیر نمی فهم
سورن تا از کار افتادن قلبش پیش می  صدای  ست! چرا ب ش  ستر ا کدام خاک

 رفت؟ چرا!
 
 دوستت دارم!… رها  -
 

 کا  این قدر اسمش را صدا نمی کرد. کا  این قدر تداوی خاطره نمی کرد.
 
یه بار بیا ببینمت. به جون خودت قسم، به وشقمون قسم، اگه دیگه ندواستی  -

 ی کنم. تو فقط یه فرصت بهم بده.میرم گورمو گم م
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 اشک های سرازیر شده ا  را با کف دست پاک کرد.

 
 …باشه، اما  -
 
 اما نیار دیگه وزیزم. فردا خوبه؟ -
 
 نه! نه! -
 
 کی پس؟ به خدا دارم از دلتنگیت می میرم. -
 
 پس فردا. -
 
 همون جای همیشگی؟ -
 
 نه! -
 
 پس کجا؟ -
 
 هر جایی غیر از اون جا. -
 



 پس آدرسو برات می فرستم. باشه؟ -
 
 دیگه بهم زنگ نزن. خداحافظ. -
 

صورتش پاک  سمجش را از روی  شک های  این را گفت و تماس را قطع کرد. ا
شی را  ست و گو ش صندلی فرفوژه ن شه! روی  کرد. حالش بد بود. بدتر از همی

 بعد از پاک کردن تماس روی میز پرت کرد و صورتش را با دو دست پوشاند.
 

کمی بعد که حالش جا آمد از همان جا به ستتمت دستتتشتتویی رفت. با دیدن 
آرایش دستتت ندورده ا  نفس ومیقی کشتتید. باید این حفظ  اهر ادامه پیدا 

 می کرد تا سورن برای همیشه خط بدورد.
 

با این احوال رژ مالیمش را برداشتتت و روی لس های خشتتکیده ا  کشتتید. 
بهتر می شد. از در دستشویی بیرون آمد و اصال حاال بهتر بود. شاید همه چیز 

متوجه وقس رفتن سایه یک زن نشد. زنی که هنوز در شیش و بش شنیدن یک 
صتتدای مردانه از مداطس پشتتت خط رها بود. دستتت به گونه ا  کشتتید و 
بات این جرم برای خود   افکار  را وقس و جلو کرد بلکه ستتندی برای اث

سید جز  سهیل و رها که کمتر از بیابد اما به چیزی نر همان ازدوا  زود هنگام 
 دو ماه طول کشید.
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 دیانا؟ این جا چی کار می کنی؟ -
 

 با صدای سحر برگشت. لبدند زد.
 
 اومدم دستشویی. بریم دیگه. -
 

 کنار سحر راه افتاد و کمی بعد گفت.
 
 یه کم جاریتو تحویل بگیر. بعد میگن حسودیت میشه ها. -
 

 سحر با اخم گفت:
 
 چیزی کم از  ندارم که بدوام حسودی کنم. -
 
 پس یه کم همراهش باشی هم بد نیست. -
 
 زیاد از  خوشم نمیاد و اال پدر کشتگی که نداریم. -
 

 دیانا تکه ای موز به دهان گذاشت و پا روی پا انداخت.
 



شم میاری. باها  بریز  - شترم تو چ ست نداری دیگه. اون جور خودتو بی سیا
 د دوستی بیشتر به دردت خورد.رو هم شای

 
 سحر موشکافانه نگاهش کرد.

 
 چی تو سرته دیانا که منو هول میدی طرف این دختره؟ -
 

 دیانا خندید.
 
 ای بابا! چقدر تو م زت منحرفه. می خوام رابطه تون حسنه شه، بده؟ -
 
هر کی غیر تو می گفت، می گفتم واقعا قصتتتد  خیره، اما االن نمی دونم  -

 سرته! چی تو
 

دیانا بلندتر خندید و سحر با رسیدن مادر وخواهر  برخاست و به استقبال آن 
 ها رفت و باز نگاه دیانا به سمت رهای مرموز چرخید.

 
تمام شتتس از شتتدت فکر و خیال خواب های آشتتفته دید. چقدر خوب بود که 

ر د سهیل پا پیچش نشد. انگار باور کرد که خوابیده است. تا نزدیک اذان صبح
سهیل را می  شد. وقتی خواب آرام  جایش غلت خورد و از این پهلو به آن پهلو 
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دید دلش می خواستتت جای او باشتتد، اما جای او بودن هم ستتدت بود. مرد 
بودن و مردانگی کردن برای حفظ مرد بودن ستتدت بود. درستتت مثل زنی که 

سوختن  شی و ادوای ن شاند. انگار کنار آتش با مگر  کنی. رافت هایش را بپو
صدا  سی بی وقت در دنیای خالی ذهنش  شبیه ناقو صدای تلفن  شد؟ باز  می 
کرد. تکانی خورد. پلک هایش هنوز می سوخت، اما طرف دست بردار نبود تا 

 بیدار  کند. چشم بسته دست کشید به میز و با یافتن گوشی بی حال گفت:
 
 بله! -
 
 بله و بال. نترکی انقدر می خوابی! -
 

 کسل گفت:
 
 وای سپیده چی می خوای کله صبح؟ -
 
 کله صبح؟ نه بابا! شبای جمعه بهت ساخته. ساوت از یازده هم گذشته. -
 
 مزخرف نگو. چی شده حاال؟ -
 
 با سورن حرف زدی؟ -
 



 آره! -
 
 بهش گفتی؟ -
 
 چی رو؟ -
 
 مرگ منو. شوهر کردنتو دیگه. -
 
 …مگه قراره که  -
 

س سر  پرید و  ست. نگاهی به اطرافش انداخت. یک مرتبه خواب از  ش یز ن
 خدا رو شکر که سهیل داخل اتاق نبود. نفسی از سر آسودگی کشید.

 
 مردی رها؟ -
 
 دیوونه وسط خواب و بیداری چه سواالیی می پرسی! -
 

 صدای سپیده آرام تر شد.
 
 سهیل پیشته؟ -
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ی نه بابا ولی نمی دونی جمعه ها خونه استتت و زنگ می زنی اصتتول دین م -

 پرسی؟
 
 االن کجاست؟ -
 
 نمی دونم. شاید تو سالن باشه. سر و صدا  نمیاد. -
 
 میگم با سورن چی کار کردی؟ -
 

کمر صاف کرد و به بالش تکیه داد. انگشت الی موهایش فرو برد. اصال دلش 
 نمی خواست صبحش را با نام سورن شروع کند.

 
 بحثامون تکراری شده سپیده. بعدا حرف می زنیم. -
 
 خفه شو یه دقیقه گو  بده. رها دیدن سورن نرو. باشه؟ -
 
نمی خواستتتم برم ولی نمی ذاره. از طرفی می ترستتم تلفنی بهش بگم خل  -

 …بازی در بیاره، اما وقتی رو در رو ببینمش 
 
 رو در رو ببینیش که دوباره فیلت یاد هندوستان کنه؟ -



 
 حرصش گرفت و گفت:

 
 د شرایط من فرق می کنه به جهنم.تو نگران چی هستی؟ نفهمی -
 

 در صدای سپیده مو  خاصی افتاد.
 
 …یعنی چی رها؟ منظورت چیه که  -
 

 کالفه گفت:
 
 ببدشید سپیده. باور کن از این همه کشمکش دارم دیوونه میشم. -
 
من نگران زندگیتم. اگرم حرفی می زنم واستته اینه که دوستتت دارم. حاال که  -

 یست، ولی تشویقش کن برگرده همون جایی که بوده.میدوای ببینیش حرفی ن
 
 مگه کجا بوده؟ -
 
 فکرکنم خار  از کشور بوده.… خس  -
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 تو از کجا می دونی؟ -
 
 خود  گفت. -
 

 رها تکانی خورد.
 
خود ؟ مگه چقدر با هم حرف زدید که فرصتتت پیدا کرده همه چیو واستته  -

 تو توضیح بده؟
 
جا بوده این همه وقت که خبری از تو نگرفته چه فرقی می کنه؟ من پرسیدم ک -

 گفت ایران نبوده، همین.
 

نمی دانستتت چرا حس کرد رازی در این میان وجود دارد. یک راز ستتر به مهر! 
داشت حالش به هم می خورد. یاد  بود که در آن سفر سورن اول مورد توجه 

سورسپیده قرار گرفت. حتی به خاطر این موضوع تا مدت ها روی خو  ب ن ه 
نشتتان نداد تا باالخره خود ستتپیده گفت حستتی به او ندارد و دو دلی را کنار 

 گذاشت.
 
 رها چی تو م ز پوکته؟ -
 
 باشه بعدا صحبت می کنیم سپیده. -



 
 فردا میری دیدنش یا نه؟ -
 
 آره. باید برم. باهام میای؟ -
 
نگ هت زنه! خودت برو. من باشتتم شتتاید نتونی راحت حرفتو بزنی. دوباره ب -

 می زنم. فعال کاری نداری؟
 
 نه سالم برسون. -
 

شت.  شت، اما یک مرتبه فکری از ذهنش گذ شی را گذا خداحافظی کرد و گو
سپیده از کجا می دانست که برای فردا قرار گذاشته اند؟ اوصابش خرد شد از 
ته  ما خود  گف ثل خوره م ز  را می خورد. حت که م کار گوناگونی  هجوم اف

نمی آمد. درسته، همین بود. نفعی برای سپیده نداشت که بدواهد  بود و یاد 
ید. امروز به او نرستتیده بود. ستتتال ها بود خانه یکی بودند و روزو  دروغ بگو
شبهای زیادی را کنار هم سپری کردند. در بدترین شرایط، سپیده کنار  ماند 

ه و راه درستتت نشتتا  داد. پس این افکار مزخرف جایی میان دوستتتی ریشتت
 دارشان نداشت.
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یایی ا  پتو را کنار زد و برخاستتتت. حوصتتله  برای فرار از این افکار مالیدو
ووض کردن لباس نداشتتت. لباس خوابش فعال با لباس های معمولی که می 
پوشید یکی بود. خنده دار بود. شاید هم تلز تر از این نمی شد. چرا نباید شبیه 

شبش پر از رویای ن شد؟ از چه می گریدت؟ از دیگر تازه وروس ها  واز  نبا
نیازی که کم کم در وجود خود  هم ستتر بر می داشتتت؟ مقابل آینه ایستتتاد. 

 لبدند بی روحی به  اهر بی روح تر  زد. باید قدمی بر می داشت یا نه؟
 

پیراهن کوتاهی را برداشت و کمی نگاهش کرد. از آن بی در و پیکرهایی بود که 
سدره بود م شیدنش محش م صور دیده … گر پو شد، اما با ت شد بپو سه  سو و

ضور داشت.  شرم ح سهیل لا هایش گل انداخت. هنوز از او  شدنش توسط 
 پس باشد برای بعد.

 
تاپ و شلوارک مناسبی پوشید و بیرون رفت، اما نه خیر، خبری از سهیل نبود. 
صدایش کرد، اما جوابی نشنید. وارد آشپزخانه شد. فهمید سهیل صبحانه هم 

رده است و بیرون رفته. حاال کجا نمی دانست! بسته ای مرغ بیرون گذاشت خو
 که راحت ترین غذا برای  هر بود.

 
تقریبا یک ساوت بعد که زیر مرغ را کم کرد و برنج را دم گذاشت از آشپزخانه 
بیرون رفت. ستتاوت دوازده و نیم  هر بود. شتتماره موبایل ستتهیل را گرفت که 

ن شنید. وایی گفت و بیرون سر کشید. تازه لباس های صدایش را از داخل سال
 بیرون او را دید. پس کجا بود این همه وقت؟



 
حوصله ا  حسابی سر رفت. بی آن که لباس ووض کند چادر برداشت و سر 
کرد. ستتری بیرون کشتتید. انگار در باغ کوچک مقابل هم خبری نبود. بیرون 

ه چشمش به همان در بلند رو به رفت که از پنجره پشت هم به باغ سر بکشد ک
رو افتاد. چادر  را مرتس کرد و به آن سمت رفت. در را که باز کرد با دیدن راه 
پله ای وریش و طویل تعجس کرد. با کنجکاوی پایین تر رفت. انگار دو طبقه 
شت.  را رد کرد و به زیر زمین رستید. ستالن مدور و کوچکی بود که سته در دا

اول را که باز کرد باشگاه مجهزی در ابعاد کوچک دید.  صدای آب می آمد. در
از وستتایل بدن ستتازی فقط وزنه و تردمیل را می شتتناخت که حماد تا قبل از 
ازدوا  در خانه پدری داشت. از بقیه سر در نمی آورد. سر  را بیرون کشید و 
بت آمد. خوشتتش آمد. جلوتر رفت. با دیدن  در میانی را باز کرد که بوی رطو

با رخ یک نفره و مکعبی شتتکل  مدور در یک طرف و حمام های  تکن های 
دیوارک های شتتیشتتته ای، ابروهایش باال پرید. چه جایی در خانه ا  بود و 

 نزدیک یک ماه بی خبر بود!
 

جلوتر هم در دیگری بود که معلوم بود به فضتتتای استتتدر منتهی می شتتود. 
شن شناخت و نگاهی به اتاقک های رختکن انداخت. لباس های آ سهیل را  ای 

ناخوداگاه لبدند زد. چادر  را همان جا آویزان کرد و وارد فضای اصلی شد. 
حدسش درست بود و به محش ورود  سهیل وارد آب شیرجه زد، اما فورا به 
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فاصتتله ستتی ثانیه ستتر  را از آب بیرون آورد. از دیدن او هم تعجس کرد هم 
 ر فضا پیچید.خوشش آمد. رها  هر بدیری گفت که صدایش د

 
صله روی  سمتش آمد. در همان فا شنا کنان به  ست تکان داد و  سهیل برایش د
نیم ستتت فرفوژه ای که گوشتته ورودی و نزدیک اتاقک کوچکی در کنج تعبیه 
شتتده بود نشتتستتت. نگاه که کرد فهمید اینجا چیزی از یک استتتدر مجهز کم 

 .ود چیزی کم نداشتندارد. حتی بوفه خوراکی هم که شبیه بار ساخته شده ب
 
 ولیک سالم. کی بیدار شدی؟ -
 

ستش را تکیه گاه تنش کرده و از داخل آب  سهیل را دید که دو د سر برگرداند و 
با لبدند نگاهش می کرد. موهای خیستتی که توی صتتورتش ریدته بود بامزه 

 ا  می کرد.
 
ست. غذا درست کردم دی - م دخیلی وقته. به گوشیت زنگ زدم دیدم تو خونه 

 حوصله ام سر رفته اومدم بیرون که از اینجا سر در آوردم.
 

 سهیل با نگاهی به سر تا پای او کمی اخم کرد.
 
 این جوری اومدی تو راه پله؟ -
 



 آره خس! -
 
 رها جان اینجا مرد رفت و آمد می کنه. -
 
 خس بکنه. -
 

 سهیل اخم هایش را بیشتر در هم کشید و هشدار دهنده گفت:
 
 !رهتتتا -
 

 رها با خنده ای آرام گفت:
 
 چادر سرم بود. اومدم اینجا دیدم لباسات هست گذاشتم کنار اونا. -
 

 سهیل نفس ومیقی کشید و لبدند زد.
 
 دیگه این جوری با چادر هم بیرون نیا. -
 
 چشم! -
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 قربون چشای خوشگلت. میای تو آب؟ -
 

 خنده رها بند آمد.
 
 هان؟ -
 

 در فضای خالی پیچید.این بار صدای خنده سهیل 
 
 گفتم بیا تو آب. -
 

 رها خود  را جمع و جور کرد.
 
 خیلی ممنون. خو  بگذره. -
 

 شیطنت سهیل گل کرده و دست بردار هم نبود.
 
 خس منم گفتم بیای که خو  بگذره دیگه. -
 

 لا های رها گل انداخت و آب دهانش را قورت داد.
 
 من از شنا خوشم نمیاد. -



 
 زد و گفت:سهیل چشمکی 

 
 یه بار امتحان کن من قول میدم بدت نیاد. -
 

به غلیان افتاده بود، قلقکش می داد مثل یک دستتتت  حس وجیبی درون رها 
نامر ی. مدام بزاق دهانش را قورت می داد و دلش می خواستتت از زیر ستتلطه 

 نگاه او که پر از بازیگوشی شده بود فرار کند. بلند شد و گفت:
 
 ممکنه غذا بسوزه.من دیگه برم  -
 
 باشه. فقط اون لیوان آب پرتقالو به من میدی؟ -
 

ست پر  کند  شت. خوا سط بردا صفه نیمه آب پرتقال را از روی میز و لیوان ن
 که سهیل گفت:

 
 همون کافیه. می خوام بیام بیرون. -
 

ته چهره ا   ندی محو  یل هنوز لبد فت. ستته به ستتمتش ر مان لیوان  با ه
یوان را الجروه سر کشید و لس استدر گذاشت. رها برای خودنمایی می کرد. ل
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شد لیوان را بردارد  گریز نگاهش از پیچیدگی های قوی اندام مردانه او فورا خم 
تا به خود بجنبد  که در ورض چند ثانیه قفل محکمی دور مچش چستتبید و 

 میان جی  کوتاهش داخل آب کشیده شد.
 

شد میان هجوم سش برای چند ثانیه قطع  شتر از  نف پر تنش آب، اما نه از آن، بی
حصتتار دستتتان گرمی که دور تنش چستتبید و باالیش کشتتید. آب وارد مجرای 
بینی و دهانش شده بود و به سرفه افتاد. سهیل او را به سمت کم ومق تر کشید 

 و نگهش داشت.
 
 خوبی؟ -
 

 تکان آرامی به سر  داد و دست به صورت خیسش کشید و به او نگاه کرد.
 
 حاال من چطوری برم باال؟ -
 

 سهیل با خنده گفت:
 
 خودم می برمت. غصه شو ندور. -
 

چشتتمانش در اختیار  نبودند و بی اجازه به ستتمت او چرخ می خورد. برای 
گریز به دنبال پله هایی می گشت که بی شک در قسمت هایی نصس شده بود. 



ستدر کناره ها را گرفت حرکت کن سوی ا شان در آن  ست با دیدن سهیل د د که 
 دور کمر  انداخت و او را به سوی خود کشید.

 
 کجا؟ -
 

شرایط خا  روی  ست او را میان آن  شیانه کوبش گرفت. گرمای د قلبش وح
 کمر  حس می کرد.

 
 برم باال. -
 

 سهیل او را چرخاند و با لبدند موهایش را از روی صورتش کنار زد.
 
 مگه می ذارم. -
 

و کشید. آب دست و پای تند حرکت کردنش را می کمی وقس رفت. باز او جل
 بست.

 
 شنا بلد نیستم. -
 
 خودم یادت میدم وزیزم. -
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 سهیل اذیت نکن بذار برم. یهو یکی میاد زشته. -
 
شگی نمیاد. همه می دونم من تا  هر این جا رو قرق می کنم. در  - اوال که هی

 ثانی نمی دونی اذیت کردنت چه لذتی داره.
 

دن با پیش آم… اگر می گفت تنش نمی خارد برای کمی شیطنت اما دروغ بود 
سمت مدالف  شید. زیر آب رفت و به  سهیل مکث نکرد و خود  را وقس ک
شتتنا کرد بلکه دستتت او نیفتد، اما لباس های تنش با این که کم و ستتبک بود، 
مانع از حرکت سریعش می شد. هنوز به پله ها در سمت دیگر نرسیده بود که 

محکم او برای چندمین بار دور تنش قفل شتتد و به تنش چستتبید. روی دستتت 
 آب که آمد نفس نفس می زد. سهیل با خنده دست به صورتش کشید.

 
 که شنا بلد نیستی، نه؟ -
 

چند بار پلک زد تا آب چشتتمانش را اذیت نکند. خنده هم در این میان پاپی 
 لس هایش شده بود.

 
 بگم ببدشید حل میشه؟ -
 



س ستش روی کمر او ابرو باال سهیل  ر  را خم کرد و همزمان با حرکت نرم د
 انداخت.

 
نچ! برای منی که دنبال بهونه م واسه تنبیه کردنت هیچ اشتباهی قابل گذشت  -

 نیست.
 

داشت مسحور چشم های او می شد که با پیش آمدن صورت او سر وقس برد. 
 بازی ا  گرفت.

 
 می خواستم بیام تو آب.قبول نیست. تقصیر تو بود. من ن -
 
 این دیگه حقی بود که گردنم داشتی. -
 
 ِا اگه ندوام قبول کنم؟ -
 
 این بار دیگه شرمندم خوشگلم. -
 

ست محکم نگهش  سهیل خوا شید.  صورتش پیش رفت و باز رها وقس ک باز 
دارد اما او از اندام  ریفش استفاده کرد و از زیر دستش در رفت. نتوانست یک 

شید و این قدم حتی د سمت خود ک سهیل پایش را گرفت و او را به  شود و  ور 
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 ه ا  کوتاه اما نفسب*و*ستتبار پیش از حتی نفس گرفتنش کار خود را کرد. 
 بر بود. جدا که شد خندید.

 
 دیگه در نری ها! -
 

 به چشم هایش نگاه کرد. لبدند روی لس هایش نقش زد.
 
 تو که هر کاری می خوای می کنی. -
 
 ن مافاته.جبرا -
 
 داره سردم میشه. برم؟ -
 
 تازه شیطون شدی، کجا؟ خودم گرمت می کنم. -
 

گل ستتر او را از پشتتت ستتر  باز کرد و موهای خیس رها روی شتتانه هایش 
 ریدت. دسته ای از موهایش را به دست گرفت و بو کشید.

 
 وطر موهات، وطر تنت، دیوونه کننده س. -
 



سرخ بود که باال سرخ  شم هایش  شم های تس کرده او قفل  چ چرخید و در چ
 زد.

 
 قراره باهام چی کار کنی تو؟ -
 

صله ای نبود.  شم هایش زل زد. پر از خواهش بود. هیچ فا دل رها لرزید. به چ
ستتهیل حلقه دستتتش را دور تنش تنگ تر کرد و دستتت دیگر  روی گونه او 

باض  ، انقنواز  گونه سر خورد تا روی لبش رسید. حرکت تند قفسه سینه ا
جان.  مه هی بل این ه قا تاد م ندام محکمش را حس کرد. داشتتتت پس می اف ا
احستتاس می کرد میان دریایی از مذاب گرفتار شتتده استتت. انگشتتتان ستتهیل 
وسوسه کننده روی کمر  سر خورد. چشم هایش بسته شد و بی اختیار به تن 

او  خواستتتن و کوره ای او چستتبید. داِغ داغ بود. انگار لحظه به لحظه به قله 
ست.  شک سد مقاومتش در هم  شت.  سر بردا خواهش می رسید. زنانگی ا  
دستش به نواز  کتف و موهای او رسید. در پیچ و تاب موهای خیسش داشت 
وشق و لذت را با هم تجربه می کرد. برای لحظه ای سهیل فاصله گرفت. نفس 

قتی تابش با هایش منقطع شتتد. دوستتت داشتتت هم فرار کند و هم بماند اما و
ستن با هم در وجود  غوغا  شرم و هیجان و خوا یک حرکت او از تنش درآمد 
کرد. دیگر نه اختیاری برای ستد کشتیدن مقابل خواستتن داشتت نه هیچ دژی 
ست  ستادگی می کرد. با کمال میل خود  را د سهیل ای مقابل آن همه هیجان 

 او سپرد.
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**** 

 
درد می کرد. نگاهی به چهره خود موهایش را مرتس باال بستتتت. کمی بدنش 

درون آینه انداخت. دوباره اتفاقات  هر در ذهنش تداوی شتتد. لا هایش گل 
انداخت. فورا نگاهش را گرفت و لس تدت نشتتستتت. هنوز رویش نمی شتتد 
شید. با این که  شدت خجالت می ک شود. به  سهیل رو به رو  بیرون برود و با 

بود، اما دیگر برایش فرقی نمی کرد. هنوز حرمت هایی میانشتتتان باقی مانده 
فاصتتله را تمام شتتده می دید. هر چند که اگر در آن فضتتای خا  نبودند و 
شتترایط طور دیگر رقم می خورد، نمی توانستتت مانعی بر آن همه اشتتتیاق و 

ه های او که ب*و*سهیجان و خواستن شود. باز تنش داغ شد. باز نواز  ها و 
شدت هیجان بود می آمیدت، درونش ولوله به پا گاها به خشونت و تبی که از 

کرد. این روی ستتهیل را ندیده بود. حتی با تس تند شتتس ازدواجشتتان. انگار 
تمایل رها به تس و هیجان او هم دامن زد. از خود  هم شتترم می کرد که با 
ست و باز تمنایی  ش سته ای گوشه لبش می ن یادآوری این لحظات لبدند ناخوا

 می کرد. وجیس درونش غوغا
 
 منو بیرون تنها گذاشتی اینجا به چی می خندی؟ -
 



ستتر  را ستتریع باال گرفت و به چهره خندان ستتهیل نگاه کرد که شتتانه به 
سرخ  صورتش دوید و  شایش می کرد. حس کرد خون به  چهارچوب زده و تما

 شد. نگاهش را دزدید.
 
 هیچی. دارم میام. -
 
 نشستی که هنوز! -
 

 موهایش را بهانه کرد. بازشان کرد و برس را دست گرفت.بلند شد و دوباره 
 
 میام االن. -
 

چند لحظه بعد برس نرم از میان انگشتانش بیرون کشیده شد و به سمت سهیل 
برگشتتت. صتتدای آرام او دلش را لرزاند. تازه فهمیده بود چقدر این صتتدا را 

 دوست دارد.
 
 نکنه ازم دلدوری رها؟ -
 
 نه! دلدور واسه چی؟ -
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 پس چرا نگام نمی کنی؟ -
 

 دزدکی نگاهش کرد و لبش را محکم گاز گرفت.
 
 …راستش … خس  -
 

شترت طوسی او را با ناخن  سته تی آب دهانش را قورت داد و مارک نایک و برج
 به بازی گرفت.

 
 روم نمی شه! -
 

سهیل با لذت و  سباند.  سینه گرم او چ سر  را به  همین جمله کوتاه را گفت و 
 حکم فشار  داد و با خنده ای آرام گفت:محبت م

 
قربون خجالتت برم. دو ستتاوته واستته این بیرون نمیای؟ می دونم من چقدر  -

 روح و روان خودمو شاد کردم که بی جنبه ام؟
 

 رها خندید. سهیل دست زیر چانه ا  برد و صورتش را باال گرفت.
 
 آوردی؟ اون زیر داری به من می خندی؟ می بینی چه بالیی سرم -
 



رها دوباره لس به دندان کشید ندندد. هنوز هم نگاهش از او فراری بود. سهیل 
 دست به لبش کشید و از تی  دندان رهایش کرد.

 
 ی منو گاز نگیر. الزمش دارم.م*س*تانقدر این جام  -
 

تنش از شتدت هیجان بی حس شتد. چقدر بی جنبه شتده بود. معترض گفت 
 ثار  کرد.سهیل و سهیل جونم غلیظی ن

 
 سرخ میشی آدم وین هلو می خواد گازت بگیره. -
 

 سر  خم شد که رها وقس کشید و فوری گفت:
 
 گاز نگیری ها! -
 
دیگه حیوون با وفا که نیستم خوشگلم. گاز گرفتنم شرایط مطلوب می خواد.  -

 دوست داری بگم چه شرایطی؟!
 

 شیطنت سهیل تمامی نداشت. خود  را کنار کشید و گفت:
 
 نه خیر. می دونم. -

http://www.roman4u.ir/


 
 سهیل خندید و بازیگوشی را از سر گرفت و به طرفش رفت.

 
 بدت که نمیاد، هوم؟ -
 

چشمانش گرد شد. بازداشت نگاه های چند ساوت پیش سهیل تکرار می شد. 
 لبدند  هم همان بود. فوری دستانش را سپر کرد و گفت:

 
 سهیل! اذیت نکن! -
 

گرفت و باز فقط مهر را منعکس کرد. همان  لبدند سهیل از آن شیطنت فاصله
شش  سمتش رفت و باز آغو ستانش را باز کرد. رها با کمی تعلل  ستاد و د جا ای

 شد مامن امنی برای لحظاتش.
 
 رها راستشو بگو. اذیت میشی؟ -
 

 آرام و صادق گفت:
 
 نه! -
 
 …پس ازم رو نگیر. می دونی حالم چقدر بد میشه. هنوز حرفای اون شبت  -



 
 مکث کرد و کمی وقس رفت. نگاهش کرد. ومیق و با محبت!

 
 …هنوز کامم تلز میشه از حرفایی که شنیدم ولی  -
 
 مامانم همیشه میگه وشقی که بعد از ازدوا  به وجود میاد مقدس تره. -
 

شمانش.  ست چ سهیل برق زد. چراغانی بود در پیچ و خم یک د شم های  چ
   فرو رفت.صورت رها میان قاب دستان مردانه ا

 
تو وشتتق اول و آخر منی رها. فاصتتله ها اذیتم می کنه. دنبال بهانه ام برای  -

شکستن طلسمش. یک ماهه دارم کنار نفس می کشم. وطر تنت و بو می کنم، 
سم.  سته ت پا پیش بذارم، چون می تر شتر از خوا ولی به خودم اجازه ندادم بی

سمت غارت  شه و روحت می ترسم بهم وادت کنی. می ترسم ج سته ام  خوا
 ازم دور بمونه. قلبت باهام راه نیاد.

 
 چشمانش در مردمک لرزان چشم های او دو دو زد.

 
 قلبتو واسه خودم می خوام. -
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 رها دست روی دستان او گذاشت و با ب ش گفت:
 
 تو خیلی خوبی سهیل. بهتر از هر چی که تو ذهنم بود. -
 

 ید.ب*و*سو را سهیل چشمانش را بست و نرم پیشانی ا
 

 باز به چشم هایش نگاه کرد و آرام گفت:
 
منتظر اشاره چشماتم رها. تا چشات و برقش یه دست نشه این دل آروم نمی  -

 شه. وادت نمی خوام ازت. وشق می خوام. پابند نیاز نشو. پابند محبتم شو.
 

شتن کند. حق  ست دا ست که اوتراف به دو سیده ا ست وقتش نر هنوز می دان
شق بی نظیر بود. لبدند زد و خود  را باال این  شق مقابلش فقط یک و مرد وا

 ید و گفت:ب*و*سکشید. گونه گرمش را 
 
ست  - سهیل. اون موقع می فهمی دو شم  شق تو رد  می خوام از خط قرمز و

 داشتن یعنی چی. امتحانمو جوری پس میدم که به خودت شک کنی، نه من!
 

د. چقدر دنیا در آن لحظات که نفس لس ها و چشتتم های ستتهیل با هم خندی
 های او را نفس کشید زیبا بود. فقط مال خود  بود.

 



 با صدای زنگ در سر وقس برد و خندید.
 
مدم زیر قول و قرار خط  - تا نیو یا بیرون  نداشتتتیم. زود ب حل  خروس بی م

 قرمزمون بزنم.
 

صری کرد تا ب سمت میز رفت و آرایش مدت سهیل رفت. به  رون یرها خندید و 
شید.  صفحه ک شت روی  سر چرخاند و انگ شی آمد.  صدای ویبره گو برود که 
شت و  شد. درونش انگار دیگ زهر برگ ست و پایش کرخت  شماره د بادیدن 
شد  شوم لحظه ی خوبش.  شد ج د  تلدی تمام دنیایش را پر کرد. یک آدرس 

 تردید اثبات محبتش. چشم هایش را محکم روی هم فشار داد و تایا کرد.
 
 میام. -
 

و بعد تلفن را خامو  کرد. مطمئن بود این دیدار اولین و آخرین دیدار استتت. 
 صدای سهیل را شنید.

 
 وزیزم، مهمون داریم. -
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با  ما  نا را در مجاورت ستتهیل دید و تعجس کرد ا با این که دیا بیرون رفت و 
خوشتترویی خو  آمد گفت. کمی به نظر  حضتتور دیانا وجیس آمد اما به 

 د  نیاورد و برای بردن وسایل پذیرایی به آشپزخانه رفت.روی خو
 

 مش ول ریدتن چای بود که سهیل وارد آشپزخانه شد.
 
 چی کار می کنی؟ طوالنی شد. -
 

 نیم نگاهی به سمتش انداخت و با لحن آرامی گفت:
 
شتتما برو پیش مهمونمون. شتتاید مجبور باشتتی جبران کم لطفی و کم کاری  -

 کنی.
 

گاهش کرد. به طرفش رفت و ستتر مقابل صتتورت رها خم کرد. ستتهیل کمی ن
بازی  به  بار احستتتاس دختر جوان را  های گرمش امروز برای هزارمین  نفس 

 گرفت:
 
 متلک میگی خوشگله؟ -
 

 اما او به وکس دقایق پیش کمی تلز شده بود.
 



 نه خیر! یادآوری حقیقت می کنم. -
 

ور کمر او انداخت و کامال او سهیل بی محابا ولی کنترل شده خندید. دست د
 را به خود چسباند.

 
شیطونه میگه  - شانس آوردی. زبونت بدجوری قلقلکم میده. امروز ندورمت 

سابی از خجالتت  شم و وذر دیانا رو بدوام. بعد ح االن بی خیال مبادی آداب 
 در بیام.

 
 لبدند کم جانی زد.

 
 زشته سهیل! دیانا تنها نشسته. -
 

دستان او بیرون کشید و با برداشتن سینی بیرون رفت. استرس بعد خود  را از 
شان  شده واکنش ن بدی به جانش افتاده بود. یاد گرفته بود تا از چیزی مطمئن ن
ندهد اما شتتتاخک های زنانه ا  تکان خورده و مو  منفی از حضتتور دیانا 
شت اما همین که می  سهیل خبر ندا دریافت می کرد. از جز یات رابطه ا  با 
دانست روزی گزینه ازدوا  پر رنگی برای او بوده بس بود. افکار منفی و موذی 
ضمن  ست و  ش ذهنش را کنار زد و پس از تعارف چای در مبلی نزدیک دیانا ن

 خوشامد گویی مجدد گفت:
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 خانواده خوبن دیانا جان؟ -
 

دیانا فنجان چای را برداشتتتت و پا روی پا انداخت. انگار لبدند وضتتو جدا 
 ی چهره این دختر بود.نشدن

 
خیلی سالم رسوندن. ببدشید که بد موقع مزاحم شدم. راستش سهیل دیگه  -

 واقعا ستاره سهیل شده. اینه که مجبورم واسه پیدا کردنش مزاحم شما بشم.
 

ضووی را محترمانه  ست مو شش نمی آمد. انگار می خوا چرا از لحن دیانا خو
م! این که هنوز هستتت، برایش توی صتتورتش بکوبد. یک شتتعار بلند و محک

فرقی نمی کند سهیل همان پسر وموی محبوب مجرد  باشد یا متعهد به زنی 
دیگر. نباید ضتتعف نشتتان می داد. حس می کرد دیانا تک به تک حاالتش را 

 آنالیز می کند. پس با لبدند و لحنی کنترل شده گفت:
 
سهیل ب - شم. بلکه  شحال می شه برایاختیار دارید. از دیدنتون خو  هونه ای با

 آشنایی بیشتر.
 

 لبدند دیانا ومیق تر شد. سیاست دخترک را در دل ستود.
 
 ممنون. به هر حال فعال نمی شه زیاد مزاحم تازه وروس و داماد شد. -



 
 بسته ای از کنار پایش برداشت و به سمت رها گرفت.

 
 برسم. ناقابله ولی دور از ادب دیدم برای مرتبه اول دست خالی خدمت -
 

سابی از  شت ولی ح شکر کرد. توقع ندا سمه برنز زن و مردی ت رها با دیدن مج
 دیدن مجسمه خوشش آمد. دیانا آلبومی بیرون آورد و به سمت سهیل گرفت.

 
 اینم طرح آخرین کارام. ومو گفت بیارم تو ببینی. -
 

ستتهیل خم شتتد و آلبوم را گرفت و دل رها در برخورد انگشتتتان آن ها به هم 
لرزید. انگار گستتل های درونش تکان خوردند وزلزله به پا شتتد. فقط همین 
ضوح  شان برای چند ثانیه کوتاه از همه بدتر بود. به و برخورد نبود. مکث نگاه
لبدند دیانا و سگرمه های درهم شده سهیل را دید که انگار دلش می خواست 

 حرفی بزند و نزد.
 
 خس! کی خبر میدی؟ -
 

 ه رد کرد.سهیل یکی دو صفح
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 طرحای نهاییته دیگه، نه؟ -
 
 مشکلی داشت بگو ت ییر  میدم. -
 

 سهیل آلبوم را بست و روی میز گذاشت.
 
 باید تمرکز کنم بعد بهت میگم. -
 
 سهیل نشه داستان آخرین طرحم که خودت خرابش کردی ها. زود بگو! -
 

 سهیل سیبی باال انداخت و وقس نشست.
 
 نی یه موقع می بینی از زیر دست منم در میره.دقت کن وقتی طرح می ز -
 
 وجس رویی داره! -
 

دل روده رها از این همه صمیمیت داشت به گره می خورد. آخه دیانا چه ربطی 
به کار ستتهیل داشتتت! برای اثبات حضتتور  نیازی به یک تلنگر ما بین آن ها 

 اد.بود، اما سهیل فرصت را از پرسیدن سوال او گرفت و خود  توضیح د
 



بعضتتی از طراحی های جدید فر  های ستتفارشتتیمون با دیاناس رها. البته  -
 همیشه کارا  رو دستمون می مونه از بس مزخرفه!

 
 لحن سهیل جدی بود اما دیانا خندید.

 
 واسه همین دست از سرم بر نمی دارن شرکتای دیگه، نه؟ -
 
 املن اونا. طرح نمی دونن چیه! -
 

 و خنده ا  گسترده تر شد.دیانا به رها نگاه کرد 
 
 شوهرت خیلی بی انصاف رها. -
 

 رها لبدند مضحکی زد.
 
 نمی دونستم هنرمندی! -
 
 هنر چیه؟ مگه نمی بینی چی میگه؟ -
 
 شوخی می کنه. -
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 ایشون همیشه شوخی شوخی حال منو گرفته. -
 

 سهیل خندید و گازی به سیبش زد.
 
 حر  ندور. میوه بدور. -
 

شد و ذهنش به چند ماه پیش دیانا موزی برد ش ول تکه تکه کردنش  شت و م ا
 برگشت.

 
 شوخی می کنی؟ -
 
 نه! مگه مرض دارم؟ -
 

 با ناباوری نگاهش کرد.
 
 …اما من  -
 

 سهیل قدمی به سویش برداشت و آرام گفت:
 
 ببین دیانا، من واقعا متاسفم، اما این رابطه تموم بشه بهتره. -



 
 دیانا با ب ش گفت:

 
 …که من بهت وابسته شدم. حاال که  حاال -
 
 قرارمون همین بود از اول، نه؟ -
 
آره، آره همین بود ولی تو دو ماه پیش به من گفتی کم کم رابطه مون رستتمی  -

 میشه.
 

 سهیل دست پشت گردنش کشید و رو برگرداند.
 
 …ببدش دختر ومو. نشد. یعنی  -
 

 نگاهش کرد و با مکثی کوتاه افزود.
 
 م.واشق شد -
 
 میگم منم یه طرح سفارشی دارم. خراب نمی کنی بهت بدم؟ -
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 دیانا ب ضش را قورت داد و از گذشته فاصله گرفت.
 
 چه طرحی؟ -
 
 حاال بهت نشون میدم. ببین می تونی از پسش بربیای. -
 

 تکه ای موز داخل دهانش گذاشت.
 
 سعیمو می کنم. -
 
 م.پس اومدی واسه طرحای نهایی بهت نشونش مید -
 
 باشه. -
 

 دیانا به رها که مثل همیشه کم حرف بود نگاه کرد و گفت:
 
 فردا می خوام دووتت کنم به یه جمع دوستانه رها. رومو که زمین نمیندازی؟ -
 

 رها تکان خورد.
 
 فردا؟ -



 
 اوهوم. نکنه کار داری؟ -
 
 …نه! کار خاصی که ندارم ولی  -
 

 دیانا بی تعارف دستش را گرفت و گفت:
 
قول میدم بهت خو  بگذره. دیگه باید ستتهیل منو با بهونه تو ببینه. نه تو منو  -

 …با بهونه اون 
 

 رها در منگنه گیر افتاده بود. نگاه دیانا هم وجیس بود و اصرار  وجیس تر.
 
 آخه فردا با سپیده قرار داشتم. -
 

 گوشه ابروی دیانا باال رفت.
 
مگه کار خاصی داشته باشی که در جمع ما صمیمیه. جا واسه همه هست.  -

 اون صورت مزاحمت نمی شم.
 

 سهیل مداخله کرد.
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 به نظر من برو رها. -
 

سورن دوباره چه می کرد! اگر این  شد. چرا همه چیز به هم می پیچید. با  بدتر 
 بار هم نمی رفت ممکن بود آبروریزی راه بیفتد.

 
! قول میدم بهت خو  ستهیل این جوری ازت بله نگرفته ها خانم خوشتگله -

 بگذره.
 

به  اهر کالم او طنز داشتتتت اما نیش تیز کنایه ا  رها را آزرد. خود  را به 
 خدا سپرد.

 
 فقط میشه بگی چه ساوتی؟ -
 
 صبح میریم تا سه و چهار بعد از  هر. -
 

 پس می توانست برای ساوت پنج و شش با سورن هماهنگ کند. لبدندی زد.
 
 باشه. مزاحم میشم. -
 
 …اختیار داری افتدار میدی. خودم میام دنبالت. به دوستتم بگو که  -



 
 معلوم نیست سپیده بیاد. باشه صبح بهت خبر میدم. -
 

 دیانا برخاست و تعارف آن ها را برای شام رد کرد.
 

 با نگاهی به محیط سر سبز و شاد باغ لبدند زد و به دیانا نگاه کرد.
 
 اغ!فکرم به همه جا رفت جز یه ب -
 
 چرا؟ -
 
 دلیل خاصی نداره. همین طوری گفتم. -
 
 قراره این جا نهار بدوریم بعد بریم باغ پرندگان بچرخیم. -
 
 باغ پرندگان لویزان دیگه؟ -
 
 آره، رفتی؟ خیلی خوشگله! -
 

 لبدند تلدی زد.
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 آره، منم اون جا رو دوست دارم. خصوصا قسمتای مدور میان باغو. -
 

بود که متوجه ت ییر لحن رها نشتتود. اصتتال او را با خود همراه  دیانا تیزتر از آن
چک هم  ته کو ند. از همین نک که خیلی از مستتتا ل را زیر و رو ک آورده بود 

 نگذشت اما ماهرتر از آن بود که لو دهد. بازیگر متبحری بود.
 
 معلومه تو هم مث من خاطره های خوبی داری. -
 
 …یه بار بیشتر نرفتم اونم با  -
 

 یک دفعه مکث کرد و نیم نگاهی به چشمان کنجکاو دیانا انداخت.
 
با ستتپیده و چند تا از بچه های دانشتتگاه. بیشتتتر از اون که از باغ دیدن کنیم  -

 خندیدیم.
 

 دیانا خندید تا نقاب به چهره کنجکاو  کشد.
 
با  - بار  یه  جایی میریم هیچی نمی فهمیم. فقط  مام همین جوری هستتتیم. 

 م و تونستم بفهمم اصال کجا رفتم.سهیل رفت
 



نا  حاال مطمئن بود دیا عد از  هر.  مان نوع دیروز ب کان خورد. از ه باز ت رها 
 هدفی دارد.دیانا کوتاه نگاهش کرد.

 
 فکر می کردم می دونی من و سهیل بیشتر از یه دختر وموو پسر ومو بودیم. -
 

نست، اما توقع این به وضوح رنگ رها ت ییر کرد. می دانست. خوب هم می دا
به رو آوردن را نداشتتت. این قدر راحت و بی پروا! پاهایش برای ادامه مستتیر 
یارییش نکرد و ایستتتاد. دیانا بالفاصتتله درک کرد و جمله ا  را صتتلح جویانه 
ست جو بدی برایش  ست حاال که رها مهمانش ا صالح کرد. دلش نمی خوا ا

 رقم بزند.
 
خا - قت وروس  یه و بد نکنی  که برخوردمونو دیدی. بیشتتتر فکر  نم! دیروز 

 دوستیم تا فامیل.
 

ید خودتی، اما هنوز از این رابطه  رها لبدند کجی زد. دلش می خواستتت بگو
ست. این که  صر می دان صه مدت شید فقط یک خال ای که دیانا به رخش می ک
ضیح بهتری  سهیل تو شاید خود  سهیل بود، همین!  دیانا انتداب خانواده برای 

که بدهد. به ساختمان قدیمی ساخت میان باغ رسیدند. دختر جوانی به داشت 
استقبالشان آمد. انگار از قبل هم خبر داشت که دیانا مهمانی همراه خود دارد. 
شنا  شامد گفت. بعد از آن دیانا رها را با همه آ شرد و خو ستش را ف به گرمی د
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ستان  شش دختر از دبیر ستارت خوردکرد. دقایقی بعد فهمید اکیا این  ه و تا ا
عد از  که ب نازی زده می شتتتد  یدار بوده استتتت. فقط حرف از ستتتا پا به االن 
ازدواجش کمتر در این محافل مجردی حضتتور پیدا می کرد که با وجود رها و 
سر  ستان دیگر بر  سر خواهد زد. دو شتر  شدنش گفت که بی شرط پایه ثابت 

ار، به بازار کهنه میشه دل آز ساناز ریدتند و همگی متفق القول شدند نو که بیاد
اما دیانا با خنده میانه گیری کرد و حرف و شرط ساناز را با این تشابه که هر دو 
متاهل هستتتند، ماستتت مالی کرد. فرناز دستتت دور گردن ستتاناز انداخته و با 
لودگی ادوا می کرد که او هم چیزی از متاهل ها کم ندارد و ستتاناز می تواند 

سر  اطالوات بگیرد و سوژه ناب پیدا کردند برای بر  درد و دل کند. خالصه که 
و کله هم کوبیدن و خندیدن. احستتاس غریبگی رها هم فقط نیم ستتاوت طول 
سپیده  ساس کرد چقدر جای  شود و اح ست با آن ها اخت  شید و زود توان ک
صمیم گرفت اگر بار دیگر به  ست. همان موقع ت شور خالی ا میان این جمع پر 

دووت شتتد، ستتپیده را هم بی خبر نگذارد.تا بعد از  هر همه چیز این محفل 
شدند که تلفن رها  خیلی خوب پیش رفت و کم کم برای بیرون رفتن آماده می 
زنگ خورد. با دیدن نام سهیل لبدند زد و با وذرخواهی کوتاهی از جمع بیرون 

 رفت.
 
 -خو  می گذره؟ -
 

 جات خالی، آره!
 



 جس پرسید:سهیل خندید که رها با تع
 
 چرا می خندی؟ -
 
 مطمئنی دوست داری من اون جا باشم؟ -
 
 نه! بیام خونه به حسابت می رسم. -
 

 سهیل بلندتر خندید.
 
 چرا؟ -
 
 حاال. خودت کجایی؟ -
 
 اومدم خونه. میگم اگه خسته ای بیام دنبالت؟ -
 
ام. زنم مینه! تازه داریم میریم بیرون. بعد از اونم میرم یه ستتر به ستتپیده می  -

 باشه؟
 
 تو که گفتی سپیده امروز کار داره و اال باهات می اومد! -
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آره خس، صبح می خواست یه سر بره دانشگاه ولی بعد از  هر وقتش آزاده.  -

 حاال اگه مشکلی داری نرم.
 
 نه! به کارت برس. فقط باهام تماس بگیر خودم بیام دنبالت. -
 
 باشه. -
 

مکالمه ا  خورد خداحافظی را کوتاه کرد و به شماره با بوق هشداری که میان 
 چشمک زن روی صفحه نگاه کرد. نه! سورن دست بردار نبود.

 
 نمیای داخل رها جون؟ -
 

هیجان زده به پشت سر  نگاه کرد و لیال را دید. مسدره بود ولی از این شماره 
 د.بدون نام هم هراس داشت. دست و پایش را جمع کرد و لبدند مضحکی ز

 
 چرا، االن میام. -
 
 بچه ها تقریبا آماده رفتنن. گفتم بیای. -
 
 باشه. مرسی. -



 
ماس ستتورن تلفنش را روی  تداوم ت با  تاد.  بال لیال راه اف ماس کرد و دن رد ت
ستتایلنت گذاشتتت ولی لرز  داخل جیس مانتویش هم دلش را می لرزاند. 

د و بع” ر قرارمسر ساوت شش س“واقبت با یک پیامک خود  را راحت کرد. 
 تلفنش را خامو  کرد.دیانا خندید.

 
 امان از دست تو شیما. چه گیری هم داده! -
 

 فرناز رها را نشان داد.
 
 خود  اومد دیگه. از خود  بپرس. -
 

 رها با تعجس و کنجکاوی نگاهشان کرد.
 
 چیزی شده؟ -
 

 فرناز گفت:
 
 ؟تو چیزی یادت نمیادشیما مصره که تو رو قبال جایی دیده و می شناستت.  -
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 رها به شیما نگاه کرد و لبدند زد.
 
نه متاسفانه، ولی خس تو دانشکده هنر درس می خونم. هنوز یه ترم دارم. تو  -

 دانشجوی اون جا نیستی؟
 
 نه ولی دختر خالم هست.ساناز با خنده برخاست. -
 
حتما شتترح چشتتای خوشتتگل رها رو بهت داده االن فکر می کنی دیدیش  -
 بال.شیما مشتی به او زد.ق

 
 گمشو تو هم. همه رو مثل خودت گیج فرض کردی؟ -
 

 سپس رو به رها با لبدند گفت:
 
 شاید شباهت  اهری باشه، بی خیال. حاضر میشی بریم؟ -
 

رها کیفش را برداشت و اوالم آمادگی کرد. وقتی برگشت هنوز شیما کنجکاوانه 
 ه شد.نگاهش می کرد که باوث خنده خود  و بقی

 
**** 

 



 ساناز دست به کمر ایستاد و هن هن کنان گفت:
 
بترکی دیانا. خبر مرگت می ذاشتتتی یکی از اون ونا رو ستتوار شتتیم. از نفس  -

 افتادم.
 

 دیانا بی خیال دست هایش را ب ل کرد.
 
 -…دهن منو باز نکن دیانا که  -راه برو بذار پات باز شه. -
 

 ار شیم. ون ندیده!خس می خوای برگردیم پایین ون سو
 
 مگه مثل تو خر کله مو گاز گرفته؟ -
 
 منظور؟ -
 

ساناز با چشم و ابرو به رها اشاره کرد. نفسی گرفت و کنار دیانا به راه افتاد.آرام 
 زیر گوشش گفت:

 
یا تو ستهیلو نمی خواستتی و سترکار  گذاشتته بودی یا به مرگیت شتده که  -

 هووتو تو جمع کشیدی.
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 زن سهیل شدم خودم بی خبرم؟ هوو؟ من کی -
 
 داشتی می شدی. -
 
 به هر حال نشد. یه رابطه ساده بود که به هم خورد. -
 
 من تو رو نشناسم میرم می میرم دیانا. -
 
 چه خوب! تو این قحطی شوهر روزبه هم گزینه خوبی میشه. -
 
 خاک تو سر بی غیرتت. بی ناموس شدی حسابی رفته.-
 

 دوباره پرسید: دیانا خندید که ساناز
 
 …جون ساناز راستشو بگو دیانا. نکنه می خوای بینشون اختالف بندازی و  -
 

 با نگاه تند و تیز دیانا ساناز باد  خوابید.
 



شم،  - ست با ابله! مگه مرض دارم؟ رها دختر خوبیه فقط می خوام باها  دو
شد  شرمندتم تموم  سهیلم هر چی بود همون موقع که گفت دیانا  سه همین!  وا

 من.
 
 تو یه سال معطلش بودی، همین؟ -
 
خودم خواستتتم. از اول گفت فقط به حرمت قول و قرارای بزرگ ترا بیا به هم  -

ستگاری برام اومد  ستیم به ازدواجم فکر کنیم. هر خوا شاید تون صت بدیم.  فر
هار چنگولی روی  عد من چی می گفتم؟ چ کارم نبود. ب بد برخورد نکرد. طلب

نگ مینداختم؟! احساس و قلبی که تو چند تا برخورد واسه یه کدوم احساس چ
سهیل بودم، فقط اندازه یه  سال با  زن دیگه رفت به چه دردم می خورد؟ من یه 
دوستتت بهش نزدیک شتتدم نه وشتتق. رها با یه برخورد ستتهیلو دچار کرد، اما 
سهیل ته دلش  ست خورد، چون  ستن من به بن ب رابطه ما با تمام تال  و خوا

 اضی نبود. واسه همینم دلش لرزید و رفت. تقصیر هیچ کسم نبود.ر
 
 یعنی اگه االن سهیل جدا بشه و برگرده طرف تو، بهش نه میگی؟ -
 

ساکت ماند و فقط  ست. این بار  دیانا لس باز کرد دوباره چیزی بگوید اما نتوان
 دقیقه ای بعد وصبی گفت:
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دیگه یه دوست و پسرومو ه، نه بس کن این چرندیاتو ساناز. سهیل واسه من  -
 بیشتر. بجنس که با تن پروریت خیلی از بچه ها وقس موندیم.

 
قدم هایش را تند کرد و بی توجه به اوتراض ستتتاناز جلوتر راه افتاد، اما هنوز 
دلش غوغا بود. اگر ستتهیل جدا میشتتد چه؟ محال بود! با آن وشتتقی که به رها 

شت محال بود. مگر دلیلی برای یک  سهیل پیدا دا شق یک طرفه  ست وو بن ب
می شد. سهیل مرد تحمیل شدن نبود. مرد خودخواهی نبود. زیر بار هیچ منتی 

 …نمی رفت. حتی اگر از نوع وشق باشد. حتی اگر رها باشد. حتی 
 

سری تکان داد تا افکار موذی راحتش بگذارد. خود  را گول می زد. فقط می 
 ن! اما فقط این نبود.خواست سر از کار رها در آورد، همی

 
پارک شتتتدند. صتتتدای آشتتنایی تعجبش را  چند دقیقه بیشتتتر نبود که وارد 
برانگیدت. برگشتتت و در کمال حیرت دید اشتتتباه نمی کند و شتتیما مشتت ول 

 گفتگو با سپیده است. سپیده تازه متوجه رها شد و ابرویش باال پرید.
 
 وا! سالم رها. تو این جا چی کار می کنی؟ -
 

 هم را فشردند و رها گفت: دست
 
 با دوستان اومدیم. تو چی؟ -



 
 من با دخترخاله هام بودم. حاال بعدا واست میگم. -
 

 همان موقع شیما قدمی نزدیک تر آمد.
 
 گفتم قبال دیدمت رها. نگو با سپیده دیدمت. -
 
 کجا که من یادم نمیاد؟ -
 

 سپیده مداخله کرد.
 
ستاژ آینه همو دیدیم. تولد منم اومد. یادت شتیما دخترخاله رکستاناس. تو پا -

 اومد؟
 

تکه های پازل داشت کنار هم جفت و جور می شد. رکسانا، شیما، تولد سپیده 
و ستتورن! وای نه! از این بدتر نمی شتتد. رنگ که از رخ رها پرید، چشتتم های 
شیما حتما  شت.  سی می گ سپیده هم در اطراف به دو دو افتاد. انگار دنبال ک

شت گیج سورن ر سر  دا شت، چون در آن خرید با هم بودند.  ا هم به یاد دا
شت. با این  ست کمی از رها ندا سپیده هم با خبر از ماجرا حالش د می رفت. 
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حال سعی کرد سر رشته در رفته کالم را به دست گیرد تا از نگاه پر سوال شیما 
 در امان بمانند.

 
 این رها همیشه گیج می زنه. یادت نیومد؟ -
 

 صدای رها خفه به گو  رسید.
 
 چرا، چرا یادم اومد. چه خوب یادت مونده شیما. -
 

 شیما با لبدند گفت:
 
یکی از ویژگی هام همینه. اگه واسه یه لحظه هم کسیو ببینم محاله مرتبه بعد  -

صورتت بچه گونه  سال پیش  ستثنا بودی. خس دو  ببینمش و یادم نیاد. تو هم ا
 …اثیر میذاره. واسه این بود شک کردم و تر بود. ازدوا  خیلی ت

 
یک لحظه شتتیما مکث کرد و چشتتم هایش جمع شتتد. انگار موضتتوع تازه ای 
یاد  آمد که نگاهش بین رها و ستتپیده چرخید. قلس رها داشتتت از کار می 
شت، اما دقیقا  سورن را هم به خاطر دا شیما  ست بود.  سش هم در افتاد. حد

 خترها بود.نمی دانست همراه کدام یک از د
 
 اون روز یه آقایی باهات بود سپیده. بند به پا  بستی یا نه؟ -



 
انگار یکی محکم به سینه رها کوبید و چشم های سپیده رنگ و حالت خاصی 

 گرفت.
 
 با من؟ کی؟ -
 

 شیما لس هایش را جلو داد.
 
 توا! همون روز که با رها دیدمتون دیگه. یه آقا خو  تیپه باهاتون بود که دس -

 …به سینه وقس وایستاده بود و تماشامون می کرد و 
 
 سورنو میگه سپیده! -
 

 چشم های سپیده دیدن داشت.
 
 میزگرد گذاشتید؟ -
 

آمدن دیانا به این آشتتفته بازار آخرین چیزی بود که رها خواستتتت، ولی آمد. 
 خیلی زود به سپیده معرفی شد و شیما خندید.
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 رها بهتر یادشه ها! -
 

 اه معناداری به رها کرد و گفت:سپیده نگ
 
 تورمون پاره بود بندو آب دادیم. -
 

 شیما دست هایش را به هم زد.
 
 ای جان! آدرسی، تلفنی چیزی از  نداری؟ طناب ما محکمه المصس! -
 

 لبدند تلدی به لس رها و حتی سپیده آمد.
 
 بیدیال شیما جون. از این کیسا زیاده. -
 
 ت داری.خوشم میاد هنوز رو  غیر -
 

مد نبش های رها یکی در میان می زد. نمی  میان این کالم های در رفت و آ
 دانست بابت چه، اما راضی بود و نبود و دلش درگرو ساوتی دیگر بود.

 
 ساکت کنار سپیده راه افتاد. سپیده دستش را گرفت.

 



 رنگت مثل گچ شده بود ضایع! -
 

 ضایع! کم ترین واژه ای که الیقش بود.
 
 ه ساوت دیگه میرم ببینمش.ی -
 
قل داری رها؟ هر کی گفت  - خه تو و پادت؟ آ که می  با وجود این ج دی 

دنبالم بیا باید وین جوجه ای که دنبال ننه   میره پشتتتش راه بیفتی؟ نمی گی 
 …سر از کارت دربیاره که 

 
سته، چی غلط! فقط  - شم. نمی دونم دیگه چی در ست باها  با سهیل خوا

 ورن از رو سر زندگیم کنار بره.باید سایه س
 

 نگاهی به ساوتش انداخت. این بار نباید دیر می شد. نباید رد می شد.
 
 بیا بریم سپیده. -
 

 تا سپیده به خود بجنبد رها دستش را باال گرفت و گفت:
 
 دیانا جان! من با سپیده میرم کار دارم. به سهیل گفتم خودم بر می گردم. -
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 دیانا نزدیک آمد.

 
 می خوای باهات بیام؟ -
 
نه، زنگ … ممنون با ستپیده میرم خونه شتون، از اون جام آژانس می گیرم یا  -

 می زنم سهیل بیاد.
 

 دیانا با لبدند دستش را فشرد.
 
 ممنون که اومدی. -
 
 ممنون از شما. خیلی بهم خو  گذشت. -
 
 پس دفعه بعد پیش پیش با سپیده دووتی. -
 

 را کج کرد.لبدند زورکی لس هایش 
 
 حتما! بازم مرسی. به همگی سالم برسون. -
 
 !س*و*ستو هم پسر وموی گل ما رو ب -



 
 فرناز گفت:

 
 مدلشو مشدص کن دفعه بعد جای خالی بپرسیم. -
 

شت  ست پ سری نثار فرناز کرد و د شد و دیانا خاک تو  شان بلند  صدای خنده 
 رها گذاشت.

 
 برو به کارت برس وزیزم. اینا بی شعور و شوهر ندیده ان دیگه. -
 

شتند. حوصله پیاده روی نداشت.  صلی برگ سمت در ا خداحافظی کردند و به 
ست.  ش شید گویان راه باز کرد و ن شلوغ بود اما با آمدن اولین ون ببد با این که 

 سپیده دست سرد  را گرفت.
 
 …هنوز وقت داری نری رها. از همین جا بهش تلفن بزن و بگو که  -
 
شه - شه. باید این نمی  سم از دل من کنده  سپیده. باید این ا شه  . دیگه نمی 

حس سر بریده شه. باید ثابت شه که سورن اشتباه بود. نمی خوام خوشبدتیمو 
 با سهیل از دست بدم.

 

http://www.roman4u.ir/


 به چشم های مرطوب سپیده نگاه کرد و تکرار کرد:
 
 نمی خوام سهیلو از دست بدم. -
 

انش را بست. سپیده سر به وقس تکیه داد و سپیده دست او را فشرد و رها چشم
لث می  یه این مث ید هر زاو با قطره اشتتتک گوشتتته چشتتمش را گرفت. چرا 
صدای آخی بلند  ست. بی آنکه  شک ضلع یک مدل  سه دل در هر  ست؟!  شک

 شود، اما این ضلع آخر ترس داشت.
 
 مطمئنی رها؟ -
 

لش را روشن کرد سر تکان داد. از درون می لرزید ولی مصمم گفت آره!. موبای
 و همان موقع پیامی آمد.

 
 من منتظرم رها. کجایی پس تو؟ -
 

ب ضش را قورت داد و از سپیده خواست بماند تا بازگردد. سپیده سر تکان داد. 
 خواست مراقس خود  باشد و زود برگردد.

 



شه می  ضا همی ستوران انداخت و زیر لس ذکری گفت. بابا ر نگاهی به نمای ر
کمی که پیش رفت جوانی با اونیفرم سرمه ” دلت آروم می گیره. ذکر بگو“گفت 

 ای و زرشکی مقابلش ایستاد.
 
 خو  اومدید سرکار خانم. راهنماییتون کنم؟ -
 

 آب دهانش را قورت داد و سعی کرد مسلط رفتار کند.
 
 نمی دونم از قبل میزی رزرو شده یا نه، ولی قرار دارم. -
 
 چند لحظه اجازه بدید. -
 
 ت و برگشت پیش خدمت دو دقیقه هم نشد.رف
 
 خانم ستوده؟ -
 
 بله! -
 

 دست به قسمت انتهایی سالن کشید و گفت:
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همراهتون در قستتمت آزاد و لژ خانوادگی منتظرتون هستتتن. راهنماییتون می  -
 کنم.

 
تشتتکر کرد و در پی پیش خدمت جوان به راه افتاد. هر قدمی که بر می داشتت 

شدند. بی انگار یک نفس به م ضای باز رستوران  شد. وارد ف رگ نزدیک تر می 
 آنکه نفسش تازه شود قلبش گرفت. هنوز نمی دانست پایان این راه به کجاست.

 
سنگ  شدند. آب هایی که از  صنووی  شاری م نزدیک میزی مدور در جوار آب
ما در  هایش را پر از خنکی می کرد، ا یه  ید ر با دت  های تزیینی فرو می ری

 فتار بود که آب زمزم هم خنکش نمی کرد.جهنمی گر
 

صورتش حتما  ست هایش از آرنج تا و زیر  شناخت. د سورن را  سر  شت  از پ
قفل بود، مثل همیشه. مگر می شد مردی را که بیشتر از دو سال روز و شس به 
شنید و نه حس نفس  صدای قلس می  سد! دیگر نه  شنا شید ن یاد  نفس می ک

سورن وط شت. انگار  شیدن دا شناخت که چند قدم مانده ک ر تازه او را هم می 
به رسیدن رها سر برگرداند. نفس رها رفت. خود  بود. او که ایستاد زمان هم 

 ایستاد. انگار نه انگار که دقایقی پیش چه اوترافی کرده بود.
 

شد که روزی آرزویش بود و حاال کا شنی  شم های رو  ب*و*سخیره همان چ
 شس های زندگیش.

 



سز با پیش آ سالم گفتن هیجان زده او را آرام پا شید و  مدن او نگاهش را پس ک
داد. تقریبا روی صندلی شیک پشت میز مدور داشت از حال می رفت. سورن 
تشکری کوتاه از پیش خدمت کرد و با دادن سفارشی او را دور کرد. خود  بی 

 درنگ روی صندلی جاگیر شد و تند گفت:
 
 باالخره اومدی! -
 

به خ به کنکا  چهره مرد رها  ود  جرات داد و ستتر بلند کرد. چشتتمانش 
مقابلش پرداخت. هیچ ت ییری نکرده بود. انگار پدته تر شتتتده بود. موهایش 
کمی کوتاه تر از قبل و صتتورت همیشتته صتتافش با اندکی ته ریش مزین بود. 

باز دو گوی براق و ستتیاه پیش چشتتمش … چقدر به چهره ا  می آمد ولی 
 ”واشقتم رها.“و از گوشه جانش صدایی جی  کشید تصویر کشید 

 
 چقدر ووض شدی رها! -
 

صدای سورن بود که به گوشش رسید، اما نگاه سهیل هنوز هم پیش چشمانش 
 بود. آب دهانش را قورت داد و نگاه دزدید.

 
 خیلی چیزا ووض شده. -
 

http://www.roman4u.ir/


 جبران می کنم. -
 

 و سر می کشید گفت:با ب ش و نگاهی که میان خیسی مردمک هایش به هر س
 
 چیو؟ -
 
 نبودنمو. یه سال نبودم که همه ومرم کنارت باشم. -
 

شانده  ستانش را پو سفیدی که د ستکش گیپور و  ستانش در هم پیچ خورد. د د
 بود هم داشت خفه ا  می کرد. دستکشی که شد یک پرده بر حقیقت.

 
 …گفتی بیا، اصرار کردی بیام و اال  -
 

 کرد و کنار  نشست.سورن فورا صندلی ووض 
 
رها! به من نگاه کن. می دونی که واستتم چقدر وزیز بودی و هستتتی. هر جا  -

 …رفتم، هر کاری کردم واسه این بود که 
 
 فایده نداره. -
 
 تو منو نگاه کن. -



 
شت. انگار به تن  ستش گذا ست روی د سورن د شمان رها که باز فرار کرد،  چ

تش را پس کشتتید و روی ستتینه ا  رها برق وصتتل شتتد و با واکنشتتی تند دستت
 گذاشت.

 
 …سورن  -
 
 چرا این جوری می کنی؟ -
 

 رها نفس ومیقی کشید. انگار اکسیژن به م ز  نمی رسید، اما وقت تنگ بود.
 
 دیگه این کارو نکن. -
 
 چرا؟ -
 

 رها سر برگرداند و سورن افزود:
 
 ل المصسمی دونم حساسی ولی دلم برات تنگ شده بود بی معرفت. این د -

… 
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نیومدم حرفای گذشتتته رو تو گوشتتم تکرار کنی ستتورن. نیومدم اوتراف کنی  -
هنوز دوستتتم داری. نیومدم بدونی هنوزم حستتی بهت دارم. اومدم ازت بدوام 

 …واسه همیشه بری! واسه همیشه فرامو  کنی و 
 

 سورن کالفه به سمتش خم شد.
 
ی ه؟ اصل مطلبو بگو که چچی تو چشاته که ترسوندتم. تو صدات چی پنهون -

 شده بد شدم؟ وقتی می دونی نفسم برات میره!
 

شم های مرد  ست چپش مقابل چ سرخورد و د شش  ستک شتان رها روی د انگ
مبهوت مقابلش باال آمد. حلقه تعهد  به ستتهیل بند دل و غرور مرد مقابلش 

 را پاره کرد و صدای آرامش ناقوسی بر سر او کوبید.
 
 ازدوا  کردم. -
 
سبز  ر شه  شد و نگاه همی سورن تکثیر  شمان  سفیدی چ سرخ درون  گه های 

رنگ شتتس شتتد. انگار از پنجره به طوفان نگاه کرد. انگار کبود می شتتد. انگار 
داشتتت می مرد. قفستته ستتینه رها تند تند حرکت می کرد. چه مرگش بود! چه 

ن رچیزی روی سینه ا  کوه شد و به بند کیفش چنگ انداخت فرار کند که سو
بازویش را کشتتید و تقریبا روی صتتندلی پرت شتتد. ترستتید. لرزید و نگاهش 

 میدکوب چشمان کبود او شد.



 
این مزخرفات چیه ستتر هم می کنی؟ فکر کردی من خرم؟ اینم بازی جدید  -

 …حا  بابای محترم و 
 

 با ب ش و ترس کمی وقس رفت.
 
 بس کن سورن. تو حق نداری به خانواده من توهین کنی. -
 

سورن دست هایش را باال نگه داشت. انگار می خواست تظاهر به خونسردی 
 و آرامش کند یا نه دنبال تظاهر به آرامش می گشت.

 
خیلی خس، خیلی خس، معذرت می خوام. حق با تو ه. زده به ستترم دارم  -

 چرت و پرت میگم. مثل تو که مزخرف تحویل من دادی، خس؟
 

 کرد. صدای رها میان ب ش و دلهره گیر
 
 …حقیقت زندگی من مزخرف نیست. دروغ نیست. من  -
 
 حرفشو نزن رها. می دونی من دیوونم. -
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 اشک های رها سرازیر شد.
 
 …من ازدوا  کردم. شوهرمم دوست دارم. من  -
 
 تو غلط کردی! -
 

شد و با واهمه به او زل زد.  سکه مبدل  سک سورن زد هق هقش به  با دادی که 
در آن دقایق تنها چیزهایی بود که بی اهمیت بود. دلش می  نگاه های اطرافیان

خواست فرار کند. دلش یک آغو  امن می خواست. دلش سهیل را خواست. 
 …چقدر سورنی که روزی همه خواهشش بود غریبه بود. ناآشنا بود و 

 
 برخاست و قدمی پا پس کشید.

 
از سر زندگیم همین که گفتم. واقعیت همینه. واشق شوهرمم. تو هم دست  -

 بردار. تو رو خدا دیگه سراغمم نگیر.
 

قدم هایش را مقابل چشم های حیرت زده او وقس می کشید و حرف هایش را 
زد. بعد هم به دنبال دستتت محکم و راهنمایی غیبی قدم هایش تند شتتد و به 
شده بود هق هق.  سکه ا   سک ستوران دوید. دوباره  سمت در خروجی دوم ر

ستن بود و دوباره دوباره راه و بی ستن و ندوا شبیه هم بود. دوباره گیج خوا راهه 
شمانش را گرفت. مثل زندگیش  شک بود که راه نگاهش را تار کرد. مه تمام چ ا



که در مهی غلیظ داشتتت فرو می رفت این میان. در ضتتربه های پراکنده نبش 
د. واحساسش، سهیل بیشتر پا می کوبید تا سورنی که چند دقیقه پیش کنار  ب

چقدر دوید، نمی دانست! نفسش داشت تمام می شد. سپیده را دید. خواست 
ساند و اگر  صفر ر سروتش را به  سان تمام  نفس بگیرد که دیوار تمام قد یک ان
دست به کاپوت ماشینی نمی انداخت االن صاف در آغوشش بود. چشم های 

ستاد  شد قلبش برای ثانیه ای ای شیده  سش که باال ک سیده و خی تیجه ا  و نتر
سرخ  شتد بازدمی پر لرز چند مرحله ای از ستینه ا . چشتم های مه گرفته و 
ستتورن همه چیز را به بدترین نحو ممکن به صتتورتش کوبید. با تک قدم او دو 

 قدم وقس رفت و سپیده به طرفشان دوید.
 
 سورن واسم دردسر درست نکن. بذار برم! -
 

 یش باال افتاد.چشم های سورن تنگ شد. دست ها و شانه ها
 
 بری؟ کجا؟ به همین سادگی؟ -
 

 …بعد این همه بدبدتی که دوباره کشیدم و 
 
 من مجبورت کردم؟ -
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شید؟  - شید؟ مگه بی کس و کاریمو به روم نک مگه بابات بدبدتیمو به روم نک
رفتم اونی بشتتم که زبون حا  رضتتا رو ببنده. که نتونه بگه تو الیق آوردن استتم 

 …. که دختر منم نیستی
 
 تصمیم خودم بود، ربطی به بابام نداشت. -
 
 پس من چی؟ هان؟ -
 

 از داد او دست روی گو  هایش گذاشت و سپیده نفس زنان سر رسید.
 
 چه خبرته سورن؟ داری سکته   میدی؟ -
 

 سورن به سمت او انگشت تهدید کشید.
 
 تو ساکت شو! تویی که شدی شریک دزد و رفیق قافله. -
 

 پیده کبود شد.رنگ چهره س
 
 من بهت گفتم نمی خواد ببینتت. نگفتم؟ -
 



رها گیج تر از آن بود که به مکالمه آن ها اهمیت دهد. با کف دستتت اشتتک 
 هایش را کنار زد.

 
 
 
 
 
حق داری ناراحت باشتتی ستتورن. من معذرت می خوام. بابت تمام اون دو  -

نشتتد. ستترنوشتتت ستتال! همون روزایی که پا به پات اومدم و تال  کردم ولی 
 …نذاشت. من مقصر نیستم. من 

 
سورن چنگی میان موهای انبوه و خو  حالتش زد. انگار می خواست از ریشه 

 هم بیرونشان کشد.
 
 یه؟ب*و*سخدایا! این چه خوابیه؟ چه کا -
 

 رها جرات پیدا کرد باز حرف بزند.
 
 …هر چی خاطره بود خط بزن. بذار  -
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 د.دوباره با داد او از جا پری
 
 حاال؟ حاال که به خاطرت تا خرخره تو لجن فرو رفتم؟ -
 

 رها گیج نگاهش کرد و سورن نزدیکش شد. با مکثی چند ثانیه ای گفت:
 
 دروغ گفتی، آره؟ داری بازیم میدی، نه؟ -
 

 اشک های رها دوباره سرازیر شد.
 
 …نه به خدا! من  -
 
 طالق بگیر. -
 

کوبیده شد. چشم هایش سیاهی رفت. برای  انگار با باتوم برقی بر فرق سر رها
حفظ تعادل چنگ به اطرافش انداخت تا تکیه گاهی بیابد. ستتپیده بازویش را 
گرفت اما چشتتم های رها از چشتتم های مصتتمم ستتورن کنده نمی شتتد. واژه 
شت. باز  شد. انعکاس بدی دا سر  اکو  شاید در  طالق چندین بار، هزار بار 

سر   شت.  سر بر دا سهیل  تکان خورد. واژه کم جان نه لس هایش را خیال 
تکان داد. سدت به گو  رسید، اما سورن شنید و تا خواست قدمی دوباره به 
سمتش بردارد رها به سمت دیگر خیابان دوید. سپیده لحظه ی آخر به او رسید 



و در تاکسی را گرفت، اما سورن سر جایش ایستاده بود و فرار او را تماشا کرد. 
قدم های دخترک کشیده شد. مشتش رو کاپوت ماشین فرود آمد و دلش دنبال 

 گوشی ا  را بیرون کشید.
 

شماره ای آشنا وارد کرد اما تماسش ریجکت شد. وصبی پشت فرمان نشست 
شد.  شاخ  شاخ به  سفید رنگی  شین  اما همین که از پارکینگ بیرون آمد با ما

 روی ترمز کوبید.
 

ور سر  می چرخید. اصال نمی شنید سپیده حالش بد بود. انگار دنیا داشت د
 چه می گوید تا لحظه ای که دستش را کشید و با داد گفت:

 
 با توام. مگه کری رها؟ کجا میری؟ گوشیت صد دفعه زنگ خورده! -
 

صدایش خفه بود. انگار زیر آب گیر کرده  شکیده ا  را تکان داد.  لس های خ
 و نای نفس کشیدن نداشت.

 
ابمو بده. منو می خواستتت به پول بده؟ خود  گفت پول برا  بابام باید جو -

 …مهم نیست، اما سورن 
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چرا خودتو زدی به اون راه رها؟ ستتورن توقع پس زدن تو رو نداشتتت. توقع  -
نداشتتت جا  به این زودی، با یه نقش محکم تر و پر رنگ تر، با یه مرد دیگه 

سکته م شار ناراحتی  شت از ف شه. دا شتتو زندگیت پر ب ی ی کرد. توقع چی دا
 از ؟

 
دستش را پس کشید و راه افتاد. سپیده که دید حریفش نمی شود جلوتر حرکت 
کرد و به جای آیفون خانه پدری رها، آیفون منزل حماد را زد. صتدای یلدا چند 
شفته  شد، اما حال بد و آ سعی کرد لبدند بزند و آرام با سپیده  دقیقه بعد آمد. 

نیتور کوچک هم معلوم بود تا یلدا ستتراستتیمه و نگران رها از داخل همان ما
 بپرسد:

 
 رها، خوبی تو؟ -
 

 سپیده فوری گفت:
 
 یلدا جون تا خاله زهرا نرسیده درو باز کن لطفا. -
 
 وای ببدشید! بیاید تو. -
 

 سپیده دست رها را گرفت و ملتمس گفت:
 



 ا. خس؟بریم پیش یلدا. یه کم آروم شو بعد میریم خونه مامانت این -
 

دیگر حرفی نزد و دنبال ستتیپده راه افتاد. یلدا باالی پله ها منتظر ایستتتاده و با 
دیدن آن ها چند پله پایین آمد. با دیدن چهره بی رنگ و روی هر دو دختر آرام 

 پشت دستش زد.
 
 خدا مرگم بده. چتون شده شما دو تا؟ -
 

شد ت صه را اما مگر می ست مالی کند ق سعی کرد ما که های آهن را در سپیده 
آب حل کرد! داخل خانه که شتتدند یلدا با دو لیوان آب میوه بازگشتتت. یاستتین 
شود تا  ست هایش را گ ستاده بود و بر و بر نگاهش می کرد. فقط د مقابل رها ای
سپیده فوری  شیند اما  ست بن سمت آغوشش بدود. یلدا خوا کودک بدندد و به 

 لیوانش را سر کشید و برخاست.
 
 د من اینو بذارم آشپزخونه یه لیوان آبم بدورم. خیلی گرممه.ببدشی -
 

چشتتمکی به یلدا زد و ستتر به ستتمت آشتتپزخانه انداخت. یلدا فورا داستتتان را 
 گرفت و گفت:

 
 پس بذار بیام بهت بدم. یز ساز یدچال کار نمی کنه. -
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نفهمید چند دقیقه گذشت اما یاسین دو ساله در آغوشش کالفه شد و دست و 

زنان بیرون آمد. دستش از زیر شالش میان موهای خیس از ورقش فرو رفت  پا
شرد. انگار دنیا چرخ و فلک بود و او در مرکز  می  ستش ف و پیشانی به کف د
چرخید و جز سرگیجه چیزی نصیبش نمی شد. چرخ می خورد و باد ناشی از 
چرخش مثل سیلی به صورتش می خورد. هر طرف سر می چرخاند یک چهره 

 بود و یک طلبکار. چرا! چرا به همه بدهکار شد؟ نالید:
 
 چرا خدایا؟ -
 
 پاشو لباساتو در بیار رها. -
 

 سر تکان داد و کمر  را به پشتی مبل تحمیل کرد.
 
 می خوام برم. بابا مثل همیشه همون ساوت نه و ده میاد؟ -
 

 یلدا مقابلش نشست.
 
سهیلم تما - ساتو در بیار. با  شو لبا ست کردم بیآره. پا شام در اد س بگیر بگو 

 اینجا.
 



 یک دفعه سیز نشست.
 
 سهیل چرا؟ -
 

 یلدا با تعجس نگاهش کرد. سپیده طرف دیگر  نشست.
 
 رها یه زنگ بهش بزن. بنده خدا از نگرانی پس میفته. صد بار زنگ زده. -
 

 سر  تند تند تکان خورد.
 
شدم از این احساس در به  نه! االن نه! باید اول تکلیف خودمو بدونم. خسته -

 درم. خسته شدم!
 

در این لحظات پر تنش، حسی و فکری آنی تصمیم می گرفت و ومل می کرد. 
شدند. به کیفش که چنگ زد یلدا  سپیده و یلدا هم بلند  ست و هم زمان  برخا

 دستش را گرفت.
 
 کجا رها؟ -
 
 پایین! -
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 …مامان با این حال ببینتت، خدای نکرده دوباره  -
 
حال منو ببین یلدا. دارم دیوونه میشتتم. کی دلش به حال من ستتوخت؟ کی  -

سینه  سینه کوبید. نه! به  شو به  سنگ خود ست؟ هر کی  منو دید؟ کی منو خوا
من کوبیدن. به دل من! به احساس من! خرد شدم. پودر شدم. نه احساس برام 

سم. از همه والم شعور، نه جوونی. می تر ست. نه  و آدم می  مونده نه حال در
سهیلو می خواد و نمی تونم  ساس خودم بدم میاد. از این که دلم  سم. از اح تر
مثل یه زن کنار  باشم. این که سورنو پس می زنم، ولی دلم پیشش می مونه. 

 …این که 
 

 دست بیز گلویش گذاشت و بلند نفس کشید.
 
 این که آرزو کنم بمیرم و تموم شه این سرگیجه ها. -
 
 یه انتداب درست ناشی نمی شه رها. پس دردت چیه؟ سرگیجه از -
 

به پشت سر  نگاه کرد و با دیدن حماد قلبش فرو ریدت. اشک هایش تازه تر 
 شد و زمزمه وار گفت:

 
 دارم می میرم حماد. -



 
حماد با نگاهی به یلدا و سپیده پیش رفت. آن ها خوب می دانستند تعصس بی 

ندازد و در حال حاضتتر بهترین جا فاصتتله ای بین این خواهر و برا در نمی ا
تسکین دهنده و گو  شنوا برای رها همین حماد است. یلدا یاسین را ب ل کرد 

 و همراه سپیده به آشپزخانه رفتند.
 

 حماد بازوی رها را گرفت و او را روی مبل نشاند.
 
 بابا اومد؟ -
 
 اومدی باها  دووا که چی؟ -
 

 با چشم های خیس نگاهش کرد.
 
قط می خوام بدونم حماد. پرستتیدن که جرم نیستتتت. نکنه حرف زدنمم ف -

 آبروشو می بره!
 
 طلبکار چی می خوای بشی وزیزم؟ -
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این که ستتورنو دنبال ندود ستتیاه فرستتتاده. مگه من خودم نگفتم دیگه نمی  -
 خوام. منو می خواست به پول شوهر بده مگه؟ می خواست منو

 
یاد حاال ب که  نه  له ک عام بس  با چی م گه من مستت کار جلو روم وایستتته ب طلب

 ی داشتم حماد؟گ*ن*ا*هبدبدتیش شدم. که داد بزنه طالق بگیر. من چه 
 

 ابروهای حماد به هم نزدیک شد.
 
شنوم که رفتی  - سم چون جوابش معلومه اما رها دلم نمی خواد ب چرته اگه بپر

 سراغ سورن.
 

 سر  را گرفتار حلقه  ریف دو دستش کرد.
 
 سرم بر نمی داشت، مجبور شدم!دست از  -
 

حماد دست به صورتش کشید و زیر لس است فاری گفت. با مکثی کوتاه به رها 
شانیش قفل بود.  شش در هم و روی پی شتان  ریف و خو  ترا نگاه کرد. انگ
سوخت. مثل  شت. دلش  شار وجیس درونی دختر جوان دا شان از ف لرزشش ن

تنه به قاضتتی نرود با همان همیشتته می خواستتت همه جانبه بستتنجد و یک 
تعصتتبات گاها غلطی که وده ای را به بیراهه می کشتتید. بیراهه جهالتی که 
رویش ستتر پو  غیرت می گذاشتتتند. غیرت هایی که شتتده بود در اطرافش 



فردی را ستتینه قبرستتتان می خواباند و باز ادوای برتری داشتتت. حالش از این 
استتم جهالت را غیرت و مردانگی توهمات به هم می خورد. از این که گاهی 

 می گذاشتند و به مرد بودنشان افتدار می کردند.
 

 دست رها را گرفت و انگشت زیر صورتش کشید.
 
 منو ببین رها. -
 

 چشم های رها زیر الیه ضدیمی از ب ش و شرم به سوی او برگشت.
 
 …می دونم کارم اشتباه بود حماد ولی  -
 
اشتتتباستتت. االن دنبال اینم نیستتتم که برم  مهم اینه خودت می دونی کارت -

 باالی منبر وزیز من. فقط از خودت می پرسم. جوابش یه کلمه است.
 

 از سهیل چقدر بدی دیدی تو این مدت کوتاه؟
 

 مردمک چشم های رها به دو دو افتاد و با صدایی خفه گفت:
 
 …سهیل  -
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 از  بدت میاد؟ -
 
 حماد حالمو بدتر نکن! -
 

ست به قلبش نفوذ کند. حماد با نگ شمان خیس رها می خوا اهش و از ومق چ
 باز سهیل را پیش کشید.

 
 حالتو به هم می زنه؟ -
 

شت تا بهترین جواب  صورتش گذا ست روی  شید و د شمانش را پس ک رها چ
شد. یک کلمه مطلق  شاند تا جی  ” نه“برای حماد با شم ها را باید پو گاهی چ

شند و از راز مگو چیزی نگوین ست دل نک شید د د، ولی این بار رها خجالت ک
و چشمانش را رو کند. این که چقدر دلش می خواهد حاال رو به رویش سهیل 

 می نشست و آرامش می کرد، نه حماد.
 

یک دفعه مثل آتشتتفشتتتانی فوران کرده که در برخورد با بهمنی وظیم دمایش 
 ز آرامش برسد ومعتدل شود، پس کشید، اما حماد فرصت نداد تا دوباره به مر

 پس کشد و با حرفش کودتای نرم دیگری به پا کرد.
 



ست  - شتنش وا ست دا سه تو اجبار نبود. همین طور که دو سهیل وا ستن  خوا
سم رها. با تموم آرومیت اگه بدوای کوهو رو  شنا ست. من تو رو می  اجبار نی

 یشتتونه ت جا به جا می کنی و نمی ذاری آب از آب تکون بدوره. فکر می کن
نفهمیدم موقعی که ستتهیل اومد نگاشتتم نکردی و بله رو دادی؟ فکر کردی 
 نفهمیدم می خوای به بابا ثابت کنی که میشه بدون سورن هم خوشبدت نبود.

 
 با نگاه گیج رها به آرامی ادامه داد:

 
سهیل اطمینان  - شد به  سدت جلوت در بیام اما می  سفت و  ستم  می خوا

ولی انگار اون چیزی که من محاستتبه کردم  کرد. این شتتد که ستتاکت موندم
 اشتباه از کار در اومد.

 
 رها با صدایی شکسته و بی غرور گفت:

 
 …به چی من شک کردی حماد؟ به  -
 

 حماد انگشت مقابل بینی گرفت و وصبی گفت:
 
 به نفس کشیدنم شک کنم به نجابت تو شک نمی کنم! -
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 پس دنبال کدوم معادله می گردی؟ -
 
شترا - سهیل. نور ا شقی کردن! نمی دونم  ساس! مرد بودن و وا ک خوبی و اح

چشم حا  صادق کجا تو رو دید که یهو سر و کله ا  تو خونه ما پیدا شد ولی 
چشتتا  داد می زد، نگاها  پر از حرف بود. این که همه جوره می خوادت. 
نه  خاطره  مه چی تموم می تونه  یه مرد ه نار  باور کنی خوشتتبدتی ک که  این 
چندان پر رنگ یه محبت گذرا رو از بین ببره، ولی چرا نشتتده رها؟ چرا خواهر 
من وقتی می دونه متعهده، وقتی می دونه اشتتتباهاتش تا چه حد اوتقاداتشتتو 

 خط خطی می کنه، اون خطا رو انجام میده؟
 
 من نمی خواستم حماد. -
 
 دیدن سورن چیز دیگه ای میگه! -
 
 داره.دیدمش تا از سماجت دست بر -
 
تو باور می کنی که سورن تو این مدت نفهمیده تو ازدوا  کردی؟ چطور یهو  -

 …سر و کله ا  پیدا شد؟ این یه سال کجا بوده و 
 
 نمی دونست حماد. می گفت بابا فرستاد  که بره و دست پر بیاد. -
 



ول کن این بهونه های مسدره رو رها. سورن از بابا نه شنید، فقط واسه دلیلی  -
 که خودشون می دونن.  اهر قصه تو و سورن با باطنش خیلی فرق می کنه.

 
احستتاستتی گنگ به ستتینه رها چنگ زد. دنبال یک بهانه برای تبر ه پدر و پیدا 

 کردن راه احساسش بود.
 
 چی؟ -
 
 نمی دونم. -
 
 حماد بگو. -
 
 به جون یاسین نمی دونم رها. -
 
 بابا که می دونه. -
 

 حماد با گرفتن مچش، متوقفش کرد و آرام گفت:خواست بلند شود که 
 
 زندگیت با سهیل چقدر ارز  داره؟ -
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 سهیل حال و آینده منه. ربطی به گذشته پر اشتباهم نداره. -
 
این گذشتتته پر اشتتتباهت، امروز، روزی که حق نداری، شتتروا بدون اجازه  -

احت شتتوهرت پا به خونه پدرت بذاری، باوث شتتده بری ستتر قرار . بعد ر
 میگی ربطی نداره؟ چرا خودتو زدی به اون راه خواهر من؟

 
 پاهای سستش لرزید. حق با حماد بود.

 
دارم بهت میگم رها. اگه سهیلو نمی خوای این گند و هم بزن و اال تو گذشته  -

ت دفنش کن. حاال بشتتین کامل با خودت فکر کن کی ارز  فدا شتتدن داره. 
سورنی که خ شته ای که سهیل و زندگیت برای  شه یا گذ شتباهات شم درگیر ا ود

 فرامو  کردنش با سهیل خیلی هم سدت نبوده.
 
 من فقط می خوام بدونم کی راست میگه؟ -
 
سیاه که از تو دور  - ست گفته و بابا فرستاد  دنبال ندود  سورن را تو فکر کن 

 بمونه. اگه انتدابت سهیله، نباید برات مهم باشه.
 
 نی بهم بگو. من فقط همینو می خوام بدونم.حماد اگه چیزی می دو -
 



من هیچی نمی دونم رها. اصرارم به بابا هم فایده نداشت و همین حرف منو  -
به تو زد. فکر کنید واستته بی پولی رد  کردم، همین! تو خودتم بکشتتی همین 
جوابو از  می شتتنوی، ولی من بهت میگم. برو بشتتین به بیستتت و یک ستتال 

ین کی برات پدری نکرده. کی غیر از محبت از  دیدی. زندگیت فکر کن. بب
 کی بدتو خواسته. برو بشین به اینا فکر کن شاید به نتیجه رسیدی.

 
 دست به چشم هایش کشید و زمزمه کرد:

 
 این شایدا منو می کشه. -
 

 حماد سر خم کرد و دلسوزانه گفت:
 
 زندگیت حیفه رها. آتیش بهش نزن سر هیچی. -
 

 خم شد. سر رها بیشتر
 
 …می ترسم سورن دوباره  -
 
 اونو بسپار  به من. حلش می کنم. -
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 می ترسم به سهیل بگم. -
 
ستن  - شتر، مثل بقیه. منتها این میان خوا ستگار بوده رها، نه بی سورن یه خوا

نذار  نه گفتی!  با مدالفت خانواده  کوتاه مدت تو هم کمی متفاوتش کرده که 
 چیزی پنهان بمونه.

 
 …یه چیزایی هست که … نمی تونم بهش بگم. آخه ولی  -
 

 با مکثش حماد دست به موهای پریشانش کشید.
 
شکلت که  - شونه. م ست که فقط مال خود تو زندگی همه زوجا ناگفته هایی ه

با سهیل حل شد، جوری که باوث اشتباهش نشه بهش بگو. البته اگه کنجکاو 
 شد.

 
 با ترس به حماد نگاه کرد.

 
 د کنجکاو شه؟چرا بای -
 

آشتتفتگی حال رها از مطرح کردن چند باره ترستتش و هر بار به نحوی معلوم 
 بود.

 



کی نیم ساوت پیش حرف از طلبکاری سورن می زد که خواسته از زندگیت  -
 جدا شی، هان؟

 
 رنگ از رخ رها پرید.

 
 ممکنه سراغ سهیلم بره؟ -
 
شه رها، اما تو  - شجاوت زندگیتو بیاگه بدواد می تونه بدتک زندگیت  مه بایه 

سالمت  کن. مثل مادری که با یه آیت الکرسی خوندن به بچش دلش قر  از 
 و حفا تش میشه. زندگیتو بیمه صداقتت کن.

 
 باز سر شرمنده رها پایین افتاد.

 
 حماد با مهربانی گفت:

 
قس خودت و  - نده. مرا ید جواب  که شتتتا یه  پیشتتگیری خیلی بهتر از درمان

 گیت با .احساست و زند
 

وقتی دید رها آرام و ساکت سر به یقه کشید. دست پشت سر  گذاشت و او 
 را با محبت به آغو  خود چسباند.
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خیالم راحته که از زندگیت راضتتی هستتتی. تا خدا و ما رو داری از هیچی  -

نترس. مثل چشتتمه ای با  که در قلس کوه طراوت زیبایی و مهرو ب ل کرده. 
شه تو هم جمال نداری. هوای مرد کوه و زن اون چ سرت نبا شت  شمه. کوه پ

شه ولی  سیل خانه برانداز می شه. ریز  کنه  شته با سهیلو دا ساس خودتو  اح
وقتی ستتد محکمی دژ بشتته مقابل ط یان اشتتتباه، اون وقت می تونی از همه 

 زندگیت و محبتتون لذت ببرید. اون بیرون خبری جز خشکیده شدن نیست.
 

 نی خواهر  زد و سر وقس کشید.ه ای بر پیشاب*و*س
 
 بهتری؟ -
 

 سر  تکان خورد.
 
 پس پاشو یه زنگ بزن بیاد اینجا شام با هم باشیم. -
 
 نه! می خوام برم خونه. -
 

 حماد اصراری نکرد.
 
 پس خودم می رسونمت. پاشو تا دیرتر نشده. -



 
**** 

 
 دست حماد را فشرد که او دستش را نگه داشت و آرام گفت:

 
نره چی گفتم رها. ستتورن دوباره ستتر و کله نشتتون داد فقط خودمو در  یادت -

 جریان بذار، خس؟
 

 به چشم های مهربانش نگاه کرد و با ب ش گفت:
 
 مرسی دادا . -
 

حماد لبدند زد و دست به گونه ا  کشید. خداحافظی کرد و پیاده شد. همان 
سروت پ سهیل با  سفید  شین  شد و ما شرقی ومارت باز  ا یچید اما بموقع در 

دیدن ماشین حماد روی ترمز زد و بی مکث پیاده شد. آشفتگی و وصبانیت از 
 چهره ا  می بارید.

 
 …رها  -
 

 سر برگرداند و قلبش ریدت. چه چیز باوث این همه آشوب شده بود؟
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با هر قدم بلند او تپش قلبش بلندتر و کوبنده تر شد. به یک قدمی ا  که رسید 

سته قدم وقس  سالم گفتنش با ناخوا سالم کرد.  صدایی تحلیل رفته  شید و با  ک
 صدای حماد هم زمان شد.

 
 چی شده سهیل؟ چقدر پریشونی! -
 

سهیل درحال فشردن دست پیش آمده حماد نگاه کوتاه و پر از دلدوری به رها 
 انداخت.

 
پریشونی که سهله! کم مونده بود سر به بیابون بذارم. چرا گوشیتو جواب نمی  -

 ی رها؟داد
 

رها نگاهش را دزدید و زیر لس وذرخواهی کرد. می ترستتید به چشتتم های او 
نده توانش را برباید و همین جا  ما ته  نگاه کند و وصتتبانیت و دلدوری ا  

 مدهو  شود. حماد با خنده گفت:
 
به من ببدشش سهیل جان! دیگه باید خانما رو شناخته باشی. دور هم جمع  -

 شون در میره.میشن گذر زمان از دست
 
 نمی دونستم میان منزل شما و اال انقدر نگران نمی شدم. -



 
 حاال که صحیح و سالم تحویل شماست. وادت می کنی نگران نشی. -
 

ست و اال آخرین کار ممکنش در  سهیل لبدند زد. معلوم بود به احترام حماد ا
شمکی  ست هر دو چ شردن مجدد د به رها آن دقایق لبدند زدن بود. حماد با ف

زد و خداحافظی کرد. تا ماشتتین پس از بوق زدن کوتاهی حرکت کرد و نگاه 
سمت خانه دوید. از پله های  شت. پا تند کرد و تقریبا به  سمتش برگ سهیل به 
اضطراری پشت ساختمان رفت تا با کسی برخورد نکند. حوصله هیچ کس را 

شت اما یک لحظه  شت. در را که باز کرد و پا داخل گذا سش از بوی تند ندا نف
شده بود،  ستر  شت هم خاک سیگارهایی که حتما پ و غلیظ باقی مانده از دود 
گرفت. هنوز هاله ای کمرنگ و خاکستری در اطراف جا سیگاری پر شده روی 
ست  میز بود. انگار ته یک فیلتر نیمه ستوخته هنوز روشتن بود. دلش نمی خوا

 شود.احساسش مثل یک فیلتر نیمه سوخته فقط خاکستر 
 
 من باید با تو چی کار کنم رها؟ -
 

بی مکث وقس چرخید. نگاه وصتتبانی ستتهیل با لحن آرامش م ایر بود. پس 
 سعی داشت خود را آرام نگه دارد.

 
 حق داری. ببدشید! -

http://www.roman4u.ir/


 
 ترسیدی بگی میدوام برم خونه داداشم، بگم بی من نرو؟ -
 
صله خو - سپیده، فا سپیده و بیهویی پیش اومد. گفتم که میرم پیش  ابام هم نه 

 فقط دو تا کوچه ست!
 
توقع داشتی زنگ بزنم از بابات بپرسم از زنم خبر داری یا دخترتو گم کردم؟  -

 شایدم می گفتم از دستم فرار کرده، هان؟!
 

لعنت به این اشک ها! انگار قطس زیر حرارت خورشید استوا رفته و قطره های 
 یس شد.آبش چکه چکه می ریدت. به آنی صورتش خ

 
 من که گفتم ببدشید. اگه می خوای داد بکش ولی این بحثو کش نده. -
 

 ابروهای سهیل به هم نزدیک شد و خود  به رها نزدیک تر.
 
 چیه؟ چرا گریه می کنی؟ -
 
خیلی دوست داری از دستت فرار کنم؟ شایدم پی به اشتباهت بردی. شایدم  -

می کنی نیستم. طالقمم بدی اصال مطمئن با ، من اون چیزی که تو فکر … 



شه. حتما اون قدر  شته با و ندی کاری بهت ندارم. دیانام می تونه به من کار ندا
 …ارز  داری برا  که منو اصال نبینه و 

 
چرا چرت و پرت میگی رها؟ جواب چند ستتاوت نگرانی من شتتده اشتتک  -

 ریدتن و حرفای بی ربط؟
 
 . اصال به من چه!بی ربط؟ باشه میشه با سکوت بی ربطش کرد -
 

 تا برگشت، سهیل دستش را محکم کشید و صدایش باال رفت.
 
 مثل بچه آدم حرف بزن رها. چته؟ دیر اومدنت چه ربطی به دیانا داره؟ -
 

خود  هم نمی دانستتت چرا این مزخرفات را ستتر هم کرده استتت. از کجا به 
 کجا رسید؟ جای این که سهیل طلبکار باشد، قصه بر وکس شد!

 
 هیچی! دارم دری وری میگم. -
 
من از هیچ دری وری و مزخرفی نمی گذرم. حرف زدی وسط راه ولش نکن.  -

 تا تهش برو.
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 نشنیده بگیر. -
 
 باشه. دیانا می تونه توضیح بده امروز چی شده. -
 

شد. فوری  شر به پا می  شت  ستاد. الکی الکی دا یک لحظه قلبش از حرکت ای
 گفت: خود  را مقابل او رساند و

 
 به جون مامانم کسی بهم حرف نزده سهیل! -
 
 پس چته؟ -
 
 حالم خوب نیست. دنبال بهونه می گردم. -
 

 سهیل خنده ای وصبی کرد.
 
 جالبه! من باید پی بهونه باشم، تو جور  می کنی! -
 

 رها قدمی وقس رفت.
 
 …خس جوره جوره. می خوای داد بزنی بزن، می خوای  -
 



شم وسط کوچه می کشیدم که تا مرز انفجار رفتم رها. نه می خواستم داد بک -
حاال که واستته پنهون کردن دلیل ب ش ستتنگینت توپو انداختی تو زمین من و 

 منتظر هوار کشیدنمی.
 

 به چشم هایش خیره شد و در کم ترین فاصله ایستاد.
 
 چت شده امروز که منو از بی خبری تا مرز جنون می کشی؟ -
 

شک صدایش خفه  دو قطره تازه ا سر خورد. لس هایش لرزید و  روی گونه رها 
 به گو  سهیل رسید.

 
 نمی خوام از دستت بدم سهیل! -
 

ستتهیل آن قدر شتتوکه شتتد که پلک هایش تکان خورد. این ستتوال و جواب چه 
ربطی به هم داشتتت؟ ربط داشتتت. یک ربط که خود  هم از آن ستتر در نمی 

توانستتت به قدم های تند رها که  آورد. مو  این احستتاس دچار  کرد و فقط
 دور شد نگاه کند.

 
**** 
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روی تدت در خود مچاله شتتتده بود و به اتفاقات و تنش های امروز فکر می 
سی پر رنگ تر انگار آمده بود  سا سورنی که بعد از مدت ها با اح کرد. به دیدن 
اما دیگر جای خالی در دلش نبود. سهیل خوب توانسته بود خال احساسش را 
ضطرابش را با یک  سته دلهره تمام روز پر ا پر کند. این را وقتی فهمید که ناخوا

 جمله به زبان آورد.
 

با نفوذ نور از الی در باز شتتده به اتاق غرق در  لمت حضتتور ستتهیل را حس 
کرد. هر چند وطر  همیشتته جلوتر از خود  خبر آمدنش را می داد. چقدر 

یم حل شتتود. چقدر کمبود دلش خواستتت در آغو  صتتاحس این وطر مال
 آرامش داشت. چقدر دلش یک حالل، مهر حالل می خواست.

 
 تدت کمی پایین رفت اما برنگشت. صدای آرام سهیل را شنید.

 
 نمی خوای بیای بیرون؟ -
 

 جواب نداد.
 
 گرسنه ت نیست؟ -
 

 سکوتش طوالنی تر شد.
 



 می خوام غذا سفار  بدم. با تو ام رها! -
 

ش تحلیل رفته بود و به انرژی احتیا  داشتتتت اما باز روحش بیش از جستتم
سکوت کرد و این بار سهیل هم مکثش را طوالنی تر کرد. دو دقیقه بعد هم باز 
تدت تکان خورد. قفستته ستتینه ا  تنگ شتتد. کا  می ماند اما انگار او هم 
خسته بود و ترجیح داد برود. چشمانش را بست و پتو را روی سر  کشید، اما 

گذشت که پتو از روی تنش پایین کشیده شد و دوباره حضور سهیل را خیلی ن
حس کرد. هیجان به تنش آمد و کمی گرم شتتد. خصتتوصتتا وقتی نیم تنه او از 
شتانش با مهربانی موهایش را به بازی  سر روی اندامش خیمه زد و انگ شت  پ

 ه نرمی روی بازویش نشست.ب*و*سگرفت و 
 
 قهری خانومم؟ رها؟ -
 

ر در خود جمع شد. سهیل از پشت سر محکم ب لش کرد و سر شانه کمی بیشت
ه هایش ریز و نرم تا زیر گردنش ب*و*ستتتا  بلوز  را کمی پایین کشتتید. 

 پیشروی کرد.
 
 …من طاقت قهر تو رو ندارم ها. یه دفعه دیدی  -
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شم  شد کمی وقس برود. لبدند  مثل چ شتن رها مکث کرد و مجبور  با برگ
 هایش برق داشت.

 
 ترسیدی؟ -
 

 سر تکان داد.
 
 بلد نیستم قهر کنم. -
 
 از دو ساوت پیشت معلومه که تو این اتاق در بسته خودتو جا کردی. -
 

 موهایش را وقس زد و نیم خیز شد که سهیل اجازه نداد.
 
 کجا؟ -
 
 مگه گرسنه ت نیست؟ -
 
 حتما ساوت یازده و نیم شس می خوای قرمه سبزی درست کنی. -
 

ست او دوباره به لحن پرخند شش د ه ا  لبدند به لس رها هم آورد. با اولین ک
 آغوشش کشیده شد و زمزمه او را کنار گوشش شنید.



 
 آدمو حالی به حالی می کنی بعد در میری خوشگله؟ -
 
 من؟ کی؟ -
 

یدن دارد. لس که به زیر گردنش کشتتید، پلک ب*و*ستت ه*و*سفکر کرد او باز 
ای بعد صتتدای جی ش بلند شتتد و ستتر او را  هایش روی هم افتاد اما لحظه

با حر   محکم پس زد. صتتتدای خنده ستتهیل آرام بود. گردنش را گرفت و 
 گفت:

 
 چرا این جوری می کنی؟ دردم اومد. -
 
شماس دیگه. یه جمله میگی آدم  - کنه همون جا قورتت بده  ه*و*سحکایت 

 بلدم.بعد فلنگو می بندی. لس چشمه بردن و تشنه برگردوندنو منم 
 

یک دفعه منظور او را گرفت و تنش از شرم داغ شد. دست زیر گلویش کشید و 
 مشت آرامش به سینه او اصابت کرد و سهیل باز خندید.

 
 نزن بابا. همین االن جبران می کنم. -
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 نمی خوام. -
 
 ولی من می خوام. -
 
 مشکل خودته. -
 
 …باشه. بعد نگی دیانا رو  -
 

 یک دفعه سر بلند کرد.
 
 …دیگه … سهیل  -
 

 دوباره آن ب ش لعنتی به گلویش پرید. سهیل سریع به حالش پی برد.
 
 شوخی کردم. -
 
 از این شوخی مسدره تر پیدا نکردی؟ -
 
 واسه مهر تایید گرفتن رو احساسی که داره فقط مال من میشه، نه! -
 



صتتدای آرامش همان ستتاحل آرامشتتی بود که دلش برایش ضتتعف می رفت. 
ستان شش هجوم برد و این برای اولین بار بود این د سمت آرام شد به  ش که باز 

قدر بی پروا برای خواستنش پیش قدم شد، اما سهیل قصدی دیگر داشت. او را 
 محکم میان آغوشش فشرد و گفت:

 
 برام تعریف کن که چته. -
 
 زود دچارت شدم سهیل! -
 
 …خودم یا  -
 
 دم نبود.چرا درکم نمی کنی؟ پس زدنت دست خو -
 
 مثل این که اوتماد نکردن زود هنگام منم به احساس تو دست خودم نیست. -
 

شانی  سهیل آرام پی سش یز زد. با ناباوری نگاهش کرد.  سا یک دفعه تمام اح
 ید.ب*و*سا  را 

 
شک اذیتت  - سایه  شه. نمی خوام  ست  ست بهم یه د سا بپرس رها. بذار اح

 کنه.
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 ی به چه دردم می خوره؟احساسی که نمی تونی درکش کن -
 
 …من واشق همه ی احساستم وزیزم اما  -
 

 او را پس زد و برخاست. با ب ش گفت:
 
حالم از این اماها به هم می خوره. از این که می خوام از این گیجی رها بشم  -

 و نمی ذاری سهیل.
 

ستتهیل آرام صتتدایش کرد اما رها با غلتیدن اولین قطره اشتتکش از اتاق بیرون 
 ت.رف
 

روی مبل مقابل تلویزیون نشست و پاهایش را ب ل کرد. کنترل اشک هایش را 
 نداشت. چرا این جوری می کرد! خود  هم وامانده بود!

 
 باز قهر کردی؟ -
 

 سر  را روی پاهای ب ل کرده ا  گذاشت.
 
 حوصله ندارم. -



 
از این مبل خوشتتت میاد؟ نکنه چون همیشتته اینجا ب لت می کنم دوستتش  -

 ی!دار
 

 کالفه بلند شد اما سهیل مقابلش دیوار کشید و نگهش داشت.
 
 گیج چی هستی؟ این که من می خوامت یا نه؟ -
 

 با سماجت نگاهش را دور نگه داشت.
 
 برام مهم نیست. -
 
 بشین حرف بزنیم. -
 
 حوصله حرف تکراری ندارم. -
 

 سر خم کرد و توی صورتش رفت که رها وقس کشید و باحر  گفت:
 
 زن بودن نشونه زیردست بودن نیست. -
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 ابروهای سهیل باال رفت.
 
 کی گفته زن زیر دسته؟ -
 
شن. پدر،  - شی می خوان با سم مرد! حاال تو هر نق موجودای خودخواهی به ا

برادر، شوهر. وقتی زنی میشی، وروسک خیمه بازی میشی. وسیله میشی، یه 
 !ه*و*س

 
صابم قدم رو می - شبت، اینم از رها کم کم داری رو او سر  ری. اون از جنجال 

 حاال که ریشه مردی و مردونگی رو بستی به رگبار توهین. اینا سرپو  چیه؟
 
شدم، اما انگار  - سته  ساس خر  کردم. واب شتباهام. این که اوتماد کردم. اح ا

باید تو م ز پوکم فرو بره که زن نباید بدواد. فقط باید خواسته شه و نباید وابسته 
ضا  شه. فق ست مث یه جنس تاریز دار تا تاریز انق شه. در سیله با ط باید و

شده دور  شتن از اون مرز تعیین  ست و به محش گذ ستفاده ا شده قابل ا تموم ن
انداخته میشتته. تو هر مرحله و دستتت هر مردی یه جور، یه مدل  لم، یه مدل 

 …حقارت و 
 

ع و نیمه جان. گریه ا  شتتده بود. هق هق و جمالتش شتتده بود کلماتی منقط
انگار حر  این مدت خصوصا روزی که گذرانده بود داشت با هم بیرون می 



ساکت  شم های  ست از زیر بند چ شت. می خوا ساس خفگی دا ریدت. اح
 شده او فرار کند. هوای آزاد می خواست. نفس می خواست.

 
تا دل پر گالیه رها  ستتهیل بی حرف نگاهش می کرد. فقط نگاهش می کرد 

 . تا به سر این قصه برسد، اما او وادت داشت بگوید و برود.خالی شود
 

تا خواستتت به وادتش و بی تفاوت به او به راه گریز بزندچ دستتت دور بدنش 
انداخت. او را به خود چستتباند و صتتورتش میان موهایش فرو رفت. رها تقال 

 کرد کنار  بزند، اما صدای او با لحن متفاوتی به گوشش رسید.
 
 !ه*و*سیره دنیایی که قدیسه خاکی ا  بشه یه وسیله برای آتیش بگ -
 

تقالی رها تمام شتد. آرام گرفت. انگار یک حس قوی آرامش به رگ و پی تنش 
تزریق شتتد. قلبش باز به تکاپو افتاد، اما خود  ستتاکت ایستتتاد و فقط اشتتک 
صورت او را باال  سهیل کمی بعد وقس رفت و  ساکت نماندند.  هایش بود که 

 . به چشم های خیس و صورت باران خورده او دست کشید.گرفت
 
شات،  - ست قربون چ اگه زن نبود بهانه ای برای خلقت نبود. این حرف من نی

حرف خود خود خداست که گفت به واسطه محمد نبود زمین، به واسطه ولی 
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نبود محمد و به واستتطه فاطمه نبود هیچ کدومو نمی آفریدم. زن بزرگ ترین 
 روی زمینه. موهبت خدا

 
لس های رها لرزید. پشتیمان بود، اما تا خواستت حرفی بزند انگشتت ستهیل 

 روی لبش نشست.
 
 بذار حرف بزنیم. باشه؟ -
 

 روی همان مبل نشست و دوباره او میان آغوشش جا خو  کرد.
 
بذار از اولش بهت بگم. از لحظه ای که صتتدای گریه یه دختر بعد از متولد  -

سه. از همون لحظه به پدر نوید میدن به خونه ت برکت شدنش به گو  می ر
ست  شت. دختر  ریفه، دو شده به شه مدوی یکی از درهای باز  اومد. مادر می
داشتتتنیه. نمی گم پستتر نیستتت، اما دختر یه چیز دیگه اس. از همون روز اول 
حواس بابا بهشتته، نگاه کستتی چا بهش نیفته. دستتت ضتتدیمی حریر تنشتتو 

درد  بیاد. اگه حصار غیرت دور  می کشه واسه اینه که  لمس نکنه که نکنه
صدفه!  ست وزیز دلم،  صار زندان نی شینه. این ح نکنه خاری به گلبرگ تنش ب
شه تا یه در زیبا پرور  بده. تا  شد کنه. بالنده ب صدفیه که اون دختر کوچولو ر

 یکی پیدا بشه قدر این گوهر بی همتا رو بدونه.
 

 با وشق نگاهش کرد. دست به صورت او کشید و



 
تا نور تن تو  - که یه روزی بشتتته چلچراغ خونه تاریک قلس یه مرد مثل من. 

شی کعبه  شس تو خواب تو ب شقم کنه. تا هر  شن کنه، گرم کنه، وا خونه منو رو
سر تا پا ناز  شت کنم. که تو  ستای سم دور تنت بگردم و  سا آرزوم و با همه اح

س شی و همه وجود من به نیازت واب سم با شی که بتر ته. که اون قدر مقدس با
یه تنت بدوره و آلوده شی. اون اتاق باید محراب ستایش تن و  ه*و*سدستم با 

 تن و مردونگی من. ه*و*ساحساس تو باشه نه جای پر کردن خال 
 

ه ب*و*ستترها نگاهش را دزدید و ستتر  را در آغو  او فرو برد. ستتهیل چند 
 کوتاه به موهای او زد.

 
سمت هر چی مرده نمی دو - شت اتهامت  شته که انگ نم امروز چی بهت گذ

ستنت  ستن غرور و ندوا شک صدم  سم ق چرخیده ولی رها، به جون خودت ق
صبح می کنم. نگات می کنم.  شبایی کنارت  ست. تو چه می دونی من چه  نی

می کنم ولی نمی تونم پا پیش بذارم برای بیشتتتر خواستتتنت، چون  م*س*تل
ریزه شتتی. این بزرگ ترین  لم به محبت تو ه، به قلس و نمی خوام وابستتته غ

روح و جستتمته. اگه قرار باشتته ما آدمام وابستتته غرایزمون باشتتیم پس اشتترف 
مدلوقاتی که با اراده تافته جدا بافته شتتده چه مفهومی داره؟ می دونم بودن و 
ستن  شون دیدن ولی ه شایدم دیدی مردایی رو که فقط مردونگی رو تو نر بودن

نایی هم که زنانگی و طراوتشون فقط توی وروسک شدنشون معنا پیدا کرده. ز
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شکنندگی رو  ستفاده می کنن چون اون  رافتو  سوء ا شتر  حاال این میان مردا بی
ندارن ولی خود اون زنم مقصتتره و اال تا اون حصتتتارو دور  حفظ کنه هیچ 

ه باز کنه. نگاهی نمی تونه از دیواره های مرز وصتتمتش بگذره مگه خود  را
 خود  پا بده.

 
 لس هایش را کنار گو  او برد و مالیم تر گفت:

 
حاال انصتتافه منی که برات بال بال می زنم و می ترستتم دستتتم آلوده بهت  -

بدوره با اون نرها یکی شتتم یا پدری که اگه بنا بر مصتتلحتی به دید تو شتتاید 
 اشتباهی کرده یه  الم تو ذهن کوچیکت بشه؟

 
 بیشتر به او فشرد و با صدایی خفه گفت:رها سر  را 

 
شه از بابام ممنونم ولی  - سهیل. از این بابت همی شدی  سم  تو نمونه بهترینا وا

… 
 
 تو به چی شک داری که نمی تونی دلتو یه دست کنی؟ -
 

دلش می خواستتت داد بکشتتد و بگوید به خود ، اما نتواستتت. هر چه کرد 
امروز  هنوز سر می کشد. هنوز نیمه نتوانست بگوید احساسی در گذشته به 

جان استتت و دلش می خواد با تمام شتتدن فاصتتله شتتان تیر خال  را به آن 



احستتاس بزند، ولی فرصتتت خوبی بود برای پرستتیدن و شتتاید خود به خود به 
 نتیجه رسیدن.

 
 چرا دیانا رو ندواستی سهیل؟ -
 

 :بدند گفتسهیل نفس ومیقی کشید و وقس رفت. رها نگاهش کرد و او با ل
 
 این همه حرف زدم. گلو تازه کنیم تا بقیه  ؟ -
 

صد  سهیل ق شد. پس  سرازیر  شوق و دلهره با هم به قلس رها  شبیه  سی  سا اح
 گفتن داشت.

 
 چایی می خوری؟ -
 

 لبدند  ومیق تر شد.
 
 دستت درد نکنه. -
 

فورا برخاستتت و به آشتتپزخانه رفت. خدا رو شتتکر ستتماور جو  بود. ستتریع 
نه  ما دت و آب جو  را رویش پی خل قوری ری با چوب دارچین دا چای  ای 
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بستتت. چند دقیقه بعد که با ستتینی چایی بازگشتتت ستتهیل هم تلفن را زمین 
 گذاشت و گفت:

 
 آخرین بار بود شام این ماه از بیرون سفار  میدم. زن گرفتم که چی پس؟ -
 

 رها در جا خشکش زد که سهیل با مکث کوتاهی بلند خندید.
 
 شبا ب لم خالی نباشه. بیا اینجا. که -
 

نگاهی به دست های باز او انداخت و سینی را روی میز گذاشت. خود  روی 
 مبل تکی نشست. سهیل کوتاه نیامد و دستش را کشید.

 
 این همه فک جنبوندم نظرم ندادی حاال با یه جمله تک می پری؟ -
 
 می دونم شوخی کردی! -
 
شه رها. ب  - شه. ربطی به یه چیزی یادت با صبح می تونه پر با ل هر مردی تا 

ضوع از  سای دوره ما. پس مو صا تو این وانف صو زن گرفتن و نگرفتنم نداره. خ
 این جا آب می خوره.

 



شت روی قلبش زد تا لبدند به لس رها بیاید و همان لبدند طعمه لس های  انگ
 گرمش شود.

 
 نگاهی به چشم های رها انداخت و خیلی جدی گفت:

 
 این جوری نگام نکن. -
 
 چرا؟ -
 
 می ترسم نتونم راستشو بگم. -
 

سهیل با این لحن حرف می زد.  رها جا خورد. مگر تا کجا پیش رفته بودند که 
 نگاهش طوالنی تر و زل تر شد که سهیل به خنده افتاد.

 
 نترس بابا، زنم نبوده. -
 

 لس پایینش را محکم به دندان گرفت تا چرت و پرت نگوید.
 
 دوست نداری نگو. -
 

http://www.roman4u.ir/


تا همین جا هم سکوتم اشتباه بوده وقتی می دونم ممکنه هر کس اون جوری  -
 که دلش خواسته داستانو برات تعریف کرده.

 
 هیچ کس حرفی به من نزده! -
 
 پس تو از کجا فهمیدی یه رابطه و حرفی این میان بوده؟ -
 

 سر  را پایین انداخت و دست هایش در هم فرو رفت.
 
خس شنیده بودم دیانا یه گزینه بوده ولی فکر نمی کردم بیشتر بوده باشه. ولی  -

 …دیروز 
 
شتباه  - ست که فکر کنی دارم رفع و توجیه ا سه این نی صد گفتن کردم وا اگه ق

می کنم، نه! تو رابطه با دیانا من خیلی اشتتتباه کردم ولی بزرگ ترین هدفم اینه 
 ن اتفاق دیروز تکرار نشه.که تو صداقتم شک نکنی و بعد از او

 
رها نگاهش کرد و ستتهیل دستتت میان موهای حالت دار  کشتتید و با نفس 

 ومیقی شروع به گفتن کرد.
 
سم های  - شمکش مرا ست تو ک شد. در شنهاد  سال پیش بود دیانا بهم پی سه 

سه ازدواجم دیاناس، چون  شتن بهترین گزینه وا سبحان. پدر و مادرم وقیده دا



، هم شناخته شده است و هم بنا بر اتفاق ایده آل هایی که مد هم دختر ومومه
نظر من بود داشتتت. یه تلنگری بهم خورد. جشتتن ستتبحان بیشتتتر بهش توجه 
کردم. خس یه مرد جوون ممکنه اول به  اهر، چهره و استتتیل یه دختر نگاه کنه 
که بفهمی  نه  مک ک نامزدی می تونه ک یه دوران  عد از اون  یاد. ب و خوشتتش ب

فت به درد زندگی می خوره یا نه! می تونه شتتریک ومر و قلبت باشتته یا نه؟ طر
 اهر دیانا رو که دیدی. بی انصتتافیه اگه از زیبایی و منحصتتر به فرد بودنش 
چشم پوشی کرد. صادقانه بهت بگم، از  خوشم اومد و فکرم سمتش رفت. 

ی می تونستتت اون چیزی باشتته که من می خوام. مدتی ستتکوت کردم و وقت
دوباره مامان پیشنهادشو مطرح کرد، گفتم باید با خود  صحبت کنم چون یه 
شرایطی دارم که باید ببینم قبول می کنه یا نه! باها  تماس گرفتم و برای اولین 
بار بعد از کالستتا  رفتم دنبالش. تو همون برخورد و دیدار اولمون بی غرور 

نتظر یه قدم از منه. بدم اوتراف کرد مدت هاستتتت والقه شتتو پنهان کرده و م
نیومد ولی رک بهش گفتم فعال والقه ا  یه طرفه استتت و من فقط به اندازه یه 
گزینه بهش فکر می کنم. اونم به پیشتتنهاد خانواده. یه خورده بهش برخورد اما 
شه تا  شتر ب شنهاد دادم که یه مدت رابطه مون بی شون نداد. پی صی ن واکنش خا

حک بزنیم، و نداریم و حتی بتونیم همو م به هم  هدی  ید کردم هیچ تع تاک لی 
سر راهش قرار گرفت بهش فکر  سه ازدوا   سبی وا اگر در این مدت گزینه منا
سه روز بعد  که باهام تماس گرفت و  صی نزد. تا دو  کنه. اون روز حرف خا
شن. قبول کردم  شرطی که همه خانواده مون در جریان با گفت قبول می کنه به 

ته خونه وموم چون بهتر بود  دالفت کنم. آخر همون هف نداشتتتت م و دلیلی 
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دووت شتدیم. یه خواستتگاری غیر رستمی صتورت گرفت و قرار شتد جواب 
شت که زمزمه  سه ماه گذ صمیم قاطعانه هر دومون. دو  شه به ت قطعی موکول ب
های مادر واستته رستتمی کردن خواستتتگاری شتتروع شتتد. اصتتال موافق نبودم. 

