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 یباسمه تعال
 

 کرد . شیرنگ ورو یب یمشک فیک یچرم یدستش را خوب چفت دسته 
باران ی قهی به بل  یتیاش اهم یکج  باالخره جرات کرد جلوبرود . مقا نداد . 
 . ستادیچرخان چمدان ها ا لیر
 اراده اخم کرده بود. یب

 هم از اضطراب ... دیشا شتر،یتمرکز ب یبرا دیشا
 گذشتند انداخت . یچشمش م یکه از جلو ییبه چمدان ها ینگاه
هم  بیچندان عج اوردیب ادیتا رنگ چمدانش را به  شددددیمانع م یزیچ انگار

 یمختلف از جلو ی. رنگ به رنگ سدددا  و بسددته هادیچرخ یم لینبود. ر
 کدام به نظرش آشنا نبود . چیه یول شدیچشمش رد م

از کجا شددروک کند ، از کدام  دیبا دانسدددتیکرد .نم یتفاوت فقط نگاه م یب
 از کدام کوچه و گذر ! ای ابانیخ
شا دیچرخ یم لیر شد و او هر بار  یبارها چمدانش از جلو دی.  شمش رد  چ

 ! گشتیرفت به ناکجا و برم ی، هر بار فکرش م کردینگاهش م بهیغر
 
 
 
 



 
 تلفن همراهش ، به خودش امد . یصدا با
شتش را رو یسخت به ش یانگ ز که وانمود کند هنو یزور ی. با لحندیصفحه ک

 خودش را نباخته جواب داد : دهینرس
 سالم.-
 ؟ یدی؟ رس یسالم . خوب-

 یسدداعت میچرخان وگفت : آره . ن لیتر کرد و دوباره چشددم چرخاند به ر لب
 .رمیگیم لیمو تحوهست . دارم چمدون ها

 دنبالت . ادیاز دوستام م یکیخب . خدا رو شکر . سپردم  یلیخ-
 شیخدا بذار راه خودمو پ یمحض رضددا یرعلیغرغر کرد : ام یو عصددب کالفه

 …تو چرا … برم 
ط . ما فق یشددیم یبابا رها چقدر زود عصددبان یکالمش گفت : ا انیم یرعلیام
 .میکمکت کن میخوایم

ال دو روز تو ح دیبذار یکرد و با حرص گفت: ممنون از تو و فرشددته .ول یپوف
 … ! کنمیدست از پا خطا نم دیمطمئن باش… خودم باشم 

صنع یاخنده یرعلیام صبان یلیداد و گغت: خ لشیتحو یت ش یخب . ع و . ن
ستر احت بده ،  هی کنمیخواهش م یول  …تمرکز کن  کمیچند روز به خودت ا

 …بعدش برو
 آرام گفت : بعدش برم کجا؟! رها

 شد. یجد یرعلیام



ست م…  یعجله کن دینبا- سپار به خدا . در ش شهیصبور باش. ب ته . من وفر
 دلمون روشنه .

…  فتهینم یادامه داد: باور کن اتفاق خاصدد یرعلینفسددش را فوت کرد و ام رها
 …هم نباش  یچینگران ه

شدددانه اش فرود آمد ،  یرو یبود که دسددت یعل ریام یودار موعظه ها ریگ در
به خودش گرفت و تلفن همراهش را از گوشددش جدا کرد . به پشددت  یگارد

با د دیسددرش چرخ ولبخندش ، آهش را خورد و گفت : فکر  یعل ریام دنی. 
 ! دنبالم یایخودت ب نکهینه ا… دنبالم  یفرستیرو م یکی یکردم گفت

دختر تو که … مارو  یکنه عاقبت همه  ریو گفت : خدا به خ دیخند یعل ریام
 !!!ینشده مثل گچ شد یچیهنوز ه

 : پس چمدونت کجاست؟! دیاش را گرفت و متعجب پرس یدست فیک
 اول : فصل

 
صدا از ج دشیکل سرو  سکناس هم  بیبا  شلوارش افتاد . چند کارت و چند ا

دسددتش را هم ول  یتو یانداخت. به خودش بود جعبه  نیزم یبا خودش رو
 ! کردیم
 

 ول نکرد. اما
 

 را بردارد. شیدهایخم هم نشد تا کل یحت
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 بود و به اتوبارپار  شده مقابل خانه زل زده بود . ستادهیا همانطور

 
وله ل یداشتند تخته فرشها یو دو سه پسر جوان سع زدندیراهنما م شیها چراغ

 جا بدهند. ونیشده را به زورم که شده در عقب کام
 

 داد . یه بود ونبود را در خودش جا مدهانش باز بود و هرچ ونیکام
 

اش را برداشددت. همانطور  نامهیو گواه یو کارت مل دیخم شددد و کل سددسددت
سخت جلو م شت کرده بود و  ستش مانع د یرفت. کارتون تو یم  یم دنشید

 شد.
 
 را خوب بخواند . یاثاث کش ونیتوانست ادرس و شماره تلفن کام ینم
 

 . شدیآشنا تر م یرفت ، رنگ قال یجلوتر م هرچه
 

صد و ده تماس م اگر شن نبود حتما با  ساعت چهار بعد  گرفتیروز رو ... اما 
 بود. یبهار یروز ابر کیاز ظهر 

 
 دادند . یها را جا م یوصندل زیو م ختندیر یخدا عرق م یبنده  یکارگرها

 



 با یشدددد . چند پله را لک لک کنان باال رفت. مرد یتیسددداختمان گران وارد
 رد.ب رونیرا از در ب ی" ، مجبورش کرد سد راه نشود و دو صندل دجنابی"ببخش

 
 قدم بلند برداشت . دو
 

 . ستادیاسانسور ا مقابل
 

نگاه  شیابروها انیبه اخم م نهیشد .در ا یو وارد اتاقک فلز دیکش یقیعم نفس
 انداخت . یکوتاه

 
 ششم متوقف شد . یدر طبقه  یفلز اتاقک

 
 .دیبه گوشش رس یزنگ دار یصدا

 
 نکهیاز اتاقک خارج شد. بدون ا ینشست. به ارام شیلبها یرو یسرد پوزخند

د، شش ش یوارد واحد شماره  اوردیرا در ب شیداشته باشد تا کفش ها یلیتما
 یداشددت و اسددتخودوس وشددمعدان یخوش سدداخت یکه درچوب یواحد دنج

 ییو طراوت نما یاز سددبز شیکه تا چند ماه پ یچوب یجا کفشدد یباال شیها
سنگها یم شک  یو مرمر یتیگران یدادند به  شک خ شان ، حاال خ سر شت  پ

 بودند!
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خانه که شد حواسش رفت به قد و قواره اش که پشت به او به جوانک سبزه  وارد

 داد . یدرنگ تذکر م یب یا
 

خانم د یاز جلو یجوان کارگر فت:  کارتن را برداشدددت و گ  دیبع گهیدر دو 
 .نیو گاز جا داشته باشه ماش چالخیواسه  دونمیم
 

 به عقب بچرخد گفت: نکهیا بدون
 
 ... گهیروز د هی دیمحترم فعال قصد ندارم اونا رو ببرم .شا یگفتم که اقا-
 
 گفت : اقا تو رو خدا مراقب باش، شکست... گریرو به مرد د و
 

 .دیکلمه در دهانش ماس یباق
 

 خشک شد. ش،یلبها یرو یبه پوزخند مسخره  نگاهش
 

و به  تا زبان بچرخاند دیطول کش هیفقط چند ثان دیکرد مسلط شود ... شا یسع
 زور سالم کند .

 



 یمشک فیگذاشت و ک یدستش را گوشه ا یداخل واحد شد کارتون تو کامال
 . واریاش را پرت کرد کنج د

 
 یاز مبل و فرش و نهار خور یخال ییرایو پذ منیهم به نشدد ینگاه مین یحت

 . نداختین
 

دمش که از حضور او از هوا گرفت ؛ عطر  نی. در اول ستادیامد و مقابلش ا جلو
شنا ست . را ییا ش شامش ن شته به عنوان  یاش همان حهیبه م سال گذ بود که 

 تر نگاهش کرد . قیبود . دق دهیخر شیسالگرد برا ی هیهد
 

 بود . شیچند ماه پ یها تیاز مامور یکی یهم سوغات یخاکستر یمانتو
 

ستفروش در خ کیشال نا مرتب قرمزش هم که با هم از  یحت صیول ابانید  رع
 خودش بود! ی قهیبودند سل دهیخر

 
 شکسته شد. سکوت

 
 .دیلرز یمسلط باشد اما م کردیم یسع فشیظر یصدا
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بابا هم که  یزنگ زدم خونه نبود یلی. خ دیو شددمرده گفت: ببخشدد ارام  ...
 و ... امیامروز ب نیاصرار داشت هم یشناسیم
 

 جوابش را بدهد از کنارش گذشت . نکهیا بدون
 

 . دیشن یرا از پشت سرش م شیقدم ها یصدا
 

 رفع و رجوک کند: خواستیتند م تند
 
کدوم  چیه شددبیاز ده بار باهات تماس گرفتم تو د شددتریباورکن من ب نیامیبن-

 امیب یهماهنگ بدون خواسددتمیبخدا نم ؛یهامو تلفن هامو جواب نداد امیاز پ
 خونه ات ...

 
 گفت. ظی"ات" را با غ ی شناسه

 
 . ستین یانداخت و گفت: مشکل شیبه سرتاپا یاجبار نگاه یرو از
 

 . دیکش نییدرب اتاق را پا ی رهیدستگ
 
 متعجب شد . اتاق دست نخورده بود . لیوسا دنید با
 



خت حک  ی... چراغ خواب و حت نهیدونفره ، کنسددول و ا ت عکس مضدد
 !کردیم ییاباژور قرمز رنگ خود نما یکه باال شانیعروس

 
 از خانه خارج شود . خواستیم یهمانطور بود که صبح وقت زیچ همه

 
 ؟یزنی... چرا حرف نمنیامی: بن دیوارد اتاق شد ، کنارش قرار گرفت وپرس ارام

 
 .شده بود  رهیخ یریش ریحر ینگاهش هم نکرد به پنجره و پرده ها یحت
 

همه  امیب ینطوریا خواسددتمیو با سددماجت گفت: باور کن نم سددتادیا مقابلش
 وتخته بردم ، بابا فکر نکنه که ... ری. فقط چند تا ت زمیوبهم بر زیچ
 

 نگاهش کرد . کالمش در نطفه خفه شد . میمستق
 
 انداخت . نییرا بست و سرش را پا شیزور لبها به
 
 را دراورد . یدیکرد وپاکت کوچک سف بشیج یدست تو نیامیبن
 

 مقابلش گرفت. دیبگو یزیچ نکهیا بدون
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ستش گرفت؛ ارام بازش کرد . با د پاکت سکه  دنیرا از د هار تمام ب یبرق زرد 
 گره خورد. یزی، ته حلقش چ

 
 
 
 
 
 ! یپول یب نی... تو ا نیامیبهت زده گفت: بن یچشمها با
 
 
 
 
 
 . کنمی: نه ... نه من قبولش نمدینال
 
 
 
 
 
 ؟یتونیخشک گفت: مگه م نیامیبن
 



امو  هیرا از کنار چشمش پا  کرد و گفت: من که گفتم مهر یاشک سمج قطره
 وطشددیتو االن شددرا دونمی... من منیامیبن یکنیم ینطوریبخشددم... چرا ا یم

 نیو ات ستمین یبخشم! من راض یامو م هیمهر رمیخبر از بابا م ی... فردا بیندار
 تو... طیشرا

 
 
 
 
 
 !مونده گهیماه د ازدهیزنگ دارش گفت : فقط صدو  یکالفه از صدا نیامیبن
 
 
 
 
 

 پاکت کوچک. یر و دیگرفت . دست اخر اشکش هم چک نییرا پا سرش
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 !؟ی: چرا تخت و نبرد نیامیبن
 
 
 
 
 
 ...! یدیخوابیگفت : پس کجا م ینیف نیف با
 
 
 
 
 
 نیرو ا یسدده ماه فکر کرد نیخنده و گفت : تو ا ریزد ز یپق یبلند یصدددا با

 ؟! دمیتخت خواب
 
 
 
 
 

 و در اتاق را بست . دیبه پشت سرش چرخ فورا



 
 
 
 
 

انداخت و گفت : تو رو خدا  نیامیسددرد بن یبه چشددمها ینگاه مضددطرب
 ... نیامیبن
 
 
 
 
 

 ... یرا جلو برد و گفت : چ سرش
 
 
 
 
 
 عقب گرفت . پشت را به در اتاق چسباند . یترس کم با
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 . انقدر تلخ نباش. نیامیو گفت: تو رو خدا بن دیرا گز لبش
 
 
 
 
 

بغض دار گفت : برات شددام  یچسددباند و با همان صدددا شیبه لبها یلبخند
 درست کردم .

 
 
 
 
 
 یبه بهانه  یخوای؟! م یرو نبرد ییلباسددشددو نیو ماشدد خچالی: چرا نیامیبن

 !نجا؟یا یایاونابازم ب
 
 



 
 
 

 . دیلرز یم شیبدتراز لبها شیچشمها
 
 
 
 
 
بابات م با قابلمه  دونهیزهرخند گفت :  من؟! نگران  یخونه  یایغذا م یبا 

 ؟! یخواب من یجا
 

کوچک  ی هیبخ یجا یاش برد ، رو یشددانیاشدداره اش را به سددمت پ انگشددت
 یرستف یم امیهر شب پ دونهیماساژ داد وگفت : بابات م یرا کم شیابرو یباال

 ا
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ستش س بشیج یاورد و فرو کرد تو نییرا پا د سا دونهی: مدیو پر شوهر  بقت با 
 !؟یزنیم کیهنوز ت

 
 
 
 
 
 ؟! یکنیرو خراب م یهمه چ ی... چرا دارنیامیبن-
 
 
 
 
 
ما نیامیبن ندان ن ند کش دار د مه چ ییبا لبخ رو خر اب  یگفت : من دارم ه
 !کنم؟یم
 
 
 
 
 
 دار اضافه کرد : جالبه ... شین



 
 
 
 
 

 ییاسشولب نیماش نیاتاق امد که بلند گفت : خانم تو ا رونیاز ب یکارگر یصدا
 که رخت چر  هست!

 
 
 
 
 

 رفت. رونیرا پا  کرد و از اتاق ب شیاشکها
 
 
 
 
 

سرکارگر خال تمام صش را   یمحترم چند بار بگم کار یکرد و داد زد : اقا یحر
 ...!دیو گاز نداشته باش خچالیو  ییبا لباسشو
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 یوبچ زیم یرا گذاشت لبه  شیکنسول پرت کرد ، کف دستها یرا رو ساعتش
 زل زد به خودش. نهیو درا

 
 
 
 
 
 ریگ غامیپ یچقدر به همان حال ماند که صدددا ایچقدر گذشددت  دانسددتینم

 تلفنش بلند شد .
 
 
 
 
 
 ریگ غامیپ یصددداچقدر به همان حال ماند که  ایچقدر گذشددت  دانسددتینم

 تلفنش بلند شد .



 
 . زدیحرف م بشیغر بیبا آن صوت خاص و عج شهیدار ، مثل هم کش

 
 ؟! یستیزو زو ام! ن یبن ؟یخواب ی... الددددوو... هانیبددن-
 

 هم فشار داد . یرا محکم رو شیچشمها
 
ستها با شده ، خ ید شت  ش زیم سط ن سمت در اتاق و و شت   یخال منیبردا
 . ستادیا

 
 یتلفن با جاه و جاللش دستش بود . چشمها یبود و گوش ستادهیا شیبه رو رو

 لرزان! یپر از اشک و لبها
 
 د !ش یتلفن اکو م ریغامگیخانه از پ یخال یکه در کل فضا یدختر یصدا و
 
 !یبهم زنگ بزن .... منتظرم ... بددددا یبن-
 

 تناقض داشت شیبا اشک جمع شده در چشمها شیلبها ینشسته رو پوزخند
. 
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به چهره اش ،  یتناقض مسددتول نیبگذارد با هم ایکند  ییدلجو دانسدددتینم
 برسد . یکند تا بلکه به نقطه شرمندگ شیتماشا

 
 را جلو برد و دم ودستگاه تلفن را گرفت. دستش

 
کل خانه را  شیبود جا بدهد که صددددا نیزم یکه رو یدر جعبه ا خواسدددت
 برداشت .

 
 !یالوات یپ یرفتیاه بگذره بعد مم شیش یکردیصبر م--

 
ن را جعبه کل تلف یتو دیسف یها تیونولیبا ان  خواستیزانو زد ، م نیزم یرو

 پوشش دهد .
 

 !ستمیگفت: مگه با تو ن بلند
 

 . دیچیپ یشارژر را دور اداپتور م مینداد . س یجواب
 
 ... یآدم کردمیحرص سددر تکان داد و گفت: باشدده ... به جهنم . من فکر م با

 تو ... کردمیمن فکر م
 

 انداخت . هیسا کلشیکل ه یقدم برداشت و رو میبلند شد ، ن عیسر



 
 . کردیم شیقطع شد . با ترس تماشا شیصدا

 
 خودمودارم ! یازهایکرد وگفت : منم ن یصورتش خال یرا رو نفسش

 
 ؟! نیامی: کجا کم گذاشتم بن دیبغض نال با
 
 ! نپرس ! یرفت یول کرد تویچهار ماهه زندگ یوقت-
 

ستش ستیصورتش گرفت . م یرا جلو د شر با ت نیامیهق هق کند که بن خوا
 ! یگفت : بس کن آنا . تو خسته نشد

 
 تلفن را بغلش انداخت و گفت: بسالمت. کار امروزت تموم شد . ی جعبه

 
 را باز کرد و منتظر ماند . یورود در
 

 . کردیم نیف نیسالنه سمت در امد ، ف سالنه
 
سا  ظرف فلز نیبا مکث به زم نیامینب شاره کرد ،  شانه گر شیغذا یا فت را ن

 بردار با خودت ببر . نمیو گفت : ا
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 دنبال ُرهام! امیتعلل گفت : شب ساعت هشت م با
 
ساعت ده اورد آنا شم گرد کرد وگفت : تو  ض شمیپ یچ  تسیگفت ب ی... قا

 و دو ساعت! ستیوچهار ساعت نه ب
 
 دنبالش ! به سالمت . امیداد وگفت : هشت م یرا تکان یدر ورود نیامیبن
 

که م وارد تاق  قت د شددددیا فت : هر و ند گ گاز و  یبرا گهیبل چالیبردن  و  خ
 اتاق هم جمع کن ببر ! نیا یتخته ها روی، ت یاومد ییلباسشو

 
 بسته شد . یبد یبا صدا در
 
 
 
 
 

 نیزم یو اتاق خواب رو یبهداشددت سیسددرو یجا ، حد فاصددل راهرو همان
 نشست . یخال

 
 . دیکش رونیهمراهش را سخت از شلوار کتانش ب تلفن



 
 جواب ... یب یو تماس ها امیمشت پ کی

 
رد ، ک یبود ... پوف ستی... الف ، آنا صدر ل نیرا کشاند سمت مخاطب دستش

 را گرفت . یرعلیام
 

امد  شیتماس را قطع کند ، صدا خواستیکه م یاز چند بوق ، درست وقت بعد
. 

 
 شده؟ یباز چ-
 

 !؟یکن کیمثل آدم سالم عل یتونیاش گفت : تو نم یاز سوال تکرار کالفه
 
را اصال نداشت ، لب زد  یکی نیا یسرخوش ی، حوصله  دیبلند خند یرعلیام

 . یومدی: امروز ن
 
 شد؟! بستن؟! یاومد گرفتار شدم! چ شیپ یکار هی-
 
 آره.-
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 . شهیوگفت: نگران نباش. درست م دیکش یاه یرعلیام
 
 .ریبگ لیتحو ایب یبود کاری. بعدا ب شمیپ یدار زیخرده ر-
 
 . امی: باشه . شب میرعلیام
 
 برم دنبال ُرهام قول دادم ببرمش پار . خوامینه امشب م-
 
سم ن شیدلخور گفت : دوروز پ یرعلیام سش  شه ، وا ! انقدر  ستیمادرش با

 حرص نزن سر بچه .
 
 حرف تماس را قطع کرد. یب

 
 اش دخالت کند! یهم وسط کار و زندگ یرعلیمانده بود ام نیهم

 
 بود . ستادهیتلفن را قطع کرد ، رها پشت پنجره ا یفحش با
 

شته س فر شپزخانه ب یچا ینیبا  شانه ها یامد، نگاه رونیاز ا ها مرتعش ر یبه 
 شده؟! یگفت : چ یعل ریانداخت و رو به ام

 
 طالق گرفته ... دونستمیو گفت : نم دیبه سمتشان چرخ رها



 
سر هم یسر یعل ریام شو کرد تو  انیجر نیتکان داد و گفت :   هی. پدر زنش پا

 کفش ! طالق دختره رو گرفت .
 

 مبل نشست . یرو رها
 
 .کردینگاه م یبخار چا به
 

 . یکنارش امد وگفت: چقدر تو فکر فرشته
 

ک چه کار کنم . از کجا شرو دیبا دونمیفت : نموگ دیبه صورتش کش یدست رها
 .سخت باشه زیانقدر همه چ کردمیهنگ کردم ! فکر نم یواقع یکنم ... به معنا

 
هتره ... ب یقرار باشدده انقدر زود خودتو بباز گهیزد وگفت: د یلبخند یعل ریام

 . یبرگرد
 

 برگردم! یکه دست خال ومدمیجبهه گرفت : ن رها
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 باال داد . یشانه ا یعل ریام
 
 ... ستیاصال صالح ن طیشرا نی. تو ایفعال بهتره دست نگه دار -
 

 را برداشت. یشد فنجان چا خم
 
 بنظرم االن ...-
 

 دنبال خونه باشم . دیکالمش گفت :من با انیم رها
 

 خودته! یهم خونه  نجایدستش را گرفت و گفت : ا فرشته
 
 بلند شد ، رها با نگاه دنبالش شیو از جا دینفس فنجان را سرکش کی یعل ریام
 زد وگفت : من فعال برم ... یلبخند یرعلی، ام کردیم
 

 اوضاک مزاحمتون بشم. نیتو ا خواستمیارام گفت : نم رها
 

 شد ! یزود اون دفتر مجله بسته م ای ریو گفت : د دیکش یاه فرشته
 



 نکهی. من قبل از ا دیاشگفت: نگران کارتون نب یعل ریزد و رو به ام یلبخند رها
 با عموم صحبت کردم . اگر بشه ... بشه که شما و ... بن ... رانیا امیب

 
 هم فشرد . یرو هیرا چند ثان شیلبها

 
تو  نیایهم ب نیامیرا بسدددت و باز کرد و باالخره با زور گفت : بن شیچشددمها

 !فتمیجلو ب یلیخ ینطوریهمون شرکت فکر کنم ا
 
 یبه کسدد یراحت نیحرفهاسددت . به هم نیغد تر از ا یلیخ نیامی: بنیرعلیام

 !دونمیم دیکه من ازش دارم بع ی. حداقل با شناخت کنهیاعتماد نم
 

شد ، رو به رو رها سال ستادیا یرعلیام یبلند  شما چند   یو گفت : به هر حال 
 . دیاعتمادشو جلب کن دیبتون دی. شادی. باهم همکار بود دیازش بزرگتر

 
م هم شدکاکه ه نیامی... بن کنمیمو م یسدع یقول بدم ول تونمی: من نمیرعلیام
 . زنهیگدار به اب نم یب

 
 .کردینگاهش م دینا ام رها

 
 .کنمیتالشمو م تیبه زور گفت : من نها یرعلیام
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 . کنمیلطفتون رو جبران م نی: ا رها

 
 جبران کنم . دمیرو به فرشته اضافه کرد : قول م و
 
 ! نزنه شیبه زندگ یبدتر یکارا لطمه  نیا دوارمیفت : امبا اخم گ یرعلیام
 

 کنه . ریما رو بخ یزمزمه کرد : خدا عاقبت همه  رلبیتکان داد و ز یسر
 
 از خانه خارج شد . یبا خداحافظ کوتاه و
 

مبل سددر راهش وا رفت . گفته بودند سددخت اسددت ... گفته بودند  یرو رها
 است ... گفته بودند بگذار و برو ... ینشدن

 
 نداشته باش... دیبودند انقدر ام گفته

 
 باش... الیخیب

 
بگذران و فراموش  یمتیرا به هر ق یزندگ نی... هرجور که هسدددت ، ا بگذران

 کن!
 



 دهیرا گفته بودند ... گفته بودند و تا جان داشدت وجا داشدت نشدن نهایا ی همه
 اما نگفته بودند چه کار کند ... فراموش کند و بگذرد نهایا یبود ... با همه 

 
 مرور خاطرات نکند؟! چطور

 
 باشد ... الیخیبه قول همه ب اصال

 
 جواب دلش را بدهد ؟! چطور

 
 دلش چه کار کند ! یهمه زخم تو نیگفتند با ا یم اگر

 
 خورده و نخورده اش چه کار کند ! یهمه حسرت تلنبار شده و اه ها نیا با
 

 داشت ! یگفتند ... حال بهتر یاگر م دیشا
 

 کمان بود ، نبود ! یخروج از چله  یکه اماده  یریحاال مثل ت حداقل
 

 دوم : فصل
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شمها ست و باز کرد ، مطمئن نبود که م هیرا چند ثان شیچ صاب تواندیب ش را اع
 شد. ادهیوپ گرفت لیدرب اتومب ی رهیحال دستش را به دستگ نیکنترل کند ،با ا

 
ودش با خ نیامیبود که بن سددتادهیدر ا یجلو یبا ان ژسددت طلبکار جور رمردیپ

 !راست؟ ای ردیرا دست چپش بگ یصندل ریز یفکر کرد قفل فرمان مشک
 

 پا درب را بست . یکرد ، با پاشنه  یپوف
 

ود . ب ستادهیا شیکرد . حاال رو به رو یرا با چند قدم کوتاه ط ضیعر ی کوچه
 بود . البد پیک شهیاش هم مثل هم قهیاد ، د یم گاریس ینفسش بو

 
ستیم سا خوا شود مبادا هم راپورتش را بدهد که ، مهندس البرز  یا هیمطمئن 

 پوشد! ینم یآخوند قهی،  کندیدود م یگاریدر کوچه س ی، شبها وقت
 

 متاسف شود اما نشد . خواست
 
 زور سالم کرد . به
 

ور . دست جنابیورا عال نی: از ا دیتکان داد و پرس یالبرز به زحمت سر مهندس
 ! عیبدم گوسفند سر بزنن برات جناب بد

 



سبش زد و ب یشخندین صل مطلب رفت و  یبه لحن نچندان دلچ سراغ ا پرده 
 گفت : اومدم دنبال رهام !

 
 ییسدداعت ،ابرو یعقربه ها دنیالبرز دسددت چپش را باال اورد ، با د مهندس

 ! یزود اومد یتباال انداخت و گفت : فکر کنم دو ساع
 

دست رهام را گرفته  تایراند دوم را اجرا کند که ، در خانه باز شد ، اناه خواست
 بود .

 
 رفت . تایاخم کرد و پشت اناه نیامیبن دنیبا د رهام

 
 که رابطه ات با پسرت خوبه . نمیب یزد و گفت: م یالبرز پوزخند مهندس

 
 . ومدمیبحث ن یمهندس البرز من برا-
 
 ببرمت پار  ... خوامیم ایرو به رهام گفت : رهام ... ب و
 

 جلو برود که مهندس البرز سد راهش شد . خواست
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هام . من دنبال ر ادیب نیامیموقع بن نیدخالت کرد وگفت : بابا خودم گفتم ا آنا
 زود بخوابم. دی. شب با ییبرم جا دیفردا صبح زود با

 
و با فشددار  دیت رهام را ب*و*سددبزند که ، آنا صددور یخواسددت حرف مهندس

 به شانه اش ، وادارش کرد ، جلو برود . یکوچک
 
 صددورتش یکوچکش را رو لیاتومب یدسددتش را گرفت ، رهام چرخها نیامیبن

 داد . یحرکت م
 

 ینداره که چ هیکه اسددباب اثاث یخونه ا یبچه رو ببر یخوایالبرز: م مهندس
 ؟! یکن یباهاش فوتبال باز یخوایبشه ؟! م

 
ب با . امشدد هی... فکر خوب شددنهادتونیاز پ یزد و گفت : مرسدد یلبخند نیامیبن

 پسرم...
 

شمها نگاهش سالن خال یرا انداخت در چ سط  ، فوتبال  یقرمز آنا و گفت : و
 .میکنیم یباز
 

 خانم البرز. یبه آنا گفت : راست رو
 
 با تته پته گفت : ب... بله ؟! آنا



 
 یدی، رسدد دیکرد افتیکه ازم در یشددمرده گفت : امروز بابت سددکه ا نیامیبن

 !دینداد لمیتحو
 
 یشددوند ، ضددربه  یو مات م شیک یکه ناگهان ییماتش برد . مثل ادم ها آنا

 ختنیفرو ر یخورند ! دو قطره اشددک اماده  یم دیکه نبا یرا در لحظه ا یکار
 بودند.

 
 . دیا کشگفت و دست رهام ر یشب خوش کوتاه نیامیبن
 

شدددند و امروز  یخانواده اش محسددوب م روزیکه تا د یبود به ادم ها پشددتش
 دشمن !

 
ت بود . دس ستادهیخانه نگاه کرد ؛ آنا هنوز ا یبه در ورود نهیکه زد از ا استارت

 . کردینگاه م یینا کجا یری... به مس نهیبه س
 

 . دیلول یها م یصندل یکوچکش البه ال سیپل نیبا ماش رهام
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 . دیلول یها م یصندل یکوچکش البه ال سیپل نیبا ماش رهام
 
 . دیکش نیامیگردن بن یرا رو لیاتومب ی، چرخ ها طنتیش با
 
 نکن رهام...-
 
رد ک ینگفت . سددع یزیچ نیامیبرد ، بن شیموها یرا رو نی، ماشدد یلجباز با

 سکوت کند . نیتمر
 

ش رهام ش طنتی، با  شیم نیامیکتف و گوش بن یرا رو نیما ص دیک سر و   یداو
 اورد. یو ترمز در م نیاستارت ماش

 
 !کنمیم یدارم رانندگ نی، کالفه گفت: رهام اروم بش نیامیبن
 

 هیگر زنهی... مامان تلفن حرف م یکنیم یرانندگ یگفت: تو دار یحرصدد رهام
 کنه؟! یبا من باز ی... باباجون همش روزنامه دستشه... پس ک کنهیم
 
 عقب نگاه کرد . رهام مچاله شده بود کنج پنجره. یبه صندل نهیاز ا نیامیبن
 



 اصفهان؟ یبر تایبا عمه ب یخوایکرد وگفت: م یپوف
 

 زد و گفت: فرهود وفرهادم هستن؟! یبرق شیچشمها رهام
 
 !؟یتو هم باهاشون بر یخوایاره . م-
 

 !؟ینگران گفت: پس مامانم چ رهام
 
 یوگفت: مامانت چ دینگه داشددت و به عقب چرخ یکافه ا یرو به رو نیامیبن

 ؟!
 

 رفت. یور م سشیپل نیماش یبا چرخها رهام
 
 !نییسرتو ننداز پا زنهیباهات حرف م یکس یمتحکم گفت: وقت نیامیبن
 

منو از مامانم دور  یخواینگاه کرد وگفت : م نیامیبن یدر چشمها میمستق رهام
 ؟! یکن
 
. با یردگیبا عمه هم برم یریم تایزد وگفت: نه . با عمه ب یلبخند سددرد نیامیبن

 !؟ی. دوست ندار یکنیم یفرهود و فرهادم باز
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 !اد؟یمامانمم ب شهینم-
 
 رهیچه کار؟ مامانت م ادینگاه کرد وگفت: مامانت ب ابانیو به خ دیچرخ نیامیبن

 !؟یسرکار. بعدم توله سگ تو فقط نگران مامانت
 

 نمیب یروز م هی. مامانم فقط  نمیب یو گفت : تو رو کل هفته م دیلب برچ رهام
 روز کامدددل! هی. اونم نه 

 
زد ،  یدر خانه چانه م یگفت. درسدددت مثل مادرش... وقت ظی"کامل" را با غ

 و دو ساعت ! ستیو چهار ساعت نه ب ستیب
 

.  تانینرم رهام فرستاد و گفت: غصه نخور کاپ یموها یراعقب برد و ال دستش
 !؟یخوریم یبستن

 
 نچ...-
 
 !؟یعنینخرم  یا وهیم یچرا؟! بستن-
 

 نگفت. یزیچ رهام
 



 شاهتوت وانار و پرتقال؟! یمثال با طعم ها-
 

 اب دهانش را قورت داد . رهام
 
 ؟! یخوایکارامل م کیش دمیشا-
 

 !خوامیپک م سیسرش را باال اورد و گفت : نه . آ باالخره
 
 !ن؟یمایشود که رهام گفت : بن ادهیپ نیکرد وخواست از ماش یخنده ا نیامیبن
 
 بله؟!-
 
 !؟یمامانمو دوست ندار گهید تو
 
 ؟یپک با چه طعم سیلب گفت : آ ریز نیامیبن
 

 رو ادهیبه پ دهیچسددب ینقل یچوب یرا انداخت سددر در کافه  شیچشددمها رهام
 !یوگفت : شکالت
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را  لیهمان جا فرمان اتومب خواسدتیم نیامی" که بنیزننده گفت "شدکالت انقدر
سط خ شت ، وقت ابانیبکند و پرتش کند و ست کیطعم  ی. انتظار ندا را از  ینب

 ...ی: شکالت دیپرسد : مثل برج زهرمار بگو یپسرش م
 

تلخ و  نطوریا دیاورد ، نبا یبود ... حداقل آدم را سددرحال م نیریشدد شددکالت
سال و کی دیشد . نبا یسوزنا  ادا م شش  سر   سیگفتن طعم آ ی، برا مهین پ

 پک دلخواهش انقدر سرد
 

 ...! ی: شکالت دیبگو
 
 
 
 
 
 بزرگ ؟! ی: شکالت دیارام پرس نیامیبن
 

 . ستینگاهش کرد وکسل گفت: نه گشنم ن رهام
 
 !؟یرا باال داد و گفت : شام خورد شیابروها نیامیبن
 

 را چرخاند و گفت: اوهوم . کتلت ! نشیماش یدور چرخ ها کی رهام



 
 سرخ کرده؟! ینیزم بیزد و گفت : با س یلبخند نیامیبن
 

 را زبان زد و گفت: با سس قرمز. شیلبها رهام
 
اش کنار زد  یشانیپ یرهام را از رو یکرد و موها کیرا بار شیچشمها نیامیبن

 !تان؟یرفت کاپ نییو گفت: بدون من از گلوت پا
 

 را باز کرد. پشیو ز دیا سمت خودش کشکوله اش ر رهام
 
باگت مقابلش گرفت و گفت: مامان داد  چیدو سدداندو یمحتو یزریفر سددهیک

 بدم به تو .
 
از گلوم  یچطور یدیرا دراورد و با لحن خودش گفت: حاال د نیامیبن یادا و
 رفت؟! نییپا
 
 یرو یها را با پوزخند چیسدداندو یاب دهانش را قورت داد ، بسددته  نیامیبن

 شد . ادهیپ لیداشتبرد گذاشت .از اتومب
 
 .دیطول کش قهیفقط پنج دق دی، شا زیباخامه و اسمارت یپک شکالت سیا
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بود ه*و*س  یبود ، فکر یریگ وهیداخل ابم یها جیمدت نگاهش به هو تمام

:  دیکه دست اخر فروشنده پرس کردینگاه م قینداشت اما انقدر عم جیاب هو
 ؟! دیخواستیهم م جیجناب اب هو

 
 سرش را به عالمت نه تکان داد . فقط

 
 کرد و سوار شد . حساب

 
 . کردیم نییپک را باال و پا سیا یخامه ها یلیم یبا ب رهام

 
 یشدددند . خودش هم نم یرد م تایب یدرب خانه  یسددوم بود که از جلو بار

هان؟ اصف یریعمه ؟! باهاشون م شی: برم پ دیپرس نهیدانست چه کار کند . از ا
 ؟! یهست یپسرخوب

 
 قول بدم . تونمیباال انداخت و گفت : نم یشانه ا رهام

 
 خونه ... میکرد و گفت : باشه پس بر یخنده ا نیامیبن
 

 .دمیغر زد : قول م رهام
 



 .دمیگفت: نشن طنتیبا ش نیامیبن
 

ش رهام شانه  دیخودش را جلو ک سباند به  صورتش را چ صورت نوچ ،   یو با 
 . نیامیوگفت: قول دادم بن نیامیبن
 
 شو ! ادهیپار  کرد وگفت : پس پ نیامیبن
 

 یکوله دراورد و رو به رو کیشددد ، در صددندوق را باز کرد ،  ادهیهم پ خودش
 کن. یرو بزن . خودتو معرف تایعمه ب یرهام زانو زد وگفت : زنگ خونه 

 
م دندونت ه ریجمع کردم . مسوا  وخم لتویو گفت : وسا دیکش یقیعم نفس

 " هم تو کوله اته!یهست . "کوش
 

 نگی. م کننی.فرهاد و فرهود مسخرم م یبا حرص گفدت: چرا اونو گذاشت رهام
 عروسک مال دختراست !

 
درش  سددتیو گفددددت: فقط تو کوله اسددت . الزم ن دیاش را کشدد ینیب نیامیبن
سر خوبیاریب ست عمه رو تو جاها ی. پ  شلوغ ول نکن . خب؟! گم یباش. د

 ؟یکنیم کاریچ یشد
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من گم  مگیم دهیپوشدد دیکه لباس سددف یرانندگ ییراهنما سیپل هی شیپ رمیم-
 ادرس وشماره تلفنم.. نمیشدم ا

 
 زد و گفدت: خوبه .مراقب خودت باش. یلبخند نیامیبن
 

 . نیامیتلخ بن راهنیو سرش را فرو کرد در پ دیخودش را جلو کش رهام
 
 امیزنگ بزن م یو گفت: هر وقت خسته شد دیسرش کش یرو یدست نیامیبن

 دنبالت . خب؟!
 

 نباشم... شتیمن پ یخواستیبا بغض گفت: تو که م رهام
 
 خواستم؟ ی: کنیامیبن
 
 !؟یفرستیمنو م یدار یوقت-
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 

 مامان بمونم؟! شیپس پ یذاریوگفت: چرا نم دیسرش را عقب کش رهام
 
 مامانت؟! شیببرمت پ یخوای: م نیامیبن



 
 زد و گفت: برگشتم ببر . یبرق شیچشمها رهام

 
.  یرمامانت ب شیهم پ یو گفت: توله سگ هم اصفهان بر دیبلند خند نیامیبن

 بد نگذره .
 

 لبخند زد . رهام
 

شب تا به حال . باالخره ا باالخره سر  شب ، لبها نجایزد ... از  ساعت ده   ی، 
 خص شدند .اش مش یریش یکوچکش کش امد و دندان ها

 
س نیامیبن ش ینف سر خوب یلیو گفت: خ دیک ! ؟یباش رهام . اک یخب برو . پ

قبل عمه رو مجبور نکن برات  ی. باز مثل دفعه  یبگو شددام خورد یبعدم رفت
 ! یدرست کنه و نخور تزایپ

 
سمتش گرفت و گفت: بق سیا وانیو رهام ل ستادیا نیامیبن تو بخور  وشیپک را 
. 
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 یجلو یدو پله  یرا از دستش گرفت و کوله را رو وانیتکان داد ل یسر نیامیبن
ه ک رفتیم نشیبه سمت ماش یتند یرا زد . با قدم ها فونیدر گذاشت . زنگ ا

 عجله؟! نیگفت: کجا با ا یزن
 
 
 
 
 
 . شاگرد انداخت یصندل یپک را رو سیا وانیرا بست . ل شیچشمها نیامیبن
 

 یسددر وگردن بلند کیکنارش... انقدر که  دیجلو امد . انقدر که چسددب زن
 .انقدر جلو امد تا بتواند در سمت شاگرد را ببند . دیایبه چشم ب نیامیبن
 

... . ردیتا عطرش را حس کند ... تا بغضددش حجم بگ سددتادیا کشینزد انقدر
 صورتش بلغزد ... یجا رو کیبترکد ، ده قطره اشک 

 
 کرد و گفت :رهام و سپردم به خودت . یپوف نیامیبن
 

 یچا هی یسددوار شددود که دسددتش را گرفت و گفت: حداقل اندازه  خواسددت
 !؟ی؟! ندار یخوردن با خواهرت وقت دار

 



 ... تایکالفه گفت : باشه بعد ب نیامیبن
 
 گذاشت . نیزم یرا رو دشیخر یها سهیک تایب

 
 نیماش ی شهیرا به ش رشگیو کف دست د د،یرا چسب نیامیبن یدست بازو کی

 .یبر ذارمیچسباند وگفت : بخدا نم
 
نداخت وگفت : شددوهرت مرده مگه تو م سدددهیبه ک ینگاه نیامیبن  یریها ا

 د؟یخر
 
ند تایب طب طول کشدد یزهرخ کارش تو م تو راهمون  ی... برا دهیزد وگفت : 
 ..شنیتو ؟! بچه ها خوشحال م یای. م دمیخرت و پرت خر خردهی

 
 دستش چرخاند. یرا تو چیسوئ نیامیبن
 
 نخورد. یهلش داد . مثل سنگ بود . تکان تایب

 
هم  اتیها را برداشددت ، ب سددهیاز ک یکیداد.  تیتالش کرد . باالخره رضددا باز

 را ... یگرید
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 را زد ، باهم وارد اپارتمان شدند . ریدزدگ
 

 سرشان ... یها کل خانه را گذاشته بودند رو بچه
 
خانه  با کفش وارد نیامیرهام ، بن انیصددورت گر دنیکه در را باز کرد . با د تایب

 شد .
 

 .دکریرا پا  م شیداشت اشکها واری" دست فرهود بود ... رهام کنج دی"کوش
 

 !ییارام گفت : سالم دا فرهاد
 
ا سددرتون . رهام ، عمه چر دیبا غرولند گفت : چه خبرتونه خونه رو گذاشددت تایب

 ؟! یکنیم هیگر
 
هم نگذشددته بود از  قهیده دق یشددد . حت منیبا همان کفش ها وارد نشدد نیامیبن

 پر اشک بود . شی... چشمهاشیلبها یلبخند رو نیاخر
 

 ارام کنار فرهود قرار گرفت . فرهاد
 

 ؟! یکنیم هیبه رهام گفت : چرا گر رو
 



 ! فمی"رو نذار تو ک یمن گفتم" کوش-
 
داشت بچه را بر ینارنج یو کوله  لیوسا اهیس یله رهام را بغل کرد ، کو نیامیبن

 از دست بچه افتاد . یبه فرهود انداخت ، کوش ی. نگاه پر اخم
 
 .ستادیهم برداشت و راست ا ان
 
ه سددرش را ب یاش به زور بود . مجبور نهیرا گرفت. قدش تا سدد شیجلو تایب

 نیتر از ا یکند. عصددبان یرا موشددکاف نیامیبن یعقب خم کرده بود تا چهره 
 را گرفت . شیحرفها بود که بشود جلو

 
 ...یبر ذارمیبه قران نم-
 
 با اخم گفت : برو کنار ... نیامیبن
 
 در را بست و گفت : داداش قربونت برم بچه ان ... تایب

 
شه ا نیامیبن صفهان حال و هواش عوض ب ! ؟ینطوریکالفه گفت : رهام و ببرم ا
 !تا؟یب ینطوریا
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 بخدا . میکردیم یشوخ میداشت ییبه زور گفت : دا فرهاد
 
 محل نکرد. نیامیبن
 

 ... یی... نبر رهام و دا میکرد یبخدا شوخ ییبا بغض گفت : دا فرهاد
 

شمها باالخره شد و به زور نال شیچ ش یی: دا دیپر  . دیتو رو خدا ... رهام ببخ
 ... گهید دینر
 

 .دیقدم جلو امد و گفت : ببخش کیهم  فرهود
 

رهود انداختند . ف نییباعث شد هر دو ساکت شوند . سرشان را پا نیامیبن نگاه
 کند . هیکم مانده بود گر

 
تو اتاقتون  دیگفت : من فردا اگر شما دو تا جونور و ببرم اصفهان ! بر هیبا گر تایب

 ساختمون . نیتو ا دیمن نذاشت ی! آبرو برا
 

تو  ریفرهود زد و گفت : همش تقصددمحکم پس سددر  یکیافتاد .  هیبه گر فرهاد
 بود .

 



 اما تایشددد . رهام اشددکش بند امده بود . ب دهیهم وارد اتاق شدددند ، در کوب با
 . دیلرز یم شیمبل سر راهش نشست . شانه ها یرو
 
 !؟یبد یبهم چا یخواستیم ینجوریبا غر گفت :ا نیامیبن
 
شمها با شک بن ینگاه سیخ یهمان چ صورت خ انداخت و گفت :  نیامیبه 

 ... ارمیاالن م
 
 یجلو خواسددتیبلند شددد ، خودش را داخل اشددپزخانه انداخت. نم شیجا از

 باشد. نیامیچشم بن
 

 تنها برم اصفهان؟! نایگفت : من با عمه ا نیامیدر گوش بن رهام
 
 !؟یاره . دوست ندار-
 

 برگشت و گفت: نه... رونیبه ب شیلبها رهام
 
 !شون؟یبخش یم یعنیبا اخم گفت :  نیامیبن
 

 کرد و گفت : آره. یمکث رهام
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 !؟یکرد هیپس چرا گر-
 

 و گفت : نکردم . دیبه صورتش کش یدست رهام
 
 . شونیدیزد و گفت : پس برو بهشون بگو بخش یلبخند محو نیامیبن
 

 ادی؛ تازه  واریهم کنج د یگذاشددت ، جفت کوله ها و کوشدد نییرا ارام پا رهام
شها ست شیکف ش یشانیپ یرو یافتاد ، د شش  ی چهیبه قال ی. نگاه دیاش ک

 کرد . یمتر
 

 بود . ستادهیا یدر ورود یدر زد و وارد اتاق شد . همانطور جلو رهام
 

... بعد هم نطوریکرد . فرهودهم هم یجلو امد ، بغلش کرد . عذرخواه فرهاد
 دست دادند.

 
ست صدا د ستند و  ش یاخر هم در را ب شانطنیخنده ها و شد . به هم ت  نیبلند 

 دست انداختن رهام ! ی هیشده بود ما ی... انگار نه انگار کوش یراحت
 
ا انداخت و گفت : کاش م نیامیبه بن ی، وارد هال شد . نگاه یچا ینیبا س تایب

 . میهم مثل بچه ها بود



 
 ...یزنیطعنه م یدار-
 
 یایمبل انداخت و گفت : طعنه؟! نه ... چرا نم یدسته  یشال سرش را رو تایب

 داخل ...
 
 . نیکرد و گفت : با کفش اومدم رو ا چهیبه قال یاشاره ا نیامیبن
 
 یبیتو . غر ای... بییشددویبرم قال ینداره . بعدا م یبیزد و گفت : ع یلبخند تایب

 نکن!
 
 طعنه بود . گهید یکی نیا-
 
 طعنه بود. نیگفت : اره ا یحرص تایب

 
 نشست . تایرا دراورد . مقابل ب شیکفش ها نیامیبن
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 نشست . تایرا دراورد . مقابل ب شیکفش ها نیامیبن
 

 دهیچسب ونیزیکوچک ، همان تلو منینکرده بود . همان نش یخانه فرق لیشما
 به اپن اشپزخانه . دهیچسب یشش نفره  ی... همان نهار خور واریبه د

 
شمعچند گلدا دیشا سه جا  شده بود ... باق ین و دو  ضافه  اش همان  یفقط ا

 بود !
 

شام م یهمان سر م یکه با آنا و رهام  ض زیامدند ،   یوقت م یبا خاطرات مرت
... بچه ها سددر وصدددا  دیکشددیم تایسدداالدش را به رخ ب نییگذراندند ، آنا تز

 !کردندیم
 

 طیشرا ی، که همه  شیسال پ کیبود . همان  شیسال پ کیخانه مثل  شکل
 ال بود ! دهیا

 
 ... یآل هر ادم دهیا

 
ها بود،  هیهمسا یرهام برا یها دنیدو یبود اما سقف بود ، عذر و بهانه  قسط

 اما کار بود ... اخر هفته ها کباب در پار  و بساط پهن کردن به راه بود!
 



! به  نیامیها زل زده بود به سددر وصددورت خسددته و کسددل بن دهیمثل آدم ند تایب
 ختهیو بهم ر رهیت ییخرما یدو سدده روزه و موها شیو ته ر یجنگل یچشددمها

 اش!
 
 ه؟یهوم؟! باز چ-
 
 ! کنمی... دلم تنگ شده دارم نگات م یچیه-
 
جان .فن دیرا به سمت خودش کش یچا ینیزد و خم شد ، س یپوزخند نیامیبن

 چه خبر؟! یپرس یگفت : چرا نم تایرا بلند کرد و ب
 
 نگفت . یزیچ نیامیبن
 
شروک کرد : چرا نم یکفر تایب س ی، تند تند  م مامان دو کن فیتا برات تعر یپر

ستر وی یس یبار آ .. چرا . رهیهم نم رونیاز خونه ب یحت گهیشده ... بابا د یب
چشددمش اشددک ... چرا  هیچشددم مامان خونه  هیچه خبر تا بگم  یپرسدد ینم
ما رو نم نیامیبن  ینیبب یزنینم زنگ هی؟! چرا  یرسددپ ی؟! چرا حال و احوال 

 ؟! میزنده ا ای میمرد
 
 کرد . یرا فوت م شیچا نیامیبن
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 ادشی یزیچشدمش را پا  کرد . انقدر تند گفته بود ، که مبادا چ یگوشده  تایب

 رفته باشد.
 

 گفت : عمه ... تایاتاق باز شد . رهام ارام جلو امد و رو به ب در
 
 و گفت: جان عمه؟ دیصورتش را ب*و*س تایب

 
 اصفهان؟! انیفرهاد و فرهود فردا م-
 
 عمه . دیانداخت و گفت : شا نیامیبه بن ینگاه تایب

 
هام عذرخواه ر خه  فت : ا حت گ با هم بر شدددهیکردن... نم ینارا مه   میه

 اصفهان؟!
 
س یاپیرهام را چند بار پ ییخرما یموها یرو تایب شه عمه  دیب*و* و گفت : با

 . یتو بخوا یهرچ
 

 زد و گفت : هدددورا... یلبخند پت و پهن رهام
 
 حرف دارم. تییکن من با دا یبلند گفت : فرهاد با بچه ها باز تایب



 
اه که چهار م نیوگفت: تو ا دیکشدد یقینفس عم تایو ب دیبه طرف اتاق دو رهام

 ؟! یریبگ دینبا یحال هی؟!  یبزن دیسر نبا هی؟!  یبزن دیزنگ نبا هی یطالق گرفت
 
صال چ به شده ،ا سته  سترس.  یجهنم اون هفته نامه ب بود همش عذاب بود و ا

بابت  انیامروز و فردا م داشددتی، من وهم برم م شدددیبخدا هر بار که چاپ م
ض یاعتراض و انتقادت م  هیتر کار به هی.  سپارمیم یبرنت! ... من خودم به مرت

 بهتر ... یجا
 
سفنجان مزه مزه کرد  یاز چا یکم نیامیبن  یو خبرنگار یو گفت: من جز عکا

 ! ستمیبلد ن یا گهیو نوشتن کار د
 
 ... سپارمیم یخاطر گفت : من به مرتض نانیبا اطم تایب

 
س- شوهر ها یشم ؟! مثل دفعه  یبرم عکاس عرو شات زن و   یقبل هان؟! 

 ؟ رمیباغ بگ یعاشق و لب رود و تو
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... نیامیو گفدددددت: من که هزار بار ازت معذرت خواسددتم بن دیلب گز تایب

شون تنگ بود... بخداکار خ ست س نی... بعدم منظورم ا یکرد رید ت نبود که وا
 عروس و داماد! یعکاس یبرا یجور کنم که بر یعروس

 
 س کن .ب گهید یکی. تو  تایو گفت : بس کن ب دیفنجان را سر کش نیامیبن
 

س فنجان ست نبرگرد ینیرا به  صل  گفت: هنوز تایشود که ب زیخ میاند ، خوا ا
 حرفم مونده.

 
 . شنومیکالفه گفت : زود تر بگو م نیامیبن
 
 ... ایبرد-
 
 .کردینگاه م تایبه ب میساکت شد . تمرکز کرد ، مستق نیامیبن
 
 انگار حرفش را خورد. تایب

 
 گفت: خب؟! ریناگز نیامیبن
 
 ، گرفتنش... شیچند وقت پ-



 
 ! کجا؟!؟ی: چنیامیبن
 
ض- شکر ، مرت شمال ... البته خدا رو  شب تو  یتو  سه  شت، فقط دو  شنا دا ا

 نیده واحد فقط ا کی. نزد کنهی. اما داداش مامان داره دق مدیبازداشددتگاه خواب
ه به طرفم افتاد هی... از  کنهیداره چه کار م ستیترم حذف کرده ...پسره معلوم ن

 بذاره بره ...درست بشه  شیجون بابا که سرباز
 
 با اخم گفت: کجا بره؟! نیامیبن
 
عوض شددده ... اخالقش... رفتارش... داداش تو ما رو  یلی... خدونمیچه م-

 !میکنیحساب م یلی، ما رو تو خ یکنیحساب نم
 
 کارهیب نیامیچو افتاده ، بن لی... البد تو فام گهیکرد و گفته: اره د یپوف نیامیبن

ست داده ، چه بهتر ب ی... کار و زندگ شغلش هم که از د بال دن فتهیکه نداره ... 
 خانواده ! نحلیحل مشکالت ال

 
مبهوت گفت : همون حق داشددتند هفته نامتو ببندن ، بس که زبونت تلخه  تایب

 داشتم؟! یمنظور نی... من همچ
 

http://www.roman4u.ir/


 .فتدیکم مانده بود اشکش راه ب باز
 

 زنمیخب. سر م یلیشود گفت: خ دار حهیاحساساتش دوباره جر نکهیاز ا قبل
 !گه؟ی. د
 
 یمرتض .طرح میاز اصفهان برنگرد دیزد وگفت : جمعه شا یلبخند کمرنگ تایب

 . کشنبهیبه شنبه  فتهیطول بکشه ... ب کمیممکنه 
 
 خب؟!-
 
 !؟یآنا با رهام چ یمضطرب گفت : قرار جمعه  تایب

 
 !ستین یزی! هفت روز چفتهیهفت روز عقب م-
 
بچه رو هر  گمیهفته ! م هیمادر دوروزم دو روزه ، چه برسدده به  هی: واسدده  تایب

 آنا بدم؟! لیخودم تحو میوقت برگشت
 
چه  زیت نیامیبن فت: ب گاهش کرد و گ که تحو ین مه اسدددت  قابل گه   لیمن م

 ! مگه پاکته ؟!؟یکنیم لیتحو
 
 نبود ... نیو تند تند گفت: نه به قران منظورم ا دیلب گز تایب



 
 !گه؟ی. ددمیم لشیبرم تحو یبعدش... خودم م یجمعه  تا-
 
مادره گ*ن*ا*ه داره ا دینال تایب عه  نیاز ا ینطوری:  تا جم عه  نه  گهید یجم

 رهام و نبرم؟! یخوایبچه رو ... م نهیب ی، دو هفته نم شیبعد
 
ستق نیامیبن تو  خورهیکرده ! م ینگاه کرد و گفت: اومده خونه رو خال تایبه ب میم

 ذوق رهام !
 
 گشاد شد .... شیمردمکها تایب

 
اخه  هیچه کار نیا ای: جهازشو برد؟! خدا زدیکه داشت با خودش حرف م انگار
 یخواینم نیامی... بن دیکنیم ی... شما باالخره که اشت هیها چ یبچه باز نی... ا

 ! هان؟!؟یکن یکار هی
 
 !گه؟یانتخاب خودش بود. د-
 
 ه؟رفت ادتیهم داشت ...  یا گهی: انتخاب؟ اون بدبخت مگه انتخاب د تایب
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باش - با پاشددو کرد تو کفش  که  با کیاون موقع  کر ف دیکالم گفت طالق ، 
 !گه؟ی. دکردیهم م نجاشویا

 
.آنا مجبور شددد ... بخاطر تو  یدونی... خودتم م رهیطالق بگ خواسددتی: نمتایب

 ! یبحث و جنجال کوفت نی... بخاطر پدرش... بخاطر ا
 
 !گه؟یکه هست . د نهیفعال هم-
 
 ...! یسالمت گهیگفت: د ظینفسش را فوت کرد و با غ تایب

 
 . دیبلند شد و گفت : مراقب خودتون باش شیاز جا نیامیبن
 
ه چشمات گود افتاده ... واس ی! پا؟یرا گرفت و گفت : شام خورد شیبازو تایب

 ...یبدم ببر چیبذار دو تا ساندودرست کردم ،  هیتو راهمون الو
 
 . شام دارم.ستیلب گفت : الزم ن ریز نیامیبن
 
 !؟یکنجکاو گفت: چ تایب

 
 لب زد : کتلت ... نیامیبن
 



 بلغور کرد . یخوش شب
 
 یبدرقه، پا تند کرد و قبل از هر حرف ی، برسد تا دم در برا تاینگذاشت ب یحت و

 زد . رونی،از خانه ب
 
 
 
 
 
 اسددتقبال ، پا تند کرد و قبل از هر ی، برسددد تا دم در برا تاینگذاشددت ب یحت و

 زد . رونی،از خانه ب یحرف
 

ساندو لیاتومب سوار شتبرد و دو  شمش افتاد به دا شد ، چ  وانیل کتلت و چیکه 
 ... !یبستن

 
توانسدت شدام و دسدر را با هم داشدته باشدد .  یشدبها نم یاز طالق همه  بعد

 حوصله پاره اش کرد . یکور بود ؛ ب زریفر سهیک یدست دراز کرد ، گره 
 

 همان بود . عطرش
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ستارت ست کیزد ، فرمان را  ا ساندو یچرخاند ، گاز بزرگ ید و  محبوب چیبه 
کتلت سددس قرمز فراوان  یپر مالتش زد . کاهو داشددت ، گوجه داشددت ... رو

 بود.
 

 ... شهیطبعش ! مثل هم باب
 

ا را ه زریفر سددهیو ک یبسددتن یخال وانیپار  کرد و ل یا زهیسددطل مکان کنار
از تقاطع خارج شددود که زنگ تلفن همراهش  خواسددتیداخلش انداخت ، م

 درامد.
 
 اسم ، اخم کرد . دنید با
 

 پر از خش و گفت: بله؟! لحنش
 
 " ... سالم!یصبان" عی... بنییاو-
 
 فرض کن جوابتو دادم ، بعدش؟!-
 

 منو ؟! یو گفت: نشناخت دیخند
 

 نداد. جواب



 
 !؟یستی... ن یالو ... بن-
 
 بگو...-
 

 نجایا ای"خشن" ! ب یبن دمیخب بابا . فهم یلیاش را جمع کرد و گفت: خ خنده
 فقط ! هیتو خال یکارت داره . همه هستن . جا زیپرو

 
 حرف قطع کرد . یب

 
 که شد ، دوباره زنگ زد. لیاتومب سوار

 
 حوصله تر گفت: حرفت مگه تموم نشد؟! یب

 
. جلو چشم خودم سه تا چک هاتو داد به  رهیگیحالتو م یای. ن هیعصبان زیپرو-

 مسلم !
 
 کن!!! فشیرد یجور هیخودت  تونمیامشب نم-
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شد . خودت ب یسع یلیمن خ یبن- شمش باش ،  ذرهی ای. ب ایکردم ، ن جلو چ
 ! یفکر نکنه دو دره اش کرد

 
 ؟! امیکجا ب-
 
 !خوامی" سالم "می.بن ای. منتظرتما ... تند هم نیقبل یهمون لواسون . جا-
 

صله شت یکی نیا یها یلوس باز ی حو سرش را به پ شت ، قطع کرد .   یرا ندا
 ... قهیهم چند دق دی... شاهیچند ثان دیداد . شا هیتک یصندل

 
 . خوردیم چیخودش که امد ؛ اواسط جاده تلو داشت پ به
 

خواب باشد . نگهبان با  یامد کس یدوازه شب بود اما به نظر نم کینزد ساعت
 اش کرد کجا پار  کند . ییراهنما یکوتاه میتعظ

 
سوئ ادهیپ لیاتومب از ست در ج چیشد ،  ستش داد و د ضا بیرا د سمت ف  یبه 

 رفت . الیو یروشن جلو
 

 یدر م یمسخره باز شهیدر اب داشتند مثل هم یرا رد کرد ، دو سه نفر استخر
 اوردند .

 



هفته نامه "..." ...  یاز داخل آب بلند گفت : به افتخار خبرنگارخبره  یکسدد
 !عیخان بد نیامیمستندساز ... به افتخار بن

 
برنگشت عقب را نگاه کند . پا تند کرد  یدست و هورابلند شد ، اما حت یصدا

 را باال رفت. یمرمر وانیا یو پله ها
 

 نتیبا ز یبا کف پا در چوب اوردیب رونیب بیدسددتش را از ج ینداد حت زحمت
 دود تا مغ یرا هل داد ، بو ییطال یها
 

 نفوذ کرد. استخوانش
 

 یو هلو و علف و باق مویو نعنا و ل بیمخلوط دو سدد ظیکه به مه غل چشددمش
 جلو امد . یاش عادت کرد ، کس

 
 اش اشنا بود . چهره

 
 !خوام؟یسالم م یمگه نگفتم . بن ؟ی! چقدر تند اومدمیآن تا یبن-
 

 :دیشانه اش که محکم پس زد و پرس یرو گذاشتیدستش را م داشت
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 کجاست ؟! زیپرو-
 
 رکن .د یخستگ کمی. یبخور ... از راه اومد یزیچ هی ایحاال ب-
 

 ... نمیبب سایرا درشت کرد و گفت: وا شیچشمها
 
اندام الغر و  یرا انداخت رو بتشیکل ه ی هیبرداشددت ، سددا زیقدم خ کی و

 هست؟! زی: اصال پرو دیاش وپرس یدود
 
گه  از به جون آرزو . من دروغ نگفتم. م فت: آره  ترس جمع و جور شدددد و گ

 اصال جرات دارم به تو دروغ بگم .
 
 گرفت و گفت: زو زو صادق! یلحن کودکانه ا و
 
 کن . داشیقدم عقب رفت و گفت: خوبه . حاال بگرد پ مین

 
 کج کرد . یتوجه به آرزو ، راهش را سمت مبلمان زرشک یب و
 

 تک نفره نشست. یرو
 



 شیکه رو به رو یتوجه به دو دختر یچپ انداخت ... ب یراسددتش را رو یپا
 شیاو را نشانه گرفته بودند ، آرنج ها میاما مستق زدندیبودند و با پچ پچ حرف م

 مبل گذاشت. یدسته  یرا رو
 
 را شناخت . زیدور پرو از
 

با  زیامدند . پرو یهم نداد . همراه با آرزو به طرفش م سددتادنیزحمت ا یحت
زد و گفت: به به ... پارسال دوست امسال آشنا . چه عجب  یلبخند یسرخوش

 پسر؟! یورا ... چطور نیاز ا
 

 را جلو برد. دستش
 
 مبل بود . یدسته  یرو شیهنوز کف دستها نیامیبن
 

 رو هوا مانده بود . زیپرو دست
 

من  یگفت : چک ها نیامیداد و بن رونیاز دهانش ب ییکم صدددا یخنده  آرزو
 ؟! کنهیدست مسلم چه کار م
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 یو در کنج ردیله بگبه آروز انداخت که با عث شددد کم کم فاصدد ینگاه زیپرو
 فرستاد . بشیج یدستش را تو زیپنهان شود . پرو

 
 باال . میبر ایلبخند گفت: حاال ب با
 
ستم . بگو  یرا عوض کرد .چپ را رو شیپا نیامیبن ست انداخت و گفت: ه را
! 

 
 یجور هیرفته گفتم  ادتیمارو  گهیشددد وگفت: فکر کردم د یجد یکم زیپرو

 ورا . نیباالخره بکشمت ا
 

چند وقته سددراغ منو  یدونیزد و گفت: م نیامیبن یبه بازو یدوسددتانه ا مشددت
 !؟ینگرفت

 
 شهیه نمشلوغ نجایباال . ا ایاخم کرد وگفت : پاشو ب زیجواب نداد ،پرو نیامیبن

 حرف زد !
 
 حرف بلند شد . یب

 
کردند رد شد . پلکان  یم ریکه در هپروت س جیگ یدختر وپسرها یال به ال از

 راه را امده بود . نیکنج سالن بود . قبال هم ا ییطال یبا نرده ها دیسف



 
 شود . یتهش به کجا ختم م دانستیم
 
 دهد. یکه رخ نم زهایپله ها چه چ نیا یباال دانستیم
 

 شیآمد ، آنا بود ... هفته نامه بود ... قرار اخر هفته سددرجا یکه م یقبل دفعات
 بود !

 
ه پل نینبود جز ا شیسر جا چکدامشانی، ه شیحاال ... برعکس چند ماه پ اما
به  شدیپنجه اش قفل م ی... که وقت ییطال یمشمئز کننده با نرده ها دیسف یها

 ..پله ها باال رفته اند . نیبه زور از ا انیچند نفر گر کرد،ینرده با خودش فکر م
 

 د !امدن نییپله ها پا نیاز ا مانینفر پش چند
 

 باال خلوت بود . سالن
 

سرش زنگ م صدا سن اردیبل زیکنار م زیزد . پرو یهم کمتر در   یرفت و مرد م
 !؟یوردا یکمک یرویبرا خودت ن یگذاشت و گفت: رفت زیم یرا لبه  گارشیس
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زن ، ضربه از طرف من ب هیگذاشت و گفت: برو  نیامیدستش را پشت بن زیپرو
 ! ادیهمه حساب کار دستشون ب

 
، چهار توپ در سدده  زیهلش داد سددمت م بایرا به سددمتش گرفت و تقر چوب

 چهار مختلف...
 
خاص خودش ،  شنیبا همان پوز شهیرا دور زد ، خم شد چوب را مثل هم زیم

شددش را نشددانه گرفت ، هدف انداختن سدده توپ  یحرکت داد ، توپ شددماره 
 همزمان بود!

 
برخورد کرد و دو توپ وارد تور  گریشددش به دو توپ د ی، توپ شددماره  یتق با

 شد! یکنار
 

 ... یدست زد و گفت: مرس اقیبا اشت زیپرو
 
 کنم . یباز ومدمیگذاشت و گفت: ن زیم یچوب را لبه  نیامیبن
 

 تمومه ! یبزن گهیبا حرص گفت: دو تا ضربه د زیپرو
 
 بود. ستادهیاما همچنان ا نیامیبن
 



ش زیپرو ش یکوتاه دیبا ببخ ستش را ک سمت  دید رد . از خواب ها ب یکیوبه 
 یدونیدر را پشت سرش بست و گفت: تو چته؟! م زیوارد شد . پرو نیامیاول بن

 چقدر شرط کردم بابتش؟!
 
 دست شرخر ؟! یمنو داد یاز سرشانه نگاهش کرد و گفت: چک ها نیامیبن
 

سلم هم یلبخند مهربان زیپرو صداش  نیزد و گفت : نه داداش. م ستخره .  تو ا
 االن. کنمیم
 
 خشک نگاهش کرد ! نیامیبن
 
 قدره ... فمیو ببر برام ! حر یباز نیا ایبهت . ب دمیچک هارو م -
 
 خشک نگاهش کرد ! نیامیبن
 
 قدره ... فمیو ببر برام ! حر یباز نیا ایبهت . ب دمیچک ها رو م-
 
 کرد و گفت: سه تا چکمو بده بعد . کیرا بار شیچشمها نیامیبن
 

 ... یاریشورشو درم یدار نیامیکالفه گفت: بن زیپرو
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 ! یکن تینبود منو وارد باز نی. قرار ا زینبود پرو نیقرار ا-
 

ست یپوزخند زیپرو ستند و خبرت  ادتی یزد و گفت: تو خوا سر اون م رفت؟ 
شتر یدونیم ست دادم؟! داداش من بهت اعتماد کردم  یمن چند تا م هامو از د

 رسمشه؟! نیکردم... حاال ا ایبرات مه یخواست یهرچ
 
گاه نیامیبن بالش  ین لک بود ...  نه بود .  فه اش که خت. ملح ندا خت ا به ت

 هم روکش نداشتند .. شیها
 
 ! زدیملحفه ها را اتو م آنا
 

 هم تخت خانه شان نبود . نیبود ... آنا نبود. ا خسته
 

ست وگفت: کمم گ ی لبه ش دم ! ا. حداقل از زندان نجاتت د ومدین رتیتخت ن
 مشروطه ! تیازاد

 
ساب یتکان داد : با هم ب یسر زیپرو سرت  نیامیبن میح . تو هم خودت زد به 

 ستین تمنیتومن پول چرخ ماش ی! س یتوئونشو بد دیبا ی. باخت زیسر م یاومد
. 

 



تو پس چک هیمنو برنده کن.  یباز نیا ایگفت : ب یکرد و با لحن نرم تر یمکث
 ؟! ی. راض دمیم
 
 نگاهش کرد و گفت: دوتا ... نیامیبن
 

 ! ادینم رمیدوزارم گ ینجوریگفت : نامسلمون ، ا یکفر زیپرو
 
 دو انگشتش را باال برد و گفت : دو تا چک ... نیامیبن
 

 م !کن برا یو گفت : پس دو دست باز دیشرتش کش یبه ت یدست زیپرو
 
 ! یحرف وسر چک دوم گفت نیزد و گفت: ا یشخندین نیامیبن
 

شم . دو  نیا ایخب. ب یلیزد و گفت: خ یلبخند زیپرو ست و ببر برام . رو چ د
 .دمیم لتیتا چک اولتو تحو

 
 کرد وگفت : اصل چک سومه ! ینوچ نیامیبن
 

... میبر ایدو تا چک منم گفتم چشم. پاشو ب ی.گفت ینساز یاومد گهی: د زیپرو
 سراغم! انینم گهیاولمه... د یمشتر
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شد ؛ پرو نیامیبن شانه ها زیبا رخوت بلند  شتش رفت و  د و با را مالش دا شیپ

 دلتنگته . ی. بدجور ابیما هم در یزو زو نیا یگفت : راست ییخوشرو
 

 نداد . محل
 
 شیشددرت زرد وشددکم رو به جلو یرفت ، مرد مسددن با ان ت رونیدر که ب از

شورتاتو کرد زیگفت: پرو شب تو ن یخان ، خوب م شب   داداش. ستی؟! ام
 انقدر جوش نزن !

 
 !دندیبا هم بلند خند گریدو مرد د و
 
سمباده زد ، ام نیامیبن شت بگو یعل ریسر چوب را  ه ... هزار بار گفت دیحق دا

 کند ... یشبانه آدم را معتاد م یلعنت یها زیم نیبود ... ا
 
 سمباده نخورده ! یها لیدسته ب نیبار با هم کیبار با ورق...  کی

 
 تا انتها ... یرویم یخوریم زی... ل یروب شیپا
 

ا ن یکه بو ییخواب ها با تخت و ملحفه ها نیشد به هم یهم ختم م شیانتها
 دادند ! یم



 
ستیروز م کی شان را جمع کند ...  خوا سه کوزه  ستیروز م کیکا  یبرا خوا

 با چوب به توپ ها ضربه بزند ! شیپس گرفتن چک ها
 

 ! دیچرخ یپاشنه نم کی ی... رو گریبود د ایدن در
 

 سوم : فصل
 

******************************************** 
 

 بر واریعرق کرده بود ؛ حالش هم رو به راه نبود ؛ اما چشم از در و د شیدستها
 داشت . ینم
 

 ؟! یپسند یشانه اش و گفت : چطوره م یامد رو یدست
 

به عمو .  زشیتر و تم دیبا خردهیزد و جواب داد:  یلبخند کنم... اما واقعا خو
 ! دیرو فروخته باش نجایمبادا ا کردمیهمش خدا خدا م

 
 است . هیو گفت: نه بابا . چرا بفروشم . ملکه ... سرما دیخند رمردیپ
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داخل  میزد و رها گفت: خسددته اتون نکنم عمو . بر هیتک واریبه د یخسددتگ با
 .میزنیحرف م نیماش

 
 شدم رها؟! ریپ گهیمن د یگوشزد کن یکرد و گفت: االن خواست یا خنده

 
شهر دیبلند خند رها شما عمو   یلی... خ یدل من زیعز اریو گفت: نه به خدا . 

 هنوز . یو جوون پیهم خوشت
 
به برگشددت- به حالش؟! چند سددداله  ی... راسددت یچه خو از مادرت بگو خو

 ... یزنی... زنگ میزنیم ... سر یای... م ی... باز تو معرفت داردمشیند
 

 ... گذرونهیزد وگفت: مامانم خوبه. م یلبخند مغموم رها
 

 !؟یبه بابات سر بزن ستیارام گفت: قرار ن اریشهر
 

کارام سبک  خردهی. زنمیرا چرخاند سمت پنجره و گفت: چرا سر م شیرو رها
 بابا. شیپ رمیشرکت وراه بندازم . م نیخودم ... ا یکنم برا دایپ ییجا هیبشه ، 

 
 !خونه؟ یپ یبر یخوای، م یخودت خونه دار یلبخند زد و گفت: وقت اریشهر

 
 ترسم ... یو گفت: از واکنش بابا م دیکش یقینفس عم رها



 
 رازش را برمال کند . شیشد مبادا لرزش دستها نهیبه س دست

 
قات تلخ ...  ترسددمیم یلیخ- فا باره  هویعمو ... از اون همه خاطرات و ات دو

 ! شهیوضع بدتر م
 

 بدتر عمو؟! نیجلو امد و گفت: از ا اریشهر
 

.. . زدیکند . دندان م یرا م شی... پوسددته پوسددته هاشیافتاد به جان لبها رها
ت بر دس گرفتیدهانش طعم خون م ای شدیملتهب م چارهیلب ب یحساب یوقت

شتیم کار  نیشد ... هم یشد... هرچه نم ی! اما عادت کرده بود . هرچه مدا
 .دیگزیم یمرا فقط  شی، لبها کردیبه خودش رحم م یلیخ گریکرد. د یرا م

 
 انجی... ایخونه دار نجایا یوقت یبابا . ول یدونیارام گفت: خودت م اریشددهر

ش ر ، د یستیبابات راحت ن ی. خونه ستین زیخونه جا دنی... خریدار ونهیآ
بازه ... د یخونه  به روت  ها ...  یاریخونه رو ب دینشددنوم اسددم خر گهیمن 

ش هیسرما یخوایم شته با ستا ستین ینقل یدا ست م  یل... و جر، بخر بده د
 مونرتیها غ یما راز یکن یتنها زندگ نجایا ی... بخوا سددتین میتهرون مثل قد

 ! دارهیبرنم
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... چشددم .  دونمیها برم... م یزد وگفت: قربون شددما راز یلبخند مهربان رها
 واسم مهمه ... شتری، ب فتهیشرکت راه ب نی فعال احاال

 
 ؟! یبد رییتغ یخوایکارشو م ایهمون شرکت فروش باشه؟!  یخوای: ماریشهر

 
. شددرکت فروش محصددوالت  گهیاش انداخت و گفت: اره د ینیبه ب ینیچ رها
. با همون اسددم ... فقط عمو کردیکه قبال م ی! همون کار یبهداشددت یشددیآرا

 مجوز ها رو چه کنم؟!
 

... از یایب یخوایم ی، گفت یو گفت: همون روز که زنگ زد دیخند اریشددهر
 ... شهیشو گرفتم . امروز فردا حاضر م یماه پ یهمون د

 
گونه اش گذاشددت وگفت:  یرو یبه سددمتش رفت و محکم ب*و*سدده ا رها
 .پس  یدیزحمت کش یلیقربونت برم خ یاله
 

ش یبلند قهقهه  اریشهر سه  یکار هی یسر داد وگفت: بعد عمر یسرخو  یوا
 برادرزاده ام کردم ...

 
با  رو رنگ بزنم ... نجایا دیرا بهم چسددباند و گفت: پس فقط با شیدسددتها رها

دکوراتور صددحبت کنم ... تو لندن با چند تا شددرکت هم هماهنگ کردم تا  هی
 .امیکمکمون کنن ... خدا کنه بتونم از پسش برب



 
 رها جان؟ ی... راست یتونیتکان داد وگفت: حتما م یسر اریشهر

 
 جانم عمو؟-
 
 باهاته ... ؟! هیپسره ک نیا-
 
 !؟یعل ریام-
 

 تفاوت گفت: دوستمه چطور مگه؟! یرا گرد کرد و رها ب شیچشمها اریشهر
 

که رها اضددافه کرد : البته شددوهر دوسددتمم  کردیکم کم داشددت اخم م اریشددهر
 عمو . میهست . قراره با هم کار کن

 
 و گفت: خوبه پس... دیکش یانگار سبک شده باشد نفس بلند رمردیپ

 
 گفت: هنوز دم به تله ندادم عمو جون . طنتیبا ش رها

 
 چند سالته؟! یدونیسوخته ... مپدر  ی: ا اریشهر
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 . با حساب روز وساعت ! دونمیم قیبا خنده گفت: دق رها
 

 جوون ها خوشبخت بشن . یهمه  ی: اله اریشهر
 

 گفت وبا هم از واحد خارج شدند . ینیآم رها
 
 . تادسیورها شق و رق ا اریشهر دنیزده بود ، با د هیتک لشیبه اتومب یعل ریام
 

 ؟! ینیبب یومدی: چرا ن رها
 
 . ارهیدرب جلو را باز کرد و گفت: حاال وقت بس یعل ریام
 

 جلو نشست ، رها هم عقب ... اریشهر
 
 شد؟! دیی: خب تا دیپشت فرمان قرار گرفت و پرس یعل ریام
 

شت با ه رها ستمیبود که م یزیهمون چ قایگفت: دق جانیاز پ رش و تو فک خوا
 بودم .

 



ش سرش سد ...  یداد . نم هیتک شهیرا به  ست بتر  یالیخ یخودش را به ب ایدان
 شیکرده بود ... خواسددته بود ، پ ینیب شیداشددت همانطور که پ زیبزند! همه چ

 ... رفتیم
 

شت ... اما اگر نم فعال سباتش  یسادگ نیاگر به هم شد،یخطا ندا نبود ، محا
 . ختیریهمه بهم م

 
 شدند. ادهیورها همزان پ ارینگه داشت ،شهر یبرج مقابل

 
ش مین یعل ریام ش رونیب نیتنه اش را از ما شنا دیک سالمت . از ا  ییو گفت: به 

 ! یخوش وقت شدم جناب راز یلیبا شما خ
 

 کرد. یتشکر کوتاه اریشهر
 

ست پخت زن عمو؟یایب یخوایبا تعجب گفت: نهار نم رها شره  ی! د من مح
 ها ....

 
 به سمت درب خانه رفت . اریشهر
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اب تلفنمو جو شبیبزنم .از د نیامیسر به بن هیبرم  دیاهسته گفت: با یعل ریام
 ده ... ینم
 

 ... امیشده؟! منم م یطور یعنیمضطرب گفت:  رها
 
. بهش سددر بزنم .. رمی. م سددتیکجا ! الزم ن گهیبا حرص گفت: تو د یعل ریام

ض متونیم یچطور نمی... منم بب یشرکت و تموم کن یتو بهتره زودتر کارا  شیرا
 کنم...

 
ض یعنینگران گفت:  رها شه ؟! ممکنه ن یممکنه را  یکه هرچ ینطوری؟! ا ادین

 !شه؟یرشته کردم پنبه م
 
 باال انداخت . یشانه ا یعل ریام
 
 ؟! هیکدوم گور نمیبرم بب دیکنی. حاال اجازه صادر مدونمینم گهید-
 

 ... کاشی. نگرانم کردیعل ریبا اسددترس گفت: از حالش بهم خبر بده ام رها
 ... امیمنم ب شدیم
 
 ، صدا امد : رها جان ... فونیا از
 



 .دیکش نییرا پا شهیسوار شد وش یرعلیام
 
 ... ستینگران نباش. بچه که ن ی. الکدمیبرو داخل . بهت خبر م-
 
 کوچه جا گذاشت . انی، رها را م یبا خداحافظ کوتاه و
 
رد ، خوشددبختانه درب پرت ک نیپار  کرد ، خودش را از ماشدد نکهیمحض ا به

 ، بدو از پله ها باال کردندیم یباز بود و دو سدده پسددر بچه مقابل اپارتمان باز
 شش توقف کرد . یدر طبقه  یرفت ، سوار اسانسور شد . اتاقک فلز

 
 استرس ، زنگ را فشار داد . با
 

 حاضر شد ! شیرو به رو دیسف یصدا ، با حوله  نیدوم سر
 
 ... یهست یمعلومه کدوم گور چیو گفت: ه دیکش ینفس راحت یرعلیام
 
 در کنار رفت . یکاله حوله را از سرش انداخت و از جلو نیامیبن
 
با  نیامی، بن اوردیتا کفشددش را در ب دیرا باال کشدد شیبا حرص زانو یرعلیام

 ... خوادیپوزخند گفت: نم
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. 

 
 اش افتاد . یخانه که شد تازه دوزار وارد

 
 ... یخال یبود ! خال یخال ییرایو پذ منینش
 

 !ه؟ینطوریچرا ا نجایرا بست و گفت: ا در
 
 اتو َام ...: ب دیدنبالش رفت و باز پرس یرعلیحرف وارد اتاق شد ، ام یب نیامیبن
 
بره !  یکل جهازشددو با خودش م ادی، اون زن م دهیرو طالق م یادم زن یوقت-

 !؟یدونستیرسمه نم
 
 رو جمع نکرده ؟ نجایتخت نشست و گفت: چطور ا یلبه  یرعلیام
 
 خواب من بود ! یحوله اش را دراورد و گفت: نگران جا نیامیبن
 
 : تلفن خونه رو هم برده ؟دیپرس یزد وناگهان یلبخند یعل ریام
 
 : اره ... نیامیبن



 
 ! یدادیجواب نم لتویحاال تو چرا موبا نطوری: که ا یرعلیام
 
 !لم؟یفت: موباکرد وگ یمکث نیامیبن
 

 جا موند تو لواسون ! شبیتنش کرد وگفت: هان ... د یاهیس شلوار
 
 را گرد کرد . شیچشمها یرعلیام
 
زنگ  هیه و گفت: تلفنتو بد سددتادیا شیبرهنه جلو یتنه  میهمانطور با ن نیامیبن

 بزنم!
 
 اش را داد. یبا تاسف گوش یرعلیام
 
 اونجاست ؟! میگرفت . بعد از چند لحظه گفت: گوش یشماره ا نیامیبن
 
-... 
 
 بالش... ریرو تخت ز دمیشا ،یپاتخت یفکر کنم رو-
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-.... 
 
 آها...-
 
-... 
 
 واسم. اریب یاک-
 
-... 
 
 خوبه .-
 
ش یب و  یاهیس یداد و رکاب یرعلیام لیرا تحو یحرف تماس را قطع کرد ، گو

 را دور گردنش انداخت و گفت: چه خبر؟! یکوچک یرا تنش کرد ، حوله 
 
 ؟! یکشیگفت: خجالت نم ظیبا غ یعل ریام
 
 پر استفهام گفت: درمورد؟! نیامیبن
 
 !؟یکنیم یچه غلط یدار-
 



 نگفت . یزیچ نیامیبن
 
 ... گفتیگفت: انگار آنا راست م یعصب یرعلیام
 
 !؟ی: که چ دیپرس نیامیبن
 
 هات ! یکثافت کار نیهم-
 
. 

 
 گفته؟! یتخت پرت کرد و گفت: چ یحوله را رو نیامی.بن
 
 نگفت. یزیچ یرعلیام
 
 گفته؟! ی: آنا چ دیدوباره پرس نیامیبن
 
 .کردیدر سکوت نگاهش م یرعلیام
 
 نگو ... یکرد و گفت: اک کیرا بار شیچشمها نیامیبن
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 آنا هنوز برات مهمه ! یجالبه که حرفها-
 
 . ستین گهیتخت ولو شد و گفت: نه د یرو نیامیبن
 
 ی؟! تو که اهل پارت یکنیم کاریچ تیبا زندگ یمشددخصددده ... معلومه دار-

 ! ینبود
 
را  شیسددرش قالب کرد و عضددالت بازوها ریرا ز شیجفت دسددتها نیامیبن

 منقبض کرد .
 
 که سر و تهش به تخت خواب ختم شد ! شبیباتوام... لواسون چه خبر بود د-
 
 ! دمیاونجا خواب شبیگفت: د کردیمهمانطور که به سقف نگاه  نیامیبن
 
 تا خواب ... آنا حق داشت پس! میبا طعنه گفت: خواب دار یرعلیام
 
 مرد ازادم ! هی. من االن  ستیبرام مهم ن-
 
سف تکان داد و گفت: م یاز رو یسر یعل ریام ستمیتا شو ندار دون ،  یجنبه ا
 خط ها ... نیتو ا یایب ذاشتمینم
 



 بلند شد. شیاز جا و
 
 شد و گفت: منظور؟! زیخ مین نیامیبن
 
بر باشه ... خ هیمستند باشه ... قرار بود  هیبا تشر گفت: فقط قرار بود  یعل ریام

شه ... بدبخت  هیقرار بود  صاحبه با  یورات بنداز... ! تو چط افهینگاه به ق هیم
 !دن؟یاونجا... اصال مگه تو رو راه م یبر یکنیجرات م

 
 را گرفت. شیرو نیامیبن
 
 ارمگی! تو سدده؟یچ هیقضدد نیامیدو قدم در اتاق راه رفت و گفت: بن یعل ریام
شب  یسر از پارت زهیاسترل ی... اون وقت تویزنی... تو لب به دود نم یکشینم

و ! ر؟یریگیکه بعد باشدگاه دو بار دوش م یوسدواسد ی! تو؟یاریلواسدون درم
 !؟یخوابیلواسون م یالیتخت و

 
 نداد . در موضع سکوتش فرو رفته بود . جواب

 
 کم کم باال رفت . شیصدا یعصب یعل ریام
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ص یزنیگند م یدار ینجوریا شهیباورم نم- شخ  یو اعتبارت و احترام تتیبه 
 که عالم و ادم برات قائل بودن !

 
 ؟! نیامیبن یکنیم یدار کاریگفت:چ کالفه

 
 شده بود. رهیبه پارکت خ نیامیبن
 
 باتو ام ... ابددددویداد زد :  یعل ریام
 
 زل زد . یرعلیبه ام میسرش را باال گرفت و مستق نیامیبن
 
اطراف  یالهایسددر از و یچطور یمنتقد اجتماع هی... نیامیبن شددهیباورم نم-

 ؟! کنهی؟! شب و صبح م ارهیشهر درم
 
 گفت: چک داشتم ... رفتم دنبال اون . یرعلیام یکالفه از غرولند ها نیامیبن
 
 ؟! ی؟ تومگه چک دار یگفت: چک؟! چه چک جیگ یعل ریام
 
 !مگه؟ یکنیانگار که گر گرفته باشد داد زد : تو قمار م یتعلل کوتاه با
 
 لم داد . شیو رو کف دستها دیرا عقب کش شیدستها نیامیبن



 
 ؟! هان؟! ی: تو قمار کرد دیکنارش وا رفت و باز پرس یعل ریام
 

 نداد. یجواب
 
 !توش؟ یخودت افتاد یکه اونجان و از منجالب نجات بد ییادم ها یتو رفت-
 

 !سکوت
 
کردن  یراضدد یپخش مسددتندت ... برا یمجوز... برا یبرا یهمه دوندگ نیا-

 !!!ن؟یامیبن یمصاحبه ... تو قمار کرد یاون همه آدم برا
 

 !سکوت
 
شهر... ینوهاین خبر... کازاو یبرا یانتخاب کرد تریده تا ت- شمال   شبانه در 

 یروان ادیقمار بازند ؟! ... اعت یتهران یچند درصددد جوان ها داندیم یچه کسدد
 جز همونا؟! یبه قمار در تهران ! اون وقت خودت شد

 
 قمار در تهران ! یاخرم شد : تورها تریلب گفت : ت ریز نیامیبن
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 و گفت: خب ! جواب منو بده ... دیرا کش شیموها یعل ریام
 
برم از خ میدیکل یو چهار تا جمله  سدتینگاهش کرد و اضدافه کرد : ب نیامیبن

 رو حذف کردند بعد اجازه دادند نشر بشه!
 
که خودم خبرشو دارم  ییزهایمتحکم گفت: از چکات بگو ... نه از چ یرعلیام

! 
 
 !؟یفتمونده ! جوابتو گر شیکیدو تا چکمو گرفتم.  شبید-
 
 خشک گفت: چند تومنه ؟! یرعلیام
 
 !؟یبد ی. دارونیلیم ستیکرد و گفت: ب یپوف نیامیبن
 
شم ها یرعلیام شده گفت: تو ب یبا چ شاد  ؟؟؟  یباخت زیسر م ونیلیم ستیگ
 بعدش؟! ایمال قبل طالقه  نیا

 
 نگفت. یزیرا باال داد و چ شیابروها نیامیبن
 



 یها نتی... کاب خوادیم یآنا اجاق گاز صددفحه ا یزدیموقع تو سددرت م هی-
!  هریگیکف پاش درد م دوئهیگلس... کف پوش خونه رو پارکت کنم ، رهام م

 !؟یباز یجا م هی ونیلیم ستیبعد ب
 
 حرف نزد . نیامیبن
 
نه رو چطور- ماشدد ؟یبد یخوایم یتو قسددط خو  یو چطور نیقرض اون 
ماه یپاس کن یخوایم نهی ی؟!  که  دو نا یسدد  ی، ب یکاریب نی؟ تو ا یچ آ

سط ؟ دو ماه د نیا گهیم یچک چ ونیلیم ستیب نی... ایپول هام و ر دیبا گهیو
 !؟یکرد یچه غلط تهیحال چی، ه وریتا قبل از شهر یمدرسه ثبت نام کن

 
 واسه رهام کنار گذاشتم ...-
 
 .بعدش.. ایمال قبل طالقه  هیقض نیا ی... نگفت دهیخوبه باز عقلت رس-
 
لدم منه ... ب یباشدده... بده یمال ک   کنهیم ی: چه فرق دیبا حرص توپ نیامیبن

 ! یغصه بخور ستیصافش کنم .توالزم ن
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باورم نم تیبه زندگ ی... گند زد چارهیب- نا خ شدددهی... من  به آ ده کر انتیتو 
قمار... پسر چه مرگته تو؟! عالم و ادم طالق  زیسر م یرفت شهی... باورم نمیباش

 ! کننیرو نم یکه تو کرد ییها تیخر چکدومی... ه رنیگیم
 
 ! زدیم یساکت بود اما صورتش به سرخ نیامیبن
 
 تکان داد . یسر یرعلیام
 
شون گند م نیا - تموم  ی! طالق دادشون؟یبه زندگ زننیهمه ادم مثل تو... هم

 ! گهیکارش د یشد رفت پ
 
جا نیامیبن فت: من طالق دادم ؟  دیپر شیاز  طالق گرفت؟!  خودش ایو گ

 یبود ... که ا انتیطالق من از آنا خ لیکردم بهش؟! کاش دل انتیگفته من خ
 یداشددتم...! من گفتم بره ؟! تو بحران ادیکاش اعت یکاش خائن بودم ... که ا

شم با طیشرا نیتر شم... چ الق ... ط باباباش گفت : دخترم طالق... گفت چ
چه و زندگرمیگیم نتیطالقم خ لیبودم دل یول کرد رفت !راضدد شددوی... ب  ا

لو انقدر اراده داشته باشه ج یکنه بهم... ول انتیبودم بره خ یراض یباشه... حت
 شوهرم! شیبمونم پ خوامیبگه م سهیباباش وا

 
 موند ! یکالمش گفت: اراده داشت که م انیم یعل ریام
 



سر بچه اش... چ- صال من به در ... بمونه باال  سه خودت  ریام یگیم یا وا
 ... من گفتم بره ؟!

 
 انداخت. نییسرش را پا یرعلیام
 
 ینموند پ یتح دیشن یزیچ هیبا توپ پر گفت: انقدر بدبخت بود که تا  نیامیبن

به  رهیامار منو بگ ادی... ول کرد رفت ... جمعه غروب مری... رفت ام رهیشددو بگ
نه  ها هاز ... م یب نهیتو و زنت درد و دل م شیپ ادیبردن ج نه !  نیامیبن ک خائ

 اروینداره ! من گند زدم؟!  وستمنو د گهیبابات د کنهیم هیمن گر یبچه  یجلو
مرد هشددت سددال  نیجلو باباش بگه من با ا سددهیدوزار اعتماد به نفس نداره وا

د تف کر یراحت نیکردم... باباهه گفت : طالق گفت: چشددم ... به هم یزندگ
 و تر زد و رفت ! تمام ... یزندگ به هشت سال

 
ست . هرچ یبا لحن ارام یعل ریام صال در ست .تو با یگیتو م یگفت: ا  دیدر
همه  نی... ! آره؟! ا2010سدال  ونسدکوی ی زهیجا یقمار ... عکاس برنده  یبر

 !ن؟یامیبن یکنیهمه افتخار ... اون وقت تو قمار م نی... ا زهیجا
 
مقابل کنسددول نشددسددت و گفت : سددر لجم انداختن...  یصددندل یرو نیامیبن

بار دوم و سددوم و چهارمم  دی، با یباز یبار م هیهم که  یمجبور شدددم ... وقت
 سمتش ... رمیچک پاس شه نم نی! ا یخنک ش یبار ببر هیتا  یبر
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 ...هیکاری: تو دردت ب یرعلیام
 
 ین عکاسددخدا دوباره شددروک نکن ... م یبا اخم گفت: محض رضددا نیامیبن

تف  هیکه تهش  رمیعاشددق و بگ یزوج ها لمیبزنم بعد ف هینخوندم که برم آتل
ندازن بهم و  باشددون امر ونه ارنی*و*سددر از دادگاه دربهیب با  کنهیم ی، چون 

 بهشون !
 
ط سه دارم. تو فق شویمن سرما میزنیم هیزد و گفت: با هم اتل یلبخند یعل ریام

 با من و فرشته . یعروس یلمبرداریدر چهار بنداز . ف
 
. اب از  خورهیبه دردتون م نیشددیبچه دار م گهیبرا خودت بزن . چند وقت د-

 گذشته ! یکیسر من 
 
 هم هست ؟! گهیکار د هیبا اخم گفت:  یرعلیام
 
 نگاهش کرد. نیامیبن
 
 ینتظاما روی؛ از طرف ن یو با مکث گفت : پزشک قانون دیلبش را گز یعل ریام
 جرم و جسد ! یصحنه ها یعکاس یعکاس الزم دارن برا هی

 



 . کردینگاهش م میمستق نیامیبن
 
شته بهم پ یرعلیام شوهر خواهر فر  . ازیشد ، تو واجب تر شنهادی: از طرف 
 که بهتره ! یچیه
 
 رمیاز زنده هاش عکس بگ ادیزورم م گمی! من م یگیم یگم تو چ یم یمن چ-

ش یانتظام رویبرم از جسدد و جنازه عکس بندازم ؟! ن  یبا اون عظمت دو تا گو
 عکس بندازن؟! ستیماموراش ن بیتو ج

 
 !؟یترسینکنه از جسد م هیکرد وگفت: چ یخنده ا یرعلیام
 
 گفت. ییلب ناسزا ریز نیامیبن
 
ند یرعلیام ندتر خ فت: گفتم شدددا دیبل از جسددددم  یترسددیاز اب م دیو گ
 ...!یترسیم
 
 ...ریخفه شو ام-
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 کنهیداره خل و چلت م تیکاریوضع ب نیا نیامیشد و گفت: بن یجد یرعلیام
مرا ع ی. اون هفته نامه به لطف پدرزن جنابعالیزودتر دسددت به کار شدد دی. با

 ! هیکه نشدن یکار یباز بشه ...انقدر زور نزن برا گهید
 
 زدم... دشوی.ق زنمیکالفه گفت: زور نم نیامیبن
 
 نیمسددراغ ه یبر دی، با یسددیحتما بنو یخوایگفت: اگر م یبا دلدار یلع ریام

 مجله ها ... وگرنه کالهت پس معرکه است ...
 
 ...؟! سمی... از کجا بنوسمیبنو یکدوم مجله ها؟! برم چ-
 
 شغل نون و آب نیتو ا دمیفهم یکیباال انداخت و گفت: من  یشانه ا یرعلیام
همه قرض عوض  نیترم. تو هم با ا نیسددنگ گهیکار د هی... برم سددراغ  سددتین
 !یکنیبدتر چوب خطتو بدتر پر م یبه فکر باش کمی نکهیا

 
ندازم ...  یلب گفت: اره... برم از چهار سدددانت ریز نیامیبن تالش عکس ب مان

رو ازشددون بپرسددم که خودشددون  ییخداتومن پول بذارن کف دسددتم تا سددواال
 کردن! ستیل

 
شده بود دارم حواله  شنهادیچند وقت بهم پ نیکار ا ی؟... من هرچ یپس چ-
 ! یارینه م هیبه تو... سر وتهش  کنمیم



 
 محلش نداد. نیامیبن
 
شا یرعلیام فرصت بود . مطمئن نبود کارش درست  نیکرد . االن بهتر شیتما

 بود... قشیمهم بود . برادرش بود . رف نیامیبن ینه ... زندگ ایهست 
 
 ... ایزند  یرها لطمه م دانستینم
 

 زد باالخره که چه ! ایرا به در دلش
 
 ...یدرنگ گفت : راست یکم با
 

 جمع شد. نیامیبن حواس
 
 بگم ... خواستمیمن من کرد وگفت : م یکم یعل ریام
 
 نگاهش کرد. نیامیبن
 
هم هسددت . البته  سیشددرکت تازه تاسدد هیو گفت:  دیچانه اش را مال یرعلیام

 !هیبهداشت یشیمحصوالت ارا یفروش و معرف شرکت ی... ول فتادهیهنوز راه ن
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ه چند ... بد نباش رهیاگر پا بگ دیادامه داد: شا یرعلیتکان داد و ام یسر نیامیبن

 ... با عکس و لوگو ...میبراشون درست کن یغاتیتبل زریتا ت
 
 هست ؟! یشرکت ک-
 
 یو گفت : تازه کاره ... البته محصددول نه ... ول دیکشدد یقینفس عم یرعلیام
 یدکور وطراح یشددرکته هم جوونه ، هم تازه از فرنگ برگشددته . تا وقت سییر

.. . یزریت هی...  میدسددت به کار بشدد سددتیشددرکت تموم بشدده ، بد ن یداخل
 .غاتیتبل ی! برای... عکسیطرح

 
 ساکت بود. نیامیبن
 
 است . نهیگز نیبهتر نجایادامه داد: بنظرم ا یرعلیام
 
 کرده؟! شنهادیبهت پ یک-
 
 شوکه شد . یرعلیما

 



ادم  یسددوال را نداشددت . خودش را مالمت کرد ... اگر امار همه  نیا انتظار
 نیاالن ا گذاشددتینم نیامیکردند را کف دسددت بن یم شددنهادیکه کار پ ییها

 سوال را مجبور نبود جواب بدهد!
 

 ی هی. چند ثانکردینگاهش م زیت نیامیکرد به خودش مسددلط شددود ، بن یسددع
 داشت . ی، شک برش م کردیمکث م شتریب گرید
 
باهم بودن...  رسددتانیفرشددته اسددت دختره. دب یزور جور کرد : از دوسددتها به

 ؟! ستین ادتیما هم اومده بود!  یعروس
 
 !ه؟ی: اسمش چدیکرد و پرس زیاش را ر یجنگل یچشمها نیامیبن
 
 ! یاب دهانش را قورت داد و گفت: رها راز یرعلیام
 
 بلند شد . شی، از جا فونیزنگ آ یصدا با
 
صو یامد . ب رونیهم متعاقبش از اتاق ب یرعلیام صف ریتوجه به ت حه آرزو ، در 
رو  نجای: همه ادرس ادیدر هم رفته توپ یبا اخم ها یرعلیام فونیکوچک آ ی

 مکان؟! یرو کرد نجایا نیامیبلدن؟! بن
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 گرشیدفرستاد و با دست  یرعلیمحلش نگذاشت ، دستش را پشت ام نیامیبن
 . رونی، درب را باز کرد وهولش داد ب

 
 زد . یلبخند کمرنگ نیامیبن دنیکه باال امد ، ارزو با د اسانسور

 
ور شد کرد وسوار اسانس نیامینثار بن یخط و نشان کش ، نگاه پر تاسف یرعلیام

 نظاره گر باشد ! نیاز ا شتریفضاحت را ب نیا خواستی. نم
 

 .اوردیرا درب شیخم شد تا کفش ها ارزو
 
 !ی. گوشخوادیگفت: نم یتکرار الوگید نیخسته از ا نیامیبن
 

ست در ک یب ارزو ش فشیحرف د سمتش گرفت و گفت: بن یکرد و گو  یرا به 
 پر مشغله!

 
 پر اخم نگاهش کرد. نیامیبن
 

 تو؟! امیب یکنیگفت: دعوتم نم یبا ناراحت ارزو
 

ند خواسدددت که ارزو خودش را جلو ا ندد   ینجوریاخت وگفت: چرا ادر را بب
 ... یکنیم



 
باشددد ، خودش را داخل خانه انداخت .  نیامیبه تعارف بن یازین نکهیبدون ا و
 . کردیپاسخش را چک م یب یداشت تماس ها نیامیبن
 

 . کردیبا دقت همه جا ر انگاه م ارزو
 
زه بهت اجا یانداخت وگفت: ک اهشیسدد یراحت بیج یرا تو یگوشدد نیامیبن

 !؟یمن بذار یداد پاتو خونه 
 

شده! م ارزو شنمه هم پولم تموم  سون  یدونیبا اخم گفت: هم گ ست از لوا درب
صت ش گفتیتازه م کهی! پنجاه تومن دادم... مرترن؟یگیچقدر از ادم م نجایتا ا

 مجبور شدم تلمو بهش بدم ! یو هفت تومن . انقدر باهام چونه زد اخر
 
 زد.ن یحرف نیامیبن-
 

ستمیبا تعجب گفت: م ارزو ستمی... نمیپول و پله دار دون که  یانقد مدرن دون
 نباشه! یچیتو خونه ات ه
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 در باز دنیقدم زد و با د ییرایدر پذ یپر سددر و صدددا کم یبا ان کفش ها ارزو
ت هس یباز شد و گفت: اها پس اصل کار ششیاتاق خواب و تخت دو نفره، ن

! 
 

 ... یشیوارد عمل م یکردم به روش سنت فکر
 

 قدم به سمتش برداشت . کی نیامیکه بن شیمانتو یبرد سمت دگمه ها دست
 
 ؟! یبهم بد یدنینوش هی یخواینم-
 
 . کردیم شیساکت تماشا نیامیبن
 

 !ته؟یخونه مجرد نجایکنجکاو گفت: ا آرزو
 

 ؟؟؟یگرفت گهید یخونه  هیزنت  یبرا یعنیو باز گفت:  دیکش یهوم
 

 !ته؟یخونه مجرد نجایاو گفت: ا.آرزو کنجک
 

 ؟؟؟یگرفت گهید یخونه  هیزنت  یبرا یعنیو باز گفت:  دیکش یهوم
 



شمها شد و گفت: اوه ... پس چرا ه شیچ شت   یزنیحرص چک هاتو م یدر
که واسدده زنش  یبه حال خونه ا یباشدده ، وا نیا شیکه خونه مجرد ی؟! ادم

 گرفته؟!
 

 -کرد . یدراز کرد و باز اتاق را وارس گردن
 
 ! لهیخوابتم تکم سیخوبه ... سرو-
 

 بدجور خود یمشددک یدر رکاب شیانداخت .عضددله ها نیامیبه بن یقیدق نگاه
 .کردیم یینما

 
 جا به جا شد . یکم نیامیبن
 

ند کمرنگ آرزو له نکن ... بن یلبخ فت: عج بالو ، چشدددات چرا  یزد و گ خوا
 ... کنمیم دارتی! االن ب؟یخماره ؟! خواب

 
شمک شت و قبل از انکه ارزو  زیخ کی نیامیحواله اش کرد که بن یچ بلند بردا

سفت گرفت و محکم از عقب به  شیبه خودش بجنبد ، گلو ست چپ  را با د
 چسباند . وارید ی غهیت
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 ... کردیم ییخود نما شتریب شیبازو یها چهیماه یفشار برامدگ نیح
 

 و را مچاله کرد .ارز یباال تر اورد و چانه  یو سبابه اش را کم شست
 

 کرد . نیامیمچ دست بن زیرا او شیبا ترس ، جفت دستها آرزو
 

 زل زده بود نیامیمنجمد بن یبه چشمها زدیم رونیداشت از حدقه ب شیچشمها
 . کردیتفاوت دست و پا زدنش را تماشا م یب نیامی، هوا نداشت ... بن

 
 تقال کرد ... ارزو

 
 را باال اورد .. شیزانو

 
 . انگار در خال معلق بود.گردیکم کم فاصله م نیاز زم کردیم حس

 
دانست  یخوب م نیامیبن یبزند اما صدا هم نداشت . پنجه ها غیج خواست

هم از دهانش خارج  یصددوت کوچک یگلوگاهش را فشددار دهد که حت یکجا
 نشود!

 
سرخ یجیاش گره خورده بودند ، تدر یصوت یتارها  زد ، انقدر یصورتش به 

 که فشار پنجه ها کمتر شد . شدیبود مداشت ک



 
 یسست شد ، همان پا شیکرد ، زانوها شیرها نیامیدم از هوا گرفت و بن کی
سرفه افتاد ...  زیل وارید ستش را به گلو کیخورد و به  ست  گرفته بود و شید د
صدا نیزم یگاهش رو هیتک گرشید سرفه و هق از  نیب یزیچ ییبود ...  عق و 

 اورد . یدهانش در م
 

 بود ... یستودن اغراقش
 

 .ختیپارکت ر یشد و رو زانیاو شیاز لبها یکش دار بزاق
 

را  نیامیبن شیهق زدن ها انیم رانیرا لرزان سددمت دهانش برد ... ح دسددتش
 . کردیتماشا م

 
ها نیامیبن مد و گفت: پنجاه  کیفرو کرد  بشیرا در ج شیدسددت قدم جلوتر ا

 !؟یکن داریکوچولو رو ب یکه بن یداد نجایتومن پول دربست ازلواسون تا ا
 

فت: م یکم ها یدونیکمرش را خم کرد وگ ثل تو چطور ییبا ادم  تار  یم رف
 !ادیخوشم نم ی! هوم؟! من اصال از روابط عاد؟یدی؟! از رفقات نپرس کنمیم
 
 پولش دراورد و مقابلش انداخت . فیتراول از ک کی
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 راهت ... ی هیکرا نیا-
 

انداخت و  شیهم جلو گریتراول د کیزد و کمرش را صددداف کرد .  یلبخند
 دراومدم. خوش گذشت . ی. فکر کن از خمارتیکار نیریواسه ش نمیگفت: ا

 
 منگ بود. آرزو

 
 دانست چه کار کند . ینم
 
 کرد. کیرا بار شیچشمها نیامیبن
 

اش افتاد و تند دو چک  یورزش داد ... که ارزو دو زار یراسدتش را کم دسدت
، با ان کفش ها ، با ان  دیپول مقابلش را چنگ زد و با ترس ، به سددمت در دو

 اختصدداص یاحمد یربع تمام وقتش را به تذکرات اقا کی دیحتما با دنیدو
 ! دادیم
 

 که بسته شد ، تازه حس کرد چقدر گرسنه است ! در
 

 چهارم : فصل
 



******************************************** 
 
شت . د دیتوقف کرده بود . هنوز ترد یکلنگ یمقابل خانه  شدیم یساعت کی ا

 د.اش را دراور یمطمئن نبود . دستش را در کتان تنگ شلوارش فرو کرد گوش
 

صدا تایب یاز چند بوق متوال بعد ش یبا  شا جوابش را داد و گفت: رهام ...  یب
 عمه ... باباته ... ایب

 
زد و  هیتک یصندل یرا بست . سرش را به پشت شیرهام که امد چشمها یصدا

 !گذره؟ی؟! خوش م یگفت: خوب
 
 ...یشهرباز میو فرهود و فرهاد رفت یبا عمو مرتض روزید یلیخ-
 

 !؟یخوریم ی: چدیپرس نیامیپر بود ، بن دهانش
 
 ...یبستن-
 
 ! خوشبحالت ...؟یخوریم یبستن یدار-نی: افرنیامیبن
 
 ... !ی... خاتم دمیخر یبرات سوغات-
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 !؟یدیخاتم خر یجعبه -
 
 ... دمیخر مایهواپ هیخودمم  یبرا-
 
 که عمه حساب کنه ؟! ینذاشت-
 

 جواب نداد. رهام
 
 !من پول تو ساکت گذاشتم یتشر گفت: رهام به عمه بگو خودت حساب کن با
 

از  یکی... با  دهیگردنبند خر هیمامانم  یبرا تایارام در تلفن گفت: عمه ب رهام
 ها! یخاتم نیهم

 
 " را بلند نگفت !شیها دهیا نیهم با ا تای"ب
 

 : چه خوب...دیتوانست بگو تنها
 
 .کردیچه بد ، کل روز بچه را خراب م گفتیم
 

 رهام با ذوق گفت: فرهاد اسب .... اسب .... ! ناگهان



 
داشددتبرد انداخت ،  یرا رو یگوشدد نیامیتماس چطور قطع شددد . بن دینفهم و

 راننده دل کند . یقفل فرمان را زد و باالخره از صندل
 

 را زد . ریدزدگ
 

ار داشت عقب برود ، سو لیفاصله نداشت . چقدر م شتریقدم با در خانه ب پنج
 .شدیمحل گم کند . اما نم نیشود ... گورش را از ا

 
له و هج یمیقد یچراغ و کاج ها ریو ت دیایخرج نکرده بود که ب نیهمه بنز نیا

 سر کوچه را تماشا کند ... یروزیپ یاقا ینوه  ی
 

 رفت . ینم شیپا یبدبخت
 
 . دیکش قینفس عم کی

 
سته کل یلیم شت تا زنگ بزند، د  را در قفل چرخاند . دیرا دراورد. کل دشیندا

 ! ...یشگیآشنا و هم یهمان بو اطیح دادینم خا  م یبو
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ما دو درخت خرمالو هنوز کنج ح یخال حوض خودشدددان  یبرا اطیبود ... ا
 ! شانیها هم سرجا یشلوغ بود ... پشت وانیکردند . ا یم یدلبر

 
 حاج خانم هم به راه بود . یها یکوچک و سبز یقرمز و گوجه ها یها فلفل

 
 قدم جلو رفت. چند

 
 . ستادیا وانیا یپا
 
 الله " چرخاند. ای"  کیزور در دهانش  به
 

جلو  یها یباقال یسرش انداخت و از پا یخانم چادرش را از شانه رو مستوره
 اومده! یک نیبب ایبلند شد و داد زد : حاج خانم... ب شیرو
 
 وانین اپشت سرش و ستو یو پشت واری، به زور دست گرفتن به د یبا سرخوش و

 دورت بگردم ... یجان ... اله نیامیبن، باالخره رو پا شد و گفت: 
 
ستش را  یسالم کوتاه نیامیبن شت د ستوره خانم را گرفت پ ست م گفت و د

 . دیب*و*س
 



هق هق کند که حاج خانم همانطور پا برهنه از  خواستیم چارهیخانم ب مستوره
 که جان در تنش بود ... ییامد و محکم بغلش کرد . تا جا نییپله ها پا

 
 افتادند ... سددفت یکه مفاصددل ارنج و مچ دسددتش به ترق و تروق نم ییجا تا
 بود. دهیرا چسب نیامیدرشت بن بتیه
 

... چند  دیکشیاما امده بود... بو م دیرس یبهم نم نیامیپشت کمر بن شیدستها
 ... یدر پ ینفس پ

 
 خوردیم یبکند. تکان توانسددتینم یبود . کار سددتادهیحرکت ا یاما ب نیامیبن
 ... اطیشد ان سر ح یپرت م رزنیپ

 
 . دیعقب کش نیامیبن یشد از بو ریکه س خوب

 
ده ز رونیدسدت ب یپشدت رگ ها ینرم یدسدتش را گرفت ب*و*سده  نیامیبن

 اش نشاند و گفت : سالم .
 

 سالمش هم جواب نداد. یبود . حت شیخانم از ذوق محو تماشا حاج
 
 !ن؟یحاج خانم و گفت: خوب یدست گذاشت ، پشت قوز اورده  نیامیبن
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... اما نگفت ! فکرش ی... چه احوالی. .. چه حالی: چه خوب دیبگو خواسددت

شتند؟! بن یاجاق بود ... چا شیپ شام م نیامیتازه دم دا ست  یاگر  ماند ... ما
 داشتند؟!

 
 داشتند! زیرا با خودش مرور کرد ... همه چ خچالی اتیدور محتو کی

 
سه قلم ب وهیو ابغوره... م اریو خ گوجه  زدینگ مز ایبه برد دینبود ... با شتریدو 

به مصددطفدیای: زودتر ب گفتیم . دریبگ یسددر راه دوغ محل گفتیهم م ی. 
 دوست داشت ! نیامیبن
 
ست و گفت: خوب یها یباقال یسفره  یلبه  نیامیبن ش ستوره  یپا  نکرده ن م

 خانم ...
 
ستش را کند ... دانه ها یباقال کی ستش گرفت ؛ پو سبد ابک شید ش را داخل 

 بزرگ انداخت .
 

 ی! خوبشددهیم فیکرد و گفت: نکن مادر دسددتت کث یخانم خنده ا مسددتوره
 ازمون ... یریگینم یپسرم... ! چرا حال

 
 ! یبه حاج خانم انداخت و گفت: چه الغر شد ینگاه نیامیبن



 
 و گفت : چاق شدم تازه . دیبه سر و صورتش کش یخانم دست حاج

 
 رگیهم د شینگاهش کرد . پوسددتش چرو  تر شددده بود . موها قیدق نیامیبن

 سر کرده بود! یکرد . روسر یرنگ نم
 
 سرت کرد یزد و گفت: رو سر یبه روسر یاشاره ا شیچشمها با
 

 !؟یسرت کرد یزد و گفت: رو سر یبه روسر یاشاره ا شی.با چشمها
 

حواسش نبود... خواست گره  فتد،یهمان جا به زار زدن ب خواستیخانم م حاج
 . ادیگفت: نه بذار سرت باشه. بهت م نیامیاش را باز کند که بن

 
 بلند شد. نیامیبن
 

ورش برود ،ز نیامیبن خواستی. انگار اگر م ستادیا شیخانم با ترس جلو حاج
سیم شا ردیرا بگ شیجلو دیر ست اما به احترام مو ینم دی...   دشیسف یتوان

 ماند بس بود . یهم م شتریب قهیچند دق
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 نیند ، همالوده ک یدستش را به باقال وانیلب ا ندیکه بنش نیبس بود هم شیبرا
 اش را ... ییتاب دار خرما یاش را تماشا کند. موها یشمی یکه چشمها

 
شا کند برا قد صال  نیبس بود . هم شیو قامتش را تما که حظ کند بس بود... ا

 د؛یکش یخاطره نفس م نیبا هم گریرفت تا چهار ماه د یحاال هم م نیاگر هم
 بس بود !

 
 تونمیپله گذاشددت وگفت: من م یرا باال اورد و کفشددش را رو شیزانو نیامیبن

 ...خوامیم زیبرم تو اتاقم ... چند تا خرده ر
 

 !؟یخوایخانم با بغض گفت: واسه رفتن به اتاقت اجازه م حاج
 
ستها نیامیبن سل شید شه حاال گر میرا به حالت ت نکن ...  هیباال برد و گفت: با

 تو اتاق. رمیپس من م
 
 رو به مستوره خانم گفت: فعال با اجازتون ... و
 

 زد و گفت: سرت سالمت مادر... یخانم لبخند مستوره
 



 خاطره داشت ... واریکه وارد خانه شد نفسش را فوت کرد . تمام در ود نیامیبن
... دزدنی. داشتند پاتک مکردندیبا هم داشتند به سمتش حمله م خاطره ها همه

 هجوم اورده بودند به مغزش...
 

پله ...  ریخودش را ببازد ، پا تند کرد سددمت اتاق ز نیاز ا شددتریب نکهیاز ا قبل
اش را انجا  یو کودک یو نوجوان یکنکور و جوان یکه شب ها یهمان دنج گاه

 گذرانده بود.
 

. انتظار داشت حداقل زدیذوق م یاتاق ، تو یرد ، دست نخوردگرا که باز ک در
 شده باشد. وارکمیاز د بشیو غر بیعج یاز ان عکس ها یکی

 
مار دو سددر در  ریان تصددو ایتخت نباشددد ...  یپوسددتر پدرخوانده باال حداقل

 شیخواب رفته بود ، سددر جا یواریسدداعت د یآمازون هم که باال یجنگل ها
 نباشد!

 
باق یزیجز تم به نا عقد کرد و ا یهمانطور بود که وقت زهایچ یپرده ها   نیبا آ

 اتاق را به حال خودش ول کرد و رفت ...
 

 با ز شد . یتخت که نشست ، در با تقه ا ی لبه
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س حاج سکنجب ریخانم  شربت  شمها هیگر نیدر  ...  گفتیم شیکرده بود . چ
 شربت شور است !

 
 مادر؟! یگاه کرد و گفت: چرا اب رفتنشست . قد و قواره اش را ن کنارش

 
سکنجب وانیل نیامیبن ست گرفت و گفت: حرف خودمو  نیپرمالت  خنک را د

 نده افاق خاتون! لیبه خودم تحو
 

ون وقت افاق خات چیه گهیو گفت: با خودم گفتم د دیکشدد ینفس راحت افاق
 ... یزنیصدام نم

 
 ؟! نهیریش یادیطعم شربت را مزه مزه کرد و افاق گفت: ز یکم نیامیبن
 
 : نه...نیامیبن
 
 کنم... نیریبده ببرم ش نهیریکم ش-
 
 نگاهش کرد وگفت: نه ... نیامیبن
 
 بندازم توش؟! خیگرمه؟! چند تا -
 



 لب زد : نه ... نیامیبن
 
 ... یدوست ندار نیشربت سکنجب گهینکنه د-
 
 ... !: چرا دوست دارم  نیامیبن
 

التو ح نیاش پا  کرد و گفت: ا یروسر یاشک کنج چشمش را با دسته  افاق
 !شهیداغ دلم تازه م نمیب یم
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

شت افاق شه ...  دیتوخانواده... چرا با میارام گفت: طالق ندا سر من ب شانس پ
 ... ایخدا

 
ست شت رو نیامیهق هق کند که بن خوا ست گذا  ومدمیشانه اش گفت: ن ید

 ... یکن هیگر
 

 یا هی... پسرم اومده چه گر کنمینم هیتند تند گفت: چشم ... چشم... گر افاق
 بخندم ... دی... با
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درهم و برهمش... به ته  یشدددد به صددورتش... به موها رهینگاهش کرد. خ و
 ...ششیر
 

 بگم مادر ؟! زیچ هیگفت:  خسته
 
 بگو...-
 

با همان بغض چنبره زده ته حلقش گفت: طالق بهت نسددداخته ... عقد  افاق
چشات قد دو تا بند  یجلو ... االن پا یسر دو ماه نشده شکم اورد یکرده بود

 انگشت گود رفته ...
 
 را باال داد وگفت: دو تا بند انگشت؟! شیابرو یلنگه  کی نیامیبن
 
شربت را خورد و ل قینگاه دق ریز صف  ست شیرا در پ وانیافاق ن ش ید ت و گذا

 گفت: از حاج اقا چه خبر؟!
 

... یروزیپ یاقا ینوه  نیو گفت: رفته مسددجد ... ختم هم دیکشدد یاه افاق
 خدا سر تصادف جونش رفت ! یجوون بنده 

 
 مادر؟! یریبا هول گفت : تو که تند نم بعد

 



.. ذره شددده . هیبه عالمت نه تکان داد و افاق گفت: دلم برا رهام  یسددر نیامیبن
 وعده داشت؟! تای! نکنه با آناهش؟یاوردیچرا با خودت ن

 
ا وقت بود مسدافرت نرفته بود. منم که ب یلیفرسدتادمش اصدفهان. خ تاینه با ب-
 سفر و بزنم! دیق دیوضع و اوضاک فعال با نیا

 
 خودش ... شیپ یو گفت: چند بار بابات گفت بر دیکش یاه افاق

 
کرده ن یکرد: نکه خدا حیرا گرد کرد و تصح شیشمهازبانش را گاز گرفت چ و

 یروسددر ی... همون مغازه یها ... واسدده خودت کار کن یکن یبگم شدداگرد
 داشت؟! یبیمگه چه ع یفروش

 
به مردم روسددر یگفت: برم تو مغازه  طنتیبا شدد نیامیبن عد  قا ، ب  یحاج ا

شم... که وقت سر م یبفرو شون  سرشون بعد چهار ماه به سر زنه،یپ  انیب یبا رو
 جلو؟!

 
ش یباق نیامیگفت و بن یخدا مرگم بده ا افاق سرک  یق گره و افا دیشربتش را 

سر صال  یاش را باز کرد وگفت : بخدا ب یرو سم من ا منظوربود . به حرم اقا ق
 در اومد ... سر کردم ... بخدا ... ی...صدا ییکه تو دمینفهم
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 دستش را گرفت وگفت: چرا پشت دستت کبوده ؟! نیامیبن
 

 ... واریو گفت: خورده به درو د دیدستش را کش افاق
 
 ؟! ستیسرمه ... باز حواست به قند خونت ن یجا-
 

لم حا گهید یمادر. تو اومد سددتین میبا خنده طفره رفت و گفت: نه طور افاق
بگو ها ... بخدا هزار بار  یداشت یکم و کسر یوقت هی! ؟یخوبه ... خودت خوب

 تو ... میای... رومون نشد ب میبا بابات تا دم در خونه ات اومد
 
 در امد . یخواست جواب بدهد که صدا نیامیبن
 
 د .کرد اخم نکن یبود ، سع ایبه پنجره نگاه کرد .برد زانیاو ریاز حر نیامیبن
 

 ...یمونیبا ترس گفت: شام م افاق
 
شمها به چرو  ینگاه نیامیبن افاق انداخت و گفت: نه ... بذار دفعه  یدور چ

 بعد ... ی
 



فاق مه دار ا فت: دل گاهش کرد وگ ماس ن که میبا الت ... برگ مو. همونجور 
 هم ای... بردری. با ماست و سکنمیهم درست م یرازی... ساالد شیدوست دار

 !؟یمونی... م رهیتافتون تازه بگ فرستمیم
 

 ... یی: مامان ... افاق خانم ؟! کجا زدیبلند صدا م ایبرد
 

 ... یمون یبگو م نیامیبا واهمه گفت: بن افاق
 

 . شدیم کیبه در اتاق نزد ایبرد یقدم ها یصدا
 

 پسرم؟! یمونیملتمسانه گفت: امشب م افاق
 
 ارام گفت: باشه... نیامیبن
 

در  ایجمع شده را پا  کرد . برد یفورا دست برد سمت صورتش ، اشکها افاق
 افاق .... نجایا یدیاتاق را باز کرد و با غرغر گفت: باز که چپ

 
 .دیخانم در دهانش ماس و
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ت نشس شیلبها یرو یشخندیجا خورد اما به خود ش امد و ن نیامیبن دنید با
به ... احواالت داداش بزرگه . از ا به  فت:  ... ! یورا داداش. راه گم کرد نیوگ

شه  هی یرمردیپ رزنیپ هیافتاد  ادتیپس باالخره  شم به راهتن ! یگو !! شهر چ
 ... هیشکرش باق یباز جا

 
 .کردیخونسرد نگاهش م نیامیبن
 

.. . هی! بابا طرف خودیسددرت کرد یبا خنده گفت: افاق جون چرا روسددر ایبرد
 دونم که ... ی! البته م یپسرته ها نا سالمت

 
 !؟یمادر... دانشگاه بود یکالمش گفت: خوش اومد انیم افاق

 
 دوستام بودم... شیکرد وگفت: نه پ ینوچ ایبرد

 
ت و را برداشت وگفت: برو دس نیامیشربت بن وانیو ل یدست شیخم شد پ افاق

 ... میبشورم دور هم بخور وهیروتو بشور ، م
 

شت  نیامیبه بن ینگاه ایبرد ستوره خانم دا شک انداخت و گفت: فکر کنم م خ
 !رفتیم
 

 رفت. رونیانداخت و ارام از اتاق ب شانیبه هر دو تا یمضطرب نگاه افاق



 
 یس یبا اخم و تخم گفت: هنوز بابا ننم زندن ... خبر ا ایکه بسته شد ، برد در

شوندت ا یوی شد به تو ه یسفره  ینه؟! فکر کرد نجایمامان ک  یچیارث باز 
 !دینرس

 
 ساکت بود . نیامیبن
 

 دو سه قدم از در فاصله گرفت . ایبرد
 
چطوره؟! رهام  زمیعز یاش را خارش داد و گفت: چه خبرا ؟! برادرزاده  ینیب

داغتو تازه  خواستمیداداش نم دی... خوبه؟!!! زن داداش چطورن؟! اوه ... ببخش
 وارد عرصه نشده هنوز؟! دی... زن داداش جدیکنم. فراموش کردم طالق گرفت

 
 کرد و دو تا کاغذ مقابلش گرفت. بشیدست در ج نیامیبن
 

ا با چک ه دنی. با د سددتادیجلو امد. مقابلش ا گریدو قدم د یبا کنجکاو ایبرد
 تعجب گفت: چه خوب ...

 
 .گذرهیرو شانه اش گذاشت وگفت: نگفتم بد نم یدست
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 هیونیلیم تسینبود. اصل اون ب یرقم نایگفت: ا ایدستش را پس زد و برد نیامیبن
 ... !یگرفتیحداقل اونو واسم پس م یدیهمه زحمت کش نیبود . تو که ا

 
 نگفت. یزیباز هم چ نیامیبن
 

 دلم واسدده ی! جد؟یسددکوت گرفت یبا خنده گفت : داداش بزرگه روزه  ایبرد
 کوتاه داشته باش باهام ! یاحوالپرس هیصدات تنگ شده ... حداقل 

 
 .کردیمسکوت نگاهش م امنیبن
 

ست یسر ایبرد شه . مر  نیجلو... فرد یکه خودتو انداخت یکان داد و گفت: با
 واسم . تشکر ! ی... چکها رو گرفت یدراورد یباز
 
ش یقینفس عم نیامیبن ست: د دیک شک سکوتش را  مش کن. تمو گهیو باالخره 

شگاهتو نذار پا کنمیاون چکت هم پاس م شه ... خرج دان شرش کم ب اون  ی. 
 ! یلعنت زیم
 

 ...؟یکنیم فیتکل نییکه واسه من تع یبا حرص گفت: تو چه کاره ا ایبرد
 

 ؟! یبه شانه اش زد و گفت: هان چه کاره ا یا ضربه
 



جا به جا شددد و گفت:  یکم نیامیکه بن یدوم را محکم تر زد ، انقدر ی ضددربه
 ... یکنیم یبه من امر ونه

 
امشب  هیگفت: مچ دستش را گرفت و نیامیسوم را که خواست بزند بن ی ضربه

 به خاطر افاق و حاج اقا تحملم کن!
 

ستش را از پنجه  ایبرد ش رونیب نیامیبن ید شت  کهنیو گفت: به خاطر ا دیک ه
 ! کنمیتحملت م یزنده کرد ونمویلیم
 
 یوندیگفت: م ایتکان داد و خواسددت از کنارش رد شددود که برد یسددر نیامیبن
س گهیخوبه ... د شیچ سنیو بب نیامیبن گهینم یک شا لند داره ب ی! هنرمنده ... 

سال زندگ سم ...  یستیمثال ن گهیجمع کرد ... حاال د شوی... عرض هفت  وا
 ...ریبگ ادی نیامیبرو از بن گهینم یکس گهید
 
 ... ستمیمثال برات ن گهیزد و گفت: خوبه که د یپوزخند نیامیبن
 

؟؟؟ اره  ایبرد گنی... حداقل به زور نم یدرس عبرت شددتریبا طعنه گفت: ب ایبرد
 ! استیبرادر برد ن؟؟؟ارهیامیبن گنی! حاال م نهیامیبرادر بن

 
 در اتاق را باز کرد و گفت: خوبه ! نیامیبن
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 داداش ! نمیب یتو م یادامه داد : خوشحالم بدبخت ظیبا غ ایبرد

 
 ایبرد کنهیمن تو رو خوشحال م یو گفت: خوبه که بدبخت ستادیدم در ا نیامیبن
! 

 
 درب اتاق را ارام بست . ایبرد ی نهیپر از ک یجه به چشمهاتو یب و
 
 درب اتاق را ارام بست . ایبرد ی نهیپر از ک یتوجه به چشمها یب و
 

...  یریم یامد و گفت: نگو که دار رونی، از اشددپزخانه ب نیامیبن دنیبا د افاق
 دم کردم برات ... ییمن چا

 
 یخوایشستم ... کجا م وهیرا باال اورد وگفت: م شیدستها یتو ی وهیم بشقاب

 !؟یبر
 
 ! رمیرا باال داد وگفت: تا دلمه نخورم نم شیابرو یتا کی نیامیبن
 

 ... نتونیزد و گفت: فکر کردم باز ب یلبخند پت و پهن افاق
 



 ایامد ، افاق لبش را دندان گرفت و گفت: برد رونیکه ب ایاتاق باز شددد ، برد در
نگ . زادی. االن باباتونم ممیبخور وهیباهم م ایو روتو بشددور ب جان برو دسددت

 بزنم بره دوغ بخره ...
 
 .رمیگیم رمیکرد و گفت: من م بشیدست در ج نیامیبن
 

 زد وگفت: دستت درد نکنه . یلبخند افاق
 

 هیه عجب چ یگفتیاحتماال م رمیبرم دوغ بگ گفتمیبا حرص گفت: من م ایبرد
 !دیهم از تو به ما رس یریخ
 
مت س یارام یرا برگرداند . با قدم ها شینگاهش کرد . افاق با اخم رو نیامیبن

 رفت. منینش
 

 یاحتوسط ر زیم یبا کارد وچنگال رو یدست شیرا روشن کرد ، سه پ ونیزیتلو
 را وسط قرار داد و دوباره به اشپزخانه برگشت. وهیها گذاشت .ظرف م

 
 ... ! گهید ریگفت: برو دوغ بگ ییدان نمابا لبخند دن ایبرد

 
 کرد وگفت: اها ... یمکث
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...  ایشددمرد و گفت: ب یفرسددتاد و دو اسددکانس پنج تومان بشیدر ج ودسددت

 !یدیم هی... مهر ی.... زن طالق داد یکاری. ب ستیوضعت خوب ن دونمیم
 
 ! بتیبذار تو ج-
 

رگرته ، کا یشددونیعرق تا رو پ گنیمزد دسددتته ... م نیبا خنده گفت: نه ا ایبرد
 باالخره! یزنده کرد ونمویلی. هشت مگنی... راست م یمزدشو بد دیبا
 
 .کردیفقط نگاهش م نیامیبن
 

 فرستاد. راهنشیپ بیو دو اسکانس را تا کرد و در ج دینگاهش را دزد ایبرد
 

 پله ها را باال رفت . نیامیحرف بن ایاز اعتراض  قبل
 

 . دیاش کش یشانیبه پ یدست
 

 ... شهیو سادگ یها ... از رو بچگ یریکنارش امد وگفت :به دل نگ افاق
 

 .رسهیو گفت: گفتم حاج اقا سر راهش بخره ... االنا م دیرا کش دستش
 



 . ونیزیتلو یجلو یها یکرد سمت راحت تشیکشان کشان ، هدا و
 

 که خواسددته یدو نفره نشددسددتند ، افاق ارام گفت: اون پرونده ا یکاناپه  یرو
 ... یبود

 
 نگاهش کرد و گفت: خب. قیدق نیامیبن
 

 پا ب*و*س امام رضددا میرفت شینفس تنگش را فرو داد و گفت: دو ماه پ افاق
 .ارمیهاتو بذار ب یرفت سوغات ادمی ی... وا

 
 تند گفت: بعدش؟! نیامیبلند شود که بن خواست

 
 یکاناپه  نیا یزار بزند ... اما رو ییجا کیفرار کند ... برود  خواسددتیم افاق

پسددر نگاه نکند! فقط برود گورش را گم  نیا ی... در چشددمها ندیدونفره ننشدد
 کند...

 
 شد ... یکالفه از سکوت افاق گفت: خب . چ نیامیبن
 

ضش را زور افاق سمش من یبغ ست هیفالحت رهیقورت داد و گفت : ا ش  ... بازن
 شده ... اما ...
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 نتوانست . و
 
 شد. ندبل
 
 ؟! یگفت: اما چ یعصب نیامیبن
 

را دسددتش گرفت .قبل از  ونیزیتلو زیم یجا مانده رو یریدسددتمال گردگ افاق
 ! کردیم زیرا تم ونیزیتلو زیامدن مستوره ، داشت م

 
 ؟! یگفت: اما چ یعصب یکم نیامیبن
 

شک همزمان باهم فرو ر افاق ،  ختندیبه خودش امد... نگاهش کرد. دو قطره ا
 یکه دنبالشدد یامد و بلند گفت: مرده داداش جان . طرف نییاز پله ها پا ایبرد

 عمرشو داده به پروردگار منان !
 
س و ضربه ا بیرا از ج گارشیپاکت  سبابه  ه به بدنه اش زد و رو ب یدراورد و با 
 واسه تو داره ... یریگفت: حاال چه توف نیامیبن
 
 مشت کرده بود. نیامیبن
 



 .زدیم یدیکه سر استخوان پشت دستش به سفسفت  انقدر
 
افاق از  نینگاه سددنگ ریکه توانسددت ز ی. تمام واکنشددکردینگاه م زیم ی هیپا به

 بود ! نیخودش بروز دهد هم
 

 شد . یکی اطیبسته شدن در ح یبا صدا ایتق و توق فند  برد یصدا
 

 را باز کرد . یخاموش را در پاکتش انداخت و در ورود گاریمضطرب ، س ایبرد
 

شتیاقا چنان تند قدم برم حاج ست . ب دا سالم یکه انگار چه خبر ا  توجه به 
 ،خودش را داخل خانه پرت کرد. ایلب برد ریز
 
 نجاستیا یک نیبود با خنده گفت: بب ستادهی، که به احترامش ا نیامیبن دنید با

 اومده ... یک نی... بب
 
 جلو امد و سالم کرد. نیامیبن
 

در دراورد ، سددخت خم شددد ، دوغ و هندوانه و پاکت  یرا جلو شیها کفش
شت  نیامیرا کنج در انداخت . بن لیاج یها شود پ ست خم  جلوتر امد . خوا

 دستش را بب*و*سد که نگذاشت.

http://www.roman4u.ir/


 
شمها حاج شک مهین یاقا با خنده و چ سفت... دلتنگ یا  یبغلش زد. محکم و 

 صاف کند. قهیدر چهار پنج دق خواستیچهار پنج ماه را م یها
 
با هم  ییافاق ... دوتا یمرد الغر تر از افاق بود . قدش هم هم قد و قواره  ریپ

قه  که حل قدر الجون  ند الجون شددوند ... ان  نیامیاغوش بن یتوافق کرده بود
 یتهادس یطاقت گره  چکدامشانیسبب شکستن قولنجشان شود ... مفاصل ه

 را نداشت! نیامیبن
 

پسددر... به خونه ات  یزد و گفت: خوش اومد نیامیسدده ضددربه به پشددت بن دو
 ! یخوش اومد

 
 لب گفت: هه ... خونه ات! ریبا حرص ز ایبرد

 
 گفت: چرا خشکت زده تو ... اون بساط و ببر اشپزخونه ... ایاقا رو به برد حاج

 
بابا جان؟! چه خبرا ... دلمون تنگ  یرا گرفت و گفت: خوب نیامیدسددت بن و

 ...!رمردیشده بود برات پ
 
 . دیخند یخودش با سرخوش و
 



 دیا. شدد دیترسددینگاه کرد . م ایبرد یکنارش نشددسددت. افاق به اخم ها نیامیبن
 کرد . یاصرار نم نیامیبا خودش فکرکرد کاش به بن یحت
 

 وارد اشپزخانه شد. ایسر برد پشت
 
 مشهد؟! دیرفت دیمقدمه گفت: نگفته بود یب نیامیبن
 

 بند را اب داده باشد . یزود نیاقا شوکه شد. انتظارش را نداشت افاق به ا حاج
 

ست سن جو گندم ید ش یبه محا  میرداویو گفت: خبر خوش که برات ن دیاش ک
 پسرخوب! میجار بزن

 
 ... دی... شا ومدمیباهاتون م دیو گفت: شا دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

ستش را رو حاج صبور باش بابا جان .  نیامیبن یزانو یاقا د شت وگفت:  گذا
که خدا بهم  یروز نیهم هسددت ... غم به دلت راه نده ... تا اخر گهیهزار راه د

 کار تو هستم! یمن پ ادینفس بره و ب نیعمر بده.... ا
 
 سرش را تکان داد. نیامیبن
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 امد . یتق وتوق م یاشپزخانه صدا از
 

شته بود رو سهیک ایبرد سرکه  ی، افاق در قابلمه  زیم یها را گذا دلمه ها رب و 
چه  زد و گفت: مادر یپنجره نشددسددته بود لبخند یکه لبه  ایو رو به برد ختیر

 خبر از درس و دانشگاهت؟!
 

کرد ، سددرش را باال اورد و گفت: به به پس باالخره نوبت ما هم  یخنده ا ایبرد
 ... دیرس
 

شن  نیهم گارتویس یخوایپنجره را باز کرد وگفت : م افاق جا بکش...هودو رو
 !گمی، به بابات نم کنمیم
 
 ؟! گارینخ س هیافاق ؟! فقط  یدیباج م یدار-
 
. 

 
 ؟! گارینخ س هیافاق ؟! فقط  یدیباج م یدار-
 

را رام  ایبرد دیامد. دلش انجا بود ... اما با یبلند حاج اقا م یخنده ها یصدددا
 ... دکریم
 



 اور دوز کرده بود ! یباز از حسود یتغار ته
 
 بود ... دهیچینپ منیقهقهه در نش یصدا نطوریوقت بود ا یلیخ
 
 بود ! شیسر جا زیبود که همه چ شیصداها مال شش هفت ماه پ نیا

 
 یو افاق م شدیامد ... حاج اقا سرش با رهام و فرهود و فرهاد گرم م یم نیامیبن

 نوه ها ! یماند و هزار ه*و*س پختن برا
 
د درست کن قیشام بخورد ... االچ اطیدر ح کردیبار ه*و*س م کیهم  نیامیبن

 بسازد ! یدرخت خرمالو ، خانه درخت یبچه ها باال ی! برا
 
از هر  شب مهیبخوردند ... بعد هم تا ن نیپشت بام ، انجا کاهو سکنجب رفتیم

 .!انداخت .. یعکس م یا هیزاو
 

 بودند ... ! خوش
 

 حاال ... انگار تمام ان روزها خواب بود ! اما
 
 ... ! نیریخواب ش کی
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به نشدد افاق به بر یزد و بعد از تعلل یبود ، لبخند کمرنگ منینگاهش   ایدرو 

ساعت بذار بهمون خوش بگذره . دور  هی رهیگفت: مادرت بم شب... قد دو  ام
 .میهم شام بخور

 
 برات ژله هم درست کردم. نیرا باز کرد و گفت: بب خچالی در
 

 !!! تمسیکه ژله دوست داره من ن یبا پوزخند گفت: افاق خانم. اتفاقا اون ایبرد
 

ست شپزخانه ب خوا ست رونیاز ا ش نشیبرود که افاق ا  نیو گفت: من هم دیرا ک
عوض  یخواسددتیکه م یکی. چهار تا السددترمیگیاز بانک پول م رمیپنجشددنبه م

 رو عوض کن... خوبه؟! ینک
 

با طلبکار ینگاه ایبرد نداخت و  یها یگفت: روکش صددندل یبه مادرش ا
 پاره است . نممیماش

 
 . دمیداد و گفت: پول اونم بهت م رونینفسش را سخت ب افاق

 
 تکان داد و گفت : خوبه ... یسر ایبرد

 
 امشب و زهرمون نکن ... هیبرود که افاق گفت :  خواست



 
سه تا یخوایکالفه گفت : م ایبرد شرم برم  ش ییگم  شدیخوش با ب .هان ؟ ام

 ... گهیاضافه ام د نجایمن فقط ا
 

 خواسته باشم! یزیچ نیهمچ هیبا ترس گفت: خدا منو مرگ بده اگر  افاق
 

 ...ایاش را جلو داد که خارج شود باز افاق گفت : مرگ مادرت برد نهیس ایبرد
 

 بیبابا. انقدر قسددم نده ... ! اون سدد یاک را بسددت و گفت: شیچشددمها ایبرد
 بهش بربخوره ! یزیحرفهاست چ نیتر، از ا ینیزم
 

 : برادر بزرگترته! دیلب گز افاق
 

 فقط گفت: اره... بزرگتره ! ایبرد
 
 
 
 
 

 : برادر بزرگترته! دیلب گز افاق
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 فقط گفت: اره... بزرگتره ! ایبرد

 
 !ن؟یخوایوارد اشپزخانه شد و گفت: کمک نم نیامیبن
 

 افاق سکوت کرد. یکه با اشاره  دیبگو یزیخواست چ ایبرد
 

 بساط شام و... ارمی.دارم م زیمهربان گفت: نه جانم . برو سر م افاق
 
 هم بودن ! با فرهود و فرهاد ... یو مرتض تایو گفت : کاش ب دیکش یاه و
 

 ! هیآنا و رهامم خال یانداخت و با اضطراب گفت: جا نیامیبه بن ینگاه
 
 رفت. رونیحرف از اشپزخانه ب یب نیامیبن
 

ستها دیرا چ زیکه م افاق ستمال سیخ ی، حاج اقا با د ستمال یاز جعبه  ید  د
 ریو ماست و س یرازیدلمه هاو ساالد ش سیبه د ی، نگاه دیکش رونیب یکاغذ

خاتون . سددرت  یخوردن و ژله انداخت و با لبخند گفت : چه کرد یوسددبز
 ها ... ادیم نیامیامشب بن یدونستیسالمت . م

 



 یخبر هیزد و گفت: به دلم برات شددده بود امشددب  ییلبخند دندان نما افاق
 هست ...

 
 م...جان ، بشقابتو بده برات بکش نیامی... بن نیمادر بش ایبا هول گفت : برد و
 

سع نیامیکنار بن ایبرد ست و گفت:  ش از عزا  یتا ما هم دل یایب شهیکن هم ین
 .میاریدرب

 
را گرفت و با خنده گفت : حاال  انهیکه افاق م دیبگو یزیاقا خواسددت چ حاج

 پزه مادر. یبرات م یکه دوست دار ی، هر شب هرچ یانشاالله تو زن گرفت
 

گوشه اش را  ریبرگ مو را به چنگال زد و در ظرف ماست و س یدلمه  کی ایبرد
 ! رمیمیم یکه از گرسنگ رمیزن مثل آنا بگ هیفرو کرد و گفت: اگر 

 
 : چطور؟!دینگاهش کرد و پرس نیامیبن
 

 هی. پاش باشددگاه .. هیپاش سددر کار...  هیپر گفت:  مهیو دهان ن هیبا توج ایبرد
... یقی... بعد برو مهد دنبال رهام ... بعد ببرش کالس موسدد شددگاهیسددرش ارا

 نه؟!رست کمن غذا د یبرا کنهیوقت م ی! کبالیو وال کیمناستیبعد ببرش ژ
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 . ختیدوغ ر وانیاقا در ل حاج
 
 خوب بود! شیلب گفت: آنا اشپز ریز نیامیبن
 

 ؟! یزد وگفت: پس چرا طالقش داد یچشمک ایبرد
 

قا ل حاج  یگذاشدددت و گفت: دوغ بخور رو دلمه م ایبرد یدوغ را جلو وانیا
 چسبه!

 
ابا تا ب یگفت: راسددت اینگفت. برگ دلمه ها را جدا کرد که برد یزیچ نیامیبن

 ثبت نام ترم تابستون . یالزمم برا ونیلیاخر هفته چهار م
 

 گهیمادر ... تابسددتون د یو زمسددتونشددو بزور رفت زییبا خنده گفت: تو پا افاق
 ...!یبر خوادینم
 

 عقب ترم . گمید ینره ها ... من از دوستا ادتیادامه داد:  تیبا جد ایبرد
 

 اقا محلش نگذاشت. حاج
 

 گفتم بابا؟! یچ یدیگفت: اصال شنکالفه  ایبرد
 



اش !  هیشهر ستیدانشگاه چهارتومن ن یعوض حاج اقا گفت: ترم عاد نیامیبن
 ! متهیثابت نصف ق ی هیبه حال تابستون که شهر یوا
 

 .دیبا ترس دست از خوردن کش افاق
 
 .ختیدلمه اش ر یرو ریماست و س یبا ارامش کم نیامیبن
 

 جا خورده بود. ایبرد
 

شتو بده د حاج دم پول مفت ب ونیلیخان ! چهارم ایبرد گهیاقا گفت: جواب دادا
 !؟یاریدستت که باز سر از شمال و بازداشتگاه درب

 
 !؟یخوریچرا ساالد نم یارام گفت :حاج افاق

 
قا ب حاج به برد یا به افاق رو  ماه خرج رو دسدددت من  نیگفت: کم ا ایمحل 
 ...یری! سرکارم که نم ینذاشت

 
 . دیکشیبا حرص نفس م ایبرد
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دو  و سددتیتو دادن ! ب ادی یدانشددگاه چ نیاقا با تاسددف گفت: موندم تو ا حاج
 خودت باشه! بی، دستت تو ج یکار هی. برو دنبال دمیساله دارم خرجتو م

 
 ! واسه رشتم ...خوامیواسه دانشگاه م گمیگفت : م یحرص ایبرد

 
 یوصکارگاه خص دیگفت: شا شمرده نیامیکه بن دیبگو یزیاقا خواست چ حاج

 !کنن؟یدارن برگزار م
 

 نگاهش کرد. انتظارش را نداشت. ایبرد
 
 و ... یمن من گفت : آره ... آره ... کارگاه نقشه کش با
 
مه  نیامیبن فت: پالت و اتوکد ... ا یادا ر بره ... اگ نهیهز یلیخ نایحرفش گ

 ... ستیواجب ن
 

 هم واجبه . یلیکالمش گفت :واسه درسمه . اتفاقا خ انیم ایبرد
 
ش یبرا نیامیبن ساالد ک ساب کن یتونیو گفت: م دیخودش   یرو کمک منم ح

 ! یبگذرون دیکالسا به هر حال الزمه ! با نی... ا
 



و حاضر ... واسه درس  یماتش برد که افاق گفت: نه مادر من . باباش ح ایبرد
 .دمینداد خودم م ی... اصال حاج میکنیهرکار الزم باشه م ایبرد

 
قا الزم نکرده ا حاج پدرش که نرم  یچهره  دنیبا د ایلب گفت و برد ریز یا

 ! ستیمهلت ثبت نام ن شتریشده بود گفت: فقط تا اخر هفته ب
 
 نگفت . یزیانداخت و چ ایخندان برد یبه لبها ینگاه نیامیبن
 

 یرفت ، حاج اقا تازه قامت گرفته بود برا اطیبه ح ایاز صددرف شددام ، برد بعد
 نماز ، افاق هم در اشپزخانه مشغول بود .

 
 در را باز کرد . نیامیبن
 

 .زدیلب حوض نشسته بود و با تلفن همراهش حرف م ایبرد
 

ا ... بااخم ... ب کردیفرو کرد و نگاهش کرد. پچ پچ م بشیرا در ج شیدسددتها
 .. !. زدیحرص ... خفه خفه داشت داد م

 
شقانه بلغور نم دیفهم شدیمتورم گردنش م یاز رگ ها حداقل د کن یصوت عا

 ! یدر گوش کس
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 به طرف حوض رفت. ارام

 
و  سددتادیا شی، تماس را قطع کرد. رو به رو زنمیبا گفتن بعدا بهت زنگ م ایبرد

 ! ستیدختر وسط ن یبه مامان؟! نترس پا یآمار منو بد یخوایگفت: م
 
شتش با س سبابه انگ شانه گرفت و گفت : که اگرم ب نیامیبن ی نهیرا به  شه ... ن ا

 من ! یوسط زندگ یقبل پاتو بذار یعمرا بذارم مثل دفعه 
 

به تلفن هات  یارنجش را گرفت و گفت: کار نیامیرد شددود که بن خواسدددت
، واسدده  سددتیواسدده کارگاه ن ونیلی... هم من که چهار م یدونیندارم. هم تو م

 ! ستیدانشگاه هم ن
 

 ... اطیرا انداخت سمت در ح شیرو ایبرد
 
دردت  گهی. د مریگیو پس م ونیلیم ستیتکانش دادوگفت: گفتم چک ب نیامیبن
 تو چاه ؟! یخودتو بنداز ی! باز ه*و*س کرده؟یچ
 

 ! زیدوباره برم سر م ستی... قرار ن سیننو تریت یکالفه گفت: الک ایبرد
 
 ؟! یزد ی... باز چه گند یدست به کمر شد و گفت : پس چ نیامیبن



 
 ... یچیه-
 
چک  یک یادم حرف بزن. باز با دسته چک من برا نی: عدیمتحکم پرس نیامیبن

 !؟یدیکش
 

 ن!من دخالت نک ی!تو زندگ ستین یچیبا حرص گفت: اه... گفتم که ه ایبرد
 
تو چرا تموم بشددو  یها یبده نیادم جوابمو بده ... ! ا نیتشددرزد : ع نیامیبن
ار چه دیکه تا اخر هفته با اروی نیا هی! کشددده؟ی! چرا گندات تموم نمسدددت؟ین
 کف دستش؟!!! یزبون و بذار یپول ب ونیلیم
 

 جواب نداد. ایبرد
 
 یشکنیم یتو هم گفت : دستمو دار یبا چهره  ایو برد چاندیدستش را پ نیامیبن
 ! نیامیبن
 
اش  زنده زیکه خودم سددر م یگفت : مجبورم نکن چهار تومن دیبا تهد نیامیبن

 !تونمیم یدونی! خودتم خوب م رمیکردم و دوباره ازت بگ
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 ... یاز شدت درد گفت : آ ایبرد
 
 ! دمیکرد و گفت: بگو ... گوش م شیرها نیامیبن
 
 ! دمیکرد و گفت: بگو ... گوش م شیرها نیامیبن
 

سوس یباز اومد هیبا نفس نفس گفت: چ ایبرد صال به ت یمنو کن یجا و چه ؟! ا
 مگه؟! ی... چه کاره ا

 
انقدر خرفت  یکرد الیشدددده اش گفت: خ دیکل یدندان ها انیاز م نیامیبن

 !ه؟یادیز کمی یدوزار یدانشجو هی یهمه پول واسه  نیشدن که نفهمن ا
 

 .کردیتقال م ایبرد
 
 .دادیاما محلش نم نیامیبن
 

 .یطرف یگفت : ول کن دستمو نشونت بدم با ک یبلند یبا صدا ایبرد
 
 گذاشددت . کم مانده بود ایبرد یرا پشددت سدداق پا شیپوزخند زد . زانو نیامیبن

 کند. نشینقش زم
 



 امد. یکوتاه امده بود اما مقر نم ایبرد
 
ور از ته به ز شیکرد که باالخره صددا شدتریب ایدسدت برد یفشدار را رو نیامیبن

 حلقش درامد :
 
 ... یکیزدم به -
 
 شی... مات و مبهوت تماشا دیکلمه در دهانش ماس یعنیساکت شد.  نیامیبن
 ! کردیم
 

کتفش شددکسددت ..  ارویاسددت ...  هیاب دهانش را قورت داد و گفت: د ایبرد
 بدم ! هید ونیلی.مجبور شدم ده م

 
 حلقه کرد. شیزانوها یرا دور کاسه  شیوارفت لب و حوض و دستها ایبرد

 
سددر و صدددا ... بدون  یکه انقدر ب هیا هیخم شددد و گفت: چه جور د نیامیبن

 !؟یو کالنتر قهیدادگاه و وث
 

 با هراس نگاهش کرد و اقرار کرد: آنا کمکم کرد ! ایبرد
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 خشکش زد . نیامیبن
 

نگاه نکن . مجبور بودم به آنا  یانداخت و گفت: اونطور نییسددرش را پا ایبرد
 زنگ بزنم ...

 
 !ه؟یاتفاق مال ک نیا-
 
ود ! به نب یبه آنا رو بزنم. مجبور شدم. کس خواستمی... نمشیپ میماه و ن کی -
شتیم ومدیم گفتمیم تایب سابم با کرام الکاتب ذا ست بابا ! بعدم که ح  نیکف د

 بود!
 