نا در میون بذارم و گذاشتتتم. منطقی برخورد کرد. البته ترجیح دادم با خود دیا
اون موقع به من نگفت که فقط یه ستتوی قضتتیه و در واقع نظر من مونده و اال 
یه هم وقتی دیدن خودمون  مه چیو رستتمی کنم. بق مان ه ممکن بود همون ز
صدای  شید تا  سال طول ک صبوری یک  صبر کردن و این  شکلی نداریم باز  م

و از این حرفا. ” این جوری نمی شه. دختر من شده مترسک تو“ وموم در اومد.
البته ناگفته نمونه در این فاصله دیانا خواهان هم داشت. حتی بعضیشونو خود 
من تایید کردم ولی هر بار به بهونه ای ازشتتون گذشتتت. یه حقیقت محش بود 
سی به دیانا پیدا  ساده هیچ ح ساس  شت من جز همون اح که هر چی می گذ

ی کردم ولی خس کم کم و نمی دونم چطوری همه از جریان بو بردن که ما نم
با هم نامزدیم. دوباره صتتدای ومو و این بار خانواده خودم در اومد که تکلیفو 
روشتتن کن. در این بین تنها کستتی که حرف نزد دیانا بود. همینم باوث شتتد 

یدا  کنم و نکردم، کوتاه  که منتظر بودم پ مدم و گفتبرخالف اون چیزی  م او
مدالفتی با این قضیه ندارم، ولی خواستگاری رو موکول کردم به بعد از سفری 
که قرار بود به خاطر کار قراردادی به دبی برم و بیام. همه راضی بودن و به چشم 
دیدم که بیشتر از همه دیانا. خودم با این که احساس خا  و هیجانی مثل اونا 

سفر رفتم و برگشتم نبودم ولی هماهنگ رفتار می ک ردم تا یک ماه بعد  که به 
 …و 
 



شتانش بی اختیار باال آمد و  شد. انگ مکث کرد. نگاهش به چهره رها طوالنی 
شمانش خیره  شقیقه تا روی لس های او نواز  گونه حرکت کرد. به چ از کنار 

 شد و آرام ادامه داد:
 
 تا اون شس و اتفاق دیدن تو و زلزله درونم. -
 
 ن شس و اتفاق دیدن تو و زلزله درونم.تا او -
 

 وقتی سر رها وقس رفت، متعجس نگاهش کرد. چشم هایش پر از ب ش بود.
 
 وشق و یه نگاه مال تو قصه هاس سهیل! -
 
آره! شاید واسه همینم بود که تو ذهن و دلم تو هم یه قصه شدی. یه قصه که  -

سم. به قولی که دا ستم خطت بزنم و به زندگیم بر شمایخوا سم. چ  ده بودم بر
خیالمو ببندم و چشم وقلمو دوباره باز کنم تا دیانا به چشمم بیاد. تمام حسای 
شد. یه چیزی تو  ستگاری برگزار  شه. خوا درونیمو کشتم که در حق دیانا  لم ن
ستتینه م هرهر می کرد. تنمو می ستتوزوند. ربطش دادم به هیجان. چشتتات تو 

د به خودم اوتراف کنم با یه نگاه شتتس و ستترم رفت و آمد می کرد. مستتدره بو
سال منتظرم بوده رو نمی بینم.  شده و دختری که دو  شناس  سیر یه آدم نا روزم ا
که دیدن یاسر و برای رفتن به اون پاساژ واسه خودم بهونه می کردم و گه گاهی 
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شنا پیدا کنم. چند بار رنگ خا   شونی آ شتم تا یه ن شنده ها می گ میون فرو
اهرتو به یاسر دادم ولی بعد  تو سر خودم می زدم که تو رو چه به چشاتو و  

ساله پیش روته پس زندگیتو  شی دیانا دو  شق  ستی وا سهیل! می خوا این حرفا 
بکن. اون قدر تکرار کردم و کردم که شتتد ملکه ذهنم. برخالف اوتقاداتم یکی 

سه اون سی که وا سا ست نمی دو باری که با دیانا تنها بودم برای قلقلک اح  د
یدنش پیش رفتم ولی نشتتتد. همه چی به هم ریدت. ب*و*ستتخورد تا پای 

دوباره دیدمت. دیگه نتونستم دلمو توجیه کنم. وقتی اون روز کنار ماشین حماد 
دیدمت دستتت و دلم واستته خودم نبود و به بهونه دیدن حماد نزدیک اومدم. 

زورکی جواب گفتم شتتاید تو هم بشتتناستتی ولی اون قدر تو خودت بودی که 
از شتتباهت  اهریتون فهمیدم خواهر و برادرید ولی باز … ستتالممو دادی و 

پرستتیدم تا مطمئن شتتدم. یه مدت افتادم دنبال رفت و آمدت. می اومدم ستتر 
سه پس زدنت ولی تنها  شتم وا شاید دنبال یه دلیل کوچیک می گ راهت. خس 

مه مون بحبوحه هچیزی که ازت دیدم نجابتی بود که بیشتتتر جذبم کرد. تو ه
صل نامزدی من و دیانا بودن که بعد از یک هفته همه چیو  سم مف ولنا دنبال مرا
منتفی کردم. یه قوم ریدت ستترم. از همه بدتر بهت دیانا بود. باها  رک بودم. 
شته بودم جو  سراغم. گذا شس اومد  شه می زنم. همون  ست حرفی با می دون

اورد و اومد. بهش گفتم دلم گیر کمی آروم شتته بعد برم ستتراغش ولی طاقت نی
کرده. همین! وموم مدوی شد. زن وموم وروسی نیومد. همه باهام چا افتادن 
ولی دیانا فقط با ب ش لبدند زد وقتی دید جنگیدن فایده نداره. خیلی راحت 
شبدتی محش  شرمند  کرد. حق دیانا خو قبول کرد و کنار رفت. همینم منو 

ستتید. من شتتاید می تونستتتم  اهرا زندگی خوبی بود که با من به جایی نمی ر



برا  بستتازم ولی هیچ وقت نمی تونستتتم واشتتقش باشتتم. خصتتوصتتا بعد از 
دیدارهای متوالی تو. بعد از چند وقت که گفتم واسه تو اقدام کنن دوباره جنگ 
درستتت شتتد. تنها کستتی که حمایت کرد ستتبحان و بعد  بابام بود. باالخره 

شنهاد شدن. وقتی پی ضی  باباتو قبول کردم که با دوران نامزدی مدالفه و فقط  را
وقدو قبول می کنه تو بد مدمصتتته ای افتادم. همه توقع داشتتتن یه نه بگم و 
خال ، ولی مقابل تو وقلم پیش احساسم کم آورد و قبول کردم. برام هنوز جا 
نارت بودم  که ک هایی  ظه  کار می کنم، ولی تموم لح که دارم چی  تاده بود  نیف

ی وقتی دا م سکوتت وذابم می داد، لذت داشت برام. تا بعد از ازدواجمون حت
 …و حقیقتایی که شنیدم و 

 
 گوشه لبش را به دندان گرفت و دست به پشت گردنش کشید و آرام گفت:

 
نداشتنت در وین داشتنت برام شده بود یه تاوان. شاید تاوان شکستن دل دیانا  -

صه بروک شس ولی خس نمی خوام این ق سه همینه که ام شه رها. وا س تکرار 
کنارت می شتتینم و دستتت و دلم تو او  خواستتتنت می لرزه تا روزی که بهم 

 ثابت شه دوست داشتنت از ته قلبته.
 

 دوباره نگاهش کرد.
 
 حرفی نمی خوای بزنی؟ -
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 رها آب دهانش را قورت داد.

 
 دیانا هنوز حس قبلو به تو داره سهیل. -
 
قدر کمرنگ شتتده که میاد تو خونه زندگیم و با تو دوستتتانه  مطمئن با  اون -

 رفتار می کنه.
 
 اگه فراموشت نکرد چی؟ -
 
 اون دیگه  لم به خودشه! -
 
 اگه تو پشیمون شدی چی؟ -
 

 ابروهای سهیل به هم نزدیک شد و کامال به سمت او چرخید.
 
 از چی؟ -
 

ال و جواب ها فقط  رها نمی فهمید چرا نفس هایش منقطع شده است. این سو
 مال خود  نبود. نگاهش پایین افتاد.

 



 از ازدوا  با من! -
 
 از انتداب من می ترسی یا سستی قلبم؟ -
 

 با حیرت گفت:
 
 سهیل! -
 

 سهیل برای لحظه ای مکث کرد تا نفس بگیرد سپس آرام گفت:
 
شیم - سیدیم طلبکار هم ن شرط کردم که اگه به نتیجه نر از  .من از اول با دیانا 

تا روزی که رابطه مون تموم  ندارم  همون روز محکم گفتم هیچ حستتی بهش 
شدم بجنگم. نه با غریبه، … شد ولی تو  تو چیزی بودی که به خاطرت مجبور 

شتر  شتم و دارم. چون این حس روز به روز بی ست دا با خانواده خودم، چون دو
وا می کرد من میشتته. رها اگر جای تو یه دختر دیگه مقابلم می نشتتستتت و اد

شدن. اما تو  شدم، بی حرف به تنها گزینه فکر می کردم. به جدا  بهش تحمیل 
تو نباشی حسی واسم نمی مونه. حتی اگه تا آخر زندگیمون نتونم قبول کنم … 

 کنارم آروم می گیری.
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برخاست و پشت پنجره رفت. گوشه پرده را کنار زد. به حیاط غرق در سکوت 
 ستاده خیره شد.و درختان تمام قد ای

 
می دونم خودخواهی محش کردم، اما اگه تو سکوت اشتباهتو می شکستی  -

اصتتل نبودیم. تو درگیر یه زندگی تحمیل شتتده و م*س*تحاال انقدر هر دومون 
 من درگیر یه حس سرگردون. شاید هر دومون به یه اندازه مقصر بودیم.

 
شت. سیگار را بردا سته  شد و از روی میز کنار  ب ضربه ای به پاکت خم   تک 

سر  به  ستری دود باالی  شید. دقیقه ای بعد هاله های خاک زد و یکی بیرون ک
 چرخش افتاد.

 
 حضور رها را کنار  حس کرد و صدای آرامش را شنید.

 
 چرا انقدر سیگار می کشی؟ -
 

 بی آن که به رها نگاه کند پک محکمی به سیگار زد.
 
 چیزی نمونده که ندونی رها. -
 

 روی بازویش گذاشت و گفت: دست
 



 چیزایی که گفتی رو کم و بیش می دونستم. -
 

 سهیل نگاهش کرد. طوالنی و ومیق!
 
 پس اگه چیزی هست و هنوز من نمی دونم بگو. -
 

سته وقس  شد. قدمی ناخوا ست رها پایین افتاد. قلبش به تپش تندی گرفتار  د
 کشید.

 
 چی؟ -
 
 شد؟ ب*و*سا اومدن من کاچی تو چشمات و سرت رویا بود که ب -
 

 قفسه سینه ا  هم به تقال افتاد.
 
شاید ازدواجمون یه کمی زود و وجیس اتفاق افتاده، ولی دلیلی واسه ناراضی  -

 بودن من نیست.
 

 سهیل سر تکان داد.
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 منو نپیچون. منظورمو خوب گرفتی. -
 
ن - ه که نمی نه! نفهمیدم. نمی خوامم بفهمم. تنها چیزی که االن می دونم ای

خوام تا آخر این زندگی بشینم و بشم وروسک ویترینی زندگیت. می خوام زن 
 زندگیت باشم سهیل. بذار گذشته تو گذشته مون بمونه.

 
 پس حدسم درسته. -
 

 رها اشک گوشه چشمش را پاک کرد.
 
آره! تو رو با لج انتداب کردم از لج بابام. تنها باری که حس کردم بابام داره  -

نه زور م یه لجبازی کودکا باها  لج کردم، ولی اگه می دونستتتم نتیجه  یگه 
میشتتته زندگی و خوشتتبدتی محش کنار تو، تمام ومرمو با همه دنیا لج می 

 کردم.
 
 …انتداب خودت  -
 

شان به میان بیاید.  سی دیگر جز خود صحبتی از ک ست  صال دلش نمی خوا ا
صمم بود اوتراف محبت به این کوه حس و غرور کند. ستاد و بی  م مقابل او ای

 پروا به چشمانش نگاه کرد.
 



تو وشتتقو با یه نگاه تجربه کردی ولی من دارم کنارتو به دستتتش میارم. می  -
 خوام ریشه ت تو دلم محکم تر شه.

 
 چشم های سهیل کمی جمع شد.

 
 چی می خوای رها؟ -
 

 با جسارت و بی شرم گفت:
 
 همه وجودتو. -
 

ا آب دهانش را قورت داد. دستانش روی شانه های ابروهای سهیل باز شد. ره
او نشست و کمی خود  را باال کشید. سیگار از دست سهیل کنار پایش افتاد 

دخترک که به ” دوستتتت دارم“و دستتت هایش دور کمر او قفل شتتد. زمزمه 
گوشتتش نشتتستتت تمام تنش پر از حس ستترکشتتی شتتد که انگار دیگر دیواری 

ست  سد نبود. نمی خوا صله را تمام مقابلش  شود ولی او بود که فا پیش قدم 
کرد. ستر  که پایین افتاد از دون دون شتدن پوستت تنش نیاز  را شتناخت. 
خواست بگریزد که اجازه نداد. محکم ب لش کرد. صدایش لرز  محسوسی 
داشت. لرزشی ناشی از شدت هیجان و وشق! صدای سهیل مثل یک سمفونی 

 زیبا زیر گو  رها نواخته شد.
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 جایی برای پشیمونی نذاشتی؟ -
 

 رها سر چرخاند و به چشم های پر شرر او زل زد.
 
 تا به محبتم شک داری جا واسه پس زدن داری. -
 
 به تنها چیزی که شک کردم، واقلیه! -
 

شک غلتیده روی گونه ا  را  ست که بلند  کرد ا سروی د ید و آرام تر ب*و*
 زمزمه کرد:

 
 من! کا  امشس زمان بایسته وشق -
 

**** 
 

سر  کمی باال آمد و نگاهش  شید.  شمانش ک ست به چ با قیژ قیژ موبایلش د
شته و در خواب ومیقی  سر روی بازویش گذا در اولین چرخش به رها افتاد که 
بود. لبدند به لبش آمد. اصتتال تلفن را فرامو  کرد. انگشتتتانش نرم روی تار 

شد و با احتیاط گ سر خورد. خم  ست و  ش سونه ا  را موهای او ن ید و ب*و*
وطر تنش را بو کشید. قصد  اصال بیدار کردن او نبود ولی وقتی انگشتان رها 



میان موهایش رفت ستتر  را بلند کرد. لبدند و نگاهش ومیق تر و پر لذت تر 
شد. باز دنیا چشم بست. باز زمان شرم کرد. باز وشق با دست هایی باز بر فراز 

سمان حکم فرمایی کرد. انگار شت روی  آ باز آغاز خلقت بود و آدم و حوا. به
زمین بود. مگر چیزی فراتر از رسیدن به بهشت هم بود؟! حل شدن دو محبت 
سمان  شاید فرشته ها را هم به وجد می آورد که آ سان،  شدن آغو  ان در یکی 

 این قدر یک دست لبدند می زد.
 

ست که آویزی از باالی  ش صندلی ن شک کرد و روی  سر  رد موهایش را خ
 شد و دور گردنش جا خو  کرد با تعجس به آویز قلس نگاه کرد.

 
 این چیه؟ -
 

 ید.ب*و*سسهیل خم شد و موهایش را 
 
یکی از همون رستتما که خوشتتت نمی اومد. االن باید ستتر بذارم زیر پات  -

 نفسم.
 

مه  ند  نشتتتان از ه مالش رفت. لبد بت و وشتتق او  مه مح دلش از این ه
 رضایتش بود.
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 که هدیه مو گرفته بودم.من  -
 
 اونو بذار پای ورودت به قلس حقیر بنده اما این قلس حکایتش فرق داره. -
 

 ه باران کرد.ب*و*سمقابل پای رها نشست و دست هایش را 
 
 بذار همیشه گردنت بمونه که یادت نره پای دلم بند حضورته. -
 

وسلی نگاهش را رها سر خم کرد و به چشم هایش نگاه کرد. تاللو براق اشک 
 معصوم تر کرده بود.

 
 تو پادا  کدوم کار خوب منی سهیل؟ -
 
صوم و نجابتت رها. تو خودت یه موهبت  - شمای مع شکش چ همه محبتم پی

 مقدسی تو زندگی من.
 

 اشک رها سرازیر شد. روی زمین زانو زد و در آغو  او گم شد.
 

 دست میان موهایش کشید و گفت:
 
 پاشو حاضر شو! -



 
 زم نیست سهیل.ال -
 

 سهیل اخم  ریفی کرد.
 
 اون قدرام بی سواد نیستم. -
 

 خنده آرامی کرد.
 
 چه ربطی داشت؟ -
 

 سهیل ابرو باال انداخت.
 
 یه سر به کتابای کتابدونه ام بزنی می فهمی. -
 

 چشم های رها گرد شد و تا خواست حرفی بزند سهیل با شیطنت گفت:
 
 جای خود داره.نت و تجربیات تصویری هم که  -
 
 سپیده راست میگه همه مردا بی حیان. -
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 آفرین! سپیده چه تجربه ای داره. -
 
 …سهیل  -
 
 …بابا منظورمو بد برداشت نکن. خس اگه اطالوات نباشه که یهو طرف و  -
 

 با خنده افزود:
 
واال انقدر از دور و بر به گوشتتمون رستتیده که تازه وروستتا چه شتتکنجه ای  -

 …و تحمل کردن 
 

 صدای جی  خفه ا  با آوردن نام سهیل وخنده او یکی شد.
 
حاال می خوای باز تر  نکنم بلندشو حاضر شو. یه دکتر ویزیتت کنه خیال  -

 منم راحت تره.
 
 یعنی امروز نمی خوای بری سرکار؟ -
 
ستم بندازه فایده  - سبحان د ساوتو نگاه کن قربونت برم. االن برم جز این که 

 مون باها  تماس گرفتم کافی بود.ای نداره. ه



 
باز خنده ا  گرفت اما دیگر مدالفتی نکرد و برخاستتت. مشتت ول پوشتتیدن 
مانتویش بود که درد بدی نفسش را گرفت. نتوانست روی پا بایستد و همان جا 
میز را گرفت و روی صندلی نشست. اشک در چشمش حلقه زده بود که سهیل 

 وارد اتاق شد.
 
 …آماده  -
 

 یدن رنگ و روی پریده او قدم تند کرد.با د
 
 چیه؟ چرا این جوری می کنی؟ -
 

 با صدایی خفه که می لرزید گفت:
 
 یه مسکن بهم میدی؟ -
 

 سهیل بی مکث رفت و با دو قر  و لیوانی آب میوه آمد.
 
 بگم مامان بیاد؟ -
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سر  را باال انداخت و دو قر  را با هم بلعید. احساس می کرد از شدت درد 
 و دلشوره االن است که دل و روده ا  باال بیاید. سهیل مقابل پایش نشست.

 
 مسکن قویه االن اثر می کنه. -
 

سر تکان داد و اشک هایش سرازیر شد. دلشوره بیشتر از درد حالش را بد می 
 کرد.

 
 سهیل کالفه و نگران دست به صورتش کشید و برخاست.

 
 می خوای دراز بکشی؟ -
 

 و کمی بعد با احساس درد کم تری برخاست. زیر لس نه گفت
 
 بهتری؟ -
 
 آره. نمی دونم چرا دلم شور می زنه! -
 

 سهیل کمک کرد تا مانتویش را بپوشد.
 
 ترسیدی وزیزم. و اال مشکلی که نداشتی. -



 
رها آب دهانش را قورت داد. دلش می خواستتت به ستتهیل و دلگرمی هایش 

ناراحتی و کالفگی ا  را می دید. تکیه کند. بهترین تکیه گاهش او بود ما  ، ا
 دست روی دستش گذاشت و آرام گفت:

 
 چرا کالفه ای سهیل؟ -
 
 …فکر می کردم خیلی حالیمه ولی  -
 
 تقصیر تو نیست. من یه ذره نازک نارنجی ام. -
 

سسهیل لبدند کمرنگی زد و با  صدقه ب*و* شانی ا  زیر لس قربان  یدن پی
 ا  هم رفت.

 
ش شین ن سهیل راه نیفتاده بود که تلفنش زنگ خورد. با داخل ما ستند اما هنوز 

 دیدن نام مداطبش لبدندی زد و نیم نگاهی هم به رها انداخت.
 
 به به سالم. احوال شما؟ -
 

 اما به دقیقه نکشیده حالت چهره ا  ووض شد و صاف نشست.
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 چی؟ -
 

دوباره در انگار مشتتت محکمی به ستتینه رها کوبیدند و نفستتش بند آمد. درد 
تنش ستتر برداشتتت وقتی چهره ستتهیل ت ییر کرد و نگاه آشتتفته ا  ستتمت او 

 چرخید.
 
 چی شده سهیل؟ -
 

 صدایش به زور به گو  خود  رسید، اما سهیل شنید.
 
 نگران نبا ! -
 

نگران نباشد؟ همین! پس چرا نگاهش نکرد. چرا لبدند  کدر شد؟ چرا قوت 
شید. خدا ست به گلویش ک صال کالمش رفت؟ د صیبتی در راه بود! ا یا چه م

نفهمید راه چگونه طی شتتد و اصتتال از کجا گذر کردند. یاد  رفت برای چه 
به این همه  بیرون آمده اند. چرا ستتهیل این قدر تند می رفت؟ او که وادت 
ستروت نداشتت. خونسترد و در آرامش رانندگی می کرد. زبانش نمی چرخید 

گذاشتتت بلکه بدوابد اما انگار از همین دلیل و مقصتتد را بپرستتد. پلک بر هم 
سر   ب*و*سحاال ترس از کا شمانش نمی داد.  شدن به چ دیدن اجازه آرام 

 مثل بازار شام بود و انگار هر گوشه ا  کسی هوار می کشید.



 
 وزیزم؟! خوابی؟… رها  -
 

پلک هایش باال رفت و چشمانش در اولین چرخش به چشم های نگران سهیل 
 کرد و نگاهی به اطرافش انداخت. افتاد. سر بلند

 
 کجا اومدی؟ -
 

شتانش روی لس هایش ثابت  شید و چند ثانیه انگ شانی ک ست به پی سهیل د
 ماند اما جای مکث کردن و تعلل نبود.

 
 خوبی االن؟ -
 

 بی قرار گفت:
 
 جون به لبم کردی سهیل! چی شده؟ -
 
 هیچی! یعنی اون موقع حماد بود زنگ زد. -
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سهیل ” حماد”ر کردزیر لس تکرا صدای آرام  شید اما  و ذهنش به هزار جا پر ک
 به پرنده خیالش تیر زد تا برگردد.

 
 انگار دیشس حال حاجی بد شده و آوردنش بیمارستان. -
 

رها حس کرد دستتتی بی رحم به جایی از قلبش کوبید تا نفستتش بند بیاید. 
 ورتش کشد.لحظه ای شوکه به سهیل خیره ماند تا او نگران دست به ص

 
 رها؟ گوشت با منه؟ -
 

 لس هایش لرزید. مثل دل بی تابش.
 
 …بابام … بابام  -
 

دیگر دلشتتوره نبود. دل کند از دل خود . پر و بال زدن قلبش، یکی در میان 
شدن نفسش، پر شدن سد خشک چشمانش و لبریز شدن از ترس احساسش. 

علیق نگه داشتتته بود. این ها همه وجود  را میان زمین و آستتمان به حالت ت
چطور به بیمارستان رسید و چطور مسیر سپری شد را نفهمید. فقط چشم های 
شان  ست مادر و نگاه پری سبیح چرخنده در د سرخ و ت خیس ندا را دید. چهره 
حماد و قدم رو رفتنش را که به محش دیدن رها ایستتتاد. از نفس افتاده مقابل 



ست جی  بک ستاد. دلش می خوا صدایش انگار از ته چاه در برادر  ای شد اما 
 می آمد.

 
 …بابا  -
 

حماد کف دستتتش را مقابل او باال گرفت. صتتدایش همیشتته آرامش خاصتتی 
داشتت. نگاهش همیشته پر از خونستردی بود اما چرا امروز رها حس می کرد 

 همه این آرامش تظاهر است.
 
 آروم رها. بابا خوبه! -
 
 کار می کنه؟خوبه؟ راست میگی؟ پس این جا چی  -
 
 دیشس یه ذره حالش بد شد آوردیمش نگهش داشتن. -
 
 چرا؟ بابا که خوب بود. -
 

 حماد سر تکان داد.
 
 آره. خس فشار خونش باالس. می دونی که!. یه خورده وصبی شد. -
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 چرا؟ باز چرا؟ -
 
شیاری  - شی و هو صبح تو نیمه بیهو ست. از  سوال و جواب نی رها االن وقت 

 ی گیره.سراغ تو رو م
 
 پس چرا زودتر خبرم نکردید؟ -
 
تلفناتون جواب نمی داد تا اون موقعی که ستتهیل جوابمو داد. کم کم داشتتتم  -

 می اومدم خونه تون.
 

شت. نگاه ب ش دار  به  صورتش گذا ست روی  شید و د ستون فقراتش تیر ک
شم زخم های  شید. لعنت به این چ صورتش ک ست به  سهیل افتاد که او فقط د

شی  زمان ست در او  حس خو که هیچ وقت هیچ مانعی بر تیر تیز  نبود. در
 ا  فاجعه ها را پشت هم می چیند تا مبادا لبدند بر لبی مدت دار شود.

 
 می خوام ببینمش. -
 
 خیلی خس، اما اول برو یه آب به دست و صورتت بزن و لباس بپو  بعد. -
 



ش بیرون آمد و رو به هنوز جمله حماد تمام نشتتتده بود که پرستتتاری از بد
 خانواده ستوده گفت:

 
 دختر بیمار اومد؟ مدام صدا  می زنه! -
 

 رها بی مکث جلو رفت.
 
 من دخترشونم. میشه ببینمش؟ -
 

 انگار پرستار هم وجله داشت. به اتاقکی اشاره کرد.
 
 بیا این جا لباس مناسس بپو . -
 

هایش را هم با دمپایی رها معطل نکرد و هر آن چه دستش دادند پوشید و کفش 
های ستتفید و مدصتتو  تعویش کرد. دنبال پرستتتاری راه افتاد. از ستتالن 
وریضتتی وبور کرد و وارد اتاقی وجیس شتتد. با اولین بوقی که از یک دستتتگاه 
شتتنید انگار بر م ز ستتر  پتک محکمی خورد. ب ش راه نفستتش را گرفت. 

سفار  کرد خیلی به ستار  م حرفش نگیرد. معلو پدر  این جا چه می کرد! پر
شمی گفت و به  شد. چ صرار ییمار نبود محال بود حاال این جا با بود که اگر ا
سر خورد. این مرد رنجور و زرد رنگ،  شکش  شد. اولین قطره ا تدت نزدیک 
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صل به انبوهی از رابط  شت، مت ستگاه ریز و در شده بین این همه د صور  مح
وله بود. گوله گ ب*و*سید یک کاهای لوله ای برای تنفس، پدر  بود؟! نه! شا

شد. خواب بود.  شلیک می  سر می خورد انگار گلوله ای به قلبش  شکش که  ا
ست روی رگ کبود  ب*و*ساین کا سر خم کرد. د شتناک فقط توهم بود.  وح

 شده پدر گذاشت. چشم بست و زمزمه کرد.
 
 بابا جونم. -
 

ام خیال بافی صتتدای خفه مرد دفن شتتده زیر آن تجهیزات خط بطالنی بر تم
شکش باز چکید و رها گفتن پدر اندکی رمق به تنش  شید. قطره های ا هایش ک
سش  شمان نیمه باز پدر نیمه نف شاید و چ شمش داد تا پلک بگ سو به چ داد. 

 کند.
 

 لس هایش به سدتی تکان خورد.
 
 اومدی بابا؟… رها  -
 

شنود. با کف  صدای خفه پدر را ب سر  را جلو ببرد تا  شد  ست بمجبور  ه د
 پلک هایش کشید.

 
 …ببدشید منتظرتون گذاشتم بابا. آخه  -



 
شم  سش را به چ شم های خی سکوت کرد و چ ستش آمد  شار اندکی که به د با ف
های نگران و بیمار پدر دوخت. زحمت وجیبی به حنجره ا  می داد تا یک 

 کلمه راه باز کند و بیرون بیاید.
 
 راست میگه رها؟… سورن  -
 

ضا و سورن؟ در این احوال پدر،  همه او شت از کار می افتاد.  جوارح بدنش دا
شکیده پدر  شم هایش به لس های خ سر چه بود؟! چ سورن کجا بود؟ حرف 

 خیره ماند.
 
 …آبروت … سهیل … باها  رابطه داری؟ حاال؟ پس  -
 

 با گریه گفت:
 
 دروغ گفته بابا. هر کی گفته دروغ گفته. -
 

تاد پدر روی هم اف های  لک  جانش پ یک نفس ومیق و آرام از ومق  گار  . ان
بیرون آمد. رها دید چیزی را که ومری ندیده بود. قطره اشکی که از گوشه پلک 
پدر ستتر خورد تمام ومر و دخترانگی هایش را بر فرق ستتر  کوبید. صتتدای 
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سر  پیچید  سی چا “سهیل در  شه نگاه ک از همون روز اول حواس بابا به
حریر تنشتتو لمس نکنه که نکنه درد  بیاد. اگه بهش نیفته. دستتت ضتتدیمی 

شینه. سه اینه که نکنه خاری به گلبرگ تنش ب شه وا صار غیرت دور  می ک  ”ح
 باز صدای پدر بود که دنیا را با ب ضی که داشت بر سر  هوار کرد.

 
 …ترسیدم حواسم بهت نبوده باشه. ترسیدم که شرمنده ی  -
 
سم من از زندگ - سهیلو ندونم؟ بابا به جون خودت ق ضیم. چرا باید قدر  یم را

سورنی وجود داره.  شیمونم، نه دیگه  ضو به من دادی. نه پ شما خوشبدتی مح
واسه همیشه آب پاکیو ریدتم رو دستش. این که انتداب بابام بهم خوشبدتی 

 داد، وشق داد، نه اشتباه جوونیم و خامیم!
 

رد. اشاره کرد رها باز یک قطره درشت اشک از گوشه چشم حا  رضا سر خو
ه غم *سب*وسر پیش ببرد و برد. لس های خشکش به پیشانی او چسبید. این 

به دل جوان رها ستترازیر کرد اما ستترفه خشتتک پدر وذاب. با گریه گونه ا  را 
 ید.ب*و*س

 
 تو رو خدا طاقت بیار و خوب شو.… بابا  -
 

سای شت برای مرد ناز می کرد.  شد. نفس ها دا سرفه تکرار  سپید از باز  ه ای 
پشت سر  وبور کرد. وهم و ترس به قلس رها حاکم شد. دست پدر را محکم 



تر فشرد و بازی لس هایش را دید. مانند ماهی که از آب بیرون افتاده باشد پر و 
 بال می زد. باز سر تکان داد و باز رها با هق هق سر پیش برد.

 
 …ولی سپیده … زندگیتو حفظ کن …. چیزی ندونی … اون پسر … از  -
 

دیگر نتوانستتت ادامه دهد. ذکر هایی نا مفهوم زیر لس پدر شتتنید. دستتتگاه ها 
بوق می زدند. قلبش جی  می کشتتید اما فقط با بهت می گفت بابا. داد کشتتید 
بابا. دستانی بیرونش کرد. به سمت در بسته دوباره هجوم برد. صدای گریه ای 

ما بی صدا پدر را صدا زد. صدای بوق ها را شنید. به در چسبید و التماس وار ا
هنوز در گوشش بود. صدای گریه می آمد. گریه چرا؟ پشتش به یک دیوار سرد 
چستتبید. دستتتی به صتتورتش کشتتیده شتتد اما همه چیز در میان مه بود. فقط 
صدای پدر می آمد. صدای رها گفتنش. صدای سفار  هایش، زمزمه هایش، 

سرگیجه برای گردی  ذکرهایش. چرا دنیا چرخید؟ مگر زمین گرد بود؟ آره! این 
سر  می ریدت. مادر کنار  شت بر  سهمگینی که دا ست. نه برای آوار  زمین ا
لس هایش تکان خورد.  ند و فوت می کرد.  گوشتتش آیت الکرستتی می خوا
همراهی کرد اما این بار با امن یجیس. این بار با امن یجیس. باز می شتتنید که 

اما او خواند. شتتنید که هر کس ومری دارد اما او کستتی طلبکار خدا نیستتت 
ست اما باز خواند. تا پدر از  شت زیباتر از زمین ا سمان و به شنید که آ خواند. 
این در بیرون بیاید روزه کالم گرفت جز امن یجیس. نه نگاهش تکان خورد و 
نه لس هایش. رو به ستتقوط بود که در باز شتتد. نای تکان خوردن نداشتتت. 
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ست به همهمه بو سر حماد پایین افتاد و د شد.  سر دکتر تکان خورد و زلزله  د. 
دیوار گرفت. صتتدای گریه ندا از همیشتته بلندتر بود. مادر مظلومانه پنج تن را 
برای صبوری روزهای داغش صدا زد اما رها ساکت ماند. ساکِت ساکت! هنوز 

اک لباس وحشتتتنمنتظر بود پدر ایستتتاده از در بیرون بیاد نه خوابیده زیر آن 
 مرگ.

 
همه چیز را به وضتتوح دید. آن ستتیاهی گود! زمین چه بیرحمانه دهان باز کرده 
بود. صدای گریه ها را می شنید اما چشمانش لج کرده بود. ب ش داشت کهنه 
ست. کنار مادر روی  شک سنگش می کرد، اما خود  نمی  شت  شد. دا می 

های چیده شتتده می زمین زانو زده بود و مشتتت مشتتت خاک را روی ستتنگ 
ریدت. شتتاید یک بازی بود. یاد  بود که کودکی هایش با ندا و حماد و بابا 
قایم با شتتک بازی می کرد. وقتی حماد خستتته می شتتد و دیگر چشتتم نمی 
شد بابا میانجی گری می کرد تا  شان می  شود و دووای شت تا آن ها پنهان  گذا

شود. در گوششان می گفت بازیشان نصفه نیمه نماند و ذوق و شوقشان کور ن
ساوت نمی شد  ست و چهار  سی نفهمد، قول می دادند ولی بی شرطی که ک به 
برای ستتوزاندن دل بچه های ومو و خاله، بابا رضتتا را با آن همه غرور و بزرگی 
شود اما  سوژه فامیل! هر بار قول می دادند دیگر تکرار ن شد  لو می دادند و می 

سه هم صومانه به خاک باز آ  همان آ  بود و کا سر خم کرد. مع سه.  ان کا
سی  شید روی گل های پراکنده و گونه به خی ست ک شد. د ستان خیره  داغ گور
شت.  شت. هیجان ندا شت. این بازی دیگر زیبا نبود. جذابیت ندا گل ها گذا



شت. این بار بابا پنهان  سته و دلتنگی دا شک شت. کمر  شت. دلهره دا ترس دا
 شده بود نه کودکانش.

 
شتند، ولی پیدا نمی این  شم باز دنبال پدر می گ سته بودند و با چ شم نب بار چ

شد خودت گفتی جر  ست داد بک شد. می خوا شت از دلتنگی خفه می  شد. دا
زنی یک دروغ استتت و خدا دروغگویی را دوستتت ندارد. کجا پنهان شتتدی و 
اوتقاداتت را یک داغ کردی و بر دل گذاشتتتی. پلک هایش را بستتت و زمزمه 

 د:کر
 
بابا قول میدم خودتو نشتتون بدی این بار به کستتی نگم. گریه نمی کنم که  -

سم. تو رو خدا بیا بیرون.  شدی می تر شی ولی از اون جایی که قایم  ناراحت ن
 ما تنها موندیم. به جبران یه ومر بازی کردنمون تا آخر دنیا پنهان نشو بابا.

 
سینه ا .  شد و قلبش در  ستش مچاله  ساس خال تمام تنش را گل ها در د اح

ست. دلش خواب می  شم هایش را ب ستی آزار  داد. چ پر کرد. دردی زیر پو
 خواست. یک خواب راحت! مثل خواب بابا.

 
**** 
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چشتتم که باز کرد اول نفهمید کجاستتت. فقط یک درد وجیس در دل و ستر  
احساس می کرد. نیم خیز شد اما انگار به کمر  ضربه ای محکم خورده بود 

ه داشت نصف می شد. دست روی مهره هایش کشید و با ب ش آخی گفت. ک
در تاریکی درستتت نمی دید. انگار چشتتم هایش هم کم ستتو شتتده بود یا نه، 
نصتتف شتتس بود که این قدر تار می دید. تشتتنه بود. ستترگردان بود. خالی بود. 
خالی خالی! نه یک حس وجیس به دلش چنگ می زد، به قلبش. جای یکی 

 د.خالی بو
 

شد ولی  سقوطش می برد. باز آخ گفت. باز آهش بلند  آن قدر خالی که رو به 
 این بار از درد قلبش. چه چیز گم شده بود که دنیا را هم گم کرده بود.

 
دستی روی بازویش نشست و سایه ای در آن تاریکی مطلق روی سر  افتاد. 

 به آن دست چنگ انداخت و زمزمه کرد:
 
 بابا! -
 

 ش آشنا و آرام بود.صدای مداطب
 
 رها جان! منم وزیزم. -
 

 آباژور کنار تدت روشن شد. دست روی پلک هایش کشید و با تضرع گفت:



 
 از نور بدم میاد. خاموشش کن. -
 

 سهیل آباژور را خامو  کرد و کنار  روی تدت نشست.
 
 چی شده خانمم؟ -
 

 به قلبش چنگ انداخت.
 
سهیل! دلم خ - ست  سر جا  نی الیه. یه جای خالی بزرگ! داره همه یه چیزی 

 نفسمو می گیره. چی سر جا  نیست؟
 

 دست های محکم او تنش را در بر گرفت. صورتش را روی موهای او گذاشت.
 
 ب ضه که داره قلبتو خالی می کنه. بشکنش رها. نذار سنگ شه. -
 
 ب ش چی؟ -
 

 صدایش می لرزید.
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 …مال کی؟ مگه کی ازم دلدوره؟ مگه  -
 

آن درد لعنتی گریبان نفس های پر ب ضتتش را گرفت اما به جای فاصتتله  باز
 گرفتن و نالیدن، بیشتر به تن او چسبید.

 
ستم. فکر می کنه  - شبدت نی سهیل بریم پیش بابام. فکر می کنه من با تو خو

 دوستت ندارم. تو بهش بگو بذار خیالش راحت شه!
 

سهیل کمی وقس  ست.  شک شانه هایش را تنش لرزید و آهش در گلو  رفت و 
 فشار داد.

 
 رها آروم با . میریم. با هم میریم. آروم با ! -
 

شن کرد. اول فکر کرد  شد و آباژور را رو سهیل خم  شد.  از درد در خود جمع 
ضح بودند. از  سفید تدت وا شتباه می بیند اما لکه های رنگین روی ملحفه  ا

رد بدنش در خود جمع جا پرید و به چهره بی رنگ او خیره شتتد. از شتتدت د
شد با افتادن پلک  ساوی  شت. وای وایش م شده بود. ذهنش به دو روز قبل برگ

 های او روی هم. معطل نکرد و با پوشیدن بلوز  بیرون رفت.
 

*** 
 



سر  را به پشت صندلی تکیه داد و چشمانش را بست. صدای بسته شدن در 
امش. آرام صدایش ماشین همزمان شد با پیچیدن وطر همیشگی سهیل در مش

 زد:
 
 رها! منو نگاه کن! -
 

صورت کالفه و نگران او  شت پرده ای تار به  پلک هایش کمی باال رفت و از پ
 نگاه کرد. سهیل کمی خود  را جلو کشید.

 
 حواست بود که دکتر چی گفت، نه؟ -
 

سردی تزریق  سر تکان داد. هنوز گیج بود. منگ بود. انگار در رگ هایش مایع 
 بی حسش می کرد.شده و 

 
 باید تقویت شی. می برمت خونه، خس؟ -
 
 بریم پیش بابام. -
 

 سهیل پلک هایش را به هم فشار داد.
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 میریم اما وقتی یه کم حالت جا اومد. -
 
 می خوام باها  حرف بزنم. -
 

سهیل دست پشت صندلی گذاشت و روی صورتش خم شد. چشم های بی 
سیز داغ روی قلبش ست  حال رها مثل یک  خطوط غم خط خطی می کرد. د

 به گونه ا  کشید.
 
 با من حرف بزن قربونت برم. -
 

 دست بی رمقش روی دست سهیل نشست و صدایش لرزید.
 
 خوابم میاد. -
 
 بذار بریم خونه بعد هر چی خواستی بدواب. -
 
 مامانم تنهاست. -
 

ست، اما  سهیل خود  نمی فهمید جمالت و نگرانی و دلهره هایش پراکنده ا
 ید.ب*و*سدرک می کرد. خم شد و پیشانیش را 

 



 هر جا دوست داری می برمت وزیز دلم. -
 

چشمانش باز بسته شد. سهیل چند لحظه مکث کرد. اگر می توانست رها را به 
ست آن ها  سر هم کردن بهانه ای رها را به د ست با  خانه ببرد بهتر بود. می توان

د توضتتیح می داد. آن هم در این وضتتعیت. بستتپارد، اما به مادر رها چگونه بای
ساس  گاه اح سپیده در ذهنش رژه رفت. ناخودآ سم  تلنگری به ذهنش خورد و ا
راحتی با این دختر می کرد. حس می کرد ریایی در کارها و دوستتتی این دختر 
ساژ داد و با نگاه  سته ا  را ما شت پلک های خ شید. پ ست. نفس ومیقی ک نی

صورت غ سر راه به کوتاهی به رها و  صندلی را خواباند.  شد و  رق خوابش خم 
شت  ست برای حال و بازگ ست و می دان سر زد و هر چه می توان شگاهی  فرو

 توان به تن رها الزم است تهیه کرد و به سمت منزل پدری او راه افتاد.
 

**** 
 

سدت  شده اند. کمی  حیاط خانه خلوت بود، اما معلوم بود اهالی همه بیدار 
شانس آورد و حماد را دید. حماد با دیدن آن دو بود داخل  شبدتانه  برود که خو

 پا تند کرد و به طرفشان رفت. با دیدن چهره رنگ پریده رها نگران پرسید:
 
 کجا بودید؟ چی شده؟ -
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 سهیل سری تکان داد.
 
 دیشس یه کم حالش بد شد. بردمش بیمارستان. میشه ببریمش منزل شما؟ -
 

سریع کمکش کرد و با اطالع به یلدا آن ها را به طبقه دوم راهنمایی کرد.  حماد 
سهیل نفس ومیقی بیرون داد. آرام بدش ها کار  شید  رها که روی تدت دراز ک
خود را کرده بودند و رها در خواب ومیقی غرق بود . یلدا فورا به اتاق رفت و 

 سهیل ضمن وذرخواهی گفت:
 
 …ال می خواست کنار مادر  باشه. آوردمش و ا -
 

 یلدا فوری گفت:
 
 این چه حرفیه آقا سهیل؟ رها خواهر نداشته منه. ضعیف شده، نه؟ -
 

شت جز تایید کردن حدس او. برای آوردن خریدها بیرون رفت که  چاره ای ندا
 سر راه به سپیده برخورد و ایستاد.

 
 رها باالست آقا سهیل؟ چی شده؟ -
 

 با مکث کوتاهی دست پشت گردنش کشید و گفت:



 
 بله اما میشه چند دقیقه باهاتون صحبت کنم؟ -
 

 سپیده دو پله ای که باالتر رفته بود را پایین آمد.
 
 خواهش می کنم. بفرمایید. -
 
 من باید چند تا بسته از داخل ماشین بیارم. -
 

 سپیده با نگاهی به باالی پله ها گفت:
 
 اجازه بدید کمکتون کنم. -
 

یاط گذشتند. سهیل در ماشین را باز کرد و بسته سهیل تشکر کرد و با هم از ح
 اول خرید را برداشت که سپیده با نگرانی گفت:

 
 چی شده آقا سهیل! من خیلی نگران رهام. -
 

سهیل بسته را دوباره روی صندلی گذاشت و ایستاد. دست در جیبش فرو برد 
 و با کمی تعلل گفت:
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من و رها باخبر باشتتته  راستتتش حس کردم تنها کستتی که ممکنه از رابطه -

 شمایید. اینه که مجبور شدم مزاحم بشم.
 

 سپیده حاال با تعجس نگاهش می کرد.
 
 متوجه نمی شم. -
 

 سهیل بسته داروهای رها را به سمت سپیده گرفت و گفت:
 
صص  - ستم رها رو ببرم پیش متد زمانی که حماد باهام تماس گرفت می خوا

شتتس حالش بد شتتد و بردمش بیمارستتتان. که نشتتد و این فاجعه بار اومد. دی
متاسفانه سهل انگاری من و حال بد خود  باوث شده کمی اوضاوش به هم 

 بریزه. متوجه منظورم هستید؟
 

 سپیده کیسه داروها را باال و پایین کرد و آرام گفت:
 
شدیده که انقدر آنتی بیوتیک  - شه؟ احتماال وفونت بدنش  ستری ب الزم نبود ب

 تزریقی داده.
 



صه را باز  شتر این که مجبور نبود ق شد. بی شحال  سهیل از درک این دختر خو
کند. هر چند ته دلش حس بدی از این برمال شدن راز زناشویی ا  داشت اما 

 فعال کمک کننده بود.
 
 نه! گفتن الزم نیست. وذر می خوام که مزاحم شما شدم سپیده خانم. -
 
 خیالتون راحت. مراقبش هستم. -
 

کم جانی زد و تشتتکر کرد. کیستته های خرید را برداشتتت. ستتپیده برای  لبدند
حفظ  اهر بستتته ای را گرفت و جلوتر از او به راه افتاد، اما ستتهیل لحظه ای 

 ایستاد. چرا چشم های سپیده به حالتی خا  دچار شده بود؟
 

*** 
 

 مادر با نگاهی به وسایل گوشه آشپزخانه دست به چشمانش کشید.
 
 خرید کرده؟ این همه -
 
حتما مدام هم ورد زبونش بوده مراقس زنم باشتتید و زحمتشتتو بکشتتید که  -

 ضعیف تر نشه.
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 این چه طرز حرف زدنه ندا؟ -
 

سن را ب ل  ست و بق کرده کو ش شد. چهار زانو ن شه مبل در خود جمع  ندا گو
 کرد. با ب ش گفت:

 
شه. چرا رها ناز می کنه؟ ب - ست ناز منو بک شه می حاال هیچ کس نی ابام همی

شگی  سودی نکنی یه وقت! خودم هواتو دارم. هی گفت خودم نازتو می خرم. ح
حاال حسودیم شده و بابام نیست. حسودی … قدرتو جز خودم نمی دونه. بابام 

و ناز دارمو خریدار نداره. حستتودی ستترمو بدوره. حستترت دیدن بابامو دارمو 
 نیست.

 
ختر شانزده ساله ا  نگاه می کرد که اشک های مادر بی صدا جاری بود و به د

 ندا یک دفعه از جا پرید و کوسن را به گوشه ای پرت کرد.
 
 …َاه … رها پاشتتو بیا بیرون دیگه. چقدر می خوابی؟ ترکیدی از خواب! َاه  -

حالم داره ازت به هم می خوره. پاشتتو برو خونه خودتون ناز کن. وقتی اینجا 
ودتو به غش و ضعف زدی. رها بیا با هم کسی نیست نازتو بکشه واسه چی خ

 رها کر شدی؟… گریه کنیم. َاه 
 



صتتدای هق هقش و رها گفتنش در هم پیچیده و باال و پایین می پرید. گاهی 
جی  می زد. به جای رها هم گریه می کرد و صتتدای او در نمی آمد. مادر کنار 

شت ندا را آرام کند بل سعی دا شود،مبل آرام گریه می کرد و یلدا   که رها بیدار ن
قیم نبود. هجوم برد به ستتمت اتاق که دستتتی م*س*تاما او به هیچ صتتراطی 

شم های خیس حماد باز هق هقش  شت و با دیدن چ شد. برگ محکم مانعش 
 او  گرفت.

 
 می خوام خواهرمو ببینم. نکنه اونم مرده؟ -
 

 حماد خواهر  را در آغو  نگه داشت.
 
 …حال رها خوب نیست. هنوز تو شوکه. هنوز  آروم ندا جان. آروم وزیزم. -
 
 می خوام گریه کنه. و اال سکته می کنه حماد. به خدا می میره. -
 
 این جوری با جی  و داد تو؟… این جوری  -
 

 همان موقع صدای ضعیف رها آمد.
 
 ولش کن حماد. -
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شد برای در آغو  گرفتن ندا. ندا  ست رها باز  سمتش چرخید و د سر همه به 

 اوتنا به تشر بقیه خود  را به رها رساند و محکم ب لش کرد. بی
 
رفتی تو اتاق، مردی رها؟ من دارم دق می کنم تو نیستتتی؟ من تنهایی گریه  -

 …کنم واسه بابا؟ مگه فقط بابای من بود؟ مگه 
 

سپیده با هم به طرفش  ست. یلدا و  ش سر خورد و رو زمین ن رها آرام کنار دیوار 
شان نداد و آغو  خواهر  را قرق کرد. گریه رفتند اما ندا  مهلت به هیچ کدام

سنگ بر  سنگین بی پدری را زمزمه کرد تا  کرد و آن قدر میان گریه هایش واژه 
دل و ب ش سنگین رها خورد. تا لس هایش لرزید. تا سر  روی شانه های ندا 

ای دافتاد و گریه بی صتتدایش تنش را به ارتعا  کشتتید. تا نفس کم آورد و صتت
شکستن هق هقش آمد. طلسم این سه روز شکست. غم سنگین و سایه سیاه 
داغ نبودن پدر او را به زیر خود کشتتید. گریه کرد به اندازه تمام دلتنگی هایش. 
به اندازه تمام غصه هایش. طلسم اشک او میان شکستن سکوت خانه گم شد. 

ای خالی پدر چشم هیچ کس خسته نشد. غم بزرگ تر از این حرف ها بود. ج
حاال حاالها با این اشک ها پر نمی شد. این حفره دریاچه اشک نبود. به اندازه 
اقیانوس خالی بود. دیگر ستتراب چه حضتتوری رنگ اقیانوس نام پدر را نشتتان 

 می داد.
 

**** 



 
 مادر با صدای گرفته ای گفت:

 
سه وروس خواهرم. پا به  - ماهه و بو یلدا جان چند پر از این جگر بذار ببرم وا

 داره.
 

شید و بقیه را داخل  رفی ریدت.  سیز را ما بین نان ک سه  شم گفت و  یلدا چ
 سپیده پیش دستی کرد و داوطلس بردن جگرها برای رها شد.

 
 من به خورد  میدم. شاید حریفش شدم. -
 

 مادر گفت:
 
سهیل راغس تره اون  - سپیده جان.  ضیش کنی بره خونه خود   کا  بتونی را

 ه. حواسش بهش هست.جا باش
 
 قبول نمی کنه خاله، ولی بازم بهش میگم. چشم! -
 
 چشمت بی بال قربونت برم. -
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سپیده لبدند نصفه نیمه ای زد و به سمت اتاق رفت. در را پشت سر  بست 
شت تا  شت. انگار نایی هم ندا شدن ندا صد بلند  سمت او رفت. هنوز ق و به 

خت. چه شانسی داشت این دختر! برخیزد. دلش برای معصومیت رها می سو
ه می ب*و*ستتاالن باید زیر بال و پر همستتر  ناز می کرد و ناز  را او با هر 

ستن  سوس که پایه فرو ریدته و ب شد، ولی اف خرید و دو برابر قوت جانش می 
 دوباره داربست نو زندگی سدت بود.

 
 ید.ب*و*سسینی را روی وسلی گذاشت. خم شد و آرام گونه رها را 

 
 رها جونم؟ پاشو یه چیزی بدور. -
 

 بی رمق گفت:
 
 میل ندارم سپیده. -
 

 دست روی بازویش کشید و مالیم تر گفت:
 
 ضعیف شدی فدات شم. سهیل کلی سفارشتو کرده. می خوای آبرومون بره؟ -
 
 بابام رفت. آبرومم رو . -
 



اتم اسه بابرها دیوونه بازی در نیار. پاشو. کلی خون از تنت رفته. می خوای و -
 گریه کنی، باید جون داشته باشی. پاشو داروهاتم هست.

 
بازویش را کشتتید و مجبور  کرد بنشتتیند. نان ها را که برداشتتت رها دستتت 
شت باال می آمد.  سینی را کنار زد. دل و روده ا  دا شت و  مقابل دهانش گذا

 انگار بوی لجن زیر بینی ا  می خورد. سپیده فوری گفت:
 
 چی شد؟ -
 
 دلم به هم می خوره سپیده. این  رفو ببر تا همه جا رو به گند نکشیدم. -
 

 سپیده در  رف را گذاشت و لیوان آب میوه را دستش داد.
 
یه ذره از این بدور. بعد اونو خودم لقمه می گیرم بهت میدم. بوشتتم بهت  -

 نمی خوره.
 

ود تا ین کرده ببا اکراه لیوان را گرفت. گرفت و جروه ای نوشتتید. چه کستتی نفر
ته بود. حتی آبمیوه هم  گار نفرینش گرف پایین نرود؟ ان آب خو  از گلویش 
شده  سرفه کوتاهی کرد. این درد لعنتی هم  شد.  سنگ می  شت در گلویش  دا
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بود قوز باالی قوز. دستتت پیش برد داروهایش را بردارد که ستتپیده دستتتش را 
 گرفت.

 
غذا ندوری نمی ذارم دارو بدوری. هر - ها رو  تا  یک  کدوم از این آنتی بیوت

 بدون یک لیوان پر آبمیوه بدوری رگاتو خشک می کنه!
 

 با ب ش گفت:
 
 به درک! -
 

 سپیده هم ب ش کرد.
 
 خودتو بکشی چی درست میشه؟ -
 
 شاید دلم آروم شه. بابام از دست من دق کرد. -
 

 سپیده تشر زد.
 
 چرا چرت میگی؟ -
 
 اون شس؟ بهم نمی گن چرا حالش بد شده -



 
 مرگ خبر نمی کنه. -
 
 …سایه   که اون روز روی سر من افتاد و  -
 

یک دفعه مکث کرد. اشک هایش بند آمد. نگاهش در چشم های نم دار سپیده 
بی حرکت ماند. انگار صتتدایی داشتتت در ذهنش بازستتازی می شتتد. صتتدای 
یان  های گلویش، م یان خس خس  های منقطعش، م یان نفس  پدر  بود. م

 …ه های دلواپسش، نام سپیده آخرین نامی بود که به لس هایش آمد و نگا
 
 سورن رفته بود سراغ بابام؟ -
 

 سپیده جا خورد. در این حال و احوال یک دفعه چه شد؟
 
 حالت خوبه رها؟ -
 

 صدایش باال رفت.
 
 تو خبر داری، آره؟ تو می دونی؟ -
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زانو نشست. لباس سپیده سپیده ها  و وا  نگاهش کرد که رها نیمدیز و روی 
 را کشید و تمام محتوی  رف روی تدت برگشت. باز صدایش بلند شد.

 
 تو چی می دونی سپیده؟ بابام داشت می مرد گفت سپیده! تو چی می دونی؟ -
 

 اشک های سپیده سرازیر شد و دست های او را گرفت.
 
 …الهی فدات شم رها. آروم با . من  -
 
 … سپیده حرف بزن. به خدا -
 

با این داد و بیداد بی ستتابقه رها، همه داخل اتاق ریدتند. هر کس می پرستتید 
سوال ها و داد و بیدادهای رها گریه می  سپیده فقط زیر هجوم  ست و  چه خبر ا
که می  نار زد و رها را در آغو  گرفت  مه را ک یاورد. ه قت ن طا بت  واق کرد. 

 لرزید.
 
 خدا میگم! باشه رها جونم. آروم با  بهت میگم. به -
 

 رها سر پس کشید.
 
 بگو. همین االن! -



 
 سپیده اشک هایش را با کف دست پاک کرد.

 
 چی می خوای بدونی آخه؟ -
 
 چرا بابام باید اسم تو رو بیاره؟ -
 
 …نمی دونم! من  -
 

رها دستتت به یقه خود  انداخت و لباستتش را کمی جلو کشتتید. قلبش می 
سوراخ کند و ب سینه را  سه  ست قف ست خوا یرون بپرد. با التماس از همه خوا

بیرون بروند. مادر نگران حال و روز  به ستتپیده نگاه کرد و ستتپیده میان آن 
آشتتفته بازار با نگاهش زن را مطمئن کرد که هوای دختر  را دارد و آن ها را 

 بیرون فرستاد. دقیقه ای بعد مقابلش نشست و مچ دست هایش را گرفت.
 
 ا خودت. سکته می کنی به خدا.رها این جوری نکن ب -
 

 رها سنگین نفس کشید.
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ستتورن رفته بوده ستتراغ بابام ستتپیده. یه مشتتت مزخرف تحویلش داده. گفته  -
 …باها  رابطه داشتتتم و االنم دارم. بابام از ترس آبروی من دق کرده. بابام 

 وای خدا! خودم خودمو بدبدت کردم.
 

 پایش گریه کرد، اما رها پسش زد.سپیده سر او را به سینه کشید و پا به 
 
 تو رو خدا حرف بزن سپیده! همین طوریه؟ -
 

 سپیده دست روی سر  گذاشت. این دیگر چه بدبدتی بود؟
 
سورن دیوونه رد و بدل  - نمی دونم رها. به جون تو نمی دونم چی بین بابات و 

اری هیچ ک شده، اما احتمال داره رفته باشه سراغ بابات. اون روز حالش بد بود.
 از  بعید نبود.

 
 با گریه گفت:

 
انقدر پست بوده و من نمی دونستم؟ سورن این قدر بد بود و من جلوی بابام  -

وایستتادم! واستته خاطر کی خون به دلش کردم؟ واستته چی؟! کشتتتمش به چه 
 بهونه ای؟

 
 _ دیوونه نشو رها. بس کن! تقصیر تو نبوده. ومر دست خداست.



 
زانوهای ب ل کرده ا . گهواره وار تکان خورد. سر به زانو  رها دست پیچید دور

 فشرد. زمزمه وار نجوا کرد:
 
سورن. بابام  - شمت  ست من مرد. نمی بد صیر … دق کرد. از د بابام مرد. تق

 من بود.
 

شید اما دیگر از توانش خار  بود که بتواند  صورت خیس او ک ست به  سپیده د
به ای کوتاه به در خورد و صدای آرام سهیل او را نگه دارد. در همان فاصله ضر

آمد که رها را صتتدا زد. تکان خوردن رها متوقف شتتد. اشتتک هایش دوباره راه 
 گرفتند. سپیده نگران نگاهش کرد.

 
به خودت بیا رها. بابات نگران زندگیت بود. زندگیت پشتتتت در وایستتتاده  -

بدتیت ونه اما خوشصدات می کنه. بی تابی و دیوونگی باباتو بهت بر نمی گرد
آرومش می کنه. تو رو خدا آروم با . به مردی که پشت در وایساده، به وشقت 

 فکر کن تا بتونی آروم شی! باشه؟ قول میدی رها؟
 

ید و ب*و*ستتستتر رها تکان خورد. ستتپیده اشتتکش را پاک کرد و گونه ا  را 
گاه برخاستتت. اول در را باز کرد و ستتپس افتضتتاح وستتط اتاق را جمع کرد. ن

http://www.roman4u.ir/


سعی  سپیده  شت.  ضاع اتاق برگ شفته دخترها به او صورت آ سهیل از  متعجس 
 کرد رفع و رجووش کند.

 
شاید  - شما  شدم چیزی بدوره.  ست من افتاده. من که حریفش ن سینی از د

 بتونید قانعش کنید.
 

ستتهیل فقط تشتتکر کرد و ستتپیده با نگاهی پرحرف به رها بیرون رفت. ستتهیل 
 د.جلوتر رفت و کمی خم ش

 
 بشینم که حرف بزنیم؟ -
 

 نگاه خیس رها به سمتش چرخید و با گالیه گفت:
 
 کجا رفتی؟ -
 

 سهیل مقابلش نشست و دست به موهای پریشانش کشید.
 
 شرمندتم رها. باید می رفتم یه سر فروشگاه. -
 
 شرمندگیت به چه دردم می خوره وقتی می خوام باشی و نیستی؟ -
 



 جا تکون ندورم. خوبه؟قول میدم دیگه از این  -
 

گریه و ب ش و گالیه با هم در حالش ستتر برداشتتته بود. دلش آشتتوب بود. این 
شر بزند و آرامش کند. این  ست تا ت سی می خوا سا شفته بازار یک فرمانده ا آ
ست. یک آرامش حقیقی برای کنار  شنگی مفرط یک جروه آب زالل می خوا ت

ار گوشتتش می خواند. مقدس مثل زدن این طوفان. از همان هایی که مادر کن
ست محرم، یک آغو  و زمزمه هایی که  همان دواهای زیر لبی. به بازی دو د
شبیه همون آیت الکرسی های بچگی بود. یکی شدن با نفس هایی که هر دم و 
بازدمش حکم آرام بدش های قوی داشت. تن ضعیفش میان آغو  محکم او 

ایش بس بود. این آرامش قشتتنگ بیمه آرامش می شتتد. همین آرامش موقت بر
ترین هدیه پدر قبل از رفتنش بود. سهیل هدیه پدر بود و این همه آرامش یادگار 
به  به ماندنش می کرد! ستتر  را پر خواهش  آخر او. پس چرا نباید خواهش 

 سینه او چسباند و زمزمه کرد:
 
 …تنهام سهیل! انگار خالی ام. پشتم خالیه. دلم قر  نیست. دلم  -
 
هیل آرام دست روی کمر  کشید. انگار می دانست چگونه روح و جسمش س

 را تسکین دهد. لحنش گرم بود. مطمئن بود.
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صه هاتو بریز. نذار حجمش تنهایی  - شونه هام غ شم، روی  تا من نفس می ک
 به رخت بکشه. من هستم وزیز دلم.

 
شناخت ولی  سهیل را دیر  سوخت. چرا  سوخت. دلش می  شم هایش می  چ

ست هایش دور حا شید. د صار می ک شت باید محکم دور وجود  ح ال که دا
مچ دست او را محکم به بند کشید. اشک هایش دانه دانه می افتاد اما انگار رو 

 به آرامش می رفت.
 
 می تونی بابام باشی؟ می تونی جای خالیشو پر کنی؟ -
 
 …جای خالی ایشون هیچ وقت پر نمی شه رها ولی  -
 

 ایش گذاشت.دست روی لس ه
 
اما نمی خوام. سهیل می ترسم یه روز تو هم نباشی و از ترس تنهایی بمیرم.  -

االن فقط با تو آرومم. با وشتتقی که از تو یاد گرفتم. تو که باشتتی روح بابام 
آرومه. تو که باشتتی دلم آرومه. تو باشتتی دنیا آرومه. تو فقط با ، دنیا نبود هم 

 با !نبود. سهیل هر جا هستم بمون. 
 

شی از جنس همان آرام  شد آرام سهیل دور تنش محکم تر  ست های  وقتی د
بدش ها که تنش را خنک می کرد زیر پوستتتش دوید. چه می شتتد اگر مرزی 



شد. اما زمزمه محکم و قاطعش  سم ها نبود و در آرامش تن او حل می  بین ج
 برای نفس برگردان به تن نیمه نفسش کافی بود.

 
 صه هیچیو ندور. من هستم.هستم همه کسم. غ -
 

سته و دلتنگ دنیای فرشته ها در آغو   شد. مثل روزی که به دنیا آمد و خ آرام 
مادر آرام گرفت و زندگی شتتناخت. آرام شتتد. این همان معجزه ای بود که رخ 
داد. آویز گو  و قلبش شتتد جمله آخر ستتهیل. ای کا  الزم به یادآوری نمی 

 شد هیچ وقت.
 

ردان مانده بود. همه چیز طبق روال برگزار می شتتد، اما یک میان روزها ستترگ
شان  شی بود که از میان شت. آن هم آرام سر جای خود  برنگ چیز هیچ وقت 
شگی  ست می چرخاند که وطر همی صود پدر را در د شاه مق سبیح  رفته بود. ت
سربلند کرد و  ست  ش ضور کرد. تا کنار  ن سهیل زودتر از خود  اوالم ح

 یل لبدند کمرنگی به لس آورد.نگاهش کرد. سه
 
 یه کمی منو نگاه کنی بد نیستا! -
 

 بی حاشیه و آرام گفت:
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 ببدش! این مدت خیلی اذیت شدی. -
 
 جبران می کنی. -
 

 نگاه سهیل متوجه تسبیح بود که رها دوباره آن را در دست چرخاند.
 
 د.از موقعی که یادم میاد همین تسبیح تو دست و سر سجاده بابام بو -
 
 خوشگله! قول میدم جفتشو برات پیدا کنم. -
 
 الزم ندارم. به مامان گفتم من اینو می خوام. -
 
شتر  - سه همین گفتم قول میدم برات پیدا کنم. فکر نمی کنی مادرت بی منم وا

 از تو نیاز به یادگاری های پدرت داره.
 

 گیج نگاهش کرد و سهیل آرام افزود.
 
بیشتتتر صتتدمه می خوره مادرته. یه ومر هم نفس  قبول کن اونی که از همه -

ست؟ من چهل روز با تو هم نفس بودم  سدت نی بودن و بعد تک نفس موندن 
این روزا و شتتبا با نبودنت خودمم گم کردم. مادرت که ومریه نیمی از روحش 

 تو یه جسم دیگه بوده و حاال مجبور به خو گرفتن و نبود نیمه پنهان دلشه!



 
 شه پلکش فرو چکید.اشک رها از گو

 
صبوریش از کجا اومده  - ست. نمی دونم این همه  شق بابام بود و ه مامانم وا

 و دم نمی زنه. فقط میون قرآن خوندنش گاهی آروم اشک می ریزه.
 
 یه نگاه به خودت بکن. به ندا نگاه کن می فهمی. -
 

شمش قل می خورد و  شد و چکه چکه از چ سته رها تکه تکه می  شک ب ش 
 ین می افتاد. سهیل نفس ومیقی کشید و با نگاهی به بقیه گفت:پای
 
 کم کم آماده با  بریم. انگار همه حاضرن. -
 

 بی حرف برخاست اما لحظه ای مکث کرد و به سهیل نگاه کرد.
 
خیلی ستتدته که باورم شتته بابام نیستتت. خیلی تلده اما وجود تو و حرفات  -

 خیلی مونده به همه خوبیت برسم!بهم قوت قلس میده که روی پام وایسم. 
 

 سهیل لبدند زد.
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 برو وزیزم. برو به کارت برس. من بیرون منتظرم. -
 

رها دیگر حرفی نزد و فقط نگاهش کرد. دو قدم با همان نگاه وقس برداشتتت و 
باالخره دل کند. کار دلش تمام بود. این دلبستگی و وابستگی نگاه هایش را هم 

 این پس.به گروگان می گرفت از 
 

سی دو  شکش زد. خی سر برگرداند. یک مرتبه خ شید و  ست میان موهایش ک د
چشتتم حالت دار کنار ذهنش تیک زد. ستتپیده نگاه دزدید اما ستتهیل حستترت 
سی  شکار کرد. این دومین بار در این مدت بود چنین ح شمان او را در هوا  چ

شت میان ابروهای شد. انگ سبت به این دختر در ذهنش ایجاد می  شیدن . ش ک
ما  بت کرده بود ا ثا به رها  یده دوستتتیش را  نار زد و … ستتپ مای ذهنش را ک ا

برخاستتت. کتش را مرتس کرد. باران نرمی در روزهای اول پاییز می بارید اما 
سید کاری  شلوغ تر از داخل بود. از حماد پر سرد نبود. حیاط خانه کمی  هنوز 

شکر کرد و فقط هم سر مزار و مانده یا نه که او برادرانه ت ان هماهنگی مداح بر 
سهیل خیالش را راحت کرد که همه چیز به بهترین نحو و  سپرد.  گل ها را به او 
شینش رفت و برای اطمینان  سمت ما شود. به  شتر از آن آبرومند برگزار می  بی
سر  شان  سیدن سئولین هماهنگ کرد که حداقل یک ربع قبل از ر خاطر باز با م

ع کرد و باز به سمت حیاط بازگشت. همه در رفت و آمد مزار باشند. تلفن را قط
بودند و کاری انجام می دادند. ترجیح داد بیکار نماند و به طرف حماد رفت. 
کار زیادی نمانده بود و کم کم همه بیرون می آمدند. چند دقیقه بعد به ستتمت 



ماشینش می رفت که با شنیدن صدای گریه ای ناخوداگاه پا سست کرد و نگاه 
 کنجکاو  به فرو رفتگی کنار دیوار چرخید.

 
 هر غلطی دلت می خواد بکن. نامردی شاخ و دم نداره. -
 

سپیده برگشت و چشم در چشم سهیل شد. برای لحظه ای جان از تنش رفت. 
 کم مانده بود نقش زمین شود که سهیل با گرفتن بازویش مانع شد.

 
 خوبی سپیده خانم؟ مشکلی پیش اومده؟ -
 

ه صورت سپیده برگشت. با خجالت دست و پایش را جمع کرد و همان رنگ ب
 موقع رها و ندا هم بیرون آمدند و متوجه آن ها شدند.

 
 نه اصال. ببدشید. -
 

سهیل فرار کند. خدا خدا می کرد چیزی از  شم  ست از پیش چ انگار می خوا
 .تمکالمه ا  نشنیده باشد. در همان فاصله رها مانعش شد و دستش را گرف

 
 چی شده سپیده؟ -
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 هیچی! برم کیفمو بردارم بیام. -
 
 کیف می خوای چی کار تو این آشفته بازار! -
 
 یه موقع الزم میشه. اصال شما برید من با یلدا میام. -
 

 دیگر فرصت حرف زدن به آن ها نداد و داخل رفت. ندا با تعجس گفت:
 
 چش شده بود؟ -
 

 ین رفت.رها نفس ومیقی کشید و به سمت ماش
 
 اصال نمی دونم این روزا چرا انقدر بیقراره. -
 

سر در  سپیده همین بود، اما  سهیل از نگاه خیس  بیقرار! همین بود. حس دوم 
نمی آورد چه ربطی به رها می تواند داشتتته باشتتد. کنجکاویش را مهار کرد و 

بل را قپرسید منتظر سپیده بمانند یا نه که رها با او تماس گرفت و همان جواب 
 شنید. سپیده همراه مادر  برخالف همیشه با یلدا همراه شد.

 
*** 

 



شیند و  سنگی بن ضور پر مهر پدر قابی  هیچ چیز تلز تر از این نبود که جای ح
همه محبتش مشت مشت خاک سرد شود و فاصله میان او و وزیزانش بیندازد. 

سناک بودند. خوا شدن از خوابی تر بی که محکم در شاید هنوز به امید بیدار 
گوششان بکوبد و پس گردنی محکمی شود تا قدر وزیزشان را بیشتر بدانند اما 
سنگ بی احساس رو به رو با آن خط سرخ شمشیر به روی دلشان کشید. خاک 

 سر به زیر داشت اما آن سنگ نه!
 

شان می آورد که تا چه حد باخت داده اند. چرا لبدند پدر این قدر گریه  به روی
ست؟ اما انگار آور بو شتر گریه می خوا شان بی د؟ چرا هر چه او می خندید دل

 آن قاب سنگی کار خود را کرد و باور کردند تمام این تلدی حقیقت دارد.
 

سم تمام  شد. چهل روز با آن مرا شد تمام  شروع  سادگی که  همه چیز به همان 
شدن یک  سدت بود خالی  شد. کم کم همه خداحافظی می کردند و چقدر 

 اره دل ها و بیشتر به رخ کشیدن یک جای خالی بزرگ.ب
 

ستر پا ایستتاده بودند و از همراهی و همدلی حاضترین تشتکر می کردند و در 
مقابل هم دردیشان آرزوی سالمتی برای وزیزانشان می کردند. هر چند مجبور 
سنگ  سنگینی آن  شان هنوز زیر  شتن چهره ای متظاهر و آرام بودند اما دل به دا

 ه گیر بود و راه چاره ای هم برای مرگ نبود.سیا
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ستتر  را برای پیدا کردن ستتهیل به اطراف چرخاند. ستتپیده کنار  ایستتتاد و 
 گفت:

 
 فکر کنم رفته کمک حماد. -
 

 رها خسته روی یکی از صندلی ها نشست.
 
 هنوز نمی خوای بگی بعد از  هر چت بود؟ -
 

 سپیده باز طفره رفت.
 
 ین!دلم گرفته بود، هم -
 
 حس می کنم نگرانی سپیده. -
 

 سپیده لبدند کمرنگی زد.
 
 وقتی یه دوست لوس و نازک نارنجی داشته باشی معلومه که مدام نگرانی. -
 

 رها به وکس پدر  خیره شد و با ب ش گفت:
 



 جای خالیش با هیچی پر نمی شه سپیده. -
 
. من که تیبازم تو خیلی خوشبدت بودی که بیست و یک سال سایه شو داش -

 از اسم پدر و محبتش فقط یه وکس و سنگ قبر نصیبم شد چی باید بگم؟
 

 رها نگاهش کرد. اشک از گوشه پلک سپیده چکید و افزود:
 
تمام این مدت یه ستتایه از حضتتور پدرت کنارت بود. حداقل اگه االن باباتم  -

شه. این شرایط کنارته و قلبت آروم می ست که تو بدترین  سهیلی ه ست  یه  منی
 نوع خوشبدتی دیگه است رها. قدرشو بدون.

 
 رها دست سپیده را گرفت و آرام نواز  کرد.

 
 حق با تو ه! من مطمئنم تو هم الیق خوشبدتی کنار کسی مثل سهیل هستی. -
 

سپیده لبدند زد اما این روزها آن قدر لبدندهایش تلز بود که رها به اشتباه می 
 لحن خا  و شیطنت خود را داشت. افتاد، اما در بدترین شرایط هم

 
آرزو که بر جوانان ویس نیستتتت. حیف که برادر  زود از قفس پریده و اال  -

 نمی ذاشتم از دست بره و نصیس این جاری افاده ایت بشه!
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رها هم لبدند زد. با شنیدن صدای مادر بله ای گفت و سرچرخاند اما میان راه 

ستی سبید. انگار د صحنه چ هم بیز گلویش را گرفت. چقدر  نگاهش به یک 
شناتر  ستاده در مقابلش آ شنا بود و مرد ای ستاده بود آ مردی که چند متر دورتر ای
نه!  ید؟  یان می زد؟ خواب می د هایش. چرا قلبش یکی در م از نفس 

بود. دستتت آن دو که در هم گره خورد نفس هم در ستتینه رها گره  ب*و*سکا
خت و  ندا نگ ا قه ا  چ به ی مد. ” نه“خورد.  ته گلویش بیرون آ فه ای از  خ

ید و  به ستتمتش چرخ با نگرانی  یده بود.  حال او را نفهم یل  یده هنوز دل ستتپ
 صدایش کرد. نگاه رها از آن دو دست کنده نمی شد اما با بیچارگی زمزمه کرد:

 
 سورن!… سپیده … رحم کن خدا  -
 

شرد را ف نگاه سهیل به طرفش چرخید و بند دلش پاره شد. دستش شانه سورن
و تنش نیمه جان شتتد. ستتهیل قدم به ستتمتش کشتتید. چشتتم از چشتتمش بر 
نداشتتت. ستتپیده دستتتش را فشتترد. دستتت او هم ورق کرده بود در این هوای 
شم به وکس  گاه رها چ شد ناخودآ سریع تر  سهیل که کمی  بارانی. قدم های 
سر   شت روی  سمان دا سقف آ شد. انگار  سرازیر  شکش  پدر دوخت و ا

شتتد و اگر می شتتد چقدر خوب بود مادر طبقه دوم این قبر را به تن خراب می 
 دختر  می بدشی.

 
 سپیده زیر گوشش گفت:



 
 خودتو کنترل کن تابلو. مطمئن با  چیزی بهش نگفته. -
 

 در ادامه جمله سپیده، صدای سهیل را هم شنید.
 
 هوا یه کم سرد شده رها. بهتره بلند شی. -
 

 داشت پس می افتاد. به سدتی گفت:مگر می شد؟ از شدت استرس 
 
 میریم خونه؟ -
 

 سهیل با تعجس نگاهش کرد.
 
 خس بعد از شام و رستوران آره. -
 
 نگفته بودی ازدوا  کردی جناب ابهر؟ -
 

شفته  شبیه مرگ. نگاه آ ضور   سایه ح سورن ناقوس زجر آوری بود و  صدای 
نقشتته داشتتت رها به ستتمتش چرخید. پاهایش یاری نمی کرد بایستتتد. چقدر 

یه  ما االن فقط شتتب باره این مرد. چقدر فریاد در دل داشتتتت، ا برای دیدن دو
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شتباه می کرد ولی نه خود   شاید ا شایش می کرد.  سته بود و تما ش سمه ن مج
مام تنش از تیزی  مانش برداشتتتت ت که از روی چشتت نک تیره ا  را  بود. وی

دتر از فته بود. بنگاهش لرزید. هنوز خنجر  آبگین شده تیزی را به سمتش گر
یده هم دستتتت کمی از او  حال ستتپ به نکرده بود.  حالی بود و تجر مه  این ه
شان کرده بود که تقریبا او هم الل  ضور  غافلگیر سورن چنان با ح شت.  ندا

 شده بود.
 

 صدای سهیل تلنگری به آن فضای کشنده و درگیر کننده زد.
 
 نبودی.خس همه چی زود اتفاق افتاد بعدم تو هنوز ایران  -
 

 تو؟ مگر رابطه این دو مرد از کجا شروع شده بود؟!
 
ای خسیس! من که شام وروسی می خوام. حداقل من و خانمو به هم معرفی  -

 کن. فکر می کنم از دیدنم جا خوردن.
 

ست به  ست کنترل کند. د سپیده زیر لس حرفی زد. رها تپش قلبش را نمی توان
ح خط ستترخی را دور مردمک بازوی ستتهیل گرفت و برخاستتت و به وضتتو

سی  ست او چرخید. ح سمت د سورن دید و نگاهی که بی مهار به  شمان  چ
سهیل بی  سته قدمی پس رود، اما  شود و ناخوا شل  ستش  شد د غریس باوث 

 خبر از شکستن حریم نگاه بین آن دو، دست پشت رها گذاشت و گفت:



 
 از خجالتت در میام. ایشون هم همسرم.… ایشاا -
 

ر در آن لحظه کارد می زدند خون سورن در نمی آمد. حتی تحمل به همسر! اگ
مالکیت را نداشتتت. ستتهیل همزمان با جمله ” میم“زبان آوردن و شتتنیدن آن 

پایانی ا  به رها نگاه کرد و پنجه مشتتت شتتده ستتورن از دید  دور ماند. با 
 ندیدن چهره رنگ پریده و به اطراف چرخیدن نگاه سرگردانش، متعجس و نگرا

برای چندمین بار حالش را پرستتید. ستتپیده که پشتتت ستتر رها با فاصتتله معین 
ایستاده بود، فشار اندکی به پهلویش آورد تا احوالش را کنترل کند. نتیجه تال  

ر به ماجرا فیصتتله داد. د” خوبم“و خود داریش لبدند کمرنگش بود و با گفتن 
به چه زمانی بر می گردد.  آن آشفته بازار دلش می خواست بداند آشنایی آن دو

شتتاید اگر به قبل از ازدواجشتتان بر می گشتتت کمی قلبش آرام می گرفت که 
ستتورن بی قصتتد و غرض این جاستتت. هر چند که خود  هم بر این خو  
باوری نهیس زد. ستتهیل به ستتورن نگاه کرد و ستتورن ماهرانه به قالس نقشتتش 

ه در رای رها توضیح داد کبرگشت. به طور مدتصر نحوه آشناییش با سورن را ب
آخرین ستتفر  به دبی اتفاقی هم جوار هم در هواپیما بودند و همان استتتارت 

 آشنایی و بعد دوستی را زده بودند و در ادامه افزود:
 
 افتدار بده بیاد منزلمون بیشتر باها  آشنا میشی. -
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سورن با لبدند کنتر شد.  سر رها نازل  شده  لو این یعنی بالی ناگهانی که بر 
 ای چشم در چشم رها گفت:

 
فرصتتت که زیاده برای مزاحمت البته باوث افتدار و ستتعادته. از آشتتنایی  -

 باهاتون خوشبدتم خانم. فوت پدرتونم تسلیت میگم.
 

این مرد به راستتتی ستتورن بود؟ چقدر ماهرانه بازی می کرد! بازی می داد و 
ته بود قالس خود فرو رف ید. چنان در  که محال بود ذره ای  ککش هم نمی گز

 ن ستتهیل را برانگیزد اما چشتتمانش! رها از این چشتتمان روشتتن خاطره ی 
شت. نامش بدترین لحظات را به خاطر  می آورد. خاطره آخرین  خوشی ندا
روز دیدن پدر و حال بد  در بیمارستان که نام او را به زبان آورد تا از او دوری 

د و ستتورن رو به رویش ایستتتاده و کند و به زندگیش بچستتبد. حاال پدر نبو
محترمانه تستتلیت می گفت بابت فوت پدری که محکم ترین ستتتد میان ما 
شد. کا  مانعی در  صحبت هایی رد و بدل  شان بود. نفهمید دیگر چه  شدن
میان نبود و می توانستتت از وذابی که این روزها تنش را به آتش می کشتتید رها 

سد  سورن بپر سوال از  شدن پدرم ت“شود. فقط یک  شی در بی نفس  و چه نق
اما افسوس که سکوت تنها حرف لس هایش در آن دقایق بود. روی پا ” داشتی؟

ایستتادن کم کم از توانش خار  می شتد. به ستهیل نگاه کرد. نگاهی نگران را 
شدار می داد  ساس می کرد. انگار پدر از درون قاب هم ه سر  اح شت  هم پ

نش را قورت داد اما پیش از آن که حرفی بزند زندگیت را بردار و برو. آب دها
 سورن گفت:



 
 فکر می کنم خانم خسته شدن. بهتره منم کم کم رفع زحمت کنم. -
 

به رویش می آورد؟  چه چیزی را  یه  ریف برد.  نا به آن ک بار رها هم پی  این 
شید و تمام قد پیش روزگار   سر ک ستوی ذهنش  تنش لرزید. یک خاطره از پ

ستاد. یک ج شد. یکی از ای شته تکرار  شد. یک روز در گذ مله دوباره تداوی 
شیراز که انگار پاهایش از درد ورم کرده بود. به  شده در  همان روزهای خاطره 
سپیده غر زده بود که خسته است و بروند و سپیده با اشاره به دوستانشان یادآور 

ا ستتس واقعا از پشتتد که فعال مجبورند منتظر بمانند، اما رها با کفش های نامنا
افتاده بود. در همان فاصتتله باز ستتورن بود که شتتبیه جن پیدایش شتتد و ا هار 
سپیده به  شان گرفت و  شر خنده  سانی کرد. دخترها از پررویی این ب خدمت ر
رویشتتان آورد که اگر مستتئولین گیر دهند ممکن استتت کارشتتان به حراستتت 

رده و باالخره کارتی را دانشتگاه کشتد اما ستورن ماهرانه از فرصتت استتفاده ک
گوشتته کیف رها گذاشتتت و گفته بود یک خیابان پایین تر از میدان ارگ منتظر 
سپیده بامزه هایی  شتر تمایل  سر و کله زدن و بی می ماند. دخترها پس از کلی 
که برای رها و دلدادگی قصه مانند  می ریدت به دنبال او رفتند. ساوتی را با 

تازه آن جا بود فهمیدند این مرد مثال برای کاری  ماشتتین او در شتتهر گشتتتند و
شه  ست معطل رها مانده و در حقیقت منتظر دیدن گو ست و چند روز ا آمده ا
چشمی از اوست. با هشدار سپیده برای دیر رسیدنشان باالخره سورن رضایت 

http://www.roman4u.ir/


شده و  شود، آرام خم  شت اما پیش از آن که رها پیاده  داد و نزدیک هتل نگه دا
 ”وقتی خسته ای رنگ قشنگ چشمات از همیشه گیراتره.“شش گفت کنار گو

 
با فشتتار چند باره دستتت ستتپیده به پهلویش نگاه از ستتنگ قبر رو به رویش 
برداشت و به سمتش برگشت. انگار او هم فهمید به چه روزی فکر کرده! به چه 

اب حال و هوایی رفته! آن روز قلبش حالی به حالی شد اما امروز فقط دچار وذ
 بود. نه! دیگر قلبش هوایی نمی شد.

 
با این که خستتته، افستترده، گرفته و مضتتطرب بود اما مصتتمم شتتد مقابل همه 
خودخواهی های سورن بایستد. به سمت سهیل برگشت. دستش را گرفت. به 

 دور قلبش نپیچد. آرام ولی قاطع گفت: ه*و*سوشق چنگ انداخت تا بند 
 
 میرم تو ماشین منتظرتم. -
 

سهیل رو  ست  ستش در د شم هایی حالت دار به گره د سورن که دوباره با چ به 
 نگاه می کرد، افزود:

 
 ممنون از حضور و هم دردیتون. برای شام تشریف بیارید. -
 

این بار ستتورن بود که زورکی قالس نقشتتش را حفظ کرد تا انفجاری صتتورت 
ان خط و نشنگیرد. لبدند پرحرصی زد و تشکر کرد اما چشمانش هنوز داشت 



می کشید. رها اهمیتی نداد. رو برگرداند و به سمت ماشین رفت. داخل ماشین 
سپیده در را محکم به هم  شد.  صندلی جلو ولو  شد و تقریبا روی  توانش تمام 

 کوبید و با حر  غرید:
 
 احمِق دیوونه! -
 

 رها با بیچارگی دست روی لس هایش گذاشت.
 
سیه - شان سپیده! این چه  سافر و  وای خدا!  که من دارم ؟ بین این همه آدم و م

سر  شه  شینه و بعد آوار سهیل ب صاف بره کنار  سورن باید  هواپیما و پرواز چرا 
 زندگیم؟

 
سپیده از ما بین صندلی ها خم شد. دست سرد و لرزان او را گرفت. سعی کرد 

 مثل همیشه دلداریش دهد.
 
 کنترل کردی.کار خوبی کردی بهش بی اوتنا بودی. خوب خودتو  -
 

 به سمت او برگشت و با ب ش گفت:
 
 …اگه به سهیل حرفایی بزنه که  -
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چه حرفی؟ مگه غیر از یه آشنایی و رابطه ساده چیزی بینتون بوده که بترسی؟  -

 به من نگاه کن!… هان؟! رها 
 
 دیوونه شدی؟ چه رابطه ای؟ نهایتش دیدن همدیگه بود اونم به اصرار اون. -
 
هم همه دختر پستترای مجرد داشتتتن و هیچ آدم واقلی و به اشتتتباه اینا رو  -

شید که برات  شت چشا  هوار نمی ک شک نداره. اگه دا سهیل به تو  نمیندازه. 
 بال بال می زنه.

 
 رها گونه ا  را به پشتی صندلی فشرد و با صدایی خفه گفت:

 
سپیده. دل - ست نمی زد  شنهاد بود بهم د شبه خاطر این که فقط یه پی ده دور 

شک بود. فکر  صدقه م می رفت. ب لم می کرد ولی ته نگا  پر از  بود. قربون 
می کردم باالخره اون منو گیر میندازه اما من گرفتار شتتدم. من خواستتتمش. یه 
ست تو این مدت کم چی کار کنه که بشه همه  کاری کرد من کم بیارم. می دون

که دستم و دلم پسش زد واسه  دنیام. همه آرامشم! حاال اگه بفهمه شس و روزی
خاطر یه خیال دیگه بوده، به خاطر سورن نامی بوده، به خاطر این نبوده که یهو 

 اومد تو زندگیم، اون موقع چی کار می کنه؟ از زندگیش پرتم نمی کنه بیرون؟
 



شید و تقریبا  سش ک ست روی گونه خی ستاد. د شت از حرکت می ای قلبش دا
 نالید:

 
اگه اشتباه بفهمه و نباشه، اگه مثل بابام اون … ه سهیل بفهمه اگ… اگه نباشه  -

 …قدر دلدور شه که ترکم کنه، اگه 
 

این اگرها حلقه ای نامر ی دور گلویش پیچید. این اگرها و تردید ها به واقعیت 
سپیده با لحنی  نزدیک می شد، همه آرزویش در آتش اشتباهات می سوخت. 

 توأم به مهربانی و آرامش گفت:
 
 این اما و اگرها رو بریز دور و زندگیتو بکن وزیزم. -
 
ست به این تومور بزنم  - سبیده بیز تنم. می ترسم د سرطان چ نمی تونم. مثل 

و تمام زندگیم، تمام وجودم دچار  شتته. اون قدر وقیح شتتده، اون قدر همه 
چی برا  آستتون شتتده که تو مراستتم بابام میاد و زل می زنه تو چشتتمم، کنار 

هرم، یه جوری به روم میاره گذشتتته رو که انگار هنوز جاریه. چی کار کنم شتتو
که دلم از  پره. هنوز شتتک دارم که بانی رفتن بابام بوده یا نه و باید به اجبار 
خفه شم. می خوام داد بزنم و خفه شم. اینا تاوان کدوم اشتباهه؟ من که به خدا 

ط که گفتم خودم می دونم خ یه آدم پشتتیمون و گفتم غلط کردم. من  ا کردم. 
 خطاکارو که هزار بار مجازات نمی کنن، می کنن؟

http://www.roman4u.ir/


 
تو اشتباهی نکردی. این برای هزارمین بار! اصال همین امشس که رفتی خونه  -

 همه چیو به سهیل بگو.
 
 نه! حداقل حاال که سر و کله سورن درست وسط زندگیمه نمی تونم. -
 

 ت:سپیده پلک هایش را بر هم فشرد و گف
 
باشه! اصال فکر کن سورن اومد این جا و با دیدن سهیل و آشنا در اومدنشون  -

دستتت از اصتترار برداره. شتتاید کوتاه اومد و پذیرفت که انقدر راحت مقابلت 
ایستاد. شاید واقعا قصد  فقط تسلیت گفتن بوده و بس. به نیمه پر لیوان نگاه 

 کن. شاید دلت آروم گرفت.
 

شتباهات زندگیش را نیمه پر لیوان؟ مگ سته آبی هم می ماند؟ ا شک ه در لیوان 
در هم کوبیده بود. این پیمانه نیمه پر که ستتپیده می گفت شتتاید پیمانه ومر  

 بود که داشت لس به لس می شد.
 

ته دلش را انگار ناخن می کشتتیدند. پر از درد و زخم بود. تا می آمد مرهمی 
گیرد، خراشتی دیگر و با ومق بیشتتری روی زخم قبلی گذارد و التیام و آرامش 

به روح و روانش می نشتتستتت. از این زخم روی زخم آمدن ها خستتته بود. 
ستنش  ش ست اما رها ت ییری در مدل ن ش سهیل ن شد و  شین باز  باالخره در ما



نداد. به نیمرخش خیره شد. دلش ضعف رفت حتی برای ته ریشی که به احترام 
صورتش نگه می  ست هایی که حاال پدر اما مرتس روی  شت. دلش میان د دا

سهیل قبل از حرکت نگاهی تقریبا  شین بود گرفتار بود.  گیر فرمان و کمربند ما
 طوالنی به سمتش انداخت و پرسید:

 
 خسته ای؟ -
 

تکان ندورد. سکوتش را هم نشکست و فقط آرام سر تکان داد. سهیل نگاهش 
افتاد و صدای سهیل دوباره به را به مقابل داد. فرمان با چرخش نرمی در مسیر 

 گوشش رسید.
 
 نمی دونستم سورن پدرتو می شناسه. -
 

یک چیزی به گلویش پرید. نمی دانستتت قلبش بود یا آب دهانش. شتتاید هم 
جانش بود که داشتتت باال می آمد. زبان به کامش چستتبید و فقط بی حس و 

ا چرا نفس گیر حال نگاهش کرد. ستتهیل دوباره نگاهش را تکرار کرد. کوتاه ام
 بود این بار؟

 
 تو می شناختیش؟ -
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 تیر خال  که می گفتند همین بود؟! نه! هنوز داشت نفس می کشید.
 

ضتتربه ها یکی پس از دیگری اصتتابت می کرد. گلوله های ترس پشتتت هم 
شلیک می شد. پس چرا نمی مرد؟!. چرا هر چه این حلقه دور گلویش محکم 

متر می شد؟ با صدایی خفه که به زحمت از تر می شد دست و پا زدنش هم ک
 ته گلویش بیرون آمد، گفت:

 
 نه! -
 

دید که ابروی چا ستتهیل باال رفت. این تکرار نگاه را دوستتت نداشتتت. حتی 
سهیل را  شت. لحن مت یر  ست ندا سپیده افتاد را دو نگاهی که از داخل آینه به 

 دوست نداشت.
 
 وجس! جالس شد! -
 

 ینداخت و پرسید:خود  را از تک و تا ن
 
 چطور مگه؟ -
 



هیچی. فکر می کردم از اقوام یا آشتتناهای دور که من تا حاال ندیدمش، اما  -
شته. احتمال داره یکی از کارمندای قدیمش  ساده با پدرت دا شنایی  انگار یه آ

 باشه.
 
 …نه! آخه  -
 

با نگاه ستتهیل لبش را گاز گرفت. داشتتتت تا ته جاده حماقت می رفت. می 
ست چه ربطی به خوا سورن که در کار فرو  و تعمیرات موبایل ا ست بگوید 

 بازار فر  دارد، اما زبانش را به موقع کنترل کرد و در ادامه گفت:
 
یعنی نمی دونم. آخه کارمندای بابا رو زیاد نمی شتتناختیم. خوشتتش نمی  -

 اومد.
 

 اما هر چه قطره اشکی که گوشه چشمش را تر کرد ناشی از هزاران حال بد بود،
 بود سهیل را ساکت کرد.

 
**** 
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محتوی ستترد شتتده فنجان را کمی مزه کرد. همیشتته چای را نستتبت به دیگران 
شده بود. چهره  سرد  سردتر می خورد، اما این بار تعللش زیاد بود و چای کال 

 در هم کشید و فنجان را روی میز گذاشت.
 
 پاشو کم کم آماده رفتن شو مادر! -
 

اه کرد. صتتورت ستتفید و مهربانش در قاب روستتری تیره رنگ از به مادر نگ
همیشه شکسته تر نشان می داد. انگار پدر با جانش تازه جوانی مادر را هم برد. 

 گیج پرسید:
 
 کجا مامان؟ -
 
 نمی خوای بری سر خونه و زندگیت؟ -
 

دلش هری پایین ریدت. اصتتال دلش نمی خواستتتت در این شتترایط مادر و 
را تنها بگذارد، اما قبل از این که چیزی بگوید صتدای آرام ستهیل خانواده ا  

 نگاهش را سمت او کشید.
 
 اگه دوست داره بمونه از نظر من مانعی نیست مادر. -
 

 مادر لبدند کمرنگی به نشان سپاس زد.



 
زنده باشتتی وزیزم. چهل روزه زندگی شتتمام تق و لقه. نه من راضتتی به این  -

تو همین مدتم محبت داشتی ولی دیگه بهتره برید سر اوضاوم نه روح حاجی. 
 زندگی خودتون.

 
 رها با ب ش گفت:

 
 …میرم اما چند روز دیگه که  -
 

 مادر اجازه نداد حرف او کامل شود.
 
خاله ت اصتترار داشتتت چند روزی بریم خونه   و مهمان باشتتیم اما گفتم  -

 ت برم. باید به جای خالیکمی کار دارم و آخر هفته میرم. نگران ما نبا  قربون
پدرت وادت کرد. چاره ای نیستتت. تازه حماد و یلدام کنار دلم هستتتن و تنها 

 نیستیم. پس جای خالی واسه تو نمی مونه.
 

ستتکوت رها را کستتی مبنی بر دلدوری نگذاشتتت. چند دقیقه بعد بی حرف و 
شدن به اتاق رفت. تقریبا آماد ست و برای آماده  ضافه ای برخا صرار ا ود و ه با

شالش را روی سر  می انداخت که پس از شنیدن ضربه کوتاهی به در صدای 
 حماد را شنید.
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 رها؟ بیام داخل؟ -
 

ست. حال و  سر  ب شت  در را باز کرد که حماد بی تعارف داخل آمد و در را پ
شه ولتی دارد، بنابراین بی  ضور حماد همی ست ح شت اما می دان صله ندا حو

هش کرد. حماد دستتتی به صتتورتش کشتتید که از زمان حرف و منتظر فقط نگا
 رفتن پدر هنوز اصالح نشده بود و مردد گفت:

 
 …میدونم حالت به جا نیست رها ولی  -
 
 چی شده؟ -
 

 حماد این بار بی حاشیه گفت:
 
 رابطه سهیل و سورن چیه؟ دوستن؟ -
 

 نگاه رها پایین افتاد. سر تکان داد و آرام گفت:
 
 .منم نمی دونستم -
 
 در مورد سورن با سهیل صحبت کردی؟ -



 
رها طوری به برادر  نگاه کرد تا جواب ستتردرگمی ا  را بگیرد. حماد کالفه 
در اتاق شتتروع به قدم زدن کرد و استتت فاری زیر لس گفت. چند لحظه مکث 

 کرد و با نفس ومیقی دوباره مقابل رها ایستاد و گفت:
 
 مگه قرار نبود باها  صحبت کنی؟ -
 
 وله ب ش در گلوی رها باال و پایین می شد و معطل شکستن بود.گل
 
 …نتونستم. فرصت نشد. یعنی  -
 
 خیلی خس! اصال مهم نیست. بهتره سهیل بیشتر معطل نشه. -
 

 اما قبل از این که برود رها برخاست و مانعش شد.
 
 …حماد، سورن گفته که بابا رو از قبل می شناخته و  -
 
فته دیگه مهم نیستتت. تو برو بچستتس به زندگیت. حتی ستتورن هر چی که گ -

اگه ستتورن رفیق گرمابه و گلستتتان ستتهیله، حتی اگه پا  به خونه ات باز شتتد 
فکر کن از اول ستتورن نامی در زندگیت نبوده. کبریت بکش … اوتنایی نکن 
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باروته، بریز  بار  بار هر چی خاطره و محبت که از  داری، حتی اگه ان زیر ان
 …ه و اسم سورنو می تونی؟ ورضه شو داری؟ یا هنوز دور. گذشت

 
 دیگه هنوزی از گذشته با وجود سهیل واسه من نمونده. خیلی وقته! -
 

شانه ا  انداخت و  شال خواهر را روی  حماد لبدند کمرنگی به لس آورد. پر 
 با محبت گفت:

 
 پس برو به سالمت. -
 

**** 
 

اهنش نیم نگاهی به جانبش ستتهیل در حال باز کردن دکمه ستتر آستتتین پیر
 انداخت.

 
 دو  می گیری؟ -
 
 خونه مامان اینا رفتم حمام. -
 

ست پیراهنش را روی مبل پرت کند که رها آن  سهیل دیگر حرفی نزد. می خوا
 را گرفت.



 
 بذار واسه فردا. االن خسته ای. -
 

اما انگار خود  خسته تر بود. با آمدن صدای آب رها لباس ووض کرد. ساک 
خل کو چه بود و نبود را دا هایش را برداشتتتت و بیرون رفت. هر  باس  چک ل

ماشین ریدت و روشنش کرد. روی صندلی نشست به اطرافش نگاه کرد. دلش 
برای خانه تنگ شتتده بود، اما بیشتتتر از آن دلش برای هوای این خانه تنگ بود. 

 ین ترینهوایی که پر از وطر تن او و وشتتقی بود که ذره ذره به کام دلش شتتیر
شتنی ترین تجربه بود.  ست دا شق از وادت بود، دو سل آمد. حتی اگر این و و

 شاید انسان باید گاهی از وادت به وشق می رسید.
 

حستتی وجیس درونش ُقل ُقل می کرد. این که با آرامش این خانه همه دنیا هم 
 آرام می شود. همان حسی که به محش ورود زیر پوست تنش دوید.

 
سته  دوباره بلند شید. ب شعله ا  را باال ک سماور را ووض کرد و پیچ  شد. آب 

ای بیسکوییت از قفسه برداشت که چشمش به بسته های شکالت تلز افتاد. 
صال میلی  سورن ا سهیل به وکس  شت. زیر و رویش را نگاه کرد.  سته را بردا ب
 به این نوع شکالت نداشت. در این مدت همان یکی از بسته برداشته شده بود

که روز اول زندگی مشترکشان نصیس سطل زباله شد. شاید حکمتی بود. حتما 
بود. حکمت فراموشی! شاید این هم یک قدم بود. بسته را سر جایش گذاشت 
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شکالت با  ست او نیز به این نوع  سارا بدهد. می دان سس به  صت منا سر فر تا 
 درصد باال والقه خاصی دارد.

 
 فکر می کردم خیلی خسته ای. -
 

 برگشت و سهیل را با تن پو  سرمه ای رنگش پشت سر خود دید. لبدند زد.
 
 نیستم. دلم واسه خونه تنگ شده بود. -
 

شانی که می ریدت دل  شید. موهایش روی پی سر  پایین ک سهیل کاله را از 
 رها هم پایین می ریدت. واشق موهای آشفته او بود.

 
 فقط خونه؟ صاحس خونه چی؟ -
 

ا  ایستتتاد. انگشتتت روی گودی گردن نم دار او کشتتید و  رها در یک قدمی
 گوشه یقه حوله را مرتس کرد.

 
 دل آدم که واسه خود  تنگ نمی شه. -
 

 سهیل صورت مقابل صورت او کشید و با چشمک معناداری گفت:
 



 واسه هم خونه چی خانم صاحس خونه؟ -
 

 رها نگاهش کرد. این سیاهی یک دست شده بود فانوس قلبش.
 
 هم خونه وقتی بشه هم خون و هم نفس، کار از دلتنگی و اقرار می گذره. -
 

شید. خود  را  شم های رها قلبش را تا مرز جنون ک سهیل به چ نگاه طوالنی 
وقس کشتتید اما دستتت او دور بدنش حلقه شتتد و نگهش داشتتت. دستتت زیر 

 صورتش برد و آرام گفت:
 
 کجا؟ پشیمون شدی؟ -
 
 م می کنی قلبم بد می زنه.نه! وقتی این جوری نگا -
 
یعنی هنوز نمی دونی دوستتت دارم مدام وین وروستتک ب لم بنشتتونمت و  -

 نگات کنم؟
 
من وروسک نیستم سهیل! بعضی وقتا حس نگاتو دوست ندارم. وقتی که با  -

 تردید نگام می کنی.
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اون فکر و م ز کوچولوت منحرفه خوشتتگلم. من می میرم واستته وقتی که تو  -
یر زبونتو می کشم. تردیدم واسه این بود که وارد ومل بشم یا نه! البته حسی و ز

 اگه بازی دستت رو کمربند این حوله مجال فکر کردن بده.
 

یک دفعه تمام بدن رها داغ شتتد. خود  و دستتتانش را با هم پس کشتتید. به 
سمت سماور رفت که در حال ُقل زدن بود و در همان حال با صدایی دو رگه از 

 ان و شرم زیر لس گفت:هیج
 
 بی جنبه! -
 

 سهیل باز با خنده سر مقابل صورتش برد.
 
 هر لیبلی به من بچسبونی چیزی از جرمت کم نمی کنه. -
 

 خنده ا  گرفت اما لس هایش را گاز گرفت.
 
 برو لباس بپو . -
 
 بیفتی؟ گ*ن*ا*همی ترسی به  -
 
 نه خیر! سرما می خوری. -



 
این جا آماده ستتروی، به نظرت دیوونه ام ستترما  تا وقتی تو حی و حاضتتر -

 بدورم؟
 
 بگم ببدشید بد موقع مزاحم شدم، میری؟ -
 
می دونی وقتی می خوای بدندی و گونه هات سرخ میشه، اما نمی خوای به  -

 روی خودت بیاری، شبیه چی میشی؟
 

شد که نفس هایش گونه های  سهیل آن قدر نزدیک  رها با خنده نگاهش کرد و 
 ر را گرم کرد.دخت

 
 همون سیس سرخی که به خاطر  آدمو از بهشت دیپورت کردن. -
 

شت گرمش را از روی  سهیل انگ شد و با تعجس نگاهش کرد.  خنده رها جمع 
 گونه تا لس او کشید و با لحن خاصی گفت:

 
 گاهی وقتا میوه ممنووه هم ارز  گذشتن از بهشتو داره. -
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ساکت ا شم  شم های رها میان دو چ شد. منظور  چ سرگردان  ما پر حرف او 
 هر چه بود جرأت نکرد بپرسد اما لبدند سهیل پررنگ تر شد.

 
 این جوری نگام نکن. تو که مال خودمی. -
 
 اگه نبودم چی؟ -
 
وطای بهشتتتو به لقا  می بدشتتیدم و می چیدمت. همون کاری که آدم به  -

 خاطر حوا  کرد.
 
 ی زمینی شد.ولی نصیبش چهل سال فراق و یک دنیا -
 
ولی بازم ووده بهشتو گرفت به شرطی که اولین و آخرین خطا  همون میوه  -

 ممنووه باشه.
 

دیگر قلبش داشت از حرکت می ایستاد. لس های سهیل گونه ا  را لمس کرد 
 و آرام گفت:

 
 بی خیال سیس سرخم. چاییتو آماده می کنی تا لباس بپوشم؟ -
 



غوغا بود از حرف های دو پهلوی او. چرا سهیل رها لبدند زد اما زورکی. دلش 
حرف از سیس سرخ ممنووه می زد که ممکن است تاوانش جهنم باشد؟ زمین 

کار نبودند. حق رستتیدن و تصتتاحس گ*ن*ا*هکه جهنم نبود و همه آدم ها 
شتند. پس او حرف از کدام تاوان می زد؟ اولتیماتوم کدام جهنم را  شت را دا به

سوخ شت. می داد؟ ته دلش  ت. درد در تنش پیچید. این برزخ آخر او را می ک
حتی اگر می مرد هم اجازه نمی داد وستتوستته ای دوباره بهشتتتش را تصتتاحس 
کند. ب ش گلوگیر  را قورت داد. چای را دم کرد و ستتر چرخاند. تازه وکس 
شپزخانه بود. نگاهش دلگرم  ست در معرض دید آ پدر را در کنج خانه دید. در

شته کوه کننده اما ان صدایی در ر ست.  شم هایش را ب گار هنوز دلواپس بود. چ
 افکار  منعکس شد.

 
 نترس دخترم. -
 

 چشم که باز کرد سهیل با لبدند مقابلش ایستاده بود.
 

**** 
 
 بعد از این همه مدت اومدی که جمع کنی؟ که چی بشه؟ -
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نگاه  تشموبایلش را روی میز شیشه ای زیر دستش چرخاند و بی آن که به دوس
 کند، گفت:

 
 خسته ام کرده. -
 
 …بعد از این همه سال که با جون کندن ذره ذره جمع شد حاال  -
 

 یک دفعه دستش را روی گوشی کوبید و خیره به حمید گفت:
 
 از این جون کندنا دیگه حالم به هم می خوره. دنبال پریدنم. -
 
 با کدوم پول آخه؟ -
 

 پرسید با کدوم بال! پولش جور بود. شاید بهتر بود می
 
 به اونش کار نداشته با . می خوای وسایلو یا نه؟ -
 

هنوز مرد جوان حرفی نزده بود که در باز شد. می خواست بگوید تعطیل است 
اما با دیدن مردی که وارد شد، چند ثانیه کوتاه به او خیره ماند، اما مانند همیشه 

 رو به حمید گفت:زود خود  را جمع کرد. سالمش را پاسز داد و 
 



 تو برو. بعد با هم حرف می زنیم. -
 

با جمله  ما بی حرف برخاستتتت و  نگاه حمید میان دو مرد جوان دوری زد، ا
از م ازه بیرون رفت. برخاستتتت و با لبدند به حماد نگاه ” می بینمت“کوتاه 

 کرد.
 
 منور کردین جناب ستوده. -
 

 حماد چند قدم نزدیک شد و آرام گفت:
 
 م مردونه حرف بزنیم.اومد -
 
 حتما! چیزی می خوری؟ -
 

 حماد روی یکی از صندلی ها نشست و گفت:
 
 نه! زیاد وقتتو نمی گیرم. -
 

 مقابلش نشست و با پوزخند گفت:
 

http://www.roman4u.ir/


 وقت من زیادی خالیه. پر کردنش از حد حوصله شما خارجه پسر حاجی. -
 

 حماد کمی به سمتش متمایل شد.
 
 …بشنوم، نه این که  نه اومدم متلک و کنایه -
 
 حتما و یفه من بود خدمت برسم که رسیدم. -
 

 حماد خیره به چشمانش گفت:
 
 می خوام دیگه نرسی، مفهومه؟ -
 

 به وقس تکیه داد و دست به سینه و طلبکار گفت:
 
 یه روز قول دیگه ای دادی. -
 
 اون روز فرق می کرد سورن. -
 

سمت  صبی به  شم هایش و ست هایش افتاد. چ صدای د حماد هجوم برد و 
 کشیده شدن فلز صندلی روی سرامیک اوصابش را خراشید.

 



بت کن خواهرمو  - ثا مدی گفتی  که او با اون روزی  چه فرقی  چه فرقی؟ من 
واقعا می خوای کردم حماد خان؟ چه فرقی کردم جز این که به آب و آتیش زدم 

 تا رها مال ِ من باشه؟ هان؟
 

 هم به سمتش کشیده شد.انگشت حماد با چهره ای در
 
 اسم رها رو دیگه نیار سورن. خس؟ -
 

 با پوزخندی حرصی برخاست.
 
 چشم. امری باشه؟ -
 

شه  شت. همی صد جنگیدن ندا ستاد. با این که مقابل بود اما ق حماد مقابلش ای
 دوستی و آرامش را بهترین راه برای حل مشکل می دانست.

 
سمت. - شنا سورن! یه روز اومدم ب تقریبا بهت اوتماد کردم. گفتی  گو  کن 

به  باهاتم  یه مانع بزرگ. گفتم  بام شتتتده  با ما  رها رو می خوای، اونم راغبه، ا
شرطی که ثابت کنی زیر پیمونه سر زیر شده وشقی که از  دم می زنی کاسه 
و نیم کاسه نباشه. گفتی رها رو واسه خاطر خود  می خوای. وقتی یه ذره دلم 

این که مقابلت باشم اومدم کنارت. حمایتت کردم. با بهت قر  شده به جای 
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شد ولی نمی  شت قانع می  سدت بود اما دا صحبت کردم. دلیل آوردم.  پدرم 
باره روی همون حرف اولش پافشتتتاری کرد و نه ای که گفت  دونم چرا یهو دو

 …سدت تر و سفت تر شد. خواستم بهت یه فرصت بده ولی 
 
ا حماد؟ چون حساب بانکی فول نداشتم؟ ولی نداد. ندواست. نذاشت. چر -

چون بابام حاجی بازاری نبود؟ چون یک از اوناس که میگن بود و نبود  توفیر 
 …نداره؟ چون 

 
 این بار حماد حرف او را قطع کرد و تند توپید:

 
نمی دونم و هیچ وقتم نفهمیدم این همه ستترستتدتی ستتر چی بود، ولی هر  -

شده تو نبود. مطمئنم خودت بهتر از هر کی می  چی بود این بهونه های ردیف 
 دونی این دالیل نبوده، نه؟

 
پوزخند وصبی و آشفته سورن تکرار شد. داشت به هزار و یک راه برای مقصر 

 جلوه دادن دیگری می زد.
 
 اگه حا  آقا به خوابم اومد از  می پرسم و جوابتو میدم، خوبه؟ -
 

 فت.اخم های حماد بیشتر درهم شد و نزدیکش ر
 



 …پدرم دستش از دنیا کوتاهه و  -
 

 سورن چرخید و چشم در چشم حماد با ب ضی خفه غرید.
 
 ولی  لمی که به من و دختر  کرد فعال پایداره. -
 

 حماد چشم هایش را جمع کرد و محکم گفت:
 
 رها از زندگیش راضیه. -
 

س سورن، حال بد  را رو کرد. هر چه می ری شم های  ید ت ییر رنگ چهره و چ
حال چشتتمانش دوباره پنبه می کرد. رو برگرداند. حماد مشتتت ستتفت شتتده و 
انگشتتتان بی رنگ شتتده او را دید. خواستتت چیزی بگوید اما ستتورن دوباره 

 نگاهش کرد و با غیظ گفت:
 
ضیه  - ست. را ضیه حتما ه شما میگید را زندگیش؟ خوبه! خیلی خوبه، چون 

شبیه شما. کنار کسی که شما واسش اِن لقمه گرفتید. کنار سهیل خ کنار یکی 
صنِف فر ! از  شناس ترین بازاری های تهران. اونم تو  سر سر یکی از  ابهر. پ
جنس بین المللیش. چی از این بهتر؟ چی از این بیشتتتر؟ حاجی تو تمام ومر 

 و تجربه کاریش معامله به این پر سودی داشت؟
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صبی او که انگار شم های پر کنایه و و منتظر بود همین االن  حماد زل زد به چ

صدایش در او  ناراحتی  شت مقابلش تکان داد.  یقه ا  را بگیرد، اما فقط انگ
 هنوز هم کنترل شده بود.

 
له  - عام یت. م جاهل له دوران  عام هل م پدر من ا نه  کاال بود،  نه خواهر من 

آخرشم سر رها شد جونش! بی خبر نیستم پس تو هم خودتو به بی خبری نزن. 
اشتتتباه با توهین تو، چیزی رو ت ییر نمی ده. فقط اینو تو م زت فرو  نبش قبر یه

 کن که سهیلو خوِد رها خواست.
 

 سورن سر  را کمی پیش برد و با جسارت گفت:
 
الزم باشتتته تموم قبرستتتونای دنیا رو زیر و رو می کنم ولی رها باید به من  -

 برگرده.
 

 حماد با لحظه ای مکث نیشدندی زد.
 
 ق و تس جنونت همین قدر بود؟ادوای وش -
 
 ادوا نبود. حقیقت بود و هست. -
 



پس بذار رها کنار ستتهیل به خوشتتبدتیش برستته. چیزی تو اون زندگی کم  -
 نداره.

 
 چرا داره. منو کم داره. وشقو کم داره. -
 
ست انقدر  - شک دارم که تون شته ت تو زندگی و قلس رها  هنوز به جایگاه گذ

هیچ وقت تو چشم کسی نگاه نکرد و از دوست داشتن راحت جایگزینت کنه. 
تو نگفت، ولی مقابل من از وشتتقی که به شتتوهر  داره داد کشتتید. دیدن تنها 

 کسی که تو او  غم بی پدری تونست آرومش کنه، اون بود.
 
ست بعد از من رسیده. نمی تونه انقدر راحت کمرنگم کنه،  - سهیل هر کی ه

 چون گذشته رها با من بوده.
 
ولی االن شوهرشه. برو بشین به این نسبت خوب فکر کن. بعد دم از گذشته  -

 با رها بزن، خس؟
 

 خواست برگردد اما با صدای محکم سورن ایستاد.
 
 طالق بگیره. -
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حماد ساکت و وصبی نگاهش کرد. در یکه تازی این پسر مانده بود چه بگوید 
 که سورن پشت به او ایستاد و افزود:

 
م مهم نیست چند ماه کنار یه مرد دیگه زندگی کرده، فقط می خوام حتی واس -

 باشه. همین!
 

حماد با چند ثانیه مکث پیش رفت. کنار سورن ایستاد و به نیمرخش خیره شد 
 و گفت:

 
 این مالقات یه نتیجه برای من داشت. این که پدرم حق داشت. -
 

شت کرد اما ت ییری در ایستادن و حتی  ست م  نگاهش ایجاد نکردسورن باز د
 و حماد محکم تر گفت:

 
این بار دوستانه پیش اومدم سورن. مرتبه بعدی در کار نیست. از شعاع چند  -

کیلومتری آرامش و زندگی رها رد بشتتی به قصتتد زلزله به پا کردن قید خیلی از 
چیزا رو می زنم. حتی اگه با رفاقت ستتهیل که البته به ادوای رفاقت داری پیش 

تیشه بزنی به ریشه زندگیش. به آرامش دریا نگاه نکن. طوفان سرکشی  میری تا
 کنه، به ساحل دریا هم رحم نمی کنه. این حرف آخرم بود.

 



دیگر معطل نکرد و بیرون رفت. ستتورن از حر  و وصتتبانیت در حال انفجار 
بود. برگشت و اولین چیزی که دم دستش بود را محکم به شیشه ویترین کوبید. 

ه های شیشه ای پایین ریدت و با صدای ناهنجاری خرد شد، اما یاد همه طبق
شت. مگر به خاطر  سر  بر نمی دا ست از  شق د رها فرو نمی ریدت. این و
یک اشتباه چقدر باید تاوان می داد؟ کف دستش روی میز چسبید و سر  خم 
شد. قفسه سینه ا  تند تند باال و پایین می شد، اما هر چه می گذشت خللی 

 ر تصمیمش و خواستن دوباره رها ایجاد نمی شد.ب
 

خط اوتباری را داخل گوشی انداخت و پس از روشن کردنش، شماره ای را که 
این روزها تکرار  یک وادت بود، گرفت. قبل از فشتتردن دکمه ستتبز رنگ به 
ستتاوتش نگاه کرد. روی نیمکت پارک نشتتستتت. باران نرمی می بارید. لبدند 

و نگاهش چرخی در فضای خیس پارک خورد. همین  تلدی کنج لبش نشست
شقی آن  شقش بود. و شدن تس و شاهد پا گرفتن و تندتر  نیمکت بود که بارها 
شتی  سر انگ شان به خود اجازه نداد  قدر مقدس که در طول تمام مدت رابطه 
سش کند و حاال چقدر راحت حرف از یک مرد به میان آمد. یک رقیس قدر  لم

سهیل! نه! خو شتش می لرزید؟ چرا شبیه  سر. چرا تیره پ سبت هم سهیل. با ن ِد 
شرد.  شی را لمس کرد و دکمه را ف ست. گو شمانش را ب شتانش لرزید؟ چ انگ
تپش قلبش دوباره با اولین بوق آزاد سر به فلک زد. صدای او که آمد رود و برق 
نه چندان قوی برای لحظه ای آستتمان را روشتتن کرد. انگار هنوز او کنار  
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ه بود. جای خالی ا  در خیالش باز پر شد. پلک هایش دوباره روی هم نشست
 رفت و با نفس ومیقی گفت:

 
 سالم وشِق من! -
 

سکوت محش رها پشت خط آزار  داد. برای هزارمین بار در طول این مدت 
 در هم شکست.

 
 چرا جواب نمی دی رها؟ -
 
 اشتباه گرفتی. -
 
اه نمی گیرم. همین االن روی همون من نیمکتی که تو رو  نشستی رو اشتب -

 نیکمت به جای خالیت خیره شدم. پس به بیراهه نرو وزیزم!
 

 صدای خفه او را شنید.
 
 چی می خوای؟ -
 
 همون چیزی که سه سال پیش خواستم. تو رو! -
 



 …منی وجود نداره که -
 

 صدای داد  در صدای رود و برق آسمان پیچید.
 
ستی! داری باهام حرف می ز - شنوم. قلبم هنوز ه صداتو می  نی. می بینمت. 

 می زنه، پس هستی.
 

 صدای شکسته رها میان مو  گریه آمد.
 
شقی که تو فکر می کردی مال تو ه، حق تو ه. اون رها  - ستم اما نه اون و آره ه

ست، هم قلبش! اینو  سمش متعلق به یه مرد دیگه  سورن، چون االن هم ا ُمرد 
صرار به بو سد از می فهمی و باز ا شیدن یه ج دن اون آدم ُمرده داری؟ بیرون ک

قبر  چی داره جز تعفن؟ چی داره جز یه جنازه تجزیه شده؟ این قبرو زیرو رو 
 نکن. دست بردار از وذاب دادن من. دست بردار از زندگی من!

 
شالق وار تنش را  ست. مثل فرفره دور خود  می چرخید. باران  بی قرار برخا

بی قرار و تند خروشتتید مثل او؟ همه چیز درد داشتتت،  هدف گرفت. کی باران
 حتی نفس کشیدنش. دوباره چنگ زد به بند اصرار و التماس.
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تو بدوای زنده میشتته. همه چی تازه میشتته. بر می گرده ستتر جا . تو فقط  -
 بدواه.

 
 رها هنوز گریه می کرد.

 
 آخه چیو؟ -
 
 وشقمونو. -
 

 حساسش را داد.سکوت رها به سورن جسارت تاختن بر ا
 
 
 
 
 
از اون زندگی بیا بیرون. جای تو اون جا نیست. با هم میریم. قول میدم نذارم  -

آب تو دلت تکون بدوره. نمی ذارم گوشتته چشتتم غم بهت بیفته. دنیا رو می 
 کشم زیر پات. فقط باز با  آروم دلم. نه نگو وشق من!

 
 .صدای رها آرام شد. انگار گریه ا  هم آرام شده بود

 



 به چه اوتباری بهت اوتماد کنم؟ -
 

 سورن ذوق کرد. جان گرفت. با تمام احساسش گفت:
 
سته. تا جایی که  - شمات ب ست پای دل منو به چ همون محبتی که تا دنیا دنیا

 برات بمیرم.
 
همون محبت؟ همون محبتی که به خاطر  هزار تا دروغ ستتر هم کردی و  -

ه اوتبار همون محبت کذایی که حد و مرز جون بابامو گرفتی؟ آره سورن؟ من ب
و حرمتی نمی شتتناستته قید وشتتق و زندگیمو بزنم؟ به خاطر  داغ خیانت 

 بچسبونم به زندگی دست ندورده سهیل! آره؟
 

 سورن خفه شد. الل شد. انگار ُمرد. رها با گریه افزود:
 
ابل دلم می سوزه واسه خودم. واسه روزایی که به خاطرت دست و پا زدم. مق -

بابام وایستتادم. گریه کردم. قلبمو تلف کردم اما به خاطر چی؟ به خاطر تویی 
خالی کردی. دوستتتم  بامو گرفتی. پشتتتمو  با غت،  بت درو با ادوای مح که 

 داشتی؟ این بود دوست داشتنت که بی پدرم کنی؟
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صدای سورن گرفته بود. انگار به زحمت توانست تارهای صوتی حنجره ا  را 
 .به کار گیرد

 
بابات مریضتتته. نمی  - به جون خودت قستتم نمی دونستتتم  بده رها.  گو  

خواستتتم این جوری بشتته. وصتتبانی بودم. دیوونه بودم. داشتتتم می ُمردم. فکر 
کردم هنوز دروغ میگی. به بابات زنگ زدم که اون همه فشتتار خفه م نکنه. که 

… 
 
فایده ای  چیو توجیه می کنی؟ مرگ بابامو؟ این که وزرا یلش شتتتدی؟ چه -

لس من بیرون  وذابو از ق نده   کنی؟ می تونی این حس  داره؟ می تونی ز
 بکشی؟

 
 سورن نفس کم آورد.

 
 بذار با خوشبدت کردنت جبران کنم وزیزم. -
 
 من خوشبدتم. اون قدر که تصورشم نمی تونی بکنی. -
 
 جا زدی رها. جام گذاشتی. رسمش نبود. -
 



شقو تو بهم یاد آوری نکن - سم و ست. حس بین ر سی نی شکال هند ، چون ا
من و تو یه اشتباه محش بود. اینو همون موقع فهمیدم که تو رفتی. تاوانشم من 

 دادم.
 
 رفتم که تو رو داشته باشم. با زندگیم قمار کردم که تو بمونی. -
 
 اما باختت تو این قمار من بودم. -
 

 سورن به موهایش چنگ زد و آشفته و ملتمس گفت:
 
این جوری نکن با من. می دونم اشتتتباه کردم. به خدا می دونم حماقت  رها! -

 …کردم و تنها چیزی که نمی تونم جبران کنم مرگ حاجیه ولی 
 
 …بهتره اسم منم از دفترچه خاطرات ذهنت خط بزنی. یعنی مجبوری که  -
 

 داد زد. وصبی، خروشان! طاقتش تمام شده بود.
 
 ان؟کی مجبورم کرده ازت بگذرم، ه -
 
 من!… شرع، قانون  -
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 رهتتتا! -
 
 دیگه به من زنگ نزن سورن. -
 
 من ازت دست نمی کشم. -
 

جمله آخر  در بوق ممتد گوشی گم شد. باران تندتر شده بود. زانوهایش خم 
شد و همان جا وسط پارک نشست. باالی سر  جای رها بود. همان نیمکت 

شد. ب ست هایش معلق  سر  میان د ضش و جای خالی.  شد. ب  اران تندتر 
شاید همین بی  شق و  ست. گریه کرد بر بی رحمی و شک ست. غرور   شک

 رحمش کرد.
 

 زیر بارون، خاطره هامون، یادم میاد تو خلوت همین خیابون
 

 گفته بودی ووض نمی شم
 

 حاال کجاست اون که می گفت
 

 من زندگیشم!
 



*** 
 

م رفت. هر تکه از قیم به ستتمت حمام*س*توستتایلش را روی میز پرت کرد و 
لباستتش را گوشتته ای پرت کرد. زیر آن باران ستترد تنش داغ کرده بود. شتتاید 

 خاصیت شکست همین بود که آب هم آتش می زد.
 

آب ستتردی که بر ستتر و تنش فرو ریدت چند لحظه لرز به تنش انداخت، اما 
گار آوار بود. آوار  ما ان دت ا فت. آب بر ستتر  می ری عد آرام گر ندکی ب ا

هایی که داشتتتت. زلزله ای که ریشتتتر و ویرانی ا  را رها و حرف های آرزو
سید.  سینه ا  ر شد. چانه ا  تا نزدیک  سر  خم  شنده ا  تعیین کرد.  ک
شی های  ست هایش به کا زانوهایش لرزید مثل خیلی از روزهای دیگر. کف د
حمام تکیه کرد و شتتانه هایش لرزید. بت غرور و اشتتکش برای دومین بار در 

 شس نحس شکست. قطره های داغ اشک میان هجوم آب گم شد. این
 

سته و بی  شن نکرد. تنش خ شد. حتی برق ها را هم رو با حوله روی کاناپه ولو 
رمق بود. دلش نه آب می خواست و نه غذا. دلش فقط حضور یک نفر را فریاد 
می کشتتید. رهایی که بی رحمی امشتتبش دنیا را چرخاند و چون پتکی بر فرق 

 خود  و احساسش کوبید. پس چرا نُمرد بدون او؟سر 
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ست. حلقه های دود  شمانش را ب شید و چ شت. دراز ک سیگار  را بردا پاکت 
ریه او و هوا را پر کرد. مثل دود ب ضی که همه قلبش را مبتال به تاوان کرد. میان 
خواب و بیداری بود که انگشتتتان  ریفی از روی شتتقیقه تا روی چانه ا  ستر 

جفت پلک هایش باال پرید و نیم خیز شد. مچش را گرفت و دخترک را خورد. 
به آغو  کشتتید. ستتر  بی اختیار میان شتتانه و گردنش فرو رفت و با حرارت 

 زمزمه کرد:
 
 رها! -
 

ستتر دختر جوان وقس رفت. چشتتم هایش را با ب ش تماشتتا کرد و قطره های 
سورن به خود  آمد. از همه دنیا بیزا شکش فرو چکید.  شد. دختر جوان را ا ر 

پس زد و با َاه غلیظی موهایش را چنگ زد. صتتدای خش دار او حالش را بدتر 
 کرد.

 
 …خواب دیدن یه زنی که  -
 

 سیز نشست. چشم ها و صدای پر غیظش به سمت او هجوم برد.
 
 حرف اضافه بزنی اول تو رو می فرستم جهنم بعد خودمو. پس ساکت شو. -
 



شید و باز سیگار به دست لس پنجره ایستاد. این روزها به اتاقش رفت. لباس پو
ضور او را در  سیگارها بود. ح شدنی ا  همین  همراز همه تنهایی و یار جدا ن
چهار چوب در حس کرد. از همه جا وامانده تر و درمانده تر او بود شتتاید، اما 
سر  باز  ست.  ش حال دلش خیلی خراب بود. وقس وقس رفت و لس تدت ن

 ستش آویزان شد. چند دقیقه گذشت که صدای او باالخره آمد.میان دو د
 
 چرا این جوری می کنی سورن؟ -
 
 داغونم سپیده. داغون! -
 

 سپیده کنار  نشست. مچش را گرفت و دستش را پایین آورد.
 
 تو رو خدا بذار زندگیشو بکنه. شما قسمت هم نبودید. -
 

د زمین دهان باز کند و در چنان نگاهی به دختر جوان انداخت تا دلش بدواه
 شکافش فرو رود. برای هزارمین بار ب ضی کهنه به سینه ا  چنگ زد.

 
 به چی قسمت بدم که این جوری نگام نکنی؟ -
 
 به اون چیزی که بتونه رها رو به من برگردونه. -
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 سپیده کالفه مقابلش ایستاد.

 
 چرا نمی فهمی تو؟ شوهر کرده! -
 

یستتتاد. ستتپیده ناخواستتته دستتت مقابل صتتورتش ستتورن با جستتتی ناگهانی ا
صله را جبران کرد. بازویش  سورن فا شید.  شت و با هینی یک قدم وقس ک گذا
 را کشید و محکم فشار داد. نفس های وصبی ا  روی صورت او پدش شد.

 
شه رو بروکس بدون  - سهیل ب شش خوندی تا زن  همون وردی رو که زیر گو

زگار همه رو ستتیاه می کنم و اول از همه تو رو که طالق بگیره ستتپیده. و اال رو
… 
 

 سپیده دستش را پس کشید و صدایش با حر  باال رفت.
 
که میگم من نقشتتی تو ازدوا  و  - مه  بار هزار فاتو. برای  بس کن این مزخر

 انتداب رها نداشتم.
 
پس چرا اون موقع که دا م ازت می پرسیدم رها چی کار می کنه و چراجوابمو  -

الل شده بودی، هان؟ رها سه ماهه زِن این یارو شده. اگه زودتر فهمیده  نمی ده



بودم که نمی ذاشتتتم. از ومد نگفتی بهم. از ومد شتتماره   رو ندادی تا از 
 گوشیت برداشتم.تو نقشی نداشتی پس چرا این فاصله رو انداختی، هان؟

 
 سپیده با گریه وقبش زد.

 
 سی؟ چند بار؟چند بار وذاب میدی؟ چند بار می پر -
 

 سورن محکم به پیشانی ا  زد و پشت به او خواهش کرد.
 
 برو سپیده. برو که گند زدی به همه چی! برو. -
 

باز آتش ستتیگار و دلش با هم شتتعله کشتتید. ستتر به پنجره مه گرفته چستتباند. 
حالش از خود  به هم خورد. زندگی را لعنت کرد. خصوصا وقتی دست های 

قفل شد و صورت پر گریه ا  را به پشت او چسباند و  دختر جوان دور کمر 
 با تضرع نالید:

 
 با من این جوری تا نکن سورن. من زنتم! -
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شم  شید و به چ سپیده با ترس وقس ک شیشه فرود آمد.  شت محکمش بر تن  م
شوب. با  شفتگی و آ سید از این همه آ صیانگر او نگاه کرد. تر سرخ و و های 

 ت:صدای کوبنده و ترسناکی گف
 
قت بینمون نبود  - که هیچ و به این نستتبتی  بار گفتم اون قرارداد لعنتیو  ند  چ

 نچسبون؟
 

 لس های سپیده از ب ش و حر  لرزید. صدای خسته ا  باال کشید:
 
 …قراردادی که خودت نقضش کردی سورن خان. گواهشم اون  -
 
یتمن حالیم نبود، کله ام داغ بود، تو چی؟ غیر این بود که کل برنا -  مه ریز

 واسه دور نگه داشتن من از رها شد.
 

شدت بدبدتی خنده ا  گرفت. خنده ای تلز تر از هق هق های بی  سپیده از 
 صدا.

 
من نقشه کشیدم؟ باشه. باشه سورن. میرم همه رو از نقشه کثیفم با خبر می  -

کنم. به رها میگم بابا  به سینه وشقش دست رد زد، چون فهمید من از راه به 
شو وقد کرده. بذار بفهمه که در صمیمی ست  شقش دو   کردم. چون فهمید و



نه دیگه تو صورت من نگاه کنه، نه رغبتی به شنیدن صدای تو داشته باشه. بذار 
 بفهمه نه من لیاقت دوستی پاکشو دارم، نه تو لیاقت آشفته کردن زندگیشو.

 
شید که از  شصورتش را با غیظ برگرداند، اما به چند ثانیه نک سر ک شت  یده و پ

صورتش  سورن توی  ست.  شد. آه از نهاد  برخا تنش محکم به دیوار کوبیده 
 رفت و باصدای خفه ای گفت:

 
 …تو به رها هیچی نمی گی و اال  -
 

از فشار مشت سفت شده او روی سینه ا  نفسش داشت بند می آمد، اما میان 
 حرفش گفت:

 
سیاه می کنی؟ مگه اال - ست؟ از منم بدبدت و اال چی؟ روزگارمو  سیاه نی ن 

تر آدم هست یا نه! می کشیم؟ اینم ازت بعید نیست. وقتی تونستی راحت بچه 
مو بکشی، پس کشتن منم واست راحته. هر چی زودتر بهتر. اصال می نویسم 

 و امضا می کنم که خودکشی کردم. راحتم کن سورن. خسته شدم.
 

سورن شد.  ستش  کلمات آخر  میان هق هق گریه ا  گم  با بیچارگی کف د
را به دیوار پشت سر او کوبید. وقس رفت. سپیده روی زمین نشست و پاهایش 
را ب ل زد. سورن مثل پانل ساوت از سویی به سوی دیگر رفت و دست به سر 

http://www.roman4u.ir/


و کله آشفته ا  کشید. نفهمید چقدر راه رفت، اما داشت سرگیجه می گرفت. 
 و کالفه گفت:باالخره خسته شد. مقابل سپیده ایستاد 

 
 جوِن مادرت بس کن سپیده! من خودم دارم می میرم. -
 

ستمال  سورن درمانده با د شید.  سش ک صورت خی ستش را روی  سپیده کف د
 …کاغذی مقابلش نشست و صورت خیسش را پاک کرد

 
 بد شبی رو انتداب کردی واسه دیوونه کردن من دختر! -
 

 رگیر شد و دست او را چسبید.سپیده دوباره با اشک های سرازیر شده ا  د
 
 …به خدا دوستت دارم سورن! هر چی که بودی و هر بالیی سرم آوردی  -
 

 سورن دستش را وقس کشید و برخاست. آرام گفت:
 
 قرارمون دلبستگی نبود، بود؟ -
 
 قرارمون نقش بند و تبصره و کشتن ثمره ا  نبود، بود؟ -
 



ه نفعی به حالت داشتتتت جز ِپی چی می گردی ستتپیده؟ بودن اون بچه چ -
 بسته شد و بس! ه*و*سدردسر؟! یه نطفه اشتباهی که فقط سر 

 
 ب ش سپیده در این چند ماه و بر سر این موضوع کهنه شده بود.

 
 تو خدا نبودی که واسه بودن و رفتنش تصمیم گرفتی. -
 
حث  - نده این ب قاد داری ِکش  به هر چی می پرستتتی و اوت بس کن! تو رو 

قرار نبود تا این جا پیش بریم. تو استتم منو می خواستتتی و من اوتماد  مزخرفو!
خاندانتو. همین! حتی اگه اون بچه می موند هم آویزون خودت و آینده ت می 
شد. می دونستی و می دونی این وقد باطل میشه و منم کنارت موندنی نیستم. 

 حاالم تمومش کن!
 

 رنگ سبز چشم های او گفت:سپیده مقابلش ایستاد و خیره در رنگ هزار 
 
که تو میگی از  - فه ای  بامن زندگی کرد، نبش  ه*و*ساون نط ماه  بود ستتته 

داشت، قلس داشت. روح داشت. خودم صدای گوپس گوپس قلبشو شنیدم. 
شد و مرد ولی  شد، چرخ  ستی گوشت قربونی  سش کردم ولی چون تو ندوا ح

… 
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 سورن دست بلند کرد تا او ساکت شود.
 
کردم، می دونم. خریت کردم، می دونم. به رها خیانت کردم، می  بهت بد -

دونم، ولی تو که دیدی اون شتتتس حال من طبیعی نبود اگه بود که می شتتتدم 
شش. دیدی که قبل از تو خودم گریه کردم. خودم مث  سه ماه پی سورن  همون 
ستم چون وذاب کمر به  ش شدم. حتی دیگه به اجبار کنارت ن شیمون  سگ پ

س شتنم ب شدت ناراحتی می مردیم اما ک ته بود ولی اون اتفاق افتاد حتی اگه از 
 توقع داری سر یه اشتباه یه ومر آویزون هم باشیم؟

 
 یه ومر خودتو سرگردون رها کنی چه سودی می بری؟ -
 
 تو می دونی رها خوِن تن من شده بود و اال همچین حماقتی نمی کردم. -
 
 داری.دروغ میگی سورن! رها رو دوست ن -
 

 سورن با خشم نگاهش کرد.
 
 نه! واشق تو شدم و دارم از نبودن رها می میرم. -
 



فقط ادوا داری و اال محال بود بتونی به من نزدیک شتتی. دستتت و پا زدنتم  -
ست  سه اینه که رها جایزه یه قماره برات، که اگه ببریش می تونی روی د فقط وا

 بلند  کنی و بگی من همیشه برنده بودم.
 
خودتو به حماقت نزن. کارگردان این بازی مستتدره تو بودی. خودت خوب  -

 می دونی ازدواجم با تو هم به خاطر رها بود.
 

 سپیده وامانده از همه جا گفت:
 
 …آره! ولی من فقط می خواستم به هم کمک کنیم ولی تو  -
 

 سورن با انگشت چشمانش را فشار داد.
 
 شی اون شس لعنتیو فرامو  کنی؟چند بار بگم غلط کردم تا راضی  -
 
شه حاللت می  - سه همی شی. اون موقع وا فقط می خوام بی خیال زندگی رها 

 کنم.
 

سارت  سپیده را، اما با ج سورن را گرفت و درد تمام قلس  صورت  پوزخند کل 
 دوباره گفت:
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اون تازه فهمیده معنی وشتتق و آرامش چیه! اگه دوستتش داری، برو و بذار به  -

 برسه.زندگیش 
 
 به خوشبدتی می رسه چون حقشه، ولی با من. -
 

ست اما حس  سورن نفهمید تی  تیز نگاهش از چی سپیده ومیق نگاهش کرد. 
 بد کالمش را منتقل کرد.

 
 قلس شکسته من، حقی از ناحقی که تو کردی نداشت؟ -
 
 منظور؟ -
 
 و باالمیرم ستتورن، ولی قبلش همه چیو به رها میگم تا ته مونده وشتتق تو ر -

 بیاره و ریشه دلشو مثل تنش تو آغو  سهیل محکم تر کنه.
 

سرخ  شبیه دو جام  سورن  شم های  شت   *ر*ا*بچ شد. خوِن خون بود. م
 فشرد و غرید:

 
 خفه شو سپیده! -
 



 سپیده میان ب ش خندید.
 
هر چی تو ناز کشیدن بلد نیستی، سهیل خوب کار کشته است. همه والم و  -

شتن آدم فهمیدن وقتی ن سه و گذ سر تا پا ح شو لمس می کنه  شت زن وک انگ
 …از  محال میشه. اون قدر به تنش معتاد  کرده که حتی شبای 

 
ضتتربه ستتنگینی که به صتتورتش خورد باوث شتتد نامتعادل روی زمین بیفتد. 

 صدای سورن شبیه نعره شیر در قفس بود.
 
ند کرد. ستتر بلگفتم خفه شتتو تاخفه ت نکردم. ستتپیده پایه تدت را گرفت و  -

 اشک هایش روی صورتش می غلتید و غم با دلش سرسره بازی می کرد.
 
حتی شبای مردن باباشم از تنش جدا نشد. اون قدر غرق وشقش می کرد که  -

 بتونه راحت سر بذار رو سینه شو بدوابه. تا تو رو یاد  بره.
 

ده می ل ستتپیانگار ستتورن را زیر آب نگه داشتتته بود. کبود بود. بی نفس بود. د
ستتوخت. جهنمی که می گفتند را زود تجربه کرد. همین حس االنشتتان جهنم 

 بود. تاب نیاورد. صدای گریه ا  بلند شد و داد کشید:
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لیاقت رها کمتر از ستتهیل نبود که مرد واقعیه و واشتتق، اما لیاقت تو کمتر از  -
 ستتوختنیک شتتبت آلوده خیانت شتتد. از  ه*و*سمنه دم دستتتی بود که تنم با 

دیدن خوشتتبدتی و وشتتق واقعی رها بمیری هم کمته ستتورن، چون نامردی، 
 پستی، سیاه خالصی.

 
به مانتو شتتتالش چنگ انداخت و میان گریه های بلند  از خانه بیرون زد. 
سورن مثل دیوانه ها دور خود  چرخ خورد. رها و سهیل. رها و خوشبدتی با 

بلند داد زد که انگار دیوار خانه  ستتهیل. رها و وشتتق ستتهیل! نه! آن قدر نه را
لرزید. دیواره قلبش فرو ریدت. شتتیطان دقیقا کجای خانه ایستتتاد و با ذوق 

 تماشایش کرد تا از فرصت بهره برد و وارد قلبش شد!
 

 دندان به هم سایید و غرید:
 
 مال ِ منی رها. ماِل منی! به هر قیمتی که شده. -
 

دور گردنش انداخت و تنشان یکی سر  را کف دستش کوبید. شیطان دست 
 شد، اما سورن به جای لعنت کردن او بلند داد کشید:

 
 لعنت به تو سپیده. -
 

 شیطان خندید. او دووتش را لبیک گفته بود.



 
 با سقلمه ای که به پهلویش خورد، آخی گفت و شاکی به سحر نگاه کرد.

 
 پهلوم سوراخ شد خس! -
 

 سحرچشمکی زد:
 
 فکر خواستگار جدیده؟ کجایی دختر؟ تو -
 
 آره بدجوری دلمو برده. خصوصا کله تاسش. -
 
 کچال خو  تیپن! نشنیدی تا حاال؟ -
 
 هم شنیدم، هم دیدم. منتها ایشون دیگه زیادی خو  تیپه. -
 

 سحر خندید و گفت:
 
 دیوونه برق کله ا  میفتاد تو چشات، خوشگل تر میشی. -
 

 دیانا با تعجس ابرو در هم کشید.
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 منظور ت چیه؟ -
 

 سحر با خباثت ابرو باال انداخت.
 
 اگه بله بدی بعدا می فهمی. -
 

 دیانا خنده ا  گرفت.
 
 پس چلچراغ چشم تو هم واسه همونه. دختره پررو! -
 
 بر منکر  لعنت. حاال جواب دادی یا نه؟ -
 

 دیانا انگشت لس فنجانش کشید.
 
 نه هنوز! -
 
 با سهیل مقایسه   می کنی؟ -
 

 ا این بار بلندتر خندید. سحر لس هایش را جلو داد و گفت:دیان
 



 وا چرا می خندی؟ -
 
 آخه تو یه وجه اشتراک بین سهیل و وحید پیدا کن تا قابل قیاس شن با هم! -
 
 البد سهیل از همه لحاظ سرتره. -
 
 اتفاقا یه خصلت وحید بهتره، اونم واقل بودنشه. -
 
 یعنی؟قربون دل پرت. واشقی سهیل بده  -
 

 با تردید به سحر نگاه کرد و گفت:
 
 …می ترسم از این واشقی سهیل که  -
 

بزنگاه حرفش را قطع کرد. اشتتتباه محش بود پای ستتحر را به تردیدهایش باز 
کند. چرا که محال بود او بتواند زبانش را نگه دارد و شتتر به پا نشتتود. بدی این 

 تا کمکش کند.جریان این بود که تنها بود و همرازی نداشت 
 
 که چی دیانا؟ -
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 که من شوهر کنم پشیمون شه. -
 

با لحن مضحکی این جمله را گفت و خود  خنده کوتاهی کرد، اما سحر جا 
 به جا شد و با حر  پنهان شده در صدایش گفت:

 
سر هم کرد. کم  - سید و جادو جنبل  خو  خیالی دیانا. انگار رها یهو از راه ر

 ت ماچش کنه و قربون صدقه   بره!مونده سهیل وسط جمعی
 
 خس بکنه. به تو چه. خودت مگه ناموس نداری؟ -
 
 گمشو تو هم. شانسشو میگم. -
 
از نظر تو مرغ همسایه همیشه غازه. حاال اگه بحث سر یه مساله دیگه است  -

 می تونی به سبحان داروی تقویتی بدی.
 

 او را شنید.با نگاه چا چا سحر بلند خندید و زهر مار زیر لبی 
 
حستتودجان! اوال که تازه وروس و دومادن و آتیشتتشتتون تنده. مچ خودت و  -

و دوران و گرفت. تازه تم*س*تسبحانو چند بار سارای بدبدت تو راه پله و پستو 
شش  شه. راه میره آدم چ شوگری و دلبریش، که رها تو ذات وقدتون. ثانیا زنه و و

شه. یه  شوهر ست. فقط دنبالش میره. اون که دیگه  خرده از  یاد بگیری بد نی



سر به سر سبحان نذار و قهر کن که این جوری از اون طرف سالن چشم و ابرو 
سر ندوانش  شت.  شس تأکید دا شس حالتو جا میارم. دقیقا روی کلمه  بیاد که 

 بنده خدا رو
 
به برخورد فیزیکی هم برستتته حق  - با من  نترس جونم! اون بنده خدا کار  

 و می گیره.الزحمه خودش
 
شه دیگه،  - حق الزحمه رو خوب اومدی. خس بعد این همه تال  یه بچه حق

 نیست؟
 
 زوده! -
 
فردا پس فردا بچه ب ل اومد خونه، نگی دیانا کسی نبود بگه نقطه ضعفه مردا  -

 چیه ها؟
 
 همچین حرف می زنی انگار تا حاال ده تا شوهر کردی دختر! -
 
ربه کنه تا بفهمه درستتتش چیه که ومرمون قرار باشتته هر آدمی خود  تج -

سبحان  شو برو ببین  شه و کاری جز تکرار تاریز رخ نمی ده. حاالم پا تموم می
 چی میگه تا لبا  همون شکلی پیس پیسی نمونده. منم کم کم برم.
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 کجا؟ تو هم بیا بریم خس. -
 
می مهمونی خانوادگیه، اما دوستتت داشتتتم رها رو می دیدم و هدیه مو بهش  -

 دادم. مهم نیست بعد میام می بینمش.
 
 چه کاریه دختر ومو جان؟ جا واسه تو هم داریم. -
 

سحر و دیانا از یک دفعه دیدن او جا خوردند و با تعجس نگاهش کردند. سحر 
پشت چشم نازک کرد و رو برگرداند. سبحان چشم و ابرویی برای دیانا آمد که 

 ا به او داد و در همان حال هم گفت:به خنده ا  انداخت. برخاست و جایش ر
 
 …نیاز به جای خالی شما ندارم. خودم ماشین دارم ولی  -
 
 ولی نداره. اگه بیرونت کردن خودم می برمت رستوران. -
 
 رستوران بردن من پیشکش. دل وروس ومومو به دست بیار هنر کردی. -
 
و شونه که دل مندل ایشونو چهار سال پیش با بدختی به دست آوردم، ولی ای -

 پس می زنه.
 



 سحر با غیظ گفت:
 
 شروع نکن سبحان. -
 

 سبحان دست دورشانه هایش انداخت و گفت:
 
 چشم. تمومش می کنیم دیگه. -
 

ستتحر وای خدایی از دستتت او گفت. دیگر همه فهمیده بودند بحث بچه دار 
فت و شتتدن آن ها چند ماه استتت باال گرفته اما ستتحر به دالیلی زیر بار نمی ر

گاهی هم سبحان کفری می شد و می زدند به اوصاب هم. دیانا برای آرام نگه 
 داشتن فضا گفت:

 
هیچ مشکلی حل نشدنی نیست مگه خودتون ندواید حلش کنید. من برم یه  -

 تماس با خونه بگیرم اگه شد باهاتون بیام.
 

داخل حیاط راه می رفت و صتتحبت می کرد که با دیدن ستتهیل تعجس کرد. 
رفش را کوتاه و خداحافظی کرد. ستتهیل با دیدنش لبدند زد و احوال پرستتی ح

 کرد.
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 تو که این جایی؟ -
 
 خونه بابامه خانم. خونه خودمم یه طبقه باالتر. شما چه می کنی؟ -
 
 اومدم رها رو ببینم که نبود. -
 

 سهیل با کمی تعجس گفت:
 
 رها رو؟ -
 
ادب پیش قدم شم برای ووض  آره؟ جرمه؟ دوست داشتم به رسم دوستی و -

 کردن لباس سیاهش.
 

 سهیل لبدند زد.
 
لطف کردی. اتفاقا امشتتس همه اون جا دووتن برای همین کار. بیا اون جا.  -

 ببینتت خوشحال میشه.
 
 اتفاقا سبحان هم پیشنهاد داد. حاال ببینم چی میشه. -
 
 دیگه خودتو لوس نکن. اصال بیا االن با من بریم. -



 
 یری؟مگه م -
 
 آره! باید زودتر یه وسیله به رها برسونم. میای؟ -
 

 دیانا سر تکان داد.
 
 باشه. پس اجازه بده کیفمو بردارم. -
 
 برو. تو ماشین منتظرم. -
 

**** 
 

رها از دیدن دیانا همراه ستتهیل جا خورد. حس بدی ته دلش جوشتتید، اما گرم 
یش را ووض کرد.خدا برخورد کرد و خو  آمد گفت. به اتاقش رفت. لباس ها

رو شتتکر ستتهیل تمام وستتایل مورد نیاز  را آورده بود. دقایقی بعد مرتس تر 
 بیرون رفت که ندا و دیانا را دید. ایستاد و گفت:

 
 کجا؟ -
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 ندا گفت:
 
 گفتم دیانا جون تو اتاق من راحت تر لباس مناسس بپوشه. -
 

وی دیانا گذاشت رها لس به دندان گرفت. اصال حواسش نبود. دست روی باز
 و گفت:

 
 شرمنده! و یفه من بود. ندا جان تو برو پیش مامان. -
 

 دیانا با خوشرویی گفت:
 
 فرقی نمی کنه رها. -
 

 رها با لبدند گفت:
 
 اختیار داری. تو مهمون ویژه خودمی. -
 

دیانا تشکر کرد و همراهش وارد اتاق شد. رها در حال آویدتن مانتوی او داخل 
 کمد گفت:

 
 اگه چیزی احتیا  داری تعارف نکن دیانا. -



 
 دیانا در حال تماشای اتاق سابق او که انگار دست ندورده بود، گفت:

 
 ممنون. اتاق خوشگلی داریا. -
 
مامانم اتاقای ما رو با همون دکور دوران تجرد نگه داشتتته. میگه حق بچه  -

دم بعد از هاتونه بدونن پدر و مادرشتتون چه ستتلیقه ای داشتتتن. اتاق حما
ستثنا ا اتاقا قابل  شیم ا شته با ست ندورده موند. البته اگه مهمون دا ازدواجش د

 استفاده میشه.
 

 دیانا ابرو باال انداخت.
 
چه مامان مهربون و آتیه نگری. از این کار  معلومه خیلی نقشتتته ها برای  -

 بچه هاتون داره.
 
 آره. واشق یاسینه. میگه نوه یه چیز دیگه س! -
 
ز قدیم گفتن نوه م ز بادومه و شتتیرین ترین اتفاق. تو خونه ما ستتر و کله ا -

برادرزادم که پیدا میشه دیگه کسی ما رو نمی بینه. بمونیم و بمیریم فرقی نداره. 
 دفعه بعد اومدم ت ییر و تحولی بابت اومدن کوچولوی تو ببینم.… ایشاا
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فاصتتله ای میان او و ته دل رها غنج رفت اما خود  یز کرد. درستتت بود که 

ستتهیل نمانده بود، اما با مرگ پدر و احوال بدی که برایش پیش آمد تجربه ا  
به همان شس و صبح ختم شد و دوباره و این بار فاصله ای ناخواسته ایجاد شد 
که تا امروز ادامه داشتتت با صتتدای دیانا افکار  را دور ریدت. دیانا با مکثی 

 آرام گفت: کوتاه ساک هدیه را برداشت و
 
سرتون  - شه روی  سایه مادرتم همی شه و  امیدوارم روح پدرت غرق آرامش با

 دام.م*س*ت
 

 رها تشکر کرد و دیانا بسته را باال گرفت:
 
شاا - ست، اما ای ست و از بین رفتنی نی شون تو دلتون زنده ا این  …مطمئنم یاد

 لباس سیاه برای همیشه از تنتون در بیاد.
 

گلویش ب ش داشت. دلش هنوز با خود  هم کنار نیامده  رها بسته را گرفت.
 بود، چه رسد به مرگ پدر! ولی حفظ  اهر حداقل خوب بود.

 
 راضی به زحمت نبودم. شرمندم کردی. -
 



راستش نمی دونستم ومو اینا به همین بهانه مهمون شمان. اومدم ببینمت که  -
 سهیل اومدم.بچه ها پیشنهاد دادن مزاحم شما بشم. این شد که با 

 
گاه رها نفس راحتی کشید و مجددا تشکر کرد. پس قرار و مدار خاصی  ناخودآ
در بین نبود و آمدنش با ستتهیل هم به خاطر خود  بود. هنوز حرفی نزده بود 

 که دیانا دوباره گفت:
 
 یه خواهش و پیشنهاد دوستانه داشته باشم قبول می کنی؟ -
 
 جانم، بگو! -
 
رفته؟ مامانش یکی از بهترین آرایشتتگرای تهرانه. حتما ستتتانازو که یادت ن -

 اسمشو شنیدی. فردا میای با هم بریم؟
 

 اصل نگاهش کرد که دیانا با لبدند افزود:م*س*ترها 
 
شق و  - سر وموی وا سه پ ست، ولی یه ت ییر و تحول وا شکی نی تو خوشگلی! 

 طفلکی ما الزمه. تازه دوماده ها. نه؟
 

 رها خنده ا  گرفت.
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 از دست تو دیانا. حسابی غافلگیرم کردی. -
 
 پس حله! -
 

رها با رضتتایت ستتر تکان داد. صتتدای احوال پرستتی مهمان ها که آمد رها با 
وذرخواهی کوتاهی بیرون رفت. دیانا هم شتتتالش را مرتس کرد و خواستتتت 
بیرون برود که چشتتمش به ستتطل کوچک زیر میز افتاد. پر از کاغذهای پاره و 

ار یه قاب شتتبیه دفتر خاطرات بود. بی منظور و فقط از ستتر مچاله شتتتده کن
سورن مثل پتک توی  شت. نام  شده را بردا کنجکاوی یک از کاغذهای مچاله 
ستتر  خورد و همه چیز تمام شتتد. آخر  به انضتتمام نام ستتهیل تکانش داد. 

 پس اشتباه نکرده بود.
 

**** 
 

 پیام را باز کرد. موبایلش را از کیفش در آورد و با دیدن شماره سپیده
 
 سالم. خوبی؟ -
 

 در جوابش نوشت:
 



 سالم. ممنون. یه ساوت دیگه بهت زنگ می زنم. -
 

 خیلی زود جواب آمد.
 
 الزم نیست. هنوز تو فکر گالری هستی که با هم استارت بزنیم؟ -
 

ند.  که دیگر در این مورد حرفی نزده بود قت بود  گالری! خیلی و جس کرد.  تع
که سپیده مجبور شد دا ما در سفر باشد. هنوز جواب نداده بود یعنی از زمانی 

 که مادر ساناز به طرفش رفت. رها با لبدند پرسید:
 
 باالخره تموم شد؟ -
 
 آره! چقدر هم خوشرنگ شده! مبارک باشه. -
 

چند دقیقه بعد که به کمک یکی از دستتتیاران آرایشتتگاه موهایش را شتتستتت و 
. کمی تعجس کرد اما لبدند به لبش آمد. موهای خشک کرد، مقابل آینه ایستاد

کوتاه و روشتتن بیشتتتر از آن چه که دیگران می گفتند به صتتورت گرد و پوستت 
 گندمی ا  می آمد. همان موقع صدای ساناز را از پشت سر  شنید.

 
 اوهو! این چه خوشگل شد. شبیه وروسک خارجیا شدی رها! -
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 فقط کا  موهامو کوتاه نمی کردم. -
 
یانا نزدیک آمد. لبدند  کمرنگ بود، اما رها برق تحسین را در چشم هایش د

 دید.
 
می خوای به سهیل همه جوره شوک بدی دیگه! الزم بود. غصه ندور موهات  -

 دوباره بلند میشه.
 

شت اولین چراغ  سمت خانه راه افتادند. پ شین دیانا به  چند دقیقه بعد داخل ما
 کرد و گفت: قرمز که رسیدند، دیانا نگاهش

 
 یه ذره با هم حرف بزنیم؟ -
 

 رها نگاهش کرد.
 
 حرف بزنیم. -
 

 دیانا انگشت گوشه لبش گذاشت و با کمی مکث گفت:
 
 تا حاال چند نفر بهت گفتن زیباییت خیلی خیره کننده است؟ -



 
 رها حرف او را به حساب تعارف گذاشت و لبدند زد.

 
 به نفس میدی.تو خودت خوشگلی، به بقیه هم اوتماد  -
 
به ولی بذار اوتراف کنم که بعد از دیدن تو  - آره خس! اوتماد به نفس من خو

 ماستمو کیسه کردم.
 

 رها این بار آرام خندید.
 
 یعنی چی؟ -
 

 دیانا نگاهش کرد و آرام گفت:
 
همون موقع که ستتهیل با دو بار دیدن تو، دو ستتال بودن با منو نادیده گرفت،  -

سم ا ست رفت و فهمیدم حتما یه چیزایی کم دارم، ولی کم کم اوتماد به نف ز د
به خودم اومدم و دیدم همه چیز ندواستتتن دیگری نیستتت. شتتاید واقعا جفت 

 مناسبش نبودم.
 

http://www.roman4u.ir/


لبدند رها محو شتتد. دیانا ستتر تکان داد. زیر لس متأستتفمی گفت و با بوق 
هر  د.ماشین پشت سر  حرکت کرد. سکوت سنگین میانشان هر دو را آزار دا

 کس با حال خود  درگیر بود تا دوباره دیانا گفت:
 
 ناراحت نشو رها! منظوری نداشتم. -
 
 پس چرا گفتی؟ -
 
چون مطمئنم ستتهیل آدمی نیستتت که چیزی رو پنهون کنه و حتما از رابطه  -

 تموم شده ما باهات حرف زده.
 
 آره، گفته. اما نمی دونم تو چرا یادآوریش می کنی؟ -
 

خشتتم در صتتدای آرام رها کامال مشتتهود بود. دیانا نفستتی گرفت و دلدوری و 
 گفت:

 
 بذار به حساب این که می خوام باهات دوست باشم. -
 

 پوزخند رها را دید اما به روی خود  نیاورد.
 
 برام همیشه یه سواله که چرا تو و سهیل این قدر برای ازدوا  وجله کردید؟ -



 
 م.فکر کن ترسیدیم همو از دست بدی -
 
 تظاهرت تو شس وروسیتون اینو نمی گفت. -
 
 ادوای دوست داشتن االنم چی؟ -
 

 دیانا لبدند زد.
 
 اگه به سهیل دل نمی بستی جای تعجس داشت. مرد بی نظیریه. -
 

 خون، خون رها را می خورد و چیزی از منظور او نمی فهمید.
 
 میشه بی حاشیه منظورتو بگی؟ -
 
شه به این فکر کردم  - سهیل واقعا مرد اول زندگیت بوده؟ اونم دختری همی که 

 مثل تو؟ واقعا گیر یه وشق این پسرای سمج و آتیشی نیفتادی؟
 
 کجا  تعجس برانگیزه؟ -
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 این که حسم میگه تو مجبور به ازدوا  با سهیل شدی. -
 

 رها برآشفت و گفت:
 
 فکر می کنم زندگی خصوصی ما به خودمون مربوط باشه. -
 
کاوی کامال ح - باور کن فقط کنج ما  با تو ه ا م کرد ازت ت*ح*ر*ی*کق 

 بپرسم.
 
 بر فرض که به جواب رسیدی. چه فرقی به حال تو می کنه؟ -
 

 دیانا راهنما زد و ماشین را در حاشیه خیابان متوقف کرد.
 
 بریم یه قهوه بدوریم؟ -
 

 رها داشت دیوانه می شد و او دووت به قهوه می کرد.
 
 زودتر برم به فکر شام باشم. ممنون. باید -
 

 دیانا کمی نگاهش کرد. سپس خم شد و دست سرد او را گرفت.
 



ضی از گفتن این حرفا ندارم. فقط می خوام  - صد و غر رها! به جون مامانمم ق
سی منکر  نمی  سهیل خیلی با هم خوشبدیتید و ک ستتم! تو و  بدونی منم دو

از آدمای هزار رنگه که منتظر یه تونه باشتتته، ولی مراقس با . دور و برت پر 
شون بدی  ست شه تون. ممکنه خودتم این بهونه رو د شه بزنن به ری بهونه ان تا تی
ولی اگه پس و پنهونی از شتتوهرت نداشتتته باشتتی رستتما دستتت این دشتتمنای 
احتمالی رو می بندی. سهیل مرد باهوشیه. فقط می خواستم اینو بهت بگم اگه 

ست که تا حاال بهش  شه معطل چیزی ه نگفتی و می دونی ممکنه خطرناک با
نکن و بهش بگو. گذشته آدما زیر ساخت آینده شونه. اگه این پی سست باشه 

 به تحکم خوشبدتی آینده هم اوتباری نیست.
 

 رها به چشم های دیانا نگاه کرد و آرام گفت:
 
 وتنها چیزی که االن همه زندگی منو پر کرده و ستتر پا نگه داشتتته زندگیم  -

 سهیله. مطمئن با  برای داشتن و حفظش هر کاری الزم باشه انجام میدم.
 
 باور کن خوشحالم وقتی می بینم این جوری پشتتون به هم گرمه. -
 

شد  شید و دوباره راه افتاد. مقابل خانه که متوقف  رها حرفی نزد و دیانا وقس ک
دشتتمنی و  رها ستتعی کرد افکار موذی م ز  را کنار زند. حرف های او بوی

 کینه نمی داد. سعی کرد لبدند بزند.
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 خیلی زحمت کشیدی دیانا. شامو با ما بدور. -
 

دیانا در چشتتم های او مکث کرد. انگار دلدور بود و ستتعی در پنهان کردنش 
 داشت.

 
 باشه یه شس دیگه. امشس به فکر وشقت با . -
 

 رها گوشه لبش را به دندان گرفت و گفت:
 
 …تاسفم ولی بابت برخوردم م -
 
می فهمم. هر کی هم جای تو بود ممکن بود فکر کنه من به نیت خاصی اون  -

یه پستتر وموی وزیزه،  باور کن ستتهیل االن فقط برای من  ما  حرفا رو زدم، ا
همین! اگرم حرفی می زنم فقط از سر دوستیه. بازم اگه دلدورت کردم معذرت 

 می خوام.
 

 رها لبدند زد و دستش را فشرد.
 
 دوست دارم یه روز با بچه ها دور هم باشیم. میشه باهاشون هماهنگ کنی؟ -
 



 حتما! چی بهتر از این؟ -
 
 ممنون بابت همه چی. -
 
 به حرفام فکرکن، باشه؟ -
 

 رها سر تکان داد اما قبل از پیاده شدن مکث کرد و به دیانا نگاه کرد.
 
 گذشته از زندگی پاک نمی شه، اما میشه فراموشش کرد. -
 
سی  - شرطی که ک شتو ورق بزنه. گاهی یادآوری  ه*و*سبه  سرنو نکنه کتاب 

 الزمه.
 

رها لبدند زد و خداحافظی کرد. دیانا نفس ومیقی کشید و سر تکان داد. بازی 
وجیبی شتتده بود. صتتدای موبایلش این روزها زیاد بلند می شتتد. با دیدن یک 

ک َمَثل در ذهنش رژه شتماره آشتنا ریجکت کرد و بر شتیطان لعنت فرستتاد. ی
 رفت.

 
 ”ودو شود سبس خیر، اگر خدا خواهد.“
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*** 
 

وقتی پیراهن ستترخابی رنگش را پوشتتید، مقابل آینه ایستتتاد. از این همه ت ییر 
سهیل  ستقبال از  ضی بود. اولین بار بود چنین  اهری برای خود  و البته ا را

 یش شد!می ساخت. لبدند به لبش آمد. چطور یک دفعه او همه زندگ
 

پلک هایش را لحظه ای بر هم گذاشتتتت. افکار  را مرور کرد. زنگ حرف 
های دیانا در گوشتتش صتتدا می کرد. او با هر منظوری گذشتتته مرموز  را به 
رویش زد، اما باوث شتتد رها دل و وقلش را یکی کند و تصتتمیمش را بگیرد. 

گذشتتته پر باید می گفت در گذشتتته ا  چه پنهان مانده استتت و االن همه آن 
 اشتباه را فرامو  کرده. سدت بود اما باید می گفت.

 
ضعی مرتس چرخی دور خود  سر و و شمانش را باز کرد. با  با نفس ومیقی چ
زد و با اطمینان از خود اتاق را ترک کرد. تلفن را برداشتتت و شتتماره ستتهیل را 

که ” جانمی“جواب داد. ” جانم“گرفت. دو بوق آزاد خورد تا مثل همیشتتته با 
مدتصتتری خالصتته می ” بله“فقط مدصتتو  رها بود و در رابطه با دیگران به 

 شد.
 
 سالم، خسته نباشی. کجایی؟ دیر کردی امشس. -
 
 تو راهم وزیزم. یه ارباب رجوع داشتم که یه کم سمج بود. -



 
 یعنی تا چند دقیقه دیگه می رسی؟ -
 
 آره! چطور؟ چیزی احتیا  داری؟ -
 
 و آماده کنم. زودتر بیا.نه! می خوام غذا ر -
 

ستتهیل چشتتمی گفت و تماس قطع شتتد. رها به آشتتپزخانه رفت و  رف آماده 
شن کرد تا  ساوت انداخت. فر را رو الزانیا را از یدچال بیرون آورد. نگاهی به 
کمی گرم شتتود. همان موقع صتتدای پیامک گوشتتی ا  را شتتنید. یاد  آمد 

سز د ست بود. خود  سپیده  هر پیام داد و فرامو  کرد پا سش در هد. حد
بود. گوشتتی را روی کابینت گذاشتتت و قفلش را باز کرد. متن ها را پشتتت هم 

 دید.
 
 ”کجا رفتی؟“
 
 ”چی شد؟“
 
 ”پس چرا جواب نمی دی؟“
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ابروهایش باال پرید. باز سپیده مثل همان دو سال پیش پیله کرده بود. شماره او 
گوشتتواره ا  را در الله  را گرفت و طبق وادت همیشتته ا  با دستتت دیگر 

گو  چرخاند اما در کمال تعجس دید که تماس ریجکت شتتتد. همان موقع 
شده نمی تونم باها  حرف بزنم. تو چرا جواب نمی “پیام آمد  شیم خراب  گو

 ”دادی؟
 

 ”نتونستم. آرایشگاه بودم!“در جوابش نوشت 
 
 ”آرایشگاه واسه چی؟“
 
 ”فضولی؟ رفتم خوشگل شدم و اومدم.“
 

 کمی بعد” چی شتدی ستپیده؟“صتبر کرد. جوابی نیامد. دوباره نوشتت  کمی
 ”پس حسابی خو  می گذره، نه؟“جواب آمد 

 
لس هایش را با تعجس جلو داد. گردنش را کمی به ستتمت شتتانه راستتتش خم 
باره با گوشتتواره ا  ور رفت و با ناخن دستتتت  کرد. به کابینت تکیه داد. دو

ر نداشتتت در آن حالتی که ایستتتاده یک خب” حالت خوبه؟“دیگر  تایا کرد 
 جفت چشم مبهوت خیره ا  مانده اند.

 



سپیده آمد  شی و جواب  صدای گو آره! یه واحد کوچولو پیدا “کمی بعد دوباره 
 ”کردم که خیلی مناسبه. هستی؟

 
تعجبش بیشتتتر شتتد. این قصتته مال دو ستتال پیش بود. نمی فهمید چرا دوباره 

ست. هنوز  شده ا سنگینی نگاهی را حس سپیده هوایی  شته بود که  چیزی ننو
سهیل ثابت ماند. آن قدر  شده  سر بلند کرد و نگاهش در نگاه میدکوب  کرد. 
ستاد و  صاف ای ست.  صال نفهمید او ِکی آمده ا شی بود که ا سرگرم بازی با گو

 سالم کرد. سهیل پلکی زد و جلو رفت.
 
 اینجا چه خبر بوده؟ -
 

 رفت و با نگاهی به خود  گفت:رها گوشه لبش را به دندان گ
 
 یعنی تو چقدر بی صدا اومدی؟!… هیچی. فقط  -
 

سر او را برای چندمین بار برانداز کرد. هیچ حرفی هم  سهیل از نوک پا تا موی 
نمی زد. روی پیراهن او مکث کرد. متناسس اندام  ریفش بود و البته َپر خوبی 

، اما ستتر در نمی آورد این پیراهن برای قلقلک دادن و بیدار کردن غریزه مردانه
که در آن لحظه کم  قدر برازنده ا  بود  که آن  تن رها چه می کند؟ هر چند 

 اهمیت جلوه کند و فقط زیباییش را ببیند.
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 سهیل! -
 

از حالت سکون بیرون آمد. نگاهش به زحمت وسوسه دید زدن اندام او را کنار 
لواپس بود. چقدر رنگ تازه این زد و به چهره ا  نگاه کرد. چشتتم های رها د

شت. کامال مقابل  شم هایش هم خوانی دا شن چ شده با رنگ رو موهای کوتاه 
او ایستتتاد و تکه ای از موهایش را با انگشتتت تاب داد. خیره به چشتتم هایش 

 گفت:
 
 اونی که انقدر به پری کوچولوی من رنگ و لعاب داده فکر قلس منو نکرده؟ -
 

شد. آم سش با هرم خیال رها راحت  سودگی بیرون دهد اما نف سر آ سی از  د نف
نفس های گرم او یکی شتتد. دستتتان نواز  گر او در بر  کشتتید. تپش قلبش 
تصاودی باال رفت. تنش گرم شد. چشم هایش را بست. در خلسه ای شیرین 
ساوت ها می  ساس بود که اگر  شق بازی او لطیف و پر اح فرو رفت. آن قدر و

 م می شد برای پایانش پیش قدم نمی شد.گذشت و نفسش هم تما
 

شد تا به  شی رها تلنگری  صدای پیامک گو شان در رفته بود که  ست زمان از د
سهیل هم با  شد  شم های رها که باز  شان بیایند. چ سخود ه ای کوتاه ب*و*

 روی گلبرگ لس هایش سر وقس برد و محکم در آغوشش کشید.
 



 :رها دست میان موهای او کشید و آرام گفت
 
 چرا موهات نم داره؟ -
 
بارون امشتتس مثل دیدن وروستتک توی آشتتپزخونه غافلگیرم کرد. چی کار  -

 کردی تو با خودت؟
 

 رها نگاهش کرد.
 
 فکر کردم خوشت نیومده. -
 

 سهیل نگاه بازیگوشش را در چشم های او انداخت و سر  را خم کرد.
 
 دوست داری محکم کاری کنم؟ -
 

 چشم های رها گریدت.
 
 نمیری لباساتو ووض کنی؟ -
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ستتهیل چشتتم غلیظی گفت که رها به خنده افتاد. دستتتت روی گونه داغش 
صال توقع چنین وکس العمل زود هنگامی را  شید. ا شت و نفس ومیقی ک گذا

 نداشت، اما انگار سهیل منتظر یک تلنگر بود تا نیاز  فوران کند.
 

ده کرد. اصتتال دوستتت  رف الزانیا را داخل فر گذاشتتت. میز غذا را هم آما
نداشت امشس چیزی کم باشد. بوی خو  الزانیا فضا را پر کرده بود.  رف را 
بیرون آورد و گذاشت کمی خنک شود تا بر  زدنش راحت تر شود. چشمش 
سایلنتش کند. می  سپیده پیام داده بود. ترجیح داد  شی ا  افتاد. دوباره  به گو

سهیل همه د شس فقط همین خانه و  ست ام شس خوا شد و بس! یک  نیایش با
 کنار گذاشتن دیگران زیاد سدت نبود.

 
دست های او که از پشت سر دور کمر  حلقه شد، لبدند  تازه شد. حرکت 
ست  شتن د شید و با گذا شانه باال ک شت گردنش قلقلکش داد.  لس های او پ

 روی سینه او چرخ خورد. امشس انگار در شس چشمانش ریسه بسته بودند.
 
 ید، لوس میشه.ب*و*سمیگه نباید پشت گردن کسی رو  مامانم -
 

 سهیل با لبدند انگشت روی لس او کشید.
 
 آخه مزه این سیس سرخ نمی ذاره آدم حسابی تماشات کنه. -
 



باز نگاهش با اشتتتیاق پایین تر رفت و تا خواستتت ستتر پیش ببرد رها نگهش 
 داشت.

 
 غذا یز کرد. -
 
 ر نمی کنه، نترس!یه گاز از سیس اشتهای آدمو کو -
 
 بلعیدنش چرا! سیرت می کنه. -
 
 من امشس اصال آب و غذا نمی خوام. مشکلیه؟ -
 

 رها با معصومیت لس هایش را جمع کرد.
 
 کلی زحمت کشیدم. -
 

 سهیل زبان روی لبش کشید و با اشاره به سر تا پای او گفت:
 
 کرده. *کت*ح*ر*یبله! دست شمام درد نکنه. اتفاقا اشتهامم بد جور  -
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وقتی رها معترض نامش را صتتتدا کرد ستتهیل خندید و دستتتت از شتتیطنت 
شت و کنار   ست. رها  رف الزانیا را روی میز گذا ش شت میز ن شت. پ بردا

 نشست. در حال گذاشتن برشی از الزانیا داخل بشقاب او بود که گفت:
 
 راستی این پیراهن ماِل خریدته؟ -
 
 نه! هدیه دیاناس. -
 

یل به هم نزدیک شد و به او نگاه کرد. پس اشتباه نکرده بود. همان ابروهای سه
 پیراهن بود. رها سر از حالت نگاهش در نیاورد و کنجکاو پرسید:

 
 چیزی شده؟ نکنه خوشت نیومده؟ -
 

 لبدند سهیل فورا تکرار شد.
 
 اتفاقا هم خیلی خوشگله، هم بهت میاد! دستشم درد نکنه. -
 

 خندید و افزود:
 
که اومدم تو آشتتپزخونه، یه ستتوپر مدل ناز دیدم. گفتم خدایا توبه! این  اول -

 پری خوشگله کیه تو خونه منه تشنه لبه؟!



 
 رها چشم هایش را گرد کرد.

 
 …یعنی من … سهیل  -
 
 خس نمی دونی چه جیگری شدی! -
 

سهیل را تا حاال ندیده بود. با خنده  سکه  شکید. این روی  ست رها در هوا خ د
شد نگاه کرد. خوشحال  او خنده ا  گرفت و به تکه بزرگ الزانیایی که بلعیده 

 بود اما ته دلش از حرف های نگفته ای که امشس قرار بود گفته شود می لرزید.
 

سهیل با تشکر از پشت میز برخاست. رها نو  جانی گفت و تاخواست میز را 
 جمع کند سهیل دستش را گرفت و گفت:

 
 می کنم.باشه بعد خودم کمکت  -
 
شیمن. منم  - ست کردمو بیارم. برو داخل ن شکالتی که در سر  حداقل بذار د

 االن میام.
 
 بچسبی اینجا من می دونمو تو ها! -
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 باشه. برو! راستی چایی می خوری؟ -
 
 با دسر که مزه نمی ده. باشه واسه بعد. خودت زود بیا. -
 

سایل پذیرایی شه ای گفت و چند دقیقه بعد با و سهیل رها با  ا  رفت و کنار 
نشست. مش ول دیدن یکی از همان فیلم پلیسی ها بود که هیچ وقت رها نمی 
پسندید، اما حرفی نزد. سهیل زیر چشمی نگاهش کرد. از قصد روی این فیلم 
شکر از رها  سر را با ت شد.  رف د ستن نبا ش شته بود تا او مایل به خیلی ن گذا

 گرفت و مش ول شد.
 

 ردن دسر و کمی تفکر دل به دریا زد و شروع کرد.رها در حال مزه ک
 
 …میگم سهیل  -
 

سهیل با وذر خواهی کوتاهی  شد.  اما تلفن او زنگ خورد و مانع حرف زدنش 
برخاستتت. نگاهی به شتتماره کرد و انگار مجبور شتتد جواب دهد. رها از بین 
مکالمه کوتاه و مدتصتتر او فهمید طرف قصتتد دیدنش را در همان شتتس دارد. 
سهیل این بار با وذر خواهی کوتاهی به  دیدارهایی که بارها پیش آمده بود، اما 
ستاد.  سر  ای شت و باالی  بعد موکول کرد و تماس را قطع کرد. کنار رها بازگ

 رها نگاهش کرد.



 
 چرا نمی شینی؟ -
 
 دسرتو خوردی؟ -
 
 …آره، خس چرا  -
 

ر آغو  کشید. رها دوباره اما او میان حرفش تلویزیون را خامو  کرد و او را د
شان. روی تدت که  شدن شس یکی  ست مثل  شد. در سترس و هیجان  پر از ا

 قرار گرفت، آرام گفت:
 
 میشه حرف بزنیم؟ -
 

شد. بند  سمتش خم  شید. به  شرتش را از تن بیرون ک سهیل نگاهش کرد و تی
 لباس او را آرام پایین کشید که رها دستش را گرفت.

 
 میشه؟ -
 

سسهیل  سید. ب*و* شید تا روی لس هایش ر شانه او باال ک سر  ه هایش را از 
 ید و آرام گفت:ب*و*سنرم 
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 نکنه بابت مرتبه قبل می ترسی؟ -
 
 …نه، ولی  -
 

ستتهیل انگشتتت روی لبش گذاشتتت. چشتتم های پر التهاب و مشتتتاقش را به 
 چشم های او دوخت.

 
سم مهمه راضی اگه بگی نه مثل همیشه میرم. می دونی چی می خوام ولی وا -

باشتته. اگه بازم فرصتتت می خوای بگو ولی اگه چیز دیگه ایه بذار  برای بعد. 
 خس؟

 
سهیل هنوز منتظر جوابش بود. نفس پر لرزشش را بیرون  فقط نگاهش کرد اما 
داد. دست هایش را دور گردن او حلقه کرد و به چشم هایش خیره شد. قشنگ 

 کرد. آرام زمزمه کرد.ترین اجازه را با زیباترین جمله صادر 
 
 ”خیلی دوستت دارم!“ -
 

همین! حکم وشق و جنون برای او صادر شد. سنگینی تنش، روحش را تا او  
ه یک نبش تازه در نطفه تازه بسته شده وشق بود و ب*و*سقله آرزو َپر داد. هر 



هر نواز  یک تایید محکم بر خواهش دل. ریشتته این نهال زود به اندازه یک 
 سال رشد کرد.درخت کهن

 
ید چرا ب ش دارد. قطره های  مد. نمی فهم باال آ نه ا   تا روی ستتر شتتتا پتو 
ست های او هنوز نرم،  سر  فرو رفت. د شکش چکه چکه داخل بالش زیر  ا

 نوازشش می کرد. با صدای آرامی زیر گوشش گفت:
 
 خیلی اذیت شدی؟ -
 
و  باالتر کشیدخفه ای گفت. حلقه دست او کمی شل شد. نیم تنه ا  را ” نه“

شد. گونه ا  را با لس هایش لمس کرد. می  صورتش خم  سر روی  شت  از پ
 دانست چطور باید او را آرام کند. صدایش بیش تر از همیشه احساس داشت.

 
 دلم می خواد االن بگی بمیر تا برات بمیرم و ثابت کنم چقدر می خوامت. -
 

شن اتاق به  ستاره ا  سر رها کمی چرخید و میان تاریک و رو شم های پر  چ
 نگاه کرد. سهیل رد اشکش را با انگشت نواز  کرد و گفت:

 
 …این اشکا واسه چیه؟ اگه  -
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میان حرف او در آغو  فرو رفت. این جا بهترین پناه برای رستتیدن به آرامش 
 بود اما صدایش آرام و گرفته بود.

 
 فقط یه شکرانه است واسه داشتن تو. -
 
 فقط بدند ومرم.تا وقتی من هستم  -
 

یدن و واشقانه ب*و*سنه دست او از نواز  خسته می شد و نه لس هایش از 
شده بود. این  صاف ن صله اجباری  شان با این چند ماه فا گفتن. انگار هنوز دل

 نبود. گرمای وشق داشت. ه*و*سرسیدن به هم فقط از تس 
 

 :گفت دست روی شانه ا  گذاشت و کمی فاصله گرفت. سهیل لبدند زد و
 
سبیده بود بیز گلوم. آدم وقده ای تا  - ببدش وزیزم. این مدت مث یه وقده چ

 حاال ندیده بودی چه حریص میشه؟
 
 کا  همه وقده ها و کمبودها مال تو و احساست باشه. -
 
 دوباره قلقلکم بدی خودت بد می بینی فرشته خوشگلم. -
 



ه او زد و خواست بلند ه ا  را روی شقیقب*و*سرها لبدند زد و سهیل آخرین 
 شود که رها دستش را گرفت. سهیل با خنده برگشت و نگاهش کرد.

 
 من واسه خدمت رسانی نفسم زیاده. نگران توام. -
 

 اما رها جدی گفت:
 
 گفتی بعد حرف بزنیم. -
 
 فرصت زیاده رها! -
 
 نه! خیلی مهمه. -
 

 سهیل کمی نگاهش کرد و برخاست. سپس او را هم بلند کرد.
 
 یه دو  می گیریم بعد حرف می زنیم. -
 

 رها مدالفتی نکرد. چشم هایش را بست و باز خود را به دست های او سپرد.
 

**** 
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ست و بازوهایش را  ش شوفاژ ن سبیده به  ضعف بدی گرفته بود. روی کاناپه چ
ب ل کرد. سهیل با سینی بیسکوییت و نسکافه آمد و کنار  نشست. نگاهش 

ه هایش انداخت. لرز  خفیفی داشت. آرام دست پشتش کرد و دست دور شان
 کشید و گفت:

 
 باز که تو این جوری شدی. -
 
 چیزی نیست، خوب میشم. -
 
 تو قراره هر بار این حالت باشه؟ -
 
 نمی دونم. -
 
 بریم دکتر؟ -
 
 نه! خوبم! -
 
 می خوای ببرمت تو اتاق بدوابی؟ -
 

 رها با استرس نگاهش کرد و گفت:



 
 ار نبود حرف بزنیم؟مگه قر -
 

 نگاه سهیل در چهره او دور زد و در نهایت روی چشمان ملتهبش ثابت ماند.
 
 مگه چی می خوای بگی که مدام تکرار می کنی و انقدر مهمه؟ -
 

رها ستتر  را پایین انداخت. پاهایش را درون شتتکمش جمع کرد و انگشتتتان 
به نه ا  را  چا پایش قفل کرد.  های  جه  یان  دستتتش را زیر پن له کم م فاصتت

 زانوهایش فشرد و آرام گفت:
 
 …ولی … یه چیزایی هست که تو نمی دونی. یعنی بود  -
 

گفتنش ستتدت بود. هر چه تا حاال ستتعی کرده بود خود  را آرام نگه دارد، 
شت جا می زد ولی نه، باید  شت. حاال که وقت ومل بود دا دیگر توانش را ندا

ار  مانده بود. از دو سو کشیده می شد. هر چه بود امشس تمام می شد. در ک
سپارد اما باز  ست و کار را به حماد ب ست بگوید هیچی نی گاهی دلش می خوا
پشیمان می شد. پیشانی ا  را به زانویش فشرد که دست سهیل روی بازویش 

 نشست و با مالیمت گفت:
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 بذار باشه بعد رها. -
 
 نه! -
 
 آخه چی این قدر درگیرت کرده وزیزم؟ -
 

 در همان حالت پنجه های پایش را محکم فشرد و با صدایی تحلیل رفته گفت:
 
 ترس از دست دادن تو! -
 

 سهیل سر او را بلند کرد و به چشم های شرجی ا  خیره شد.
 
 …دو تا چیز می تونه تو رو از من بگیره وشق من. اولیش مرگه و دومیش  -
 

گاه کرد که دو دو می زد. آرام با مکثی چند ثانیه ای به چشم های مضطرب او ن
 افزود:

 
خیانت! فرشته من که اصال خیانتو نمی شناسه. پس تا من نفس می کشم از  -

 چیزی نترس!
 

 دست او را گرفت و لس هایش لرزید.



 
 سه سال پیش تو یه سفر دانشجویی به شیراز باها  آشنا شدم. -
 

ش شمانش بی شد. خیرگی چ سهیل کمی به هم نزدیک  شد و خط ابروهای  تر 
سینه ا  فرو رفت. رها آب  ست جایی میان  شد و در بین ابروهایش تی  تیزی 

 دهانش را قورت داد و دوباره شروع کرد.
 
تو چهارچوب خانواده من، دوستی با یه مرد جوون جایی نداشت. خصوصا  -

تو قالس وقاید محکم بابام. واستته همین طفره می رفتم اما خیلی نتونستتتم در 
 …راز محبتایی که بهم می شد دووم بیارم و مقابل اب

 
دست سهیل از دور تنش شل شد و رها وا داد. جای او کنار  خالی شد و رها 

 به قلبش چنگ زد. در یک لحظه، یک جمله از ذهن هر دو گذشت.
 
 ”باالخره از چیزی که می ترسیدم، سرم اومد.“
 

  می کرد. به رها خیلی نتوانستتتت دوام بیاورد. این ستتکوت داشتتتت خفه ا
 زحمت و با صدایی دو رگه از استرس و هیجان گفت:

 
 …سهیل! من  -
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شت به او کنار پنجره پناه  شد. پ صادر  سکوت رها  ست او باال آمد و حکم  د

 گرفت و با صدایی پایین گفت:
 
 تا تهش رفتم. داستان تعریف نکن. -
 

 د شد. پاهایشرها دست و پای ُشلش را جمع کرد. دسته ی مبل را گرفت و بلن
از ضتتعف و استتترس لرز  خفیفی داشتتت اما درون ستتینه و قلبش زلزله ای 

 وجیس بود. قدمی پیش رفت و با ب ش گفت:
 
 بذار بگم. -
 
 چرا االن میگی؟ -
 
 سهیل! -
 
 چرا روزی که اومدم خواستگاریت نگفتی؟ -
 

سکوت کرد و در پی سکوت او سهیل با چشم به دنبال چیزی گشت. به سمت 
شت. دک سیاه را بردا سته ای  شیمن رفت و از طبقه اول ب ور مثلثی بزرگ کنج ن



صتدای تق بستته و موزیک مالیم فندک طالیی شتبیه ستمفونی مرگ بود. خط 
 دنباله دار خاکستری از بینی ا  بیرون زد و به سمت رها برگشت.

 
فکر آبروی حاجی بودی؟ مگه من آدم بی آبرویی بودم؟ فکر کردی همه جا  -

ر می زنم که دختر حاجی تیشتتته زده به پای اوتقادات پدری که اول خر  جا
 سفر  شد مامن و خونه ایتام، بعد خونه خدا؟

 
به صتتندلی تکیه داد و ستتر  را زیر انداخت. نفهمید او ِکی مقابلش رستتید و 
دستتت زیر چانه ا  برد. قطره های اشتتک رها فرو چکید. ستتهیل انگار می 

شد اما فقط ست داد بک شده  خوا صدای کنترل  کالفه نگاهش کرد و با همان 
 گفت:

 
 چرا شس وروسیمون نگفتی؟ -
 

ستش ریدت، اما اهمیت  شت د سیگار او پ ستر  سبید. خاک سهیل چ ست  به د
 نداد و بی رمق گفت:

 
 ترسیده بودم. -
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شد اما لحنش مثل مار  سیگار  زد محو  سهیل با پک محکمی که به  پوزخند 
 غاشیه زهر داشت.

 
ا واسه از هم پاشیدن ازدواجی که تو همون شس اولش داماد  فکر کنه حتم -

 …بی شرفه و  ت* *ا*و*زیه م
 

 بی طاقت گفت:
 
 …من اشتباه کردم سهیل. باید همون موقع بهت می گفتم ولی  -
 

با چنان خشمی نگاهش کرد که ناخواسته سر وقس کشید و به دسته مبل چنگ 
 ”آرام!… آرام مرد “گفت زد، اما چیزی درون سهیل مدام می 

 
ولی هات االن درد منو دوا نمی کنه رها! گفتن االنت فقط حالمو از خودم به  -

 هم می زنه.
 

چهره جمع کرد. آن شتتس لعنتی و رفتار رها رهایش نمی کرد. چهره ا  جمع 
ست.  ش شد. لس مبل ن صورتش باال و پایین می  ست هایش مدام روی  شد. د

سهیل بی آن رها باز به خود  جرأت د صدایش کرد.  اد و پیش رفت. با ترس 
 که سر بلند کند سیگار دومش را هم تا ته خاکستر کرد و گرفته گفت:

 



 برو بدواب رها. حرفاتو زدی. -
 

 با ته سیگار روشنش، بعدی را هم آتش زد که رها آن را از دستش کشید.
 
 ی کنی.واسه ندیدن من خفه ام کنی بهتره تا خودتو اسیر این لعنت -
 

 سهیل آرام و قرار نمی گرفت. دوباره موهایش را چنگ زد و برخاست.
 
حدس زدم که این انتداب  اهرا پیشنهاد شده به تو یه رازی داره. رفتم از زیر  -

زبون سپیده بکشم، نم پس نداد ولی چشات پر حرف بود. حرفایی که دلم می 
و نمی شتتنیدم، همون خواستتت تا همین االن خودمو به کری و کوری می زدم 

سرخ کرد، منم داغ می کرد. این که وقتی با  شای باباتو  شس چ حرفایی که اون 
 …کردم. فکر و خیاِل تو  م*س*تهمه وجودم خواستمت، ل

 
دیگر نتوانست ادامه دهد. مدام راه می رفت. بی قرار بود. هضمش سدت بود. 

بگیرد. خود  را  رو به انفجار خاموشتتی می رفت که بعید نبود موجش رها را
 به خریت زده بود.

 
رها بی صتتتدا گریه می کرد. کا  میان گریه ا  می گفت نه! کا  باز دروغ 
می گفت نه! ولی ساکت بود و این بدترین سکوتی بود که دلش می خواست با 
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نه کم کم نفس گیر می شتتتد.  خا گار هوای  ند. ان یاد متالشتتی ا  ک یک فر
تاده بود. ورق کرده بود. یقه تیشتترتش را اکستتیژن کم می شتتد. به نفس نفس اف

سینه ا  چنبره  شید اما بی فایده بود. هوای این خانه مثل بدتک روی  پایین ک
زده بود. است فار گفت. شاید برود اما این بدتک قصد خفه کردنش را داشت. 
واقبت طاقت نیاورد. رفتن را به ماندن ترجیح داد و از خانه بیرون زد. خانه ای 

دوید تا به آن رسد و آرامش گیرد حاال شبیه دخمه ای پر از شیطنت بود که می 
 که با بستن راه تنفسی ا  با مرگ شوخی می کرد.

 
رها تا پشت در دنبالش دوید اما صدای بسته شدن در انعکاس بدی در فضای 
ستتاکت خانه و قلس ترستتیده او ایجاد کرد. مثل آوار روی زمین فرو ریدت و 

ل کرد. دلش پر از اقراری بود که ستتهیل مهلت گفتنش را نداد. زانوهایش را ب 
شک  ست. ا شد رها فقط یک کالبد بی روح ا ست و نبا اقرار به این که او جان ا
هایش به جای حرف دلش ستیل آستا فرو ریدت اما تازه این دل ستر ریز کرده 

 بود.
 

 نشدر ساوت گیج زمان گم شده بود. صدای گلبانگ اذان در گو  جسم و جا
شد که نمی دید! تکانی به خود   ساوت زمان کجا گم  سر بلند کرد.  پیچید. 
داد. تمام بدنش درد می کرد. چشتتم هایش می ستتوخت و حس می کرد پلک 
هایش ورم کرده. گز گز دستتت و پایش آزار دهنده بود. دستتت به دستتتگیره در 

ست مثل آدم هایی که الکل خو شد. تلو تلو می خورد. در شگرفت و بلند  ان ن
باال بود. راستتتی بچه های دانشتتگاه چه می گفتند؟ الکل چند درصتتد طرف را 



صد   صه بود. در سر  گرفت. آلودگی خونش به غ ست به  افقی می کرد؟ د
 هم آن قدر باال بود که سایه مرگ را روی سر  می دید.

 
شد. خدا قبول می  سجاده ا  ولو  سر  ضو گرفت یا نه! اما  ست و نفهمید در

شکسته قبول می کرد. پاهایش قوت ایستادن نداشت اما این جمله  کرد. از دل
هر موقع از خدا نا امید شدی حتما شیطون ب لت کرده! “مادر آویز گوشش بود 

ستی و قامت  سجاده بای سر  ست.  شیطونو نزدیک دیدی فوری بای سایه  وقتی 
ببندی قد شتتیطنتش بهت نمی رستته. فقط دستتت روی گو  ها  می ذاره تا 

بیک گفتن به درگاه حقو نشنوه. سجده که طوالنی شد بدنش از تقالی صدای ل
شنوه. کر و  شه که ن بلند کردنت درد می گیره. ذکرتو بلند بگو. بذار اون جی  بک

 ”کور و فلجش کن حتی اگه تن خودت رو به ناتوانی بود.
 

ست  سبیحش را میان د شکش را گرفت. ت سالمش را داد. با گوشه چادر قطره ا
رخاند. شبیه تسبیح بابا بود. همان تسبیحی که سهیل یک ساوت بعد هایش چ

 از قول دادنش برایش
 

 آورد و گفت متبرک کربالست.
 

کف دو دستش را به چشم هایش کشید. اسم سهیل از ذهنش هم می گذشت 
 دلش بی قراری از
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سر می گرفت. می خواست با صداقت ریشه زندگیش را محکم کند. پس چرا 

شهر بی در و پیکر را به خانه امنش ترجیح سهیل حتی گ و  نداد؟ کجای این 
داد تا حقیقت را نشنود! شنیده بود حقیقت به تلدی زهر است اما خسته بود از 

 شیرینی کاذب دروغی که طعم زهرمار و ترس داشت.
 

هوا کم کم روشن می شد اما صدای باران هنوز می آمد. تنش سنگین تر شد. 
م نداشتتت. همان جا روی ستتجاده ا  دراز کشتتید. نیم دیگر توان نشتتستتتن ه

سبیح یکی یکی رو هم افتاد. یک  شت و دانه های ت رخش را روی جانماز گذا
بار با هر دانه تستتبیح و یک بار با قطره های اشتتکش ذکر گفت. آن قدر که 

 چشمش خسته و بسته شد اما دلش هنوز پشت در نشسته و منتظر بود.
 

**** 
 

جار بود و م ز  از شتتتدت فک های مزخرف و بی ثمر در حال انف یال  ر و خ
 دلش از دلدوری!

 
ساوت بزرگ میان  شمش به  شد. چ شد، انگار توان او هم تمام  باران که قطع 
میدان افتاد. تا کجا پیاده آمده و نفهمیده بود؟ آدم ها کم کم رفت و آمد روزانه 

میز مزخرفش می را از ستتر می گرفتند و او هم تا ستتتاوتی دیگر باید پشتتتت 
 نشست یا میان فروشگاه راه می رفت و با مردم یکه به دو می کرد.



 
دیگر نه حوصتتله بود و نه درد کف پاهایش اجازه می داد پیاده برگردد. مقابل 
ست که خدا را به خاطر  ش ست کنار راننده ای ن شینی را گرفت و با گفتن درب ما

 اولین دشت صبحش شکر می گفت.
 

که گذاشت، باز همه چیز روی سر  آوار شد. دوست داشت قدم داخل خانه 
سید  شیمن که ر شید. میان ن سمت مقابل ک بازگردد اما بندی دیگر قلبش را از 
ایستاد. انگار کسی محکم گلویش را فشار داد. رها زیر چادر سفید  در خود 
ست بدنش  ضعیت که می دان سجاده زیر تنش بود اما در آن و شده بود.  جمع 

ت حتما وواقبش را می دید. مقصر بود. از خود  بیزار می شد که حساس اس
این طور ضتتعف نشتتان می داد، اما به کمی دور بودن از او نیاز داشتتت. نیاز 
ضم کند. هر چند تمام تالشش تا  شت تا دلدوری از دلبر  را در خود  ه دا

 حاال وبث بود.
 

ص ست. جزء به جزء  ش صدا پیش رفت و مقابلش روی زانو ن ورت او را از بی 
شید.  شک او ثابت ماند. آهی ک شده ا شک  نظر گذراند و نگاهش روی رِد خ
انگار خوشی و لذت با این وشق حرام بود. چرایش را هم نمی فهمید. درست 
در او  احستتتاس، زمانی که حس می کرد دنیا همان لحظه در آغوشتتش جا 

 .خو  کرده، ضربه ای محکم بر فرق سر  می خورد که بیدار شود
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سر تکان داد. فکر آن مرد مجهول … گیج و کالفه بود. شاید رها حق داشت که 
که باز به ذهنش می زد، دیوانه می شد. همین کافی بود که بداند حضور غایس 

 …او دیواری شده بود در بستر وشقش و 
 

شتتقیقه هایش را محکم فشتتار داد. از فکر این که رها در آغوشتتش به دیگری 
شد هم درد صدای مرموز ذهنش را خفه  بیندی در نداوش می پیچید. باید این 

شت و مقنعه  سر  بردا شد. چادر را از  ست و روی تن رها خم  می کرد. برخا
سش  را با احتیاط از ستر  بیرون کشتید. رها تکانی خورد و قفسته ستینه و نف
لرزید. ب ش او هنوز هم تمام نشتده بود. چشتمانش را محکم روی هم فشتار 

را از روی زمین بلند کرد. دوا کرد بیدار نشتتود. اصتتال در این موقعیت داد و او 
توان رو به رو شتتدن با او را نداشتتت. او را روی تدت گذاشتتت. رها به پهلو 
سیدن به  ستش چرخی در اطرافش خورد. انگار دنبال راهی برای ر چرخید و د

ش سهیل گو شرد.  سینه ا  ف شت اما در نهایت پتو را به  گر ه دیآغو  او می گ
پتو را روی تن او کشتتید و برای هزارمین بار به موهایش چنگ زد. دیشتتس اگر 
این موها نبود شتتاید به قلبش چنگ می زد و آن را بیرون می کشتتید. همان جا 
لباس هایش را در آورد و به حمام رفت. چشتمش که به وان افتاد، حال وجیبی 

شت. رها پاک  شک ندا شد. به چیزی  سرازیر  سند پاکی ا  را به قلبش  بود. 
شم هایی می  شرم چ ست. از  سنتی ا  از باکرگی ا  نمی دان مثل جد و آباد 
دید که به هر بهانه دزدیده می شتتد تا میان یکی شتتدن تنشتتان به چشتتم های 
ملتهس او نیفتد. زمانی که خود  را با هر حجابی می پوشتتاند تا نگاه ستتهیل 



ا حجابش آغو  خود  می شتد روی اندامش بازی نکند. حتی زمانی که تنه
 و بس!

 
سر  را زیر آب گرفت. هزار بار زمزمه او را در ذهنش بک و پلی می کرد. کم 
ستش دارد. این کافی نبود؟  شرم گفت ولی اقرار کرد که دو گفت. آرام گفت. با 

 …نه! اگر این زمزمه روزی برای مرد دیگری هم تکرار شده باشد، پس 
 

وار شیشه ای کنار  کوبید. لعنت به این ولی ها و دستش را مشت کرد و به دی
 تردیدها.

 
بیرون آمد. به رها نگاه کرد. تکان هم ندورده بود. خوابِ  خواب بود اما رنگ 
پریده ا  حاکی از حال بد و دل مضتتطربش بود. دستتت پیش برد تا صتتورت 

باز دستتتش بی ثمر وقس … ناز  را لمس کند. بیدار  کند. ب لش کند اما 
. می ترستتید این دستتت، واشتتقی بهانه کرده و خطا کند. باید حداقل با رفت

خود  کنار می آمد. با حضتتور مردی که رفته بود و ستتایه نامش این گونه به 
شان مقابلش چه  شت، اما بارهای پری همش ریدت. به چند روز تنهایی نیاز دا

 می کرد؟
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ود  جوالن می آشتتفتگی ذهنش مثل بازار مکاره ای بود و هر فکری برای خ
داد. چشتتم بستتت. لباس هایش را برداشتتت و بیرون رفت. شتتاید بهتر بود رها 

 چند روزی به خانه پدر  برود و تنها بماند. فکر دیگری به ذهنش نرسید.
 

**** 
 

شت و  سهیل برگ سمت  صدای زنگ در از جا پرید و با حرکتی غیر ارادی به  با 
 گفت:

 
 اومدی سهیل؟ -
 

ود و دستتت ندورده! همان به هم ریدتگی شتتس قبل بود و اما جای او خالی ب
 ید.ب*و*سبس! با ب ش خم شد و بالش او را 

 
وزیزدلم! نمی ذارم ندیده ام بگیری. باید حرفامو تا آخر بشتتنوی. باید بدونی  -

 نباشی مرده و زنده رها بی فایده س!
 

مام جود استشصورتش را به بالش او چسباند و وطر به جا مانده ا  را با تمام و
شد.  صدای زنگ در آمد. نگاهی به دور و اطرافش انداخت و بلند  کرد. دوباره 

 شاید سهیل بود و یاد  رفته کلید را ببرد.
 



سارا را  سمت در دوید. با ذوق در را باز کرد ولی  شت اما به  دل درد خفیفی دا
 دید و وا رفت. ستتالمش را جواب داد و به داخل دووتش کرد. حوصتتله چیزی

شد. نگاه  شکر کرد و وارد  سارا می رفت اما او ت شت. کا   جز تنهایی را ندا
 سارا به صورت او طوالنی شد. واقبت هم طاقت نیاورد و پرسید:

 
 خواب بودی؟ -
 

شید. وای! ورم زیر پلک هایش آن قدر زیاد  ست ک شم هایش د غیر ارادی به چ
 تاپ و شتتلوارکش بود که قابل لمس بود. نگاهی به خود  کرد. خوشتتبدتانه

 آبرومند بود. گوشه لبش را جوید و سعی کرد لبدند بزند.
 
 راستش آره! دیشس دیر خوابیدم. -
 

 سارا در حال نشستن روی مبل با لبدند پت و پهنی گفت:
 
 پس بگو چرا سهیل صبح انقدر ِکِسل بود. طفلک درست ندوابیده. -
 

صال خانه نیامد. دلش گرفتار تلد سهیل که ا شیطنت سهیل!  شد. از کنایه  ی 
شس رویایی ا  با کا شت.  سارا گذ شده بود و  ب*و*سآمیز  سورن تمام  نام 
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یک دفعه مکث کرد. نگاهش روی سجاده گوشه سالن خشکید و م ز  به … 
 دنبال لحظه بیداریش رفت.

 
شی واقعی گرفت.  شد. قلبش دوباره تپ سرازیر  موجی گرم به یک باره در تنش 

شش را فقط  سهیل آمده بود، اما صال نفهمید آغو سته ی خواب ا رها گیج و خ
خواب ندیده است. دلش ذوق کرد. اگر سارا نبود بی شک باال می پرید و خدا 
را شکر می کرد، اما خودداری کرد و این بار از ته دل لبدند زد. همین بازگشت 

 و اهمیت سهیل به جای خواب او یک نشانه خوب بود، نبود؟!
 

 ن سجاده ا  گفت:در حال جمع کرد
 
 صبح اصال متوجه رفتنش نشدم. نمی دونم چیزی خورده یا نه؟ -
 
 همین که دیشس بیدار نگهش داشتی کافیه. صبحانه نمی خواسته. -
 

ستتتارا ریز خندید و رها فقط لبدند زد. وذرخواهی کوتاهی کرد و برای مرتس 
 کردن سر و وضعش به اتاق رفت. بیرون که آمد از سارا پرسید:

 
 چایی می خوری؟ -
 
 دستت درد نکنه. -



 
 رها به آشپزخانه رفت و از همان جا صدای سارا را شنید.

 
شس دوباره دیر میاد  - سهیل  ستش بعد از  هر میدوام برم خرید. میگم اگه  را

 با هم بیرون بریم. باشه؟
 

آشتتپزخانه مرتس و ستتماور خنک حدستتش را به یقین تبدیل کرد و باز دلش 
یدار می شتتد. آهی کشتتید و چای ستتاز را به برق زد. ستتارا وارد گرفت. کا  ب

 آشپزخانه شد و گفت:
 
 نگفتی رها؟ میای؟ -
 

 به خود  آمد و لبدند زد:
 
باشتته اما بذار با ستتهیل تماس بگیرم. اگه گفت دیر میاد حرفی نیستتت و اال  -

 باشه واسه یه روز دیگه.
 

 سارا روی صندلی پایه بلند نشست و گفت:
 
 دونم دیر میاد. همیشه وقتی سرشون گرمه طرحای جدیده همینن.می  -

http://www.roman4u.ir/


 
 مگه طرح جدید می زنن؟ -
 
شون کار  - ست که دیانا و چند تای دیگه از طراحای خوب آره دیگه! ازاون موقعا

 تحویل بدن، بررسیشون شروع میشه.
 

صدا کرد. در کابینت باز مانده و یاد  نبود  زنگ خطر با نام دیانا در گو  رها 
که چه می خواست. گیج و نگران به داخل قفسه نگاه می کرد که سارا یک دفعه 

 با ذوق گفت:
 
 جونم! رها شکالت هشتاد درصد داری؟ -
 

سراغ  سته  شتن همین ب شاید برای بردا شت.  سته را بردا شید و ب نفس ومیقی ک
 کابینت رفته بود. آن را دست سارا داد و گفت:

 
 یین.می دونم دوست داری. ببر پا -
 
 …دستت درد نکنه ولی  -
 
 ما دوست نداریم. نگهش داشتم واسه تو، منتها یادم می رفت بیارم پایین. -
 



 سارا تشکر کرد و همان موقع بسته را باز کرد.
 
 چی شد حاال؟ -
 
 خریدت مهمه؟ -
 

 سارا در حال باز کردن زرورق تیره دور شکالت، نگاهش کرد.
 
ی؟ به قول خاله خوشگل شدی اسپند دود چیه؟ بی حالی؟ نکنه مریش شد -

 نکردی چشمت زدن؟
 
 نه بابا! فقط یه خورده بی حوصله ام. -
 
آخه فردا کالس ندارم. تا هر وقتم خریدمون طول بکشتته مامان غرولند نمی  -

کنه، ولی از ستته شتتنبه دوباره وقتم با کالستتام پر میشتته تا پنج شتتنبه. دیانام که 
سحرم دوباره با شلوغه.  سبحان کل کل کرده و بگمم نمیاد. البته چون  سر  

 می دونم سلیقه ام به تو نزدیک تره این بار اول به تو گفتم.
 

ذهن خسته رها حوصله توضیح نداشت اما نمی خواست او را هم دلدور کند. 
 چایی را ریدت و روی میز گذاشت.
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 اگه دوست داری بذار جمعه بریم که سهیل هم باشه. خوبه؟ -
 
 نبود هم تو قولشو دادی دیگه! اگه -
 

 رها لبدند زد و باشه ای گفت.
 

**** 
 
 چی شد؟ -
 
 ناقصه بابا. انگار فالحی هر چی پیش میره پس رفت می کنه. -
 
 ولی طرحش خوشگله. -
 
 بده به دیانا. بگو رو  کار کنه. -
 
 به فالحی بر می خوره سهیل. -
 

 خودکار را روی میز پرت کرد و وصبی گفت:
 



 به درک! درست کار کنه. نمی خواد هم به سالمت. -
 

سبحان ها  و وا  نگاهش کرد. سهیل کالفه از وصبانیت های بی جای خود 
شدت بی خوابی و  سر  از  شار داد.  شقیقه هایش را محکم ف سر تکان داد و 

 فکر و خیال در حال انفجار بود.
 

 سبحان طرح را روی میز گذاشت و به سمت او خم شد.
 
 ه تو امروز؟چت -
 

 نیم نگاهی به سبحان انداخت و گفت:
 
 هیچی! یه خورده سرم درد می کنه. -
 
 از بی خوابی یا بی محبتی؟ -
 

 کالفه از شیطنت برادر  گذشت و گفت:
 
 تو بند و بساطت قر  داری؟ -
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 نه! ولی آب شنگولی هست، می خوری؟ -
 
 سبحان! -
 

شماره سهیل زنگ خورد.  شی  رها بود. چند لحظه معطل  سبحان خندید و گو
کرد. با تصمیم ریجکت کردن تماس گوشی را برداشت اما بروکس ومل کرد. 
گاهی احساس روی سر منطق می پرید و گاهی بروکس! همین اوصابش را به 

 هم می ریدت.
 
 بله! -
 
 در کار نبود. رها بی خود دل خو  کرد.” جانمی“
 
 سالم. خسته نباشی! -
 
 ممنون! کار داری؟ -
 

لحنش کالفه بود. غریبه بود. غریبه تر از روزهایی که رفت و مقابل رها نشست 
با  نه ا  نمی زد  به ستتی که اگر دستتتت رد  فت. از خوشتتبدتی  نده گ و از آی
احساسش تضمین می کرد. رها آن روز نشنید. ندید. دل و ذهنش در پی حالی 



د لحن ستترد و حاال که نفستتش به جانم های او بستتته بو… دیگر بود اما حاال 
 غریبه ا  ب ش به صدایش می داد. آرام گفت:

 
 سهیل شس زود بیا. باید حرف بزنیم، باشه؟… نه! ولی  -
 
 اگه شد میام. فعال کاری نداری؟ -
 

در همان فاصله هم یک ضربه کوتاه به در خورد و دیانا با  هر بدیری بلند باال 
 فته بود این روزها مالقاتشتتانوارد شتتد. قلس رها به تردید و تپش افتاد. ستتارا گ

زیاد است اما در این شرایط از سایه دیانا هم به تنش لرز می افتاد. سهیل کوتاه 
د فقط خداحافظی کر” پس منتظرتم“پاسز دیانا را داد و در جواب رها که گفت 

سبحان و کنجکاو دیانا را  ضول  صله نگاه ف شی را روی میز انداخت. حو و گو
 چیزی گفته باشد دوباره به سبحان گفت: نداشت. برای این که

 
 چی شد سبحان؟ قر  داری؟ -
 
 االن میگم یک از بچه ها بره برات بگیره. -
 

 دیانا مداخله کرد.
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 قر  واسه چی سهیل؟ -
 

 سبحان با خنده گفت:
 
فکر کنم دیشتتتس رها با یه چیزی محکم کوبیده تو ستتر . آخه بچه هنوز  -

 آماتوره. زن داری بلد نیست.
 

سدره گفت اما واقعا همین بود. حس آدم بازی خورده و مبتدی را  سبحان به م
 داشت که با غفلتش ضربه ای محکم نو  جان کرد. نیشدندی زد و گفت:

 
 تجربه ت زیاده دادا ! -
 

 سبحان کنایه وار البته مثل همیشه با خنده گفت:
 
 تجربه به مرور کسس میشه، غصه ندور. -
 

 و سر تکان داد. دیانا با تعلل کوتاهی گفت: سهیل ای بابایی گفت
 
 اگه سرت درد می کنه من مسکن دارم. می خوری؟ -
 

 سهیل لبدند کم جانی زد.



 
 دستت درد نکنه! -
 

دیانا بستتته قر  را از کیفش در آورد. لیوانی آب ریدت و به ستتمت ستتهیل 
هیل . سرفت. سبحان زیر زیرکی دیانا را نگاه می کرد و چیزی هم زیر لس گفت

فهمید و چا چا نگاهش کرد اما به روی خود نیاورد. ستتبحان روی زانویش 
 زد و برخاست.

 
 بهت میاد دیانا. -
 

 دیانا با تعجس نگاهش کرد و سبحان خبیثانه ابرو باال انداخت.
 
 پیش خدمتی رو میگم. -
 

 دیانا چشم گرد کرد که سبحان همان دم فلنگ را بست و حین رفتن گفت:
 
 رییس کارت داره دختر ومو.بشین  -
 

موذیانه خندید و بیرون رفت. دیانا روی اولین صندلی نزدیک سهیل نشست و 
 با خنده گفت:
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 سحر حق داره میگه سبحان هیچ وقت بزرگ نمی شه! -
 

 سهیل انگار حرف او را نشنید. نظری نداد و پای کار را وسط کشید.
 
 کنی دیانا. یه طرحه که باید با تمرکز و دقت رو  کار -
 
 همون که اون روز تو خونه تون گفتی؟ -
 

ستتهیل کمی مکث کرد. آن طرح داخل کیفش بود اما االن زمان مناستتبی برای 
 سپردنش به دیانا یا حتی شدص دیگری نبود. بنابراین گفت:

 
شمی  - شو. طرح تو چ سه بعد. با فالحی هماهنگ  شه وا صیه. با شد نه! اون 

 کلی ریزه کاری داره. یه کم ناقصه. زده ولی اصال مرتس نیست.
 
 …خس بگو خود   -
 
 خود  مبتدیه. تو کمکش کن یاد بگیره. ریزه کاری طرح خیلی مهمه. -
 
 باشه. خدا کنه بهش برندوره فقط. -
 



 نمی خوره. -
 
 مشتاقم طرح خودتم زودتر ببینما! -
 
 چطور؟ -
 
 آخه یه حدسایی در مورد  می زنم. -
 

 خاست و گفت:سهیل با پوزخند بر
 
 جدیدا خوب حدس می زنی! -
 

 دیانا به وقس تکیه داد و با چشمانی تنگ شده تماشایش کرد.
 
 تو هم جدیدا کنایه می زنی. -
 

 سهیل سنگینی تنش را لس میز انداخت و طراحی ها را ورق زد.
 
 کنایه نیست. تو، تو لفافه لطف می کنی، منم این طوری تشکر می کنم. -
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 بابت چی؟ -
 
 هدیه ت. خیلی به رها می اومد. -
 

به این زودی از آن پیراهن  نا خشتتکش زد. اصتتال فکر  را نمی کرد رها  دیا
استتتفاده کند و بدتر از آن این که ستتهیل به رویش آورد. حس بدی به قلبش 

 سرازیر شد. گرمش شد. گرمایی که نمی دانست از حسد است یا بهت!
 

 چشمان دیانا گریدت و گفت: نگاه سهیل خیره و آزار دهنده بود.
 
 خوشحالم تو هم خوشت اومده. -
 
 یعنی نمی دونستی خوشم میاد؟ -
 

دیانا برخاست. سهیل بی پروا شده بود و ولنا داشت موضووی را به رویش می 
 آورد که دیانا از آن فراری بود. مقابلش ایستاد و گفت:

 
 …، پس انقدر می شناسمت که فرق طعنه و تشکرتو بفهمم سهیل -
 

 سهیل میان حرف او کارتابل را روی میز پرت کرد و گفت:
 



شمنیمم به باریکی یه تار  - ستی و د صله بین دو سیم باید بدونی فا شنا اگه می 
مو ه. یه کاری نکن که همه ذهنیت خوبم ازت دود شتته بره هوا. بشتتی یه زن 

ذار فکرم پس نشبیه وامی شبیه زنای دور و برم! همیشه گفتم دیانا فرق می کنه. 
خراب شتته. نذار مانع ارتباطت با رها شتتم. خودم هولش دادم ستتمت تو، نمی 

 خوام پشیمون شم. خس؟
 
 فکر کردی می خوام تو زندگیت آتیش بندازم؟ -
 
نه! ولی هر چی یادگاری و خاطره از یه رابطه ستتوخته داری بریز دور. زندگی  -

 من سطل زباله خاطره های تو نیست.
 
 ن شبیه هدیه تو به من بود سهیل.اون پیره -
 

 سهیل با تمسدر و حر  گفت:
 
 چه شباهتی! یعنی من چیزی رو که خودم خریدم نمی شناسم؟ -
 
 ذهنت خرابه. من اونو از توی یکی از همین پاساژای تهران خریدم. -
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جدی؟ پس حستتابی ستترت کاله رفته چون مارک اصتتل داخل لباس میگه  -
لید و ورضه میشه. مشابهش با تبلی  دیگه ای صادر همونیه که توی کشور  تو

میشه. از این به بعد حواستو بیشتر جمع کن! ممکنه واسه خودت و بقیه دردسر 
 درست کنی.

 
 اخم های دیانا در هم شد و گفت:

 
 داری تند میری سهیل! -
 
 اشتباه نکن! االن ترمز اضطراری رو کشیدم ولی مرتبه بعد ترمزم کال می بره. -
 
 یانا لس به هم فشرد. برایش گران تمام شده بود. با حر  گفت:د
 
یه بارزه ی خیلی بد و پر رنگ داری که شتتاید تا حاال هیچ کس بهت نگفته.  -

 اونم خودخواهیته و اال می فهمیدی تو دل نو وروست چی می گذره!
 

چشتتم های ستتهیل رنگ ووض کرد و دیانا بالفاصتتله از مزخرفی که گفت 
اما تیری که از چله رها شتتد به کمان باز نمی گردد. هدفی هم  پشتتیمان شتتد،

نداشتتته باشتتد، باالخره در هدفی فرو می رود و این تیر ناغافل دیانا بی هدف 
شد، قدمی وقس  شان گرفت. نگاه او که طوالنی  سهیل را ن صس و غیرت  تع

ل یرفت. جای ماندن نبود اما پیش از این که از آن جا فرار کند پنجه قوی ستته



شن و  صورتش رفت و خ شید. بی تعارف تو  دور مچش پیچید و او را وقس ک
 محکم گفت:

 
من و زنم پس و پنهون از هم نداریم که یکی مثل تو بدواد از  فتنه بستتازه.  -

 دیگه دنبال نقطه های مبهم زندگی من نبا . شیرفهم شدی؟
 

 این روی سهیل را هرگز ندیده بود. با ترس و دلدوری گفت:
 
 منظوری نداشتم. خودت می دونی اهل آشوب درست کردن نیستم.… من  -
 
 به چشمام شک دارم دیانا، چه برسه به تو و این کارای وجیس غریبت! -
 

 سپس رهایش کرد و پشت به او به سمت میز رفت.
 
 خداحافظ. -
 
 …سهیل به خدا من فقط حدس زدم که  -
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نی بوده رفته و االن رها جا  حدساتو واسه خودت نگه دار. گذشته هر طاوو -
ما  باشتتته جایی بین  به ای حتی هم خون هم  تو زندگی و قلس منه. هیچ غری

 نداره. حاالم برو تا یه حرف بدتر بهت نگفتم و پشیمون نشدم.
 

شیمان بود.  شت. پ شد و طرح ها را از روی میز بردا دیانا با مکث کوتاهی خم 
فکر او برایش مهم بود. شاید نمی خواست وجهه ا  پیش سهیل خراب شود. 

همین بود که برخالف تذکر دیگران و خواستتته قلبش به رها نزدیک شتتتد. تا 
 پشت در رفت اما دستگیره در را گرفت و ایستاد. آرام گفت:

 
ساز  - شکل  شدن من به تو یا رها م سهیل! اگه فکر می کنی نزدیک  سفم  متا

رنگ می کنم، حتی تو حیطه میشه رابطه مو باهاتون در حد یک فامیل ساده کم
کار! اما بذار یه اقرار تلز داشتتته باشتتم. هیچ وقت ازت نپرستتیدم چرا دو ستتال 
تمام من و احساسمو بازی دادی و بعدم با یه متاسفم زدی زیر ، بدون این که 
به احستتاس من فکر کنی. گفته بودی یه رابطه معمولی که شتتاید آخر  نتیجه 

سه من ی شم وا ستی من بده ولی از اول ساده نبود. می دونمم که می دون ه رابطه 
سم باور   شد. یهو همه چی به هم ریدت. وا شاره تو بودم ولی ن فقط منتظر ا
شدی. گفتی می تونی با من  شق  شمم زل زدی و گفتی وا سدت بود که تو چ
زیر یه ستتقف بری ولی بدون احستتاس. باور  ستتدت بود اما من هضتتمش 

ستم دروغ ن ستم تو کردم، چون می دون ستی. می تون می گی. اهل بازی دادن نی
معذورات بندازمت و بگم پای حرفت باید بایستتتی اما ستتتاکت موندم چون 
شرمنده بابت اون پیراهن.  انتدابت برام مهم بود. خوشبدتی االنتم برام مهمه. 



نمی دونم چرا ولی تو بذار به پای بچگی کردنم. بعد از این که به رها دادمش 
 …. می خواستم ببینم یادت مونده که پشیمون شدم

 
 آهی کشید و افزود:

 
شته با . حداقل من فهمیدم که  - ضوع ایمان دا صال ولش کن، ولی به یه مو ا

تو تا جون تو تنته زنتو می خوای پس از همین امروز تا ابد فقط برای ستتعادت 
 بیشترتون دوا می کنم. مراقس خودتو زندگیت و وشقت با . خداحافظ.

 
اتاق که هم کوبیده شد سهیل برگشت و به اتاق خالی نگاه کرد. سر درد  در 

شد. به دیانا بدهکار بود اما بد تاوانش را با این پنهان کاری رها پس می  شروع 
 …داد. فرقش این بود در قلبش تا به آن لحظه کسی جز رها نبود ولی او 

 
ت آخر دیانا نشست و سر  را روی دستانش گذاشت. چرا فکر می کرد جمال

ست بدهد. به هر قیمتی  ست رها را از د ست و کنایه دارد؟ نمی خوا دو پهلو ا
به می کرد. دور از آن  هایی را تجر ند روز تن ید چ با بود حفظش می کرد، ولی 
شبیه کویر. تلنگری در ذهنش خورد. قرارداد با  شاید جایی  شهر.  خانه و این 

 را برداشتت و شتماره ستبحان را کاشتان بهترین بهانه برای رفتنش بود. گوشتی
 گرفت. همین امشس باید راهی تنهایی می شد تا دیوانه نشده است.
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**** 
 

رنگ پریده و صتتورت به هم ریدته ا  با کمی آرایش بهتر به نظر می رستتید. 
شمانش  شد اما به هم ریدتگی حال دل و چ شس قبل مرتس با سعی کرد مثل 

طر زد. به خود  در آینه نگاه کرد. مشتتهود بود. با وستتواس لباس پوشتتید و و
 اهر همه چیز خوب بود اما هراس داشتتت این تظاهر امشتتس درهم بشتتکند. 
ستتر تکان داد تا دوباره افکار مزخرف دیوانه ا  نکند. بیرون رفت. به ستتاوت 
نگاه کرد. نه بود. به اطراف نگاه کرد. همه جا مرتس بود اما باز با دستتتمال به 

ر پنج دقیقه یک بار به ستتاوت نگاه می کرد. این انتظار و جان وستتایل افتاد. ه
حرکت حلزونی ستتتاوت کم مانده بود جانش را هم بستتتاند. باید خود  را 
شد. آن قدر  ساالد  ست کردن  ش ول در شد. م سرگرم می کرد و اال دیوانه می 
تند و با استرس بود که دستش را برید اما اصال درد  را هم حس نمی کرد. به 

قیمه آلو ستتر زد. طعمش خوب بود. ستتهیل می پستتندید. هر دقیقه به خور  
یک بهانه دور خود  می چرخید تا صدای دنگ ساوت، ده شس را اوالم کرد 
و همزمان صدای باز شدن در آمد. قلبش بنای تپیدن گذاشت اما نباید کم می 

د نآورد. نفس ومیقی به ریه هایش کشید انگار به نبردی خامو  می رفت. پا ت
سر و رویش  شفتگی از  سهیل رمقش رفت. آ کرد و بیرون رفت، ولی با دیدن 
می بارید. ستتالم کرد و کوتاه پاستتز گرفت و دل رها ب ش کرد از نگاهی که 
صدای ذهنش  سمت اتاق خواب که رفت  سهیل به  شد.  منتظر  بود و دری  

ق حخس رفت لباس ووض کنه! دلدوره رها. بهش “به تکاپو و توجیه افتاد. 
بده. حرف مامان که یادت نرفته. حرفای بابا چی؟ مگه همیشتته نمی گفت زن 



روشنایی خونه است اگه خودشو از مرد دری  کنه یا کم سو شه چشای مرد  
کور میشه و ممکنه تو هر سیاه چالی بیفته؟ خودتو حفظ کن. باید بیشتر تال  

شتر از دلگیری تو ارز  داره! شقت بی سهیل و و شت شپزخانه بازگبه آ” کنی. 
شده بود درد بی درمان. چای  ست؟  .َاه! این ب ش لعنتی چه از جانش می خوا
را آماده کرد و داخل لیوان مدصتتو  او ریدت. از فنجان خوشتتش نمی آمد. 

 ت*ح*ر*ی*کمی گفت چای در فنجان مثل آبی استتت که فقط تشتتنه ای را 
سهیل بود و بس.  صو   شکالت آناتا هم از کند و از آن به بعد این لیوان مد

شاید به  سادگی!  شکالت های محبوب هر دو بود. طعم کودکی می داد. طعم 
شت باال می آورد،  سواس دا شوره و و همین خاطر بود که انتدابش کرد. از دل
سهیل هنوز بیرون  شت و بیرون رفت.  سینی را بردا شید.  ولی باز نفس ومیق ک

اشت و به سمت اتاق رفت. وارد نیامده بود. سینی را روی میز وسط نشیمن گذ
اتاق که شتتد ستتهیل پیراهن چهارخانه ستتورمه ایش را می پوشتتید. با تعجس 
ایستاد. چرا این لباس؟ او که همیشه وادت به پوشیدن آستین حلقه ای یا نهایتا 
شد. در  شت برای همین متوجه ا  ن شت به او دا سهیل پ شت.  ستین کوتاه دا آ

سمت ا شت. چند لحظه کوتاه نگاهش کرد اما حال بستن دکمه هایش به  و برگ
حرفی نزد. در حال باال زدن آستتتین هایش به ستتمت کمد رفت که رها از این 

 سکوت خسته شد و آرام گفت:
 
 چایی ریدتم برات. سرد میشه. -
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سهیل حین کار  تشکر کوتاهی کرد. ساک دستی کوچکی از کمد بیرون آورد 
ین ستتاک به چه درد  می خورد؟ اما و روی تدت انداخت. رها جا خورد. ا

 پیش از آن که چیزی بگوید سهیل آرام گفت:
 
 چند روز میرم سفر. حاضر شو برسونمت خونه مادرت. -
 

 رها جلو رفت و با بهت گفت:
 
 سفر؟ کجا؟ با کی؟ -
 
 بعد واست توضیح میدم. -
 

 رها به دو دستتت لباس و باقی مایحتا  که کنار  جای می گرفت، نگاه کرد.
 چرا این ب ش مدام رشد می کرد؟ کود کدام غم این قدر قوی بود؟!

 
 با صدایی گرفته گفت:

 
 بعد توضیح میدی؟ تو االن داری تنهام می ذاری؟ -
 

سهیل دست از کار کشید و نگاهش کرد. دلش دیوانه ب ش چشم های او شد 
 اما خود  را حفظ کرد و گفت:



 
 مجبورم! -
 
 واسه چی؟ -
 
 کارم! -
 
 ر یا ندیدن من سهیل؟کا -
 

سهیل چشم هایش را بست. دوباره داشت صبر  سر می آمد. نمی خواست 
 تند باشد.

 
پیله نکن رها. گفتم ستتر فرصتتت برات توضتتیح میدم. حاضتتر شتتو ستتر راه  -

 …برسونمت 
 
 من هیچ جا نمی رم. -
 
 می خوای تنها بمونی خونه که چی؟ -
 
 م.تو خونه نمی مونم، هر جا بری منم میا -
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 نمی شه! -
 
 میشه، میام! -
 

 سهیل وصبی و کالفه گفت:
 
 مثل بچه ها لج نکن. -
 

 رها نزدیکش ایستاد. به چشمانش زل زد. دستش را گرفت و با ب ش گفت:
 
 میدوای اولین سفر زندگیمونو بدون من بری، بعد میگی بچه شدم؟ -
 

شیمان صومیت کالم او دلش لرزید. برای لحظه ای کوتاه پ  شد، اما فقط از مع
 برای لحظه ای کوتاه، چون دستش را پس کشید و گفت:

 
 گفتم که کاریه! -
 
 آخه این چه سفر کاریه که یهو پیش اومد؟ -
 
 پیش میاد. -



 
 سهیل! -
 

 یک دفعه از کوره در رفت و داد کشید.
 
 میگم پیله نکن رها.… ِد  -
 

 اولین قطره اشک از گوشه پلک رها چکید.
 
 چی کار کنم؟من بدون تو  -
 

شید و  ست نگاهش به او نیفتد. زیا کیفش را ک سعیش را به کار ب سهیل تمام 
 گفت:

 
 هر جا راحتی برو. -
 

ساکش را کشید و ایستاد. کتش را برداشت و راه افتاد که رها در کسری از زمان 
 مقابلش رسید و به سینه ا  چسبید.

 
 تو رو خدا نرو. -
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و او را ب ل گرفت. دست روی موهایش کشید سهیل آشفته ساکش را رها کرد 

 و آرام گفت:
 
 نمیرم که بمیرم. میام. -
 

 رها بی پروا التماس کرد.
 
 نمی خوام بری. می ترسم بری. -
 
 گفتم که حاضر شو. -
 

 رها میان حرفش آمد.
 
 فقط تو باشی دلم قرصه سهیل. -
 

 سهیل دست روی گونه خیسش کشید.
 
 واجبه. گریه نکن. -
 



ش - ست و پای کارت با سفرت کاریه؟ منم ببر! قول میدم تو د ه. مگه نمی گی 
 نباشم.

 
 سهیل به موهایش چنگ زد. داشت دیوانه می شد.

 
 نمی شه. دو سه روز بیشتر نیست. زود میام. -
 

با هیچ ترفندی از حرفش کوتاه نمی آمد. حس می کرد  به دریا زد. او  رها دل 
 از دست می دهد. در پی این رفتن او خیلی چیزها را

 
 …دیشس … بمون بذار حرفمو بزنم  -
 

شک ریدت.  ساکتش کرد و رها به جای ادامه حرفش ا شت او روی لبش  انگ
 سهیل به همان آرامی شس قبل، با نگاهی به آشفتگی شس قبل گفت:

 
ست، اما دیگه نمی  - شس نی ضوع دی ست. فقط مو سفر خیلی چیزا دلیل این 

. چند روز به تنهایی احتیا  دارم تا به خیلی چیزا خوام چیزی در مورد  بشنوم
 فکر کنم.

 
 به چی؟ به این که پشت پا بزنی به زندگی و وشقمون؟ -
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 نگاه سهیل در چشمانش بی حرکت ماند. به سدتی گفت:

 
شد، ولی  - شیرین  شق خیلی برام  شق؟ این و شد که … و تهش اون قدر تلز 

 همه چی یه تظاهر باشه.همه چی دلم به هم ریدته. این که شاید 
 

 رها با ناباوری نگاهش کرد:
 
 …مثل تو که … دروغ نگفتم، فقط نگفتم … من  -
 
شتیم فکر کن. ببین حال من و تو یکی  - شین به روزایی که با هم دا رها خوب ب

 بود؟ به اندازه تفاوت حالمون، حسمون به آدمای پر رنگ گذشته فرق داشته.
 
 من که گفتم ببدشید. -
 
 خیلی چیزا با یه ببدشید حل نمی شه. منم اینو نمی خوام. -
 
 پس چی کار کنم؟ -
 
 یه مدت دور با . همین! -
 



 از کنار  رد شد که باز رها با صدایی شکسته گفت:
 
 فکر می کردم بیشتر از اینا دوستم داری! -
 

سریع  سهیل باز مکث کرد چیزی بگوید، اما حتی نگاهش هم نکرد و این بار 
 رکت کرد. به همین سادگی! رفت.تر ح

 
رها کمی وقس وقس رفت. روی اولین مبل نشست. چشمش روی لیوان چای 
یز زده ثابت ماند و ذهن و دلش در پی حرف های ستتهیل دوید. دلش بی قرار 
شت و بیرون دوید. از ته  سروت چادر  را بردا شیند. به  ست بن شد. باز نتوان

ولی از پنجره ماشین او را دید که بیرون رفت. دل خدا را صدا کرد تا به او برسد 
 اشک هایش جاری شد و همان جا روی پله نشست.

 
**** 

 
دستتت هایش دور تنش گره خورده و گهواره وار تکان می خورد. هنوز ستتینی 
چای روی میز مقابل چشتتمش بود. بوی ستتوختگی غذا در خانه پیچیده بود. 

ندورد. چراهایی مثل خوره  هوا روشتتن بود. روز شتتروع شتتد ولی رها تکان
 م ز  را می خورد.
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سهیل آمد؟ چرا  سر راه زندگیش آمد؟ چرا بابا مدالفت کرد؟ چرا  سورن  چرا 
این ازدوا  را قبول کرد؟ چرا سورن ادوایش را از سر گرفت؟ چرا واشق سهیل 
سهیل  شان کرد؟ چرا حقیقت را گفت؟ چرا  شد؟ چرا بابا این قدر ناگهانی ترک

 چرا!… چرا … همه چیز تا مرز فروپاشی پیش رفت. چرا رفت؟ چرا 
 

جواب همه را می دانست و گیج بود. تلفن زنگ خورد، ولی رها گیج بود. میان 
 گیجی صدای سهیل را روی پی امگیر شنید.

 
ستتالم رها. اگه خونه هم هستتتی تلفنو جواب نده. می دونم دلدور شتتدی اما “

به هم رید یه که بتونم آرومش کنم. حال دِل دلدور و پر گالیه من  ته تر از اون
دل و وقلم نمی خونه. ستتر جنگ داره. واستته همین این دوری ازت الزم بود. 
تلفنمو خامو  می کنم، چون نمی خوام صتتداتم تو تصتتمیمم ستتستتتی ایجاد 
باید یه تصتتمیم درستتتت بگیرم و  کنه، چون نمی خوام برگردم و آزارت بدم. 

 ”داحافظ.برگردم. مراقس خودت با . خ
 

صدای بوق ممتد در سالن پیچید. سر رها روی زانوهایش افتاد و با بی رمقی و 
 دلدوری زمزمه کرد:

 
 خودخواه، بی انصاف! پس من چی؟ دل من چی؟ -
 

 اشک هایش باز راه گرفت.



 
**** 

 
یک ساوتی می شد که بیدار بود اما نای تکان خوردن نداشت. در این بیست و 

ساوت تنها خو شمانش! اما هنوز چهار  شور چ شک  صه بود و آبش، ا راکش غ
از ستتهیل خبری نبود. ستتاکت وکس های روی دیوار را نگاه می کرد. با گله و 

 ب ش. همین!
 

ماس ستتهیل  یای ت یال و رو به خ یام می داد.  مدن پ تلفنش روی میز خبر از آ
سپیده بود. بدون آن که پیام را باز کند گ شت اما باز پیام  شی را بردا شی را وگو

کنار  پرت کرد و پتو را روی سر  کشید. این بار تلفنش با شماره تلفن منزل 
 پدری سپیده زنگ خورد. حوصله نداشت اما جواب داد:

 
 سالم سپیده! -
 

 ولی صدای مادر سپیده بود.
 
 سالم رها جان! خوبی خاله؟ شوهرت خوبه؟ -
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 دختر  می پرسید و چه شده مادر سپیده تماس گرفته بود؟ اصوال حالش را از
بس. با تمام ناخو  احوالی ا  مودبانه تشتتکر کرد و حالشتتان را پرستتید. زن 

 پس از مکث کوتاهی با کمی تردید گفت:
 
 می تونی بیای این جا خاله؟ -
 

 نگران شد و پرسید:
 
 چیزی شده؟ -
 
چند روزه حال ستتپیده خو  نیستتت. تس داشتتت. تازه یه ذره بهتر شتتده اما  -

ودشته و مدام گریه می کنه. حرفم نمی زنه. الهی قربونت برم خاله. خیلی تو خ
 باز تو دوستشی. بیا شاید بفهمی چشه. میای؟

 
با این که حال خود  بد بود اما التماس صتتدای زن و دلنگرانی که یک باره به 

 دلش چنگ زد، باوث شد نه نگوید. تلفن را که قطع کرد، برخاست.
 

**** 
 

شایش با دیدن چهره رنگ پ سپیده با بهت تما شسته  شم های به گود ن ریده و چ
 کرد. سپیده با ب ش کمی نگاهش کرد و لس هایش لرزید.



 
 کجا بودی تو؟ -
 

 رها دست های سرد  را گرفت و با ناباوری گفت:
 
 چی شده؟ این چه حال و روزیه؟ -
 

شانه ا  سر روی  ست هایش را دور گردن او انداخت و   سپیده زیر گریه زد. د
گذاشت. رها بی خبر از همه جا ب لش کرد و سعی کرد آرامش کند. چند دقیقه 
بعد کنار هم روی مبل نشتتستتتند. مادر ستتپیده به بهانه خرید بیرون رفت و در 

 واقع خواست دخترها راحت باشند.
 

 سپیده دستمال زیر پلک مرطوب و ملتهبش کشید و با صدایی گرفته گفت:
 
 ه!ببدش رها. حالم خیلی بد -
 

 رها آرام گفت:
 
 نمی خوای بگی چی شده؟ -
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 چرا، میگم. منتظر بودم شاید زودتر بیای سراغم ولی نیومدی. -
 

 رها حلقه ا  را در انگشتش چرخاند و آه کشید.
 
 اون قدر به هم ریدتم که حواسم به هیچی نبود و نیست. -
 

 بالفاصله سپیده دستانش را محکم فشار داد و نگران گفت:
 
 ا؟ چی شده؟چر -
 

 رها مثل کودکی معصوم لس برچید و با ب ش گفت:
 
 به سهیل گفتم. اونم گذاشت و رفت. -
 

شک از  صه از یاد برد. ا سپیده با دهانی نیمه باز از بهت نگاهش کرد. انگار غ
 گوشه پلک رها چکید. سپیده بی طاقت گفت:

 
 یعنی چی که گذاشت رفت؟ کجا رفت؟ -
 
 دیروزم تلفنشو خامو  کرده.نمی دونم! نگفت. از  -
 



ب ش گلوی سپیده بزرگ تر شد. شاید مقصر تمام این غصه و اشک ها او بود. 
باز زنگ پیامک آمد. رها فورا دستتتش را وقس کشتتید و پیام را باز کرد. بهتش 

 برد. به سپیده نگاه کرد که او پرسید:
 
 چیه رها؟ -
 
 گوشیت کو سپیده؟ -
 

 حالت نگاه سپیده ووض شد.
 
 گوشیم؟ واسه چی؟ -
 
 مگه من االن پیش تو نیستم؟ پس این پیامو کی فرستاده؟ -
 

 سپیده تقریبا گوشی را از دست رها قاپ زد و پیام را میان ناباوری خواند.
 
 ”این آدرس خونه ایه که گفتم. امروز میای این جا همو ببینیم؟“
 
 پس چرا بهتت زده سپیده؟ -
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 را میان انگشتانش فشرد و به سدتی گفت: سپیده کوتاه نگاهش کرد. گوشی
 
 …فکرمی کردم گم کردم ولی االن  -
 

 با مکثش رها سریع گفت:
 
 یعنی این چند روز تو نبودی که بهم پیام می دادی؟ -
 

سر تکان داد که نه! رها وارفته وقس  ُسر خورد و  سپیده  شه پلک  شک از گو ا
 نشست و پرسید:

 
 …پس این کیه که  -
 
 ا!سورنه ره -
 

رها در ستتکوتی مطلق تماشتتایش کرد و ستتپیده نگاهش را به نقطه ای نامعلوم 
 دوخت.

 
یادته تو همون روزایی که ستتهیل اومد خواستتتگاریت؟ همون دفعه اول که  -

شق  ست داره. به خاطر و سر واقعا دو دیدمش چی بهت گفتم؟ گفتم رها این پ



سر دلت  سورن نپرونش، ولی بهش بگو چی از  سر و ته  شته. بگو یبی  کی گذ
 بوده که می خواستی باشه و نیست. یادته رها؟

 
به حد کافی این روزها حماقتم چوب شده و تو سرم خورده. تو دیگه تکرار   -

نکن، اما نمی فهمم چه ربطی داره به گوشی تو که میگی دست سورنه! گوشی 
 تو دست اون چی کار می کنه؟

 
 قط نادیده گرفتن ستتهیل نبود. خیلیبهت میگم اما قبلش بدون اشتتتباه تو ف -

 پیشتر از اون دو تا اشتباه بزرگ تر کردی که حاال داری چوبشو می خوری.
 
 چی داری میگی سپیده؟ -
 

 سپیده با چشم های خیس نگاهش کرد.
 
 فردا دارم میرم رها. -
 

نمی دانست چرا این قدر حرف های سپیده بی ربط به هم بیان می شود. یعنی 
 نمی فهمید. او ربطش را

 
 کجا؟ -

http://www.roman4u.ir/


 
 کانادا. شایدم دبی پیش ومه ام. هر جا غیر از ایران! -
 
 چرا؟ -
 

اشتتک ستتپیده از شتترم چکید و ستتر به زیر انداخت. طاقت نگاه بی تاب او را 
 نداشت.

 
 چون دیگه نمی تونم زیر طاق آسمونی باشم که تو هستی. -
 

ول قصتته بود. ستتپیده رها خشتتکید. ماتش برد. مثل یک مجستتمه اما تازه این ا
 اشک های سمجی که مثل سیل روان بود را با کف دست کنار زد و برخاست.

 
از توی شتتیراز که رابطه ت با ستتورن شتتروع شتتد، نگاهم بهت ووض شتتد.  -

شتن و  ست دا سادت مگه دو شتم. کمتر از خواهرم نبودی ولی ح ستت دا دو
خوره. اون روز  نستتبت می شتتناستته! به جون آدم که بیفته مثل خوره م زو می

ستتورن نگاه خیره منو دید. لبدندمو دید. نگاهم کرد و اومد، ولی چشتتمش که 
به تو افتاد همه چی ووض شتتد. کور شتتد. ندید. فقط تو رو دید و بس! داشتتتم 
منفجر می شدم. مدام با خودم تکرار می کردم منو دید که پا پیش گذاشت پس 

بهش اهمیت نمی دادی. می  چرا رها رو انتداب کرد؟ دلم خنک می شتتد که
شتتناختمت که اهل این فرقه ها نبودی. گفتم حاال که این آقا داره آب تو هاون 



می کوبه بذار بکوبه. رها که پا بده نیستتت، آخرشتتم مجبور میشتته منو بدواد. 
شه. انگار تو  سنگ روی یدش می کنم و دلم خنک می ست که من  اون موقع ا

فتم هیچ حستتی بهش ندارم، قبولش کردی. هم منتظر تلنگر بودی. وقتی من گ
ستم تظاهر کنم. رابطه تون برخالف  شدم ولی تون شی می  شتم متال از درون دا
 اهر تنوع پسند سورن و محکم تو ومیق تر شد. سورن واشق شد و تو وابسته! 
شده بود و گریه و خیالبافی تو  شا  سته که کار  فقط تما من موندم و یه دل دلب

 .گریه های یواشکی
 

 رها یک دفعه گفت:
 
 …این حرفا چیه سپیده؟ تو  -
 

 سپیده با تضرع و التماس گفت:
 
 تو رو خدا یه ساوت مهلت بده رها. فقط گو  بده. خواهش می کنم. -
 

رها لبش را گاز گرفت. قلبش بد می زند. دلش گواه بدتر می داد و نگاه دزدیدن 
سپیده برای گریز ا سر در گم او کمی سپیده بدتر از همه چیز بود.  ز نگاه های 

ست  شنی روی مانیتور را میان د سک  ست و ورو ش شت میز کامپیوتر ن دورتر پ
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سک ناخن هایش را  شده ورو شرد و بی توجه به بافت  ریف و دوخته  هایش ف
 محکم در تنش فرو کرد. حاال که شروع کرده بود تا انتها می رفت.