 .کردیمسکوت نگاهش م نیامیبن
 

 مونهی. م.و بدم. ونیلیچهار م نیو گفت: ا دیکش شیبه موها یاشفته دست ایبرد
 و تموم ! گهیقسط د هی

 
 !؟یپر استهفام گفت: تو االن ترم چند نیامیبن
 

سترس گفت : ا ایبرد شهر نیبا ا ستم برم امتحان بدم. کل  رو دادم به  هیترم نتون
 !هم شد قوز باال قوز اروی نیحسابمو صاف کنم ... ا زیبا پرو خواستمی! م اروی

 



 . کردیفقط داشت نگاهش م نیامیبن
 
 و بفروشم بابا نذاشت ! نیخواستم ماش یبا هم گره خورد . حت یهمه چ هوی-
 

 !؟یکنیکرد وگفت : چرا الل منو نگاه م یمکث
 
م در ... بعد صداش یحوض نشست و گفت: تصادف کرد یخسته لبه  نیامیبن

 ! ایبرد ی! دو ترمه دانشگاه نرفت؟یارینم
 

 بد اوردم... !و گفت:  دیاش کش یشانشیکف دستش را به پ ایبرد
 
 !؟یبدهکار گهیتکان داد و گفت : چقدر د یسر نیامیبن
 

 نزد. یحرف ایبرد
 
 چقدر؟! دمیرا بلند کرد و گفت : پرس شیصدا نیامیبن
 

 ! مونهیم گهیبا ترس گفت: سه تومن د ایبرد
 
 فشرد ... یهم م یرا رو شیلبها نیامیبن

http://www.roman4u.ir/


 
چک  هی...  نجایا یبده ونیلیگفت: هفت م نیامیجا به جا شدد و بن یکم ایبرد

 هم اونجا ! یتومن ستیب
 

حرفتو  !شهیوبفروشم همه اش حل م نیماش یکن یارام گفت : بابا رو راض ایبرد
 ! خونهیم
 
واسه  یزنیسه روز بعد ضجه م یوبفروش نیزد و گفت : ماش یپوزخند نیامیبن

 ... ! نیماش
 

حوض گذاشت و گفت: اگر سر  یرا لبه  شیرا دراز کرد و دستها شیپاها ایبرد
 !شدینم ینطوریبودم ا میزندگ

 
ش ارویزد:  یشخندین نیامیبن شمت دورت زد ... بعد هنوز تو فکر ! ؟یجلو چ

ده ! البد پشددت فرمون  یافکار احمقانه و بچگانه ات داره سددرتو به باد م نیهم
 هندستون افتاد ! ادی لتی... باز فیکردیبهش فکر م یداشت

 
 عشق ازدواج کنم ! با خواستمیم-
 
 شد ؟! ی. با عشق ازدواج کردم عاقبتم چنیمنو بب-
 



 زانو گذاشت. یکاسه  ی. چانه اش را رو دیرا باال کش شیزانو ایبرد
 
 :دیسکوت بحث را عوض کرد و پرس قهیبعد از چند دق نیامیبن
 
 ؟! رهیبگ هید ونیلیاز تو ده م خوادیمگه چند جاش شکسته م اروی نیا-
 
 کتفش .. با چند تا خراش ...-
 
به تورت خورده بز فرضت کرده ! چه اون  یتکان داد و گفت: هرک یسر نیامیبن

 ... اروی نیدختره ... چه ا
 

 کمتره ؟! یعنیگفت:  جیگ ایبرد
 
ه انگار دار اروی. رمیگیشددو م یکرد و گفت: پ کیرا بار شیچشددمها نیامیبن

 ! کنهیات م سهیسرک
 
ش و س ایبرد یمهانگاهش را در چ شگاهت در ستون دان  یانداخت و گفت : تاب

 !ده؟یارائه م
 

 ارائه بدن. خوانیم یلب گفت : هفت هشت واحد ریز ایبرد
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 واسه دانشگاه ثبت نام کن .-
 
 برم سرکار ... خوامیم-
 
 یدردسردرست کن یخوای! باز مدن؟یم ی، چه کار یترم چهار معمار یبه تو-

 ... نمیبب سای؟! وا
 

 جمعت امینم گهیتو خالف؟! د یبزن یخوایکرد و گفت: م زیرا ر شیچشددمها
 ! ایکنم برد

 
عصرها  ... زهایچ نیو ترجمه و ا پینت کارتا یکاف هیبا حرص گفت: تو  ایبرد

 حرف زدم .برم اونجا کار کنم! یکیاون نزد یشاپ یکاف هیهم با 
 
... یدعاشق ش ارتیبا تمسخر گفت:اها ... خوبه. اون دفعه تو کالس گ نیامیبن

 شاپ ! یحاال هم تو کاف
 

لحن ازار دهنده ات  نیدسددت از ا یخوایم یو گفت: تو ک دیپر شیاز جا ایبرد
 برا... در ... گنی! به تو هم م یخوریبه درد ، درد و دلم نم ی؟! حت یبردار

 
 خودش از حرفش جا ماند . و



 
 نگفت. یزیزد و چ یلبخند نیامیبن
 

 ... ! یکنیم یو گفت: ادمو عصب دیکش شیبه موها یدست ایبرد
 

 نزد . یهم حرف باز
 

 نداشتم . یلب حوض نشست و گفت : منظور ایبرد
 
شت رو نیامیبن ستش را گذا ضرر بزن ... کم خون  ید شانه اش و گفت: کم 
 ! شهیو بکن تو ش رمردیپ رزنیپ نیا

 
 تو ! ایبا خشم گفت : من  ایبرد

 
 ! یرو دار یلیخ -
 

 سکوت کرد. ایبرد
 
سمت پله ها برود که برد نیامیبن ست به  شد ... خوا ستش را گرف ایبلند  ت و د

 ! یگیگفت : به بابا که نم
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 جوابش را نداد . نیامیبن
 

 .. !نفهمه . یزیچ یزور زدم کس یرفت و گفت : نگو بهش. کل شیجلو ایبرد
 
 ینطوریا ستمخوایکرد وگفت: نم سیرا خ شیلبها ایزد و برد یپوزخند نیامیبن

 بشه...
 
 !؟یچطور قایدق-
 

...  ایدسددته چکتو برداشددتم...  یانداخت و گفت: از وقت نییسددرش را پا ایبرد
 که ... یچشم در چشم شدند و گفت: از وقت

 
 . نگران نباش. شهیحرفش گفت : ولش کن. درست م انیم نیامیبن
 
... ی... خودت کار ندار یجور کن ونیلیو هفت م سددتیب یخوایم یچطور-

 آنا هم هست . ی هیمهر
 
 رو نکن . زایچ نیگدار به آب بزنم ... فکر ا یب ستمیمن مثل تو ن-
 
 رهام و ... یپول مدرسه  یخوایاگر م-



 
 گفت: نه ... گفتم نگران نباش. عیسر نیامیبن
 

 یپژو بده هیانداخت و گفت: قد  ایبرد یقهوه ا یرا در چشددمها شیچشددمها
 !یدار

 
م فرو کرد و گفت: دل بشیج یرا تو شیدسدددت ها نیامیزد و بن یلبخند ایبرد

 حوض خفه ات کنم! نیتو هم خوادیم
 

 ... شهیگفت: درست م نیامیرا به چشمش برد و بن دستش
 

 هم هست ... گهید زیچ هیگفت :  نیف نیبا ف ایبرد
 
 منتظر نگاهش کرد. نیامیبن
 

 خواستمیباعث طالقت بشم ... فقط... فقط م خواستمیبا تته پته گفت: نم ایبرد
 ! یو بفهم قتیحق خواستمی... فقط م خواستمیم یعنی... 

 
 ! دمیخونسرد گفت : فهم نیامیبن
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 .نیامیگفت : بن ایبرود که برد خواست
 
 ... نگاهش کرد. ستادیا

 
 کوچک دراورد و ادداشتیبرگه کاغذ  کیشلوارش کرد و  بیدست در ج ایبرد

ن . اسمش الد کنهیم یدخترشه... تو کرج زندگ نیا یگفت: اون زنه مرده ... ول
 ! یفالحت رهی... دختر اون زنه است ... منضهیف

 
 .کردینگاهش م رانیح نیامیبن
 

داد: دو تااز دوستام که مشهد قبول شده بودند... امارشو  حیلب توض ریز ایبرد
 ...یول ادیبه کارت ن دمیشا دونمیگرفتن واسم.... نم

 
 !ادی... حتما م ادیکاغذ را گرفت و گفت : به کارم م نیامیبن
 
 نه؟! میحساب شد یفکر کنم ب-
 
 زد و گفت: فکر کنم بهت بدهکارم شدم! یلبخند کمرنگ نیامیبن
 

 دیکشدد ایبرد یدر موها یدسددت نیامیجا به جاشددد و بن شیسددرجا یکم ایبرد
 ...یوگفت: مرس



 
 بود امشب.... یاتفاق خوب یلیخ نیرا باال اورد وگفت: ا کاغذ

 
 با بغض گفت : خواهش... ایبرد

 
 . دیرا در اغوش کش نیامیهوا بن یبرود که منصرف شد ، ب خواست

 
 نکن ... ! هیدستش را پشت کمرش فرستاد و گفت: گر نیامیبن
 

م اره خواسددتمیبشدده ... نم ینطوریا خواسددتمیگوشددش گفت : نم ریز ایبرد
فکر  نیاالخون واالخون شدده ... پشددت فرمون که بودم داشددتم به هم ینجوریا
و کف آسددفالت  نیخورد به ماشدد یزیچ هی دمیبه خودم اومدم د هوی... کردمیم

 افتاده ... فکر کردم کشتمش!
 
 !شهیفرستاد و گفت: نگران نباش. درست م ایبرد یموها یدستش را ال نیامیبن
 

.  ارام گفت : بسدده ... تمومش کن نیامیکه بن فتدیبه هق هق ب خواسددتیم ایبرد
 به سر و صورتت بزن ! یاب هی نیبش
 
 کاغذ بود. یفاصله گرفت.نگاهش به ادرس و شماره تلفن ونام رو و
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 حوض نشست ، دو مشت آب به صورتش زد . یلبه  ایبرد

 
صدا یاله کیپرده را که انداخت ،  افاق سوت  یشکر با خودش زمزمه کرد ، 
 بود ! دهیجوش نیقیبه  بیحاج اقا قر ی،چا گفتیم یکتر

 
 پنجم : فصل

 
******************************************** 

 
 بردارد گفت : خب ؟! یشانیپ یآنکه ساعدش را از رو بدون

 
 ؟! خب ... نیخط داد زد : هم یاز ان سو یعل ریام
 
 یتخت جا به جا شدددد و لب تاب رو یرو یکم یبلند ی ازهیبا خم نیامیبن
 اش بود . نهیس
 
چه  امی.ب سددتی. حاال که به قول تو شددرکت اماده ن دونمیگفت : نم یکالفگ با

 کار ...
 
 رزومه ! لیمصاحبه و تحو یشمرده شمرده گفت : برا یعل ریام



 
گاه نیامیبن قاب عکس عروسدد ین نا زنگ نزده یبه  خت ... آ ندا بود !  اش ا

 دیپرسدد یگرفت. نم یبود . خبر از رهام نم بیهم عج یادیبود ... ز بیعج
!.... 

 
 ... یامد حت ینم
 
 بود زنگ نزده بود ! یمدت کیبهانه  یب

 
 !؟ییاز ان سمت خط داد زد : کجا یعل ریام
 
 !ام؟یب ی. کامیم یشد و گفت : اک زیخ مین یکم نیامیبن
 
 روزها ! نی. همدمیبهت خبر م-
 

 ؟! یشغل اصرار دار نیا ی: حاال چرا انقدر رو دیپرس یاز خداحافظ قبل
 
 افتاده بود... ریسکوت کرد. گ یعل ریام
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؟! او  ردیهفته خبر بگ کیاز حال رهام بعد از  دیفکر کرد ، آنا چرا نبا نیامیبن
ستادیم امی، پ گرفتیتماس م یکه به هر بهانه ا سر و کله اش ا فر  دایپ جانی... 

 بود ... امدهیاتاق هم ن نیبردن تخت و فرش و کنسول ا یبرا ی، حت شدیم
 
 .زدیانگار داشت حرف م یرعلیام
 
تو سراغ  یکه برا هییجا نیو ابرومند تر نیبهتر نی: ا دیفقط شن شیکل حرفها از

 دارم !
 
س نیامیبن شک پر من اهل خالف  ری؟! کارش چطور... ام هیمطمئن ی: جا دیبا 
 ! ستماین

 
 ! راحت ... امنه التیامروز چته ؟! خ نیامیو گفت : بن دیبا صدا خند یعل ریام
 
 یغاتیتبل زریو ساخت ت یکن من جز عکاس هشیباشه ... پس خبرم کن . توج-

 که؟! ی! متوجه ابیهم ندارم بشم بازار یعالقه ا چیکنم. ه ینم یا گهیکار د
 
ار . دو تا نمونه ک نیشددرکت و بب ای... حواسددم هسددت. تو فقط ب ی: اک یرعلیام

 همه پولدار و دکتر ! یتو روغن . طرف خانوادگ فتهیبساز ... حله ! نونمون م
 
 حرف تماس راقطع کرد . یب نیامیبن



 
شمش  کی نیهم دیاش ، با نهیس یلب تاب رو یصفحه  یرا انداخت رو چ

 . دیخر یدست را م
 
 امد . یم وسالم زیکرم هفت نفرهددر عکس که به نظر تم یست راحت مین

 
 رد !اضافه ک دینبود را به سبد خر ید یکه ال س ونیزیتلو کیو  چهیقال کی

 
را  نهیداد . ادرس را زد ، هز یدو قلم هم سددفارش م نیرهام نبود عمرا هم اگر

تاب را بسدددت . فکرش را نم به کارت کرد ، لب   روز گرفتار کی کردیکارت 
سا دیخر ست دوم د لیو لمس کند جنس و پارچه را  نکهیشود ! بدون ا گرانید

 بفهمد !
 

بار چند هزارم آمار تماس را چک کرد. نزده بود  یرا که برداشددت باز برا تلفنش
 ! انا زنگ نزده بود ...

 
 رهام را زده بود . دیق آنا
 
 ! یحت ی... نه خبر یامینه پ یزنگ نه
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 دانست چرا انقدر منتظر تلفن آنا بود ! یرا بست . نم شیچشمها
 
 یکتفش را شددکانده بود ، بعد هم به کرج م ایکه برد یسددراغ کسدد رفتیم دیبا

 رفت ... بعد هم !
 
 حیسددر وقت تفر رفتیهم دوباره م دیشددغل دوم ... شددا دی... شددا دانسددتینم
 اش ! ... یمیقد
 

چطور تماس  یرعلیاش انداخت . خراب نبود ، وگرنه ام یبه گوشدد ینگاه باز
 ، آنا هم بال  نبود ... اما زنگ نزده بود ! گرفتیم
 
. 

 
 ! نیامیبن یدستگاه پا  شده . نه حافظه  یگفتم از حافظه -
 

 .کردیمضطرب نگاهش م رها
 
 ! یزدیو حرف م یکردیم هیگر میاضافه کرد: فقط شانس اورد یرعلیام
 

 مونده باشه؟ ادشیواقعا ممکنه  ریبا استرس گفت : ام رها
 



 . ستین دی. بع دونمیباال انداخت و گفت: نم یشانه ا یرعلیام
 

شش بار تماس  ایپنج  تیسرش مرتب کرد و گفت: من نها یشالش را رو رها
هم به قول تو با بغض  ای ومدیواضددح نم ایصدددام  ادمهیهم که  ییگرفتم. تا جا
 بود و گرفته.

 
 . ادیداره م یکیبه در انداخت و گفت: انگار  ینگاه یرعلیام
 

 با سر ناخنش به در چند ضربه زد و گفت: اقا جواد؟! رها
 

 !ه؟یاز پشت در بلند گفت: بله ک یکس
 

 !یراز مساریرا صاف کرد و گفت: رها هستم اقا جواد . دختر ت شیصدا رها
 

 .دیدو یسنگها م یاز پشت در ال یقدم ها تند تر شد . انگار کس یصدا
 

 باز شد . یبد ژیو غ ژیغ یبا صدا در
 

 .دیخبر.... خوش آمد ی! چه بد؟ییبا تعجب گفت: رها خانم شما انسالیم دمر
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 شما . نیزد و گفت: سالم اقا جواد ... خوب یلبخند رها
 
دوشددش انداخت . اقا  یچمدان را گرفت و سددا  رها را رو یدسددته  یرعلیام

. دیجلو برد و گفت: خوش اومد یرعلیام یجواد سددالم کرد ودسددتش را برا
 .دییبفرما

 
 اومده ! یک نیبب ای... بیابج هی... فوز هیبلند داد زد: فوز و
 

 باغ بود . یاهیبه س نگاهش
 

درخت ها ،  نیهم ی... باال کردیم یدرخت ها تاب سددوار نیهم یال میقد
 نوشت. یدرخت ها مشق م نیهم ی هیسا ریانداخت ... ز یتوپ م

 
س شب قدم و تر یکی... وگرنه تارشتریقدشان بلند تر شده بود و بارشان ب فقط

 زدن هنوز به قوت خودش پابرجا بود !
 
خوش قد و  یامارت ، تا درخت ها یکهنه  یتا نما شیرپایز یسددنگ ها از

 نکرده بودند! یفرق چیکدام ه چیقامت ... ه
 



! خوش د؟ییکه با ذوق گفت: رها خانم شددما زدیاش را گره م یروسددر هیفوز
سفند یگاو هی یخبر... چرا نگفت یمادر... چه ب یاومد  یجلو پات قربون یگو

 .میکن
 

 .رفتیامد بلند بلند قربان صدقه اش م یکه لک لک کنان جلو م همانطور
 

 اش را دراغوش گرفت. یفربه و نقل کلیخم شد و ه رها
 

 شددهیهم یو گفت: اله دیرا چند بار پشددت هم ب*و*سدد شیخانم رو هیفوز
 ... یاومد یکرد... قربونت برم چه خوب یایب

 
دورت بگردم رها جان  یافتاد که گفت: اله یرعلیچشددمش به قد وقامت ام و
 هم... شونیا

 
 شددونیگفت: نه نه ... ا عیکه رها سددر دیخواسددت کلمه اش را کامل بگو تا
رسوندن . همسر  نجای. لطف کردن منو تا ا هیهمسر دوستمه خاله فوز یرعلیام

 دوستمه!
 

 حال لبخند زد و خوش امد گفت. نیخانم با ا هیفوز
 

http://www.roman4u.ir/


سپرد و رو به رها گفت: من د یرعلیام ست جواد  پس  گهیسا  و چمدان را د
 برم .

 
و چند قدم فاصدله گرفت و گفت:  دیکشد رونیب هیدسدتش را از دسدت فوز رها

 !ر؟یام یراه بش مهین قیقراره رف
 
 .یخترامون پب یچه آش نمیزد و گفت: نه . فعال که هستم. بب یلبخند یرعلیام
 

 یبه زندگ یناجور یضددربه  چیه دمینگاهش کرد و گفت: قول م میمسددتق رها
 نزنم! چکسیه
 
. کنمیبا خنده سرتکان داد و رها گفت: چون فرشته تنهاست اصرار نم یرعلیام

 .یبا ما باش یچا هی شمیوگرنه خوشحال م
 
.فرشددته بدون من شدددام  رهیمچ دسدددت چپش را باال اورد و گفت: د یرعلیام
 . مراقب خودت باش. تا بعد .خورهینم
 

 اقا جواد. یتکان داد و رو به جواد گفت: ممکنه بدرقه اش کن یسر رها
 
 .هیخاله فوز یزد و گفت: تپل شد یلبخند هیرو به فوز و
 



تو چه  منیتو نور بب میبر ایدسددتش را دور کمر رها حلقه کرد و گفت : ب هیفوز
شنگم. خدادخت یکرد یفرق صورت مثل  ایر ق شمم به  شکرت زنده بودم باز چ

 گل تو افتاد ...
 

خودت  یبه خونه  یباز کرد و گفت: خوش اومد شیسددداختمان را برا درب
 . یخوش اومد

 
 انداخت . هیبه اثاث ینگاه رها

 
از مبل ها رو اند یتمام یانگار کفن پوش بود ! رو ییرایو پذ منیتا دور نش دور

ر و سدد کردیجمع م یفتگیکه مادرش با شدد ییها قهیعت یرو ی... حت دیسددف
جا به  یحوصددلگ یو ب یکار یاز سددر ب یهر ازگاه ایداد ...  یوسددامانشددان م

 !کردیم شانیجا
 

بسدداط پر  نیبه ا ینگاه یخانه دل بکند ، حت نیاز ا خواسددتیکه م یاخر روز
 .نداختیزرق و برق هم ن

 
 !نیچمدانش ، چهار ورق عکس بود و هم اتیمحتو کل
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شارکوچک هیفوز شت و با ف شت کمر رها گذا ستش را پ رد مجبورش ک یخانم د
 جلوتر برود.

 
 !ده؟یرا باز کرد و گفت: بابا خواب شیمانتو یدگمه ها رها

 
باالسددت . همون اتاق  یطبقه  مسدداریتکان داد و گفت: ت یخانم سددر هیفوز

سدداعت زودتر  کیرده اسددت دخترم. بخدا سددابقش. اتاق تو هم دسددت نخو
 ! کردمیگل جمع و جورش م یمثل دسته  یگفتیم
 

باالسددت . همون اتاق  یطبقه  مسدداریتکان داد و گفت: ت یخانم سددر هیفوز
سدداعت زودتر  کیسددابقش. اتاق تو هم دسددت نخورده اسددت دخترم. بخدا 

 ! کردمیگل جمع و جورش م یمثل دسته  یگفتیم
 

تاق ا نیتو هم لمویوسا دیزحمت به جواد بگ یامد و گفت : ب یکش و قوس رها
 بذاره . نییپا
 

 اتاق خودت ؟! یریخانم چشم درشت کرد و گفت: نم هیفوز
 
 نه . دل و دماغ اونجا رو ندارم !-
 



چشم راستش گذاشت و گفت: رو چشمم .  یخانم سرانگشتانش را رو هیفوز
 به اتاق بکشم. یدست هی، منم  ینیپدرتو بب یتا بر

 
. فقط تو دسدددت و  هیکاف زیتم یمالفه  هی.  خوادیزد و گفت: نم یلبخند رها

 بالت شام هست ؟!
 

 میزد و گفت: معلومه که هسددت مادر. بخدا ن یبرق شیخانم چشددمها هیفوز
شتم تو  شده که کلتلت ها رو گذا . همونا رو داغ کنم به دلت خچالیساعت ن

 هست؟!
 

فت: وا یاخم رها له فوز یکرد و گ خا مه  چه حرف هیمعلو . از اون یزنیم هی. 
 خوشمزه ها هم هست؟! یترش

 
و گفت: خوب حواست جمعه ها ... اساعه برات  دیخانم غش غش خند هیفوز

 قربونت برم. ماشاالله هزار ماشاالله بزنم به تخته ... کنمیاماده م
 
 تخته بود که رها فاصله گرفت . یدر جستجو و
 
سمه  یزمان کیبود .  ییزمان طال کیپله ها  نیا ی دهنر  ریش یانیاع یدو مج

 .خوردیپله ها به چشم م نییپا دیو خورش
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 وارید یباال یقاب بزرگ دور تا دور طالکوب از خاندان پهلو کی یزمان کی

 پلکان بود !
 

 زد ! یپوزخند
 

،  شدددیبلند م شیرپایکه از ز یناهنجار یپله ها را باال رفت ... هر صدددا ارام
 شدند . یبه ذهنش حمله ور م یشتریحجم خاطرات ب

 
 بود ... روزید ورشیرفت ،  یکه باال م یپله ا هر
 

 واریدر و د ی... انگار همه  دیشددن یکه از پله ها م یو ناله ا بیصددوت غر هر
 اوردند ! یخانه داشتند به سمتش هجوم م

 
 مشت اتفاقات تلخ ... کی با
 

تاق ن در دلش  شددتریهم نگران بود . ب دی... شدددا دیترسدد یباز بود ، م مهیا
که  یچوب یهمان خانه  شیخودش را بردارد ببرد پشدددت بام ! پ خواسدددتیم
 دستور داده بود بابت تولدش ساخته شود! مساریت

 
 فراموش کنند. خواستندیم



 
 ...یو شوم را خوب به خاطر داشت. ورود به هشت سالگ ییتولد کذا ان
 

شسته بود ... ! در تمام مادرش سمه فقط کنارش ن عکس ها نگاهش  یمثل مج
 چشم به راه و افسرده و خموده ! یآدم ها یبود ! مثل همه  گریسمت د کی

 
سقف بود ... ! بعداز آن  یرو یچوب یاش خانه  یذوق تولد هشت سالگ تمام

 تولد نداشت . گریهم د
 
کند  یاداوریزادروزش را  نداشت یلینماند ! خودش هم تما ادشی یکس یعنی

 روزها ! ی! مثل باق کردی... روزش را شب م گذراندی! با دوستانش م
 

 ! خوردیکنج تخت به چشم م یبه در زد ، حجم الغر و مچاله ا یا تقه
 

 را کامل باز کرد. در
 

 شیدر انگار تازه لوالها نی، ا شدیجاها که فغان و ناله شان بلند م یباق برعکس
 بودند ! را روغن زده
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ستش ست. کمرش را  دیبه کل د سرش ب شت  شد . در را پ صرف  برق رفت ، من
 رنگ ! یقهوه ا یداد به چوب اعال هیتک
 
و رنگ و رخ  واریبه نقش و نگار و در و د شیهسددت که خاله ها ادشیموقع  ان

 کردند ! یخانه چه جور نگاه م
 
 ... واریافتاده بود به جان در و د مساریموقع که ت ان
 

 قهی. از ان عت دیخرینو م لی... وسددداکردیاتاق را عوض م ی... درهازدیم رنگ
 گران ! یها ی! فرش دستبافت و نقاش دیخر یم یمیقد یها
 

... مادرش مثل چوب خشدک  یامدند سددر سددالمت یکنجکاو م هیو همسددا در
 نشست ! انگار نه انگار ! یم یکنج کی

 
 نکرده بود ! یاتاق فرق لیشما

 
 . کردیخودش فکر م با
 

رد . غذا ک ی. رتق و فتقش م کردیم ینگهدار رمردیکارش را بلد بود . از پ هیفوز
سکردیم زیپخت ... خانه تم یم سرش در هم کیدو تا دختر و ی. عرو اغ ب نیپ

 جا ! نیهم هم شیبرگزار شده بود! جشن تولد دو تا نوه ها



 
 را داشت! زیاما خبر همه چ زدیبود سر نم درست

 
 کند. یو چه نم کندیدانست چه م یم
 

 رود ! یرود و کجا نم یم کجا
 

 به دلش بود ! رمردیخوب بود که مهر پ حداقلش
 
 داشددت یانیخواب اع ی! جا گرفتی، عوضددش مزد م کردیم زیرا تم رمردیرپیز

امد  یاش م لهیهر کس از قوم و قب یدار هم برا یستی... هر وقت مهمان رودربا
 داد . بد نبود! یصاحب را م یامارت ب نیهم یادرس و نشان

 
 بود! یبرنده برنده ا یباز
 

 ! رمردیپ یرا چرخاند سمت جثه  نگاهش
 

تاب نا یباغ کم یو نورافکن مه مک م ییبه روشدد تاق ک خل ا . جلو تر کردیدا
 ... دید یم شیکه در کاب*و*سها یزیاز چ رتریشده بود. پ ریرفت. پ
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 کرد ! یتصورش را م یکه حت یزیاز چ رتریپ
 

 شد . خم
 

ستش شا ریاراده بود... پ یدهانش گرفت. ب یرا جلو د  دادیادرار م یبو دیمرد 
 اما نه انقدر که باعث شود دلش بهم بخورد ...

 
دهانش بود !  یفرمانبردار نبود. دسددت راسددتش جلو رناخودگاهشیضددم اما
 عق زدنش! ایکند  یریاش جلوگ یاز هق زدن ناگهان خواستیم دانستینم
 

 امد. یم نیی... ارام تر پا رفتیارام باال م رمردیپ ی نهیس ی قفسه
 
هنوز هم  دیفهمیم کردی... نگاه که م ینامرتب جوگندم یداشددت . موها شیر

 کرد ! دایشد پ یم اهیس یچند تا تار مو
 

ستیهم تا م چرو  شت ! م یخوا ستش را  امتیتا ق شدیدا ست خطوط پو ش ن
 شمرد!

 
 ! شدیاش هم تمام نم یروز زندگ نیتا اخر بود مطمئن

 
 .زدیم شیارام صدا هیرا جلو برد ، وسط راه منصرف شد. فوز دستش



 
 چپش معلق مانده بود . دست

 
 یهوشددمند راز مسدداریت دنیو در اغوش کشدد دنیب*و*سدد یبرا لشیم تمام

شد در  ست چپ دراز کردن و  کیخالصه  ست جلو کید ست را دهانش  ید
 گذاشتن!

 
. 

 
 دهانش برداشت. یامد دستش را از جلو رونیاتاق که ب از
 

 کند. یدانست کجا خال یرا نم شیجمع شده در چشمها یها اشک
 

است ... آلوده است ... ! پر از خاطره  نیخانه سنگ نیا یچقدر هوا دیفهم تازه
 ... دندیچسب یامدند م یو درشت است که مثل کنه م زیر یها
 

 ! دندیمک یند. خون مغزش را ماز کنه ... زالو بود بدتر
 

 بود. ستادهیپله ها ا ی انهیم یخانم با لبخند مهربان هیفوز
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 شام حاضر کردم برات .-
 

 نکردم. دارشیزد و گفت: خواب بود . ب یلبخند رها
 

 داریخدا ب یبنده  ذارهیمگه م گهیو گفت: قرص ها د دیکشدد یخانم اه هیفوز
 بمونه... تا فردا ده صبح خواب خوابه !

 
 رها را گرفت و به سمت اشپزخانه برد . دست

 
تم .گف یدیزحمت کشدد یلیخ هیزد و گفت: خاله فوز یسددفره لبخند دنید با

 !یاملت درست کرد گهیچرا د خورمیباشه م یهرچ
 
 کرد . زانیاو یصندل یرا به پشت شیمانتو و
 

... یمونده بخور یدلت نباشه غذا دیگفتم شاو گفت: مادر  دیخانم خند هیفوز
 ! البته کتلت هم گرم کردم ها !

 
ست و گفت: با  هیو فوز ختیر وانیل یتو یپارچ اب خنک از ش خانم کنارش ن

 نخور دختر جون. خیآب  یخال یمعده 
 



واست خانم خ هیگفت ، فوز یااللهیباز شد ، اقا جواد  یبا تقه ا اطیح یپشت در
 بکشد که رها گفت: بفرما اقا جواد. غیو ج نیه
 

 یرها کار داشددته باشددد گفت : خانم با من امر یحجاب یبدون انکه به ب جواد
هم  یتخت و روبالش ی. ملحفه نیی؟! چمدونتون رو گذاشتم تو اتاق پا ستین

 عوض کردم.
 

 .ریاقا جواد. شبتون بخ یکرد و گفت: مرس یتشکر رها
 
 ب اشپزخانه را بست .تکان داد و در یجواد سر اقا
 

 یخانم که خشک شده بود انداخت ، نسبت به دفعات قبل هیبه فوز ینگاه رها
 یه ، تک کردینه لب به اعتراض باز م زدیم غیمتمدن تر شددده بود ، حداقل نه ج

 !؟ دی. دختراتون خوبن؟! نوه دار نشد دیکن فیبرداشت وگفت: تعر ینان
 
 .دیپرس یحرف ی... اما از ب دانستیم
 

خانم خودش را جمع و جور کرد و با خنده گفت: عروسددم پا به ماهه.  هیفوز
 چند وقته همش گوش بزنگم! نیا
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 دختر؟! ایپسره -
 

 برق زد و گفت: هر جفتش! شیچشمها
 

 ... ینشست وگفت: چقدر خوب. به سالمت شیلبها یرو یلبخند بزرگ رها
 

 سددتیمادر؟! قرار ن سددتین یو گفت: تو خبر دیسدداالد کشدد شیخانم برا هیفوز
 !؟یازدواج کن

 
 ! هیدر دهانش گذاشت و گفت: از من گذشت خاله فوز یکوچک یلقمه  رها

 
رو  بر و نی. تو با ا یزنیکرد و گفت: واه چه حرفها م ینیریخانم اخم شدد هیفوز

مادر  یهمه ثروت ... کم خواستگار ندار نیاصالت و خانواده .... با ا نی... با ا
 جون.

 
 نشده ! ریرو انتخاب کن . هنوز د یکیکن بعدم  نیسبک سنگ کمی خودت

 
 ! کنمیو گفت: باشه ... حاال روش فکر م دیخند رها

 
ته بود هیفوز خارج نرف فت:  ند تر کرد و گ خودم واسدددت  یخانم اخمش را ت
 زدم! یباال م نیاست



 
و گفت: حاال اون  دیتکان داد و دو قاشددق نازخاتون پشددت هم بلع یسددر رها
 شد ! یفرج هی دیشا دیکن یها اگر مجردن معرف نهیگز
 

 دخترم؟! یگیگفت : راست م یخانم با خوش هیفوز
 

شلوغه ... حاال  کمیتکان داد و گفت: اره چرا که نه . البته  یسر رها سرم  االن 
سه نفر سهیبه کجا م مینینظر دارم بب ریز یخودم دو  ض ر ستتون هیق درد  ام! . د

 . خوشمزه بود یلینکنه خ
 

 ! ینخورد یچیگفت و در ادامه غر زد : مادر تو که ه یخانم واه بلند هیفوز
 

از حد مجازم خوردم .  شددتریب یاز جا بلند شددد و گفت: اتفاقا امشددب حت رها
 ...یترش نیبود . هم کتلت هم املت . هم ا یعال

 
 در دهانش گذاشت ! گریقاشق د کیبا لذت  و
 

سر هیفوز سم م یخانم   نیع نطوری.اونم هم یمون یتکان داد و گفت: مثل عرو
 ! رهیگیسخت م یخودت به خودش ه
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 تو ظرف شستن کمکتون کنم. دیکرد وگفت: بذار یخنده ا رها
 

ها . برو دخترم. برو تو  گهیحرفو د نیو گفت: نشددنوم ا دیخانم لب گز هیفوز
 هم دم کردم ... ی. چاارمیم وهیاالن برات م ییرایپذ
 

 رفت . رونیاز اشپزخانه ب رها
 

شمک م ی نهیشوم . جلو رفت ... تمام قاب عکس ها با همان  زدیکنج خانه چ
 ! کردندیم ییخودنما نهیشوم یباال یقبل دمانیچ
 
که لباس داماد ، لباس ارتش اسبق بود ... تا لباس ساده  یعروس یعکس ها از

 و بلند و بدون پف مادرش...
 
 دیرس یبه نظر م بایز بیاش عج یمشک یموها یکه رو یدیسف یان گل ها با
! 

 
 زد ... لبخند

 
سرعموها یها عکس شهر شیخودش هم بود ... عکس خودش و پ  اریو عمو 

 و خاله و...
 



ستیزد ... نم پوزخند صال خاله ها دان ستند  شیا سال بود  ایزنده ه نه ! چند 
 دانست ؟! ینم
 

با آن لباس  یشدددانیپ یرو یچتر یخودش را برداشدددت .... موها عکس  ...
 ! یصورت

 
 نی! حالش از ا خوردیرا بسددت . حالش از مرور خاطرات بهم م شیچشددمها

 خورد ! یپاره پوره هم بهم م یزندگ
 
. 

 
 ششم : فصل

 
******************************************** 

 
 پار  کرده بود. یکاج ی هیسا ریکوچه ز سر

 
 رنگ دیآمد . نگاهش به در سددف یبه زبانش نم یگرید زیجز آها و باشدده چ به

 خلوت ! یالبرز بود و کوچه  یخانه 
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 !؟یرتض. نه م میبرس میباز گفت: فکر کنم تا پنج ، پنج و ن یدر گوش تایب
 

 امد. یفرهاد و فرهود و رهام در تلفن م یهمهمه  یصدا
 
 !یخونه باش میکن پنج و ن یتو سع نیامیاز نو گفت: بن تایب

 
 من . شیپ دیایبا تعارف گفت: شام و ب نیامیبن
 
 . دیخند تایب

 
 کار دارم ! یبرسم خونه ... کل دی. با می. ما تو راه نهارخوردزمینه عز-
 
 اصرار نکرد. نیامیبن
 
 کرد. یبا همان لحن سرخوشش خداحافظ تایب

 
شت شدن و زنگ زدن و پ ادهیپ یبرا لشیداد ! م هیتک یصندل یرا به پشت سرش
 را سرکوب کرد ! ستادنیرنگ ا دیدرسف

 
 از آنا نبود... یخبر

 



 جمعه بود ! ی قهیدق یچهار و س ساعت
 
رهام  یهفته دلتنگ کی، باالخره بعد از  رسدداندیتا پنج خودش را به خانه م دیبا

 گرفت ! یو خانه اش باز رنگ سرو صدا به خودش م گشتیبرم
 

 ! کردیخانه حتما ذوق م دنیبا د رهام
 

 یال! حوشدیم لیساعت روز تعط نی... آنا هم دیمش افتاد به در سفچش دوباره
 ... دیرس یساعت هم به خانه م نیهم

 
سر وقت خرج کردن ب با سبه و ک س نیمحا س ریم تا  دیا، آنا ب یفعل ریسابق و م

 شد ! یم دایسر و کله اش پ گرید ی قهیپنج دق
 

 . دیکش یپوف
 

ش یرا لبه  ارنجش شت . کل ما ستش را ز نیپنجره گذا  ریداغ کرده بود ! کف د
 . دیبار یکرد . انگار نه انگار بهار بود ! از اسمان گدازه م زانیگوش چپش م

 
 شد. انیکوچه نما یاز انتها یرنگ اهیس لیاتومب
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سش را فوت کرد ، اتومب باز ش چیآنا نبود . آنا ه لینف شت! ن اهیس نیوقت ما دا
قف س یداشت مطمئن بود که اهل داشتن باربند رو اهیس لیاگر هم اتومب یحت

 نبود! نشیماش
 
 بود ! یمرتض نیماش هیشب شتریب

 
 ! یمشک یپژو کی

 
صل  نهیآ یبه کجا قایکه معلوم نبود دق یآن چشدم نظر بد قواره و نعل اسدب با و

سل ست !  ض نیبود ! با هم تایب ی قهیا را  یخرت و پرت ها دلش خوش بود مرت
 د !زن یچشم نم یکس

 
م نظر و چشدد دادیم حی! توضدد گفتیآرام تربرود نم یتذکر بده مرتضدد یگفتیم

 قران حافظ است !
 

 همچنان قر بود ! شیجلو از دو ماه پ کاپوت
 
ض کردیخالف انتظارش که فکر م بر س یمرت  بیو غر بیعج یرهایباز از ان م

ست از ا یانتخاب کرده و م شک یسمت به خانه اش برود؛ اما پژو نیخوا  یم
 پار  کرد . دیدرب سف یجلو

 



 یبچه ها کل کوچه را برداشددته بود ! با آن شددال قرمز و مانتو یصدددا سددرو
امد ! فقط وقت نداشددتن و احوال  یبه نظر حالش خوب م دیسددف یمسددافرت

 ازیهم ن هیکرد که خب انگار به توج هیشددد توج یاز پسددرش را نم دنینپرسدد
 نداشت !

 
 !شد  ادهیاز پشت فرمان پ یمرتض

 
 امد . نییهم از سمت شاگرد پا تایب

 
 برقرار بود ! انشانیهم م یخوش و بش چه

 
 نییباربند پا یکه چمدانش را از باال یشددالش را مرتب کرد رو رو به مرتضدد آنا
 ! دیلطف کرد یلیخ یاقا مرتض یاورد گفت: مرس یم
 

 کرده بودند ! رونیو فرهاد سرشان را از پنجره ب فرهود
 
 صورتشان نشاند ! یدو سه تا ماچ آبدار رو ینفر آنا
 

شلوار  یچهارخانه  راهنیشده بود . با آن پ ادهیهم پ رهام انگار  یشمیسبز و 
 خودش بود! یکوچک شده 
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 گل انداخته بود ! صورتش

 
حتما شدداهتوت را انتخاب  یبا چه طعم یبود اگر االن بپرسددد بسددتن مطمئن

 ... شیلپ ها ی! همرنگ قرمز کردیم
 
 خم شد رهام را بغل کرد ... ناآ

 
 را دور گردن آنا حلقه کرده بود . شیدستها رهام

 
 و گفت: مراقب خودت باش... دیرهام را ب*و*س یموها یرو یاپیبار پ چند

 
 . دیشن یاز ان فاصله نم یعنی.  اوردیکه سردرن یچند پچ پچ در گوش با
 
را دراغوش  تایشانه انداخت و خواهرانه ب یقرمزش را رو فیکه راست شد ک آنا

 ... دیکش
 
س ینم شا صت  ش شت  ست چرا با انگ سمت خودش را  یباال بر پنجره  یدان

 فشار داد.
 
 خاموش باشد ! لیدانست چرا چک کرد که حتما اتومب ینم



 
 را آرام باز کرد ... لشیدانست چرا درب اتومب ینم
 

شان بودند ! آن وقت در ا ریدرگ آنها  اوج نیخوش و بش وتعارفات مرسوم خود
 ... یمیکاج قد کی ی هیسا ری، مثل احمق ها ... ز یبهار یگرما

 
 کرد ! یمحاسبه م یپدر یهمسر سابقش را از سرکار تا خانه  یفعل ریمس

 
 پرسد ! یبود که چرا حال پسرش را نم نگران

 
 ! و چهارساعت کامل ستیب یبراگرفت  یم لشیتحو دیبا شبیکه د یپسر

 
 شوند ! یخارج م یمشک یپژو کیحاال همه با هم از  اما
 
 ... دیخند یم تایب

 
سرش را برده بود عقب ،موها آنا س یچتر یبلوط یهم  ا ن یخنک میاش هم با ن

 شد . یمرتب م
 

 اما مثل چوب خشک کنار درب جلو خشکش زده بود ! رهام

http://www.roman4u.ir/


 
 !: خوش گذشت؟ دیمقدمه پرس یبود و ب ستادهیخودش که امد وسط کوچه ا به
 
 !: خوش گذشت؟ دیمقدمه پرس یبود و ب ستادهیخودش که امد وسط کوچه ا به
 
ماتش برده بود . فرهود و فرهاد  ی، رهام پشددت آنا بود . مرتضدد دیکشدد نیه تایب

 هم الل شده بودند !
 
 یاشدددت از رود فشیآنا که بند ک یجلو امد ، رو به رو گریقدم د کی نیامیبن

 آب رفته ! پس خوش گذشته ! رپوستتیو گفت: ز ستادیا خوردیشانه سر م
 

 .کردیهاج و واج نگاهش م رهام
 
 رهام ؟! یستیخم شد و گفت: سالم بلد ن نیامیبن
 

 انداخت . دستش به کمر آنا بود. نییسرش را پا رهام
 
 .... داداش... نیامیبا تته پته گفت : بن.... بن تایب

 
ض کمرش صاف کرد و رو به مرت شون رو خوردن  یرا  سالم سرات هم  گفت : پ
 انگار !



 
قفل شود ،  نیامیبن یدور بازو شیپنجه ها نکهیدستش را جلو برد ، قبل از ا تایب

 ! تایشانه اش را عقب برد و گفت : دستت به من نخوره ب نیامیبن
 
 گفت : داداش قربونت برم ... هیبا گر تایب

 
قرار گرفت و رو به  نیمقابل صددندوق عقب ماشدد تایب یهاتوجه به اشددک یب

 گفت: سا  رهام! یمرتض
 

؟! چه  نیامیبن یزد و گفت: خوب یمصددنوع یلبخند یبا تک سددرفه ا یمرتضدد
 که ... میومدیاتفاقا م میخبرا ... داشت

 
 کالمش گفت : سا  رهام! انیم نیامیبن
 

ض شت و گفت : ا یب یمرت سا  باهم بردا سه  شد ، کوله و دو   نیحرف خم 
 ! دهیخر یبرات سوغات نمیسا  لباساش ، ا

 
شم از چهره  نکهیو بدون ا ستادیآنا ا یزد و رو به رو یپوزخند مبهوت آنا  یچ

 بردارد بلند صدا زد : رهام ...
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 . پشت مادرش مانده بود. دستش به کمربند قرمز آنا قفل شده بود رهام
 
. من ... من قربونت برم .. یبا ترس گفت : داداش اله تای، ب دیکش یپوف نیامیبن

... 
 
 ... ! مینگاهش کرد. تند و مستق نیامیبن
 

 بود ! یخون شیچشمها ی کاسه
 
 خفه شد ! تایب

 
 . دیجو یپوست لبش را م آنا
 
 ؟! یایرهام خم شد و خش دار گفت : نم یرو نیامیبن
 

 ب تکان داد و بلند گفت : نچ ...سرش را به عق رهام
 
 یکنیم میعصبان یرا بست و متحکم گفت : رهددام ... دار شیچشمها نیامیبن
! 

 
 مامان بمونم ! شیپ خوامی. م امیباز جرات کرد و گفت : نم رهام



 
 نبود ؟! یتمام بس نبود ؟! کم بود ؟! کاف یهفته  کیتمام شد !  صبرش

 
 !؟یایرهام . نم گمیبار اخره دارم م-
 

 بود ... یاشک شیبغض کرده بود . چشمها رهام
 
 نفسش را فوت کرد در صورت آنا ... نیامیبن
 
 رهام خم شد ... یخشک شده اش رو یتوجه به چهره  یب

 
 حرکت بلندش کرد ! کیبه خودش بجنبد با  نکهیاز ا قبل

 
 و ساعدش را حلقه کرد دور کمر رهام... بازو

 
 زد ... یکرد ... داد م یقال م... ت زدیدست و پا م رهام

 
 امد ! یبر نم نیامیپس قد و قامت بن از
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دا .... نم غشیو ج هیگر یصدا د د د .... مامان امی... من نمامیباهم بلند شد : آن
 ... مامان .... تای.... عمه ب

 
 ... زدیم غیو ج دیکوب یم نیامیبن یمشت به کتف و شانه  با
 
 ! کردیم هیو گر زدیم غیج
 

 شده بود ... قرمز
 

 اش راه افتاده بود ... ینیب آب
 

 تمام صورتش را پوشانده بود ... اشک
 

 .... مامان... آنددا .... آنا بگو منونبره.... ددددامی: نم گفتیو م زدیم هق
 
.... مدددامدددان .... مامان نذار منو ببره دددامی... نمامی.... نمدددامیزد : نم غیج

 ...ی... ماماندددد
 
 را محکم تر به صورتش فشار داد ! شیدستها تایب

 



ش نیامیبن سا  و  یصندل یرا باز کرد ، رهام را رو نیدرب ما عقب انداخت ، 
 ! نیشدند کف ماش زیهمه سر ر ایگذاشت  یصندل یرو دیکوله را هم نفهم

 
 ... دیکوب یم شهیرا به ش شی... کف دستها زدیم غیج رهام

 
 زد ...! یو آنا را صدا م کردیهق م هق

 
 درب را قفل کرد . نیامیبن
 

 کردند ! یم شانیاز پنجره تماشا یسه نفر دو
 
 کرد ! یرا اورده بود دم در کوچه به معرکه نگاه م گارشینفر هم س کی

 
 را گرفت . شیپشت فرمان برود که آنا جلو خواست

 
 امد ! یرهام م ی هیگر یبه آسفالت بود . صدا نگاهش

 
 صورتش... یهم جلو شیه بود ، دستهاوسط کوچه نشست تایب

 
 به زور گفت : غلط کردم ... آنا
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. 

 
. 

 
 صورتش... یهم جلو شیوسط کوچه نشسته بود ، دستها تایب

 
 به زور گفت : غلط کردم ... آنا
 
 سمت درب راننده ... دیخودش را کش نیامیبن
 
 باز سد راهش شد ... آنا
 

 یشانیبودند به پ دهیچسب گرید زیهرچ ایخوشرنگش از عرق بود  یبلوط یموها
 اش!

 
 بمونه ... ! شمی: غلط کردم رفتم... بذار امشب پ دینال انا
 
 ! شتیشب بمونه پ هیبا مسخره گفت:  نیامیبن
 



 یسددداعت ... بذار باهاش حرف بزنم. ازش خداحافظ کیگفت :  هیبا گر آنا
 نکردم هنوز...

 
 نگاهش کرد . نیامیبن
 
ش... حال نبر نی... با ا نیامیغلط کردم ... تو رو خدا بن دیناله کرد : ببخشدد انا

 ریمن بود ... همش تقص ریگ*ن*ا*ه داره ... کوفتش شد ، من غلط کردم تقص
 من بود!

 
 ... نیامیو گفت : غلط کردم ... تو رو خدا بن نیامیبن یرا رساند به بازو دستش

 
 ... زدیبدتر از رهام هق م داشت

 
انصاف  یو گفت: تو رو خدا ب نیامیبن ی نهیبه س دیاش را مشت کرد کوب پنجه

 ! شهیخفه م هیبچم داره از گر
 
 آنا را هل داد . نیامیبن
 
 افتاد . نیماش یکاپوت جلو یرو آنا
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،  دیجلو کشدد یصددندل یسددمت راننده را که باز کرد ، رهام خودش را رو در
ست دور بزند  نیامیبن سرعتش را کم کرد ، خوا سرعت دنده عقب گرفت ،  با 

 پرت کرد ! رونیبه ب نیکه درب سمت شاگرد باز شد ، رهام خودش را از ماش
 
 ... دیدو یبلند شد ، مرتض تایزد ، ب غیج آنا
 

با حرص از  نیامیپهن شدددده بود ، بن نیزم یهمانطور رو غیو ج هیبا گر رهام
 سر رهام زانو زد. یباال هیشد ،زودتر از بق ادهیپ لشیاتومب

 
 زد : رهام ... غیرفت باال که آنا خودش را رساند و ج دستش

 
به رهام که هق م یب نیامیبن نا رو  به آ باز کرده بود و زار  زدیتوجه  و دهانش را 
 توله سگ ! یکنیم یگفت: چه غلط زدیم
 
 رهام را بغل کرده بود . آنا
 

 نشده ... یچینشده ... ه یچیگفت: ه یسر هم م پشت
 

ها انیرا م صددورتش ته بود و  شیدسددت نه اش خراش برداشدد چا فت ...  گر
 ساعدش...

 



ش سرش سرم... رهامم ...  یچیاش و دوباره گفت : ه نهیس یتو دیرا ک شده پ ن
 نکن پسرم ... هینشده مامان . گر یچیه
 
 کرد... تمام صورتش قرمز بود، پر از رد اشک ! یآنا رانگاه م نیامیبن
 

شمها سیخ سیخ شیها مژه شال  شیبود ! ... چ ست همرنگ  سرخ بود ! در
 سرش... ! یرو
 

 یم دهیآنا ... ند ی... سددرش را فرو کرده بود درشددانه  کردیم هیهنوز گر رهام
 توانست حدس بزند ،

 
 ! زدیرا گرفته بود به دندانش وزار م شیمانتو ی قهی

 
 ؟! یایکالفه گفت : رهام نم نیامیبن
 

 در همان حال درامد ! غشیج یصدا
 
 ! مادرت شیها ! بمون پ ینیب یمنو نم گهیبا تاسف گفت: رهام د نیامیبن
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 شنیآنا گرفت و دوباره سوار ماش یگرد شده  یچشم از چشمها یبا پوزخند و
 شد !

 
باعث شد نفسش حبس  نیامیها و سرعت سرسام آور بن کیالست غیج یصدا

 شود !
 

 شانه اش آمد . یرو یدست
 

 را به عقب چرخاند . سرش
 
 بود ... تایب

 
 ... یدی! د تایشد ب یچ یدیناله گفت : د با
 
 را پا  کرد و گفت: فعال برو خونه. استراحت کن ... شیاشکها تایب

 
 آنا ... شهیوگفت: درست م دیرهام کش یموها یدستش را رو و
 

 ... یبود کرد یو گفت: عمه چه کار دیم را ب*و*سرها ی شانه
 



، نفسددش را فوت کرد و گفت : بروخونه . بعد باهم حرف  دیآنا را کشدد دسددت
 ! میزنیم
 
 !شش؟یپ یریاب دهانش را فرو داد و گفت :م آنا
 
 تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد ! تایب

 
 داد . هیتک نهیششم را زد . سرش را به آ یطبقه  ی دگمه

 
سمتش گرفت و گفت: تو چطور سهیدو ک تایب شغال به   یه زندگخون نیتو ا یآ
 ... یکرد ری؟! چرا انقدد یکنیم
 
 من؟! یبه جون خونه  یحرص گفت : افتاد با
 
را دست به دست کرد و گفت: واقعا همه جا رو گند گرفته بود !  یت یدسته  تایب

 !؟یدینکش یرو جاروبرق رشونیز یدیخر لهیتو وس
 
 و گزتو بخور برو رد کارت دخترجون ! یچا ایهلش داد و گفت: ب نیامیبن
 
 ! یدرکریداد و گفت: چرا انقدر د هیتک یرا کنج یت یبا خنده ، دسته  تایب
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 نگیتو کوچه بود ، تا ببرمش تو پارک نی. ماشدد یچیبا مکث گفت: ه نیامیبن

 ! دیبذارم طول کش
 
اشددپزخانه نشددسددت و گفت: ظرفاتو  زیو پشددت م ختیر یچا وانیدو ل تایب

 ییو... اما لباس ش شهیروشن م یچطور ستمیقلقشو بلد ن ن،یگذاشتم تو ماش
 تو روشن کردم !

 
 !نمکی! استخدامت میزد و گفت: نه خوشم اومد تر و فرز یشخندین نیامیبن
 
به چا نیامیو بن دیسددرخوش خند تایب  تمیرزکای، تم یتو خورد ییگفت: خو

 ... خنده هاتم تموم شد. به سالمت ! یکرد
 
 ماتش برد. تایب

 
 بود ! یچهره اش که حداقل جد دیبخندد اما نخند نیامیکرد تا بن یمکث

 
 ندارد ! یچقدر شوخ دیبار یم شیچشمها از
 
 !؟یکنیم رونمیبمونم ب نجایگفت: اصال من بخوام شب ا طنتیش با
 



ه آژانس ب زنمیدارم زنگ م تایسرش را به عالمت آره تکان داد و گفت : ب نیامیبن
... 
 
 ! یرسون یبا اخم گفت: چرا خودت منو نم تایب

 
که ب نیامیبن ند نگاهش کرد  که  نهیرفع و رجوعش کرد و گفت: منظورم ا تایت

... هان؟! اصددال  یتو ال  خودت ییانقدر تنها هیما ... چ یخونه  یایشدددام ب
! مثل ؟یخانوادگ می... دور هم شددام باشدد ایدنبال اقا جون و مامان و برد میریم

 ! مایقد
 
 حرف تلفن را برداشت. یب نیامیبن
 
ست م یتو بخوا یو گفت: هرچ ستادیا شیجلو تایب ساالد ال کنمیدر  هیوهان؟
 میری... شام م یچه زحمت یاصال الک ایکتلت هان؟! ...  ؟یدوست دار یچ ای
ض یخوایم ایم ... هان؟! ... دوره رونیب  میریم رهیبگم جوجه آماده بگ یبه مرت

 ! میخوریجوجه کباب م نایخونه اقاجون ا
 
 جواب داد. یمنتظر بود ... بعد از سه بوق مرد نیامیبن
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 خواستمیم نیماش هیهستم .  1740کرد و گفت: اشترا   یسالم کوتاه نیامیبن
 ... ! یبرا
 
-... 
 
 هستند؟! یکرد و گفت: خانم ملک یمکث نیامیبن
 
-... 
 
ودم . بله خ دیرو بفرسددت یگفت و ذکر کرد : لطفا خانم ملک یاوهوم نیامیبن

 . تشکر.کنمیحساب م
 
 تماس را قطع کرد. و
 

 ه!خانم باش هیکرد و گفت: گفتم راننده اش  تایخشک ب ی افهیبه ق ینگاه
 
 !ن؟یامیبن نمیچیدارم نقشه م یدو ساعته الک یعنیگفت:  یبا ناراحت تایب

 
 ، که رهامم باشه! گهید یباشه هفته -
 



ست اعتماد کند ، بع یبه گفته اش نم هرچند ستیم دیتوان  رهام از مادرش دان
 دل بکند !

 
 هم با رهام ! گهید ی... هفته  ایحاال امشب تو ب-
 
!  تایب گذرهیگفت: بدون رهام بهم خوش نم تایحوصددله از اصددرار ب یب نیامیبن

 دلت خواست بکن! یجا هرکار نی! همنجایهمه رو جمع کن ا گهید یهفته 
 
 !؟یگیزد و گفت: تو رو خدا راست م یبرق شیچشمها تایب

 
سته  یرا که رو تایب یمانتو نیامیبن ست ید شت و به د ش مبل انداخته بود را بردا

و ر یمرتضدد سددتی! خوب ن تیداد و گفت: بپوش زودتر برو دنبال کار و زندگ
 !یذاریانقدر تنها م

 
نده ا تایب گار یخ مد خواسددت که او فت: اون موقع  خالف  میکرد و گ که م تو 

 هواخواهش! یحاال شد یسرسخت بود
 
را  شیخدا بدبخت نشدده ... و چشددمها یجوون بنده  هیاره مخالف بودم که -

 درشت کرد و گفت: که شد!
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 ... رفتمید مبرات شام بپزم بع یذاشتیزد و گفت: م نیامیبن یبه پهلو یمشت تایب
 
 !ن؟ییتا پا امی. بیزیچ هی پزمیخودم م-
 
 . دندیخانه رس یتا دم در ورود یک دینفهم تایب

 
از خونه  یرا به عالمت نه تکان داد و گفت: حواسدم هسدت منو انداخت سدرش

 ! رونیات ب
 
 بلند شد. فونیا یزد و همان موقع صدا یلبخند نیامیبن
 
 .امیباهات م نییو گفت: تا پا دیرا پوش شیکفشها نیامیبن
 
 یبایوار تنرفت ، تا سدد نیامی، اما به گوش بن دیایتعارف کرد که ن یچند بار تایب

 ! ستادیدر ا یکوچه رد شود ، جلو چیشود و از پ یسبز خانم ملک
 

سمت پارک یپوف شد. پا تند کرد و راهش را  ساختمان  کرد.  کج نگیکرد و وارد 
 عقب مچاله شده بود ! یصندل یآرزو رو

 
 . دیعقب را باز کرد ، آرزو با ترس پر در
 



 باال . میشو بر ادهیو گفت: پ ستادیصاف ا نیامیبن
 

 ! کنهیدرد م یلیبغض کرده بود و گفت: پام خ آرزو
 
وضددع ببرمت درمانگاه  نیتاسددف تکان داد و گفت: با ا یاز رو یسددر نیامیبن
هت زدم  ایکه  فتمیم ریگ ند کردم! ب ایب  هی باال میبر ایخودم دسدددت روت بل

 !کنمیم شیکار
 

 که شدددیم نیشددد ، داشددت نقش زم ادهیپ نیاز ماشدد یفرمانبردار ، به آرام آرزو
 ! واشیدستش را گرفت و گفت:  نیامیبن
 

انداخت و گفت: چشم...  نیامیبن یشمی یبه برق چشمها یبا ترس نگاه آرزو
 !ینگرانش باش یاکه بخو ستین یچی... هیچیبخدا ه

 
 راهرو در دوم! ی. انتهاریو گفت: برو دوش بگ دیعقب کش نیامیبن
 

به  یتیاهم نکهیفرسددتاد و وارد اشددپزخانه شددد . بدون ا بشیرا درج شیدسددتها
 یتزایرهام پ یامشب برا خواستیرا باز کرد. م خچالیوجود آرزو بدهد ، درب 

 درست کند! یخانگ
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 را امشب جبران کند ! یهفته دور کیتمام  خواستیم
 
 اورد . رونیب تزایپ ریبسته خم کی

 
ا ر تزایپ ریاپن گذاشددت . پن یشددده را رو زیر یقارچ ها اتیدر دار محتو ظرف

 سطل زباله انداخت. ی، کاغذ دور سس قرمز را تو کردیرنده م دیبا
 

 واستخیبرداشت،م خچالی جاتیرا از سبد سبز یو گوجه فرنگ یدلمه ا فلفل
 ارزو افتاد. یکه چشمش به کوله  دیانها را بشو

 
ت را به حال خودشان گذاش یخانگ یتزایکه به سرش زد ، کل بساط پ یفکر با

 و از اشپزخانه خارج شد.
 
را  اتیرا باز کرد و تمام محتو پشیارزوزانو زد ، ز فیمقابل ک یتعلل کوتاه با

! رژ  زدیکه حدس م ییکرد ... همان آت اشددغالها یخال ییرایبا هم وسددط پذ
 ! گریمشت اشغال د کیلب و چند رقم ال  و 

 
 امد . یبه نظر با ارزش نم یگرید زیتکه کاغذ چ کی جز

 
د ! بود ... واقعا باردار بو یاش افتاد ! سددونوگراف یرا که باز کرد تازه دو زار کاغذ

 د.ش مبل انداخت ، سر پا ی. کوله را رو ختیبساط را در کوله ر یبا حرص باق



 
به  واسددتخی، نم دیکوب یاپیرانش چند بار پ یرا به کناره  یسددونوگراف ی برگه

 بدهد . ییخود نما یاجازه  خواستیسرش جوالن بدهد ... نم یفکر تو
 

 ها انداخت. یراحت یجلو یا شهیش زیم یرا رو برگه
 

 فرو کرد . شیرا در موها شیرا باال برد . پنجه ها شیدستها
 

 باز شد ! ییخانه با سر و صدا در
 

شپزخانه ا یجلو ستش را به د ستادهیدرگاه ا سرش را ب واریبود ... د ه گرفت... 
 خانه بود، کج کرد . یکه در ورود یسمت چپ ، همان سمت

 
 شد . دایو قامت رهام پ قد
 
شتباه با سالم . من امروز کار ا ساند و گفت:  کردم. من  یدو خودش را به او ر

 ! خوامیمعذرت م
 
 !؟یانگشت کوچکش را باال اورد و گفت : آشت و
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 نگاهش هم نکرد ... یحت نیامیبن
 

 او بود ! شیحواسش پ تمام
 
 ستادهیر اکنار د یو شال صورت یگلبه یمانتو کیدستش و  یتو رکسیپ کی با

 داد ! یرا همه با هم نشان م شی! دندان ها زدیبود ... لبخند م
 

 داشت ! یاش همخوان یبلوط یبا شالش و موها یصورت رژلب
 

 کردم ! یبلند گفت : مامان من معذرت خواه رهام
 
له فاصدد نیامیاز بن جانی!... با هنهیقرمز کنار شددوم نیچشددمش افتاد به ماشدد و

مال منه ؟! آخ جون ... از مال  نیگفت : مال منه؟! ا یبلند یگرفت و با صدددا
 فرهاد هم مدلش باالتره !

 
 فرمانش قرار گرفت. وپشت

 
 مال منه ؟!!! نیا نیامی: بندیناباورانه پرس باز
 
 را دراورده بود. شیکفشها آنا
 



 امد ! یسنگها جلو م یرو شیپا یناخن ها دیبرهنه و ال  سف یپاها با
 

سف یاتو خط  یا وهیبود ! جلوتر که آمد عطر خنک و م زیت یادیز دشیشلوار 
 شیجلو یصددورت لیپاسددت کیانگار  شددتریاش تا سددر شددامه اش را سددوزاند ! ب

 بود ... تا زن سابقش! ستادهیا
 
 تخته گذاشت ... یچاقو را رو انا
 
 امد . رونیاز اشپزخانه ب یمعطل یب

 
 نیماشدد یچطور نیمادرش را گرفت و گفت: بب یجلو یبا سددرخوشدد رهام
 ... کنمیم یسوار

 
 زد و دور زد . یبوق
 
 بود. ستادهیوسط هال ا آنا
 
شپزخانه بود نگاه هیکه تک نیامیسمت بن به ستون کنار ا رد وگفت: ک یاش به 

 تو حمامه؟! یکس
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 نزد . یحرف نیامیبن
 
ا مبل تک نفره ب یرو یرنگ یآب یکوله  دنیبه دور وبر انداخت. با د ینگاه آنا

 !ه؟یکوله مال ک نیجلو رفت وگفت: ا یسست یقدم ها
 
 ! دیخند ینم گرید
 

 زود گره خوردند ! یلیاش خ ینسکافه ا یکرده بود ! ابروها اخم
 

 افتاد. یا شهیش زیم یرو یبه برگه  چشمش
 

 باز و بسته شد ! یدر دیراهرو انگار شن یانتها
 
 نفسش را ارام فوت کرد . نیامیبن
 
 !ن؟یامیتو حمامه بن یزد و گفت: ک یپوزخند آنا
 

 ... هیچ نیرا برداشت و گفت: ا برگه
 

شمه شد !  شیاچ شت  شت از حدقه در م یعنیدر امد ! ماتش برده بود ...  یدا
 ! کردینگاه م دیو سف اهیس یهمانطور هاج و واج به آن برگه 



 
سددواد که نبود ... قد نه ماه از آن برگه ها در البوم جمع کرده بود ... خودش  یب

رگه ب نیتمامشددان را جمع کرده بود ... آلبوم رهام با ا نیامیکرد بن یهم جمع نم
 ! شدیها شروک م

 
 ... نیتا اخر نیاول از
 
 کی مال یشددد ... البوم بعد یالبوم تمام م کی یمارسددتانیدسددتبند ب کی با

 از ده تا البوم پر کرده بود ! شتری... رهام بیبود ... بعد هم دو سالگ یسالگ
 
 !ه؟یک یسونوگراف نیا نیامیگفت: بن یجیهمان حالت گ با
 

ست سمت راهرو برود که بن خوا شد و گفت: اومد نیامیبه  شام  یسد راهش 
 !دمیم حیبا من و پسرت خرابش نکن ! بعدا توض یبخور

 
با  یبا ترس... کم ینشددسددته بود ... کم نیماشدد ی. تو کردینم یرانندگ رهام

 اضطراب...
 

 تر شده بود ! کیمادر و پدرش از حد مجاز نزد ی فاصله
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 صورت مادرش هم اخطار بود ... یقرمز
 

 پدرش هم اخطار بود ... حالت
 

 !م؟یبخور هیالو میخوایشد و گفت: نم ادهیپ ارام
 
 بغض کرده بود ... آنا
 

ست ستش خورد به  نیامیرا دور بزند که بن نیامیبن خوا ستش را گرفت، د مچ د
نا خر یکه خودش برا یریزنج با دو او دیسددف ریبود. زنج دهیآ ماه و  زیناز  

بست، چشم در چشمش انداخت و گفت:  یستاره ... آنا ان را دست راستش م
 ... ممن حاضر یرهام بساز یشب خوب برا هی یخرابش نکن آنا ... اومد

 
 یشددهرباز میملتهب انا زل زده بود گفت :رهام بر یهمانطور که به چشددمها و

 ؟!
 

 ...می... تو رو خدا بر میو گفت: اخ جون... بر دیکش غیج جانیبا ه رهام
 
مامان...تورو خدا  میو گفت: بر سددتادیشددد و کنار مادرش ا ادهیپ شددنیماشدد از
 ... ی... مامانمیبر
 



 ساکت بود ... آنا
 
ط ... بسددا میآنا فرو رفت و گفت: مثل قد یزد و در چشددمها یلبخند نیامیبن
 بدون سرخر. ،ییاتو ... سه تا هیالو نیپار ، هم میبریم
 
 نگفت . یزیچ آنا
 
 بره سوارت نکنم ! یم جیکه سرت و گ ییزهایچ دمیلب زد : قول م نیامیبن
 
 برداشت ... نیامینگاهش را از نگاه سبز و قرمز بن آنا
 

 ... دیکش رونیب نیامیرا از دست بن دستش
 
 به من مربوط نیو مچاله اش کرد و گفت: ا دیکاغذ را از دسددتش کشدد نیامیبن
 ! ستین

 
ش یچا یدکه  شخوانیمقوا از پ کی شت و دو ل یفرو  یمحتو یکاغذ وانیبردا

 گذاشت . شیبگ را رو یاب جوش و ت
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نا با توپ شیزانوها آ به رهام بود که   نیمایکه بن یرا بغل کرده بود ، حواسددش 
 کرد ! یبرده بود ورجه وورجه م شیبرا
 

 ! ارمیباشه فالسک ب ادمی بعد یآنا نشست و گفت: دفعه  کنار
 
 هم وجود داره ؟! یبعد ینگاهش کرد و با طعنه گفت: مگه دفعه  آنا
 
 کرد ! یم نشییباال و پا وانیبگ را گرفته بود و در ل یمحل نداد ، نخ ت نیامیبن
 

 یم ... دوباره کردیدنبالش... دوباره پرتش م دیدو یم کردیتوپ را پرت م رهام
 دنبالش ! دیدو
 
 کرد و چهارزانو شد ! یپوف آنا
 
نا برا یچا وانیل کی نیامیبن گذاشدددت و آ  : دیبار چندم پرسدد یرا مقابلش 

 !؟یحرف بزن یخواینم
 
ت : گف یعطر چا دنییبو نیرا مقابل صددورتش نگه داشددت و ح وانیل نیامیبن
 بگم ! یچ
 
 بگو تو حمام خونه ات چه خبر بود !-



 
 !گرفتیداشت دوش م یکیزد و گفت:  یپوزخند نیامیبن
 
 یبود ! چه کاره بود ؟! از ک یک ی... ول دونمیخودم م نویبا حرص گفت : ا انا

 بود ! یاومده بود ... ! اسمش چ
 
 بلند گفت: رهام دور نشو ... نیامیبن
 

 !م؟یقطار سوار ش میبر یایو گفت: نم دیبه سمتش دو رهام
 
 ... میریوت شد مخل کمیزد و گفت: صفش شلوغه ...  یلبخند نیامیبن
 

 و باز به سمت توپش رفت ... دیرا ب*و*س نیامیبن یگونه  رهام
 
ض یخوایکه تو نم دمیکالفه گفت: من فهم آنا شامو  ی... ! گفت یبد حیبهم تو

 نیار ابذ یسددوار بشدده بعد ... گفت لهیرهام چند تا وسدد یبعد ... گفت میبخور
 ی! گفت نیامیبن گهیبعد ... بگو د میبخور یچا یرو ببرم بعد ... گفت یشددانسدد

 نزدم ! کیاعتماد کن .صبر کن ... ج
 
 زد و گفت: بخاطر رهام بود ! یپوزخند نیامیبن
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بود  یبه خاطر تو بود خفه خون گرفتم؟! اون ک یبا تشر گفت: پس فکر کرد آنا

 تو خونه ات !
 
حه  یخورده اش را رو مین یچا نیامیبن گذاشدددت ، کف  ییمقوا یصددف

 را دراز کرد . شیرا عقب برد و پاها شیادسته
 

شمها س شیچ سمان   یبود ... انقدر غبار همه جا را گرفته بود که نه ابر اهیبه آ
 ! یبود نه ماه وستاره ا دایپ

 
ست آنا ش ید صورتش ک شت ، ز فشی، ک دیبه  شت پیرا بردا از کرد ، اش را ب یپ

 اورد. رونیرا ب یکوچک دیسف یقوط
 
ند شددد ، بل نیامیرا که باز کرد ، بن یکرد ، درب قوط شیبا اخم تماشددا نیامیبن

 برگشت. یآب کوچک یدوباره به دکه رفت. با بطر
 
 ! دیرا گرفت و دو قرص را بلع یچپ چپ نگاهش کرد ، بطر آنا
 

 ! یگفت: باز که شروک کرد نیامیوبن دیاش کش یشانیدستش را به پ کف
 



دوسددتمه  ... غمهیکلمه بگو صدد کی. نیامیبن توجه به حرفش گفت: بگو یب آنا
 ! یکنیم وونمید ی... معشوقمه ... بگو راحتم کن ! دار

 
، نه دوسددتمه نه  غمهیآنا نشددسددت و گفت: نه صدد یچهارزانو رو به رو نیامیبن

 از سر شب ده بار گفتم! نویمعشوقه ! ا
 
 !کرد؟یم یتو چه غلط یگفت: پس تو حمام خونه  یکفر آنا
 
 !شستیمسخره گفت: خودشو م نیامیبن
 
 ! یکنیخفم م یدار نیامیرا به سمتش پرت کرد و گفت: بن یبطر آنا
 
 یفتگیکه تو م هی؟! همونه نه؟! همون زدیکه زنگ م هیهمون نیگفت : ا یبا مکث و

... حاال ح*ا*م*ل*ه  ارهیسددراغش... ! حاال از حمام خونه ات سددر درم یرینم
 است !

 
 ! ستیگفتم از من ن-
 
سمش چهیکرد و گفت: بگو ک یپوف ناآ شه؟ از کجا پ هی... ا سال  داشی؟! چند 

 منو گرفته ... یشده ؟! چرا انقدر زود جا
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 ... دیبلند خند یبا صدا نیامیبن
 
 ! دیچک نییقطره اشکش پا آنا
 
 ! ای... خدا ای، سرش را تکان داد و گفت: خدا دیخند یهمانطور که م نیامیبن
 
 ... ندیاین نییاشکها پا یباال را نگاه کرد تا باق انا
 
 بگم بهت آنا ! ینگاهش کرد وگفت: چ میمستق نیامیبن
 
رم تو سدد یصدددا نیبگو ا یزیچ هی... اصددال نه ... دروغ بگو ... فقط  قتویحق-

 الل شه !
 
 نفسش را پوف کرد. نیامیبن
 
شوقه -  یکنیناه اورده ، باور مبهم پ شیبرگه ازما هیبا  ایسابق برد یاگر بگم مع

باور م هی ایکه برد نهی؟!!! اگر بگم حدسددم ا باال اورده   هی!!! ؟ یکنیگند بزرگ 
 نشه جمعش کرد!!! یاگر به تو هم زنگ بزنه و تو بهم نگ یکه حت یگند

 



شت برد آنا شد ! آن هم به بن ایماتش برد ... انتظار ندا ...  نیمایبند را آب داده با
!!! 
 
 !یدونیزور گفت: تو از کجا م به
 
 خودش گفت ...-
 
چشددمش کنار زد و  یکه عادتش بود از جلو یاش را با تکان دلبرانه ا یچتر آنا

 گفت: خواستم بهت بگم ... اجازه نداد !
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 
تو  یصدا یشاخ دار نیکالفه از سکوتش نگاهش کرد و گفت:اما دروغ به ا آنا

 ... نیامیبن کنهیسرمو ساکت نم
 

 سبزش را درشت کرد وگفت: یچشمها
 
با من رفت دوش بگ یاگر بگم طرف معشددوقه - طه  عد از راب مه و ب  رهیخود

 !کنه؟یتو سرت و خفه م یصدا
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 ! تیمعلومه نه جد تیگفت : نه شوخ یحرص آنا
 
دور و اطرافش انداخت و گفت: بنظرت کدوم  یبه خانواده ها ینگاه نیامیبن
 که دورمون نشستند ، طالق گرفتند ... ییخانواده ها نیاز ا یکی

 
زنا ، دنبال ادم تو حمام خونه  نیاز ا یکیکالمش با طعنه گفت: کدوم  انیم انا
 شوهرشونن! ی
 
ئولش من مسدد یکنیباور نم نکهیگفتم . ا قتویزد و گفت: حق یلبخند نیامیبن
 ! ستمین

 
که من درخواسددت طالق  یبلند شددود که آنا گفت: تو چرا باور نکرد خواسددت

 ندادم!
 

داد ! آنا  یدسدددت تکان م نیامیبن یبودند ... رهام برا یچرخشدد یقو سددوار
 بود. یگرید یحواسش جا

 
 یکه دور تا دور قوها یرنگارنگ یها لهیداده بود به م هیارنجش را تک نیامیبن

ساعت از ده  فی! ک دندیچرخ یکه م یکالیموز ستش بود !  و تلفن همراه آنا د
 گذشته بود .

 



 آنا به صفحه اش نگاه کرد... لیموبا یصدا با
 

 !شدیتلفن همراهش روشن و خاموش م یصفحه  یفرح بخش رو احسان
 

 را نکرده بود ! نکاریا چوقتینداشت تا پاسخ بدهد . ه یلیتما
 

 آنا دوباره زنگ خورد... محل نداد. تلفن
 

 چسددباند و شیلبها یرو یلبخند زورک کیدسددت تکان داد ،  شیاز براب رهام
 جواب رهام را داد .

 
که آنا و رهام سددوارش  یرنگ دیسددف یکودکانه قطع شددد و قو کیموز باالخره

ند چ یکیداد و گفت :  لشیو تلفن همراه آنا را تحو فیبودند نگه داشددت ، ک
 بار زنگ زد .

 
صفحه  ینگاه آنا ستگاش ان یگوش یبه   نیامیبه بن یداخت ، رهام با غر از خ

 رو شونه ات ؟! امیگفت : ب
 
شاند ... آنا با قدم ها یحرکت رهام را رو کیبا  نیامیبن شش ن سته ا یدو  یاه

 بود . یگوش یامد. تمام حواسش به صفحه  یراه م نیامیپشت سر بن
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 را لوله کرد. یریحصدد راندازیگذاشددت و ز نییمحلش نداد ، رهام را پا نیامیبن

 سبدش انداخت ... عروسک را هم برداشت. یتوپ رهام را تو
 

 شیگفت : من ج یبغلش زد که رهام با کالفگ رینان ها را ز یو باق هیالو ظرف
 دارم !

 
 برمش! یفورا خودش را رساند وگفت: من م آنا
 
 . نیتو ماش ذارمیرو م نایتکان داد و گفت: ا یسر نیامیبن
 
را باز کرد ...  نیدرب صددندوق عقب ماشدد نیامیا گرفت ، بندسددت رهام ر آنا

 ود!ب دهیاش. قبال هم شن یلیاحسان فرح بخش آشنا بود ! هم اسمش... هم فام
 

دادند حتم داشت چهره اش هم  یافکار سردرگمش اجازه م نیا یاگر کم یحت
 است ! دهید
 

 فرمان که قرار گرفت تلفن همراهش را دراورد. پشت
 

 آرزو را گرفت. ی شماره
 



 جواب داد. یخواب الود و گرفته ا یاز دو سه بوق با صدا بعد
 
 الو ؟!-
 
 ! نمیامیبن-
 

 شده؟! یزیشد و گفت: سالم. جانم . چ اریهوش ارزو
 
 !؟یخواب بود-
 

فت: آره...  آرزو ما. رو زم یعنیبا من من گ تت نبود  نیتو چرت بودم. رو تخ
 بخدا ! دمیکوسن مبل خواب نیمالفه انداختم رو ا

 
 !؟یخورد یزی. چ یدیکجا خواب ستیکرد و گفت: مهم ن یپوف نیامیبن
 

 یخواستیکه م ییزهایبا خجالت زمزمه کرد : همه اون چ یاهسته در گوش ارزو
 ! دیاملت درست کردم . ببخش یدرست کن تزایباهاشون پ

 
 . امیزد و گفت: خوبه. در و قفل کن . من نم یشخندین نیامیبن
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 اواره ات کردم نه؟! یبا بغض گفت:چرا ... الک ارزو
 
 نگفت . یزیچ نیامیبن
 

شرمندگ ارزو شکر کنم. ه یچطور دونمیگفت: نم یبا  م در حق چکسیازت ت
 نکرده بود. یکار نیهمچ

 
 تماس را قطع کرد . نیامیبن
 
صله رو آنا شد . رهام باالفا  بدنده عق نیامیعقب وا رفت ، بن یصندل یسوار 

 گرفت .
 
 زانشیاو یرهام و صددورت قرمز و لپ ها یبسددته  یبه چشددمها ینگاه آنا

 ؟! یمنو جواب داد لیانداخت و گفت: موبا
 
 نه ...!-
 

نا نا پرسدد یبه صددورت ب ینگاه آ  شی: رهام و ببرم پ دیتفاوتش انداخت و آ
 خودم؟!

 
 اره .-



 
 !؟یبا تشر گفت: که تو به جشن و بزمت برس آنا
 
 زد و جوابش را نداد. یپوزخند نیامیبن
 
 خودت ! شیپ یبری: رهام و مدیتوپ یحرص آنا
 
 سرش را به عالمت باشه تکان داد . نیامیبن
 
 اون زنه ؟! شیتو خونه پ شیببر یخوایبراق گفت: م آنا
 
اخت را پرد نگی، پول پارک سددتادیا ینگهبان یدکه  یراهنما زد ، جلو نیامیبن

 خارج شد. یشهرباز یکرد و از محوطه 
 
که  یونه اتو خ یببر یخوایمنو م ی... بچه  نیامی: باتو ام بندیدومرتبه پرسدد آنا

 اون زنم هست؟!
 
 پس ببرش ... !-
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سف گفت: که ب انا ست بکن یسرخر هر غلط یبا تا شه  نیامیبن یدلت خوا ! با
 دلت خواست بکن ! یبرم . تو هم هر کار یبه جهنم. رهام و با خودم م

 
 ...ابانیرا با قهر برگرداند سمت خ شیرو
 
س تا شانیآنا ه یبه خانه  دنیر سف یحرف چکدام   پار دینزدند ، مقابل درب 

 کرد ،
 
را دور مچ دسدت آنا قفل کرد و  شیپنجه ها نیامیشدود که بن ادهیخواسدت پ آنا

 بودم ! یگفت: جد
 
 !؟ی: در مورد چ دیکنجکاو پرس آنا
 
 ! یگفت: در مورد همه چبدون انکه نگاهش کند  نیامیبن
 
 اب دهانش را قورت داد و گفت: بهم فرصت بده ! آنا
 

 شل شد . شیها پنجه
 
 لب گفت: فقط تا فردا ! ریز نیامیبن
 



م تو . ه نیامیبن یکنیتکرارش م هینشدددن یدونیو گفت:چون م دیکشدد یاه آنا
 ... هم من ! یدونیم
 
ستش را رها کرد و آنا گفت: اگر واقعا م نیامیبن ستید ، تو  یفردا عقدم کن یخوا

و ... ت یداد ی... تو هم طالقم نمیکردیدادگاه شرکت نم یجلسه  نیهم تو اول
 هم ...

 
و زن شب قبل از عقد ت هی...  یرا فوت کرد و گفت: ... اگر دوستم داشت نفسش

 !نیامیبن گرفتیخونه ات دوش نم
 
غل را ب دهیشددد ، خودش رهام خواب ادهیکه آنا پ دیبگو یزیت چخواسدد نیامیبن

 بدون بستن درب سمت شاگرد ، وارد خانه شد. ی،حت یخداحافظ یکرد و ب
 
خوان که سر است ی... انقدر دادیمشتش فشار م یتو یفرمان را دو دست نیامیبن

 شدند ! دیسف شیها
 

 زد ... استارت
 

ل بامداد بود که مقاب کی کیکردن ،نزد نییهارا باال و پا ابانیاز چند دور خ بعد
 پار  کرد. یمیقد یخانه 
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ش یشد. چراغ ها خاموش بودند ، ارام رو ادهیفرمان را زد و پ قفل  نیکاپوت ما

به  ، خوردیکنار حوض به چشم م اطیدر ح یا هی، سا ستادیسقف ا یرفت ، رو
 رفت . وارید یرو نیسقف ماش یاز رو یارام

 
 شیتها، کف دس دیپر نییپا یفیخف یسست بود ، با سر و صدا شیپا ریز اجر
 شده بود . یخاک

 
 اونجاست... یحوض بلند شد و گفت: ک یاز لبه  ایبرد

 
 دزد ! منم ... هیزد و گفت:  یپوزخند نیامیبن
 

! ؟ییوتکاند گفت: ت یکه خودش را م نیامیبن دنیبا ترس جلوتر امد وبا د ایبرد
 وقت شب؟! نیا یکنیچه کار م نجایا

 
 !؟یزدیحرف م یبه صورت مضطربش انداخت و گفت: با ک ینگاه نیامیبن
 

 اخم کرد . ایبرد
 

 امد. یبنظر روشن م تلفنش
 



 و دم گوشش گذاشت. دیرا از دستش قاپ یحرکت ،گوش کی با
 

 ! یکنیم یمات گفت: چه غلط ایبرد
 
 گذاشت. ینیب یرو سیانگشت سبابه اش را به عالمت ه نیامیبن
 

ارزو  نکهی، اما از ا زدیامد که تند تند اما اهسددته حرف م یدختر م کی یصدددا
ش ینبود ، نفس راحت ش دیک سباز پ ایبغلش انداخت و برد یرا تو ی... گو : دیر

 !؟یکنیچه کار م نجایوقت شب ا نیچته تو . زده به سرت؟! اصال تو ا
 
 اومدم بخوابم.-
 
شب خوش کوتاه و ساند ،کفش ها یبا  را دراورد ،  شیخودش را به در خانه ر

 خودش را به اتاقش رساند .
 

 سددرش ریرا ز شیتخت ولو شددد ،دسددتها یفکر کند رو یزیبه چ نکهیا بدون
سان فرح بخش چرا انقدر برا امدین ادشیقالب کرد ... هنوز هم  سم اح  شی: ا

 آشناست!
 

 هفتم : فصل
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******************************************** 

 
ما ان را از گر یبود ، با کالفگ شیپتو رو کیرا باز کرد ،  شیزد و چشمها یغلت

 ! اوردیب ادیرا به  تیتا موقع دیطول کش یشد ، کم زیخ میانداخت ... ن یکنار
 
 نگاه کرد ... وارید یرو یساعت خواب رفته  به
 
 شده بود... رشید
 

 یوسط اتاق پهن م دیسر وقت برسد ، افتاب قاعدتا نبا خواستیاگر م حداقل
 بود !

 
 نیگل از گلش شددکفت و گفت: بب دنشی، افاق با د دیپر نییاز تخت پا عیسددر

 ... یحاج نجاستیا یک
 

 ...یورا. راه گم کرد نیاقا با خنده گفت : از ا حاج
 
 عجله دارم ... ! کمیباهول گفت : شرمنده من  نیامیبن
 



را  رفت و لباسددش ی، به خانه م گرفتیدوش م دیها را باال رفت ، با با دو پله و
 ! کردی... اصالح م کردیعوض م

 
 بود ! قهیدق یهشت و س ساعت

 
شد؟!!! خم ریلحظه ز کی ضر رفته با  شیر ریدوش آب فکر کرد نکند آنا به مح

ستی! االن رهام اگر بود حتما م دیصورتش مال یرا رو شود ا خوا  نهایمطمئن 
 ! ستندیخامه ن

 
نا برا یروز ادی که آ تاد  مه ا نیاول یاف نان خا درسدددت کرده بود و رهام  یبار 
بود صددورتش را  دهیکه به صددورتش مال ییها یبا آن نان خامه ا خواسددتیم

 بتراشد!
 

 محضر معطل شده باشد چه؟! یآنا االن جلو اگر
 

 ینیکرد و حکه افاق پشت در گذاشته بود را تنش  یرا شست ،حوله ا صورتش
 ظاهر شد ! شیجلو یبا خواب الودگ ایامد ، برد رونیکه ب

 
 تو؟! یکنیغرولند گفت: چقدر سر وصدا م با
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االن کار دارم  فیدرهم و برهمش انداخت و گفت: ح ی افهیبه ق یاخم نیامیبن
 !دادمیبهت م یدرس درست و حساب هیوگرنه 

 
 را گرد کرد وگفت: چرا ؟! شیچشمها ایبرد

 
 ای! برد؟یکنیم یچه غلط یگفت : تو معلومه دار ایکالفه از دسددت برد نیامیبن

تا  کنمیم یکار هی!  کنمیکف دسددت بابا . بدبختت م ذارمیم تویهمه زار وزندگ
 اخر عمرشون بهت اعتماد نکنن !

 
 نکردم... یکار گهیشده ؟! من د یمتعجب گفت: اخه چ ایبرد

 
تاق برد نیامیبن نداد ، وارد ا تاق امد و  اید و بردشددد ایمحلش  بالش داخل ا دن

 !؟یحرف بزن ارویبا اون  ی! رفته؟یچ هیگفت: قض
 
 .ستین نایا هیهنوز نه ... ! قض-
 
ه ات سددر و کل یکنیم خودی، گفت: تو ب ایبرد یکنکاش در کمد لباس ها نیح

. مگه نگفتم اونجا غدقنه... مگه نگفتم حق شددهیم دایپ زیپرو یتو دار ودسددته 
 ! یپاتو اونجا بذار یندار

 
 ! رمیچکتو بگ خواستمیو گفت: م دیکش یقینفس عم ایبرد



 
 هیرا برداشددت و گفت: تو که رابطه ات با قبل یشددمیکتان  راهنیپ کی نیامیبن

 !؟یذاریرو تا دو صبح سرکار م گهید یکی یکنیتموم نشده غلط م
 

 ! یگیم یچ فهممیمات گفت: من نم ایبرد
 
 به اون راه ! ی... خودتو زد یفهمیتو نم-
 

 ادم حرف بزن. نیبا حرص گفت: ع ایبرد
 
 کلمه گفت: آرزو ! کی نیامیبن
 
 اجازه تنش کرد ! یکرد و ب دایشلوار همرنگش پ کی و
 
 از اتاق خارج شد ! ایباز برد مهیتوجه به دهان ن یب و
 
. 

 
عجله  فیگذاشددت ! ح یصددحه م شیتمام حدس ها یرو ایتعجب برد نیهم

 کار داشت! فیوقت نداشت... ح فیداشت ... ح
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فاق گاه ا باال ین قد و  فت: ب شیبه  با حض گ خت و  ندا چا ایا  یمادر برات 

 . ختمیر
 

شمش سر چ  قرار دارم ، ییبرم جا دیسر افاق گرفت و گفت: با یرو یرا از رو
 خدمتتون! امیظهر م دیاجازه بد

 
سددنگک برداشددت و از همان اشددپزخانه نگاه  یاقا دسددت از برش زدن ها حاج
خودش  یاومدن به خونه  یانداخت وگفت: ادم مگه واسدده  نیامیبه بن یتلخ

 !ره؟یگیاجازه م
 

 برات بپزم مادر ؟! یگفت: قربونت برم نهار چ جانیبا ه افاق
 
 ... دیخوریخودتون م یهرچ-
 

رم رهام نت برا گرفت و گفت: قربو شیکه افاق بازو رفتیبه سمت در م داشت
 از اصفهان برگشته ! روزید تای! بنمش؟یبب یاریو نم

 
 ! ؟!؟یگذاشت یک شی: رهام و پ دیاقا بلند پرس حاج

 



سوال پ نیامیبن سته از  ست . من شیدو نفر گفت: پ نیا یکردنها چیخ  کمی آنا
 عجله دارم...

 
 !؟یدیخواب یشام خورده بود شبیگفت: د یبا دلواپس افاق

 
 ! دییفرما یم یمرخص یکرد و گفت: بله خاتون. حاال اجازه  یخنده ا نیامیبن
 

 اقا بلند با خنده گفت: نونش تازه است ها ... حاج
 
شت مثل برج زهرمار از پله ها پا ایبرد یتوجه به اخم ها یب مد ، ا یم نییکه دا

ه از خان بایکرد و خودش را تقر یتشددکر یا هیقبل از هر بحث و جنجال و کنا
 !رونیکرد ب پرت

 
ش با ساعت نه و پانزده دق نیدو خودش را به ما شهر  قهیرساند ،  سر  بود ! تا ان 

 خودش ... یبود برا یراه
 

 .خوردیهمراهش زنگ م تلفن
 
با یرعلیام محضددر  یتا از جلو دیچرخ یدور تهران م دیبود ، قطع کرد ... 

 داد !!! یم امیپ کیرفت  یشد ! آنا اگر م یرد م یلعنت
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 خودش را رساند . یپدال گاز فشار داد و از پس کوچه و فرع یرا رو شیپا
 

شد...  لشیاز قفل بودن درب اتومب نکهیا بدون ساختمان  شود ، وارد  مطمئن 
 ششم را زد. یبود ، وارد شد ، طبقه  یاسانسور در الب

 
 چرخاند. یدستش م یرا تو دیکل
 

 در قفل واحد فرو کرد. را دیدرب اسانسور کامل باز نشده بود که کل هنوز
 

 بود . دهیوسط هال خواب ارزو
 
باهم در ک یب به اتاق خواب رفت ، لب تاپ و بسددداطش را  به او ،   فیتوجه 

 انداخت. فیک ییجلو بیج ی. فلش را تو ختیرنگش ر یمشک یچرم
 

 . دیکش رونیکت و شلوارش را ب کاور
 
 ! یو کت و شلوار دود یمشک یبا طرح نقطه ها دیسف راهنیپ

 
کرد !  یشددده اش خال ویصددورت تازه شدد یرا شددانه زد ... ادکلنش رو شیموها

 نداد. یتیسوخت ... اهم یپوستش م



 
 نه ! ایبود کراوات بزند  دودل

 
را هم باز  شیگلو ریز یدگمه  نی، اول دیارز یشددد، به دردسددرش نم منصددرف

ت و انداخبه او  ینگاه نیامیگذاشت! ارزو با تعجب وسط هال نشسته بود ، بن
 باز نکن! یکس چیبخواب. درم رو ه ریگفت: بگ

 
 از خانه خارج شد . و
 
چرم واکس خورده اش را دراورد و وارد  یکنار در کفش ها یکمد جاکفشدد از

 اسانسور شد !
 

ا برسد وقت داشت ت قهیو پنج دق ستیبود ! فقط ب قهیو پنج دق ینه و س ساعت
! 

 
 مهیسرعت حتما جر نیکرد ! مطمئن بابت ا یحرکت م یسرعت سرسام اور با
 . محلش نداد. زدیزنگ م یرعلیشود ! ام یم
 

را چک کرد ! آنا اگر رفته بود  شیها امیپ افتیصددندوق در یرانندگ نیح فقط
 ... پس نرفته بود ! گفتیمحضر م
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 بود ! قهینه و پنجاه و پنج دق ساعت

 
 بود ! یخلوت ابانیپار  کرد . خ یدرخت بلند ی هیسا ریز
 

صریول مثل س شیو تجر ع  هیاس ابانیبودند و خ دهیدو طرفش درخت ها بهم ر
 !شیبود نه تجر عصریبود .... اما نه ول

 
 خنک تر از مرکز شهر! یبود ... حت یدنج یجا
 

 تر ! یهم آب آسمانش
 

 تر ! زیهم تم شیهوا
 

 بود !تهران ن هیکرد ! شب یکنار و پشت انداخت ... پوف یبه ساختمان ها ینگاه
 
 راهشیبه پ یخودش بود ... دسددت لی، اتومب ابانیخ نیا نیماشدد نیارزش تر یب

 رد شد . ابانیاز خ ی. به ارام دیکش
 
 یکه از پله ها ینیچشمش برداشت ، ح یاز رو یدست کیاش را  یدود نکیع

سدداختمان خودش را برانداز  یورود ی شددهیامد ، در شدد یمقابل مجتمع باال م



ستی  نبود ! مکرد . بد شد... اگر با ا توان ضر نم نیبهتر با  شدیهمه عجله حا
 قطعا بهتر هم بود !

 
 حاصل کرد. نانیاطم فشیک بیدر ج یفلش ممور از
 

بان شیبود ، درب برا یبزرگ مجتمع :  دیپرسدد میتعظ نیح یباز شدددد . نگه
 . امرتون؟! دییبفرما

 
 داشتم . یقرار کار هی-
 

 گفت: اسمتون؟! یکوتاه یبا عذرخواه نگهبان
 
 هستم! عیبد-
 
 کرد ! تشیتکان داد و به سمت اسانسور هدا یسر ییخوش رو با
 

باره در آ وارد انداخت . حداقلش  یبه خودش نگاه نهیاسدددانسددور شدددد ، دو
به ا ها نیظاهرش  مد ! نفس عم یم یاشددراف یمجتمع  . تلفن  دیکشدد یقیا

 حالت پرواز گذاشت. یهمراهش را رو
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 نسور باز شد .اسا درب
 

 توجه به آنها جلو رفت. یبودند . ب ستادهیدر ا یمرد بلند قامت جلو دو
 

 مقابلش بود . شگرینما یتمام حواسش به صفحه  زیپشت م یجوان دختر
 
 توجهش را به خودش جلب کرد. یتک سرفه ا با
 

 !د؟ییزد وگفت: بفرما یلبخند دختر
 
 هستم ! عیبد-
 
 ؟! دیداشت یگفت: قرار قبل یمکث کوتاه با
 
 بله ...-
 
 چند لحظه. دییاشاره کرد : بفرما نیامیپشت سر بن یدست به مبل ها با
 

 عیاب بدگفت: جن کردینگاه م نیامیبه بن میکه مسددتق ینیرا برداشددت ح تلفن
 اوردن! بله . چشم. فیتشر

 



 بگردنتون ! دینداشته باشه با یزد و و گفت : اگر اشکال یلبخند
 
را  شی. ناچارا پاها ستادندیمقابلش ا یتکان داد و دو مرد به ارام یسر نیامیبن

 یغناطسم یبا اسکنر دست یگریکرد و د یلمسش م یدست یکیباز کرد ،  یکم
 اش کرد. یبازرس

 
 !ه؟یچ فیتو ک-
 
 نفسش را فوت کرد و کالفه گفت: لب تاب . نیامیبن
 
 .ستی! تلفن همراهتون هم مجاز ن ستیمجاز ن-
 
رم کا یگذاشددت و گفت: لب تاب برا یمنشدد زیم یاش را رو یگوشدد نیامیبن
 !ازهین

 
 گوشش گفت: لب تاب همراهشه! بله . چشم. یتو یهنزفر در
 
س نیامیبن از صله گرفتند و ک صحبت ک یتو یکه با هنزفر یفا شش  رده بود گو

 گفت:
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 داخل ! دییبفرما
 

خول د یاجازه  یمنتظر شود کس نکهیبه در ، بدون ا یتکان داد و با تقه ا یسر
 دهد ، وارد اتاق شد .

 
هوه چرم ق یها یکنفرانس هشت نفره ... صندل زیبود ... م یروشن و بزرگ اتاق

سمت پنجره ها یصندل کیبزرگ و  زی... در راس ، م یا سر یکه به   یسرتا 
 بود. دهیچرخ

 
 زدیم دیتهران را د شیپا ریاش که به او پشدددت کرده بود و از ز هیبرخورد اول از

 .امدیاصال خوشش ن
 

 حال به رسم ادب با صالبت گفت: سالم ! نیکرد و با ا یسرفه ا تک
 

 . دیچرخ یصندل
 

 عیبد نیامیزد وگفت: به به . بن یگرفت . لبخند لشیتحو یا دارانهیخر نگاه
 .چه وقت شناس !

 
 امد . جلوتر

 



شاره ا با ست ا خودش  زیکنفرانس به م زیم یصندل نیتر کیونزد نیبه اول ید
 !دینیبنش دییکرد وگفت: بفرما

 
 نشست . یزد و به ارام یکمرنگ لبخند

 
ا ر شیکنفرانس بود انداخت . چشددمها زیبه کتابخانه که در موازات م ینگاه

 فهینهج البالغه ، صددح یکرد تا بتواند نام کتاب ها را بخواند ! کتاب ها کیبار
 و ... ! حی، مفات هیسجاد ی
 

 را از کتابخانه برداشت. نگاهش
 
 ... یهست هیاگر اهل کتب ادع-
 

 گفت: تشکر ! خشک
 
 !یامانت ببر یتونیخواستم بگم م-
 
 گفت: بله متوجه شدم. حیصر نیامیبن
 

 به سکوت گذشت! یکم
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 چه خبر ؟!-
 
 شیسددرش کم پشددت بود ... ر یبه چهره اش انداخت . موها ینگاه نیامیبن

 ! نکیو ع یجو گندم
 
 ... یبود. کت وشلوار طوس پیاش ک قهی

 
ش ا یشانیپ یکه رو یاهیس مهین ی رهیامد . دا یچشمش به نظر باال م ی نمره

 صورت همه شان بود ! نفکیجز ال کردیم ییخود نما
 
 .ستین یخبر-
 
 زد و گفت:پس همه جا امنه. هیاش تک یصندل یپشت به
 
 ! دیباش تیامن انیدرجر دیزد و جواب داد : شما بهتر با یلبخند نیامیبن
 

 .دیخند
 

 خنده اش گرفته بود ! یصدا
 



 نگفت . یزیچ گرید نیامیبن
 

 هم قفل کرد . یرا تو شیو دستها دیرا جلو کش خودش
 

 !قشینجف و عق یرفت به انگشترها نیامیبن نگاه
 
ها وگفت: کار دیکشدد یقیحال و احوال کرده بودند ، نفس عم یکاف یاندازه  به

 آماده شد؟!
 
شته بود ،باز کرد ،لپ تاپش را ب زیم یرا که رو فشیک نیامیبن ش رونیگذا ،  دیک

 دراورد. بیج ییجلو بیفلش را از ج
 

تا فلش را بگ دسددتش عذرخواه نیامیکه بن ردیرا جلو اورد  فت:  ،  نمکیم یگ
 !زنمیفلش رو فقط به لپ تاپ خودم م

 
 کرد. دییزد و با سر تا یلبخند

 
 . دیی، لپ تاپش را به سمتش چرخاند و گفت: بفرما کیبا چند کل نیامیبن
 
 انقدر کارت خوب باشه! کردمیو گفت: فکر نم دیکش یها هوم لیفا دنید با
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 نزد . یحرف نیامیبن
 

لپ تاپ  کیگرفته اش بود و کل ینفس ها یموجود اتاق ، صدددا یصدددا تنها
!... 

 
 !؟یکنیچاپ اقدام م یبرا ی. انشاالله کهیعال یلیگفت: خ قهیاز چند دق بعد

 
 .دیینگاهش کرد و گفت: هر وقت شما بفرما نیامیبن
 

ا و ساخت مستند به کج یلمبرداریف انیتکان داد و گفت: جر تیاز رضا یسر
 !د؟یرس
 
 !ان؟یکدوم جر خوامیخورد و گفت: عذرم یا کهی نیامیبن
 

 را بست و گفت: مگه معاونم بهت نگفت؟! نیامیتاپ بن لپ
 
 !ریخ-
 



 نکهی، ضددمن ا یکن تیریمن و مد یغاتیسددتاد تبل خوامیزد و گفت: م یلبخند
و  رلمبردایکه تو ف نهیا حمیهم گذاشددته شددده ، ترج هید یچند زندان یقرار آزاد

 عکاس مراسم ...
 
 نبود! نیکالمش گفت: قرارمون ا انیم نیامیبن
 
 ! میسیقراردادشو بنو میتونیحفظ لبخندش گفت: خب م با
 
. قرارمون فقط عکس و سدداخت پوسددتر و شددعار  سددتینه . منظورم قرارداد ن-

س یغاتیستاد تبل تیندارم هدا یبود ! عالقه ا یانتخابات ست من  پرده شما به د
 بشه!

 
 : چرا؟! دیپرس ر 

 
مشددکالتم  خوامیبا پدرزنم به مشددکل برخوردم. نم یکاف یچون به اندازه -

 مضاعف بشه!
 
 ؟! گهیطعنه گفت: منظورت پدر زن سابقت هست د با
 

 به چهره اش انداخت و گفت: منظورم پدربزرگ پسرمه!!! ینگاه
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 !کنمیمخالفت در  نم یبرا لتویدل-
 
 نداد. یجواب نیامیبن
 

 ..!. کنمیم یو گفت: به هرحال . من ازتو دعوت به همکار دیکش یقیعم نفس
 
 ! مریرو دست بگ غاتیامور تبلمخالف پدرزنم  یتو جبهه  ستیصالح ن-
 
 ! یکه نگران دی! نکنه قراره باز بهم رجوک کن یتو از دختر البرز جدا شد-
 
 سکوت کرد. نیامیبن
 
من جالبه ... با چند نفرهم که مشددورت کردم  یتو برا یزیو برنامه ر یطراح-
 بعد از انتخابات بهت قول بدم که ... تونمی! م یشد دییتا
 
 ام ! یراض میالمش گفت: من از شغل فعلک انیم نیامیبن
 
البرز دفترتو  دمی...؟! شنیهم دار یخنده و طعنه جواب داد: مگه اصال شغل با

 کرده ! تیبسته ... ازت شکا
 



 !چهیپ یاصناف شما زود م نیب یمردم عاد یجالبه اخبار زندگ-
 
 ام ! یراض میکالمش گفت: من از شغل فعل انیم نیامیبن
 
البرز دفترتو  دمی...؟! شنیهم دار یخنده و طعنه جواب داد: مگه اصال شغل با

 کرده ! تیبسته ... ازت شکا
 
 !چهیپ یاصناف شما زود م نیب یمردم عاد یجالبه اخبار زندگ-
 

 ! یکن یبا من همکار شمیتکان داد و گفت: به هرحال من خوشحال م یسر
 
 ممنون لطف شماست !-
 
 گمیم یهم خودش! ول یدونیم نوی... هم تو ا رسدددهیز نمبه البر یریاز تو خ-
 ! نمیب ینم یمورد اشکال نیا ی. من تو ستیمن قانع کننده ن یبرا لتیدل
 
شابه شیدر گلو یباد نیامیبن شکال م یانداخت و با لحن م  یگفت : اما من ا
 ! نمیب
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 ینکیکه م یکار یو گفت : پسددرجون تو در ازا دیخند یبا همان گرفتگ باز
فتیحقوقتو در عدم ا یکنیم ا مت ام کی نی! ب بات مسدددال خا نگ  زهیانت . ج

 باشه! ستیقرار ن یوجدال
 

اعالن جنگ ! منم نه اهل  یعنی یباز نیا یزد و گفت: البته.اما ادامه  یلبخند
 نه حوصله اشو دارم ! دنمیجنگ

 
 ! ادیات نم افهیو ق پیبه ت-
 
 ؟! یبا استفهام نگاهش کرد و گفت: چ نیامیبن
 
 !یکه اهل جنگ نباش-
 
جا  نیفر ، من تا هم یجناب عل دینیزد و گفت: بب یلبخند نامحسدوسد نیامیبن

 تیفعال نیاز ا شتریشما ب یانتخابات میندارم تو ت یکردم. عالقه ا یرو ادهیهم ز
شم. هم شته با ست نیدا مرحوم  امرزیساله ام با خدا ب نیچند یهم به خاطر دو

 بندازم! نیشما رو زم یروپسرتون بود! نخواستم 
 

 یتو رو م یها یو گفت: اما من طرز فکر و طراح دیکشدد یقیفر نفس عم یعل
 !نیامیپسندم بن

 



 خودم لطمه بزنم! در ضمن من یبه زندگ نیاز ا شتریب نمیب ینم یلیاما من دل -
شغل ساس  س میا ساخت ت یلمبرداری... نه ف هیعکا اق و اغر یشینما یزرهایو 

 ! زیام
 

 کرد و اضافه کرد: و البته غلو شده ! یمکث
 

 . دیخند یبلند یفر با صدا یعل
 

 یگر برا یکش دار باالخره به سرفه افتاد و گفت: باشه. ول یاز چند قهقهه  بعد
شه ب یخوب ی، فکر نکنم وجهه  یکن یپدرزنت طراح یبرا شته با ردم ، م نیدا

نامش اسددمش سددر  عکاس و روزنامه نگارکه با بسددته شدددن دفتر هفته کیکه 
فاز،  مرهیغ یدو جبهه  یغاتیتبل میزبوناسددت ... طراح پوسددتر و عکاس تو ت

 فعال باشه!
 
شمها نیامیبن ساب ا ذارمیم نوینگاه کردو گفت: ا شیدر چ ص نکهیبه ح  حتمین

 !دیکرد
 

 !نه؟یفر خشک گفت: مگه جز ا یعل
 
 هم استنتاج کرد! دیازش تهد شهیم-
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 ! فقط گفتم حواسددتو سددتمین دیزد و گفت: من اهل تهد یفر لبخند سددرد یعل

ستارتش با من بوده ... با من هم بمونه  یکار دمیم حی. ترج یجمع کن که اول ا
 یجاها دوارمیام ی! ول رمیپذ ی، باشددده م یادامه بد یخوایتو نم نکهی!حاال ا

 ! یانتخابات فعل انی! حداقل تا پانمتیهم نب گهید
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

پوسددترها رو چاپ کن و برام بفرسددت .  نیکرد و گفت:پس هم یفر مکث یعل
 م!کن زیامروز وفردا به حسابت وار کنمیم یداره. سع میشماره حسابتو منش

 
 لب گفت: ممنون! ریز نیامیبن
 
 لب تاب و بساطش را جمع و جور کرد . و
 

 !؟یدیم یرا یو گفت: حاال به ک ستادیفر به احترامش ا یعل
 
 درب اتاق را باز کرد . نیامیبن
 
 روش فکر کنم! دیگفت: با یدرنگ کوتاه با
 



 در را ارام بست ! یبا خداحافظ و
 

 برداشت و بدون حرف وارد اسانسور شد ! یمنش زیم یاش را از رو یگوش
 

ساعت  قهیده و چهل دق ساعت  دی... با دیرس یم یرعلیبا ام ازدهیبود ! به قرار 
 !گرفتیبا او تماس م

 
 ید مکه ر ییها نیتوجه به ماش یشده پار  کرد ، ب یساختمان باز ساز ابلمق

 یکیوارد ساختمان شد ، پله ها را دو تا  یتند ی، با قدم ها زدندیشدند و بوق م
 باال رفت .

 
 !د؟یداشت یقربان امر دییبود با تعجب گفت : بفرما زیکه پشت م یمرد

 
فت: ببخشدد یب ندازش گ ظاهر غلط ا به  که  دیتوجه  جایا یخانم هیامروز   ن
 ساعت هشت تا نه ؟! نی. ب ومدندین

 
شت م مرد سانیمعموال زوج م نجایرا باال داد وگفت: ا شیابروها زیپ نها ت ی.ک

 ! انیب دیشا دی! حاال منتظر باش ادینم
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نه  ساعت هشت تا نیخانم تنها ... ب هیداد : نه جناب .  حیخشک توض نیامیبن
 !ومدند؟ین نجایا

 
سوال بن جیگ مرد ستند  نیامیاز  گفت: نه اقا عرض کردم که ... االنم حاج اقا ه

 ! میما تا پنج باز دی. نگران نباش
 
 ومده؟یتنها ن یخانم چیپس ه-
 

 کرد و گفت:فکر نکنم. یمکث مرد
 
 تکان داد و از ساختمان خارج شد ! یفرو کرد ، سر شیدر موها یدست نیامیبن
 

توجه به عبور و مرور و سددرعت  یهمراهش خاموش شددده بود. باز هم ب تلفن
 شد! لشیرد شد . سوار اتومب ابانیها ، از خ لیاتومب

 
 ... وقت داشت! خوردیو صد تا چراغ برنم کیوقت داشت. اگر به تراف هنوز

 
 
 
 
 



عت ! مگه سار؟یام ومدیم ریانقدر د دیو گفت: چرا با دیکوب زیم یکالفه رو رها
اعت ! االن سددادیزودتر ب یحت نیامی... من انتظار داشددتم بنمیقرار نداشددت ازدهی
 ! مهیو ن ازدهی

 
به جا کرد و گفت: زنگ م یمبل کم یخودش را رو یعل ریام جواب  زنمیجا
 ! دهینم
 

 افتاده ؟... به خونه اش زنگ بزن ! ی: نکنه اتفاقدینگران پرس رها
 
 نداره ! حوصله گفت: خونه اش تلفن یب یرعلیام
 

 !زدمیزنگ م ی! پس من چطورشه؟یمات گفت: مگه م رها
 
ش ینیح یرعلیام سرش را تکان  یکه گو سبانده بود  شش چ همراهش را به گو

 داد و گفت: آره . زنش جمع کرده برده ... تلفن نداره االن!
 

بدقول  نیامی. بنیگفت: چرا انقدر مضطرب یرعلیبلند شد و ام زیاز پشت م رها
 ...ادحتمای. م ستین

 
 با اضطراب گفت: جواب نداد؟! رها
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 کنار مبل گذاشت و گفت:خاموشه ! زیم یاش را رو یگوش یرعلیام
 

 ؟! یچ ادیبا احساس گرما پنجره را باز کرد و گفت: اگر ن رها
 
 محلش نگذاشت ! یرعلیام
 

شا م ابانیاز پنجره خ رها صدا کردیرا تما شدن در ، ام ی، با  سته   یعلریباز و ب
 بلند شد وگفت: فکر کنم اومد! شیازجا

 
 زد . رونیتوجه به رها از اتاق ب یب

 
 اتاق رها را بست . درب

 
 باالخره آمده بود ! نیامیدرست بود بن حدسش

 
 ه؟ی! خبریزد یپی: ت دیپرس ریبه سر و وضعش انداخت و متح ینگاه

 
 نم !ک و گفت: اره رفته بودم محضر آنا رو عقد دیکش یقینفس عم نیامیبن
 
 !م؟ییچشم چرخاند و گفت: فقط من و تو نیامیمات نگاهش کرد و بن یرعلیام



 
 تو اتاقه ! سیینه ر-
 
 بود؟! یچ شیلی! فامسییبا پوزخند گفت: ُاُه ... ر نیامیبن
 
و گفت: گفتم  دی، ارنجش را کشدد نیامیکالفه از لحن مضددحک بن یرعلیام

 شیرخواهی. از سر لطف و خ ستی... هنوز کادرش کامل ن سهیشرکت تازه تاس
 !؟یدار یمن وتو رو استخدام کنه. مشکل خوادیم
 
مونه ن نمیا ای، چند بورشددور و مجله دراورد و گفت: نه ... ب فشیاز ک نیامیبن

 بود! کیتراف دمیرس رید دی! ببخش یقبل یکارها
 
 از دهن تو دراومد ! دیببخش هیتکان داد و گفت : چه عجب  یسر یرعلیام
 
 . امیبورشور ها را گرفت و گفت : صبر کن تا ب و
 
 !یشیشخص یکرد و گفت: پس تو منش یخنده ا نیامیبن
 
 نشست ! یسبز رنگ یصندل یرو نیامیهلش داد و بن یرعلیام
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ه قرار بود ک یشددرکت کیبود تا  ییبایمطب پوسددت و مو و ز کی هیشددب شددتریب
 باشد! یوبهداشت یشیمحصوالت ارا یفروشنده 

 
 به در وارد اتاق شد. یبا تقه ا یرعلیام
 

 را پشت سرش بست . درب
 

 بود. ستادهیپشت پنجره ا رها
 
 داخل ... ادیب خوادیجلو رفت و گفت: م یرعلیام
 

 را نداد. رهاجوابش
 
 !؟یجلوتر رفت و گفت: رها خوب یرعلیام
 
اشکش گفت: رهددددددا ....  سیصورت خ دنیشد ... با د کینزد گریقدم د کی

 چت شد؟!
 

 ! بگو بره ... امروز تونمی... ! نمریام تونمیوا رفت و گفت: نم یصددندل یرو رها
 ! تونمینم
 



فت: چ یرعلیام له کرد و گ ها را لو که  ینطوری... ا یگیم یدار یبورشددور
خدا  یدکش کنم بره ! رها محض رضددا ی... من با چه بهانه ا کنهیبدترشددک م

 ! یالنفس باش فیکن... ! انتظار نداشتم انقدر ضعخودتو جمع 
 
فت: چ یرعلیام له کرد و گ ها را لو که  ینطوری... ا یگیم یدار یبورشددور

خدا  یدکش کنم بره ! رها محض رضددا ی... من با چه بهانه ا کنهیبدترشددک م
 ! یالنفس باش فیخودتو جمع کن... ! انتظار نداشتم انقدر ضع

 
که  یمن ی! تو جار؟یام یمن یبه چهره اش انداخت وگفت: تو جا ینگاه رها

شه ام یکس جا چیدارم... خدا نکنه ه یچه حال یبفهم ! خدا اون روز ریمن با
 نخواد ! چکسیو واسه ه

 
به رو یرعلیام رها را گرفت و گفت:  یصددندل یزانو زد و دو دسددته  شیرو 
ر بهانه االن نه ، با ه یقدم کمتر فاصددله داره ... رها اگر بگ سددتیبا تو ب نیامیبن
... چهار سدال یبره ... اما رها چهار سدال صدبر کرد فرسدتمشیکه شدده م یا

شرا یکنی... اگر میسکوت کرد شویاالن  شیندار شویامادگ ،یندار ط ه ... با
 ! نجایا دیو بشه دوباره کش نیامیبدونم بن دیمن بع یول
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را پا  کرد و  شیفرسددتاد ، اشددکها رونیبه زور نفس حبس شددده اش را ب رها
سمیگفت: م شه... فکر نم کردمی... فکر نمریام تر سخت با انقدر  کردمیانقدر 

 دردنا  باشه!
 
 کن ! لکسیر کمیو گفت:  ستادیا یرعلیام
 

 ...! ادیبا دستمال صورتش را پا  کرد وگفت: بهش بگو ب رها
 
 !؟یرها انداخت و گفت: مطمئن یهره به چ ینگاه یرعلیام
 

 سرش را چند بار تکان داد و گفت: آره... آره ... رها
 

م فاصله قد ستیب نیا خوامی... منمشیبب خوامیو لب زد : م دیکش یقیعم نفس
 ! االن ... خوامیم ری... آره ام نهیجلوم بش خوامینباشه... م

 
گذاشت و گفت: هرجا کم  شیتکان داد ، بورشورها را رو به رو یسر یرعلیام

 با خودش بوده . نایا یبه کارهاش بنداز ! طراح ینگاه هی یاورد
 

 زد و گفت:من آمادم. یلبخند رها
 



در  ی رهیبه سددمت در رفت ،دسددتش را دور دسددتگ یارام یبا قدم ها یرعلیام
 .یاتاق قفل کرد وگفت: موفق باش

 
 اب دهانش را قورت داد. رها

 
 رفت . رونیب یرعلیام
 

 شد ! دربسته
 

مبادا از  دیترسدد یگرفته بود ... م زیم یرا لبه  شیحبس بود ... دسددتها نفسددش
 ! زدیم شیگلو ری! قلبش ز فتدیب یصندل یرو
 

به در  شیکل مغزش را احاطه کرده بود... چشددمها یبیغر بیعج ی جهیسددرگ
 ... زدیپلک نم یبود ... حت

 
 را بشنود ... نیامیبن یقدم ها یصدا توانستیم
 

 به در خورد ... یتقه ا شد،یم کیومحکم به در نزد قاطع
 

 . ستادیا شیتنه اش از در تو امد ... ُمَوقر جلو میآرام باز شد ... ن در
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 سالم کرد ! رسا

 
 شد ! شتریقلبش ب تپش

 
ش دیچیدر اتاق پ شیصدا صوت  شش... در مغزش ،  یو مردانه ا وای... در گو

 داشت .
 

 ! کردیم شیور سرش را کوتاه تکان داد ، مات و مبهوت تماشاچط دینفهم
 
 !نم؟یبنش تونمیگفت: م یکوتاه یبا اجازه  نیامیبن
 

 نگفت. یزیچ رها
 
،  دکریکرد وهمانطور که به صددورت بهت زده اش نگاه م یاخم کمرنگ نیامیبن

 هستم ! عیگفت: بد
 

 الل شده بود ! رها
 

 کال فضا را پرکرده بود . نیامیبن عطر
 



اند تو رفت . چشم چرخ یسیپ یبا صدا یمبل نشست . مبل چرم یرو نیامیبن
 کوتاه ورانداز کرد ! ساده و جمع و جور ! ی هیو کل اتاق را در چند ثان

 
 امد . یرنگ هنوز م یبو
 

 در هم روغن نخورده بود ! یلوال
 

گاهش م رها نان بر و بر ن گاه نیامی! بن کردیهمچ رنگ و  یبه صددورت ب ین
 . گمیم کیگفت : تبر یانداخت و با تک سرفه ا شیرو
 

 دهانش را باز کرد تا حرف بزند ! رها
 

 گم شده بود ... شیصدا
 

 خشک خشک بود . شیرا بست ... گلو دهانش
 
 ! دیشرکت جد سیداد: بابت تاس حیخودش توض نیامیبن
 

 باز سرش را تکان داد. رها
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ستها با شورها را باز کرد . ز ید س ینم نیامیبن زینگاه ت ریلرزان بور ت مانع توان
 شود ! شیدستها یرعشه 

 
سرد نیامیبن ست . برا نیگفت : ا یبا خون شتاد و نه ه سال ه  هی یبورشور مال 

 تیفیداشددت اما ک ی. محصددوالت فروش خوب میکارکرد سیشددرکت تازه تاسدد
 باعث شد فروش متوقف بشه !

 
شم از بو رها شت و در نگاه بنچ شورها بردا شد و با لحن گرفته و  رهیخ نیامیر

 : حالتون خوبه؟! دیپرس یآهسته ا
 
 ر اباال برد و گفت: البته ! چطور؟! شیابرو یتا کیبا تعجب  نیامیبن
 

 ! دمیبا همان صدا گفت : اولش حالتون رو نپرس رها
 
خنده اش را جمع و جور کرد  یزد و با تک سددرفه ا یپوزخند کمرنگ نیامیبن

 وگفت: بله ممنون .
 
هم  هگید یغیمنتظر جواب رها باشدددد گفت: من چند تا کار تبل نکهیبدون ا و

 !ونیزیتلو یبرا زریانجام دادم .مثل ساخت ت
 



 یگریفر ، فلش د یعل یلب تابش را باز کرد و از کنار فلش کارها فیک پیز
 فلش هستند ! نیها تو ا لیرها گذاشت وگفت: فا زیم یرا برداشت و رو

 
ر سدد دیریانقدر زود م شددهیبردارد گفت : هم نیامیچشددم از بن نکهیبدون ا رها

 اصل مطلب؟!
 
کار  یحوصددله گفت: البته . عادت دارم تو یوب دیکشدد یقینفس عم نیامیبن
 نرم ! هیحاش یلیخ
 

 به خودش مسلط شده بود. رها
 

قل نه  رفتیم جینه سددرش گ گرینبود . د یخبر هیازان تپش و تالطم اول حدا
فس . ارام شده بود ... ارام ن ندیرا نب نیامیبن خواستیزد نه دلش م یقلبش تند م

 ! دیکشیم
 
 !ه؟یمیعادت قد نی: ا دیارامش پرس با
 
که وارد بازار کار شدددم !  یکرد و گفت: از وقت کیرا بار شیچشددمها نیامیبن

 ! کردیاداتم فرق مقبلش ع
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 !؟یمثل چ-
 
 بدم! حیبه شما توض نمیب ینم یازیخشک گفت: ن نیامیبن
 

 ود .ب ییجا یسوال ب دیزد و گفت: ببخش یاز جوابش جا خورد اما لبخند رها
 

به ! رشددتتون تو یلیرا به بورشددورها گرم کرد وگفت: کاراتون خ سددرش  یخو
 بود؟! یدانشگاه چ

 
س- صورت تجرب یعکا کارگاه  رو تو کیوگراف یلمبرداریف یخوندم. بعدش به 

 گرفتم ! ادی یخصوص یها
 
 !د؟یعالقه داشت-
 
 !رمیعالقه نداشته باشم سمتش نم یخونسرد گفت: بله . اصوال به کار نیامیبن
 
چار بودم هرچ- نا ندیخانوادم م یچه خوب. من  بدم! حت گفت جام  تو  یان

 انتخاب رشتم!
 



اش جا به جا شد و گفت: پس شما  یصندل یرو ینزد ، رها کم یحرف نیامیبن
که بهش عالقه  دیبر ییکه اجازه دادند سددراغ کارها دیدار یخوب یخانواده 

 !دیمند
 
 نگفت ! یزیچ نیامیبن
 

ر حاضدد نجایا دیتونیانداخت و گفت: از فردا م نیامیبه صددورت بن ینگاه رها
 کنم! لیتکم دی. کادر شرکت رو با فتادهی! هنوزم راه ن هیکی. شرکت کوچ دیش
 

 رو کامل پرداخت کنم! ایقول بدم که حقوق و مزا تونمیامام
 
 به سکوتش ادامه داد . نیامیبن
 

 یبود . من سددوال ییمصدداحبه صددرفا جهت اشددنا نیزد و گفت: ا یلبخند رها
 ندارم !

 
روج خ یکسددب اجازه برا نیبلند شددد. انگار فقط منتظر هم شیاز جا نیامیبن

 بود .
 

 .دیلرز یم شی. پاهاستادیبه احترامش ا رها

http://www.roman4u.ir/


 
ستق نیامیبن شت و رها م شمها میفلش را بردا دا شد و گفت: فر رهیخ شیدر چ

 ساعت هشت ...
 
 ! کنمیرها فاصله گرفت و گفت :روش فکر م زیاز م یکم نیامیبن
 
جا گذاشددت ، با چند گام  زیمبهوت را پشددت م ی، رها یبا روز خوش کوتاه و

 بلند از اتاق خارج شد!
 
 شد؟! یبلند شد وگفت: چ شیمضطرب از جا دنشیبا د یرعلیام
 
 ارویاز درب اتاق رها فاصددله اش داد وگفت:  یو کم دیرا کشدد شیبازو نیامیبن

 ؟! هیمشنگه؟! فازش چ
 
 گفت : هان؟! جیگ یعل ریام
 
 دیدیحاج اقا! هر وقت منو م امرزمادریزد و گفت: خدا ب یشددخندین نیامیبن
 بود نی! تزش ا ینشدد زیه یمادر تو که چشددمات سددبزه جوون که شددد گفتیم

 .انیبه نظر م زینباشن ه زمی! ه زنیه یچشم رنگ یمردا
 
 پر ابهام گفت: خب؟! یعل ریام



 
فه از نفهم نیامیبن جام خورد ! دو روزه  یچیغر زد : ه یرعلیام یکال با  منو 

 ! شهیح*ا*م*ل*ه م
 
خشددک نگاهش کرد و گفت: دوسدداعت  نیامیخنده ، بن ریزد ز یپق یرعلیام
 ! مشکل داره ؟! کردیبز داشت منو نگاه م نیع
 
... تو هم  نیخب حاال . مدلشددده ا یلیگفت : خ شیخنده ها نیح یرعلیام

 رانیوقته ا یلینگاهت کنم !خ ادیوالله منم بدم نم یاومد یامروز دوماد شدددد
 نبوده !

 
 !زدیحرف م یخوب فارس یگفت: ول هیبا توج نیامیبن
 
 ! نیامیمدلشه بن-
 
 بز بودن مدلشه؟! مگه مد شده ؟!-
 
 خب ... حاال . یلیشانه اش گذاشت و گفت : خ یرو یبا خنده دست یرعلیام
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 کیاوردو گفت: بعد  نییرا پا شیصدا نیامیبا خنده نگاهش کرد و بن یرعلیام
 ! دمیلتونو نپرسحالتون خوبه. حا دیساعت ازم پرس

 
 ؟! یکنیم دایرو از کجا پ نایبا تاسف اضافه کرد : ا و
 
ما هم  یگفت: دوست فرشته است .تو عروس زدیهمانطور که لبخند م یرعلیام

 بود !
 
 !نمیبب توحتمایعروس لمیبنداز ف ادمیتکان داد وگفت:  یسر نیامیبن
 
 ؟! یایخب . فردا م یلیکرد و گفت: خ یخنده ا یرعلیام
 
 دودوتا چهار تا کنم بعد ! کمی. دونمیباال انداخت و گفت: نم یشانه ا نیامیبن
 بدونم بتونم باهاش کارکنم! دیبع
 
 دایپ که ازش ی. تو شددناخت هیو گفت: دختر خوب دیکشدد یقینفس عم یرعلیام

 !گمیکردم دارم م
 
 ! ستیاصال محجبه ن یکرد و گفت:ول یاخم نیامیبن
 



نداز... نگفت کهیو گفت: کم ت دیلبش را گز یرعلیام زده  پیت یواسددده چ یب
 ! یبود

 
کجا  یبا حرص گفت: هو یرعلیحرف به سمت اسانسوررفت و ام یب نیامیبن

 ؟! نییپا یندازیسرتو م
 
 نه االن ! شهیکارم فردا شروک م-
 

 گفت و وارد اسانسور شد. یباز شد خداحافظ کوتاه یاتاقک فلز درب
 
 در بزند وارد شد. نکهیا رفت ، بدون ابه سمت اتاق ره یرعلیام
 

 گذاشته بود . زیم یسرش را رو رها
 
 !؟یوگفت: رها خوب ستادیسرش ا یباال یرعلیام
 
 گفت: من مشنگم؟! یرخوت سرش را باال اورد و با لبخند با
 
شمها یرعلیام شد و رها با خنده گفت: فکر نم شیچ شوخ کردمیگرد   یاهل 

 ... ومدینم شیجد ی افهیباشه! به ق
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 گره خورده ! شیزندگ کمی. االن  کردیم یشوخ یلیخ مایقد-
 

 !؟یزد و گفت: االن باز طعنه زد هیتک یصندل یبه پشت رها
 
ناراحتم رها.  شیاز وضددع زندگ یلینشددسددت و گفت: خ زیم یلبه  یرعلیام
 بخاطر پسرش! شترمیب

 
 االن بزرگ شده باشه ! دیبه سقف نگاه کرد و گفت: رهام ! با رها

 
مدرسددده !  رهیقالب کرد و گفت: از مهر م شیرا دور زانو شیپنجه ها یرعلیام

 کالس اول... !
 

سقف نگاه م رها شرکت تا اخر ا دیگفت : با کردیهمانطور که به  هفته  نیکادر 
 .دیبد لیاقدام کنم . مدارکتون رو تحو خوامیاتون هم م مهیب یبشه . برا لیتکم

 
 . کردیهاج و واج نگاهش م یرعلیام
 

 شده؟! یزیو گفت: چ دیخودش را جلو کش رها
 



 بهش دیگفت: با زدیرا ورق م نیامیبن یگالسدده ا یهمانطور که بورشددورها و
 مخوایچاپ. م یبرا میکنه بد یطراح نهایمشددابه ا دیجد یچند تا سددر میبگ

 ... ونیزیپخش تلو یخوب هم بسازه برا زریت هیحتما 
 
 نشده بود. جادیا یرییدر نگاهش تغ یرعلیام
 

.. طرح . غیسددفارش تبل یبرا میاجاره کن دیهم با لبوردیادامه داد : چند تا ب رها
از  یکنیکارها متفاوت و خاص باشددن ! فکر م خوامی! مزنه؟یم نیامیاونها هم بن
 !اد؟یپسش برم

 
 داد. یجواب نم یرعلیام
 

 شده؟! یچ ریکرد و گفت: چته ام یپوف رها
 
 یدشددرکت ج ی هیقضدد کردمیبلند شددد و گفت: فکر نم زیم یاز لبه  یرعلیام

 باشه رها!
 

 کی! من و عموم ر؟یام هیرا درشددت کرد و گفت: منظورت چ شیچشددمها رها
ست ریگیساله پ  یچ یکردم برا یاخراچقدر دوندگ نیا یدی... تو خودت دمیه

 نباشه! یجد
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کت قراره کار شر کردمیفرو کرد و گفت:حس م بشیرا در ج شیدستها یرعلیام

با بن یکینزد یباشدده برا تهیفرمال توش  یارواقعا قراره ک کردمی! فکر نم نیامیتو
 ! میانجام بد

 
 ! هیستودن تیحس شوخ طبع رواقعایو گفت: ام دیبلند خند یبا صدا رها

 
 ! کنمینم یگفت: شوخ یجد یرعلیام
 

 ! هیستودن تیحس شوخ طبع رواقعایو گفت: ام دیبلند خند یبا صدا رها
 
 ! کنمینم یگفت: شوخ یجد یرعلیام
 

! من مگه مسخره ام کار ؟یگیم یچ یفهمیم ریدهانش را بست و گفت: ام رها
 شم؟!اشنا ب نیامیرو سر وسامون بدم که فقط با بن نجایول کنم ... ا مویو زندگ

 
 مویمن تمام زندگ خود ... اما یجا نیامی! بنادیبا عقل جور درنم نیا اصددال

صم شتم. فعال ت ش رانیا خوامیندارم برگردم لندن. م میجمع کردم برگ  دیم. بابا
داشددته باشددم! اگر  یا هیسددرما هیخودم  یبرا دیداشددته باشددم... با یکار هی
ن موضوک رو برات روش نهایتو سرته ، زودتر از ا یالیفکر و خ نیچن دونستمیم
 !کردمیم



 
م . چند هست یبد یمال طیرها من االن تو شرا نیکرد و گفت: بب یپوف یرعلیام

 ...یکاریب نیا ی... از طرف ادیم ایبچم به دن گهیوقت د
 

ستخدام نجایتو ا ریبا تعجب گفت: ام رها ست من یا ست را  کاری! تو ب ی... د
 ... یستین

 
به  یعل ریام گر رها ا یهم قول دادم . ول گهید یجا هیبا من و من گفت: من 

تو  ییوقت پر کردن باشه و اشنا یشرکت قراره صرفا برا نیکه کار ا یکنیفکر م
 ! گهید ی... من برم سر وقت جا نیامیبا بن

 
با من چونه  یاخم رها که  بدن  هت حقوق  قدر ب جا قراره چ کرد و گفت : اون

 !؟یزنیم
 
ر اگ یکار طیشددرا گمی. دارم مزنمیخورد و گفت: من چونه نم یا کهی یرعلیام

... 
 

 یشددینما چیو ه میواقعا قراره کار کن نجای. ارجانیکالمش گفت: نه ام انیم رها
سرما ستیب کی. من نزد ستیهم در کار ن  هیسال تو لندن کار کردم کل پول و
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؟! واقعا اسددت تهیفرمال یبه من بگ یشددرکت که تو برگرد نیا یتو ختمیام رو ر
 ... ! یعل ریکه ام

 
ست ش شیبه گلو ید شنمه. با دیک ست یابدارچ هی دیوگفت: چقدر ت خدام هم ا
 کنم!

 
 !هیچ گهی: ددیانداخت و پرس یعل ریام یبه چهره  ینگاه

 
شته پ یاخم یرعلیام شرا نجایا شنهادیکرد و گفت: به فر  طشیرو نده ! با اون 

 ه !خطرنا  بش تشیوضع گهیبار د هی خوادیبراش بهتره ! دلم نم ادیسرکار ن
 

 انداخت. یرعلیبه ام ید و نگاه پر تاسفز یپوزخند رها
 
 برسونمت؟! یایداد و گفت: نم لشیتحو یلبخند کج و معوج یرعلیام
 

جمع  لمویوسا یاریدرب نگیو از پارک نیتکان داد و گفت: چرا تا ماش یسر رها
 . امیو م کنمیم
 
 تکان داد و از اتاق خارج شد ! یسر یرعلیام
 

*********************************** 



 
*********************************** 

 
 آنا پار  شد . لی، اتومب دیچیکوچه که پ در
 

، آنا با مانتو و شدلوار سدت کرم  سدتادیسدر کوچه ا بایرا کم کرد ، تقر سدرعتش
ش یرنگ ساخت چاندیپ یرا در قفل در فلز دشیشد .کل ادهیپ نیاز ما مان و وارد 

 شد.
 

سرعت دینفهم شت ، مثل انا کل یبا چه  .  انداخت دیگاز داد مقابل خانه نگه دا
 دراورد. شارژ نداشت . بشیرا از ج لشیموبا

 
سمت راه پله دو آنا شده بود ... به  سور  سان  از هرپله باال یکی، دو تا  دیسوار ا
 رفت... یم
 
س یبه طبقه  تا سد آنا ر شم بر  شده بود .در واحد باز بود رید گریبود. د دهیش

 را دراورده بود. آنا داخل شده بود ! شی.... کفش ها
 
 را دراورد ! شیاخر را باال امد ... کفش ها ینفس نفس چند پله  با
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 آنا ... دیسف یکفش ها کنار
 

اش به نوسددان  یمغز یتک تک سددلولها شدددیسددرش باعث م یمزاحم تو فکر
 ! فتندیب

 
د و بو دهیکه تازه به خودش جنب یا رهیدختر ت یوسددط هال بود .... رو به رو انا

 سرپا شده بود !
 
د و بو دهیکه تازه به خودش جنب یا رهیدختر ت یوسددط هال بود .... رو به رو انا

 سرپا شده بود !
 

 به چشددمش یسددونوگراف یهمان مبل بود ... فقط برگه  یهنوز رو یآب ی کوله
 بود ! امدهینفسش جا ن نیمایخورد ! بن ینم
 
 حال شش طبقه را زود باال امد... نیا با
 

 آنا بود ... یلبها یرو یبد پوزخند
 
 کرم رنگ ! یکاناپه  یدختر جلو کی

 
 سابقش! یخانه  وسط



 
 سابقش! یزندگ وسط

 
 اش به کنار رهیو پوسددت ت ینیکنار ب نیپر هراس و نگ یزرد و چشددمها یموها

... 
 

 خودش تن دختر بود ! لباس
 

سته بود ... رو یسرد عرق ش شتش ن سمت بن شیپ ه در که ب نیامیرا چرخاند 
 شد! یم نییباال و پا یاهسته تر تمیپهنش با ر ی نهیس یزده بود و قفسه  هیتک
 

نقطه دار را  راهنیخودش بود ! همان پ ی قهیتنش بود که سددل یو شددلوار کت
ش سالگرد قبل یبود... همان عطر دهیپو  دهیخر هیهد شیبرا یرا هم زده بود که 
 بود!

 
 به درد آمد! یهمه افعال ماض نیاز ا مغزش

 
 ... کردینگاهش م نیامیبن
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تفاوت نگاهش  یو تاسددف هم نداشددت... فقط ب یاخم نداشددت ... ناراحت انا
 ! کردیم
 
سمت بن کی ضر بودم  نیامیقدم به  شت تا نه مح ساعت ه جلو رفت و گفت: 
محضددر بودم ! همون محضددر  یجلو میتا نه و ن میاز سدداعت هفت ون یعنی!

که  ی.... همونیساختمونش کهنه است و اجر ی!همون که نماعصریول ابونیخ
 هیکه اتاق عقدش اون پشددته!  یبه دفترش... همون یتا برسدد خورهیتا پله م ازدهی

شه!  یمیعقد قد یکهنه  یسفره  زوج  شهیمهربون داره که هم یحاج اقا هیتو
 ساعت هشت تا نه! نیهمون جا ب ی! گفت کنهیم حتیها رو نص

 
 بود! خی ادیرا نگاه کرد ! نگاه آنا ز نیزم نیامیبن
 
ه هشت تا نه محضر باشم ... ! با شناسنام یگفت عیبد نیامیخشک گفت: بن آنا

! 
 

 صورتش پرت کرد ! یکرد و شناسنامه را تو فشیدر ک دست
 
لبرز ا تای! اصددال در شددان اناه یومدیبپرسددم چرا ن ومدمیکرد و گفت: ن یپوف آنا

سه ! فقط اومدم بهت  یادم ب هیرو از  یسوال نیکه چن ستین سب بپر صل ون ا
 ... نیامیبن یلی! خ یبدبخت یلیبگم خ

 



 در برو کنار ... یبا بغض گفت: از جلو و
 
 !میارام گفت: بمون حرف بزن نیامیبن
 
!!! من و تو مگه حرف ؟یلبش نشددسددت و گفت: راجع به چ یرو یپوزخند آنا

 !میبزن میهم دار یمشترک
 

شت و تو خم سنامه اش را بردا شنا اش انداخت و گفت:  یگردن فیک یشد و 
 در برو کنار ! یاز جلو

 
 نفسش را فوت کرد و گفت: االن نرو آنا ... نیامیبن
 

ا تو ب یدو نفره  ی؟! بمونم مهمون تهیزد و گفت: عوض عذرخواه یپوزخند آنا
 اون ....

 
حرفش را قورت داد و گفت: من بد موقع مزاحم شدددم! فقط خواسددتم بفهمم  و

 ...یایباعث شده ن یچ
 

 !دمیرا چرخاند سمت ارزو و گفت: که فهم سرش
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 نبودم! نجایا شبیگفت: من د یمیبا لحن مال نیامیبن
 
 نم باور کردم...وگفت: باشه م دیخند یبلند یبا صدا آنا
 

 برم! خوامینحستو بکش کنار م کلیو گفت: ه ستادیا مقابلش
 
 نکن ! یحالت رانندگ نیارنجش را گرفت و گفت : با ا نیامیبن
 
 !نیامیبن کنمیوگفت: دستت به من بخوره نابودت م دیدستش را کش انا
 
 انا! یتو هنوزم زن من-
 
 همه یهم زنت بشددم... پ ی! امروز اومدم قانون یتلخ گفت: آره . اما نه قانون انا
 احمقا خودمو بز  کردم ! نی... عنیامیبن دمیرو به تنم مال یچ
 
ندم فکر نم نیامیبن لب زد: من خواب مو نا  فه از حرص و جوش آ  کردمیکال
 من بود ... ری. تقصخوامی! من معذرت م یایب

 
سخت یشخندین انا شب  شت یزد و گفت:  سرت ... بعدم ب... با من یرو دا ا و پ

 !کنهیمنو تنش م یدختره که لباسا نیا
 



ته قلبم برات  نیامیرا از چنگ بن دسددتش دراورد و گفت: برات متاسددفم . از 
 !یمنو ندار اقتی... برو گمشو کنار . تو لنیامیمتاسفم بن

 
 !تسی. حالت خوب نرسونمتیبعد خودم م کمیکالفه گفت: بمون  نیامیبن
 

 گرفت و گفت: حالم ؟! حالم چشه ... شیبه گلو یآنادست
 
ش نیامیبن ست وادارش کند بن ستش را پس زد و گفت: بن ندیخوا  نیامیکه آنا د

شددد. از  دایموقع ظهر سددر و کلم پ نیا دی... ! ببخشددیمرد آزاد هیخوبم ! تو 
به  کمی ای... ب نیامیبن یدونی! م زنمیپرسدده م ابونیسدداعت ده صددبح دارم تو خ

 شده ... تیور... ! فکر کردم طیفکر کردم تصادف کردحماقتم بخند ! 
 

 را بلند کرد و گفت: من احمق نگرانت شدم ! شیصدا
 

 خانم... دمیم حیکالم آنا گفت: من توض انیاهسته م آرزو
 
 بلند داد زد : صدا نشنوم آرزو ! نیامیبن
 
 . !از خودم.. شتری! ب ادیمن بهش م یزد و گفت: لباسا یپوزخند بلندتر آنا
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 . !از خودم.. شتری! ب ادیمن بهش م یزد و گفت: لباسا یپوزخند بلندتر آنا
 
 نبودم... صبحم خواب موندم! نجایا شبی: آنا من د دیکالفه نال نیامیبن
 
هرچه  یمثل دفعات قبل شیاشکها خواستی... نم دیبه صورتش کش یدست آنا

 بود و نبود را لو بدهد !
 
 آنا ! خوامیو گفت: من معذرت م دیصورتش کش به یدست نیامیبن
 
 ... طفره رفتنت ... بدبخت ومدنتیبا خنده گفت: از بابت کدوم کارت ؟! ن انا

 کردن بچه ات !
 

 از هوا گرفت وبغضش را قورت داد و گفت: ینفس
 
! تو ؟ یکرد تهیعفر نیمنو تن ا یکه لباسددها نهیبابت ا تیعذرخواه دمیشددا -

؟  زدیهمونه که زنگ م نی... ا نیامیبن یاحمق یلی! احمق... خ؟یشددعور ندار
 به شیکه بگه حاملم البد هان؟! هرچند حسدداب کتاب حاملگ زدینه؟! زنگ م

 ! خورهیلباس من نم زیسا
 
 ! یکنیم یوباهم قاط زی: بس کن آنا چرا همه چ دیلب غر ریز نیامیبن
 



کرد و با حرص گفت: کاش رهام بود. کاش بود که با ذات پسددت  یخنده ا آنا
که  هیاصددل و نصددب احمق یپدرش چه ب دیفهمیم دی... ! باشدددیتو آشددنا م

 به ... دهیزن سابقشو م یلباسها
 

 ! نیامیخودم متاسفم بن یبرا شتریتکان داد و گفت:ب یوسر
 

باره به در تک نیامیسددمت در که بن دیرا کشدد خودش  نیداد و گفت : با ا هیدو
 ! نیحالت پشت فرمون نش

 
 در برو ینداره ... از جلو یربط چیتکان داد و گفت: حال من به تو ه یسددر آنا

 کنار ...
 
 تکان نخورد. نیامیبن
 
 زد : گفتم برو کنار ... غیج آنا
 
ندارم... به جهنم ...  ی؟! من مشددکل یثابت کن ویچ یخوایتاسددف گفت: م با

 مهمه ؟! گهید برام یفکر کرد
 

 ... ستین دیکنیکه شما فکر م یجلو امد و گفت: خانم بخدا اونطور آرزو
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! هان؟! مگه اصددال فکر من کنم؟یگفت: من چطور فکر م یبلند یبا صدددا آنا

آدم وصددل  نیا یمن اصددال به زندگ دیراحت ادامه بد الیبا خ زمیمهمه ؟! عز
 ! ستمین

 
 که ... نجایبا تته پته گفت : بخدا من فقط اومدم ا آرزو

 
ش ی...که لباس ها دیری: که دوش بگ دیکالمش پر انیم آنا شد؟یمنو بپو  دمیا! 

باره  دیاومد ن دخترجون م نی! ببد؟یرو بهش بد نیامیبن یخبر پدر شددددن دو
 نداره! یندارم. اصال به من ربط هیقض نیبا ا یاصال مشکل

 
رفت ، حرفش را قطع کرد  یجسم یرو شیه جا شد که پاجا ب شیسر جا یکم

 و قرمز لبخند زد ! اهیناخن دخترانه با رنگ س کی دنی... خم شد . با د
 
 گفت: ارزو برو تو اتاق . دخالت نکن. یبا مکث کوتاه نیامیبن
 

 لنگان از کنار آنا رد شد. ارزو
 
سبز و اب انا ستش را گرفت . رنگ ال  ناخن ارزو  س ید و  اهیبود با رنگ ناخن 

 هیتوج یرو چطور یکی نیزد و گفت: ا یقرمز فرق داشددت ... پوزخند درشددت
 !ن؟یامیبن هیناخن ک نی! ایکنیم



 
دفعه  مال منه . نمیفرستاد و ارزو اهسته گفت: ا شیموها یدستش را تو نیامیبن

 ... نجایکه ا شیپ ی
 
 ... ! یبا خنده گفت: چه اعتراف خوب انا
 

برو تو  بلندتر گفت: ارزو گفتم نیامیپرت کرد و بن نیامیصورت بن یا تور ناخن
 اتاق !

 
 لنگان به سمت اتاق خواب رفت که آنا بلند گفت: چه اتاق خوابم بلده ! ارزو

 
برو تو  بلندتر گفت: ارزو گفتم نیامیپرت کرد و بن نیامیصورت بن یرا تو ناخن
 اتاق !

 
 لنگان به سمت اتاق خواب رفت که آنا بلند گفت: چه اتاق خوابم بلده ! ارزو

 
 فکر کنم اتاق خوابم دیخونه با نیبا خنده اضددافه کرد من بعد از دوسددال تو ا و

چه خوب بلده ! چه خوب بلده کجا بره که تختش دو نفره  نیکجاسدددت ... ا
 باشه!
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 سکوت کرده بود ! نیامیبن
 
ضاخالاب دهانش را قورت  آنا  نیشنوم. ا یشد. بگو م یداد و گفت: خوبه. ف

 !؟یگفتیم یبره اتاق ... که نباشه ... خب ؟! چ
 

 کرد. صبر
 
 کلمه هم حرف نزد. کی یحت نیامیبن
 
 نیامینب گفتی... نه؟! بابام راست م یشد مونیشد؟! پش یخسته گفت: چ آنا

 ! هیاحساساتشون هم سرراه یسرراه یآدم ها گفتی... راست م
 
 ! کردینگفت . فقط نگاهش م یزیچ نیامیبن
 
بام جنگ خودیمن ب- با چه  دونسدددتیحق داشدددت ... م چارهی...! بدمیبا  تو 

 ! یهست یجونور
 

ه ! ب نی... افر یاریادم ها رو درب یادا یرا فوت کردو گفت: خوب بلد نفسددش
 ! یدوباره پدر شد گمیم کیهرحال تبر

 



! حرف مفت نزن ... نذار  سددتیمن ن یگفت: بچه  یبا فک منقبضدد نیامیبن
 ... بس کن! هی. کاف یاروم شد یکرد یجوابتو بدم آنا ... خب؟! خودتو خال

 
نا ند آ فت: مثال چ دیبا حرص خ باالخره تو هر  یبگ یخوایم یو گ که  ؟! تو 

شغلته ! هنرته ... استعدادته که  نی.... ازیاز همه چ یکنیخودتو مبرا م یطیشرا
ا که ب ی... همون کاریو خدشدده دارکن گرانیو اعتبار د یندگمفت ز یبا حرفها

ساکت یپدرم کرد سا ییترهایبگو... ت لتوی؟! دال ی! حاال چرا  یختکه تو ذهنت 
 ؟! منیایبن یرو بگو ... چرا الل شد

 
رمت ح کنمیم یدارم سع یو جواب داد:کاش بفهم دیکش یقینفس عم نیامیبن

 با تو رو نگه دارم ! یهشت سال زندگ
 
 ری... تحت تاثفیگفت: واقعا چه قدر شددر کیسددتریه یبا همان خنده ها انا

 قرار گرفتم!
 

و ازت ... ت خورهی... حالم بهم م نیامیرا عوض کرد و گفت: بس کن بن لحنش
 !یی... هم دروغگو ی... هم پستیفیهم کث
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. من پسددتم. من تکان داد وگفت: باشدده... همش هسددتم. قبول  یسددر نیامیبن
به فکر خودت باش. سددکته  کمیخدا  ی... من احمقم... محض رضددافمیکث
 آنا! یکنیم
 
 زد : به در  ... غیبا بغض ج انا
 
 آنا با اشک خوش رنگ تر بود ! ی. چشمها ستادیمقابلش ا نیامیبن
 

 را گرفت. شیها ارنج
 

شده  یا وهیم طعم صبح تا االن کهنه  شت  ساعت ه شده بود! از  عطرش کهنه 
 گرفته بود ! یو بدقول ابانیو انتظار خ کیغبار و تراف یبود ... بو

 
تباه من بود . اش ریبه صورت گر گرفته اش انداخت و گفت: امروز تقص ینگاه

 یول یبخش یمنو نم دونمیبشه ! م ینطوریا خواستمیمن بود ... آنا باور کن نم
نداره ... من  یربط چیه شیازما نیدختر ... ا نیبدون که ا نویحدقل ا به من 

قط ! باور کن! ف یو افاق و اقا جون بپرسدد ایاز برد یتونینبودم ! م نجایا شددبید
رد خراب ک مویزندگ یدونم ک یباور کن که منم مثل تو نم نوی... فقط هم نویهم

!  و زمان به حالش زار بزنند نیکه زم ارمیبه سددرش م ییبال ارمیب رشیکه اگر گ
 تیزندگ یلحظه  نی.... شده تا اخر یباور کن ! شده منو نبخش نویآنا فقط، هم

 قبول کن ! نویا ی... ول یازم متنفر باش



 
!  نیامیبن سددتیبرام مهم ن یچیه گهیو گفت: د دیرا عقب کشدد شیدسددتها انا
 ... یچیه
 
بخاطر بچم برگردم . به خاطر رهام .  خواسددتمیکرد و انا گفت: م یپوف نیامیبن
خودت  نوی! ا نیامیدو بار تکرار کنه بن دیاشتباه و نبا هیاشتباه کردم ... ! ادم  یول
م ! محاله بذارینیمحاله بذارم رهام و بب گهیباشدده ... که د ادتی نمی! ایداد ادمی

 ...یدارن گهی! دنیامیبن یبه اسم رهام ندار یرپس گهی... ! تو د یصداشو بشنو
 
 باشد، در را باز کرد و از خانه خارج شد . نیامیمنتظر جواب بن نکهیبدون ا و
 
 بسته شد! یبد یمحض خروجش در با صدا به
 
 داد ... هیتک واریبه د نیامیبن
 

 چرو  شدن شلوارش مهم نبود ! گریسر خورد. د ارام
 
. 

 
 بسته شد! یبد یمحض خروجش در با صدا به
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 داد ... هیتک واریبه د نیامیبن
 

 چرو  شدن شلوارش مهم نبود ! گریسر خورد. د ارام
 

شد ، ارزو با د درب سته بود، ب نیزم یرو یکه کنج نیامیبن دنیاتاق باز  ش ه ن
 سمتش پا تند کرد .

 
 !؟یهول مقابلش نشست و گفت: خوب با
 
 فرو کرد و آرزو با بغض گفت: تر شیرا در موها شیپنجه ها یدو دسددت نیامیبن

 نه! تیزدم به زندگ
 
 !؟ینگاهش کرد با اخم گفت: کجا شال و کاله کرد نیامیبن
 

 گند زدم ! یکاف ی. به اندازه گهیگفت: برم د یبا شرمندگ ارزو
 
 خوامیم پرسمیسوال م هیگرفته اش انداخت و گفت:  یبه چهره  ینگاه نیامیبن

 !یجوابمو بد یادم حساب هیمثل 
 

 مقابلش چهار زانو نشست . آرزو



 
 جونم؟!-
 
 !؟استیبرد یبچه  نینگاه کرد و گفت: ا شیدر چشمها میمستق نیامیبن
 

با تشددر گفت: منو  نیامیو بن دیاب دهانش را قورت داد ، نگاهش را دزد آرزو
 نگاه کن!

 
 نرویب کشددمیم تیسددرش را باال گرفت و گفت: من خودم دارم از زندگ ناچار

 داره ! دهیچه فاسوال  نیجواب ا
 
 کالفه از طفره رفتن ارزو گفت: مثل ادم جوابمو بده ! نیامیبن
 

 ! زیانداخت و گفت: نه پرو نییسرش را پا ارزو
 
 !چرخه ؟ یحرف راست تو دهن شماها نم هی یعنیکرد وگفت:  یپوف نیامیبن
 

جا ارزو فت: نون و نمکتو خوردم بهم  ندگیخواب داد یبا بغض گ  توی... ز
در حقم نکرده بود... تو  نکارویا چکسیکه من راحت باشددم. ه یرفت یگذاشددت
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. به خدا دروغ ندارم بهت نطوری... داداشددتم همیخانم رفتار کرد هیباهام مثل 
 بگم!

 
بلدم  زیدختر جون ، من نه مثل پرو نیبلند شدددد و گفت: بب شیاز جا نیامیبن

شم م شم ... نه خو شونه بک کلمه  کیدهن به دهن بذارم !  یبا تو ه ادیشاخ و 
 نه ! ای یبگو با برادرمن بود

 
! من  یکشددیبا پوزخند گفت: خوبه ... خجالتم م نیامیو بن دیلبش را گز آرزو

 ؟! یترسیم یپس از چ ستمین زیکه پرو
 

 ترسم. یرا بغلش گرفت و گفت: نم شیزانو ارزو
 
 ؟! یپس چرا الل شد-
 

ش یقینفس عم ارزو ستمیو گفت : نم دیک سر ب خوا صال ب فتهیتو درد و  پیه ت! ا
... کردیداد . ول نم ریمن شددد ! گ یچرا پاپ دونمی... نم ومدیخانواده اش هم نم

ستیجوون بود خام بود م شه! ب خوا شاخ  سوته   ییخدا شیالش یرفقا نیسه 
شت ... خ ستم دا سنش ک یلیدو شت. جوون بود .  ستم دا بود. معلوم  مهم دو

صفر ک شد !  ...  پی... خوش تلومتریبود تازه کاره ! همون دو روز اولم گرفتارم 
گفت دوسدت دارم و فالن و ال و  یام شدد ! ه یپا پ چونمی!هرجور خواسدتم بپ



با اون بودم  یوقت ییخدا یماهم نشددد ! ول شیبل ! سددر جمع کل رابطمون شدد
 فقط با اون بودم!

 
 ! انهیادم جواب بده ... آره  نیزو ع: اردیغر یعصب نیامیبن
 

 به هق هق افتاد.... ارزو
 
 کاناپه انداخت ... خسته باز گفت: آرزو ... ! یکتش را دراورد و رو نیامیبن
 

 نگرفت. یجواب
 
و  و لب تابش یو شارژر گوش راهنیبه اتاق خواب رفت ، چند دست پ نیامیبن

شت برا شد ، ارزو هنوز دا شت و از اتاق خارج  سه فلش را بردا خودش  یدو 
 ! دیکشیزوزه م

 
س رونیو گفت: پاتو از خونه ب ستادیا مقابلش ه هم زنگ زد جواب ند ینذار ! ک

! 
 

ست سرش را بلند کردو گفت: م خوا شود که ارزو   ریتا د خوامیاز خانه خارج 
 نشده از شرش خالص بشم!
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 ! کنمیم یفکر هیکرد و گفت:  یپوف نیامیبن
 

خراب کردم ... هم  تویاب دهانش را قورت داد و گفت: ببخش هم زندگ ارزو
 خودتو اواره !