 
د زدم تو ستتر دلم که دیگه خفه وقتی دیدم جدی تر به رابطه تون فکر می کنی

شه، که سورنو فرامو  کنه. شس تا صبح و صبح تا شس خوبی هاتو، مهربونی 
هاتو می شتتمردم تا رویای دوستتتی بهم چیره شتته اما یک دفعه یاد ستتورن می 
اومد و گند می کشید به همه دنیام. باز می شدم همون احمقی که بودم! ولی به 

ن شتتما فاصتتله بندازم. همه چی جدی تر شتتد و خدا تو فکر این نبودم که بی
شد. یک کالم و محکم  ستگاری حرف بزنه و ن سه خوا سورن رفت تا بابات وا

به هم ریدتگیتونو که دیدم دیگ رفاقتم ستترریز کرد. با خودم گفتم ” نه!“گفت 
ستتپیده، ستتورن بی هوا اومد وستتط زندگیت ولی رها دوستتت چندین و چند 

تی برا ، چی شد پس؟ سورن به درک، خودت به سالته. ادوای خواهری داش
درک، دلت به درک، به خوشبدتی فکر کن که همیشه می دونستی حق رهاست! 
صباتش به  ستم تع سراغ حماد. می دون شنهاد دادم بره  سورن زنگ زدم و پی به 
ستم ممکنه کمکتون کنه. بعد از اون بود  ست. می دون شکی وقاید بابات نی خ

سورن یه کمی به م شد. برای هر کاری تماس می گرفت. فکر که  ن نزدیک تر 
می کرد می تونم شتتاهراه رستتیدن شتتما به هم باشتتم. یه مدت طول کشتتید تا 
ست. آینده داره. تو  صیل کرده ا ست اطمینان حمادو جلس کنه. این که تح تون
رو دوستتت داره و به خاطرت هر کاری می کنه. روی پای خودشتته و یا ولی 

 تش کم نبود اگه شیطنتای گذشته شو فاکتور می گرفتن.نکات مثب… میگه و 
 



یه بار از حرفای یلدا فهمیدم بابات فقط می ترسه و اال بحث مالی اصال برا  
سورن بگم  ستم به  سورنو محک می زد. می تون شت  اهمیت نداره. در واقع دا
شد. تو  سته نمی  سکوت کردم. اون می رفت و می اومد و خ ضیه رو اما  این ق

 تگاراتو رد می کردی و حمادم تقریبا همراهتون شده بود.خواس
 

تو همین کشمکش های شما خبر رسید پدر بزرگم فوت کرد. یه کم از جنجال 
زندگی شما دور شدم. به مراسم تدفین پدر بزرگ رسیدم. جز وموی بزرگم بقیه 
بچه ها کشتتورای دیگه جز کانادا بودن. واستته همین بالفاصتتله بعد از مراستتم 

فین و ستته روز وزاداری همه خواستتتن وصتتیت بابا بزرگ باز بشتته که شتتد. تد
شده بود. حتی برای من هم  سیم  صور ما همه اموال میون نوه ها تق برخالف ت
اندازه سهم یک پسر ارث تعیین شده بود. در صورتی که قانونا حقم نبود، چون 

شت ا شرط دا که اموال  ونم اینپدرم پیش از بابا بزرگ فوت کرده بود. البته اینا 
شیم. خوب بهانه ای برای وموم  شه که ازدوا  کرده با صورتی به نام زده می در 
شت که چون  شارم گذا شش تا نوه فقط من مجرد بودم. ومومم تحت ف بود. از 
باید ستتهم االرث بقیه رو هر چی زودتر بده من فقط تا پایان ستتال وقت دارم 

تا ازدوا  کنم. خن به چهار ستتتال یعنی تنها چهار ماه  ده دار بود. من شتتتاید 
شتم  شوهر کنی. برگ شم فکر نمی کردم و وموم تو چهار ماه می گفت باید  بعد
ایران. اولش گفتم به درک اما مگه می شتتتد از چند میلیارد ثروت گذشتتتت؟ 
طمعش داشتتتت خفه ام می کرد. با مامانم کلی حرف زدم. می گفت به درک 

ان بزرگ پدری نبود زندگی نکردی؟ حاالم اگرم نشد. این همه سال ثروت خاند
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رو ! اما واقعا برق پول و طمعش فلج کننده استتتت. دنبال راه چاره بودم که 
ومه ام باهام تماس گرفت و پیشتتنهاد داد شتتتاید بتونی با یه ازدوا  ستتوری 
مشتتکلتو حل کنی. فقط کافیه یه آدم مطمئن پیدا کنی. گفت یه پول هنگفت به 

شنهاد بده.  ستت طرف پی سرمایه ت بره بهتره تا همه ا  از د حتی یک چهارم 
سز  سوری انجام بده و خال . با طرفتم قرار بذار تمام پول و موقع ف بره. وقد 
وقد بهش بدی. درست میون حرفای ومه بود که اسم سورن تو ذهنم جرقه زد. 
حرفا  تو سرم اکو می شد که اگه سرمایه داشت بابات بهونه ای محکم واسه 

صتم کم کم مد شتم. از یه طرف فر شس و روز ندا شت. تا دو هفته  الفت ندا
تموم می شد و از یه طرفم حس وجیبی ته دلم ُقل می زد. یه حس گرم! حاضر 
بودم خیلی بیشتتتر از پیشتتنهاد ومه مو به ستتورن بدم و قبول کنه. می دونستتتم 

اک از رحه وقلمو پفایده نداره و حتی اگه قبولم بکنه به خاطر تو ه، اما تو اون ب
سه یه مدت کوتاه از طمع ثروت  سورن حتی وا شتن  ست داده بودم. طمع دا د
خاندان بزرگمم بیشتر بود. باالخره دل به دریا زدم و باها  تماس گرفتم. گفتم 

 یه کار حیاتی دارم و اونم سریع قبول کرد تا توی کافه همو ببینیم.
 

ولش ی بهش گفتم باهام ازدوا  کنه. اتو کافه با کلی حاشتتیه و تته پته و بدبدت
گامون می  جس ن با تع نده. مردم  عد یهو پقی زد زیر خ گام کرد ب ها  و وا  ن
کردن و من داشتم از خجالت تمسدر خنده سورن و نگاه مردم می مردم. وقتی 

بهتره از این “خوب خنده هاشو کرد یه دفعه جدی شد. تو چشام زل زد و گفت 
ردن فیلمای فارسی و هندی بری یه سر به صفحه حوادث به بعد به جای نگاه ک

لم بعدم تو بدترین شرایط و” بزنی. شاید ادبت کرد و بدونی خیانت چقدر بده!



کرد و رفت. اون قدر حالم بد شتتد که دلم می خواستتت بمیرم. تا چند روز با 
ماقتم می کردم. می گفتم من  ثار ح بد و بیراه بود ن خودم درگیر بودم. هر چی 

قط از  کمک خواستتتم نه بیشتتتر، ولی می دونستتتم دردم چیز دیگه ایه. این ف
توجیه مسدره ترین دلیل واسه اشتباهم بود. راست میگن از هر چی دور بمونی 
بیشتتتر جذبش میشتتی. باز ستتماجت کردم و باها  تماس گرفتم. وین همون 

کرشو افه. فدروغای ذهنمو تحویلش دادم. قاطی کرد برام. بدتر و بیشتر از تو ک
نمی کردم بتونه مقابل طمع یک ستتوم از اون همه ستترمایه دووم بیاره، اما وقتی 
گفت یه تار موی تو رو به دنیا و امثال مِن دم دستتتی نمی ده از خودمم ستتیر 
شتتدم، چه برستته به اون اموال. قطع که کرد بلندترین گریه ومرمو کردم. گریه 

سه ذلت دلی که به هر ترفندی می ست مردی رو همراهش کنه که  کردم وا خوا
 حاضر نبود واسه به دست آوردن یه ثروت باد آورده چند ماه از تو بگذره!

 
از تکاپوی همه چی افتادم.حتی از فکر و خیال های واهی. از داشتتتن اون همه 
سورنو  سم  شعورم دادم که ا ست  ثروت که آرزوم بود. کنار  یه پاک کن هم د

سمی غیر از از م ز و قلبم پاک کنه. م سمای بهتری حک کنم. ا ستم ا ن می تون
 …اسم سورن اما 

 
ناخن تیز  الیه نازک پارچه وروستتتک را پاره کرد و شتتن ها بیرون ریدت. 
وروستتک را روی میز پرت کرد. جرات نگاه کردن به چشتتم های خیره رها را 
شدن بود، اما حتی  سکوت پر بهتش در حال له  سنگینی نگاه و  شت. زیر  ندا
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قلبش از تپش هم می افتاد، نمی خواستتتت دیگر این راز را با خود به گور  اگر
 برد.

 
دو ستته هفته از آخرین باری که با هم حرف زدیم گذشتتت. دیگه پیش تو هم 
شده بود تا این که خود   ضوع برام منتفی  شتم. کامال مو بودم خبری از  ندا

داشتتتم دوباره بهم زنگ زد. دستتت و پام می لرزید. دلم می لرزید. دوستتت ن
اسمش تو م زم بیاد ولی مگه می شد مقابل اون همه کشش دووم آورد؟ جواب 
شه. تا  شیمون  دادم. تند حرف می زد. یه نفس حرف می زد. انگار می ترسید پ
ساوت بعد  تو همون پارکی که  اومدم حرف بزنم گفت یه جا همو ببینیم. یه 

شه با هم می رفتیم همو دیدیم. نمی دونم چ صال دلش همی شده بود ولی ا ش 
نمی خواست از  بپرسم چرا و چی شد که قبول کرد. فقط گفت هر کاری می 
شد. با  ضا  شته مون ام کنه رها نباید بفهمه. هیچ کس نباید بفهمه. قرارداد نانو
مفادی که فقط خودمون می دونستتتیم و قرار بود بهش متعهد باشتتیم. قرار بود 

رابطه مون ستتندیت داشتتته باشتته بدون هیچ فقط یه صتتی ه جاری شتته که مثال 
توقعی از هم. هر موقع هم کارمون تموم شتتد این قرارداد نقش شتته. به مامانم 
که دختر خجالت بکش! داری خودتو دستتتی  نداخت  یداد راه ا گفتم. داد و ب
دستی بدبدت می کنی واسه یه ثروتی که اندازه سر ناخنت نمی ارزه. اصال از 

قابل اوتماده. چرا قرار نیستتت من ببینمش و کلی از این کجا معلوم این پستتر 
بده. چاره ای  باالخره راضتتیش کردم. یعنی مجبور بود رضتتتایت  بحثا، ولی 
نداشتتت. روزی که با ستتورن رفتم محضتترو خوب یادمه! رنگش پریده بود. 
دستا  لرز  داشت. مدام ورق پیشونیشو خشک می کرد. به در و دیوار می 



ش شمش به چ شفتگی ها به خاطر زد که چ ستم همه این آ م من نیفته و می دون
تو ه. از همون جا پشتتیمون شتتدم. واقعا پشتتیمون شتتدم. بهش گفتم ولی داد و 
سر  شوند  بیداد راه انداخت که تا ته غلطی که کرده پیش میره. منو خفه کرد و ن

 جام که ای کا  این کارو نمی کرد.
 

س فرو آماده کردیم و رفتیم. تو قفس در ورض کوتاه ترین زمان ممکن مقدمات 
گیر افتاده بودم. قلبم تحت فشار بود. تازه داشت اسم تو روی م زم می کوبید. 
سورن شاید به خاطر تو قبول کرد ولی دلیل من دور زدنت بود. واسه همین بود 
که مثل سورن فاصله مونو کامل حفظ می کردم، اما با همون فاصله هم چشام 

سته  دنبالش می رفت و منتظر یه تلنگر بودم. هر چند که همه راه ها رو به روم ب
بود. رفتار  با زمانی که دو تا غریبه بودیم خیلی ستتردتر شتتتده بود. دوا می 
شه، اما وموم باور  سدره تموم  شه و این بازی م ست  کردم زودتر همه چی در

بود.  هنمی کرد. دنبال بهونه بود. می گفت اصتتال از کجا معلوم نقشتته نباشتته ک
گفت صی ه برام سندیت نداره و باید وقد دا م کنید. بعدشم سورن مدتی پیش 
خودشتتون بمونه تا بدونن واقعا کیستته دوختنی در کار نیستتت. فکر می کردم 
ست  شوکه ا شد. فکر کردم  شه ولی ن سورن دیوونه  سط همون حرفای وموم  و

ستمو گرفت  شونولی نبود چون وقتی من اومدم اوتراض کنم راحت د د و منو ن
برگشتتتیم هتل. بی رودرواستتی ” قبوله!“ستتر جام و یک کالم و محکم گفت 

وایستتادم رو به رو  و گفتم اگه قراره این جوری پیش بره باید رها بفهمه، ولی 
شد که اگه رها بفهمه نمی ذاره  سر وقت معینش منفجر  ساوتی  یهو مثل بمس 
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 د. ترسیدم از . غیر قابل پیشیه ریال هم از این پول بهم برسه. قاطی کرده بو
بینی شتتده بود. این روشتتو ندیده بودم ولی خفه شتتدم. همون جا دنبال کارا  
رفت و چشم رو هم نذاشته رفتیم سفارت و وقد کردیم. بعد از اون وموم دیگه 
شس بدی بود. حال  سورن بمونه و من برگردم.  شد  شت برگردیم هتل. قرار  نذا

شد تو اتاق بمونه. با اینکه یکیمون از اون یکی بدتر بو ضر ن سورن حتی حا د. 
سرد بود رفت تو تراس. گواه همه تلدی ها مونم پاکتای خالی شده سیگار اون 
شته  صبح هم غریبه تر از تمام روزای گذ شده جفتمون بود.  سته ن شای ب و چ
کنار هم و با یه فاصتتله ومیق تر بیرون رفتیم. همون شتتس ستتورن خواستتت 

شه بدتر برگردم. گفتم بذ شتم. حال تو از همی ار به رها بگم. بهتره! گفت نه! برگ
بود. باز التماسش کردم بذار بهت بگم، باز محکم تر از قبل گفت نه. هر بار تو 
شدم. حالم ازخودم به هم می خورد، ولی این  شفتگیتو می دیدم دیوونه می  و آ

ه خواست ادام راهی بود که من پیش پای سورن گذاشتم و اون به هر قیمتی می
  بده و به نتیجه دلدواهش برستتته. انگار بودن با من و اون ازدوا  ستتوری 
شد  ضر  شت که حا سوم اموال و ارثیه من برا  ارز  دا شتر از یک  خیلی بی

 پیشنهاد ومومو قبول کنه و پیشنهاد یک سال موندنشو بپذیره.
 

تو هر  طی کوتاه ترین مدت ممکن نمی دونم چطوری نظر ومو جلس کرد که
شت  صرار دا سورن می بارید و ا سین و تمجید از حرفا  در مورد  مکالمه تح
ست جوابمو نمی داد، ولی  سورن در شه اون جا.  سه همی من و مادرمم بریم وا
شو ترک کنه.  ضر نبود موقعیت سر هم حا شت که حتی یه  می دونم برنامه ای دا

با ه باره برم اون جا.  ماه گذشتتتت و وموم دووت کرد دو بدبدتی بود ستتته  ر 



مامانمو پیچوندم که هوای اومدن به سر  نزنه. این شرط سورن بود که مامانم 
 اصال نبیند ، چون رابطه نزدیکی با خانواده تو داشت.

 
وقتی رفتم از دیدن ستتورن جا خوردم. رفتار  خیلی باهام ووض شتتده بود. 

می  قط نگا برخورد  تو فرودگاه اون قدر برام وجیس بود که تا چند دقیقه ف
کردم، ولی به محش تنها شتتتدنمون اول ستتراغ تو رو گرفت و این که چیزی 
ست بمونه و می تونیم  فهمیدی یا نه! نمی فهمید . بهش گفتم دیگه مجبور نی
برگردیم اما قبول نکرد. گفت باید چم و خم کار ومومو یاد بگیره. تازه اون جا 

صنای سطه فر  و  شرکت وا ستی از ایران رو اداره می بود فهمیدم اونام یه  ع د
کنن، ولی بازم نفهمیدم به چه درد  می خوره. ستتورن نهایتا می تونستتت با 
پولی که قولشو گرفته بود یه فروشگاه کوچیک راه بندازه و کم کم وسعتش بده، 

 اما بعد فهمیدم می خواد با وموم شریک شه تا از اسمش استفاده کنه.
 

اد و پیشنهاد داد که اجازه بدم سرمایه م همون وموم تو همون شرایط سهمم و د
جا باشه و از سود  استفاده کنم. نمی تونستم چون حداقل یک سوم پولو باید 
صحبت کردیم و در کمال حیرت دیدم  سورن می دادم. با هم  طبق قرارمون به 
گفت فعال احتیاجی نداره و می تونیم کنار هم از این ستترمایه استتتفاده کنیم 

که کسی بفهمه. خندید و گفت بین زن و شوهر من و تو وجود نداره.  بدون این
وقتی میون بهت گفتم پس رها چی؟ خنده ا  تموم شتتد، اما بعد چند دقیقه 
که این توفیق اجباری  کاری می کنم واستتته داشتتتن اونه ولی فعال  گفت هر 
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 نصتتیبمون شتتده می تونیم کنار هم باشتتیم مثل بقیه. تنم از حرفا  به گز گز
اما من … افتاده بود. تصتتویر تو مدام جلوی چشتتمم رفت و آمد می کرد اما 

دوسش داشتم. می دونستم موقتی ام. می دونستم منو نمی خواد، می دونستم 
اگرم بدواد واستته خاطر یه هدفه، ولی همراهش شتتدم. حداقل خیالم از این 

سورن برام ن صدمه بزنه.  سمم  شق تو نمی ذاره به ج شناخته راحت بود که و ا
شده بود. داشت از هر چی دم دستش بود نهایت استفاده رو می برد تا خودشو 
شقش، فقط باال بره.  شونه ای بذاره، حتی و ضر بود پا روی هر  شه. حا باال بک
دیگه کمتر استتمتو می آورد، ولی مچ بندی که روز تولد  برا  خریدی رو تو 

بود خودشتو متعهد تر می  خوابم از دستتش باز نمی کرد. انگار تا اون دستتش
 …دونست تا یه شس که 

 
نمی دونم چش بود. کالفه بود. مدام راه می رفت. نگاشتتو ازم می دزدید. به 
سته ای  ست کرده بودم نه خوا شک کرده بودم. نه  اهر غلط اندازی در خودم 

وقتی رفت حموم خستتته بودم و خوابیدم. نمی دونم … از  داشتتتم اما اون 
 …چقدر گذشت که 

 
بدوره ولی  م* *ر*و*ببود. داشتم شاخ در می آوردم. ندیده بودم  م*س*ت

بوی دهنش و حالت چشتتا  داد می زد که تو حال خود  نیستتت. زیر لس 
حرف می زد. نمی دونم خودشتو خفه کرده بود چی رو حل کنه ولی راضتی به 

شد. و سم دیگه رو زیر گوشم زمزمه می کنه، اما ن یه  قتیرابطه ای نبودم که یه ا
صوصا وقتی بهونه کنه زنشی  شه مانعش بشی، خ مرد یه چیزی رو بدواد نمی 



باشتته. روح و جستتمم مثل قلبم به تارا  رفت و کستتی جز  م*س*تحتی اگه 
 خودم مقصر این غارت نبودم، چون خودم خواستم و تسلیم شدم.

 
نفستتش باال نمی آمد. ستتینه ا  به خس خس افتاده بود. چه در زیر گوشتتش 

ود، ب ب*و*ست و بی خبر بود. سورن و سپیده! شاید خواب بود. شاید کاگذش
 اما حرف های سپیده هنوز ادامه داشت.

 
صبحش من گریه کردم اون راه رفت. نفس من از هق هق برید و نفس اون از  -

دود سمی سیگار. چشمای اون از پشیمونی دو دو می زد و چشمای من از این 
شو همه بدبدتیم. وقتی بین گر ستن شک شمام  سم تو رو زیر لس آوردم به چ یه ا

دیدم. یه مرد از جنس سورن وقتی گریه می کنه که خرد شده باشه. اوتراف کرد 
شیمون  شد اما پ سه  سو ست آوردن موقعیت و ثروتی که االن دارم و برای به د
ست ادامه بده و رفت بیرون. حالم بد بود. دنیا  شیمون بود. نمی تون بود. واقعا پ

ِه ستتیاه بود. اون قدر ضتتعف نشتتون داده بودم که تونستتت این جوری ازم ستتیا
ست نقش بازی کنه. مطمئنم  ستفاده کنه اما تو برا  انقدر مهم بودی که نتون ا

 اون شبم اگه خودشو با الکل خفه نمی کرد نمی تونست بهم نزدیک بشه.
 

ورنو حاال نوبت من بود. از وموم خواستتتم ستتهممو بده. طبق قرارمون حق ستت
شو  شاید خود بهش دادم و گفتم همه چیو فرامو  کنه. یه نور امید ته دلم بود. 

 مسئول بدونه اما زهی خیال باطل. فقط تشکر کرد. فقط گفت متاسفم. همین!
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توافق کردیم من برم دنبال کارای جدا شدن و وقتی سورن بیاد که فقط قرار باشه 

ود به نتیجه رستتیدیم. یه وکیلم بریم محضتتر و تموم! چون توافقی بود خیلی ز
گرفتم که زودتر کارو تموم کنه. بودن با ستتورن برام یه وذابی داشتتت که قابل 
گفتن نیستتتت، اما همه چی به هم خورد وقتی دادگاه گفت باید آزمایش ودم 
سی  ست، اما نمی دونم چه ح شکلی نی بارداری ببرم. گفتن خودم تایید کنم م

 …باوث شد بگم مطمئن نیستم و 
 
شس  ب*و*سکا شد که نتیجه یه  سورن  ه*و*سبعدی بچه ای  شتباه من و  و ا

 شد.
 

 رها از جا بلند شد. تمام بدنش به روشه افتاده بود. نالید:
 
 تمومش کن دیگه سپیده. تمومش کن. -
 

 سپیده میان ب ش و شرم دستانش را گرفت که رها به ضرب پسش زد.
 
 …ون این همه مدت منو بازی دادید و خودت -
 
 …رها به خدا پشیمونم. من نمی خواستم این جوری شه. من  -
 



تو می دونی با ستتکوت احمقانه ات چی به ستتر زندگی من آوردی؟ حتما  -
بابامم همینو فهمید که محکم مقابل حماقتم ایستتتاد. که وقتی اون آشتت ال 

 صدا  اومد به هم ریدت و از دستم رفت. آره سپیده؟
 

کرد. رها دلش می خواست آن قدر جی  بکشد که تمام سپیده در سکوت گریه 
صدایش در نمی آمد. انگار  صال  صوتی حنجره ا  خش بردارد، اما ا تارهای 

 داشت می مرد.
 
 از کجا فهمید؟ بابام از کجا فهمید؟ -
 
شد.  - شمون زیاد  شو رسوند تهران. تن سورن وقتی فهمید ماجرا چیه زود خود

ستم اون بچه از بی ضیم کرد. همون من نمی خوا ن بره ولی با هر ترفندی بود را
باتو  با فاقی  که ات یک بیرون اومدیم  کار تموم شتتتد از کلین که  عد از این  روز ب
دیدیم. حال بد من و مطبی که از  بیرون اومدیم و ستتورنی که رنگش از من 
ستم اون جا  سه حدس بابات بود. نمی دون سند وا بدحال پریده تر بود بهترین 

کنه، ولی همه چی از نظرم تموم شتتد. حتی به راهشتتم ادامه نداد.  چی کار می
در ستکوت فقط نگاهمون کرد و برگشتت. ستورن با اون حالم ولم کرد و رفت 

دور بر رها پیداتون نشتته. هیچ “اما وقتی مقابل بابات رستتید یه جمله شتتنید 
. تماشین گرفتم و رفتم و اصال ندیدم چی بین بابات و سورن گذش” کدومتون!

وقتی اومد خونه حالش خیلی بد بود. دو سته روز بعدشتم مجبور شتد برگرده. 

http://www.roman4u.ir/


اصتتال موضتتوع طالقو یاد  رفته بود. نمی دونم اون جا چی کار می کرد ولی 
شینم.  ساکت ب ستم  شتم می مردم. نتون سفت کنه. دا شو  سییده بود جای پا چ

یر گریه و زرفتم پیش بابات. ستدت بود ولی وقتی لطافت رفتارشتو دیدم، زدم 
همه چیو از ستتیر تا پیاز برا  تعریف کردم. فکر می کردم با اردنگی پرتم کنه 
بیرون و مثل همون روز و این بار داد بزنه که دیگه حق نداری ستتراغ رها بیای 

 ولی
 

مثل یه پدر دستتت به ستترم کشتتید و فقط گفت هوای رها رو داشتتته با  که 
ترفندی هست ازت دور نگه دارم.  سرنوشتش مثل خودت نشه، که سورنو با هر

سهیلم که  شده که تو بحث و جدلین.  سهیل نامی پیدا  اون جا بود که فهمیدم 
دیدم فهمیدم خیلی با ستتورن فرق می کنه. واستتته همین بود خودمو به آب و 
هاد دادم  تا بتونم نگهش دارم. بهت پیشتتن آتیش زدم ستتورن دور بمونه. رفتم 

رن گفتم خبری از  ندارم. به هر نحوی بود شتتماره تو ووض کنی ولی به ستتو
دور  می کردم تا تو ازدوا  کردی. بی خبر از این که وقتی اومد اولین کاری 

 که کرد برداشتن شماره تو از گوشیم بود.
 

 دوباره رها بود که قصه را ادامه داد.
 
مثل قبل نقش بازی کرد. نقش ِ یه واشق دلدسته. مثل تو که نقش ِ یه دوست  -
لستتوزو بازی کردی. مثل من که نقش یه احمق به تمام معنا رو بازی کردم و د

 بازیچه دستتون شدم.



 
سناک!  شناخته و تر سیاه مانده بود. یک هاله نا سایه  ستی حاال فقط یک  از دو
این قطره های اشک از سر کدام غم بی محابا روی صورت سپیده می چکید؟ 

باید این حلقه لعنتی را کنار  جلوتر رفت و دستتتت به گلوی خود  انداخت.
 می زد. با بیچارگی گفت:

 
دوسش داشتی؟ کور شدی؟ فراموشی گرفتی؟ یه ذره محبت نسبت به من تو  -

دلت نبود؟ حتی یه ستتر ستتوزن که دلت نیاد باهام چنین کاری بکنی؟ یه کلمه 
می گفتی رها، از ستر راه وشتقم گمشتو کنار. می دیدی می رفتم یا نه! این چه 

ری بود ستتپیده؟ چه قماری بود که هم تو باختی هم نصتتف زندگی من از قما
 دستم رفت؟

 
 شانه های لرزان او را گرفت و صدایش باال رفت.

 
با توام. چی تو مشتت بود که زندگی منو گذاشتی وسط؟ که ساکت شدی و  -

 هیچی نگفتی؟ که بابام ُمرد؟ که سهیل رفت؟!
 

 سپیده میان گریه و شرمندگی گفت:
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به خاک بابام قستتم نمی خواستتتم این جوری شتته رها! همون موقع که رفتم  -
کانادا پشتتیمون شتتدم، ولی مثل خر تو گل گیر کرده بودم. فکرشتتو نمی کردم 
سس به زندگیت. فکر  شه که بچ شه. این قدر دیوونه با سورن این قدر بد پیله با

به خدا واقبت می کردم بعد از ازدواجت بفهمه خیلی چیزا ووض شه اما نشد. 
 این کار قرار نبود این بشه!

 
رها سر تکان داد و وقس رفت. به کیف و شالش چنگ زد که بیرون برود. بیشتر 
ماندن در آن فضتتای خفقان آور جانش را می گرفت. طاقت شتتنیدن این همه 

را از بطن پاک دوستتتی چندین ستتاله ا   ه*و*سقصتته ستتیاه پستتتی و ریا و 
شده شت. م ز  گلوله  ست  ندا ست پو شار می خوا شدت ف بود و انگار از 

سر  را سوراخ کند و متالشی شود. پیش از آن که به در برسد سپیده خود  
 را مقابل او رساند و با تمام وجود التماسش کرد.

 
شی حق داری ولی به خدا بابات  - غلط کردم رها. حق داری. حتی اگه منو بک

 ی ذاشت دیگه کنارت باشم.در جریان بود که چقدر پشیمونم و اال نم
 

تا ناخن هایش به جبران این همه  لم و بد وهدی و  دستتتش را ُمشتتتت کرد 
خیانت در گوشت و تن سپیده یا در و دیوار فرو نرود. چشم هایش را بست تا تا 
صدایش در  ستی وجود خود  را هم آتش نزند.  شدن یک ومر دو ستر  خاک

را می کشتتتد. صتتتدایش خش نمی آمد. مثل یک ُمرده که نفس های آخر  



سپیده  صدای هیزمی که حرف های  سینه ا  خس خس می کرد.  شت و  دا
 پای دلش ریدته بود زیادی بلند بود.

 
برو کنار ستتپیده! برو کنار بذار برم بمیرم. برو با خیال راحت زندگیتو بکن.  -

 نترس نفرینت نمی کنم. شاید ناخواسته بزرگ ترین لطفو تو بهم کردی.
 
زندگی؟ من چی دارم که ببازم؟ چی دارم که بهونه   کنم واستته نفس کدوم  -

که تو آه  قا  دادم. همون موقع  یدن؟ رها من زودتر از نفرین شتتتدن ت کشتت
کشیدی، همون شس که آرزوم بود زیر دست و پای سورن ُمردم. تقا  از این 

 بیشتر؟
 

سینه  سنگین که دلش لرزید. به  شید. آن قدر   ا  چنگرها نگاهش کرد. آه ک
 زد. گریه کرد. گریه برای وزای این همه وابستگی میانشان خیلی کم بود.

 
سپیده؟ چطوری از یه ومر خاطره بگذرم؟ چطوری از  - چطوری ازت بگذرم 

دوستتتت داشتتتنت بگذرم؟ اگه تموم دفتر خاطرات والمم جر بدم نمی تونم 
گه بمیرم. خواهرم بودی، دوستتتم بودی، محرمم  پاک کنم م بودی. خاطرتو 

با کی درد و دل  ماد کنم؟  به کی اوت گه  های خوب بچگیم بودی. دی خاطره 
کنم؟ ستتراغ کودکیمو از کی بگیرم؟ چطور دلت اومد؟ از این به بعد باید از 
ستتایه خودمم بترستتم. بعید نیستتت ِکش بیاد و دور تنم بپیچه و خفه م کنه. می 
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ه. می ترسم روی زمین ترسم به طاق آسمون نگاه کنم که بی هوا روی سرم نریز
 زانو بزنم. نکنه اونم آدماشو ببلعه.

 
با کف دو دستش پیشانی ا  را فشارداد. از آن آشفته بازار چه ها در ذهنش رژه 
می رفت؟ شعرهای کودکی! باز باران با ترانه. نه! باز باران بود و غصه، باران بود 

د؟ چو وضتتوی به درد و دروغ، آوار بود این باران یا بنی آدم اوضتتای یکدیگرن
آورد روزگار! چه بود این ها؟ نه! رویا شد. حتی شعرها درست یاد  نمی آمد. 
بنی آدم دیگر نیازی به شیطان نداشتند. خودشان دشمن قسم خورده هم شدند. 
سرطان دروغ و خیانت چنگ انداخت روی  ضوی بماند.  تنی نمانده بود که و

 دمیت را برداشته بود.تن بشریت. وفونت کل سلول های بنیادی آ
 

کا  زمان می ایستاد. کا  این باران اشک و چشم نمی بارید. شاید به دروغ 
بودن این دنیا ایمان می آورد. به این ایمان می آورد همان دم که آدمی بر ستتر 

شد  شت رانده  سه ای بی ارز  از به سو قیم به جهنم رفت و گرفتار م*س*تو
ار پیشانی ا  را فش” خدایا نجاتم بده.“کرد  برزخ زمین نشد. گریه کرد. زمزمه

 داد. کا  می شد دنیا را از وسط جر داد و دور  انداخت.
 

سر  جا ماند  شت  صدایش پ ضی تو “پاهایش جلوتر از خود  رفت.  یه ب 
سمونم  سقف آ سوزه. برای این ب ش  شد که تا ومر دارم قلبم ب رگ هام ابدی 

ودتر از آن جهنم بیرون برود شتتاید می دوید. می دوید تا ز” خراب شتته کمه!
نفس بر می گشتتتت. آن خانه لحظه به لحظه تاریک تر و تنگ تر می شتتتد. 



شد دنیا  شار قبر که می گفتند همین بود، نه؟ مگر نمی  ست مثل یک قبر. ف در
به این بزرگی قبر شتتود؟ مگر نگفتند هر جا بروی و هر خاکی گورت شتتود 

ت خودت! این گور دنیا هم تاوان منزلت اومالت استتت و قبرت ستتاخته دستت
حماقت های خود  بود. صدای ترس خورده سپیده را شنید که دنبالش دوید 

 …اما لحظه ای هم مکث نکرد. دکمه روی بدنه فلزی در را فشرد اما 
 

درست میان چهار چوب در پایش به زمین چسبید و نگاهش به چشم هایی که 
 یک روز رویا بود.

 
هایی که بی نظیر بود و فکر می کرد شباهت وافری به سبز خو  رنگ مردمک 

روزهای زیبای بهار و طراوت دارد اما االن به گنداب و زشتتتی لجن کنار جوی 
 آب بود.

 
ستتورن با ناباوری نگاهش کرد. قدمی پیش رفت و آهستتته گفت رها، اما اجازه 

سیلی آن قدر محکم بود که ضربه  شود.  حس  نداد نامش از زبان او کامل ادا 
 کرد بدشی از دست و انگشتانش به صورت او چسبید.

 
ضربه را  شد. حتی جای  شد که تقریبا قدمی وقس پرت  شوک  سورن آن قدر 
لمس نکرد فقط ستتاکت و صتتامت و خیره نگاهش کرد. لس های رها به هم 

 فشرده شد و با نفرت در چشمانش زل زد.
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ه شتتاهینه اما تو کرکس فکر می کردم پرنده های بلند پرواز توی او  همیشتت -

بودی. فقط از دور شتتبیه یه شتتتاهین بودی ولی حاال می بینم که الشتتدورم 
 نیستی.

 
سیاه و پر باران کرد. چرا این قدر باران  شروع به دویدن در خیابان  کنار  زد و 
بی رحمانه تن به تن او زمین می کوبید! چقدر همه جا تاریک بود. خورشتتید 

اید بر این زمین آدم هایش آتش می بارید نه باران! هم قهرکرده بود؟ شتتتاید ب
شان این گونه بی  شرمت را تحمل میکنی وقتی خود خدایا چطور بنده های بی 

شنید  صبری خدا دارد؟“رحمند. کجا  ساده ” وجس  خدایا بنده های احمق و 
شود به محش بی تاب  ستند. طاقت این همه دروغ را ندارند. می  صبور نی ات 

 ن را بگیری یا می خواهی صبوری یادشان دهی؟!شدنشان جانشا
 

صدای کوبیده شدن پاهایی در آب باران را در پشت سر  می شنید. سروت 
سر   شت  سایه پ صدای قدم ها می ترسید. از  شد. از این  شتر  قدم هایش بی
شید تا  سایه درختان ک سیاهی  سید. در پیچ کوچه به خیابان فروی تن به  می تر

شان ستی از رود و برق هم ن سر  می دوید. د شت  شیطان پ ش ندهد. انگار 
شد. این وطر لعنتی را می  ستبر کوبیده  شید و به تنی  سر مانتویش را ک شت  پ
یا و حتی بهشتتتت این وطر را  به نظر  هیچ کجای این دن شتتناخت. روزی 

 نداشت اما االن بوی تعفن می داد.
 



 با شتاب برگشت و با تمام قدرت ُهلش داد. داد زد.
 
 دست به من نزن ووضی! -
 

 سورن دست هایش را مقابل او نگه داشت.
 
 باشه، اما گو  کن رها. به حرف من گو  بده. -
 

 رها قدم وقس کشید و با ب ش گفت:
 
می فهمی نفرت یعنی چی؟ یعنی اون قدر ازت بدم میاد که شتنیدن صتداتم  -

ون زار شم، چباوث میشه آرزوی مرگ کنم. که دیدنت باوث میشه از کل دنیا بی
به تو اوتماد کردم. اوتماد کردم که زندگیمو  مِن احمق تو این دنیای ووضتتی 
پیش ببرم اما خدا دوستتتم داشتتت. به خاطر محبت خداستتت که خودمو نمی 
کشم. دیگه وذاب وجدان ندارم. دیگه منتظر تاوان نیستم. دیگه هر اخم سهیلو 

ستن دل تو نمی دونم. حاال تویی که بای شک شی. اگنتیجه  ه تا د منتظر تاوان با
ستن دلتو میدمچ حاال مطمئنم تو چنان  شک شس فکر می کردم یه روز تاوان  ام

 می شکنی که دل دنیا آروم می گیره.
 

 برگشت اما سورن چرخید و راهش را سد کرد.
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نگفتم بهت چون دوستت دارم. نذاشتم بگه چون می ترسیدم از دستم بری.  -

ست، شه ا ضی نرو. من هر کاری  رها این حرفا نق بازیه، باور نکن. یه تنه به قا
 کردم واسه داشتن تو بود.

 
حالمو بیشتتتر از این به هم نزن. به خاطر من ستتپیده رو بدبدت کردی؟ به  -

شناختی، با اون و  شتی؟ تو اگه آدم بودی، اگه محبت می  شو ک خاطر من بچه 
 احساسش بازی نمی کردی.

 
 سورن قدمی نزدیک شد.

 
 …خدا پیشنهاد خوِد سپیده بود. نمی خواستم قبول کنم، ولی  به -
 
بستته ستتورن. پیشتتنهاد اون بود باشتته. حاال دستتت از ستتر من بردارید و به  -

 زندگیتون برسید.
 

 سورن داد زد:
 
سه  - سو ستفاده هم کردم ولی و سوء ا صرم! از   چرت نگو لعنتی. آره من مق

د. هر چی وجهه اجتماوی و پولش بود. هر چی حستتاب بانکیم پر تر می شتت
کاریم باالتر می رفت بابات زودتر کوتاه می اومد. رفتی چسبیدی خال آسمون 



و فکر نکردی دستم بهت نمی رسه؟ فکر نکردی شاید تن آدما رو بکنم نردبون 
 تا بهت برسم؟

 
 آرام شد و پشیمان گفت:

 
نشتتد. تا  ولی من پشتتیمون شتتدم. ادامه ندادم باها . نشتتد رها. با فکر تو -

 …خرخره کثافت تو حلقم ریدتم تا 
 
 خفه شو سورن! خفه شو. -
 
باشه. باشه هر چی تو بگی. تو که تو خونواده معتقدی بزرگ شدی. آدما خطا  -

 کارن، نیستن؟ من خطا کردم ولی می خوام جبران کنم.
 
جبران کن، ولی با ستتپیده. فکر منو از ستترت بنداز بیرون چون دل و وقل و  -

 من تو خونمه. جایی که مرد خودمه. نه تو، نه با توی غریبه!وشق 
 
ویبی نداره رها. تو مجبور نیستتتی تظاهر به خوشتتبدتی کنی. طالق بگیر.  -

 واسه همین موقعا گذاشتنش.
 

 رها به چشم های او زل زد و با اطمینان گفت:
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اگه جونمم بگیرن نمی تونن وشتتقمو ازم بگیرن. من تظاهر به خوشتتبدتی  -

 نمی کنم. با سهیل همه چی دارم، همه چی!
 
 حتی اگه بفهمه یه روز دستاتو من گرفتم؟ -
 
من پس و پنهون از شوهرم ندارم. همه چیو می دونه. اون قدر ارز  نداشتی  -

 که بدوام پنهانت کنم.
 

ستتورن باز جا خورد. تمام معادالتش غلط از آب در آمده بود. قدم رها وقس 
بازویش چسبید. در فرو رفتگی بین دو م ازه فرو رفت  رفت که دست سورن به

که درختی هم در جوار  بود. کم مانده بود از ترس سکته کند. به دیوار سرد و 
سنگی پشت سر  رسید. این دیگر کدام روی سورن بود. همان مردی بود که 
دو سال حتی برای گرفتن دستش هم اجازه می گرفت. صورت او که پیش رفت 

ستش  ستش دچار دو د ضربان قلس او زیر د شان کرد. از  را محکم حا ل میان
سوراخ  صد  سبیده بود که انگار ق سر  آن قدر محکم به دیوار چ شد.  تهوع 
کردنش را داشت. چشم های ترس خورده و خیسش را به چشم های پر آتش و 
با  ید.  حد نمی فهم تا این  خت. بی رحم بود. کثیف بود و  خشتتمگین او دو

 رفته ای گفت: صدای تحلیل
 



شوهر دارم. چی ازم می خوای؟ چرا  - آدمی؟ مردی؟ غیرت داری؟ من یه زن 
دست بر نمی داری؟ هر غلطی دلت خواسته کردی و فکر کردی من وروسکم. 

 فکر کردی اراده کنی تو مشتتم؟
 
سنامه و م زت  - شنا سم اون یارو از  شدی، مال منی رها. ا ستی و  هر چی ه

 فیقت که از شناسنامه من پاک شد.پاک میشه مثل اسم ر
 
 آرزوشو به گور می بری. گمشو کنار. -
 

 صورت سورن نزدیک تر رفت که رها با گریه داد زد:
 
 دست به من نزن سورن. گمشو. -
 

سورن آن قدر نزدیک بود که زمان حرف زدن حرارت نفس هایش روی صورت 
 رها سوزاننده ترین سیلی شدند.

 
شتباه من، تو به زبون خو  کاری ک - ه گفتم می کنی رها. باهام میای. مقابل ا

 هم اشتباه کردی و زِن این پسره شدی. وقتی طالق بگیری بی حساب میشیم.
 
 فرقش اینه من واشق اشتباهم شدم. -
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سر بن بود و رو به  شت  شت پ تقال کرد کنار  بزند اما در آن زندان بی برو برگ

تاریکی رو یک آغو  حرام. بیشتتتر در دیوار ف رو رفت. تنها حربه ا  در آن 
محش و باران بی سابقه فقط جی  و داد بود، اما خیلی زود دست او به دهانش 

 چسبید و خفه ا  کرد.
 
نمی خوام دستتتم به حریم تو دراز شتته رها. برام یه قدیستته ای، ولی به جون  -

سرت شم که تو ذهنتم. بالیی  شیطونی می سم اگه مجبورم کنی همون   خودت ق
میارم که به پام بیفتی. واسم مهم نیست تاوانش چیه. اسمش چیه. کی هستی. 
اون یارو چه نسبتی باهات داره، که وسط مالء وام دارم می زنن به ونوان یه بی 
شرف که دست دراز کرده به ناموس غیرت مردای ایرانی، ولی اگه پای دارم برم 

شونیت. مهم اینه که م سبم به پی شم و می چ شی به هر قیمتی. داغ می ال من با
پس درستتتت وقلتو به کار بنداز. طالق بگیر و با هم بریم. دنیا رو به پات می 
ستنت  سال تو آتیش خوا سه  سر بگیرم.  ریزم. مجبورم نکن کثافت کاریامو از 

 نسوختم که سهم یه از ما بهترون شی. فهمیدی؟
 

 بلند داد زد:
 
 فهمیدی تا کجا می خوامت یا ثابتش کنم؟ -
 



شده بود. چه  شک روانی  سورن دیوانه بود. بی  رها از ترس و گریه می لرزید. 
می گفت؟ چه می خواست؟ به چه تهدید  می کرد؟ میان اوهامش سرگردان 
بود که سایه یک مرد آشنا نزدیک شد. شبیه سایه پدر بود. حماد بود. با تمام قوا 

” حمتتتتتتتتتتتتتتتاد“  زد گوشت مقابل دهانش را به دندان گرفت و تا رها شد جی
سمتی  شدت به  سورن به  شد.  شیده نفس رها آزاد  شت. به ثانیه نک سورن برگ
کشتتیده شتتد. آن قدر محکم که رها هم روی زمین افتاد. با گریه وقس رفت. 
صدای داد و فریاد و مشت و لگد و باران در هم قاطی بود. بی شک معطل می 

یدنش صدای کوبنده سورن را کرد یکی می مرد. شروع به دویدن کرد. میان دو
تا ته دنیا هم بری بهت می رستتم رها. نمی ذارم زندگی کنی. تو مال ِ “شتتنید 

ید. صتتتدای جی  ترمز و ” منی. حتی اگه بمیری. بی محابا وستتط خیابان دو
شد زمین بدورد.  ستیک ها روی زمین خیس و پر آب باوث  شدن ال شیده  ک

 د. دستی بازویش را گرفت.سر  در اثر اصابت با زمین انگار سوراخ ش
 
 خانم؟ دخترم؟ خوبی بابا؟ -
 

 به مرد میانسال نگاه کرد. دستش را گرفت. با گریه و التماس گفت:
 
 تو رو خدا برید خیابون باالیی. دو نفر االن همو می کشن! -
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مردمی که دور  جمع شدند با تعجس نگاه کردند. رها بی تاب کف دستانش 
 داد زد: را روی آسفالت کوبید و

 
 تو رو خدا! به قرآن همو می کشن. کمک کنید. -
 

شاره کرد. دویدند. زنی زیر بازویش را گرفت  سمت خیابانی که او ا تعدادی به 
ست به تنه ا  گرفت. معده  شت درختی د شید. پ و تن نحیفش را کنار دیوار ک
شت.  ا  خالی بود اما تهوع رهایش نکرد. چیزی جز ب ش و گریه در گلو ندا
ستد.  ست روی پا بای صدای نگران زنی می آمد اما حتی نمی توان فقط وق زد. 
نفهمید چقدر گذشت تا دستی دور کمر  پیچید و بلند شد. چشمان خیس و 
صورتش زخمی  شد.  سرخ حماد قفل  ترس خورده ا  در نگاه داغ و نگران و 
بود و از گوشتته لس و بینی ا  ستترخی خون جریان داشتتت تا روی یقه جر 

رده ا . شیشه ب ضش هزار تکه شد. به سینه محکمش چسبید و بی خیال خو
به تمام دنیا. بی خیال به نگاه متحیر آدم ها با صتتدای بلند گریه کرد. یعنی این 
گریه برای این همه بی شرمی بس بود؟! بر پاره های این حرمت ها چه دوختی 

زمینی شتتدن بود. باید زد که جای بدیه ا  توی چشتتم نزند؟ هیچ! این قانون 
 آدمی اگر شرم داشت و طماع نبود که راهش به زمین کج نمی شد.

 
شمش به دنبال قطرات  شت. هنوز چ شه برندا شی سر از  شد اما  شین متوقف  ما
باران می دوید. هنوز گیج شتتنیده ها و دیده های ستتاوتی پیش بود. هنوز قطره 



رحمی ستتدت های اشتتکش می چکید و هنوز باور این همه بی شتترمی و بی 
 بود.

 
دو انگشت نوازشگر روی صورتش سر خورد. صدای همیشه آرام و نرم حماد 
امشتتس کمی گرفته بود. صتتدایی که خواهرهایش می خواستتتند از آن یک هنر 
بسازند. می توانست یک حنجره طالیی باشد و قلس ها را با حس بم اما لطیف 

ال نکرد تا ادامه دهد. حاصدایش تا او  ببرد و فقط وقتی پدر گفت نه اصراری 
آن صدا امشس سکوت کوچه را با نعره پاره کرد. آن قدر که انگار تارهای صوتی 
ا  زخم خورد و این خش را در صدای او و قلس رها کشید. چه کرد با خانواده 

 ا  که صدای فریاد حماد حرمت آرامش همیشگیش را تکه پاره کرد؟!
 
 رها! منو نگاه کن! -
 

شت ست ها سر  را بی شتر در گوشت د سباند و ناخن هایش را بی شه چ شی ر به 
 فرو کرد.

 
 با توام رها. -
 

 سکوت دنباله دار  را باالخره با صدایی شکسته قیچی کرد.
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 به چی نگاه کنم؟ به زخمای صورت تو که انگار به تن من خورده؟ -
 

 حماد خم شد. چانه ا  را گرفت و صورت او را به سمت خود کشید.
 
 گام کن دلم آروم شه!ن -
 

شک با دیدن چهره  سوزناکش به او نگاه کرد. باز ا شت مردمک مه گرفته و  از پ
ش هم فکر نمی کرد ببیند، شره کرد. حماد با دستمال زیر ب*و*سای که در کا

 پلک او کشید.
 
فدای سرت! امشس سرمم پای غیرت برادریم می رفت کم بود. اگه زودتر از  -

 یکه پاره کرده بودم، کار به امشس نمی کشید.اینا اون الدنگو ت
 
 تاوان اشتباه منو چرا باید سر و جون تو پس بده؟ -
 
چون برادرتم. چون خواهرمی. ناموسمی. وزیزمی! رها تو رو به روح بابا این  -

 جوری گریه نکن. من هنوز دیوونه ام. یهو دیدی با سر رفتم تو شیشه ماشین.
 

سیاه بابا! روح بابا! آخ که ح سنگ  ماقت هایش آغو  گرم پدر را گرفت و یک 
 پسش داد. با گریه التماس کرد:

 



 روح بابا رو قسم نده حماد و اال دلم می ترکه. می میرم. -
 
شی. تا بتونم داد بزنم  - شی. تا خالی  سبک  خیلی خس! اون قدر گریه کن تا 

شس با اون مردک بی همه چیز چی کار م ی کردی؟ سرت. تا بدونم این موقع 
 چرا وقتی باید کنار دل شوهرت باشی زیر دست اون بی شرف جا موندی؟

 
صه برای  ضش نفس گیرتر! این همه غ شد و ب  سنگین تر می  سنگین و  دلش 
یادی  نه روحش ز یادی حجیم بود. این همه خط خطی روی آی دل کوچکش ز

سهیل از  شید. نبود  صدا میان دردهایش جی  می ک  همهدردناک بود. دردی پر 
چیز بدتر بود. چرا حماد جای سهیل نشسته بود، حاال که دلش در به در آرامش 
آغو  او بود کجا دنبالش می گشتتت؟ چرا این همه ب ش ستتهمش از وشتتق 

 بود. این همه درد خطرناک بود.
 

صتتورتش را با دستتت هایش پوشتتاند. بی صتتدا گریه می کرد. قلبش هوار می 
صدایش د شید ولی  شید. م ز  می جو صدا همه ک ر نمی آمد. این گریه بی 

صه هایی که باید با داد و جی   صه هایش بود. غ شش برای بیرون ریدتن غ تال
باال می آورد تا مستتمومش نکند. پادزهری برای ستتمی به استتم خیانت و بی 

 اوتمادی هم بود؟!
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حماد بی تاب به موهایش چنگ زد. باور نمی کرد رها باز هم اشتتتباهی کرده 
 ل به طرفش چرخید.باشد. کام

 
ست که تو این موقع  - سهیل کجا سمت بدم؟ چی کار کردی تو؟  رها به چی ق

شتتس راه گرفتی و بیرون اومدی! که اگه ستتپیده به من زنگ نمی زد معلوم نبود 
 االن سر از کجا در آورده بودی.

 
با آمدن نام سپیده صدا در گلویش شکست. مثل روزی که سنگ قبر پدر را دید 

گریه ا  سکوت گورستان را در هم شکست. حاال هم یک سنگ قبر  و صدای
 سیاه و نفرین شده روی دوستی خاک شده نصیبش شد و بس!

 
من اصال نمی دونم سورن اون جا چی می خواست. من خیلی چیزا رو نمی  -

فهمم. نمی تونم بفهمم. حماد! تمام این یه ستتال آخر ستتپیده و ستتورن با هم 
 بودن.

 
شد شک  سمت حماد خ شد. یعنی چه؟! بازوی رها را گرفت و او را به  شوک   .

 خود کشید.
 
 یعنی چی؟ -
 



ست همه ومر من، خواهر من،  - یعنی من احمقم. یعنی من بدبدتم. یعنی دو
محرم ِ من شده بود محرم مردی که من به خاطر  مقابل بابام وایسادم. حماد! 

 سپیده یه ساله زِن سورنه!
 

شم های ناباور حماد شده  چ شک  به لس های بی رنگ و خیس و لرزان رها خ
بود. جور در نمی آمد. این شتتنیده ها با دیده ها جور نمی آمد. ستتپیده ای که 
دا م مثل پروانه دور رها می چرخید، سورنی که شبیه شمعی رو به باد از دوری 
شمع و پروانه کنار هم جور در  شی می کرد، این  سوختن و خامو رها تظاهر به 

 آمد. باالخره لس هایش تکان خورد. نمی
 
 از کجا می دونی؟ کی گفته؟ -
 
 خوِد سپیده! امشس همه چیو گفت. -
 

یل حماد داد. حماد  هر آن چه شتتنید و دید در جمالتی خالصتتته کرد و تحو
 پرخشم و ناباور مشت گره کرده ا  را روی فرمان کوبید و غرید:

 
ساده رو بگو که دن - شرِف بازیگر! مِن  شکل مثل آدم رفتم جلو. بی  بال حل م

کت موند؟ حاال می فهمم. معنای  اون دختر ستتتاده چرا حماقت کرد و ستتتا
 چشمای نگران بابا رو حاال می فهمم.
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سش  ست بود که ح شایی بود. در حماد هم به هم ریدته بود پس حال رها تما

 ،به سورن تمام شد. درست بود که تازه معنای وشق و حسی گذرا را می فهمید
ست بازی خورد و نفهمید. آن هم از نزدیک  سنگین بود که بپذیرد مدت ها اما 

همیشتته از کستتانی رو “ترین هایش. این جمله در م ز  بزرگ و ثبت شتتد. 
شتر اوتماد کرده ای! ست می خوری که بی صال دیگر ” د حقیقت محش بود. ا

 ود.اوتماد چه رنگی بود؟ سیاه مطلق یا بی رنگ که قابل دیدن و لمس نب
 

حماد ستتعی کرد افکار نا به ستتامانش را منستتجم کند. دستتت رها را گرفت و 
 گفت:

 
 به درک! رها تو چیزیو نباختی. -
 
سیده. بابام که مثل کوه  - شدنم تر چرا باختم. بابا خود  بهم گفت از بی آبرو

ست دادم. من دو  سپیده رو از د محکم بود از ترس آبروی من یهو فرو ریدت. 
سپیده رو توی نفرتم. تا تا از وزیزا سرد و  مو خودم خاک کردم. بابامو تو خاک 

 کی براشون وزاداری کنم تا دلم آروم بگیره.
 

گریه های رها مثل مشتتت های محکم یک بوکستتور به ستتینه حماد می خورد. 
 کا  می توانست آرامش کند.

 



. ا حق بودرها! وزیز دلم. مرگ در نمی زنه. اجازه نمی گیره. رفتن بابا تلز ام -
مثل زندگی کردن حق همه ماستتت. خودتو ستترزنش نکن چون اتفاقی که قراره 

 بیفته، می افته. تو آروم و خوشبدت باشی روح بابا پر از آرامش میشه.
 
 اگه روی آرامشو دیگه نبینم چی حماد؟ -
 
 چرا؟ به خاطر پشت پا و حماقت سپیده؟ -
 
 یل همه قلبمه. اگه برنگرده چی؟اون یه گوشه قلبم بود که کنده شد اما سه -
 

قرار بود امشس چند ضربه متوالی بر م ز داغ کرده حماد کوبیده شود؟ یکی از 
 یکی بدتر.

 
 سهیل کجاست؟ -
 
ُسسته. گفتی بگو و گفتم، ولی  - کا   …گفتی زندگیت روی پی پنهون کاری 

 بازم ساکت می موندم.
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 پلک هایش را فشار داد. به نظر گریه کرد. تلز تر از قبل. حماد با دو انگشت 
شت پا به زندگی  سریع پ سهیل منطقی تر از آن می آمد که این طور و این قدر 

 و ادوای وشقش بزند.
 
 حرفش چیه؟ -
 
 هیچی! نذاشت کامل بگم. فقط حاال می دونم خیلی تنهام. -
 
 درست میشه. سهیل دوستت داره. درست میشه. -
 
 و تنهایی چی کار کنم؟اگه نشد من با این همه غصه  -
 

 و حماد کف دستش را روی سینه ا  گذاشت.
 
 خودم همه کست میشم. پدرت، برادرت، دوستت! -
 

اما وشتتق نمی توانستتت باشتتد. هیچ کس جای ستتهیل را ُپر نمی کرد. با گریه 
شش  سباند. آرام کنار گو سینه ا  چ سر او را به  شد و  دنباله دار  حماد خم 

 زمزمه کرد:
 
 گرده.بر می  -



 
**** 

 
ستن او  صرار حماد بی نتیجه ماند و تنهایی را در خانه خود  ترجیح داد. دان ا
ست پای بقیه خانواده را  شرمندگیش بس بود. دیگر نمی خوا برای همه ومر و 
به این جنجال باز کند. حداقل تا جایی که می توانستتت . خانه تاریک و خالی 

م روشتتن نمی کرد. تاریکی این فایده قلبش را تهی می کرد. حتی چراغ ها را ه
را داشت تا حداقل جای خالی او را به رخش نکشد. همه لباس هایش را داخل 
ستتبد پرت کرد و زیر دو  رفت. با هر قطره آبی که ریدت دلش بیشتتتر خط 
خورد. بیشتر در هم جمع شد. این همه فشار روی شانه های دلش ُکشنده بود. 

ش سبک  کا  در انتهای این باختن ها، باز نمی … ود اما گریه کرد. آن قدر تا 
 باخت.

 
دم دست ترین لباس را برداشت و پوشید. دلش فقط می خواست چشم ببندد. 
صدای تیکی آمد.  شت اما  سر جایش بر می گ شد و همه چیز  شاید بیدار می 
ستوهای دل  سو نوری از پ ست. کور  شس تمام ا ساوت گفت یازده  تیک تیک 

د و از جا پرید. به سالن دوید. بوی وطر سهیل شاید این بار ناامید  سر کشی
ستاد.  سر جایش ای سوت و کور  سالن  از تنش بود نه لباس هایش! اما با دیدن 
شت دیوانه می  شاید خواب دیده بود اما نه! وطر تن او آن قدر نزدیک بود که دا
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شکش راه ا شد. سهیل با آن حال بعد رفت. شاید باید بیشتر تنبیه می شد. باز
 گرفت و صدایش لرزید:

 
 بسمه دیگه سهیل! تو رو خدا بیا. -
 

شم های  ست روی چ شد. د شن  شنید و برق ها رو صدای افتادن چیزی را 
 ملتهبش گذاشت. می سوخت و می لرزید. خاصیت رویا چه بود؟!

 
دست های گرم او ُمچ هایش را گرفت. چشم باز کرد. خیال نبود. سهیل دست 

کشتتید. چشتتم های ستترخش پر از التهاب و دلتنگی بود. دروغ  روی گونه ا 
نبود. قطره اشک از گوشه چشم رها چکید. یک نفس فاصله را برداشت. دست 
دور گردنش انداخت و در آغو  تنگش فرو رفت. صدای گرفته او زیر گوشش 

 هنوز پر احساس بود و این همه آرزویش بود.
 
 شد ُومر من!همین یک شس دوری بدون تو هزار شس  -
 

صتتورتش را میان شتتانه و گردنش فرو برد. وطر تن و حضتتور  را بلعید. مثل 
شق را  صله بند و ست. انگار این فا سیده ا شنه ای که بعد از مدت ها به آب ر ت
باز  با هیچ چنگ و دندانی هم  باز گره زد. گره ای کور که  پاره کرد و  باره  یک 

 نمی شد.
 



صورت او ر شید و  سر وقس ک شم هایش سهیل  ست هایش گرفت. چ ا میان د
 روی اجزای صورت او دور زد.

 
می دونی کبوتر جلد یعنی چی؟ می دونی با دل و زندگیم چی کار کردی که  -

 تو این یک روز و نیم هزار بار ُمردم و زنده شدم؟
 

 اشک های رها پشت هم غلتید.
 
 …اگه … اگه نمی اومدی سهیل  -
 
حاال مطمئنم یه فاصله دیگه از تو منو می کشه.  سدت بود. نفس گیر بود اما -

 تو نباشی دلم تنگ نمی شه. دنیا تموم میشه.
 
 بدشیدی؟ -
 
 آره! همه زندگیمو بهت بدشیدم. -
 
 …حرفام هنوز  -
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شانی روی  ست و پی صورت او محکم کرد. چشم ب ست هایش را دور  سهیل د
 پیشانی ا  گذاشت.

 
یدم رها. فقط آرامش - به ندواب می خوام. فقط تو رو می خوام. اون  ستتته شتت

ست. مهم االنه که منو بدوای. اون قدر که بتونم تمام  شته لعنتی برام مهم نی گذ
 اون گذشته رو از ذهنت پاک کنم.

 
رها دست روی صورت او کشید. تیزی ته ریش او کف دست خراشیده ا  را 

 آزار داد، اما انگشتانش نواز  گونه ُسر خورد و گفت:
 
 وقته همه زندگیمی. گذشته و آیندمی. خیلی -
 

ستتهیل چشتتم باز کرد. حال وجیس نگاهش در چشتتم های کهربایی رنگ رها 
 منعکس شد. فاصله را باز به یک نفس رساند و آرام و پر خواهش زمزمه کرد:

 
 میتونی آرومم کنی آروِم جونم! فقط همینو می خوام. -
 

باالتر کشتتید. لس هایش جزء با  رها خود  را کمی  به جزء صتتورت او را 
حرارت و محبت و دلتنگی لمس کرد. دستتت های او دور تنش آن قدر محکم 
شدن  صدا افتادند، اما تازه معنای یکی  سر و  ستدوان هایش به  شد که انگار ا

 روح را می فهمید.



 
شنگ ترین نتیجه باریدن همان رنگین کمان انتهایش بود. زیبایی دریا به جزر  ق

 مردابی بیش نبود. زیبایی زندگی و وشق به همین باال و پایین و مد  بود و اال
 شدن های دل و دلتنگی بود.

 
**** 

 
وارد خانه شد. سرد بود. اوتنایی نکرد. آن قدر م ز و قلبش داغ بود که سرما را 
حس نکند. تن کوفته و پر درد  را روی مبل رها کرد. تنش بیشتتتر درد گرفت. 

قعا فرقی نمی کرد چه باشتتد. چه بگذرد. چه شتتود! دیگر چه فرقی می کرد؟ وا
دلش خواب می خواست. یک خواب ابدی! لبدند تلدی گوشه لبش نشست. 

 مرگ نزدیک بود. چه از این بهتر!
 

شت. آخر خط که می گفتند همین جا بود. جایی  شم هایش را روی هم گذا چ
ار می که آرزوی رستتیدن فرشتتته مرگ را کنی و اگر نمی آمد خود دستتت به ک

 شوی.
 

شت آرزوی  سیدنی در کار نبود. وقتی او رفت، جان هم می رفت. اوتقاد دا تر
ضعف خود حالت به هم بدورد  ُمردن فقط زمانی به م ز خطور می کند که از 
و حاال حالش از نفس کشتتیدن هایش به هم می خورد. حاال همه ی آرزویش 
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شس نمی ست ام صاحس رها، مرگ بود، اما می دان میرد. از جایی که  به جای ت
همیشه روزگار لجش را در می آورد امشس نمی میرد. همین امشس که روحش 
ست وطر تنش  شت. چقدر خوب که حداقل توان را در بین آن کوچه ها جا گذا

 را این شس آخر بو بکشد.
 

پیراهنش را از تن بیرون کشتتید و مقابل بینی گرفت. وطر متفاوت و مالیم رها 
نه کرده بود. مثل گرمای تنی که در همین یک بار تجربه به به تار و پود  رخ

 سلول هایش منتقل شد.
 

صدای تلفن آمد. تک زنگ! قطع شد. سکوت بود و دوباره زنگ تلفن بلند شد 
ضای  شنا در ف ضی آ سپیده با ب  شنای  صدای آ و این بار روی پی ام گیر رفت. 

 سرد و خالی خانه پیچید.
 
شنوی  - صدامو می  صدام برای می دونم  ست  سورن! می دونم دلت می خوا

همیشه خفه می شد تا شاید بتونی به هدفت برسی اما نشد. نتونستم. نتونستم 
شتر از  ست داره. خیلی بی سهیلو دو شم و دروغ بگم. رها  شتر از این کثیف با بی
شت پر و بال  شس نبود  دا سه یه  شت. اون قدر که وا ست دا اون که تو رو دو

سورن! ب اور کن اگه یه درصد فکر می کردم رها هنوز بهت فکر می کنه می زد. 
یا تظاهر می کنه که زندگیشتو دوستت داره، کمکت می کردم. به خدا زیر تمام 
قول و قرارام با حاجی می زدم اما می دونم االن همه آرزوی رها حفظ شوهر  

شکن. داد نکش. فقط گو  کن. من  شه. تلفنو قطع نکن. چیزی رو ن  وو زندگی



تو بد کردیم. هر دومون به هم. با هم به رها. حاال تاوانشتتم داریم میدیم. بذار 
شو!  شبدتیش بردار. برو. آواره  سر خو سایه تو از روی  سه.  اون به زندگیش بر
مثل من که دارم میرم تا خجالتمو با رفتنم کم کنم. می دونی که ومو دوستتت 

شی ندا شش. می دونی که من دل خو شون داره برگردی پی سراغ رم و هیچ وقتم 
نمی رم. برگرد پیش ومو بذار کمکت کنه. شتتاید به خیلی چیزا رستتیدی اما تو 
رو خدا ستتراغ رها نرو. برنگرد شتتاید آرامش به خودتم برگرده. تو بد نیستتتی 
ستتورن! تظاهر به بد بودن کردی. دیگه تمومش کن! خواهش می کنم بیشتتتر 

  لم نما نبا .
 

ریه می کند. سورن در سکوتی سنگین و بی سابقه فقط مکث کرد. معلوم بود گ
 گو  می داد.

 
وشق وجیبه! گاهی وقتا معجزه است و گاهی وقتا بی خاصیته، اما واسه من  -

شبیه یه نفرین سیاه بود. نمی دونم چرا با این که می دونستم اشتباهه، تکرار  
شد. سدیر  شید. قلبم ت ستی هولم می داد. روحم پر ک  م زم خالی کردم. یه د

اما هنوز دوستت … شد. می دونم تکرار اشتباه و حماقت خود زنی محضه اما 
دارم. میرم چون می دونم حقم نبودی. فراموشتتت می کنم چون می دونم زمان 
یادتو به بازی می گیره و کمکم می کنه. تموم میشه اگه خودم بدوام. کافیه بگم 

با . خراب تر  نکن.  قس خودت  حافظ. مرا با خدا ید بتونی حرفامو  شتتتا
خودت تکرار کنی و به نتیجه برسی. شکست هر چه قدر هم سنگین باشه حق 
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من و تو بود که از وسوسه و طمع نتونستیم دست بکشیم و پای وشقمونم وسط 
 معرکه نامشرووش باز کردیم.

 
سید.  سپیده بهتر به گو  می ر شلوغی اطراف  صدای  سکوت کرد. حاال  باز 

واز اوالم شتتد. ستتپیده نفس پر لرز  را رها کرد و زمزمه وار انگار شتتماره پر
 گفت:

 
باره نباشتتم.  - کا  برای همیشتتته استتمت یادم بره و مجبور به ستتالمی دو

 خداحافظ.
 

 …بوق … بوق … بوق 
 

سپیده  شتباهش.  شق ا شده بود. وا شق  شد. رها باز وا لبدند  تلز تر تکرار 
شتباهش. پس شقی می کرد برای ا شتباه کرده  هم ادوای وا شاید خود  هم ا

بود. باز برگشتتت ستتر خانه اولش. به چندین ستتاوت پیش. به لرزیدن رها در 
آغوشتتش. به ترستتیدنش. به هرم نفس هایی که زیر دستتتش تند شتتد، اما نه از 

 وشق، از ترس و نفرت!
 

چرا باور نکرد بدون او تمام می شتتود؟ فقط دادهایش را شتتنید. دروغ هایش را 
ت دارم ها را پشت گو  انداخت و حاال دم از وشق اشتباهی می شنید. دوست

زد. حرف های سپیده با رها در ذهنش تکرار شد اما نتوانست آن ها را به خورد 



م ز  دهد. شتتاید راستتت می گفت اما توفیری برایش نداشتتت. همان ستتایه 
 مردن را بیشتر دوست داشت.

 
فت. آب داغ را تا انتها کشید. پیراهنش را گوشه ای پرت کرد و به سمت حمام ر

بدار پوست تنش را سوزاند. کف دستش را به آینه کشید. شاید برای آخرین بار 
خود  را تماشتتا کرد. خودکشتتی کار آدم های بی ورضتته بود. کار آدم های 

 ضعیف و بی اوتقاد. می کشت و می مرد تا به هدفش برسد.
 

ین زخم ها آخرین یادگاری از چند مشت آب به آینه و تصویر داغونش پاشید. ا
 وشقی بود که می دانست به نفرت نمی رسد اما به جنون چرا!

 
باکس تی  را برداشتتت. لبدند زد. نمی ترستتید. مگر ُمردن ترس داشتتت، نه! 
دستتتش نمی لرزید. دستتتش را مقابل چشتتم هایش گرفت. جای دندان رها به 

ایش را روی خون خون مردگی می زد. خندید. از ستتر جنون خندید و لس ه
 یدن او داشت به گور برده می شد.ب*و*سمردگی کشید. آرزوی 

 
شد اما آن  سبز رگ هایش خیره  سرخش را باز کرد. به پیچ و خم  شم های  چ
ستترخی بیشتتتر به چشتتم می زد و در یک ثانیه نیمی از تی  در جای زخم فرو 

سینه ا  را به تکاپو انداخت. نفس هایش تن سوختگی  شرفت. درد و  د اما د 
لس باز نکرد و به خون ستترخی که از ال به الی انگشتتتانش بیرون ریدت خیره 
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شد. مصمم تر تی  بعدی را کشید و بیشتر سوخت. ضربه ها پشت هم کشیده 
 شد و هر یک با ومق بیشتری.

 
درد کشید. سوخت. زانوهایش تا شد. آب شرشر روی سر  ریدت. از نفس 

 ار شد. لبدند زد. زمزمه کرد:افتاد. سر  خم شد. چشم هایش ت
 
 باور نکردی همون شیطونی میشم که تو ذهنت نقش بست وشق ِ من! -
 

شید  شد. یکی در گوشش نعره ک شت منجمد می  شد. دنیا دا سته  شمانش ب چ
 که تازه شروع قصه است.

 
**** 

 
 بدش دوم:

 
ز  هر اوقتی او را درخانه ندید، گمان برد که حتما بیرون رفته است یا طبق بعد 

خیلی از روزهای تعطیل پایین مش ول ورز  است. به سروت لباس هایش را 
 ووض کرد و برای شس مواد کتلت را مهیا کرد.

 
کار  که تمام شتتد و به ستتاوت نگاه کرد یک ستتاوتی از زمان آمدنش می 
سرخ کردن  ش ول  سهیل بیاید بعد م شت تا  شت. درب  رف مواد را گذا گذ



ا ترد دوستتت داشتتت. با این که هیچ وقت اوتراض شتتود. شتتکمو بود. کتلت ر
خاصی به نوع غذا نداشت اما رها تمام تالشش را می کرد تا او حتی از خوردن 

 نیمرو هم لذت ببرد.
 

تلفن را برداشت و شماره ا  را گرفت. چند بوق خورد تا جواب داد. از صدای 
م کرد و موستتیقی مالیمی که می آمد فهمید داخل باشتتگاه استتت. فورا ستتال

 پرسید:
 
 پایینی سهیل؟ -
 
 آره! ِکی اومدی؟ -
 
 یه ساوتی میشه. -
 
 
 
 
 
 چند دقیقه دیگه میام. -
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باشه ای گفت و گوشی را قطع کرد اما طاقت نیاورد. لیوانی آب پرتقال برداشت 
و بعد از مرتس کردن  اهر  پایین رفت. وارد ستتالن شتتد و نگاهی به اطراف 

   گفت:انداخت. سهیل از پشت سر
 
 چطوری فرشته خوشگله؟ -
 

ست.  سته ا ش شی ن ش ستگاه های ک شت و او را دید که زیر یکی از د فورا برگ
 لبدند زد و به طرفش رفت.

 
 خسته نباشی. -
 
 سالمت باشی. خو  گذشت؟ -
 

 رها آب پرتقال را روی سکویی گذاشت و به دستگاه تکیه داد.
 
 ست.جای شما خالی. فکر می کردم سبحان این جا -
 
 بود. به گمانم رفته باشه. -
 



ستتپس نیم چرخی زد و دستتتگاه را رها کرد. رها لیوان را برداشتتت و به طرفش 
گرفت. سهیل همزمان با گرفتن لیوان دست او را هم گرفت و روی پای خود  

 ه کوتاهی به لس او زد و گفت:ب*و*سنشاند. 
 
 این االن بیشتر مزه داد. -
 

 ید.رها کمی خود  را وقس کش
 
 باشه. آب میوه تو بدور. -
 
 چیه؟ بوی ورق گرفتم؟ -
 
 اون مهم نیست. یهو یکی میاد زشته. -
 
 کسی نمیاد. بعدم باهات کار دارم. -
 
 چی کار؟ -
 

ستدر  شگاه و ا شم و ابرو به در میان با شیدن آب میوه با چ سهیل در حال نو
 اشاره کرد.
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 مگه صبح شنا نکردی؟ -
 
 داره. با تو یه حال دیگه -
 

 رها اخم  ریفی کرد و گفت:
 
 اصال این جا منطقه ممنووه است. -
 

 سهیل لیوان خالی را کنار  گذاشت و با شیطنت گفت:
 
 می خواستی پایین نیای. تنت می خارید که اومدی دیگه. -
 
 اینم نتیجه خوبی و دلتنگی. -
 

ست  شت و مهار  کرد. در سهیل محکم تر نگهش دا شود  ست بلند  تا خوا
مثل یک دختر بچه در آغوشش ولو شد. سهیل روی صورتش خم شد و ضربه 

 ای آرام به بینی ا  زد.
 
 کجا؟ -
 



 به خدا ورق کردی. باور نمی کنی؟ -
 
 چرا، خودت گفتی مهم نیست. -
 
 حوصله دو  گرفتن نداشتم. -
 

 سهیل خندید که رها با حر  ضربه ای به کتفش زد.
 
 پررو! م ز منحرفتو درست کن. -
 
 دو  گرفتنم خوبه. مدصوصا دو تایی. بریم؟ -
 

رها کنار  زد اما مگر می شتتد از زیر دستتت و پای او بلند شتتد؟ هنوز بعد از 
ضور و  ستد از ح شتند که هیچ کدام نمی توان این همه مدت برای هم تازگی دا
شده بود تا این که  شان گم  س سا سه با هم بودن بگذرند. گذر زمان در اح سو و

 آمد. صدای سبحان
 
 سهیل! هنوز این جایی؟ -
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اه بیرون تندی از باشگ” ببدشید“تا رها خود  را کنار بکشد، سبحان با گفتن 
رفت. انگار رها را داخل کوره انداخته بودند، اما سهیل می خندید. فورا کنار  
زد و بلند شتتد. با دیدن بی خیالی و خنده او حرصتتش گرفت. انگار از گو  

 ون می زد.هایش هم حرارت بیر
 
 ندند سهیل! بهت صد بار میگم یهو یکی میاد. -
 
 چیزی ندید بابا. اصال از پشت اون دستگاه بزرگ چیزی معلوم نیست. -
 
 آره راست میگی. واسه همین فوری در رفت. -
 
حاال چرا حر  می خوری قربونت برم. صد دفعه هم من مچشو گرفتم. بیا  -

 این جا از دلت در میارم.
 

 سمت در رفت و با حر  گفت: رها به
 
 خیلی پررویی به خدا. -
 

ستاد و به حالت دو از  صی ا  کرد اما دیگر نای شتر حر سهیل بی صدای خنده 
پله ها باال دوید. سهیل لیوان و حوله را برداشت تا برود که سبحان از ال به الی 

 در سر کشید.



 
 اوضاع در امن و امانه بیام تو یا نه؟ -
 

 نگاهش کرد. سهیل برگشت و
 
 یه در بزنی بد نیستا. -
 

ستتبحان با نگاهی به دور تا دور باشتتگاه و زمانی که خیالش راحت شتتد تنها 
 هستند جلوتر رفت و گفت:

 
ببدشتتید! با این صتتدای ستتیستتتم درم می زدم نمی شتتنیدی. حاال اون یکی  -

 ؟نسیستم که کال کر کننده است. ببینم شما مگه اتاق خواب ندارید دادا  ِم
 

 سهیل خندید.
 
 به تو چه! چی کار داشتی حاال؟ -
 
 میگم اگه اوضاع خطریه بعدا در مورد  حرف بزنیم. -
 
 سبحان تا روتو کم نکردم حرفتو بزن. -
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 سبحان خندید. روی یکی از صندلی ها نشست.

 
 داشتم می رفتم این پسره زنگ زد. -
 
 کدوم پسره؟ -
 
 حیاتی! -
 
 خس! -
 
 من موندم چی جواب بدم. خس نداره. واال -
 
 موندن نداره. خودشو ثابت کرده دیگه. -
 
 یعنی موافقی؟ -
 
 نه با همه سهامش ولی آره. قبل از این که برم ترکیه قراردادشو می بندیم. -
 
 اما سهیل، من یه کم خو  بین نیستم. -
 



نکته منفی نداره. یه مدوی نوپاستتت که مام می خوایم باها  وارد شتتراکت  -
 م. قرار باشه کسی ضرر کنه ما نیستیم.شی
 
 اگه کاله بردار باشه چی؟ -
 
 کاله بردار بود شرکتشو ثبت نمی کرد. همه چیش مطمئنه. -
 
 پس حله دیگه؟ -
 
ماه دیگه  - یه  تا  بذار ببینیمش، چون من برم  باره زنگ زد صتتبح قرار  آره! دو

 نیستم.
 
 ساله وسله این؟ چه خبره بابا؟ حاال خوبه ماه وسلتونو رفتین! -
 
شه  - شته با شکلی ندا سالگرد پدر  م نه خیر! بر می گردم اگه رها به خاطر 

 جشن می گیریم.
 
 ول کن تو رو قرآن سهیل. دوباره سحرو ننداز به جون ِ من! -
 
 به تو چی کار دارم؟ -
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 االن دوباره سحر با این اوضاع و احوالش پیله می کنه به مهمونی گرفتن. -
 
 ر برا .خس بگی -
 
 اون وقت دو ماه جلوتر زایمان می کنه. همین جوری هم پدرمو در آورده. -
 
 خودت بچه می خواستی. -
 
 بله، اما اگه می دونستم بچه اینه، غلط می کردم بهش اصرار کنم. -
 

 سهیل خندید و دستی به شانه او زد.
 
سفر بذار برا  راح - ست. ببر   ساس تره. درکش کنی بد نی ضاوش ح  تاو

 ترم بگذره. تو که بلدی.
 
 خر نکن منو. بیا برو بابا کار داری مزاحم نباشم. -
 

 این بار با هم خندیدند و دست هم را فشردند.
 



شپزخانه  شنید. داخل آ صدا زد اما جوابی ن به محش ورود به خانه بلند رها را 
شنید. لبدند به  صدای آب را  سمت اتاق رفت و  شید. خبری نبود. به  سر ک

شید اما قفل  لبش ستگیره را ک سمت حمام رفت و د شیطنتش گل کرد. به  آمد. 
 ”طلبت رها خانم.“بود. ابرویش باال پرید. زیر لس گفت 

 
لس تدت نشست و منتظر ماند تا او بیرون بیاید. چشمش در فضای اتاق چرخ 
ثابت ماند. گاهی دلش می خواستتتت این  تابلوی بزرگ و قدی  خورد و روی 

یش چشمانش بردارد تا خاطرات تلز تداوی نشوند، اما باز پشیمان تابلو را از پ
می شد. شس ازدواجشان با تمام تلدی هایش قشنگ بود. نمی توانست منکر 
بی نظیر بودن آن شتتتس شتتود. لبدند زد. چیزی برای تردید وجود نداشتتت. 
حالوت وشتق میانشتان تمام تلدی رنجش ها را از بین می برد. گذر زمان می 

س شاید از بین نمی توان سوختگی ها را هم کمرنگ کند.  ت جای کریه بدترین 
رفت ولی بی شک زیبایی هایی وجود داشت که آن زخم دیده نشود و طی گذر 
زمان کامال هم فرامو  شتود. اگر روی زخم کهنه را دستتکاری نکنند مستلما 

شت اما از شاید تفاوت دا  این وفونت ندواهد کرد. حاال این زندگی وادی بود 
نظر که در این زندگی محبتی جریان داشتتت تا ب ش روزهای ندستتت را ستتر 

 ببرد.
 
 وای سهیل! با این لباسا نشستی روی تدت؟ -
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برگشتتت و نگاهش کرد. دلش می خواستتت در آن تن پو  قرمز و با موهای 
 خیس روی صورتش قورتش دهد.

 
 دوست داشتم. -
 

 سمت میز آرایش رفت. رها کاله حوله را از سر  پایین کشید و به
 
  الم! -
 
 تا تو باشی میری اون تو درو قفل نکنی. -
 

 رها از داخل آینه با حالت خاصی نگاهش کرد.
 
 امشس یه جوری شدی ها! -
 

 سهیل برخاست و پشت سر  ایستاد.
 
 می خوام واست اضافه کاری بنویسم دلمون کمتر تنگ شه. -
 

 رها برگشت و متعجس نگاهش کرد.
 



 شده؟ چیزی -
 
 آره! راستش شرکت هواپیمایی زنگ زد گفت تور ترکیه رو ل و کردن. -
 
 چرا؟ -
 
 نمی دونم. درست جوابمو نداد ولی می دونی که من مجبورم برم. -
 

 رها با حالی گرفته به میز تکیه داد و گفت:
 
 پس چقدر دیر خبر دادن. تو کی میری؟ -
 
 م.همون دوشنبه. با بدختی یه بلیط جور کرد -
 
 چند روز نیستی دوباره؟ -
 
 یه هفته! -
 
 یه هفته؟! مگه یه جلسه کاری چقدر طول می کشه؟ -
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 یه ساوت. نهایتا یک ساوت و نیم! -
 

سهیل نبود. حلقه خیس موی او  صال وین خیال  رها با دلدوری نگاهش کرد. ا
 را به انگشت بازی داد و گفت:

 
 این جوری نگاه نکن. مجبورم! -
 
 نهایتا دو روز مجبوری. بقیه   چی؟یه روز  -
 
 باالخره استراحتم می خوام دیگه، نه؟ -
 

رها به چشم های براق و پر شیطنت او نگاه کرد. حرفی نزد. سهیل کمی نزدیک 
تر شد. الله گوشش را با لس هایش بازی داد و با لحنی حالت دار کنار گوشش 

 گفت:
 
 تور برگزار شه و ببرمت، خوبه؟اگه دختر خوبی باشی قول میدم هفته دیگه  -
 

رها سر وقس کشید و با لبدند خاصی نگاهش کرد. یاد گرفته بود با حربه های 
سهیل  صد  شان نود در زنانه او را از راه به در کند، هرچند که در دو ل های میان

 کار  را پیش می برد.
 



 منو می بری اما همین دفعه اول و اال خودتم نمی ری. -
 
 قت؟چرا اون و -
 
 چون می خوام دختر خوبی باشم. -
 

ست او که دور  شید. د سر  را پیش ک شت گردن او برد و باز  ست پ سهیل د
 گردنش افتاد با بدجنسی وقس رفت و چشمکی زد.

 
ولی الحستتتاب خدمتت باشتتته تا بدونی از حق خودم نمی تونی گرو نگه  -

 داری.
 

 حس خوب رها پرید و حرصش گرفت. کنار  زد و گفت:
 
 به جای یه هفته یه ماه بمون. به من چه اصال! -
 
 دختر خوب از وشقش با  نمی گیره خوشگلم. -
 

 رها لباس هایش را روی تدت انداخت و گفت:
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یادم نمیاد التماس کرده باشتم. پیشتنهاد خودت بود. در ضتمن من حستاب  -
 بانکی شما نیستم. آدمم! مثل بعضیا هم اهل سوء استفاده نیستم.

 
هیل وصبی تر  کرد. کلی برای این سفر برنامه داشت. ل و شدنش به خنده س

جهنم، نبودن ستتهیل بیشتتتر آزار  می داد اما انگار او از این وضتتع پیش آمده 
 راضی بود.

 
 میشه بری بیرون لباس بپوشم؟ -
 
شتتما به کارت برس منم در خدمت هستتتم. یکی از اون لباس خوشتتگالتم  -

 بپو .
 
 ؟امر دیگه ای نیست -
 
قت  - ندازه اون و گل می پات  ل جای  ه*و*سحر  ندور  به  می کنم 

 یدن گازشون بگیرم.ب*و*س
 

 رها لس به هم فشرد و لباس هایش را از روی تدت برداشت.
 
 نمی دونم مردا اگه غریزه نداشتن بازم به فکر زن گرفتن می افتادن یا نه! -
 



ش شت. وقتی نگاهخواست بیرون برود که سهیل بازویش را کشید و نگهش دا
 کرد فهمید برخالف دقایق پیش جدی و تا حدودی اخم آلود است.

 
فقط حیوونا واستته غریزه جفت گیری می کنن. قبال هم بهت گفتم واستته پر  -

کردن رختدواب نیازی به ازدوا  و تعهد نیستتتت. یه تلفن و چند تا چک پول 
 ل شم، خس؟درشت حلش می کنه. دیگه این حرفتو تکرار نکن که ممکنه خ

 
 رها جا خورد. آرام گفت:

 
 منظوری نداشتم. -
 

 سهیل رهایش کرد و با همان جدیت گفت:
 
 معلومه. لباستو بپو  من میرم دو  می گیرم. -
 

به ستتمت حمام رفت اما با صتتدای موبایلش برگشتتت و بیرون رفت. رها کمی 
شیدن و ربط دادن شیطنت هایش از پیش ک ست او جدای   مکث کرد. می دان
رابطه به جز حس میانشان بیزار است. ثابت کرده بود که نزدیک شدنش فقط از 

 روی وشق است اما باز مرض داشت.
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نداخت و از میان لباس هایش پیراهنی را  باره روی تدت ا لباس هایش را دو
 انتداب کرد. اصال طاقت دلدور شدن او را نداشت.

 
 دنبالت. باشه! فردا قرار دارم ولی پس فردا صبح میام -
 
 مطمئنی نمی خوای بیشتر فکر کنی؟ پشیمون نشی! -
 
 نه! مطمئنم. -
 
 کا  از قبل این قدر مطمئن بودی. -
 
 بی خیال دیانا. بعد می بینمت. -
 
 باشه انگار خیلی حوصله نداری. مزاحمت نمی شم. -
 
 تو مراحمی. سالم برسون به همه. -
 

ور گردنش حلقه شتتد و خداحافظی کرد که دستتت های رها از پشتتت ستتر د
 ید.ب*و*سمحکم گونه ا  را 

 
 ببدشید سهیل! -



 
 سهیل با اخم سر برگرداند و نگاهش کرد.

 
 همین؟ ببدشید! -
 
 خس حرصمو در آوردی. -
 
 قراره هر دفعه حرصت در میاد اینو بگی؟ می دونی از این حرفت متنفرم! -
 
 اشتباه شد. حاال میگی چی کار کنم؟ -
 

او را باز کرد. از روی کاناپه برخاست و کمی به سر تا پایش سهیل حلقه دست 
 نگاه کرد سپس به سمت اتاق رفت و در همان حین گفت:

 
 هیچی. برو این لباستم ووض کن. -
 

 ”کینه ای!“لس و لوچه رها آویزان شد و زیر لس گفت 
 

 سهیل انگار شنید. برگشت و گفت:
 

http://www.roman4u.ir/


ژ قرمزه یادت نیاره. طعم آلبالو می خودتی. برو اون قرمز و سفید رو بپو . ر -
 داد.

 
رها اول با تعجس نگاهش کرد. ستتهیل که خندید از زور حر  صتتندلش را 

 برداشت اما قبل از این که طرفش پرت کند با خنده فلنگ را بست.
 

شی  شی آمد. فکر کرد گو صدای پیام گو سرخ کردن کتلت ها بود که  در حال 
با دیدن اسم کیانا روی صفحه چشمک  خود  است اما متعلق به سهیل بود.

شت اما  ضولی در کار او ندا شد. وادت به ف زن ابروهایش کمی به هم نزدیک 
 حسی ترغیبش کرد پیام را باز کند.

 
 ”کا  رها می فهمید سهیل!“
 

احستتاس کرد برای لحظه ای قلبش از تپیدن باز ماند. انگشتتتانش ناخوداگاه 
 تایا کرد.

 
 ”چیو؟“
 

 آمد. خیلی زود جواب
 
 ”چه وجس زود جواب دادی. قرارمونو میگم.“



 
چه قراری می توانستتت بین آن ها باشتتد! از این کلمه قرار خاطره های ” قرار؟“

 بدی داشت اما سعی کرد آرام باشد و نوشت:
 
 ”حاال میگم.“
 
 پس دوشنبه باهامون میاد و می فهمه دیگه! -
 

ستتل شتتدن بلیط ها؟ چه خدایا چه خبر بود؟ قرار؟ ستتفر؟ بی خبری ا ؟ کن
 پازلی بود که با این تکه های ترسناک قرار بود تکمیل شود؟

 
بوی سوختگی مشامش را آزرد و صدای قلبش گو  هایش را. قفسه سینه ا  
سریع دکمه دیلیت تمام پیام ها را  سهیل  صدای  شنیدن  تند حرکت می کرد. با 

شت. بی حواس تابه داغ را بر سر جایش گذا شی را  شدت زد و گو شت. از  دا
داغی تابه شوکه لحظه ای  رف را نگه داشت. تا ومق دلش سوخت. اشک در 
چشتتمش حلقه زد و تابه را وستتط آشتتپزخانه رها کرد. دستتتش را گرفت و کنار 

 کتلت های سوخته و پدش و پال روی کف پو  نشست.
 
 چه خبره این جا؟ -
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سوال را دلش م شد. این  سرازیر  شکش  سهیل که آمد ا ست صدای  ی خوا
شوب لعنت  صدا گریه کرد و بر این همه آ سید اما فقط بی  خود  از او می پر

 فرستاد. سهیل فورا کنار  نشست و دستش را گرفت.
 
 آخ آخ. چی کار کردی. کباب شده که. -
 

سوزشش کم نمی  شیر آب گرفت، اما از  ستش را زیر  ست. د سش زد و برخا پ
یش. اصال جرات نمی کرد بپرسد شد. بهانه خوبی داشت برای توجیه اشک ها

تو که تا دیروز به دیانا اوتنا نمی کردی یک باره چه شتتده پیام های مدتلف و 
قرار مالقات مدفیانه می گذاری. اصال شاید ل و شدن تور هم دروغ بود و قرار 
بود با هم بروند. دوشنبه! درست بود. قرار بود با هم باشند اما چرا. سهیل شیر 

ست و  صدای پیام گوشی مثل ناقوس مرگ آب را ب ست او را گرفت. همزمان  د
 بر سر رها کوبید. با حالتی وصبی دستش را پس کشید و گفت:

 
 مهم نیست. برو گوشیتو جواب بده. -
 

 سهیل با تعجس نگاهش کرد.
 
 …چته رها؟ بذار پماد  -
 
 چالق نیستم. ورضه یه پماد مالیدن دارم. -



 
فت. ستهیل نگاهی به وضتع آشتپزخانه انداخت. گفت و از آشتپزخانه بیرون ر

اهمیتی نداد و دنبال او رفت. روی مبل نشتتستتته بود. دستتتش را از شتتتدت 
شدند. کنار  روی مبل  سفید  شتان  شار داده بود که انگ سوختگی آن قدر ف

 نشست و آرام گفت:
 
 باهات شوخی کردم. هنوز دلدوری؟ -
 
 مگه مهمه؟ -
 
 چی؟ -
 

 گفت:رها با دلدوری و ب ش 
 
 هیچی. -
 

بلند شتتد که ستتهیل او را به ستتمت خود کشتتید. دستتتش را گرفت و انگشتتتان 
ید. پماد را از روی میز برداشت و روی دستش با ب*و*سملتهبش را یکی یکی 

 احتیاط کشید. کار  که تمام شد محکم ب لش کرد.
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 حواست به خودت نیست وشق ِمن! -
 
 چرا نگفتی؟ -
 
 چیو؟ -
 

 کشید و اشک هایش را کنار زد. رها سر  را وقس
 
 این که دوشنبه سفر سر جاشه! -
 

 ابروهای سهیل به هم نزدیک شد اما لحظه ای مکث کرد.
 
 واسه این زدی خودتو سوزوندی؟ رها یه موقع ها بچه میشی به خدا. -
 

 رها برخاست و گفت:
 
 همه منو احمق فرض می کنن. فقط تو نیستی. -
 
 بشین ببینم. یعنی چی؟ -
 
 یعنی اگه رفتی واسه همیشه برو. -



 
 ابروی سهیل باال پرید و برخاست.

 
 جون؟ برم؟ کجا اون وقت؟ -
 
 سر قبر من! دوشنبه قراره با کی بری که منو از سر خودت باز کردی؟ -
 

 چشم های سهیل از شدت خشم و تعجس برق زد.
 
 چرا مزخرف میگی؟ -
 

 رها مثل اسپند روی آتش باال پرید.
 
 …اصال … من مزخرف میگم؟ من  من؟ -
 
 هان؟ چی شد؟ چرا به تته پته افتادی پس. -
 

 اشک از گوشه چشم رها چکید.
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تا کی میدوای این بازی مزخرفو ادامه بدی ستتهیل؟ من یه اشتتتباهی کردم و  -
 …یه رازو 

 
 باز چی شده که ربطش دادی به اون موضوع دیوونه کننده؟ -
 

 پروا گفت: رها در چشم هایش زل زد و بی
 
شتتنیدم و دیدم که بی گذشتتتی، اما باور نمی کردم. حاالم اگه پشتتیمونی که  -

شده.  اهرا اونم بد  نمیاد منو مثل  ستت رفته دیر ن دختر وموی نازنینت از د
 …یه دستمال کاغذی از زندگیت پرت کنی بیرون تا 

 
ست  سهیل وقس رفت اما مجالی برای گریز نیافت و میان د او  هایبا تک قدم 

 گیر کرد. صورتش را با خشونت به سمت خود کشید و گفت:
 
 …حرف دهنتو جدیدا نمی فهمی رها. نمی دونم چه مرگته ولی  -
 
 …چرا نگفتی؟ فکر کردی که  -
 
شوخی کنم تو چرا این جوری می  - ستم باهات  شتباهی کردم خوا بابا من یه ا

 کنی؟
 



شیده بود سر ک صه در ذهن رها  سورن بد بازی ا  اما انگار یک ق سپیده و   .
 فرقش این بود سهیل شوهر  بود.… داده بودند و حاال 

 
 بر وکس پس زدن دقیقه ای قبل پیش رفت و مقابلش ایستاد.

 
 …سهیل! تو رو خدا راستشو بگو. اگه دیگه منو نمی خوای و  -
 

 اشکش چکید. سهیل با بهت و خشم نگاهش کرد.
 
 دیوونه شدی؟ -
 
 م بدون من جایی بری. دیگه نمی خوام بری.آره! نمی خوا -
 

 سهیل کمی نگاهش کرد و سپس نرم در آغوشش کشید.
 
 تو همه زندگیمی. بدون تو کجا برم؟ به چی شک داری وزیزم؟ -
 

 رها سر  را به سینه او فشرد و میان گریه گفت:
 
 به وشقی که می ترسم از  سیر شی. -
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 نی ساکتت نمی کنه رها.سر مزخرف گفتنت در بیاد، هیچ تو ده -
 

 سر او را باال گرفت و به چشم های خیسش نگاه کرد.
 
 حاال درست بگو چته؟ -
 
 هنوزم دوسش داری؟… دیانا  -
 

شم های  سی در ومق چ شت. یه ح سهیل لحظه ای پلک هایش را بر هم گذا
رها بود که باوث شد در تمام این مدت منتظر این سوالش بماند. نمی دانست 

باوث شکستن این طلسم شده است اما باالخره او پرسید. چشم باز چه چیز 
کرد. نگاهش کرد. ساکت و طوالنی سپس در آغوشش کشید و به سمت اتاق 
رفت. او را روی تدت گذاشت و کنار  دراز کشید. تا رها خواست خود  را 

 کنار بکشد سهیل فهمید و نگهش داشت.
 
 مگه نمی خوای جواب سوالتو بگیری؟ -
 
 ا ب ش گفت:ب

 
 این جوری نه! -



 
اما سهیل اصرار کرد تا او مجبور شد تسلیم شود. دست هایش که دور گردنش 

 افتاد سهیل دست کشید و نگاهش کرد. انگار از اولم دنبال رابطه ای نبود.
 
سی  - صال ح شم. ا ستم نزدیکش  سال با دیانا نامزد بودم اما یک بار نتون سه 

م کنه. ولی تو، گاهی وقتا راه رفتنتم باوث کت*ح*ر*ی*نداشتتتم که بدواد 
میشتتته وا بدم. یه ستتتاله زنمی اما هنوز مثل روز اول برام تازه ای. هر روز که 
ستمت، کنارم  شتر می خوامت. اینا رو می فهمی؟ چهار ماه می خوا میگذره بی
بودی، ولی غیر از دو بار که خودتم خواستتتی بهت دستتت نزدم. رها نفهمیدی 

از میگی دیانا؟ این مدت هفت ماهه چیو دنبال خود  می کشه حسم چیه؟ ب
 و االن زبون باز کردی؟

 
چه جواب می داد؟ این که زخم خورده و ترستتیده استتت؟ این که کار ستتپیده 

 دلش را خط خطی کرده؟ پس این کار از دیانا هم بر می آمد.
 
نم ک بدبینم سهیل! دلم صاف نمی شه. مقصر تو نیستی. خودمم که حس می -

 …زیادی احمق فرض شدم و 
 
 چرا؟ تو جواب سوال منو بده که چرا؟ -
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نگاهش را دزدید و روی تدت نشست. موهایش را پشت گوشش زد و با گوشه 
 حریر لباسش بازی کرد.

 
امشتتس که حموم بودی دیانا پیام داد که دوشتتنبه قراره با هم برید ستتفر. چه  -

 …یل من قراری بینتونه که من نباید بفهمم؟ سه
 

 دستش را روی صورتش گذاشت اما سهیل او را به سمت خود برگرداند.
 
 کدوم قرار و مدار؟! چنین چیزی نیست. -
 

 کا  آن پیام های لعنتی را حذف نکرده بود تا حرفش را ثابت کند.
 
 چرا ساکت شدی پس؟ -
 
 خود  گفت. -
 
 به تو گفت؟ -
 
 نه! به گوشی تو پیام داد. -
 

 گوشی را بیاورد که رها گفت: سهیل بلند شد



 
 پاکشون کردم. -
 

 سهیل سفیهانه نگاهش کرد و رها باز نگاه دزدید و افزود:
 
 …من چیو نباید بفهمم. سهیل نکنه  -
 
 نکنه زنم شده باشه، نه؟ -
 
 دوست داشته. با هم نامزد بودین. -
 

 سهیل نفس ومیقی از سینه بیرون فرستاد و روی تدت ولو شد.
 
 داد و هوارات واسه این بود؟تمام  -
 
 سهیل! -
 

 با دلدوری و خشم به سمتش چرخید.
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چیه؟ خودت می فهمی چرت میگی؟ مگه من سر شس با دیانا حرف نزدم؟  -
 خودت که گو  می دادی. این قرارم کاریه!

 
 پس چرا من نباید بفهمم؟ -
 

 گندت بزنن. همه چی ریدت” سهیل دست به صورتش کشید و زیر لس گفت 
 ”به هم!

 
 رها با التماس به طرفش رفت.

 
 سهیل تو رو خدا بگو. -
 

ستتهیل به صتتورت ملتهبش نگاه کرد. بلند شتتد و گوشتتی ا  را آورد. کنار  
 نشست و گفت:

 
 دقیقا چی نوشته بود؟ -
 

رها هر چه را رد و بدل شتتد گفت و ستتهیل صتتفحه پیام را باز کرد. یک پیام از 
 دیانا آمده بود.

 
 تونم باهات حرف بزنم؟سهیل می  -



 
 سهیل شماره او را گرفت و روی اسپیکر زد که زود هم جواب داد.

 
 سالم. دیر جواب دادی. -
 

 سهیل با نگاهی به رها که چشم از صورتش بر نمی داشت گفت:
 
 کار داشتم. ببینم قراره ما واسه رفتن به قم چند شنبه بود؟ -
 

 رها تکانی خورد. قم؟
 
 یگه، دوشنبه!گفتی پس فردا د -
 
بعد اوتماد به نفستتتم تو آستتمون هفتم ویراژ میده. پس فردا یکشتتنبه استتت.  -

 مگه من دوشنبه صبح وازم نیستم؟
 

 دیانا با مکث گفت:
 
ببدشتتید. اشتتتباه شتتد. روزامو گم کردم. اتفاقا یادمم بود دوشتتنبه میری. می  -

 خواستم سفار  بدم یه چیزی هم برام بیاری.
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ای رها نگاه کرد. باز سایه ب ضی پر رنگ را می دید. سر تکان سهیل به چشم ه

 داد و گفت:
 
 باشه. راستی رها هم باهامون میاد. خود  نظر بده بهتره. -
 
 من که از اول گفتم. اصال مرجان چهره خود طرفو ببینه بهتر کار می کنه. -
 
 می خواستم غافلگیر شه ولی خس بهش میگم. -
 

 لحن خاصی گفت: دیانا با مکث کوتاه و
 
 چرا یهو ت ییر وقیده دادی؟ یه ماهه محکم میگی نمی خوام بفهمه. -
 
 نظر شدصیم بود. میشه ت ییر کنه. -
 
 نظرای تو همیشه اساسی ت ییر می کنه. کاری نداری؟ -
 

معلوم بود از چکشی جواب دادن سهیل دلدور است، اما سهیل حوصله ادای 
 بعد موکول کرد. او را دیگر نداشت و مشکل را به

 



 نه! سالم برسون. خداحافظ. -
 

سش را  شه لبا شد. کم مانده بود با ناخنش گو شی را قطع کرد و به رها خیره  گو
 پاره کند. صورتش را به سمت خود کشید و گفت:

 
 چیز دیگه ای مونده نفهمی؟ -
 

 رها بی طاقت در آغوشش رفت. سهیل دست روی موهایش کشید.
 
نهان ندارم. یه طرحه که گفتم با ابریشتتم دستتت باف بزنن. من چیزی از تو پ -

شت میاد. چند تا کارو دیدم تا یه خانمی رو دیانا تو قم  می دونم از دیدنش خو
پیدا کرد. واسته هرکستی کار نمی زنه. منم می خواستتم طرح بی نظیر باشته و 

و رها گبافت بی نظیره. برای همین قرار شتتتد با دیانا بریم. از اولم اون گفت ب
 خود  بیاد ولی من دوست داشتم این هدیه با غافلگیریت با هم باشه که نشد.

 
 ببدشید. -
 
این ببدشید گفتنای تو از صد تا فحش بدتره. بی اوتمادی از دوست داشتن  -

ست یعنی  شکبه جونش می افته که بی دلیل نی ست رها. یا طرف مرض  زیاد نی
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ال یه بهونه استتت واستته فرار کردن و به یا خیانت دیدی یا خیانت کردی، یا دنب
 هم ریدتن.

 
 رها فوری سر بلند کرد. چشم هایش دو دو می زد. صدایش لرزید.

 
 من فقط نمی خوام تو رو از دست بدم؟ -
 
این جوری که منم به همه چی مشکوک کنی؟ تو اگه به من شک نداشتی این  -

یامی که هی تا پ پا نمی کردی اونم ستتر چهار  به  چی هم از  معلوم آشتتوبو 
ستم تو این جا چی کار می  سش داری؟ آخه اگه اونو می خوا ست. میگی دو نی

 کردی؟
 

ست.  ست بدبین ا شت. می دان سر  را پایین انداخت. حرفی برای گفتن ندا
شاید مراجعه به یک روان شناس می توانست کمکش کند. با این اوصاف بعید 

ی نگفت. خود  را کنار کشید و نبود اطمینان سهیل را هم از دست دهد. چیز
خوابید. ستتهیل هم دیگر چیزی نگفت. اجازه داد او خوب فکر کند فقط یک 
فکر مثل خوره م ز  را می خورد. رها یک باره به هم ریدت و اصتتال دلش 
شد و مردی که هنوز  شته با شته ا  دا ضوع ربطی به گذ ست این مو نمی خوا

و باز هیچ وقت دلش نمی  گاهی در ذهنش ستتر می کشتتید تا بپرستتد کیستتت
خواست که بفهمد و اال معلوم نبود با تمام وقل و منطق  اهری ا  چه وکس 
العملی نشان دهد. در مقابل رها دیگر این سهیل نبود که برادر بزرگش در امور 



کاری و اداری کنار کشید و مسئولیت پذیرفت. پای وشق که وسط می آمد بی 
 منطق ترین مرد بود.

 
بعد از خوردن لیوان آبی بازگشتتت. دراز که کشتتید رها به طرفش  برخاستتت و

 چرخید.
 
 خیلی اذیتت می کنم سهیل! -
 
 از اول همین بودی. تازه کشف کردی؟ -
 

 کمی مکث کرد و با تردید گفت:
 
 بچه دار شیم؟ -
 

 سهیل یک مرتبه سر چرخاند.
 
 چی؟ -
 

 سر  را روی سینه او گذاشت و گفت:
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 .دلم بچه می خواد -
 

 سهیل با خنده بلند  کرد و گفت:
 
 توکلت نباشه که در میرم. ت* *ا*و*زفکر  -
 
 جدی گفتم. -
 
تو خودت بچه ای. همین جوری هم یه شتتس در میون منو گرستتنه نگه می  -

 داری.
 
 سهیل. -
 

 سهیل جدی نگاهش کرد.
 
 حرفشم نزن، خس؟ -
 

 نشست و مصر پرسید.
 
 چرا؟ -
 



یا - یاد زندگیو محکم می کنه  دلم نمی خواد مثل خیل که فکر می کنن بچه بن
 فقط گره تو زندگیمون بیفته.

 
 ما که مشکلی نداریم. -
 

 سهیل سفیهانه نگاهش کرد و بعد پوزخند زد.
 
 کف دست و انگشتاتو نگاه کن بعد بگو مشکلی نداریم. -
 
 سوء تفاهم پیش میاد. -
 
وم شتتد به بچه هم می باشتته اما هنوز فرصتتت داریم. هر موقع تنشتتامون تم -

 رسیم.
 

گفت و روی تدت افتاد. ستتهیل فورا روی تنش خیمه زد و جدی ” َاهی“رها 
 گفت:

 
 دوباره قهر کنی. -
 
 من ِکی قهر کردم؟ فقط زور میگی. -
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یه مواقعی که از جلد رهای مظلوم و خانم من در میای و یه دختر بچه تدس  -

 میشی الزمه!
 

 خندید و افزود:
 
مت بکشتتم که خدا همچین دختری بهم بده آخه! به وقتش مثل چقدر زح -

شرک به  شن! این جوری هم مثل گربه  شی ملوس و یه مواقعی مثل پلنگ خ پی
 من نگاه نکن که گولتو نمی خورم.

 
 خس ِکی؟ -
 
هر موقع خیالم راحت شتتد مشتتکالتمون تموم شتتده. مگه این که خدا یهو  -

 کنی.بدواد و تو زیادی منو از راه به در 
 

مشت محکمش که به بازوی سهیل خورد صدای آخش بلند شد. از شدت درد 
 دوباره اشک به چشمش آمد. سهیل سری تکان داد و گفت:

 
 هنوز یکی باید هوای خودشو داشته باشه، بچه هم می خواد. -
 
 تقصیر تو بود دیگه. -



 
 ید.ب*و*سسهیل خم شد و گونه ا  را 

 
 از دلت در بیارم؟ -
 
 ر. فقط به فکر خودتی.نه خی -
 

 سهیل شانه باال انداخت و از روی تدت بلند شد.
 
که خودت  - مت جیگرکی  که خوردی ببر به جبران حرصتتی  می خواستتتم 

ندواستتتی، ولی من گشتتنمه. شتتام رستتتورانم نمی خوام. میرم جیگرکی میدون 
 بهمن.

 
 االن فقط سیداشون مونده. -
 

 سهیل پیراهنش را پوشید.
 
 میشه همه چی هست.واسه من ه -
 

 کمربند  را بست و در آینه به موهایش دست کشید. حواسش به رها هم بود.
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 یه خرده تیا بزن. -
 
 شاید دنبال دیانام رفتم. -
 

 بالشی که پشتش خورد به خنده ا  انداخت.
 
 خس اول که گفتم تو بیا. خودت ناز کردی. -
 
 بعد تا حرف می زنم بهت بر می خوره سهیل خان! -
 
 شوخی با متلک فرق می کنه وزیز دلم. حاال کاری نداری؟ -
 

 نگاهش را گرفت و با حر  گفت:
 
 نه خیر! به سالمت. -
 

ستتهیل لبدند زد و خداحافظی کرد. رها فکر کرد بر می گردد اما چند دقیقه 
گذشت. انگار واقعا رفت چون صدای بسته شدن در را هم شنید. از جا پرید و 

سالن دوید. سی نبود. لس هایش را جمع کرد و با حر  و بلند گفت  داخل  ک
 ”نامرد!“



 
به ثانیه نکشتید که در آغوشتی فرو رفت. آن قدر این آغو  آشتنا بود که محال 

 بود لحظه ای به رفتنش شک کند.
 
تو از مِن نامرد بی معرفت تری که نمی ذاری یه لحظه از بند چشتتتات رها  -

 شم.
 

 و نگاه کرد.برگشت و به چشم های براق ا
 
این بند و خودت دستم دادی. اون قدر محکمش می کنم که بدون من نفسم  -

 نکشی.
 
 شک نکن که نمی کشم. -
 

 کمی وقس رفت و موهایش را پشت گوشش زد.
 
 حاالم بدو برو حاضرشو که تا یه ساوت دیگه بیشتر نمی شه رفت اون جا! -
 
 بعد  بریم بام؟ -
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د و یب*و*ستایید بست. رها محکم گونه ا  را  سهیل چشم هایش را به نشانه
 به سمت اتاق دوید.

 
**** 

 
سیاه تاب خورد. داغ بود  سنگ  شته ی  سرخ رنگ نو شتانش در فرو رفتگی  انگ

ابستان قیم آفتاب تم*س*تاما تن و تس او داغ تر از این سنگی بود که زیر تابش 
سی به دست نمی می سوخت. لبدند زد. مرگ خوب بود. تجربه ُمردن را هر ک

آورد. روی زانو نشست. به اسمی نگاه کرد که روزی حاضر بود مقابلش زانو زد 
سنگ نزدیک  صورتش را به  سته بود.  ش شبیه یک حاکم ن سر   و حاال باالی 

 کرد. درست کنار وکس زمزمه کرد:
 
بازی شتتروع شتتد. منتظرم بمون، چون از این به بعد قراره تو همرازم باشتتی.  -

 چطوره؟
 
 نگشت روی سنگ زد. کمی وقس رفت و بلندتر گفت:ا

 
شم. گفته بودم  - سادگی مات نمی  ضا؟ بهت گفته بودم به این  چطوره حا  ر

کیش شدنمو پای باختم نذار. گفتم دیگی که واسه من نجوشه، سر سگ تو  
 بجوشه.

 



 وقده داشت. تازه اول خالی شدن بود. کف دستش را روی سنگ کوبید.
 
ی تو نبود، مِن واشق تبدیل به ابلیس مجسم نمی شدم. وذاب اگه خودخواه -

صدای نعره زدنتو االن  بکش. تنت می لرزه؟ پا به گور می کوبی؟ آخ که کا  
می شتتنیدم. حاال که تو دو قدمی وزیز کردتم، تو دو قدمی دخترت، وروس 
حا  صادق، زِن سهیل خان، قراره بشه معشوقه م. اشتباه حالیت نشه حاجی، 

وقه یه شتتبم میشتته. همین و بس! می خواستتتم زِن زندگیم باشتته ولی تو معشتت
نذاشتتتی. وقده ایم کردی. حالم از هر چی وشتتق و واشتتقی بود به هم خورد. 
شتر حال  آوردم باال مردی و مردونگی رو. می دونی چرا؟ چون با نامرد بودن بی

 کردم.
 

چشم های وکس  خنده ای هیستریک کرد. باز سر  را پایین برد و به مردمک
 سنگی زل زد.

 
و لذت قشتتنگ تر از واشتتقیه! ِکیف میده! پر از هیجانه.  گ*ن*ا*هآخه بازی  -

سپید  شه. وقتی کنار لوح  سط با سم وابد و زاهدی مثل تو و صا وقتی ا صو خ
بندگیت اسم دختر وزیزت لکه ننگت شه. نه! یه وقت سوء تفاهم نشه حاجی! 

با پای خود  میاد. خود  می خواد. فقط  قرار نیست جبری در کار باشه. رها
 قراره یه اشتباه کوچیک ُرخ بده!
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 ”اشتباه!“دستش را ُمشت کرد و پشت هم تکرار کرد 
 

خنده ا  جمع شد. دردی در وجود  سر برداشت. مشت روی سنگ کوبید. 
و دیگری بلندتر نعره می ” خفه شو“در هزار توی درونش یکی وربده می کشید 

 ”انتقام!“زد 
 

 سر  به سنگ نزدیک تر شد. درست جایی کنار وکس. پچ پچ وار گفت:
 
شو  - شقمه. هنوز آرز شقمو! آره هنوز و میارمش همین جا حاجی! دخترتو، و

شه. تعبیر خوابم  شه. تو خلوت من با سه خودم با دارم. آرزوی این که یه بار وا
 زباله ازباشتته. آبروشتتو می برم حاجی. داغی روی پیشتتونیش می ذارم که مثل 

زندگیشتتون پرتش کنن بیرون. یه جا بندازنش درستتتت مثل جایی که تو منو 
انداختی. قول میدم وقتی به روزم افتاد بیارمش ببینیش. قوِل قول! واستته آخرین 
که مردونه قول میدم چون از امروز، از این لحظه قراره هم دستتتت و هم  باره 

شم به آبروی کل خ شعله بک شم. قراره  شیطون  سم می خورم! جنس  اندانت. ق
سم خورد که  شیطان بهش پایبنده. ق سم که می دونی چیه؟! همون چیزی که  ق
شدم حاجی.  شم مرید .  شمن هم جنس من و تو. که یکی مثل من ب شه د ب
شو پس بدم. می خوام بدونه جنس  سا شیطان. می خوام جواب در شدم مرید 

دارم. اراده کردم که بشتتم  آتش و خاک به مراتس ویران کننده تره، چون من اراده
 شیطان مجسم.

 



کف دستتتش را روی ستتنگ کوبید و وقس کشتتید. ایستتتاد. انگار زمین زیر 
پاهایش لرزید. انگار این وزن حجیم کینه برای ایستتتادن روی زمین زیاد بود. 
شت. پوزخند زد. تلفنش را  سنگی مات بود، اما التماس دا صویر درون قاب  ت

پوزخند  را پر رنگ تر کرد. روی شماره زد و بوق آزاد  در آورد. شماره ای آشنا
در گوشش پیچید. صدای آشنایی را شنید و تمام هنر  را به کار بست. شیطان 
شیطان در حال  شت. آتش  سوخت. تس دا وقیحانه قهقه می زد، اما زمین می 

 شعله کشیدن بود.
 

**** 
 

سمت رها چرخید. خواب ِ خ شت و به  شی را روی میز گذا شانه گو واب بود. 
ست و  ش سهیل ن شتر به پتو چسبید.  صدایش زد، اما رها بی ا  را گرفت و آرام 
کمی کش و قوس به تنش داد. باز به ساوت نگاه کرد. اگر معطل می کردند دیر 
می شد و گرمای هوا آزار دهنده. پتو را کمی از روی تن رها پایین کشید و شانه 

 ید.ب*و*سا  را 
 
 ؟ پاشو دیره!خانمم؟ رها جان -
 

شرتش را از روی  سهیل با لبدند تی شد و نگاهش کرد.  الی پلک های رها باز 
 وسلی برداشت و پوشید.
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 صبح والی متعالی! خفه نشی یه وقت اون زیر. -
 

 رها نیم خیز شد. هنوز گیج خواب بود.
 
 صبح به خیر. ساوت چنده مگه؟ -
 
 هفت! سر وقت بیدار میشی ها! -
 

 رویش کنار زد و گفت: رها پتو را از
 
 وقتی نمی ذاری بدوابم همینه دیگه! -
 

 سهیل با خنده گفت:
 
 دیانا زنگ نزده بود تا لنگ  هر کنار دل خودم خواب بودی. -
 

 رها خنده ا  گرفت:
 
 خوبه دختر ومو جونت هست وزیزم! و اال کارت لنگ می موند. -
 



 گی معلق میشه.با اون که همه کارا راه نمیفته. شما نباشی زند -
 
 حیف که خوابم میاد و اال کمر به قتلت می بستم. -
 
فعال صتتبحانه آماده کن که بدجوری دل ضتتعفه دارم! امروز استتتثنا ا چای  -

 سازیتو کار بنداز.
 
شم  - سهیل جان. می ترکی آخر! بعد سنمه  شه بعد بگو گر شمات باز  بذار چ

اشتم از گرسنگی ضعف نترس، سماو رو بعد از نماز صبح روی شعله کم گذ
 نکنی. تا میزو می چینم تو هم شیو کن و لباساتو بپو .

 
 ید.ب*و*سسهیل با خنده او را نگه داشت و محکم 

 
 به تو میگن وشق. -
 

 رها ادایش را در آورد و با هم خندیدند. صبح بی نظیری بود.
 

سهیل لقمه کوچکی گرفت  سته بود و تقریبا ُچرت می زد.  ش شت میز ن  ورها پ
 به لس های او زد. رها ابروهایش را باال کشید.
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 هوم؟ -
 
 هوم چیه دخترم؟ زشته! -
 

 رها دستش را از زیر چانه ا  برداشت و گفت:
 
 بله بابا جون. خوبه؟ -
 
 باز کن دهنتو. -
 

 رها سر  را وقس کشید.
 
 میل ندارم. -
 

 سهیل دست پشت سر  گذاشت و لقمه را به زور داخل دهان او چپاند.
 
 مگه دست خودته. بدور ببینم. -
 

 رها بی میل لقمه را فرو داد و گفت:
 
 باشه من بعدا می خورم. تو زود با  بدور که دیر نشه. -



 
 خیلی خس! تو راه یه چیزی بدور. پاشو حاضر شو. -
 
 من نمیام. -
 

 لقمه سهیل میان راه ماند و با تعجس گفت:
 
 نمیای؟ یعنی چی؟ -
 
 د. من کارتو بعدا آماده شد می بینم. مزه شم بیشتره.یعنی خودتون بری -
 

 سهیل لقمه ا  را خورد. آخرین جروه چایش را هم سر کشید و برخاست.
 
سر  - صله درد شو که من حو شگلم. پا شو با جی  و دادهات پروندی خو مزه 

 دوباره ندارم.
 
 من قول میدم دیگه چنین اشتباهی ازم سر نزنه. -
 
اشتتو بریم. دوباره دو روز دیگه یه چیزی میشتته بامبول در اوتبارت خرابه. پ -

 …میاری چرا واشق تو شدم. اگه پشیمونم برم دیانا رو بگیرم و 
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 انگار همچین بدت هم نمیادا. -
 
 زن دومم می کردم. ه*و*سحاجی یه نمونه دیگه از تو می زد شاید  -
 
 …پرروی  -
 

 نی به پیشانی ا  زد.سهیل دست پشت صندلی رها گذاشت. خم شد و پیشا
 
آخه یکی یه دونه لوس من فقط واستته خودمه. دو تا می شتتدین رو دستتت  -

بابات می موند. من که نمی تونستم دو تا خواهرو با هم بگیرم. چشمم بر نمی 
 …داشت یه هلو نصیس یکی دیگه بشه. در نتیجه 

 
 در نتیجه می کشمت سهیل! -
 

 د.یب*و*سسهیل خندید و نوک بینی او را 
 
 پاشو بریم بدون تو مزه نمی ده. -
 
باور کن دیشتتس می خواستتتم بگم نمیام ولی حدس زدم بیدارم نمی کنی و  -

 نمی بینمت که میری واسه همین نگفتم.



 
 می خوام دختره خودتو ببینه تا تصویر طبیعی تر شه. -
 
 ون.رچند تا وکس دیگه ببر. دیشس به سارام قول دادم که امروز با هم بریم بی -
 

 سهیل ایستاد و گفت:
 
 از دست تو. کارات وجیبه. -
 
 از تو یاد گرفتم. -
 
 مطمئنی نمیای؟ -
 
 آره. -
 

 سهیل در حال بیرون رفتن با خنده گفت:
 
 راستی خیلی با سارا جیک تو جیک شدی ها. دوواتون نشه یهو. -
 

 رها دنبالش به اتاق رفت و گفت:
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 چرا دووامون شه؟ -
 
 لوس و بی جنبه اید!چون جفتتون  -
 

 رها با اخم کف دستش را روی بازویش کشید.
 
 خودتی. -
 
 اخمشو ببین. خس اگه دخترای خوبی باشین که دوواتون نمی شه. -
 
 اخمم واسه حرف تو نیست. مگه واسه اولین باره این جوری میگی؟ -
 
 پس خوابت میاد. -
 
 اونم هست. ِکی میری؟ -
 

 ش به طرف او برگشت.سهیل در حال بستن بند ساوت
 
ست نکنی رها. اون وقت بگی  - شرق تازه در مطمئنی نمیای؟ فردا دوباره یه ق

 ببدشید من می دونم و تو ها.



 
 باشه بابا. قول میدم. فقط زود بیا که دلواپسم نشم. -
 
 چشم. حاال چرا انقدر کالفه ای؟ -
 
 میشم.فکر کنم این شامپو جدیده به پوستم نمی سازه. دارم اذیت  -
 
 برو یه دو  بگیر شاید بهتر شدی. یادت باشه یه شامپو هم بگیر. -
 

چند دقیقه بعد که ستتهیل راهی شتتد بالفاصتتله داخل حمام چپید. حوله به تن 
بیرون آمد که همزمان تلفنش زنگ خورد. با تعجس به ستتاوت نگاه کرد. چند 

گیرد. اس بدقیقه از هشت گذشته بود. این موقع صبح سابقه نداشت کسی تم
چهره در هم کشید و به گوشی نگاه کرد. یک خط اوتباری ناشناس بود. جواب 
نداد تا قطع شد. وقتی دوباره تلفن زنگ خورد لس هایش را به هم فشرد. از این 
شتتماره های ناشتتناس خاطره خوبی نداشتتت. گوشتتی را خامو  کرد و لباس 

شماره خو شت به  سی کار واجس دا شید. به حتم اگر ک نه تماس می گرفت. پو
وث  با ندن نبود. کم خوابی و تن خیستتش  ما جای نگرانی و بی خبر  پس 
خمودگی بیشتر  شد. زیر پتو رفت. به بالش سهیل نگاه کرد. لبدند زد. کمی 

ید. لبدند  پر رنگ تر شتتد. وقتی ب*و*ستتخود  را جلو کشتتید و بالش را 
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شد انگار همه دنیا تحت کنترل سته  قط ش بود و زمین فپلک هایش با آرامش ب
 برای آرامش او می چرخید.

 
*** 

 
 خس قراره چی بگیری حاال؟ -
 
 نمی دونم. -
 

 رها با تعجس به سارا نگاه کرد.
 
 قیم اومدی این جا؟م*س*تپس چرا  -
 

 سارا نگاهی به ساوتش انداخت و چشم هایش چرخی در اطراف زد.
 
سر رفته بود، هم خیلی وقته دل - ستش هم حوصله ام  ست باهات را م می خوا

حرف بزنم. شتمام که فردا میرید و معلوم نیستت ِکی برگردید. دلم تنگ میشته 
 خس.

 
 رها خنده آرامی کرد.

 



 چقدر دوستم داشتی و نمی دونستم. -
 

 سارا ضربه ای آرام به کتفش زد.
 
بدجنس نشتتو رها. می دونی خیلی برام وزیزی. هیچ وقت به اندازه ای که با  -

یمیت و راحتی کردم با هیچ کس نداشتم چون همیشه شنونده تو احساس صم
 خوبی واسه لوس بازیام بودی.

 
 دستش را گرفت. با محبت نگاهش کرد و افزود:

 
 خودت می دونی دیگه فقط زن داداشم نیستی. خواهرم شدی. -
 

 رها با لبدند دستش را فشرد.
 
 منم دوستت دارم. -
 
 بریم کافه حرف بزنیم؟ -
 
 ی شه حرف زد؟خونه نم -
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 حاال یکی دو ساوت دیگه بر می گردیم. سهیلم تا بیاد شس شده. -
 

شکر کرد. به کافه ای که تقریبا  سارا با ذوق ت سر تکان داد و موافقت کرد.  رها 
سفار  قهوه و  سارا رفت تا  شلوغ تر بود.  شه  شده بود رفتند. از همی شان  پاتوق

 شست.کیک بدهد. برگشت و با آخیشی روی صندلی ن
 
شلوغه  - شه منتظر این لباس قرمزا بمونیم کوفتم بهمون نمی دن از بس  قرار با

 این جا.
 

 رها با خنده کوتاهی به پشت صندلی تکیه داد.
 