 
ست و  نیامیبن شتو بذار در کوزه ! جواب منو در ش شد و گفت: طلب بخ خم 

 ! یدرمون نداد
 

ستق ارزو شمها میم به  یول دونمی! بخدا نم دونمینگاه کرد و گفت: نم شیدر چ
به حرفت گوش دادم. پ بال  یکار هی ی! خودت گفت چوندمشیخدا  کن بره دن

 ! به خدا منم همون کارو کردم!شیزندگ
 
 محلش نداد . نیامیبن
 

 . زدیانگار داشت با خودش حرف م ارزو
 
 بهم زنگ بزن! یکم و کسر اورد یزیکمرش را صاف کرد و گفت: چ نیامیبن
 

 .دیرا پوش شیدر را باز کرد ، کفش ها نیامیزد و بن یلبخند آرزو
 



، تمام  کردیقرمز و ملتهبش نگاه م یکه در اسددانسددور به چشددمها یمدت تمام
 شمارد ! یبود م دهیارزو را د ایبار برد نیکه اخر ییروزها

 
 احمقانه مطابقت داشته باشد که داشت ! یکه با ان برگه  ییروزها تمام

 
 ! کردیاش نم یاریاش  خاطره

 
 به فرمان هیاش را چند ثان یشانیشد ... پ نیذهن نداشت ... سوار ماش حضور

 را بست ! شیداد . چشمها هیتک
 

 امد ! یدر نم جور
 
باره به سددرش زده بود مار خوش  کی زیهم که پرو ای...  گفتیارزو دروغ م ای

با ان حال و  یهمه وقت خوش خدمت نیخط و خال چند سدداله اش را بعد از ا
 کند ! رونیروز ب

 
باره به سددرش زده بود مار خوش  کی زیهم که پرو ای...  گفتیارزو دروغ م ای

با ان حال و  یهمه وقت خوش خدمت نیخط و خال چند سدداله اش را بعد از ا
 کند ! رونیروز ب
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 بود ! امدهیبود که سراغ چکش هم ن نیاز همه ا بدتر
 

******************************************** 
 

 هشتم : فصل
 

******************************************** 
 

 در !ما یگفتیگذاشت و گفت: کاش زودتر م نتیکاب یرا رو ینیس هیفوز
 

مورد نظرش روشددن شددد ،  یگاز گرفت و باالخره شددعله  یفند  را رو رها
 !کنمی. خودم بهتون کمک م دیزد وگفت: نگران نباش یلبخند

 
 ! میهم ندار وهیبپزم مادر ! م یخانم با استرس گفت: اخه چ هیفوز

 
گفت: غصددده نخور خاله  کردیها را تک تک باز م نتیکه درب کاب ینیح رها
 !میریگیم رونی. اصال شام و از ب هیفوز

 
با اخم گفت: د هیفوز به جواد و خورمینم رونیب ی... من غذایچ گهیخانم   .

 ! سازهیهم نم مساریت یمعده 
 



 ییزرشددک پلو ایبرداشددت و گفت: باشدده پس ب یکرد و قابلمه ا یخنده ا رها
 م!پلو نخورد ایچند وقته لوب یدونیم ی! وامیدرست کن یزیچ ییپلو ایلوب

 
شپزخانه انداخت و گفت: دق ینگاه رها سقف ا سال پ قایبه  .. ... اره.شیاز دو 

 دو ساله !
 

 !پزمیامشب م نینگاهش کرد و گفت: رو چشمم هم یخانم با مهربان هیفوز
 

شت ها نی. با اگنیم یپنجه اش را باال اورد و گفت: چ رها ست یتوپ یگو  ه
 با اونا !

 
 مادر ! یرفت وگفت: گوشت قلقل یا سهیخانم ر هیفوز

 
شت و ح یقابلمه را رو رها شتیکه دنبال روغن م ینیگاز گذا سوپ  گ گفت: 

 !هیهم باشه عال
 

شت و گفت: مادر چرا  یرا از رو یخال یانم با هول قابمله خ هیفوز شعله بردا
 ! سوزهیرو گاز م یگذاشت یخال یقابلمه 
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بجوشونم  ریتوش ش خواستمیو گفت: م دیاش کش یشانیپ یانگشتش را رو رها
 ! قول داده بودم برات قهوه درست کنم!

 
 مادر. میدار رجوشیاز حضور رها گفت: ش یخانم با کالفگ هیفوز

 
شت و  زیم یرا رو رجوشیشد یآن نتیخم شدد و ازکاب و وسدط اشدپزخانه گذا

 !یبهم قهوه بد کنمی، کارام که تموم شد صدات م رونیگفت: تو برو ب
 

 بلدما ! یکرد و گفت: من اشپز یخنده ا رها
 

ستش را رو هیفوز شته بود و به ب یشانه  یخانم همانطور که د ز ا رونیرها گذا
 وهیم دیقربونت برم. اصال تو با جواد بر دونمیگفت: م کردیم تشیاشپزخانه هدا

 . دیبخر
 

ستها رها س کیتون بیرا در ج شید قته و یلیاش کرد و گفت: جواد که خ یطو
 رفته !

 
 ی سددهیکه از ک ینینشددسددت و ح نیزم یاشددپزخانه رو میگل یخانم رو هیفوز

 چند نفرن؟! ی: گفتدیپرس ختیریم یبزرگ یقابلمه  یبرنج تو مانهیبرنج با پ
 



! سه نفر نایو زن عمو و پسرش ماهان . هم اریکرد و گفت: عمو شهر یمکث رها
 ! هیخاله فوز زیبر مانهی..چهار نفر هم شما ... هفت تا ! هشت تا پ

 
 !یشمارشش گفت : نه انگار بلد انیزد و م یلبخند هیفوز

 
 به سر و وضع بابا برسم . رمیکرد و گفت: م یخنده ا رها

 
مه پلو ک ایلوب هیزد و گفت: مادر زرشددک پلو هم بپزم؟!  شیخانم صدددا هیفوز

 !ست؟ین
 

! کارت تموم  کنمیمن دخالت نم یدونیتکان داد و گفت: خودت م یسددر رها
 برات قهوه درست کنم. امیشد بگو ب

 
 دیاپلو کم بود ! ب ایبرنج شددد !لوب ی مانهیخانم دوباره سددرگرم شددمردن پ هیفوز

 گذاشت! یزرشک پلو با مرغ هم بار م
 
 خورد ... یبرنج نم یخودش غر زد : شب کس با
 

 اضافه کرد ! گرید ی مانهیپ کیباز  اما
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ه سال . نسبت ب کردیخاموش نگاه م ونیزینشست که به تلو مساریمقابل ت رها
 ... کردیم الیکمتر شده بود... کمتر فکر و خ یگذشته لرزش دستش کم

 
 کند ! ریشناخت که بخواهد فکرش را درگ یا نمر یکس گرید
 

 !؟یشناسیبابا؟! منو م ینشست و گفت: خوب کنارش
 
 بود ! دهیهم پرس شیساعت پ کیسوال را  نیا

 
 هوا گفت: رفتن ! یرمردبیپ

 
 رفتن! ای: کدیکه دستش را گرفت پرس ینیح رها

 
 ! نستیساله رفتن . ن یلیو گفت: خ دیبا اخم دستش را عقب کش رمردیپ

 
ند رها فت: برم یلبخ قت دگردنیزد و گ ند و ندون رو ج کمی!  گهی! چ  گرید
 ... برگشتن !یبذار

 
 ها! شیمثل درو یو گفت: شد دیکش رمردینا مرتب پ یبه موها یدست

 
 ! ونیزیخاموش تلو یباز زل زد به صفحه  رمردیزد و پ یلبخند



 
گفت، رها بلند  یه اخدا مرگم بد هیاز اشددپزخانه فوز یزیافتادن چ یصدددا با

 شد؟! ی: چ دیپرس
 

 نشد مادر. قضا بال بود. یزیخانم با ارامش گفت: چ هیفوز
 

 بلند شد . شیبا خنده از جا رها
 
 پله ها باال رفت ، تلفن همراهش را دراورد ... از
 

 است . داریبه ساعتش انداخت ... مطمئن بود که ب ینگاه
 

 . دیرا شن شیاز دو سه بوق سخت صدا بعد
 

 کرده بود ... یکوتاه سالم
 
 چه خبر؟!-
 
 !؟یکن فیتعر یخوایتوئه ! نم شیخبرا که پ-
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 بگم ؟! یکرد و گفت: چ شیبه ناخن ها ینگاه رها
 
 حال پدرت چطوره؟!-
 
 ! شناسهیمنم نم گهیبد... د-
 
 التی.خ سددتین یخبر چیتخت نشددسددت و گفت : ه یو رها لبه  دیکشدد یاه

 !گمیبهت م فتهیب یراحت . هر اتفاق
 
 باشم؟! دواریام یعنی-
 

 زد و گفت: داروهاتو سر وقت بخور باشه؟! یلبخند رها
 
 انقدر سخت باشه ! تیدور کردمیدلم تنگ شده برات. فکر نم-
 

 ...نطوریبا حفظ لبخندش گفت: منم هم رها
 
 تنهام ! نجایتو دور و برت شلوغه ... من ا-
 

 برگردم ! یکنیمجبورم م یو گفت: دار دیکش یقینفس عم رها
 



 ... یمجبور ش خوامینه ... نم-
 

 !؟یایب یوگفت: تو قصد ندار دیلبش کش یزبانش را رو رها
 
گذشددته  گهیروز د هی نمیبیچرا ... اما االن که شددبه و م هیروزها که جات خال-

 ! شمیم مونیپش
 

 کرد و گفت: باشه . مراقب خودت باش. یخنده ا رها
 
 . حواست به خورد و خوراکت باشه !نطوریتو هم هم-
 

 ... ! میپلو دار ایبا لذت گفت: شام لوب رها
 
 !؟یدست پخت اون زنه رو بخور یخوایم-
 

 نگو زنه ! ینطوریخدا گ*ن*ا*ه داره .ا یو گفت: بنده  دیخند رها
 

 .امدین ییصدا
 

 ؟! یکرد و گفت: الو ؟! هست یمکث رها
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 بگو ...-
 

 اب دهانش را قورت داد و گفت: دعام کن ! باشه؟! رها
 
 حتما...-
 

با  خداحافظش باش تحو کیرا  قب خودت  داد و تماس را قطع کرد ،  لیمرا
 ! دیاتاقش کش زیتم یبه سر و رو ینگاه

 
اتاق افتاده بود که  نینبود "زنه" خطاب شددود ...تا جان داشددت به جان ا حقش

 از گرد و غبار ! یه و فرش و خالکند ... مثل گل بود ! پرد زشیتم
 
 رفت. رونیاز اتاق ب هیفوز یسر وصدا با
 

شه ا جواد سته بود.  نیزم یخانم رو هیبود فوز ستادهیا یگو ش هم  شیپا کین
 دراز ...

 
: مگه گفتی، با حرص و جوش م زدیو غر م کردیم یها را وارسدد سددهیک یتو
 ! یدیخر یشل و له بوده رفت یمربا درست کنم که هرچ خوامیم
 



 هم قالب کرد و گفت: سالم رها خانم! یرا تو شیدستها جواد
 

 !ه؟یشده فوز یبا خنده گفت: سالم . چ رها
 

ستغفرالله یموها دنیخانم با د هیفوز گفت و با حرص غر زد: ابروم  یباز رها ا
 دهیخراب و له بوده خر ی وهیم یامشددب خانم. رفته هرچ رهیم نایجلو عموت ا

 شل و خراب! ایسفت و کاله  انقدر ای... 
 

شکال یسر رها  مکیزحمت ممکنه  ینداره . ب یتکان داد و رو به جواد گفت: ا
 هوا خشکه ! یلیخ کنمی. حس م یکن یو اب پاش اطیح
 

پا شددد و  یخانم سددخت رو هیگفت و از خانه خارج شددد ؛ فوز یچشددم جواد
 خانم ! رهیگفت: ابرومون م

 
حرص  ینداره . چقدر الک بیها را برداشدددت وگفت: ع سدددهیبا خنده ک رها

 ! هیخاله فوز یخوریم
 

بود انداخت  سددتادهیکه مقابل قاب عکس ها ا رمردیبه پ یخانم نگاه هیفوز
 هم عوض کنم! مساریلباس ت دیوگفت: با
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 . دمیگذاشت وگفت: من انجام م زیم یها را رو سهیک رها
 

شلوار اتو خورده رو دیسف راهنیپ هیخانم مهربان نگاهش کرد وگفت:  هیفوز  و 
 تختش کنار گذاشتم .همونو تنش کن مادر.

 
 رفت. ازشیپ یسراغ تابه  و
 

 هم دنبالش امد ... رمردیباال رفت . پ یکیپله ها را دو تا  رها
 

 یسددا  دو سدده بسددته  یاتاقش شددد ، چمدان بازش را کنار زد و از تو وارد
 . کردیکنجکاو نگاهش م رمردیرا دراورد. پ ییکادو

 
 تخت نشست ... ی لبه
 

 امشب دومادت کنم بابا ! خوامیرا باز کرد وگفت: م راهنیپ یجعبه  رها
 
را  شیدسددتها رمردیاش که پ یلباس فعل یدسددت جلو برد سددمت دگمه ها و

 !؟یاش گذاشت و با اخم گفت: تو محرم نهیس یجلو
 

 ... دیماند چه بگو رها
 



 !ست؟ین ادتیمنو من دخترتم بابا ! -
 
 زده رونیاز حد ب شیپدرش ب یرا دراورد . بغضددش گرفت. دنده ها راهنشیپ

 امد . الغرتر و زرد تر... ! یبه نظر م شیپ یبود ... ! الغر تر از هفته ها
 

بودند از  افتهیگذاشدددت و چند قطره اشدددک که مجال  شیپا یرا رو سددرش
 زد . رونیب شیچشمها

 
 امد ... شیموها یرو یدست

 
هم سددرش را  یگرید ی بهیتفاوت ! انگار هر غر ی... ب کردینگاهش م رمردیپ

 ...! دیکشیم شیموها یدست نوازشش را رو گذاشت،یم شیپا یرو
 
س از سال زندگ یکل  سال دخترش بود و باق یو نه  شش هفت   اش یاش فقط 
 دیخچر یدست و پا م یجلو دیکه نبا یموجود کیبود ،  یاضاف ی بهیغر کی
! 

 
را هم دور  یپدر وفرزند یرا فراموش کرده بود ، رابطه  زیهم که همه چ حاال

 انداخته بود ...
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.. : من دخترتم.گفتیم دیساعت با کینا محرم ، که هر  ی بهیغر کیبود  شده
ساعت بعد م شدیم رهیخ یی... به جاکردیسکوت م رمردیپ س یو باز  : ما دیپر

 !م؟یمحرم
 
 برداشت. شیزانو یزنگ در ، سرش را از رو یصدا با
 

ستش سرمه ا یاب راهنیپ یدگمه  نیرا تند کرد ، اخر د شلوار  ست ،  م ه یرا ب
 شده بود ! پیاندازه اش بود ... خوش ت بایتقر

 
س اگر شت ک شا یاز پ ستیم دیبع کردیم شیتما ساله هف رمردیپ کیبا  دان تاد 

 مواجه است !
 

 ! دهینداشت. شق و رق بود... الغر وکش قوز
 

باس ارتشدد درسدددت که ل مان موقع  ثل ه بغلش  ریو کالهش را ز زدیتن م یم
 داد! یو قول شکالت م دیب*و*س یو سرش را م گذاشتیم
 

 را گرفت وباهم از اتاق خارج شدند . دستش
 

خودت  یو گفت : خوشحالم به خونه  دیرا ب*و*س شیجلو امد . رو اریشهر
 ! یبرگشت



 
 عمو ... یبا لبخند گفت: مرس رها

 
 !ومد؟یکرد و با تعجب گفت: ماهان ن یاش روب*و*س یزن عمو گل با
 

 جام ! نیاز پشت در امد وگفت: هم ییصدا
 

 ... کردیرا بازم شیکفش ها بند
 

 ! داریجلو رفت وگفت: مشتاق د رها
 

 ! یو گفت: چقدر بزرگ شد دیرا ب*و*س شیرو
 

 !شیماه پ هیسخره گفت: از م ماهان
 

 ...! یکه دراز تر شد نهیو با طعنه گفت: منظورم ا ختیرا بهم ر شیموها رها
 

 محلش نگذاشت. یحت شیخانم سالم داده بود . زن عمو هیفوز
 

 جواب داد. یادم عاد کیتکان داد و ماهان هم مثل  یباز سر اریشهر
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 حرف به اشپزخانه رفت . یب رها

 
 خانم انگار نه انگار ... هیفوز

 
 !کنه؟یرفتار م ینطوریعمو هم شهیهم-
 

 مادر؟! یخانم با تعجب گفت: چطور هیفوز
 

 دیدیم هیرا با فوز شیتعجب کرد .... بار اولش بود برخورد عمو و زن عمو رها
 ! شدینم دایپ نجایسر وکله اش ا ی....! دفعات قبل

 
 ...کردیبعد هم عزم رفتن مماند و  یم شیعمو یدو سه روز خانه  همان

 
ما گار خ یراز ارخانیحاال ... ! شددهر ا با  یبه مزاجش خوش نم یلیان مد  ا

 ! ردیخدمتکار و نوکر گرم بگ
 

 پدر ومادرش ! یها یجوان مثل
 
 بود ! یراز یعادات خانواده  از
 



 . یچیتکان داد و افکارش را پخش کرد و گفت: ه یسر
 

 . یچیتکان داد و افکارش را پخش کرد و گفت: ه یسر
 

 شربت افتاد و گفت: ببرمش؟! ینیبه س چشمش
 

رم ب یمادر خودم م یکرد و گفت: خدا مرگم بده . چرا تو ببر یخانم واه هیفوز
! 

 
س نکهیبدون ا رها شد  سب اجازه با شت و گفت:  ینیمنتظر ک شربت ها رابردا

 برم ! یخودم م
 

 .دییخم شد و گفت: بفرما شیعمو مقابل
 

 داداش؟! چه خبر؟! یکنار پدرش نشسته بود بلند گفت: خوب اریشهر
 
ود و ب سددتادهیشددربت مقابلشددان ا ینیبه رها انداخت که با سدد ینگاه مسدداریت

 !ه؟یک نیگفت: ا
 

 درهم رفت. شیاخم ها رها
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 ؟! یکارا هم بلد نیجو را عوض کرد و با خنده گفت: از ا اریشهر

 
 ...! یانقدر سر به راه باش کردمیبرداشت و گفت: فکر نم یوانیل

 
 ییرایشددما از من پذ شددهیگرفت وگفت: هم شیزن عمو یرا جلو ینیسدد رها
 داره ؟! یبارم من . اشکال نیا دیکرد

 
 ! ستین نترنتیا نجایا فیزد و گفت: ح یلبخند ماهان

 
ست ، فوز رها ش شش ییرایوارد پذ ینیریش سیبا د هیکنار پدرش ن  اریهرد که 

 ؟! کنهیگفت: دستت درد م
 

 خانم با تعجب گفت: نه . هیفوز
 

 !دمیرها واسه اون پرس یرو داد ینیکرد و گفت: س یاخم اریشهر
 

 لبش را گاز گرفت و تند گفت: خودم خواستم... رها
 

 یگفت: عمو برا یارام یحرف به اشددپزخانه برگشددت و رها با صدددا یب هیفوز
 ! دیزنیحرف م ینطوریباهاش ا یچ



 
 نسوزه دختر جون! نایبا حرص گفت: تو دلت واسه ا اریشهر

 
من باهاش خوب رفتار  یبه هرحال زن پدرمه ! حداقل جلو ی. ولسددوزهینم-
 سر اومده ! یتیارباب رع ی! دوره ستین میقد گهی. د دیکن
 

 شد؟! ی: شرکتت چدیبزند که ماهان پرس یخواست حرف اریشهر
 
ستخدام کردم .ول. دو نف ستیبد ن- ش یر وا  ... چند تای. ابدارچخوامیم یمن

 فروش و حسابدار و... ! ریو مد ابیبازار
 

 یخوایم یهمه ادم ! چطور نیگفت: چه خبره ا شیکرد و زن عمو یاوه ماهان
 بهشون! یحقوق بد

 
شرکت که پا بگ یشانه ا رها  همه رو یایحقوق و مزا رهیباال انداخت و گفت: 

 ! ستین یمشکل کنمیپرداخت م نجایبا توجه به قانون ا
 
من  شیپ یتونیم یتکان داد و رها رو به ماهان گفت: تو اگر بخوا یسددر یگل

 ؟! یکار کن
 

http://www.roman4u.ir/


 !؟یگیم یرا درشت کرد و گفت: جد شیچشمها ماهان
 
 ! نه عمو ؟! یکن یکه محصوالت و معرف یاره. چرا که نه . سر زبونشو دار-
 

 بگم . فکر نکنم ماهان وقتشو داشته باشه! یبا اخم گفت: چ رایشهر
 

 .دخترعمو.. میبهتره ! من پا یلیخ یکاریب نیبا غر گفت: اتفاقا از ا ماهان
 

 بکشم ... ! گاریس رمیگفت: م یبا اشاره ا اریکرد و شهر یخنده ا رها
 
 یبا خنده ا اریکه شدهر دیایخواسدت دنبالش ب مسداریبلند شدد ، ت شیاز جا و

 جا! نیهم نیگفت : کجا داداش . تو بش یحرص
 

 برساند . اطیبه رها انداخت که باعث شد فورا خودش را به ح ینگاه
 

 !؟یهم استخدام کرد یپسره که دنبالش نیدراورد و گفت: ا یگاریس اریشهر
 

 شد و گفت: اصل کار اون بود عمو! نهیدست به س رها
 
 نکن رها ! لیو م فیپوال رو ح نیا ی؟! الک یحاال مطمئن-
 



نداخت و گفت: پول ب شیعمو یجد یبه چهره  ینگاه رها سدددال  سدددتیا
 زحمت خودمه عمو !

 
... قالش  یگیرو نم هیکلمه چرا بهش قضدد کیکرد و گفت:  یاخم اریشددهر

 ! خوادینم یهمه موش و گربه باز نیا گهیکنده بشه! د
 
 مرحله به مرحله جلو برم. یکی نیبا ا دمیم حیعمو من ترج-
 

شددد  یچ یها مرحله به مرحله جلو نرفت یبا پوزخند گفت: با اون قبل اریشددهر
 !یچیبه سرت زدن ... ه ی... چه گلیچیرها؟! ه

 
 ایدن نیداد و گفت: ا رونیب ینیرا از ب گارشیدود سدد ارینداد ،شددهر یجواب رها
ثال من و تو خ یبرا  یذره  هیعمو !  میش ذره ابزرگه رها ... من و تو تو یلیام

 ! کیو کوچ زیناچ
 

! من چهار دیریگیازم م دمویام دیزد وگفت: عمو با حرفاتون دار یلبخند رها
 روز ! نیا یسال صبرکردم... ! برا

 
سرخش انداخت و گفت: رها ا ینگاه تلخ اریشهر صورت  شد چ نمیبه   !؟ین

 ... یکنیم کاریاون وقت چ
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 حاال تا اون موقع !-
 

سف ف اریشهر ه پرت کرد و باغرولند گفت: من ک اطیح یرا تو گاریس لتریبا تا
که  هغولیب نیتو ا یاومد یول کرد توی! کار و زندگ رهیتو مغزت نم گمیم یهرچ

 !؟یکن کاریبشه؟! که چ یچ
 

 کمک کنم ... هیبرم به فوز دیارام گفت: با رها
 

را گرفت و گفت: عمو من نگرانتم . نگران  شیبازو اریبرود که شددهر خواسددت
 ...تمیزندگ

 
 !دیام هست هیانگار نگران سرما شتریب-
 

 مراقب خودت باش. یبهت ندارم ! ول یاخم وحرص گفت: من کار اربایشهر
 
 از چه بابت؟!-
 
که  یی... کارایکه باهاشددون حشددرونشددر دار یی. ادم هازیاز بابت همه چ-
 !زنهیسر مکه ازت  یی... رفتارایکنیم
 



گفت: موندنت تو  اریتکان داد و خواست به داخل خانه برود که شهر یرهاسر
 رها ! ستیانتخابات صالح ن یدوره  نیخونه اونم تو ا نیا

 
 !؟یچ یجاخورد و گفت: برا رها

 
 نگفت... یزیچ اریشهر

 
 هیفاصددله گرفته بود را برگشددت و گفت: منظورتون چ اریکه از شددهر یقدم رها

 عمو ...
 

رها ؛ خوبم  یفهمیرها انداخت و گفت: منظورمو م یبه چهره  ینگاه اریشهر
سم  یخونه دل خوش نیا ی. مردم از ادم ها یفهمیم ندارن ! رها من نگرانم... ا

 عمو ... ! یکنیتو بوق و کرنا م ادیز یرو دار یراز
 
. حداقل ده ندازمیکار راه م هی گهید یرانیهر ا نیعمو. دارم ع ییچه بوق و کرنا-

 !دمیو دارم نجات م کارینفر ب
 

ستخر خال ینگاه اریشهر صف ب یانداخت و گفت: همه  یبه ا  شتریاونها ن
 یاونها پدرشددون سددالها ینکردند... همه  یزندگ رانیعمرشددون رو خارج از ا

 یخدمت نکرده ... هوشددمند حداقل پنج سددال سددابقه  یسددال تو ارتش پهلو
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دولت ولش کرده اون موقع که  ینیبیداشددته! اگرم م حضددور فعال تو سدداوا  و
شمند تو بورس بود فرار کرد و وقت شت  یگرفتن امثال هو ار افتاده! ازک هیهم برگ

بشه عمو؟! اونم  یکه چ یکنیرو شروک م یمیقد یباز نیا یحاال تو دوباره دار
. هنوزم هستند که به خون امثال هوشمند تشنه  تیموقع نی... تو اطیشرا نیتو ا

ست بردار. من مخالف کارتو ن شند! رها د ن سال تو لند ستی... که ب ستمیبا
 نی... اما حاال ! با ایو برگشددت یو اروم رفت ومدیصددداش درن یکسدد یکار کرد

سرش درد م سره که بدجور  شر ...  کنهیپ سه  ه ک سیروزنامه نگار تند نو هیوا
ستند... طالق گرفته ! ... رها من نگرانتم عمو!  ستیماه ن شیش شو ب هفته نام
 هم نگرانتم ! یلیخ
 

احت ر التونیمرتب کردنش گفت: خ نیبرد و ح اریشهر ی قهیدستش را به  رها
 ! زنمیگدار به اب نم ی. ب
 

ستها اریشهر صل بد نییرا گرفت و پا شید صل ف ... دوره  هیانداخت وگفت: ف
 بهبوهه! نیبعد از انتخابات ... نه االن . وسط ا یذاشتی... م هیبد یدوره 

 
ش یلبخند رها سط نم ی. پا دیزد وگفت: نگران نبا شمیشما رو و صال م ک ن ! ا
 است! گهید زیهدف من چ کنمیفکر نم زایچ نیبه ا

 



صب اریشهر ست یع شماتو ب ش الیخ هی... دلت به  یگفت: رها ... تو چ  یالپو
 یهوا یب یداره با کارها میاعتبارم زندگ تمی... موقع نمیبیخوشدده! اما من دارم م

 ! رهیم نیتو از ب
 
ن م فتهیهم ب ی... هر اتفاقدیدونیندارم ... خودتونم م یقصددد نیعمو من چن-

 یما بش ی! نگران مریالزا ماریب هیبازنشسته است.  هیشو دارم ! پدر من  یامادگ
 نداره! یباهاش کار یکار افتاده است ... کس رازیپ هیمورده ! اون 

 
 نینداره رها . هم مریاش که الزا هیبا تاسف تکان داد و گفت: ارث یسر اریشهر

درشددت از چنگت  یخونه رو با چهار تا بهانه  نیا تونهیم یفرهنگ راثیاالنم م
 ! ارهیدرب

 
 سکوت کرد. رها

 
سته از  اریشهر ساب نکن رها . من نم یدندگ کیخ  خوامیرها گفت: رو من ح

 توهم به خطر بندازم! هیخودم وپسرامو به خاطر  یگزند
 

شما پاتون رو از ا یپوزخند رها شدم که  شم . متوجه  شه . چ  نیزد وگفت: با
 !دیدیقائله عقب کش
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شرکتت باز نکن رها .. من تا جا یکرد وگفت:پا دییتا اریشهر  ییماهان هم به 
 و خودت! یجا به بعد خودت نیکمکت کردم. امااز ا ومدیکه ازم برم

 
 منتظر جواب رها باشد وارد خانه شد! نکهیبدون ا و
 

 ماگ کنار کردیلپ تاپش نگاه م یبرد . همانطور که به صددفحه  ینم خوابش
 مزه مزه اش کرد. ی، کم دییاز بخارش را بو یدستش را بلند کرد کم

 
 . کردیارامش م شهیمثل هم طعمش

 
 کنار گذاشت و بلند شد. شیپا یلب تاب را از رو رونیاز ب ییسر وصدا با
 

 . دیکشیقاب عکس ها کنار م یخانم دست پدرش را گرفته بود و از جلو هیفوز
 

 گرسنه است ! یپچ پچشان واضح نبود اما پدرش اصرار داشت : کس یصدا
 

را پا کرد  شیها یو روفرش دیپوش ینازک ریحر دشیتاپ سف یو رو دیکش یپوف
 امد . رونیو از اتاق ب

 
خواب. ب میبر ایگفت: ب زندیبچه حرف م کیکه انگار با یخانم با لحن هیفوز

 راحت باشه ... التیهمه شامشون رو خوردن . خ



 
 ؟! یهست یبه رها انداخت وگفت: تو ک ینگاه مساریکه ت ستادیپله ها ا انیم
 

 گفت : دخترته هوشمندخان. یخانم با مهربان هیفوز
 

 گفت: مگه من ازدواج کردم؟! انداخت و هیبه فوز ینگاه هوشمندخان
 

 برمش ... ی. خودم مهیزد و گفت : برو بخواب خاله فوز یلبخند رها
 
 ادتیالغر هوشددمند خان انداخت و گفت: چرا منو  یبازوها ریدسددتش را ز و

 بابا؟! من َرهام ! مونهینم
 

... تو ُرهام یسددتیگفت: تو ُرهام ن ظیو با غ سددتادیپله ها ا انیخان م هوشددمند
 ! یستین

 
 پله ها را تنها باال رفت. یو باق دیدستش را از دست رها کش و
 

 رها جان؟ امیگفت: ب یخانم با نگران هیفوز
 

 نداره ... تیبا من اصال احساس امن کنمیتکان داد و گفت: حس م یسر رها
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 پله ها را سخت باال امد و هوشمند خان را به اتاقش برد. یخانم باق هیفوز

 
که  دیکشدد شیبه گلو یبود .دسددت نیاش سددنگ نهیداد... سدد هیها تکبه نرده  رها
 ؟! یداریخانم درب اتاق را بست و گفت: شما چرا ب هیفوز

 
 به سرم زده! شما چرا؟ یخواب یمن ب-
 

خونه  نیسدددال بود ا یلی. خنطوریکرد و گفت: منم هم یخانم خنده ا هیفوز
 بود ! دهیجوون به خودش ند

 
 به سمت اتاقش اشاره زد و باهم وارد اتاق شدند. رها

 
ست و گفت: بچه ها یلبه  رها ش ساب نم یتخت ن خاله  یکنیخودتون رو ح
 !ه؟یفوز

 
را ماسدداژ داد و  شیزانو یتخت نشددسددت و کم یخانم هم کنارش لبه  هیفوز

 !یگشتیخونه است . مادر... کاش زودتر برم نیا یگفت: منظورم اهل اصل
 

 ! شدینم یزد و گفت: دوست داشتم. ول یلبخند رها
 



برداشددت و گفت: حال مادرت چطوره ؟! خوبه  شیخانم دسددت از زانو هیفوز
 الحمدالله ؟!

 
سر ... اتفاقا امروز باهاش حرف زدم. خوب  ستیتکان دادو گفت: بد ن یرها

 بود.
 

 زد و گفت: خدا رو شکر. یخانم لبخند هیفوز
 

 !د؟ینداخت و گفت: دکتر نرفتخانم ا هیفوز یبه زانو ینگاه رها
 
 . کنمیامروز و فردا م یکه ... ه شهیمادر وقت نم یه-
 

 برمت دکتر ... یکرد و گفت: غصه نخور. خودم م یاخم رها
 

 ... شهیکرد وگفت: نه تو چرا مادر . زحمتت م یخانم خنده ا هیفوز
 

خاله  یدیپدرم زحمت کشدد یهمه شددما برا نیدسددتش را گرفت وگفت: ا رها
 .هیفوز
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و  دیلپ تاپ کش شگرینما یبه صفحه  یخانم سرک هیرا برداشت و فوز ماگش
 ؟! یگفتیهمون پسره است که م نیگفت: ا

 
 خانم چرخاند و گفت: چطوره؟! هیرا به سمت فوز شگرینما رها

 
 که زن و بچه داره ! نیخانم گردنش را جلو برد و گفت: مادر ا هیفوز

 
 کرد و گفت: حاال خودش چطوره ؟! یبلند یخنده  رها

 
شددوهر نازگل من  فی... قدشددم بلنده مادر... حپهیخانم گفت: خوش ت هیفوز

 قد و باال نداره ... ! یها مادر ول هیقدش کوتاه . پسرخوب
 

 ... هیخاله فوز یخوب یلیو گفت: خ دیباز هم خند رها
 

ند هیفوز فت: ول یخانم لبخ ها ... طالق  نیمادر ا یزد و گ چه داره  زن و ب
 گرفته؟!

 
لند ب شیاز جا ردیخانم بدون انکه جوابش را بگ هیو فوز دیکشدد یا ازهیخم رها

 . یموفق باش ی... الهیسرکار بر یخوایشد و گفت: بخواب مادر فردا م
 

 .ری. شبتون بخ هیخاله فوز یتکان داد و گفت: مرس یسر رها



 
لند ب شیاز جا ردیبدون انکه جوابش را بگ خانم هیو فوز دیکشدد یا ازهیخم رها

 . یموفق باش ی... الهیسرکار بر یخوایشد و گفت: بخواب مادر فردا م
 

 .ری. شبتون بخ هیخاله فوز یتکان داد و گفت: مرس یسر رها
 

 شد ! رهیخندانش خ یشمی یرفت سمت لپ تاپ و در چشمها نگاهش
 

حلقه  یدختر فیظر یرا محکم بغل زده بود و دسددتش دور شددانه ها پسددرش
 شده بود .

 
 کردو لپ تاپ را بست. یپوف
 

شت ... به ثان یرا رو سرش شماته دار کنار تختش  هیبالش گذا ساعت  شمار 
 مسارینشسته و ت یتاب یچقدر گذشت که حس کرد رو دانستیشد ... نم رهیخ

 ! دهدیهلش م
 

 ... دیخندیم فقط
 

 بافت ... یم یبافتن مادرش
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 ... دادیرا هل م یتاب درخت مساریبرجسته بود ... ت شکمش

 
 : باالتر ... باالتر ! زدیم ادیفر جانیخنده و ذوق و ه با
 

شمها ساریبود نه ت یرا که باز کرد نه از تاب خبر شیچ جان هل دادن تاب را  م
 داشت .

 
 بود . امدهیبلند شد ، افتاب باال ن شیو رخوت از جا یسست با
 
به ارام کیانداخت ... وقت  یسددداعت نگاه به  یدوش گرفتن را داشدددت . 

 .را برداشت دشیروبدوشامبر سف یهافرو کرد و حوله  یرا در روفرش شیپاها
 

 . دیهم طول نکش قهیپنج دق کارش
 

 سرش بسته بود ... ینشست . حوله را باال یشیارا زیم مقابل
 

 !یشد یفیق ی: مثل بستنگفتیاگر بود با خنده م شمادر
 
شیبعد اه م و شکهادیک  یم نییپا شیگونه ها یمثل ابر بهار رو شی... بعد هم ا

 امد!



 
 امد . یبه زورتا سرشانه م شی... موها دیحرص حوله را از سرش کش با
 

 شیکنار چشمها کردی... دقت که م دیبه دستها و صورتش مال ینرم کننده ا کرم
قد  گذاشدددتیرا هم که کنار م شیچرو  داشدددت ، عادت رنگ کردن موها

 ! شتریب یحت دیداشت! شا دیسف یسرش مو یخانم رو هیفوز یموها
 
سورمه ا از شلوار  شد ، مانتو و  صرف  سر کیاش را تن زد ،  یسشوار من  یرو

 ... یتک رنگ سورمه ا یساده 
 
 شرکت را چک کرد . یها دیاش را برداشت ، کل یمشک فیک
 
 شده! سیدر اتاقش را باز کرد و گفت: خ مساریامد ت نییپله ها که پا از
 

 شده بابا؟! یها را از نو باال رفت و گفت: چ پله
 
 رفتن؟! یک یدونیبه صورتش انداخت و گفت: نم ینگاه مساریت

 
خانم با  هیبزند که فوز یبه شددلوار پدرش انداخت ، خواسددت حرف ینگاه رها
 !؟یداریوارد سالن شد و گفت: اوا . رها جان شما ب ازهیخم
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 چه کار کند ! دانستیبود. نم ستادهیمستاصل همان جا ا رها

 
 هم نمانده بود... یوقت گرید
 
 !ه؟یک نیانداخت و به رها اشاره کرد و گفت: ا هینگاه فوز مساریت

 
تم صبحانه گذاش دیخانم فورا پله ها را باال امد و رو به رها گفت: شما بر هیفوز

 . کنمیبراتون. من درستش م
 
 دخترته اقا . رها خانمه ... نیو گفت: ا مساریبغل ت ریدستش را انداخت ز و
 
 !شناسمیگفت: نم مسارخشکیت

 
 رفت. نییو از پله ها سالنه سالنه پا دیکش یاه رها

 
 شده ! داریخودش فقط زود ب کردیم فکر

 
 یکاسدده  دنیدهانش گذاشددت ... با د ینان تو ینشددسددت و تکه ا زیم پشددت

 مربا فرو کرد . ینان را در کاسه  یبالنگ ه*و*سش گل کرد و باق یمربا
 



خانم در اشددپزخانه حاضددر شدددد و گفت:  هیکه فوز کردیرا مزه مزه م شیچا
 .ریصبحت بخ

 
 . ریزد و گفت: صبح شما هم به خ یلبخند تلخ رها

 
 مادر؟! یاورد و گفت: مربا خورد رونیب خچالیرا از  ریخانم پاکت ش هیفوز

 
 خوشمزه بود ... یلیممنون. خ-
 

 مکث کرد و با من و من گفت: کار بابا تموم شد؟! یکم
 

 ییگفت : اره دخترم. ملحفه ها رو انداختم تو رخت شددو الیخیخانم ب هیفوز
 باال !

 
 !ه؟ینطوریا شهیو گفت : هم دیکش یاه رها

 
 ...یگفت: نه مادر. هر از گاه نشست و زیخانم کنارش پشت م هیفوز

 
شت ،  زیم یرا رو یگرد ینیس  و نان داخلش ریپن ی... کم ریش وانیل کیگذا

 قرار داد و گفت: برم صبحانه اشو بدم .
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 ؟! کارهیاب دهانش را قورت داد و گفت: اقا جواد صبح تا ظهر ب رها

 
 وگفت : اره مادرچطور؟ ستادیمقابل درگاه اشپزخانه ا ینیخانم با س هیفوز

 
صرف  ی. برا رهیتوشرکت نظافت و به عهده بگ خوامی. م دیشیاگر ناراحت نم-

 و ... یچا
 

برق زد و گفت: از خداشددم باشددده مادر. االن رفته  شیخانم چشددمها هیفوز
 شرکت . فرستمشی. برگشت الساعه م رهیو بگ مساریت یداروها

 
ره تلفنش را نوشددت وگفت: باشدده ادرس و شددما یادداشددتیتکه کاغذ  یرو رها

 .ی. مرس دینداره بهم بگ لی. اگرم تماشتونیپ
 

به دست گفت: از خداشم هست . دستت درد نکنه  ینیخانم همانطور س هیفوز
 . ینیبب ریخ یاله
 

ساریبه ت یزد و نگاه یلبخند رها سته بود انداخت و گفت:  یکه رو م ش مبل ن
 خداحافظ بابا .

 
 به صورتش انداخت و گفت: خداحافظ . زود برگرد ! ینگاه مساریت



 
 زد و از خانه خارج شد . یپوزخند رها

 
ساریبه ت یزد و نگاه یلبخند رها سته بود انداخت و گفت:  یکه رو م ش مبل ن

 خداحافظ بابا .
 
 به صورتش انداخت و گفت: خداحافظ . زود برگرد ! ینگاه مساریت

 
 د .زد و از خانه خارج ش یپوزخند رها

 
ست ی هیکرا ساب کرد وپ یدرب ش دنیشد . با د ادهیرا ح تازه  که یرعلیام نیما

 ، با عجله خودش را به ساختمان رساند. شدیم نگیوارد پارک
 

 ها را روشن کرد . یباز کرد ، مهتاب دیرا با کل یورود در
 

شغول سقف بود که ام یشمردن المپ ها م سرو کله  یرعلیهالوژن خاموش 
 ! زیشد و گفت: چه سحر خ دایاش پ

 
 زد . یلبخند رها
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 سالم.-
 
 ! هگیباال د میکشیکرکره رو م میدار گهیتکان داد و گفت: د یسر یرعلیام
 

 کرد و گفت: اگر خدا بخواد ! یخنده ا رها
 

 یتازگ شیاز شمارش برداشت ، دور تا دور را ورانداز کرد ، هنوز فضا برا دست
دهد ، چند گلدان بگذارد ...  رییرا تغ یمنش زیم یجا خواستیداشت . دلش م

مربوط به محصددول در همه جا به چشددم  یو پوسددترها ینقاشدد یدو سدده تابلو
 بخورد !

 
بود  ینداشددت و مقابل درب ورود یکه هنوز منشدد یمنشدد زیم یرا رو فشیک

 . تا اخر هفته !ریام میکن لیکادرو تکم دیگذاشت و گفت: با
 
سالم کرد ام یزن یصدا با شمها یرعلیکه  ست وگفت: ب شیچ ت کادر ایرا ب

 شد ! لیتکم
 

 مثل پنگوئن به سمتش امد ... فرشته
 

 ؟! یاومد یبا خنده بغلش کرد و گفت: تو از شوهرت اجازه گرفت رها
 



! م؟ریاجازه بگ دیرفت وفرشددته با خنده گفت: مگه با یچشددم غره ا یرعلیام
 دست منه ! رمیام یاجازه 

 
سددبک بهش  یانداخت و گفت : نترس کارا یرعلیبه ام یا خنده نگاهب رها

 باش! مونی. منش دمیم
 

تا پت و مت و بذار چپ و  نی... ! ا یچ گهیکرد وگفت: د یاخم فرشددته دو 
 باشن . من قراره معاونت باشم رهاخانم ! تیراستت که منش

 
عد چشددم به نزد ... چشددم به راه بود . نگاهش را به در انداخت ب یرها حرف-

 ساعتش دوخت !
 
 کرده بود ! رید
 

 ساعت ... مین قد
 

به دنبالش امد و گفت:  یرعلیبه سددمت اتاقش رفت ، درب را باز کرد و ام رها
 بدم! شنهادیپ تونمیمن دو سه نفر و م یدار ازیاگر به حسابدار ن

 
 .ابیگذاشت وگفت: هم حسابدار هم بازار زیم ریرا ز فشیک رها
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با صدددا فرشددته هم  یابدارچ هیگفت:  یبلند یبه سددمت ابدارخانه رفت و

 ! دیاستخدام کن
 

 بلند گفت : سپردم ! رها
 
 ! یخواستیم نویهم ایبا حرص نگاه رها کرد وگفت: ب یرعلیام
 

 مجبورم به جفتتون حقوق بدم نه؟! یعنیشد و گفت:  نهیدست به س رها
 
 بشدده! دایسددر و کله اش پ سددتیو رها گفت: دوسددتت قرار ن دیخند یرعلیام

 ! مهیساعت هشت و ن
 
 بگم ! ی: چیرعلیام
 

 بهش بزن ! یزنگ هیو گفت:  دیخودش را جلو کش رها
 
 !رتشیگیجو م هویبا اخم گفت: ولش کن بابا .  یرعلیام
 

 یبهم بگ یخوایم یزیچ هیانداخت و گفت: تو  یرعلیبه صورت ام ینگاه رها
! 



 
 لیتکم یواسدده  یخواسددتیکه م یزد و گفت: چند نفر یلبخند کج یرعلیام

 منتظرن ! خبرشون کنم؟! رونیکادر شرکت ، ب
 

 سرعت ؟! نیبا تعجب گفت: چطور با ا رها
 
نه خند یرعلیام ئن که مطم روزیوقته بهشددون گفتم. د یلیو گفت: خ دیابلها

 یشرکت راه انداز لیمی. با خودم گفتم حاال که ادرس ا هیشدم قصد کارت جد
سا شده وب  ست میهم ندار تین شون رو د شون  ارنیب ی. گفتم رزومه ها . باها

 ! گهید یکنیفوقش دکشون م ومدیمصاحبه کن . خوشت ن
 

فت : خ یسددر رها کان داد و گ عال یلیت به اون رف انی. پس بگو بیهم   قی. 
 هم زنگ بزن ! قتیشف
 
کن.  بهم اعتماد کمیدسددتمه .  نیامیکرد و گفت: رها من قلق بن یپوف یرعلیام

 ! دمی. بهت قول م ادیاون امروز م
 

را و نیکه سددرو کله اش ا دونمیم دینگران نگاهش کرد و گفت: اتفاقا بع رها
 حداقل ! شهیبفرست تو. سرم گرم م یهم که گفت یینایبشه. ا داشیپ
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شد یرعلیام ضافه کرد: تا اخر امروز با یبا  لیمشرکت تک میت دیگفت و رها ا
 ! میکنیشروک م یبشه . از فردا هم کارمون رو رسم

 
 درب اتاق رها را بست. یزد و با چشمک یلبخند یرعلیام
 

 یا یعکس دسددته جمع چیفرو کرد ! در ه شیرا در موها شیپنجه ها آشددفته
ست ه یقاب چینبود ! در ه ش زانیدور گردنش او یگریکس د چینبود ... ! د ده ن

 بود !
 

ها هم اسددم  پشدددت که بخواهد حت یعالمت و ادرسدد ایعکس   یهم نبود 
 کنجکاوش کند ...

 
 کند ! ختهیبرانگ شیرا برا ییحس اشنا یحت
 
 نبود ! زیچ چیه
 
 همه بچه ... نبود ! نیا انیم
 

 داد . هیکپشتش ت واریالبوم را بست و کالفه تر از قبل پس سرش را به د نیاخر
 

 باز شد . یبا تقه ا در



 
 خودش را جمع و جور کرد ! یکم
 

 یشددربت جلو امد و گفت : صددبحونه که درسددت و حسدداب ینیسدد کیبا  افاق
 گلوت خنک بشه . خردهیشربت رو برات درست کردم .  نیا ایمادر. ب ینخورد

 هوا امروز داغ کرده !
 
دسددت نخورده را برداشددت  یها وهیم یدسددت شیزد و افاق پ یلبخند نیامیبن

 ؟! رمیبرات پوست بگ یخوایکه . م یاتم نخورد وهیوگفت: واه مادر م
 
 کارت دارم ! نجایا نیبش ایدستش را گرفت و گفت: ب نیامیبن
 

 هی. باشدده  سددوزهیبه البوم ها انداخت و گفت: مادر نهارم م یبادلهره نگاه افاق
 ! گهیوقت د

 
شتت . اب خور سوزهینم ؟یریگفت: صبر کن . کجا م نیامیبرود که بن خواست

 ! ادهیز
 

 کار دارم ... یزد و گفت: مادر کل یلبخند پر استرس افاق
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 یکرد ، افاق به ارام زانیرا او شیتخت رساند و پاها یخودش را به لبه  نیامیبن
 کنارش نشست .

 
 به البوم ها بود ! نگاهش

 
له از صبح با انها سر وک نیامیکه بن یخودشان و دو سه البوم یمیقد یالبوها به
 ! زدیم
 
 از اول برام بگو ! گهیبار د هیگفت:  نیامیو بن دیکش یاه فاقا

 
 ... ! یبگم مادر ؟! تو پسر من ویبا بغض گفت : چ افاق

 
 ... یخاتون. معلومه که هستم. ول دونمیدستش را گرفت و گفت: م نیامیبن
 

س یول گهیگفت: د هیبا گر افاق سال بزرگت کردم...  یو اما نداره مادر...  سه  و
 تدمییقربونت برم ؟! حاال چون نزا ییو اما یچه ول گهیتر وخشددکت کردم ! د

... 
 
 امانش ندهد . هیبود تا گر یکاف نیهم و
 



باند اش چسدد نهیبه سدد اطیشددد و سددرش را بغل کرد و با احت کترینزد نیامیبن
 د !نبو نیون اها ! قرارم یکن هیگر یه نمیبش نجایا ومدمیوگفت: خاتون من ن

 
 یدار نطوریازت ا سددتمین یو گفت: به خدا راضدد دیخودش را عقب کشدد افاق

 چون یکنی... فکر مفهممیمن نم یکنیمادر ! فکر م یبر یم نیخودتو از ب
 یشیآب م یچطور دار فهممی... نم یقلبم نبود ریندادم... چون نه ماه ز رتیش

 یزدم... الهیحرف نم شدددمیالل م یمادر؟! اله یالغر بود نطوری! تو پارسددال ا
 تو رو خراب کنه! یزندگ ادیکه ب دیشنیشد نم یپسر کر م نیا

 
جا نیامیبن خدا مشددکل میزندگ یبا ارامش گفت : من ک خاتون ب به ؟!   یخرا

 ندارم...
 

 قراره... چرا شددبا یتابه ... ب یب نطوریبا هول گفت: پس چرا چشددمات ا افاق
نه  یو سددرگردون ونلیو نطوری... چرا ا یخوابینم خودت ارامش  ی؟! تو خو

شت سال ایدا سال تا  مادر  یجا قرار ندار چی... حاال هشدینم داتیورا پ نی... 
... حرف  یاتاق موند نیتو ا ی... ه یکنیالبوم نگاه م ی... ه نجایا ی... اومد

ت انصددداف ... ! تو برک ی! من بزرگت کردم بفهمم؟ینم یکنی... فکر م یزنینم
 ... یبود مونیزندگ

 
 با خنده گفت: دستت درد نکنه بودم ؟! نیامیبن
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فاق به زانو ا که  شیبا کف دسدددت  مه  بده . معلو خدا منو مرگ  فت:  زد و گ

ادم بد برداشددت  ی! چرا از حرفها ی... مادر تو که انقدر زود رنج نبودیهسددت
 ! یکنیم
 
 هیو گفت: همه اش درست. اما  دیپشت دست چرو  افاق را ب*و*س نیامیبن

 سواله ... ذهنمو مشغول کرده .
 

 .... کنهیرو دوا نم یدرد چیدور مادر .به خدا ه زیبا حرص گفت: بر افاق
 
 بپرسم؟! یذاریمصر گفت: م نیامیبن
 

 نگفت. یزیچ افاق
 
 ؟! دیفتگر لینفسش را فوت کرد و گفت: منو از کدوم پرورشگاه تحو نیامیبن
 

 یمهابا پشت سر هم فرود م یاشک ب یانداخت. قطره ها نییسرش را پا افاق
 امدند.

 
ز سوالم شدم ا مونیکرد وگفت: خاتون قربونت برم. من اصال پش ینوچ نیامیبن

 .ببخش !



 
 در طول اتاق راه رفت ! یبلند شد و کم شیاز جا و
 

 میگذاشت گفت: چرا مادر انقدر برات مهمه . مگه ما کم یفیبا هق هق ضع افاق
 ! یمن نیامی... تو بن یواست ؟! هان ؟! تو پسر خودم

 
نم بدو خوامیفقط م ی. همش درسددت . ول دونمیزد و گفت: م یلبخند نیامیبن

بوده  و جنگ یکه منو گذاشتن سر راه ... از سر فقر بوده .. از سر بدبخت ییاونا
 ! گمیم یچ یفهمی... حالل نباشم خاتون ! م دیاصال من شا ای...  ای

 
شد و گفت: خدا اون روزو ن شیاز جا ینیبا ه افاق  هیحرف چ نی... ا ارهیبلند 

 تو ... شهیتو ؟! مگه م یزنیم
 

درشددت شددد و با بغض گفت: بخدا مادر من که  شی، چشددمها دیرا گز زبانش
 گمیهم برات گفت . رو چشمم منم برات م ی... حاج دونهی... خدا م دونمینم

ته ، چند گرف شی... گفتن اون پرورشگاه تو مشهد اتمیان گرفت... ما تو رو از تهر
جوابم  دنیفهمی. دکترا نم شدمیتا بچه رو منتقل کردن تهران ... منم بچه دار نم

! اومدم پرورشددگاه مهرت به  میکرد بچه قبول کن شددنهادیکرده بودند. حاج اقا پ
 شو نگرفتم مادر... ! یپ گهیدلم نشست ... د
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شد ... لبه  شیدوباره زانوها و ست  ستها یس  یرا جلو شیتخت وا رفت . د
 صورتش گرفت ... باز به زار زدن افتاد!

 
چهارده  ی! باز که مثل دخترها نمتیمقابلش زانو زد و گفت: خاتون بب نیامیبن

سر به ن یبهشون حاج سپارمی! م یکنیم هیگر یساله دار مت کنن . غ ستیرو 
 نباشه !

 
ه با خنده گفت: بگم اول شددکنج نیامیبا تعجب سددرش را باال گرفت و بن افاق

 ...؟!یشیم یاش بدن بعد اعدامش کنن ؟! راض
 

 نکن باهام ! شمیبه صورتش زد و گفت: شوخ یارام یضربه  افاق
 
واب ج هیسددوال بود  هیاالن ؟!  یکنیم هیچرا گر یو گفت: الک دیخند نیامیبن
 دختر خوب ! یدیمچرا انقدر خودتو غصه  گهی.د
 

 یو گفت: همون روز اول که به حاج دیکش نیامیبن یگونه  یدستش را رو افاق
دوسددالشدده که ... تو که  نیگفت ا ی... حاج خوامیم نوینشددونت دادم و گفتم ا

سددبز و خوش رنگت گرفتارم کرد .  یچشددما نی... ! اما هم یخواسددتینوزاد م
 ! دمیدیشب خواب تو رو م دمیخوابیم
 



!  یوگفت: دسددتت درد نکنه منو قبول کرد دیدسددت افاق را ب*و*سدد نیامیبن
 خشکه باهات حساب کنم ؟!

 
 به من؟! یزنیحرفه تو م نیچشم و رو... ا یب یبا تشر گفت: ا افاق

 
 یحاج دونمی... نم ادمهی یزیچ هیو افاق گفت : هان ...  دیباز خند نیامیبن

 یادمخ هی... یتو حرم گم شدددده بودتو  گفتنیم ادمهی ینه ... ول ایبهت گفته 
 داشت یخانم هی... ادمهیدست پرورشگاه .اون موقع خوب  سپارهیتو رو م ادیم

تو لباسدددات  گفتی. م زدی... بلند بلند از تو حرف م دیکشددیم یراهرو رو ط
 پارهسیتو رو م ادیم یخادم هی... یزینه چ ینه نامه داشت گفتیبود ... م یونیاع

 یکه خدا رحمتش کنه ! اون موقع هم مسددئول ها یفالحت رهیدسددت همون من
... حاج مینکرد یدنبالت ... بخدا ما کوتاه انیخانوادت ب دیشا گفتنیتهران م

 اقا دو سه بار خودش مشهد رفت ... !
 
 بست و باز کرد... یا هیرا ثان شیچشمها نیامیبن
 
 نیدانسددت ... ! بار صدددمش بود در ا یبود. از بر بود . م دهیحرفها را شددن نیا

 بود ... یانیاع شیکه لباس ها نیهم ی... ! حت دیشنیچند ماه م
 

 ! گرفتیاز طال قاب م دیکوچک را با یها یدلخوش نیهم
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 یم نی! هم دیکشدد یاش خط بطالن م یشدددک حالل و حرام یکه رو نیهم
 !شدی، خسته نم دیشنیاگر هزاربار هم م ی... حت دیارز

 
بهشددت شددد ... دو سددال بعد از قدم  مونی. زندگ یارام گفت: تو که اومد افاق

سال بعدم برد تایمبار  تو خدا بهم ب سم برد ایرو داد ... چند  دت رو خو ای... ا
 ؟! ادتهی یگذاشت

 
 یحالل و حروم یکنیتکان داد و افاق اضدددافه کرد: چرا فکر م یسددر نیامیبن

اون روز و ... تو اگر...  ارهیمهمه ... اگر تو... زبونم الل ... زبونم الل ... خدا ن
بود . پر از  ریچرخه بگم ... مادر تو قدمت واسه ما خ یتو اگر .. اصال دهنم نم

کت بود. قسدددمتمون بود پسدددر من؟! تو  یکنیرو م فکرا نی... چرا ا یبر
 ...یپسرخودم

 
 مادر ... یو گفت: مال خودم دیکش نیامیبن یبه موها یدست

 
 . دیرا ب*و*س نیامیبن یشانیپ

 
 نزد... یحرف نیامیبن
 



سخت یبا اه افاق شد با ف شیاز جا یبه  سم نیف نیبلند  ت ، لک لک کنان به 
 در اتاق رفت.

 
 گفت: خاتون؟! نیامیاز اتاق خارج شود که بن خواست

 
 ... ستادیا افاق

 
 هم بگم؟! گهید زیچ هیگفت:  نیامیبن
 

 با بغض نگاهش کرد و گفت : جانم مادر؟! افاق
 
 داد و گفت: چهار تا هیرا عقب فرسددتاد و به انها تک شیکف دسددتها نیامیبن

 چسبه ! یم مهیبادمجون هم سرخ کن ! با ق
 

 یبه خنده باز شد و گفت: قربونت برم اله شیلبها یاشکش بند امد . به آن افاق
شر شمم . تو هم  ست ها ! نمیبب امیبتتو بخور. ن، رو تخم چ ست نخورده ا  باز د

 ... ! رهیگیاتاق ادم دلش م نیتو ا هی. چنی. تو هال بش رونیب ایاصال ب
 
 کارامو انجام بدم چشم. کمیزد و گفت: چشم  یچشمک نیامیبن
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و باز دفتر روزنامه ات یعنیمادر ؟!  ی: کار گرفتدیبرق زد و پرس شیچشمها افاق
 !کنن؟یم
 
 است . گهید یجا هیبا لبخند گفت: هفته نامه . نه  نیامیبن
 

 اقات ؟! شیپ یبر یخوایو گفت: نم دیکش یقینفس عم افاق
 
 .دیسرش را عقب داد و بلند خند نیامیبن
 

شان تو یکار حاج دمی. فهم خندهیجور م هیبا اخم گفت:خبه خبه ...  افاق  در 
 . یخودم سی! پسر روزنامه نو ستین

 
 !نم؟یبب یاریزد و گفت: مادر رهامو نم یسه ضربه به در چوب دو
 
چهره اش در هم رفت وگفت: چرا . چند  یخنده اش جمع شددد . کم نیامیبن

 کنن . چشم! یرفع دلتنگ کمیمادرشه .  شی! فعال پارمشیم گهیوقت د
 

مادر . چه اشددکاله.  ارشیب تایکرد و گفت: خب با اناه سیرا خ شیلبها افاق
 اونم عروسمه !

 



 اتیمادرش انداخت و گفت: چشددم . با آناه دواریام یبه چهره  ینگاه نیامیبن
 ؟! گهی.امر د ارمیم
 

فاق فت: ا یسددر ا کان داد وگ مادر. هنوز  نیت ها هم جمع کن  خرت وپرت 
 جارو بکشم! خوامیها . جمع کن م یشلخته ا

 
 رفت . رونیق باالخره از اتاق بباز به خنده افتاد که افا نیامیبن
 
تا  ایبرد دنید با باال م یکیکه دو  له ها  لب  ریو ز دیرفت ، لبش را گز یاز پ

 زد . یغر
 

 بود ! دهستایفال گوش ا ایبشنود برد نیامیبن دیترس دیبلند بگو خواست
 
 و به اشپزخانه رفت! دیکش یاه
 

شد، بن یبا تق در ست و ب یصندل یرو نیامیباز  سته بود ، لپ تاپش را ب ش ا ن
 شرمنده اش نگاه کرد. ی افهیاخم به ق

 
جلو امد ، در را پشت سرش بست . تلفن همراهش هم طبق معمول  یکم ایبرد

 ! دادیدستش بود ! بدون ان ماسماسک جان م
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 نشست و گفت: مزاحمت شدم؟! نیامیتخت بن یاجازه لبه  یب

 
 جوابش را نداد . نیامیبن
 
 ... یعنی! ...  زهیچ-
 
 . کردیخشک نگاهش م نیامیبن
 

سم رفت یاهم ایبرد ستم بپر ش ارویسراغ اون  یکرد وگفت: خوا س و که ازم ادر
 !؟یگرفت

 
 ساکت بود. نیامیبن
 

 چکتو پس داد؟! زی: پرودیآرام پرس ایبرد
 
 نگفت . یزیچ نیامیبن
 

 هم سکوت کرد ! ایبرد
 



 شددهیبزدل نگران ! هم کی. نگران بود !  کردیاش را دسددت به دسددت م یگوشدد
صورتش به هم افهیق نیهم کردیم یخراب کار شت ! ارکان  بهم  بیترت نیرا دا

 . ختیریم
 

 ! گرفتی... لبش را گاز مکردیم اخم
 

 یآن را تکان م یانداخت عصددب شیبه زانو ی! نگاه کردیرا مچاله م صددورتش
 داد .

 
 بلند شد . شیاز جا نیامیبن
 

 نیت: او گف سددتادیمقابلش ا نیامیقفل کرد سددرش را باال گرفت ... ! بن ایبرد
 ره !ندا یبه من ربط گهی! د ایبرد یسیمیخودت پاش وا یکه زد یدفعه هر گند

 
 یکنیپولو جورش م یتو گفت یباز نگاهش کرد و گفت: ول مهیبا دهان ن ایبرد

هاش  یریم ی.توگفت کردمی! من داشددتم خرد خرد جور م؟ی... خودت گفت با
 ! یحرف بزن

 
صب نیامیبن سمت کت او ایبرد یاز نفهم یع قدم  اش یبه چوب رخت زانی، به 

فت: و مقابلش گرفت و گ دیکش رونیعابربانک ب کیپولش  فیبرداشت ، از ک
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صله  گهیصاف کن ! من د یدار یبده یبرو هرچ هاتو ندارم  یگند کار یحو
سته دهنش ب ولهم اگر با پ اروی نینه حوصله اشو دارم نه کششو ! ا گهی! د ایبرد

 . پول وبده خالص شه بره ! شهیم
 

 بشه؟! یکه چ ارویبا اخم گفت: پول مفت بدم به  ایبرد
 
به م نیامیبن قدر ضددرر زد یفهمیبا حرص گفت: خو به ا یچه   یکی نی! خو

 ! یکه چقدر عقب تهیحال
 

شود که بن ایبرد ست بلند  ستش را رو نیامیخوا شت وگفت: ید  شانه اش گذا
! کارت  یبر رونیب دمی! االنم اجازه نم یتو . سددرخود اومد یایاجازه ندادم ب

 دارم ...!
 

 نکردم ... یکار گهیمات گفت: من که د ایبرد
 
 را از چنگش دراورد ! یحرکت گوش کیبا  نیامیبن
 

 زد وگفت : رمز داره ! یشخندین ایبرد
 
 .نخوانده داشت امیراباز کرد . سه پ یبا امتحان چند کد قفل گوش نیامیبن
 



 ... یکنیم یچه غلط یدار یبلند شد و گفت: هو شیتند از جا ایبرد
 
 را باز کرد .سه رقم اول شماره اشنا بود ! امیپ نیامیبن
 
 ؟! یایچرا نم-
 
 !؟ییرا باز کرد: کجا یبعد امیپ

 
 !؟یاینم ایسوم : زو زو منتظرته برد امیپ و
 
دروغ  دیکرد و گفت: پس جفتتون دار ینگاه ایگشاد برد یحرص به چشمها با
 ! دیگیم
 

 را به سمتش پرت کرد . یگوش
 

شده بود  رهیخ نیامیگرفتنش انجام نداد . مات و مبهوت به بن یبرا یتالش ایبرد
! 

 
ند تلخ نیامیبن فت: م یلبخ  سددتمخوایابروتو حفظ کنم. م خواسددتمیزد و گ

 ! رمیبگ دیتو ند یو جوون یخام خواستمیمورد ! م نیتو ا یکمکت کنم ... حت
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رفت و دو سددده کاغذ برداشدددت و به سددمتش پرت کرد و  زشیسددمت م به

که چهار تا درس  یدانشددگاه هیمهمان بفرسددتمت  خواسددتمیم یگفت:حت
 ! ینباش یکه هست ینیعقب تر از ا یبردار یتخصص

 
 ! دیهمانطور نگاهش را دزد ایبرد

 
منو  ینه که نباشم ! خو ستمیبا تاسف تکان داد و گفت: برادرت ن یسر نیامیبن

که تو بر دیکرد ناه دادم  به اون دختر پ خت من  بدب هاش خوش  یپاتوق؟!  با
 من ؟! یسقف خونه  ریز یهاتو ببر یاشی؟! که ع یگذرون

 
 لب گفت: دوستش دارم ! ریز ایبرد

 
 ایرد! به؟ی! اون ادم دوست داشتنیکه دوستش دار یدیتو به هفت نسلت خند-

 ! هیطرفت ک نیکورتو باز کن بب یچشما
 

ستم فقط ی. با هرک کنمی. هر جا رو نگاه متونمیبا حرص گفت : نم ایبرد اون  ه
ار نشد رفتم سر قر گهیشم نشد! با ده نفر د الشیخیجلو چشمم ! خواستم ب ادیم

 ... دوستش دارم! ؟نشدیفهمی... م
 
 زد وگفت: چرنده ! یپوزخند نیامینب



 
سته دیکالفه نال ایبرد سمت خالف  رونیاومده ب زیپرو ی: از دار و د .قول داده 

 نره .
 
سددر ؟! پ ایبرد یکنیم یچه غلط یکرد و با تاسددف گفت: دار یخنده ا نیامیبن

بند  هیحرفهاسدددت ! تو رو، رو  نی! دختره گرگ تر از اه؟یطرفت ک ینیبیچرا نم
شت م سه خودت؟! چ یگیم ی! چ چرخونهیانگ سمت چ ذارهیم ویوا  یکنار... 

 ؟! نویا یفهمی! م زهیپرو ی غهی؟! ارزو ص رهینم
 
 ! شهیجدا م-
 
 ... یخالصش را زد و گفت: ح*ا*م*ل*ه است ! پس بچه  ریت نیامیبن
 

ح*ا*م*ل*ه اسددت  دهیهم شددن ی! وقت زهیکالمش گفت: نه . مال پرو انیم ایبرد
 ! ستین یاصالادم بچه و زندگ زی. پرورونیاز خونه انداختش ب

 
 ؟! یمسخره گفت: تو هست نیامیبن
 

 جوابش را نداد. ایبرد
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 را پر کرد. نشانیب سکوت
 

 ! ادیباهاش ازدواج کنم. دوستش دارم .ازش خوشم م خوامیارام گفت: م ایبرد
 
در ! چرا انقا؟یبرد شدددهینم تیالگفت: چرا ح یبلند مهین یبا صددددا نیامیبن

 ... یبدبخت
 

 شده بود! جیگ ایاخر برد یبرده بود . از جمله  ماتش
 
 ! شهینم تیحرص گفت: چرا حال با
 

!  دهین مت یو منجالب یمجبور باشدده به هر بدبخت یخفه گفت: طرف وقت ایبرد
 ... ذاتش پاکه ! نهیارزو هم هم

 
 یکنیم یدار کاریگفت: چ یکنترل شددده ا یکرد وبا صدددا یخنده ا نیامیبن

و انجام داده که ت شی... پسر دختره ح*ا*م*ل*ه است. هزارتار کار تو زندگ ایبرد
 ه؟!ذاتش پاکه چون مجبور بود یگی! اون وقت م یبکن یتونیتصورشم نم یحت
 

باهاش  خوامیباز گفت: من دوسددتش دارم ... واقعا دوسددتش دارم ... ! م ایبرد
 ! میبه زندگ یبود .تو گند زد نیهم ممی... از اولم تصمازدواج کنم

 



من ؟! هان  یبه زندگ یداد و گفت: تو گند نزد رونیرا ب نشینفس سددنگ نیامیبن
 !ا؟یبرد

 
فت: تو شددروک کرد ایبرد بانیباحرص گ عث و با کار یبود شی... تو  ! منم 

ودمو ب دهیکه شددن یزی! چ نیو بهت گفتم ! هم قتینکردم .فقط حق یاشددتباه
 ! یحقت بود بدون یکر شدن من و داره ... ول یگفتم... خاتون ارزو

 
 . واقعا حق داشتم بفهمم و بدونم ! یگیباشه . قبول. راست م-
 

شکش پا یدهانش را از گلو اب ستاد و کم نییخ دو  نیا یارام تر گفت:ول یفر
ض بهت  یچیمن ه یسالم بود ی وهیب هی... تو اگر دنبال  ایفرق دارن برد هیتا ق

. ... داداشددم.. ایدختره... برد نیبا خودت بود اما ا می! تصددم یچی! ه گفتمینم
رفتارش. نه افکارش ! نه  ه... نه ذهنش . ن سددتی؟! سددالم ن یفهمیلشدده ! م نیا

 حرف زدنش!
 

 درس بخونه! خوادیبره دانشگاه . م خوادیکننده گفت: م هیتوج ایبرد
 
سته به د نیامیبن صال قبول ... اک هیتک واریخ شه ا شه... تو . بیداد و گفت: با ا

 یکن یبه مادرت ، پدرت ... خواهرت معرف لیتو فام یاریب نویا شدددهیروت م
صال ا نیا یبگ ستگ نیا یبرن از ک رمردکجایپ رزنیپ نیزنمه ! ا  یاردختر وخوا
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ره ه کا... چ هیک ستیمعلوم ن هزن نیتو؟! ا یفهمیچرا نم ای! بردز؟یکنن ؟! از پرو
 !؟یفهمیکس وکاره م یاست ! ب

 
 گفت: مثل تو! نیامیصورت بن ینگاهش کرد و ر  تو میمستق ایبرد

 
 یه بمن نی... ع یگیزد و گفت:باشدده .. باشدده ... اره راسددت م یلبخند نیامیبن

سه ب سوخت که  شیچارگیکس و کاره ! من بهش پناه دادم دلم وا سوخت ! دلم 
ادم ازدواج  نیبا ا یخوایبذارتش سر راه ! تو م ارهین ایمثل من به دن یکیپس فردا 

 ؟! اره ؟! یکن
 

 ولش کنم ! تونمیتخت نشددسددت وگفت: ح*ا*م*ل*ه اسددت ... نم یلبه  ایبرد
ظا رو درم یتو ؟! فقط ادا یفهمیولش کنم . چرا نم خوامینم که  یاریواع

ا ب ی! تو خودت رفت؟یکردیم کاریچ یمن بود ی... خودت جا یکن حتینصدد
 کردن ! تتیزد؟! همه حما یبهت حرف یکس یکرد یعروس وهیب هی

 
 یکیه*ر*ز*ه  یمنو ... زن منو با اون دختره  یآنا یمات گفت: تو دار نیامیبن
 ؟! یکنیم
 

 ! یدکر یعروس وهیب هی. تو هم با  نیامیسرش را تکان داد و گفت: بن ایبرد
 
 !ا؟یهان برد ؟! یمن بود یبا زهر گفت: مگه تو شب اول زندگ نیامیبن



 
 ینداره اما واسدده  یاشددکال یکه خودت کرد یبا نفرت زمزمه کرد : کار ایبرد

 من بده نه ؟!!
 
با  ایکرد و گفت: برد یپوف نیامیبن نامزد هیمن  بهم  شیدختر ازدواج کردم که 

با  بود ...  قدش بهم خورده  بود ! ع نه  هیخورده   هیدختر ازدواج کردم 
جا یف*ا*ح*ش*ه   داریلیب زیم یکه رو نهیخالفش ا نیکتریکه کوچ ییهر

...  انج ای! برد ارهیرو درم یغ*ر*ب* ی*س* *وهاید* ی! ادا ادیاطوار م
 . داداشم....زمیعز
 

 . نیامیبن ستمی: من برادرت ندیکالمش توپ انیم ایبرد
 
 م !من هست ی. تو نباش . ول یستینگاهش کرد و گفت: باشه ... ن نیامیبن
 

 ایردب راهنیپ بیج یتخت افتاده بود را برداشددت و تو یکه رو یشددتاب کارت
 کن ! خب؟! هیتسو ارویگذاشت و گفت: برو با اون 

 
 . کردیبا اخم نگاهش م ایبرد
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ش یقینفس عم نیامیبن شگاهتون فرم مهمان بگ دیک ... ریو گفت: بعدم برو دان
 !دنیه متابستون دارن ارائ یبرا یمعمار یدو تا واحد تهران دروس تخصص

 
 همچنان ساکت بود ... ایبرد

 
 چیه ههفت هیهفته مهلت بده ... خب؟!  هیکنارش نشست و گفت: بهم  نیامیبن

 نکن. باشه؟! یکار
 

 بشه؟! یزد : که چ البیبرد
 
 شهی! نم؟ینتوی؟! م یباهاش ازدواج کن یتونیگفت: با بچه که نم ریناگز نیامیبن

 ! کنهی... خاتون بفهمه سکته م
 

چکه  نیامیبن قهیکه از شددق یانداخت . رد عرق نیامیبه صددورت بن ینگاه ایبرد
!  ایاون بچه سددقط بشدده... تا مثل من نشدده برد دیرا دنبال کرد و گفت: با کردیم

 !گم؟یم یچ تهیحال
 

باشدده  ونتیتو زندگ زیپرو یگفت: بچه  نیامیاب دهانش را قورت داد و بن ایبرد
 . کنهیم اهیروزگارتو س ادیم زی. خود پرو شهینابود م یهمه چ

 
 نزد. یحرف ایبرد



 
 هفته بهم مهلت هی. فقط  کنمیرو درسددت م ینرم تر گفت: من همه چ نیامیبن

 بده !
 

 نزد ... یحرف ایبرد
 
 هفته ... هیو گفت: خب ؟!  دیصورتش کش یدستش را رو نیامیبن
 

 ملتهبش نگاه کرد و گفت: یشدمی یبه صدورتش نگاه کرد ... به چشدمها ایبرد
 ؟؟؟ یبزن رابمویز یخوایباز م ایبهش برسم؟!  یکنیکمکم م

 
 یکار چیهفته ه هی! فقط  کنمیزد و گفت : باشه کمکت م یلبخند سرد نیامیبن

 نکن . قراراالنتم باهاش کنسل کن !
 

 !رون؟یب شیاز خونه بنداز یخوای: م دینگران پرس ایبرد
 

 بلند صدا زد : پسرا نهار اماده است ... خاتون
 
انداخت و گفت: نه ... چه کار باهاش دارم !  ایبه صددورت برد ینگاه نیامیبن

 . نگران نباش! دهیخبر م زنهیاگرم بندازمش... بهت زنگ م
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 بشه؟! یهفته قراره چ هی نی... ای: پس چ دیکنجکاو پرس ایبرد

 
 !؟دیخورینهار نم ونیباز گفت: اقا خاتون

 
 ....میکنیبعد صحبت م میبر ایکالفه گفت: ب نیامیبن
 

گفت: راسددتشددو بگو . تو چرا انقدر راحت کوتاه  ایبلند شددود که برد خواسددت
 !یاومد

 
ادم سر  نمیبب خوامی. مومدمیخشکش را باز کرد و گفت: کوتاه ن شیلبها نیامیبن

 !فهممیهفته م هی نینه . تو ا ایبه راه شدن هست 
 

. دینوشیگل م دیگیدر اتاق را باز کرد و گفت: دو تا برادر چه خوب گل م خاتون
 .زنمیدو ساعته دارم صداتون م

 
چسددباند و گفت: بحثمون گل انداخته بود. متوجه  شیبه لبها یلبخند نیامیبن

 ... مینشد
 

 به آرزو بود ! امیکه مشغول نوشتن پ ختیرا بهم ر ایبرد یموها
 



. ! به صورت قرمزش.. کردیق خاتون نگران نگاهش م... افا دیکش یقیعم نفس
 تر  تر  شده اش ... یبه لبها

 
 به خون نشسته اش ... ! یگر گرفته و چشمها یگونه ها به
 
 اش ! یشانیپ یدو سه قطره عرق رو به
 

 ... خواست بپرسد ...رونیب زدیرا بر شیها ینگران یهمه  خواست
 

 ! یبه نگاه خاتون لبخند زد. .. سرد ... تلخ ... مصنوع نیامیبن اما
 

 بود که طرز نگاه افاق را عوض کند ! یعیطب یانقدر اما
 

: مادر را گرفت و گفت نیامیبن یکه افاق بازو دیرا بشددو شیرفت دسددتها ایبرد
 د؟یدعوا کرد

 
 نه ... چطور مگه؟-
 

 گفت: اخه ... یبا نگران افاق
 

http://www.roman4u.ir/


 .ستین یطور-
 
اش فرو کرد .  یگرم کن سورمه ا بیتلفن همراهش ، دستش را در ج یصدا با

 بود . یرعلیاورد . ام رونیرا ب یگوش
 

 قرار گرفت . زیم پشت
 
 ؟یهست یگفت: معلومه کدوم گور یبلند یبا صدا یرعلیام
 
شت نیامیبن شقابش را پر از برنج  یسبز یم شت و افاق با ذوق ب به دهانش گذا

 کرد وگفت: خونه!
 
 گفت: کدوم خونه؟ من که االن جلو خونتم. در وباز کن ! یکفر یعلریام
 
 !میبرگرداند و گفت: نه خونه پدر یترب را به سبد سبز نیامیبن
 

 نماند. یمخف نیامیبن دیزد که از د یپوزخند درشت ایبرد
 

فاق جا یکم یرعلیرفت و ام یچشددم غره ا ا فت : تو امروز  قرار  ییارامتر گ
 !؟ینداشت

 



شت و بن یسه تا بادمجان رو افاق اد با چنگال به جانشان افت نیامیبرنجش گذا
 وگفت: نه چطور؟

 
 رفت ؟! ادتی. تو نیامیبن-
 
 !و؟یچ-
 

 کردمادر ... خیلب گفت:  ریو ز دیخودش هم کش یباالخره برا افاق
 
شه؟! بن ادتی شهیبا داد گفت: مگه م یرعلیام  یایب یواخیواقعا نم نیامیرفته با

 دختره بدجور از دستت شکاره ! نی؟! ا
 

 ! امیم گهیساعت د کیزد و گفت: باشه .  یمصنوع یلبخند
 
 . نیگزیدنبال جا گردهیداداش ! طرف داره م خوادینم گهید-
 
 .امینم یاک-
 
 گرو گذاشتم برات ! شیمن دو ساعت ر نیامیبا حرص گفت: بن یرعلیام
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 ! امیم گهیدو ساعت د یاک-
 
 یدیسددکتم م ی! باور کن دار یدیسددکتم م یدار نیامیبن با لج گفت: یرعلیام

... 
 
 یجات خال دهی. نهارمو بخورم اومدم ! افاق خاتون زحمت کشرسمیباشه . م-

... 
 
 قطع کرد ! یرعلیام
 

اره .  تو درست کنه ! یبارم برا هی گمی.باشه م مهیرا کامل کرد و گفت: ق حرفش
 . قربانت خداحافظ! نمتیبیباشه . م

 
 گفت: باالخره تموم شد!بخور مادر از دهن افتاد ... یبا دلخور افاق

 
ت دوغ برا ایانداخت وگفت: برد ایبرد یدست نخورده  یبه غذا ینگاه نیامیبن
 !زم؟یبر
 

 را باال اورد ... سرش
 

 انداخت ... نیامیبه صورت بن ینگاه



 
! و ؟ت یخوری: مادر چرا نمدیجفتشددان رد و بدل کرد و پرسدد نیب ینگاه افاق

 !یکه دوست داشت ینیزم بیس مهیهم سرخ کردم ... ق ینیزم بیبرات س
 

 گذاشت ... نیامیرا کنار بن وانشیل ایبرد
 
که  ینیو ح ختیر وانشیدر پارچ در ل دیسددف ی هیاز ما یبا ارامش کم نیامیبن
 گفت: نوش جان ! دادیم ایرا به دست برد وانیل

 
 نزد . یحرف ایبرد

 
 کرد ! شیرا گرم بشقاب غذا سرش

 
 شددانه اش یلپ تاپ را رو فیپار  کرد ، ک یکاج ی هیسددا ریرا ز لشیاتومب

 از قفل بودن درها به سمت ساختمان راه افتاد. نانیانداخت و بعداز اطم
 

 باز بود. مهین دیرس یبه درب ورود قهیاز پنج دق بعد
 

 به آن زد و در را باز کرد . یا تقه
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 را !و نینشسته بود جلو رفت وگفت: از ا یزیفرشته که پشت م دنید با
 

ش شد دست مانع یبا اشاره  نیامیزد و خواست بلند شود که بن یلبخند فرشته
 ! عروسم چطوره؟!؟یو گفت: خوب

 
 . عروستم خوبه !یو گفت: خوبم مرس دیبلند تر خند فرشته

 
 شد؟! یه چگذاشت و گفت: اسمش باالخر زیم یرا لبه  فیک نیامیبن
 

و  سایسه تا اسم موندم . آوا و آتر نیاش انداخت وگفت: ب ینیبه ب ینیچ فرشته
 ! لدایه
 
 ! ادیاسم بذار به رهام ب هیو گفت:  دیکش یهوم نیامیبن
 
به  هم یلیگفت: رها چطوره؟! اتفاقا خ یارام یاز پشت سرش باصدا یرعلیام

 ! ادیرهام م
 
 دیرها اسم دختر خودمه ! اسم عروسم با گهیزد و گفت: نه د یشخندین نیامیبن

 ! انیو رهام ! بهمم م لدایخوبه ! ه لدایه نیتک باشه ... هم
 
 ؟! دمیمن دختر به تو م یدونیکرد و گفت: از کجا م یاخم یرعلیام



 
فت: پسددر توکه نم یرعلیهلش داد و ام نیامیبن  یایب یخواسددتیبا حرص گ
 !؟یبزن دیزنگ نبا هی! یگفتیم
 
انجام بدم تو خونه انجام دادم. حاال  نجایا خواسددتمیکه م یگفت: کاراخم  با

 هست ؟!
 
 !؟یگفت: ک جیگ یرعلیام
 
 زد وگفت: دخترم! یشخندین نیامیبن
 
 زد و گفت: تو اتاقشه . یلبخند یرعلیام
 
 کردمیشا متو رو تما یتو شرکت خال ومدمیفاصله گرفت و بلند گفت: م نیامیبن

 ؟!
 
 در را باز کرد. یبه در اتاق زد و به ارام یتقه ا و
 

 نشسته بود . زیم پشت
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 یم هامعل هیاش شب افهیق یسورمه ا یو روسر یمشک ییکائوچو نکیع کی با
 بود ! رستانیدب یاضیو ر کیزیخشک ف

 
 سالم کرد . ناچارا

 
 تکان داد . ینگاهش هم نکرد اما سر یحت رها

 
 نتونستم سر وقت حاضر بشم! دیجلو رفت و گفت: ببخش ارام

 
صفحه  رها شکل رهیخ شگرینما یهمانطور که به   هین م ستین یبود گفت: م
 کردم ! دایپ نیگزیجا
 
 کرد و گفت: جدا ! چه خوب. کیرا بار شیچشمها نیامیبن
 

و گفت: البته اگر شما کارتون اماده  دیبه عقب برود که رها لبش را گز خواست
 !نمیبب دمیم حیاست ترج

 
 ! دینیرو بب نیگزیارام به عقب رفت و گفت: بهتره همون کار جا نیامیبن
 

 مدونستیگفت: اگر م یبلند مهین یاز اتاق خارج شود که رها با صدا خواست
 هی نجای! درسددته ا دیفرمودیم دیکن یبا من همکار دیکه از اول قصددد نداشددت



ست ... اما من به خودم اطم  نیدارم ! فقط چند روز اول به ا نانیشرکت نوپا ه
 منواله !

 
ستگ نیامیبن ستش را از د شل کرد و گفت: من تو خونه چند تا طرح  ی رهید در 

 !امینشده ب لیتا کادر شرکت تکم دمیند ازیزدم ! ن
 

 ارام شد... رها
 

 ماند! یم حداقل
 

 !نم؟یبب تونمیاش جا به جا شد و گفت: م یصندل یرو
 
 پ تاپه.ل ی! تو ستیفلش ن ینشست و گفت: تو زیمبل کنار م یرو نیامیبن
 

 نشست نیامیمبل سمت راست بن یرا دور زد ، رو زیبرخاست . م شیازجا رها
! 

 
 . دیایباال ب دیطول کش یکم شگرینما ی صفحه
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صو رها شمش به ت ست نگ یم اهیس شگریبود که در نما نیامیبن ریچ اهش توان
 را لعنت کند ! یتکنولوژ خواستیکند ... صفحه که روشن شد دلش م

 
 پسربچه بود ... کیصفحه عکس  بکراند

 
 بود . نیامیبن یبچه که انگار کوچک شده  کی

 
 گفت: پسرتونه؟! یارام به
 
 را باز کرد . یویسرش را تکان داد و درا نیامیبن
 

 !نهیریلب گفت: چقدر ش ریز رها
 

انداخت . پوسددت دسددتش... فرم  نیامیبن ی دهیکشدد یبه انگشددتها ینگاه رها
 ! شیانشگت ها یمردانه 

 
 !شهیشروک م نجایچند عکس را باز کرد و گفت: از ا نیامیبن
 

به رو دیخودش را عقب کشدد نیامیخم شدددد . بن رها رها  یو لپ تاپ را رو
 گذاشت !

 



 ریاش را درگ ینیب یتمام سددلول ها نیامیبه عکس ها نبود ... عطر بن حواسددش
 کرده بود .

 
 یاز عکس ها گفت: خوبه ! اما کاف یشددتریب میاز چند لحظه و رد کردن ن بعد

 . ستین
 
اسددت . اگر من  هیدر حد طرح اول نایبه رها انداخت و گفت: ا ینگاه نیامیبن

 محصوالت رو بدونم ! ستیل دیباشم .. با غاتیقراره مسئول تبل
 

 برگشت . زشیبلند شد . به سمت م شیاز جا رها
 

ست بن یصندل یرو ش  کار هم با من یایگفت: در مورد حقوق و مزا نیامیکه ن
... یصحبت  نشد خانم 

 
 را بست و باز کرد ... شیچشمها

 
 امد ... ینم ادشی

 
 !ییهوا گفت: خانم رضا یب
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 هستم ! یکرد: راز حیبراق تصح رها
 
ق کرد و گفت: منظورتون از حقو یگردنش را خم کرد و رها پوف دییبا تا نیامیبن

 ثابت؟! ایهست  یدرصد
 
 ! یزد و گفت: ثابت به انضمام درصد یلبخند خشک نیامیبن
 

 نجایو گفت: ا دیرا درهم قالب کرد و خودش را به جلو کشدد شیپنجه ها رها
 نگه دارم ! یشما رو راض کنمیم ی. اما من سع سهیتازه تاس

 
 با کدوم "ز" ؟! قایشد وگفت: دق رهیرها خ یدر چشمها میمستق نیامیبن
 

 ... من متوجه منظورتون نشدم ! دیگفت: ببخش جیگ رها
 
 " !با کدوم "ز دمیپرس ؟یراز ای یزد و گفت : راض یلبخند محسوس نیامیبن
 

 گهیبهتون وارد نشدده ! د یضددرر دمیو گفت: جالب بود . نه قول م دیخند رها
 "ض" ضرر مشخصه نه ؟!

 
 چپ انداخت . یراستش را رو یسرش را تکان داد . پا نیامیبن
 



اش انداخت و شددلوار کتان کرم  یاسددپورت قهوه ا یبه کفش ها ینگاه رها
 نیامیاش ... بعد هم چشددمش دوباره به صددورت بن یخاک راهنیرنگش ... پ

 اسپورت و جوانانه اش را دوست داشت ! پیشد ... ت رهیخ
 

بانش ها یرا رو ز قراره مقدمات فروش  یوگفت : شددرکت راز دیکشدد شیلب
 رو فراهم کنه . قرارداد یخارج مهین یکمپان کی یو بهداشت یشیمحصوالت ارا

 رزیقبل از ورود ت خوامی. ممیها بسته شده ... اماهنوز محصوالت رو وارد نکرد
سترها ونیتلوز یغاتیتبل ضمن ا یو پو شه.  با  یلینکه من خیمورد نظر اماده با

 غاتیندارم. برام مهمه که حتما تبل ییاشددنا لبوردیب یدر اجاره  رانیا طیشددرا
 درموازات هم باشند ! یونیزیو تلو یرونیب

 
 !نم؟یبب و ستیل تونمیرا باال داد و گفت: خوبه. م شیابرو یلنگه  کی نیامیبن
 

 نبود ! یزیراباز کرد ... چ زشیم یبا هول کشو رها
 

 بود. یدوم خال یکشو
 

شو کرد  دایبرگه در کاور را پ کیباالخره  شیتفت یسوم را باز کرد بعد از کم یک
. 
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 ارد بشه !و یکه قراره به زود هیمحصوالت ستیل نایداد و گفت: ا نیامیرا به بن ان
 
رو  ونیزیپخش در تلو تیتکان داد و گفت: فقط سدده مورد قابل یسددر نیامیبن

 مو ! یوب کننده و نرم کننده داره ! ضد افتاب و مرط
 

ندان د یکننده  دیو گفت: ژل سف دیجلوتر کش یچرخ دارش را کم یصندل رها
 هم هست !

 
 .... یبه عبارت شهیچهار تاش م یبرا زریت-
 

خش پ زریت کیگفت: هرچهارمورد رو قراره تو  نیامیکالم بن انیبا ابهام م رها
 ؟! دیکن
 
شمها نیامیبن شتم هز ریرا گرد کرد وگفت: خ شیچ دا و ص میتا ی نهیخانم! دا
 !گرفتمیرو درنظر م مایس
 

 به مجوز هست؟! ازین یلمبرداریف ی: برادیزد و پرس یلبخند رها
 
 و شددنیمی! من ان رزهیبه دردسددرش نم یتکان داد و گفت: ول یسددر نیامیبن
!  شددهیم ییهم صددرفه جو یاضدداف یها نهیدر هز ینطوری! ا کنمیم شددنهادیپ



 ی هی! کرا دیاز حقشون دستمزد بد شتریب گریبه چهار تا ناباز ستین ازیحداقل ن
 !نطوریو صدابردار هم هم لمبرداری. فشهیهم کنسل م یخال یفضا

 
 ! ستین یمصنوع کمیوگفت: چه خوب. فقط بنظرتون  دیکش یهوم رها

 
رها گذاشددت و  زیم یبه برگه انداخت و ان را رو یبار اخر نگاه یبرا نیامیبن

 اش کنم . فعال درمورد پوسددترها ادهیپ دی! با هیعیکه تو ذهنمه طب یزیگفت: چ
 ! میکنیو ساخت صحبت م زریبعد راجع به ت میوعکس ها به توافق برس

 
 است . دهی. ذهن شما پر از اهیرا خفه کرد و گفت: عال جانشیه رها

 
 نگاهش کرد و گفت: ممنون ! میمستق نیامیبن
 

گان بن ریز رها فت: برا یکم نیامین جا کرد و گ به  جا  قرارداد و  یخودش را 
شته و ام یفرم ها لیتکم سئول نیکمک بخوا یرعلیالزم هم بهتره از فر  تشی. م

 رو به اونها سپردم!
 
 !یو امجد یروزیاصالح کرد: پ نیامیبن
 

 د؟یگفت: ببخش جیباز گ رها
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سم کوچکارکنا یزد و گفت: قراره همه  یپوزخند نیامیبن صدا  کینتون رو با ا

 !د؟یبزن
 

 یا. اقدونسددتمیفرشددته رو م یلیزد وگفت: نه ... فام یلبخند پت و پهن رها
 .دیکه گفت ی.مرسیامجد

 
اشدده که ب یا گهیامروز کار د یبلند شددد وگفت: فکر نکنم برا شیاز جا نیامیبن

 بتونم انجام بدم !
 

 ! دیوگفت: ممنون که اومد دیکش یقینفس عم رها
 
 ! کنمیرا باال داد و گفت: خواهش م شیابرو یتا کی نیامیبن
 

 در کنار هم یخوب یهمکار میبتون دوارمیوگفت : ام سددتادیبه احترامش ا رها
 !میداشته باش

 
 من هم !-
 

 !ع؟یبد یاز اتاق خارج شود که رها بلند گفت : اقا خواست
 



 نگاهش کرد. نیامیبن
 

: اسددم دیبماند ارام پرسدد یمخف شیشددد تا لرزش دسددتها نهیدسددت به سدد رها
 داره ! یبانمک ی... چهره  یبپرسم؟! از سر کنجکاو تونمیپسرتون رو م

 
 رهام !-
 

 ! هیداد وگفت: چه اسم خاص و تک رونیب نهینفسش را مرتعش از س رها
 
 ... ی! به معن یمیلب زد : و البته قد نیامیبن
 

ست ناپذدونمیشو م یکالمش گفت: معن انیم رها شک سماری!  ص ی! از ا  لیا
 شاهنامه است !

 
 ! دیاهل شاهنامه باش دیزد و رها گفت: پس با یلبخند نیامیبن
 
 تو ذهنم هست ! شهیاسم هم نی... تو ذهنم بود . ا یلینه خ-
 

درب را باز کرد وگفت: روز خوش خانم  نیامیاب دهانش را قورت داد و بن رها
 ! یراز
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 یاقا ندیایما هم خوش. فرداسددر وقت بگردنش را دراز کرد وگفت: روز شدد رها
 ....! عیبد
 

 بسته شد ! در
 
ستیم دیبع شن یصدا نیبا ا یحت دان شد که زود ب دهیگرفته  که بفهمد  ! دیایبا

 قرار است ! یتاب و ب یچقدر منتظر فرداست ... که چقدر ب
 

ست شته و ام خوا شته رو به ام یخداحافظ یرعلیاز فر بگم  گفت: ریکند که فر
 بهش؟

 
 ؟! ویرا باال داد و گفت: چ شیابروها نیامیبن
 
 امروز چندمه؟! یدونیو گفت: نم دیکش یقینفس عم یرعلیام
 
 یچه روز دانسددتیامروز چندم اسددت هم م دانسددتیاخم کرد هم م نیامیبن

 : چطور؟!دیحال پرس نیاست با ا
 



بان نارنج یمکعب مربع مخمل یجعبه  هی فرشددته  نیامیمقابل بن یقرمز با رو
 یریگبراش ب یزیچ نیهمچ هی یخوایسال بعد م یگذاشت گفت: پارسال گفت

! 
 
 نگاهش به جعبه بود ! نیامیبن
 

شته سه ماه بعد که بهم گفت فر سال  دمشیخر یادامه داد : همون دو  سه ام ! وا
 ؟! ادتهی شیخواستیم
 
 بود ! ادشی

 
شته سمت لبه  فر سال تا ا زیم یجعبه را به  سال خهل داد و گفت: از پار  یلیم

 عوض شد... ! زایچ
 
 زد و جعبه را برداشت . یلبخند نیامیبن
 

 . ندیواکنشش را بب خواستیزوم کرد . م نیامیبن یرو فرشته
 
 جعبه را باز کرد ... نیامیبن
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 وپال  ماه و ستاره بود ! ریزنج
 

ام تولد ره یاش شددد ... گردن فرشددته در مهمان فتهیشدد یبود که آنا به آن یهمان
 ! کردیم فیاز ان تعر رفتیو راست م رفتیبود و چپ م دهید
 

 قول امسال راداده بود ! پارسال
 
 که نرفته! ادتیامروز سالگرد ازدواجتونه ! -
 
 بست . یجعبه را تق نیامیبن
 

شت و گفت : خودت بعدا ا زیم یرا تکان داد ... جعبه را رو سرش ده ب نویگذا
 به آنا ...

 
 !نیامیگفت: بنبلند شد و  شیاز جا فرشته

 
 ؟یندار یگفت: تو با من کار یرعلیبا اخم رو به ام نیامیبن
 
 !امیباهات م نییتکان داد و گفت: چرا تا پا یسر یرعلیام
 
 رو به فرشته گفت: خداحافظ. نیامیبن



 
سر بن نیامیبن نکهیجعبه را بدون ا یرعلیام شت  شت و پ شود بردا  نیامیمتوجه 

 از دفتر خارج شدند .
 

 حرف نزدند . چکدامشانیاسانسور ه در
 
 هم پشت سرش... یرعلیام داشتیقدم برم نشیبه سمت ماش نیامیبن
 
 برف پا  کن با حرص انها را برداشت . ریز یغاتیچند تراکت تبل دنید با
 
ست ، بن یرعلیام ش شت فرمان قرار گرفت و گفت: چ نیامیکنارش ن دنبال  هیپ

 !؟یمن راه افتاد
 
شت وگفت: م یجعبه را رو یرعلیام شتبرد گذا ادم  یسراغ انا مثل بچه  یریدا
هشددت  یجمله بگو سددالگردمون مبار  ! مثل همه  کیبهش ! تو  یدیم نمیا

 سال گذشته !
 
 نزد. یحرف نیامیبن
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صت یخونه  هیکه تو  هیرفته آنا همون ادتیگفت: تو  ظیبا غ یرعلیام  یمتر ش
ه و تحمل کرد ؟! پا ب ینیماش یو ب ینیکرد... چهارسال اجاره نش یباهات زندگ

 انصاف نباش ! یخدا انقدر ب یپات کار کرد ! محض رضا
 
 ! یآنا افتاد ادیشده  ینگاهش کرد و گفت: االن چ نیامیبن
 
 !یمحضر و اون رفته و تو نرفت ایب یگفت میخبردار-
 
 ! یا افتادآن ادیشده  ینگاهش کرد و گفت: االن چ نیامیبن
 
 !یمحضر و اون رفته و تو نرفت ایب یگفت میخبردار-
 
 ! چهیپیخبرا زود م-
 
سه ا ذارهیو م زیکالفه گفت: اگر همه چ یرعلیام شته وا ست فر ه به ک نهیکف د

 گوش تو برسونه !
 
 باز در قالب سکوتش فرو رفت. نیامیبن
 
رو . با رها صددحبت  هیقضدد یگفتیبهم م روزیکلمه د کیادامه داد :  یرعلیام
 ! کردمیم



 
 !شناسن؟یکرد و گفت: آنا و رها همو م کینگاهش را بار نیامیبن
 
 جا خورد و گفت:نه . چطور؟! نیامیاز سوال بن یرعلیام
 
 ! ستیمگه دوست فرشته ن-
 
ست انا که  یرعلیام ست . دو ست فرشته ا اب دهانش را قورت داد و گفت: دو
 ! ستین

 
 !شناسن؟یچند وقته همو م-
 
 ا؟یگفت: ک جیگ یرعلیام
 
 رها و فرشته!-
 
ستا- رو گم کردن  گهی... رها که رفت لندن همد یان . هم محله ا یمیقد یدو

ما !  یکردن و بعدم که رها اومد عروس دایپ گرویدوباره همد سبو ی... بعد تو ف
 .ی! مگر تو همون عروس دهی... ند شناسهیآنا رهارو نم یول
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 سرش را سمت ساختمان چرخاند و گفت: خوبه ! نیامیبن
 
 خوبه؟ شینگران گفت: چ یرعلیام
 
 رسددهیمشددنگم نم سییمن به گوش ر یبا خنده گفت: که کل امار زندگ نیامیبن

 خوبه !
 
 ! یاومد ریانقدر د ینکرد یزد وگفت: کار خوب یلبخند یرعلیام
 
 ! امیب خواستمینم-
 
 ! یپس اون همه طرح زدرا گرد کرد وگفت:  شیچشمها یرعلیام
 
 بود لوگوش عوض کردم فقط ! گهیشرکت د هیمال -
 
اد و د هیتک یصددندل یسددرش را به پشددت نیامیمات نگاهش کرد و بن یرعلیام

 ! ریکردم ام ریگ یلیگفت: خ کردیهمانطور که به روبه رو نگاه م
 
 کجا؟!-
 
 و آنا ! ایخاتون و برد نیب-



 
 !شهیشانه اش گذاشت و گفت : درست م یدستش را رو یرعلیام
 
شکل تازه داره ... آنا هم  هیهر روز  ای... برد کنهیم تیخاتون و اذ هامیریگیپ- م

 ... به فرشته گفته ؟!
 
 !و؟یچ-
 
 رو ! یاحسان فرح بخش نام یماجرا-
 
 !زونهیهمکار او هیزد وگفت: از بابت اون نگران نباش !  یلبخند یرعلیام
 

 زد ! پوزخند
 
 یندویانداخت و گفت: م یرعلیبه صددورت خونسددرد ام ینگاه یتفاوت یب اب

 منو دارن ! اال خودم ! یهمه خبر زندگ نکهی... اریبده ام شیچ
 
شت و ح یانتخابات یتراکت ها یرعلیام شان م ینیرا بردا فت: گ کردیکه نگاه

بشه  یدوباره راض یخوای... حاال هم اگر م ی! تو طالقش داد یخودت خواست
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 مشیتقد ی! دو دسددت یبهش بد یجعبه رو ببر نیمحضددر بهتره ا ادیو باهات ب
 کن !

 
 چپ چپ نگاهش کرد. نیامیبن
 
ها را سددمت بن یکی یرعلیام  یتو طراح نویگرفت و گفت: ا نیامیاز تراکت 

 نه ؟! یکرد
 
 ؟! یدیاز کجا فهم-
 
شددعارش ... از  نیاهنگ ییبا اخم گفت: از خاص بودنش ! از واج آرا یرعلیام

س ی هیزاو همه  نیاش ... بعد از ا نهیپس زم یزی! از رنگ ام یکه انداخت یعک
 ! رمیبم دیبدم با صیتو رو تشخ یسال نتونم کارا

 
وسددتر پدر زنت پ بیواسدده رق یگفت: پسددر تو رفت یبلند مهین یبعد با صدددا و

 ؟! آره ؟! یکرد یطراح
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 



با حرص تو یرعلیام له کرد ...  پرتابش کرد  نیامیصددورت بن یکاغذ را مچا
!  نیامیبن یکنیم خوادیدلت م یبگم ! هرغلط یبهت چ دونمیوگفت: واقعا نم

 پسر ! یکنیم یباز ریبا دم ش ی... چرا داریکارا دار نیتو چه کار به ا
 
 نزد . یحرف نیامیبن
 
ست یرعلیام ش یشانیبه پ ید ! زده به  یشد وانهیتو د نیامیو گفت: بن دیاش ک

 سرت ...
 
 ! ریام ینگران یخودیب-
 
 .کردندیاتش شده بود ... انگار داشتند سرخش م یمثل اسپند رو یرعلیام
 
 ! ریام ینگران یخودیب-
 
 .کردندیاتش شده بود ... انگار داشتند سرخش م یمثل اسپند رو یرعلیام
 

فت: بن یحرصدد کار رجیپدرزنت ا یتا وقت نیامیگ مه   یالبرز بود قبول... ه
فت دولت یپارت هی یکردیم ما االن ن یداشددت یگردن کل !  نیامیبن یسددتی... ا
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 روزنامه نگار پر سددر هی!  نیامیبن یسددتی... شددوهر دخترش ن یسددتین شیچیه
 که ... یا هیتو حاش یوصدا

 
کالمش خشک گفت: که دفترهفته نامشو گل گرفتن ! دهن نوشته  انیم نیامیبن

باز بهم  یهسددت که خودم بدونم و تو بخوا یا گهید زیم گل گرفتن ! چهاشدد
 !؟یگوشزد کن

 
ست رو  دمیکه من د یاون آدم نیامیبا حرص گفت: بن یرعلیام شناختم تو د و 

که  یا هنی! با اون ک کنهیو کارتو تموم م دوزهیپاپوش برات م هی یدخترش بذار
 اون از تو داره !

 
 ؟! یشینم ادهیو گفت: پ دیکش یقینفس عم نیامیبن
 
به  یکنیخدا به خودت فکر نم یمحض رضددا نیامیاشددفته گفت: بن یرعلیام

 !گم؟یم یچ یفهمی! م نیامیفرستن بن ینم یپسرت فکر کن. تو رو هر زندان
 
 نیاسدده او ییچه کارا گهیگفت: راسددتشددو بگو د یرعلیزد و ام یلبخند نیامیبن
 تو ستادش؟! ی؟! نکنه رفت یفر کرد یعل اروی

 
 چهار تا عکسه ! پولشو الزم داشتم! نینه نرفتم. فقط هم-
 



 ! یگفتیناموس م یبه من ب یخواستیبا حرص گفت: تو پول م یرعلیام
 
 گردنبند چقدر شد ؟! نیا ی: راستدیگفت و پرس یهان نیامیبن
 
شت کرد و گفت : پولتو بذار تو ج یرعلیام نفهم !  ی کهیمرت بتیپنجه اش را م
 حرف پول زد ! یک
 
سم به دن گهیزد و گفت: دو روز د یلبخند نیامیبن شته تو ج ادیم ایعرو  بتی. ز

 ... یپول نداشته باش
 
 زد و نیامیبه دسدددت بن یمحکم یضددربه ا یرعلیپولش را دراورد که ام فیک
 افتاد. لیکف اتومب فشیک
 

 شود... ادهیبرد تا پ رهیرا به دستگ دستش
 

 یو با نگران دیچرخ نیامیبود که به سددمت بن نیتنه اش داخل ماشدد مین هنوز
آنا  عمرا رنگ گهی! دفهمهیالبرزم م دمیبدون ... من که فهم نویا نیامیگفت: بن

 ! ینیرو بب
 

 کرد و گفت: یمکث
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 .... نکهیمگر ا-
 
 منتظر نگاهش کرد ! نیامیبن
 
بکنه تو  آنا پاشو شیمثل هشت سال پ نکهیو لب زد: مگر ا دیکش یپوف یرعلیام
 نیسددراغش ! برو دم آنا رو بب رفتمیتو بودم م یکفش و بگه فقط تو ! من جا هی

 ! ادیبعدا به کارت ب دیشا
 
 شد ! هادیپ نیامیبن نیاز ماش یبدون خداحافظ یرعلیپوزخند زد و ام نیامیبن
 
 حوصله استارت زد ! یب نیامیبن
 

 قرمز بود ... ! یبه جعبه  چشمش
 

 هوا بود ! یبه ساعت بود ... چشمش به دما چشمش
 

 هوا خنک تر بود ... شیسال پ هشت
 

بود .  امدهی... البرز هم ن یمیمحضددر قد کیاز ظهر عقد کرده بودند ! در  قبل
 ! نیداده بود هم یکتب یاجازه  کیفقط 



 
 پدرم ! یهم نگفت با اجازه  انا
 

 ! ردیگدر شانش نبود در محضر عقد دخترش را جشن ب پدرش
 
 نبود ! الشیخ نیع انا
 

خورد  یلحظه هم از کنارش جم نم کی...  کردی... خوش و بش م زدیم لبخند
 شصت یمختصر رفتند همان خانه  یجشن عروس کی! چند هفته بعد هم با 

 ی زهیجا نیانداخت ! ماه عسددلشددان شددد اول ادشیامروز  یرعلیکه ام یمتر
 که برده بود ! یعکاس

 
 رهام آمد ... ندیایهم تا به خودشان ب بعد

 
 هم فقط کار بود و کار ! بعد

 
قرمز  یبا جعبه  دیرنگ پار  کرد . دودل بود ! مطمئن نبود با دیدرب سف مقابل
 ... ایبرود 

 
 را برداشت ! جعبه
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 شد . یجا م بشیج یتو
 

 را قفل کرد ! لیاتومب
 
 رد شد ، زنگ زد ... نگیمقابل پارک یپل فلز یاز رو یارام به
 

 امد ... یفیظر یصدا
 
 بله؟!-
 

 ! نمیامیگفت: بن ارام
 

 باز شد ! شیبرا در
 

 . ستادیهمان جا کنار در ا ندازدیبه داخل ب یانکه نگاه بدون
 
ش آنا  نییاز پله ها پا یخانگ یخانه را باز کرد. با همان صندل ها یا شهیدرب 

 امد.
 



داشت ن یشیارا چیه شیبود . چشمها دهیرا ساده بسته بود ! ساده پوش شیموها
. 

 
 کرده بود ! اخم

 
 نداشت ! یهم لبخند خودش

 
! اصدال  ینیرهام وبب ذارمیو گفت: گفتم که نم سددتادیمقابلش ا نهیبه سدد دسددت
 رفته کرج! چهری. با عمه پر ستیخونه ن

 
 ! نمیوبب رهام ومدمیگفت: ن نیامیبرگردد داخل که بن خواست

 
 ! ستیلب گفت: بابا هم خونه ن ریز دویبه سمتش چرخ انا
 
ص یپوزخند نیامیبن شتم! تقر یزد وگفت : با باباتم کار خا ساله بایندا  یشت 

 با پدرت ندارم! یهست که کار
 
 برق زد ! شیچشمها آنا
 
 ! یبه قد و قواره اش انداخت و گفت : الغر شد ینگاه نیامیبن
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 مزاحمش را پشت گوشش فرستاد و گفت : واقعا؟! یچتر انا
 
ستش را تو نیامیبن شانه  بشیج ید ستاد و  زد  هیسمت چپش را به در تک یفر

 ؟! یگرفت میوگفت: باز رژ
 
 خواست لبخند بزند اما منصرف شد. انا
 
 را خورد . شیکالفه از سکوت آنا حرفها نیامیبن
 

 ا به سمتش گرفت.قرمز ر یکرد و جعبه  بشیج یراستش راتو دست
 
 !ه؟یچ نیبا تعجب جعبه را گرفت و گفت:ا آنا
 
 ! ریباال انداخت و گفت : از طرف فرشته و ام یشانه ا نیامیبن
 
 بود! ادتیلبخندش را خورد و گفت: پس  آنا
 
به زبانش سددر داد و خواسددت برود که آنا گفت: قهوه دم  یخداحافظ نیامیبن

 کردم !
 



 ؟! یکنیمنو به قهوه دعوت م یو گفت: دار ستادیا نیامیبن
 
 مزاحمش را کنار زد و گفت: یموها آنا
 
 ! ستین یتو ... کس ایب-
 

ست ؛ انا جلو م درب  ی... در جعبه را که باز کرد لبخند زد ! نفس ارامرفتیرا ب
 وارد شود. نیامیو در خانه را باز نگه داشت تا بن دیکش

 
 را دراورد. شیها کفش

 
سته ها ستادیا ونیزیتلو یجلو یها یراحت مقابل شمش به ب  یاقرص ه ی. چ

 آنا بود !
 

شق باز شروک کرده بود ! اخم کرد...در  اش  هقیشروک کرده بود ... بدتر از قبل 
 ! دنیشروک کرد به تپ ینبض

 
 سمت اشپزخانه رفت. به
 
 .رفتیو انطرف اشپزخانه م نطرفیبا هول ا آنا
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 اشپزخانه شد. وارد

 
 !؟ینیشیگفت: چرا نم نیامیرا روشن کرد. رو به بن رجوشیش ریز آنا
 
 !ستیگفت: تو که قهوه ات اماده ن نیامیرا برداشت که بن ریپاکت ش خچالی از
 
 ! شهیکانتر گذاشت وگفت: خب االن اماده م یبا هول پاکت را رو آنا
 
ش نیامیبن شد وباغر گفت: هزاربار گفتم  شپزخانه  نذار  ور یخال رجوشیوارد ا

 شعله ! یرو
 

 گفت: دسته اش داغه ! غیبرش دارد که آنا با ج خواست
 
ا کنار ر رجوشیوشدد دیآنا دسددتکش فر را پوشدد دیدسددتش را عقب کشدد نیامیبن

 گذاشت .
 
 !؟ی: تو اصال نهار خورددیداد و آنا پرس هیبه کانتر تک نیامیبن
 
ا کنار ر رجوشیوشدد دیآنا دسددتکش فر را پوشدد دیدسددتش را عقب کشدد نیامیبن

 گذاشت .



 
 !؟ی: تو اصال نهار خورددیداد و آنا پرس هیبه کانتر تک نیامیبن
 

 امد ... شی"آره" تا دم لبها
 

 گفت : نه ... اما
 
 زد و گفت: منم نخوردم ! یلبخند آنا
 
 ؟! یدرست نکرد یزیرا باال زد و گفت : چ شیها نیاست نیامیبن
 
 رونیزنگ بزنم از ب خواسددتمیوگفت: م دیکشدد رونیب نتیتابه را از کاب یماه آنا

 ! ارنیب
 
 یراباز کرد و گفت: چ خچالیتابه را از دسددتش گرفت و درب  یماه نیامیبن

 ؟! دیدار
 
 املت گوجه و کره و تخم مرغ هست ! یواسه -
 
 املت بخوره ؟! دینهار با یانتخابات دیکاند هیدختر -
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 . دیبلند خند آنا
 
 گرفت. رابیش ریچند گوجه را ز نیامیبن
 
صندل انا شت  ستش را ز یبلند جلو یپ ست و د ش شت ، ریکانتر ن  چانه گذا

گفت: پارسددال سددالگرد ازدواجمون کباب  کردینگاه م نیامیهمانطور که به بن
 !یدرست کرد

 
 به املت ! دهیپسرفت داشته ! حاال رس کردمونیرو-
 
 !نینش کاریبه آنا انداخت و گفت: پاشو ب ینگاه و
 

 و خرد کن !ر نایبه سمتش پرتاب کرد و گفت: ا نکیس نتیرکابیاز ز ازیتاپ دو
 
واج روز سالگرد ازد ی، اعتقاد داشت یکرد وگفت: قبال مهربون تر بود یاخم آنا

 کارکنه! دیزن نبا
 

 و تخته را مقابلش گذاشت و گفت: حاال اعتقادم عوض شده ! چاقو
 
 برات عوض شده؟! ایچ گهیچاقو را دست گرفت و گفت: د انا



 
ه هم میسددداعت فراموش کن کیخرد کردن گوجه ها گفت: بذار  نیح نیامیبن
 و! زیچ
 
 برو بر نگاهش کرد. آنا
 
! نیامینب سددتیمن راحت ن یتو راحته برا یزد و گفت: اگر برا یلبخند نیامیبن

 ... تونمی! من نم یاریخودت ن یو به رو یبش الیخیب یتونیاگر تو م
 
 افتاده بود ... ازین پوست پحرص به جا با
 

 ذارد !بگ ازیبه حساب عطرو اسانس پ توانستیزودتر درامده بود ... نم اشکش
 
 ! دمیدستش را گرفت وگفت : نظرم عوض شد . خودم انجام م نیامیبن
 
نا گفت: ا کرد؛یم زشانیر زیر ستادهیکه ا ینیو چاقو و تخته را برداشت و ح ازیپ

 ؟یحرف بزن یخواینم
 
 !؟یراجع به چ-
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 ... زایچ یلیکالفه گفت: راجع به خ آنا
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 
 ؟! نیامیبا بغض صدا زد: بن آنا
 
 جانم؟!-
 
 خفه شد ...! آنا
 
 تابه را روشن کرد ! ریز نیامیبن
 
شده  زیر یازهایبه او پشت کرده بود ... پ نیامیبلند شد ، بن یصندل یاز رو آنا

 ... ! ختیرا در روغن ر
 

و بذار کنار ! بهشون فکر نکن  زیامروز همه چ هیبه آنا انداخت و گفت:  ینگاه
 آنا . باشه؟!

 
 تابه گرم کرد. اتیدوباره سرش را به محتو و
 



فرو کرد وگفت:  نیامیبن یشددانه ها انیاز پشددت بغلش کرد و سددرش را م آنا
 بودم... ی! عصبان خوامیاون روزم معذرت م یبخاطر حرفا

 
 دست انا گذاشت . یدستش را رو نیامیبن
 

 نزد... یحرف
 
 نگفت . یزیهم چ آنا
 

ستیم فقط سرش را به  ستدیبا نیامیتا اخر عمرش همانطور بن خوا وهمانطور 
 دهد ! هیستون فقراتش تک

 
 هم مهم نبود ! زهایچ یباق
 
 خورد ... یتکان نیامیبن
 
 ! ادیو گفت: گوجه ها رو رد کن ب دیسمت آنا چرخ به
 
 خرد شده را خودش به تابه اضافه کرد . یخودش گوجه ها انا
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 !میرو باهم انجام نداده بود یکار هیوقت بود  یلیخ -
 
نداخت وگفت: آره اخر ینگاه نیامیبن نا ا باهم انجام داد یکار نیبه آ  میکه 

 رهام بود!
 
 ! هیبا خنده گفت: نکن اون روغن نیامیمالقه را به سمتش باال برد و بن آنا
 
 ! نیامیوقت بود بن یلیلبخند زد وگفت: واقعا خ انا
 

 بود ... ادتیکه امروز  ی! مرس یکه اومد یکرد و گفت: مرس یمکث
 
 در کار نبود ! یقهوه ا یقهوه بخورم ! ول یاز تو که منو دعوت کرد یمرس-
 
 ... نیامیام بن یو گفت: من جد دیباز خند انا
 
 ام آنا ! یت و گفت: منم جدکانتر کنار اجاق نشس یباال نیامیبن
 
 : رهام خوبه؟!دیپرس نیامیرا باز کرد و بن خچالیدرب  آنا
 
 رفت خوب بود ...! چهریامروز که با عمه پر ی. ولرهیگیبهانه اتو م کمیاره . -
 



 !؟یخودت خوب-
 
خودش را گم  یشمیجفت جنگل  کیبرود در آن  خواستینگاهش کرد ، م آنا

 و گور کند !
 

 زد: خوبم . لب
 
خودش را گم  یشمیجفت جنگل  کیبرود در آن  خواستینگاهش کرد ، م آنا

 و گور کند !
 

 زد: خوبم . لب
 

 ! نیامیخوبم بن یتو حالمو بپرس یسکوت کرد و ارام اضافه کرد : تا وقت یکم
 

 ؟!شد یمن چ یگفت: کادو نیامیشکستن بن نیمرغ ها را برداشت و ح تخم
 
شد ...  نیامیبن یگفت: وا و دیلبش را گز آنا صال وقت ن صال ف یعنی... ا کر ا
 ! یایب کردمینم
 
 ازت انا ! خوامیم یزیچ هیزد و گفت: من  یلبخند نیامیبن
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 نیانداخت و ح نکیداخل لگن سدد یپوسددت تخم مرغ ها را در سددبد فلز آنا

 هی بودم ی! اگر منظورت رهامه ببرش! عصددبان؟یگفت: چ شیدسددتها یابکشدد
 !مونهیمن نم شیگفتم ... وگرنه من بخوامم پ یزیچ
 
 بمونه ! شتیرهام فعال پ-
 
 با حرص گفت: چرا ؟! آنا
 
 آنا ! میزنیسالگرد حرف م یراجع به کادو میبا ارامش گفت: دار نیامیبن
 
 ازم؟! یخوایم یو با استهفام گفت: پس چ دیکش یقینفس عم آنا
 
 سا  بده ببرم ! هیتو  زیقرصاتو بر-
 
اروم  یبخوابم ؟! چطور یرا گرد کرد و گفت: بدون اونا چطور شیچشددمها آنا

 سردردام برگشته ... اضطرابم... کاب*و*سام... نیامیبشم.... بن
 

 لرزش دستام ! یرا باال گرفت و گفت: حت دستش
 



 انا انداخت... دستش را گرفت ی دهیو کش فیظر یبه انگشتها ینگاه نیامیبن
 نکن ! نیو گفت: انا انقدر تلق

 
تخم مرغ ها را هم زد و گفت: تو بدون قرصدم  ی دهیسددف یبا مالقه کم نیامیبن

 ! یخوب
 
 چرا ! یدونی. خودتم م نیامیبن تونمینم-
 
 ! دونمینه نم-
 

فراموش کن .به  یگیم یه ی... ولیدونیگاز را خاموش کرد و گفت: م ریز آنا
 نگو ! یچی... هاریروت ن

 
تو  زیرب گمیحرف نزن... نم گمینگو.. نم یچیه گمیخونسرد گفت: نم نیامیبن

 کن ! یصبور کمیخودت . اما صبور باش. 
 
 متونیباهات حرف بزنم. مهمه ! نم یزیچ هیراجع به  دیمضددطرب گفت: با انا

 ! گهیوقت د هی یبذارم برا
 
 تابه را خاموش کرد. ریز و
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گذاشت. ماست و کانتر  یرو وانیاب چکان دو ل زیاب را برداشت ، از او پارچ
 کانتر گذاشت ... ینان را رو یبسته 

 
 پشت کانتر نشست . یصندل یخودش رو و
 
 شده آنا؟! یکنارش قرار گرفت وگفت: چ نیامیبن
 
 ؟یخوریبرداشت و گفت: نم یتکه نان آنا
 

 گرفت و گفت: بگو ... یا لقمه
 
 اب دهانش را سخت قورت داد و گفت: راجع به رهامه ! آنا
 

 برم قرصمو بخورم... دیکانتر پرت کرد وگفت: با ینان را رو تکه
 
قبل از بلند شدددنش دسددتش را گرفت و لقمه را به دسددتش داد و گفت:  نیامیبن
 بخور... ! نویا

 
 ... بابا ... نیامیبه نان زد و گفت: بن یزد و گاز کوچک یلبخند انا
 



 نگران و منتظر نگاهش کرد. نیامیبن
 
 ... خوادیو گفت: بابا ... بابا م دیکش یقینفس عم آنا
 
 خبر ! ی! چه ب یبه به ... داماد روزنامه نگار سابق ! خوش اومد-
 
د ش رهیمهندس البرز خ یخونسرد به چهره  نیامیرا بست ... بن شیچشمها آنا

 بود ! ستادهیاشپزخانه ا یورود یکه درست جلو
 
 متوجه ورود و حضورش نشده بودند! چکدامیه
 

 شددتریلبخندش را ب ی هی، زاو کردینگاه م نیامیبرز همانطور که به بنال مهندس
 !میبرات سرببر یزی... چ ی، گوسفند یگاو هی یگفتیکرد وگفت: م

 
 شددتریلبخندش را ب ی هی، زاو کردینگاه م نیامیالبرز همانطور که به بن مهندس

 !میبرات سرببر یزی... چ ی، گوسفند یگاو هی یگفتیکرد وگفت: م
 
 بلند شد ... شیاز جا یبه ارام نیامیبن
 
 !د؟یاومد یبلند شد و گفت: بابا شما ک شیاز جا رانیح آنا
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 .ستادیا نیامیتوجه به آنا مقابل بن یالبرز ب مهندس

 
 ... دیرس یم نیامیبن یتا سرشانه  قدش

 
 شد ! رهیخ نیامیبن یدر چشمها میباال گرفت و مستق یرا کم گردنش

 
...  میاماده کرد یحاضددر هی نیامی؟! من وبن دیبا ارامش گفت: نهار خورد آنا

 کنم ... زونیمن او دیکتتون رو بد
 
 . ردیدستش را جلو برد تا کت مهندس البرز را بگ آنا
 
 بود. ستادهیحرف ا یب نیامیبن
 

شددده؟!  ی! خبر نیامیورا بن نیالبرز دسددت آنا را پس زد و گفت: از ا مهندس
 آناست ؟! یموعد سکه 

 
 با واهمه گفت: سکمو داده بابا ... آنا
 

 بده بهش! دشویالبرز خشک گفت: پس رس مهندس
 



شویزد وگفت: رس یپوزخند کج نیامیبن ا گرفتم جناب البرز ! ما روزنامه نگار د
 که باد هواست ! ی. نه حرف میکنیاعتماد م خیبه خط و امضا و تار

 
وز هن نکهی! خوبه ... ا یدیمنو د یبه هاکرد و گفت : پس مصاح یخنده ا البرز

 بهم خوبه ! یکنیفکر م
 
؟!  اتتونهیکذب یشد و گفت: مصاحبه ؟! منظورتون ارائه  نهیدست به س نیامیبن

 پسندم یکه افکارشون رو نم یینامزد ها یرو یلی! خ دمیور واون ور شن نیاز ا
 ! کنمیفوکوس نم

 
 ! دیجو یپشت لبش را م شیر البرز

 
 زد وگفت: فکر کنم بهتره من برم ! یلبخند نیامیبن
 

 و مانعش شد . ستادیا شیمهندس البرز را دور بزند که البرز جلو خواست
 
 رد بشه! نیامیبن یدیارام گفت: بابا اجازه م آنا
 

 نهارتو نیبه کانتر وبسددداطشدددان انداخت و گفت: بشدد یالبرز نگاه مهندس
 زدم !قرار نهارتون رو بهم  خواستمیبخور.... نم
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 اومده بود دنبال ... نیامیو گفت: نه بابا . بن دیکش یقینفس عم آنا
 
ناب ج میریکالم آنا گفت: اومدم سالگرد ازدواجمون رو جشن بگ انیم نیامیبن

 داره ؟! یشما مورد دیالبزر ! از د
 
 چرخاند ! نیامیگردنش را به سمت بن عیسر انا
 

 نهیرین از جشددن طالقتون شددو گفت: هنوز کاممو دیکشدد یقینفس عم البرز
 جان !!! نیامیبن
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 
 ! مینهار بخور یی؟! اصال چطوره سه تا دیارام گفت: بابا شما نهار خورد انا
 
 لبش نقش بست ! یرو یلبخند مسخره ا و
 
ند نیامیبن گاه یپوزخ ندس البرز ن فهیبه ق یزد ومه نه  ی ا ها دخترش  یابل

ورم غذا بخ زیم هیادم سر  نیمن حاضرم با ا یانداخت وگفت: تو واقعا فکرکرد
 ؟!
 



 یااق دیانگل صددحبت نکن کیقدم جلو امد وگفت: با من مثل  کی نیامیبن
 البرز !

 
شمها البرز ه خودتو ک ستیانگل ن فیکرد و با لبخند گفت: ح کیرا بار شیچ

 !ن؟یامیبن یکنیم سهیباهاش مقا
 
 با حرص گفت: بابا ... انا
 
و با  قرار داد نیامیالبرز و بن انیبرداشدددت که آنا خودش را م زیخ یکم نیامیبن

 ... کنمیگفت : خواهش م نیامیترس رو به بن
 
 ! کردیبا اخم به لبخند مزخرف البرز نگاه م نیامیبن
 

 یجابه جا شددد ، انگشددت سددبابه اش را باال اورد و همانطور که رو یکم البرز
شارش داد و گفت: بن نیامیبن ی نهیس شد نیامیف طالق  !یتو از دختر من جدا 

 یه اندازه ! بنمتیبب نجایا خوامینم گهی! دیباهاش ندار ینسددبت چی... هیگرفت
 ! یدختر من گند زد یبه زندگ یکاف

 
 شما ! ایوگفت: من  امدیکوتاه ن نیامیبن
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 ... نیامیبا بغض صدا زد: بن آنا
 
ذف آنا ح یمنو از زندگ دیتونیدسددت البرز را پس زد و گفت: شددما نم نیامیبن

 ! دیتونی! االنم نم دینتونست شمیجناب البرز ! هشت سال پ دیکن
 

 ؟! میاالن امتحان کن یخوایزد و گفت: م یلبخند البرز
 
 ... ! دیاشکش را پا  کرد و گفت: تو رو خدا بس کن آنا
 
 فت: روز خوش مهندس البرز !با تاسف تکان داد و گ یسر نیامیبن
 

 ، از خانه خارج شد ... یتند ی.و با قدم ها
 

کن  رساند و گفت: صبر نیامیبود که آنا با دو خودش ر ابه بن دهیبه در نرس هنوز
! 

 
 ... ستادیا نیامیبن
 
 !؟یریسالگردتو بگ یکادو یخوایرا مقابلش گرفت وگفت: نم یساک انا
 



به که  ی سددهیبه ک ینگاه نیامیبن با لبخند گفت : خو  ادتیداروها انداخت و
 موند!

 
 بره ! یخوابم نم یوگفت: ول دیکش یاه آنا
 
 آنا ! یباش داریکن ب یگفت : سع یجد نیامیبن
 
طعم  شیشد ! حرفها رهیخ نیامیبن حیصر یبه چشمها میسکوت کرد .مستق آنا

 داشت ! یبیعج
 
 هم نرو ! یمشاور وروان شناس چیه شیارام گفت: پ نیامیبن
 
 ...؟! یگیم نویچرا ا نیامی: بندیپرس جیگ آنا
 
را گرفت و گفت: آنا پرونده اتو قطور نکن ! باشدده؟! واسدده  شیشددانه ها نیامیبن

 نباش ! فینکن . ضع هیدرد ودل نکن ... گر یکس
 
 ؟! یگیروم نایا یچ یاب دهانش را قورت داد و گفت: واسه  آنا
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ستش را در ک نیامیبن ص یفرو برد و قوط سهید ش رونیرا ب یقر  نیگفت: او دیک
 ! گمیدارم بهت م نیا یآنا ... واسه 

 
 ! فهممیمات گفت : نم آنا
 
 ! کردیم شانیبه پشت سر آنا نگاه کرد .البرز از پنجره تماشا نیامیبن
 
.. تو آنا . یسددتیته خطه ! تو ته خط ن یواسدده ادم ها نیلب گفت: ا ریز نیامیبن

 ! یسر خط
 

دکتر فرح بخش بهم داده ... ! دکترمه  نویاب دهانش را قورت داد و گفت: ا آنا
 داشت حتما من خبر داشتم ! ی... اگر خطر نیامیبن
 

 بخش ! فرح
 

ستند یپوزخند شتم  یزد و گفت: آنا ... م ؟!  ادتهیکه راجع به روانگردان ها دا
شون به ب ییاونا ستانیکه کار ش مار شون از ا دهیک صرف م نیبود هم !  ردنکیم

ستثنا ! آنا نم شون بال ا شم! نم خوامیهم ت تو و از باب خوامیاز بابت تو نگران با
 رهام نگران باشم ...

 
 ! دیمات مانده بود چه بگو آنا



 
 زد و گفت: مراقب خودت باش ... یلبخند نیامیبن
 
 اب دهانش را قورت داد. انا
 

 ! نیامیزد : بن لب
 
 ! میزنیکرد و گفت: بعدا حرف م یپوف نیامیبن
 

 نده ! یرا باز کرد ، قبل از خروجش زمزمه کرد : به پدرتم را در
 
 در را بست ! نیامیزد و بن یلبخند انا
 

افتاد ! با حرص ان را از پنجره  یفرمان که نشست چشمش دوباره به قوط پشت
 انداخت ... یداخل سطل بزرگ لیاتومب ی
 
 شار داد ...پدال گاز ف یرا رو شیپا
 

 بود ... دهیرس دانیبه م قهیاز پنج دق کمتر
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 ...! دادیم راژیبزرگراه و در
 

که در  ییتراکت ها ی! حت کردیو امثالهم را رد م فریالبرزو عل یها لبوردیب تمام
 گرفت ! یرا نم ندازندیب نشیبه زور درماش خواستندیپشت چراغ قرمز م

 
 کند و نباشد ! دایمحال را پ ینا کجا کیبرود ...  خواستیم فقط

 
 و دار نباشد ! ریگ نیا وسط

 
 جاده مخصوص بود ... اول

 
ساز یبعد هم مقابل خانه  یکم بوم ال دیپار  کرد ! با ضیالدن ف یشده  یباز
 ! دادیم لشیرا تحو یامانت یها
 

ساز یبعد هم مقابل خانه  یکم بوم ال دیپار  کرد ! با ضیالدن ف یشده  یباز
 ! دادیم لشیرا تحو یامانت یها
 

 گفت: بله ؟! یا دهینخراش یزد ، صدا زنگ
 

 کرد ... یرا معرف خودش
 



ه ها بغلش بود از پل ریکه ز ییباز شددد ، با البوم ها شیدر برا هیاز چند ثان بعد
 باال رفت.

 
 کردیو طلبکار نگاهش م نهیبود و دست به س ستادهیکنار مادرش ا ینوجوان پسر

. 
 

 بهتون کرد ؟! یشما ؟! کمک نیز دو گفت: خوب یلبخند الدن
 
 گرفت وگفت: نه متاسفانه . ضیالبوم ها را به سمت ف نیامیبن
 

 ! اجازه بده اریخواست درب را ببند که الدن کنارش زد وگفت: مه پسرنوجوان
 
 مادرتون تو تهران ساکن نبودند؟! یکدوم از همکارا چیارام گفت: ه نیامیبن
 

 ادیتا اخرماه م ادیبه احتمال ز شددونیکیالبوم ها بغل زده بود گفت:  ینیح الدن
 تهران به اقوامش سر بزنه. اگر اومد ...

 
ون مقدوره ! اگر برات دیرا به سددمتش گرفت و گفت: بهم زنگ بزن یکارت نیامیبن

... 
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 کارت را گرفت وگفت: حتما. الدن
 
 داشته باشم؟! تونمیالبوم هم م یکیشمرده گفت: اون  نیامیبن
 

 ... ارمیتکان داد و گفت: االن براتون م یسر الدن
 

زد و گفت: نتونسددتم شددما رو  یلبخند نیامیبن کردیم شیبا اخم تماشددا اریمه
 کنم ! ارتیقبل ز یدفعه 

 
 با غر گفت: تو اتاق بودم . اریمه
 
 ! نمیامیدستش را جلو برد و گفت: بن نیامیبن
 

 ! اریخشک دست داد و گفت: مه اریمه
 
 ....صورتش انداخت شیکم و ب یبرجسته و جوش ها ینیبه ب ینگاه نیامیبن
 

 بود . اریمه ی نهیس یرو بیج یتو سشیخودنو
 

 ! هیقشنگ سیزد و گفت : خودنو یلبخند
 



 ! ایگفت: داده بودمش به مه نیامیو بن دیاش کش نهیس یدستش را رو اریمه
 

 نزد ! یحرف اریمه
 
 یدوسدددت دار سیفرو کرد وگفت: اگر خودنو بشیج یدسددتش را تو نیامیبن
 !؟یبه نوشتن عالقه دار یعنی

 
 اخم چهره اش کم شد ... از
 

 کرد وگفت: نه قشنگ بود برش داشتم ! یو من من
 
 ایه به مهبد نویرا دراورد و گفت: پس ا راهنشیپ بیج یتو یقلم نقره ا نیامیبن

... 
 

 خودکاره؟! نیبا تعجب ان را گرفت و گفت: ا اریمه
 
 ! سهیخودنو نمیلبخند زد و گفت: ا نیامیبن
 

بود  داد پدرم سیکه بهم خودنو ینفر نیگفت: اول نیامینگاهش کرد وبن اریمه
 استان شد ! یداستان نوشتم که برنده  هی! باهاش 
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 نگفت. یزیچ اریمه
 
داشته الزمش ن دیبرندار ! شا گرانهیکه مال د یزینگاهش کرد وگفت: چ نیامیبن

 دنبالش! گردنیم یروز هی... اما  ادیباشن و به کارشون ن
 
 داشیبگردند و پ یزیو سدده سددال دنبال چ یسدد دیذهنش ادامه داد: شددا یتو و

 نکنند !
 

 عوض بشیج یتو ییرا با طال ینقره ا سیخودنو یتکان داد و جا یسر اریمه
 ! ایبه مه دمیم نوی. ادارمیواسه خودم برم نویکرد و گفت: ا

 
 یسیخوب بنو یزهایکن باهاش چ یتکان داد وگفت: خوبه ! سع یسر نیامیبن
! 

 
 در حاضر شد ، البوم را به سمتش گرفت. یجلو الدن

 
 ...ییچا یشربت هی دیکرد و خواست برود که الدن گفت: بمون یتشکر نیامیبن
 
 ازتون !مدت مزاحمتون شدم !با اج نیا یلینه ممنون ! خ-
 



 دستش را جلو برد و گفت: خداحافظ. اریمه
 
 به صورتش زد و گفت : خداحافظ . یلبخند نیامیبن
 
 
 
 
 

 نهم : فصل
 

******************************************** 
 
ا ر ییکه جا نیها را دسددت به دسددت کرد ... هم سددهیدر را باز کرد ، ک دیکل با

شت که وقت س دیا یم یدا شد و ک شن با شد با یچراغش رو  دیمنتظر امدنش با
 ! کردیخدا را شکر م

 
شتیسالنه قدم برم سالنه شت که در  یرا رو وهیم یها سهی... ک دا پله ها گذا

 باز شد . یا شهیش
 
 .کردیبا اخم نگاهش م تایب
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مه کل هیسد راهش شد و گفت:  تاینگذاشت ، خواست داخل شود که ب محلش

 !خوام؟یکلمه جواب م هی پرسمیم
 
 ؟ یبا اخم گفت: سالمتو خورد نیامیبن
 
ش شیبازو تایب ستش بود پله ها ییها سهیو با همان ک دیرا ک اال امده را ب یکه د

تو خونه ات؟! تو مهر طالقت  هیامدند و کنار حوض گفت: اون دختره ک نییپا
 !؟ یکنیم کاریچ ی... معلوم هست دار کنهیخشک نشده ! آنا بفهمه سکته م

 
 ها را لب حوض گذاشت وگفت: کدوم دختره ؟! سهیبا اخم ک نیامیبن
 
فت: اره . تو نم تایب ند گ به ک یدونیبا پوزخ !! ! زنمیحرف م یمن دارم راجع 

 ی چارهیخودت و اون دوسددت ب ی... به زندگ تیبه زندگ ی... گند زد نیامیبن
نت ... ا یدنیمن ! اون از نوشدد دختره ... پس فردا بهم بگن  نیاز ا نیخورد

 ! شمیمعتاد شده هم شوکه نم نیامیبن
 
 یکنیم یدار کاریبا حرص وجوش گفت: چ تایرا باال داد و ب شیابروها نیامیبن

 ؟! یکنیم کاریتو و آنا چ ی... تو خونه هیک نی؟! ا
 



باشد محکم به صورتش زد و گفت: نکنه  نیامیمنتظر جواب بن نکهیا یبه جا و
 ؟! زدیهمون خونه خراب کنه که بهت زنگ م

 
 ! کردیبه کف حوض نگاه م نیامیبن
 
 ! یبود ... بدون ماه یخال یآب
 
 ...زدیلب با خودش حرف م ریز تایب

 
 ؟! غتهیبلند کرد و گفت: ص یرا کم شیصدا

 
 نه؟! ای یکنیکالفه گفت: بس م نیامیبن
 
د به گن تویزندگ ی: چرا دار دینال یمش را پا  کرد و حرصدداشددک چشدد تایب
 ...میما هزار تا مشکل دار ی... قربونت برم ... همه زمی... داداشم. عز یکشیم
... همشددون  سددتنیخانوادشددون ن یبچه  فهمنیمدت م هیهمه ادم بعد  نیا
و که ... ت نیامیبن ی! اره ؟ تو که عاقل بودکنن؟یخراب م شددونویزندگ ینطوریا
 ... ینبود ینطوریا
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صددورتش گرفت و با  یرا جلو شیحوض نشددسددت ... جفت دسددتها یلبه  و
... دوباره شددده مثل همون موقع ها ...  سددتیبغض گفت: انا حالش خوب ن

 ! نیامیبن کنهیبفهمه سکته م نویهمون قدر افسرده و خموده و پژمرده ! آنا ا
 
 ! هدونیکنارش نشست وگفت: آنا م نیامیبن
 
 !؟یلب زد: چ تایبهت زده نگاهش کرد و ب تایب

 
... نه دوسددت دخترمه ... نه  غمهیو گفت: نه صدد دیکشدد یقینفس عم نیامیبن

 ! زدیکه زنگ م هیهمون خونه خراب کن
 
صال تو چکنه؟یم کاریتو چ ی! تو خونه ه؟یپر ابهام گفت: پس ک تایب را راهش ! ا

 اون؟! شناسهی؟! اصال تو رو از کجا م یداد
 
 ! عهیبد یخانواده  دیکرد و گفت: عروس جد یپوف نیامیبن
 
 که جان داشت درشت کرد ! ییرا تا جا شیچشمها تایب

 
که دختره  دهینقشه کش ی! برادرجنابعال استیبرد ی قهیاضافه کرد : سل نیامیبن

 ... دونمیسر من اوار بشه که بعدش نم ادی... ب هیو چ هیک ستیکه معلوم ن
 



 ... تایب دونمیبلند شد و گفت: نم شیخسته از جا و
 
 که دوستش داشت ! هیهمون نیوگفت: پس ا دیلبش را گز تایب

 
 !ش؟یدید-
 
 !دمشی... رفتم تو د نمیامیدر وباز کرد برام . گفتم من خواهر بن-
 
 در و باز نکنه ! چکسیزد و گفت: خوبه گفته بودم رو ه یپوزخند نیامیبن
 
تو  یاهش دادر هیک نیو با ترس گفت: خدا مرگم بده ا ستادیا نیامیمقابل بن ایبت

 خونت ؟!
 
 یزیگذاشددت و گفت: نترس تو خونه چ تایب یشددانه  یدسددتش را رو نیامیبن
 ببره ! تونهی... اونم اگر م خچالهی هیگاز و هی!  ستین

 
 دمیکه من د ی؟! اون ادم نیامیبن یکنیم کاریچ ی:داردیمضددطرب پرسدد تایب

 هیچ هیک ستیداشته باشه ... اصال معلوم ن دیخطرناکه ... هزار جور مرض شا
 رهیو هم گت یپا فتهیاونجا ب یپاتوق کرده باشه ! هر اتفاق دیتو رو شا ی... خونه 

 ! نیامیبن
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 میندگز ی... من خودم تو دودوتا چهارتا دونمیمن نم تایخشک گفت: ب نیامیبن

باال نمیموندم... ! ا نه م شدددده قوز  نه م رونشیب تونمیقوز...  ارم بذ تونمیکنم! 
 همونجا بمونه ...

 
 حوض نشست ! ینفسش را فوت کرد وبازلبه  و
 
 کرده ؟! کاریباز چ ای؟! برد نیامی: چرا بندیمقابلش زانو زد وپرس تایب

 
 مقدمه گفت: دختره ح*ا*م*ل*ه است ... ! یب نیامیبن
 
 .فتدیتا ن دستش را گرفت نیامیکه بن فتدیوا رفت ، کم مانده بود از عقب ب تایب

 
 .کردیم شیهاج و واج تماشا تایب

 
 ! فتهیب ریبرادرت گ ذارمی! نم کنمیزد وگفت: نترس درستش م یلبخند نیامیبن
 
؟!  یسددتیبرام مهم ن ایبرد یتو اندازه  ی! فکر کرد یندازیم ریخودتو گ یدار-
! م؟یدونیما تو رو از خودمون نم گهی؟! که د نیامیبن یکنیبا خودت فکر م یچ

که فهم حاال   یب یلی... خیبد یلی؟! خ یسددتین زمونیعز گهیتو د میدیکه 
 ؟! یدونیم ایمن و برد یخودتو سوا یچ یعنی....  یانصاف



 
؟!  یسددتیبرام مهم ن ایبرد یتو اندازه  ی! فکر کرد یندازیم ریخودتو گ یدار-
! م؟یدونیما تو رو از خودمون نم گهی؟! که د نیامیبن یکنیبا خودت فکر م یچ

که فهم حاال   یب یلی... خیبد یلی؟! خ یسددتین زمونیعز گهیتو د میدیکه 
 ؟! یدونیم ایمن و برد یخودتو سوا یچ یعنی....  یانصاف

 
 نیکن ! من ان هیرا کنار خودش نشاند و گفت: گر تایو ب دیدستش را کش نیامیبن

 حرفها رو نزدم !
 
مه گفت کی... یچرا زد- تامعنیکل ته ! ع ی... هزار  یاتریهمون ت نیتوش نهف

سر ا ینوشتیهمون حرفات که م نیمجله ات ! ع ها !  یدولت نیمثل پتک بود تو 
نا دار نیع قدر دور  یفهمونیم ی... ! دار یگیتر م هیعام یهمو که چ بهمون 

 ! یدونیخودتو از ما نم یعنی...  یستیاز ما ن گهی! که د یشد
 
 ! ستی. امشب وقتش ن تایبس کن ب-
 
شت و گفت : اره .وقتش ن نیامیبن یشانه  یسرش را رو تایب چون  .ستیگذا

 سالگرد ازدواج تو و آنا بود !
 
 ....دونمیتکان داد و گفت: م یسر نیامیبن
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 بهت بگم ! یزیچ هی خواستمیمن م نیامیلب گفت: بن ریز تایب

 
 حلقه کرده بود گفت: بگو ! تایب یهمانطور که دستش را دور شانه ها نیامیبن
 
 بلند کرد وگفت: آنا ... نیامیبن یشانه  یسرش را از رو تایب

 
 نگران نگاهش کرد. نیامیبن
 
باره ! دو نیامیهاش شددروک شددده بن یبا بغض گفت : انا دوباره خواب گرد تایب

 مثل قبل.... مثل قبل از ازدواجتون ! شهیداره م
 
ش نیامیبن صورتش ک ست چپش را به  ستمیو گفت: م دیکالفه د خودش  ! دون

 البرز گفته بهش؟! ای دهیفهم
 
 گفت : رهام ! یمرتعش یبا صدا تایب

 
 !؟ی: چدیپرس یاز ته چاه ینگاه کرد و با صدا تایخشک به صورت ب نیامیبن
 
شکها تایب ر رهام اورده س یبال یگفت: نکه فکر کن هیرا پا  کرد و با توج شیا

 کرد ... گفت هیگر یلیخ روزی! آنا د رهیکه تو خواب راه م دتشیرهام د ی... ول



تو رو خدا  نیامیعمه اش ... ! بن شی! امروز فرسددتادش پ ترسدددهیپسددرم ازم م
حالش خوب بود ... مشددکل نیبرگرد با تو بود  نا  نداشدددت...  یبهم ...! آ

دوباره بهم  ی! االن همه چبرطرف شددده بود ... خوشددحال بود  شیافسددردگ
باره داره مختهیر ! مثل همون وقتا که  شیمثل هشدددت نه سدددال پ شدددهی... دو

 بهم خورده بود ! تنها بود ... شینامزد
 
 ... دادیرا ماساژم شیها قهیبا سر انگشت شق نیامیبن
 
 کمیشددانه اش گذاشددت و گفت: رهام حالش خوبه ؟! فقط  یرو یدسددت تایب

 خودت مگه نه ؟! شیپ یاری! تو واسه اون دختره رهامو نم نیبود ... هم دهیترس
 
 !ن؟یامینب شهیم ی: چ دینال تایتکان داد و ب دییسرش را به عالمت تا نیامیبن
 
شکل برد- ست به آنا ب شتری... تو ب کنمیرو حل م اینگران نباش. من م شه حوا ا
 باهاش حرف بزن ! شتری.ب
 
 ! خوادی. تو رو م نیامیبن خوادیبا حرص گفت: منو نم تایب

 
سه  یکله  ی... تا وقت تایب شهیفعال نم- س یالبرز داغه وا  شهیممجلس ! ن یکر

 کرد ! یکار

http://www.roman4u.ir/


 
 خانه باز شد. در
 

 .دیسرشان به سمت در چرخ جفتشان
 

شان م ستادیپله ها ا یرو خاتون شما خواهر و  کردیو همانطور که نگاه گفت: 
 برادر اختالطتون تموم نشد؟!

 
 تو ! میایزد وگفت: االن م یبه زور لبخند نیامیبن
 

 !؟یکه گفتم و کرد ییدهاینگران گفت: مادر خر خاتون
 
 ؟! ادینم یگفت: مادر اقا مرتض تایتکان داد و خاتون رو به ب یسر نیامیبن
 
باز سددرش مر تایب باال اورد وگفت: چرا مادر . احتماال   ضیدسدددت چپش را 
 ! شهیم داشیاالنا پ ختهیر
 

 کرده ! ریو گفت: حاج اقا هم د دیرا بهم مال شیدستها خاتون
 
شت و پله ها را باال رفت و گفت: حاال چرا ه وهیم یها سهیک نیامیبن  یرا بردا

 چه کار افاق خاتون ! یخوای! من هستم حاج اقا رو م؟یزنیجوش م



 
ست ! ب شهیانگار هم گهیجور م هیکرد و گفت: خبه خبه ...  یخنده ا افاق  ایه

 برو تو مادر ، برات اب هندوونه گرفتم خنکه گلوت تازه بشه !
 
 ! یگفت: پس من چ یبا حسود تایب

 
 زد ! یبهت حرف یکس یبا اخم گفت: تو نصف گل هندوونه رو خورد خاتون

 
فقط  هیآنا و رهامم خال یبا اه و ناله گفت: جا رفتیکه جلو جلو م وهمانطور

 امشب !
 
 د .منچ بو ینداخت که با فرهود و فرهاد مشغول بازا ایبه برد ینگاه نیامیبن
 
 گذاشت و جلو رفت ! نتیکاب یها را رو وهیم ی سهیک
 

 و فرهاد با هم سالم کردند . فرهود
 

را بهم  شددانیکنار فرهاد نشددسددت وهمانطور که موها ینهار خور زیم پشددت
 د؟یگفت: خوب ختیریم
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 !؟یاوردیرهامو ن یی: دادیپرس فرهود
 
 . یینه دا-
 
 تو ؟! یانداخت و گفت: خوب ایبرد یبه صورت گرفته  ینگاه نیامیبن
 

 سرش را باال اورد و گفت: ممنون! ایبرد
 
 سراغش ! یامروز نرفت یو گفت: خوب کرد دیگردنش را جلو کش نیامیبن
 

ته بهت هف هیکرد وگفت: فقط  ینگاه نیامیسرخ بن یدر چشمها میمستق ایبرد
 !کنمیمهلت دادم ! وگرنه بعدش عقدش م

 
ته بهت هف هیکرد وگفت: فقط  ینگاه نیامیسرخ بن یدر چشمها میمستق ایبرد

 !کنمیمهلت دادم ! وگرنه بعدش عقدش م
 
 تکان داد وفرهاد داد زد: اول... اول... یسر نیامیبن
 

شپز یمربع یصفحه  ریبا حرص ز فرهود سمت ا  دیخانه دومنچ زد و با غر به 
 برنده شد ! یو گفت: مامان... فرهاد باز با جرزن

 



.... من دو بار پشت سر هم یگیو گفت: چرا دروغ م دیهم به دنبالش دو فرهاد
 اوردم ! شیش
 

 را به سمتش هل داد . نیامیارام عابربانک بن ایبرد
 
 ؟یکرد هینگاهش کرد وگفت: تسو نیامیبن
 

ت. ... پول و گرفمیسددرش را تکان داد و گفت: اره با دو تا از دوسددتام رفت ایبرد
 ! رمیگیم شویدارم ... نه پ یتینه شکا گهی... گفت دمیگرفت دیرس
 
: آرزو گفته چکتو واسددت پس دیاهسددته پرسدد ایتکان داد وبرد یسددر نیامیبن

 گرفته؟!
 
 !؟یریدانشگاهت فرم مهمان بگ یکرد وگفت: رفت یاوهم نیامیبن
 

دو سددده تا واحد ازاد  ی.ول رمیاب د هانش را قورت داد و گفت: نه فردا م ایبرد
 ! یهم عموم ی! هم تخصص دنیتهران ... ده واحد تابستون ارائه م

 
 زد و گفت: خوبه .ده واحد خوبه ! یلبخند تلخ نیامیبن
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 ثابته ! ی هیاشم نصف شهر نهیهز-
 
 اش نباش ! نهی... نگران هز دونمیم-
 

 انداخت ! یهدف تاس م یب نیامیگذاشت ... بن زیم یساعدش را لبه  ایبرد
 
 !؟یاریهمه پول از کجا م نیتو ا-
 
 نیانداخت بردارد گفت: زم یکه م ییبدون انکه چشمش را از تاس ها نیامیبن

 رامسر و فروختم !
 