 مثل داداشت شکمویی. -
 
 مثل داداشم خو  استیلم هستم. یادت نره! یه گرم چربی اضافه نداره. -
 
 اوهو چه طرفداری هم می کنه. -
 
سحر اونا آخه مرد - شون میاد جلو. به قول  شکما ا رو ندیدی تا زن می گیرن 

 زودتر حامله میشن.
 

 رها خنده ا  را مهار کرد تا جلس توجه نکند.



 
 از دست این زبون تو سارا. خس سهیل دا م ورز  می کنه. -
 
ست. قد   - صال اهل ورز  نی سبحان ا سحرو در آورده.  همینم جلز و ولز 

 ش این جا بود.بلند نبود االن شکم
 

 با دستی نیم تر جلوتر از شکمش را نشان داد و خندید.
 
 چه جنس خرابی داری سارا. سحر حر  می خوره تو می خندی؟ -
 
 سحر کال حر  خور  ملسه. از بچگیشم همین بود. -
 
 اومدی این جا غیبت کنی؟ -
 
 نه! کلی حرف دارم باهات بزنم. -
 
 خس بگو. -
 

کوتاه روی چهره رها، چرخی در اطراف زد. انگار سر  چشم های سارا با مکثی
 در گم بود. موبایلش را روی میز چرخاند و باز به رها نگاه کرد.
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 یه سوال بیز گلوم مونده که روم نمی شه ازت بپرسم. -
 

 رها با لحنی دوستانه گفت:
 
 راحت با  سارا. بپرس. -
 

 رسید:سارا لس های براقش را به هم سایید و با احتیاط پ
 
 تو وقتی سهیلو انتداب کردی، دوسش نداشتی، نه؟ -
 

 رها جا خورد. لبدند  که کمرنگ شد سارا سریع گفت:
 
 ببدشید رها. تو رو خدا ناراحت نشو. -
 

 رها پلکی زد. نفس ومیقی کشید و سعی کرد لبدند  را احیا کند.
 
 مهم اینه که االن واشقشم. -
 

 سارا نفس راحتی کشید.
 



 که شکی نیست، ولی من دلیل همین واشق شدنتو می خوام بدونم. در این -
 

 رها خنده ا  گرفت.
 
 کردی واشق شی دنبال آزمون می گردی؟ ه*و*س -
 

 سارا با خواهش دستش را گرفت.
 
رها، فکر می کنم رابطه بین تو و ستتهیل از یه زن و شتتوهر معمولی فراتره.  -

کدوم از دور و بری  که بین هیچ  طه ای  یدم. خواهش می کنم بگو راب ند هام 
 چطوری به این وشق رسیدی! چطوری انقدر سهیلو دوست داری.

 
چون مهربونه. دوستم داره. کنار  آروم میشم. اون قدر احساس خوشبدتی  -

می کنم که فکر می کنم دنیا فقط خلق شتتده تا من از  لذت ببرم. هیچ وقت 
م. روز به روزم این حس حستترت اینو ندوردم که کا  جای یه زن دیگه بود

 بیشتر میشه. بازم بگم؟
 
 یعنی نمی شه قبل از ازدوا  این همه حسو با یکی تجربه کرد؟ -
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سرار  در نمیاری.  - سر از ا شی  شویی یه دنیاییه که تا بهش وارد ن زندگی زنا
 یه دنیایی که فقط مدتص زن و مرده. نمی دونم متوجه منظورم میشی یا نه.

 
 یین انداخت و گفت:سارا سر  را پا

 
 خس آره. باالخره یه چیزی هست که باوث وابستگی بیشتر میشه. -
 
 فقط اون چیزی که تو مز منحرف تو ویراژ میده نیست. -
 
ندارم، ولی حس می  - هاتو  به  می دونم. یعنی نمی دونم چون خیلی از تجر

 .بیارمکنم کنار آدمی که بهش دل بستم می تونم همه اینا رو با هم به دست 
 

 رها یکه ای خورد. سارا به او نگاه کرد و آرام گفت:
 
 واشق یکی شدم که انگار از اول همه آرزوم بوده رها! -
 

از نگاه خیره ی رها خجالت کشید و سر  را پایین انداخت. رها نفس ومیقی 
 کشید. خم شد و دست او را گرفت.

 
سارا. حتی اگه می ت - شناختی بهش دل نبند  سیو ن ولی  ونی با دلت بجنگتا ک

 زود اوتماد نکن.



 
 سارا انگشت روی حلقه او کشید و گفت:

 
واسه همین امروز ازت خواستم باهام بیای. شاید تو از حرفا  بفهمی واقعا  -

 دوستم داره یا نه.
 

به امامزاده ای دخیل بستتته که در کار خود   رها پوزخند زد. این دختر هم 
درهم و پریشتتانش که داشتتت به گذشتتته بر می وامانده بود. ستتعی کرد افکار 

گشت را انسجام بدشد و از تجربه هایش استفاده کند. تجربه هایی که ساده به 
دست نیامده بود. سرشکسته و دل شکسته شد و کسی تا سنگ به شیشه غرور 
و احستتاستتش نمی خورد، شتتاید نمی فهمید تاوان ستترگیجه بعد این ضتتربه تا 

 رب است.چقدر ویران کننده و مد
 
سارا، اما پیشنهاد  - شبیه موشک فرستادن به فضا  اوتماد کردن واسه من شده 

می کنم به ستتهیل یا ستتبحان در میون بذار. حتی خجالتو بذار کنار و به پدر 
بگو. اونا مردن. هم جنس خودشونو بهتر می شناسن، ولی من اصال آدم شناس 

 خوبی نیستم.
 

یگران نمی شتتد. آهی کشتتید و وقس که اگر بود، مدت ها وروستتک دستتت د
 نشست. سارا سر در گم نگاهش کرد. رها پلکی زد و دوباره گفت:
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دل خیلی وقتا اشتتتباه می کنه، اطمینان نکن به خواستتتن غیر معقولش که به  -

 بیراهه می کشتت. اول مطمئن شو راهی که میری و همسفری که داری مطمئنه.
 
 …ی به سهیل جواب مثبت داد اما یکی مثل تو که بی شناخت خاص -
 
شناختنش.  - شناختم ولی بابام و حماد می  سهیلو من نمی  سارا.  شتباه نکن  ا

اونا تایید  کردن. من نمی گم دلدادگی دروغ و اشتتتباهه، ولی اول از وقلت 
مطمئن شتتو بعد به دلت اطمینان کن. تو یه دختری. اگه یه بار اشتتتباه کنی یه 

 دگیت سنگینی می کنه.ومر سایه اشتباهت روی زن
 
خیلی به این حرفا فکر کردم رها. می دونی؟ فکر می کنم پسر خیلی خوبیه.  -

تو این چند ماه که از آشتتناییمون می گذره حتی یک بار هم دستتتمو نگرفته. 
 راستش اصرار داره برای خواستگاری اقدام کنه، اما من می ترسم به بابا بگم.

 
به. بذار خا - نواده در جریان قرار بگیرن و تایید  کنن. هیچ این که خیلی خو

 تاییدی اندازه تجربه پدرت تضمین کننده نیست. شک نکن!
 

 سارا لبش را جوید و با کمی تعلل گفت:
 
 می دونه من با تو امروز بیرونم. -



 
رها با لبدند محو و معنا داری نگاهش کرد. ستتارا ابرو در هم کشتتید و وقس 

 نشست.
 
 نکن دیگه رها. خس االن زنگ می زنم نیاد. این جوری نگاه -
 
 چرا؟ اتفاقا مشتاق شدم این آقای احتماال خوشبدتو ببینم. -
 
 حاال چرا احتماال خوشبدت؟ -
 
رستتمی که شتتد … آخه هنوز ُمهر تایید نهایی روی این رابطه ندورده. ایشتتاا -

 کامال خوشبدت میشه.
 

 رد و گفت:صورت سارا از خوشحالی شکفت. نگاهی به ساوت ک
 
 اینام که سفارشو نیاوردن. -
 
 می خوای برو سه تا  کن. -
 

 سارا خندید و تلفنش را برداشت.
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 برم بیرون یه زنگ بزنم تا سفارشم بیارن. -
 

 رها با شیطنت چشمکی زد.
 
 می خوای با گوشی من زنگ بزن. آنتنش پره. -
 

 سارا لس هایش را جلو داد و به بینی ا  چین انداخت.
 
 رها جون این جا صدا قطع و وصل میشه. -
 
 اونی که قطع و وصل میشه سیگناالی قلبته. -
 

 گونه های سارا گل انداخت. ضربه ای روی دست او زد و با خنده گفت:
 
 زود میام. -
 

وقتی ستتتارا رفت. خنده هم از لس های رها رفت. دلش شتتور می زد. نگران 
رهای چند سال پیش را تکرار کند.  سادگی سارا بود. نگران این که مبادا خطای

زمان هیچ وقت به وقس باز نمی گشتتتت، اما می توانستتتت تجربیاتش را در 
سارا قرار دهد تا مثل خود  باخت ندهد. خالء بدی در روحش حس  اختیار 



می کرد. جای خالی پدر هنوز مثل روزهای اول تازه بود. جای ستتپیده خالی 
ذاشتتت و کف دستتتش را به پیشتتانی ا  بود. آه کشتتید. آرنجش را روی میز گ

فشتترد. جای خیلی چیزها با انتداب اشتتتباه دلش حاال خالی بود و هیچ وقت 
سهیل و  ضور بی بدیل  شبیه ح شد. هر چند که معجزه ای وجیس  هم پر نمی 
وشقش را در زندگی تجربه کرد و داشت. نتوانست آرام بماند. شماره سهیل را 

ارژ باتری را داد، اما حتما برای شتتنیدن گرفت. گوشتتی اخطار تمام شتتدن شتت
صدای او  سریع گرفت. دو بوق خورد و  شماره را  شد.  صدای او بدیل نمی 

 اموا  آرامش را به دریای سینه ا  باز گرداند.
 
 جانم! -
 

 جانی تازه به کالبد  دمید.” جانم”با این
 
 سالم وزیزم. کجایی؟ -
 
 نیم ساوتی هست راه افتادیم. -
 
 طوالنی شد. پس چقدر -
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صری روی میز چید و  سرویس را با وذرخواهی مدت همان موقع پیش خدمت 
 رها کوتاه تشکر کرد.

 
 بعضی از قسمتای طرح ووض شد. واسه همین طول کشید. بیرونی؟ -
 
آره! گفتم که با سارا میام. اومدیم کافی شاپ. سارام چند دقیقه رفت دستشو  -

 بشوره.
 
 صبح پرواز داریم.خیلی خودتو خسته نکن.  -
 
 چشم. سهیل؟ -
 
 جانم! -
 

 با مکث کوتاهی چشم بست و زمزمه کرد:
 
 خیلی دوستت دارم. اون قدری که فکرشو نمی تونی بکنی. -
 

 صدای نفس کشیدن ومیق سهیل را شنید و صدا و لحن پر معنایش را.
 
 می دونم. پشت فرمونم خانم. -



 
 ”بهت برسه رها. دستم“به خوبی می دانست معنی حرفش چیست 

 
 خندید و آرام تر گفت:

 
 خوشگل طلبت. موا س با . ب*و*سیه  -
 
 حتما وزیزم. فعال خداحافظ! -
 

وقتی گوشی را قطع کرد حالش خوب بود. گوشی هم خامو  شد. آن را داخل 
کیفش انداخت و فنجان تیره رنگ قهوه را برداشت. بوی خوشش وسوسه کننده 

همیشتته نبود، اما از خوردنش لذت برد. در حال  بود. هر چند که طعمش مثل
شت. انگار کمی گرفته بود. رها با تعجس  سارا برگ ناخنک زدن به کیک بود که 

 پرسید:
 
 چی شد؟ -
 

 سارا با چهره ای درهم گفت:
 
 مثل این که مشکلی پیدا کرده که نمی تونه بیاد. -
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 .اشکالی نداره. حتما حکمتی بوده. پس زودتر بدور بریم -
 

ستتارا بی میل ستتر تکان داد و فقط قهوه ا  را خورد. خیلی طول نکشتتید که 
ساب کردند و راه افتادند. هنوز به در پارکینگ نرسیده بودند که رها احساس  ح
کرد برای یک لحظه پرده ای ستتیاه مقابل چشتتمش آمد و رفت. اگر به موقع 

ازویش را دستتت ستتارا را نمی گرفت ستتقوطش حتمی بود. ستتارا با نگرانی ب
 گرفت.

 
 خوبی رها؟ -
 

 چند بار پلک هایش را به هم فشرد.
 
 نمی دونم چرا سرم گیج میره. -
 
 خس نمی خواد بیای پارکینگ. همین جا بشین من برم زود ماشینو بیارم. -
 

فقط تشتتکر کرد و ستتارا به ستتمت پارکینگ دوید. احستتاس گیجی و خمودگی 
ی کمی هایش بایستتتد. با بدبدتوجیبش بیشتتتر شتتد. نتوانستتت بیشتتتر روی پا

خود  را کنار کشتتید تا روی ستتکوی تعبیه شتتده کنج دیوار بنشتتیند، اما مثل 
کستتی که یک باره جان از تنش پر کشتتد تمام توانش از کف رفت و زانوهایش 



شکست. دستی محکم بازوهایش را گرفت تا زمین ندورد. صدای گنگی آمد 
 ز تار شد و در سیاهی کامل فرو رفت.اما حتی نتوانست سر برگرداند و همه چی

 
**** 

 
با بی حسی وجیبی پلک هایش را باز کرد. گیجی اولیه باوث شد احساس کند 
در اتاق خواب خانه خود  است، اما وقتی قلت زد و رو تدتی سرمه ای رنگ 

شد.  شد. نیم خیز  شیارتر  سر  پرید. هنوز لباس های م*س*ترا دید هو ی از 
ا دکمه های مانتویش باز بود که در مقابل آن اتاق و فضتتای بیرون تنش بود، ام

غریبه اصال اهمیتی نداشت. موهای پدش و پالیش را کنار زد و شالش را روی 
سلی کنار تدت  ست به و شت. د ضعف بدی دا شد.  شید و بلند  موهایش ک
گرفت. این چه وضعی بود! انگار حسابی کتک خورده بود و تمام تنش درد می 

ست و چند قدم رفت. توانش را با دیدن در نیمه باز  کرد. تمام توانش را به کار ب
 اتاق باز یافت. قدمی پیشتر رفت و صدا زد:

 
 سارا! -
 

اما قبل از رسیدن به در، شدصی در را کامل باز کرد و وارد شد تا رها شوکه از 
دیدن ناگهانی مرد مقابلش قدمی پس کشتتد و بی تعادل زمین بدورد. م ز  
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ثانیه ای یز زد و تمام تنش لرزید تا سورن اولین قدم را به طرفش برداشت  برای
 خود  را وقس کشید و جی  خفه ای از گلویش بیرون آمد.

 
 جلو نیا. -
 

سورن سر جایش ایستاد و نگاهش مثل سیدی داغ در چشم هایش فرو رفت. 
 ه ستترمرها با ترس و ب ش نگاهش کرد و فقط زمزمه کرد. خدایا چه بالیی دار

 میاد.
 

کم مانده بود از شدت ترس سکته کند. هنوز درگیری روز آخر را فرامو  نکرده 
شت را  سش گذا سا بود. هنوز حرف های وجیس و نگاه هایی که داغ تمام اح
یاد  بود. دست و پایش را جمع کرد و وقس نشست. سورن بی آن که نگاه از 

 ت:چشم های ترس خورده و پریشان او بگیرد، آرام گف
 
 آروم با ! باور کن کاریت ندارم. -
 

 با صدایی دو رگه از ب ش و ترس و خشم گفت:
 
 تو این جا چی می خوای؟ -
 

 لس سورن با پوزخندی کج شد.



 
 محش اطالوت میگم االن تو اتاق خواِب خونه منی. -
 

انگار باتوم برقی ستتر  کوبیدند. نگاه ناباور  در فضتتای غریبه چرخ خورد. 
می دید یا حقیقت بود؟ باز به خود  نگاه کرد. لبه  ب*و*سکا نمی فهمید.

به هم نزدیک کرد. دستتتت هایش می لرزید. تمام  های مانتویش را گرفت و 
تنش می لرزید. مقابل چشم های او، در خانه او، با این حال و روز نشسته بود 

 …و 
 

زی و وای که اگر ستتهیل می فهمید چه جوابی داشتتت بدهد؟! خدایا این چه با
شه  ست و گو ش سورن مقابلش روی زانو ن بدبدتی بود که گریبانش را گرفت؟! 

 مانتویش را گرفت. رها با حالتی وصبی پسش زد.
 
 چی از جونم می خوای؟ -
 

نگاه سورن شبیه یک معمای الینحل شده بود. سر در نمی آورد چه می خواهد 
 …یا 
 
 چه بالیی سرم آوردی روانی؟ -
 

http://www.roman4u.ir/


 کشید و با همان لحن آرام گفت:سورن دستش را وقس 
 
جی  و داد نکنی بهت میگم. خس؟ بودنت این جا اتفاقیه. من کاری بهت  -

 ندارم.
 

 رها به گریه افتاد. سورن کمی نزدیکش شد و گفت:
 
 …دستات می لرزه. بذار کمکت کنم دکمه هاتو ببندی و  -
 
 فقط بذار برم. بذار برم لعنتی! -
 

 ایش باال رفت.سورن وصبی بلند شد و صد
 
 میگم کاریت ندارم. چرا این جوری می کنی؟ -
 
عد میگی  - ته؟ ب یادت رف کاراتو  ته؟  یادت رف نداری؟ حرفای آخرت  کاریم 

 اتفاقی وسط خونه تم؟ مگه خونه ت پارک ملته که هر کی مجازه از  رد شه؟
 

 سورن دست روی زانویش گذاشت و به سمتش خم شد.
 



که دیدمت. چند نفر دورت جمع شده بودن. بی هو  توی پاساژ قرار داشتم  -
سهیلم  سم همرات نبود. موبایلتم خامو  بود. به  سط خیابون بودی. هیچ ک و
زنگ زدم جواب نداد. وسط خیابون ولت می کردم خوب بود؟ آوردمت این جا 
و فوری یه دکتر خبر کردم که گفت هیچی نیستتت و فقط ضتتعف کردی. دکمه 

 ن باز بود.های لباستم واسه همی
 

 ایستاد و با خشم گفت:
 
 اون قدرام که فکر می کنی پست نیستم خانم ابهر. -
 
را با غیظ و محکم کشتتید. انگار کمی قوت به تن رها بازگشتتت. ” خانم ابهر“

خو  باوری خوب بود تا جان بگیرد. یکی از دکمه هایش کنده شتتده بود اما 
ش و شتترم و وذاب می مرد. باقی را با دستتتی لرزان بستتت. داشتتت از زور ب 

تاپ بی در و پیکر م*س*تکا  ز به جای یک  نازک  مانتوی  ان بود و زیر این 
پلیور تنش بود تا خیالش راحت باشتتتد. حداقل نگاه او به نقطه ای از بدنش 

 …نیفتاده باشد اما 
 

 اشک هایش تندتر شد. با چشم دنبال کیفش گشت. سورن آرام گفت:
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صبان - شس و سوختن و رها! من اون  سر  ی بودم. حرفا و کارامو بذار پای همه 
 باختنم.

 
ستوهای قلبش روی تمام نقش بازی کردنش  سی از پ وقتی رها نگاهش کرد ح
را پوشتتاند. نباید این راز حاال لو می رفت اما حستتش را پس زد و باز در قالس 

 خود فرو رفت.
 
س - ستم. که گفتم دو سمتش که گفتم طالق بگیر پات ه دارم، اما  تتجز یه ق

وقتی دیدم با چنگ و دندون چستتبیدی به زندگیت، بی خیالت شتتدم. ستتدت 
بود. خیلی چیزا رو از دستتتت دادم که تو رو به دستتتت بیارم. حتی بابام ُمرد و 
نتونستتتم بیام زیر تابوتشتتو بگیرم ولی دردشتتو گذاشتتتم پای تاوان اشتتتباهم که 

سپارم سعی کردم ب شدم.  سته باوث مرگ حاجی  ست همون خاطره ناخوا ت د
 های قدیمی که تازه داره کهنه میشه.

 
یای خیس“مکث کرد. به چشتتم های خیس رها خیره شتتتد. این  همه ی ” رو

 کشید. به تلدی گفت: ب*و*سزندگیش را به کا
 
 ببدش منو. باشه؟ -
 

 لس های رها لرزید.
 



 فقط دست از سر زندگیم بردار سورن. همین! -
 

 لبدند تلدی زد.
 
 زدوا  می کنم.دارم ا -
 

شد که قابل  سر  رژه رفت. ته دلش خالی  سپیده در  سم  رها تکانی خورد و ا
 درک نبود. به سدتی گفت:

 
 سپیده حالش خوبه؟ -
 

شت که پیدا  شم او در گرد  افتاد. نه! دنبال چیزی می گ سورن بین دو چ نگاه 
 نمی کرد.

 
یه قرار بذاره تا  آخرین باری که دیدمش همون شس بود که اومدم از  بدوام -

 بتونم تو رو ببینم اما اون جوری شد.
 

 رها اشکش را کنار زد.
 
 سپیده دوستت داشت. چطور دلت اومد باها  اون جوری بازی کنی؟ -
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 سورن قدمی پیش رفت و مقابلش ایستاد.

 
من با اون بازی نکردم رها. هر چی بین ما اتفاق افتاد مقصر خود  بود. می  -

 …ی خوام. می دونست و تن به اشتباه داد و اال دونست تو رو م
 
 یعنی تو داری با یکی غیر از سپیده ازدوا  می کنی؟ -
 
 پس توقع داشتی که با اون همه دور زدنا  واشقش بشم؟ -
 
 خیلی بی انصافی و نامردی سورن. خیلی! -
 
 خود  می دونست رابطه م باها  معنایی نداره. -
 

 کرد برود که سورن گفت:رها سر تکان داد. پا تند 
 
سه. می تونی خونه بگی  - سم االن می ر شیه. آژان کیفت روی میز کنار جا کف

حالت بد بوده و یکی رستتوندتت کلینیک. بهتره استتمی از من نبری. به خاطر 
 خودت میگم.

 
 رها مکث کرد و به سمتش برگشت.



 
 چه رابطه ای با سهیل داری؟ -
 

 ه داد.سورن دست به سینه به کانتر تکی
 
 شریک جدید کاریشونم. نمی دونستی؟ -
 

 وا رفت و سر تکان داد.
 
 چرا با خانواده سهیل؟ -
 
چون مطمئنن و اسم و رسم دار. همین! ربطی هم به تو نداره چون اگه سهیل  -

 می فهمید کسی که تو گذشته زنش بوده، منم، روی خو  نشون نمی داد.
 

ان را درس می داد. دیگر چیزی نگفت پس فهمیده بود. انگار با سیاستش شیط
ید. همزمان آژانس هم مقابل پایش ایستتتاد. بی مکث  و از آن قفس بیرون دو
سوار شد. نگاه او را پشت سر  حس کرد. کا  این قصه همین جا تمام می 

 شد.
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سرمه ای رنگ و براق مانتوی رها  شتش را باز کرد. دکمه  در را به هم کوبید و م
ستش میان خط  شس لعنتی می کف د شده از آن  خطی های بدیه های یادگار 

 ”مشتمو بد جوری ُپر کردی وزیزم.“درخشید. لبش کج شد و گفت 
 

به سمت اتاق رفت. تنها جایی که چشمش دید تدت به هم ریدته بود و اتفاق 
ست.  ش شد. با زانو روی تدت ن ساوت پیش! لبدند  کم کم محو  یکی دو 

سته بو ش ست همان جایی که ن شت و خم در ستش را روی بالش گذا د. کف د
شتتد. وطر موهای او هنوز در مشتتامش ُپر بود. وطر تنش بی نظیر بود. شتتاید 

شت  ب*و*سکا سم برای این اتفاق بود. یک مرتبه ُم شنگ ترین ا یک رویا، ق
 ”لعنت به تو سورن! باز خریت کردی.“به تا  تدت کوبید و فریاد زد 

 
 حس پشیمانی و لذت سرگردان بود. سر  را در بالش فرو کرد. میان

 
*** 

 
شد. خود  را وقس  سینه  سینه به  صی  شد در ورودی پلکان را که باز کرد با 
ُسر  سر   شت  ستش را گرفت تا از پله کوتاه پ سریع مچ د سبحان  شید.  ک

 ندورد. همزمان صدای نگرانش را هم شنید:
 
 کجایی تو دختر؟ -
 



 با صدایی خفه گفت:
 
 …راستش … من  -
 

 سبحان او را با خود داخل کشید و با صدای بلند گفت:
 
 بچه ها یه تماس با سهیل بگیرید. رها اومد. -
 

به دو دقیقه نکشتتید همه بیرون آمدند و قبل از همه ستتتارا بود که با گریه در 
 آغوشش کشید.

 
 وای رها! داشتیم سکته می کردیم. کجا رفتی؟ -
 

هانی همه و این همه به هم ریدتگی رها مانده بود چه جواب دهد. دیدن ناگ
 دستپاچه ا  کرد. سبحان به مدد  آمد و تشر زد:

 
 سارا! ولش کن. رنگ و رو  پریده. -
 

 رها با نگرانی نگاهشان کرد.
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 سهیل نیومده؟ -
 

 سیمین با دلدوری و طعنه گفت:
 
یه خبر می دادی  - قل  حدا وات می کردی و  یه کم مرا یل بودی  به فکرستته

ِِ من!  وزیِز
 

شتند  سوخت. حق دا صورتش از خجالت  شه لبش را به دندان گرفت.  رها گو
 اما چه باید می گفت؟

 
 وذر می خوام. غرضی در کار نبود. -
 

 سارا معترض به لحن مادر  گفت:
 
 من که گفتم مامان چی شده. -
 

 سیمین است فاری زیر لس گفت و سر تکان داد.
 
 .. خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده واستخیلی خس. این جا نایستید. بیاید داخل -
 



سر  سبحان با نگاهی به رها  شت.  سالن برگ سمت  و خود  زودتر از همه به 
 تکان داد و گفت:

 
برو تو رها. ستتارا تو هم برو یه لیوان آب قند یا آبمیوه برا  بیار انگار حالش  -

 خیلی جا نیومده.
 

ر شد. با شرم خود  را کنار رها تازه متوجه تکیه کردن به او و نگاه پر اخم سح
 کشید و قبل از این که سارا برود گفت:

 
 ببدشید نگرانتون کردم اما میرم باال. -
 

تا ستتارا خواستتت حرفی بزند، ستتبحان اشتتاره کرد ستتکوت کند. فقط خود  
 گفت:

 
 حداقل صبر کن تا سهیل بیاد بعد برو. -
 

سمت پله ه صری به  شید مدت ا رفت. وارد خانه اما رها مدالفت کرد و با ببد
شوره بدی به جانش  شد. دل شتر  سینه ا  بی سنگین روی  شد انگار وزنه  که 
افتاد. اگر اتفاقی می افتاد صتتاف باید به قبرستتتان می رفت و خود  را زنده به 
گور می کرد. مانتویش را گوشه ای پرت کرد. هنوز تنش لرز  خفیفی داشت. 
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با این که سورن آرام بود اما چشم روی مبل نشست و زانوهایش را ب ل گرفت. 
های وحشتتی ا  را خوب می شتتناخت. انگار منتظر یک اوالن جنگ بود تا 
حمله کند، ولی آن همه تظاهر برای چه بود؟ اگر می خواستتت می توانستتت 

 …که
 

شقیقه هایش را محکم فشار داد و سر تکان داد. شاید واقعا سر وقل آمده بود و 
ر چند این خو  خیالی محش هم با دلهره همراه کاری به زندگیش نداشت. ه

ضر  شت یک معجزه بود. حا سهیل بازگ سالم به خانه  بود، اما همین که االن 
سال از ومر  ووض کند، ولی زمین و زمان از  ساوت را با چند  بود این چند 

 خاطر ببرد کجا بوده و یاد  دفن شود.
 

اخت و به در نگاه کرد. با صتتدای باز شتتدن در به خود  آمد. پاهایش را اند
شد.  سهیل خیره  شده بود نتواند تکان بدورد و فقط به  شوره و ترس باوث  دل

چشمش به او افتاد و ساکت شد. با ” رها“سهیل میان خانه ایستاد و تا صدا زد 
شید و زیر لس چیزی گفت که  صورتش ک ستش را روی  چند ثانیه مکث دو د

ا که سر پایین انداخت، مقابل پایش رها اصال نشنید. سپس به طرفش رفت. ره
 نشست. کمی نگاهش کرد و آرام و گرفته گفت:

 
 به من نگاه کن رها! -
 

 قطره اشکی که از چشم رها چکید، زبانش را هم باز کرد.



 
 …به خدا نمی دونم چی شد سهیل، فقط  -
 
 گریه نکن. فقط بگو کجا بودی. همین! -
 

شفته بازار بود. لبش را گاز گرفت تا صدایش آرام بود. به وکس چشمانش که آ
 اشکش دوباره نچکد.

 
 سارا رفت ماشینو بیاره که حالم بد شد. یکی کمکم کرد و رسوندم کلینیک. -
 
اون وقت توی اون خراب شده یه تلفن نبود که بتونی به من خبر بدی تا جون  -

 به سر نشم؟
 

 ت.با چشم هایی پر نگاهش کرد. سهیل بلند شد و کنار  نشس
 
 آخه یه زن پیدا نشد تو رو ببره که به سارا گفتن یه مرد بردتت؟ -
 

سهیل زل زد  شد. به  قلس رها برای لحظه ای نتپید. رنگ پریده ا  بی رنگ تر 
 و گفت:
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 به خدا نفهمیدم سهیل! -
 

سر رفت.  شم های رها  شید و چ سرد او ک ست روی گونه  شت د سهیل با پ
شید و به موهای شش ک صدایش در محکم در آغو ش چنگ زد. درد  آمد اما 

نیامد. صتتدایش می لرزید. انگار زیر حجم وظیمی از فشتتار نفس هایش به 
 شماره افتاده بود.

 
هزار جور فکر و خیال تو ستترم اومد رها. حال بدت، وستتط خیابون، یه مرد  -

 …غریبه و 
 

 صورت او را محکم به سمت خود چرخاند.
 
 م به تو آخر وزرا یلم میشه!این همه دلهره من و وابستگی -
 

آب دهانش را قورت داد و چشتتم بستتت. از ته دل خدا را شتتکر کرد. آن قدر 
محکم که دل رها لرزید. دستتت هایش را دور کمر او حلقه کرد و ستتدت به 
آغوشش چسبید. ترسی ته دلش بود که می خواست در حجم آغو  او پنهانش 

 ز سر  بر می داشتند.کند. ُگمش کند. شاید این دلهره ها دست ا
 

 به وسایل و خریدها نگاه کرد و بلند شد که سهیل دستش را کشید.
 



 دکتر اون جا چیزی بهت نگفت؟ -
 

 سر تکان داد.
 
 نه! -
 
 پس واسه چی چند ساوت نگهت داشته؟ -
 
 نمی دونم. -
 

 سهیل سر خم کرد و به چشم های او نگاه کرد که دا م در گریدتن بود.
 
 دکتر، خس؟صبح میریم  -
 

 چشم های رها به سمتش برگشت.
 
 مگه نمی ریم؟ -
 
 میندازیمش چند روز دیگه تا حالت جا بیاد. باید یه متدصص ببینتت. -
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 خودم می دونم واسه چی بوده. مهم نیست. -
 
 اینو دیگه من تشدیص میدم. -
 
 مسهیل! بریم و برگردیم یه چکاب کامل میدم. باور کن امروز فقط وقت نکرد -

از صبح چیزی بدورم. غروبم با سارا کلی لواشک و ترشیجات خوردیم، واسه 
همون حالم بد شد. ولی نذار دوباره این سفر وقس بیفته. اصال اون جا هم نه! 

 چند روز بریم شمال.
 

مانش بیقرار بود و لحنش گواه بزرگی از  گاهش کرد. چشتت یل طوالنی ن ستته
 خستگی و کالفگی بی حد و مرز .

 
 دونی خیلی به هم ریدته ای؟می  -
 
آره! خسته ام. دلم یه ذره آرامش می خواد. یه جا که هیچ کس دورمون نباشه.  -

 جایی که فقط تو باشی. نمی شه سهیل؟
 
 دلیلشو بهم نمی گی؟ -
 
خستتتگی دلیل نمی خواد. دلم بهونه می گیره. مثل یه بچه که خودشتتم نمی  -

 دونه چی می خواد و فقط ِنق می زنه.



 
 سهیل لبدند زد و به موهایش دست کشید.

 
 مثل بچه نه، تو خوِد خودشی! -
 

 رها دست او را گرفت و گفت:
 
 …اگه سرم گرم یه بچه بشه  -
 
رها! بچه دوای درگیری های تو با خودت نیستتتت. اول بفهم چته بعد دنبال  -

 درمونش با . سر تو گرم کارای دیگه کن.
 
 انشگاهم تموم شده همه چی بدتر شده.چه کاری آخه؟ از موقعی که د -
 
 مگه دنبال زدن گالری نبودی؟ -
 

شتنش را کرد. هر چند  سپیده افتاد. ته دلش آرزوی بازگ سم گالری که آمد یاد  ا
آن قدر دلدور بود که نمی دانستتت اگر دوباره او را ببیند چه واکنشتتی نشتتان 

 خواهد داد، اما دلش بودنش را بیشتر می خواست.
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 چیه؟ هان؟نظرت  -
 

 به سهیل نگاه کرد و گفت:
 
 تنها؟ حوصله شو ندارم. -
 
 با یه بچه حوصله ت سر جا  میاد؟ -
 

 با تمنا نگاهش کرد و گفت:
 
 آره. -
 
 قول میدم سال دیگه مفصل در مورد  حرف بزنیم. -
 

 با ب ش گفت:
 
 چرا نمی خوای یکی باشه که وقتی تو نیستی مثل خودت آرومم کنه؟ -
 
باید منو مطمئن کنی. حاالم واستتته این که بیشتتتر بهونه چون  - اول خودت 

 نگیری، برو وسایلتو آماده کن. تنبهت باشه واسه بعد از برگشتمون.
 



رها آهی کشتتید. ستتهیل وقتی نه می آورد دوختن زمین و زمان راحت تر بود تا 
س شت. انگار قرار بود به ب سفر دا ر تووض کردن نظر او. اما حس خوبی به این 

 آرامش بدزد که این قدر آرام شد. لبدند زد و سر خم کرد.
 
 باشه. هر چی تو بگی! -
 

**** 
 

 وقتی شماره پرواز اوالم شد، سهیل دست سبحان را فشرد و گفت:
 
 گفتم الزم نیست بیاید، االن این همه راه باید برگردید. -
 
وستتتک واستته فکر کن ما آژانس بودیم. منتها به جای کرایه، یه چمدون ور -
 من بیار!” سوسن خانِم “
 

سن خانم“از لفظ  سم واریه ای دختر ” سو شان گرفت. ا سبحان خنده  گفتن 
کش بود که هنوز سه چهار هفته ای تا به دنیا آمدنش باقی بود و اسمی نداشت. 

ش گفتن سبحان واکن” سوسن خانم“البته سحر هم با وسواسی وجیس در قبال 
 به بازویش زد و با خنده گفت: نشان می داد. سهیل ضربه ای
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 کم سحرو آزار بده برادر من. مگه مریضی تو! -
 

 سارا حرف سهیل را ادامه داد:
 
 وقتی بچه   از زور فشار سحر کج و کوله شد، درس وبرت می گیره. -
 

 سبحان با بی خیالی خندید.
 
خدا رو شتتکر هزار جور آزمایش کوفت و زهرمار گرفتن که حله. ستتهیل  -

 سک واسه وسل بابا یادت نره.ورو
 
 نمی گفتی هم تو اولویت بود. -
 

 سبحان چشمکی برای رها زد و با بدجنسی گفت:
 
سارا بیایم و حمادو  - سه همینم فقط اجازه داد من و  سینو یاد  رفته رها! وا یای

 پیچوند.
 

 رها خندید و سهیل گفت:
 
 برو شر به پا نکن سبحان! -



 
 به به! چه سعادتی! -
 
ضور ناگهانی  با شکر ح شنا قلس رها از تپش افتاد. خدا رو  صدای آ آمدن این 

ستش  شند. د شته با سورن آن قدر حواس همه را پرت کرد که توجهی به او ندا
ست  سینه رها گره خورد. نمی توان سهیل گره خورد، نفس هم در  ست  که در د

سر ات این همه اتفاق را خوشبینانه کنار هم بچیند. محال بود باز بودن فاق او از 
باشتتتد، اما دلش می خواستتتت خود  را به حماقتی محش بزند. به دروغی 
وانمود کند که می دانستتت فقط دروغ استتت. گیِج افکار  بود و اصتتال نمی 
شنید بین آن ها چه حرف هایی رد و بدل می شود که دست خیس از ورق سارا 

یبی سارا برق وجدستش را گرفت. تکانی خورد و به سمت او برگشت. چشمان 
داشتتتت. ابروهایش به هم نزدیک شتتتد و او لبدند زد. نمی فهمید منظور  
شده بود. وقتی  سد. انگار الل  سوالی بپر ست. زبانش تکان نمی خورد تا  چی
شد که  شبیه چرخ و فلکی تند  شت، دنیا  سورن برگ سمت  سارا به  سیر نگاه  م

بل سورن آن قدر در قالس داخل یکی از کابین هایش گرفتار شده بود اما در مقا
مان مرد جوان و  دت بود ه باور  ستت که  ته بود  تازه ا  خوب فرو رف نقش 
واشتتق پیشتته پر تس و تاب گذشتتته ی رهاستتت. هر چند در جو  و خرو  
درونی ا ، ثانیه به ثانیه ی شتتتس قبل را تداوی می کرد، اما  اهر فریبنده و 

تابی بود. هر چند که لبدند چستتبیده به لس هایش به آرامی یک ستتتاحل آف
 سونامی وحشتناکی در بطن آب های مجاور  پنهان بود.
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 راحت و بدون هیچ استرسی با رها احوال پرسی کرد و به سهیل نگاه کرد.

 
برای بدرقه یکی از دوستان اومده بودم که به دیدن اتفاقی شما ختم شد. نمی  -

 گیرم. دونستم امروز مسافری. البته دیدنتونم به فال نیک می
 

 ابروی سهیل باال رفت.
 
 چطور؟ -
 
 بعدا در مورد  صحبت می کنیم. -
 

 به سبحان نگاه کرد و افزود:
 
 شاید سبحان خان در جریان قرارت داد. البته اگه افتدار بدن. -
 

شت که  سهیل اطمینان دا شش نمی آمد، اما به  شر خو سبحان هنوز از این ب
 روی خو  نشان می داد.

 
 البته دادا  و خانمش زودتر باید برن تا پروازشون نپریده. در خدمتتم! -
 



 سورن وقس رفت و دستش را باال گرفت.
 
 وذر می خوام. خو  بگذره. -
 

سورن نگاه  شکر کردند. رها جرات نکرد به  سهیل با لبدند و رها با بدبدتی ت
کند، اما برق نگاه ستتتارا مثل یک تی  روی قلبش کشتتیده شتتتد. کا  همه 

صل می کرد.  ذهنیاتش صحبتی مف سارا  شد و بس! باید با  فقط درحد وهم با
ست تکان  شتند و د شان برگ سمت همراهان ستادند به  وقتی روی پلکان برقی ای
دادند. نگاه ستتورن و لبدند مرموز  حالش را بدتر کرد. فوری نگاه دزدید و 
سهیل گرفت. وقتی نگاهش کرد به اجبار لبدند زد.  ست به بازوی  شت. ذ برگ
شد و نزدیک تر  کرد. از فرو ریدتن این تکیه گاه  ست او دور کمر  حلقه  د
می ترسید. آن هم با تیشه ای که حس می کرد تمام ادوای کنار کشیدن سورن 

 در چشم هایش می بیند.
 

سهیل با تعجس  صندلی هواپیما تلفنش زنگ خورد.  ستن روی  ش به محش ن
 نگاهش کرد:

 
 چرا تلفنت روشنه؟ -
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در آورد. باز یک شماره ناشناس! لعنت به این شماره ها که اجازه نمی گوشی را 
دادند نفس راحت بکشد و حس می کرد باز انتهایشان به سورن می رسد. آرام 

 گفت:
 
 داشتم با مامان اینا حرف می زدم که یادم رفت خامو  کنم. -
 

ل خستتپس بی آن که جوابی به تماس دهد، تلفن را خامو  کرد و گوشتتی را دا
 کیفش انداخت. سهیل دستش را گرفت. اخم هایش را در هم کشید.

 
 باز که تو یدی! -
 

 آب دهانش را قورت داد و گفت:
 
 از ارتفاع وحشت دارم. -
 

سهیل دست دور شانه هایش انداخت و او را به سمت خود کشید. زیر گوشش 
 آرام گفت:

 
 ه.س چون سقوطت محالتا من ایستادم و بهم تکیه کردی از هیچ ارتفاوی نتر -
 
 …اما اگه یه روز دستای تو نباشه و  -



 
 اون روز سهیل نامی وجود نداره. به این شک نکن. -
 

شبدتی  شت. روی قله خو شانه او گذا سر  را روی  ست و  شم هایش را ب چ
ایستتتاده بود، اما از تکان گستتل های زیرین می ترستتید. انگار زندگیش روی 

ه این پس و پیش لرزه ها وادت می کرد و وجود  را کمربند زلزله بود و باید ب
با او بودن  ندازه  ثابت کند هیچ چیز ا تا  در زندگی ستتهیل محکم تر می کرد 
شاید دوباره باید با حماد حرف می زد. حتی در  ست.  سی نی سا برایش مهم و ا
با این فکر نفس راحتی کشتتید. حماد حتما مثل  باره ستتورن.  مورد دیدن دو

شه یاور   شی می همی سفر. فعال دلش رسیدن به آرام شد، اما بعد از این  می 
 خواست که خیلی وقت بود به دنبالش می گشت.

 
سبز و بی نظیری که در برابر  بود نگاه می کرد. تمام این  سر از تراس به منظر 
گاه لبدند به لس می آورد و روح متالطمش را در آرامشی بکر  زیبایی ها ناخودآ

ستتهیل از تمام این ها دوستتت داشتتتنی تر بود. تازه روی فرو می برد. حضتتور 
مه  قدر ه بان او درک می کرد. آن  تار مهر خو  دیگر زندگی را در چهره و رف
چیز خوب بود که در طول این یک هفته گذر زمان و شتتس و روز را حس نمی 
کرد. صتتبح تا بعد از  هر را به گرد  در شتتهر و مکان های توریستتتی می 

صی و زیبای هتل قدم می زدند. با وجود گذراندند و غر صا ساحل اخت وب در 
استتتدرهای ستتوپر الر  و امکانات فوق العاده هتل و حتی انتداب فضتتای 
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شنهاد تولیدر گفت  شان نداد و به محش پی سهیل هیچ تمایلی ن شده،  تفکیک 
ترجیح می دهد فقط از امکانات گردشکری شهر استفاده کنند. به همین خاطر 

 حشان گشتن و خرید کردن بود.بیشتر تفری
 
ه نرمی که روی گونه ا  نشتتستتت، لبدند به لبش آمد و به وقس ب*و*ستتبا 

 برگشت.
 
 کجا رفتی؟ -
 
 یه جای خوب! بعد می فهمی. بریم شام بدوریم؟ -
 

سوییت کوچک اما مجهزی بود. لباس  شت.  سر تکان داد و به داخل اتاق برگ
 . در همان حال هم پرسید:هایش را از داخل کمد برداشت تا بپوشد

 
 تو لباساتو ووض نمی کنی؟ -
 
 نه! یه کم خسته ام. خوابم میاد. -
 
 تو هر شس همینو میگی ولی تا دو، سه بیداری! -
 
 قرار شد روز من از خجالت تو در بیام. شس بروکس شه. -



 
 کی چنین قراری گذاشته؟ -
 

 تنش کرد.سهیل روی تدت به پهلو خوابید و آرنجش را تکیه گاه 
 
 تو فرض کن من با خودم. حرفیه؟ -
 

 رها مانتوی سفید و کوتاهش را برداشت تا بپوشد.
 
 تو زورگو یت؟ مسلمه که نه! -
 
خانمم! این تاپ قرمزت زیر مانتو تابلو ه. لطفا یا تاپتو ووض کن یا این مانتو  -

 رو نپو .
 

 رها بی مقاومت مانتو را در آورد و گفت:
 
 بازار کی به من نگاه می کنه با مانتو و شلوار؟ تو این آشفته -
 
 اتفاقا تو بیشتر جلس توجه می کنی. -
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 …دستت درد نکنه سهیل جان. یعنی  -
 

ستن دکمه های مانتو  شید. در حال ب سمت خود  ک ست و او را به  ش سهیل ن
 آبی رنگ او گفت:

 
شه نگاه یکی  - ا از این آدمیعنی این که تو فقط مال خودمی! دلم نمی خواد گو

 بهت بیفته.
 

دستتت دور کمر  انداخت و او را روی پاهایش نشتتاند. موهایش را پشتتت 
 گوشش زد و آرام گفت:

 
 تو که غیر از این نمی خوای رها. هان؟ -
 
 معلومه که نه! دیوونه شدی سهیل؟ -
 
آخه یه کوچولو حس کردم دلت می خواد از فضتتاهای پایین استتتفاده کنی و  -

… 
 
 نو با یه سری اوتقاداتی بزرگ کرد که جو گیر نشم.بابام م -
 

 سهیل با لبدند گفت:



 
 زیاده خواهم که روز به روز بیشتر می خوامت؟ -
 

ه ای کوتاه و تند به ب*و*سخنده آرام رها دلش را ُبرد. سر  پیش رفت که رها 
 لبش زد و بلند شد. سهیل با اخم گفت:

 
 چرا مثل جوجه نوک می زنی؟ -
 

 ا مرتس بست و شالش را روی موهایش کشید.موهایش ر
 
 چون دارم از گرسنگی پس میفتم. -
 

 سهیل بلند شد و گفت:
 
 جدیدا اشتهات باز شده رها. دقت کردی؟! -
 
آب و هوای خوب، خو  گذرونی اونم با یه آقای خو  تیا، خود به خود  -

 اشتهای آدمو باز می کنه دیگه.
 
 .من از همه لحاظ گفتم وزیز دلم -
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 رها با خنده نگاهش کرد. سهیل ابرویش را باال انداخت.

 
 می خوای قربون صدقه اشتهاتم برم؟ -
 

ست هایش را دور گردن او انداخت. وقتی در آغو   شت و د رها به طرفش برگ
 او فشرده شد، سر  را وقس کشید و گفت:

 
 به خدا صدای شکمم در اومده سهیل. -
 

 :سهیل شال او را مرتس کرد و گفت
 
 بعدا به حسابت می رسم. بیا برو. -
 

 در که باز شد رها با شیطنت گفت:
 
 حاال که من روتو کم کردم. -
 

سور  سان سمت آ سهیل برق زد و به طرفش رفت که رها با خنده به  شم های  چ
 دوید.

 



**** 
 
 خوشت نیومد از غذا؟ -
 

 به سهیل نگاه کرد و کمی از نوشابه ا  خورد.
 
 ود. زود سیرم کرد.چرا ولی سنگین ب -
 
 پس پاشو بریم. -
 

ست. گویا هفته ای  ست دلیل وجله او چی ست. می دان مدالفتی نکرد و برخا
دو سه بار در سالن های پایین برنامه های مدتلف برگذار می شد و از قضا آن 
شس هم شلوغ تر از همیشه بود. به سمت سهیل می رفتند که کسی سهیل را به 

ا تعجس برگشتتتند. مرد جوانی با  اهری متفاوت و استتم کوچک صتتدا کرد. ب
موهای بلند و فر با قدم هایی تند به طرفشان می آمد. سهیل با کمی دقت خنده 

 ا  گرفت.
 
 ببین چه سر و وضعی واسه خود  درست کرده پسره دیوونه! -
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سهیل را در آغو   صمیمت  ست. مرد جوان پیش آمد. با  شنا رها فهمید که آ
شهروز را نوه وموی مادری معرفی کرد. گرفت و خو  و  سهیل،  بش کردند. 

تا  ته  بان و الب با مردی چرب ز که  ید  تاه رها فهم ند برخورد کو مان چ در ه
حدودی بی حیا طرف است. چشمانش مثل یک آنالیزگر روی صورت و اندام 
شهروز بلند خندید  شش گفت.  سهیل چیزی زیر گو رها دور می زد تا باالخره 

 گفت: و بی مالحظه
 
 بیدود نبود دختر ومو رو پیچوندی سهیل! خس حق داشتی. -
 

غلیظی نثار  کرد که او ” خفه شتتو“ستتهیل چا چا نگاهش کرد و زیر لس 
 قاه قاه خندید. سپس رو به رها گفت:

 
 مشتاق دیدار بودم رها خانم. -
 

 رها لبدند زد و تشکر کرد. سهیل گفت:
 
 یه نوک پا می اومدی جشن خس. -
 
که می دونی من پامو تو جشتتنای جدا نمی ذارم. هی گفتم امل بازی در  تو -

 نیار. مگه حمومه که زنونه مردونه   کردید!
 



 …شهروز  -
 

رها میان تعجس خنده ا  هم گرفته بود. انگار فهمید دو مرد جوان دلشتتتان 
کمی گا زدن می خواهد که می دانستتت او جایی ندارد. بنابراین کارت را از 

سور رفت. به سهیل گر سان سمت آ شهروز به  فت و با وذر خواهی کوتاهی از 
 محش بسته شدن در سهیل محکم پشت شهروز کوبید.

 
 دهنتو نمی تونی ببندی؟ چرا انقدر دری وری میگی تو پسر؟ -
 
 خاک تو سرت! نمی دونست دیانا رو خوابونده بودی تو آب نمک؟ -
 
 فرض کن نه که می دونست. به تو چه آخه! -
 
اینا رو بی خیال! برو باال یه ستتاوت دیگه برنامه داره این جا. بیاید. برنامه    -

 فوله!
 
 می دونی که اهل دنس منس نیستیم. -
 

 شهروز نچ نچی کرد.
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 شما کی قراره آدم شید آخه؟ -
 
 هر موقع تو شدی. -
 
 پس اومدی تو این هتل واسه چی؟ -
 
شنهادی تور بود. قبال هم اومده ب - شتر از هتل پی ستم امتیازا  بی ودم می دون

 بی بند و باریا شه!
 
 برو بابا. از بس خری! از سبحان چه خبر؟ بابا شد باالخره یا نه؟ -
 
 خوبه! آره! یکی دو هفته دیگه جوجه شم دنیا میاد. -
 
 پس باالخره سوار سحر شد. -
 
 خفه شو شهروز. چرا این قدر چرت و پرت میگی؟ از کی این جایی؟ -
 
 هشت، نه ماهی هست، ولی ماه دیگه بر می گردم ایران. -
 
 چه وجس یه چیزی خسته ت کرد. -
 



خسته نشدم. آهو می خواد برگرده. منم نمی تونم همچین هلویی رو فعال بی  -
 خیال شم.

 
 سهیل با تعجس گفت:

 
 آهو کیه؟ -
 
 به قول بچه های پایین شهر، زیدمون دادا ! -
 

 سهیل خندید.
 
 د؟ نگو خنده م می گیره.تو و تعه -
 
شتتیش هفت ماهه باهاشتتم. خانم دکتریه واستته خود . فعال که همه جوره  -

 ساپورتم می کنه تا ببینم چی میشه.
 

سهیل با تاسف سر تکان داد و لس هایش را باال کشید که شهروز با بی خیالی 
 آدامسش را جوید.

 
 فکر کن دارم فکر می کنم با هم تفاهم داریم یا نه. -
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 هیچی نگم سنگین ترم. -
 
 حاال که دیدمت اینو بگم. یه مهمونی دارم. میای؟ -
 
 نه! -
 
 زهر مارو نه! چه سفتم میگه. -
 
 آخه مهمونیای تو جای منه؟ -
 
 یه بار اومدی مگه بد گذشت بهت؟ -
 

 گفت و کم مانده بود از خنده پس بیفتد. سهیل میان خنده ضربه ای پشتش زد.
 
 ن باشم لس به زهر ماری نزنم.خفه شو! تا م -
 
 جدی دیگه ندوردی؟ -
 
 اون شس تو و سبحان اغفالم کردید و اال منو چه به این آت و آش اال. -
 



قول میدم بیام ایران رات بندازم که الکل هشتتتاد درصتتتدم برات آب خنک  -
 که می کنی زن نباید جلو دستت باشه. م*س*تباشه. جوِن تو 

 
 ببند شهروز. -
 
بابا. حاال خار  از شوخی چهارشنبه مهمونی دارم. خیلی هم خاک تو خس  -

 سری نداریم. سر شس بیا و بعد شام برو.
 
 حاال ببینم چی میشه. -
 
 حاال ببینم نداره. شماره ت همون قبلی ست؟ -
 
 …آره ولی  -
 
 ولی نداره. بیا زنت ببینه فامیل های کالسم داری. -
 
 چه خودشم تحویل می گیره. -
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گه هم یکی از  - ته دی که اول هف بذاریم  یا قرار  گه؟ راستتتی ب دروغ میگم م
خواننده های توپ هم کنستترت داره آنتالیا. یکی از رفیقام برات بلیط جور می 

 کنه. من با آهوی وحشیم میام تو هم با خانمت بیا. بذار خو  بگذرونه بابا.
 
 کنسرت دوشنبه رو میگی؟ -
 
 آره! -
 
 کردم.خودم بلیط رزرو  -
 
 دمت گرم. حواست هست ها. -
 
 خیلی خس. حاال می بینمت. -
 
 فسق و فجور مهمونیو جمع می کنم، بیا، خس؟ -
 
 چرا گیر دادی به من حاال؟ -
 
 می خوام به اراذل اوبا  بگم فامیل درست درمونم دارم. -
 

 سهیل با خنده سر تکان داد.



 
 خیلی خوب. زنگ بزن آدرس بهم بده میام. -
 
 ول! به فرشته باالیی هم سالم برسون. ای -
 
 برو گمشو شهروز. -
 

 شهروز خندید و دستش را فشرد.
 

**** 
 

 کالفه لس تدت نشست و با استیصال گفت:
 
 کا  قوِل رفتن نداده بودی سهیل! -
 

 سهیل کتش را روی صندلی گذاشت و کنار  نشست.
 
 دوست نداری منم اصراری ندارم فقط بگو چته؟ -
 

 را روی بازویش کشید و گفت: کف دستش
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 پوستم خیلی التهاب داره. نمی دونم این دیگه چه مرضیه که ولم نمی کنه. -
 

ابروهای ستتهیل به هم نزدیک شتتد. به پوستتت او با دقت نگاه کرد. اثری از 
التهابی که می گفت نبود، فقط کمی قرمزی ناشی از فشار دست های خود  

 بود و بس.
 
 و هواست. چیزی که معلوم نیست روی پوستت.شاید به خاطر آب  -
 

 رها بلند شد و گفت:
 
نمی دونم. هر چی که هستتتت از چند روز پیش خیلی اذیتم می کنه. برم یه  -

 دو  بگیرم شاید بهتر شدم.
 
 خودتو اذیت نکن. اگه نشد نمی ریم. -
 

رها لبدندی زورکی تحویلش داد و به ستتمت حمام رفت. امروز برای دومین 
بود به آب ستترد پناه می برد، بلکه این خار  لعنتی از تنش بیفتد. از دیروز بار 

شد، اما این دو روز آن  شده بود. روزهای قبل هم کمی اذیت می  صبح کالفه 
 قدر اذیت شد تا اشکش در آمد و باالخره تاب خود داریش را از دست داد.

 



**** 
 

 شهروز دست سهیل را فشرد و گفت:
 
 اشتم ناامید می شدم.خو  اومدید. د -
 
 مطمئنی جای ما هست؟ -
 

 شهروز خندید.
 
آره بابا! فعال موزیک الیته و جو آروم. بچه ها خواستتتن شتتلوغ کنن خودم  -

 راهیت می کنم.
 

شان کرد. یک  سالنی در انتهای یک راهروی وریش راهنمایی سمت  سپس به 
ستیج  سط ا ر قم*س*تقی و موسی ر*ق* سالن مدور بود. دور تا دور بار و و

شهروز خیلی هم بیراه  سایل پذیرایی هم در تیررس نگاه همه بود. انگار  بود. و
 نگفته بود و واقعا مهمانی خاصی نبود.

 
گه بر می  - قه دی ند دقی بال آهو. چ فا. من برم دن ید لط پذیرایی کن از خودتون 

 گردم.
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 سهیل نگاهش را از جمعیت پراکنده گرفت و گفت:

 
 رو به کارت برس.باشه. ممنون. ب -
 

 شهروز که رفت، رها فوری گفت:
 
 وای سهیل این جا قراره دا م بایستیم؟ -
 

 سهیل با لبدند گفت:
 
 به این زودی خسته شدی؟ -
 
 تو اگه کفش پاشنه ده سانتی پات باشه خسته نمی شی؟ -
 
 خس نپو  وزیِز من! -
 

 رها با اخم گفت:
 
 ؟کی موقع خرید این کفشا انتدابشون کرد -
 



ستان این میزای  - سم دا شهروز اومد از  می پر صبر کن  من! ولی دو دقیقه 
 بدون صندلی چیه!

 
 رها با نگاهی به دور تا دور سالن گفت:

 
 کنار بارها صندلی هست. -
 
سر  به وقس  - ست.  سابی اون اطراف نی منم دیدم اما آدم خیلی درست و ح

 دند زد و گفت:برگشت و با دیدن میز و صندلی های کوتاه تر لب
 
 بفرمایید. گفتم مردمو سر پا نگه نمی دارن. -
 

 به سمت اولین میز رفتند. رها نشست و آخیشی گفت که سهیل خندید.
 
 خیلی تنبل شدی! -
 
 گرسنمم شده. -
 
با چنان غلظتی میگی که فکر می کنم اگه االن یه گوسفند سر ببرم و گوشتشو  -

 غذا رو نشون معده ت میدی.کباب کنم درسته می خوری، ولی فقط 
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  رفیت منم همینه دیگه. -
 
 نه خیر! جدیدا فقط دلت بهونه می گیره و اشتهات کمه. مشکوک شدی. -
 
 به چی اون وقت؟ -
 
 به معده ت مشکوکم! باید یه چکاب کامل بری که خیال منم راحت شه. -
 
 تو همیشه به همه چی مشکوکی. -
 
 بده دوستت دارم؟ -
 
 کنی نداشته باشی؟جرات می  -
 

 سهیل حبه انگوری داخل دهانش گذاشت و با لبدند گفت:
 
 روتو کم کن بچه! -
 

رها خندید و تکه ای از موز داخل دهانش گذاشتتتت. تعدادی غیر ایرانی هم 
میان جمع دیده می شتتد، اما معلوم بود اکثر میهمانان ایرانی هستتتند. شتتاید 



د، اما همین دور هم جمع شتتدنشتتان  اهرشتتان با فرهنگ داخل ایران م ایر بو
حاکی از آن بود که هیچ جای دنیا برایشتتان آستتمان شتتهر و دیار خودشتتان را 
نداشتتت. آب و خاکی که با بوی خون حصتتار امنیت دور خود کشتتید. گاهی 
شام می  شته وطن را به م ستر از آتش گذ شتگان بوی خاک تداوی خاطرات گذ

ید کمی بی وفا و بی معرفت رستتاند. بابا همیشتته می گفت نستتل جدید شتتا
باشند، اما ایرانی هستند و اگر جایی خلیج فارسشان را خلیج ورب تلفظ کنند 
با ُمشتتتت دندان در دهان گوینده خرد می کنند. فقط کا  به جای فرو کردن 
شود که  ساختند تا تربیت معرفت  یک ذهنیت در ذهن جوان، فرهنگش را می 

 را کسی شنیده بود.البته این روزها انگار حرف بابا 
 
 تو فکری وزیزم. -
 
شه ایرانیه. حتی  - ضی از حرفای بابا افتادم که می گفت ایرانی هر جا با یاد بع

 اگه خودشو به کوری تعصس بزنه.
 
 چی شد یاد حرفای حاجی افتادی؟ -
 
به  - یدا می کنن و حتی  یا می گردن همو پ یا ایران این که این جا و هر جای دن

 ا هم خو  بگذرونن.بهونه کوچیک ب
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 بله. بعضی حرفا رو باید با طال نوشت و قاب گرفت. -
 

 سپس جام سرخی را مقابلش گذاشت و گفت:
 
 حاال اینو بدور جیگرت خنک شه. -
 

 هم از لحن کالمش، هم از گیالس مشکوکی که او مقابلش گذاشت جا خورد.
 
 این چیه؟ -
 

 سهیل با لبدند کمی سر  را خم کرد.
 
 ل سبحان آب شنگولی. بدور که ضرر نمی کنی.به قو -
 

 چشم هایش از آن گشادتر نمی شد.
 
 سهیل! -
 
 .بدم بدوری م* *ر*و*بجونم. آبمیوه است بابا. تو یه درصد فکر کن من  -
 

 رها با تردید نگاهش کرد که سهیل خندید.



 
 این جوری نگاه نکن. می خوای اول خودم بدورم که خیالت راحت شه؟ -
 
 فقط تعجس کردم. مگه تو می خوری؟ نه! -
 
ستم. تو که دیگه باید فهمیده  - قبال یکی دو بار امتحان کردم ولی کال اهلش نی

 باشی.
 

 رها انگشت لس جام کشید و ابرویش را باال انداخت.
 
 واال من تا آخر ومرم نمی تونم تو رو بشناسم. مثل پیاز الیه الیه ای! -
 

 سهیل زیر خنده زد.
 
شبیه - سات خرجت ت سا شته رها. فکر کن من کلی اح شقانه ت منو ک ات وا

می کنم، تو میشتتی گلم، وشتتقم، بعد شتتما چی میگی در مواقع احستتاستتی؟ 
 ”پیازم!“
 

 رها خندید و گفت:
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 تو هم که فقط دنبال سوژه می گردی. -
 

ستتهیل با خنده ای دوباره ستتر تکان داد و جروه ای از آب میوه ا  را خورد. 
ذشت که شهروز همراه دختر بلوند و قد بلندی نزدیک شد. بیشتر کمی دیگر گ

از هر چیز اندام فوق العاده زیبایش در پیراهن طالیی و مشتتکی ا  به چشتتم 
 می آمد. بی نقص و زیبا!

 
سی در  شهروز بود. ح سیر نگاهش به همراه  سهیل نگاه کرد. م گاه به  ناخودآ

نوک کفشش را محکم به  دلش جوشید و اخم هایش را در هم کشید. با حر 
 ساق پای او کوبید. سهیل آخی گفت و نگاهش کرد.

 
 وزیزم پا بودها، نه تنه درخت! -
 

 رها با اخم و طلبکاری پرسید:
 
 کجا رو نگاه می کنی؟ -
 
 دوست دختر شهروزو. -
 
 سهیل! -
 



باور کن یکی از اصتتولی که شتتهروز باها  دوستتتاشتتو انتداب می کنه  -
 ریایی باشه ولی اندامش تاپ نباشه نگاشونم نمی کنه.اندامشونه. پری د

 
 خس به تو چه ربطی داره؟ -
 

 سهیل با خنده گفت:
 
 جریانشو بعد بهت میگم. االن اومدن. درست نیست. -
 

دیگر سوالی نپرسید و به محش رسیدنشان برخاست. شهروز مراسم معارفه را 
شیوه خود  انجام داد. آهو دختر خونگرمی بود. ا ست رها را به  سال ها نگار 

سدت بود. فقط در  سروت هنوز  سد، اما برای رها انس گرفتن یه این  شنا می 
ست.  سرخو  ا شد  شتر از آن که هیز با شهروز بی شت فهمید  ساوتی که گذ
سهیل هم  شاید به همین خاطر بود که  نگاه هایش بی پروا بود اما کثیف نبود. 

 به دووتش نه نگفت.
 

ضعف وجیبی ک شتر از چند تکه جوجه بدورد. با وجود  ست بی شت نتوان ه دا
بعد آن التهاب لعنتی امانش را برید. از شتتدت وذاب کف دستتت هایش ورق 
کرده بود. هیچ کاری هم نمی توانست انجام دهد. زود از خوردن دست کشید. 

  رف را کنار زد و بلند شد که سهیل پرسید:
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 کجا؟ -
 
 دستشویی. -
 
 باهات میام. -
 
 نیست سهیل، غذاتو بدور. الزم -
 

شد.  ست. همان موقع آهو هم نزدیک  سهیل اهمیتی به حرفش نداد و برخا اما 
انگار شتتهروز ستتفار  کرده بود تنهایش نگذارد که با تمام مشتت ولیتش از رها 

 غافل نمی شد. صدای  ریف و دلنشینی داشت.
 
 چیزی می خوای رها جان؟ -
 
 هداشتی کجاست؟نه! فقط ممنون میشم بگی سرویس ب -
 

 با لبدند گفت:
 
 خودم راهنماییت می کنم. شما غذاتونو میل کنید آقا سهیل. -
 



 …آخه  -
 

 شهروز جای رها کنار سهیل نشست و بازوی او را هم کشید.
 
 بشین یه دقیقه کارت دارم. آهو هوای رها رو داره. -
 

 با نگاه سهیل خندید و گفت:
 
 ببدشید رها خانم. -
 

 چار نشست و رها همراه آهو رفت.سهیل به نا
 

دست های داغش را زیر آب سرد گرفت. دلش می خواست چندین ُمشت آب 
سرد به صورتش هم بپاشد اما نمی شد. خدایا این دیگر چه دردی بود؟ با نگاه 

 دنبال دستمال گشت که آهو به ُرل دستمال ها اشاره کرد و گفت:
 
 خوبی وزیزم؟ چقدر ملتهبی؟ -
 

دره ای زد که از گریه بدتر بود. فقط تشکر کرد. آهو قدمی به طرفش لبدند مس
 رفت و با دقت نگاهش کرد.
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 می خوای بریم باال یه کم استراحت کنی؟ -
 
 باال؟ -
 
 آره! خونه م طبقه سوم همین جاست. -
 

خوب بود. حداقل می توانست صورتش را بشوید و کمی آب به سر و گردنش 
 یل دلدور شود.بپاشد، اما می ترسید سه

 
 ممنون. اجازه بده با سهیل در میون بذارم. -
 
 بریم باال تماس بگیر. -
 

دیگر مدالفت نکرد و همراه او به سمت آسانسور رفت. آهو دکمه طبقه سوم را 
 زد و با لبدند نگاهش کرد.

 
 تازه ازدوا  کردید؟ -
 
 دو هفته دیگه سالگرد اوله! -
 



 دو و سه باشی. زود ازدوا  کردی!فکر نمی کنم بیشتر از بیست  -
 
 به قول مامانم قسمت بود. -
 
 دوست بودید؟ -
 
 نه! خیلی سنتی ازدوا  کردیم. -
 

ابروی آهو باال پرید و همزمان به طبقه ستتوم رستتیدند. به او تعارف کرد بیرون 
 برود.

 
 جالبه. اصال بهتون نمیاد. -
 
 چی؟ -
 
 خیلی به نظر میاد همو دوست دارین. -
 
 وجیبه؟ -
 
 نه ولی دیگه ازدوا  سنتی خیلی قدیمی و منسوخ شده است. -
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شد  شت. وارد خانه کوچک او که  حوصله چک و چانه زدن با وقاید آهو را ندا

 با استیصال نگاهش کرد. آهو اتاق خواب را نشانش داد و گفت:
 
 برو اون جا یه کم رو تدت دراز بکش. -
 
 آب به سر و صورتم بزنم.ممنون. اگه بشه می خوام یه کمی  -
 
 گوشه سالن، در سمت چا دستشوییه. -
 

فقط تشتتکر کرد و به ستتمت ستترویس رفت. آب را که دید با حر  به ستتر و 
صورتش پاشید، اما انگار بدتر شد. مثل تشنه ای که آب شور و گرم می خورد 
و فقط وطشش بیشتر می شود. داشت گریه ا  می گرفت. کا  اصال نیامده 

 ل و روده ا  داشت به هم می پیچید که آهو به در زد.بود. د
 
 رها جان! موبایلت زنگ می خوره. -
 

با ستتر و صتتورت خیس بیرون آمد. وذرخواهی کوتاهی کرد و از مقابل چشتتم 
 های متعجس آهو گذشت. شماره سهیل بود.

 
 جانم! -



 
 کجا رفتی رها؟ -
 
 
 
 
 
 خونه آهو جان هستم. االن میام. -
 
 را؟ چیزی شده؟اون جا چ -
 
 نه! یه کم حالم بد بود، آهو لطف کرد اجازه داد تو اتاقش استراحت کنم. -
 
 مطمئنی رها؟ -
 
 آره، می خوای بیا این جا! -
 
 باشه. طبقه چندم؟ -
 

 رها به آهو نگاه کرد.
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 اجازه هست بیاد باال؟ -
 
 حتما وزیزم! -
 

کرار کرد. قطع که کرد آهو رها تشکر کرد و شماره طبقه و واحد را برای سهیل ت
 حوله ای به سمتش گرفت.

 
 حالت تهوع داری؟ -
 

شکمش  ستش را به  ست و کف د ش سر تکان داد. روی مبل ن رها با بیچارگی 
 کشید. آهو کنار  نشست و گفت:

 
من دارم پزشتتکی می خونم رها. بگو مشتتکلت چیه شتتاید دارویی تو خونه  -

 باشه که به دردت بدوره.
 

 شید و نگاهش کرد.نفس ومیقی ک
 
چند روزه یه التهاب خیلی بد به پوستم افتاده. اولش داغ میشم، بعدم خار   -

 جون به لبم می کنه.
 



 شاید آب و هوا اذیتت کرده. این جا یه کم مرطوبه. -
 
 نمی دونم! اولین باره که به این بال دچار نشدم. -
 
 هتر شدی.من قر  ضد حساسیت دارم. االن برات میارم. شاید ب -
 

شهروز با  سهیل و  سمت رفت.  صدای زنگ در به آن  ست اما با  گفت و برخا
هم بودند. رها بالفاصتتله شتتتالش را روی موهایش کشتتید و جمع و جورتر 
نشتستت. آهو خو  آمدی گفت و به ستمت اتاق رفت. شتهروز هم در پی او 
صورت نم دار  متعجس سر و  سمت رها آمد. با نگاهی به  سهیل به   رفت و 

 گفت:
 
 باز شروع شد؟ -
 

 سر تکان داد. اخم های سهیل در هم فرو رفت.
 
 پاشو بریم دکتر. -
 
 این جا سهیل؟ دکتر از کجا پیدا کنیم؟ -
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 مگه وسط بیابون گیر کردیم؟ -
 
 آخه تو کشور غریس؟ این موقع شس؟ -
 
 باالخره بیمارستان هست. بلند شو. -
 

 آهو با بسته ای قر  بیرون آمد و گفت:
 
ستراحت کنه،  - سهیل خان! اجازه بدید یه کم ا شده  ساس  احتماال یه کم ح

 این قرصم بدوره، اگه بهتر نشد من تو بیمارستان کار می کنم.
 

 سهیل با تردید به قر  نگاه کرد.
 
 چی هست؟ -
 
شه  - سیت با سا شبیه همون. اگه ح سیتریزین که حتما خوردین؟! یه چیزی 

 پزشک حتما باید ویزیتش کنه.برطرف میشه، اگر نه که یه 
 

 شهروز مداخله کرد.
 
 به آهو اوتماد کن سهیل! گفتم که پزشکی می خونه. -



 
شهروز چرت و پرت می گوید، اما گویا این بار الف نزده  سهیل فکر کرده بود 
بود. به ناچار حرفی نزد و رها قر  را خورد. چند دقیقه که گذشتتت احستتاس 

ضعف  ست اما  شت. انگار آهو فهمید که با لبدند نگاهش کرد کمی بهتر ا دا
 کرد.

 
 االن یه چیزی میارم بدوری. -
 

همان موقع موبایل شهروز زنگ زد. دلیل غیبتش را می پرسیدند. زود قطع کرد 
 و به سهیل نگاه کرد.

 
 بیا بریم خانما راحت باشن. -
 

 آهو گفت:
 
 م.نگران نباشید. چند دقیقه دیگه رها آماده میشه و میای -
 
 بهتره کم کم برگردیم هتل. بیرون منتظرم رها. -
 

 رها لبدند کمرنگی زد، اما شهروز معترض گفت:
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 چه خبره به این زودی سهیل! -
 
 حالش خوب نیست. اون جا راحت تره. -
 

 تا شهروز خواست حرفی بزند آهو گفت:
 
 اصرار نکن شهروز. رها واقعا تو موقعیت خوبی نیست. -
 

 را باال کشید. شهروز لس هایش
 
 خیلی خس! پس تا خانمت آماده میشه بریم پایین. آهو بیاید همون جا. -
 

دیگه به سهیل اجازه مدالفت نداد و او را با غرولند به دنبال خود  کشید. رها 
 کمی از آبمیوه ا  خورد و با خجالت گفت:

 
 شس تو هم خراب شد آهو جان. ببدشید. -
 
 ی؟اصال این طور نیست. بهتر -
 
 آره! ممنون. -



 
 خوبه. خس می خوای یه دست به سر و صورتت بکش که بریم. -
 
 الزم نیست. -
 

 آهو با کمی مکث کنار  نشست و گفت:
 
 یه سوال خصوصی ازت بپرسم؟ -
 
 خواهش می کنم. -
 
 حامله نیستی؟ -
 

 انگار برق سه فاز به تنش وصل شد، اما فورا و با قاطعیت گفت:
 
 نه! -
 

 آهو زیر خنده زد.یک دفعه 
 
 چه نه غلیظی! -
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 خس مطمئنم. -
 
 از کجا انقدر مطمئنی دختر خوب؟ شوهرت وقیمه یا خودت نازا؟! -
 
 فعال بچه نمی خوایم.… هیچ کدوم ولی خس  -
 
 اما من بهت مشکوکم. والیم بارداری یا حداقل آمادگی بارداری رو داری. -
 
 چطور مگه؟ چه وال می؟ -
 
 خار  بی دلیل پوستت، یه نوع وال م بارداریه. این التهاب و -
 

 رها با تعجس نگاهش کرد که آهو خندید.
 
هایی  - لت تهوع و بی اشتتت حا حاملگی فقط  گاه نکن. وال م  این جوری ن

 نیست. اینم یه نووشه.
 

 رها با گیجی نگاهش کرد.
 
 نمی شه.… آخه  -



 
 اب کردید.حتما راه کار طبیعی که بی اوتبارترین راهه رو انتد -
 
 سهیل دوست نداره دارو مصرف کنم. -
 
 خیلی اختیارت دست شوهرته ها. می دونستی؟ -
 
 من فکر می کنم احترامه. -
 
 حاال یه تست بده، به جایی بر نمی خوره. -
 
 ولی مطمئنم این موضوع نیست. -
 

 آهو کمی نگاهش کرد و با لبدند برخاست.
 
 صبر کن االن بر می گردم. -
 

طیل شتتکل ستتفید و آبی آمد. رها م*س*تو دقیقه بعد با یک بستتته رفت و د
 متعجس نگاه کرد.
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 این چیه؟ -
 
بیبی چک! در ورض دو ستته دقیقه می فهمی من اشتتتباه می کنم یا نه. حتی  -

 کیت خون هم دارم. بیارم؟
 

 رها خنده ا  گرفت. شوخی جالبی بود.
 
 حاال چه اصراری داری آهو؟ -
 
 یگه یه نی نی تو راه داری.نمی دونم. حسم م -
 
 آخه وقتی سهیل به هیچ وجه زیر بار نمی ره، چطور ممکنه؟ -
 
 یه مواقعی مردام سرشون کاله میره و خودشون نمی فهمن! -
 

حس تردید به جان رها افتاد. نگاهش روی بستتته مکث کرد. آهو بستتته را در 
 دستش گذاشت و خندید.

 
 منفیه. انقدر ناز نکن. برو نهایتا جواب -
 
 من مطمئنم منفیه. -



 
 حاال برو. -
 

 با تردید به آهو نگاه کرد و به سمت سرویس رفت.
 

چشتتم هایش آن چه را که می دید باور نداشتتت. انگار میان دره ای از مه معلق 
 بود. میان آن مه غلیظ هم فقط دو خط سرخ معلوم بود.

 
شتتویی انداخت و با دستتت هایی که به لرز  دچار بود، بستتته را داخل دستتت

سیفون را کشید. اشتباه شده بود. شک نداشت که اشتباه شده. قفسه سینه ا  
از جهش و هیجان قلبش به شتتدت تکان می خورد. انگار قلبش قصتتد بیرون 

 پریدن داشت. سریع بیرون رفت. آهو فورا پیش آمد و پرسید:
 
 چی شد؟ -
 

شنفهمید این ب ش لعنتی چرا یک دفعه به گلویش پرید  شم هایش ُپر  د. و چ
ستی اطمینان نکند، ولی  چرا به این دختر اوتماد کرد؟ قرار بود دیگر به هیچ دو

 دست او را گرفت و صدایش لرزید.… 
 
 اشتباه شده آهو، نه؟ -
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 پس حدسم درست بود. -
 

صدایش مثل جانش تحلیل  شت.  صورتش گذا شید و روی  ستش را پس ک د
 رفته بود.

 
 ه.امکان نداره. نمی ش -
 

 آهو بازویش را گرفت و او را روی مبل نشاند.
 
 چرا این قدر ترسیدی وزیِز من؟ نمی خوای بنداز . این که کاری نداره. -
 

رها حرف آهو را نمی فهمید. کال با وجود این بچه مشکل داشت و او حرف از 
 ِسقط می زد!

 
 فقط بگو امکان داره اشتباه شده باشه؟ -
 
 شتاد درصد به این تست اوتماد دارن.خس آره اما تقریبا ه -
 
 پس میشه. -
 



 می خوای مطمئن شی؟ -
 

 با تردید به آهو نگاه کرد اما سر تکان داد.
 
 آره. چطوری؟ -
 

سرنگ  سته کوچک و  سمت اتاق رفت. دقایقی بعد با یک ب شد و به  آهو بلند 
 آمد. کنار رها نشست و گفت:

 
که مشتتکوکه. از این تماستتا زیاد دیروز یکی از دوستتتام باهام تماس گرفت  -

صو  اون  ستو مد شه تو خونه بیبی چک دارم اما این ت سه همین همی دارم. وا
آوردم. اگه فقط پنج روز از ومر نطفه گذشتتته باشتته، با اطمینان صتتد در صتتد 

 نشون میده.
 

گاه رها دستش را وقس کشید. سهیل بچه نمی  دست یِز رها را گرفت. ناخودآ
 تحکم گفته بود. پس این قصه از کجا آب می خورد؟! خواست. این را با

 
 مگه نگفتی می خوای مطمئن شی؟ -
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ستش را گرفت.  صال نگاهش کرد. آهو لبدند زد و دوباره د ستی با بیچارگی و ا
 سوز  فرو رفتن سوزن در رگش کم بود، اما تاالپ و تلوپ قلبش زیاد.

 
 بس؟!چرا آرزو کرد فقط همه چیز یک اشتباه محش باشد و 

 
شید و نوک تیز و باریک نواری در ابعاد کوچک را به قطره  سرنگ را ک آهو اهرم 
های ستترخ رنگ خون آغشتتته کرد. چشتتم های رها روی نوار ستتفید رنگ 
میدکوب بود. نفسش داشت بند می آمد. انگار میان مکعبی از یز گرفتار بود. 

دو خط  هر ثانیه یک ستتاوت گذشتتت. خط ستترخ روی نوار حرکت کرد و باز
 متوالی تکرار شد.

 
سنگین! یک بهت آمیدته به ترس! یک  سکوت  سکوت دور  را گرفت. یک 

 ناباوری بزرگ!
 

یک والمت سؤال آن قدر داشت درونش رشد می کرد که شبیه داس ومل کند 
 و شاهرگ حیاتش را بزند.

 
 رها جان! خوبی؟ -
 

شده ا  از نواری که باز تحول وجیس درونش را ت شک  ایید می کرد به نگاه خ
 سمت آهو چرخید و بعد به تلفنش که زنگ می خورد.



 
 جوابشو بده و بگو ده دقیقه دیگه میری پایین. -
 

 اتوماتیک وار از حرف آهو اطاوت کرد.
 
 چرا نمیای خانمم؟ -
 
 اجازه میدی چند تا سوال از آهو دارم بعد میام. -
 
 اگه بهتر نشدی بریم دکتر. -
 
 قیقه دیگه میام.نه! خوبم. چند د -
 
 خیلی خس. منتظرم. -
 

 تلفن را که قطع کرد، آهو گفت:
 
تا قر   - ند  با چ چه نمی خوای الزم نیستتتت خودتو اذیت کنی.  ببین اگه ب

خیلی راحت می تونی خودتو خال  کنی. من می تونم برات تهیه کنم. انقدر 
 خودخوری نداره.
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ی سهیل محکم می گفت نمی شه آهو. نمی شه. من می خواستم ول… آخه  -

 نه. پس چطور ممکنه؟
 
بارداری  - تو اولین زنی نیستتتی که این طور غافلگیر شتتتدی، خیلی از زنا و 

ست  شون از همین اطمینان بی جای مرد به خود  بوده. من یه دو سته  ناخوا
داشتم که شوهر  فوق العاده شکاک بود. هر چی برا  توضیح می دادیم که 

زناشتتویی ممکنه باوث ایجاد نطفه بشتته، زیر بار نمی آقای محترم هر رابطه 
رفت. واقبت هم آزمایش دی ان ای داد تا تو کله ا  بره اون جیزی که تو م ز 
خراب اونه همه ولم پزشتتکی نیستتت. شتتوهر تو که مرد منطقی به نظر میاد. با 
هم به یه پزشک متدصص مراجعه کنید کامال قانعش می کنه که بچه دار شدن 

 سته به یک رابطه کامل نیست. متوجه منظورم هستی؟حتما ب
 

هنوز گیج بود، اما نه آن قدر که متوجه حرف های آهو نباشتتد. ستتر تکان داد و 
 بلند شد.

 
 من دیگه باید برم. -
 

 آهو هم به دنبالش برخاست.
 



هر کمکی از من بر اومد روم حستتتاب کن. حتی اگه بچه رو نمی خوای و  -
 مه، من می تونم کمکت کنم. خس؟!دوست نداری سهیل بفه

 
شالش داد و همراه آهو بیرون رفت. در  شفته ا  را زیر  سر تکان داد. موهای آ
 آسانسور که بسته شد، رها با صدایی که به زور از حنجره ا  در می آمد گفت:

 
 لطفا بین خودمون بمونه. -
 

 آهو لبدند زد.
 
شماره تلفن منم تو گوشیت  - شه.  شاید خواستیخیالت راحت با شته با    دا

 تصمیمی بگیری.
 

سیو کرد و میس  شی  سریع داخل گو شماره را  ست او داد. آهو  رها تلفنش را د
کالی هم روی همراه خود  انداخت. در آسانسور که باز شد سهیل و شهروز 
همان جا ایستتتاده بودند. ستتهیل با دیدن او ابروهایش به هم نزدیک شتتد و 

برگشت. آهو در کمال خونسردی لبدند زد و به رها نگاهش گذرا به سمت آهو 
 گفت:
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یه  - تا  یه قر  بدور  مل کنی  بازم اذیت شتتتدی و دیدی نمی تونی تح اگه 
 متدصص ویزیتت کنه.

 
انگار از همین حاال می دانستتت تصتتمیم این زن جوان چیستتت. رها لبدندی 

نی هو یعزورکی به لس آورد. دست او را فشرد و تشکر کرد. فشار اندک دست آ
 این که هنوز روی حرفش است. خداحافظی کردند.

 
 سهیل در حال باز کردن دکمه های پیراهنش پرسید:

 
 خونه آهو چه خبر بود؟ -
 
 هیچی! -
 
 به خاطر هیچی دل نمی کندی؟ -
 

روی تدت دراز کشتتید و حرفی نزد. بالشتتی را در آغو  گرفت و در خود  
اگر ستتهیل بشتتنود واکنشتتش چیستتت! جمع شتتد. ُمدام به این فکر می کرد که 

 اصال شاید تمام نه گفتن هایش برای غافلگیر کردنش بود اما نه! خنگ که نبود.
 

دستتت های او از پشتتت ستتر دور اندامش حلقه شتتد و در آغوشتتش فرو رفت. 
 چشم هایش را بست و آرام گفت:



 
 خوابم میاد سهیل! -
 
 نشنیدم. -
 

ش شتن با او را ندا سر گذا سر به  صله  شت که حو سکوت کرد. کمی گذ ت. 
 سهیل صورت او را به سمت خود چرخاند و آرام پرسید:

 
 چته؟ -
 

فقط ستتر  را تکان داد، اما نگاه ستتهیل به چشتتم های در گریز او چستتبید. با 
 تحکم گفت:

 
 یه چیزی تو چشات هست. خودت بگو تا مجبورت نکردم اوتراف کنی! -
 

 بی حوصله کنار  زد و گفت:
 
 خوابم میاد. گفتم که -
 

 سهیل کمی نگاهش کرد، اما دیگر اصراری نکرد و دراز کشید.
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 باالخره میگی امشس چته. اون وقت من می دونم و تو. -
 

اوتنا نکرد. بند لباسش را بست و پشت به او باز بالش را ب ل کرد. چشم هایش 
  را بست. دلش شور می زد. حالش ناگفتنی بود. مثل کسی که لحظه ای در او

 باشد و لحظه ای رو به سقوط. حسی آمیدته به غصه و لبدند.
 

کا  حداقل مادر بود تا می توانست حرف بزند یا یلدا. فقط یک زن که تجربه 
شانسی بود. باید این جا و دور از همه چنین اتفاق  شد. چه  شته با مادر بودن دا

را در  مهمی می افتاد. آن هم این طور وجیس و ناغافل! آهی کشتتید و ستتر 
 بالش پنهان کرد.

 
 خیلی نگذشته بود که تلفن سهیل زنگ خورد. صدای آرامش را شنید.

 
 چطوری سارا؟ -
 
- … 
 
 مرسی وزیزم. اونم خوبه. جات خالی! -
 

 با مکثی چند ثانیه ای صدایش کمی هیجان گرفت:



 
 جدی؟ ِکی؟ -
 

شنیدن خبر  سهیل حاکی از  شت. لبدند  وبی خرها با کنجکاوی به طرفش برگ
 بود.

 
ماس می گیرم. فعال  - هاشتتون ت با نه! خودم  بذار می بینم.  خس.  خیلی 

 خداحافظ.
 

 وقتی تماس قطع شد، رها آرام پرسید:
 
 چی شده؟ -
 

با  به او کمی خود  را باال کشتتید و در حال ور رفتن  با نیم نگاهی  ستتهیل 
 موبایلش گفت:

 
 بیدار شدی؟ -
 

چشم بست و رو برگرداند و زیر لس طعنه کالمش واضح بود. رها بی حوصله 
 گفت:
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 خس نگو! -
 

 سهیل با کمی مکث گفت:
 
ستا برام  - شم تو این س سبحان به دنیا اومده. قراره وک سن خانِم  سو سارا گفت 

 بذاره.
 

تازه در وجود  نبش گرفت.  موجی گرم و تند از دل رها گذشتتتت. حستتی 
ر خورد و پیراهن گاه روی شتتکم تدتش ستتُ ش را در ُمشتتت انگشتتتانش ناخودآ

 فشرد. ب ش دوباره در گلویش تازه شد اما غصه دار نبود.
 
 اوه، اوه! چه ُسرخه! -
 

سهیل با  شید.  سهیل ک ست  شی را از د سته گو ست و با حرکتی ناخوا ش رها ن
شت  تعجس نگاهش کرد، اما رها فقط به تصتویر کوچک نوزاد خیره شتد. انگ

ر شد. انگشتان ُمشت شده یز زده ا  را روی صفحه کشید و تصویر واضح ت
کودک کنار صتتورتش انگار قلس او را میان خود می فشتترد. بی اراده تصتتویر را 

 ید و زمزمه کرد:ب*و*س
 
 خدا رو شکر. -



 
 رها! -
 

 با ب ش و لبدند به سهیل نگاه کرد و گوشی را به سینه ا  چسباند.
 
 کا  بر می گشتیم. خیلی دلم می خواد ببینمش. -
 

 مشکوک برانداز  کرد. سهیل با حالتی
 
 هفته دیگه بر می گردیم. خوبی تو؟ -
 
 آره. به سارا بگو فیلمم از  بگیره برامون بفرسته. -
 

 سهیل خنده ا  گرفت.
 
 این پول ُسرخ دیدن داره؟ -
 

 رها دوباره به تصویر نگاه کرد و با حسی بی نظیر گفت:
 
 ازه؟سهیل؟ ببین چه نچطور دلت میاد به این فرشته کوچولو بگی پول ُسرخ  -
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 به نظر من که این شکلی بمونه رو دست سحر می ترشه. خیلی زشته! -
 

 رها معترض گفت:
 
 سهیل! نوزاد یه روزه است. مثل قرآن حرمت داره. -
 

شت. بالش را به حالت  شی را گرفت و روی میز کنار  گذا سهیل با خنده گو
 قبل برگرداند و دراز کشید.

 
 واب زده نشدی و احساسات زیاد کار دستت نداده.بگیر بدواب تا خ -
 

 رها همان طور نشسته بالش را در آغوشش فشار داد.
 
 تو بچه دوست نداری؟ -
 
 باز شروع کرد.… ال اله اال ا -
 
 چیو؟ -
 

 سهیل روی پهلو چرخید. چند ضربه آرام با انگشت به پیشانی او زد.



 
 زاحم نمی خوام.اینو فعال از بچه خالی کن. حاال حاالها م -
 

قلس رها تکان خورد. باز حس کرد در وجود  یک نبش می زند. چهره ا  
 جمع شد و با ناراحتی گفت:

 
 بچه نعمته. مزاحم چیه؟ -
 
 دست خدا درد نکنه. من فعال از این نعمتش نمی خوام. چه اصراریه؟ -
 
 دست من و تو نیست که میگی نمی خوام. -
 
 پس دست کیه؟ -
 
 خدا. -
 
 بر منکر  لعنت! ولی خدا گفته از تو حرکت، از من برکت. نگفته؟ -
 

این تحکم کالم سهیل دلش را خالی کرد. چرا این قدر مطمئن بود؟ در صورتی 
که در بطن او خبر دیگری بود. حرفی تا گلویش پیشتتروی کرد. شتتاید اگر می 
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ره اگفت دل خود  هم سبک می شد، اما تا آمد حرفی بزند موبایل سهیل دوب
زنگ خورد. َاهی گفت و دراز کشتتید. ستتهیل نگاهش را از او گرفت و تلفن را 

 جواب داد.
 
 به به! آقای پدر چطوری؟ -
 
 قربونت. تو نمی خوای برگردی؟ -
 

 سهیل خندید.
 
 چرا! چهارشنبه دیگه پرواز داریم. -
 
 خسته نباشی. یه ماه دیگه بمون. -
 
 دلت واسم تنگ شده؟ -
 
 ومدی خس!میگم زودتر می -
 
اتفاقا رها هم دوست داره زودتر سوسن خانم زشتتو ببینه، اما پرواز تور هفته  -

 دیگه است.
 



 هه هه هه! خواستگارا  از حاال صف کشیدن. -
 
 البد کورن! دادا  چی کار کردی؟ این چرا انقدر زشته؟ -
 
 از احساسات منفجر نشی سهیل! به تو هم میگن ومو؟ -
 
ای خون و ناموس اومد وستتط. شتتوخی می کنم. ستتایه تون ای جانم. دیگه پ -

 یه خانم دکتر غرغرو شه مثل خود سحر.… باالی سر  باشه و ایشاا
 
 ببینمت حالتو جا میارم. میگم سهیل کا  زودتر بر می گشتی! -
 
 چرا؟ مشکلی پیش اومده؟ -
 

سبحان با کمی مکث، با لحنی که انگار نمی خواست کسی دور و بر  بشنود 
 فت:گ
 
 واسه سارا خواستگار اومده. -
 

 سهیل خندید.
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 خس به من چه. -
 
 مرگ! همه   می خنده. -
 
 خس چی کار کنم؟ -
 
 سورنه! -
 

 خنده سهیل بند آمد و نیم خیز شد.
 
 کی؟ -
 
 سورن بابا. سورن حیاتی. -
 

 لس تدت نشست و گوشی را دست دیگر  داد.
 
 یعنی چی؟ ِکی؟ -
 
شما راه - شدید تو محوطه فرودگاه با من حرف زد. انگار تو همون روز که  ی 

برنامه   بوده با تو حرف بزنه. البته شواهد و قرا ن میگه خیلی وقته رابطه دارن 



یم با قم*س*تبا هم. محترمانه زدم تو پوز ، ولی پرروتر از این حرفاس. رفته 
 حا  بابای محترم حرف زده.

 
 خس؟! -
 
 یگم یه چیزی می شنوی.خیلی زرنگه سهیل! یه چیزی م -
 
 آسمون و ریسمون نباف سبحان. اصل قصه رو بگو. -
 
انگار نشسته با خود  یه طرح بی نقص زده. تو باورت میشه همه اینا اتفاقی  -

 باشه؟
 
 منظورت چیه؟ -
 
 رها کنارته؟ -
 
 آره خس! چطور؟ -
 
 باشه برگشتی در مورد  مفصل حرف می زنیم. -
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شد و داخل ب سورن سهیل بلند  سم  گاه ا الکن رفت. بی آنکه بداند رها ناخودآ
 را میان مکالمه هایشان شنیده و همین باوث اشتباهش شده است.

 
 اومدم بیرون. بگو! -
 
بابا با نامزدیشتتون موافقت کرده. واستته رفت و آمدشتتونم یه محرمیت موقت  -

 خوندن تا مثال شمام تو جشن باشید.
 

یه داد. لباس تنش نبود و هوای خنک ساحل سهیل با تعجس به دیوار سنگی تک
 باوث شد کمی در خود جمع شود.

 
 به این زودی؟ بدون هیچ تحقیق و حرف خاصی؟ -
 

 سبحان با حر  گفت:
 
بدبدتی من اینه که حرف تو گو  هیچ کس نمی ره. بهت گفتم حس خوبی  -

سته چند ماه صادیش خوبه. همین که تون شم اقت سره ندارم، گفتی  ره  هبه این پ
چند ستتاله بره خود  مهر تاییده. بابا هم یه جور دیگه همینو در مورد دختر  
میگه. مادرمونم که هیچی. بیشتر از سارا خاطرخواه قد و باالی این پسره چشم 

 رنگی شده.
 



دمال و اموال با زندگی فرق می کنه. تو شتتراکت با ستتورن پول وستتطه چه  -
 ربطی به خانواده داره.

 
به حا  بابات بگو که میگه این پستتره اگه قابل اطمینان نیستتت، چرا اینو بیا  -

شتتما باها  شتتریکید؟ حاال خیلی چیزای دیگه هم هستتت که نمی خوام تو 
 سفر اوصابتو خرد کنم. فقط اگه تونستی زودتر بیا.

 
 سهیل دست به پیشانی ا  کشید. نفسی گرفت و گفت:

 
سر خیلی خس! حاالم اتفاقی نیفتاده. یه دوره - شاید واقعا پ  کوتاه نامزد بمونن 

 به درد بدوری باشه.
 
داد از این خو  بینی شتتما. حاال باید چهار چشتتمی مراقس باشتتم که دل و  -

 دین رفته سارا خانم داغمون نکنه.
 
 سبحان! پدر شدی، مراوات کن. -
 
سیله بدرم. فعال - سرم اومدم پایین یه خورده و سارا داره میاد. خیر  شه بابا.   با

 کاری نداری؟
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سن  - سو سون.  سالم بهش بر صحبت کنیم.  سحر  صبح زنگ می زنم با  نه! 
 . راستی اسمش چی شد؟س*و*سخانمتم ب

 
 سحر میگه وسل، من میگم مربا! -
 

 سهیل خنده ا  گرفت.
 
 دو دقیقه پیش حر  می خوردی برادِر من. -
 
سن - سلم باید بیاد رو  سیده و کولی  گ قبرمبی خیالی طی نکنم که به چهل نر

 بگیرم ازم.
 
 ش. فعال خداحافظ..س*و*سمزخرف نگو. ب -
 

 گوشی را قطع کرد و سریع به داخل بازگشت. رها با دیدنش نشست و پرسید:
 
 چیزی شده سهیل؟ -
 

 سهیل نگاهش کرد و سر باال انداخت.
 
 مهم نیست. بگیر بدواب. -



 
 رها با کمی تردید دل به دریا زد و پرسید:

 
 شراکتی با این پسره دارید؟شما چه  -
 
 کدوم پسره؟ -
 
 همون که تو فرودگاهم دیدیمش. احساس کردم سبحان از اون حرف می زد. -
 

 سهیل دراز کشید و با دو انگشت پشت پلک هایش را ماساژ داد.
 
صر داره از  حمایت می کنه. ما  - سم قم شرکت برون مرزی به ا تازه کاره. یه 

 هم باها  شریک شدیم.
 
 روی چه حسابی بهش اوتماد کردین؟ -
 

 دست سهیل پایین افتاد و نگاهش قلس رها را به بازی گرفت.
 
 تو در مورد کار ما چی می دونی که روی اوتماد به سورن حساس شدی؟ -
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 حساس نشدم. اصال منو چه به ا هار نظر. -
 

 تا خواست در برود سهیل بازویش را کشید و خود  هم صاف نشست.
 
 ا خیلی وقته یه چیزایی تو ذهنم ویراژ میده که هیچ خوشم نمیاد ازشون.اتفاق -
 
 چی؟ -
 
 تو چشمای من نگاه کن رها. -
 

 رها با استرس نگاهش کرد و سهیل گفت:
 
 سورنو از ِکی می شناسی؟ -
 

 تا رها خواست حرفی بزند، سهیل مانع شد.
 
 ه؟قبل از این که تو مراسم ختم پدرت بیاد می شناختیش، آر -
 

زیر نگاه نفس گیر ستتهیل حال غریقی را داشتتتت که راهی برای نجات نمی 
یافت، مگر این که از زیر این مو  سهمگین رها شود. دست به صورتش کشید 

 و با بدبدتی زمزمه کرد:



 
 آره! -
 

 نگاه تند و وصبی سهیل باقی مانده توانش را گرفت و با تضرع گفت:
 
 چرا این جوری نگام می کنی؟ -
 
 دلیل نگفتنت چی بود؟ -
 

 لبش را گاز گرفت و به سدتی گفت:
 
 …یعنی … خس  -
 
 ِمن و ِمن نکن رها. درست حرف بزن. -
 
 …بابام می شناختش. حتی حمادم  -
 
 تو از کجا می شناسیش؟ -
 

 رها بی اراده به اولین بندی که راه نجاتش شد را کشید و گفت:

http://www.roman4u.ir/


 
 نامزِد سپیده بود. -
 

 ره و چشم های سهیل ت ییر کرد.یک دفعه حالت چه
 
 چی؟ -
 

قس می  باز هم راز خود  را و تادن این راز  که بیرون اف رها بی خبر از این 
 اندازد گفت:

 
یه مدت با هم محرم بودن. من خبر نداشتتتم تا ستتپیده قبل از رفتنش بهم  -

 گفت.
 
 خس! -
 

 رها آب دهانش را قورت داد و سر تکان داد.
 
طه شون نمی دونم، ولی سپیده می گفت به خاطر پول بهش چیز زیادی از راب -

نزدیک شتده و بعدم همه چیو به هم زده. احستاس کردم ستارا یه حستی بهش 
 …داره. یعنی اون روز تو فرودگاه 

 



سهیل بلند شد و شروع به قدم زدن کرد که رها ساکت شد. زیر لس با خود  
شنید. رها خود  را کمی ج ست او را حرف می زد که رها نمی  شید و د لو ک

 گرفت.
 
شما داره  - شراکت با  سهیل. نمی دونم چه هدفی از  ستم  بهش خو  بین نی

 …ولی در مورد سارا و اون پشت پایی که به سپیده زد، نگرانم کرده. مبادا که 
 
تو این دو ستته هفته ای که ما نبودیم از ستتارا خواستتتگاری کرده. ستتبحان به  -

شون بدبین بود. می سن.  رابطه  شنا ست همو می  گفت احتماال چند وقتی ه
 قضیه تا محرم شدن موقتشون جدی شده.

 
چشتتم های رها به لس های او چستتبید. کم مانده بود نفس کشتتیدن هم یاد  

شد  سورن در ذهنش اکو  صدای  ولی نگفت با ” می خوام ازدوا  کنم“برود. 
. چیز را تمام کند سارا. حتما منتظر این غفلت و دور بودنشان شده بود که همه

سر در آوردنش از خانه او  شاید آن حال بد  و  صال  صال نتوانست … ا وای! ا
این پازل را کامل کنار هم بچیند. از تصتتویر شتتیطان در پشتتتش ترستتید. تمام 
ذهنیات ستتیاهش را خط زد. ورود  را به ذهنش ممنوع کرد. کا  همه یک 

 اتفاق باشد.
 

 و به رها نگاه کرد.سهیل کالفه دست به صورتش کشید 
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 باید فردا برگردیم. باید بفهمم داستان چیه. -
 

به موهایش چنگ زد و دستتت به کمر پشتتت به رها مقابل بالکن ایستتتاد. دلش 
یک نز ستتیگار می خواستتت که به رها قول داده بود در این ستتفر کامل ترکش 

 کند.
 

سته بود  ش سینه ا  ن سی روی  و اجازه سینه رها خس خس می کرد. انگار ک
 نمی داد راحت تنفس کند.

 
ستتورن و ستتارا! این چه وذاب الیمی بود؟ این چه تاوانی بود؟ تا ِکی قرار بود 
سم  سینه ا  بر می آمد. ا شتباه و خامی ا  را بدهد؟ نفس ذره ذره از  تاوان ا
ستتورن هم مثل ستتایه مرگ ستتنگین بود. چطور می خواستتت ومری مقابل 

د! یعنی روزگار این قدر بی رحم بود که چوب چشمش بنشیند و بی تفاوت باش
 هایش را فقط الی چرخ زندگی و خوشبدتی او بگذارد؟

 
شد. تنش  سر  پایین خم  ست هایش را از دو طرف الی موهایش فرو برد.  د
سوزن کرد.  سوزن  ستش را  شنایی می رفت. باز حس التهاب پو رو به داغی آ

ی شکست و احساس م کف دستانش را روی پوستش کشید. ب ضش بی صدا
شاید تلقین بود، اما  کرد حاال دل و روده ا  هم به تکاپو افتاده و لج کرده اند. 

 نتوانست بنشیند و به سمت سرویس دوید.



 
شته لعنتی بیز  شید. این حال بد هم مثل این گذ صورتش پا شت آب به  چند ُم

د ای بلندلش چسبیده بود و باال نمی آمد. چند ضربه محکم به در خورد و صد
 سهیل را شنید.

 
 درو باز کن ببینم رها. چت شده؟ -
 

اشک هایش تند تند چکید. کا  می فهمید بین سبحان و سهیل چه رد و بدل 
شد. شاید باز به جای پیش انداختن سپیده همه حقیقت را می گفت، اما انگار 
ضربه  صدای  صدا کرد و باز  شتند. از ته دلش خدا را  ستیز دا صد  همه چیز ق

 محکم سهیل به در آمد.
 
 باز کن این لعنتیو رها! -
 

دوباره به صورتش آب پاشید. چشم هایش را محکم فشار داد. خود  را کنار 
 در کشید و دستگیره در را فشرد. سهیل وصبی نگاهش کرد.

 
 این چه سر و وضعیه؟ -
 

 دستش را کنار زد و بی حال گفت:
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 حالم بده سهیل! تو رو خدا ولم کن. -
 
 چرا این روزا همه می خوان منو بپیچونن؟ چرا درست حرف نمی زنی؟ -
 

 لس تدت نشست و با صدایی تحلیل رفته گفت:
 
چی بگم آخه؟ از نامردی یه ووضی که سپیده رو بدبدت کرد و حاال راحت  -

 داره زندگیشو می کنه؟
 
ن. روزی هزار نفر تو مملکت دارن از هم جدا میشتتن و دوباره ازدوا  می کن -

خوشبدت تر از قبل هم میشن. تو باید واسه همه تس کنی؟ اصال االن سپیده 
 کجاست؟ تو می دونی راحت تر از سورن نیست؟

 
 رها برآشفت و گفت:

 
 تو چرا سنگ اونو به سینه می زنی؟ -
 
 از کجا معلوم سورن به سارا دلیل واقعی جداییش از سپیده رو نگفته، هان؟ -
 



شد  ساکت  سورن رها یک دفعه  صورت برافروخته او زل زد. ممکن بود  و به 
 راستش را گفته باشد؟!

 
 جوابمو ندادی؟ -
 
 اگه اصال نگفته باشه چی؟ -
 
یعنی اون قدر احمقه که بدواد موضتتوع به این بزرگی رو پنهان کنه؟ مطمئن  -

با  بفهمم قصد و غرضی از نزدیک شدن به سارا داشته باشه نمی ذارم یه آب 
 و  پایین بره. باید بذاره از مملکت بره.خو  از گل

 
رها کف دستتتش را به پیشتتانی ا  فشتترد. ستتر  از این همه فشتتار در حال 
متالشتتی شتتدن بود. خار  لعنتی پوستتتش هم انگار قرار بود تا مرز جنون و 
سهیل  شد و فوری یکی را خورد.  شاند . یاد قر  ها افتاد. بلند  دیوانگی بک

تا رها روی تدت دراز کشتتید. حاال لرز هم گرفته همین طور نگاهش می کرد 
سهیل کالفه در  شرد.  صورتش را به بالش ف شید و  بود. پتو را تا زیر گردنش ک

 سمت دیگر تدت نشست و به طرفش خم شد.
 
 خوبی رها؟ -
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 با ب ش نگاهش کرد.
 
 نه! -
 

 سهیل موهای خیس او را از روی صورتش کنار زد و آرام تر گفت:
 
ضاوت برای برگردیم  - شکالت دیگران ق ست م شه. قرار نی همه چی معلوم می

 خوب یا بد بودنشون باشه. خس!
 

 سر  را تکان داد و چشم هایش را بست.
 
 می خوام یه چیزی بهت بگم. -
 
 خس بگو! -
 
 االن نمی تونم. فقط یادت باشه که خیلی دلم می خواد زودتر بفهمی. -
 

 کرد.سهیل کنار  دراز کشید و او را ب ل 
 
 بگو رها. -
 



 …نمی دونم چطوری ولی  -
 
 در مورد ساراست؟ -
 
 خودمون. یعنی یه اتفاقی افتاده.… نه  -
 
 خیلی خس. فرصت زیاده فعال خودتو اذیت نکن. -
 

 ه ای روی موهای او زد.ب*و*سنفس ومیقی کشید و 
 
م این نتو بدواب. من میرم بیرون ببینم می تونم کاری کنم یا نه. دیگه نمی تو -

 جا بمونم. شاید واقعا سارا از هیچی خبر نداره.
 

رها پلک هایش را محکم روی هم فشار داد. کا  می شد دنیا را در همان سه 
هفته نگه دارد. چرا این قدر ُومر خوشتتی هایش کوتاه بود؟ ستتهیل بلند شتتد و 
 چند دقیقه بعد بیرون رفت. رها غلتی زد و بالش را محکم ب ل کرد. باز نبش
آشنای چند ساوته پیش در تمام وجود  می زد. نبضی که هنوز جان نداشت 

 اما شاید معجزه ای ناشناخته برای زندگیش بود.
 

**** 
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کیک در گلویش شتتبیه قلوه ستتنگ های خورد شتتده پایین می رفت. اولین بار 
نبود ستتهیل این طوری زل می زد. انگار منتظر و طلبکاربود. با این تفاوت که 

می زد. جروه ای از چای را خورد تا راه گلویش باز شتتود و بعد وقس حرفی ن
 رفت. باالخره سهیل به زبان آمد.

 
 آخرین صبحانه تو این جا کامل بدور. بعد از  هر پرواز داریم. -
 
 می دونم. میل ندارم. -
 

 سهیل جروه ای از آب میوه ا  را خورد و از باالی لیوان نگاهش کرد.
 
 .خس پس می شنوم -
 

 دلش ُهری پایین ریدت.
 
 چیو؟ -
 
 همونی که دیشس می خواستی بگی و نگفتی. -
 

 نگاهش را پایین انداخت.



 
 مهم نیست. -
 

بود! شاید مهم ترین اتفاق زندگیش. قشنگ ترین حسی که یک زن می توانست 
تجربه کند. زیباترین خاطره ای که با واکنش همستتر  ببیند اما نه با این حال. 

 ران و مقابل چشم های طلبکار و تا حدودی بی حوصله او.وسط رستو
 

 سهیل لیوان را روی میز گذاشت و کمی به سمت او متمایل شد.
 
اگه دیشس بهت پیله نکردم واسه این بود که نه حال تو به جا بود و نه حوصله  -

 من.
 

باز دلش بنای تپیدن گذاشت. یک ترس مبهم و زیر پوستی آزار  می داد. این 
ست به  که ضاع و احوال غریس پیش آمده هم د سهیل کودکش را ندواهد و او

سناکی بگیرد. به همین خاطر  صمیم تر ست ذات کمی خودخواه او دهد و ت د
 آرام و محتاط گفت:

 
 …اون قدر مهم نیست که  -
 
 هر چی هست بگو. -

http://www.roman4u.ir/


 
 از دنده زورگویی بلند شده بود. کفر  در آمد و سر  را وقس کشید.

 
 پشیمون شدم.اصال  -
 
که من  - نه حاال  ید فکر این جا رو می کردی.  با باز کنی  لس  که  بل از این  ق

 تصمیم می گیرم حرفتو بشنوم یا نه.
 
 …خیلی زورگویی سهیل. اصاًل  -
 
مِن زورگوی بی حوصتتله از حرف نصتتفه نیمه متنفرم. یعنی تو این یه ستتال  -

 نفهمیدی؟
 
به جایی نمی رسه، قراره من بشم کوتاه بیشتر از اون فهمیدم هر وقت دستت  -

 ترین دیوار و فشار حرصت روی سرم خالی شه.
 
 االن مثال لج کردی؟ -
 

 رها بلند شد و گفت:
 



نه! تصتتمیمای تو اون قدر محکمه که جایی برای نظر من هم نمی ذاره چه  -
 …برسه لجبازی و اال االن این جا نمی ایستادم و 

 
ل به هم لبش را گاز گرفت و باقی حرفش را با نزدیک شتتتدن ابروهای ستتهی

خورد. پا تند کرد و به سمت آسانسور رفت که ناخواسته و محکم به شدصی 
تنه زد. وذرخواهی کوتاهی کرد اما صتتدای آرام زِن جوان پاهایش را بر جا نگه 

 داشت.
 
 باورم نمی شه رها! -
 

شفته با سپیده آخرین اتفاق وجیبی بود که میان این آ ذهنش  زار زندگی ودیدن 
تصور می کرد. اینجا، درست در آخرین روز اقامتشان و این قدر اتفاقی! بعد از 
هشت، نه ماه دوری و جدایی و با آن همه دلدوری. قطع شدن صله ی دوستی 
که رگ و ِپی در جان و ُومر  داشت. حسی در دلش ُقل ُقل کرد و جو  آمد. 

سپ شم  شه چ شک از گو شد. ا شم هایش ُپر  صویر مات چ یده که چکید، ت
 ”سپیده!“مقابلش شکست و زمزمه کرد 

 
سر او پایین افتاد. حس دوستی و دلتنگی بر تمام دلدوری ها. خاطرات کودکی 
تا رها پیش برود و محکم در  های تلز جوانی چیره شتتتد  یاد آوری  مام  بر ت

سپیده کنار همه بی تابی های دلش توقع این مهربان شش بگیرد. انگار  و  یآغو
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دلتنگی را نداشتتتت که برای چند ثانیه میان بهت گیر کرد، اما بعد دستتتانش 
محکم دور گردن او حلقه شتتد و بی توجه به آن که کجا ایستتتاده اند در آغو  

 هم فرو رفتند.
 

 رها زودتر وقس رفت. با اخم، دلدوری و طلبکاری گفت:
 
 بی معرفت! -
 

 ه زمزمه کرد:سپیده دست به صورت او کشید و با دلی گرفت
 
شده  - ست تنگ  شد رها. دلم وا شت دیدن و ب ل کردن دوباره ت آرزو می  دا

 بود.
 
 واسه همین رفتی و پیدات نشد؟ -
 
صدای الو گفتن و نفس  - شتم، اما چند بار زنگ زدم.  شماتو ندا روی دیدن چ

 هاتو شنیدم. دلم آروم می شد و قطع می کردم.
 

 رها با ب ش سر تکان داد.
 
 اون مزاحم احمق خود بی شعورت بودی؟پس  -



 
 سپیده لس هایش را داخل دهانش کشید تا اشک کمتر رسوایش کند.

 
 …دورت بگردم رها. آخه  -
 
 سپیده! کجا موندی پس؟ -
 

 نگاه هر دو به سمت صدا برگشت. مرد جوانی با گروهی مش ول بود.
 
 االن میام رامین. چند دقیقه صبر کن. -
 

رسید. انگار ابتدا سپیده را با  اهر متفاوتش نشناخت، اما هم زمان سهیل هم 
وقتی او ستتالم کرد ابروهایش کمی به هم نزدیک شتتد ولی ستتعی کرد لبدند 
بزند. احوال پرسی کوتاهی کردند و سهیل پیشنهاد داد ساوتی را در فضای باز 
بیرون با هم باشتتند. ستتپیده باخوشتتحالی قبول کرد و به همراهش گفت بیرون 

صبی بود که دنبال من سهیل هدفی دارد و اال آن قدر و ست. رها فهمید  تظر  ا
 او آمد تا حالش را جا بیاورد.

 
 تا نشستند، رها فوری پرسید:
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 نکنه ازدوا  کردی سپیده؟ -
 

 سپیده لبدند تلدی زد.
 
ستا  اومد که منم به  - سر وممه. یه تفریح چند روزه با یه گروه از دو رامین پ

 …اصرار ومه همراهش آورد و اال زور خود  و 
 

 مکث کرد که سهیل سر نز سدن را دست گرفت.
 
یک شتتکستتت دلیل بر ودم خوشتتبدتی محش با انتداب دوم که نمی تونه  -

 باشه سپیده خانم. میشه؟
 

سپیده جا خورد. رها با تعجس به سهیل نگاه کرد. فکر نمی کرد این قدر سریع 
شود. د سپیده  صریح وارد بحث با  صرشان هم و  سفار  مدت صله  ر همان فا

روی میز چیده شد و رامین هم به جمعشان پیوست. دست سهیل را کوتاه فشرد 
سپیده با گذری به چهره رها و تعجبش وقل  صری کردند.  و خو  و بش مدت
خود را به کار انداخت و با حدستتیاتش پیش رفت. امیدوار بود باز گند تازه ای 

 به زندگی دوستش نزند.
 
خس گاهی وقتا آدما از ستتر بی تجربگی اشتتتباه می کنند. همون میشتته یه  -

تا مدتی منفی می کنه.  به همه چی  تجربه تلز و موندگار که ذهنیتو نستتبت 



شه. بروکس خوشی ها که  ست هم راحت از زندگی پاک نمی  شک تلدی یک 
 انگار از اول نبوده.

 
 سهیل ابرویش را باال داد و لبدند زد.

 
 است.حق با شم -
 

 رامین ُمداخله کرد.
 
باز ناراحتیت با دیدن دوستتتای قدیمت تازه شتتد ستتپیده؟ خس با اون پستتر  -

تفاهم نداشتی و از  جدا شدی! قرار نیست که تا آخر ُومر حسرت و غصه رو 
 جایگزینش کنی.

 
 سپیده با اخم و تشر گفت:

 
 رامین! -
 

 کرد و گفت:رامین بی اوتنا به لحن معترض او رو به رها و سهیل 
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شما که دوستشی بهش بگو رها خانم! واسه آدمی که ُمرد یه بار گریه می کنن  -
و نهایتًا چهل روز وزاداری. بد میگم اون پستترو ُمرده فرض کنه و به زندگیش 

 برسه؟
 

ستتپیده بین شتترم از رها و حر  بابت مداخله احمقانه رامین گیر کرده بود و 
سترس رو شدن جریانی که نصفه و نیمه برای قدرت تکلم نداشت. رها هم در ا

ستتهیل بازگو کرده بود. کا  یک فرصتتت، فقط یک فرصتتت مهیا می شتتد تا 
شود.  ست برایش تعریف کند و این دلهره ها تمام  خود  ماجرا را بی کم و کا
آن وقت تازه می توانستتت از پس پرده ی مهی که روی آرامشتتش را گرفته بود 

یل تا مدت ها مهر  را دری  می کرد باز می دانست بیرون بیاید. حتی اگر سه
شنود و ببیند. که باز همه  شد و ب ترکش ندواهد کرد، مگر این که باز ندواهد با
چیز شتتبیه یک بازی احمقانه باقی می ماند. بازی که ستتورن حاال با نزدیک 

 شدن به سارا انگار سدت تر و ُکشنده تر  هم کرده بود.
 

 باوث شد سهیل به حرف بیاید.سکوت طوالنی دو دختر 
 
حق با شتتماستتت. اگه تجربه درس وبرت نباشتته که تمام ُومر به بطالت و  -

بیهودگی می گذره اما میشتته از  یه پله محکم روی ویرانه گذشتتته ستتاخت و 
از  باال کشیده شد. وجله در انتداب و ودم تفاهم تو نسل ما باوث انفصال 

نا د ما مطمئ جا بوده، ا نه تر خیلی از زو ها گا عدیشتتون آ داب ب و طرف در انت



تصتتمیم می گیرن مگر این که پای ولت های غیر قابل گذشتتت مثل خیانت و 
 ریا وسط باشه.

 
 رو به سپیده افزود:

 
سامون  - سر و  شه و بتونی خودتو زندگیتو  شما از نوع اول با شکل  امیدوارم م

زمان کمک بگیر. بدی. البته اگر پای مستتتایلی دیگر هم در میان بوده از گذر 
 حتما با اراده خودت حل میشه.

 
رها در سیاست رفتار و کالم سهیل مانده بود. حتی اشاره ای نمی کرد تا سپیده 
شت با پس و پیش کردن جمالت و هم زمان با  صمیم دا شک نیفتد. انگار ت به 
شد و دلیل واقعی  سپیده به روال بی خیالی دنیا، از او حرف هم بک سوق دادن 

لش با سورن را بفهمد. از سویی هم می دانست سپیده االن در حال سیر انفصا
سر باز  ست برای از  شته گیر کرده و ممکنه ا شتباهات گذ کردن میان باتالق ا
کردن این وذاب حرفی گفته شود که باز دلیل این جدایی به ودم تفاهم بچسبد 

 فت:و فرصت برای سورن مهیاتر شود. به همین خاطر مداخله کرد و گ
 
سهیل جان! سپیده اون قدر اذیت شده که میلی به حرف زدن در مورد گذشته  -

  نداره، اما حتما دلیلش برای گذشتتتن این ازدوا  اون قدر محکم بوده که 
 سنگینی شکستو با خود  به دو  بکشه.
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نگاه سهیل تیز شد. البته حالت این ُمدل نگاهش را فقط خوِد رها فهمید و بس! 

 زد و گفت: چون لبدند
 
 بله! وذر می خوام اگه باوث آزارت شدم سپیده خانم. -
 

 سپیده لبدند زد.
 
نیازی به وذرخواهی نیستتتت. هر کس چوب حماقت خودشتتو می خوره.  -

اشتباه منم اوتماد بیش از حد به طرف مقابلم بود. ممنون از لطف برادرانه تون. 
و فقط یک ستتاوت بهم میشتته خواهش کنم محبتو در حقم تموم کنید و رها ر

 قرض بدید؟
 
ساوت هفت باید  - شه اما دیگه  صر رها می تونه با  ما با اختیار دارید. تا و

 فرودگاه باشیم.
 

 لبدند از لس سپیده رفت و با ناباوری به رها نگاه کرد.
 
 واقعا من انقدر بدشانسم؟ -
 

 و رها زیر لس زمزمه کرد:



 
 مو خراب کرد.لعنت به اسم سیاهی که همیشه خوشی ها -
 

**** 
 

وقتی وارد اتاق شتتدند ستتپیده بی مکث رها را در آغو  کشتتید. انگار رو به 
خفگی بود و تازه نفس برای گریه کردن پیدا کرد که بی محابا اشتتک ریدت و 
پشتتت هم قربان صتتدقه ا  رفت و وذرخواهی کرد. اشتتک رها هم درآمد. با 

 بود نثار  کرد.مشت به بازوی او کوبید و هر چه بد و بیراه 
 

 رها وقس رفت. دست او را گرفت و روی مبل نشست.
 
 باید حرف بزنیم سپیده. -
 
 می زنیم اما اول تو بگو خاله شدم یا نه؟ -
 

رها میان ب ش و آن حال وجیس باز حستتی بی نظیر را در قلبش شتتناخت و 
 شلبدند زد. سپیده با چشم هایی گرد شده جی  خفیفی کشید و دوباره به طرف

 هجوم برد.
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 ِکی؟ چند وقته؟ چرا چیزی معلوم نیست؟ -
 
تازه خودمم فهمیدم. هنوز هیچی نمی دونم. اصتتال شتتاید هم اشتتتباه شتتده  -

 باشه. سهیلم بی خبره!
 
حرف بیدود نزن. به قول مامانم چشتتات یه حالیه. داد می زنه. واستته همین  -

 منم شک کردم.
 
یل بگم اما شرایط یه جوری به هم گره دلم می خواست اولین نفر به خوِد سه -

خورده که نشد. بازم احمق شدم و اولین نفری که از رازم برا  گفتم تو هستی. 
 تویی که دلم هنوز بابت حماقتات خط خطیه.

 
 من بدترین و احمق ترین دوست واست بودم اما رها باور کن. -
 

شنوم که هنوز داری تاوان پس میدی هر چند که ح قته، چون چاهو نمی خوام ب
 دیدی و جفت پا پریدی تو .

 
 می دونم. هر چی سرکوفت بهم بزنی کممه! -
 
 از  خبر داری؟ -
 



شس اون قدر  - شم. امیدوار بودم اتفاق اون  شته با ستم که دیگه خبری دا ندوا
برا  گرون تموم بشتتته که خودکشتتی کنه، اما بعید می دونم همچین غیرتی 

 داشته باشه.
 
 می کنه.داره ازدوا   -
 

حالت نگاه سپیده ووض شد. چیزی در چشم هایش شکست. صدای خورده 
های هزار بار شکسته شده سپیده آن قدر زیاد بود که آه از نهاد رها بلند شد. با 

 حر  گفت:
 
 هنوز اون قدر احمقی که دوسش داری؟ -
 

ستش  سپیده بچکد با حر  و ب ش د شه پلک  شکی که رفت تا از گو قطره ا
 ، جا ماند و خشکید.همان جا

 
 …حرف بهتر نداری بزنی؟ اون آدمه که  -
 
 نمی خوای بپرسی سهیل از کجا می دونه تو ازدوا  کردی و جدا شدی؟ -
 
 معماست رها؟ -
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نه! من بهش گفتم یعنی مجبور شتتدم برای خراب کردن وجهه ستتورن قصتته  -

ماریه  اونجدایی شما رو به صورت کلی برا  تعریف کنم. دیگه نمی دونستم 
 که تو هر سوراخ آماده نیش زدن کمین کرده.