 !؟یگفت: چددد یکنترل نشده ا یشوکه با صدا ایبرد
 
 جوابش را نداد ! نیامیبن
 

ک سرش مثل پت یتو تایخاتون و ب یو خنده ها ونیزیبچه ها و تلو یوصدا سر
کوتاه در  هیبگذارد و چند ثان زیهمان م یسددرش را رو خواسددتیبود ! دلش م

 را ببندد ! شیسکوت چشمها
 

؟! اون جاش... فضددداش...  یو فروخت نیاون زم یچ یکالفه گفت: برا ایبرد
 ! یبساز الیوبودنش ... قرار بود اونجا  ایکنار در



 
بچه  حقوق ی! فکر کرد شهیرامسر که تموم نم یها نیخشک گفت: زم نیامیبن

رهام...  یکردم... قسط وام خونه ... مدرسه  هیتسو یهفته نامه رو چطور یها
ش ی هیمهر سط وام همون زم ی! حت نیآنا ... قرض ما ستمیهم نم نیق  بدم ! تون

 ... مفت ! متیق ریوقته فروختمش ! ز یلیخ
 

 عوض نتویروکش ماشدد یخواینم گهیلبش نشددسددت و گفت: د یرو یپوزخند
 ؟! یکن
 

 انداخت وگفت: نه ! نیامیبه بن یبا حرص نگاه ایبرد
 
 حاضرم بابت اونم کمکت کنم ! یاگر بخوا-
 
 ! دهیکفاف م گهیسال د کی یاندازه  نمی.... روکش ماش خوادینم-
 
ش پرت کرد و ک یباز یصفحه  یو دو اوردن ، تاس را تو کیخسته از  نیامیبن

 گفت: خوبه ! ازهیداد با خم یو قوس
 

 ؟! یکار کن یخواینم گهیصدا زد: تو د ایبلند شود که برد خواست
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 ؟! یگفت: االن نگران کار من یزد و با خستگ یلبخند نیامیبن
 
داره  یمغازه خال هیاز دوسدتام  یکی ی! من بابا یبمون شدهیکه نم کاریب نطوریا-

ش یبده . گفتم اگر بخوا هیاونجا رو کرا خوادی... م شم... با ه نمویمن ما م بفرو
 ... میکن هیاونجا رو کرا یکیشر

 
 بشه؟! یکه چ-
 

 تیچقدر توش پوله ! تو عکاسدد یدونی... ! م یبزن هیلب گفت: اتل ریز ایبرد
 !مشیگردونی... با هم م یدیم ادیخوبه ... به منم  یلیخ
 
 ! ستیاسون ن ادیاونقدرا که بنظر م یکالمش گفت: عکاس انیم
 

 !؟یدیکار خودتو سخت و مهم جلوه م یبا اخم گفت: دار ایبرد
 
 چرا عکاس شدم؟! یدونیزد و با ارامش گفت: م یلبخند نیامیبن
 

 سکوت کرد. ایبرد
 



ود ! به بعد ب یگفت: چون تمام عکسام مال دو سالگ یبا لحن شمرده ا نیامیبن
فتم عکس ها بودم ! ر ی فتهی... منم شمینداشت نیاون موقع دورب گفتیخاتون م

 عکس داره ! شیزندگ یها هیخوندم ! االن رهام از تک تک ثان یعکاس
 

سوس ایبرد ضافه کرد : نگران کار من نباش. کار دارم  نیامیزد و بن یلبخند مح ا
 ...کردم! اما. دایشرکت کار پ هی. تو  ایبرد

 
 ساکت شد. و
 

 !؟یکنجکاو گفت: اما چ ایبرد
 
 ینتویهست . م یحاج ی.... مغازه ی... مستقل باش یکار کن یخوایاگر تو م-
 ! ششیپ یبر
 

 فروش بشم؟! یبا قهر گفت: برم روسر ایبرد
 
ش نیامیبن شو  زنمیباهاش حرف م یو گفت: بخوا دیخودش را جلو ک ... خود

ست کنه و تو  ش ساتم  یراه بنداز دیشغل جد هیبازن ست ... پول جن ! مغازه ه
 بخر... همون لیموبا ی... گوشدد کنمیکمکت م کمیبفروش... منم  نتویماشدد

 !یارزوت ! بهشم وارد
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 !؟یگیم یجد نویگفت: ا زدیکه برق م ییبا چشمها ایبرد

 
 تکان داد و گفت: اره . یسر نیامیبن
 

 ! یکنیذهن منو از ارزو منحرف م یکرد وگفت: اتفاقا نه ... دار یاخم ایبرد
 
 کرد ... یپوف نیامیبن
 

 در هاون بود ! دنیاب کوب نیع ایزدن با برد حرف
 
 یزنگ به اقامرتضدد هیمادر  تایدر ، خاتون گفت : حاج اقا اومد... ب یصدددا با

 کجاست ... من شامم اماده است ! نیبزن بب
 

 باز شد ! یبد یبا صدا یورود در
 

 در هم بود . حاج اقا یها اخم
 
 جلو رفت و هندوانه را از دستش گرفت و گفت : سالم ... نیامیبن
 

 تکان داد. یسر یاقا به زور حاج



 
 و فرهاد هم با دو به سمت حاج اقا رفتند و بلند سالم کردند ! فرهود

 
 اقا محلشان نذاشت . حاج

 
 جواب سالم واجبه ها ! یبا اخم گفت: حاج خاتون

 
 ... ! کردیم انگاهیاقا فقط به برد حاج

 
 ده؟!ش ی: اقاجون طوردیپرس تایگذاشت و ب نتیکاب یهندوانه را رو نیامیبن
 

 بگم ؟! یمبل انداخت و گفت: من به تو چ یاقا با حرص کتش را رو حاج
 

 . دیکش رونیبه کمرش برد و کمربندش را ب دست
 

شت م یصندل یاز رو یبه ارام ایبرد شد و از پ  کنار رفت و گفت: مگه زیبلند 
 شده؟! یچ
 

گفت: مگه  یبلند یشدو با صدا کینزد ینهارخور زیبه م یاقا چند قدم حاج
 شده و زهرمار ! یچ
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... !  یسال سر منو کاله گذاشت کی یکشیرا دور زد و گفت: تو خجالت نم زیم

 دست تو ؟! ی چهیمن شدم باز
 

بهت  یتر زمیباال برد و گفت: من چه ه زیام دیسددبابه اش را تهد انگشدددت
 اوالد ! گنی... به تو هم می؟! تو ادم یپول کرد هی یفروختم که منو سکه 

 
 شده اقاجون ... یجلو رفت و ارام گفت: چ نیامیبن
 

 ! نیامیگفت : تو دخالت نکن بن یبلند یاقا با صدا حاج
 
... یکرد مفی... خار وخفی: ابرومو برددیکه ماتش برده بود توپ ایباز رو به برد و

 ! کنمیم چارتی... برسمیحسابتو م
 

 دستش گرفته بود ... یدوال تو کمربندرا
 
 !؟یکشیگفت : تو خجالت نم یبلند یصدا با
 

 شده اخه ... یچ یگفت: حاج هیبا گر خاتون
 



مه پول ب حاج با نفس نفس گفت : دو تر قا  جا دور ر یا که  یختیزبون منو ک
 شده؟؟ یچ یگیمن م یجلو یسیمیبرو برو واحاال 

 
 برد ... ورشی ایبه سمت برد و
 

 رساند... اطیبا دو خودش را به ح ایبرد
 
 انداخت. رونیهم خودش را از خانه ب نیامیبن
 

 رفتند ! رونینگران از درب تایو ب خاتون
 

 ! یکشی... بچه رو میگفت : نکن مصطف هیبا گر خاتون
 
! مامان تو  شنونیها م هیتو .... االن همسا دیایبا ترس گفت: بابا تورو خدا ب تایب
 بگو... یزیچ هی

 
: خدامنو و گفت دیبا دست راستش به پشت دست چپش کوب یبا نگران خاتون

 تو ابرومون رفت ! دیایمرگ بده ... ب
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خر ا ی... در لحظه  دیدو یم ایچرخاند، برد یهوا م یاقا کمربند را تو حاج
 شد ! نیگرفت و نقش زم یبه گلدان شیپا
 
 ...!دیکش یغیج تایب

 
 با ترس لب پله ها وا رفت ...! خاتون

 
 با ترس لب پله ها وا رفت ...! خاتون

 
 .ستادیا ایسر برد یخان با کمربند باال یمصطف

 
ورتش را وار سر و ص نیبغلش سفت گرفته بود و جن یبا ناله دستش را تو ایبرد
 شکمش جمع کرد ! یتو
 

سر  هشی!تو روت م؟یکشیگفت: تو خجالت نم یبلند یخان با صدا یمصطف
 جوالق! ی؟! پسره  ینیمن بش یسفره 

 
 هیصددبر کن ... قضدد یحاج اقا انداخت وگفت: حاج یخودش را جلو نیامیبن

 ! ستین یکنیاونطور که تو فکر م
 



 نیامیبزند که بن ایدسددرش برد و خواسددت به بدن بر یاقا کمربند را باال یحاج
چانه و گونه اش حس کرد گفت:  یکه رو یسوزش ی. با همه  ستادیا شیجلو

 . گوش بده...ینکن حاج
 

با داد و فر یمصددطف به چ ادیخان  فت:  لک یگ به ک هاش...  به دروغ   ...
 پسر با من چه کرده ! نیا یدونیهاش...تو نم

 
باره کمربند دوال را باال گرفت و خواسدددت فرود ب و ر هوا د نیامیکه بن اوردیدو

ت انداخ یو کنار دیکشدد رونیحرکت ان را از چنگ حاج اقا ب کیگرفتش و با 
 یکنیکه فکر م یاونطور هیقضدد گمی... ! م یوبا حرص گفت: گوش کن حاج

 !ستین
 

صطف صورت برافروخته  یخان نگاه یم چه  و گفت: تو انداخت نیامیبن یبه 
از من برده ! امروز تو مغازه نشددسددتم.. مادرش  ییپسددر چه ابرو نیا یدونیم

دانشددگاه  نیسدداله ا کی گنی... اومدن مدونمینم شیودوسددتش... همکالسدد
ه؟؟ خوب شحال ایپسددر ثبت نام نکرده ! حاج اقا برد نی...ا ومدهین نی! ا ومدهین

ست؟ ا شته... ا کیالف بچه ...  هی نی!!! زنده ا سرکار گذا صال  نیسال منو  ا
 دانشگاه نرفته ! اصال کالس نداشته!

 
 ! کردندیمات و مبهوت نگاه م تایو ب خاتون
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 شد ... رهیبه صورت قرمز پدرش خ دهیترس یبا چشمها ایبرد

 
در  یاز شلوارش افتاده بود کم رونیکه ب راهنشیبه پ تیاهم یخان ، ب یمصطف

همه خرجت کردم  نیتو ؟! من ا یپول چه کرد نیاراه رفت و گفت: با  اطیح
شگاه نرفت کی... تو  یدیهمه منو چاپ نی... ا ل به ... ؟! پویکجا رفت یسال دان

جا بو کدوم قبرسددتون؟یددر ... هر روز کالس دارم ... کالس دارم ... ک  ی! 
 هی ی... سکه یمنو برد یسرت گرم بود؟! دلم خوش بود پسرم دانشجوئه ! ابرو

 !؟یپولم کرد
 
ن م یامشددب برا نویگرفت و گفت: ا نییانگشددت اشدداره اش را به سددمت پا و

 !یکنیروشن م
 

 با استرس گفت: من ... من .... ایبرد
 
 کالمش گفت: داده به من! انیم نیامیبن
 

 ! دیخان نشن یمصطف
 
 دوباره گفت: قرض داد به من ! نیامیبن
 



 !؟یگفت: چ ندهیخان نش یمصطف
 
ت: دهانش گف یتوجه به طعم خون تو ی. ب دیکشدد شیبه موها یدسددت نیامیبن

آنا رو بدم ! پول نداشتم.  ی هیمهر خواستمیقرض داد به من ... پول الزم بودم ! م
 کار نداشتم... مجبور شدم قرض کنم ازش!

 
 !؟یگفت: چ جیو گ رانیخان ح یمصطف

 
 آنا ! هیمهر یباز گفت: پول ترم بهمنشو داد ، دادم واسه  نیامیبن
 

 !؟ینگاهش کرد وگفت: مهرماه چ قیخان دق یمصطف
 
اونم واسه هفته نامه... واسه هفته نامه ازش گرفتم. بدهکار بودم .روم نشد از -

گفتم ! گفت پول دانشددگاهمه ... گفتم دو ترم به خاطر  ای... به بردرمیشددما بگ
شگاه نرو... گفت عقب م قب خاطر برادرت ع! گفتم دو ترم به  فتمیبرادرت دان

 ! ادینم نیاسمون به زم یفتیب
 

 نیامیو بهت زده به بن دیمال یکه ارنجش را م ایبه برد یخان نگاه یمصددطف
ثابت شددد وگفت:  نیامیصددورت بن یانداخت و دوباره نگاهش رو کردینگاه م
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گه من مرده بودم ... تو غلط کرد؟یاز من نخواسددت یچ یواسددده  پول  ی! م
 ! یکرد خودی.... تو ب یبه من نگفت یخواست

 
فت: بلند شددد و گ ایکه برد نیامیصددورت بن یتو دیایرفت باال که ب دسددتش

 اقاجون ...
 
بزن  این ! ببز یشیاروم م یو گفت: شما اگر منو بزن دیکش یقینفس عم نیامیبن
! 

 
صطف شیخان کالفه گفت: تو خجالت نم یم صور شهی... تو روت میک ت تو 

 ست روت بلند کردم ...د ی؟! من ک یمن نگاه کن
 
 دست رو شماها بلند کردم ! یانداخت وگفت: من ک ینگاه ایو برد تایب به
 

شته بود و منتظر بود افاق  انیهمراهش را م تلفن شانه اش نگه دا سر  صورت و 
 خاتون باالخره تلفن را بردارد .

 
سمت راننده  کیپ پول شکر کوتاه یرا به  پ تاپش ل فیک یموتور گرفت و با ت

 دوشش انداخت . یرا رو
 

 زد وگفت: اقا صاحب شرکت حساب کرد ! شیصدا یموتور



 
 داد و رفت. وگاز

 
شود! اگر  یمانده بود به رها راز نیرا باالداد .هم شیابروها نیامیبن هم بدهکار 
شته بود ناچار نم فشیک شرکت جا نگذا اپش را و لپ ت ردیتماس بگ شدیرا در 

 بفرستد !
 

 خره جواب تلفنش را داد .باال افاق
 
 سالم ...-
 
 ییدو هفته مهمون ما یکی ی... مگه نگفت نجایا یومدی! چرا ن ییاوا مادر تو-
 ؟!
 
 خاتون؟! یخوب-
 
 !ه؟ینطوریشده ؟ صدات چرا ا یخوبم مادر. طور-
 
 امیب تونمیدارم نم یکار هیکرد وگفت: خوبم ... امشددب  یتک سددرفه ا نیامیبن

 ... !.خواستم بگم بهت 
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: چرا  دیاز خاتون شددن زدیقدم م مارسددتانیمجتمع ب یپله ها یکه رو همانطور

 برات فسنجون درست کنم... خواستمیمادر. امشب م
 
 نهارم. یو گفت: بذار برام کنارواسه  دیخند نیامیبن
 

 بفرسددته شددامتو؟! اخر ایبگم برد یخوایمادر... م یینگران گفت:کجا خاتون
 خونه؟! یگردیوقت برنم

 
 . با رهام !امیاب دهانش را قورت داد و گفت: نه ... فردا نهار م نیامیبن
 

 مادر... یگیذوق زد و گفت: راست م خاتون
 
قدر دلم هوا و فت: چ باشدددد گ که بغض کرده  گار  بچمو کرده ... خوب  یان
 دوست داره براش بپزم ... فردا نهار ؟! یمادر... چ یکنیم
 
 ... گمیگفت: حاال تا فردا وقت هست. خودم بهت م کرد و یخنده ا نیامیبن
 

 نجایا ایب یها... اگرتونست یوگفت: باشه مادر. شب گرسنه نمون دیخند خاتون
. 

 



 رگیگفت و خاتون با مراقب خودت باش و چند سددفارش د یچشددم نیامیبن
 تماس را قطع کرد .

 
 و وارد مجتمع شد . دیکش یپوف نیامیبن
 

با  که منتظر اسانسور بود ینیلپ تاپ قالب کرد و ح فیاش را دور بند ک پنجه
 نبود. ی، اما کس دیبه عقب چرخ ینگاه کس یگنیحس سن

 
شد . با د وارد شوهر دنیبخش کودکان  شام  یکه کنار یزن و  سته بودند و  ش ن

 کرد وپا تند کرد سمت اتاق رهام. یپوف خوردندیم
 

 انکه در بزند وارد اتاق شد. بدون
 

 ! کردیم یباز یبا کوش رهام
 

 کل اتاق را برداشته بود. کشیموز یصدا
 

ش یچهار زانو رو رهام شمها شیپا یرو یتخت بود و کو مثل  شیبود ... و چ
 . شدیروشن و خاموش م شهیهم
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 و اورد ؟! یکوش یگذاشت و گفت: ک یصندل یتعجب لپ تاپ را رو با
 

 برام اورد ... نویخانم پرستار ا هی...  ینگاهش کرد و گفت: تو رفت رهام
 
باال گرفت و گفت: ا ییکادو یجعبه  جانیبا ه و  ایهسدددت ... ! ب نمیرا هم 

 خودم... تونمی... نم میبازش کن
 
 رفت... رونیبا عجله از اتاق ب نیامیبن
 

 یترسیبرگردم نم نییشد و سرش را داخل اتاق کرد وگفت: من برم پا مانیپش اما
 که؟!

 
 تموم نشد؟اخم کرد و گفت: کارت  رهام

 
 ...امیزود م-
 

 شددنیدر را بسددت و به سددمت اسددت نیامیگفت و بن یمظلومانه باشدده ا رهام
 رفت. یپرستار

 
 نشسته بود ... ! شنیمقابل است یدخترجوان

 



 سرم؟!اومد مالقات پ یخانم... کس دیکرد و گفت: ببخش یتک سرفه ا نیامیبن
 

 ساعت غروب؟! نه ... نیسرش را باال اورد و گفت: مالقات؟! ا دختر
 
 یخانم هیفکر گفت: اها ...  یو دختر با کم دیاش کش یشانیبه پ یدست نیامیبن
 بسته رو داد بدم به پسر کوچولوتون ! هیعروسک و  هی

 
 !؟ی: کدیتند پرس نیامیبن
 
 ... اشیربع پ کی قهیده دق-
 
 گرفت. شیتشکر تکان داد و راه خروج رو پ یبه نشانه  یسر نیامیبن
 

 ... !کردیم حسش
 
به اطراف  ی... ! وارد محوطه که شدددد نگاه کردیحسددش م ،ینبودنش حت از

 ! کردیم یبود و دور و اطراف راوارس ستادهیانداخت ... دست به کمر ا
 

ثابت کند ... ؟! تقصدد زیرا پنهان کرده بود که چه چ خودش ها را گردن  ریرا 
 ... ندیببود پسرش را ب امدهین یها آتو بدهد ! حت نیاز ا شتری! به البرز برد؟یبگ
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 ... شدیم رهیبودند خ دهیپوش یکه صورت ییها به زن ها وانهید مثل

 
 ! سه رنگ مورد عالقه اش بود ... ! یبودند و گلبه دهیکه کرم پوش ییزن ها به
 

 یکیزدن نیبود ... هم ستادهیا مارستانیب یکرد و مستاصل وسط محوطه  یپوف
 هاست ! یکینزد نیود ! مطمئن بود همها ب

 
سمت بوفه  یچا وانیل کیکه  شیصدا دنیشن با سته بود به  درب  کنار یخوا

 رفت... یورود
 
 تنش بود ... اهیس یمانتو کی

 
بال کرد. ل رشیمسدد غذ وانیرا دن له  یکا با طل ز نار سدد ته بود ... ک  یرا گرف

ست س و داخلش بود و هزار مگ یزباله نامرتب اهیس ی سهیکه ک یدیسف یکیپال
 . ستادیا کردندیسرش طواف م یپشه باال

 
 انداخت... سهیک یبگ را تو یت

 
 ! قوز کرده بود رفتیراه م دهینشددان کرده اش راه افتاد ... خم مکتیسددمت ن به

 !رفتیراه نم یشق و رق و ضربدر گری... د



 
 رفت. مکتیبه سمت ن یارام به
 

اتاق بخش کودکان مثل مرده ها  یو به پنجره بود  دهیرا چسددب وانیل یدسددت دو
 ! کردینگاه م

 
. 

 
. 

 
اتاق بخش کودکان مثل مرده ها  یبود و به پنجره  دهیرا چسددب وانیل یدسددت دو

 ! کردینگاه م
 
شت  به سته ب کیسمت بوفه برگ سم دیکرم دار خر تییسکویب  مکتیت نو به 

 کردیمن ریس ایدن نیقدم برداشت ، حواسش نبود ... اصال انگار پرت بود ، در ا
! 

 
 نخور ! یچا یخال یگذاشت وگفت: با معده  شیزانو یرا رو تییسکویب
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ستها صدا مکتیقدم از ن کیبرد و با  بشیج یرا تو شید صله گرفت که   شیفا
 امد: خوبه حالش؟!

 
 !شینیخودت بب یایمبدون انکه برگردد گفت: چرا ن نیامیبن
 
 را انداخت ... شیچا وانیبلند شد ل شیهوا از جا یب

 
 ... دیکه امد به سمتش چرخ ییبا صدا نیامیبن
 

 ؟! یکرده بود ؛ به سمتش امد و گفت: سوخت سیاز شلوارش را خ یکم
 
 بال رو سرش اوردم ... نیبا بغض گفت: من کردم ! من ا انا
 
شلوار انا ... از ل نیامیبن سمت  ست برد  شد ، د اده افت نیزم یکه رو یوانیخم 

 . شدیبود هنوز بخار بلند م
 

 نه ؟! یرا بلند کرد وگفت: سوخت سرش
 
 ؟! یگینم یچیو گفت: چرا ه دیرا عقب کش شیپا انا
 



نشددسددت ، انا هم کنارش قرار گرفت و همانطور که به  مکتین یلبه  نیامیبن
 صورتش زل زده بود گفت : تو رو خدا حرف بزن ... بگو حالش خوبه؟!

 
باره همون حرفها رو  کنهیم ی... ! چه فرقیدیتو که از پرسددتارا پرسدد- من دو

 تکرار کنم؟!
 
 قرار داد . شیزانوها یرا رو شیخم شد و ارنج ها آنا
 
شت و گفت: چرا نم نیامیبن شت آنا گذا ستش را ارام پ ! مثل ش؟ینیباال بب یاید

 !شتره؟یب جانشیه یکشیدزدا سر  م
 
 باال ؟! امیب-
 
فت: آره ... چرا ن یسددر نیامیبن کان داد و گ ! ؟ یکنی؟! چرا ازش فرار م یایت

سهیزورش که نم با دو  نهکیطعنه بزنه ! ته تهش قهر م ستیکه بزنتت ! بلدم ن ر
 ! ادیسر وتهش هم م دیچ و ببخشتا ما

 
 گفت: یکفر یبا لحن انا
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 تشوی... مظلوم شویگ*ن*ا*ه ی! ب؟یرهام و تو سرم بکوب یواجبه بچگ یلیخ-
 ... تشوی... معصوم

 
که حق  یتبل گرف یاالن خوشحال یلیرفته رفته باالتر رفت و گفت: خ شیصدا
 که منو به خا  رهی... ! حتما االن ته دلت غنج م یریحضانت رهام و بگ یداشت

 نه ؟! یدیمال
 
ا ؟! من خوشددحالم آن یکنیزد و با تاسددف گفت: واقعا فکر م یپوزخند نیامیبن

 ؟! یکنیم یحالم خوبه ؟!تو راجع به من چه فکر
 
 ! یخواست نوی... تو ایکارو کرد نیتکان داد و گفت: تو ا یسر انا
 

 خودش نشانه گرفت وگفت: ی نهیسمت سسبابه اش را به  انگشت
 
و  یبعد س هویکه  ی؟! اون یگیم یمن خواستم ؟! من گفتم برو آنا ... ؟! انا چ-

سال ب سال  هویاواره ...  هیخانواده !  یشد من بودم! ب تیهو یپنج  شت  بعد ه
 یهمه  یکرکره  یبعد پنج سدددال دوندگ هوی! ...  خوامتینم گهیزنم م یزندگ

!  مارستانهیپسرت ب دنیخبر م مبه هوی!  نییپا کشنیبا چهار تا بهانه م اهاتویرو
هست  افتاده ! نه مادرش مارستانیب یها گوشه  بهیبچم مثل غر نمیبیم امی؛ م ایب

 ! گهیکس د چی... نه پدربزرگش ! نه ه
 



ش ولب ینیانگشددت اشدداره اش را مماس ب نیامیبزند که بن یخواسددت حرف انا
 ! ترکمی... آنا نگم مسیگذاشت و گفت:ه

 
 ساکت شد ... انا
 
 کرد وگفت: من نخواسددتم بشیج یرا تو شیتکان داد و دسددتها یسددر نیامیبن

ضع زندگ ش تیو ستم بدتر ب شه آنا ... نخوا ستم ! نخ چوقتیآنا ... ه یبدتر ب وا
ه؟ من رفت ادتی؟! حرفات  ادتهی...  ی! تو گفت یبود که تو خواسددت یزیچ نیا

 ... خوامیطالقم م
 
سخت لب زد : من گفتم... من حالم بد بود ...  گریکه د یبا زبان آنا صر بود  قا

 !یدیدی... ! منو نم یسابق نبود نیامیبن گهیچون تو حالت بد بود... تو د
 
نا تو حت یپوزخند نیامیبن !  یچهار ماه درکم کن ینکرد یسددع یزد وگفت: آ

شم بابا !  یپدرت گفت و تو گفت ستیطالق ! م یو تو گفتزن زنگ زد  هیچ  یدون
 انا ! یدونستی! از اولم م ستمیمن آدم به زور نگه داشتنت ن

 
...  یمنو مصرف کن یتونستیصورتش گرفت و گفت: م یرا جلو شیدستها آنا

 ! شهیمثل هم
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ند نیامیبن فت: چرا  دیخ فاتو  ادتیوگ ته ... چرا حر ته؟! "طالق  ادتیرف رف
 ادتی!"  خوامیم موی"... "زندگیهشددت سددال تلف کرد موی" ... "زندگخوامیم

 ! دونمی"... گفتم نم هیزنه ک نی"ا یرفته؟! گفت
 

 ! دونمی" .. گفتم نمزنهی"چرا زنگ م یگفت
 

 ! دونمی" ... گفتم نمخوادیم ی"چ یگفت
 

نه د یدونیکه م نویا ی... گفتیزنیدورم م ی"دار یگفت ها گا ور و د گرانی! ادم ا
 ادم ندونه و زنشو دق بده! " شهیمگه م زنهیم
 

 ! " ینکن یرو باز یخوای"م ی... گفتکنمیآنا خط تلفن و عوض م گفتم
 

 ! " یبر" برم که با پنبه سرمو بی... گفت گهیم یچ نیآنا برو سر قرارش بب گفتم
 

 وامخیرفته ؟! "طالق م ادتیرفت؟!  ادتی... ! یگفتم دو تاروش گذاشت یهرچ
کرد ! ".... "راسددته ... راسددته که گرگ زاده  یزندگ شددهینمادم دروغگو  هی... با 

رفته؟! همشددو  ادتی! "...  دمیمثل بود امروز به چشددم د روزی! تا د شددهیگرگ م
 ... !یخواست! تو ی! تو رفت ادمهیحرفاتو  یحفظم آنا ! همه 

 
 گرفت و گفت: مارستانیب یالوده  یاز هوا ینفس



 
! هزارتا بچه هر روز از پله ها  یدیر منشدددده که انقدر خودتو زج یطور حاال

تاد فتنیم گه تو کم اف تادم... م گه من کم اف تو  تیجمع نی! نصددف ا ی! م
سته ! رهامم  شونیبچگ شک سرشون  شون...  شون ... پا ست ه از اونا ... ب یکید

! رهام ریگرو هم گردن ن یکه نکرد یگ*ن*ا*ه یخودت انگ اتهام نزن ! الک
بوده ! خودش  شیاما اون که حال ینبود اریهفت سددالشدده ... درسددته تو هوشدد

بات کیتار گهیم خا پدر انت تادم... تو چرا تو دهن  ها اف له   تیبود خودم از پ
پا یندازیم نا  ی! الک نییکه من بچمو پرت کردم  کار نکرده اتو تو بوق و کر
شه کل ثرو یکه چ یکنیم شت ب شه؟! پرونده ات در زنه و ب بیادرتو به جم تب

 خالص؟!
 
 . کردینگاه م نیامیهاج و واج به بن انا
 

سرفه ا نشیسنگ ی نهیس س یخال یکم یرا با تک  صبر کندیکرد و پر  نمیبب : 
 گفته؟! یزی! البرز چ؟یدیفهم یچطور یشد داری... تو صبح ب

 
زدم بابا اومد قفل  غیبود ... ج یاب دهانش را قورت داد و گفت: لباسم خون آنا

و از ... بابا گفت ت سددتیرهام ن دمیرفتم د رونیدر اتاق و باز کرد ! از اتاق که ب
 ! مارستانهیوب نییپا شیپله ها انداخت
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ستم ب یپوف نیامیبن سنمشیبب امیکرد و آنا گفت: نتون شش ...  دمی... تر ! از واکن
سم زد هیاز گر سرپا ن یاش ... از پس زدنش ! تو پ سم هنوز  شدم که رهامم پ

 نداشتم! نوی... طاقت ا نیامیبزنه بن
 
 . دیهق هقش کالمش را بر و
 
به . انقدر خودتو عذاب نده آنا ... تو هم  نیامیبن جلو رفت و گفت: حالش خو

 نهکیکه فقط ذهنتو مسموم م ییسمت فکرها یریباز م یحالت خوبه ! چرا دار
! 

 
 آنا گذاشت ... یزانوها یپهنش را رو یزانو زد و کف دستها مقابلش

 
 شد . رهیخ شیاشک در چشمها یاز پشت پرده  آنا
 
عود  تیماریباعث شددده دوباره ب یآنا... چ سددتین تیچیلب زد : تو ه نیامیبن

شه ؟! تو ه سر گرفته ب ... تو  ایبه خودت ب کمیدختر !  ستین تیچیکنه ... از 
 ... یاز کنار من جم نخورد یهشت سال زندگ

 
 د : نه سال !لب ز آنا
 
 نگاهش کرد و آنا تلخ گفت: نه سال شده ! تازه سالگردمون بود . نیامیبن



 
 ؟! یزد و گفت: امروز سرکار نرفت یلبخند نیامیبن
 
ار بود منم قر یگفت: خوبه ... بابا نیامیسرش را به عالمت نه تکان داد و بن آنا
س یرو ست بگ یکر سرکارم  ونیاحتماال منم دو خط درم رهیمجلس امور و د

 !شدمیحاضر م
 
ش نیامیزد و بن یشخندین آنا دوباره گفت : تو با من خوب  یبا لحن آرامش بخ

 ... یکنیآنا ... اگر فکر م یبود
 
 حالت شددهیازدواج باعث م یکنیادامه داد: اگر فکر م نیامیوبن دیکشدد یاه انا

 ... دونمیبرو ... نم رانیبهتر بشه... برو ازدواج کن ! از ا
 

 برد ! ماتش
 

 مجسمه خشک شد ! کی مثل
 
ستیم نیامیبن ستیسکته اش دهد ! م خوا سر  یها هیتاوان بخ خوا ست و  د

 االن صاف کند... نیرهام را هم
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 و با حرص گفت: دیپر شیازجا
 
 نیی... باال پای... حرف زد یهمه دور زد نی؟! ا نیامیبن یدیچیبرام نسددخه پ-

ز ! اشم؟یمن شوهر کنم خوب م یکه تهش برس یدیچ یکبر ی... صغریکرد
 !؟یتا حاال روانشناس شد یک
 
 !یکه نسخم جواب داد یقبل یدفعه -
 
گفت: بس کن ... بس کن انقدر نسوزون ! من نه مال مردم و خوردم  یعصب انا

انصاف... من عشقت  یاالرضم ! من زنت بودم ب ینه اختالس کردم نه مفسد ف
! ؟ یدقم بد یخوایبشدده؟! م یکه چ ینسددوزوی؟! با حرفات ادمو م ادتهیبودم 

لم کرد سگ و نیع میاومد تو زندگ یکی؟! ...  نیامیبن یشیراحت م یسکتم بد
 هم... یکی... اون 

 
 ! یتند گفت: تو مثل سگ ولش کرد نیامیبن
 
ستم برگردم  ظیبا غ انا ستم جبران کنم... خوا گفت: آره... ولت کردم... اما خوا
... 
 
 زانو بلند شد و قامتش را صاف کرد . یاز رو نیامیبن
 



تو  ...یومدیراه رفت و گفت: تو ن یاتش باجلز و ولز کم یمثل اسددپند رو انا
 ! یدونی! چون وچراشم خودت م یایب ینتونست

 
 ت !باال رهام تنهاس میدست برد و کتف چپش را مالش داد و گفت : بر نیامیبن
 
 رهام و وسط بکش ! یپا ستیبا بغض گفت: هر وقت به نفعت ن آنا
 
 ؟! یشد وونهیبا تو ؟! آنا د یزندگ ست؟یبه نفعم ن یچ-
 
ت: گف دیبار یتمسخر م شیکه از تک تک کلمه ها یو شاعرانه ا میلحن مال با

 داشتم کنارت ... مویزندگ یروزها نیمن با تو خوشبخت بودم... بهتر
 

سف گفت: م یپوزخند ستیزد و با تا شنو نویا یخوا شن یلیخ یب !  یدیخب 
 !؟ی! خسته نشد ی! همون بحث تکرار یتکرار ی؟! همون حرفها یچ گهید
 
 : دینال انا
 
ما ایتکرار ی... بحث ها یتکرار یاره حرفها- نبود !  یتکرار یاخر نی... ! ا

ست یکرد الیبود ! تو خ نیبود ... گل حرفهات هم ترتیشاه ت  درد من رابطه ا
ها  شیپ ی! چ زهیبه غر یدیرو ربطش م یدو خواب گر یخوابیب موییکه تن
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ها یکنیخودت فکر م حت پرت وپال قدر را و ت یکنیتو ذهنتو تف م یکه ان
شحالت م ادیصورت ادم ! که طرفت جلوت به زانو درب نه؟!  نیامیبن کنهی؟! خو

ساب مای! قد یدیدودمان ادمو به باد م یگیجمله م هی یکنیم فیک یلیخ تر  یح
ا ! تر از آن چارهیب ی! ک یکن یخودتو خال یزنی! االن فقط حرف م یزدیحرف م

 نحس تر از آنا ... !
 

من دوسددت دارم... رهام و  نیامیبود اما باز گفت: بن دهیامانش را بر گرید هیگر
هم دوست  دهیاز هم پاش یزندگ نیا یدوست دارم... تو رو دوست دارم... حت

 برو ازدواج کن ! ی... بگ ینگاه کنتو صورت من  شهیدارم ! بعد تو روت م
 
با  دهیبر دهیبر ... تو  یکه منم بگم تو بر ینی... اگر منتظر ا گهید یکیگفت: 
 ... گمی! نم نیامیبن گمی... نم تیسراغ زندگ یبر
 

 انداخت ... نییرا پا سرش
 

 . !.. شدیم نییاش تند باال و پا نهیس یمچاله شده بود ... قفسه  صورتش
 

 خفه بود ... شیگلو یتو ی هیگر یصدا
 
 ! نیامیبن یمعرفت یب یلی... خ یمعرفت یب یلی: خ دیهمان حال زارش نال انیم
 



 یرو زدیطاقت وزنش را نداشددت ، خم شددد ... همانطور که هق م شیزانوها
 نشست ... نیزم
 
 .کردندینگاهشان م یجلو رفت... چند نفر نیامیبن
 

 گفت : آنا بلند شو زشته ... کالفه
 

 کیانداخت و با  شیبازوها ری... دست ز دیشن یرا م شینفس ها یصدا فقط
ر اب مسجد کنا ریبه سمت ش یارام یکه با قدم ها ینیحرکت بلندش کرد و ح

.من  دیگوشددش گفت: باشدده ببخشدد ریز کردیم تشیهدا مارسددتانیمجتمع ب
 نداشتم ... ی! منظور خوامیمعذرت م

 
 زده بود... هیتک نیمایگوشت نامتوازن به بن کیمثل  انا
 

را لبه  شیرا باال برد و کف پا شی، زانو ستادیوضو خانه ا یفیرد یرهایش یجلو
 رشگیاب را باز کرد و شال انا را با دست د ریوضو خانه گذاشت ؛ ش یسنگ ی

 ... ! دیاب به صورت آنا پاش یپشت سرش نگه داشت مشت
 

نا قه  آ به  نیامیاغوش بن یاز حل ند مشدددت اب  له گرفت و خودش چ فاصدد
 .دیکش قیو چند نفس عم دیصورتش پاش
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زد و گفت: خودتو جمع و جور کن  شیبه موها یچنگ سیبا دسددت خ نیامیبن
 رهام . شیپ میبر
 
 باال ؟! امیب یعنیمضطرب گفت:  آنا
 
 تکان داد و گفت : اره ... یسر نیامیبن
 
 باال ؟! امیب یعنیمضطرب گفت:  آنا
 
 تکان داد و گفت : اره ... یسر نیامیبن
 
 شد؟! یچ تمییسکوی: بدیشالش را مرتب کرد و پرس آنا
 
 ! رمیگب گهید یبسته  هی رمیم سایزد و گفت: برو داخل وا یلبخند نیامیبن
 
 ! یگفت: پرتقال یزخم دار یاب دهانش را قورت داد و با صدا آنا
 
 ! نداشت ! دونمینگاهش کرد و گفت: م نیامیبن
 



ا وارد سدداختمان شددد ، ان یبه سددمت بوفه رفت. وقت نیامینگفت ، بن یزیچ آنا
 داده بود. هیتک واریاش را به د یشانیکنار اسانسور پ

 
 وگفت: نگران نباش ! ستادیا کنارش

 
 را بست و باز کرد . شیپلک ها انا
 
 . دیجوش یو سرکه م ریسوم دلش مثل س یبه طبقه  دنیرس تا
 
ز ا یبخش در چرت بود. به ارام یورود یامدند نگهبان جلو رونیاسانسور ب از

نفر  کیوآنا کنارهم گفت: فقط  نیامیبن دنیبا د یکنارش گذشددتند که پرسددتار
 همراه باشه ها ! تونهیم
 
 تکان داد وگفت: فقط چند لحظه ! یسر نیامیبن
 

 دیاداره ! صبح ب تیمن مسئول یبرا یتکان داد و گفت: باشه ... ول یسر ناچار
 جوابگو باشم .

 
سمه ها ا یسر نیامیبن ست آنا را که مثل مج ؛  بود گرفت ستادهیتکان داد و د

 بود . خی شیپنجه ها
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 اتاق رهام را باز کرد . درب

 
 قفل بود ... شی؛ پاها رفتیجلو نم انا
 

تخت بودند و رهام  یرو یو خودش وارد شد ، رهام و کوش دیکش یقیعم نفس
 .رفتیکوپتر ناقص تازه اش ور م یداشت با هل یدست کی

 
 سر هم کن ... نویا ایگفت: ب یبا کالفگ نیامیبن دنید با
 
 گفت: مامان ... یدر کنار رفت و رهام با نگاه ذوق زده ا یاز جلو نیامیبن
 
ش را ا هیگر توانسددتیکه م ییطاقت جلو رفت رهام را بغل کرد ... تا جا یب انا

 ... ردیبگ توانستیم را نممزاح یاشکها یکنترل کرد اما جلو
 

 ! دیرهام... ببخش دیو گفت: ببخش دیبانداژ رهام را ارام ب*و*س یرو
 

 !؟یدیتو برام خر نویزد و گفت: ا یلبخند رهام
 
 ؟! یداد و به زور گفت: دوستش دار رونیسخت بازدمش را ب انا
 



 بگو برام درستش کنه ... نیامی... به بنیلیخ-
 
 ... گمیم-
 
 رهام؟! یدیارام گفت: منو بخش انا
 

درسددتش کن  ایانداخت و گفت: ب ینگاه نیامیکرد و باز به بن یاوهوم رهام
 ! گهید
 
م گذاشت تخت رها نییپا یفلز شخوانیپ یها را رو تییسکویب لونینا نیامیبن

 ! هیکوپتر مجهز یچه هل یتخت نشست وگفت: وا نییو پا
 

 کرد و گفت: مال منه ! یاخم رهام
 
 مال من باشه ! گهیکرد وگفت: نه د یرا تو دماغ شیصدا نیامیبن
 

 بهش بگو ... یزیچ هیبا حرص گفت: مامان  رهام
 
 حرصش نده ! نیامیو گفت: بن دیخند انا
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فت: اول  یکوپتر را از تو یدم هل نیامیبن به اش برداشدددت وگ  دور من هیجع
 بعد رهام ! کنمیم یباهاش باز

 
 با قهر گفت: اصال مال خودت .. رهام

 
طورش گفت : باشدده حاال تمرکزمو  یتودماغ یو با همان صدددا دیخند نیامیبن

ا نخر ! ه یاسددباب باز نی! آنا هزار بار گفتم از ا هیبه چ یچ نمیبهم نزن بذار بب
 ... شهیگم بشه نابود م چشیپ هی

 
که جعبه وکل  ینیتخت نشددسددت و ح یرا دراورد و چهار زانو رو شیها کفش
کوپتر اماده  یهل هیبا غرغر گفت:  دیکشدد یرا به سددمت خودش م لیوسدددا

 !یدیخریم
 

شو بده  یلب گفت: به جا ریز نیامیو بن دندیو آنا با هم خند رهام خنده راهنما
! 

 
 یبرا یسددتیبازش کن ! بلد ن نیبشدد یکرد چیرو بهم پ نایرو به رهام گفت: ا و

 ! یسرهمش کرد یچ
 
ساش  یسرش را تو انا شت جعبه اش عک جعبه کرد و گفت: راهنما نداره... پ

 هست ...



 
 !موند؟یم شمیگفت: امشب جفتتون پ جانیبا ه رهام

 
 . دیبانداژش را باز ب*و*س یرو آنا
 
کرد و رهام کودکانه ارزو کرد : پس من بازم خودمو از پله ها  یاوهوم نیامیبن
 ! نییپا ندازمیم
 
 ت هم شدند ...و انا ما نیامیبن
 

ش نیامیبن ابیشد که در غ ییو مهره ها چیسرگرم باز کردن پ رهام صل ان بهم و
 کرده بود !

 
. 

 
 و لپ تاپ را بست . دیگوشش با خشونت کش یرا از تو یهنزفر نیامیبن
 
 شده؟! یخورد و با تعجب گفت: چ یتکان آنا
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ستها شیکالفه از جا نیامیبن شد د ش یرا باال شیبلند  ت سرش قالب کرد . پ
 بود. ستادهیپنجره ا

 
 ؟! نیامیشده بن یو گفت: چ ستادیبا هول کنارش ا آنا
 
 .... دونستمیزمزمه کرد: م نیامیبن
 
 یفه نگاهکال نیامینشد . بن رشیدستگ یزیکرد ؛ چ بینگاهش را تعق ریمس انا

 ! یکمکم کن دیبه صورت آنا انداخت و گفت: با
 
 شده ... ی! اخه چ یباشه اما چه کمک-
 
را به  یهنزفر نیامیبه سددمت لپ تاپش رفت ؛ انا کنارش نشددسددت و بن نیامیبن

 گوش بده ... نویسمتش گرفت و گفت: ا
 
صو یکنجکاو و متعجب، نگاه آنا صفحه  یمرد ریبه ت ود ب شگرینما یکه در 

 ... هیک نی: ادیانداخت و پرس
 
 ه ...را عقب برد و گفت: گوش بد لمیف یکم نیامیبن
 



جمله عمق فاجعه  کیودر  کردیدود م یگاریس یشد ... مرد با ناراحت قیدق انا
 ! گفتیو متارکه اش را م یزندگ ی
 
 گفت: خب ؟! جیرا نگه داشت و انا گ ریتصو نیامیبن
 
 ؟! لمهیکدوم ف نیا یدونیم-
 
ستخر و درختها و نما شنیبه لوک ینگاه انا شت مرد انداخت . ا ش الیو یپ نا ا

 بود ...
 

 ؟! خب ... یکه ساخت یرا باال داد وگفت: مستند قمار شیابرو
 
روش  یرعلیکه ام ینیخامه ... قبل تدو لمیف نیو گفت: ا دیکشدد یاه نیامیبن

 ! زی... قبل از همه چیانجام بده ... قبل صدا گذار
 
 .دیفهم ینم آنا
 
 ! شهی! بچه دار نم مهیعق زیجمله گفت: پرو کیدر  نیامیبن
 

 .امدیبوجود ن یریینگاهش تغ در
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و االن ح*ا*م*ل*ه است ...  زهیپرو ی غهیکالفه تر زمزمه کرد : ارزو ص نیامیبن

!  یافسددونوگر هیبچه ! با  هی... با  ایکتک خورده به من پناه اورده ! به برادر برد
سراغشو نگرفته ! شک داشتم ... تمام مدت شک داشتم !  نیهم یهم برا زیپرو

 اما حاال مطمئنم !
 
 ایاون دختره ... با برد یعنی...  یعنیلب گفت :  ریگرد شددد و ز شیچشددمها آنا
 ؟!
 
 بلند شد . یعصب شیاز جا نیامیبن
 

 خورد . یتکان رهام
 
 وپاکش انداخت. دیسف یبه چهره  ینگاه نیامیبن
 
رف ! باهاش ح نیامیبن سددتین یادم نیهمچ ایو گفت: برد سددتادیمقابلش ا انا
 قبول کرده ؟! یعنی! گردن گرفته ؟! ؟یزد
 
نا گفت: اون ادم نیامیبن نه تکان داد و آ به عالمت   دمیکه من د یسددرش را 

 ممکنه با هزار نفر...
 



 ! کننیبفهمن سکته م ی: خاتون و حاجدیجواب آنا نال یبه جا نیامیبن
 
ستها نیامیکرد و بن یپوف آنا چه کار  ونمدیفرستاد و گفت: نم بشیرا در ج شید

 ... دمیکنم آنا ... کم اوردم ! بر
 

 ...شیسال پ کیشده بود مثل  لحنش
 

 .گفتیامد از هفته نامه و مشکالتش م یهمان وقتها که م مثل
 
 !ن؟یامیبن ادیازم برم یبلند شد و گفت: چه کمک شیاز جا انا
 
 نداستن ! یواقع ی! به معنا دانستینم نیامیبن
 
دکتر  هی شیپ مشیبود که آنا ارام گفت : بهتره اول ببر رهیخ نیو گنگ به زم جیگ

گفته  اصال دروغ دی! شا ایتلکه کردن برد یبهانه باشه برا هی شیاون ازما دی. شا
 باشه ... هان؟!

 
ود وسددط ب ایبرد یراهش دادم که پا میتو زندگ نی... من فقط بخاطر ادونمینم-
! 
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 ! میاز اون کمک بخوا میتونیزد و گفت: دکتر توکل معتمد منه ! م یلبخند آنا
 
 ؟! رانهی: ادیانداخت و پرس یبه صورت انا نگاه نیامیبن
 
 . رانهیتا اخر تابستون ا شهیاره ... هم-
 
 ته... !هف نیهم ی؟! برا یریوقت ازش بگ هیکرد وگفت: ممکنه  یمکث نیامیبن
 

 ... ! یخودتم باش خوامیلب گفت: م ریز نیامیتکان داد و بن یسر
 
ستم ... فقط نم یلبخند انا ئن مطم ایاز برد یخوایزد وبا ذوق گفت: معلومه ه
 !؟یبش
 
 بحث شده ... کمیچرا ... فقط توخونه -
 
 من باهاش حرف بزنم؟! یخوایدخالت کرد و گفت: م آنا
 
 مبل لم داد. یزد و رو یلبخند نیامیبن
 
 ؟! یخندیبا تشر گفت: چرا م آنا
 



و عاقل  یانقدر منطق یتونیگفت: آنا تو که م شیلبها ی هیبا حفظ زاو نیامیبن
 ؟! یکنیو حفظ نم شنیپوز نیا شهیچرا هم یباش

 
 سکوت کرد . نیامیتلفن بن یبزند که با صدا یخواست حرف آنا
 
 سکوت کرد . نیامیتلفن بن یبزند که با صدا یخواست حرف آنا
 
شددود از ن داریرهام ب نکهیا یبود برا یرعلیبرداش ام عیرا سددر لشیموبا نیامیبن

 رفت. رونیاتاق ب
 
 گذاشت . شیپا یلپ تاپ را رو آنا
 
 ...نیامیبن یوهایدرا یچرا موس را چرخاند رو دانستینم
 
 ضیالدن ف یبا کنجکاو یفالحت رهیو من ضیو الدن ف یرها راز یپوشه  دنید با

ستگ یزیرا باز کرد . هنوز چ شده بود که بن رشیکامل د شه ب نیامین شه ابا با  یا
 داخل اتاق شد و در را بست .

 
 ینگاهش کرد و گفت : طور زیت نیامی. بن دیبا هول از کارش دسددت کشدد انا

 شده؟!
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 لپ تاپ را بست و گفت: نه .... آنا
 
 نه ؟! یکرد وگفت: باز شروک کرد یاخم نیامیبن
 
 ؟! ویز جا بلند شد وگفت: چا آنا
 
 ... جستجو... شک !شیتفت-
 
. ! اگر گفت: بپرس .. دیبگو یزیانا چ نکهیقبل از ا نیامیکرد و بن یمن و من انا

س  یباز تو فکرات منو مواخذه کن ستیو قرار ن شهیراحت م التیخ دنشیبا پر
 بهتره تا بعدا ! یبپرس ! االن بپرس

 
 سکوت کرد . انا
 
ث نشه حالم خوبه جوابتو بدم تا بعد بح یمنتظر گفت: بپرس. بذار وقت نیامیبن
! 

 
 :دیسوالش پرس نیدر اول حیصر انا
 
 ؟! هیک یرها راز-



 
 !سمییزد و گفت: ر یشخندین نیامیبن
 
 ؟! یکرد دایرا گرد کرد و گفت: کار پ شیچشمها آنا
 
 !موندم؟یم کاریب دیبا-
 
ستمی... من م یشهردار یومدیکجا؟! چرا ن- ست وپا  هیبرات  تون کارخوب د

 کنم!
 
 شه؟!ب یوسط امثال بابات جولون بدم که چ امیبا تمسخر گفت: ب نیامیبن
 
 ! ستین یزیچ یدیکالفه گفت: وسط زنا جولون م انا
 
 نگفت. یزیسکوت کرد و چ نیامیبن
 

 اتاق را خاموش کرد و با حرص گفت: پاشو برو رو تخت بخواب ! چراغ
 
 !؟یخوابیارام گفت: تو کجا م انا
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 جوابش را نداد . نیامیبن
 
پنجره کنار تخت رهام دراز  ریتخت ز یبلند شددد و رو شیحرف از جا یب انا

 .دیکش
 
 سرش فرستاد . ریرا ز شیکاناپه مچاله شد ؛ دستها یرو نیامیبن
 

 نیسددنگ شیآنا و رهام گوش کرد تا چشددمها قیعم ینفس ها یبه صدددا انقدر
 شد !

 
 اتاق باز و بسته شد . درب

 
 بلند شددد... شیاز جا یگرفته بود ... به سددخت شیپشددت سدداق پا ی چهیماه

 .کردیعضالت گردنش درد م
 
 یرو اهشیتخت نبود... شددال سدد ی؛ انا رو دیپر شیدر باز اتاق از جا دنید با

 تخت نبود! یافتاده بود ... ان را برداشت ... انا رو نیزم
 

سط راهرو بود ... ارام ب دیدو رونیرا بپوشد از اتاق ب شیانکه کفشها بدون ه ؛ و
 امد . رونیب یبهداشت سیاز سرو ی. مردرفتیسمت پله ها م

 



 .داشتیوسط بخش چشم از صورتش برنم یآنا بدون روسر دنید با
 
سمتش دو نیامیبن ست ی... پرستار جوان دیبا هول به   رونیب شنیاز اتاق مقابل ا

 سته گفت: خانم ...آنا اه دنیامد با د
 
به دخترجوان و مرد دانسدددتی... نم دیلبش را گز نیامیبن  که مقابل یچطور 

 کند... ی؛ حال کردیبود و بر و بر آنا را تماشا م یبهداشت سیسرو
 
 سرعت داد . شیقدم ها به
 

 ده ؟!ش یو گفت: چ دیخودش را عقب کش نیامیاز حضور بن ینیبا ه پرستار
 
شال را رو یاخم نیامیبن سر انا انداخت و رو به دختر جواب با  یبه مرد کرد و 

 ... ! دیگفت : نگران نباش یهیتوج یلحن
 

 شد . یبا تاسف تکان داد و وارد اتاق یانا را گرفت .مرد سر دست
 

 مقنعه اش را مرتب کرد وبا تعجب گفت: خواب گرده ؟! پرستار
 
 جوابش را نداد ... نیامیبن
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 کرد . تیا به سمت اتاق رهام هداانا ر یها شانه

 
 گهیت دساع کیصبحه .  شیو گفت: اقا ساعت ش دیکش یقینفس عم پرستار

تون به شددبمیداره . د تیمن دو نفر همراه مسددئول ی. برا ادیسددرپرسددتار بخش م
 گفتم... !

 
 ... رمیتکان داد وگفت: چشم من االن م یسر نیامیبن
 

ساعت  ینگاه پرستار صورت انا انداخت وگفت: حاال االن نه .... منظورم  به 
 هشته! میهفت و ن

 
 زد و انا را به سمت اتاق برگرداند. یلبخند نیامیبن
 

 نخورد ... نیرا داشت زم شیو شکننده هوا فیظر ینیچ کی مثل
 

ش یقیعم نفس شد. پتو را رو یو کمکش کرد رو دیک رتب م شیتخت دراز بک
 ... دیکش نییسرش پا یرام از روکرد و شالش را ا

 
 بود را با سر انگشت کنار زد . ختهیصورتش ر یکه نا مرتب رو ییموها

 



 سرش ستون کرد ... ریبالش ز یسر انا رو یدستش را باال کف
 
 ! دیدیو آنا نم دیدیرا م او
 
 بود ! بهیتماما باز بود ... اما طعم نگاهش تلخ و غر شیانکه چشمها با
 
 نداشت ... ییعطر اشنا چیه
 

 زد . ینرم یاش ب*و*سه  یشانیپ یهوا رو یخم شد ب یکور بود ! کم انگار
 
پشددت سددرش بخورد و  واریعقب رفت. انقدر عقب که از پشددت به د یارام به

 شیپا ریکفش به جسم مزاحم ز یخم شود و همانطور ب شیدهد و زانوها هیتک
ش نیزم ینکند و رو یتوجه شمهاش رهیو خ ندیبن روح و  یمرده و ب یود به چ

 تفاوت و باز آنا ! یب
 
 کار من آه کردن است یکن یتو نگاه م تا
 
 چه نگاه کردن است نیچشم تو ا یبه فدا یا

 
 تو کار من، شکوه به ماه کردن است یهمه ب شب
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 به آه کردن است رهیستاره تا سحر، ت روز

 
 شد جهان اهیتو س یقلم ،ب کیخبر که  متن

 
 کردن است اهیرفتنم دگر ، نامه س هیحاش

 
 رو نهم شیعکس تو پ ،یتو نه در مقابل چون

 
 خواهش ماه کردن است نهیهم از آب و آ نیا

 
 یکن یمن، تا تو نگاه م نیگل نازن یا

 
 بهار عارفان، در تو نگاه کردن است لطف

 
 تمام قد ی نهیو آ ییخدانما لوح

 
 ن است؟بر، منصب و جاه کرد هیچه تک نیاز ا بهتر

 
 نیعبادت است و من با لب روزه دار از ا ماه
 



 گ*ن*ا*ه کردن است میو غزل نوشتنم، ب قول
 
 کشته داشتن نهمهیچراغ ذوق هم ا کیل

 
 به گل گرفتن و ماه به چاه کردن است چشمه

 
 یهمه اشتباه خود جلوه دهم که آدم من

 
 دم مهد تا لحد، در اشتباه کردن است از
 

 ها همه هیکائنات را جنبش سا غفلت
 

 خواه نخواه کردن است ا،یبه کاخ کبر سجده
 
 کند؟ یغم خود بپرس کو با دل ما چه م از
 
 شحنه به شاه کردن است یهم اگرچه شکوه  نیا

 
 " و "صبا" گو بشکن که راه منهیتو "سا عهد
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 "لطف اله" کردن است یکعبه  میبه حر رو
 

 یکن که زکات زندگ یبه گاه پرسش گاه
 

 حال دوستان گاه به گاه کردن است پرسش
 

 *و*سه تو به کام من، کوهنورد تشنه راب
 

 توشه راه کردن است یآب زندگ ی کوزه
 

 غم طیمح نیکه در ا یا ار،یبرسان به شهر خود
 
 عمر تباه کردن است دنم،یتو نفس کش یب

 
 اریشهر

 
 
 
 
 

 دهم : فصل



 
******************************************** 

 
 شده عمو؟! یگذاشت و گفت: طور اریرا مقابل شهر یچا ینیس
 

صورتش جا خوش کرده بود گفت  یکه در بدو ورود رو یبا همان اخم اریشهر
 کجاست؟! هی: فوز

 
شهر رها ست و گفت: دخترش  اریمقابل  ش حال ندار بود فرستادمش بره  کمین

 بهش سر بزنه !
 

 پا انداخت . یرا رو شیقهوه اش را برداشت و پا ماگ
 
 سکوت کرد . شیشد و مثل عمو رهیخ اریپر اخم و غضب شهر یچهره  به
 

 : هوشمند کجاست ؟!دیکرد و پرس یپوف اریشهر
 

راکت ت بشیج یکالفه از تو اریبه اتاق باال نگاه کرد و شددهر شیبا چشددمها رها
 پرت کرد. زیم یو رو دیکش رونیرا ب یغاتیتبل یها
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 کاریچ یدونیبا اخم گفت :م اریو شددهر دیماگش نوشدد اتیاز محتو یرهاکم
 یچه غلط یهسدددت که دار تی! اصددال حال؟یکرد کاریچ یفهمی! م؟یکرد

 !؟یکنیم
 

 دیانداخت و گفت: حاال با زیم یپخش شددده رو یبه برگه ها ینگاه کنجکاو
 بدم؟! یبه کدومشون را

 
! چرا همه ؟یزد یچه گند یفهمیو گفت: دختر جون م دیپر شیاز جا اریشهر

 !؟یریگیم یوبه شوخ زیچ
 

سرد یبرگه ا رها شت وبا خون فت: گ اریشهر یتکرار یدر قبال حرفها یرا بردا
 رمه؟!ج یبهداشت یشیشرکت ارا هی سینکردم! تو مملکت شما تاس یمن کار

 
 شرکت ؟!-
 
ندپو فت: تو خ یزخ نداخت یکرد الیزد و گ چه  یشددرکت راه ا تا ب هار  ؟! چ

 یبشدده؟! چهار تا ادم یکه چ یرو دور خودت جمع کرد یمذلف روزنامه چ
وض مملکت و ع هیبا فکرشون  خوانیان! م هیکه سرشون باد داره و فقط تو حاش

 کنن!
 



ه به من بخند ک شیگفت: بخند ... بخند ! به ر ظیبا غ اریوشهر دیبلند خند رها
سن ی... بالغیکردم عاقل الیتو اعتماد کردم ! خ شته! ... تو پ ی...   شیازت گذ

 رها؟! یکرد یخودت چه فکر
 

 انداخت وگفت: عمو من چه کار کردم مگه ؟! زیم یمتعجب برگه را رو رها
 
صن؟! تو خ- ص ستخدام کرد یرویسرت ن ریاونا متخ صص ا  ؟! هزارتا یمتخ
تا م شین پاش نتونسددت نکارهیا با چهار  تو  رییغت یکه هوا سیبنو رزایبرن ! تو 

 !؟یصادرات و واردات کن یخوایسرشونه م
 

شون ا یلبخند رها سرشونه .  یخوب یها دهیزد و با ارامش گفت: اتفاقا هم تو 
!  یسددیو برنامه نو وتریکامپ پلمیفوق د یکیداره ...  یبازرگان سدددانسیل یکی

 تینظر من فعال ریاما االن تو شددرکت من و ز کردنیدرسددته تو هفته نامه کار م
س ستی! قرار ن کننیم سیکه کار  دن هم که قراره انجام ب یر... تازه کا میبکن یا
شما چرا  ! خوادینم التیهم تحص یلی! خ گردهیبرم شونیبه روابط عموم شتریب

 عمو ؟! یانقدر نگران
 

 ی! نگران اون پسره چ نمیبرگه برداشت و گفت: نگران ا کی زیم یاز رو اریشهر
 بود اسمش....
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 ! عیبد نیامیلب زد: بن رها
 
سته - ش یسرد سمش تو حا ست ! ا ست ... ! ب هیخرابکارا ا ه یدولت نیا نیا

خودت ... اصال  میتو ت یرها ؟! تو اون ادمو اورد یفهمیشناخته شده است ! م
ست ی... چ یچه کاره ا یبهش گفت همه ! بفه؟ی... مادرت ک هی... ؟!پدرت ک یه

بذاره کف  نشددوپدر ز یابرو ادیچرخه ! نم یهم دم پر تو نم هیثان کی یحت
 ! یپهلو یوابسته  هیدستش اونم وسط شرکت 

 
شدداه و  ی... تموم شددد عمو ! دوره ی! کدوم پهلو؟یوگفت : پهلو دیخند رها

تا  نه پدر من ! دیدینه شما فهم نویوقته تموم شده ! ا یلیقدرت و منصب شما خ
 یبرا زیهمه چ یلیخ یزمان هی؟! درست  دیبر شیبا فکر گذشته پ نیخوایم یک

 خوبه ! گرانید یبرا زایچ یلیشما خوب بود ! االنم خ
 
! اون  دیکه شددما انقدر راجع بهش نگران سدددتین یهم ادم خالفکار نیامیبن
ندازه  چارهیب به ا بت حرفاش  با حاال  تیاذ یکاف یهم  کردن ! ازارش دادن . 

 دردسر ؟! یکار ب هیکار اروم و شرافتمندانه انجام بده ؟!  هی ستیحقش ن
 

!  یهسددت یو چ یهسددت یپسددر بفهمه تو ک نیزد و گفت: ا یپوزخند اریشددهر
 ! کنهیو خداحافظ ! خودش نکنه پدرزنش م کنهیچهار تا جمله بارت م

 



شده اش گفت: پدر زن سابقش! از زنش جدا شده  دیکل یدندان ها انیاز م رها
 که ! فتادهین ی؛ اتفاق دیری! اصال عمو چرا انقدر تند م

 
دستش را به سمت رها پرت کرد و گفت: اتفاق از  یتو یکاغذ مچاله  اریشهر

ها  یمی؟! رها حکومت عوض شدددده ! قد هیدولت هیباالتر که پسددره داماد  نیا
شو  ی! رفتن ! هرک ستنین شت رفت... هرکجون شو گذا شت مال ست دا  یدو

سط و موند و مرد ! هم شت و شو گذا شت جون ست دا شو دو  نیتو ا شهیمال
 ی... شددهرتمون ! تو دار مونیی... ثروتمون ... دارا میداغ ما تو چشددم یزهارو

 و پوچ! چیتوهم ه هی! سر  یکنیم یباهمش باز
 

شد و گفت: توهم ن شیکالفه ازجا رها سته !  یشونعمو ! ن ستیبلند  هاش در
 ...دی! مطمئن باش رهیبه خطا نم رمیبار ت نیا

 
سال تولدش همخون- سبزه؟! چون  شماش  ها  یداره ؟! راجع به قبل یچون چ

 ؟! راجع به همشون ! ادتهیرها !  یگفتیم نویهم هم
 
از هم  تونیسددال گذشددته ! زندگ یو خرده ا یو در ادامه گفت: سدد دیکشدد یاه

از  نمی... اون از برادر احمق من ! اون از مادرت که ول کرد و رفت ! ا دیپاشدد
 رها؟! یبرس یبه چ یخوایتو! م یها یباز وونهید
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 یکاف یبه اندازه  یگفت: اسم راز یتر میبا لحن مال ارینداد ، شهر یجواب رها
خطا  نیکه با کوچکتر میتو چشددم هسددت یکاف یلکه دار هسدددت ! به اندازه 

 رو به باد بدن ! دودمانمون
 

 نیامی! از پدر زن بند؟یترسیم یو گفت: شما از چ دیکش شیبه موها یدست رها
من چهار تا روزنامه نگار و استخدام شرکت کردم  نکهی؟! از ا نیامی؟! از خود بن

 ؟!
 

 ! از جسارت و ترسمیو حماقت تو م یعقل یزد و گفت: از ب یپوزخند اریشهر
به پدر زنشددم رحم نکرده ! بفهمه تو از  یکه حت ترسددمینترس بودن اون پسددره م

ش سته ا یکدوم قما ست یو مال چه دوره و دارو د تمومه  سهیخط بنو شیش یه
جاز یایدن نیخط تو ا شیرها ! شدد پدرت ! از  یم نه ! از  از من و تو پخش ک

کلمه کارتو بهش بگو و  کی!  یدیم یباز یدار مونویهوشددمند ! ... رها زندگ
 مسخره رو تموم کن! یها یباز نیخالص. ا

 
پسددره هنوز به  نیگفت: از کجا معلوم ا یبا دلخور اریسددکوت کرد وشددهر رها

سه خاطر ا شه ! وا صل نبا شو ب نکهیپدر زنش و س هیتو مجلس  ارهیپدرزن  سهید
سه امثال من و تو جور کنه ! م شم شهیدولت ! م زیعز شهیوا  یفهمی! م ینورچ

 رها ؟!
 

 بود. رهیخ زیم یرو یبه تراکتها رها



 
ش اریشهر سکوت رها کتش را پو و گفت: از حاال به بعد هم به من  دیکالفه از 

 نداره کارات ! رو من حساب نکن رها ! یربط چیه
 
 زد . رونیرها باشد پا تند کرد و از خانه ب یبدون انکه منتظر بدرقه  و
 
 زد . رونیرها باشد پا تند کرد و از خانه ب یبدون انکه منتظر بدرقه  و
 

 بود ... ستادهیوسط پله ها ا هوشمند
 

 ؟! یخواستیم یزیزد وگفت:بابا چ یلبخند رها
 

 اشاره کرد وگفت: رفت ! رونیبه ب هوشمند
 

 رفت ... یوگفت: ک ستادیپله مقابل پدرش ا نیدوم یرو رها
 

 یجوابش را نداد نگاهش به در بود ؛ رها ارام دسددتش را دور بازو هوشددمند
 یکه تو بس دیمن ! خسددته نشددد شیپ نینیبشدد نیایپدرش حلقه کرد و گفت: ب

 ... دیاتاق بود
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 نزد . یحرف هوشمند
 

 . ندیمبل بنش یکمکش کرد تا رو رها
 

 را روشن کرد . ونیزیتلو
 

 پدرش نشست و گفت : چقدر موهات بلند شده بابا ... کنار
 

 کجاست ؟! بایارام گفت: فر هوشمند
 

 د .ز یلبخند رها
 
 ؟! ستین ادتیمنو  ادتهی بایفر-
 
د . شدد رهیهوشددمند خ یرا بغل زد . به چهره  یداد و کوسددن هیمبل تک یپشددت به

گم و گور  شیها شیر یصددورتش هم ال یبود ! چرو  ها یمعن ینگاهش ب
 بودند !

 
سبک درو یهم انقدر شیموها ست !  شود کش ب شت ، یشیبلند بود که ب  دا

 یرا  غرب ی! مثل خواننده  زدینم یرا چکمه ا شددشیخط ر میمثل قد گرید



ست نم شیموها صورتش اهم گری! د کردیرا در شت ! خط  یتیانکارد بودن  ندا
 امد ! یم یشوخ کی هیشب شتریمرتب و خوشبو هم ب یاتو و لباس ها

 
 کردیشک م دیداد با یادرار نم یو بو دیپوش یاگر مرتب م ختیسر و ر نیا با
! 

 
 بود ! دهیهم خواب شیتاب موها یحت
 

 !ومده؟ینگاهش کرد و ارام گفت: هنوز ن هوشمند
 

 زخم بود . یرو دنیکالمش مثل نمک پاش یتو انتظار
 

ش یرا تو شیزانوها کالفه گر روزا ! ا نی! هم ادیم یو گفت: نه ... ول دیبغلش ک
ته ! همون خود یها یجوون هیها فرق داره !شب ی! با اون قبل یکنیم فیک شینیبب

ش صورت ! همون  دیقد و باال؛ همونقدر ر شونه! ... همون فرم چونه و  و چهار
 صداش ...لحنش ... صالبتش... تحکمش ! یچشما ! حت

 
شت و گفت: هنوز به مامان فر شیزانو یچانه اش را رو رها ا ! نگفتم باب بایگذا

 ... ! گمی! به خودشم م گمیچند وقت م نی... هم گمیم یول
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نم صداش ک یچطور دونمیگفت: نم ییایرو یو با لحن دیکش یقینفس عم هار
اسم پسرش رهامه  ی! ول ادیاسم بهش نم نی... اصال ا نیامیبن گنی... ! بهش م

بزرگ شددده !  یمذهب یخونواده  هی شیهاش ! پ یخودشدده ... مثل بچگ ی! کپ
 ! زنهیم تریت شونیا یزدیشالق م میعکاسه ... تو ، قد

 
 ... دیخند یبلند یبا صدا و
 

 ی... نگاهش به تراکت ها کردینگاهش هم نم ینگفت؛ حت یزیچ هوشددمند
 بود . زیم یرو
 
و حاال... !  اوردمیخودم ن یبهش بگم ! چهار سدددال به رو یچطور دونمینم-

بهش بگم ! از کجا شددروک کنم  یچطور دونمی! نم ارمیبه روش ب تونمیحاال نم
 بگم ؟! ی... اصال چ

 
 را برداشت. یخم شد و کاغذ هوشمند

 
 بابا ؟! یدیکرد و لب زد : گوش م یپوف رها

 
 ؟! یهست ینگاهش کرد و گفت: تو ک هوشمند

 



خانوادم !  یبلند شددد و گفت : من همونم که گند زدم به زندگ شیاز جا خسددته
شمت بودم و  ستین ادتیمن دخترتم !   ... ستین ادتیمنو ؟! من که جلو چ

 ه...ک یاما اون
 
 ، به سمت در رفت . فونیزنگ ا یصدا با
 

 را برداشت. یگوش
 
 !ه؟یک-
 
 ام ! یرعلیام-
 

 را باز کرد و منتظر شد . یرا باال فرستاد و دگمه را زد . در ورود شیابروها
 

 کنارش امد و گفت: اومد؟! هوشمند
 

 جوابش را نداد . رها
 
 نیزد و گفت: از ا یخودش را رسدداند ، رها لبخند یتند یبا قدم ها یرعلیام

 ورا !
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 نیامیبن نویفرسددتاد وگفت: ا بشیج یرا از تو یکرد و فلشدد یسددالم یرعلیام

 لبوردیپوستراست ! چند تا طرح هم زده واسه ب ی هیفرستاده . عکس و طرح اول
! 

 
ه اماد گهیهم تا چند وقت د زریگفت: فکر کنم ت یرعلیو ام دیکشدد یهوم رها

 بشه !
 
 ! هیخوبه . ادم مسئول یلیخ-
 
ا رها ر خواستیپشت سر رها انداخت که م رمردیانداخت به پ ینگاه یرعلیام

 کنار بزند اما رها در را نگه داشته بود .
 

 کرد وگفت: پسرش چطوره؟! یاهم رها
 
جلسدده رو ول کرد .  یاونطور نکهیکرد بابت ا یمرخص شددده ... عذرخواه-
 و رسوند !کارا ر یول
 

 بخور... یچا هیتو  ای. ب هیتکان داد و گفت: عال یسر رها
 
 ... !یسونوگراف میبر دیمنتظرمه . با نینه فرشته تو ماش-



 
 پدرت هستن ؟! شونیکرد و ارام گفت: ا یمکث

 
امد و مقابل  رونیدر برداشت و هوشمند پا برهنه از در ب یدستش را از جلو رها

 . ستادیا یرعلیام
 
 دستش را جلو برد و گفت: سالم پدر جان ... یرعلیام
 

 ... ی... خوش اومد یزد وگفت: خوش اومد یلبخند هوشمند
 

ست شانه  خوا ش یبغلش کند که رها   یو گفت: مرس دیهوشمند را به عقب ک
 . به فرشته سالم برسون ... ! یرعلیام
 
 یتنه چرا رفتو بابا . پا بره ایو با غرولند گفت: ب دیدسددت هوشددمند را کشدد و
 ... رونیب

 
 ادهستیا وانیا یو گنگ رو جیکه گ یرعلیام یدر را رو کردیکه غرغر م همانطور

 بود ؛ بست.
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 یتو بابا . پا برهنه چرا رفت ایو با غرولند گفت: ب دیدسددت هوشددمند را کشدد و
 ... رونیب

 
 ادهستیا وانیا یو گنگ رو جیکه گ یرعلیام یدر را رو کردیکه غرغر م همانطور

 بود ؛ بست.
 

شمند ست . به رو به رو خ یمبل یرو هو ش  یبود ، اما نگاهش ناکجا را م رهین
 ...دید
 

سته تک همانطور صدا، ب کردیداده بود حرکات پدرش رادنبال م هیکه به در ب  یا 
باغرولند گفت: چ فونیا  یهم هسدددت که بگ یا گهید زیدسدددت دراز کرد و 

 !؟یرعلیام
 
 ماهانم !-
 

شمنده از پله ها باال رفت.  یودگمه ا دیلبش را گز رها را زد ودر را باز کرد . هو
ست و ب ینگاهش را از قدم ها شت و به گام ها یس بلند  یهدف پدرش بردا

 ماهان دوخت .
 
 گفت. یرا دراورد و سالم کوتاه شیدرکنار رفت ، ماهان کفش ها یجلو از
 



 ورا ! نینشست و گفت : از ا یمبل یرو رها
 

ش چیسوئ ماهان سیو ز یغاتیتبل یکنار تراکت ها زیم یرا رو ینیما پر  یارگیر
 بوده نه ؟! نجایگذاشت و گفت : بابام ا گاریاز ته س

 
 زد و گفت: اره ! یلبخند رها

 
 ؟! دی: باز چرا ؟! بحث کرد دیاخم پرس با
 
 . ستیمهم ن یلیخ-
 

 ؟! خواستمهیکه م هیرا برداشت و گفت: همون چیشد و سوئ خم
 

 ! یکن یرانندگ رانیتو ا کنمینم هیتکان داد وگفت: اصال توص یسر ماهان
 

 زد و گفت: مگه بار اولمه ! یلبخند رها
 

 نزد. یحرف ماهان
 

 :چه خبر ؟! دیپرس رها
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 شماست ! شیبا اخم گفت: خبرا که پ ماهان

 
 پر استفهام نگاهش کرد. رها

 
 !!! یرعلیگفت : ام یبا نگاه معنا دار ماهان

 
 باشم؟! ایکه تار  دن یتوقع ندار هیلبخندش را خورد وگفت: چ رها

 
 یلیداشددته باشددم ؟! اتفاقا خ یتوقع نیچن دیبا طعنه گفت: نه ! چرا با ماهان

 ! میاشتند یبود ما هم غم شی! برادر منم دنبال زندگ یتیخوبه که تو دنبال زندگ
 
 دم کنم ! یچا هیسر اصل مطلب حداقل بذار  یزود رفت-
 

رها ! مسعود حالش خوب  نیشود که ماهان کالفه گفت : بش زیخ مین خواست
 ! ستین

 
 ماهان؟! هیمن چ ریتقص-
 

 ! یری! نه چه تقص؟یداشته باش ریگفت: تو تقص هیبا تعجب و کنا ماهان
 



ش مونمی... گفتم م ومدین میباهم بر ادیگفت: گفتم ب حیصر رها قبول  میباهم با
 نکرد !

 
؟! از  یحرفها رو بهش زد نیا یبلند شد وگفت: واقعا؟! مطمئن شیازجا ماهان

 رو به اون رو شده ! چپ کرده رها! نیاز ا یبرگشت شهیهم یبرا دهیشن یوقت
 

 نگفت ! یزیرا گرد کرد وگفت: عمو راجع به تصادفش چ شیچشمها رها
 

شق یپوزخند ماهان سمت  شاره اش را  شت ا که  ینیاش برد و ح قهیزد ، انگ
 ! یگفت: از لحاظ ذهن دادیحرکتش ممدور 

 
که بودم تا  یهمون خراب شددده ا موندمیم دیماهان؟! با گشددتمیبرم دیمن نبا-

 هنیکنه . اره ؟! منظورت ا دایادامه پ شیشددما مثل روال قبل کنواختی یزندگ
 نه ؟! گهید
 

 ! یبه تلفنهاش جوابم نداد یحت یبرگشت یکالفه گفت : از وقت ماهان
 

شاهد یمن تلفن یدونیکرد وگفت: تو از کجا م یاخم رها شتم ؟! خودت   یدا
شام و نهار خونه  شون نداد ! حت یشما بودم ! حت یمن چند بار  شو ن به  یخود

 یلیشددناخت فام ی، از رو میکه باهم دار ینسددبت یخودش زحمت نداد از رو
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 یحت منماهان!  کنهیکنه ! خودشددو از من پنهان م کیجلو و سددالم عل ادیب
شده  دشیعا یکنه چ میخودشو ازم قا نکهیشده ! از ا یاالن چه شکل دونمیمن

 ؟!
 

 سکوت کرد. ماهان
 

دهن منو  یمزه  یبزن یدسددت هیکه  سددتیبا طعنه گفت: کارت درسددت ن رها
حرفها  نی! ماهان کار من و مسددعود از ایمسددعود ببر یکه خبرشددو برا یبفهم

هم  ی! الک میندار ی! سددالهاسددت رابطه ا میندار یگذشددته ! من و اون رابطه ا
شتن من ننداز ! همتون م یچپ کردن ذهن !  جامنیا راچ دیدونیبرادرتو گردن برگ

 چرا برگشتم ! دیدونیم
 

 بلند شد. شیاز جا یو رها به ارام دیکش یپوف ماهان
 

ست شد وگفت: ب خوا سد راهش  شپزخانه برود که ماهان  راره ق نتتیبب ادیبه ا
 !؟ دیدیهم گوش م یاروم و محترم به حرفها ای دیجنگ داشته باش بازم با هم

 
 یکنیماهان را صاف کرد و گفت: االن بگم آره. ذوق م ی قهیزد و  یلبخند رها

 ماهان ؟!
 



!  شنمیبب شمیرا برگرداند و رها گفت: باشه . من که خوشحالم م شیرو ماهان
سات و عواطفم مثل قد یول سا شه که اح شته با شه ! د میازم توقع ندا از  هگیبا

 سن و سال من و اون گذشته!
 
سخره باز- شته پس چرا انقدرم سال جفتتون گذ سن و  اون  ! دیاریدرم یاگر از 

 ! یپرسیحالشو نم هی یول کرده رفته شمال ! تو هم که حت یاومد یکه از وقت
 

نگران پسدرش باشده نگران  نکهیکه عمو عوض اوگفت: حتما خوبه  دیخند رها
 و نامشه! هیسرما

 
کنه زده ؟! ن یشده ؟! بابا بهت حرف یزیکرد وگفت: باز چ ریینگاهش تغ ماهان

 ؟! یریبابا گفته از مسعود فاصله بگ
 

 یها یمدت انقدر سددرگرم گرفتار نیگرد کرد وگفت: من تو ا شیچشددمها رها
خودم مشددکل  ینکردم ماهان ! به اندازه به مسددعود فکرم  یخودم بودم که حت

 دارم !
 
 مشکلتم اون پسره است البد !-
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و گفت: رها ادرس شددرکتتو  دیکشدد شیبه موها ینداد و ماهان دسددت یجواب رها
 ! دنتید ادیب خوادیمسعود ازم گرفته ! م

 
 ! ادیباشه . ب-
 
 ؟! یخوشحال نشد-
 

! اونم فکر کنم  شمیخوشحال م زیچ هیماهان را دور زد و گفت: من فقط از  رها
 ! هیچ یبدون

 
شد وگفت: اگر ا ماهان شپزخانه  شه چ نیبه دنبالش وارد ا ر ؟! اگ یادم اون نبا

 ؟! ینباشه چ یقبل یها سیمثل ک نمیا
 

پدرت حرف  هیشددد وگفت: چقدر شددب رهیماهان خ یقهوه ا یدر چشددمها رها
 ماهان ! یزنیم
 
 باز؟! یگردیبرم-
 

 ؟! یگردیو گفت: برم دیباز کرد، ماهان دستش را کشرا  خچالیدر  رها
 

 نگفت. یزیچ رها



 
 یادم اون نیاضافه کرد: اگر مسعود بازم بهت درخواست ازدواج بده اما ا ماهان

 ؟! یگردیرها؟! برم یمونی... نمینباشه که تو دنبالش
 

 سکوت کرده بود. رها
 

 کالفه گفت: اصال به من چه ! ماهان
 

 برود که رها لب زد : نه ! خواست
 

 کالفه گفت: اصال به من چه ! ماهان
 

 برود که رها لب زد : نه ! خواست
 

 ؟! یمونیم یعنیکرد وگفت: نه  یاخم ماهان
 

راجع  خوادیماهان االن اصددال دلم نم کنمیو گفت: خواهش م دیکشدد یپوف رها
 بهش حرف بزنم !