 
 منظورت چیه؟ -
 
 اومده خواستگاری خواهر سهیل. -
 

 باز سپیده خشکش زد.
 
از دیروز که شنیدم انگار ترس مثل بدتک روی سینه م نشسته. باورم نمی شه  -

 کآشناییش با سارا و خواستنش اتفاقی باشه. از اون طرفم با سهیل تو کار شری
 …شده و 

 
اون وقت تو هنوز به ستتهیل نگفتی این جونور وستتط خیابون گیرت انداخته  -

 …بود و 
 
 …بگم که صاف شاهرگشو بزنه و خودم بدخت شم؟ آخه  -
 

 سپیده داد زد:



 
آخه و درد! آخه و مرض! تا ِکی می خوای به این بازی مو  و گربه مستتدره  -

  خیال؟ معلومه که با برنامه ادامه بدی؟ منتظر چی نشتتستتتی آخه احمِق خو
اومده جلو. تا وقتی هم که ستتهیل نفهمه ستتورن کیه اون چهار نعل می تازه 

 نفهم.
 

 رها انگشتش را روی لس هایش فشار داد و درمانده گفت:
 
کنار تمام خوبی های ستتهیل یه خصتتلت هایی هستتت که وجیس و غریبه.  -

زنه! تو این مدت بارها وقتی ندواد یه حرفی رو بشتتنوه خودشتتو به کری می 
خواستتتم بهش بگم آدم تو گذشتتته من کیه اما طفره رفته که نشتتنوه. نمی دونم 

 ندونستنش چه فرقی به حالش داره اما مطمئنم واسه من خیلی فرق می کنه.
 

 سپیده دست های رها را گرفت و با تحکم گفت:
 
مقاوتتو زیاد  حاال که اون این جوری داره پیش میاد، باید جرات و جسارت و -

سورن دیدم تو ندیدی! یه آدم کینه ای  کنی رها. یک هزارم اون چیزی که من از 
که محاله از توهم چیزی که حقشتته بگذره. پای دل و وقل ستتهیل االن با این 
شه.  سته می شق و زندگی با تو ب شتر از قبل به و ستی بی وزنه کوچیکی که بهش ب

سورن کیه مثل یه شو می گیره و از زندگیتون  مطمئن با  اگر بفهمه  حیوون ُدم
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شو به کری بزنه. تو داد بکش. حنجره تو  سهیل خود پرتش می کنه بیرون. بذار 
ست دادن نداره ولی تو داری.  سه از د سورن چیزی وا شنوه.. رها!  پاره کن تا ب

 مهم ترینشم زنونگی و آبروته!
 

ز حرف های او تن رها مور مور شتتد. باز خاطره آن شتتس کذایی تکرار شتتد. با
 یاد  آمد. به چشم های نگران سپیده نگاه کرد و او تیر خال  را زد.

 
سهیل باز  - ستن  سورن پا  به زندگیتون بدون دون سیدی، اگه  اگه از گفتن تر

شتتد، فاتحه زندگیتو بدون رها! این ترس، مرِگ مستتلِم آبروته! آدم پاک باخته 
ت، جستتمتو به کثافت ممکنه برای خالی کردن وقده تصتتتاحس نکردن روح

بکشه! از آدمی که روح نداره بترس! آدم بی روح بی شرفه، بی وجدانه. جسمی 
که روح نداره مثل یک مرده روی آبه. فقط هنوز قدرت ویرانگر اراده رو داره که 
یکی و با خود  پایین بکشتته. همت کن! پاروهای قایق زندگیتو حرکت بده. 

شو حتی به بهای از بین رفتن سریع، بی مکث، با تمام وجودت! نذ ار اون خود
خود ، زیر قایق برستته و ستتوراخش کنه و اال تو هم محکوم به مرگ میشتتی، 
شا  شدنتو تما ستن و غرق  سوء تفاهم همه می ای سط اقیانوس بی رحم  چون و

 می کنن. دستی نیست کمکت کنه. بجنس رها تا روح شیطان نجنبوندتت.
 

شته  رها به نقطه ای نامعلوم زل زد. سکوت کرد. به جبران خطاهای گذ سپیده 
ا  حاضتتر بود همین حاال برای چیزی که حق رها بود خون ستتورن را هم 



ستی های او با یاد نامش به تکاپو می  بریزد. لعنت به دلی که هنوز هم با تمام پ
 افتاد.

 
**** 

 
برق اتاق را زد. با خستتگی روی مبل نشتستت. ستهیل چمدان ها را کنج اتاق 

 شت و گفت:گذا
 
 یه کم استراحت کن که شام پایین مهمونیم. -
 

حضتتور ستتورن میان جمع خانواده دلیل پر رنگی بود برای نرفتن رها، اما مهم 
ترین دلیلش ناگفته ماندن حرف هایی بود که دلش می خواست سهیل بداند تا 

 بعد تصمیم بگیرد.
 
 میشه من نیام؟ -
 

 فت:سهیل بی آن که نگاهش کند با تحکم گ
 
 نه! -
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 سهیل. -
 
 بد نمی ذارن. واقبت خوبی نداره.م*س*تسر به سر آدم زورگو و  -
 
 صبح منظورمو اشتباه برداشت کردی. -
 
که  - حت کن  عد حرف می زنیم. االن می خوام دو  بگیرم، تو هم استتترا ب

 پایین ُچرتت نگیره و اسباب خنده بقیه نشیم.
 
 کینه ای! -
 

به ستتمت حمام رفت. رها مانتو و شتتالش را روی ستتهیل دیگر چیزی نگفت و 
مبل گذاشتتتت و روی تدت به پهلو دراز کشتتید. زانوهایش را جمع کرد. دو 
دستش هم روی شکمش در هم قفل شد. دلش حرف زدن می خواست. دنبال 
راه چاره بین این همه بیراهه بود. دستانش از هم باز شد. لبدند به لبش آمد هر 

ده، اما خود  امید بود. همین امید کمرنگ دستتتی چند کمرنگ و ترس خور
نامر ی شتتد تا از بیراهه نجات پیدا کند. چشتتمانش را بستتت. آرامشتتی در کار 
نبود، اما نباید اجازه می داد این نسیم هم به طوفانی سهمگین مبدل شود. باید 
به  باز هم مجبور  جلوی خرابی بیشتتتر را می گرفت. اجازه نمی داد ستتهیل 

 د.سکوتش کن
 



 سهیل که از حمام بیرون آمد و لباس پوشید، رها روی تدت نشست.
 
 تو نمی خوای بدوابی؟ -
 

 سهیل نگاه کوتاهی به طرفش انداخت و بی حوصله گفت:
 
 نه! -
 
 با این رفتارت خوشی این مدتو زهر مارم می کنی. -
 
 ِا پس با من بهت خو  می گذره! -
 

 رها بلند شد و مقابلش ایستاد.
 
 تو همیشه همه چی بهترین بوده برای من. با -
 

 سهیل با کمی مکث آرام گفت:
 
 بعضی وقتا حرفات باوث میشه حالم از خودم به هم بدوره. -
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بعضی رفتارای تو هم باوث شده من همه اوتماد به نفسمو مقابلت از دست  -
بدم. حرفی رو که تا گلوم اومده قورت بدم. هر تصتتمیمی که بدوام بگیرم با 

 …دلشوره باشه و 
 
 تا حاال کدوم حرمتتو شکستم که انقدر وحشتناک شدم؟ -
 
کا  داد می زدی ستتهیل نه این که با ستتکوت و نگاهت بدترین ضتتربه رو  -

شه توی باتالق تردید گیرم بندازی.  شده ت همی صدای آروم و کنترل  بزنی. با 
 مثل همون حرفی که باید تمومش می کردم و نشد.

 
 ان موهایش زد و وقس رفت.سهیل چنگی می

 
سمی که فقط کا - ستن ا ستن و ندون شه چه فرقی  ب*و*سدون شس و روزم می

 به حاِل تو می کرد؟
 

رها ساکت نگاهش کرد. سهیل کالفه رو برگرداند و چشم هایش را با انگشت 
 فشار داد.

 
وقتی اصتترار می کنی حرف از اون آدم ممنووه بزنی، حس می کنم هنوز تو  -

 رها. واسه اینه که شده نقطه ضعفم و نمی خوام که بشنوم.فکرته 
 



با تمام قوا روی  ما  ید، ا رها تمام جستتتارتش را جمع کرد. صتتتدایش می لرز
 زانوهای اراده ا  ایستاد تا نلرزند. تا بگوید.

 
شوره هایی که نمی ذاره راحت  - شدم از دل سته  اما من می خوام بگم چون خ

َسِمه هر چی  شم. َب شم باز کردم و با ترس کنارت با سال با دلهره چ تو این یه 
خوابم برد. اگه همون موقع شتتنیده بودی شتتتاید حاال اون آدم تو یک قدمی 
زندگیمون نمی ایستاد. نه تو غافل می موندی و نه من بی خبر از ترس به خودم 

 می پیچدم که نکنه یه ُمشت دروغ به خورد ذهنت بره.
 

 خورده به سمتش برگشت و نزدیک تر رفت. سهیل با ابروهایی در هم گره
 
 تو یک قدمی زندگیمون؟! منظورت چیه؟ -
 

شبیه آدم رو به موت کند می  سینه ا  زندانی بود. نبضش  قلس رها میان قفس 
زد، اما حاال که از چراغ قرمز ترس گذشتتت باید پایش را روی پدال دل و زبان 

شرد و پیش می رفت تا هیچ مانعی مجبور به  شم هایش می ف توقفش نکند. چ
 را بست. لس های خشکش را با زبان تر کرد و به سدتی گفت:

 
شناختن  - سری نه. اونم دلیل  شت و یه  سری از حرفام حقیقت دا شس یه  دی

 سورن بود.
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شقیقه ا  تند می  سهیل هم ت ییر کرده بود. نبش  شم باز کرد. رنگ چهره  چ

 حرف آخر را زد. زد، اما رها وسوسه تردید را وقس پرت کرد و
 
 آدم سیاِه گذشته منه!… سورن همون  -
 

نگاه سهیل به چهره رها چسبید و قوت پاهای رها تمام شد. برای این که پدش 
زمین نشود، لس تدت نشست اما سهیل هنوز ایستاده بود. حتی مسیر نگاهش 
هم ووض نمی شتتد. چیزی شتتبیه یک گلوله نامر ی در گلوی رها باال و پایین 

شتتد. هر چه زمان بیشتتتری این ستتکوت را به دو  می کشتتید، حجم این می 
گلوله بیشتر می شد. به یقه ا  چنگ انداخت و بی صدا نام خدا را فریاد کرد. 

با یک  ب*و*سشتتاید ستتهیل این ستتکوت وهم آور را بشتتکند. شتتاید این کا
ه دبیداری تمام شتتود، اما انگار زمین و زمان لج کرده و پا بر جا ستتفت ایستتتا

بودند. ترسید از این که نگاه خدا از روی حریم زندگی ا  برداشته شود. دلش 
درگیر و دار ترس و دلشتتوره و ناامیدی در به در یک تکیه گاه، یک استتم و یک 
قدرت ماوراء بود. چشتتمانش در اتاق چرخ خورد. بی قراری و آشتتفتگی نفس 

 نگاهش روی تابلویگیر بود اما این ستتکوت از هر چیز بدتر بود. یک مرتبه 
ا تا اون ج“کوچک کنار آینه ثابت ماند. باز صدای مادر در گوشش زنگ خورد. 

بده. یه وقتایی، یه  که می تونی هر گوشتتته خونه ت استتم بزرگ خدا رو قرار 
شلوغه و خودت بی کس. اون  شلوغه و دلت تنها. گاهی دلت  جاهایی دورت 

سم ج شم بچرخون دور تا دور حریمت تا ا تنهایی دل و دنیاتو … الله اموقع چ



پر کنه. تا قوت قلبت باشه. اونی که باالی سرت نشسته حواسش به تو هست. 
ست! شه که خدایی هم ه ست نبا انگار تنش نیرویی ” حتی اگه اون موقع حوا

ر خورد. این فرشتتته  مضتتاوف گرفت. دستتت آزاد دیگر  روی شتتکمش ستتُ
نمی شتتتد. پس می کوچک معجزه همانی بود که حواستتش هیچ وقت پرت 

سونامی خفته در اقیانوس زندگیش را با موجی آرام دفع کند. باید  ست این  توان
این مکعس سدت و سنگی سکوت را می شکست و بیرون می آمد. به سهیل 

 مات زده نگاه کرد و با ب ش و بدبدتی گفت:
 
 یه چیزی بگو سهیل. -
 

چشم هایش را بست و نفس جا مانده سهیل در سینه ا  با آخ بلندی رها شد. 
شار داد. چرخی دور خود  زد. گیِج گیج بود. جمله  شقیقه هایش را محکم ف
رها در سر  رفت و آمد می کرد. باز چرخی خورد. انگار دنیا مسدره ا  می 
کرد. صدای سارا هم می آمد. حرف های سبحان هم پشت سر  تداوی شد. 

 پوزخند مادر و سکوت محش پدر.
 

ا آخ همراه شتتد. رها با ترس بلند شتتد. لباستتش را کشتتید و دوباره بازدمش ب
 التماس کرد:
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ستتهیل تو رو خدا یه چیزی بگو. می دونم مِن احمق باید زودتر می گفتم،  -
 …باید مجبورت می کردم بشنوی، ولی به خدا 

 
 سهیل انگشت مقابل بینی ا  گذاشت و چشم هایش را محکم به هم فشرد.

 
 هیس! هیچی نگو رها. -
 

صدای رها  شد و  سهیل باز  سرخ  شم های  شید. چ رها با حر  پیراهنش را ک
 باال رفت.

 
َـسه هر چی خفه شدم. چرا نگم؟ چرا ساکت شم؟ چرا نذاشتی همون روز  - ب

حرف بزنم؟ چرا گو  نکردی؟ ستتهیل یه ستتاله این چراها خوره جونم شتتده! 
سبیده بیز تنم. دیگه ن سرطان چ شده. مثل یه  شده، ترس  ه می تونم خفوهم 

شم چون می میرم تو این سکوت لعنتی. من یه گذشته سیاه داشتم. یه انتداب 
شد  شدم هدفم  بیجا، یه خواهش کودکانه! یه حس که چون باید از  دور می 
تا ثابت کنم بزرگ شدم. حق دارم خودم تصمیم بگیرم حتی اگه تصمیمم مرگ 

قستتم خوردم فقط با تو  باشتته، اما وقتی جای پای تو، تو زندگیم محکم شتتد،
شق  شم، ولی به خودم اومدم دیدم تو ادوای و شق تو با شم. و شم. ماِل تو با با
ساکت  ستم بری. که این  سم از د شدی همه ی زندگی من که می تر کردی اما 
موند تا ناخنک به اون غده ستترطانی بزنه و همه وجودمو درگیر کنه. ُمردم از 

 دلهره و آشوب و ترس. َبسه! نیست؟



 
 گریه کرد و صدایش باالتر رفت.

 
 بَـس نیست؟ این همه زجر کافی نیست؟ -
 

تمام ماهیچه های تن و صورت سهیل منقبش شده بود. رگ پیشانی ا  انگار 
 داشت پوستش را پاره می کرد. مثل یک سکه رنگی، نیلی و کبود شد.

 
شمهای اوزل شک هایش راکنارزد وبازبه چ ست ا شت د  رها نفسی گرفت. با پ

 زد:
 
 …هر بالیی خواستی سرم بیار، فقط  -
 

سش بند آمد و ترس همه  شد، نف صورتش محکم  سهیل که دور  ست های  د
 تنش را به ارتعا  کشید، اما باید حرف آخر  را هم می زد.

 
 فقط بذار اگه قراره بمیرم هم کنار تو و بچه م باشم. -
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 وقس رفت اما نرفته پلک های سهیل پرید. تکان خورد. شدید و ناغافل! قدمی
نام کوچک  با یک پتک محکم که فقط یک  باز گیج خورد.  باره پیش آمد.  دو

 کدام بچه؟!” بچه“بود 
 
 کدوم بچه؟ -
 

از شتتوک داد ستتهیل، رها وقس کشتتید. گریه ا  بند آمد و به ستتکستتکه افتاد. 
 سهیل بازویش را چنگ زد. رها آخی گفت و نالید:

 
 تو رو خدا بذار.… سهیل  -
 
چه  - ما ب بازی؟ منو خر فرض کردی؟  کدوم  چه؟  کدوم ب خدا چی؟  تو رو 

 داریم؟ هان؟
 

سکه ا  بدتر  سک شعله او ترسید.  شم های پر  ترسیده بود. از چهره کبود و چ
 شد. اصال نمی توانست درست تکلم کند و کلمات را به هم بچسباند.

 
ست. اون … بازی  - ست … فهمیدم. اون ازم … آهو … خونه … روز … نی ت

 گرفت.… 
 



سر سهیل به صورت او نزدیک شد. سر  مثل یک توپ نرم میان دست های 
 محکم او گیر افتاده بود. کم مانده بود از شدت درد و ترس پس بیفتد.

 
 حالمو بدتر نکن رها. خواهش می کنم. -
 

باره شتتکستتتت.  میان فریاد  این التماس چه معنایی می داد. ب ضتتش دو
 ه ا  کرد.سکسکه و هق هق بیچار

 
 …منم … خس … تو ندوایش … اگه  -
 

ستش هم به  شار د شد. ف سهیل به طرز غیر قابل باوری یک دفعه آرام  صدای 
 سر او کمتر شد.

 
 دروغ میگی؟ نه؟ -
 

 رها سر باال کشید.
 
 …مثبت … جوابش … دو بار تست دادم. هر دو بار … باورم نمی شد. ولی  -

 بود.
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و به ستتمت لباس هایش رفت. مانتو و شتتالش را  ستتهیل یک مرتبه رهایش کرد
برداشت و به طرفش برگشت. رها وقس رفت اما سهیل دست او را کشید. رها 

 با ترس و لرز گفت:
 
 چی کار می کنی؟ -
 
 بپو ! وای به حالت اگه دروغ باشه رها. وای به حالت اگه بازیم داده باشی. -
 

 وقس رفت و گفت:
 
 نمیام. -
 

 سهیل داد زد:
 
 بیدود می کنی. بیا لباستو بپو . -
 
 کنی؟ تا نگی نمیام.… چی کار … می خوای … نمیام  -
 

شید که کمر  محکم به میز خورد. درد بدی در  سهیل باز وقس ک با قدم بلند 
شد تا پس از  سهیل هم وارد  شوک به  شد. انگار  فقراتش پیچید و زانوهایش تا 



یند. صتتورتش را باال گرفت. رها با مکثی چند ثانیه ای مقابلش روی زانو بنشتت
 گریه گفت:

 
 …می خوای بکشیش؟ مزاحمه؟ ولی سهیل  -
 
 راست بگو رها. -
 
به خدا. به روح بابام قستتم راستتت میگم. آهو گفت برید پیش یه متدصتتص  -

 کامل توضیح میده که امکان داره. که خدا خواسته و این بچه رو داده.
 

سکه بیچاره ا  کرده بو سک سهیل از این حروف گریه و  صال نمی فهمید  د. ا
 پراکنده سر در می آورد یا نه.

 
هیزم چشتتم های ستتهیل به جلز و ولز افتاده بود، اما این آتش از خشتتم نبود. 
بهت و ناباوری هم نبود. ستتر  به طرفین تکان خورد. او را به ستتمت خود 

ست وقس برود،  سید و خوا شش گرفت. رها اول تر شید و محکم در آغو اما ک
وقتی دستتت او دور شتتکمش حلقه شتتد و انگشتتتانش روی پوستتت داغش با 
ر خورد در جای خود  خشتتک شتتد. اشتتک هایش بی صتتدا هنوز  نواز  ستتُ
جاری بود و ستتکستتکه ا  هنوز می زد. وقتی دستتت او دور اندام و شتتکمش 

 سفت شد، صدایش را هم آرام کنار گوشش شنید.
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 ویا تموم میشه؟!با یک ر ب*و*سکجای قصه ها آخر یک کا -
 

 صورت رها را به سمت خود کشید. به چشم هایش زل زد.
 
کجای دنیا با یه جمله واقل و مجنون نما می کنن؟ کی با یه جمله می تونه  -

 مثل تو آرومم کنه!
 

دستتت های رها بی مکث دور گردنش حلقه شتتد و در آغو  تس دار  فرو 
ز زخم نبود، از ناباوری و بهت رفت. گریه این بار  قلبش را خرا  نمی داد. ا

 این آرامش ناگهانی بود. آرامشی که جای یک طوفان را گرفت.
 

 آرامشی داره صدات که دردمو کم می کنه
 

 چیزی بگو حرفای تو، بدجوری خوبم می کنه
 

 تو طرف من با ، من! وشقمو ثابت می کنم
 

 صد بار برگردم وقس، باز انتدابت می کنم
 

 ی، وقتی من این جا نیستماگه می خوای برو ول



 
 من خونه باشم شک نکن، بازم جلوت وا می ایستم

 
 قبول کن که واشقت، اونم این جوری که منم

 
 واسه نگه داشتنت، به هر چیزی چنگ می زنم

 
 بارونی که می باره از چشمامه، دلگیرم از هر چی که تو دنیامه

 
 همیشه وقتی این جوری داغونم

 
 ، می دونمتو رو به راهم می کنی

 
 یه جوری با یه حالتی، داری نگاهم می کنی

 
 که بدتر از اینم بشم، تو رو به راهم می کنی

 
 تو خوبی می شناسی منو، قلس من خیلی سرکشه

 
 چی کار می کنی که با یه جمله آروم بشه، آروم بشه

http://www.roman4u.ir/


 
**** 

 
زمان از دستتتش در رفته بود. فقط می دانستتت در لحظه ای زمان و مکان بی 

ست همان دقایقی که مع ست که معنای آرامش مطلق را درک کرد. در شده ا نا 
انتظار گردباد داشت و آغو  او پناه همه دلهره هایش شد. معجزه که می گفتند 
همین بود، نه؟ واژه آرامش کم بود. واژه خوشتتبدتی کم بود. حس بی نظیر و 

با هیچ واژه ای برابری نمی کرد. نفس ومیقی ته درونش  ناخ ید.  ناشتت کشتت
چشتتمانش را باز کرد. اولین بار بود پلک هایش از اشتتک بی پایان برای شتتوق 
می ستوخت. آن قدر ومق این ناباوری و اشتتیاق زیاد بود که چشتمه جوشتان 
شم  سر  را کمی باال گرفت. چ سر می رفت.  سش مدام قل می زد و  سا اح

د. آرام های ستتهیل بستتته بود. نگاهش به خط ومیق میان ابروهای او گیر کر
انگشت روی صورتش کشید. دست های سهیل دور تنش محکم شد اما پلک 

 هایش باال نرفت.
 
 هنوز بیداری؟ -
 

صتتدای آرام و گرفته ا  مثل یک مو  منفی از تن رها گذشتتت. آرام صتتدایش 
سهیل پایین آمد.  سر  سزد.  سر  ب*و* شانی او زد و  ه ای نرم و کوتاه روی پی

 را ب ل گرفت.
 



  آروم باشیم.بذار فعال -
 

ست باز او  سته بود. نمی خوا شم هایش را هم برای تظاهر به آرامش ب انگار چ
 چشم بسته به دنبال ندیدن و کوری برود. سر  را وقس کشید و گفت:

 
 اینم یه جور هیس گفتنه؟ چرا فعال؟ -
 

باالخره چشم های سهیل باز شد و به نگاه پریشان او چسبید. کمی در سکوت 
 هیل گفت:گذشت تا س

 
 مطمئنی رها؟ -
 
 آهو گفت. -
 
صتتبح میریم یه آزمایش بده تا این یه ذره تردید هم از بین بره. نباشتته هم یه  -

 حس خوبی داد که ت ییر وقیده اساسی بدم.
 
 یه بار اشتباه میشه آقا. نه دو بار. -
 

 سهیل لبدند محوی زد.

http://www.roman4u.ir/


 
 نفهمیدیم؟! جوجوی زبل ِکی از دست اراده ما در رفت که خودمون -
 
 خوشم اومد یکی پیدا شد روی تو رو کم کنه. -
 
 خیلی وقته پیش یه خانمه رومو کم کرد. امروز جوجه همون خانمه. -
 
 خانمه چیه؟ -
 
 وادت کردی بگم وشقم؟ -
 
 ترک وادت موجس مرضه. نگفتی. -
 
 چیو خانمه؟ -
 

 ی موهایرها تا نگاهش کرد سهیل لبدند  را کمی پر رنگ تر کرد. دست رو
 نرم او کشید و نگاهش در پیچ و تاب موی حالت گرفته ا  گیر کرد.

 
 چیو همه کسم؟ -
 

 نفس ومیقی کشید. انگار اکسیژن اساسی به م ز  رسیده بود.



 
 نگفتی از چی مطمئنم؟ -
 

لبدند ستتهیل پرید. انگار اصتتال دلش نمی خواستتت به این وادی برگردد، اما 
 وظیمی که درگیر  بود نمی گنجید.پاک کردن صورت مساله در حجم 

 
سر وادت  - شه؟ مطمئنی موندنت کنارم از  مطمئنی چیزی نمونده که ناگفته با

 نیست؟ از سر وابستگی نیست؟
 

 رها با ناباوری نگاهش کرد.
 
 چی داری میگی؟ -
 

 با خواهش نگاهش کرد.
 
 راستشو بگو رها. به صداقتت احتیا  دارم. -
 
 دیوونه شدی. -
 

 کی زد و سر  روی بالش تکان خورد.سهیل پل
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شبدتی و بدبدتی. تو  - شت گیر کردم رها. بین خو نمی دونم. بین جهنم و به

سقوط بر می گردم و باز یه آرزو بهم بال میده ولی باز بر می  صعود رو به  او  
گرده سر جا . توی یه نقطه سرگردون موندم. راه پس و پیشم بن بسته. هر دو 

 ن! به چی چنگ بندازم و بپرم نمی دونم!دیوار بی اوتبار
 

 رها ب ضش را پس زد و با بدبدتی پرسید:
 
دیوار پشتتتت اوتبارت و خانواده تن که ممکنه ستترکوفت انتداب اشتتتباهتو  -

 …بزنن. دیوار رو به روتم اوتماد به منه که 
 

سر  را  شت.  سهیل داغش کرد. انگار دلش خرا  بردا برق تیز و برنده نگاه 
 نه او پنهان کرد و گفت:در سی

 
سعتش بده تا دور تا دورمو بگیره.  - سد کن. و اون دیوار رو به روتو مقابل من 

زندانیم کن شتتاید بتونی از این برزخ نجات پیدا کنی. به خدا اوتراضتتی نمی 
 کنم.

 
 لس های پر حر  او کنار الله گوشش چسبید و غرید:

 
 ن روزگار تو نمی خوام.خفه شو رها. من هیچ بهشتیو به جهنم کرد -



 
پس چرا این آرامشتتو رو ستترم خراب کردی؟ چرا دچار تردید به بودن و رفتن  -

 شدم؟
 

دست سرد شده رها را گرفت و روی قلبش گذاشت. از زیر لباس گرمای تنش 
 مقابل دست یز کرده او مثل آتش بود.

 
 …اال ا حیادته یه روز دستتو روی قلبم گذاشتم و گفتم جات این جاست؟ ام -
 

نشست و او را مقابل خود نشاند. قلس رها یکی در میان می زد. وجله کرد و با 
 ترس گفت:

 
 نکنه شدم وادت این روزهات؟ -
 
قلس اگه از کار بیفته شتتاید بشتته با پیوند مجدد دوباره احیا  کرد ولی روح  -

فن دکه از تن بره فقط یه جستتد باقی می مونه. یه جستتد که محکوم به تباهی و 
شی تا همه  شد اون قدر بزرگ  شت تکرارت باوث  شدنه! تو این روزایی که گذ

 روحمو تسدیر کنی پس حرف از نبودن من و وادت شدن خودت نزن.
 

 با هر کلمه ا  جان تازه ای به تن رها برگشت. نفسی گرفت و گفت:
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 …پس چرا چیزی رو می پرسی که  -
 
 شه. نمی خوام یهو آشیانه ام روی سرم خراب -
 
 …سهیل من  -
 

ستانش تکیه گاه تنش  شت و د ست. پاهایش را روی زمین گذا ش لس تدت ن
 شد. نگاهش با تصویر های کنج دیوار بازی کرد.

 
 تو منو نمی خواستی رها. این هیچ وقت از ذهن من نمی ره. -
 
 پس نگو بهم اوتماد داری. -
 
 نه!به تو آره، اما به سایه گذشته که روسرمون افتاده،  -
 
 سارا با شنیدن حقیقت منصرف میشه. -
 

 نگاه سهیل به چشم های رها طوالنی شد. چهره ا  کمی جمع شد:
 



می دونی از مرگ چی درد آورتره؟ این که خواهرتو مجبور کنی از محبتی که  -
 …تو دلشه بگذره چون یه روزی 

 
 ن قدر قویسهیل آرام حرف می زد اما درونش زلزله بود. یک زلزله با ریشتری آ

که در تمام قلس و م ز  گستتتل درد ایجاد کند، اما این همه فشتتتار را نمی 
 خواست به روی خود بیاورد.

 
 رها با مکث او گفت:

 
سهیل! من قبل از سفرمون سورنو اتفاقی دیدم. ادوا می کرد هیچی از گذشته  -

 …باقی نمونده برا . اما من 
 

شم هایش فرو سیز داغ در چ سهیل مثل  شرم و ب ش حرفش را  نگاه  رفت. با 
 ووض کرد.

 
 باور کن اتفاقی بود. -
 
 تو این اتفاق هم یاد گذشته زیباتون کردید؟ -
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گفت داره ازدوا  می کنه. منم فکر کردم با ستتپیده به تفاهم رستتیده اصتتال  -
 فکرشم نمی کردم دنیا انقدر کوچیک باشه که با سارا سر راه هم قرار بگیرن.

 
 خاطر پنهان نگه داشتن رابطه ا  قطع رابطه کردی، نه؟ با سپیده به -
 
نه! از  دلدور بودم که چرا راستشو نگفته، اما رفتنش تصمیم خود  بود نه  -

 به خاطر قطع رابطه با من.
 
 چقدر دوستم داری؟ -
 

از سوال بی ربط سهیل جا خورد. جدی و محکم بود. هم لحنش، هم نگاهش 
 ساده جواب داد:

 
 ز اون چیزی که فکرشو بکنی.بیشتر ا -
 

 سهیل نفس ومیقی کشید.
 
 شاید مجبور شیم به خاطر هم یه کم سدتی بکشیم. پایه ای؟ -
 
 گیجم کردی سهیل! -
 



شه که  - شد که این رابطه تموم  ضی  سارا حرف می زنم. لوس و کله خره. را با 
 می شینیم سر زندگیمون و اال فکرای دیگه ای برا  می کنم.

 
 فکری؟ آخه چه -
 
 بعد برات توضیح میدم. -
 

 بلند شد و لباس های بیرونش را پوشید. رها از فکر بیرون آمد. آرام پرسید:
 
 کجا میری؟ -
 
 یه چیزی برای غذا بگیرم. -
 

 همان موقع تلفن خانه زنگ خورد تا رها خواست جواب دهد سهیل گفت:
 
 اگه شماره پایینه تو جواب نده. -
 

شماره  سهیل را رها با دیدن  ضش  شم های پر ب  گوشی را به طرفش گرفت. چ
 اذیت کرد، اما تلفن را خود  جواب داد:
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 زحمت کشیدی سارا جان. رها یه کم بی حاله، باشه صبح همو می بینیم. -
 

 لحظه ای مکث کرد و دوباره با نگاهی به رها گفت:
 
 فردا دلیلشو میگم. نه الزم نیست بیاید باال. فعال شس بدیر. -
 

 گوشی را قطع کرد و به سمت رها خم شد. آرام گفت:
 
 امشس درکم کن. حالم بده. باشه؟ -
 

 ب ضش را قورت داد.
 
 من اوتراضی نکردم. -
 
اوتراض کن ولی حر  ندور. دق دلتو ستتر خودم خالی کن نه ستتر جوجه  -

 ام. این جوری بیاد بیرون دا م می خواد هوار بکشه.
 

 روی نوار سیاه یقه او کشید. رها لبدند کمرنگی زد و دست
 
 فکر نمی کردم دوسش داشته باشی. -
 



شقم به  - سکه ات گفتی معلوم بود. و سک از مزخرفاتی که میون هاگیر واگیر 
به  نه، چون حس می کردم گره  گه می گفتم  نه. ا بت هر دو مو ندازه مح اون ا

کرده،  مشتتکالتمون میندازه اما حاال حس می کنم گره دلم به تو رو محکم تر
 چون هدیه حقیقی خداست.

 
لبدند رها کمرنگ تر شتتد. چشتتم های ستتهیل به آرامش لحنش نبود. انگار او 

 هم فهمید که صاف ایستاد.
 
 یه چیزی بذار دهنت تا من بیام. شاید طول بکشه. -
 

ید دلم تنهایی می خواهد. خداحافظی کرد و بیرون  نتوانستتت بایستتتد و بگو
 رفت.

 
یابان می خواهد و یک حنجره بی خرا  برای نعره زدن. گاهی یک مرد، یک ب

ها.  یک و بی انت تار بان  یا یک خ هد و  یاده و کفش آهنی می خوا پای پ گاهی 
گاهی حسرت خوردن می خواهد و جای یک زن بودن تا فقط برای یک ساوت 
دل را از ب ش های تلنبار شده خالی کند. گاهی به تقا  مرد بودن باید کوه به 

ی. چاه را مامن درد و دل کنی و تنهایی محرمت شود تا خط به شیشه شانه بکش
 محکم غیرتش کشیده نشود. گاهی تقا  مرد بودن می شود دق کردن.
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 مطمئنید جایی برای تردید باقی نمونده خانم دکتر؟ -
 

دکتر تقریبا زن میان ستتالی بود. از باالی چشتتم با لبدند به چهره هیجان زده و 
یل نگاه کرد و دوباره با ژست خاصش مش ول نوشتن نسده شد و مشتاق سه

 گفت:
 
 خیلی منتظر بچه بودید یا حسابی غافلگیرتون کرده؟ -
 

 لبدند به لس سهیل آمد.
 
باید بیشتتتر از بقیه ممنون لطف  - فکر می کنم چون خیلی غافلگیرمون کرد 

 خدا باشیم.
 

 دکتر پایین نسده را ُمهر کرد و گفت:
 
ید. ضمنا برای راحت شدن خیالتون میگم تستی که من گرفتم صد شک نکن -

 در صد تعیین کننده است.
 

 سپس رو به رها افزود:



 
با توجه به آخرین تاریز ماهیانه ت ستتن بارداریت بین ستتته تا چهار هفته  -

استتت. واستته همین ستتونو رو به دفعه بعد موکول می کنیم که به امید خدا هم 
یزتو ببینی، هم احتماال صتتدای قلبشتتو بشتتنوی. لوبیای خوشتتگل و ستتحرآم

اوضاع جسمیت بد نیست اما اصال از پروتئین و غذاهای سالم غافل نشو. در 
مورد التهاب پوستتتت همون قرصتتی که می خوری کفایت می کنه، اگر دچار 
ستفاده کن. البته قبلش حتما باهام  سده دوم ا شدی از ن شتهایی  تهوع یا بی ا

ه هشتتتم به بعد هم چند تا آزمایش باید انجام بشتتته که تماس بگیر. از هفت
 خدایی نکرده جنینت دچار مشکلی نباشه.

 
 …یعنی ممکنه مشکلی  -
 
نه وزیزم. به امید خدا که طفل شتتما صتتحیح و ستتالمه اما پیشتترفت ولم  -

پزشتتکی کمک می کنه. با این آزمایشتتات و ستتونوها حتی از ستتالمت چهره 
ره ها کمتر شه. شما که نسبت خویشاوند و سابقه کودکتم مطمئن باشی و دلشو

 بیمار هم نداشتید، درصد  رو به صفره. از حاال نگران این مسا ل نبا .
 

 نسده ها سمتش گذاشت و گفت:
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به همه زو  ها توصتیه می کنم تو دوران کنترل باروری با هم باشتن تا پدرها  -
شن. البت شتر باخبر با شیرین کمی بی سدتی  شروع خوبهم از این  شما  ی ه 

 داشتید. مرد کنار همسر  باشه، زن دوران شیرین تری رو تجربه می کنه.
 

نگاهی میان رها و ستتهیل رد و بدل شتتد و لبدندشتتان بیشتتتر جان گرفت. رها 
تشکر کرد و نسده ها را برداشت. چند دقیقه بعد که داخل ماشین نشستند رها 

 گفت:
 
 …سهیل اگه بچه  -
 
سی - شین ببین دکتر حد گاه کنه. الکی ن شو آ شه همه بیمارا شو میگه و و یفه  ات

 واسه خودت برنامه درست کن به جوجه من استرس وارد شه.
 
 خوبه جوجه نمی خواستی. -
 
 چون نمی خواستم. باید بذارم کج و کوله   کنی؟ -
 
 وا سهیل! -
 

 سهیل با خنده گفت:
 



من شبیه یه آیه مقدسه  جون سهیل! رها مرگ من حواست باشه. این بچه واسه -
که واسه آرامشم نازل شده. می دونم بیشتر از من می خوایش و حواست بهش 
هست، اما شرط حفظش اینه اول هوای خودتو داشته باشی. فکر و خیال بیجا 
به خودت فکر کن و  ناک تره. اول  ماری میراثی مرموز تر و ترستت از هر بی

شتتم به من و وشتتقی که به جفتتون آرامشتتت، بعد به این زبل خان! اون ته مها
 دارم فکر کن. باشه؟

 
رها فقط نگاهش کرد. چه فکر می کرد و چه پیش رو دید. آخر خو  بینی ا  
شتتده بود اخم و تدم چند روزه ستتهیل، اما حاال از اوجازی حرف می زد که 

 خود  هم مومنش بود.
 
 کنما.این جوری نگاه نکن مامان کوچولو. گرسنمه یه لقمه چپت می  -
 

رها پلکی زد. خندید. آرامش قشتتنگی بینشتتان جریان داشتتت. اگر خط خطی 
های زیر نگاه متظاهر ستتهیل را فاکتور می گرفت، اگر به ستتارا فکر نمی کرد، 

 اگر گذشته و آینده را رها می کرد همین االن خوشبدتی در ُمشتش بود.
 
 ست هست؟انواع و اقسام اسم و لقبو به من و بچه م دادی ها. حوا -
 
 از بس می خوامتون. بریم دربند یک کباب توپ بزنیم؟ -

http://www.roman4u.ir/


 
 االن؟ چه وقت کبابه؟ ناهار خونه مامانیم. -
 
 می برمت. بچه م دلش کباب می خواد. -
 
 تو از کجا فهمیدی اون وقت؟ -
 
 در گوشم گفت. -
 
یه چیز دیگه گفت. دلش از اون جیگرای مدصتتو  می  - ما در گو  من  ا

 ه با هم می خوریم.خواد که همیش
 
شم داره. اول  - شگلم پی سلیقه اس. به خاطر همین یه جایزه خو از بس خو  

 ش.ه*و*سبریم سراغ جایزه ا  بعد بریم سراغ 
 

سایه ای از پس آینه و  شد.  سر چرخاند کمربند را بک سوییچ را چرخاند. رها 
پشتتت به دیوار کلینیک با ستتروت گذشتتت. دلش ُهری پایین ریدت. چشتتم 

ت. افکار مالیدولیاییش را باید ترک می کرد. باید به خود می قبوالند هیچ بستت
ست. لبدند زد. زیر لس و ان یکادی را  ست. کمربند را ب سایه ای در ِپی ا  نی
خواند که می گفتند برای رسیدن به آرامش معجزه می کند. تمام که شد دستش 

 به سمت پدش رفت. آهنگ بی نظیری ِپِلی شد.



 
 یا یه دونه، اون یه دونه پیش منهآورده دن

 
 خدا فرشته هاشو که نمی ده دست همه

 
 تو نمی اومدی پیشم، من واشق کی می شدم

 
 به خاطر اومدنت یه دنیا ممنون توام

 
 خدا مهربونی کرد، تو رو سپرد دست خودم

 
 دستتو گرفتم و فهمیدم واشقت شدم

 
**** 

 
ستتی حرف بزند تا باالخره یلدا با ستتر و صتتدا و جی  و داد ندا اجازه نمی داد ک

 خنده گفت:
 
 ندا با این کارات این بچه چند ماه زودتر به دنیا میادا. -
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 ندا دست هایش را به هم کوبید و جمع کرد. با ذوق گفت:
 
 الهی من فدا  بشم. حاال حدس نزدن چیه رها؟ -
 

 گفت: یه دفعه با هم خندیدند. مادر  رف میوه روی میز گذاشت و با لبدند
 
 سالمت به دنیا بیاد. اینا مهم نیست.… ایشاا -
 

 وروسک خرس توپ به ب ل را برداشت و لبدند  پر رنگ تر شد.
 
با  - گارخود   چه بدری ان که اول واستتته ب مادر بزرگتون می گفت هر چی 

 انگشت نشون داده. شاید این وروسک خوشگلت پسر باشه رها.
 

مقابلش گرفت و به صتتورت بزرگ و با لبدند ویقی به لس رها آمد. خرس را 
صور  سک ت ش ول بازی با این ورو شد. وقتی کودکش را م مزه قهوه ایش خیره 
کرد، تصور یک پسر بچه با چهره سهیل مقابلش آمد. با همان چشم های نافذ 

از پستوهای ذهنش سر ” سپهر“و سیاه. آرزو از این نزدیک تر و قشنگ تر! اسم 
گرم کرد. التهابی که گرفتار  بود، دیگر آزار   کشتتید. ذوق و شتتوق تنش را

 نمی داد. مگر می شد بین این همه زیبایی به ناخنک آزار  ایراد گرفت.
 
 کجایی دختر خوب؟ -



 
 با لحن پر خنده مادر نگاهش کرد.

 
به این همه لطف خدا فکر می کنم. درستتت جایی که منتظر و توقع معجزه  -

 ندارم، غافلگیر میشم.
 
 زندگی همینه وزیزم. خاصیت -
 

سرت  شید. با لبدندی که هم ح سک ک ست روی پولیش نرم ورو مکثی کرد. د
 داشت و هم شوق زمزمه کرد:

 
 حتما االن حا  بابات خیلی خوشحاله رها! -
 

لبدند روی لس هایشتتان کمرنگ شتتد. ستتالگرد پدر نزدیک بود. تداوی آن 
ی پدر هاله ضدیمی مرگ ناگهان ب*و*سروزهای سدت و نفس گیر، تکرار کا

روی تمام خوشی هایشان می کشید و شاید برای رها بیشتر. هنوز نمی توانست 
این امر را در خود هضم کند که اشتباهش وامل اصلی رفتن پدر است. ندا ب  

 کرده گفت:
 
 اگه بود حتما مثل موقعی که یاسین دنیا اومد همه بازارو شیرینی می داد. -
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رها گیر کرد. نگاهش به رو به رو ثابت بود. مادر  چیزی شتتبیه ستتنگ در گلوی

 نگاه سرزنش باری به ندا کرد که او لس برچید و زیر لس گفت:
 
 ببدشید! -
 

 یلدا دست دور شانه های ندا انداخت و با مهربانی ذاتی ا  گفت:
 
 مطمئن با  داییش هم اون قدر خوشحال میشه که ادای دین کنه وزیزم. -
 

 چشم هایش کشید.ندا فوری دست به 
 
 خودم به حماد میگم. می خوام از  مشتولوق بگیرم. -
 

 رها لبدندی زد و نگاهشان کرد.
 
 حاال نمیشه یه مدت زبونتو نگه داری؟ -
 
 وا! مگه خالف شروه! -
 

 چشم های رها گرد شد و مادر لبش را محکم گاز گرفت، اما یلدا بلند خندید.



 
 از دست تو ندا. بزرگ نمی شی. -
 
 این جوری نکنید بابا. خس مگه دروغ میگم. داییش حق داره زودتر بدونه. -
 

 مادر میوه درون بشقاب های دخترها گذاشت و گفت:
 
خیلی خس ندا خانم. بعد نشینی بگی بزرگ شدم. بزرگ شدن نه به سنه نه به  -

 قلمبه حرف زدن دختر!
 
 بگم ببدشید، حله؟ -
 

 دند.مادر سری تکان داد و دخترها خندی
 
 سهیل ِکی میاد رها جان؟ -
 
سلو می گرفت. بده، هنوز  - سفار  پالک و ساوت دیگه. باید  گفت یکی دو 

 دیدن بچه سبحان نرفتیم. گرسنه تونه؟
 
 نه! این همه خوردیم. حمادم باید بیاد. -
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 حماد که پنج شنبه ها زودتر میاد. -
 
 آره! چطور؟ -
 
 یه کار کوچولو باها  دارم. -
 

گذشته بود که صدای خامو  شدن ماشین آمد و همان موقع یاسین از خیلی ن
 جا پرید.

 
 بابا اومد. بابا اومد ومه. االن بهش میگم. -
 

 رها با تعجس گفت:
 
 چیو؟ -
 

 تا یلدا بلند شد یاسین به طرف در دوید و داخل حیاط جی  زد:
 
 سالم بابایی. ومه نی نی آورده از مسافرت. -
 



ه ندا و یلدا در فضتتای خانه، رها حرارت بیرون زده از با صتتدای شتتلیک خند
 گو  هایش را با لبدند نیم بند  پشت سر وروسک فرو کرد و گفت:

 
 با این شبیدونش به آبروی من، همسایه هام فهمیدن. -
 

حماد پس از خو  و بشتتی کوتاه با رها به خانه خود  رفت تا لباس هایش را 
 رها ُمچ دستش را گرفت:ووض کند. یلدا بلند شد برود که 

 
 اجازه میدی من برم باال؟ یه کار کوچولو با حماد دارم. -
 

 یلدا با لبدند گفت:
 
 خواهر شوهری دیگه. چی کارت کنم؟ -
 

 رها شکلکی برایش در آورد که یلدا خندید.
 
 پاشو برو، روتو کم کن. -
 

 قبل از این که رها بلند شود، مادر برخاست و گفت:
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 ربت برای بچه م درست کنم ببر رها. از گرما هالکه االن.بذار یه ش -
 

 ندا گفت:
 
 همچین میگه بچه م انگار سه سالشه. سی سالشه مامان خانم. -
 

 رها ضربه ای به بازوی او زد.
 
 باز تو حسودی کردی؟ -
 
 ما بترکیمم باز فرزند ذکور یه چیز دیگه است. -
 

 :مادر از داخل آشپزخانه با صدای بلند گفت
 
 کم ُغر بزن ندا. یه شربت هم دستش ندیم از راه می رسه؟ -
 
 ما جان بر کف مقابل ایشون می ایستیم. شربت به دست که چیزی نیست. -
 

 یلدا با خنده گفت:
 



کم به شتتوهر من حستتودی کن خواهر شتتوهر. خیالت راحت که ته ت اری  -
 خونه گل سر سبده.

 
 آره واال! از اون گل درشتای غرغرو. -
 

 مادر با سینی شربت بیرون آمد. ندا با خنده تند تند ابرو باال انداخت.
 
 به این میگن ته ت اری ساالری. -
 

 مادر شربت لیوان آلبالو را اول مقابل ندا گذاشت.
 
 اول تو بدور تو گلوی بچه م نپره. -
 

 ندا قیافه ا  را جمع کرد.
 
 اصال ندواستم. ببر بده بچه ت بدوره. -
 
 ن قدر ادا و اطوار نیا. گوشتو می پیچونم ها.ندا ای -
 

 ندا قری به گردنش داد و لیوان را با ژست خاصی برداشت.
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 وا! چه بد اخالق! حاال زحمت کشیدی می خورم. -
 

رها لیوان دیگر شربت آلبالو را داخل پیش دستی گذاشت و بلند شد. در همان 
 ایش نزدیک کرد، یاسین رویفاصله ندا تا لیوان شربت را برای خوردن به لس ه

 پایش پرید.
 
 ومه! منم می خوام. -
 
 تو سینی هست ومه جون. -
 
 اونا نارنجیه. قرمز می خوام. -
 
 اوناها. دست ومه رهاس. بگیر. -
 
 اون ماِل بابامه. -
 

 شلیک خنده شان به هوا رفت. ندا با خنده لیوان را دست یاسین داد.
 
 بیا اینم ماِل تو. تو روح اون بابات گل و بلبل. -
 



 ید. رها با لبدند گفت:ب*و*سیاسین گونه ومه ا  را محکم 
 
 به خدا این ماچ آبدار گواراتر از یه لیتر شربت آلبالو بود. -
 

 ندا صورت یاسین را بی رحمانه آبکش کرد که جی ش بلند شد.
 
 صورتم کنده شد ومه. -
 
ونه از این حاالم به ومه رها آخ جیگر ومه. نمی دونی چه حالی داد. برو یه د -

 بده ِکیف کنه.
 

 مادر تشر زد:
 
 با بچه درست حرف بزن ندا. یاد می گیره. -
 
 خس بگیره. چی گفتم مگه؟ -
 

 مادر سری تکان داد و گفت:
 
 ِکی تو واقل میشی دختر؟ -
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 د، ادامه داد:س*و*سرو به رها که خم شد یاسین را ب

 
 تو هم زیاد خم نشو مادر. -
 

 بلند گفت:ندا 
 
 برو اون شربتو بده داداشت تا امروز از حسودی منو نکشتید. -
 

 رها به سمت در رفت و گفت:
 
 حاال هر کی نشناسدت فکر می کنه واقعا حسودی ندا! درست کن خودتو. -
 
از حقم دفاع می کنم نادرستتتم؟ خودتونم نباشتتید بچه هاتون ستتهممو می  -

 خورن.
 

ه با لیوان شتتربت خو  رنگی بیرون آمد و آن را همان موقع یلدا از آشتتپزخان
 مقابل ندا گذاشت.

 
 اینم شربت مدصو  برای ومه کوچیکه غر غرو و دوست داشتنی یاسین. -
 



 ندا با لبدند گفت:
 
 خوبه از خواهر و برادر خودمون شانس نداشتیم از زن دادا  داریم. -
 

 ها برگشت.همان موقعی دمپایی به سر  خورد. آخی گفت و به سمت ر
 
 مرض داری رها؟ -
 
 دلم خنک شد. از بس مزخرف میگی. -
 
شما خم نمی  - سرم.  صندل خودم می کوبیدم تو  شدم با  می گفتی خم می 

 شدی.
 

صدای خنده  ست  شویی نثار  کرد و بیرون رفت. در را که ب رها با خنده خفه 
د. زنگ را زشان هنوز می آمد. پله ها را تند باال رفت. پشت در نفسی گرفت و 

 دو سه دقیقه طول کشید تا حماد در را باز کرد. با دیدن او ابرویش باال پرید.
 
 به به! رها خانم! فکر کردم یلداس. -
 
 بیام تو؟ -
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 حماد در را کامل باز کرد و کنار رفت.

 
 اختیار داری. بفرمایید. داشتم می اومدم پایین. چرا زحمت کشیدی؟ -
 

 و گفت:رها لیوان را دستش داد 
 
 چه زحمتی؟ نو  جان! -
 

 حماد جروه ای از شربت را خورد و با خنده گفت:
 
 به به! چه گواراس! معلومه کلی آه و ناله پشت سرشه. -
 

 رها با خنده روی مبل نشست.
 
 ندا رو که می شناسی. کال زبون تو دهنش یه ثانیه از کار بیفته کپک می زنه. -
 
 م و آروم بودی، ندا جبران کرده.به قول بابا هرچقدر تو مظلو -
 

 لبدند رها کمرنگ شد.
 



 برای سالگرد برنامه ای داری؟ -
 

شید. لیوان را روی  سر ک شربتش را  ست و باقی  ش حماد روی مبل نزدیک او ن
 میز داخل پیش دستی گذاشت و گفت:

 
 دستت درد نکنه. خیلی چسبید. -
 

 با نو  جانی که رها گفت ادامه داد:
 
ه حتما دارم. مگه میشتته نداشتتته باشتتم؟ دیشتتس با ومو حرف زدم. برنامه ک -

شمام  شس با  شه. گفتم ام سنگین و در خور برگزار  شت یه مجلس  صرار دا ا
 حرف بزنم.

 
مطمئن با  تو هر تصتتمیمی بگیری ما نه نمیاریم، چون همیشتته با درایتت  -

 درست ترین تصمیمو گرفتی.
 

 اوتماد او تشکر کرد. حماد لبدند زد و با نگاهی پر سپاس از
 
 سهیل ِکی میاد؟ -
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 برای ناهار. چطور؟ -
 
نباید یه خرده به م ز  فشتتار بیاره و به من کمک برستتونه؟ ناستتالمتی داماد  -

 این خونه است.
 
 حتما! ولی یه چیزی مرددت کرده، نه؟ -
 
راستتتش با مامان حرف زدم. با ریدت و پا  خیلی زیاد موافق نیستتتیم.  -

این بود هزینه رو به بیمارای محک اختصتتا  بدیم. مامانم موافقه، وقیده من 
البته کنار یه مجلس آبرومند که حتما برگزار میشتته، اما خس ومو دیشتتس یه 

 حرفایی زد که مردد شدم. واسه همین گفتم یه مشورتم با سهیل داشته باشم.
 
مواقع  به نظر منم تصتتمیمت درستتته. همیشتته اخالق بابا و ومو تو این جور -

 جور در نمی اومد. بازم هر تصمیمی می دونی به صالحه بگیر.
 
 …در مورد حق و حقوق و  -
 
 خجالت بکش حماد. -
 
اونو که می کشتتم اما اینو یادت نره من دارم تو پاستتاژ بابا کار می کنم و نون  -

ست اما  زن و بچه مو میدم. حق تو و ندا و مامانم توشه. حرف ارث و میراث نی



ینی که گردن منه. برای مامان و ندا یه حستتتاب جدا باز کردم و ستتود خس دِ 
ماهیانه شونو واریز می کنم، اما سهم تو یه ساله دستم مونده. یه حساب باز کن 

 شماره شو بهم بده. حداقل سود سرمایه تو بگیر.
 
 من حقمو بدشیدم به تو که اندازه ومرت برای رونق اون جا زحمت کشیدی. -
 
برم مفت که نبوده. قانونا دو برابر شتتمام حق گرفتم از ، ولی این قربونت  -

شینیم در  سرمایه ته. بعدا می  سود  ضمنا گفتم فقط  طوری خیالم راحت تره. 
مورد ستتهم مفصتتل حرف می زنیم. اگه همه موافق بودن که فعال همین طور 

 …بمونه که هست، اگرم نه که 
 
جداس حماد. می شناسمت دیگه. به  تمام این حرفا فقط مال منه که زندگیم -

روح بابا من قدر چشتتام بهت اوتماد دارم و می دونم حق خور نیستتتی و اال تا 
حاال خودتو نشتتون داده بودی. کارتو بکن. هر جورم که صتتالح می دونی نذار 
ستترمایه بابا از رونق و ستتکه بیفته. واستته این که خیالتم راحت شتته شتتماره 

 حسابمو بهت میدم، خوبه؟
 

 حماد لبدند زد.
 
 به تو میگن دختر خوب و چیز فهم! حاال بریم پایین؟ -
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 رها با اخم گفت:

 
 فکر کردی من واسه این حرفا اومدم باال؟ -
 
 پس چی؟ -
 
 واقعا که حماد! -
 
 خس حاال قهر نکن. خجالت بکش دیگه مامان شدی. -
 

 با لبدند ومیق و لحن شیرین حماد صورتش گل انداخت.
 
 یاسین به خودت رفته، اما زبونشو فضولیش به ندا.صورت  -
 
انقدر بی انصتتاف بودی که به من نگی؟ می دونی چقدر خوشتتحالم که هر  -

 روز یه ستون محکم زیر سقف زندگیت می خوره؟
 
 حماد! از موقعی که بابا نیست، دلم بدجوری به بودن و حمایتت قرصه. -
 
 یزی شده؟غیر از این باشه که باید برم بمیرم. چ -



 
 رها نفسی گرفت و گفت:

 
 باز سر و کله سورن پیدا شده. -
 

 به محش آمدن نام سورن ابروهای حماد چفت هم شد.
 
 …نکنه دوباره  -
 
بل از  - ما ق که دیدمش و مزاحمم شتتتد همون شتتتس بود ا باری  نه! آخرین 

 مسافرتمون دوباره دیدمش.
 
 کجا؟ -
 

 دد گفت:رها انگشتان سرد  را در هم پیچید و مر
 
 میشه نگم؟ -
 
 نه! -
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 تو خونه  ! -
 

یک دفعه حالت چهره حماد ت ییر کرد. بهت و غیرت و خشم با هم به صورتش 
هجوم برد و به ستتمت رها خم شتتد تا با حرکتی غیر ارادی از حرکت او وقس 

 برود. این روی حماد را دیگر ندیده بود.
 
 …تو خونه  ؟ تو خونه اون مردِک  -
 

 گفت:رها سریع 
 
 …به خدا تقصیر من نبود اما  -
 

حماد دستش را مقابل او باال گرفت تا سکوت کند. نگاهش تنگ شده به نقطه 
 ای دیگر منعطف شد و گفت:

 
همون شتتس که ستتهیل داشتتت دیوونه می شتتد و در به در دنبالت بود با اون  -

 بودی؟
 

ور شتتد. از لحن وماد که خاصتتیتش برندگی و بی رحمی ا  بود، تنش مور م
 انگار ضربان قلبش ایستاد.

 



 …که … تو در مورد من چی فکر کردی  -
 

 با صدای بلند حماد از جا پرید.
 
 جوابمو بده! -
 

 رها لس به هم فشرد و برخاست.
 
بمیرم بهتره تا بدوام این جوری جواب تو یکیو بدم. دیگه از سهیل چه توقعی  -

 دارم.
 

 تا چرخید حماد رو به رویش ایستاد.
 
 برو بشین رها. -
 
که چی بشتتته؟ یه جوری توبیدم کنی که حالم از خودم به هم بدوره؟ که  -

 خودم به خودم شک کنم؟
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به جون یاسینم تا مثل بچه آدم نگفتی چی شده و اون جا چی کار می کردی  -
پاتو از این در بیرون نمی ذاری. حتی اگه اون شتتوهر بدبدتت بیاد پشتتت درو 

 ی؟آتیش بزنه. فهمید
 
 حماد! -
 
 ُمرد! جواب. -
 

 ب ش به گلویش نیش زد.
 
 …اومدم ازت کمک بگیرم بعد تو مثل یه  -
 
تو می فهمی ستتهیل بفهمه تو خونه یه ووضتتی بودی که وستتط خیابون، جلو  -

 …چشمای من 
 

 دست به صورتش کشید و پشت به او کرد.
 
 وبم از دست تو؟خدایا! رها چی بگم من به تو. آخه سرمو به کدوم دیوار بک -
 

 با حالتی وصبی به طرفش برگشت و انگشتش را محکم کنار شقیقه ا  زد.
 



 از این تو اون شس لعنتی پاک نشد دیگه! حاال باز ب ش کن. -
 
 فکر کردی من یادم رفته؟ -
 
 اگه یادت نرفته پا شدی رفتی خونه اون کثافت چی کار؟ -
 

 صدای رها کمی باال رفت.
 
شم حال من خوب نبو - سر از اون جا در آوردم. چ صال نفهمیدم چطوری  د. ا

 باز کردم دیدم اون جام.
 

 رنگی که از چهره حماد پرید، نفس رها را بند آورد. سریع افزود:
 
صتتبر کن! به خدا انگشتتتشتتم بهم ندورد. مطمئنم که االن این جا ستتالم  -

 وایسادم.
 

 ب ضش شکست و اشکش سرازیر شد.
 
 …ی خواستم نظرت نسبت بهم ووض شه اما نمی خواستم بگم. نم -
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سه  - شناختم. نمی دونم وا ضی رو هم خوب  سم. اون وو شنا من تو رو می 
 چی انقدر همه چیو ساده گرفتی.

 
ستتاده نگرفتم اما بهم حق بده حماد. حق بده نتونم راحت بشتتینم و حرف  -

 بزنم.
 

 حماد مدام دست به صورتش می کشید و راه می رفت.
 
 حماد! -
 

حماد رو به رویش ایستاد. سعی کرد لحنش مالیم تر باشد. هر چند که نسبت 
 به همیشه لطافت نداشت.

 
آخه خواهِر من، وزیز دلم، واستته اون آدم شتتیطون کف می زنه و هلهله می  -

 کشه، بعد تو انقدر راحت بهش اوتماد کردی؟ چرا همون شس نگفتی؟
 
ستم. ترسیده بودم، اما - ص… نتون شت از خونه اما اگه ق شت که نمی ذا دی دا

   بیام بیرون.
 
 تو اصال چطوری رفتی تو اون خراب شده؟ -
 



 خود  می گفت حالم بد بوده و تو خیابون دیدتم. -
 

 حماد با لحن ترس خورده ای گفت:
 
 هوشیارم نبودی، نه؟ -
 

رها لبش را محکم گاز گرفت. دلش کیستته بوکس مشتتت های محکم حرف و 
 .نگاه های او بود

 
 ذات سورن بد نبود حماد. -
 

سرخی می زد. رها به  صال گاهی به  ستی شم و ا رنگ حماد از زور حر  و خ
 خوبی نبش شاهرگ ضدیمش را می دید که به تندی می زند.

 
شده. ُوقده کرده. اینو  - موندم با این همه خو  باوری تو چه کنم؟ بدم نبوده، 

 اون شس لعنتی نفهمیدی؟
 
 فاقا وذرخواهی کرد.بابت همه اون ات -
 
 می گفتی اشکالی نداره خس. پیش میاد. -
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 رها دیگر نتوانست تحمل کند. به سمت او رفت و مقابلش ایستاد.

 
اومدم ازت بدوام تو کشتتمکش این روزام تنهام نذاری حماد، اما انگار این  -

بارو اشتتتباه کردم. حق داری. تو هم مردی. غیرت داری اما میگی من چی کار 
کردم؟ چه کاری ازم بر می اومد جز خو  باوری؟! کم وذاب نکشیدم که  می

حاال بشینم به بدترین فاجعه ای که ممکن بود رخ بده فکر کنم. خودمو سپردم 
دستتت خدا تا محافظ خودمو آبروم باشتته. بیشتتتر و بزرگ تر از خدا کی می 

کردم؟ اون تونستتت حمایتم کنه؟ غیر از اون به کی رو می انداختم اوتماد می 
چیزی که صتتدای همیشتته آروم تو رو بلند کرده و رگ گردنتو داره پاره می کنه، 
یالش! پس احمق فرضتتم نکن. من فقط می  تا مرز مرگ می بره، فقط خ منو 
خوام زندگیمو بکنم. دلم نمی خواد آرامشم دوباره به هم بریزه. ببدش که شدم 

فاقا داره خار  از اراده من میفته. یه باری روی دو  تو! اما باور کن تمام این ات
سمتی می خواد می  ست روزگار که هر  شس بازی د سک خیمه  شدم یه ورو

ونتم. *صر*قچرخونتم. فقط تمام توانمو جمع کردم به ساز بی آبروییش نتونه ب
تنها راه چاره مو صداقت دیدم که دوباره محکوم به اشتباه سکوت نشم. هیچی 

 …لدو  کردن به تو اما به ذهن درگیرم نرسید جز د
 

ستش را  شت که حماد د شیدی برگ ستش کنار زد و با ببد شکش را با کف د ا
 کشید.

 



 صبر کن ببینم. -
 

 رها به سمتش برگشت.
 
 …خودم حلش می کنم. دیگه  -
 
من بمیرمم باز سایه اسمم هست. پس دلدور نشو رها. یه درصد تصور کن  -

 .برنامه ای پشت این حال بدت بوده باشه
 
 چطور ممکنه؟ من با سارا بودم. از صبحش حالم رو به راه نبود. -
 
 خیلی خس. حاال چی شده که مجبور شدی باالخره لس از لس باز کنی؟ -
 
 …نمی خوام بیشتر درگیر مشکالتم شی و  -
 
 رها به خاطر خدا طفره نرو. به حد کافی  رفیتم پره. -
 

 ت.رها آب دهانش را قورت داد و روی مبل نشس
 
 همون روز گفت هر چی بوده تموم شده و داره ازدوا  می کنه. -
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 حماد ساکت ماند تا رها بعد از مکث کوتاهش حرفش را تکمیل کند.

 
نمی دونم چی پشت این همه بد بیاریه، اما تو این مدتی که ما نبودیم با سارا  -

 نامزد شدن.
 

 حماد از شدت شوک تکانی خورد.
 
 خواهِر سهیل؟ -
 
سهیل گفتم. هر آ - ستاده همه چیو به  ره! وقتی فهمیدم انقدر نزدیک زندگیم ای

شد که بگم. اون قدر به هم  شبو. یعنی ن چی که باید بدونه. غیر از ماجرای اون 
ریدت که ترستتیدم ستتکته کنه. وقتی فهمید داریم بچه دار میشتتیم انگار یه کم 

شد، اما نه به اندازه ای که تظاهر می کنه. حا شما  آروم  لش بده حماد! از چ
می فهمم. از یه طرفم غافل از همه چی، تو یه شتترکت با هم ستترمایه گذاری 

 کردن. اصال نمی دونم از ِکی شروع به کار کردن!
 

 حماد سر درگم دست پشت گردنش کشید و به دیوار تکیه داد.
 
 …ما ا این پسره داره با برنامه میاد جلو. اینا اتفاقی نیست. اسم اتفاق روشه -
 



قلس و صدای رها برای هزارمین بار لزرید. بلند شد و به سمت حماد رفت. با 
 التماس نگاهش کرد.

 
سهیل بفهمن. من به  - شه حماد. نمی خوام خانواده  نمی خوام زندگیم خراب 

 …اگه … درک! اوتبار و آبرو هیچ جا برا  نمی مونه اگه 
 

شد.  سرازیر  شک هایش  ست ادامه دهد و ا سی گرفت و او را به نتوان حماد نف
 سمت خود کشید.

 
 خیلی خس. گریه نکن! -
 
 یه فکرایی تو سر سهیله. -
 
 نگفته چی؟ -
 
 نه! اما باها  حرف بزن. همه چیو بهش بگو. من نمی تونم دیگه حماد. -
 
باشتته! بذار جو یه کم آروم تر شتته، یکی دو روز دیگه میرم باها  حرف می  -

 انم میرم.زنم. سراغ اون بی وجد
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 رها از برادر  فاصله گرفت و با ترس گفت:
 
 …اونو ولش کن حماد. اون  -
 
چیو ولش کنم؟ باید بفهمم اون شتتس چی تو کلش بوده که تو رو برده خونه  -

   یا نه؟
 
 ممکنه لج کنه یاوه بگه. -
 
 حقیقت هرچقدرم ترسناک باشه باید روشن شه! -
 
 …اگه بهونه دستش بیفته و  -
 
واد غلطی بکنه می کنه، منتها باید بفهمه اگه به خاطر خراب کردن زندگی بد -

 تو به سارا نزدیک شده باید گورشو گم کنه.
 

 مکث کرد و از ذهن خود  گذشت.
 
 فقط باید مطمئن شم سهیل تا کجا پات وایساده. -
 



با حماد گفتن رها صتتدای تلفن هم آمد. حماد دستتتی به صتتورت خواهر  
 د لبدند بزند.کشید و سعی کر

 
 فوری هم آب وره می گیره. برو یه آبی به صورتت بزن. احتماال تلفن از پایینه. -
 

 رها بی حرف سر تکان داد و به سمت دستشویی رفت.
 

**** 
 

وقتی ستتبحان، وستتل را در آغو  ستتهیل گذاشتتت، خود  هم فورا کنار  
 نشست.

 
 بدی چون می ارزه!ببین وسل منو. بدون ترس از دیابت می تونی قورتش  -
 

ید. به حال سبحان غبطه خورد. ب*و*سسهیل با لبدند پشت دست کودک را 
سمش  دلش یک پر  چند ماهه به آینده را خواستت و لحظه تولد کودکی که ا
هم معجزه کرد، پس حتما با تولد  همان چیزی که مدت ها به دنبالش بودند 

 را با خود می آورد. آرامش و خوشبدتی محش!
 
 دا حفظش کنه.خ -
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 خندید و افزود:

 
 ولی همون مربا بیشتر بهش می اومد خصوصا مربا آلبالو. -
 

 سحر با اخم و لبدند گفت:
 
 نصیس خودتم بشه سهیل، بعد به کره و پنیر می رسیم.… ایشاا -
 

سهیل مثل لس هایش خندید و نگاهش پس از گذری به چهره رها  شم های  چ
 به سمت بقیه برگشت و گفت:

 
 چند ماه دیگه معلوم میشه. البته شما اسم دردونه منو هلو در نظر بگیرید. -
 

شدند حتی خوِد رها! انگار توقع  ساکت  شوک  شدت  برای چند لحظه همه از 
نداشت سهیل این طور ناگهانی و بی مقدمه خبر پدر شدنش را بدهد. سبحان 

 قبل از همه به خود  آمد.
 
 بی سر و صدا. به به! مبارکه! چه بی خبر. چه -
 



سمت  سهیل او را به  سل مدام دهانش را به طرف او می چرخاند که واقبت  و
 آغو  پدر  باز گرداند و گفت:

 
شونو بده به  - ستیم باید اول اجازه بگیریم بعد خبر بدیم. ای شید! نمی دون ببد

 مامانش. انگار اشتباه گرفته.
 

 لبدند گفت:سبحان بلند شد و کودکش را گرفت. در همان حال با 
 
از اون جایی که ما خواجه حافظ شیرازم واسطه کردیم واسه بابا شدن گفتم.  -

 حاال تا تنور خبر داغه یه ماچ به وموی بچه بده تا خود  بیاد.
 

سرخو  همه یک جمله  شاد و  همه خندیدند و تبریک گفتند، اما میان  اهر 
 به دل رها ضربه زد.

 
 خیلی وجله نکردی وزیزم؟ -
 
لحن آرام ستتیمین و لبدندی که رها از اول هم حس می کرد به اجبار حفظ با 

شده است، شوقش رنگ باخت. توقع استقبال و شوق بیشتری حتی نسبت به 
خانواده خود  داشتتت، نه این جمله ای که پر از خط خطی های شتتماتت و 

 هشدار بود. سعی کرد خود  را حفظ کند و گفت:
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 خواست خدا بود. -
 
بیشتتتر مراقس می بودی بهتر بود. خیلی از زمان ازدوا  و شتتناختتون  یه کم -

 نمی گذره. درست نبود به این زودی پای بچه به زندگیتون باز شه.
 

واضتتح تر شتتدن جمالت و منظور مادر ستتهیل مثل تیر خال  بود به خو  
ست، اما  شده ا ضور  اثبات و قطعی  باوری های رها. فکر می کرد تا االن ح

یا ای ن زن برخالف  اهر محافظه کار و خو  رویش، هنوز او را فقط یک گو
غریبه می دانستتتت و بس! و اال دلیلی برای این طعنه ها نبود. رها حتی دیگر 
نامربوطی نزند و همه چیز را  نتوانستتتت حفظ  اهر کند. برای این که حرف 

شتانش دوخت. حلق ا   هبدتر از این در این رابطه نکند فقط نگاهش را به انگ
شید حتی با وجود  سهیل رو به رویش می درخ شید. نگاه  ستش می درخ در د
تمام نا آرامی های زیر پوستتتی زندگیشتتان. همین قوت قلبش بود تا ستتردی و 
طعنه کالمی را نادیده بگیرد. هر چند که ستتدت بود. انگار ستتیمین هم فهمید 

ه میز. به بتند رفته. سیاست خاصی داشت. یک ضربه به نعل می زد و یک ضر
نه  اهر خوبش را رها می کرد نه باطنی که پر از شیشه خورده بود. دست روی 

 دست وروسش گذاشت و با مالیمت گفت:
 
به هر حال چیزی از خوشحالی من و شما کم نمی کنه. از این به بعدم بیشتر  -

شم  مراقس خودت با . زن باردار مثل یه امانت داری می مونی که انگار خود



ماله. همه جوره باید از خود  محافظت کنه تا بارشتتو زمین بذاره و صتتاحس 
خیال مردم راحت شه. منم که پایین پاتم. از این به بعد چیزی خواستی یه تلفن 
بزنی خودم میام باال. تو هیچی رودرواستتی نکن. به هر حال زحمت حمل نوه 

 ی خوشگل ما نه ماه باهاته.
 

د به کار برد، اما فقط لبش کمی تکان خورد و رها تمام زور  را برای زدن لبدن
شد و  سیمین هم انگار خیالش راحت  شک و خالی کند.  شکری خ ست ت توان
دستش را پس کشید. متوجه نگاه کنجکاو سهیل به پچ پچشان شد. لبدند زد و 

 گفت:
 
 چیو نگاه می کنی تو پسرم؟ -
 

یستت. آن قدر ستهیل ستری تکان داد. می دانستت این ت ییر حالت رها بیجا ن
ند. همین  ند  را حفظ ک قل لبد حدا که  برای کودکشتتتان ذوق داشتتتت 
برخوردهای مادر محتاط تر و نگران تر  می کرد، اما جای صتتحبت در این 
باره نبود. حداقل مقابل رها نبود تا به مادر  گوشزد کند دلش نمی خواهد رها 

دند تا ن بودچار کوچک ترین اضتتطرابی شتتود. به حد کافی درگیر آشتتفتگیشتتا
 جایی برای کشمکش های وقیده های دیگران نباشد.

 
 دو دلی را کنار گذاشت و پرسید:
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 پس سارا کو؟ -
 

ستتبحان که تازه از اتاقی که با ستتحر رفته بود تا کودکش را بدواباند بیرون آمده 
 بود. با لحن خاصی گفت:

 
 با نامزد ! البته برای شام تشریف میارن. -
 

ت هم به سیگنال های احساسی رها ارسال می شد و حال مو  های منفی پش
خوبش را دچار پازایت می کرد. خش خش این اموا  کمتر از زلزله نبود. واقعا 
با اوصتتاب و روانش بازی می کرد. تصتتور رو به رو شتتدن با ستتورن به تنهایی 
برایش ستتدت بود، حاال که ستتهیل می دانستتت چه میانشتتان بوده. آن هم به 

ضو سهیل  ونوان و سنگینی نگاه  ضم بود.  جدیدی از خانواده واقعا غیر قابل ه
شار داد و  شتش ف صورتش قلبش را اذیت کرد. محکم حلقه ا  را در انگ روی 
ستتر بلند کرد. نگاهشتتان که درهم قفل شتتد انگار انگیزه برای مبارزه پیدا کرد. 

ا ب هیچ بهشتتتی را به بهانه نمی دادند. بها می خواستتتند. بهشتتت خوشتتبدتی
و نشستن میان گذشته و  ه*و*سسهیل شاید همین سنگ محک زدن وشق و 

 آینده ا  بود. ناخواسته لبدند زد. کمرنگ اما حقیقی!
 

 سهیل نفسی از سر آسودگی کشید. رو به پدر و مادر  کرد و گفت:
 



 هنوز سارا رو ندیدیم که بهش تبریک بگیم با این انتداب وجیس و غریبش. -
 
 داری پسرم! دیشس کلی منتظر موندیم که نیومدید.از بس محبت  -
 
 به جبران بی خبری ما از این نامزدی ناگهانی خواهرمون بر ما ببدشید. -
 

 سیمین در حال پوست گرفتن میوه ا  با لبدند گفت:
 
 دلدوریتون نا به جاست. هنوز جشنی نگرفتن. -
 
 ور شیم؟پس مثل یه غریبه فقط واسه دووت نشدن به جشن باید دلد -
 
 معلومه که نه. چرا کنایه می زنی بابا جان؟ -
 

 سهیل به پدر  نگاه کرد و گفت:
 
 چرا انقدر تو تصمیم گیری وجله کردید؟ -
 

 سبحان قبل از پدر گفت:
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سارا خانم پیش نرید، اما کو  - ستن دل بی وقل  ِصرف خوا منم گفتم فوری به 
 گو  شنوا؟

 
 :سیمین با چشم ها و لحنی دلدور گفت

 
 باشه بعد در مورد  صحبت می کنیم. االن وقت مناسبی نیست. -
 

قلس رها فرو ریدت. احساس بدی که از یک ساوت پیش گریبان گیر  شده 
و مثل یک طوق دور گلویش می پیچید بیشتتتر شتتد. این جمله و معنایش را به 

قال تخوبی می فهمید. سحر که به بهانه کودکش در اتاق بود، تنها گزینه برای ان
ضر  ضور یک غریبه بود و بس! در حال حا یک بحث خانوادگی به زمان بعد ح
تا این  هم جز او غریبه ای میان این خانواده نبود. دنبال راه فراری می گشتتتت 
سحر از  ست که انگار معجزه ای رخ داد و  ضای نفس گیر نفس ُبر  نکرده ا ف

 راهروی منتهی به اتاق ها بیرون آمد.
 
 بیای؟ تنها از پس وسل برنمیام. باید لباسشو ووض کنم.سبحان! میشه  -
 
 
 
 
 



صدقه  ست، اما در دل قربان  با این که تعجس کرد چرا از خاله ا  کمک ندوا
 این همه خو  شانسی رفت و پیش از سبحان برخاست.

 
شگله  - شتر کنار اون خانم خو ست دارم بی ست من بیام کمکت؟ دو اجازه ه

 باشم.
 

 ل سحر که مواجه شد، سهیل گفت:با لبدند و استقبا
 
 چیزی بلند نکنی؟ -
 

 سحر به طعنه گفت:
 
 اتفاقا میدوام تدت وسلو جا به جا کنم. به جای هلو رانی تحویلت بدم. -
 

 سهیل لبدند زد.
 
 متلک به مربات بگو سحر خانم! -
 

 سحر خندید و سبحان به حالت نیم خیز و تعارف نشست و گفت:
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 می خوای بیام؟ -
 

 ا دست پشت سحر گذاشت و گفت:ره
 
ستتحر قول میده شتتتس وستتلتونو دربستتتت در اختیارتون بذاره و خود   -

 استراحت کنه. این جوری جبران میشه.
 

 سحر گفت:
 
آره! وستتط خر و پفش این بچه حنجره شتتم پاره کنه، الی چشتتمش باز نمی  -

 شه.
 

 سبحان با خونسردی گفت:
 
 خاله گفت شس میاد دیگه. -
 

 تکان داد و به سمت راهرو برگشت. سحر سری
 
 پدری مردا بعد از به دنیا اومدن بچه فقط تماشا از راه دوره. -
 

 سبحان با صدای بلند گفت:



 
 در مواقع ضروری فقط دور می ایستیم و اال بدنده و بازی کنه مال خودمه. -
 

 سهیل با خنده گفت:
 
 نکن این کارو. نابود میشی مرد حسابی. -
 

 و ابرویی آمد تا در اتاق بسته شد. سپس آرام گفت: سبحان چشم
 
بابا این بچه به وقت لس آنجلس زندگی می کنه نه تهران. دوازده که میشتته  -

سر  شم می خوام برم  صبح شه. خس خوابم میاد  شا  مث تیله گرد باز می چ
کار خبرم. اون جا یه چرت بگیرتمم همین حا  بابا جان با ُاردنگی پرتم کرده 

 .بیرون
 

 حا  صادق با خنده گفت:
 
سهیل  - سل بانوت هواتو دارم. چند روز خونه بمون.  فعال به خاطر گل روی و

 دیگه برگشت.
 

 سبحان دست هایش را باال گرفت و به وقس چسبید.
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 قربونت حاجی. یه روز بمونم میگه پوشک ووض کردنشم با من. -
 
 بزرگ شو پسر!… ال اله اال ا… حاجی و  -
 
 هم بزرگ شیم باز کوچیکیم حاجی جون!هر چی  -
 

 سپس رو به مادر گفت:
 
 خس بحث خصوصی سر چی بود حاال؟ -
 

 سیمین به اخم های درهم سهیل نگاه کرد و گفت:
 
 سکوت و اخمت بی دلیله ها. -
 

 سهیل با صدایی کنترل شده اما دلدور گفت:
 
 وقتی میگید بعدا صحبت می کنیم، یعنی غریبه بینمون بود. -
 

 سیمین حق به جانس گفت:
 



خوبه یادتون نره بعضتتی بحثا درستتت نیستتت از چهارچوب اصتتلی خانواده  -
 بیرون بره.

 
اون وقت خاله و زن ومو جزء چهار چوب اصلی حساب میشن و وروستون  -

 غریبه است، نه؟
 
شون درک کنن کی باید جمعو ترک  - ستن که خود سای من انقدر فهیم ه ورو

 تو رو نمی فهمم، چون بی احترامی به وروسم نکردم؟ کنن. دلیل وصبی شدن
 
شه تو لفافه  - شمام همی شیدن بدتره و  شیر ک شم گاهی وقتا حرف در لفافه از 

 سر صمیمیت با رها رو بریدی.
 
 رها واقل تر از تو ه سهیل. در این شکی ندارم. -
 
 مامان! -
 
جایگاه  مامان نداره وزیِز من! اون خود  حد و مرزشتتو می شتتناستتته و -

 محترمشم حفظ کرده. پس بحث بیجا درست نکن.
 

 سبحان گفت:
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ست حلش کنه و  - شتینم نتون سهیل! انی شوهر که تکراریه  بحث وروس و مادر

 همچنان الینحل مونده. بی خیالش.
 

 سهیل با طعنه و پوزخند گفت:
 
 اون وقت بحث داماد و مادر زن چی؟ -
 

 باز سبحان با خنده و تمسدر گفت:
 
 ین دیگه بحثی است شیرینی در حد زولبیا و بامیه!ا -
 

 حا  صادق باالخره سکوتش را شکست و به دو پسر  نگاه کرد.
 
 جریان مدالفت شما دو تا پسر با سورن چیه وقتی دلیلی برا  نیست؟ -
 

 سیمین فوری گفت:
 
 مگه تو هم مدالفی سهیل؟ -
 

 سبحان دخالت کرد.



 
 فل دلمه ای می دونستید سیمین جون.حرف منو قبال در حد خاصیت فل -
 
 لودگی بِسه سبحان. -
 
 شما تو چهره من شوخی می بینی؟ خصوصا در مورد جناب ندیده پسندیده. -
 

 حا  صادق گفت:
 
یه دلیل منطقی بیارید تا بشه رو  حساب باز کرد. تو از روز اول گفتی فقط  -

 از  خوشم نمیاد.
 

 هایش را در هم قفل کرد.سهیل کمی به جلو متمایل شد و دست 
 
 شما می دونید یه بار ازدوا  ناموفق داشته؟ -
 
 آره! مگه مسأله به این مهمی رو میشه نادیده گرفت؟ -
 
 پس گفته! -
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صداقتش همه چیو  - سن نیتش و  شو ووض کرده اما برای اثبات ح سنامه  شنا
 .از روز اول آشنایی با سارا گفته و اصرار کرده همه در جریان باشن

 
ساده از  صبانیتش را مهار کند. نمی فهمید چطور این قدر  سعی کرد و سهیل 

 کنار همه چیز گذشته اند.
 
 اون وقت دلیل جداییشو پرسیدین؟ -
 
 تو دلیلشو می دونی؟ -
 
 من از شما پرسیدم. -
 
نامزد  خار  از کشتتوره. خود  میگه انتدابش از اول روی یه محاستتبه  -

ون نبوده، واسه همینم بعد از یه مدت پشیمون شدن! هایی بوده که والقه جز ش
 خس، دیگه؟

 
 سهیل لس باال کشید و دوباره صاف نشست.

 
به. چقدر این آدم دو روز شتتناخته شتتتده قابل اطمینان بود و ما  - خیلی خو

 خودمون بی خبریم.
 



 طعنه نزن سهیل. پای این آدمو خوِد تو به آشنایی با ما باز کردی. -
 
 یکه مناسبی واسه ساراست؟من گفتم ت -
 
وقتی باها  شتتراکتی به اون ستتنگینی امضتتا می کنی، یعنی بهش اطمینان  -

 داری، نه؟
 
 نه، چون می خوام شراکتمو با تاوان هزینه فسز قرارداد باطل کنم. -
 

 هر سه با تعجس نگاهش کردند و سبحان فوری پرسید:
 
 صبر کن ببینم. من هویجم این جا سهیل خان؟ -
 

 یل نگاهی به او کرد و گفت:سه
 
ستی تو ادامه بده چون هنوز  - صیه. اگه خوا شد ضوع  شرمنده ام دادا . مو

شراکت مانع  سری برنامه دارم که این  سه کار خوبه، اما من یه  میگم وقلش وا
 بزرگی برام میشه!
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خیلی از  خوشتتم میاد تنهایی هم طرف حستتابش میشتتم. حتما! حاال این  -
 برنامه چیه؟

 
 باشه بعد صحبت می کنیم. االن موضوع مهم تر از کارمونه! -
 

 سیمین با اخم گفت:
 
 تمام این ودم اوتماد و بازی ها به خاطر خواستگاریش از ساراست؟ -
 
نه، چون غیر قابل اوتماده. چون یه غریبه تازه از راه رستتیده استتت. شتتما که  -

سارا که یه  سی باید در مورد  سا سا ل خیلی ح ساتیه روی این م سا دختر اح
 بیشتر سدت بگیرید، اما انگار قصه بروکسه!

 
در غریبه بودنش شتتکی نیستتت اما اون قدرم خواستتته ا  مرموز نیستتت که  -

شناخت و  صورت می گیره بدون هیچ  صلت  شه. هزاران هزار و باوث تردید ب
قرابت خاصتتی. یکیش خوِد تو! مگه کم گفتم از نظرم این همه وجله واستتته 

 ر به جا و صالح نیست، اما کار خودتو کردی.انتداب همس
 

سهیل  شان بود.  سبحان در امتداد لحن تند مادر سهیل و اوتراض  چهره درهم 
 رو به سبحان دست بلند کرد و گفت:

 



 اجازه بده سبحان! -
 

 سپس رو به مادر افزود:
 
 واقعا دلیل جواب مثبت به سورن انتداب منه؟ -
 
د که اگه رها با تمام غریبگی و ناشناخته بودنش ربطی نداره. قیاس سر این بو -

سورنم می تونه مرِد خوبی برای خواهرت  شه. پس  ست زِن خوبی برای تو ب تون
 باشه، نمی تونه؟

 
ست، ترجیح  - سطحی و کورکورانه ا ستداللتون انقدر  معذرت می خوام. اگه ا

داشتتته میدم ستتاکت بمونم، اما توقع هیچ برادری رو از طرف من برای ستتارا ن
 باشید. مطمئن باشید اینو به خودشم میگم.

 
 دستش را انداخت و مصمم به مادر و پدر  چشم دوخت. سیمین گفت:

 
 توقع داری سارا بین تو و مرد محبوبش یکیو انتداب کنه، اونم بی دلیل؟ -
 
سورن بگذره و  - ست که از امتیازای  اهری  سارا اون قدر واقل ه شما  به نظر 

شو ببین سیندرال  ویس ها شدن فیلم  سه خاطر خراب  سارایی که وا ه؟ اونم 
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شو  سارا وقل ست گریه می کرد. مادر من!  ش سالگیش هنوز می ن بعد از هفده 
بسته بندی کرده گذاشته زیر پای حسای دخترونش و اال انقدر زود تحت تاثیر 
 قرار نمی گرفت که شما رو هم مجبور به همراهی با یه تصمیم زود هنگام کنه!

 
 باز پدر بود که سر نز بحث را به سمت خود کشید.

 
 نامزد شدن که همو بیشتر بشناسن. -
 
سارا رو  - سته  نه پدِر من! خودتونم خوب می دونید این نامزدی فقط میز خوا

ست  شاره کردید مدت ها محکم تر کرده تو زمین خود ، و اال خودتون هم ا
 این ارتباط غیر رسمی وجود داره.

 
 که در هم چفت شد، سیمین گفت: اخم های پدر

 
 دلیل موجهی نیست به خاطر آشنایی قبل از ادوا  باهاشون مدالفت کنیم. -
 
منم انقدر کوته فکر نیستم مامان! سورن یه ازدوا  ناموفق داشته و مام دلیلشو  -

درستتت نمی دونیم. یه مقدار صتتبر مشتتکلو حل می کنه. فقط میگم ستتارا 
صمی شده و زود ت ساتی  سا شناخت اح شما نباید انقدر زود و بدون  م گرفته. 

کافی یا حداقل اطالع مناسس از وضعیت گذشته سورن با رسمی شدن رابطه 
 شون کنار می اومدید.



 
 سیمین وقس تکیه داد و گفت:

 
اگر ستتبحان انقدر در زمین ناشتتناخته بودن ستتورن می تازوند، قابل تأمل تر  -

سهیل اما تو خودت در ورض دو ه ستن رها قرار بود.  فته چنان تحت تاثیر خوا
گرفتی که نامزدیتو با دیانا به هم زدی. غیر اینه؟ بعد از اونم چون حا  رضتتتا 
خدا بیامرز گفت از نامزد بودن دختر خوشتتش نمیاد در ورض دو ماه همه چیو 

 چسبوندی به هم و وروسی گرفتی.
 

 بیشتر از قبل به سهیل برخورد.
 
ضا بود. - شناختش. خود  تأیید   رها دخترحا  ر سال بود می  ست  بابا بی

کرد. خودم مدت ها تحت نظر  داشتتتم. مطمئن بودم تو خانواده متدین و با 
آبرویی بزرگ شتتده. شتتاید اول  اهر  توجهمو جلس کرد، اما بیشتتتر از اون 
نجابتش جذبم کرد. اون قدری مطمئن بودم که بی گدار به آب نزنم. حاالم اگه 

برگردم بازم انتدابش می کنم، اما قصه سورن فرق می کنه. سارا هزار بار وقس 
چشم و گو  بسته است، دختره! با هر محبتی ممکنه خودشو زیر احساسش 
ساله  ست. من نزدیک دو  شناخت و تایید دیگران برا  مهم نی خفه کنه. دیگه 
سورنو می شناسم، اما هنوز نمی دونم جز م ز  که تو بازار خوب کار می کنه 
ستن. اهل  صال نمی دونم پدر و مادر  کی ه صلت های خوبی داره. ا چه خ

http://www.roman4u.ir/


چه فرقه ای هست. واسه اینه میگم وجله نکنید و مدالفم. صبر کنید. سارا هم 
شو  شق پس نمیفته. حداقل بذارید خود شده از و سال رفت و آمد کنترل  با یه 

 ثابت کنه این آقا!
 
 ر،حا  صادق گفت:را کشیده و غلیظ گفت. با سکوت ماد” آقا“
 
من تو رو می شتتناستتم ستتهیل! اگه چیزی از  می دونی که این طور باوث  -

مدالفتت شتتتده بگو. در غیر این صتتورت نمی شتتته بهونه الکی برای وقس 
 انداختن مراسم آورد.

 
 سهیل لس به هم فشرد.

 
خوبه. تو خانواده ما پستترها بیشتتتر تحت کنترل بودن، تا جایی که من هنوز  -

چی بگم بابا؟ چی دارم که … انتدابم باید جواب پس بدم و اما ستتتارا بابت 
 بگم؟

 
 سبحان حرف سهیل را ادامه داد:

 
اگه شتتما می ترستتید بابت یه تاخیر زمانی در این نامزدی از شتتدت ناراحتی  -

چشای ناز دونه ات در و گوهر هدر میده، حاضرم داوطلس بشم و ضرر کنم و 
 خودم اشکشو دربیارم. حله؟



 
 سیمین با اخم گفت:

 
 سبحان! قرار نیست به ِصرف دختر بودنش زور بشنوه. -
 
رف تظاهر آزادی بی منطق در تصتتمیم گیری کلهم بدبدتش کنید  - پس به صتتِ

 بره به سالمت.
 
 وا! سبحان! -
 
وا و واویال نداره. جدی میگم. اگه قرار باشتته انقدر بی ربط و با ربط صتتحه  -

احمقانه دختر نازدونه تون که من به هیچ وجه از   بذارید روی این انتداب
سهیلو تکرار می کنم. مثل یه غرییه  شم نمی اومد، حرف  شم نمیاد و از اول خو
می شتتینم باقی مراستتمو نگاه می کنم، چون به حد کافی زورمو زدم و تویوپم 
ست. اگه نظرمون مهم بود که یه ترتیس  شده. ِفس مز بنده در اومده ا سوراخ 

بدید، اگرم قهر و بازی ستتارا تعیین کننده استتت که می شتتینیم وقس و به اثری 
 اهر نیشمونو باز می کنیم از خوشی و تو وروسی خواهرمون دست می زنیم. 
سط مجلس  سیش یه ِقرم و شس ورو شه  سته  دیگه خود زنی کنیم دهن مردم ب

 بدیم. والسالم. همین!
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مادر ومیقا در فکر بودند. سهیل سکوتی چند دقیقه ای برقرار شد. انگار پدر و 
هم گیر آشفته بازار ذهن خود  بود. با این تفاسیر هم ممکن بود بعد از مدتی 
باز ستتورن بتواند جلس توجه و رضتتایت کند و جای پایش در خانواده محکم 
شیند و دم نزند. این که  شق قدیمی زنش بن شود. محال بود بتواند رو به روی و

شد، چون وقتی از  سبحان هم در جبهه ولیه سورن بود، خود  یک نور امید 
یک مساله حمایت می کرد تا ور  پیش می رفت و وقتی می خواست خالف 
موضووی را ثابت کند به زمینش می زد و رهایش نمی کرد، اما باز هم بعید می 
دید با حساسیت وجیس پدر و خصوصا مادر روی سارا و خواسته هایش دارند 

ش سورن  اهر فوق العاده ممتاز و از ناراحتی او چ شی کنند. غیر از این،  م پو
یات منفی کم  مه ذهن که اگر رها حرفی نمی زد ه جایی  تا  موجهی داشتتتت. 
گاری  ید نبود حتی در این خواستتت دت و بع جانش را در مورد او دور می ری
حمایتش کند. در این میان فقط ستتبحان از روز اول نظر خوشتتی به ستتورن 

شت و به انو سام القاب مفتدر  می کرد بلکه رگ غیرتش باد کند و ندا اع و اق
شان  سط زندگی صاف و شد و  شود، اما بلند  از نزدیکشان به نقطه ای دور پرت 
فرودی موفق داشتتت. دلش می خواستتت دلیل مدالفت او را بپرستتد، اما از 
اضتتطراب و تشتتویش این که باز یک ستتوال تکراری بپرستتد تا معنای این ودم 

اگهانی را بفهمد، ستتکوت را ترجیح داد. میان پیچ و خم بدی گرفتار اوتماد ن
صه قطعی می  شت اما اگر این ق سرباالیی و نفس گیر! بال پرواز ندا بود. همه 
شتتتد ترجیح می داد برای داشتتتن رها و کودکش و آرامش زندگیش راه دوم را 

می  ولشانتداب کند. سدت بود رفتن و از صفر شروع کردن، اما اگر رها سر ق
ماند و پایه رفتن می شد، حتی قبل از تولد کودکشان راه را برای رفتن هموار می 



کرد تا کمتر این دل آشتتوبه قلبش را به تپش های وحشتتیانه مبتال کند. هر چند 
که پاک کردن صتتورت مستتأله چیزی از این معمای الینحل کم نمی کرد و هم 

رین راه، دوری برای همیشتته و از چنان غیر قابل نتیجه گیری می ماند، اما بهت
 همه بود.

 
شان را در هم کوبید. نگاهی بین همه رد و  سنگین میان سکوت  صدای آیفون 
سهیل دنبالش  شم  شد. چ شید و از جا بلند  سبحان نفس ومیقی ک شد.  بدل 
شم های  شت که نگاهش چ شرد و برگ سبحان دکمه ورودی را ف حرکت کرد. 

کار کرد. ابرو ته برادر را شتت به طور آشتتف یک شتتتد و  به هم نزد هایش کمی 
اما ستهیل لبدند ” چه خبر استت؟“نامحستوس چشتمکی برایش زد که یعنی 

نصفه نیمه ای زد و فقط سر باال انداخت. سبحان نگاه مشکوکش را کنترل کرد 
شرد و  شتش ف سبیحش را در م صادق آرام ت ستقبال مهمان ها رفت. حا   و به ا

 گفت:
 
 ین مساله صحبت می کنیم. فعال  اهرتونو حفظ کنید.بعدا بیشتر در مورد ا -
 

ستتهیل پوزخندی کمرنگ اما معنادار به لس آورد و ستتکوت کرد. رها انگار 
شنیده بود که بیرون آمد.  سهیل رفت و م*س*تصدای آیفون را  سمت  قیم به 

شم  شتن چ سهیل با نگاهی کوتاه به رها لبدند زد، اما با برگ ست.  ش کنار  ن
سورن هایش لبدند   سارا و  سبحان با  سی  صدای احوال پر شد.  هم محو 
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شنیده شد. رها با حرکتی غیر ارادی دست به بازوی سهیل گرفت. اخم های او 
که در هم شد دلش به تقال افتاد. دلش می خواست فرار کند. احساس می کرد 
قدرت نشستن در آن جمع را ندارد، اما پنجه محکم او که انگشتانش را در خود 

د، باوث شتتد کمی قوت قلس بگیرد. این یعنی من هستتتم. مانده ام! از فشتتر
سالمی که آمد، همزمان با  صدای  چیزی نترس. آب دهانش را قورت داد و با 
ست گرفت تا زیر حجم نفس گیر نگاه  سار نگاهش را به د ست. اف سهیل برخا
ُسر  سورن  سمت  سر کنجکاوی به  شود و از  سیدته ن سهیل گ های ملتهس 

شتر  ندورد. صمیمانه در آغو  گرفت، حجم نگاه های هجومی بی سارا را که 
شتتد. لبدند زد تا از این همه بدبدتی گریه ا  نگیرد. چه کستتی فکر  را می 
کرد بعد از آن همه کشتتمکش، حاال این گونه مقابل ستتورن قرار بگیرد و دو 
وضتتو یک خانواده بشتتوند. کمی نفس هایش تندتر از حد معمول شتتدچ وقتی 

س رفت و به ستتارا تبریک گفت. صتتدای خونستترد ستتورن و احوال پرستتی وق
کوتاهش باوث شتتد حالش از خود  به هم بدورد. این همه ترس بابت چه 
بود وقتی سهیل دیگر به صداقتش شک نداشت. کسی که نا آرام و وصبی رفتار 
 می کرد قاوداتا باید سورن باشد که بی شک رابطه ا  را با او پنهان نگه داشت
بود، اما بروکس بود. در دلش بارها خدا را صتتدا زد تا ستتر ستتالمت از این 
امتحان به در ببرد. در حال و هوای خود  بود که ستتهیل آرام کنار گوشتتش 

 گفت:
 
 خوبی وزیزم؟ -
 



شفته و نگرانش با لحن آرامش م ایر بود. آب  شم های آ سریع نگاهش کرد. چ
 د.دهانش را قورت داد و سعی کرد لبدند بزن

 
 آره! -
 

ش ول  سل م شت که با و سورن برگ سارا و  سمت  نگاهش برای لحظه ای به 
 بودند. دوباره به سهیل نگاه کرد که هنوز نگاهش می کرد.

 
 نگرانی تو؟ -
 

 سهیل لبدند کمرنگی زد.
 
 آره، نگران توام. این جا هیچی جز تو مهم نیست. اگه نمی تونی بشینی بریم. -
 

 دلواپسی از وجود  گذشت. لبدند زد. حس خوبی میان آن جهنم
 
 واسه چی نتونم؟ -
 
نمی خوام ذهنت درگیر نگرانی های بیجا بشتته. بریم خونه مفصتتل صتتحبت  -

 می کنیم.
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 باشه! -
 

 سارا کنار رها نشست و دست روی پایش گذاشت.
 
 خو  گذشت؟ -
 

ند  گاهش خوا یل را از ن له ستته که آرامش محضتتش را می “آخرین جم این 
شد تا اگر ” خواهد شد. محکم با ست محافظ آبروی او با پس حداقل می توان

 سورن منتظر دیدن آشوبی هم هست آرزویش را به گور ببرد.
 
 جای شما خالی. والی بود. -
 

می توانست بفهمد گو  های سورن تیز است پس صدایش را رساتر کرد. در 
ا  را زودتر  این دو ل خامو  نباید خود  را از تک و تا می انداخت. جایزه

 از پیروزی گرفته بود.
 
 یه دفعه همه رو غافلگیر کردی سارا! -
 

 سارا خندید.
 



 پیش اومد. خودمم فکرشو نمی کردم همه چی انقدر سریع اتفاق بیفته. -
 
 فکر نمی کنی خیلی زود تصمیم گرفتی؟ -
 
 نه! به حد کافی سورنو شناختم. -
 

سش را به جای  شد نف سارا باوث  سبت تمام لحن محکم  آه بیرون دهد. این ن
نقطه تردید هایی را که در مورد  صتتحبت می کرد از بین برده بود و این همه 
چیز را ستتدت تر می کرد. شتتاید اگر از نامردی ستتورن در حق ستتپیده خبر 
نداشت، االن حال بهتری داشت اما حاال سعی کرد لحنش را از وسواس پاک 

 کند و صمیمانه بگوید:
 
 ی وجله نکن! به خودتون فرصت بدید.بازم خیل -
 

 سارا لبدند زد.
 
 نگران نبا . حواسم هست. -
 

رها دیگر چیزی نگفت. با شنیدن صدای گریه وسل سر چرخاند که برای چند 
ثانیه نگاهش به نگاه براق ستتورن گیر کرد. دلش ُهری پایین ریدت. این برق 
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شحالی؟ فوری نگاهش  شان بود یا خو شبیه خط و ن سید نگاه  را دزدید. می تر
 برگردد به سهیل نگاه کند. می دانست حواسش االن پی چیست.

 
صلحت بی رحمانه مقابل  ست و م ست االن درونش جنگی بزرگ برپا می دان
شیمان بود از این که ماندن را ترجیح داد. می  شد. پ دهانش را گرفته تا فریاد نک

سورن برایش فرقی نمی ک ست ثابت کند بود و نبود  سدتخوا ضاع   ند، اما او
 تر از آن بود که فکر  را می کرد.

 
 با صدای سارا از افکار  فاصله گرفت و دوباره نگاهش کرد.

 
 جانم؟ -
 
شیر می خوره. بریم  - سلو برد تو اتاق. نمی دونی چه خوشگل  سحر دوباره و

 پیشش؟
 

 .پیشنهاد از این بهترم می شد؟ با لبدند موافقت کرد و همراه سارا برخاست
 
 خس چه خبر؟ -
 

 سهیل با نگاه خاصی به سورن پوزخند زد. راه داشت خرخره ا  را می جوید.
 



 خبرا که پیش شماست. -
 

 سورن بی قید خندید.
 
 وذر خواهی کنم اخماتون باز میشه؟ -
 
 نه! مفصل باید صحبت کنیم. -
 
 حتما! -
 
 صبح حتما بیا دفتر. -
 
 ته قدم رنجه نکردی.من که هر روز اون جام. شما خیلی وق -
 
 خالصه گفتم بدونی که بهونه نیاری برای نیومدن. -
 

 چهره سورن جدی شد.
 
 بوهای خوبی به مشامم نمی رسه سهیل. -
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 سبحان ُمداخله کرد.
 
قضیه داماد ُکشون رو شنیدی؟ من تنهایی از َپِست برنیومدم ولی حاال دست  -

 راستم اومده.
 

 زد. سورن لبدند پهن و دندان نمایی
 
 حل میشه. -
 

 سبحان زیر لس غرولند کرد.
 
 اوتماد به نفس این یارو رو سر ببری می شینم پایین پات سهیل. -
 

ستتهیل نیم نگاهی به ستتبحان انداخت. درگیرتر از آن بود که حتی لبدند بزند. 
 همان موقع سارا با ذوق بیرون آمد و گفت:

 
 وای سهیل! مبارک باشه دادا . -
 

 ل گرد شد و سبحان بی رو درواسی گفت:چشم های سهی
 
 حا  بابا گفتم االن وقت شوهر دادن دخترت نیست ها. گو  نکردی. -



 
 سارا با اخم گفت:

 
 بی ذوق! خس خوشحال شدم که سحر گفت اون یکی داداشمم بابا شده. -
 

 سبحان خنده ا  گرفت. این دختر بزرگ نمی شد.
 
 دی خوشحالی.هوار هم نمی کشیدی می شد فهمید زیا -
 

 حا  صادق مداخله کرد.
 
 در ووض فهمیدید بچه هاتونو خیلی دوست داره. -
 
 با خودمون که دشمن خونی بود بلکه بچه هامون شانس بیارن. -
 

 سارا کنار سهیل نشست و گفت:
 
 تو که دا م با من در حال جنگی. -
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ش ست دور  شه در حفظ  اهر موفق بود. د شت اما همی صله ندا انه سهیل حو
 های خواهر  انداخت و گفت:

 
 خیلی ممنون، ولی بد نیست یه ذره به حرف گو  بدی. -
 
 چه حرفی؟ -
 
 حاال! -
 
 اجازه دارم منم تبریک بگم بهتون سهیل خان یا نه؟ -
 

صدای سورن گیرا و دلنشین بود، اما برای سهیل حکم ناخن روی دیوار کشیدن 
 داشت. زورکی لبدند زد.

 
 لطف داری. -
 
نبال حالت خاصتتی در چشتتم های او می گشتتت، اما انگار خنثی بود. می د

دانستتت بازیگر خوبی استتت و همین مقابل خو  باوری هایش دیوار بزرگ 
 بدبینی می کشید.

 



سورن  شدنی  ضم ن ضور ه سو ح چند لقمه غذا را با زور آب پایین داد. از یک 
ن همه آرامش و بود که مثل یک آینه دق مقابلش بی خیال می نشتتستتت و از ای

سنگین  سکوت  سوی دیگر  شد و از  سردی بیش از حد او دچار دلهره می  خون
ستتهیل! کا  می توانستتت این وادت را از او بگیرد. ستتکوتی که مثل یک درد 
وجیس به دل او خنج می کشتتید. شتتاید اگر داد و بیداد می کرد این قدر دلش 

د. مثل روزه سکوت بگیردرگیر نمی شد. برای کشتن یک آدم کافی بود مقابلش 
ستتیانور ومل می کرد. با غذایش بازی می کرد که صتتدای آرام ستتهیل را زیر 

 گوشش شنید:
 
 چرا نمی خوری؟ من از جوجه الغر خوشم نمیاد. گفته باشم. -
 

نگاهش که کرد لبدند  را که دید انگار آرام بدشتتی قوی به رگ هایش تزریق 
 او بردارد با ابرو به بشقابش اشاره کرد.شد. سهیل بی آن که چشم از نگاه خیره 

 
 بدور! -
 

 نگاهش را کوتاه کرد و به سمت  رف غذا نگاه کرد.
 
 میل ندارم. نمی تونم. -
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 سر سهیل نزدیک تر آمد و آرام تر گفت:
 
 دوست داری خودم قاشق قاشق بذارم دهنت وشقم؟ -
 

چه کند. چه  قلس رها محکم شروع به کوبیدن کرد. انگار او خوب می دانست
بگوید. از چه راهی پیش بیاید تا از بیراهه دلواپستتی بیرونش بکشتتد. چشتتم 

 هایش برق زد. لبدند به لبش آمد و گفت:
 
 نه وزیزم ولی اون تیکه مرغ سرخ شده گوشه بشقابتو دوست دارم. -
 

 سهیل خندید.
 
 سوء استفاده هم حد و مرز نداره، نه؟ -
 

تکه مرغ را برداشت و گوشه  رف او گذاشت. لبدند رها ومیق تر شد و سهیل 
 صدای آرام سبحان را شنید.

 
از اون بچه تون خجالت بکشتتید. وستتط جمع کم واشتتقانه رفتار کنید ملت  -

 چشو گوششون باز میشه.
 

 سهیل به سبحان نگاه کرد و او شانه باال انداخت.



 
شرایطو درک کن دیگه. یهو یکی  - ارو خر بی میکنه بعد ه*و*سهان؟ بابا خس 

 …باقالی بار کن. خصوصا نشه از دل طرف درآورد و 
 
 چشاتو بنداز پایین غذاتو بدور دادا ! -
 
 نترس لقمه هاتو نمی شمارم. حواسم به مهمونامه. -
 

از ستتر لج و تمستتدر که خندید ستتهیل هم خنده ا  گرفت. رها لبش را گاز 
م گار ه ما ان ند ا ندد. مثال آرام حرف می زد تا ند مه دو برادر را گرفت  کال ه م

سبحان  شت چا چا نگاهش می کرد، اما  سحر هم باز دا شنیدند. چرا که 
که  به روی خود  نمی آورد. همین  مال خونستتردی  ثل همیشتتته در ک م
ستترچرخاند لبدند بر لبش خشتتکید. باز نگاه ستتورن غافلگیر  کرد. معنی 

ه ستتهیل لبدند محو  را درک نمی کرد. باز دلش حالی به حالی شتتد. هر چ
آرامش می بدشید یک نگاه او دود می کرد و به هوا می فرستاد. به ثانیه نکشید 

قیم م*س*تنگاهش را گرفت و با غذایش مش ول شد. از نگاه هشدار دهنده و 
شد. این همه آرامش  سورن غافل ماند و ندید لبدند او ومیق تر  سهیل هم به 

شفتگی مالقاِت آخر او حس امنیت را از قلبش می گرفت. حتی ذره ای  از آن آ
تار  نمی دید. مطمئن بود. خونستترد بود. آرام بود. تمام حس های  را در رف

 خوب رها را غارت کرده بود.
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ساوت هنوز یازده نشده بود که سهیل آرام از رها خواست برای رفتن آماده شود 
و او هم از خدا خواستتته برخاستتت و برای حاضتتر شتتدن به اتاق رفت. ستتهیل 

هی گذرا به سمت سورن انداخت. وین خیالش نبود و سر  به صحبت با نگا
پدر گرم بود. انگار موضوع گفتگویشان در مورد بازار و معادالت و راز موفقیت 
کستتبه بود. پوزخند کمرنگی زد. خود  هم با همین اطالوات ناب ستتورن و 

شد و اال محال بود دم به تله دهد. پس ممک شراکت  شش گرفتار این  ود ن بهو
شان کاله نرود. کا   سر پدر دنیا دیده  شود و این بار  سر هم پاره  حنجره دو پ

ست تردید را کنار بگذارد و  سورن برود. یقه ا  را م*س*تمی توان سمت  قیم 
 …بگیرد و از وسط زندگیشان بیرون پرتش کند اما 

 
آهی کشتتید. هیچ چیز به روال آن چه که در خیاالت خامش بود پیش نرفت. 

ق همه چیز نمی شد. واشقی کردن ساده نبود. دیدن چشم و پسندیدن دل وش
کافی نبود. باید وقل هم پاشنه پا می کشید و دنبالشان می دوید تا بیشتر خطا 
سروت وقل را کم می کرد، اما مکث هم جایز  شدن کار دل  سره  نکنند. یک 

 نبود.
 

ید تا قوا باید می جنگمصیبت کشید تا رها کبوتر َجلد دلش شد و حاال با تمام 
از حرمت دل و زندگیش دفاع کند. تا حفظش کند. تا واشتتقی کردن را ثابت 
کند. نقطه وصال نهایت یک وشق نبود. حفظ حرمت و اثباتش سدت تر بود. 

 وادی نفس گیری بود. وادی اثبات حرمت وشق.



 
 وقتی رها آماده آمد سبحان ابرو در هم کشید.

 
 چرا حاضر شدی رها؟ -
 
 هیل قبل از این که رها چیزی بگوید برخاست.س
 
صبحم  - صبح بیرون بودیم.  ستگی راه از تنمون در نیومده. امروزم از  هنوز خ

 باید بیام شرکت و فروشگاه.
 
 خس فردا رو هم استراحت کن. رییس توبیدت نمی کنه. -
 

 به لحن شوخ سبحان با بی حوصلگی خندید.
 
 لی واقعا خسته ام.ارادتمند ر یس بزرگم هستیم، و -
 

ستش را  سورن کوتاه تر از همه، اما قبل از این که د ست داد و با  با همه کوتاه د
 بکشد او پنجه ا  را قفل کرد و نگهش داشت.

 
 صبح منتظرتم. فکر می کنم به یه صحبت مفصل احتیا  داریم. -
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 آره! حتما. می بینمت. -
 

سورن فقط تظاهر به زدن لبدندی  ستش را مقابل لبدند  سر تکان داد. د کرد و 
 کشید و با خداحافظی جمعی از خونه بیرون رفتند.

 
*** 

 
 قرار نیست من بیام باالخره خونه تو ببینم؟ -
 

 نگاهی کوتاه به سارا انداخت و گفت:
 
 وجله داری؟ -
 
 فقط دوست دارم زودتر فضاشو ببینم، همین! -
 
سه. - یه آپارتمان کوچولو ه که بعد  به خونه لوکس و ویالیی حا  آقا که نمی ر

 از وقد می برمت ببینیش. البته نزدیک ازدواجمون خونه بزرگ تر می گیرم.
 

خود  می دانستتتت که هیچ گاه آن خانه را از دستتتت ندواهد داد. به خاطر 
همان اتاقی که وطر تن و نفس های رها در  پیچیده بود. جنون داشتتت. می 



جیر نمی کشتتند. دیوانه هایی که کارت قرمز دانستتت که فقط دیوانه ها را به زن
داشتتتند فقط خطرناک نبودند. دیوانه که حکم انتقام با گوشتتت و پوستتت و 
خونش وجین شده بود وحشتناک بود. خود  می دانست یک دیوانه ترسناک 

 است.
 
 حاال چرا بعد از وقد؟ خس یه روز بریم ببینیم دیگه. -
 
 اشه مال خودمی.میگم بعد از وقد که خیالم راحت ب -
 
 حاالم به هم محرمیم. -
 
ست دخترم  - شید روز اول که فقط در حد گرفتن د شون ک حاجی برام خط و ن

 و رفت و آمد باها  محرمی نه چیز دیگه.
 
 تو هم چقدر مراوات می کنی. -
 
 اون دیگه از سر وشقه. -
 
 وجس. -
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 پسر خوبیم. شک داری؟ -
 
 جوری شدی.نه ولی حس می کنم این روزا یه  -
 
 چه جوری؟ -
 
 نمی دونم. امروز مدام حس می کردم تو فکری. چیزی شده؟ -
 
 فکر تو درگیر نکن. حل میشه. -
 
 پس درست فهمیدم. -
 
 آره اما امیدوارم خیلی حاد نشه. -
 

 سارا کامال به طرفش چرخید. کمی کمربند  را شل کرد تا راحت تر باشد.
 
 خس به منم بگو مشکل چیه! -
 

 ن دنده را ووض کرد و با لبدند نگاهش کرد.سور
 
 خواستن تو ه!… مشکل که  -



 
 سارا جا خورد.

 
 منظورت چیه؟ -
 
 خودتو واسه جبهه گیری برادرات ولیه من آماده کن. -
 
 چرا؟ -
 

 گوشه ابروی چا سورن باال رفت و لبدند  ومیق تر شد.
 
ی کنی می فهمی خوب فکر کن وزیزم. تو ذهنت حرفا و نگاهاشتتونو یادآور -

 چی میگم.
 

 سارا معترض سر جایش نشست.
 
دوباره شروع نکن سورن. از اولم بهت گفتم من خودم واسه زندگیم تصمیم  -

 می گیرم.
 
 …البته حق دارن. ازدوا  ناموفقی که  -

http://www.roman4u.ir/


 
 انقدر با تکرار این موضوع حرصم نده. میشه؟ -
 
 ه از  نگذرن.واقعیت زندگی منه و بقیه خانواده ت حق دارن ساد -
 
 ولی حق ندارن حق انتدابو از من بگیرن. اینو به مامانمم گفتم. -
 
با این شیوه و برخورد کودکانه تو همه چی در هم می پیچه و هیچی حل نمی  -

 شه.
 
 این که به انتداب خودم و دلم بها بدم کودکانه است؟ -
 
شگله. زود غیظ نکن. این که با لجبازی بدوای  - بری کارتو پیش بنه خانم خو

کودکانه استتت. هر چی حق به جانس تر باشتتی جبهه ولیه تو هم مصتتمم تر 
صلح  ست و قاطی رفتارت کنی هم  سیا شو اثبات کنه اما اگه  شه که خود می

 برقراره، هم کارتو پیش می بری.
 

شان دادن  شبرد کار  و ن شاره کرد که روزی حماد برای پی ست به نکته ای ا در
گفته بود. این که لج نکند. احترام بگذارد و ستتعی کند  خود  مقابل پدرشتتان

صش را  صابش را. نفس پر حر سماجت روی او شان دهد نه  سن نیتش را ن ح
 بیرون فوت کرد. باز از قلس و ذهنش گذشت.



 
 ”حاال حاالها باید جواب تربیت بچه هاتم پس بدی حا  رضا!“
 

 سارا به نیمرخش نگاه کرد و گفت:
 
 واضح تر توضیح بده.نمی فهمم سورن.  -
 
 ممکنه سهیلم مثل سبحان حتی شاید شدیدتر مدالفتشو بروز بده! -
 
اتفاقا ستتهیل بیشتتتر درکم می کنه چون همه با ازدوا  خودشتتو رها مدالف  -

 بودن.
 
 چرا؟ -
 
خس قرار بود با دختر وموم ازدوا  کنه، ولی رها رو که دید منصتترف شتتد.  -

مامان اینا سر این که یه مدت صبر کنن اما  بعدشم یه خرده کشمکش داشتن با
بابای رها گفت از نامزدی طوالنی خوششون نمیاد و باید وقد و وروسی با هم 
شبدتن و  شو کرد. االنم واقعا با هم خو سهیل کار خود شه. خس البته آخرم  با

 همو دوست دارن. خیلی دلم می خواد زندگی مام مثل اونا باشه.
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ست گفته بود رها ست. آن قدر که زندگیش الگوی دیگران پس را . خوشبدت ا
سهیل به همه  ست و حاال  شود. خوشبدتی که روزی فقط حق خود  می دان
چیز شتتبیدون زده بود حتی به کودکی که ستتهم خود  می دانستتت و او می 
خواستتت برایش پدری کند. برای چند ثانیه م ز  هنگ کرد. به خورد ذهنش 

شبدتی او ست از این بازی ها بردارد. گردن وجدانی را  نمی رفت تا برای خو د
زد که نفس های آخر  را می کشتتید. خون انتقام باز در رگ هایش جوشتتید. 
سش باز م ز  را  سا شید تا ویروس اح شت گردنش ک ست پ سر تکان داد و د
مثل آن شتتس کذایی برای ستتاوتی از کار نیندازد. نیمی از راه را برای تصتتاحس 

شدن و نامردی به روح آبروی حا  رضا رفته  شقش را با نزدیک  بود. نیمی از و
سر بریده بود پس تا تهش می رفت. یا رها با پای خود می آمد، یا  سم رها  و ج
مجبور  می کرد همراهش شتتود. باز وطری را که از تنش روی آن تدت جا 

را خواستتتت.  گ*ن*ا*همانده بود دیوانه ا  کرد. دلش تداوی یک شتتتس پر 
 …زد. آه کشید. کا  چهره معصوم رها پشیمانش می کرد و  شیطان پوزخند

 
 کجایی سورن؟ -
 

 سریع لبدند زد و به سارا نگاه کرد.
 
 کنار تو وزیزم. -
 
 خس دیگه چی؟ -



 
این جوری بهتره اما اگه بازم حرفی در مورد من شتتنیدی خیلی اهمیت نده.  -

 مهم اینه بتونم پدر و مادرتو راضی نگه دارم.
 
 ه مثل خودم واشقت شدن.اونا ک -
 
 قلس مهربون تو میراث پدر و مادرته. شک نکن. -
 

و ساده لوحی بیش از حد ! همین سادگی و احساساتی بودن سارا راه را برای 
نزدیک شدن به خواسته ا  باز کرد. بازی با آبرویی که حتی ممکن بود سهیل 

 ی کودکی که حق خودرا هم به کاِم مرگ بفرستد. خو  غیرت! آماده با  تا برا
می دانی پدری کنی. مزه ی انتقام داشتتت تازه زیر زبانش شتتیرین می شتتد. از 

 خیابان اصلی که رد شد سارا خندید.
 
 اگه من بدونم تو چرا این قدر از کوچه دوم خوشت میاد خیلی خوبه. -
 
 خلوت و تاریکه. واسه همین دوسش دارم. -
 

سورن به تکاپو افت شت آن سارا خندید و ذهن  شس چراغ خامو  پ شاید ام اد. 
 پنجره با چشم های رها روشن می شد.
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 سارا پیاده شد و به طرفش رفت.

 
 خیلی دیر وقت نیست. بیا بریم تو. -
 

 دست سارا را فشرد و گفت:
 
 برم بهتره. باشه برای یه شس بهتر. -
 

 سارا نزدیکش ایستاد و آرام گفت:
 
 باور کن اصال دلم نمی خواد بری. -
 

 سورن دست به گونه او کشید.
 
منم دلم نمی خواد تنها برگردم خونه، اما یه کم صتتبوری می کنم تا واستتته  -

 همیشه داشته باشمت.
 

با لبدند ستتارا و نزدیک تر شتتدنش چشتتمانش به ستتمت آن پنجره خامو  
چرخید. قلس و چشم هایش با هم رود زد. لبدند  ومیق تر شد. دست دور 



او را به آغو  کشید. نفسش با حر  و وطش بیرون آمد  کمر سارا انداخت و
 و زیر گوشش گفت:

 
 دوستت دارم. -
 

شم  سورن هنوز به یک جفت چ شم های  دخترک جمله ا  را تکرار کرد اما چ
 پشت پنجره چسبیده بود که باز پنهان شد.

 
**** 

 
صله گرفت. نگ ست هایش را در هم فرو کرد و از پنجره فا ه اپرده را انداخت. د

سی  سورن مثل یک مو  ویرانگر بود. غیرقابل پیش بینی بود. هیچ ح و لبدند 
از معاشتتقه ا  با ستتارا نمی گرفت جز نفرت. نفرتی که با ترس همراه بود. از 
خود  وصبانی بود. چه دلیلی داشت به محش شنیدن صدای خامو  شدن 

ود ال بهانه ای بماشین سراغ پنجره برود وقتی احتمال می داد آن ها باشند؟! دنب
شاید از این همه دلهره نجات پیدا  سورن را پیدا کند و  تا دلیل این همه آرامش 
کند. باور ستتدت بود که یک آدم در مدتی کوتاه این قدر ت ییر وقیده دهد و از 
جبهه خود وقس نشینی کند. آن هم سورنی که دیوانه بودنش را ثابت کرده بود. 

سریع به شدن در  صدای باز  سایلی  با  ش ول جا به جایی و شپزخانه رفت و م آ
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شد که در راه بازگشت از منزل سبحان خریده بودند. حضور سهیل را حس کرد 
 و برگشت. به کانتر تکیه داده بود و نگاهش می کرد.

 
 جا به جا کردن دو تا کیسه خرید چقدر طول کشیده. -
 

 بسته ماکارانی را داخل قفسه گذاشت و گفت:
 
ن اومدم آشپزخونه. حوصله کار کردن نداشتم. ماشین مشکل پیدا همین اال -

 کرده؟
 
منم مثل تو حوصله سر و کله زدن با چیزیو نداشتم. ولش کردم اومدم تا فردا  -

 ببرمش ببینم چه مرگش شده.
 
 چایی می خوری؟ -
 
ست  - شدنی نی سد  شو. مواد فا ستت درد نکنه. اینا رو هم فعال بی خیال  آره د

 شه. بذار واسه بعد.که خراب 
 
 برو منم االن میام. -
 



ستتهیل دیگر حرفی نزد و به نشتتیمن رفت. بالفاصتتله صتتدای تلویزیون آمد. 
دقایقی بعد رها با ستتینی چای بیرون رفت و با دیدن مهمان برنامه تلویزیونی 
صحبت در  شاید بهانه خوبی بود برای کمی  ست.  ش سهیل ن لبدند زد و کنار

 آرامششان خدشه ای نزند.مورد موضووی که به 
 
 خیلی وقت بود می خواستن این خواننده رو دووت کنن. -
 
 پس دیدار میسر شد. -
 
سال کمش  - سن و  صال به  شنگ و پدته ای داره. ا صدای ق سهیل.  طعنه نزن 

 نمیاد.
 

 سهیل لیوان چایش را برداشت و گفت:
 
 عداده.خیلی چیزا به سن و سال آدما نمیاد. این که دیگه یه است -
 

بی حوصلگی از رفتار و حرف هایش معلوم بود. تا فنجانش را برداشت صدای 
 سهیل را شنید.

 
 چایی خودت که انقدر پر رنگ نیست؟ -
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 در هر حال حواسش به همه چیز بود.

 
 نه! کمرنگه. -
 
کردی بدور. دکترت گفت کم  ه*و*سکال کمش کن. قهوه و کاکا و رو هم  -

 خونی داری.
 
 ه همه خانوما دارن.اونو ک -
 
 شرایط تو خاصه. -
 
 خیلی حساسی سهیل. -
 
 بده به فکرتم؟ -
 
 به فکر منی یا به قول خودت جوجه ت؟ -
 

 سهیل با لبدند نگاهش کرد و گفت:
 



به قول قدیمیا لس بود که دندون اومد. تو بودی که این زبل خان هم ستتر و  -
 کله   پیدا شد و اال جوجه ام کجا بود؟

 
 ؟” سپهر“ل! اگه پسر شد اسمشو بذاریم سهی -
 
قیم میری وِر دل مامان جونت. من زِن م*س*تاگه پستتر شتتد؟ پستتر نشتتد  -

 دخترزا نمی خوام.
 

رها چنان جا خورد که دهانش نیمه باز ماند و چشتتم هایش به چهره جدی او 
 چسبید. سهیل از حالت چهره او نتوانست خود  را کنترل کند و آرام خندید.

 
 افشو ببین. چرا این شکلی شدی؟قی -
 

 رها نفسی گرفت و گفت:
 
 جدی که نگفتی؟ -
 
 مگه مرد جماوت با ضعیفه هام شوخی می کنه؟ -
 
 َاه! سهیل! -
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سهیل جان دارتر خندید. او را با دست خالی ا  ب ل گرفت و محکم سر  را 

 ید.ب*و*س
 
 سر به سرت می ذارم دیوونه. -
 
 اری؟نکنه واقعا دختر دوست ند -
 
اگه من ورضه داشته باشم سر ناخنشو درست کنم، می تونم در مورد دختر یا  -

 پسر بودن هم نظر بدم. هر چی که باشه آیه زندگیه. اینو قبال بهت نگفتم؟
 

 رها نفس آسوده ای کشید و گفت:
 
 انقدر جدی گفتی که جا خوردم. -
 

 سهیل دستش را از دور بدن او برداشت و آهی کشید.
 
بابا! دختر داشتتتن لیاقت می خواد و البته ورضتته حستتابی واستته نگه  ای -

 داشتنش.
 
 نگفتی نظرت چیه؟ -



 
 سهیل لس هایش را باال کشید.

 
 قشنگه! حاال چرا سپهر؟ -
 
 خس به اسم تو میاد. -
 
 ی؟فکر می کن” ستاره“چه توجیح قانع کننده ای! حتما اگه دخترم باشه به  -
 
 خس قشنگه! -
 
 ت حملشو می کشی، خودتم واسش اسم انتداب کن.خودت زحم -
 

 اخم های رها در هم شد.
 
 بی ذوق! -
 

 سهیل با نگاهی طوالنی به چشم های رها آرام گفت:
 
 بی انصافی رها! -
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 رها دست او را گرفت و گفت:

 
 می دونم اما دلم نمی خواد این جوری ببینمت. -
 

صفحه تلویزیون خیره  سری تکان داد و به  شد. رها آب دهانش را فرو سهیل 
 داد و گفت:

 
 اجازه میدی من با سارا حرف بزنم؟ -
 
 چی میدوای بگی؟ -
 
 سعی می کنم منصرفش کنم. -
 
 با خورد کردن غروِر من؟ -
 

حستتی به ستتینه رها کوبیده شتتد شتتبیه درد! چهره ا  جمع شتتد. این اولین 
لس و وس روی قب ش مثل یک اختاپ… ستترکوفت بود. کنایه بود. طعنه بود یا 

 گلویش خیمه زد.
 



حق داری ستتهیل ولی به خدا چیزی فراتر از اونی که تو فکر می کنی نبوده.  -
 …اون فقط یه خواستگار بود که 

 
 که اگه بابات نه نمی گفت االن تو خونه ا  بودی. غیر اینه؟ -
 
شق واقعی رو فقط با تو تجربه  - سم من و ست. اما به جوِن همین بچه ق نه! نی

کردم. حستتی که تا آخر ومرم به خاطر  مدیون بابامم. چرا باور نمی کنی؟ 
 چرا به من شک داری؟

 
 به همه والم و آدم بدبین باشم به تو نیستم. انقدر تکرار نکن. -
 

 رها صاف نشست و صورت او را به سمت خود برگرداند.
 
هم اگه غرورت خورد نمی شتتتد، اگه تو انتداب من باهات مدالف نبودن  -

االن انقدر آروم می نشتتستتتی و حرف می زدی ستتهیل یا از زندگیت پرتم می 
 …کردی بیرون و 

 
 مزخرف نگو رها! -
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رها لبش را محکم گاز گرفت تا اشتتکش ستترازیر نشتتود. حالش از این همه 
 ضعف به هم می خورد.

 
با ستتتارا حرف بزنم فکر می کنی  - بذار  که وقتی میگم  چه دلیلی داره  پس 

 …رد میشه و غرورت خو
 

 سهیل کالفه و وصبی میان حرفش گفت:
 
به همه چی، این قدر ستتطحی نگاه می کنی یا واقعا ستتتاده گرفتی رها؟ تو  -

زنمی، وشقمی! همه چیزمی! همه می دونن نقطه ضعفم شدی. واسه کشتن یه 
سمت  شونه بگیرن  شت اتهام ن ضعفش. انگ ست بذارن رو نقطه  مرد کافیه د

 ناموسش.
 

 ه گفت:رها آشفت
 
 کدوم اتهام؟ مگه من چی کار کردم؟ -
 
 …سارا یه دختر بچه احساساتی و احمقه. کافیه بفهمه تو گذشته تو  -
 

به موهایش چنگ زد و با حر  است فاری زیر لس گفت. با مکثی کوتاه دوباره 
 به رها و صورت سرخش نگاه کرد. با لحن آرام تری گفت:



 
جان! وزیزم! تو خودتو درگ - به رها  مه ی حواستتتت  کل نکن. ه یر این مشتت

 خودت باشه. بقیه کارا رو به من بسپار.
 
من نمی تونم خودمو به کوری بزنم و وادت کنم به سر درگم دیدن تو. از این  -

 همه تظاهر کردنات دل آشوبه می گیرم.
 
 قرار نیست این جوری پیش بره. -
 
صرف کنی، قراره زندگی ما هم - سارا رو من شویش اگه نتونی  شه روی مدار ت ی

 بچرخه؟
 
 نه! میریم. -
 

 رها با تعجس پرسید:
 
 میریم؟ کجا؟ -
 

 سهیل آرام گفت:
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 یه جا که چشممون به هیچ کس نیفته. -
 
 یه جا که چشممون به هیچ کس نیفته. -
 

 رها با ناباوری و ب ش سر تکان داد.
 
 چی داری میگی؟ کجا بریم؟ مگه میشه؟ -
 

سهیل برای ست های  شیدنش پیش رفت، رها خود  را کنار  تا د در آغو  ک
 کشید. باالخره تاب مقاومتش تمام شد و اشک هایش روی صورتش راه گرفت.

 
 چی تو سرته؟ تو رو خدا به منم بگو. -
 
شیم به خاطر هم از  - شاید مجبور  شبم بهت گفتم که  ست ندونی. دی قرار نی

 خیلی چیزا بگذریم. نگفتم رها؟
 

لق فقط نگاهش کرد. تنها واکنشش دو قطره اشک بود که بی رها در سکوتی مط
 تاب روی صورتش قل خورد. سهیل نفسی گرفت و دوباره گفت:

 
شور، هر چی که به  - ستگی هامون. یعنی خانواده، ک خیلی چیزا یعنی همه واب

 …این نقطه وصلمون کنه. باید واسه هم یا از هم بگذریم یا 



 
 رها لرزید. با رها شدن جمله سهیل لس های

 
 چرا؟ -
 
چون نمی تونم از تو یه لحظه بگذرم. می خوام قبل از قرار گرفتن تو دو راهی  -

تردید، زندگیمو بردارم و از زیر ستتایه گذشتتته ای که کمر به نابودیم بستتته فرار 
 کنم.

 
رها را به ستتمت خود  کشتتید. این بار مقاومتی ندید. ستتر او را به ستتینه ا  

 فشرد و گفت:
 
ی دونم سدته اما این جا بودن و موندن از تحمل من خارجه. اگه قرار باشه م -

 سورن وارد این خونه و خانواده بشه موندن و نفس کشیدن من سدت میشه.
 

 چشم هایش را بست. لس هایش را به موهای او فشرد و آرام تر گفت:
 
ف - ت اودرکم کن رها. برای داشتتتن تو می خوام زندگی کنم. نمی تونم بی ت

باشتتم و َدم نزنم. احستتاس بدی دارم. مدام منتظر یه اتفاق شتتومم. این جوری 
 …پیش بره 
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ادامه نداد. نفس ومیقش را بیرون فرستاد. فضا سنگین بود. نفس ها هم نیشش 
می زنند. اوتراف قشتتنگی نبود. رها باید فرق بین خودخواهی و خود درگیری 

سنگینهای او را می فهمید تا بهتر بتواند درک صمیم بگیرد. این بار   ش کند و ت
قامتش را تا می کرد. هیچ کس و هیچ چیز جز همراهی و دلگرمی رها جان به 

 تنش نمی بدشید و آرامش نمی کرد.
 

 سر در گمم، دلواپسم
 

 حالو هوامو درک کن!
 

 سکوت نکن، همین یه بار
 

 این وادتتو ترک کن
 

 یه کاری کن، آروم بشم
 

 ستبه غیر تو امیدی نی
 

 دردای من فقط همین
 



 چیزایی که شنیدی نیست
 

شت زیر این حجوم بی رحمی کم می آورد.  سش دا شد. نف سکوت طوالنی 
صورتش خیِس  شم ها و  صورت او را باال گرفت. چ شید و  سر  را وقس ک
 خیس بود. قلبش تکان خورد. ابروهایش کمی به هم نزدیک شد و زمزمه کرد:

 
 رها! -
 
سهیل! فقط  - شت گریه سدته  سه چهار هفته نبودیم، مامان وقتی دیدمون دا

 …می کرد. دلم داشت می ترکید بعد چطوری 
 
 …می دونم وزیزم. باور کن می فهمم ولی  -
 

 مکث کرد. با چند ثانیه تعلل اشک های او را کنار زد و دوباره گفت:
 
سر قبری که مرده نداره چرا گر - ست.  ه می یفکراتو بکن. تو ندوای اجباری نی

 کنی؟
 
 …من تو رو دوست دارم. زندگیمونو دوست دارم ولی  -
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گو  بده رها. اگه حرف از رفتن زدم واستته اینه که می خوام آرامش داشتتته  -
باشتتیم، اما اگه قرار باشتته این رفتن بیشتتتر از آرامشتتش با وذاب همراه باشتته 

مه ولی و مبهترجیح میدم فکرشتتم از ستترم بریزم بیرون. یه چیزایی هنوز برای ت
برای من روشتتنه. کمترینشتتم وقاید خانوادمه که تو هنوز خیلی باها  آشتتنا 
سارا رو بدواد بازم ته  ستم. حتی اگر واقعا هم  ستی. من به اون آدم مطمئن نی نی
شه. پا  شقی مزخرف شق و وا سم. االن گیج و شنا سارا رو می  دلم خالیه چون 

نه با اولین اختالف ممک بذارن  مام  توی زندگی هم  ته شتتته. ت خیلی حرفا گف
کمبودا و نقطه ضتتعفا رو مثل باتوم تو ستتر طرف مقابلش می کوبه. اون وقت 

نمی خوام این اختالفا ربطی به زندگی من و … کافیه اسمی از تو به میان بیاد و 
 تو پیدا کنه.

 
 نفسش را رها کرد. صاف نشست و سر  را به باالی مبل تکیه داد.

 
مه چی فکر کن. به دل بستتتگی هات، به گذشتتته ت، به فکر کن رها. به ه -

صمیم بگیر. مطمئن با   شتباه. به همه چی فکر کن بعد ت ست و ا انتداب در
منم آدمی نیستتتم بدوام خودخواهیمو بهت تحمیل کنم. اون قدر می خوامت 

 که تا نبضم بزنه پای خواستنت بمونم. هر جور که بهم بگذره.
 

ت. در قلبش ماند بگوید به غرور من بیشتتتر فکر بلند شتتد و به ستتمت اتاق رف
کن. به آبروی زندگی و وشقی که می ترسید میان بازار شام تردیدها در وین بی 



شت اتهام کوته فکرهای دور و بر گ*ن*ا*ه سط انگ شدن تو شان  ی و فقط با ن
 سر بریده شود.

 
 رها دست روی لس هایش گذاشت تا ب ضش بیشتر از این فضای خانه غمزده
سهیل دیگر بیرون نیامد.  شد.  سنگین نکند. برق اتاق خواب خامو   شان را 
ست.  ست. منتظر  نماند. تنهایی می خوا شک سال همراهی  سم این یک  طل
لس هایش را بیشتر به هم چسباند و به آشپزخانه رفت. قطره های اشک تند تند 

و  تروی انگشتانش چکید. خود  را نمی توانست گول بزند. پشت میز نشس
سر  را روی دست هایش گذاشت. چه کسی دو راهی را خلق کرد؟ چه کسی 
ساخت؟ که حاال تردید و غم مثل افعی دور تن و قلبش  راه و بیراهه را مثل هم 
آن قدر محکم بپیچد که نفس هم کم بیاورد. سدت بود. کا  می شد زمان را 

شته  ساخت. میان ویرانه های گذ هر چه بود زخم و به وقس باز گرداند و از نو 
تلدی بود. زخم هایی از سر اشتباه که تقصیر کسی هم نبود. یک نوع خود زنی 
بود و افستتوس که خامی و جوانی و داغی تنش نگذاشتتت بفهمد چه با تن و 
روحش خواهد کرد. هنوز هم نمی دانستتت این جای زخم ها اگر باز شتتوند 

ست این تردیدها را کنار می وفونت تن آبرویش را بر می دارد. شاید اگر می دان
 گذاشت.

 
شت. نور انعکاس یافته از  سمت تدت برگ سهیل از چهار چوب اتاق به  نگاه 
بیرون آزار دهنده بود اما نه اندازه جای خالی رها کنار . پتو را کنار زد و دراز 
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شاید رها تحت  سیدن به جنون بود.  شس تنهایی بهتر از ر شاید یک  شید.  ک
فت و حواستتش جمع اطراف می شتتد و درکش می کرد چه در تاثیر قرار می گر

قلبی که رو به کند زنی می رفت، می گذرد. چشتتم هایش را بستتت. تنهایی و 
 اضطراب از فرداها هیچ کدام را تا صبح تنها نگذاشت.

 
 کنار من بمون، با زندگیم کنار بیا

 
 منی که این روزا، نمی دونم کی ام، کجام!

 
 از این بیاد سرمخسته شدم، نذار بدتر 

 
 ترم! گ*ن*ا*هتری، من از تو بی  گ*ن*ا*هتو از من بی 

 
**** 

 
ر  نگاه آخر را در آینه به خود  انداخت و باز چشتتم هایش به ستتمت رها ستتُ
خورد. گوشتته تدت، زیر پتو در خود  ُمچاله شتتده بود. وقتی به اتاق آمد و 

شیار و بیدار بود، اما ترجیح داد خو د  را به خواب بزند. صدایش زد کامال ه
دیگر کشش بحث تازه ای را نداشت. تا خود صبح میان خواب و بیداری دست 
و پا زد اما تا لحظه ای که مطمئن بود او بیدار استتت، حالت دراز کشتتیدنش را 

 هم ت ییر نداد. نفس ومیقی کشید. خود  هم نمی دانست حق دارد یا نه!



 
ورد یا حتی مجبور  می کرد به اگر می توانستتتت بیشتتتر به رها فشتتتار می آ

 خواسته ا  تن دهد اما می دانست که نمی تواند.
 

نگاهش را از او گرفت. آن قدر خستتته بود که تکان هم نمی خورد. مثل چند 
شت تا برود  سایلش را بردا صدای ممکن و سر و  دقیقه پیش با ایجاد کمترین 

 اما صدای آرام رها متوقفش کرد.
 
 داری میری؟ -
 

 و لبدند زد.برگشت 
 
 صبح به خیر. آره! -
 

رها پتو را کنار زد و لس تدت نشتتستتت. دستتت میان موهای آشتتفته ا  برد و 
 گفت:

 
 صبحانه خوردی؟ -
 
 میل ندارم. تو هم فعال بدواب. -
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 بدوابم یا خودمو بزنم به خواب؟ با کدومش راحت تری؟ -
 

لس نگه داشته لبدندی را که سهیل میان آن همه بی حوصلگی به زحمت روی 
 بود، محو شد. کمی در سکوت نگاهش کرد و بعد گفت:

 
 روزامون به حد کافی به هم ریدته شده. بدتر  نکن. خس؟ -
 

 رها بلند شد و به طرفش رفت.
 
 بگم چشم سردرگمی هات حل میشه؟ -
 
رها! پیشنهاد دیشس من فقط در حد همون پیشنهاد بود نه اجبار! ما همه چیو  -

 ار هم حل کنیم وزیزم. پس با دلدوری مقابل من نایست.می تونیم کن
 
 مگه راه حل پیدا نکردی؟ -
 
 بر می گردم حرف می زنیم. االن دیر شده! -
 
 می خواستی دیشس خودتو به خواب نزنی که امروز دیرت نشه. -
 



دوباره همان رهای لجباز و یک دنده مقابلش ایستاده بود. آرام و بی دووا حرف 
 طرف مقابلش را با همین شیوه مجبور به پیروی می کرد.می زد اما 

 
 بگم ببدشید،حله؟ می ذاری برم؟ -
 
 پشیمون شدی؟ -
 
 از چی؟ -
 
 رفتن. -
 
 نه! اما گفتم در صورت اجبار بریم. -
 
بذار بچه مون همین جا به دنیا … هر تصتتمیمی خواستتتی بگیر ستتهیل فقط  -

 بیاد بعد بریم، باشه؟
 
ا. هنوز هیچی معلوم نیستتت. قرار نیستتت مجبور به کاری گفتم فکر کنی ره -

 بشی و وذاب بکشی.
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وذابو اون موقع می کشتتم که آرامشتتم خودشتتو به خواب می زنه و من زیر  -
ب ش خفه میشتتم تا فکر نکنه مجبور به کاریم. وذاب اون موقع استتت که تو 

 برای تظاهر به آروم بودن و خوشبدتیمون چشاتو ببندی.
 

 اه و صدایش پر رنگ تر شد و تا مرز شکستن پیش رفت.ب ش در نگ
 
 من اشتباه زندگیت بودم که چشاتو روم می بندی؟ -
 

 سهیل وسایلش را روی میز گذاشت و او را به خود  نزدیک تر کرد.
 
ستنتو تکرار کردم  - شنگ! اون قدر که روزی هزار بار خوا شتباه ق بودی، اما یه ا

 که حاال مثل نفس شده برام.
 

 رها دست هایش را دور کمر او انداخت و سر  را محکم به سینه ا  چسباند.
 
 همه بدی ها و بدقلقی هامو ببدش سهیل ولی منو دیگه به حال خودم نذار. -
 
 فقط خواستم خوب فکر کنی. -
 



مگه برای بودن با تو احتیا  به فکر کردنم دارم؟ از همین جا تا ته دنیا هر جا  -
دوم پس هر کاری می دونی به صالحه انجام بده فقط دیگه  بری من دنبالت می

 این کارتو تکرار نکن.
 

 سهیل دست روی موهای او کشید و گفت:
 
 گاهی وقتا تنهایی الزمه. -
 
نه واسته منی که اون قدر وابستته و دلبستته ت شتدم تا وقتی نیستتی خودمم  -

 خودمو نمی شناسم و دلهره و ترس کل دنیامو می گیره.
 
سط زندگیم ا - سه این بوده که خودمم گیج و شتم وا گه یه جاهایی تنهات گذا

وایستتاده و نفهمیدم کجام. فقط چند ستتاوت دوری و تنهایی آرومم می کنه تا 
 آشفته بازار ذهنم آروم بگیره.

 
 رها سر وقس کشید و نگاهش کرد.

 
 پس من به چه دردی می خورم؟ -
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ما رها من - یل بودن و انگیزمی! ا ته تو دل یه جاهایی کم میارم. خستت م آدمم. 
 میشم. احتیا  دارم با خودم خلوت کنم.

 
 وادت خوبی نیست. -
 
 می دونم. سعی می کنم اصالحش کنم. -
 

 دست به صورت او کشید و با احساس قشنگی گفت:
 
صت بده وزیزم. هر چقدر تو رو اذیت کردم بذار  - شازده بهم فر تا اومدن این 

 سعی می کنم بابای خوبی بشم تا قبل از اومدنش.پای دیوونگی و وشق. 
 
 پس منو دلم چی؟ تا ِکی تحمل کنیم؟ -
 

 صورتش را با کمترین فاصله از او نگه داشت و گفت:
 
 من و تو خیلی وقته ما شدیم رها. -
 
 من از این مایی که ادواشو می کنی بیشتر توقع دارم. -
 
 تا کجا؟ چقدر؟ -



 
 ی و نمی ذاری آب تو دلم تکون بدوره.تا همین جایی که ایستاد -
 
 همه ی تالشم همینه. -
 
 می خوام بمونی. -
 

 سهیل لبدند زد.
 
 سوءاستفاده نکن وزیز دلم! -
 
 یه امروزم خونه با . بذار دلم آروم شه بعد هر جا خواستی برو. -
 
 اسم اینو چی بذارم؟ تالفی؟ -
 
 خودت وادتم دادی. -
 
 به؟تا  هر بمونم بعد برم خو -
 

 با لبدند رها دلش آرام شد.
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 از آدم دیوونه خوشت میاد رها. دیگه شک ندارم. -
 
اگه واقل بودی که پای خواستن من نمی ایستادی و این جوری باوث آرامشم  -

باشتتی. تکیه گاهم نمی شتتدی. پشتتت و پناهم که محکم باشتته، محکمم می 
 ایستم. حاال هر چی که می خواد رو به روم در بیاد.

 
سینه بیرون  شم های براق رها زل زد. بازدم ومیقی از  برای چند ثانیه فقط به چ
فرستتتاد و دلش وشتتقبازی را از ستتر گرفت. مثل روز اول با همان هیجان اما 
احساسی بیشتر و ناب تر، حقیقی تر، وشق بود و دیوانگی هایش. مگر می شد 

 مش کنار هم.از کنار این جنون ساده رد شد. قشنگ بود حس جنون و آرا
 

شانی رها را  سبا زنگ خوردن تلفنش آرام پی شت. با ب*و* شی را بردا ید و گو
 دیدن شماره حماد تعجس کرد.

 
 سالم. چطوری؟ -
 
 قربونت. چه خبر؟ -
 
 سالمتی. چیزی شده؟ -
 



 نه! فقط می خواستم ببینم کجایی؟ -
 
 خونه ام.  هر میام. یه کم کار دارم. -
 

به نه نگاهش می کرد. خنده ا   با خنده حماد نگاهی  رها کرد که کنجکاوا
 گرفت و موهای رها را مثل یک کودک به هم ریدت و گفت:

 
 تقصیر خواهرته دیگه. امر فرمودن، مام اطاوت کردیم. -
 

صبحانه آماده کنم بیرون  ست. با گفتن میرم  شد که حماد ا رها خیالش راحت 
 رفت.

 
 .تفاهمه بابا. االن که بهونه هم داره -
 
 بی بهونه و با بهونه من درخدمتشم. -
 

 حماد نفسی آسوده کشید.
 
به من بزن. می خوام  - یه زنگ  مدی بیرون  باشتتی. میگم هر موقع او زنده 

 ببینمت.
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 حتما. ناهار با هم باشیم؟ -
 
 …خوبه! رستوران  -
 
 بیا شرکت. میرم اون جا. -
 
 باشه. پس می بینمت. -
 
 . فعال!س*و*سه تم محکم بقربونت. سالم برسون. شازد -
 

**** 
 

وقتی وارد پارکینگ شتترکت می شتتد، ماشتتین حماد را دید. دیر کرده بود. به 
شد  شرکت که  شد. وارد  سور  سان سریع تر وارد آ شید و  سروت بد کارهایش 
حماد مش ول دیدن نمونه کارهای تعبیه شده گوشه و کنار سالن بود. با صدای 

را فشتتردند و بعد از احوال پرستتی  ستتالمش با لبدند برگشتتت. دستتت هم
 مدتصری، حماد به ساوت مچی ا  اشاره کرد و گفت:

 
 وصر قرار می ذاشتی خس! -
 



 سهیل دست به پیشانی ا  کشید:
 
 شرمنده! خواهرتو که می شناسی. -
 

سالن راه  سمت چا در انتهای  سمت اتاق  سهیل به  ست  حماد با هدایت د
 افتاد و گفت:

 
 گم. قبال یه کم مظلوم تر بود.چون می شناسمش می -
 
 چون جی  و داد نمی کنه، آدم تسلیم میشه. -
 
بابام می گفت رها با چشتتا  ستتر می بره. جوری که به خودت میای و فقط  -

 می بینی سرت تو دست خودته.
 

 سهیل لبدند زد و آرام گفت:
 
 حا  رضا مرد با تدبیر و فهیمی بودن. -
 

 بل نزدیک به میز نشست.حماد آهی کشید و روی اولین م
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 فقط یه کم خود رای بود و اال شاید خیلی اتفاقا نمی افتاد. -
 

شد. میان لحن آرام او یک حقیقت بزرگ  صورت حماد طوالنی  سهیل به  نگاه 
 فریاد می کشید. چیزی نگفت که حماد با لبدند افزود:

 
تا - که  ما کرد  تایی در حق  یه محب عد ازیه کم ستتنتی فکر می کرد و اال   زه ب

 رفتنش فهمیدیم و جز حسرت خوردن کاری ازمون بر نیومد.
 

شید و کوتاه فقط آرزوی م فرت برای حا  رضا  ست ک سهیل میان موهایش د
 کرد. حماد پس از مکثی کوتاه باز گفت:

 
 خس چه خبر؟ خو  می گذره؟ -
 
 خبرا که پیش شماست. -
 
 نگران نبا ، خیره! -
 
 ا هم قاطی شده. غذا چی سفار  بدم؟خیر و شر ما این روزا ب -
 
زحمت نکش. خونه مادر زن جان دووتم و یادم نبود. یلدا زنگ زد دو دقیقه  -

 پیش یادآوری کرد.



 
 موکولش کن به شس. خانما که بدشون نمیاد. -
 

 حماد با خنده چشمکی حواله ا  کرد.
 
 جنست خرابه ها! -
 

 سهیل ابرو باال داد.
 
 وغ که نمی گم.الزمه ی زندگیه. در -
 
با این قبیله ی وزیز درگیر نکن که حستتتابمون  - بر منکر  لعنت ولی ما رو 

 بعد  با کرام الکاتبینه!
 

 گفت.” ای بابایی“سهیل این بار با خنده کوتاهی 
 
 چایی که می خوری؟ -
 
بازم از این یکی نمی شتتته  - پذیرایی کرد ولی  قای رحمتی وزیز  که آ با این 

 گذشت.
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سورن را در  چند دقیقه سراغ  سهیل  شد.  سرویس چای روی میز چیده  بعد 

ستش  سینه را بعد از اتمام کار  زیر د همان حین هم گرفت که آقای رحیمی 
 زد و گفت:

 
تا چهل دقیقه پیش منتظر شتتما بود اما فکر کنم با خانمش قرار داشتتتت و  -

 .وردنرفت. گفت بعد از ناهار بر می گرده. برادرتونم که کال تشریف نیا
 

 سهیل تشکر کرد. آقای رحمتی قبل از این که برود باز ایستاد و گفت:
 
راستتتی امروز چند تا خانم برای همکاری اومدن و با آقای حیاتی صتتحبت  -

 کردن.
 
 در جریان بودم. چطور؟ -
 
صحبتی باها  کنید؟  - ستم بدونم امکان داره دختر منم بیاد یه  حقیقتش خوا

 اومد.شاید از پس کارتون بر 
 
 مگه دخترت دانشجو نیست؟ -
 
 …چرا! اما خس  -



 
 با مکث مرد، سهیل گفت:

 
 این جا هنوز پا در هواست مشدی! امکان داره من دیگه نباشم. -
 

شت تازه  شرکت می گذ سه ماه که از افتتاح  نگرانی به چهره مرد دوید. در این 
 نفسی از سر آسودگی برای یک کار خوب کشیده بود.

 
 عنی ممکنه شرکت تعطیل شه؟ نگید تو رو خدا!چرا؟ ی -
 
نگران نباشید. اگرم شرکت منحل شه شما بیکار نمی مونی. قول میدم. ضمنا  -

ستتعی می کنم برای دخترتون هم یه کار نیمه وقت پیدا کنم که به درستتش هم 
 لطمه ای نزنه، خوبه؟

 
 حماد مداخله کرد.

 
 دخترتون دانشجوی چه رشته ایه؟ -
 
ی تونه تو آزمایشتتگاه کار کنه. دکتر  میشتته. واال استتمش یادم نمی بعدا م -

 مونه.

http://www.roman4u.ir/


 
 نکنه میکرو بیولوژی می خونه؟ -
 
 فکر کنم. -
 
خس کار این جا که به درد  نمی خوره. حداقل تو یه آزمایشگاه مش ول شه  -

 که به درد آینده شم بدوره.
 
 واال خیلی این در و اون در زد اما آشنا می خواد. -
 
شتتاید من بتونم یه کاری کنم. برادر خانمم پزشتتکه حتما آشتتنا داره. امروز  -

 باها  صحبت می کنم بهتون خبر میدم.
 

 چشم های مرد برق افتاد.
 
 اگه درست شه یه ومر دواگوتون میشم. -
 
 که میشه. شماره تونو از سهیل می گیرم و تا شس تماس می گیرم.… ایشاا -
 
 مرزه.خدا پدر و مادرتونو بیا -
 



حماد لبدند زد و آقای رحمتی باالخره رفت. ستتهیل در حال مزه کردن چایش 
 گفت:

 
 دنبال کار خیر رفتی، چاییت سرد شد. -
 

 حماد چای را نوشید و سر باال انداخت.
 
 خوبه. حاال تا یادم نرفته شماره شو بده. -
 

ستتهیل شتتماره را از گوشتتی ا  برداشتتت و برای او ارستتال کرد. ستتپس  رف 
 بیسکوییت را به طرفش برگرداند و گفت:

 
 تا بری ناهار شاید طول بکشه. -
 
 تو قصد کردی امروز ما رو سیر بفرستی اون جا. -
 
 یه کاری نکن که غذا هم سفار  بدم و بندازمت تو دردسر. -
 

 حماد خندید و یکی از بیسکوییت ها را برداشت.
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 ببینم رضایت میدی یا نه. -
 

شت تکیه داد و باقی چایش را خورد. حماد فنجان را روی  سهیل با لبدند به پ
 میز گذاشت و گفت:

 
 کنجکاوی نمی کنی؟ -
 
 اتفاقا بدجور کنجکاوم بدونم قضیه از چه قراره. -
 
 البته گذشته رهاست.… یه کم مربوط به زندگی خصوصیتون و  -
 

 هیلبا ت ییر حالت نگاه ستتهیل مکث کرد. حق با رها بود.  اهر خونستترد ستت
شم هایش حال بد  را داد می  شتباه بیندازد، اما چ سی را به ا ممکن بود هر ک

 کشید.
 
 …شاید منم در این رابطه مقصرم سهیل ولی  -
 

 سهیل چشم بست و سری تکان داد.
 
 حرفی نمونده که رها نگفته باشه حماد. -
 



 یعنی دلت نمی خواد چیزی بشنوی؟ -
 
ما ترجیح میدم تو - باهه ا خلوت خودم حلش کنم. می دونم رها  کارم اشتتت

 باهات صحبت کرده و نگرانه اما نگرانیش بی جاست.
 

 حماد به طرفش چرخید و گفت:
 
بهت حق میدم طفره بدی وقتی خودمو جات می ذارم. منم برادرشتتم ولی  -

 خس درکت می کنم. منو با آدمی که از دور ایستاده و تماشا می کنه، یکی نکن!
 

شت پنجره  شه ای به خیابان خالی و سهیل پ شی شیارهای  پناه برد و از ما بین 
خلوت پایین خیره شد. در این ساوت از روز رفت و آمد کم شده بود. سکوتش 

 که طوالنی شد، حماد دوباره گفت:
 
 نمی خوای به حرفام گو  کنی؟ -
 

 پرده را رها کرد و به سمت او برگشت.
 
 به حد کافی می دونم. -
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 ا همه چیو می تونه بگه، نه تو می تونی از  بی دردسر بشنوی.مطمئنم نه ره -
 
 مرور خاطرات گذشته انقدر مهمه که بدواد مو به مو برام تعریف کنه؟! -
 
 گذشته رو بریز دور. حرف امروزه! -
 

 ابروهای سهیل به هم نزدیک شد.
 
 منظورت چیه؟ -
 

 حماد کمی جا به جا شد و به مبل مقابلش اشاره کرد.
 
 یا بشین.ب -
 

 سهیل لس مبل نشست و گفت:
 
 حماد فقط طفره نرو. -
 
 نمی رم اما بگو ببینم منظور این مشدی از آقای حیاتی همون سورنه؟ -
 
 آره! قراره سوال و جواب پس بدم؟ -



 
شراکت با این  - شم در نظر بگیری بازم  صورت شبینانه ترین  نه! ولی بدوای خو

ن چیزی که نشون میده نیست. مثل آفتاب آدم اشتباهه چون سورن هیچ وقت او
 پرست هزار رنگ می کنه خودشو.

 
صفرم حرفی ندارم اما کارم ربطی به زندگیم نداره،  - سی  شنا در این که تو آدم 

 هر چند که تصمیماتی برا  دارم.
 
 حتی اگه بازم بدونی ممکنه یه خطر بزرگ برای زندگیت باشه؟ -
 

 ی وصبی گفت:سهیل کمی به جلو خم شد و با لحن
 
 انقدر حرفو نپیچون حماد. اصل مطلبو بگو. -
 
 اصل مطلس اینه که این آدم از نظر من هنوز پی زندگی رهاست. -
 

رنگ چهره سهیل برگشت. نبش تند شقیقه ا  اولین واکنشش به حرف حماد 
سرخ  شم هایی  سبید و با چ بود، اما باز مثل هر وقت دیگر لس هایش به هم چ

 تماشاگر شد.
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 حماد دست روی زانوهایش گذاشت و جلوتر رفت.
 
 ممکنه تمام این اتفاقا از سر برنامه ای باشه که بدواد. -
 

 دست سهیل مقابل حماد باال آمد.
 
 من سورنو قبل از دیدن رها می شناختم. پس نمی تونه ربطی داشته باشه. -
 
 اون موقع هم بحث شراکتش با تو بود؟ -
 
 در حد پیشنهاد آره. -
 
 ازدواجش با خواهرت چی؟ -
 

 با سکوت و سر درگمی سهیل افزود:
 
ستتورن موقعی هم که از رها خواستتتگاری کرد، زن داشتتت و کلی ادوای  -

 واشقی می کرد.
 



ستتهیل میان موهایش چنگ انداخت و بیقرار برخاستتت. میان برهوتی وجیس 
د باز اگیر افتاده بود که حتی نفس کشیدنش هم داشت جیره بندی می شد. حم

 به سمت قدم رو رفتن او چرخید و گفت:
 
 بشین منطقی حرف بزنیم. -
 
 منطقی؟ االن میشه به نظرت؟ -
 
 …سدته سهیل ولی  -
 
اگه سورن اون چیزی بوده که رها تعریف کرده دلیلی واسه پذیرفتن این حرفا  -

 نیست.
 
 …حق با تو ه! اما سورن از خانواده من زخم خورده و  -
 
 ده تو زخم خوردم. چه ربطی به سهیل و خانواده ا  داره؟از خانوا -
 

با حضور ناگهانی سورن در اتاق و میان بحثشان و البته آن لحن محکم و قامت 
سورن چرخی میان چهره بهت زده آن دو زد.  شدند. نگاه  شوکه  ستوار هر دو  ا

 لبدند تمسدر آمیزی به لس آورد و گفت:
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و بحث خانوادگیتون شدم اما دیدم اسم من از ببدشید بی اجازه وارد مسا ل  -

 هر قوم و خویشی بیشتر تکرار میشه.
 

 جدی تر و بی مکث رو به حماد افزود:
 
ستگار  - تو از چی داری کوه درست می کنی؟ غیر این بوده که من فقط یه خوا

 بودم و شما نه گفتید، هوم؟
 

سهیل نبود سمت او چرخید. اگر  شد و به  باز مثل دفعه آخر  حماد از جا بلند 
یقه ا  را می چستتبید و تا می خورد ُمشتتت و لگد حواله ا  می کرد. هنوز 

 خالی نشده بود.
 
 هر کی تو رو نشناسه، من خوب شناختمت سورن! -
 
ساب بانکیه.  - سیتون ح شنا ستید. البته معیار آدم  شناس قابلی ه آره! کال آدم 

 میت طرف بیشتره.هر چی صفر مقابل ارقام بانکی بیشتر باشه، آد
 

 و رو به سهیل ادامه داد:
 



شون رات می دادن یا  - سر یه حاجی بازاری نبودی تو خونه  فکر می کنی اگه پ
نه! مث من نمی ذاشتتتن پاتم از مرز حریم مقدس خونه شتتون هم رد شتته، چه 

 برسه به خونه یکی شدن!
 

 سهیل دندان به هم فشرد.
 
ست، چه بر - شنیدنم نی سه به این که بدوام خودمو درگیر  مزخرفاتت قابل 

کنم. تاوان اشتتتباه شتتراکت با تو رو هم خودم تنها پس میدم و به کستتی مربوط 
 نیست فقط قبل از هر چیز پاتو از زندگی سارا بیرون بکش و شرتو کم کن!

 
 این دیگه زندگی خصوصی من و ساراست و نهایتا با پدر و مادرت طرفم. -
 
 اب کی به تو اوتماد کردن؟فکر میکنی اونا به حس -
 
به حستاب تو اما نمی دونم ترستت از چیه! از نقشته هایی که وقل مریش و  -

متوهم برادر زنت به خورد ذهنت داده یا دل زنت که شاید هنوز بعد از این همه 
 مدت واسه گذشته   بلرزه؟

 
صدای واژگون  سهیل گیر کرد و  ست  سورن در د تا حماد به خود بجنبد یقه ی 

ست ش ست حماد، د ضای خالی اتاق را ُپر کرد. قبل از د شتناک میز ف دن وح
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صدای بلند  شید. با  سهیل را گرفت و او را وقس ک شم  سبحان بود که روی خ
 گفت:

 
 چته تو؟ آروم سهیل! -
 

ست  شد. د شد، تقریبا او به وقس پرت  سورن جدا  سهیل از یقه  ست  وقتی د
 سبحان را کنار زد و با خشم غرید:

 
 شو بیرون!گم -
 

 سورن با خونسردی یقه ا  را صاف کرد و گفت:
 
 میشه دقیقا بگی از کجا گم شم؟ از شرکت خودم؟ -
 

 سهیل دوباره به سمتش رفت که سبحان مقابلش ایستاد.
 
 آدم واسه شیطون سوت نمی زنه برادر من. وایسا سر جات سهیل. -
 

شت ب شده ا  را با حر  بیرون داد و انگ سورن سهیل نفس حبس  سمت  ه 
 کشید.

 



 خودم پاتو به زندگی و خونواده م باز کردم،خودمم پاتو قلم می کنم. -
 

 سورن پوزخند زد و ابروهایش را باال کشید.
 
 جالبه! اون وقت یکی پرسید چرا قراره چی جواب بدی؟ -
 

 حماد وصبی گفت:
 
 …زبونتو غالف کن سورن. شرتو کم کن و اال  -
 
ست دامن  - ضیح بدید چرا باید از شری قرار نی سیو بگیره. خس برای من تو ک

 کار و زندگی بیفتم تا حداقل رو  فکر کنم. حرفم غیر منطقیه؟
 

 قیم به چشم های سهیل زل زد و افزود:م*س*ت
 
 …هان سهیل؟ مگه رها االن با تو زندگی نمی کنه؟ گیرم یه والقه ای بوده و  -
 
 نیار.خفه شو تا گردنتو نشکستم. اسم زن منو  -
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سالن پرت کرد. آقای رحمتی  سط  شید و او را تقریبا و سورن را ک حماد بازوی 
ها  و وا  ایستاده بود و تماشایشان می کرد. سهیل به وسایلش چنگ انداخت 
سبحان!  سنگین  شد زیر نگاه  شت خفه می  تا زودتر از آن محیط فرار کند. دا

 لعمل او گفت:قبل از رفتن سورن بازویش را کشید و قبل از وکس ا
 
 من کاری به زندگی تو ندارم سهیل! بذار کارمونو بکنیم. -
 

 سهیل دستش را پس کشید و با خشم گفت:
 
 دندونای سارا رو تو دهنش خورد می کنم اگه اسم آش الی مث تو رو بیاره. -
 

 چک سفید امضایی از دسته چکش کشید و مقابلش پرت کرد.
 
ضترر نکرده تو جبران کن. فقط ستایه تم  هرچقدر خواستتی این تو بنویس و -

 نمی خوام ببینم.
 
 …به همین سادگی فکر کردی که  -
 

 سبحان برگ چک را از مقابل پای سورن برداشت و گفت:
 



ساده تر از اون که بتونی فکرشو بکنی جناب حیاتی. محرمیتت هم با سارا یه  -
نیستتت که واستته یه ماهه بود که فکر کنم چند روز از  مونده! پدرمونم آدمی 

آدم تازه از راه رسیده از خیر داشتن پسرا  بگذره. حساب کتابتم خودم جفت 
 و جور می کنم که زیادی به جیس نزنی.

 
 برگ چک را تا کرد و در جیس پیراهن سهیل گذاشت و به کتفش زد.

 
 برو یه ذره به م زت هوا بدوره دادا . همه چی حل شد. -
 

 که رو به کبودی می رفت. رو به سهیل گفت:حاال رنگ چهره سورن بود 
 
شیمون  - سهیل. فکر کن! پ شه  شاید به نفعت نبا صبانیت  سر و صمیمت از  ت

 میشی.
 

سه از دفتر بیرون زد. حماد نگاه کوتاهی  سمت هر  صبی به  سپس با نگاهی و
 به سهیل انداخت و تا خواست قدم تند کند سبحان بازویش را کشید.

 
 نمی کنه.وصبانیت مشکلو حل  -
 
 یه حرفایی هست نباید نزده بمونه سبحان. کاریش ندارم. -
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ستتهیل شتتقیقه هایش را فشتترد و از در بیرون زد. ستتبحان ستتری تکان داد و 
صدایش زد. حماد پا تند کرد و به دنبال سورن دوید. مقابل در پارکینگ ماشین 

شید و در را باز شین ک شیس باال می آمد که خود  را مقابل ما سورن  از  کرد. 
 منتظر تلنگر بیرون آمد و غرید:

 
 …کارم باهات تموم نشده حماد. منتظرم یه مشتم. مردی بزن تا  -
 
حیوونو بزنی فقط زوزه می کشه، اما چاره ا  می تونه ضربه کاری آخر باشه  -

 تا نفسش قطع شه. دست از سر زندگی رها برداره تا تیر خالصتو خودم نزدم.
 

ستش را پس سر  را بیرون  سورن د ست. آماده حرکت  ش شین ن زد و داخل ما
 کشید و گفت:

 
بد  - ندو  قت پیش. این گ نه االن، خیلی و که تیر خال  زده منم. اونم  اونی 

 جوری هم زدی پسر حاجی.
 

تا حماد پا جلو گذاشتتت ستتروت ماشتتین گوشتته ای پرتش کرد. قلبش داخل 
ر  اکو شتتد. نیمه گلویش می زد. کدام تیر خال ؟! حرف های رها در ستت

به یقه ا  چنگ انداخت. داشت خفه می شد. دیوانه … هوشیاری و سورن و 



وار دست هایش به سمت جیبش هجوم برد و دنبال موبایلش گشت که صدای 
 سبحان آمد.

 
 چیه حماد؟ کجا رفت اون مرتیکه؟ -
 

حماد با نگاهی به چهره کبود ستتهیل، از حرفی که می خواستتت بزند پشتتیمان 
 دست میان موهایش کشید و کمی خم شد.شد. 

 
 …سهیل! رها هر چی که بود  -
 
 رها از همون اول همه چیو به من گفته بود. -
 

شت. مرد بود. ب ش یاد  صدایش غم دا شم هایش خسته بود.  نگاهش کرد. چ
 آور مرگ می شد برایش. کتفش را فشرد و گفت:

 
 …می دونم گفته فقط  -
 
شه. بذار زندگیمو بکنم. یه گند هر چی کمتر هم ب - دوره، کمتر مایه وذاب می

زن من مثل برگ گل پاک بوده و هستتت. اگر این ووضتتیو از زندگی خواهرمم 
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ضعف خودم و نامردی اون بود. اگه آدم بود خفه می  سه خاطر  بیرون کردم، وا
 شدم. برو و نگران نبا .

 
دو دو زدن صتتدایش آرام بود. مثل همیشتته کنترل داشتتت اما چشتتم هایش نه. 

 مردمک هایش در پس غم غلیظ و غرور زخمی نه!
 

 حماد به سبحان نگاه کرد و با اشاره او وقس رفت و لبدند زد.
 
 خدا رو شکر. برو به سالمت. مراقس شازده ت و خواهر منم با . -
 

سهیل فقط پلک زد و لبش کمی کش آمد و پا روی گاز فشرد اما با هر چرخش 
سی از ومر   سهیل حرف زد. خود  الستیک نف شد به  شد. دیگر نمی  کم 

 باید ته این قصه را در می آورد.
 

**** 
 

شفته بازار  ست میان آ شیه افکار  بود. خود  هم نمی دان سیر مقابل در حا م
ذهنش چطور رانندگی هم می کند. از همه بدتر حضتتور ناگهانی ستتبحان بود. 

سکوت وذاب  ست. باید خود  را جمع و جور می کرد و این  شک آور را می 
شین  صدای بوق کر کننده راننده ما شد که  بدون زدن راهنما وارد دور برگردان 
صدای  شاید  شان یکی بود  سیر شید. اگر م ضش را فریاد ک سر اوترا شت  پ



سبحان به طرفش تعجس کرد ولی وقتی  شدن  شنید. با خم  هوارشم را هم می 
ست ش صاف ن سبحان  شد چیزی نگفت.  شن  شین رو ست زیر  دید فن ما و د

 گردنش کشید.
 
 کی می خواد این هوا دست از سرمون برداره. مردیم از گرما. -
 

 سهیل درجه فن را با باال رفتن شیشه ها بیشتر کرد و با صدای آرامی گفت:
 
 حواسم به کولر نبود. -
 
 تو حواست به چی هست آخه؟ -
 

ه ه ترین ستترکوفت بجوابی نداد. اگر قرار بود همه بفهمند این اولین و محترمان
انتدابی بود که هیچ وقت از داشتنش پشیمان نمی شد، حتی با تمام این تلدی 

 و وذاب ها.
 

 با طوالنی شدن سکوت، سبحان دوباره گفت:
 
 بکش کنار حرف بزنیم. -
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 تو مسیر نمی شه حرف زد؟ -
 
 یه نگاه به قیافه سرخت بنداز، می فهمی چی میگم. -
 
 گو سبحان.هر چی می خوای بگی ب -
 

 سبحان دست به صورتش کشید و کالفه گفت:
 
همیشه مرغت یه پا داره. یکه تازی سهیل. یکه تاز! همینم باوث … الاله اال ا -

 میشه یه وقتا از کرده ت پشیمون شی.
 

 سهیل با نگاهی وصبی به برادر  گفت:
 
 …سبحان اجازه نداری در مورد رها  -
 
 بعد غیظ کن. ببند سهیل. بذار من حرف بزنم -
 

 سهیل موهایش را تقریبا با تمام حر  وقس کشید.
 
 به هم ریدتم. بذار  واسه بعد! -
 



شه،  - سکته کنی بدبدت؟ رها قبل از این که زن تو ب شنوی  که یه چیز دیگه ب
شگلم بوده! یکی هم  ستگار دراز و کوتاه. خو ضا بوده با کلی خوا دختر حا  ر

مشتتیر بردار گردن همه شتتونو از دم بزن این جوری به تور خود  خورده. شتت
 خیالت راحت شه. خوبه این راه حل؟

 
 تو از کجا می دونی؟ -
 
سورن و مدالفت  - سه پس زدن  به تو چه؟ ولی اون قدر دهنم قر  بود که وا

اصتتلیم باها  انگشتتت روی غیرت و ناموس تو نذارم. اگرم امروز کشتتیک 
شیدم تا بیای و ببینم خودت تا کجا در جر سه این بود که نری با خلک  یانی، وا

شه  صوم ب سط میز خونوادگی و یه ومر رهای طفل مع بازی همه چیو بریزی و
 سیبل متلک مادر و خواهر  اهر بینمون.

 
چیزایی که من می دونم اون قدر خصتتوصتتی هستتت که تو راحت نفهمیده  -

 سبحان دیوونم نکن. تو از کجا می دونی؟… باشی. نکنه 
 
 گفت.دیانا بهم  -
 

شلوغی بود، قطعا  ساوات  سهیل چنان روی ترمز زد که اگر در  سط خیابان  و
 تصادف وحشتناکی رخ می داد. سبحان داد زد:
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 این چه وضعشه سهیل! -
 

همان موقع ضربه محکمی هم به شیشه سمت چا خورد و صدای داد راننده 
سریع کمربند  سبحان  سهیل تکان هم ندورد.  سر آمد، اما  شت  شین پ ا ر ما

باز کرد و پایین پرید. بعید نبود در این گیر و دار بی اوصابی و آشفتگی سهیل، 
گرفتار یک درگیری خیابانی هم شتتوند. با هر بدبدتی بود راننده را که از بدت 
سمت راننده را باز کرد و  شاند. در  شینش ن ضی کرد و داخل ما بد بدقلق بود را

 ت:سهیل را به طرف دیگر ُهل داد و وصبی گف
 
 بکش اون ور ببینم. -
 

 سهیل تکانی خورد و به سبحان نگاه کرد که او داد زد.
 
فیش می کنن م*س*تبرو اون ور ستتهیل. برو دادا . ملت جد و آبادمون  -

 االن!
 

ست و  ش شت فرمان ن سریع پ سبحان  شید و  سهیل به زحمت خود را کنار ک
مل به ستتمت ستتهیل ماشتتین را راه انداخت و در حاشتتیه خیابان توقف کرد. کا

 برگشت و با خشم گفت:
 



 چه مرگته تو؟ -
 
 دیگه کی می دونه؟ -
 

صدای سهیل آن قدر تحلیل رفته بود که به زحمت سبحان شنید. نفسی گرفت 
 تا آرام باشد.

 
 هر کی که می خواد بفهمه، به درک! -
 

سهیل چشم بست و کف دست هایش را روی شقیقه گذاشت. انگشتانش الی 
ستش گیر افتاد. به درک!  موهایش به سر  مثل توپ میان د شد و  هم نزدیک 

که درک  بدون این  ند  ندار  را حوالی درک می کرد مام دار و  حت ت قدر را چ
 کنند. سبحان بازویش را کشید و دست سهیل افتاد.

 
شک  - صدا  بهش  سورن کیه. از طریق  سابی. مطمئن نبود  منو ببین مرد ح

که اون  ثل این  پا پی رها بوده و می کرده بوده. م بدجوری  یل ازدواجتون  اوا
خواسته هر جور شده بر  گردونه. واسه دیانا هنوزم سورن یه ناشناسه. نم پس 
سط  شه این و ستمون با شی د ست گو شنیده، فقط خوا شو  صدا نداد از کجا 

 اشتباهات پشت هم تکرار نشه!
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 صدای سهیل با چرخیدن سر  یک دفعه باال رفت.
 
 نکن سبحان. اون وقت از سر خیرخواهی به تو گفته؟ منو خر فرض -
 
مسلمه که نه! زن جماوت وقتی واشق بشه مگه خیر به کسی هم می رسونه  -

 جز خود ؟! فقط دنبال یه افسار قطوره بندازه گردن وشقش!
 

 سهیل صورتش را مالید و زیر لس با خود زمزمه هایی کرد. سبحان آرام گفت:
 
ی ستتهیل. یه جورایی بهش متعهد بودی ولی خیلی راحت با دیانا بد تا کرد -

زدی زیر . دختر با درایتی بود که احستتاستتشتتو زیر پای وقلش له کرد و اال 
به تو  ید. پس فکرای مزخرفو بریز دور.  به رها نمی رستت یم قم*س*تدستتتت 

نگفت، چون دالیل خودشتتو داشتتت. هر چند من بعید نمی دونم اگه ده ستتال 
 …ا شی مثل کش رها شده بر می گرده طرفت اما دیگه هم از رها جد

 
 بسه سبحان. -
 

 سبحان با لحنی جدی و محکم گفت:
 
ولی من جدی دارم حرف می زنم. رها دختر خوبیه. االن مادر بچه ایه که تو  -

شه این جوری مدام همه چیو به خودتون زهر مار کنید  راه داری ولی اگه قرار با



ن ستتکته می کنه و می میره و اون یکی خل میشتته، یا دو تا نتیجه داره، یا یکیتو
یه  به  باقی ومرتون  قل  ید حدا ید. شتتتا یه زندگیتونو بزن ید این بچه و بق ید ق با
ستو بزنید و  شم اینه، قید هر چی بوده و ه شید. راه دیگه  روزمرگی آروم مبتال 

ی نمثل بچه آدم بشینید سر زندگیتون و به روی خودتون نیارید خانی اومد و خا
شقو یه طرف بذار،  شین فکراتو واقالنه بکن. و سارام با من. حاال برو ب رفت. 
آرامش و خوشتتبدتیو یه طرف، وقلم یه طرف. ببین این مثلث رو می تونی با 
سرت خراب  شه که رو  سنگین می ضلع اون قدر  همین  رافت حفظ کنی یا یه 

ا وجود این یل و بمیشه، بعد تصمیم بگیر. شاید واقعا تصمیمت اشتباه بوده سه
تالطم ها به درد هم نمی خورید. شاید ده سال دیگه که از تس و تاب وشق تند 
بیفتی و رها برات وادی تر شه اینا بشه سرکوفت و ضربه به تن زندگیتون. پس تا 
هنوز اون بچه جون نداره و میشتته از بدبدت شتتدنش جلوگیری کرد به خودت 

ت می کنه اگه روزاشو با سوء ن به مادر  بیا، چون فردا روز همون بچه نفرین
و مرافهه جهنم کنی. اگرم که واقعا زندگیتو دوستت داری، زنتو دوستت داری و 
ستی بلندی ها کنار بیا تا بتونی  ست بدی، با همه این پ نمی خوای بچه تو از د
ست رها رو هم  شه و اال بعید نی شر  کم  شونی و  سر جای خود  ب سورنو 

 ستت خسته شه. سهیل فکر کن. خوب فکر کن.حفظ کنی ولی از د
 

سکوت دنباله دار سهیل حتی مقابل تردید سبحان برای داشتن رها نشکست. 
شاید راست می گفت. شاید نمی توانست وشق و وقل را با هم مدیریت کند. 

 …شاید 
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 نفسی کشید و در ماشین را باز کرد تا پیاده شود. سبحان دستش را گرفت.

 
 کجا؟ -
 

 ن که نگاهش کند، گفت:بی آ
 
 می خوام فکر کنم. قدم بزنم. تصمیم بگیرم. -
 

ستتبحان رهایش کرد. ستتهیل در گوشتته خیابان دستتت در جیس به راه افتاد. در 
مسیری نامعلوم، با افکاری که هر روز یک جور باید دست و پنجه نشانش می 

 داد.
 

*** 
 

ی دود خیره نگاه می ستتر  از باالی مبل آویزان بود و به حلقه های خاکستتتر
شد اما وقتی رفتار  سهیل دلش خنک می  کرد. با یادآوری لحن و چهره و رفتار 
ستتبحان و حماد یاد  می آمد گر می گرفت. می ستتوخت از حستتادت، از 
نفرت! شتتاید اگر او هم چنین حامی و پشتتتوانه ای داشتتت، امروز این جا نمی 

 ادری های آن ها تمام نقشهنشست تا آخرین سکانس سناریو ا  را بنویسد. بر
هایش را نقش بر آب کرده بود و مجبور به بازبینی کارهایش بود. هر چند اصل 



مطلس از جایش تکان ندورد و آن چه که می خواستتت اتفاق افتاد اما آن بچه 
… 
 

نفس ومیقش را با حر  بیرون فرستتتاد و ته ستتیگار  را در جاستتیگاری 
ی به جانش انداخته بود که قصتتد ستتیاهش فشتتار داد. حرف های رها آتشتت

خوشتتبدتی! آن هم با غیر از او. با ستتهم … خاموشتتی نداشتتت. خوشتتبدت 
زندگی او. با حق هایی که زودتر متعلق به خود می دانستتت. زودتر از ستتهیل 
قدم برداشت و حاال با یک اشتباه همه چیز داشت نصیس او می شد، اما دیگر 

 …الزم بود تا آن بچه رشد کند و بعد اجازه نمی داد. فقط چند ماه صبوری 
 

خندید. بلند خندید. دو انگشتتت ستتبابه و میانی را به هم چستتباند و به ستمت 
 وکس رو به رویش گرفت و مثل دیوانه ها گفت:

 
 خال ! -
 

دکمه ستترمه ای کنار وکس چرخید و ستتورن خندید. چشتتمانش را با نفستتی 
ساوت طالیی فکر کرد. سه  ست و به آن دو  وقتی این دکمه از مانتوی  ومیق ب

وجیبش کنده شد و برای اولین بار چشمش به تن او  ه*و*سرها میان حر  و 
 …افتاد و 
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داغ شتتد. انگار آتش گرفت. چشتتم باز کرد و تیشتترتش را از تن بیرون کشتتید. 
کالفه میان موهایش چنگ انداخت. جنون واقعی را می توانستتت تجربه کند. 

اشتتتن و تصتتاحس رها حریص تر شتتد و هر شتتس که از آن روز به بعد برای د
گذشت رگ و پی وقلش بیشتر سوخت. دیگر خود  هم میان وشق و نفرت و 

 گیر کرده بود. ه*و*سخواهش و 
 

حال آشفته ا  با صدای تلفن بیشتر شد. دیوانه شده بود در این چند روز. سارا 
قابل قصتتتد پا پس کشتتیدن نداشتتتت. وقتی ستتبحان آمد و تمام مدارک را م

چشتتمانش به آتش فندک ستتوزاند فقط لبدند زد و ضتترر مالی ا  را خیلی 
شنید، فقط لبدند   سارا  راحت قبول کرد. وقتی اولتیماتومش را هم در مورد 

 …ومیق تر شد. با وجود این مرد نمی توانست دیگر از سارا استفاده کند اما 
 

شد.  شمک زن گوشی ثابت ماند تا خامو   صفحه چ سی ثانیه نگاهش روی 
صدای گرفته و خش دار  صدا در آمد و روی پی ام گیر رفت.  بعد تلفن خانه به 

 سارا آمد.
 
تو کجایی سورن؟ چرا جواب تلفنامو نمی دی؟ می دونی من تو چه مدمصه  -

ستتورن با توام. نکنه واقعا ستتبحان راستتت میگه و واستته … ای گیر کردم؟ الو 
 نمی خوای!خاطر به هم خوردن شراکتتون دیگه منو 

 
 وقتی سکوتش ادامه دار شد، سارا به گریه افتاد.



 
یعنی دروغ گفتی؟ تو رو خدا دلیلشتتو بهم بگو. باور کن اگه راستتتشتتو بگی  -

 خودمو قانع می کنم ولی این جوری تو بی خبری و فکر و خیال یهو می میرم.
 

 شلبدند زد و برخاست. گوشی را برداشت. هنوز هم این دختر و حماقت های
شق خود  فرو  به درد روز مبادا می خورد. دکمه قرمز رنگ را زد و در قالس وا

 رفت.
 
 سالم وزیزم. -
 

 گریه دخترک تشدید که شد لبدند او ومیق تر و پهن تر شد.
 

 …(بدش سوم )چندماه بعد
 

ست دیگر  را تکیه گاه تنش روی تدت  ستش جا به جاکرد و د گوشی را در د
 کرد. نفسی گرفت و گفت:

 
 چشم مامانم. وقت شد حتما میریم. -
 
 دیگه وقت شد نداره رها. هشت ماه شد مادر. دیر میشه. -
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 چی بگم قربونت برم. چشم. حتما! -
 
 آفرین به تو دختر خوبم! دیگه سفار  نکنم. بیشتر مراقس خودتون باشید. -
 

 رها با شیطنت گفت:
 
 راستشو بگو مامان. بیشتر نگران کدوممونی؟ -
 
س نشو دختر. با وجود سر به هوایی های تو دا م نگران جفتتونم. بازم خدا لو -

ست و اال باید جمع می کردی می اومدی ور  سهیل بهتون ه شکر حواس  رو 
 دل خودم. حاال چه ساوتی وقت دکتر داری؟

 
 شما زنگ زدی داشتم پالتومو می پوشیدم. سهیل منتظره که برم. -
 
یه ستتر  پس چرا زودتر نمی گی مادر؟ - یادت نره  به همراتون! فقط  برو خدا 

 حتما به فروشگاه ها بزنید.
 

همان موقع سهیل وارد اتاق شد. با لبدند به ساوتش اشاره کرد و بی صدا لس 
 زد:

 



 دیر میشه. -
 

پلک هایش را باز و بستتته کرد و لبدند زد. باالخره از مادر خداحافظی کرد اما 
 سمتش رفت و زیر بازویش را گرفت. قبل از این که بلند شود سهیل به

 
 این چه وضع نشستنه رها! یهو دستت از زیر تنت در بره به ضرب میفتی! -
 

 بلند شد و پالتویش را از روی تدت برداشت.
 
 چی کار کنم وقتی داره میاد تو حلقم؟ -
 

ستین پالتویش کرد. حرکاتش به مرور  ستش را داخل آ سی گرفت و د دوباره نف
ه بود. با خنده ناگهانی ولی آرام ستتهیل فهمید به او می خندد. با زمان کند شتتد

 اخم دکمه های باز پالتو را رها کرد و ضربه ای به بازوی او زد.
 
 به چی می خندی؟ شبیه الک پشت شدم؟ -
 

 سهیل با مهربانی به صورتش دست کشید.
 
 .کجای دنیا الک پشت به این خوشگلی داره آخه؟ رها خیلی بامزه شدی -
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 شال پشمی ا  را روی موهایش کشید و گفت:

 
 آره!  اهر و باطن مثل گالبی بامزه و با نمک شده. -
 

 با خنده مجدد سهیل، خود  هم خنده ا  گرفت.
 
در خوشمزه بودن شما که شکی نیست ولی گفته باشم باید بعد از دنیا اومدن  -

 شازده ریاضت بکشی و وزن کم کنی.
 
کنی که انگار پنجاه کیلو اضتتتافه وزن دارم. فقط نه  هم چین میگی وزن کم -

 کیلو اضافه شدم که اونم همه ا  تقصیر جوجه ته!
 
 آخ که چه جوجه کبابی درست کنم من! بذار بیاد. -
 

دلش ضعف رفت برای دیدن کودکش. دست روی برآمدگی شکم رها گذاشت 
 و گفت:

 
 کی میای بابا؟ طاقت من داره طاق میشه کم کم. -
 

 ا دست روی دست او گذاشت و آرام گفت:ره



 
 انگار ایشونم مشتاق دیداره. با مشت و لگد به جون من افتاده. -
 
 وقتی واسطه بین پدر و پسر میشی همینه دیگه. -
 
 نه این که من دلم می خواست نه ماه انتظار بکشم؟ -
 

 سهیل به چشم های بازیگو  او خیره شد و چشم های خود  را تنگ کرد.
 
 نمی خواستی؟ -
 

 رها خندید.
 
 از خدامم بود. اون قدر دوا کردم تا دو تایی سرت کاله گذاشتیم. -
 
نکن که از همه طرف تحت فشتتارم. اون وقت تالفیشتتو  ت*ح*ر*ی*کمنو  -

 سر جفتتون در میارم.
 
 دلت میاد؟ -
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 بیا برو که هر چی می کشم از دست این دله. -
 

 گفت:ید و ب*و*سرها گونه او را محکم 
 
 سفار  پسرم بود که گفت از دل بابا  درآرم. -
 

 سهیل دست به صورتش کشید و گفت:
 
سابی از خجالتت در میام رها خانم. حیف  - شیره می مالید. ح سر منو  خوب 

 که داره دیر میشه. ببینم لپم گل منگولی نشد با این سفار  آقا سپهر؟
 

 رها با دستمال به صورت او کشید و لبدند زد.
 
 پاک شد! -
 

بیرون رفتند. رها خم شد پوتین هایش را بپوشد که سهیل مقابل پایش نشست 
 و گفت:

 
 دو دقیقه صبر کن رها! -
 

 رها دست روی شانه او گذاشت و گفت:



 
 پاشو خودم می پوشم. -
 

 سهیل سر بلند کرد. از حالت نگاه او خنده ا  گرفت و گفت:
 
 خجالت کشیدی یا ذوق کردی االن؟ -
 
 این جوری پررو میشم آخه. -
 
 بودی! -
 

 رها پایش را در پوتین کرد و گفت:
 
 تقصیر خودته! -
 

 سهیل زیا پوتین را بست و بلند شد.
 
 خس نکنمم میگی این بچه تو که از خونه بابام نیاوردم. داره میاد تو حلقم. -
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سش  سهیل تمام حوا ه رها باین بار با هم خندیدند. هنگام پایین رفتن از پله ها 
بود. یک بار نزدیک بود همین پله ها کار دستتتشتتان دهد. از همان موقع قدغن 
کرد رها تنها از این پله ها رفت و آمد کند. می ترسید اتفاقی تمام این آرامشش 
شه ته دلش، زیر این همه آرامش محش لرزه هایی از  را دوباره از بین ببرد. همی

و  می کرد. نمی خواست کوچک دلشوره سر می رسید و حال خوشش را ناخ
ترین اشتتتباه پشتتیمانی به بار آورد. همه ی زندگیش در رها و کودکش خالصتته 
سبحان تا مرز دیوانگی پیش رفت  شده بود. بعد از آن روز نحس و حرف های 
سش باید می جنگید اما با رها نمی  سوا صمیمش را گرفت. با خود  و و اما ت

ر از آن بود که فکر  را می کرد. کمی توانستتت. رفتن ستتورن هم بی دردستتر ت
خط و نشتتتان برایش کشتتید اما اهمیتی نداد. وقتی دو بند کوتاه و گره خورده 
مت او را برای  ید مزاح ند. پس ق ما باره نمی  جایی برای گره دو قیچی شتتود، 
همیشتته زد. هر چند که پیامد  شتتد قهر کردن چند ماهه ستتارا. هنوز بعد از 

درهایش حرف می زد. یعنی باید مجبور می شتتد تا چیزی چند ماه به زور با برا
می گفت. معتقد بود آن ها خوشبدتی را بر سر مسا ل اقتصادی خود حرامش 
کرده اند و وقتی پدر حمایتشتتان کرد دل گیر تر شتتد. البته رفتار  با همستتر 
شار بود  ستی که تحت ف برادر  ت ییری نکرد هرچند رها را هم در روزهای ند

صیس  شد و در خلوت وذرخواهی کرد. روی بی ن شیمان  شت اما بعد پ نگذا
آخرین پله ها بودند که در طبقه پایین باز شد و سارا حاضر بیرون آمد. با دیدن 

سالمی کرد و گونه رها را  سآن ها  سهیل فقط نیم نگاهی کرد و ب*و* ید اما به 
 با اجازه ای گفت که با صدای برادر  متوقف شد.

 



 ا برسونمت.کجا میری؟ بی -
 
 ممنون. مسیرم با شما یکی نیست. -
 
 از کجا می دونی کجا میریم که میگی مسیرمون یکی نیست؟ -
 
شتتما دهم به دهم برای چکاپ دوران بارداری رها میرید دکتر دیگه! امروزم  -

 دهم اسفنده. بعدشم ماشین بیرون منتظرمه. حاال اجازه هست برم؟
 

 آرام گفت: سهیل دلدور بود از لحن او اما
 
 مراقس خودت با . به سالمت! -
 

سارا خداحافظی یدی کرد و زودتر از آن ها بیرون رفت. وقتی سهیل ماشین را 
از پارکینگ بیرون کشید ماشین دیگری هم از پیچ کوچه گذشت. نفس ومیقی 
کشتتید و ستتر تکان داد. با ستتبحان به این نتیجه رستتیدند که رفتن ستتورن را به 

شا ش لی شکالت  ست تا راز زندگی او از پرده بیرون بیفتد. م ن ربط دهند بهتر ا
باالخره هوای سورن از سر  می افتاد و دست از اخم و تدم بر می داشت. با 
این حال سهیل تصمیم داشت بعد از به دنیا آمدن کودکشان چند سالی را برای 

درات را دور شتتدن از این اوضتتاع و احوال به ترکیه بروند و امور نمایندگی صتتا
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دستتت بگیرد. رها هم مدالفتی نکرد اما به ستتفار  ستتهیل هنوز کستتی خبر 
نداشتتت جز حماد و ستتبحان. ستتبحان مدالف بود اما حمایت حماد جدی 
تا  ما تشتتویق او مصتتممش کرد  به دلیلش فکر کند، ا تر  کرد. ندواستتتت 

 کارهایشان را زودتر سامان دهد.
 
 چرا تو فکری سهیل؟ -
 

 و لبدند زد.به رها نگاه کرد 
 
 مهم نیست! -
 
 مامان مصره که بریم وسیله بدریم. چی کار کنم؟ چی بگم؟ -
 
 خس می خریم. -
 
 بعد بذاریم تو خونه خالی بمونه یا جمع کنیم تو انباری؟ -
 
 همین جا می مونه تا برگردیم. فقط چند سال میریم. -
 

 رها با تردید گفت:
 



 نمی خوای تصمیمتو ووض کنی سهیل؟ -
 
 نه! -
 
 پس بذار من به مامان اینا بگم. -
 
 بعد از دنیا اومدن بچه خودم به همه میگم. -
 
 پس همه چی درست شد؟ -
 

 سهیل نگاه کوتاهی به چهره ناراحت رها انداخت و گفت:
 
 …می دونم ناراحتی رها ولی  -
 
 ولش کن سهیل! قبال حرفامونو زدیم دیگه. فقط مطمئنی بر می گردیم؟ -
 
 قول میدم قبل از به سن مدرسه رسیدن پسرم برگردیم.آره.  -
 
 من همیشه رو قوالت حساب می کنم. واسه همینم دیگه چیزی نمی پرسم. -
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 سهیل دست سرد او را گرفت و به لس هایش چسباند.
 
 ممنون خانمم! -
 

**** 
 
ستتو  - شما . د شته رو چ شم با خجالت گذا ستا سر نازی! د به به! چه آقا پ

 نم کوچولو.بردار ببی
 

صدای تاپ و توپ قلبش میان گوپ گوپ صدای تند قلبی که از دستگاه پدش 
می شد، گم بود. چشمانش با شیفتگی و بیقراری میان خط خطی های نارنجی 
و قهوه ای می چرخید. تصتتویر واضتتح کودکش را می دید. باور قشتتنگی بود. 

شتان تپل و کوچک  ست بند انگ شی بود. حتی می توان ستش رحال خو ا که د
روی چشمانش گذاشته بود، بشمارد. با هر گرد  دستگاه روی بدنش و تکان 
کوچکی که تصتتویر می خورد جان به تنش می آمد. مثل این که خود  می 
خواهد به دنیا بیاید. ذوق گرفتن آن دستان کوچک آن قدر زیاد بود که دلش می 

ند و کودکی که در خواستتت معجزه ای شتتود و همین االن چشتتم ببندد و باز ک
تصتتویر خمیازه می کشتتید و مثل ماهی حباب از دهانش بیرون می داد، در 

 آغوشش باشد.
 

 صدای مهربان دکتر باوث شد بیشتر دقت کند.



 
شتش،  - سالمه. اینم پنج تا انگ شکر کامل و  شو ببین. جفتش خدا رو  ستا د

ذوق نگاهت می پاها . ِا کوچولو دستتتتو بردار دیگه. مامان و بابات دارن با 
 کنن.

 
نگاه کوتاهی میان رها و ستتهیل رد و بدل شتتد. لبدندی که به لس هایشتتان بود 
شان حداقل در آن  شانه از آرامش و خو  بدتی شاید زیباترین و خا  ترین ن

 ساوات بود.
 
شگلم  - شون داد. چه خو سرمون رخ ن سم بابا، مامانش که اومد آقا پ آخ آخ! ا

ان و بابایی هم باید توقع وروستتک داشتتت دیگه. هستتت! البته از همچین مام
خس رو صورتش زوم می کنم بهتر ببینید . چشماشم بازه. انگار داره نگاتون 
می کنه. اینم صورت خوشگل و گرد ! خیالتون راحت تا یه ماه دیگه یه شازده 
پستتر ناز و قهرمان پا به زندگیتون می ذاره که خدا رو شتتکر تا حاال مشتتکلی 

 نداره.
 
 ستگاه را از روی بدن رها برداشت و گفت:د
 
 خیلی دیگه اذیتش نکنیم بره به خوابش برسه. -
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رها با تشکر دستمال را از دکتر گرفت. سهیل خواست کمی جلوتر بیاید که رها 
 با اشاره ابرو خواست وقس بایستد. بلند شد و در همان حین گفت:

 
 واقعا خواب بود؟ -
 
 ه هشت و نه بیشتر ومرشو خوابه.احتماال آره! بچه تو ما -
 
 پس واسه همینه همه میگن خودمو واسه شس بیداری ها آماده کنم؟ -
 

 دکتر خندید و پشت میز  نشست.
 
مادره دیگه. باید از همون شس اول با کوچولو  کنار بیاد. این پسری که من  -

 درک میکنه و می ذاره شتمام استتراحت… دیدم خیلی زیرک و شتیطونه. ایشتاا
 کنی.

 
ست او  ست. د ش صندلی ن سهیل روی  شید و کنار  رها نفس ومیق و راحتی ک
روی دستش قرار گرفت. از حس خوبی که به تنش تزریق شد، بال و پر شوقش 

 بازتر شد و آرامش به او  رسید.
 

 دکتر با لبدند نگاهشان کرد و گفت:
 



 د.تا نیم ساوت دیگه می تونید فیلم سونو رو هم از پایین بگیری -
 

 رها با لبدند تشکر کرد و گفت:
 
 هنوز تاریز دقیق به دنیا اومدنش معلوم نیست؟ -
 
شاا - شدص می کنم، اما … ای شو برات م دو هفته دیگه که اومدی تاریز دقیق

 احتماال پونزدهم تا بیستم فروردین حتمیه!
 

یعنی چهل، چهل و پنج روز دیگر! چی از این بهتر! لبدند  پر رنگ تر شتتد. 
سفار  های قبل را تکرار کرد و این که دک ستش داد و همان  سده ای را د تر ن

اگر مشتتکلی برایش پیش آمد در هر ستتاوت از شتتبانه روز بود تماس بگیرد. 
 تشکر کردند. برخاستند و بیرون رفتند. رها با ذوق گفت:

 
 آماده شه! cdمنتظر بمونیم تا  -
 

 سهیل دستش را گرفت و گفت:
 
 گیرم. فعال بریم! بر می گردم می -
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داخل ماشین نشست. گرمش بود. شالش را شل کرد اما تا خواست حرف بزند 
سهیل دستش را کشید و در آغوشش فرو رفت. ابتدا جا خورد اما وقتی خود  
هم دلش این آرامش را می خواستتت، می توانستتت بی خیال موقعیتش شتتود. 

س سس ب*و* بود. کنار گوشش آرام ه نرم او مابین گو  و چانه ا  گرم و دلچ
 و با تمام احساس گفت:

 
 خدا رو شکر که دارمت رها. خدا رو شکر که زندگیم درگیر این معجزه شد. -
 

شامش  شده با آرامش محش در م شید. بوی وطر او وجین  رها نفس ومیقی ک
 پیچید. ته آرامش دنیا بود. بهشت را می خواست چه کند؟

 
حرف و لذت تا باالخره سهیل وقس لحظات در سکوت سپری شد. سکوتی پر

 رفت و دست به صورتش کشید.
 
 تا بدوام برسم خونه خفه می شدم از ذوق! -
 

رها خنده ا  گرفت. چهره سهیل مثل پسر بچه های دوست داشتنی شده بود 
که جایزه گرفته اند. ستتهیل دستتت میان موهایش کشتتید و مرتس ستتر جایش 

 نشست.
 
 به چی می خندی؟ -



 
 بابای خو  تیا و مهربونی که کنارم نشسته.به این  -
 
 من احساسات خر  پسرم می کنم، تو می خندی؟ -
 
 دوست داری از ذوق گریه کنم؟ -
 
 نه! فقط بگو چه سازی برات بزنم تا این خنده رو لبت همیشگی باشه؟ -
 
هیچی! همین که تو ستتاکت رو به روم بشتتینی کافیه. همین که انقدر آرامش  -

 فیه.بهم بدی کا
 

 سهیل دست هایش را روی فرمان قفل کرد و نگاهش کرد.
 
شاید  - یه حسی دارم که قابل توصیف نیست. بعضی وقتا میگم شاید خیاله، 

 خوابه.
 
 یه دفعه یه مشت از ایشون بدوری از خواب می پری. -
 

 سهیل خندید و دست روی شکم او کشید.
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 هی پسر! وشق منو کم اذیت کن. -
 
 دیده، خوشحاله. خانم دکترم بیدار  کرد و تالفی می کنه.ذوق تو رو  -
 

سهیل به چشم های خو  رنگ و ذوق زده او نگاه کرد. کم اذیت نشد اما خم 
 به ابرویش نیامد. دست به صورتش کشید و گفت:

 
 …اما … می دونم اذیتت می کنه رها  -
 
 زودتراون قدر شتتیرینه که نمی تونی تصتتورشتتو کنی. دلت بستتوزه که من  -

 حسش کردم.
 

 شیطنت و ذوق کالمش دل سهیل را به بازی گرفت. خندید و گفت:
 
 حیف که االن نمی تونم بچلونمت، ولی خونه که میریم. -
 

 با خنده رها، شالش را روی شانه ا  انداخت و گفت:
 
 سرده. وسط تابستون نیست که وزیزم. -
 



شینم - سم ازت، و اال می گفتم فن ما شده!  باور کن می تر بزنی. خیلی گرمم 
به قول مامان شانس آوردم روزای آخر تو تابستون نیفتاد و اال خفه شدنم حتمی 

 بود.
 
 یه ذره دیگه تحمل کنی تموم شده. -
 

 نفسی گرفت و کمی جا به جا شد.
 
 میگم نیم ساوت نشد؟… ایشاا -
 

 سهیل نگاهی به ساوت انداخت و گفت:
 
یم همین اطراف چند تا فروشتتگاه ستتر بزنیم نمی دونم. دیر که نمی شتته. بر -

 بعد میایم می گیریم.
 

 رها مدالفتی نکرد و سهیل راه افتاد.
 

**** 
 

 وقس نشست و با کارد روی کیکش را خط خطی کرد.
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 هنوزم نمی خوای بگی؟ -
 
 چیو؟ -
 

 قیمش، سر خم کرد و حق به جانس گفت:م*س*تبا نگاه 
 
 چند مرتبه در مورد  صحبت کردیم؟ -
 

 سارا کیک و چاقو را رها کرد و گفت:
 
من نباید بدونم مشتتکل این همه تعلل چیه؟ تو چی می دونی که انقدر با  -

 اطمینان میگی یه مدت صبر کنم همه چی معلوم میشه!
 
تعللی در کار نیستتت ستتارا! از اولم بهت گفتم شتتاید رابطه دوباره مون به  -

بلم دیوار کشتتیدن. من حوصتتله ستترانجام نرستته چون خانواده ت بدجوری مقا
 دردسر دوباره رو ندارم. ترجیح میدم صبر کنم تا دوباره وارد میدون جنگ شم.

 
 سارا با ب ش گفت:

 



پس هیچی دیگه. حرف آخرت همینه که منو مثل یه وشتتق یدک کنار داشتتته  -
 باشی؟

 
 میگی چی کار کنم؟ -
 

 سارا بلند شد و کیفش را برداشت.
 
یه جور از خود راضین. این همه مدت با ترس و لرز باهات هیچی! همه مردا  -

 …کنار اومدم که بفهمی دوست دارم اما تو 
 

صد کرد تا لحظه آخر نگهش دارد. به هم  شد ق سارا دوباره مهره بازیش  وقتی 
ریدتن آرامش خانواده ستتهیل هم شتتتده بود هدف دیگر ! خار پشتتتیبانی 

شه د شمن تر  کرد. برای همین حاال سبحان و آن حمایت بی نظیر  از همی
شوراندن او نبود. به موقع باید ومل می  سارا را حفظ می کرد. هنوز وقت  باید 
کرد. در این روزهای درهم و برهمش اصال حوصله سارا را نداشت ولی الزمش 

 داشت. کمی کوتاه آمد. دسته کیفش را گرفت و گفت:
 
 بشین! مثل بچه ها قهر نکن! -
 

 جایش نشست. سارا دوباره سر
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حرف آخرتو بزن ستتورن. من تو زندگیت نقشتتی دارم یا نه؟ اصتتال این رابطه  -

 چه معنایی قراره پیدا کنه؟
 
 باید برادرات راضی بشن و اال با پدر و مادرت مشکلی ندارم. -
 
تی  ستتهیل زیاد می بره که اونم یکی دو ماه دیگه بعد از به دنیا اومدن بچش  -

 ه مشکلی نیست.داره میره. بعد دیگ
 

 سورن تکانی خورد. برود؟ کجا؟! ابروهایش به هم نزدیک شد.
 
 کجا میره؟ -
 
صد داره بعد از به دنیا اومدن بچش از ایران یه  - نمی دونم اما اتفاقی فهمیدم ق

 مدت بره.
 
 خس موقت رفتنش به چه دردی می خوره؟ -
 
ه هنوز به ما موقت نیستتت. احتماال چند ستتالی می خواد ستتاکن شتته. البت -

 نگفتن. چراشو نمی دونم.
 



که این طور! اما سورن دلیل این پنهان کاری را خوب می دانست. باز داشتند از 
شد و اگر در خلوت خود  شت  ستش زیر میز م سویی دیگر دور  می زدند. د
سهیل این قدر پای رها و زندگیش  شید. فکر  را هم نمی کرد  بود هوار می ک

از همه چیز بگذرد فقط برای بودن کنار رها و آرامشتتش. بایستتتد. آن قدر که 
فل شتتتده بود. از حر  دلش می  هایش روی هم ق ندان  جازه نمی داد. د ا
ست  ست تمام دنیا را به هم بریزد. دوباره برنامه ا  به هم خورد. نمی توان خوا
 معطل به دنیا آمدن آن بچه شود. باز باید روی دور تند می افتاد. اجازه نمی داد

 خوشبدتی را بردارند و از او دور شوند. هنوز برگ برنده دستش بود.
 
 رفتی تو فکر! -
 

 به سارا نگاه کرد. سعی کرد احوال بی سر و سامانش را جمع کند و گفت:
 
 شاید در حد یک سفر کوتاه باشه. -
 
وای ستتورن! از چی می خوای مطمئن شتتی؟ تو حیاط با ستتبحان حرف می  -

نبوده ولی خس انگار ستتهیل مصتتممه که بره. مال خیلی زدن. رها هم راضتتی 
وقت پیشه این موضوع. شایدم اصلن پشیمون شن ولی سهیل تصمیم که بگیره 

 از  بر نمی گرده.
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سورن دست میان موهایش کشید و به وقس تکیه داد. پوزخندی در دل به حال 
 ب*و*سخو  ستتهیل زد. خواب هایی دیده بود که می دانستتت فقط یک کا

رای آن زندگی استتت. یک طوفان محش! شتتاید اگر ستتهیل پا پس می کشتتید ب
قربانی ها کمتر می شتتدند. باید رها را ترک می کرد. حاال به هر نحوی که می 

 خواست باشد، دیگر مهم نبود.
 

 پوزخند  برای سارا تعبیر یک لبدند بود. نفسی گرفت و گفت:
 
 می.با این اوصاف احتماال زودتر همه چیو می فه -
 
 کی؟ -
 
 خیلی زود. قول میدم. -
 

 سارا نفس راحتی کشید. سورن با لبدند به کیک و قهوه اشاره کرد.
 
 حاال اخماتو باز کن. بدور که بریم. -
 

سارا لبدند زد. چیزی در گوشش جی  می کشید. به سورن اطمینان نداشت اما 
 یم بگیرد.وشق هم چشم هایش را کور کرده بود و اجازه نمی داد درست تصم

 



 در ماشین را بست و کمی خم شد.
 
 شاید شس بهت زنگ زدم. شاید زودتر بهت گفتم و راحت شدی. -
 

 سارا با لبدند گفت:
 
 من همه جوره پات وایسادم. حتی اگه طردم کنن. -
 

سورن یقه  شین حرکت کرد.  ست و ما ش سارا وقس ن سر تکان داد.  لبدند زد و 
ش شماره ای پالتویش را باال داد و به ما شی موبایل را در آورد و  ین تکیه داد. گو

 را گرفت:
 
ستتالم. چطوری؟ خواستتتم بگم کارم جلو افتاده. همین روزا آماده با  میام  -

 سر وقتت.
 

**** 
 

سر  داخل مانیتور  ست هایش را به هم می کوبید و تقریبا  ندا با داد و هوار د
 بود که یلدا بازویش را گرفت و گفت:
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 همه جای این بچه رو چا و چول دیدیم. بشین دو دقیقه قربونت برم.ندا ما  -
 
همه جای بچه فقط به خاله ا  محرمه. فردا نفستتم میاد خجالت می کشتته  -

 شما همه جاشو دیدی!
 

 رها با خنده گفت:
 
 زبون به دهن بگیر ندا. -
 
 ببین چه از همه جاشم گرفته. اینو بدیم زنش قبل از وروسیش ببینه. -
 

 ا چشم هایش را گرد کرد و تا مادرخواست حرفی بزند ندا تند گفت:ره
 
 ببدشید. از دهنم پرید. خس نشون نمی دیم. -
 

 مادر است فرالهی گفت و افزود:
 
 یه ذره مراوات کن دختر! -
 



صد  شود  صدمین بار خیلی خبی گفت ولی تا آن یک ربع فیلم تمام  ندا برای 
مام که شد مادر دست در گردن رها انداخت بار دیگر هم شنید و اثر نداشت. ت

 ید.ب*و*سو پیشانی ا  را 
 
 دورت بگردم. خداحفظتون کنه واسم. -
 

 ید.ب*و*سرها صورت مادر را متقابل 
 
 خدا نکنه. دوا کن این یه ماهم زودتر بگذره فقط مامان. -
 
 می گذره مادر. مثل برق و باد تموم میشه. -
 

 پایش نشسته بود را زمین گذاشت و گفت:یلدا با لبدند یاسین که روی 
 
قول میدم همچین تپل مپل از کار در بیاد رها. خیلی خوردنی میشه ولی شبیه  -

 هیچ کدومتون نیست. من از حاال گفتم!
 

 ندا لس هایش را جلو داد و روی صندلی تاب خورد.
 
 وا پس شبیه کی میشه بچه؟ -
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 یلدا با خنده گفت:

 
 ه حمادشه!من میگم دوا کن شبی -
 

 این بار رها حق به جانس گفت:
 
سر کو  - ست. معلومه بی نظیره، ولی از قدیم گفتن پ شم که یکی یه دونه ا دادا

 ندارد نشان از پدر. باید شبیه بابا  باشه دیگه.
 

 یلدا چشمکی به رها زد:
 
 معلومه خیلی باباشو دوست داری ها کلک! -
 
 شک داری مگه؟ -
 
 بر منکر  لعنت. -
 
 در برخاست و گفت:ما
 
 زشته سهیل بیرون تنها نشسته. پاشید بیاید دیگه. -



 
 ندا بلند گفت:

 
 ما که گفتیم بیاد، خود  افتدار نداد مادر داماد ذلیل من! -
 

 رها ضربه ای به بازوی ندا زد.
 
 نوبت تو هم میشه ورپریده. اگه مثل خودت مز شوهر نازنینتو ندوردم! -
 

 لتی نمکین جمع کرد.ندا چهره ا  را با حا
 
 همه که مثل سهیل جون جنبه ندارن. -
 

 یلدا بلند شد و گفت:
 
 اینم بگو که همه هم مثل تو زبون ندارن. -
 
 چه خواهر شوهر بازی برای شما در آوردم که دلت پره یلدا خانم؟ -
 
 واه واه! گفتی خواهر شوهرو کردی کبابم دخترم. -
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 می کشمت یلدا! -
 

 میان چهار چوب در ایستاد.یلدا با خنده 
 
 نمیای رها؟ -
 

 رها دست کنار میز گرفت و بلند شد که ندا فوری گفت:
 
 کپی بگیرم رها. می خوام مدام تماشا  کنم جینگیلو! cdاز  -
 
 خراب نشه ندا. اون وقت می کشمت. cdفقط  -
 
 از من اجازه گرفتی تصویر پسرمو پدش می کنی خانم؟ -
 

 نار  در چهار چوب در جا خورد. لبدند زد و گفت:رها با دیدن سهیل ک
 
 گفتم که میایم سونو رو ببینن. -
 

 سهیل با اجازه ای گفت و وارد اتاق شد.
 



 دیدنشو که فهمیدم. دلیل پدشش دست جی  جی و ها رو نمی دونم. -
 

 با ابرو به ندا اشاره کرد. ندا از جا پرید.
 
. بعدا حسابمونو با هم صاف می کنم. وا باز گفتی جی  جی و آقا سهیل! باشه -

 بعدشم حق خاله گری و آب و گل دارم. اجازه چی بگیرم؟
 
فکر کنم بدهکار شتتدم ندا! حداقل بذار یه بار دیگه خودم شتتازده مو ببینم.  -

 خدا بدواد اجازه که داریم؟
 

ست. در حال قربان  ش ست هایش را به هم کوبید و از جا پرید و دوباره ن ندا د
رفتن برای کودک نیامده به سمت موس هجوم برد و تا خواست تصاویر صدقه 

 را بیاورد، مادر آمد و گفت:
 
 ندا جان! مامان بیا کارت دارم. -
 
 بذار آقا سپهرو رویت کنم مامان بعد. -
 
 االن کارت دارم. -
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 ندا غرغری کرد و برخاست.
 
نگیلو نگاه پس رها خودت روشتتن کن. اگه گذاشتتتن ما یه دل ستتیر این جی -

 کنیم.
 

 سهیل با ابروهای باال رفته و خنده گفت:
 
 چی ندا؟ -
 

 ندا خندید و گفت:
 
 جینگیل. اسم دیگه جیگره منه. -
 

 سهیل خنده ای کرد.
 
 وجس! -
 

 ندا که از در بیرون رفت، مادر قبل از بستن در گفت:
 
 رها جان! یه کم دراز بکش کمرت بهتر میشتته! چیزی هم خواستتتی خودمو -

 صدا کن.



 
 
 
 
 

سهیل روی  ست.  سر تکان داد و لبدند زد و در را ب تا آمد چیزی بگوید مادر 
 تدت دراز کشید و گفت:

 
 آخ کمرم! به مادر زن من میگن فرشته. -
 

 رها فیلم را پلی کرد و کنار سهیل نشست.
 
 البد نشستی خمیازه کشیدی. -
 

 سهیل نیم خیز شد و دست دور شانه او انداخت و گفت:
 
کردم تو رو قورت بدم. بیا دراز بکش. وجس  ه*و*سنه خیر! می دونستتتت  -

 تدت کوچولویی هم داره این جی  جی و خانم.
 

 رها آرام کنار  دراز کشید و گفت:
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 تدت ندا کوچیک نیست ولی سه نفر جا نمی شن. -
 

 سهیل چشم به صفحه مانیتور دوخت و رها را در آغو  گرفت.
 
 ل من این زبل خان؟چی کار کرده با د -
 
 همون کاری که مامانش کرده. -
 

 سهیل روی صورت رها خم شد و لس هایش را به صورتش کشید.
 
 حداقل دل و دین منو گرفتید یه جایزه بهم بدید. -
 

 رها چشم چرخاند و نگاهش کرد.
 
 جایزه از این خوشگل تر که خدا بهت داده؟ -
 
 هیچی قشنگ تر از این نیست. -
 

 د و با چشم های بازیگوشش نگاهش کرد.لبدند ز
 



 ولی از صبح سفار  دلم تو دلم مونده. -
 
 اگه از اون زنا بودم که به بوی تنتم حساس بودم، چی؟ -
 
 پیر می شدم جون خودم! حاال که حساس نیستی. -
 

 خنده از لس رها رفت. چشم های او پر از خواهش بود. با تعجس گفت:
 
 زده به سرت سهیل! -
 

ل خندید و صتتورت او را محکم میان دستتت هایش فشتترد و ارام او را ستتهی
 ید.ب*و*س

 
یه حالی من از تو جا بیارم. هم از تو، هم از زبل خانت که این جوری ما رو  -

 تو خماری نگه داشتین.
 

شت روی  سر  را پیش برد. انگ سهیل  شید که  سودگی ک سر آ سی از  رها نف
 لبش کشید و آرام گفت:

 
 که ازم نگرفته. همینم بِسه.همه چیمو  -
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شت. آن قدر آرام بود  سش با او حس خوب آرامش و امنیت دا شدنش نف یکی 

 که خود  هم نفهمید زمان تا کجا پیش رفت و چشم هایش چرا بسته شد.
 

**** 
 

به پهلو چرخید که دستتتی نگهش  با تکان خوردن شتتتانه ا  هومی گفت و 
 داشت.

 
 داره اون بچه. *هگ*ن*ااین جوری غلت نزن رها.  -
 

 با صدای آرام مادر چشم هایش را نیمه باز کرد.
 
 سالم! خوابم برده بود. -
 
خسته نباشی قربونت برم. دو ساوتی هست خوابی. بلند شو دست و صورتتو  -

 بشور وقت شامه.
 

 نشست و موهایش را پشت گوشش زد. نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:
 
 سهیل کجاست؟ -



 
ه بعد از این که خوابیدی اومد بیرون. بعدم نمی دونم چی شتتد که چند دقیق -

 از خونه مادر  بهش زنگ زدن، رفت.
 

 رها جا خورد. خواب کال از سر  پرید.
 
 رفت؟ یعنی چی؟ نکنه چیزی شده مامان. -
 
 واال به من که چیزی نگفت. فقط سفار  تو رو کرد و رفت. -
 

لشتتوره دوباره به جانش چنگ رها خم شتتد و کیفش را برداشتتت. حس بد د
انداخت. حتما اتفاقی افتاده بود و اال محال بود که ستتهیل بی خبر رهایش کند 

 و برود. موبایلش را برداشت و پرسید:
 
 ِکی رفته حاال؟ -
 
 گفتم که چند دقیقه بعد از این که تو خوابیدی. -
 

یشتر شور روی شماره سهیل دست زد و بوق آزاد خورد، اما جواب نداد. دلش ب
 زد. رو به مادر که با چشم هایی دلواپس نگاهش می کرد با التماس گفت:
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 تو رو خدا اگه چیزی شده بگو مامان. چشات نگرانه. -
 

مادر لبدند زد. هر چند معلوم بود  اهری است اما حفظ  اهر هم خوب بود. 
 ستتفار  های متعدد ستتهیل و حال و روز رها اجازه نمی داد بگوید او چقدر

 آشفته از خانه بیرون زد.
 
مامان جان. پاشتتو بیا فعال یه چیزی بدور تا یه خبری خود  … خیره ایشتتاا -

 بده. بی خبرت که نمی ذاره.
 
 شما برو یه زنگ دیگه بزنم شاید برداشت. -
 
 خیلی خس! پس بیا زودتر که بچه ها گرسنشونه. -
 
 باشه. -
 

سهیل را گرفت. ب شماره  از هم جواب نداد. گوشی را چند مادر که رفت دوباره 
بار کف دستش کشید. یک دفعه به فکر سبحان افتاد. بالفاصله شماره را گرفت 
اما قبل از این که تماس برقرار شتتود گوشتتی زنگ خورد. با دیدن شتتماره تلفن 
ناشتتناس جا خورد. کد و شتتماره نشتتان دهنده تلفن کارتی بود. ترستتید جواب 



اره ها نداشت. گوشی را برداشت و بیرون رفت. دهد. خاطره خوبی از این شم
 با دیدن حماد سر میز غذا فوری سالم کرد و گفت:

 
 حماد! اینو جواب بده ببین کیه. -
 

 حماد با تعجس نگاهش کرد و بالفاصله انگشت روی اسکرین کشید.
 
 بله! -
 

 با چند ثانیه مکث ابروهایش باز شد و گفت:
 
 واب بدم. کجایی تو؟ چیزی شده؟خوبی؟ واال خود  داد دستم ج -
 

فهمید ستتهیل استتت. دل تو دلش نبود زودتر گوشتتی را بگیرد، اما حالت چهره 
حماد هم انگار ووض شتتد. انگار پتک محکمی با چشتتم های او بر ستتر باقی 

 مانده آرامشش کوبیده شد. بی قرار و آشفته سر و دست تکان داد.
 
 دق کردم که من! چی شده خس؟ -
 

 مقابلش باال گرفت و سر تکان داد. حماد دست
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به خود  بگو. االن فکر کرده چه خبره. قربونت.  - یا  خیلی خس ستتهیل! ب

 کاری پیش اومد گوشی من روشنه. فعال خداحافظ.
 

 و با خنده گوشی را سمت رها گرفت.
 
 بگیر کولی. -
 

 این خنده، خنده همیشتتگی حماد نبود. انگار از دلواپستتی فریاد می کشتتید. با
 ترس گوشی را گرفت و فوری گفت:

 
 سهیل؟ چی شده؟ -
 
 سالمت کو پس خانم؟ -
 

 چشم هایش را باز و بسته کرد و بازدمی ومیق از سینه بیرون داد.
 
 ببدشید. سالم. مردم از نگرانی سهیل! چی شده؟ -
 



شده. مامان هول کرد آوردیمش  - سارا بد  هیچی بابا! نگران نبا . یه ذره حال 
. گوشتتیمو خونه جا گذاشتتتم. واستته همین با کارت بهت زنگ می بیمارستتتان

 زنم.
 

 بند دلش پاره شد. دست به دسته ی مبل گرفت و نشست.
 
 سارا! چش شده؟ چی شده؟ -
 
دکتر میگه مسمومیت بوده. معلوم نیست بیرون چی خورده! البته االن خوبه.  -

 نگران نبا . امشس تو اون جا بمون. باشه؟
 

 لهره گفت:با تردید و د
 
 چیزی رو که پنهان نمی کنی سهیل، نه؟ -
 

 سهیل با مکث کوتاهی آرام گفت:
 
 مگه به من اطمینان نداری؟ -
 
 …معلومه که دارم، فقط  -
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 فقط نداره. تو فقط مراقس خودتو جوجه من با . فردا میام پیشت. -
 
 سهیل بهم زنگ بزن چیزی شد. باشه؟ -
 
 چشم. کاری نداری فعال؟ -
 
 نه! مراقس با . -
 

گوشی را پایین آورد و به صفحه سیاهش نگاه کرد. یک چیزی اشتباه بود. پنهان 
 بود. سهیل همه حقیقت را نگفت.

 
**** 

 
تلفن را که سر جایش گذاشت حتی به پشت سر  هم نگاه نکرد و از اورژانس 

و ابیرون رفت. صدای سبحان که دنبالش می دوید را شنید و ایستاد. سبحان به 
 رسید و گفت:

 
 کجا میری؟ -
 
 تو حیاط یه ذره قدم بزنم. حالش چطوره؟ -



 
 سبحان با چهره ای درهم کنار  راه افتاد و گفت:

 
با جی  و داد  - که  یه  باز به! دختره ی احمق! فکر کرده زندگی وروستتتک  خو

 بدواد حرف خودشو به کرسی بنشونه.
 

 ن با اخم گفت:سهیل به سمت دیگر رفت و لس نیمکتی نشست. سبحا
 
 یده این نیمکت وامونده. بیا بریم تو یا اصال برو خونه. -
 

سر  را باال گرفت و به آسمان گرفته شس خیره شد. یک ستاره هم در آسمان 
ست از  شتناک د پیدا نبود. همه دنیا انگار گرفته بود. کی قرار بود این اوهام وح

 سر  بردارند. آرام و گرفته گفت:
 
ه برم. هر کاری می کنم دلم آشتتوبه. باید بفهمم این دختر چه پام نمی کشتت -

 مرگشه!
 

 سبحان با حر  نفسش را بیرون فرستاد و گفت:
 
 مرگ می خواد دیگه و اال یه ُمشت قر  سر لج و لجبازی و قهر نمی خورد. -
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سهیل به پشت تکیه داد و دو دستش را زیر سر  قالب کرد. آن قدر شعله فکر 

صندلی های فلزی را کمتر حس و خیال زیر م  سرمای هوا و  ز  زیاد بود که 
 کند.

 
 بهش شک دارم سبحان. -
 
 واسه چی؟ -
 
 هنوز با اون پسره رابطه داره. بوهای خوبی نمیاد. -
 
 نه بابا! این قدر خود سر نیست. -
 

 سهیل با نگاه سفیهانه ای به او گفت:
 
 ر می کنیم؟نیست؟ واقعا نیست سبحان؟ پس ما این جا چی کا -
 
 این از سر حماقتشه. دیدی که خود  بیشتر از همه ترسیده بود. -
 

 سبحان کنار  نشست اما به ثانیه نکشیده مثل فنر از جا پرید و گفت:
 



خدا بگم چی کارت کنه ستتهیل! چه جوری نشتتستتتی این جا. ستترما تا م ز  -
 استدونم رفت.

 
حان خنده ا  گرفت. دستش در آن بحبوحه و گیر و دار آشفتگی از کارهای سب

 را از زیر سر  برداشت و گفت:
 
 خودت دو دقیقه پیش گفتی سرده. واسه چی نشستی؟ -
 
 پاشو ببینم ُکرسی زیرت روشن نیست! -
 

 بی حوصله خندید.
 
 سبحان! وقت گیر آوردی؟ -
 
نه! خدا وکیلی حالیته دیشتتس دوباره برف اومده و ستتوز  هنوز تو تن این  -

 حسات از بین رفته؟ فلزاس یا کال
 

 سهیل است فاری گفت و بلند شد.
 
 خیالت راحت شد حاال؟ -
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 سبحان شال گردنش را کامل دور گردنش پیچید و گفت:

 
من نمی دونم چرا از خواهر و برادر شتتانس ندارم. خواهره وقل نداره، حرف  -

 حساب سر  نمی شه، تو هم جو بگیرتت گرما و سرما حالیت نیست.
 

سارا بی دلیل سهیل باز شس  سینه بیرون داد. کار ام دم طوالنی و ومیقش را از 
نمی توانستتت باشتتد. قبال هم بارها گریه و اوتراض کرده بود اما امشتتس با این 
کار  می خواستتت چیز دیگری را ثابت کند. چیزی که ستتهیل آرزو کرد در 

 مورد  اشتباه کند.
 
 نگفتی. -
 
 چیو؟ -
 
 گی هنوز با اون پسره رابطه داره؟چیزی از سارا دیدی که می -
 
وقتی امروز مامان تازه نامه آموزشتتگاهشتتو دیده که مدتیه کالستتا  یکی در  -

ساده داد  میون شده و هر دفعه نامه آموزشگاهو ناپدید می کرده. وقتی اون قدر 
می کشه می خوام زندگیمو بکنم و به کسی چیزی مربوط نیست. وقتی میره تو 



و بحث می کنه و بعد دو ستتاوت که صتتدا  در نمیاد و از  اتاق و با یکی جر
 …وقتی … صدای وق زدنش میرن تو اتاق 

 
موهایش را میان با حرکت ستتریع و محکم دستتتش وقس کشتتید و با حر  

 گفت:
 
شته  - شما دیگه کاریش ندا شدن حرمتاتون  وقتی بابامون میگه به خاطر پاره ن

چه نتیجه ای میشه گرفت؟ غیر باشید و خود  هم می ذارتش به حال خود  
 این که همه چیو داره می ریزه دور واسه نزدیک شدن به اون مردک؟

 
 سبحان با چهره ای درهم و نگاهی ثابت به او گفت:

 
 …یعنی می خوای بگی  -
 

 سهیل چشم بست و سر تکان داد. سبحان ای وایی گفت و ایستاد.
 
 …به خدا غلط زیادی کرده باشه  -
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دونست من نمی ذارم دلیل واقعی پس زده شدنش گفته بشه. واسه سورن می  -
شته  ساده. جیک و پوک همه چیو گذا سارا هم  ستفاده رو کرده.  همین نهایت ا

 کف دستش.
 
 چه نفعی می بره خس؟ -
 
از بابا می ترستتم ستتبحان. از اون همه جنستتی که داره به اوتبار یه رفیق چند  -

ت طوالنی مدتی که همه مونو خواب کرد سالش رد می کنه می ترسم. از سکو
می ترسم. سارا ساکت مونده به سفار  سورن تا بتونه زهرشو بریزه. نمی خوام 
مشکالت زندگی من یه ومر زحمت همه رو به باد بده. سورن دستش به جایی 
رستیده که حاال داره ستارا رو دک می کنه. دیگه بهش احتیاجی نداره که ستر و 

 آدم دست شیطونو از پشت سر سه قفله کرده. صدا بلند شده. این
 
یه بار تو بند و بستتاط رفعت دیدمش اما فکر نمی کردم خودشتتو اون جا، جا  -

 کرده باشه.
 

 سهیل در جا میدکوب شد و با بهت نگاهش کرد.
 
 رفعت؟ بعد االن داری میگی؟ -
 
 ه!یا نبه جان وسل فکر کردم اشتباه کردم اما االن تردید دارم خود  باشه  -



 
 سهیل دست پشت سر  گذاشت و زمزمه کرد:

 
 یا خدا! -
 

 سریع به سمت سبحان چرخید و گفت:
 
 بار که هنوز نرفته؟ هان؟ -
 

 سبحان گیج و منگ نگاهش کرد.
 
 نه! خودت گفتی دوشنبه صبح. یعنی پس فردا صبح. -
 

 سهیل چشم هایش را محکم به هم فشار داد و گفت:
 
 گوشیتو بده. -
 

فوری گوشی را سمتش گرفت و شماره ای را که می خواست پیدا کرد. سبحان 
ست بکند. آن  شد دیگر هیچ کاری نمی توان شد و بار منتقل می  صبح می  اگر 
وقت ستتر  را چطور میان خانواده بلند می کرد. تا تماس وصتتل شتتد ستتریع 
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شتتروع به صتتحبت کرد. تنها کاری که می توانستتت در آن دقایق انجام دهد 
ست ناقص ج سوال می رفت. در شات بود و اال اوتبار پدر زیر  سفار لوه دادن 

سیر باری که قرار بود نماینده  سورن دنبالش بود و البته ت ییر م همان چیزی که 
 کرمان از دوست سورن تحویل بگیرد.

 
**** 

 
شس و دلهره کار خود  را کرده بود. برای این که خیال بقیه راحت  سر  خواب 

ود  را به خواب زده بود و زمانی که مطمئن شد کسی بیدار باشد و بدوابند خ
نیستتت بلند شتتد. کمر  باز درد می کرد. هر چه پیش می رفت این درد هم 
سید که می گفتند تمام  سحر می ر شت به حرف یلدا و  شد. تازه دا شتر می  بی
طاقت را واقعا  یک طرف! انگار  ماه آخر هم  بارداری یک طرف و این  مدت 

سرد می طاق می کرد شانه هایش پیچید. هر چقدر هم که هوا  شالش را دور   .
شتتد، باز او گرمش بود. آرام در را باز کرد و بیرون رفت. داخل تراس ایستتتاد و 
نفس ومیقی کشید. بازدمش خط بلند و ممتد سفیدی را به دل شس کشید. آن 
قدر همه جا تاریک بود که اگر نور موبایلش نبود قدرت تشتتدیص نداشتتت. 

انی دلگیری بود. آه کشید و به صفحه گوشی نگاه کرد. با شماره م*س*تشس ز
ستتهیل باز هم تماس گرفته بود اما جوابی نگرفت. ترجیح داد در بی خبری به 
شید و زیر لس با  شکمش ک ست روی  نیمه پر لیوان با خو  بینی نگاه کند. د

 کودکش حرف زد.
 



 ”ته!تو فرشته ای وزیزم. دوا کن اتفاق بدی نیف“
 

احستتتاس کرد تکان تندی خورد. آخی گفت ولی لبدند زد. همین بس بود تا 
ساوی بود با یک  شود و به هوا برود. کوچک ترین تحرک او م دلهره هایش دود 
ساوت گوشی نگاه کرد. از دو  شدن هر چیزی! به  ومر امید دوباره برای خوب 

 شت.پشت سر  برگ گذشته بود. به دیوار تراس تکیه داد که با صدای حماد از
 
یه وکس یکی تو این حال ازت بگیره و به ستهیل نشتون بده، حکم تیر ما رو  -

 بی برو برگشت صادر می کنه.
 

 لبدند کم جانی زد.
 
 تو هنوز بیداری؟ -
 

 حماد کنار  ایستاد و دست هایش را ب ل گرفت.
 
 …زود بیا برو تو که حوصله چک و چونه زدن با داماد و ندارم! بدو  -
 
 میرم. -
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 االن! -
 
 پیله نکن حماد. تو خونه اوصابم خرد شده. -
 
 چرا دوباره؟ چی شده؟ -
 

 به آسمان تیره و گرفته شس نگاه کرد. آرام گفت:
 
 نمی دونم اما حس می کنم سهیل یه چیزیو ازم پنهان کرده. -
 

 حماد به طرفش رفت و بازویش را گرفت.
 
 ون میگی. بیا برو بدواب.نصف م زتو دادی به این بچه و هذی -
 

 بازویش را به نرمی پس کشید و گفت:
 
 دلم شور می زنه.… شایدم واقعا حق با تو ه اما  -
 
دلت بی خودی شتور می زنه. اون شتازده پستر نمکی میشته درستته قورتش  -

 میدن.
 



آهی کشید. حماد هم پیرو راه سهیل شده بود. سدت زبان باز می کرد و این از 
تر بود. کا  می دانستتتند هر نقابی که به چهره بکشتتند باز چشتتم همه چیز بد

هایشتتان معلوم استتت. آن دو دو زدن مردمک های آشتتفته زیر هیچ الیه ای از 
مصلحت پنهان نمی شود. هیچ ماهی زیر ابر نمی ماند. فقط می ترسید از این 

 حقیقتی که قرار بود یک دفعه غافلگیر  کند.
 

 اهش، حماد لبدند زد و سر تکان داد.با طوالنی شدن سکوت و نگ
 
 چیه؟ نشناختی؟ -
 
 حماد! یه چیزی بپرسم جون رها راستشو میگی؟ -
 

 حماد با اخم گفت:
 
 می دونی من از دروغ متنفرم! -
 
 پنهان کاری هم یه جور دروغه دیگه، نیست؟ -
 
 نکن مزخرف تحویلت بدم. ت*ح*ر*ی*کمنو  -
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 بی خبرم.پس یه چیزی این وسط هست که من  -
 
 حاال بر فرض محال باشه و تو بی خبر باشی! فرقی می کنه؟ -
 

 رها با حر  گفت:
 
 آخر این بازی های شما منو می کشه. -
 

 به سمت در برگشت که حماد دستش را گرفت.
 
 باید این سهیلو بدم فلک کنن که به تو قهر کردنو یاد داده! -
 
 مگه بچم قهر کنم؟ -
 
 شدی.لوس شدی رها. بچه  -
 
 نه خیر! فقط نمی خوام احمق فرض شم. -
 

 حماد زبان روی لس خشکش کشید و باالخره دل به دریا زد.
 
 بذار پسرت به دنیا بیاد بعد یه سری کارا باید انجام بدی قبل از رفتنت. -



 
 چه کاری؟ -
 

حماد نگاهش را از او گرفت. انگار دو دستتت محکم حنجره ا  را چستتبید. 
سینه ا  بیرون داد. با هر مرتبه تکرار این ذهنیت و بدتر از آن  نفس تکه تکه از

دردی که برای بازگو کردنش می کشتتید مدتی از ومر  کم می شتتد. تارهای 
یای  به حد کافی گو به خاطر یک تردید  ماه  ید میان موهایش طی چند  ستتپ

 درد  بود. نفسی گرفت و به سدتی گفت:
 
 همیشه راحت شه.شاید یه آزمایش که خیال همه واسه  -
 

 بند دل رها پاره شد. زل زل نگاهش کرد.
 
 آزمایش واسه چی؟ -
 

شم  شت حرفی بزند. به چ صدای لرزانش تمام تن حماد را لرزاند. جرأت ندا
شید و با مالیمتی که  صورت رها ک ست به  صوم او نگاه کرد. د های مات و مع

 :زیر بار آن همه فشار روانی شاق ترین کار دنیا بود. گفت
 
 نترس وزیزم. خیلی هم مهم نیست. -
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 …اگه مهم نیست پس چرا  -
 

با زنگ خوردن تلفنش حرفش را نیمه کاره رها کرد. شتتماره ای شتتبیه همان 
 شماره سر شس بود. فورا جواب داد:

 
 سالم سهیل. چی شد؟ -
 
 باالخره روزی می رسه که هر جا میری اسم من سر در ذهنت بیاد، نه سهیل! -
 

 ر دستش خشک شد و چشم هایش به چهره حماد!گوشی د
 

شده بود؟  سر گرفته  خفه ای از میان لس هایش در آمد و حماد با ” نه“بازی از 
 دیدن رنگ و روی پریده رها گوشی را از دستش گرفت.

 
 الو سهیل! -
 

با خنده بلند سورن حماد ساکت شد. سکوتی از سر شوک که برای چند ثانیه 
تاخت یدان را برای  خالی کرد. لحن م نداز   نه برا خا های  ن ستتورن و حرف 

ستتدره گر او مثل یک خنجر بود که بی رحمانه در ستتینه مرد جوان فرو رفت و 
 بیرون آمد.



 
 چیه؟ دنبال سهیل می گردی؟ چیو می خوای زودتر بهش بگی؟ -
 

نگاه نگران و دلواپس حماد از چهره بی رنگ و روی رها جدا شتتد تا بند را آب 
د موقعی به پست هم خوردند. خیلی بد موقع! دست و پای احساسش ندهد. ب

 را جمع کرد و با فکی منقبش شده گفت:
 
 فکر کردم ُمردی و گورت گم شده. -
 
 واسه فاتحه خوندن دنبال سنگ قبرم می گشتی؟ -
 

حماد پنجه ا  را آن قدر محکم مشت کرد که انگشتانش سفید شد. نگاه مات 
 بود. نمی توانست ریسک کند. صدایش پایین آمد.رها هنوز رو به رویش 

 
 …می دونی فعال آخرین آرزوم کشتنته سورن ولی  -
 
 ولی کارم داری، می دونم. -
 
 کدوم جهنمی هستی؟ -
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 جایی که دارم برا رها آماده می کنم بیشتر شبیه بهشته. -
 

ستش را پاره می کرد. هر نعره ای بابت  شت پو شقیقه ا  دا شانی و  ین ارگ پی
شار م ز  در  شدت ف شد. از  سینه ا  خالی نمی  شید  همه وقاحت می ک

 حال متالشی شدن بود.
 
 دهنتو ببند سورن. -
 

هر چه حماد تظاهر به آرامش می کرد، سورن بیشتر میدان را صاحس می شد. 
 بیشتر قدرت می یافت. برگ برنده دستش بود.

 
ضامن  - شیدم. البته  شو ک ضامن ضا اختیار داری، فعال  نارنجک آبروی حا  ر

رو. می دونی که از چی حرف می زنم و اال دنبال دکتر و پزشتتک و آزمایش و 
که گرفتی تیر خال  گفتن یعنی  باهوشتتی  فات نمی رفتی! خیلی  این مزخر

 چی؟
 

سرد بود. دنیا یز زده  شم های رها را تکان داد.  سینه حماد چ سه  حرکت تند قف
ی را از دست حماد گرفت اما او دستش را بود. آب دهانش را قورت داد و گوش

 کشید و همین کشمکش کوتاه باوث شد تلفن روی حالت بلندگو قرار گیرد.
 
 حاال خودت بهش میگی یا من بدوام امانتمو پس بده؟ -



 
زانوهای رها تا شتتد و روی زمین نشتتستتت، اما چشتتم از چشتتم ستترخ حماد 

مقابلش نشتتستتت و با  برنداشتتت. دستتت به نرده گرفت تا زمین ندورد. حماد
 نگرانی گفت:

 
 …رها  -
 

 رها به گوشی چن گزد و با ب ش و نفرت گفت:
 
چی از جونم می خوای ووضتتی؟ چرا دستتت از ستتر زندگیم بر نمی داری؟  -

 …چرا 
 
 آروم وزیزم. به نظرت حضوری قشنگ تر نمی شه در مورد  حرف زد؟ -
 
 !من ربطی به تو ندارم. زندگیم ربطی به تو نداره -
 

حماد دلواپس این حال بد و آشفته رها دست پیش برد تا گوشی را بگیرد اما رها 
 دستش را وقس کشید.
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مطمئن بودم شتتیادی مثل تو نمی تونه خوب باشتته. نمی تونه از کینه خالی  -
 باشه. چه بالیی سر سارا آوردی که زنگ زدی خبرشو بهم بدی؟

 
ساده که نمی دونی - سارا یه پله  ساده ای رها. اون قدر  شت چه خبره!  زیر گو

بلند بود تا منو به هدفم یعنی تو نزدیک کنه. پس افتادن امروزشتتم واستته همین 
بود که فهمید نمی خوامش. فهمید به وشتتق تو نزدیکش شتتدم. برنامه مون لو 

 رفت. چیزی که خودت می خواستی! اون چیزی نشد که ما دنبالش بودیم.
 

بی و دلواپس حماد خیره ماند. این جمله ستتاکت شتتد. نگاهش به چهره وصتت
چیزی که خودت “مثل نواری ضبط شده چندین بار در ذهنش بک و پلی شد. 

 ”می خواستی!
 
 نکنه قوالیی که بهم دادی یادت رفته وزیزم؟ -
 

 حماد دوباره دستش را گرفت.
 
 به حرفا  گو  نده رها. داره چرت و پرت میگه. مزخرف میگه. -
 

گوشتتی را به گوشتتش چستتباند. می لرزید. مثل بیدی در مستتیر  اما رها دوباره
 حمله ی ناجوانمردانه طوفان می لرزید اما محکم سر جایش ایستاد.

 



نمی ذارم زندگیمو خراب کنی سورن. تو هیچی نداری جز یه مشت ادوا. تو  -
 هیچی نیستی!

 
 باشه، هیچی نیستم، ولی نمی ذارم زندگی تو با حق من پا بگیره. -
 
 ا گریه و بلند گفت:ب

 
 چه حقی؟ -
 
 اون بچه رو ازت می گیرم. -
 

ضربه  سرگیجه گرفت. این  سر بلند کرد  سمان چقدر کوتاه بود. چرا تا  سقف آ
حق! حق ستتورن! چه ربطی به هم داشتتتت؟! چه ربطی … از کجا بود؟ بچه 

 داشت؟
 
نکنه یادت نیومده از چی حرف می زنم رها. تو خودت هم مشتتتاق بودی.  -

شس بهتر یادت اومد و  شاید اون  شه. خوب فکر کن.  شاید این بچه مال من با
… 
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سر فرو افتاده او  شانه ا  را گرفت و  ستش روی زمین افتاد. حماد  شی از د گو
 را محکم به سینه ا  فشار داد.

 
 چی داری بل ور می کنی کثافت؟ -
 
سی دی رو - شنیدی. اون  شو  صدا بذار  خود  فهمید چی میگم. تو هم که 

خودشتتم صتتداشتتو بشتتنوه که چه قوالیی بهم داده. بهتره با خودم کنار بیاد تا 
 مجبور نشدم با خونواده شوهر  وارد معامله بشم.

 
یا  - بازی می کنی؟ می دونی کجای دن با نجابت رها  انقدر کثافتی که داری 

 …وایسادی و 
 
ر آزمایش شتتعار نده حماد خان. تو اگه به خواهرت شتتک نداشتتتی که به فک -

 نمی افتادی.
 

سرد  سر او را بلند کرد. ماِت مات بود.  شد.  ساس می کرد رها نفس نمی ک اح
بود. درست مثل یک ُمرده. دیگر صدای سورن را نشنید. گوشی از دستش افتاد 
و صتتورت او را باال گرفت. چند ضتتربه آرام به صتتورتش زد و صتتدایش کرد. 

شد. شید.  صدایش باال تر که رفت یلدا پیدایش  با دیدن آن ها جی  خفه ای ک
دستتتش را محکم مقابل دهانش گرفت و به طرفشتتان دوید. حماد با خشتتم و 

 نگرانی گفت:



 
 پاشو لباسا و سوییچ منو بیار از باال. -
 

یلدا به ستتمت خانه دوید و حماد رها را بلند کرد. چه می دانستتت تال  برای 
شتر برای بردنش  شتن رها تال  بی ست. تا وقتزنده نگه دا ی لس پرتگاه مرگ ا

نجابت یک زن با باکرگی ا  ستتنجیده می شتتد، یک حرف از نامحرم هم می 
 توانست شلیک نهایی به حرمتش باشد.

 
از روز ازل انگشتتت اتهام تهمت برای زن یک تی  برنده روی شتتاهرگ حیاتش 
بود. گاهی حتی برای اثبات نجابتش باید انگشتتت مقابل بینی گرفت و هیس 

 . زن و درد و سکوت گاهی خوب حرف هم را می فهمند.گفت
 

**** 
 

یلدا شال او را روی موهایش کشید و می خواست دکمه های پالتویش را ببندد 
 که رها با بی حالی دستش را گرفت.

 
 میگی حماد بیاد؟ -
 
 االن؟ -
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ستتر خم کرد و چیزی نگفت. به مدارک و آزمایش های دستتتش نگاه کرد. یلدا 

یرون رفت. ب ش رها ترکید و اشتتک هایش ستترازیر شتتد. با دستتتی بی حرف ب
شک هایش چکه چکه روی پالتویش می چکید.  ست. ا لرزان دکمه هایش را ب
نگاهش روی برآمدگی شکمش خشک شد. قطره های اشکش تندتر شد. چرا 
قرار نبود روی آرامش را ببیند. انگار کودکش هم ب ش داشتتتت. کا  او یک 

دری  از کوچک ترین جنبشتتی. حتی هنگام ستتونو هم با  شتتیطنت می کرد اما
شتباه لعنتی  شد. آن ا ضربه دکتر تکان کوچکی خورد و باز در خود جمع  چند 

ش هم رحم نمی کرد. با کف دستتت های لرزانش گ*ن*ا*هحتی به طفل بی 
شرم و ترس و  صدایش کرد. میان  صورتش را پاک کرد. حماد داخل آمد و آرام 

 بود. لس تدت را گرفت و پایش را زمین گذاشت.درد گیر افتاده 
 
 چه آزمایشی قرار بود بدم. بگو االن ازم بگیرن. -
 

حماد نگاهی طوالنی به چهره بی رنگ و ترس خورده او کرد و سپس به طرفش 
 رفت.

 
 وجله ای نیست. -
 
 چرا نمی گی چه آزمایشیه؟ -
 



 بیا بریم بعد حرف می زنیم. -
 
 حماد! -
 
 ا. خواهش می کنم.لج نکن ره -
 

نفستتی گرفت و راه افتاد. از بیمارستتتان که بیرون رفتند رها دستتت هایش را در 
 آغو  گرفت.

 
 من میرم خونه خودم. راحت ترم! -
 
 مامان دلواپست بود رها. -
 

 با نگاه کوتاهی به یلدا گفت:
 
 بهش زنگ می زنم که خیالش راحت شه خوبم. -
 

سمت شان تا پیاده  حماد حرفی نزد اما اول به  سکوت میان خانه خود  رفت. 
 شدن یلدا طوالنی شد. وقتی دوباره حماد از پیچ کوچه رد شد، رها آرام گفت:

 

http://www.roman4u.ir/


 چی باید بدونم که نمی دونم؟ -
 

 حماد نگاهش کرد و با صدایی بازسازی شده گفت:
 
ستی، به فکر اون  - شوک کارتو تا کجا پیش برد رها؟ به فکر خودت نی ببین یه 

 معصومت با . طفل
 

ب ش با صدا شکست. سر  را به شیشه ماشین چسباند و دستش را به لبش. 
از گریه با صدای بلند هم خجالت می کشید چه رسد به زخمی شدن نجابتش 
شدن حرمت حتی به زبان هم  شم های برادر . طعم مرگ و زخمی  مقابل چ

 نزدیک بود. حماد دستش را گرفت و گفت:
 
 و که می دونی اون مردک روانی چرت زیاد میگه.گریه نکن رها. ت -
 

 رها بی آن که نگاهش کند با صدایی خش گرفته گفت:
 
این همه خونستتردی و لحن محکم منو می ترستتونه. هنوز نمی دونم از چی  -

 حرف می زنه. از چه قول و قرار و برنامه ای.
 

 سکوت حماد طوالنی شد. رها بی تاب نگاهش کرد.
 



حماد. تو دیگه ستتاکت نبا . به خدا، به روح بابا قستتم دروغ  دارم می میرم -
 …میگه. من اصال با اون قول و قراری نداشتم. اصال دیگه ندیدمش که 

 
 می دونم وزیز من. می دونم خواهرم. -
 
 پس چرا ساکتی؟ -
 
هر چی بگم بدتره. تو هم با این ستتکوت کنار بیا. حرفای اون دیوونه رو هم  -

 ه وقتش گردنشو بشکنم.فرامو  کن تا ب
 

 اما خود  هم می ترسید از قدمی که سورن جلو بود و به همان قدم می نازید.
 
 اگه این مزخرفاتو تحویل سهیل بده چی؟ اگه به سارا حرفی زده باشه چی؟ -
 
 رها این چند هفته رو هم تحمل کن. -
 
 نمی تونم. آخه چه ربطی به بچه داره؟ -
 
 کن.ولش کن. فعال فرامو   -
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 …التماس کنم که  -
 

 حماد وصبی و مضطرب گفت:
 
 االن وقت نبش قبر کردن اشتباهات نیست. -
 

 صدای رها باال رفت.
 
کدوم اشتباه؟ من چی کار کردم که شما از  حرف می زنید؟ اون ووضی به  -

 …بچم چی کار داره؟ مگه من 
 

سام سر سروتی  شد. زمان لحظه ای مکث کرد و با  ساکت   آور به یک مرتبه 
یا  چند ماه قبل برگشتتتت. تصتتتاویری در ذهنش رژه رفت. خو  باوری بود 
حماقت که آن چند ساوت نحس را فرامو  کرد. با بهت و ترس به حماد خیره 

 شد.
 
 …نکنه اون روزو … اون روز … حماد بدبدت شدم …حماد  -
 

دستتت هایش را روی صتتورتش گذاشتتت. حماد مقابل خانه پارک کرد و به 
 برگشت.سمتش 

 



 بریم باال حرف بزنیم؟ -
 

ستند  ست اهل آن خانه خواب ه شد. نمی دان ست و لرزیده پیاده  س رها با تنی 
یا کال خانه نیستند. سکوت ُکشنده ای بر فضا حاکم بود. تا پله ها طی شود و 
به خانه ا  برسد انگار یک نصف روز گذشت. قدم هایش سنگین بود. غم و 

نامر ی نه ای  ثل وز نه  ترس م خا تا دور  گاهی دور  بدنش آویزان بود. ن به 
شش نبود. باز همه چیز به هم ریدته بود. روی مبل  سهیل نبود. آرام انداخت. 

 نشست. حماد باالی سر  ایستاد و گفت:
 
 برو تو اتاقت دراز بکش تا سهیل بیاد. منم هستم. -
 

 سر بلند کرد. چشمانش درست نمی دید.
 
 ی دونی که نتونستم به سهیل بگم.من بهت گفتم حماد. تو م -
 

 حماد نشست و گفت:
 
 اون روز چی شد رها؟ کامل تعریف کن! -
 

 هر آن چه یاد  می آمد را گفت. حماد دستی به صورتش کشید.
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 مطمئنی بیرون چیزی مشکوک نبود؟ -
 
 چی آخه؟ -
 
یه  - عارفی.  نذری، ت نداد بدوری؟ خیراتی،  هت  نمی دونم. کستتی چیزی ب

 آبمیوه؟ چیزی مثل
 
 نه! یه کیک و قهوه نصفه بود که سارام خورد. تو کافی شاپ هم بودیم. -
 

باره حماد دستتتت به لس مبل گرفت و کمی خود  را نزدیک  با ستتکوت دو
 کشید:

 
 حماد! نقشه داشته برام که سر از خونه ا  در آوردم؟ -
 
 ادوا داره خودت رفتی؟ -
 

 طعنه می زد.رنگ چهره رها به دیوار بی رنگ پشت سر  
 
 من حالم بد بود حماد. -
 



 پس چطوری باها  حرف زدی؟ -
 
 …حرف نزدیم. بحث بود. بحثم نبود. اون فقط وذرخواهی کرد که  -
 

 مکث کرد. تنش، صدایش، قلبش حتی کودکش می لرزید.
 
 تو چی می دونی؟ -
 
 قول میدی درست گو  بدی؟ -
 

 رداشته بود.فقط سر تکان داد. درد دوباره در وجود  سر ب
 
 یه سی دی دست منه که مکالمه بین شما دو تاست. -
 
 شاید مال چند ساله پیشه. -
 
 …نمی دونم، ولی  -
 

 با سکوت و مکث دوباره حماد، رها جا به جا شد.
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 حماد تو رو خدا بگو. -
 
مال همون چند ماهه پیشتتته رها، اما حالت به جا نیستتتت. مثل آدمی که  -

 …ه و م*س*ت
 

صورتش کشید. است فاری زیر لس گفت و برخاست. چشم های رها دست به 
به مبل خشکید. دوباره ذهنش داشت فلش بک می کرد. چشم باز کرد در اتاق 
شفتگی. لباس هایش  خواب او بود. با حال بد و تنی پر درد، روی تدت با آن آ

 …از حالش آشفته تر بود و 
 

سبید. نفس  سته مبل چ شت نفس ک… نفس … به د و  شیدن یاد  می رفتدا
 این جمالت سورن در م ز  پررنگ می شد.

 
نکنه یادت نیومده از چی حرف می زنم رها. تو خودت هم مشتتتاق بودی.  -

شس بهتر یادت اومد و  شاید اون  شه. خوب فکر کن.  شاید این بچه مال من با
… 
 

سبیده بود  شه ای چ سیاه دور  پیچید. هاله تردید! باز کودکش گو  ویک هاله 
تکان نمی خورد. نکند او هم ترس از بی آبرویی داشت. از این که دست هایش 

 دور بدنش چفت شد. تمام قدرتش را به کار بست تا با بدبدتی بپرسد:
 



 بود؟ DNAمنظورت از آزمایش،  -
 

حماد از قدم رو رفتن باز ایستاد. با استرس به رها نگاه کرد. اشک رها از گوشه 
 پلکش چکید.

 
 ماد؟آره ح -
 

 حماد مقابل پایش نشست.
 
 …رها؟ منو نگاه کن. نمی ذارم سهیل بفهمه. فقط  -
 

چشم هایش را بست. لبدند و اشکش در هم آمیدت. یک آرامش ترسناک بر 
ولی شتتد، اما دنیایش داشتتت می لرزید. ستتقف آستتمان از م*س*توجود  

. درد اشتسقف خانه هم کوتاه تر بود. زمین مثل فرفره می چرخید. سرگیجه د
 داشت. آرزوی مرگ داشت.

 
بلند شتتد. انگار چیزی در وجود  فرو ریدت. آبرویش بود یا یک درد تازه؟! 

 حماد دستش را گرفت.
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شه. یه آزمایش خون … رها  - ستمون پر با شدن همه چی د بذار قبل از خراب 
 ساده است.

 
 ریز  اشک هایش بیشتر شد.

 
آیه و آرامش می زنه. بچه من فرشته سهیل حرف از معجزه می زنه. حرف از  -

استتت. مال خودمه. نتیجه وشتتقمه. نمی ذارم همچین ننگی بهش بچستتبونه. 
 نمی ذارم.

 
 …رها  -
 
 خسته ام حماد. خوابم میاد. -
 

به سمت اتاق رفت. حماد همان جا ایستاد. سر  را میان دست هایش گرفت. 
سر باالیی ست. ت خدا را به کمک طلبید. باال رفتن از این  وان تیز نفس می خوا

می خواستتت، ولی رها همین جا داشتتت زمین می خورد. این امتحان زیادی 
 سدت بود.

 
**** 

 



از پهلویی به پهلوی دیگر غلت زد. نه! نمی توانستتتت تحمل کند. دستتتت به 
پهلویش گرفت و نشست. پاهایش را از تدت آویزان کرد. به ساوت نگاه کرد. 

ان هم انگار سیلی خورده بود. م*س*ت. آسمان زنمی دانست  هر است یا شس
سرخی ا  از فشار چرخ گردون بود یا تکاپوی ابرها! مثل آدمی که تحت فشار 
روح و جسم به چهار میز وذاب کشیده می شود. مثل رهایی که روز و شس و 
زمانش را گم کرده بود. فشار در بطنش به حدی شد که به تا  تدت چنگ زد. 

هم به جانش ستترریز شتتد. با اضتتطراب به خود  نگاه کرد.  ترس و دلهره با
قلبش داشتتت از دهانش بیرون می زد. به ستتدتی بلند شتتد اما همان جا کنار 
ست. انگار حجم وظیم و نفس گیری پاهایش را با درد به  ش تدت روی زمین ن
زمین زنجیر کرد. با بدبدتی سر چرخاند. لس های خشکش می سوخت. زبان 

اما سهیل روی تدت دراز کشیده ” حماد“خواست صدا بزند  روی لس کشید و
بود. آباژور را گرفت بلند شتتود، اما نتوانستتت. صتتدایش هم خفه شتتده بود. با 
فشار دستش آباژور پایه بلند افتاد و همزمان با صدای شکستن مهیبش سهیل با 
شده  سم مچاله  سر چرخاند و با دیدن ج سمتش  هراس از جا پرید. فوری به 

با  رها به طرفش رفت. مقابلش زانو زد و صتتورت خیس از ورقش را گرفت. 
 ترس گفت:

 
 چیه رها؟ درد داری؟ -
 

 با بی نفسی به یقه سهیل چنگ انداخت.
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 دارم می میرم. -
 

 سهیل دست دور کمر  انداخت و بلند  کرد.
 
 نترس! چیزی نیست. دکتر گفت تو ماه آخر درد طبیعیه. -
 

ید. دکتر درد پهلو و کمر را گفت. نه خود  هم می دانستتتت مزخ رف می گو
این درد وحشتتتناکی که صتتورت رها را بی رنگ و نفس هایش را یکی در میان 
شت.  صی ندا شرایط خا کرده بود. آن هم درست دو روز بعد از معاینه که بچه 
وقت تعلل نداشت. بالفاصله لباس پوشید و به رها کمک کرد آماده شود. شال 

شان سریع و دلواپس او را روی  ستش را گرفت.  ه ا  انداخت که رها با گریه د
 نگاهش کرد.

 
 جونم. نترس! -
 
 …زوده سهیل! نکنه اتفاقی  -
 

 ه دلگرم کننده ای روی پیشانی او زد.ب*و*سسهیل سریع بلند شد و 
 



پسرم داره قدرت نمایی می کنه. قول میدم چیزی نیست. این همه بچه هفت  -
اال این یکی هشتتت ماهه شتتده! بهتر! می دونستتت طاقت ماهه دنیا اومده. ح

 بابا  تموم شده.
 

ستند یک جای کار  شد. می دان شان به هم قفل  شم های نگران لبدند زد اما چ
 می لنگد. اشک رها سرازیر شد و سهیل با احتیاط در آغوشش گرفت.

 
**** 

 
ی ورض راهروی خالی را مدام می رفت و باز می گشتتت. صتتدای تند قدم های

مان ممکن خود را  تاه ترین ز ها در کو مادر ر ماد و  ند. ح گاهش را برگردا ن
 رساندند. مادر با چهره و نگاهی دلواپس مقابل سهیل ایستاد.

 
 چی شده مامان جان؟ االن که وقت درد نبود. -
 

 سهیل بیقرار سر تکان داد.
 
. پیشنمی دونم واال. از صبح که حماد رفت یکسره خواب بود تا دو ساوت  -

 یه دفعه بیدار شدم دیدم از درد داره به خود  می پیچه.
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شید. در  صورتش ک ست به  سهیل کالفه د شد.  شم های مادر فوری خیس  چ
سفید رنگ باز شد و پرستاری بیرون آمد. همراه رها را صدا زد. سهیل بی تعلل 

 جلو رفت.
 
 سریع دنبال پرونده   باشید. باید اورژانسی ومل شه. -
 

ا فاطمه زهرا گفتن مادر با صتتدای فرو افتادن قلس ستتهیل یکی شتتد. صتتدای ی
 حماد بالفاصله دست به کتف سهیل زد.

 
 همین جا بمون من میرم دنبال کار . -
 

به فاصتتله کوتاهی که پرستتتار داخل رفت، دکتر رها با لباس های ستتبز رنگ 
 بیرون آمد. سهیل کالفه پرسید:

 
 چی شده خانم دکتر؟ -
 

 استیشن ایستاد و در حال سفار  به سر پرستاری گفت:دکتر کنار 
 
اینو من باید از شتتما بپرستتم. این دختر حالش خوب بود تا دو روز پیش.  -

 فشار  باالست. مگه استرس یا شوک بهش وارد شده؟
 



 نه! یک دفعه این جوری شد. -
 
 پس دیروز تو بیمارستان چی کار می کرده؟ -
 

 ت:سهیل جا خورد. مادر فوری گف
 
 یه کم درد داشت حماد دیشس آورد  بیمارستان سهیل جان! -
 

 دکتر سری تکان داد.
 
 چی بگم. فعال که حال و روز خوبی نداره. -
 

 سهیل با ترس گفت:
 
 سالم که می مونن؟ -
 

دکتر لحظه ای مکث کرد. در این مدت شتتاهد لحظه به لحظه شتتوق و وشتتق 
ی دید. دلش نیامد تشتتویشتتش را این زو  جوان بود. محبتی که دیگر کمتر م

 بیشتر کند. نفسی گرفت و گفت:
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 که به خیر می گذره.… دوا کنید. ایشاا -
 

سهیل  شد.  سر گرفته  ضطراب و بیقراری از  شنده ا گفت و رفت و ثانیه های ُک
مدام دست به سر و صورتش می کشید. رها را آماده بیرون آوردند. صدایش در 

به آن ها افتاد نمی آمد اما از شتتتدت درد در  خود  مچاله بود. نگاهش که 
سور  سان شدت گرفت. فرصتی برای حرف زدن نبود اما تا آمدن آ شک هایش  ا

 فرصت شد سهیل کنار  بایستد. رها دستش را گرفت و با گریه گفت:
 
 دکتر سرشو تکون داد سهیل. دروغ میگه مشکلی نیست. -
 

 .یدب*و*سشانی ا  را قفسه سینه سهیل هم سنگین بود، اما خم شد و پی
 
خدا هواتو داره وشق من. به خود  فکر کن آروم بگیری. من پلکم نمی زنم  -

 تا با زبل خان قهرمان بیای بیرون. باشه؟
 

شم های ب ش  شد و نگاه آخر  به چ شتاب تر  شک های رها بی قرارتر و پر ا
ل مثدار مادر چسبید. برای یک لحظه پدر را هم پشت سر او دید. چشم هایش 

 روز آخر دلواپس بود. زیر لس و پر درد زمزمه کرد:
 
 …بابا  -
 



 و چه واضح صدای جانم گفتنش را شنید.
 

**** 
 

ضطراب و  شدت ا سهیل لحظه ای تعلل نکرد. از  شویی که وقس رفت  در ک
 دلواپسی رنگ چهره ا  هم ووض شده بود. تمام قد مقابل دکتر ایستاد.

 
 چی شد؟ -
 
 نگران نبا . -
 

شکری گفت. نگاه دکتر هنوز به چهره مرد جوان سهی ست و خدا رو  شم ب ل چ
 بود. خواست نگاهش را بدزدد که سهیل ابرو در هم کشید.

 
 خانم دکتر. -
 

 دکتر سر تکان داد.
 
 …حال رها خوبه اما  -
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 خس. -
 
متاسفم! اکسیژن بچه حداقل یک ساوت پیش قطع شده بود. نتونستیم کاری  -

 برا  بکنیم.
 
یا چرخید و مثل آواری محکم بر سر سهیل ریدت. قدم هایش وقس کشیده دن

شد و به دیوار سرد راهرو چسبید. دکتر دستی به صورتش کشید و رفت. انگار 
سبز و  صندلی افتاد و نگاهش به خط  سیهل هم رفت. تقریبا روی  رمق از پای 
نارنجی و قهوه ای پیش  های  ند. تصتتویر ما بت  ثا قرمز روی در متحرک 
صومش را  صویر آن حباب هایی که زنده بودن طفل مع شد. ت چشمانش تکرار 

آه نفس گیری از ستتینه ا  بیرون آمد. ب ش را … به رخ می کشتتید و حاال 
 …شناخت. کا  چشم هایش هم با اشک آشنا می شد اما 

 
شنگ باقی می  سر  پایین افتاد. کا  همان خواب ق شد و  شرده  شانه ا  ف

 حقیقت چشم نمی گشود. ماند و به این تلدی
 

پلک هایش چندین بار تکان خورد و باال رفت اما قدرت ثابت نگه داشتتتن 
نداشتتت. درد وحشتتتناکی تنش را به تدت زنجیر کرده بود. احستتاس خفگی، 
صدایی را باالی  سش را برده بود.  صی نف سرفه، تهوع و از همه بدتر خالء خا

د. دستتت بلند کرد و ستتر  شتتنید. شتتی ستتبکی روی صتتورتش ُهرُهر می کر
کنار  زد. ستترفه های خشتتکش، دهانش را تلز هم می کرد. صتتدا نزدیک تر 



شتتد. واضتتح تر شتتد. چشتتمانش باز در حدقه چرخید. میان خواب و بیداری 
سبی تنش  ست تکان داد. لبدند زد. حس خنکی دلچ کودکی با لبدند برایش د

 را تسدیر کرد. نفس هایش آرام شد. خوابید.
 

 ب قطره های سرم را کنترل کرد و به همراهان رها نگاه کرد.پرستار شتا
 
حالش خوبه. فقط به محش بیدار شتتدنش اگه دوباره درد داشتتت این دکمه  -

 که به آنژیو  وصله فشار بدید. بالفاصله آروم میشه.
 

سهیل تکیه ا  را از  شکر کرد. پرستار لبدند مهربانی زد و بیرون رفت.  مادر ت
 با صدایی گرفته گفت:دیوار برداشت و 

 
 با اجازه تون من برم یه کم خرت و پرت بگیرم و بیام. -
 

مادر کتاب کوچک درون دستش را بست و برخاست. دست به بازوی او کشید 
 و گفت:

 
 بذار میگم حماد بگیره. رها میون خواب و بیداریه. تو کنار  باشی بهتره. -
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د. االن وقت مرهم گذاشتتتن ستتهیل در ستتکوت به چهره زرد رنگ رها نگاه کر
یا برای  تاب خود  را آرام می کرد  یا خود ! دل بی  های او بود  روی زخم 
همراهی با او آماده می شد. گیر کرده بود. میان برزخ وحشتناکی گیر کرده بود. 

 حالش از همیشه بدتر بود.
 
 سهیل جان! -
 

 با صدای ب ش دار و مرتعش مادر رها چشم چرخاند. آهی کشید.
 
 بله. باوث زحمت حماد نمی شم. -
 
 چه زحمتی وزیزم؟ -
 

 سهیل سر تکان داد و تشکر کوتاهی کرد.
 
رها رو بسپارم دست تو خیالم راحته. مثل همیشه محکم بایست. تو خم شی  -

 رها می شکنه سهیل جان.
 

 سهیل با خستگی روی صندلی نشست و سر تکان داد.
 



مشتتکلی نداشتتت. نمی دونم چی  باور  ستتدته. همه چی خوب بود. بچه -
 بگم و چی کار کنم اصال.

 
خواست خدا بوده. به جنگ با خدا که نمی شه رفت. خود  میده اما گاهی  -

فقط در حد یه تلنگر و امتحان. صتتالح ندونستتته ومر این بچه به دنیا باشتته. 
حتما حکمتی داشته تو کار . هنوز خیلی فرصت دارید مادر. به جای این که 

وذاب تو خو تا کمتر  ید  ید. مرهم دل هم شتت ید برای هم حرف بزن دتون بریز
 بکشید. شاید قضا و قدر زندگیتون بوده.

 
 سهیل لبدند کمرنگی زد.

 
 حرفاتون آرومم می کنه. حتما همین طوره که شما میگید. -
 

شید  ست پر مهری به موهایش ک ضی به روی مرد جوان زد. د مادر لبدند پر ب 
زدن بیرون رفت. سهیل پشت پنجره پناه گرفت. باران ریزی می و به بهانه تلفن 

کت یز زده محوطه  ند. روی نیم ما باران خیره  به مردی زیر  گاهش  ید. ن بار
نشسته و سر  میان دست هایش بود. چشم هایش را بست. حال حماد دست 

 کمی از حال بد خود  نداشت.
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گ اتاق به سقف بی رن کنار تدت نشسته بود. سر  از پشتی مبل آویزان بود و
نگاه می کرد. با صتتدای در تکانی خورد و ستتر بلند کرد. حماد با کیستته پر از 
خرید وارد شد. سبد گلی هم دستش بود. آه از نهاد سهیل برآمد. چقدر برنامه 
داشتتت و همه به هم ریدت. حماد با اجازه ای گفت و داخل آمد. صتتورتش 

ن رها و ستتهیل چرخی خورد و جلو آشتتفته اما  اهر  آرام بود. نگاهش میا
 رفت. سهیل برخاست و سر تکان داد.

 
 زحمت کشیدی. کال همه چی یادم رفته. -
 
 درک می کنم. بیدار نشد؟ -
 
 هنوز که نه! -
 

شد.  شت. دلش مچاله  سمت رها برگ شت. به  سبد گل را روی میز گذا حماد 
شانی ا  را  شد و پی سخم  ست چطور می تواند ب*و* بعد از به ید. نمی دان

هو  آمدن رها به چشتتم هایش نگاه کند. اگر می دانستتت ستتورن مثل اجل 
شاید همه چیز این قدر  سم آزمایش را هم نمی آورد.  شود ا معلق پیدایش می 

 تلز تمام نمی شد.
 

 تاب ایستادن نداشت و خواست برود که سهیل آرام گفت:
 



 دیشس واسه چی حالش بد شده بود؟ -
 

 گاهش کرد.حماد با شرمندگی ن
 
 …شرمنده تونم سهیل. به جان یاسینم  -
 

 سهیل پیش رفت و آرام گفت:
 
به قول مادر خدا خود  می دونه و دادن و ندادن نعمت ها . تو مقصتتر  -

 نیستی. فقط برام سوال شده که یهو چی شد.
 
ضاع هم وقت گفتنش  - سهیل. االن تو این او ست که نمی دونی  یه چیزایی ه

کن. محکم با  تا یه چیزایی رو بهت بگم، چون اگه ندونی نیستتت اما همت 
این ماجراها پشت هم اتفاق می افته. بعد اخم تو و گردن باریک من! هر تاوانی 

 بدوای میدم دادا .
 
این حرفا چیه حماد. تو کمتر از ستتبحان واستته من زحمت نکشتتیدی این  -

 مدت.
 
 ولی شرمندگیم تا ته دنیا هست. -
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هش کرد. حماد باز وزم رفتن کرد. ستتهیل گرفته و با تردید ستتهیل ستتاکت نگا

 گفت:
 
 …از سورن خبری بهش رسید که  -
 

با صدای ناله آرام رها، حرف سهیل نصفه نیمه ماند. حماد سر تکان داد و فقط 
 گفت:

 
 قول میدم هیچی پنهون نمونه سهیل! -
 

شتتد. ستتهیل بی حماد دیگر نایستتتاد و بیرون رفت. باز صتتدای ناله رها تکرار 
شد.  صورتش خم  شت و روی  سر  گذا ست کنار  مکث به طرفش رفت. د
آرام صدایش زد. پلک های سنگین رها باال رفت. بی حالی چشمانش شمشیر 
روی تمام احساس سهیل کشید. انگشتانش مشت شد. قلبش بی تاب و پرسر 

سینه ا  می کوبید اما حداقل چند ماه ذره ذره بزرگ صدا به دیواره  شدن و  و 
جان گرفتن آن بچه را با گوشتتت و خونش حس نکرده بود. پس باید خودداری 
می کرد. باید محکم می ایستتتاد تا شتتانه هایش زیر پای غم ستتنگین رها خم 

 نشود. این یک دستور از سوی دل و وقلش بود.
 

 دست به موهای او کشید و سعی کرد لبدند بزند.



 
 چقدر می خوابی وشق من؟ -
 

 ای خشکش را تکان داد و به سدتی گفت:رها لس ه
 
 بچه کجاست؟ -
 

نفس در ستتینه ستتهیل گره خورد. آب دهانش را پایین داد بلکه راه نفستتش آزاد 
 شود.

 
 بعد می بینیش. -
 
 بگو بیارنش. -
 
 باشه وزیزم. هر موقع صالح بدونن میارنش. -
 

 رها زبان روی لبش کشید و با ب ش گفت:
 
لم راحت شتته بعد دیگه حرفی نمی زنم. فقط یه دقیقه یه دقیقه ببینمش خیا -

 بگو بیارنش.
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سنگین  سته بودند ثانیه به ثانیه و با هر خواهش رها  سهیل ب وزنه ای که به قلس 
تر می شد. خم شد. لس هایش ومیق و طوالنی به پیشانی او چسبید. رها شانه 

 کرد.او را گرفت. سهیل با چشم هایی فراری از چشم های او زمزمه 
 
 …بیشتر استراحت کن تا  -
 
 بچه ام چی شد سهیل؟ -
 

سم  شاخه تیز در روح و ج سه  سرخش مثل یک  شمان  سهیل نگاهش کرد. چ
نیمه نفستتش فرو رفت. با ترس و ب ش ستتر  را کمی بلند کرد. با التماس 

 گفت:
 
 بگو االن بیارنش سهیل! همین االن. -
 

کشتتید. ب ش در چشتتم  صتتدای بی رمق و ملتمستتش همه ی قوای ستتهیل را
شت  شانه او را گرفت تا روی تدت برگردد اما یقه ا  میان م هایش چادر زد. 

 او گیر کرد.
 
 چرا ساکتی پس؟ -
 



 سهیل آرام و گرفته گفت:
 
واستته منم درد داره رها اما تو رو هنوز دارم. یعنی خدا فرصتتت بهم داده که  -

 …دوباره همه چیو از اول شروع کنیم و 
 

وی بالشتتش افتاد. صتتداهایی در ستتر  پیچید. کودک هنوز برایش ستتر رها ر
 …دست تکان می داد و 

 
 دست های سهیل صورتش را محکم نگه داشت.

 
 منو ببین!… رها  -
 

 مردمک خشک چشم هایش چرخید. صدای سهیل هم لرزید.
 
 قسمت داشتنش نصیس فرشته ها شد. -
 

. در هوا تاب نمی خورد ب ش رها ترکید. کودک پشت به او رفت. دستش دیگر
اشتتک هایش که روی صتتورتش راه گرفت، ستتر  به ستتینه پر تالطم ستتهیل 
سوزندگی آتش  صدای گریه ی آرامش میان نفس های بلند او پیچید.  سبید.  چ
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سوزاند. حجم غم رفتن این کودک نیامده مثل همان  به حجمش نبود. فقط می 
 ی ماند.آتش بود. جای سوختگی تا ابد روی تن خاطراتشان م

 
*** 

 
موهای خیستتش را الی حوله پیچید و آرام روی تدت دراز کشتتید. درد آزار  
شتن  شم هم نمی آمد. برای این برگ سش به چ سا می داد اما در مقابل زخم اح
کلی برنامه داشتتت. کلی آرزو که فقط آرزو ماند. در  اهر چیزی ت ییر نکرده 

خالی،  یک تن  قت  قت این نبود. حقی ما حقی یک بود ا مادر بی کودک،  یک 
آغو  تهی و یک دل دلتنگ برای تکاپوی احساسی که ساده از کف رفت، بود. 
سرازیر  شکش  شه اتاق نگاه کرد. چانه ا  لرزید و ا به خرس توپ به ب ل گو
شید. لعنت به  شید. پاهایش را کمی باال ک شکم خالی ا  ک ست روی  شد. د

ی صورتش را به بالش فشرد و گریه باین درد که اجازه نداد بیشتر در هم بپیچد. 
 صدایش دلتنگی را فریاد کشید.

 
با نشستن دست آشنای مادر روی شانه ا ، کف دستش را به صورتش کشید 

 و با صدایی گرفته گفت:
 
 اون وروسکو بهم میدی مامان؟ -
 



مادر نفسی ومیق کشید و بلند شد. وروسک را کنار  گذاشت. رها دست به 
کشتتید و محکم ب لش کرد. صتتورتش را به صتتورت پولیش نرم وروستتتک 

وروسک چسباند و بی صدا اشک ریدت. مادر کنار  نشست و دست روی 
 موهای خیس روی پیشانی ا  کشید.

 
 رها جان پاشو موهاتو خشک کن سرما می خوری. -
 

 بی آن که ت ییری در حالتش ایجاد کند، گفت:
 
 هیچی نمی شه مامان. خوابم میاد. -
 

صور سرخش مادر  شم های  شید و با نگاهی به چ سمت خود  ک ت او را به 
 گفت:

 
 خدا قهر  می گیره. حکمتش همین بوده. این جوری نکن با خودت. -
 

 آهی کشید و قطره های اشکش باز چکید.
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با من قهر کرده. اصتتال دیگه نگامم نمی کنه. خود  می  - خدا خیلی وقته 
زندگی. به این که همه چی خوبه. دونست داشتن بچه م دلمو قر  می کرد به 

 به این که می تونم آرامش داشته باشم ولی باهام لج کرده. خدام باهام لج کرده.
 

 وروسک را رها کرد و دست هایش را از هم باز کرد.
 
ببین مامان! خالیه. زندگیم خالیه! این همه مدت چشم بستم و باها  حرف  -

شامو باز نکرده کا سر ب*و*سزدم. چ اغم. دل ُپرم یه آغو  ُپر از مادری اومد 
می خواستتت تا آروم شتته. حقم نبود؟ اگه حقم نبود چرا اصتتال داد ؟ از دور 
شو تکون داد. حکمت خدا چیه؟  ست سش کنم فقط د شونم داد و تا اومدم لم ن
لجبازی با من؟ چزوندن من؟ مگه چی کار کردم؟ مگه کجا پامو کج گذاشتم؟ 

 …مگه 
 

ایش را بیشتر بیرون بریزد. خرس را طرفی پرت کرد و پتو گریه مجال نداد درده
را روی سر  کشید. دلش داشت می ترکید. مادر چند بار صدایش کرد. حرف 

 زد. تکانش داد اما رها جز گریه جوابی نداد. اصال نفهمید او ماند یا رفت.
 

شد. پتو را  سیس  شد. هوا خ سته  شم هایش کم آورد. نفس خ شد. چ خالی ن
اما چشتتم هایش را باز نکرد. تدت تکان خورد. کمی بیشتتتر در خود کنار زد 

ستر خالی از  شت. این ب شت. درد دا شکمش گذا ستش را روی  شد. د جمع 
کودک وجیس کمر به قتل منطقش بستتته بود. مدام با هر تکان دنبال کودک می 



گشت و بیشتر خنجر به احساس زخمی ا  می کشید. دستی از دور بدنش رد 
غو  گرمی فرو رفت. دست های سهیل روی دست های به هم قفل شد و د رآ

ست گردنش حرکت  سبید و لس های گرمش نواز  گونه روی پو شده ا  چ
 کرد. دستش را پس زد و با صدای گرفته گفت:

 
 میشه بری؟ -
 

 ید:ب*و*سسهیل با چند لحظه مکث خم شد و کوتاه زیر الله گوشش را 
 
 نه! جام همین جاست. -
 

 گفت:با ب ش 
 
 حالم خوب نیست سهیل. -
 

 سهیل او را به سمت خود چرخاند و گفت:
 
 فکر کردی حال من خوبه؟ -
 
 نه! -
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فکر کردی من ناراحت نیستتتم؟ من آدم نیستتتم؟ احستتاس نداشتتتم؟ نمی  -

 خواستمش؟
 

دوباره اشکش سرازیر شد. تا خواست چیزی بگوید سهیل انگشت روی لبش 
 گذاشت.

 
تنگه که دلم می خواد مثل تو راحت گریه کنم رها. بچه ی  اون قدر دور قلبم -

منم بود، اما نشد. قسمت نشد لمسش کنم. ببینمش. ب لش کنم. حال تو بدتره 
 چون باها  نفس کشیدی ولی بیا یه کاری کن تا راحت بگذره.

 
 دست هایش را باز کرد و آرام و گرفته گفت:

 
شه. بذار تنی رو لمس کنم که بعد از خدا قرا - شتن اون بچه با سطه دا ر بود وا

 شاید آروم شدم. شاید تو هم آروم شدی.
 

لس های رها لرزید. دستتت های او را گرفت و کمی نزدیک تر رفت. ستتهیل 
صورتش را باال گرفت و سر و صورتش را با احساسی ومیق تر از همیشه غرق 

 ه کرد.ب*و*س
 



شت - شقی که به هم دا شه. هر چند که بذار این تلدی بین طعم ناب و یم حل 
فرامو  نمی شتته اما بذار کمرنگ شتته. هنوز همو داریم. این خود  برای من 
ست. غم نبودن اون بچه مثل زهره اما ترس نبودن تو خوِد مرگه. اگه  یه معجزه ا
سقوط  سکوت و  سناک  ستم داری کنارم با  تا با هم از این دره ی تر هنوز دو

. شم و تو جون تازه تن من. بی صدا گریه نکنبپریم. بذار من، بال شکسته تو با
شمای تو رو قرض بگیره. این  شی. بذار قلس پره منم چ بلند گریه کن تا خالی 

 جوری دلم آروم تره که تو کنارم هستی.
 

رها به چشتتم های ستترخ او نگاه کرد. ُپر از ب ش و دلتنگی و دلواپستتی بود. 
 داد و سر خم کرد. دست روی صورت او کشید. سهیل آب دهانش را فرو

 
بهت احتیا  دارم وشق من. مثل ب ضی که به یه تلنگر نیاز داره تا آروم بگیره.  -

 نذار این ب ش سنگ بشه.
 

صدایش میان گریه ای نفس گیر و سنگین مقطع بود اما با تمام احساس زمزمه 
 کرد:

 
 بیشتر از همیشه دوست دارم. -
 

 پیشانی او گذاشت و ب لش کرد. چشم های سهیل بسته شد. پیشانیش را روی
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 حاال راحت چشماتو ببند. من تا پای جونم پات هستم. -
 

 رها دست دور گردنش انداخت و گفت:
 
 قول میدی؟ -
 
 این که دور تو پر بچه کنم؟ -
 

 رها میان گریه خندید.
 
 دیوونه. آره! -
 
دور و برتو معلومه. بذار یه مدت بگذره اون موقع من می دونم و تو. اون قدر  -

 نکنی دیگه قول بگیری. ه*و*سپر می کنم که 
 

رها سر به سینه او چسباند و چشم هایش را بست. حضور او همیشه مثل آبی 
 روی آتش درونش بود. هر چند که این بار زمان هم باید کمکش می کرد.

 
**** 

 



 کارای خونه هم درست شد. کم کم باید آماده رفتن شیم. -
 

 هش کرد. سهیل آرام گفت:رها در سکوت نگا
 
 اگه می خوای به بقیه بگی، بگو! آخر فروردین بلیط داریم. -
 

 سکوت رها باز ادامه پیدا کرد. سهیل پس از مکث کوتاهی دوباره گفت:
 
 باز که ساکتی! -
 
 چی بگم؟ -
 
 …اگه هنوز آمادگیشو نداری  -
 

 رها اجازه نداد جمله او تکمیل شود.
 
 تم کا  زودتر رفته بودیم.فقط با خودم می گف -
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ستتهیل به چشتتم های غمگین او نگاه کرد. دلیلش را خوب می دانستتت. زمان 
باره  تا تکه های دل شتتکستتته رها بی زخمی کردن روحش پیوند دو می برد 

 بدورد. با پشت انگشتانش روی صورت او را نواز  کرد و گفت:
 
نکن. بذارحستترت ها میریم که ای کا  ها رو بریزیم دور. دیگه بهش فکر  -

 رو جا بذاریم و بریم و همه چیو از نو شروع کنیم.
 
 می ترسم از این فرار که نتیجه ا  سر سالمت به مقصد رسیدن نباشه. -
 

 سهیل ابرو در هم کشید و گفت:
 
ما از چیزی فرار نمی کنیم. بنا بر مصتتلحت مدتی دور میشتتیم تا بتونیم به  -

 گردیم. آرامش همیشگیمون برسیم. بر می
 

ید تو با این خیال مرا همراه خود می کنی اما او فقط برای  در دل رها ماند بگو
گریز از این آشتتوب در پی ستتفر می گردد. فرار از دلشتتوره ها و دلهره هایی که 
امانش نمی داد تا یک شتتس راحت پلک بر هم بگذارد. حتی اجازه نداد حماد 

بود از اما، اگر، شتتاید، کا  و با تمام اصتترار  بحث را دنبال کند. خستتته 
شود.  سرت! از این کلمه هایی که آن قدر در ذهنش رژه رفت تا توانش تمام  ح
شانش دهند. حاال یا  شت ن از این که پا از در خانه بیرون بگذارد و مردم با انگ

 از سر ترحم یا نفرت.



 
نه انگاهی شبیه نگاه های پر ترحم دوست و آشنا و بدتر از آن نگاه های خصم

ای شتتبیه ستتارا که تا می توانستتت خود  را از رها دور نگاه می داشتتت. حتی 
تاق حبس می  نه ای در ا به هر بها پایین می رفت او خود  را  به اجبار  وقتی 
کرد تا با رها رو به رو نشود. دلش نمی خواست به دلیل این دشمنی و کینه فکر 

 کند.
 

ک گوشتته قلبش برای همیشتته همین که طفلش را از دستتت داد کافی بود تا ی
بستتوزد و خاکستتتر باقی مانده ا  در طی دوران با هر نستتیم کوچکی شتتعله 
بکشتتد و آتش به جانش بزند. خیال از دستتت دادن ستتهیل حاال راحت می 
توانست برای کشتنش با فرشته مرگ هم دستی کند. برای یک لحظه تصور این 

ود  برای ُمردن دست که مزخرفات سورن به گو  سهیل برسد بس بود تا خ
به کار شود. هر شس و هر روز این خیال وحشتناک م ز  را تا از هم پاشیدگی 
پیش می برد و باز یاد خدا و آغو  او بود که اوضتتاع آشتتفته ا  را جمع می 
شق و منطق همراهش  سهیل با و شا کند تا باز  شیند و تما ست بن کرد. نمی توان

می خواستتت اما هر دو به حد کافی  شتتود. شتتنیدن این تهمت هم اراده محکم
زجر کشتتیده بودند که توانی برای مبارزه دوباره نمانده باشتتد. استتمش هر چه 
بود، باشتتد. کلک، دروغ، ریا، خیانت و یا هر مزخرف دیگری، کافی بود ستتر 
این پیکان به ستتمتش نشتتان برود. آن وقت اگر ستتهیل می ایستتتاد هم زیر بار 

تاد. تمام رگ پی زندگیشان سست می شد. مگر حرف های مردم از نفس می اف
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می شد به دیوار سست تکیه داد. ناگهان ریز  می کرد و جز نابودی نتیجه ای 
در بر نداشت. روی احساسش در مورد طفلش تردید نداشت. آن فرشته ای را 
که خدا الیق ندید در آغوشتتش بماند نمی توانستتت نتیجه یک قطره از گنداب 

ان آیه رحمتی بود که قرار بود آرامشتان کند و نشتد، اما تا باشتد. هم گ*ن*ا*ه
 قیامت همان گره ای می ماند که بند زندگیش را به سهیل محکم تر کرد.

 
 کجایی دوباره؟ -
 

 با صدای سهیل به خود  آمد. آهی کشید و گفت:
 
 همین جا، پیش تو. -
 
 خیلی خس. پس من دیگه میرم که یه خرده از کارا مونده. -
 
 می خوام برم خونه مامانم. -
 
 شس میریم. -
 

 رها حرفی نزد. سهیل بلند شد و در حال پوشیدن کتش گفت:
 
 اگه نمی تونی تنها خونه وایسی برو پایین. امشس به بقیه میگم قراره بریم. -



 
 با وجود سارا نمی توانست جو پایین را تحمل کند بنابراین گفت:

 
 نه! منتظر می مونم خودت بیای. -
 

ستتهیل ایستتتاد و کمی نگاهش کرد. ستتپس به طرفش خم شتتد و گونه ا  را 
 ید.ب*و*س

 
 تا من بیام پس یه ذره خودتو خوشگل تر کن. ببینم یادت نرفته. -
 

 رها بی اراده دست به صورتش کشید.
 
 داری از دستم واصی میشی، نه؟ -
 
 آره. مگه نمی بینی دارم از دستت در میرم. -
 

 ن انداخت. سهیل دستش را کشید و او مقابلش ایستاد.رها نگاهش را پایی
 
 به من نگاه کن رها. -
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با برگشتتتن نگاه رها، ستتهیل دستتته موهای از گل ستتر بیرون آمده ا  را با دو 
 انگشت گرفت و پشت گوشش زد.

 
ست. اون  - سه مِن تنها. به خاطر خودت هم ه می خوام به خودت بیای. نه وا

ستت دارم که هر جو سرده قدر دو شمات اف شی برای من جذابی اما تا چ ری با
 است منم میلی به زندگی ندارم. حرفامو می فهمی؟

 
 رها سر تکان داد. سهیل لبدند زد.

 
 پس یه امشبو بذار مال خودم و خودت باشه. گور بابای دنیا. خس؟ -
 

 رها لبدند نصفه نیمه ای زد.
 
 می خواستم شام بریم خونه مامانم. -
 

 ش را از روی کانتر برداشت و گفت:سهیل وسایل
 
شم میریم خونه  - شام می برمت بیرون. بعد ساوت دیگه میام و بعد  یکی دو 

 مامانت. اون وقت اگه خواستی شس بمون.
 
 نه! نمی تونم بمونم. -



 
 بدون من خوابت نمی بره، نه؟ -
 
 تو که می دونی حال منو. پس چرا می پرسی؟ -
 
 بدم. اگه گذاشتی؟ خواستم یه کم به دلم حال -
 
 بی مزه! -
 

سهیل با خنده به سمت در رفت. رها تا پشت در همراهش رفت. سهیل قبل از 
 باز کردن در مکث کرد و آرام گفت:

 
 یادت نره چی گفتم. باشه؟ -
 

شه“رها  شید و خداحافظی کرد. ” با صورتش ک ست به  سهیل د آرامی گفت. 
ه ا  را روی مبل انداخت. بعد از رفتن ستتهیل به ستتالن بازگشتتت. تن خستتت

نگاهی به دور تا دور خانه انداخت. دل کندن حتی از این خانه ستتدت بود اما 
آن قدر در این مدت اذیت شد که هیچ دل بستگی نتواند پای رفتنش را سست 
شت. آن  شد. حق دا سهیل در ذهنش تکرار  شت حرف های  کند. کمی که گذ

مرد دیگری بود به جای نواز   قدر آشتتفته و نامرتس شتتده بود که شتتاید هر
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کردن، ستتر  هوار می کشتتید. بلند شتتد و به ستتمت حمام رفت. دیگر داخل 
حمام هم زیاد نمی توانستتت بماند. ستتریع دو  کوتاهی گرفت و حوله به تن 
بیرون آمد. لباس هایش را روی تدت انداخت و خود  مقابل آینه ایستتتاد. 

زمش را کشید که تلفن زنگ خورد. چشم هایش را باز و بسته کرد و کشوی لوا
با دیدن شتتماره حماد مکث کرد. روزی همه پشتتت و پناهش بود و حاال حتی 
می ترسید جوابش را بدهد. با این حال وسایلش را رها کرد و روی صندلی میز 
آرایش نشتتستتت. کمی به گوشتتی نگاه کرد تا باالخره تردید را کنار گذاشتتت و 

 جواب داد.
 
 سالم! -
 

 ام و دلگیر او را شنید.صدای آر
 
 سالم خواهر بی معرفت من. حاال دیگه باید منتتو بکشم تا جوابمم بدی؟ -
 

 ب ش به گلویش پرید.
 
 …ببدش حماد. به خدا  -
 
 درکت می کنم وزیزم، اما تو هم درک کن من هر چی میگم به خاطر خودته. -
 



 اشکش چکید.
 
 دست بدم. بچه من که از دست رفت. نمی خوام سهیلم از -
 
 قرار نیست این اتفاق بیفته. من نمی ذارم تا جواب آزمایش نیومده بفهمه. -
 
 احتیاجی به هیچ آزمایشی نیست. -
 

 حماد است فاری گفت و شیطان را لعنت کرد.
 
 رها مجبورم نکن بدون رضایت خودت به زور بکشمتون آزمایشگاه. -
 
 …سهیل بفهمه  -
 
هت میگم نمی ذارم فعال ب - به حرف من ب نداری.  مه. رها از چیزی خبر  فه

 گو  بده بذار مدرک دستت باشه.
 
 واسه ثابت کردن چی آخه؟ -
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این که ادواهای یه ووضتتی نمی تونه پایه زندگیتو شتتل کنه. دستتت رو نقطه  -
بدی گذاشتتته. قبول کن وزیز دلم. ستتهیل ثابت کرده که همه جوره پای تو و 

 زندگیتون وایساده.
 
 حماد اما تا حاال بحث تهمت به حریم زندگیمون وسط نبود. وایساده -
 
 گو  کن رها. -
 

 رها پشت دستش را به گونه خیسش کشید و گفت:
 
 امشس میایم اون جا، اما حماد تا یه ماه دیگه ما داریم میریم. -
 

 حماد نفس ومیقی کشید و گفت:
 
از شتتس یه قرار بستتپار  به من. خودم االن باها  تماس می گیرم و تا قبل  -

 باها  می ذارم. نمی خوام باز با تعلل ما یه قدم سورن جلو قبال بیفته.
 

شید. دیگر نمی  سرکه می جو سیر و  شد. دلش مثل  شی را قطع کرد و بلند  گو
بد  را نمی  که  توانستتتت درستتتت و غلط را از هم تشتتدیص دهد. حماد 

 خواست.
 



سریع لباس پوشید اما  شک نکردبا لرزی که به تنش افتاد  ه هنوز موهایش را خ
شار آورد اما  شنا بود. کمی به م ز  ف شماره آ بود که دوباره تلفن زنگ خورد. 
این روزها گیج تر از آن بود که بدواهد شتتماره ای را به خاطر بیاورد. بعد از 
شود.  شت تا خیلی نگران  شماره را ندا سی  شماره خانه هم هر ک ووض کردن 

 باالخره جواب داد.
 
 !بله -
 
 مثل این که تو هم دلتنگم شدی. شماره مو شناختی که جواب دادی، نه؟ -
 

نفس در ستتینه ا  حبس شتتد. در این چند هفته مدام اطرافش را نگاه می کرد 
سی  شد. ک صل می  شود زمین و زمان به هم و ست پنهان  اما او وقتی می خوا

ست لحظ شد. در سر بزنگاه پیدایش می  ست ردی پیدا کند.  ی که اتنمی توان
سر می رسید تا خیال آرامش را هم حرامش  سورن  رها به آرامش فکر می کرد، 
صدایش هم کار وزرا یلش را راحت  شت.  شک دا کند. این روزها به آدمیتش 

 می کرد.
 
 چرا ساکت شدی؟ -
 

 با صدایی ب ش آلود و پرنفرت گفت:
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 ازت متنفرم سورن. اون قدر که آرزوی مرگتو دارم. -
 

 گفت:سورن آرام 
 
با این همه لجبازی کار به جایی نمی بری رها. می دونی وقتی صتتدات می  -

 …لرزه و چشمات خیس میشه 
 
خفه شتتو. تو چی هستتتی ستتورن؟ کی هستتتی؟ واقلی؟ دیوونه ای؟ تمام  -

 زندگیمو به هم ریدتی. اصال آدمی؟ به خدا نیستی. دیگه آدمم نیستی.
 

 حر  و کینه به صدای سورن بازگشت.
 
ه نیستم. دیگه نیستم. آدمیتو با وشق تو خاک کردم. قصه با تو بروکس شد. ن -

سر زندگیم آوردی و بعد زدی به چاک، ولی تاوان دور زدن  ستی  هر بالیی خوا
 قیم سمت بدبدتیه!م*س*تمن 

 
آرزشتتو به گور می بری. نمی تونی زندگیمو از هم بپاشتتی. اصتتال هر کاری  -

 صمیم درستم پشیمون نمی شم.کردم خوب کردم. بمیرم هم از ت
 
 حتی اگه سهیل جونتم بره وردست بابات زیر خاک؟ -



 
 رها الل شد. قلبش در گلویش می زد.

 
سش داری رها؟ من که باور نمی کنم. منم یه روز خیلی  - شد؟ انقدر دو چی 

 دوست داشتی. یادته؟
 

 با گریه گفت:
 
ات تو. نمی ذارم به وشتتقو تو زندگی با ستتهیل یاد گرفتم و نفرت از خاطر -

 سهیل آسیس برسونی. نمی تونی این کارو بکنی.
 
وقتی ستتر وشتتق تو رو بریدم، بریدن ستتر آدم واستتم مثل آب خوردن راحت  -

 شده.
 
بس کن ستتورن. چی از جون منو زندگیم می خوای؟ بگم غلط کردم راحتم  -

 می ذاری؟ بگم ببدش دستتت از ستترم برمی داری؟ تو رو خدا بذار زندگیمو
 بکنم.

 
 دیگه نه رها. حاال دیگه از خودت هیچی نمی خوام. -
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 پس گورتو از زندگیم گم کن! -
 
میرم اما قبلش تکلیف جواب این آزمایش و اون بچه ای که نتایج میگه مال  -

 من بوده روشن میشه.
 

تن رها یز کرد. دروغ می گفت.. مزخرف می گفت. محال بود. هنوز آزمایشی 
 نداده بودند.

 
خودتم خوب می دونی مزخرف میگی. خوب می دونی من هیچ ربطی به تو  -

 ندارم.
 
دیگه این جا رو اشتتتباه کردی وزیزم. خوب فکر کن. حتما یادت میاد چی  -

 بینمون گذشت.
 

 گریه ا  شدیدتر شد.
 
اون دو ستتاوت من تو خونه تو هیچی نفهمیدم. چیو می خوای باها  ثابت  -

 فقط خودتو نابود می کنه.کنی؟ یه ادوای پوچو که 
 

سورن خندید. دل رها به در به دری افتاد. خنده ا  قهقهه ی خود شیطان بود. 
االن ابلیس کجا ایستتتاده بود. هلهله می کرد و کف می زد برای بنده ا . برای 



همان مدلوقی از جنس خاک که حاضر نشد مقابلش سجده کند و محکوم به 
م خورد آتش تنش را به جان آدمیت بیفکند. باخت شد. همان فرشته ای که قس

ساخت.  شتناک خواهد  سی وح ست آتش و خاک تندی شاید آن زمان نمی دان
 ُبتی که خوِد شیطان ستایشش خواهد کرد.

 
شدن بس بود. می دونی رها! حاجی  - ساوت برای یک ومر خاطره  همون دو 

 تاد. یهخوب منو شتتناخت. راستتتت میگی. فهمید با کی در افتاده که پس اف
سنامه ُپر، هنوز  شنا صد فکر کن بود و می دید که دختر وزیز کرده ا  با یه  در

 معشوقه وشق قدیمیشه.
 

 انگشتان پای رها یز کرده بود. انگار جانش کم کم داشت باال می آمد.
 
 …رذِل ووضی! با یه مشت حرف مفت  -
 
تیجه می اگه حرف مفته چرا دادا  خو  غیرت و مهربونت دنبال اثبات ن -

 دوه؟ آزمایشی که االن جوابش تو دست منه.
 
 واسه آش الی مثل تو جعل یه برگه آزمایش کاری نداره! -
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شت بود. نداد  - ست دادا سی دیش د صدای تو رو هم حتما جعل کردم، نه؟ 
سری کامل آزمایش از اون بچه و من  گو  بدی؟ ویبی نداره. کپی دیگه   با 

ا کستتی ندیده بری بر  داری تا شتتاید قول و پشتتت در خونه ته. می تونی ت
قرارمون یادت بیاد. اگه بازم یادت نیستتت برات تداوی کنم چی گذشتتت. یه 
مانتوی ستترمه ای تنت بود. وقتی اومدی تو خونه اون قدر گرمت بود که اگه 
دستتتاتو نمی گرفتم تو تنت پاره   کرده بودی. یه دکمه   تو دستتت من جا 

 … لت کردم خودت پیش قدم شدی تا موند. وقتی تو اتاق ب
 

 با تمام توانش جی  زد:
 
 خفه شو! -
 

شد و باز زمین  سط خانه پرت کرد. تمام تنش می لرزید. بلند  گوشی تلفن را و
خورد. توانی در زانوهایش نمانده بود. خود  را سمت کمد کشید. مثل دیوانه 

مانتوی ستترمه ای ها مانتوهایش را از چوب لباستتی ها پایین کشتتید. با دیدن 
بار از دستتتش افتاد. باالخره مانتو را  دستتتت هایش باال رفت اما مانتو چند 
شده بود.  ست  س شش  برگرداند. دکمه اولش نبود و دو دکمه بعد انگار در اثر ک
ستش افتاد و  شده بود. مانتو از د شیده  شدن از دو طرف ک صد پاره  گویا به ق

سبید. ا صورتش چ ست های یز زده ا  روی  سش ” خدا!“ز ته دل نالید د نف
 ”خدا!“داشت تمام می شد. گریه کرد و زمزمه کرد 

 



سر  را میان دست هایش گرفت. از شدت آشفتگی، حالش رو به جنون بود. 
تهوع داشت. موهایش را میان پنجه هایش گرفت و از دو طرف کشید. به دنبال 

م ز  فشتتار  خاطره ای می گشتتت اما پیدا نمی شتتد. همه چیز ستتیاه بود. به
آورد. روی زانو دور خود چرخید. گیج و منگ و دیوانه. یک دفعه از جا پرید. 
برگه های آزمایش و آن سی دی کجا بود؟ شالی به سر  کشید و به سمت پله 
ها دوید. تمام مسیر تا در ورودی خانه را یک نفس دوید. در را که باز کرد نفس 

ست روی  سوخت. د سینه ا  می  شت و با نفس می زد.  شش گذا قلس پر تپ
چشم هایی خیس اطراف را نگاه کرد. کوچه خالی بود. هیچ نشانی از ادواهای 
سورن را لعنت کرد. نگهبان با  سبید و  سورن نبود. با گریه مقابل دهانش را چ
دیدن حال به هم ریدته او به طرفش رفت. رها داخل آمد و نگهبان در را بست. 

 با دلسوزی پرسید:
 
 انم چیزی شده دخترم؟رها خ -
 

به ستتمت مرد برگشتتت. موهای خیس و تن تازه آب خورده ا  میان ستترمای 
صورتش  شالش را روی  شه  سوزاند. گو ستدوان هایش را می  سفند ا اواخر ا

 کشید و با حالی خراب پرسید:
 
 کسی به شما یه بسته نداده؟ ندیدید؟… این جا  -
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 ایناها ! چرا اتفاقا تا زنگ زد من پشت در بودم. -
 

با دیدن ستتارا میان حیاط پاهایش به زمین چستتبید. باد تندی شتتروع به وزیدن 
سد. چهره  سارا باال آمد تا جان به گلوی رها بر ست  سته زرد رنگ در د کرد. ب
سبید. نگهبان نگاهی به  شم هایش چ صم دختر به چ شم های پر خ کبود و چ

به ستتمت اتاقش رفت . بهتر بود کستتی در حال غیر وادی آن دو کرد و فورا 
 جریان قرار بگیرد.

 
 سارا چند قدم پیش رفت و با پوزخند تمسدر آمیزی گفت:

 
 چیه؟ قرار بود خودت بری از  بگیری که نصیس من شد؟ -
 

شان  شی ن ست واکن ساکت نگاهش می کرد. نه این که بدواهد. نمی توان رها 
سارا یک دف شت.  شنید اما قدرت حرکت ندا سته را به دهد. می دید و می  عه ب

طرفش پرت کرد. بستتته به صتتورت رها خورد و روی زمین افتاد. نیمه باز بود. 
ست و دروغش  سی آن را باز کرده و محتویاتش لو رفته بود. را یعنی قبل از او ک
مهم نبود. مهم آبرویی بود که میان این باد ستتدت مثل یک برگ خشتتکیده می 

اده از بستتته نگاه رها را روی خود  چرخید تا از بین برود. ستتی دی بیرون افت
 نگه داشت. سارا با ب ش و حر  و نفرت گفت:

 



وقتی گفت باهات رابطه داره، جی  زدم. فحشتتش دادم. وقتی گفت نقشتتته  -
جفتتون بوده تا به من نزدیک شتته و بتونه روی اطمینان بابام کار کنه تا ثروتشتتو 

ست بیاره تا مرز مرگ رفتم اما باور نکردم.  شت قر  ریدتم تو حلق به د یه م
خودم، بلکه بمیرم. خفه خون گرفتم و باور نکردم تو به داداشتتم خیانت کردی. 

نشتتم و  ت*ح*ر*ی*کگفتم حرف مفته، چرته. رها پاکه. ازت دور موندم تا 
وقتی این سی دیو گو  دادم … باز مزخرف نگم اما وقتی امروز رسیدم و دیدم 

 و اون آزمایشا.
 

  رفت.صدای سارا باال
 
شتی و خودتو به مو   - شی رها؟ اون بچه رو ک ستی انقدر کثیف با چطور تون

مردگی زدی که چی ثابت بشتتته؟ این که مظلومی؟ معصتتومی؟ خوب نقش 
شتر  سم. نمی ذارم بی شو من می نوی سکانس پایانی این نمای بازی کردی. منتها 

 با آبرو و وشق داداشم بازی کنی.
 

ست مثل شایش می کرد.  رها مات و مبهوت در ستاده و تما سر پا ای یک ُمرده 
 سارا این بار با فریاد گفت:

 
شق قدیمی کرد! از بودن تو  - شت که دلت هوای و ست کم گذا سهیل چی وا

ستادی؟ که هنوز زنده  صاف ای شرم نمی کنی که هنوز  چهار دیواری این خونه 
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و  خونه پدری منای؟ برو گمشو. تا داداشم نیومده برو بمیر! حیفه بدواد زمین 
دستتت های ستتهیل به خون کثیف تو آلوده بشتته. گمشتتو تا ستتهیل نیومده و با 
دیدنت بیشتتر خم نشتده. الیق مردن نیستتی و اال خودم چاقو میدم دستتش تا 
سه که زمین و زمان از این به بعد لعنتت کنه و آب  شاهرگتو بزنه. همین برات ب

 دهن تو صورتت بندازن.
 
 چته سارا؟ -
 

ص شت. پلک های رها لرزید. از بیرون این دنیا با  سارا برگ سیمین،  دای بلند 
صتتدایی می آمد. انگار کستتی بر طبل رستتوایی می کوبید. الل ماند تا بگوید 

آرام. در مورد نجابت یک زن انقدر بلند جار نزنید. هیس! آبرویش … ستتاکت 
ست. جار شد مرگش حتمی ا ست و آبرو و زندگی. نبا چی های را نریزید. زن ا

بی رحم چه چیز را جار می زدند. تنش می لرزید. این باد سرد بود اما لرزشش 
از گرد باد سیاهی بود که االن وسط معرکه ا  طعمه ای جز آبروی رها و حرا  

 کردن وشقش نبود.
 

 سارا با گریه گفت:
 
 هیچی مامان. از چهره ی یه آش ال نقاب افتاده. همین! -
 



ده ستتیمین میان وروس و دختر  چرخ خورد. شتتوکه نگاه آشتتفته و ترس خور
شونت  سیمین با خ ساختمان برود که  ست به طرف  سارا می خوا شده بود. 

 بازویش را کشید و تشر زد:
 
یاد و میگی. زود مثل  - نت م که هر حرف مفتی تو ذه نت نزدم  حاال تو ده تا

 نم.معلوم کبچه آدم از رها وذرخواهی کن و بعد گمشو برو تو خونه تا تکلیفتو 
 

 سارا دستش را پس کشید و از زور حر  پا به زمین کوبید.
 
 اونی که باید خجالت بکشه من نیستم. اونی که غلط اضافه کرده من نیستم. -
 

 سیمین با صورتی برافروخته داد زد:
 
 خفه شو سارا. -
 

 به سمت رها رفت و بازوهای خشک شده ا  را گرفت.
 
شم. بیا برو بزن تو دهنش تا  - ستش بیاد رها. من ناراحت نمی  ساب کار د ح

شه و  سهیل از دندونای دخترم مهم تره. اون قدر محکم بزن که کال الل  آبروی 
 هر یاوه ای نبافه. بذار یاد بگیره با هر کسی چطوری باید صحبت کنه.
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تنها حرکت رها لرز  ناخوداگاه تنش بود. نگاهش میان آن برگه های آزمایش 

 ه رنگ بود. سیمین محکم تر تکانش داد.و سی دی سیا
 
با توام دختر. چرا ستتاکت شتتدی؟ یه چیزی بگو تا این دختره خیره ستتر الل  -

 شه.
 

 سارا با گریه و داد گفت:
 
یا رو  - پاک هم بشتتته بوی تعفنش دن ند پر رنگش  گه. این گ نداره ب چیزی 

 برداشته.
 

 پیچید. در خانه با شتاب باز شد. صدای بلند سهیل در گو  رها
 
 چه خبره این جا؟ -
 

زانوهای رها تا شتد و روی زمین نشتستت. ستیمین مات نگاهش کرد. ستهیل 
نزدیکشان شد و کنار رها نشست. صورت یز زده او را به سمت خود برگرداند. 

 رها فقط بی صدا نگاهش کرد. سهیل سر بلند کرد و وصبی و واصی داد زد:
 
 سارا؟ چته که صدات تا اون سر دنیا میاد -



 
 از زنت بپرس که خوب یاد گرفته خودشو به مو  مردگی بزنه. -
 

 رنگ از رخ سهیل پرید.
 
 …حرف دهنتو بفهم تا  -
 
 تا چی؟ تا کی می خوای خودتو به کوری بزنی سهیل؟ -
 

 تا سهیل صاف ایستاد، مادر میان دختر و پسر  ایستاد.
 
 داره حرف مفت می زنه. ولش کن مامان جان! -
 

 بسته را جمع کرد و باال گرفت. سارا
 
بیا آقا ستتهیل. بیا بزن تو دهن من، اما اول یه نگاه کن ببین اونی که الیق تمام  -

قد مقابلش ایستتتادنه منم یا اونی که زندگیتو کرده حرف و حدیث مجلستتای 
 مردم.
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چهره ستتهیل جمع شتتد. لس به هم فشتترد و به ستتمت ستتارا رفت که ستتبحان 
 سر کشید و رو به سارا بلند گفت: پیراهنش را از پشت

 
 زبونتو جمع کن برو تو. -
 

 سارا با بی پروایی داد زد:
 
 نمی رم. تا باور نکنید این چه آدم کثیفیه نمی رم. -
 

 سهیل داد زد:
 
 خفه شو سارا. خفه شو تا خودم گردنتو نشکستم بی آبرو. -
 
 …واسه تو اگه آبرو مهمه  -
 

ز مادر  خورد به گریه آمیدت. بستتته را ستتمت باقی حرفش با تو دهنی که ا
 سهیل پرت کرد و گفت:

 
اگه خفه کردن من چیزی از این بی آبروییت کم می کنه من خفه میشتتم ولی  -

 نذار نفس حرومی تو این خونه بیاد و بره.
 



شت. با ناباوری به رها نگاه  سته را بردا شد و ب سهیل خم  سمت خانه دوید.  به 
 کرد.

 
 ها؟اینا چیه ر -
 

 بازویش را کشید و بلند  کرد.
 
 این آزمایشا چیه؟ -
 

سمت خانه رفت.  شید و به  ست رها را ک شید اما او د سهیل را وقس ک سبحان 
 سبحان خواست سد راهش شود.

 
 گو  بده ببین من چی میگم سهیل بعد برو. -
 

ا راما سهیل آن قدر پر بود که جا برای حوصله نداشت. سبحان را کنار زد و رها 
 پشت سر خود  کشید.

 
ستاد و  سبحان لرزاند. میان راه پله ای صدای به هم خوردن در زمین را زیر پای 

 فورا تلفنش را بیرون کشید.
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 الو، حماد کجایی؟ -
 
 فروشگاه. چیزی شده؟ -
 
 این مرتیکه بی همه چیز کجاس؟ -
 
 سورن؟ -
 
 آخر؟ پس پدر جدشو میگم? از خود بی همه چیز  خبر پیدا نکردی -
 
 نه! مگه اون مار خودشو به کسی نشون میده. چی شده حاال؟ -
 
 تمام مدارکی که دستت بود واسه سهیل فرستاده. -
 

گفتن حماد ” یا خدا“ستتبحان صتتدای افتادن چیزی را از پشتتت گوشتتی میان 
 شنید.

 
 ِکی؟ -
 



شانس آوردیم نگهبان به من زنگ زده ولی می دونی  - امروز. من خونه بابامم. 
شر  شو بیا تا یه  شم. بد جوری قاطی می کنه حماد. پا سهیل نمی  تنها حریف 

 دیگه به پا نشده. بدو!
 
 اومدم. تا چند دقیقه دیگه اونجام. -
 

صدا  سهیل را  ضربه آرام به در زد و  سهیل رفت. چند  شت در خانه  سبحان پ
ا ه کرد اما جوابی نشنید. آشفته دست به سر و صورتش کشید و به در خانه آن

 نگاه کرد. سیمین با حالت دو از پله باال آمد و با اضطراب گفت:
 
 چه خبره این جا؟ -
 

 سبحان با حر  گفت:
 
 از اون دختر احمق و زبون نفهمت بپرس! -
 
 یعنی چی؟ اصال رها چی کار کرده؟ -
 

 سبحان با لحظه ای مکث از پله ها پایین رفت. سیمین دنبالش رفت و گفت:
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 کجا؟ -
 

قیم به ستتمت اتاق ستتارا رفت. بی آن که در بزند م*س*تبی جواب  ستتبحان
ست به در کوبید و  صبی با کف د سبحان و شید اما در قفل بود.  ستگیره را ک د

 داد زد:
 
 باز کن این وامونده رو سارا. -
 

 وقتی دید جوابی نمی گیرد با مشت به در کوبید.
 
 وونه م کردی!تا نشکستمش باز کن سارا. به قرآن به حد کافی دی -
 

 سارا کوتاه آمد و در را باز کرد. با پرخا  گفت:
 
 اونی که باید جواب پس بده من نیستم. -
 

 سبحان انگشت مقابل چشمش گرفت و گفت:
 
شه و اال خودم لهت می کنم. آدرس این مرتیکه  - دوا کن گندی که زدی پاک 

 رو بده به من.
 



 چه آدرسی؟ -
 
 داری. زود! آدرس سورنو. هر چی که از  -
 

 سارا رو برگرداند و گفت:
 
 …من کاری با اون ندارم. مگه شماها رد صالحیتش نکردین و  -
 

 سبحان بازویش را کشید. آخ سارا در آمد و با جی  گفت:
 
 دستم له شد دیوونه. برو از زن داداشت بگیر. بهتر از  خبر داره. -
 

 سبحان هوار زد:
 
دندوناتو تو دهنت خورد کنم نفهم. وقتی یه کاری نکن به جای ستتهیل من  -

سط. حاال مثل بچه آدم  صه چیه غلط کردی خودتو انداختی و ستی ق نمی دون
 جوابمو بده.
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سارا واقعا ترسید اما قبل از این که حرفی بزند صدای شکسته شدن وسیله ای 
از طبقه باال آمد. سبحان به سقف نگاه کرد. سیمین محکم تو صورت خود  

 هم بیرون دویدند.زد و با 
 

**** 
 

رها با ترس و لرز به لس تاب و آینه متالشی شده اتاق نگاه کرد. نفسش داشت 
تمام می شد که کا  می شد. بلکه آن صداها از ذهنش پاک شود. تا سهیل به 
طرفش رفت بی اراده کمی وقس کشتتید اما ستتهیل بازویش را گرفت و بلند  

صدایش آرام بود اما می لرزید ص. مثل مردمک کرد.  شمانش میان ر*ق* ان چ
دریایی از خون و غیرت و تعصس. هر تپش قلبش میان یکی از آن مویرگ های 
صورت او رفت که  سمت  ستش به  شد. د شک  شد. ا شد. ب ش  سرخ کم 

 سهیل سر پس کشید و فقط با خواهش گفت:
 
به جون  - غه.  یه. درو نا ستتتاختگ یه چیزی بگو. فقط بگو ای حرف بزن رها. 

 ت قسم نمی ذارم زنده بمونه. تو فقط بگو دروغه.خود
 

لس هایش تکان می خورد اما جز اصتتواتی نامفهوم چیزی از میان لس هایش 
بیرون نمی آمد. سهیل رهایش کرد که او روی تدت افتاد. سهیل با کف دستش 

 به پیشانی ا  کوبید و داد زد:
 



 پس چرا الل شدی رها؟ -
 

انه می شتتتد. یک دفعه با زانو روی تدت چرخی دور خود  زد. داشتتتت دیو
سهیل بازوهای او را  سبید.  شید و به تا  تدت چ ست. رها جی  خفه ای ک ش ن

 چسبید و گفت:
 
 تو خونه ا  رفتی؟ -
 
 …به خدا … من … سهیل  -
 

 سهیل با التماس نگاهش کرد.
 
 بگو. -
 

 رها به گریه افتاد و سر  پایین خم شد.
 
م نیستتت. من اون حرفا رو نزدم. ستتهیل به خدا هیچی نمی دونم. هیچی یاد -

… 
 

 با سکوت سهیل سر بلند کرد. میان گریه به لباس او چسبید.
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به خدا من نرفتم. نمی دونم چی شده سهیل. می خواد زندگیمونو خراب کنه  -

 …. می خواد 
 
 پس خودتم به اون بچه شک داری. -
 

یه ا  بند آمد. با ناباوری صتتدای ستتهیل که لرزید انگار تمام دنیا لرزید. گر
 نگاهش کرد.

 
 نه! باور نکن. باور نکن سهیل. -
 

ستتهیل با مشتتت به تا  تدت زد و تا خواستتت برود رها با التماس دستتتش را 
 گرفت.

 
 نرو سهیل. تو رو خدا گو  کن. -
 

سش زد که رها روی زمین افتاد. هنوز بدنش بابت ومل درد می  سهیل چنان پ
نگار ستتهیل اصتتال نشتتنید. صتتدای کوبیدن به در را تازه کرد. آخی گفت اما ا

شنید. تا در را باز کرد. سبحان داخل پرت شد. اهمیتی نداد و خواست برود که 
 حماد دستش را کشید.

 



 سهیل گو  بده. -
 

 سهیل با نگاهی طوفانی اما لحنی آرام گفت:
 
 آرومم. آروِم آروم. فقط بذارید االن برم. -
 

 را گرفت.سبحان طرف دیگر  
 
 …این جوری که  -
 

اما سهیل هر دو را پس زد و از پله پایین دوید. نمی توانست توجیحی را بشنود 
که بیشتر لبه ی پرتگاه بی آبرویی هلش می داد. حماد به سمت اتاق رفت. رها 
تا چشتتمش به او افتاد بلند زیر گریه زد. تا قیامت هم گریه می کرد آبی که از 

 زمین ریدت جمع شدنی نبود. رف نجابتش روی 
 

کستتی به گرد پایش هم نرستتید. ستتبحان دنبالش دوید اما فقط صتتدای جی  
 الستیک های ماشین را در پیچ اول کوچه شنید و بس.

 
 حماد روی زانو مقابل رها نشست و گفت:
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 بلند شو ببرمت خونه خودم. -
 

یرون می نگاه خیس و پر ترس رها باال آمد. صتتتدایش به زحمت از گلویش ب
 آمد.

 
 خونه ی تو واسه چی؟ مگه خودم خونه و زندگی ندارم؟ -
 

 حماد پلک هایش را به هم فشرد و نفسی گرفت.
 
 گو  بده به من. -
 

شدت درد  شد. پهلوها و دلش از  ست لس تدت گرفت و از روی زمین بلند  د
رو به انفجار بود، اما هیچ کدام از دردهایش مقابل دردی که در چشتتم های 

هیل دید، نفس گیر نبود. باید می ماند. حتی اگر می مرد. باید ثابت می کرد. س
سر ببرند و با دست  نمی گذاشت راحت زندگی و وشقش را مقابل چشمانش 
و پایی بی جان فقط تماشتتا کند. به ستتهیل برای ماندنش التماس می کرد. به 

 ی ندارد.گ*ن*ا*هپایش می افتاد. باید باور می کرد که او 
 
 هیچ جا نمیام. سهیل بر می گرده. -
 



رها! چرا متوجه نیستتی؟ مشتکل ستاده ای نیستت. باید با ستهیل حرف زد.  -
بهش فرصتت داد. بذار روی وقل و فرصتت پیش بریم که مثل االن پشتیمونی 

 بار نیاره.
 

رها به وسایل در هم ریدته و شکسته میان اتاق نگاه کرد. اشکش سرازیر شد. 
زیر هجوم این حرمت شکنی ها داشت دفن می شد. اشک  تمام خاطره هایش

هایش ستترازیر شتتد. چرا می گفتند مرگ ستتدت استتت؟ مرگ در آن لحظات 
 قشنگ ترین آرزویش بود. شاید چیزی شبیه معجزه.

 
با دستی لرزان پتو را کنار زد و در جای همیشگی سهیل روی تدت خزید. اگر 

او می شتتد، ترجیح می داد  ستتهمش از وشتتق همین وطر به جا مانده از تن
 خود  به پیشواز مرگ برود.

 
صدایش  ست این گونه رهایش کند.  حماد حال بد او را می فهمید اما نمی توان
زد، اما جوابی نگرفت. ستتبحان ترجیح داد وارد اتاق نشتتود و از بیرون حماد را 

 صدا زد. حماد کالفه و سر درگم بیرون رفت. سبحان سری تکان داد.
 
س - سبه به حرف گو  نمی من  سم. االن زمین و زمان به هم بچ شنا هیلو می 

ده. بذار رها بمونه بلکه برگرده و خودشتتون با هم حرف بزنن. زن و شتتوهرن، 
 زبون همو بهتر می فهمن.
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 …اما تو این شرایط  -
 
آخر دیوونگی ستتهیل همین جا بود. مطمئن با  اگه می خواستتت واکنش  -

 ود نه دو ساوت دیگه.بدتری نشون بده، االن ب
 

 صدایش را پایین آورد و با احتیاط نگاهی به اتاق رها انداخت و گفت:
 
فقط نگران اینم تصتتادف نکنه یا آدرستتی از اون بی شتترف داشتتته باشتته و  -

 سراغش بره.
 

 حماد دست میان موهایش کشید و آشفته گفت:
 
 بکشه.دست، دست کردیم سبحان. نباید می ذاشتیم کار به این جا  -
 
حاال که شد. اون بی همه چیز اون قدر مهره هاشو ماهرانه چیده که نقص تو  -

شه زودتر ومل می  شه ای داره و همی شه حریف چه نق ست. بو می ک کار  نی
 کنه.

 
 میشه به منم بگید چه خبره این جا؟ -
 



ضطراب و ناراحتی  شت. با ا سیمین برگ سمت  سبحان و حماد با هم به  سر 
رد. حماد دستتتی به صتتورتش کشتتید و ستتر پایین انداخت اما نگاهشتتان می ک

 سبحان گفت:
 
 یه سوء تفاهمه که حل میشه! -
 
چه ستتوء تفاهمی که ستتهیل همیشتته آروِم منو با اون حال از خونه بیرون می  -

 فرسته؟
 

 سبحان با حرصی فرو خورده گفت:
 
 بریم پایین در جوار دختر محترم و بی فکرتون توضیح میدم. -
 
 ولی من ترجیح میدم رها خود  توضیح بده. -
 

 تا به سمت اتاق رها راه کج کرد حماد مقابلش ایستاد و گفت:
 
خواهش می کنم خانم ابهر! االن وقت مناستبی برای حرف زدن نیستت. من  -

 خودم براتون رفع شبهه می کنم.
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به حال آشتتفته و  به هم فشتترد. بی توجه  با حر  و دلدوری لس  ستتیمین 
 س مرد جوان گفت:نامناس

 
 بیدود نبود که دلم راضی به این وصلت نمی شد. -
 

 سبحان وصبی گفت:
 
 مامان میشه خواهش کنم بری پایین تا حرفاتون یه شر تازه درست نکرده؟ -
 
شتترو که انگار یکی دیگه درستتت کرده. فقط امیدوارم داغ نشتته و بچستتبه به  -

شم  شونی آبرومون. هر چند که تا همین االن شده پی کلی از کف آبرومون حرا  
 و نفهمیدیم.

 
بس می کنی مامان؟ قضاوتتون باشه بعد از این که در جریان همه چی کامل  -

 قرار گرفتید.
 

ستتیمین با نگاهی پر خشتتم به خانه و دو مرد جوان پا تند کرد و بیرون رفت. 
حماد دست پشت گردنش کشید و باز سر پایین انداخت. سبحان شانه ا  را 

 رد و با لحنی دلجویانه گفت:فش
 
 …شرمنده حماد! اوضاع یه دفعه به هم ریدته و  -



 
 حق دارن! -
 

 سبحان نفس ومیقی کشید و گفت:
 
 خودت پیش رها بمون. من برم ببینم چه میشه کرد. به خدا گیج گیجم! -
 
با خانمم تماس می گیرم بیاد. فقط تو ببین می تونی از خواهرت یه آدرس یا  -

به درد بدور از ستتورن پیدا کنی. دیگه نمی شتته منتظر موند که گردباد  نشتتونه
بعدیو ِکی می فرسته سمتمون. می ترسم با سهیل تماس بگیره. اون موقع دیگه 

 نمی شه چیزیو درست کرد.
 
 خیلی خس. پایین منتظرتم. -
 

حماد تشکر کرد و سبحان رفت. در که بسته شد صدای گرفته رها نگاه حماد را 
 سمت خود کشید. به دیوار تکیه داده بود.به 
 
 کا  می ُمردم و نمی دیدم که به خاطر من سرت پایین میفته حماد! -
 

 حماد به طرفش رفت. سر او را ب ل گرفت و ب ش هزار تکه رها باز شکست.
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 دوا کن رها. درست میشه. -
 
 اگه سهیل نباشه می خوام دنیا هم نباشه. تو رو خدا پیدا  کنید. -
 

 حماد چشم هایش را بر هم گذاشت و گریه رها سنگین تر شد.
 

**** 
 

حالش خراب بود. مدام آن مکالمه ضتتبط شتتده مثل یک زمزمه وذاب آور در 
شید و  شیه خیابان ک شین را با حالتی نامتعادل به حا شد. ما شش تکرار می  گو

ی تتوقف کرد. سر  روی فرمان افتاد. صحنه هایی از شروع زندگیشان تا ساو
پیش در صفحه ذهنش تکه تکه به هم می چسبید. گاهی پس زده شدن، گاهی 
اشتتتیاق، گاهی گریه و گاهی خنده شتتان با هم. اما همه جا یک ستتایه دنبالش 
بود. ستتایه ای از حضتتور یک غریبه. غریبه ای که امروز حریم امن خانه ا  را 

طن پاک ب به رگبار تهمت و حرمت شتتکنی بستتته بود. کثافت کشتتیده بود به
شت.  زندگی که رگ و ِپی ا  را با گوشتت و خون ستاخت و ستر پا نگهش دا
یک تیر از کینه ستتر رستتید و درستتت به ستتینه این حریم اصتتابت کرد. بیرون 
شت از کودکش.  صاویر ریز و در شت. ت شت. توانش را ندا شیدنش درد دا ک

مد. این جان کندن نتیجه باال نمی آ ما  تا گلویش پیشتتروی کرد ا کدام  جان 
ش بود؟ نبضتتش دل می زد. جریان خون در رگ هایش انگار تندتر گ*ن*ا*ه



از حد معمول بود.صتتد ای شتتریان های قلبش هم در آمد و به ناله افتاد. گرم 
صال حال دنیا را نمی فهمید. حال خود  را نمی فهمید. فقط  سرد بود. ا بود. 

ستانی که بی رحمانه هولش می  ستانی از یک دره ی ومیق می دید و د دهند. د
جنس ناپاک تهمت. درد وجیبی در وجود  ستتر برداشتتت. احستتاس خفگی 
کرد. گوشتتی ا  مدام زنگ می خورد. اوتنا نکرد. پیاده شتتد. هوا ستتیاه بود. 
سنگین بود. زمین دور خود می چرخید. سرگیجه داشت اما انگار زمان محکم 

از آن جهنم  به ستتاوتی پیش چستتبیده بود و رهایش نمی کرد. نمی گذاشتتت
فاصتتله بگیرد. به خورشتتید رو به غروب نگاه کرد. رنگ چشتتم های رها بود. 
رنگ همان چشتم های ستاوت نحس آشتفتگی. خورشتید چشتم های او هم 
غروب غم داشتتت. ب ضتتش گرفت. درد  آمد. رها پاک بود. بیشتتتر وذاب 

 کشید. حتی نمی توانست بپرسد از خدا که چرا؟
 

سینه  شد.  سنگین تر  شید. یقه هوا  ست به یقه ا  ک سوخت. باز د ا  می 
شت راحت  ست محکم دور گلویش پیچیده بود و نمی گذا پلیور  مثل دو د
شی  شد. گو شی باز زنگ خورد. نگاه کرد. رها نبود. باد تندتر  شد. گو نفس بک
زنگ خورد. در معبد وشتتق و پاکی ناقوس می زدند و هنوز همان جا ایستتتاده 

از زنگ تلفن و یک شماره غریبه. اسم ها را نمی شناخت. بود. رها منتظر بود. ب
ست. باد  ش شانی ا  ن سردی روی پی تمام دنیا غریبه بود وقتی رها نبود. ورق 
هوهو کنان ال به الی شتتاخستتار وور درختان می پیچید. قار قار گوشتتدرا  
کالغی نزدیک شتتد.گوشتتی باز زنگ خورد. ستتینه ا  ستتوخت. لبدند رها 

http://www.roman4u.ir/


شد. قرار نبود جای این لبدند را اشک بگیرد. آه نکشید.  خامو  و روشن می
لبدند نزد. ب ش کرد. ستتینه ا  ستتنگین تر شتتد. تنش بیشتتتر ورق کرد. هوا 
جاری نبود. نمی توانستتت درستتت نفس بکشتتد. گلویش به خس خس افتاد. 

ان داشت می سوخت! وای م*س*تجهنم که پر از آتش بود پس چرا در فصل ز
، تهمت، نبودنش. باز تلفن و باز تپش های ناسازگار قلس رها! حرف های مردم

شتش  شید و انگ سینه ا  ک ست به  شدن نفس هایش. د و حاال یکی در میان 
 روی صفحه ل زید. صدای گریه رها آمد.

 
ستتهیل دارم دق می کنم. جوابمو بده. جون منو بگیر اما روتو برنگردون. به  -

 و خدا سکوت نکن. داد بزن.تو ر… خدا همه ا  تهمته. دروغه! سهیل 
 

آتش در ستتینه ا  زبانه کشتتید. ورق روی پیشتتانی و شتتقیقه هایش شتتره کرد. 
 صدایش تحلیل رفت.

 
 …دوستت دارم رها. هنوز  -
 

نتوانست ادامه دهد. توانش به یک باره خالی شد. گوشی از دستش روی زمین 
صدای گریه رها هنو شی ا  چنگ زد.  ستش به قلس وح ز می آمد. افتاد. دو د

چشمش به گوشی خیره ماند. هنوز گریه ا  قاتل جانش بود. دو نفر سراسیمه 
نزدیکش شتتدند. خم شتتد. شتتکستتت. درد وحشتتتناکی که در وجود  ستتر 



برداشت اجازه نداد بگوید هیس! آرام! من هنوز نمردم، اما وقتی نگاهش به آینه 
 نصاف نبود.ماشینی گیر کرد که دو چشم روشن درونش می خندید باخت. ا

 
**** 

 
 یلدا با ترس از ت ییر حالت ناگهانی چهره او شانه ا  را گرفت و گفت:

 
 رها! رها حرف بزن. چی شده؟ -
 

 رها با گریه و ناباوری گفت:
 
 جوابمو بده. سهیل؟… سهیل  -
 

شید. مردی الو  ستش ک صدا … یلدا گوشی را از د الو می گفت و مداطبش را 
چه کند. شتتوکه بود. رها که دستتت پیش برد گوشتتی را می زد. یلدا مانده بود 

 بگیرد. یلدا روی بلندگو زد. صدای مرد آمد.
 
گریه نکن، گو  بده. با اورژانس تماس گرفتیم اومده. این آقا … الو خانم  -

 حالش خوب نیست. مشکل تنفسی یا قلبی نداره؟
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یا ش رستتید. دنگریه رها بند آمد. صتتدای الو گفتن مرد از دنیایی دیگر به گوشتت
صدایش کرد. جواب  شید. یلدا  شد. پس چرا هنوز نفس می ک اندازه قبر تنگ 
نداد. اصتتال نمی شتتنید. فقط حرکت لس های او را می دید. یلدا با دیدن حال 
خراب او سراسیمه از جا پرید. مکالمه کوتاهی انجام داد و به سمت آشپزخانه 

 شماره حماد را گرفت. دوید و همزمان با آوردن لیوان آب برای رها
 
 ( …نمی دونم حماد. فقط گفتن از پرسنل اورژانسه. بردنش بیمارستان)  -
 

**** 
 

شد. به آدم ها می  سر درگم تر می  صحرای قیامت بود. هر چه می دوید  انگار 
شد. به هر طرف که  شناخت. زمین خورد اما باز بلند  خورد. هیچ کس را نمی 

ی دوید اما مقصد  را گم کرده بود. تمام سالن خط قرمز را نشانش می داد، م
ها میان مه غلیظی فرو رفته بود. پایش به تدت روانی گیر کرد. نزدیک بود با 
سرسقوط کند که دستی بازویش را کشید و نگهش داشت. چشم های سرخ و 

 خیس سبحان را شناخت که با نگرانی نگاهش می کرد.
 
 این چه وضعیه رها؟ تنها اومدی؟ -
 
 ها زل زل به چشم های سبحان نگاه کرد.ر
 



 گریه کردی سبحان؟ -
 

 سبحان بی اراده دست به چشم هایش کشید. رها آب دهانش را فرو داد.
 
 سهیل کجاست؟ -
 

ستاده  سالم اینجا نای شت االن  شان گذ سر ست دقایقی پیش چه بر  اگر می دان
به حالو روز این زن که ت باقی بود. او که مرد بود زانو زد، وای  وانی هم برایش 

 نمانده بود.
 

 چشم های رها با ترس به صورت او ثابت مانده بود.
 
 پرسیدم سهیل کجاست؟ -
 

 سبحان آرام گفت:
 
 …اول برو رو صندلی بشین تا  -
 

 رها با التماس گفت:
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 تو رو خدا بگو سهیل کو؟ -
 
ستته. خیلی خس. آروم با . به منم هنوز درستتت حرف نزدن. فعال تو اورژان -

 میگن حمله قلبی بوده.
 

دستت هایش را روی صتورتش گذاشتت و وقس رفت. به دیوار پشتت ستر  
ست. تمام  ش صدایش کرد. رها روی زمین ن سبحان به طرفش رفت و  سبید.  چ
زندگیش پشتتتت آن درهای مات با مرگ دستتتت و پنجه نرم می کرد و او هنوز 

د می شتتد. نفس می کشتتید. زمان داشتتت یز می بستتت. خاطره هایش منجم
 دست روی قلبش گذاشت و با گریه نالید:

 
 خدایا! این بار دیگه نه. بسه. هر چی ازم گرفتی بسه. -
 

بند انگشتان شد تسبیح لس های خشکی زده ا . آسمان چشم هایش بدیل 
نبود. می بارید. بی مکث، تند، پرستتوز و داغ! هر ذکری از ابتدای کودکی ها، 

د را پشت هم تکرار کرد. معنا و مفهوم و ربطش مادر در گوشش زمزمه کرده بو
را نمی دانستتتت، اما فقط زمزمه می کرد. یک دوای بابا یاد  آمد. هر چند 
شاید  شود.  شاید آرام  شت انتظار برای پدر جواب نداد اما باز تکرار  کرد.  پ
خدا ببدشتتد. ستتهیل ببدشتتد و برگردد. مصتتلحت نمی خواستتت. دیگر این 

شید. التماس کرد. گریه کرد. آن قدر گفت و گفت  حکمت ها بس بود. منت ک
سمانی که آویزان بود چنگ  شد. به هر ری صدایش بی حس  که لس هایش مثل 



سدره ا  گرفته بود. زمان  شد. دنیا به م شم هایش کم کم تار می  انداخت. چ
صدای گریه ای آمد. نگاهش از آن  شایش می کرد.  ستاده بود و تما ُب  کرده ای

نشد. سر  نچرخید بداند کیست که بر سر و سینه کوبان نزدیک در مات جدا 
می آید. صتتداها واضتتح نبود. انگار نظم همه دنیا به هم ریدته بود. در که باز 
شد.  ست به دیوار گرفت و بلند  شد. با بدبدتی د شد انگار به زمان حال پرت 

 حتی نتوانست قدمی بردارد. سبحان سریع پرسید:
 
 چی شد دکتر؟ -
 

 ر با وجله رد شد.دکت
 
 فعال هیچی. فقط دوا کنید. -
 

سبید و زیر لس زمزمه ای کرد. رها  سبحان به موهایش چ ست  خفه ” نه“دو د
ای زمزمه کرد. ستتیمین محکم توی صتتورتش زد و به ستتمت رها چرخید. 

 سبحان بازوی مادر  را گرفت و وصبی گفت:
 
 مامان! -
 

 سیمین با گریه داد زد:

http://www.roman4u.ir/


 
فتنه؟ از روزی که پات به زندگی بچه من باز شتتد رنگ  خیالت راحت شتتد -

آرامش ندید. آخرم می کشتتیش. موندی چی کار؟ خیالت راحت شتته و کفن 
به دلبری هات برستتی؟ گمشتتو برو. دیگه چی می  بدی و بری  پیچ تحویلم 

 خوای از جونمون؟ بالیی سر سهیل بیاد خودم می کشمت.
 

ه قطره نمی چکید. اصتتال نمی اشتتک های رها پیوستتته جاری شتتد. دیگر قطر
ستند. بیش از این تاب نیاورد و چند قدم وقس  سانی آنجا ه فهمید دیگر چه ک
رفت. تا سبحان سر چرخاند و صدایش زد شروع به دویدن کرد. از بیمارستان 
بیرون دوید. هوا سوز بدی داشت، اما سوز سینه ی او بیشتر بود. نمی دانست 

ت دوید. خیابان ها، در و دیوارها هم انگشتتت کجا می رود، اما تا نفس داشتت
ست از این دنیا فرار کند. میان آن  شیده بودند. کا  می توان سویش ک اتهام به 
خیابان تاریک و خلوت و ستترد حتی چراغی روشتتن نبود. آستتمان که ستتتاره 
سهیل تنها درکش از آن لحظات بود.  صدا و نگاه  هایش را هم پنهان کرده بود. 

او آخرین خاطره ا  از زمین باشتتد. با ” دوستتت دارم“ود آخرین انگار قرار ب
ترمز گرفتن ماشینی مقابل پایش زمین خورد. درد بدی در زانوها و کف دستش 
تا  به صتتبح پیوند نمی خورد  کا  هیچی شتتبی  حس کرد. نور آزار  داد. 
شم ملتهبش گرفت  ست مقابل چ شس پنهان کند. د سیاه  شرمش را زیر رنگ 

هی مقابل نور دیوار کشید. وطر آشنا ولی وهم آوری از گذشته به که حجم سیا
ذهنش سر کشید. تلز و گس! نگاه خیسش باال کشیده شد. چهره سورن میان 

 یده در باد شبیه قاصد مرگر*ق*صتاریک و روشن آسمان با آن پالتوی بلند و 



ر  بود. انگار جام شتتوکران در دستتت داشتتت. دو قطره اشتتک روی گونه ا  ستتُ
ورد. ستتورن آرام و خونستترد مقابلش روی پا نشتتستتت. چهره خیس و رنگ خ

 پریده او را خوب از نظر گذراند. آرام و شمرده گفت:
 
می بینی رها. باز به هم رستتیدیم. شتتکستتتن ستتدته، نه! تلده! اون قدر که  -

آرزوی مردنتو می کنی. درستتت حستتتو فهمیدم؟ حاال خوب به من نگاه کن. 
 بهتر می تونیم همو درک کنیم. مثل هم شتتدیم. بی جامون ووض شتتده. حاال
 کس و کار! بی پشت و پناه.

 
 مکث کرد و ویرانگر و محکم گفت:

 
 بی آبرو و اوتبار. -
 

رها با گریه کف دو دستش را زمین گذاشت. شانه هایش لرزید و میان هق هق 
 گفت:

 
 خدایا! -
 

 صدای سورن را نزدیک تر شنید.
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 هنوز کارم باهاتون تموم نشده.بیشتر صدا  کن چون  -
 

شنایی از پیچ کوچه بلند  ستش را بگیرد وقس هلش داد.  دای آ ست د تا خوا
سورن کارخود  را کرد و  سد قدرت  صدا زد اما تا او بر شد. با گریه حماد را 
داخل ماشین پرت شد. سروت ماشین حماد را طرفی پرت کرد. رها با گریه به 

روی زمین برادر هم فاصله گرفت. فرمان را از دست  شیشه کوبید و از تن افتاده
 سورن گرفت و داد زد:

 
 نگه دار روانی! -
 

 سورن وقبش زد و خونسرد گفت:
 
سر قبر بابات بکش! ولی اول  - صبح خودتو  شقت برسی  شتی به و ست دا دو

 قسمی که خوردم باید ادا شه.
 

د. با لحنی نگاهش ترستتناک بود. بند بند تن رها داشتتت از هم جدا می شتت
 محکم که دل رها را بیشتر به بازی با ترس می گرفت، افزود:

 
 حاجی منتظره وشق من! -
 



با نگاه مات رها فقط لبدند زد. آرام بود. آراِم آرام! اگر دنیا را دستتتش می دادند 
همه جا را به آتش می کشید و قهقهه می زد. شیطان یک قدمی قسمش محکم 

 ایستاده بود.
 

**** 
 

 رها با التماس میان چهار چوب در چسبید و با گریه گفت:دست 
 
 به خاطر خدا سورن! -
 

 سورن بازوی او را کشید و وسط اتاق پرتش کرد.
 
خدا؟ کدوم خدا رو داری قسم میدی؟ همون خدایی که اسمشو پیش بابات  -

ست منو که نگرفت. تو  سش کردم؟ آره؟ همون خدا رو میگی؟ د آوردم و التما
 بلکه امداد غیبیش برات معجزه کنه.صدا  کن 

 
 سر بلند کرد و انگشت سمت سقف گرفت.

 
 به خدایی قسم بده که سورن واشقو کرد یه بت کینه و انتقام. -
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 تقصیر من چی بود؟ -
 

 با قدم بلند سورن، رها دو قدم پس رفت و از صدای پرحر  و داد او لرزید.
 
ش - شیدی من ا شم داد ک ست کردم و تو! یادت رفته تو گو تباهت بودم؟ التما

راحت رو برگردوندی! استتم ستتهیل تس و مرگمو یکی کرد. همون شتتس قستتم 
 خوردم که اگر نمیرم تمام وذابایی که کشیدمو بهت بدم.

 
یقه پیراهنش را گرفت و مقابل چشم ناباور او لباسش پاره شد. رها مقابل چشم 

چ دستتتش را کشتتید و هایش را گرفت و باز وقس رفت، اما ستتورن بی پروا م
 تکانش داد.

 
 این یکیو باید خوب نگاه کنی. -
 

 رها با التماس و گریه گفت:
 
 ولم کن دیوونه! -
 

 سورن دست زیر چانه ا  زد و با خشونت گفت:
 



این جای تی  و همون شس رو قلبم کشیدم که گفتی برات مردم. همون شس  -
سالخی کردم. خوب نگاه کن. محبتی نمونده ک شقتو  ه به خاطر  دلم برات و

 بسوزه.
 

شت به هم می  ست او دا حال رها از بوی تن و جای خطی خطی های روی پو
 خورد. به چشم های سیاه شده از کینه ا  نگاه کرد.

 
هر بالیی دلت خواستتت ستترم آوردی. دلت خنک نشتتد؟ همه چیزمو ازم  -

 گرفتی راحت نشدی؟
 

به روح و زندگ بدتر از این زخمو  تا زنده ام هزار برابر  یم زدی که رد بدیه ا  
کار نکرده رو ازم بگیری. چوب  تاوان  تا کجا می خوای  باقی می مونه. دیگه 
با  قدر  بای منو، ولی اون  با نه خود بزرگ بینی  طمع و حر  خودتو خوردی 
شم. حداقل  سر پا ن شاید هیچ وقت  همون چوب به تن زندگی من کوبیدی که 

 بکش منو راحتم کن.
 

نشست و پاهایش را در شکمش جمع کرد. سورن هنوز باالی سر   روی زانو
ایستاده بود. هق هق او مثل یک روزن بود به سیاهی درونش اما آن قدر کوچک 

 که پا نگرفته نابود شود.
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شتم کف  - شبی که چهارتا تروال گذا شده. از همون  نه! هنوز همه چی تموم 
ست اون پیش خدمت بدبدت با یه قر  که با قه شده پات د ست کاری  وه د

شدم.  ستم و نگات کردم دیوونه تر  ش ساوت تمام فقط ن سید به خونه ام و دو  ر
شد. از همون  ساتو تو تنت تیکه پاره کنم و ن ستم لبا شدت حر  می خوا از 
شتتتس که رفتی و خودمو لعنت کردم که چرا ازت گذشتتتم یه خواب راحت 

 نکردم.
 

وچ تمام زندگیش روی هوا رفته بود. رها با ناباوری نگاهش کرد. ستتر هیچ و پ
 سورن با پوزخند گفت:

 
چیه؟ تو فکر صتتدای خودتی که باوث شتتد وشتتقت پس بیفته؟ اون حقیقی  -

 بود منتها خودت نفهمیدی چه مزخرفاتی گفتی.
 

 رها با بی نفسی گفت:
 
 چرا با من این کارا رو می کنی؟ -
 

 سورن روی زانو مقابلش نشست.
 
ت کنم می تونم به دستتتت بیارم. نه به خاطر وشتتق، دیگه واستته این که ثاب -

وشتتقی وستتط نیستتت. به خاطر این که تا زنده ام و زنده ای بابات لگد به گور 



وذاب بزنه. قشتتنگ ترین نتیجه این اتفاقات کوبیدن بر طبل رستتوایی دختر 
 حا  رضاست.

 
 بلند شد و بی رحمانه گفت:

 
بگیره و رسیدی به وشقت، چون امشس رو خوب استراحت کن بلکه دوات  -

 فردا این موقع می برمت جایی که قرار بود با اون یارو بری.
 

 با بی شرمی به چشم هایش نگاه کرد و افزود:
 
سه در خونه  - شای واقعی بر شاید بعد از چند ماه جواب آزمای اون موقع دیگه 

 آقا داداشت. شایدم توکل شهر پدش شد.
 

شد.  شتر در خود جمع  ست. رها بی ش سش را ووض کرد و مقابلش ن سورن لبا
چشم از چشم و چهره رنگ پریده او برنداشت. آن قدر نگاهش کرد که رها رو 
به مرگ رفت. آن قدر دود سیگار در صورتش فوت کرد تا رها باور کند زندگیش 
به معنای واقعی جهنم رستتیده استتت. تا آفتاب طلوع کرد. آفتاب که زد انگار 

 رسید.غروب زندگی رها 
 

*** 
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 سبحان کالفه تلفن را در دستش جا به جا کرد.

 
 من چی جواب بدم؟ پس شماها به چه دردی می خورین؟ -
 
سبحان. یه خط تلفنه که  - سابی به آدم نمی دی  ست و ح شونه در آخه هیچ ن

سن. بازم  شنا سمو نمی  صال آدمی به این ا شده و آدرسش میگه ا سدود  اونم م
 تونم از نیروهای دیگه کمک بگیرم.اگه یه وکس بفرستی می 

 
سبحان دست به پیشانی ا  کشید. سهیل می فهمید این بار سکته کامل را می 

 زد، اما انگار چاره ای نبود.
 
 خیلی خس! میگم برادر  برات بیاره. تو پایگاه مرکزی هستی دیگه؟ -
 
 آره. پس زودتر برسون. -
 

 ی دست پاچه پرسید:تلفنش که قطع شد، مادر بیرون آمد و با لحن
 
 پیدا  کردید؟ -
 

 سبحان با حر  و وصبانیت غرید:



 
قت االن  - به دختره، اون و مد بستتتی  نت او یت هر چی از ده بان تو وصتت

 پشیمونید؟
 

 سیمین با ب ش گفت:
 
 بچه م داشت می مرد! -
 
اون موقع احتمال داشتتت بمیره، االن اگه بفهمه زنش ناکجا آباده در جا می  -

 میرم بیرون کار دارم.میره. من 
 
 نه سبحان. بیدار شه من و بابات نمی تونیم قانعش کنیم. -
 

 سبحان از زور حر  بر سر خود  زد و با چشم هایی گرد شده گفت:
 
پس من چه گلی از دستتت شتتما به ستترم بگیرم؟ برم ببینم ناموس برادرم زیر  -

 دست و پای کدوم نامرد افتاده یا نه؟
 

 ت خود  زد.سیمین محکم تو صور
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 خاک بر سرم. سبحان! -
 

 همان موقع پرستار از اتاق بیرون آمد و گفت:
 
 بیمارتون سراغ خانمشو می گیره. -
 

سی“سبحان  ضرت وبا سم ا” یا ح شماتت باری به مادر  ب  …گفت و با نگاه 
 گویان سمت اتاق رفت. با لبدند و سرخوشی وارد اتاق شد.

 
یمه می کنه و یه ملتو می ذاره ستتر کار؟ از آخه مرد حستتابی آدم کار نصتتفه ن -

 هیکلت خجالت نمی کشی از پس یه سکته کامل بر نمیای؟
 

 سهیل نیم خیز شد. رنگ و رویش پریده بود اما حالش خوب بود.
 
 چرت و پرت نگو سبحان. رها کجاست؟ -
 
 خونه! -
 
 زنگ بزن باها  حرف بزنم. -
 
 خیلی خس. خودم االن میرم میارمش. -



 
 ل با حر  نگاهی به اطرافش انداخت.سهی

 
 این خراب شده مگه خصوصی نیست؟ یه تلفن نداره؟ -
 

 سبحان نزدیکش رفت. سیمین جرات نمی کرد جلوتر برود.
 
 آروم مادر. دوباره یه بالیی سرت میاد. -
 
شینم  - صدای گریه رها تو گو  من بود. بگید بیاد ب صبح  شس تا  به درک! دی

 سر جام.
 

 :سبحان گفت
 
 بچه شدیا. گفتم میاد دیگه. -
 

سبحان را  سکوتش  سبحان دو دو زد.  شم های گریزان  سهیل در چ شم های  چ
 دست پاچه کرد تا لبدند مزخرفی تحویلش دهد.

 
 من برم دنبالش. -
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 اما قبل از این که برود سهیل مچ دستش را چسبید.

 
 رها کجاست؟ -
 

 فت:سبحان تا آمد حرفی بزند سهیل با لحن خاصی گ
 
 مرِگ سهیل راستشو بگو! -
 

شت اما زبانش به گفتن حرفی  ست او گذا ست روی د سبحان تکانی خورد. د
 نمی چرخید. رنگ سهیل بیشتر پرید و هراسان پرسید:

 
 نکنه بی هوا چیزی شنیده حالش به هم خورده! -
 

 سبحان آب دهانش را قورت داد. سهیل داد زد:
 
 نصاف.با توام سبحان. کشتی منو بی ا -
 

 سبحان با تته پته گفت:
 
 …ولی … دیشس این جا بود  -



 
زنگ تلفن از غیس به مدد  آمد. فوری دستتتش را پس کشتتید، اما ستتهیل نیم 
سریع جواب  شید. با دیدن نام حماد  ستش ک سبحان را از د شی  شد و گو خیز 

 داد. حماد بی خبر از این که گوشی دست سهیل است بی مکث گفت:
 
اشین سورنو دیشس دیدم. به رفیقت بگو. منم شکم برده سمت شماره آخر م -

 …بهشت زهرا. میرم اون جا. تا نیم ساوت دیگه تو هم خودتو برسون و 
 
 رد ماشین سورنو واسه چی؟ -
 

 صدای مرتعش سهیل،حماد را خفه کرد. سهیل هوار کشید:
 
 رد ماشین سورنو واسه چی؟ دیشس کجا دیدیش؟ -
 
 گو  کن سهیل! -
 
 ها کجاست؟ر -
 

 سبحان گوشی را گرفت و سریع گفت:
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 …از بیمارستان زد بیرون بهش نرسیدیم. حدس می زنیم گرفتار شده باشه و  -
 

ستتهیل مثل دیوانه ها از جا پرید. ستترم و وستتایل متصتتل به بدنش کنده شتد و 
 فریاد زد:

 
 چرت نگو لعنتی! حماد دیشس سورنو دیده! اون وقت میگی حدس می زنی؟ -
 
 ه موهایش چنگ انداخت و با بیچارگی گفت:ب

 
 …یه شس غافل شدم. یه شس  -
 

پرستاری از سر و صدای ایجاد شده وارد اتاق شد. اول با چشم هایی گرد شده 
 تماشایشان کرد. بعد با تشر گفت:

 
 …این چه وضعیه؟ شما چرا  -
 

سبحان دنبالش دوید و نگهش د شت. اسهیل پرستار را کنار زد و بیرون رفت. 
 سهیل فریاد زد:

 
 …به خدا هر کی سر راهمو بگیره  -
 



 با این لباسای مسدره می خوای بری بیرون؟ لباساتو ووض کن با هم بریم. -
 

**** 
 

مثل وروستتک خیمه شتتس بازی که بند به تنش وصتتل استتت و دستتتی دیگر 
هدایتش می کند، بی اراده و با کشش دست او بیرون کشیده شد. انگار مردمک 

ش شت. میان همین چ سر  گذ شده بود. فقط یک آرزو از  شک  م هایش خ
گورها زمین دهان باز می کرد و بی نام و نشتتان دفن می شتتد. بی نام بودن بهتر 
شت نما و  سی انگ سوزاند، اما اگر ک سی دل می  سوا بودن بود. حداقل ک از ر
سد  هم دوری می کردند.  شد مثل یک آدم طاوون زده حتی از ج سوا می  ر

صیر با شد. تق شد. به وکس پدر خیره  سر مزار پدر رسیدند. زانوهایش تا  الی 
او نبود. تقصتتیر هیچ کس نبود. تکرار اشتتتباهات خود ، ترس های بی جا، 

شتتس هایش امروز به حقیقت  ب*و*سنگفتن ها، نشتتنیدن ها باوث شتتد کا
برسد. نمی دانست چه بالیی سر سهیل آمد. نمی فهمید چه بالیی سر خود  

سر  افتاد. کمرنگ اما آم صیبت روی  سیاه م سورن مثل ابر  سایه  ست.  ده ا
سوخت.  ستش می  شد. کف د ست. خم  شک شت می  شانه هایش دا سنگین! 
دلش می سوخت. چشم هایش می سوخت. دستانش را روی سنگ گذاشت و 

 ساکت فقط نگاهش کرد. سورن رو به رویش نشست و با تمسدر گفت:
 
 حرف بزنی؟ چند وقته همو ندیدید؟نمی خوای با حا  بابات  -
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ستن تی  های فرو رفته در  شک ست. هر  شک شده بود. نمی  سم  سکوتش طل
جانش را ومیق تر می کرد. چیزی برای باختن نداشتتتت. پس برای چه آه می 
کشید. برای آبرو یا وشق از دست رفته ا ؟! زندگی باشد برای اهل زندگی. او 

ست. ب صدا دیگر از خدا فقط مرگ می خوا سورن پوزخند  ساکت ماندنش  ا 
 داری زد و به وکس حا  رضا خیره شد:

 
می بینی چه مظلوم شده حاجی؟ مثل همون روزا که به خاطر من ازت سیلی  -

خورد. مثل وقتی که با ب ش برام تعریف کرد. اون قدر معصتتوم گفت که دلم 
 می خواست با سر برم تو دیوار.

 
 به رها خیره شد و دوباره گفت:

 
ولی یه دفعه وحشتتی شتتتدی رها. چنگ انداختی قلبمو از ستتینه ام بیرون  -

 کشیدی.
 

 دستانش را از هم باز کرد و خود  روی زانو نشست.
 
یهو واشتتق شتتد. بی هوا! بی مکث! بعدم راحت گفت گور بابای ستتورن بی  -

 کس و کار.
 



 خم شد سمت رها.
 
هیل. گفتم رها می می دونستتت برا  می میرم. گفتم می میرم اما گفت ستت -

شد مثل خودت حاجی.  سهیل!  سهیل. گفتم نگو درد داره. گفت  بازم. گفت 
درست یکی شبیه خودت. فقط آوردمش ببینی ورضه شو داشتم. ببینش. خوب 
تماشتا کن. حاال من و دخترحا  رضتا مثل همیم. اونم فقط با یه اشتتباه. با یه 

 منفی که مثبت شد.
 

 کثی کرد و خندید.برای سوزاندن بیشتر رها م
 
شو خوب پر می  - سون بگو جا سالم بر سیدن بهته.  ستی دومادتم تو راهه ر را

 کنم.
 

سورن نگاهش کرد.  ست.  ش ساس خفگی می کرد. کامل روی زمین ن رها اح
سی نگاه رها را به  سورن لبدند زد. جاذبه ای م ناطی شت جان می داد.  رها دا

ا ووض شتتد. پدر درستت ستتمتش کشتتید. ستتورن خیره نگاهش کرد. رنگ ره
باالی ستتر ستتورن ایستتتاده بود. مستتیر نگاهش با توجه او ت ییر کرد. نفس رها 
داشتتت تمام می شتتد. به گلویش چنگ زد. نگاه پدر هنوز به همان نقطه بود. 

 ”بابا!“رها به گلویش چنگ زد و زمزمه کرد 
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 سورن خندید.
 
 یارم.می بینی حاجی؟ زده به سر ! ویبی نداره. سر حالش م -
 

ستتورن بلندترخندید. حا  رضتتا به رها ” بابا!“رها اشتتک ریدت و زمزمه کرد 
نگاه کرد و باز به نقطه قبل بازگشتتتت. رها رد نگاه پدر را دنبال کرد. به گلدان 
باالی قبر رستتید. پر از خاک تازه بود. نبش و حیات واقعی به شتتریان هایش 

سورن هم نمی خندید. رها نگاهش  شت. حاال  سورن بی مکث بلند بازگ کرد. 
سمت او آمد تا بلند  کند، اما  سر  نگاه کرد. خبری نبود.  شت  شد و به پ
رها خود  را روی قبر وقس کشید. سورن دندان به هم فشرد و به سمتش خم 
سورن به خود  شد و تا  شت رها پر از خاک  شد. در کوتاه ترین زمان ممکن م

دستتتش افتاد. رها به ستتوییچ  بجنبد خاک چشتتمانش را ستتوزاند. وستتایلش از
شت و هیچ  شت دا شه وح شین دوید. از رانندگی همی سمت ما چنگ زد و به 
وقت دنبال تصتتتدیق گرفتن نرفت، اما االن از تنها چیزی که می ترستتید بی 
آبرویی بیشتتتر  بود. باید به هر راهی بود می رفت تا خود  را نجات دهد از 

سورن ب شدن تیر تیز تهمت ها. حتی با مرگ!  شن  صدای رو ه خود  آمد و تا 
ماشین را شنید دوید. رها ناشیانه پایش را روی پدال فشرد و تا بدواهد حرکت 
کند، ستتورن از ستتمت دیگر خود  را داخل ماشتتین انداخت. ماشتتین های 

 آشنایی از پیچ گذشت. رها با گریه گفت:
 
 سهیل! -



 
ان کامل چرخید. ستتورن کنار  زد اما رها فرمان را کشتتید. در کشتتمکش فرم

سوی دیگر. رها میان  شان بود. تلی از خاک و کارگر هم در  گودال بزرگی مقابل
شید  سورن داد ک شرد.  گریه فرمان را رها کرد و پایش را تا انتها روی پدال گاز ف

شین ” دیوونه“ سروت به تل برخورد کرد و ما شین با  سری از ثانیه ما اما در ک
فقط خدا را صدا کرد. چشم های نگران پدر را  میان زمین و هوا معلق شد. رها

دید. نفهمید چگونه در ماشتتین باز شتتد و بیرون افتاد. در لحظات آخر که دنیا 
شه  شی ستن  شک شین و  شتناک ما شد، میان چرخش های وح سیاه می  شت  دا

 هایش، دویدن های سهیل را دید.
 

 سبحان به مایعماشین که از حرکت ایستاد با هم به سمت آن ها دویدند. نگاه 
سترازیر شتده از ماشتین خیره ماند. حماد رد نگاهش را دنبال کرد. با هم به آن 
سمت دویدند. پای جان یک آدم وسط بود و دوست و دشمن معنا نداشت. تا 
حماد پای سورن را گرفت سر او کمی باال آمد. از چهره ا  چیزی نمانده بود. 

 دلش ریش شد. داد زد:
 
 گیر کرده. االن ماشین منفجر میشه. سبحان بیا کمک. -
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سبحان  شد جز همان دری که حماد آویزانش بود.  هیچ کدام از درها باز نمی 
به مرگ را بیرون  ند همین تن رو  که بتوا ند بل مد. ورق می ریدت به کمکش آ

 …بکشند اما 
 

شم هایش  شد. چ سرخ حماد متوجه ا   شید. نگاه  سورن پایش را بیرون ک
 . لبدند وجیبی زد. خرخر می کرد. به سدتی گفت:هنوز برق می زد

 
سند پاکی و بی  - ست.  ست. من هیچ گ*ن*ا*هیه فایل تو کامپیوترم ه ی رها

 وقت نتونستم بهش دست بزنم. رمزشم اسم خودشه.
 

شید.  سبحان حماد را وقس ک شین بوی دود گرفته بود.  شکش زد. ما حماد خ
 یاد زد:حماد می خواست کنار  بماند، اما سبحان فر

 
 االن منفجر میشه روانی. -
 

سیاه  صدای مهیس و دود  شید و یک مرتبه  به زحمت حماد را چند متر وقس ک
 رنگی آسمان را پر کرد.

 
**** 

 
*** 



 
هنوز در خلستته ای ومیق بود. دلش نمی خواستتت از این خواب خو  بیدار 

 شود، اما صدای آرام و دلنشینی از آن خلسه بیرونش کشید.
 
 م؟ وزیزم؟ رها!خانم -
 

لس هایش خشتتک خشتتک بود. خستتته بود. به زحمت پلک هایش را کنار زد. 
 چهره مهربان و لبدند او آرامشی بی نظیر را به جانش ریدت.

 
 خسته نباشی وشق من. از خواب خسته نشدی؟ -
 

 خسته ولی هوشیار بود. زبان روی لبش کشید.
 
 کجاست؟ -
 

 سهیل با اخم و لبدند گفت:
 
 من بعد اون زبل خان.اول  -
 

 آب دهانش را قورت داد، ولی ب ش رهایش نکرد.
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 سالمه؟ -
 
 قرار بود نباشه؟ -
 
 …ترسیدم که دوباره  -
 

 سهیل انگشت روی لبش گذاشت.
 
شکمو. کم کم  - سر   شته رو  شو گذا خیالت راحت. خانم پرستار گفت بد

 میارنش.
 

 لبدند زد و افزود:
 
 یز دارم.ولی قبلش برات یه سورپرا -
 

ه ای روی پیشانی ا  زد و وقس رفت. ب*و*سرها منتظر نگاهش کرد. سهیل 
رها کمی سر بلند کرد. حماد و مادر کمی وقس تر ایستاده بودند. اشک ذوق و 
ناباوری به چشتتم هایش آمد. تا آمد نیم خیز شتتود در آغو  دلتنگ مادر غرق 

 شد.
 



 دست مادر را فشرد و با خوشحالی و اشک گفت:
 
 ِکی اومدید؟ -
 
 تو داخل اتاق ومل بودی رسیدیم. -
 
 ندا هم اومده؟ -
 
 نه نشد. کارای نامزد  به هم گره خورد و نتونستن بیان. -
 
 به موقع اومدی مامان. خیلی بهت احتیا  داشتم. -
 
 اومدم ببرمتون. دلتنگی دیگه بسه. -
 

شان ست روی  شد. د ساکت نگاهش کرد. حماد کمی نزدیک تر  سهیل رها  ه 
 گذاشت و به رها نگاه کرد.

 
نه. از اولم قرار نبود خیلی  - مه تنگتو یان بستتته. دل ه یه خودتون و اطراف تنب

 بمونید. سه سال برای رسیدن دوباره به آرامشتون کافیه.حاال بقیه رو دریابید.
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 رها به سهیل نگاه کرد. سهیل لبدند زد.آرام گفت:
 

 ق دیدنته.اجازه داره بیاد داخل؟_یه نفر دیگه هم هست که خیلی مشتا
 

 رها منتظر وکنجکاو پرسید:
 

 _کی؟
 

 مادر به سمت دررفت وبالبدند گفت:
 

 _بیا داخل وزیزم؟
 

رها کمی ستتربلندکرد.ستترزیرافتاده دخترجوان راراحت شتتناخت.اخم هایش 
درهم شتتد.به ستتهیل نگاه کرد.ستتهیل بی هیچ حرفی فقط منتظر بود. حماد 

سوی دیگر تدت آرا صدای در شرد.رها آب دهانش رافروداد و ست رها راف م د
 محتاط وکنترل شده برادر راشنید:

 
 _ازهمه بیقرارتر بود برای دیدنتون تواین چندسال!

 
 رها نفس ومیقی کشید.سارا خواست برگردد که رها آرام گفت:

 



 _ فکرکردم فقط دل خودم واست تنگ شده بوددختره لوس!
 

اشتتکهایش ستترازیر شتتد ودستتت های رها ستتارا بی مکث به طرفش چرخید.
 رامحکم گرفت وب لش کرد.صدای آخ رها که درآمد سهیل باخنده گفت:

 
 _نکشی مادربچه امو؟

 
ید وبی توجه به فضتتتایی که ستتهیل ب*و*ستتستتتارا صتتورت رها رامحکم 

 ایجادکرد،باگریه گفت:
 

 …_سه ساله یه شس راحت ندوابیدم رها،اگه نبدشیم
 

 _حرفشم نزنیم،خس؟
 

شمهایش سار سهیل نگاه کرد.چ شکهایش فروچکید.رها باز به  ا لس برچید وا
شید.  سودگی ک سر آ سی از  شید .پلک هایش آرام روی هم افتاد و نف می درخ
همان موقع در باز شتتد. تدت روان کوچکی قبل از پرستتتار داخل آمد. رها با 

د که نبیقراری نیم خیز شد. همه قربان صدقه آن فرشته کوچک و نق نقو می رفت
 به محش قرار گرفتن در آغو  مادر آرام گرفت.
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ست کودکش را  شت د شد و پ شه پلکش چکید. خم  شک از گو سا  ید.ب*و*
 مادر با مهربانی گفت:

 
 قراره این شازده کوچولو خوشگلو چی صدا کنیم؟ -
 

 نگاه سهیل و رها در هم قفل شد. حماد با تعجس گفت:
 
 نکنه هنوز اسم نداره! -
 

نده و چشم و ابرو به رها اشاره کرد. کودک لبدند زد. آسمان روشن سهیل با خ
و آبی بود. رها چشتتم هایش را بستتت. یک تاییدیه می خواستتت. پدر کنار یک 
شم باز کرد. بار دیگر  شد. چ ست تکان داد. دلش غرق آرامش  کودک برایش د

م اکودکش را بو کشتتید، اما قبل از این که حرفی بزند ستتهیل ستتر خم کرد و آر
 گفت:

 
 اجازه خانم؟ من باباشم بگم؟ -
 

 را زمزمه کردند.” سپهر“رها آرام خندید و هم زمان اسم 
 

**** 
 



 پایان
 

 النازمحمدی
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