 
 کرده ؟! یمسعود چه گ*ن*ا*ه-
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 نزن ! نهیزد وگفت: انقدر سنگ برادرتو به س یرهاپوزخند

 
 داد. هیرا بست و به آن تک خچالیماهان درب  خچالیبوق  یصدا با
 

ف گذاشت و ک زیم یرا لبه  شیاشپزخانه نشست ؛ ارنج ها یتو زیپشت م رها
 چانه اش ستون کرد. ریدستش را ز

 
 .دیکنار دست رهارا عقب کش یخورد ، صندل یتکان شیاز جا ماهان

 
 پسره حرف نی: هنوز با ادیانداخت و پرس یصندل یرو یرا با اه کوتاه خودش

 ؟ینزد
 

 پسره اسم داره ! نیگفت: ا ظیبا غ رها
 

 رهام ؟! ای نیامیمسخره گفت: بن ماهان
 

 !؟یقراره باهاش حرف بزن یچپ چپ نگاهش کرد و ماهان گفت : ک رها
 
 ال شده !اش نرم هیو روح شیزندگ تیوضع دمیهر وقت که د-
 



 رها زل زده بود . یبه چهره  میمستق ماهان
 

 !ه؟یرا باال داد وگفت: چ شیو سرشانه ها دیخودش را عقب کش رها
 

هان گاهش م ما که بر و بر ن مانطور  فت : تو نم کردیه  ! یبمون رانیا یخوایگ
 است ! تهیاون شرکت هم فرمال

 
با راسدددت م یمکث با فت:  مدیتو اصددال ن گفتیکرد و گ  ،یبمون رانیکه ا یو

 ! یکه کار کن یومدین
 

 ... یبابات نیع گمیزد و گفت : م یلبخند رها
 

سه هم انیم ماهان سره  یتمام همکارات همکارا نیکالمش ادامه داد : وا اون پ
 ! یاریبدست ب تشویرضا یخوای! م یاعتمادشو جلب کن یخوایاست ! م

 
 ارام گفت: ماهان... رها

 
 ! شیببر رانیاز ا یخوایاضافه کرد: م ماهان

 
 ؟! یکنیکالفه گفت: بس م رها
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 : درست گفتم نه ؟! دیو پرس دیگردنش را جلو کش ماهان

 
 محلش نگذاشت. رها

 
ستها ماهان سعود م یرا باال شید  برنامه ات گمیسرش قالب کرد وگفت: به م

 ! رهیبگ می... بهتره خودش تصم هیچ
 

و  یدی! بر نمیخورد و گفت: صددبر کن بب یبلند شددود که رها تکان خواسددت
 و تمام ؟! یدوخت

 
 ؟! ادیقراره ب یزد و رها گفت: مسعود ک یلبخند کج ماهان

 
 هر وقت از شمال برگرده ؟!-
 
 ؟! گردهیبرم یک-
 
 هر وقت حالش خوب بشه !-
 

 !شه؟یحالش خوب م یبا حرص گفت : ک رها
 



 !؟یهر وقت تو بهش زنگ بزن-
 

 هم کنم ! یمنت کش دیمسخره گفت: تازه با رها
 

االن بچتون  دیکردیبلند شددد وگفت: اگر همون موقع ازدواج م شیاز جا ماهان
 ! رفتیمدرسه م

 
 نزد . یحرف رها

 
 بلند شد. شیکانتر بود از جا یکه رو یتلفن یصدا با
 

راسددت رفت سددراغ سدداعت قرص  کیکرد و  یکیخانم بود ... سددالم عل هیفوز
 ... مساریت یها
 

 . کردیو خب خب م دادیسرتکان م رها
 

 رفت... رونیاز اشپزخانه ب ماهان
 

ت بلند شد ، دس شیاز جا میسیب ی.با همان گوش کردیبا نگاهش دنبالش م رها
 . ستدیبا ی. وادارش کرد کنار دیماهان را کش
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 . دادیهوشمند را م یداروها نتیخانم ادرس کاب هیفوز

 
ها رها له  ته چمدانش  با دو از پ نداخت و از  تاق ا باال رفت ، خودش را در ا

 .دیکش رونیب یجعبه ا
 

 .دیپوش یرا م شیامد ماهان داشت کفش ها نییاز پله ها پا یوقت
 

 نره مادر ... ادتیگفت:  دیخانم با تاک هیفوز
 

شددده باشددد گفت:  رشیخانم دسددتگ هیفوز یاز حرفها یزیبدون انکه چ رها
 چشم...

 
 زنگ بزن مادر!-
 

 تماس را قطع کرد. یخانم با خداحافظ کوتاه هیباز گفت : چشم و فوز رها
 

را به سددمت ماهان  یچوب یاورد و جعبه  نییگوشددش پا یرا از پا یگوشدد رها
 بهش بده ! نویگرفت وگفت: ا

 
 هست ؟! یرا باال داد و گفت: چ شیابرو یلنگه  کی ماهان



 
 ! یسوغات-
 

 !؟یدیگفت: چراخودت نمکرد و  یاخم ماهان
 
 ... یدونیخوبه ! تو بهتر م یحال برادرت ک دونمیچون نم-
 
 وارد خانه شد . یخداحافظ یماهان گذاشت و ب یپا یجعبه را جلو و
 

را  بود و خودش ستادهیا یقد ی نهیانداخت ؛ مقابل ا فشیک یرا تو چشیسوئ
 داشت . یرنگش همخوان یآسمان یبا مانتو ی. شال کاربنکردیورانداز م

 
بزند  رونیاز خط لبش ب یو اجازه داد رنگ رژش کم دیهم مال یرا رو شیلبها

کرد  شیرها زیم ی، درش به چشمش نخورد. همانطور رو دیچی... برق لب را پ
... 
 

ته بود را برداشدددت ، کم هیهد شیکه برا یومیپرف خودش را معطر کرد.  یگرف
 . زد رونیو از اتاق ب دیهم مال یرا رو شیها... باراخر لب دیکش یقینفس عم

 
 نوسان داشت ! شیصحبتها یصدا
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صدا کی،  زدیبار داد م کی س ی... م زدیاورد ، قدم م یم نییرا پا شیبار  ش ت ن
! 

 
صورتش ب یحالت ها یدر همه  و سرخ بود !  ریتغ یصحبت کردنش  کبود و 

 امد ! یاوضاک پدرش به نظر مساعد نم
 

ش یرا از تو شیها صندل ش رونیب یکمد جا کف که البرز متحکم گفت :  دیک
 صبرکن!

 
 نداد . گوش

 
شنه  یبرا یصندل را بدون انکه تالش سگک شت پا  شیپا یباز کردنش کند پ

 تشک مبل پرت کرد وگفدت: با توام آنا! یانداخت که البرز تلفن را رو
 
 کالفه گفت: بله بابا ؟! آنا
 
 !؟یکجا شال و کاله کرد-
 
ش راهنیبه پ ینگاه انا شلوار اتوک ام و ره رمیپدرش انداخت و گفت: م ی دهیو 
 ! نمیبب



 
 !شینیبب نجایهم ارتشیب یبا اخم گفت: چرا نگفت البرز

 
 نداد. یجواب انا
 

 !؟یخودت درست کرد یبرا هیا افهیو ق ختیچه ر نیجلوترامد و گفت: ا البرز
 
 انداخت و گفت:چشه مگه؟! یمتعجب به خودش نگاه آنا
 
ست به  کهیبا اون مرت- سر  نیا انفراز تو ب کی؟!  دیمنو ببر یابرو دیکرد یکید

 !شهیمن بد م یبرا رهیوشکل عکس بگ
 

 چادر سددرم دیبا یجمع کن یشددما را نکهیا یزد و گفت: نکنه برا یاناپوزخند
 کنم؟!

 
 ! یبر ییبا اخم گفت: الزم نکرده جا البرز

 
سمت آنا صدا دیدر چرخ به  سر برا یبلند یو البرز با  شه من ن یگفت: اون پ ق

 !؟یذاری! بعد تو باهاش قرار مدار م کنهیمن عمل م هی! داره عل دهیکش
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 لب غر زد : باز شروک شد... ریاناز
 
 یشددگیاز ترس هم یو با لحن کسددل کننده ا دیاز سددرشددانه به عقب چرخ و

 عمل نکرد بابا ! هتیوقت عل چیه نیامیپدرش گفت: محاله ... بن
 

 د ؟!سر من اور ییرفته چه بال ادتی نکهیگفت: مثل ا یبلند یبا صدا البرز
 
 شده باز ؟! همون بحث یوگفت: چ دیکش رونیب شیکالفه صندلش را از پا انا
... حداقل هفت هشدددت ماه از اون ماجرا  یمیقد ی... همون حرفها یمیقد

 قراره دلتون ازهم صاف بشه ! یبره ؟! ک نیبقراره از  یک نهیک نیگذشته ! ا
 
 سوال برد ! ریمنو ز یاسیس یشوهر تو ابرو-
 
 ارشکیبابا ؟! از کار ب یکرد کاریرا مشددت کرد وگفت: شددما چ شیدسددتها انا

 ! مگه کم یکرد فشیهمه خوار وخف شیپ مهینصددفه و ن یآتو هی... با  یکرد
 ! یبراش زد

 
 پدر ومادر دفاک نکن ! یب یانقدر از اون پسره -
 
 منه ! ینکن ! اون پدر بچه  نیتوه نیامیوحرص گفت: بابا به بن دیبا تهد انا
 



! اما بخاطر اون حروم زاده که نمک ما رو خورد و نمکدون  یمن یتو هم بچه -
 ! یسیمیمن وا یشکست تو رو

 
گفت:  یو با لحن ارامش بخش ستادیجلو رفت و مقابل البرز ا گریقدم د کی انا

ست بردار... بنکنمیبابا خواهش م شت .  شهیهم نیامی. د  کیبهت احترام گذا
 ! فتادیبار از دهنش اقاجون ن

 
گفت:  یو با لحن ارامش بخش ستادیجلو رفت و مقابل البرز ا گریقدم د کی انا

ست بردار... بنکنمیبابا خواهش م شت .  شهیهم نیامی. د  کیبهت احترام گذا
 ! فتادیبار از دهنش اقاجون ن

 
با صددددا یاخم البرز ته ا یکرد و  به درد خود  یگرف بت  فت: اونجور مح گ

 !یبر رونیخونه ب نیامروز از ا ی! تو هم حق ندار خورهیم شیالاوبال
 
 نیکه گفتم ! با ا نیتکان داد و گفت: هم یرا گرد کرد والبرز سر شیچشمها انا
 ... ! شهیمن بد م یبرا افهیو ق ختیر
 

با تشددر گفت: مامانم هم دیرا گز لبش با هم یدق داد نطوریو بکن و  نیها ! 
 ها ! دینبا دیبا نینکن ها ! با هم
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 هیبا دشددمن من تو  یریبه سددمت در برود که البرز با حرص گفت: م خواسددت
 خودتو البرز ندون انا! گهی... د رونیب یسنگر آنا ! از در رفت

 
نا مت البرز چرخ ا به سدد با ؟! چرا منو از خودت  دیبا بغض  با فت: چرا  و گ

 یباز چ ؟! ستمیات ن هی! مگه تنها سرماستم؟ین تیی؟! مگه من تنها دارا یرونیم
 شده؟!

 
 : دیجمله تند توپ کیدر  البرز

 
 ! فریعل میشوهر احمق تو رفته تو ت-
 
 :دیپدرش نال یمیقد یکالفه از ترس ها انا
 
 ! کنهینم یکار نیچن نیامیبن-
 

ده ! صددورت انا پرت کرد وگفت: کر یرا تو یغاتیتبل یتراکتها زیم یاز رو البرز
 ! حاال باز ازش دفاک کن ! حاال باز بگو ... نهیامیهمش طرح بن نایا

 
ا افتاد انداخت وگفت: باب نیزم یکه رو ییبه برگه ها ینگاه کوتاه یعصددب انا

. مگه دیکنه ! شددما چه کار دار تیحما فریاصددال کرده... دلش خواسددته از عل
بد یرا یتونیم با طرز تفکر خودت سددوق  با ؟! بن یمردم رو  از  یکی نمیامیبا



بردار!  نیامیسددر بن ازهمه روزنامه نگار ! دسددت  نیهمه عکاس ... ا نیمردم ! ا
 ! کنمیبخاطرمن ... خواهش م

 
شت البرز ساعت ا هیمبل تک یبه پ سمت  شو ادهستیداد و نگاهش را   نهیمکنار 

 انداخت !
 
البرز گذاشت وگفت: بابا خواهش  یشانه  یکنارش نشست و دستش را رو آنا
وز ر سددتیمسددخره خودتو ناراحت نکن... ب یمسددئله  نیانقدر بابت ا کنمیم
تو مجلس... طبق  یری! انشدداالله شددما هم م شددهیانتخابات تموم م نیا گهید

هات....  هات ... مصدداحبه ات ... اعالم نظر و وجودت ... برنام نهیرید یارزو
 بابا ! شهیم گهیبار د نیمطمئنم ا

 
 ساکت بود. البرز

 
ن . . بخاطر مکنمیبگذر ! خواهش م نیامیاهسته گفت: فقط تو رو خدا از بن انا

 بخاطر دخترت !
 

ست انا را پس زد و از جا البرز شد ،کم شید سالن قدم زد  یبلند  و گفت: در 
 طرفه ! یبفهمه با ک دیپسر چموشه! با نیانا ا
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 بیاز اسدد رسددهیبهت م یخدا ! چ یبس کن ... تو رو خدا... محض رضددا بابا
 یندگ! ز میام... سالمت هیمن خراب شد بابا ... روح ی! زندگ نیامیرسوندن به بن

 !ست؟ین یبرات کاف نایبچم ! ا
 

 به خودش اشاره کرد و با حرص گفت: البرز
 
رف ! ح خورهیبا تو نم یپسددره به درد زندگ نیمن خراب کردم آنا ؟! من گفتم ا-

 تو کله ات نرفت!
 
ماه بعد از عقد  کیبابا ؟! اون خورد ؟!  یچ یکه تو انتخاب کرده بود یاون-

ستگ  ستیسالم بود ! ب ستی! من فقط ب می! تو اوج جوون یولم کرد! تو اوج واب
 رفت؟! ادتیمتارکه کنم !  یسالم بود که باعث شد

 
 دارش را مالش داد وگفت: شیر یچانه  البرز

 
 ! یکه خودت انتخاب کرد نوی! ا یبچه طالق گرفت هیاالن با -
 
 گفت : دیبا ترد انا
 
 ود ...تو نب ی سهیشد کار تو نباشه ! دس میکه وارد زندگ یاز کجامعلوم اون زن-
 



 !شوهرتو گردن من ننداز آنا  یکثافت کار-
 
 ... یدونیشوهر من کثافت نبود بابا !خودتم م-
 

نا بن شیپا ریز یبه تراکت ها ینگاه البرز نداخت وگفت: آ ادب  دیبا نیامیا
 پسر و سرجاش نشونم ... نیبشه ! من اگر ا

 
نا ندار انیقاطع م آ با حق  با فت:  مه ا نیامیبه بن یکالمش گ  ! یبزن یصدددد

شه دار کرد شو خد شو بردیاعتبار  ی! زندگ یکرد کارشی... از کار ب ی... ابرو
شو خراب کرد شو به باد دادیمن وخود  یکار نمی.... بخدا ببی... تمام زحمات

 هی! بخدا  زنمیش میرو ات یزندگ نیخونه رو... ا نی... خودمو... ایباهاش دار
 گرانیهر روز نقل محافل د تیروز زندگ نیکه تا اخر ارمیسددر خودم م ییبال

 ی... چطوررهیبگ میخودش تصددم یزندگ یواسدده  تونهیمکه ن ی! ادم یباشدد
صم یمجلس برا یکرس یرو خوادیم ست بردار ... ب رهیبگ میشهرش ت ا ! بابا د
 ! یرسیجا نم چیکارا به ه نیا

 
 ! یریمنو بگ یجلو یخوایزد وگفت: البد تو م یپوزخند البرز

 
 تلخ گفت: انا
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شو کرد تونمینم- ست ینه ؟! انگار فکر همه جا ستانیت ی! منو بفر س مار رت ! 
.. بچم هم .مارستانی... منم تو تیببر نیو از ب نیامی... بنینطوریا شهیخلوت م

 !یبساز یکه از من نتونست یاریبارب یزیچ
 
 فکر اون پسره است نه ؟! نیا-
 

 یفهاحرفها ؛ حر نیانا... ا یرو بلد نبود نایکرد و با حرص گفت: ا یمکث البرز
 یکن شیتقدم یداده ! البد همون گفته قرصهاتو دودست ادتیانا ! اون  ستیتو ن

شب بر ست بده که  سرت ! البته  یباال یکه باز همون حالت ها بهت د سر پ
 انگار هدف من بودم !

 
 یفهاحرفها ؛ حر نیانا... ا یرو بلد نبود نایکرد و با حرص گفت: ا یمکث البرز

 یکن شیتقدم یهمون گفته قرصهاتو دودست داده ! البد ادتیانا ! اون  ستیتو ن
شب بر ست بده که  سرت ! البته  یباال یکه باز همون حالت ها بهت د سر پ

 انگار هدف من بودم !
 
 با زهر خند گفت: هدف؟! انا
 

 ؟! نهیاز ا ریبا اخم گفت: غ البرز
 



به ... انگار جفتتون خوب بلد یزخم خورده ا یبا صدددا انا ر فک دیگفت: خو
 ! دیرو بخون گهیهمد

 
صال هنرش هم یتو رو با حرفها کیخوب بلده مغز کوچ-  نهیپوچش پر کنه ! ا
! 

 
ه جدا بشددم ! همونقدر ک نیامیکه از بن یتو فکر من نفوذ کن یتونیچطور تو م-

... شیببر نی... از ب ادیسددرش ب یی! بخدا بال زهیعز نمیامیبابا بن یزیتو برام عز
ست کن هی سر از زندان در ب یهمه  نیع یپاپوش در  رمیمی! م ارهیروزنامه نگارا 

 بابا ...
 

 کالمش ر  گفت: انیم البرز
 
 برو ! رانیاز ا-
 
 : اوردیذهنش رابه زبانش ب یتو یبهتش زد ! فقط توانست جرقه  انا
 
 بچم ...-
 

 نگاهش کرد و گفت : البرز
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 با بچه ات !-
 

 :دیپرده تر نال یدوم را ب ی جرقه
 
 ؟! نیامیپس بن-
 

 گفت: شیاز وسط حرفها زیام دیتهد البرز
 
 آنا ! ارهیکه سر از ناکجا درب کنمیباهاش م یکار هیوگرنه -
 
شت گفت: م یلحن با شون که پ ییبا روزنامه نگارا یدونیکه تظاهر به دلهره دا ا

 یاز کشددورا نیامیکه بن یزیبا جوا یدونی؟! م کننیچه کار م اسددتهیوسددط سدد
! چو بهش زد ؟ شددهیکه م ییرفته چه انگها نیامیکه بن ییبرده وسددفرها یاجنب

عمر  هی که یمن رف؟! ح ستیثابت کنه ن خوادیم یجاسوسه ! ک نیامیبندازم بن
چشددم زاغ دراز که زبونشددم تنده و هزار تا  هی ایتو دولت بودم قابل قبوله ... 

 است؟! هیو پر از حاش لترهیداره که همه از دم ف یمجاز یوبالگ و صفحه 
 

کم کم ده سددال زندان براش ببرن ... !  دی... شددا دونمیو گفت: نم دیکشدد یاوم
 ؟! هیچ یدونی... تهشم م شتریب دمیشا
 



 با تته پته گفت: انا
 
 بابا ! ی... ! قدرتشو نداریتو قدرتشو ندار-
 
 ام آنا! ی! من عاشق بازم؟یامتحان کن یخوای! م؟یمطمئن-
 
 و مات ! شیمات شده بود ! ک انا
 

 ای... یریم رانیمثل ادم با پسددرت از ا ایو ارام گفت:  دیکشدد یقینفس عم البرز
 هم ...

 
 خفه گفت: انا
 
 ! نهیامیحضانت رهام با بن-
 

 با ارامش گفت: البرز
 
 خودمو دارم ! ینگران نباش... منم اشناها-
 

http://www.roman4u.ir/


س به صندل ها یسمت جا لبا  جا یرو به رو ستادنشیانا که مزاحم ا یرفت. 
رش که شددلوا یکت بیج یانداخت ، از تو یکنار در بود را با لگد کنار یلباسدد

 .دیکش رونیتنش بود دو پاکت ب
 
: انداخت وگفت زیم یسمت انا که خشک شده بود برگشت ، دو پاکت را رو به

 رم ! دیریپرواز ! م نی! جمعه ... اخر گهید یهفته 
 
ارتعاششان را کنترل کند ، پاکت ها را باز کرد ...  توانستیکه نم ییبا دستها انا

 :دیته دلش نال یدیام یها اب دهانش را قورت داد و با کور سو طیبل دنیبا د
 
 !طیچرا سه تا بل-
 
نه ! پسددر فرح بخش...  یبرا شیکی- عمه  شیپ دیمدت رم هسددت هیاحسدددا

 م ... بسددتراماده بشدده ! با رها ور یویفرحنازت! ... تا مقدمات سددفرتون به ن
 ! اصال نگران نباش... ! کنمیرهام هم من فراهم م یلیتحص

 
 یانداخت و شال رو شیپا یانا را جلو یرفت ، صندل ها یسمت جالباس به

به قرارت برس ! اما اگر  دیجلوتر کشدد یسددرش را کم و گفت: حاال هم برو 
ت بو برده ... قدرتهامو نشددون ای... یگفت نیامیبه بن یزینقشدده چ نیبفهمم از ا

بزنم  یبیتونم اسینم یکه از گوشت و خونم ییبا تو یدونیآنا ... خودتم م دمیم
رفت ... به دندون  نیمادرت از ب امرزیخدا ب یو از وقت ینوجوون بود ی! ازوقت



... انا نیامی! اما بننطوریندارم ... بچه اتم هم یتنم کار ی کهی! به ت دمتیکشدد
 یله بود ! وص بهیاست ! از اول هم غر بهیالبرز ... با خاندان البرز غر با نیامیبن

ر س نی... تو ا دیینشده ... جدا ی... حاال هم طور شیدوخت زورما نبود ... تو ب
 ! ای... اونم اون سر دن ایسر دن نیتو ا شهیشهر اون اون سر شهر ! م

 
ست ساعت مچ یچپش را باال اورد نگاه د اش انداخت و گفت:  یپر اخم به 

 ...!یخونه . بهتره که نباش انیمصاحبه دارن م یحاال هم برو ! برا
 
شکها یب و صورتش را خ یلیآنا که خ یتوجه به ا ، به  کرده بودند سیوقت بود 

 سمت اتاق خوابش رفت.
 

 نیصورتش و نگ یاشک رو یبسته و رد خشک شده  یرا از پلک ها نگاهش
سر ینیب یرو سر داد به  صف هم  یدرونش حت عیبود و ما زانیکه او یماش  ن

 نشده بود !
 
را  شیرفت ، دکتر توکل همانطور که با دستمال دستها رونیاز اتاق ب یکالفگ با

ا! آن یخودت اومد یبا اخم و تخم رو به آنا گفت: فکر کردم برا کردیخشددک م
 ! یفکر کردم خبر خوش دار
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سددرش  یکه رو یبه پوسددتر نوزدافرو کرد و  بشیج یرا تو شیدسددتها نیامیبن
 زد ! هیرنگ داشت تک یریش یحوله 

 
نگه داشددت و چشددم دوخت به  نییبه آنا بود که سددرش را پا شیچشددمها توکل

 زده اش ! رونیاز صندل ب یناخن ها
 

 یطچه غل دیتکان داد و گفت: شما دوتا معلوم هست دار شیبرا یسر باتاسف
 ؟! دیکنیم
 
 !گه؟یو گفت: تمومه د ستادیا زیبا دو قدم کوتاه مقابل م نیامیبن
 

ستمال کاغذ یحرص توکل له پرتاب کرد وگفت: ب زیسطل کنار م یها را تو ید
 ! تموم شد !

 
 سقط شد و تموم؟! یعنی-
 

 جوابش را نداد . توکل
 
 .کردیم یباز فشیبا بند ک انا
 
 کنم ! میتقد دی: چقدربادیارام پرس نیامیبن



 
 انا حساب کرده !-
 
دل کند !  شیپا یرا گردکرد. آنا باالخره از رنگ ناخن ها شیچشددمها نیامیبن

 سرش را باال گرفت .
 

شددوهرشددو جمع  یزن داره گند کار هی نمیب یبا طعنه گفت: بار اوله م توکل
 انا ! یشد رتیغ ی! ب کنهیوجورم

 
 ! ستین یکنیوگفت: اونجور که تو فکر م دیلبش را گز انا
 

: تا  دیچشم از انا برداشت و پرس نیامیداد و بن هیاش تک یصندل یبه پشت توکل
 ! میسرمش تموم بشه برگشت

 
 به انا گفت بلند شود ! یبا اشاره ا و
 

! مگه  نگه دارم نجایا نوی! من ان؟یامیبن یگیم یوگفت: چ دیپر شیاز جا توکل
نجام ا یرقانونیتو مطب کار غ یکنم! منو مجبور کرد شیبسددتر مارسددتانهیب

 !شهیباطل م میپزشک یبدم... بفهمن پروانه 
 

http://www.roman4u.ir/


 ارم !روزنامه نگ هیداد وگفت: حواست باشه من  لشیتحو یلبخند کج نیامیبن
 

نا لبخند شیچشددمها توکل زد و ارام گفت:  یرا از ترس و هراس گرد کرد و ا
 ... ! کنهیم یشوخ

 
 تموم شدن سرمش ! یو گفت: فقط اندازه  دیکش یقینفس عم توکل

 
: خروج انا باز نگه داشته بود گفت یکه در را برا ینیتکان داد و ح یسر نیامیبن

باش ! برا تو لطف نی!اون موقع خودم امیگردیدخترمونم برم نیسددزار ینگران ن
 ! کنمیجبران م

 
 جواب توکل را بشنود در را بست . نکهیقبل از ا و
 

ش یراحت نفس ستش به نرده بود و چند  یوانا به ارام دیک شت ، د از کنارش گذ
 رفت. نییساختمان را سالنه سالنه پا یبه خروج دنیپله تا رس

 
 پا تند کرد . نیامیبن
 

 !؟یرا گرفت وگفت: خوب ارنجش
 



 کهیت کهیکه ت ینیا یانداخت و گفت: مطمئن نیامیبن یبه چشددمها ینگاه انا
 شد دختر خودت نبود !

 
 یلیو رفت سمت اتومب دیباشد راهش را کش نیامیب بنبدون انکه منتظر جوا و

 افتاب پار  شده بود. یکه تو
 
 شد . لیفرو کرد و سوار اتومب بشیج یرا تو شیدستها نیامیبن
 
 حرف حرکت کرد . یاستارت زد و ب انا
 
 کمربندش را نبسته بود. نیامیبن
 
 تذکر داد : کمربند ! انا
 
 اش را عقب فرستاد . یصندل یکمربندش را بست و کم نیامیبن
 

 بود ... نیامیبن یحواس انا به واکنش ها تمام
 
 ! ریارام گفت: سرعت گ نیامیبن
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 !؟یداد ... از سکوت خسته گفت: راست گفت ابانیحواسش را به خ انا
 
 جوابش را نداد . نیامیبن
 
 بدون انکه جواب نگاهش را بدهد لب زد: چراغ! نیامینگاهش کرد وبن آنا
 
 با هول ترمز کرد . انا
 

 !ن؟یامیبن یبود باز گفت: راست گفت رهیشمار خ هیکه به ثان همانطور
 
 ساکت بود... نیامیبن
 
ست گفتدیحرفش را گفت و پرس یخودش ادامه  آنا  ستیتو ن یکه بچه  ی: را
 ؟!
 
 نداد. یجواب نیامیبن
 
 یخوایکه م یگفت: راست گفت یرا دور فرمان قفل کرد و حرص شیپنجه ها انا

 بازم با من صاحب  ...
 
 کالمش خشک گفت: سبز شد! انیم نیامیبن



 
و  فلش رابرداشدت فشیک یبه آنا اشدداره زد ؛ انا از تو شددهیاز پشددت شدد نیامیبن

 رفت . ایبرد یدنبال رو
 
 شد ! یم ریقائله ختم بخ نیامشب ا نیهم دی... با دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

ه گفت: مادر ... کم نباش نیامیامد و رو به بن اطیجوجه ها به ح ینیبا س خاتون
 ؟!
 
 راحت ... التیگذاشت و گفت: نه خ نیزم یرا رو ینیس نیامیبن
 

! ؟ ستیبه ساعت انداخت و گفت: زود ن یدست چپش را باال اورد ، نگاه مچ
 اقا جون کجاست؟!

 
 ... رسنیم گهیساعت سه ربع د میهم ن تایوب یزنگ زدم تو راهه ... مرتض-
 
هم ب گنیم یچ نایشدده؟! ا یتکان داد و خاتون گفت: مادر طور یسدر نیامیبن

 ؟! در اتاقم بستن ؟!
 
 نزد . یحرف نیامیبن
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 توجهش به او جلب شد . دیکوبیم نیزم یرا رو شیرهام که پا یسر وصدا با
 

 کنم ! ینذاشت با لپ تاپش باز ایعمو برد نیامیوگفت: بن ستادیکنار در ا رهام
 

... قشددنگ بگو بابا ...  هیچ نیامیکرد وگفت: رهام پسددرم .... بن یاخم خاتون
 بگو بابا جون .

 
 راحت ترم ! ینطوریو گفت: خاتون خودم ا دیخند نیامیبن
 
 . نیامیبن گهیتو رو م زنهیاخه مادرشو قشنگ صدا م-
 
 دوست دارم خاتون . ینطوریو گفت: من ا دیایبه رهام اشاره زد جلو ب نیامیبن
 

 . ستادیا نیامیگفت و رهام کنار بن یبگم والله یچ تونخا
 

ت: گف یبلند یافتاده باشددد با صدددا ادشیبا اسددترس انگار که تازه  خاتون
 برنجمو نذاشتم...

 
 رو به رهام گفت: برو کنار مادر ... و
 



 را داخل خانه انداخت . وخودش
 
 .... نمیبب نجایا ایزد و گفت: ب شیبه ران پا یضربه ا نیامیبن
 

ست و گفت: چرا برا نیامیبن یپا یرو دهیبرچ یبا لب ها رهام ش بلت من ت ین
 کنم! یباز دنی... االن فرهود و فرهاد تبلت دارن ! به منم نمیخرینم
 
سباند و گفت:  نیامیبن شده بود را دوباره چ سر رهام را که باز  سمان  سب پان چ

 ! خرمیتولدت م
 

 وقع !مونده تا اون م یلیغر زد : خ رهام
 
 خرمیرهام بود را کنار زد و گفت: باشه زودتر م یگونه  یکه رو یپشه ا نیامیبن

 ! خوبه؟!
 

 کالفه گفت: حوصلم سر رفته ... رهام
 
 . دیکنیم یباز انیاالن فرهود و فرهاد م-
 
 ! خارهیو رهام با ناله گفت: دستم م دیرهام را ب*و*س یموها یرو نیامیبن
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.بهش فکر  شدهینشداند و گفت: خوب م یسده اگچ دسدت رهام ؛ ب*و* یرو

 نکن !
 

به پنجره  نیامیبن یبه چشددمها ینگاه رهام تاق برد یکه حواسددش  بود  ایا
 !؟یشیاسب من م نیامیانداخت و گفت: بن

 
ستت  نیامیبن شم؟! خارش د سب تو ب شت و گفت: ا نگاهش را از پنجره بردا

 !شه؟یخوب م
 

کمرش سددوار شددد و همانطور که  یخم شددد ، رهام رو نیامیو بن دیخند رهام
 .ستادیا شیآنا سرجا یبا صدا گشتیوبرم رفتیرا م وانیا ریمس

 
 رهام ... یوا یصورتش را پا  کرد و با خنده گفت: ا یرو یاشک ها آنا
 

 اسبم شده ... نیامیگفت: بن جانیبا ه رهام
 
 شد؟! یماند وگفت: چ شیسرجا نیامیبن
 
شد و گفت: بهش گفتم. االن خ انا ه ناراحته ! فکر کنم بهتر یلیخنده اش جمع 

 ! یتو باهاش حرف بزن



 
 جوجه ها را داخل ببرد... ینیکه س زدیآنا را صدا م خاتون

 
 یزیچ هی میبر ایرا برداشددت و گفت :رهام مامان ب ینیبا هول خم شددد سدد آنا

 شام طول بکشه ... دیبخور ... شا
 

امد و با دو داخل  نییکمرش پا یو از رو دیرا ب*و*سدد نیامیبن یگونه  رهام
 خانه شد .

 
 توجه به تعارفات انا و خاتون از پله ها باال رفت . یخودش را تکاند و ب نیامیبن
 

 باز بود . مهین ایاتاق برد در
 
 داد . هیداخل شد ، در را پشت سرش بست و به آن تک یارام به
 
 یاتاق ، نور صددفحه  ییتخت نشددسددته بود ، تمام روشددنا یلبه  یکیتار یتو

 ! زیپرو یامد ، صدا یکه م ییلپ تاپ بود و تنها صدا شینما
 

 و جلو رفت . دیکش یقیعم نفس
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 تخت نشست . یلبه  کنارش
 

 ! نیهم ملتهب و خشمگ شیکبود بود ؛ چشمها صورتش
 

 !؟یگذاشت و گفت: خوب ایبرد یشانه  یرا رو دستش
 
 ؟! ینگفت نویگفت: چرا زودتر ا یخش دار یصدا با
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 
 نبود ... زیپرو یاگر اون بچه ؛ بچه -
 
صورت پر اخم بن و شتم ! حت رهیخ نیامیبه   یشد و گفت: من باهاش رابطه ندا

 ! رمیدستشو بگ شدیروم نم
 
 ساکت بود. نیامیبن
 

ستها یکالفه لپ تاپ را کنار ایبرد سرش را خم کرد . کف د شت و را  شیگذا
 ... شهیگذاشت و گفت: باورم نم شیها قهیدو طرف شق

 



 یعنیبا حرص گفت:  ایگذاشددت و برد ایبرد یشددانه  یدسددتش را رو نیامیبن
بهم گفته بود .... حرفاش... کاراش... احسددداسددداتش... همش دروغ  یهرچ

 کنه ؟! سهیو سر کبود که من نیبود؟! همش مزخرف بود؟! همش واسه ا
 
 با تعجب گفت: نامزد؟! یرعلیام
 
 !زننیگفت: جفتشون مثل بز به آدم زل م شخندیبا ن نیامیبن
 
 با خنده گفت: حاال چرا نامزد؟! یرعلیام
 
 یرا باال فرستاد و گفت: سبک نشستنشون به جلسه  شیابرو یتا کی نیامیبن

 ! ومدینم یکار
 
صدا یرعلیام ش نیامیو بن دیخند یبلند یبا  س ایبه اتاقش رفت ، عر  سیرواز 

گفت:داداش بگو ماهم  رفتیم سددهیکه ر یرعلیامد و رو به ام رونیب یبهداشددت
 ! میبخند

 
 خنده اش جمع شد وگفت: به کارت برس ! یرعلیام
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زل زده بود  لپ تاپش شگریمتفکر به نما نیامیاتاق شد ، بن نیامیپشت سر بن و
. 

 
 !؟یتو فکر هی:چدینشست و پرس زیم ی لبه
 
 مشهد ! رمینفسش را فوت کرد وگفت: جمعه م نیامیبن
 
 !؟یچ ی: برادیرپرسیمتح یرعلیام
 
 !نمیخانواده رو بب هی-
 
 ! دیماند چه بگو یرعلیام
 
 برام گنگه ! هیقض کمیلب زد: اما  نیامیبن
 
 از چه لحاظ؟-
 
گفت: فکر داد و هیتک یصندل یو سرش را به پشت دیتنه اش را عقب کش نیامیبن

 ! کنمیکن من رهام وگم م
 



لند شد ب شی! از جا ایو فرشته و عرش نایم انیحواسش رفت به بحث م یرعلیام
 ، در اتاق را بست و گفت : خب ؟! البته خدا نکنه !

 
ستق نیامیبن صورت ام میم سال پ تیشد و گفت: نها رهیخ یرعلیبه   ریگیپنج 

سال... ب شم... ده  سال... بعدش د ستیسال ! ب ستیدنبال راموش ف گهیو پنج 
کنم !  داشیندارم که پ یدیام گهید ی... خودشددو نه ! با خاطرشددم ول کنمیم

 مگر...
 
 !؟یکنجکاو گفت: مگر چ یرعلیام
 
 هاش مثل رهام باشه ! یکه نشون نمیرو بب یادم هی یاتفاق ییجا هی-
 
 خب ؟!-
 
 ... دهیکه منو ند یبلند شدددد و گفت: مشددکوکه ! خانواده ا شیاز جا نیامیبن

سهینم ساب شنا صات م نیادم با ا نیا گهیم ی! رو چه ح شخ شده  تونهیم  یگم 
 ساله باشه ! یو خرده ا یس
 
 یم یریم یکرد و گفت : خب ضرر که ندار بشیج یرا تو شیدستها یرعلیام
 ! شونینیب
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گفت:  ردکیرا تماشا م رونیاز پنجره ب کهیباال انداخت و درحال یشانه ا نیامیبن

شش نم نیخاتون از ا ستقبال نم یحاج ی! حت ادیماجرا خو شون  کنهیهم ا ! ول
 ! شنیمانع هم م یکن
 
 توشه !... یریوگفت: حتما خ ستادیا نیامیجلو امد ، کنار بن یرعلیام
 
 منصرف بشم ! خوادیدلم م یلیخ-
 
 ساکت بود. یرعلیام
 
د و شدد رهیخ یرعلیو سددرش را باال گرفت و به صددورت ام کرد یدرنگ نیامیبن

 !ریذهنمو مشغول کرده ام یلیخ یزیچ هیگفت: 
 
 !؟یچ-
 
حرف  میراجع به قد فتهیم ادشددونیسددال  یبعد سدد یخاتون و حاج یچطور-

 مبهمه واسم ! نیبشنوه و بذاره کف دست من ! ا ایبزنن و بعد برد
 
 ... دیرنگش پر یرعلیام
 



 کنمیم تو ذهنمه که حس ییسوالها هیگفت:  نیامیراباز و بسته کرد و بن شیلبها
 بهشون بده ! یجواب تونهینم چکسیه
 
 ! شهیبرداشت وگفت: درست م نیامیبن ینگاهش را از رو یبه سخت یرعلیام
 
 زد و گفت: یپوزخند نیامیبن
 
 !شه؟یدرست م ی! چ ریشده ام یمتالش میزندگ-
 
 دیدم ناامتو ا نیامیفشار داد و گفت: بن نیامیبن یشانه  یدستش را رو یرعلیام

 ! یستیشدن ن
 
 جوابش را نداد . نیامیبن
 
 یک دینیگفت: بب جانیمشددفق با ه نای، م دندیبه در جفتشددان چرخ یتقه ا با
 ! نجاستیا

 
 ماتش برد . نیامیبن
 
 به جلو امد و سالم کرد . یرا باال فرستاد ، قدم شیابروها یرعلیام
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 . کردیدر سکوت نگاهش م نیامیبن
 
 بدموقع مزاحم شدم ؟!-
 
. 

 
 . کردیدر سکوت نگاهش م نیامیبن
 
 بدموقع مزاحم شدم ؟!-
 
 ؟! یکنیچه کار م نجایزد و گفت: انا تو ا یلبخند یرعلیام
 
 داره ؟! یرادیداد وگفت: اومدم سر بزنم ! ا نایسا  شکالت را به دست م انا
 
... من یهم عال یلیانداخت و گفت: خ نیامیبن یبه اخم ها ینگاه یرعلیام

 برم به کارام برسم !
 
 در را پشت سرش بست . و
 
 !؟یاالن سرکارت باش دی: تو نبادیپرس نیامیجلو امد و بن نهیدست به س انا



 
 ؟! نجایاومدم ا یگرفتم . ناراحت شد یمرخص یچرا ول-
 
 ؟! یرو از کجا اورد نجاینشست و گفت: ادرس ا زشیپشت م نیامیبن
 
 کلمه گفت: فرشته . کیخنده اش را جمع کرد و در  انا
 
 و خودش را سرگرم نشان داد . دیکش یهوم نیامیبن
 
 ! مومدینم یشیانقدر ناراحت م دونستمیو گفت: م ستادیا زشیمقابل م انا
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 
 م ...اومد نیا یه واس شتریمقابلش گذاشت و گفت: ب زیم یرا رو یبرگه ا انا
 
 هست ؟! یبه برگه انداخت و گفت: چ یکنجکاو نگاه نیامیبن
 
 وقت اکو برات گرفتم!-
 
 !؟یرا درشت کرد و گفت:چ شیچشمها نیامیبن
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نشست و گفت: وقت اکو و نوار قلب ! با دکتر  نیامیبن زیکنار م یصندل یرو انا

 برات وقت گرفتم! میحکمت هم صحبت کردم . ساعت پنج و ن
 

 باز شد و گفت: انا من خوبم . شیاخمها
 
جلو چشددمم ! بعد تو  یکرد زشیر شددبید وارید هیبا حرص لب زد : مثل  انا

 !؟یخوب
 
 ! نجامیا میو ن شیمن تا ش-
 
 با من چونه نزن ! نیامی. بنریبگ یخب مرخص-
 
 ؟یخوریم یزیخب چ یلیبلند شد و گفت: خ شیاز جا نیامیبن
 
 مثال؟! ... معجون ؟! یسرش را مرتب کرد وگفت: چ یرو یشال طوس انا
 
 .دیخند و
 

 گفت: بد نگذره ! رفتیکه به سمت در م همانطور
 



شت و از اتاق ب مهین دررا شپزخانه ماگش را  یرفت. درحال رونیباز گذا که در ا
 !د؟یرها داخل شد و گفت: مهمون دار کردیم یاب ابکش ریش ریز
 
 و جواب داد : بله چطور؟! دیاز سرشانه به عقب چرخ نیامیبن
 
و به خودتون ر سدددتیاقدام کنن ! الزم ن ییرایپذ یبرا دیچرا به اقا جواد نگفت-

 ! دیزحمت بنداز
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 

 . فرستادمش بره دنبال نهار ! ستیارام اضافه کرد: البته االن جواد ن رها
 
رفها ح نیا یچا وانیل هی گهیت و جواب داد : دسماور گرف ریماگش را ز نیامیبن

 رو نداره !
 

سرعمو خچالیدرب  رها  یرا باز کرد و انگار که با خودش حرف بزند گفت: پ
 نهار. رفت. یمنم نموند برا

 
 ساکت بود. نیامیبن
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 هم تازه است ! کیک نیو گفت: ا دیکش رونیرا ب یجعبه ا رها
 
 !هیکاف یچا نیممنون. هم-
 

فت: خودم امروز خر رها به را برداشدددت وگ نه .  ی! برادمیدرب جع حا صددب
 همکاراتون استقبال کردن .

 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 

 ... دیومدیصبح زودتر م کمیاگر  یعنی!  دیمصر گفت: شما هم نخورد رها
 

 ! دیوخند
 
 االن تذکر بود ؟! نیزد وگفت: ا یهم لبخند نیامیبن
 
 ! دیکه شانستون رو از دست دادداشت  نویا یجنبه  شترینه ب-
 

 !د؟یامتحانش کن نیخوای: حاال نمدیکرد و پرس یمکث
 
 ؟! امیبشم که صبحا زود ب ریقراره نمک گ یعنی-
 



صرار گفت: کیک ی افهیبه ق ینگاه نیامیو بن دیباز خند رها  انداخت و رها با ا
 براتون . ذارمیبرش م هی

 
خورد  نیامیبردارد که دستش به ارنج بن یدست شیپ کی یخواست از جاظرف و

 شد ! زیسرر نیامیماگ شت دست بن یتو یاز چا یو کم
 
 !د؟ی... سوخت یو رهادستپاچه گفت: وا دیعقب کش نیامیبن
 
شم که دنبال دستمال چ ینیگذاشت و ح ییظرفشو نکیس یماگ را رو نیامیبن
 گفت: نه ... چرخاندیم
 

ستمال کاغذ یاز جعبه  نکسیهول چند کل رها شپزخانه  زیم یرو ید سط ا و
 ! رهیبه جواد بگم سر راهش پماد بگ سوزهیو گفت: اگر م دیکش رونیب

 
سماور  ! ستین یازینگران رها انداخت و گفت:ن ی افهیبه ق ینگاه مین نیامیبن
 جوش نبود ! یلیخ
 
 شیپ یتو کیک یهمان دسدتمال ها پشدت دسدتش را خشدک کرد رها برشد با

 ! رهیگب شتریبه جواد بگم غذا ب موننیو گفت : مهمونتون اگر مگذاشت  یدست
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 ستادهیاشپزخانه وسط سالن ا یبه پشت سر رها نگاه کرد. آنا رو به رو نیامیبن
 و برنده ! زیبود . ت زی. نگاهش ت دییجو یبود و پوست لبش را م

 
 و سوال بود ! یپر از کنجکاو نگاهش

 
!  رفتیو کلنجار م زدیکه تا چند ماه قبل با آنها سددر و کله م یهمان افکار با

 ! گرفتیم جهیو نت زدیهمان نگاه ازار دهنده که تهمت م
 

 ! پر از سوال ! دیاشنا بود ... پر از شک بود ! پر از ترد نگاهش
 
شد ، آنا زودتر به اتاق رفته بود ، خودش  یتوجه به رها به ارام یب از کنارش رد 

 با تلفن همراهش نشان داد. یبازرا مشغول 
 
 ! ستیداغ ن یلیگذاشت و گفت: خ زیم یرا رو یچا نیامیبن
 
 ! نجایمن اومدم ا یخوشحال نشد دمیگفت: د هیزد و با کنا یپوزخند انا
 
 ساکت بود . نیامیبن
 
 کیباز شددد ، رها با  یبه پوسددت قرمز دسددتش انداخت و در با تقه ا ینگاه انا

 ! دیفراموش کرد نویجلو امد و گفت: ا کیک یدست شیپ



 
 عیب بدجنا دیکنینم یگذاشددت و گفت: معرف نیامیبن زیم یرا رو یدسددت شیپ

 ؟!
 
 بلند شد . شیبه زور از جا انا
 
 هم... شونیمجموعه ... ا ریمد یجا به جا شد و گفت: خانم راز یقدم نیامیبن
 
شون ، گفت: همسر دیبگو یزیچ نیامیبن نکهیدستش را جلو اورد و قبل از ا انا

 هستم!
 

 زد و گفت: خوشوقتم ! یلبخند دوستانه ا رها
 
 ! سهیتازه تاس نجایا ای! گو گمیم کیتبر-
 

 و گفت: بله . ممنون . دیکش یقینفس عم رها
 
 کیا تر بود. ب دهیاز خودش بلندتر و کشدد یکرد،کمیوراندازش م زیو ت قیدق آنا

سنش را ب پیت شان م شتریزنانه  س یمانتو کیداد...  ین ش یطو شال و  لوار با 
 ! یمشک
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 شی... کل ارا کردیم ییخودنما یشددمیخط ناز   کینگاه سددبزش  پشدددت

 بود . نیصورتش هم
 

 شی، اگر چشمها زدیبرجسته ... اگر حرف نم مهین یو لبها یاستخوان یها گونه
اسدددت !  یگفت : معمول شددددیمجموعه نبود ... م نیا رینبود ... اگر مد یرنگ

 ....یمعمول یلیخ
 

 امد لوند یلبش م یو لبخند رو خوردیو مردمکش تکان م زدیحرف م یوقت اما
 ! شدیم
 

 ... ! دیانا گفت: نهار وبا ما صرف کن نینگاه سنگ ریز رها
 
بود انداخت و گفت: فکر  سددتادهیا یکه خشددک و جد نیامینگاهش را به بن و

 باشه ! بهیبراتون غر یلیخ نجاینکنم ا
 
 : چطور؟!دیپرس ظیبا غ انا
 

 ! دیکارکنان هم بشناس یشما باق کنمیبا ارامش گفت: چون فکر م رها
 



 نیامیو همکاران سددابق بن یمیگفت: بله . همشددون از دوسددتان قد یجد انا
 هستند !

 
زد و گفت: فکر  یو مالکانه ادا کرد که رها لبخند یمیصددم یرا جور نیامیبن

 ام ! بهیغر نتونیب نجایکنم من ا
 
 زودتر برم. تونمیمزاح اضافه کرد: م با
 
 ! ستین نطوریا-
 
 . دندیو رها به سمتش چرخ انا
 
 . کردیرها را نگاه م نیامیبن
 
ک به " که خشددیسددتین نطوریبعد از" ا نیامیبا اخم نفسددش را فوت کرد و بن انا

ستانه تر گفت: هنوز خ یزبان اورده بود با لحن شرکت جا ب یلیدو  فتهیزوده . تا 
 بهی، غر هشیفضا دوستانه تر م جی! به تدر کشهیبشه طول م یاش ط هیو روال اول

 !!! دیمون ینم
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پرواز  خواسدددتیاو را مخاطب قرار داده بود . م یطوالن یجمله  کی باالخره
 کند ...

 
خودش خفه کرد و رو به انا گفت: نهار و با ما  یرا تو دالوصددفشیزا یخوشدد

 فقط اسمش شرکته . کارمون به اون صورت شروک نشده ! نجافعالی. ا دیبمون
 
 نه ؟! میبر میساعت پنج و ن میتونیگفت: پس م نیامیو رو به بن دیکش یهوم انا
 
 ! مهیو ن شیشرکت تا ش یخشک گفت: ساعت کار نیامیبن
 
 یادار میفرمودن تا یماندن گفت: خانم راز یبرا نیامیکالفه از اصددرار بن انا

 ؟! گمی! درست م ستیروتون ن شیپ یشلوغ
 
 رها زل زد . یدر چشمها میمستق و
 

ش یقینفس عم رها ون شما طرح هات عیبد یو گفت: البته . چرا که نه . اقا دیک
 فیتشر دیتونیم هیاگر کارتون ضرور ستین ی. مسئله ا دیداد لیرو به من تحو

 ! دیببر
 
 تلفن ! یراز زد و فرشته در چهارچوب گفت: خانم یتصنع یلبخند انا
 



 انا تکان داد و از اتاق خارج شد . یبرا یبا لبخند سر رها
 
 نداشتند ! یپاشنه ا شیرفتنش را تماشا کرد .کفشها انا
 
 قرار گرفت. زشیپشت م نیامیبن
 
به دهانش گذاشت و ماگ را برداشت و گفت: به نظر  کیک یبا چنگال برش انا

 . ادیم یزن خوب
 
 جوابش را نداد . نیامیبن
 
 ! هیخوش طعم کیو گفت: چه ک دیکش یهوم انا
 
 ساکت بود . نیامیبن
 
 زنه؟! هی رتیکه مد یدار یچه حس-
 

 ... سخته نه ؟!یکار نکرد یکس یزد و گفت: تا به حال برا یلبخند
 
 نگفت ... یزیچ نیامیبن
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 متاهله؟! ی... گفت ومدیبه نظر م یزن خوب یباز گفت: ول انا
 
 نگاهش کرد. نیمایبن
 
 را به دهانش گذاشت و گفت: بچه هم داره ؟! کیاز ک گرید یتکه  کی انا
 
را به صددورت انا  شیچانه اش سددتون کرد و چشددمها ریدسددتش را ز نیامیبن

 دوخت.
 
!  یکردیم یبلبل زبون یطعنه زد: تا االن که داشددت نیامیکالفه از سددکوت بن انا

 " !دیمون ینم بهی"غر
 
 بست . یلپ تاپش را حرص نیامیبن
 
 به در زد و گفت: اقا نهار اماده است ... یجواد تقه ا اقا
 
که  دادن یخانم راز نمیگذاشت و گفت: ا زیم یرو یپماد سوختگ وپیت کی و

 بدم به شما !
 
 رفت. رونیاز اتاق ب و



 
شمش به پماد بود گفت: تا  وپیت انا شت و نگاهش کرد همانطور که چ را بردا

 ! یمن خودتو نسوزوند دنیاز هول دبه حال 
 
شت نیامیبن سف نگاهش کرد و گفت: منو بگو نگران  یپوزخند در زد و آنا پر تا
 وقت گرفتم ... من احمق .... ! یک یشدم ! منو بگو برا یک
 
افتاد  نیزم یاش خورد و رو یشانیپرت کرد ، به پ نیامیصورت بن یرا تو وپیت
. 

 
 ؟! نجایاومدم ا ومدیخوشت ن نیهم یبا حرص گفت: برا آنا
 
 ساکت بود . نیامیبن
 
البته  ! نجامیا میو ن شیتا شدد یگی... بعد میندار یزد وگفت: کار یپوزخند انا

ا دو که سهله ت میو ن شیش دادیدرسته با نگاهش قورتم م سمییمنم ر یحق دار
 توشرکت ! موندمیصبحم م

 
 به سکوتش ادامه داد. نیامیبن
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 ... ! نیامیحقته بن ادیسرت ب ییفت: هر بالمشت کرد و گ انا
 
 به سکوتش ادامه داد. نیامیبن
 
 ... ! نیامیحقته بن ادیسرت ب ییمشت کرد و گفت: هر بال انا
 
 نشان نداد . یواکنش نیامیبن
 
ست انا ش ید صورتش ک شه ... ! حلقه ا دونمیم دیو گفت: بع دیبه   یمتاهل با

 دستش نبود !
 

 بزند ! یحرف نیامیکرد تا بن مکث
 

 نداشت سکوتش را بشکند ... الیخ اما
 

 کننده بردارد ! خیتوب یهمه نگاه ها نینداشت دست از ا الیخ یحت
 

 یگریحرف د نکهیشددانه انداخت و بدون ا یرا رو فشیاز سددکوت ، ک خسددته
 هنوز ساکت بود. نیامیبزند به سمت در اتاق حرکت کرد ، بن

 
 دو برابر شد ... بغض ته حلقش ستادیدر که ا کنار



 
 نگاه ! کیدر  یبود ... روزشمار میدر تقو یرو
 

ماند ؛ مردد و  گرهیلمس دسددت یبه جمعه افتاد ... دسددتش در هوا برا چشددمش
 دودل !

 
 کرده بود . ریماندن و رفتن گ نیب

 
جه به چهره  فشیک ریرا دور زنج شیها پن ند و  عه دل ک قه کرد و از جم  یحل

 شد ! رهیخ نیامیبن
 

 تفاوت ! یخونسرد و ب ی چهره
 

نگاه منجمد کننده  نیهم با هم دادیجان م شیاگر جلو ینه انگار ... حت انگار
 صورتش ! تیدر وضع یریی! بدون تغ کردیم شیتماشا یو جنگل

 
 ... یواکنش چیه بدون

 
 ... ! شهیهم مثل
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 ! کردیبود... سکوت م عادتش
 

! بعد از  زدیسدداکت بود و حرف نم شددهیمثل هم شیمقابل تمام عز و جز ها در
 دکریرا روشدن م ونیزیاورد و تلو یم یچا کی شددیجو ارام م یوقت قهیچند دق

 ر !: چه خب دیپرسیو م کردیرخ داده ، بعد نگاهش م ی،انگار نه انگارکه اتفاق
 
سال زندگ از سرجمع ده جمله  نیامیبن شانیو تمام بحث وجنجال ها یکل نه 

 هم نگفته بود !
 

ر ت نیور سددرش را سددنگ کی... !  نیگرز سددنگ کیمثل پتک بود ! مثل  عهجم
 کرده بود ...

 
قت گفت: و یو با لحن متفاوت سددتادیا نیامیبن زیرا جلو امد و مقابل م یقدم

 نره ! ادتیدکترت 
 
 داد دست از نگاه کردن به آنا برنداشته بود ! هیتک یصندل یبه پشت نیامیبن
 
 نگاهش لب زد : من که وضعم معلومه ! اما تو ... ریز انا
 

از هوا گرفت و گفت:تو الاقل سددر پا باش ! رهام فقط تو رو داره ! فقط  ینفسدد
 هفت سالشه ...!



 
 ... یدوباره ازدواج کن یاگرم بخوا یکرد و ادامه داد: حت یمکث

 
 پر از اشک شد ! شیچشمها یک دینفهم

 
 ! یسالم باش دیگفت: با یاریخند تمام عبا پوز نیامینگاه مات بن مقابل

 
ز لب سر داد و پا تند کرد و ا ریز یبزند که انا خداحافظ یخواست حرف نیامیبن

 ... ! دیکش یقیکالفه نفس عم نیامیاتاق خارج شدو بن
 

به کاغذ انداخت... ان را برداشت و مقابل صورتش گرفت ... چشمش  ینگاه
 ، با شست و سبابه نگهش داشته بود دیچرخ کینیادرس و شماره تلفن کل یرو

.... 
 

 ! دیرا کوب در
 

 در شامه اش نشست ... ییدستش را به چانه اش چسباند که عطراشنا پشت
 

 داد ! یآنا را م یاش گرفت ،بو ینیب یرا جلو ادداشتیکاغذ
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 داد ! یبود را م دهیآنا خر یکه خودش برا یعطر یبو
 
تک  ینیب یانزجار جلو با ها رفت و  مت پنجره  به سدد و دهانش را گرفت ، 

باز کرد . خانه اکسدد ته حلقش از ا ژنیتکشدددان را  همه دود  نینداشدددت ... 
 ! سوختیم
 

 !؟یسر کارت باش دیبا اخم و تخم گفت: تو مگه نبا البرز
 
 یگفت: ناراحت دیکشدد یم قیکه چند نفس عم ینیو ح سددتادیکنار پنجره ا انا

 برگردم سرکارم؟!
 
سیرا در ز گارشیس برزال س یگاریر م انجا یندار ی: کار دیخاموش کرد و پر

 ! ی؟! جمعه پرواز دار یبد
 
 !رم؟یمن جمعه م یو گفت: واقعا فکر کرد دیسرش کش یشالش را از رو انا
 
 ! دمیبه صورتش نگاه کرد و گفت: نشن میلب پنجره نشست ، البرز مستق و
 
 بابا ! یدیشن-
 

 . ستادیبلند شد و مقابل انا ا شیاز جا البرز



 
سمت پله ها رفت و البرز گفت:  یاز لبه  انا سالنه به  سالنه  شد ،  پنجره بلند 

 ! یچرا حساب هاتو بست
 
 ازیو گفت: شما مگه به پول ن ستادیپله بود ... در همان حال ا نیاول یرو شیپا

 مهندس البرز؟! یدار
 

 را باال داد و گفت: باز اون پسره گوشتو پر کرده نه ؟! شیاز لحن انا ابروها البرز
 

سرتاپا ینگاه علومه م یکه تو االگارسون کرد نطوریآنا انداخت و گفت: ا یبه 
 ... یایم یدار یک شیاز پ

 
 بابا ؟! از کجا پر یرا به سددمت البرز چرخاند وگفت: باز از کجا پر شیرو انا

 !ن؟یامیگردن بن یبنداز تویزندگ یهمه شد و نشد ها یخوایکه م یشد
 

 ! میدرست کن شب مهمون دار یزیچ هیو گفت: برو  دیکش یقینفس عم البرز
 
 دو پله باال رفت وگفت: زنگ بزن رستوران ! من خستم ... انا
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ا دو باال پله ها را ب یمنتظر باشددد تا البرز ابراز مخالفت کند ، باق نکهیبدون ا و
 یکنسددول انداخت ... کالفه از موها مقابل یصددندل یرا رو فشیرفت . ک

سشیبلندش کل شه ا پ ضطراب ز یپرت کرد . مکث یرا کند و گو  پیکرد وبا ا
 ...دیکش رونیرا باز کرد . تلفن همراهش را ب فشیک
 

 رد.ضبط شده را لمس ک یلهایفا یقفل صفحه را باز کرد ، پوشه  نکهیاز ا بعد
 
 را باز کرد ... نشیاضطراب اخر با
 
 ! " دیفراموش کرد نوی"ا -
 

 امد . شیقدم ها یصدا
 

هم  نیامیبن زیم یپا یادار یبلند شدددن و اصددطکا  تنش با مبل چرم یصدددا
 ضبط شده بود!

 
 ؟!" عیجناب بد دیکنینم ی" معرف-
 
 هم..." شونیمجموعه ... ا ریمد ی"خانم راز -
 

 تند گفته بود : خودش



 
 "همسرشون هستم!" -
 
 ! دیمحال بود نسبتش را بگو نیامیبن
 
شد .... درحال شیجا از ستش بود ، از پله ها پا یبلند   نییکه تلفن همراهش د
 رونیخانه مشغول مکالمه بود ، از خانه ب یتوجه به البرز که با گوش ی... ب دیدو

 زد...
 

 رفت ... نییپله ها را پا پابرهنه
 

 امد : یم صدا
 
 "خوشوقتم ! " -
 
 !" سهیتازه تاس نجایا ای! گو گمیم کی"تبر-
 
شار داد ... م دیرفت ... کل نییپا نیزم ریز یپله ها از  یجعبه ها م انیبرق را ف

 ...دیچرخ
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 هم سوار بودند ! یرنگش که رو یمبلمان شکالت انیم
 

 سه نفره ... ینفره رو تک
 

 نفره وارونه بود و تک نفره پشتش مانده بود ! ... دو
 
اضددافه تر داشددت ...  یهشددت نفره اش ... که دو صددندل ینهار خور زیم انیم

 چرخاند! یچشم م
 

 افتاده بودند ...! نیزم یرنگش رو یریمبلمان ش یرنگ یها کوسن
 
 توجه به کارتون ظروف ارکوپالش... یب

 
سترها یب شق و ه یکه روز ییتوجه به لو سقف خانه با ع رده ک زانیاو جانیبه 

 بود ...
 
 اش ... یجاروبرق یتوجه به جعبه  یب

 
 لوله شده ... یتوجه به فرشها یب

 
 رها کرد. شیمانتو بیج یرا تو یگوش



 
! ستم؟یگفته من عاشقش ن یو گفت: ک دیاش کش نهیس یدستش را رو نیامیبن
 ؟! کنمیگفته من بهش فکر نم یک
 

شمش رو حکمت ست بن یچ  چیثابت ماند و گفت: پس چرا ه نیامیحرکت د
 ! یبر یم نیآنا رو از ب ی... داری؟! دست رو دست گذاشت یکنینم یکار

 
ستمیهمه اتهام گفت: من نم نیکالفه از ا نیامیبن ...  ادیب شیپ طیشرا نیا خوا
... اوضدداک ازکنترل من خارج  تونمینم گهی... اما االن دخواسددتمیوقت نم چیه

 شده !
 

 !؟یافقتو ای یبا پوزخند گفت: کنترل؟! تو کنترل شده طالق گرفت حکمت
 
 وحکمت قاطع گفت: دیکش یاه نیامیبن
 
شروک کن- صال از تهران بر ری. تا د دیبرش گردون ! دوباره از نو  شده ! ا ...  دین

سه تا دیبر رانیاز ا یخواینظر منو م صفر ! من  یزندگ هی...  یی...  اروم .... از 
 !؟یهاتو فراموش کرد ییتو توانا نیامیحاضرم بهتون کمک کنم ! بن

 
 ؟! ستین نایموضوک ا-
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 ؟! هیچ-
 
گاهیو ز دیکشدد یقینفس عم نیامیبن لب زد : نم نیسددنگ رن مت   متونیحک

 خانوادمو ول کنم !
 
 ؟! ستی؟! رهام خانوادت ن ستیآنا خانوادت ن-
 
 دمنوش را مزه مزه کرد ... تلخ بود ! یکم نیامیبن
 

اش  یشددانیگذاشددت و کف دسددتش را به پ شیران پا یشددد ارنجش را رو خم
ستن ! اما االن نم شار داد و گفت: ه ادرم ... م تونمینم طیشرا نی... تو ا تونمیف

... . ادیپدرم منم ! برادرم از پس کاراش برنم دی... تمام ام سددتیحالش خوب ن
 به نام منه ... ! عیبد یخانواده  ی هیتمام ارث

 
 ؟! نیامیبن تهیزندگ یانا کجا-
 
 خاموش شد ... نیامیبن
 

سوال احمقانه احک جواب ساده بود ... چه   تریجمله پتک وار ت کی...  یمت 
 اش بود ! یزندگ یمغزش شد . انا همه 



 
سکوت بن حکمت کرد و گفت: بعد از مادرت ؟! بعد از پدرت  یاخم نیامیاز 

 ! ستنیهم خون تو ن نایا ی؟! بعد از برادرت ... حت
 
!  دینگ نویا شدما گهی... د نویا دیداد و گفت: نگ هیتک یصدندل یبه پشدت نیامیبن

 بسازم ! دیجد یزندگ هیپشت کنم به همه و برم  تونمیمن نم
 
 برسه .... شیپس آنا رو ول کن ! بذار انا به زندگ-
 
 براشفت. نیامیبن
 

 :دینال خسته
 
 نه آنا ... تونمیمن و آنا رهامه ! نه من بدون رهام م نیربط ب-
 
 بود ... یا گهید زیم چرهام به خودتون مربوطه ! من منظور-
 
گاه نیامیبن خت و کم یبه چهره  ین ندا کت ا ما گرید یحم جان  عیاز  فن

 !؟ی: چ دیو پرس دیرا بلع ینارنج
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 ازدواج کنه ! یبه زود دیآنا شا-
 

و  شددد میبه چند تکه تقسدد شیدو پا انیهوا از دسددتش رها شددد ... م یب فنجان
 شیکرد و به بن بست کفش ها یرا ط یریها مس یکاش یرو یرنگ یدمنوش ب

 ! دیرس
 

 . کردینگاه م نیامیهمانطور که به بن حکمت
 
 مات مانده بود ... نیامیبن
 
 و ازدواج ؟! انا
 
با ادم د دیبع نا  قدر عج یگریبود ... ا مان ند ؟! خبرش ه که  بیازدواج ک بود 
 شده است ! دایپ یاضیعدد ر نیاخر گفتندیم
 
 ... شدیروزنامه ها م تریکجاست ت تینها یخبر ب ای

 
 و محال ! دیاندازه بع نیهم به
 

ته من  نیامیبن یبه صددورت برافروخته  ینگاه حکمت نداخت و گفت: الب ا
 ! ستمیمطمئن ن یلیخ



 
 گفت: یکرد و با لحن متفاوت یدرنگ

 
شا یلیخ شو ب دمیبهش فکر نکن !  شت کردم ! بلند  شتباه بردا  ایمن منظورشو ا

 ! یکن شزیکوه ر هیمثل  دیبه قول آنا با هویچرا  نمی! بب ات کنم نهیرو تخت معا
 

 دوازدهم: فصل
 

************************************ 
 
.اخر وقت ... ممنون جواد .شددب  امینره ! ... نه م ادتیباشدده ... قرصدداش -

 خوش.
 

گذاشددت .  زیم یرا رو یرازیکانتر پرت کرد و ظرف سدداالد شدد یرا رو یگوشدد
 . رفتیفرشته مثل پنگوئن ها راه م

 
 . شهیفرشته . االن سرد م ایخوردن را برداشت وگفت: ب یسبد سبز یرعلیام
 

 هیبه زحمت نبودم !  یگفت: واقعا راضدد کردیم شددانیهمانطور که تماشددا رها
 بهتر بود ... رونیاز ب میگرفتیم یزیچ
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 حرفها رو نداره ! نیکوکو درست کردن که ا هیکرد وگفت:  یاخم فرشته

 
 تو ... طیشرا نیاخه با ا-
 
شت و درحال ینان ها را تو یرعلیام شت م یسبد گذا ستیم زیکه پ ش فت: گ ن

 من شروک کردم !
 

 . دیفرشته عقب کش یرا برا یزد و صندل یلبخند رها
 

 یتدسد شیپ یتو یاز کوکو سدبز یفرشدته نشدسدت . برشد یرو به رو خودش
شت و ام ست ختینمک ر شیکوکو یرو یرعلیگذا از  رو یزیچ هی یوگفت: را

 بهت بگم . خوامیظهر م
 

 ... میبذار شاممون رو بخور ریبا اخم گفت: ام فرشته
 

 !؟یکنجکاو گفت: راجع به چ رها
 

شته ش یا گهی... مگه بحث د نیامیبا طعنه گفت: بن فر شته با ست دا !  میهم ه
 ... ! نیامیبه بن میرسیسر و تهمون رو بزنن م

 



چنگالش را بدون انکه به دهانش ببرد  یرو یاخم کرد و رها تکه کوکو یرعلیام
 افتاده ؟! یگفت : اتفاق یرعلیبرگرداند ورو به ام یدست شیبه پ

 
 .میزنیزد و گفت: رها بعد از شام حرف م یلبخند فرشته

 
مسددکوت ماندن بحث ر  گفت:  یتوجه به اصددرار فرشددته برا یب یرعلیام
 مشهد ! رهیداره م نیامیبن
 

 کالم بحث را سرانجام داد : کیگفت و فرشته در  یخب رها
 
 . دیاونا رو مالقات کنه . شامتونو بخور خوادیشده م دایخانواده براش پ هی-
 

 ؟! یگفت: چ یاز ته چاه یمشت کرد با صدا رها
 
نال یچشددم غره ا یرعلیام باز  ته رفت و رها  ؟! کدوم  یچ یعنی: دیبه فرشدد

 خانواده ؟!
 
 داره بره مشهد ... میتصم یواضح نگفت .ول نیامیشده رها . بن دایپ یکی-
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کجا بره؟! من بهش  یچ یعنیچنگال را پرت کرد و گفت: محاله بذارم...  رها
 ! دمینم یمرخص

 
 ! رهیجمعه م-
 

 جمعه ؟! نیو گفت: هم دیپر شیاز جا رها
 

 . ختیر وانیل یخودش تو یاب برا یشد و کم لیم یب فرشته
 

 !؟یرعلیجمعه ام نیهم یچ یعنیبا حرص گفت:  رها
 
 ! نیا یعنیرها ...  نهیقراره بره اون خانواده رو بب-
 
خانواده ا خودیب- چه  خانواده یکرده ...  بره  یچ یعنیمنم... !  نیامیبن ی... 

 !شگاهه؟ی؟! مگه نما نهیخانواده رو بب
 
 یانسهاش دیبا نیامی! بن میستیبا ارامش گفت: رها ما که هنوز مطمئن ن یرعلیام
 امتحان کنه ! گشوید
 



 ؟! من چهار ساله یستیمطمئن ن یچ یعنی... ریام یچ یعنی-شوکه گفت: رها
نسشو بذار شا یگیمن م ی... بعد تو تو رو کنمیها رو ثابت م یدارم به تو نشون

 امتحان کنه؟
 
الخره ! با یگینم یچیبشم... تو هم که ه نیامیمانع بن تونمیرها جان من که نم-

 ... یکه چ
 

شت م رها سالن کوچک خانه  یامد و کم رونیب زیاز پ شته قدم  ریام یدر  وفر
 نیامیاقدام نکن ... بذار وضددع بن ی... تو خودت بهم گفتیرعلیزد و گفت: ام

 رفته؟ ادتینرمال بشه ... حرفات  کمی
 
 گفتم... یبه تو چ ادمهیگفت: من  یبا لحن مهربان یرعلیام
 

 ! می. بذار شاممونو بخور یرعلیکالمش گفت: بس کن ام انیکالفه م فرشته
 

ستها رها شت گردنش قالب کرد وبا غرغر گفت: نه  شید ...  ستین ادتیرا پ
 یگفت ی... هیدونیمن و نم تیبهانه که ن نیبه ا یچهارسددال منو سددردوئوند

اال که . حاروم باش... صبور باش... اتفاقه... اشتباهه .. یگفت یصبر کن ... ه
 دارم ازی... ن رمدا تتیحما ازبهیکه ن یبه خودتم ثابت شددده ... درسددت زمان

http://www.roman4u.ir/


باشدد  یرو تطابق داد نیامیبن ی! تمام عکس ها؟یریگیجلوم قرار م یپشددتم 
 پدرم... عکس مادرم ! یجوون ی! عکس ها یرعلیام
 
 بده ! شیازما دیثابت کرد ... با شهیرها با عکس که نم-
 

شددرکت... بذار باهات کم کم اشددنا  ادیبذار ب یزد وگفت: تو گفت یپوزخند رها
 رفته؟! ادتیمعکوس داره !  ی جهینت شهیشو  م یبهش بگ هویبشه... 

 
 ... ادمهیگفتم  یمن هرچ-
 
ضربه بخوره برگرده  یگیخب پس چرا االن م- شو امتحان کنه ؟! بره  س شان بره 

 ؟! ریام یخوایم نوی؟! بن بست ؟! تو ا واری؟! بره بخوره به د
 
به خوردن بن یرعلیام فت: تو اگر نگران ضددر نده گ  وسددط یبود نیامیبا خ

 ! شدینم دایسر وکله ات پ شیزندگ
 

 تمومش کن! یرعلی... ام دیرا گرفت وگفت :بس کن شیگوش ها فرشته
 

 !؟ریام یشیتو اروم م ارمیدر ب انتیگفت: من برم انا رو از توهم خ یکفر رها
 



صدا یرعلیام ... هر وقت موضوک رو شمیگفت: آره ! آره من اروم م یبلند یبا 
 شمیم نیامیمنم مانع بن یو براش روشن کرد زیو همه چ یکف دست انا گذاشت

! ... 
 
 بلند شد . شی، فرشته از جا فونیزنگ ا یصدا با
 
 را برداشت. یحرص گوش با
 

 در را بازکرد. دیبگو یزیچ نکهیا بدون
 
 بود ؟! ی: کدیبا اخم پرس یرعلیام
 
 !یجنابعال قیشف قیباشه؟! رف یخواستیم یک-
 

 ؟! نیامیهول شد و گفت: بن رها
 
. 

 
. 
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. 
 

 ؟! نیامیهول شد و گفت: بن رها
 

 را باز کرد . یدر ورود فرشته
 
 باز گفت: به به مادرزن رهام... یبا رو نیامیبن
 

شته سرد فر شها ینیح نیامیگفت و بن یسالم  اورد با  یرا از پادرم شیکه کف
 ...یشده ؟! چه توهم یاخم گفت: چ

 
 جلو امد وگفت: سالم . یرعلیام
 
 ! مزاحم نشم...د؟یلب گفت: مهمون دار ریدر بود ، ز یهنوز جلو نیامیبن
 

 ! عیخودش را نشان داد و گفت: سالم جناب بد رها
 
سا  سییگفت: با ر یرعلیگوش ام ریرا باال داد و ز شیابرو یتا کی نیامیبن روئ
 ! یپر یم
 
 تو ... ایو گفت: ب دیدستش را کش یرعلیام



 
داده  هیتک ارویالوچه و لواشکها را به سمت فرشته که با اخم به د یبسته  نیامیبن

 کرده ؟! تتیاذ ریام هیبود گرفت وگفت: چ
 

 محلش نگذاشت و به اشپزخانه رفت. فرشته
 
 نیامیبن یکرد و بسددته ها را از دسددتش گرفت و گفت: مرسدد یتشددکر یرعلیام

 ؟! ی.شام خورد
 
 شده؟! یبا تعجب گفت: طور نیامیبن
 
 ور.شام بخ نیگذاشت و گفت: نه ... بش نیامیدستش را پشت بن یرعلیام
 
 ؟! یشامتو تموم کن یخوایرو به رها که وسط سالن مانده بود گفت: نم و
 

 نشست . شیسرجا رها
 
 ؟یگذاشت وگفت: چه خبر. داروهاتو گرفت یدست شیپ نیامیبن یبرا یرعلیام
 

 افتاده ؟! ی: دارو ؟!اتفاقدیپرس یبا نگران رها
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بحث  ی: سددر چ دیپرسدد یرعلیجواب ام یمحلش نگذاشددت و به جا نیامیبن

 !د؟یکرد
 
 .الیخیزد و گفت: ب یچشمک یرعلیام
 
 گذاشت . شیبرا یدست شیپ یکوکو تو یبرش و
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 

 هم در فکر بود ... یرعلی، ام کردیم یباز شیبا غذا رها
 
شته پ شیاز جا نیامیبن شپزخانه رفت . فر شدو به ا  زیم یا رواش ر یشانیبلند 

 .دیلرز یبنظرش م شیاشپزخانه گذاشته بود . شانه ها
 

 ... دیها کش یکاش یرو یرا عمد یصندل
 

 سرش را بلند کرد . فرشته
 
 شده ؟! یرا به سمتش هول داد وگفت: چ یدستمال کاغذ یجعبه  نیامیبن
 



 ! یچیه-
 
از اب پرش کرد و  هیتصددف ریاز اب چکان برداشدددت و از شدد یوانیل نیامیبن

 مقابلش گذاشت.
 

 شده ! یبگو چ گمیمقابل فرشته نشست و گفت: م یصندل یرو
 

ش یقینفس عم نیامیکرد و بن ینیف نیف فرشته سته  دیک شک را الو ی، ب چه و لوا
شک شت و لوا رهام  یبرا ادیرا باز کرد و گفت: دخترت مثل خودت بار ب یبردا

 ها ! رمشیگینم
 

 افتاد ... هیصورتش مچاله شد و باز به گر فرشته
 
 شده فرشته؟! یوگفت: چ دیبا تعجب خودش را جلو کش نیامیبن
 
 خسته شدم ... ! نیامیبشه ؟! بن یخواستیم یچ-
 
 ؟! یاز چ-
 

http://www.roman4u.ir/


چهار  نی... از روز اول... تو ا می... کالفه شددددم... از اول زندگ یاز همه چ-
 ! دمیروز خوش ند کی یسال حت

 
 ساکت شد. نیامیبن
 

کار  یغصدده  ایبچه رو خوردم...  یغصدده  ایهاش لب زد:  هیگر انیم فرشددته
 هم... ایاجاره خونه ...  یغصه  ای... یرعلینداشتن ام

 
زودتر از  یلی... !تازه رهام خمی! من و انا هم گذروند گذروننیرو م نایهمه ا-

 ی. تونگران چ سددتیوضددعش بد ن ریدختر تو اومد ... ! االن خدا رو شددکر ام
 ازمن طلب داره ! ی؟! تازه شوهرت کل یهست

 
 با حرص گفت: فرشته

 
 . برو بذار تو حال خودم باشم.نیامیبن گمیم یمن چ یفهمیتو نم-
 
 تو بخور.شام ایپاشو ب-
 

شته شکها فر ستمال ا س نیامیرا پا  کرد و بن شیبا د شرکت  سیی: جلو ر دیپر
 خراب نکن. ژتویزشته . پرست

 



 یدلدار منو یومدیوقت شب که ن نی: ا دیبلند شد که فرشته پرس زیپشت م از
 شده؟! یزی... چ یبد
 
 زد و گفت: باشه بعدا ... یلبخند نیامیبن
 

 شده؟! یو گفت: بگو چ دیدماغش را باال کش فرشته
 
 زده ؟! آنا باتوحرف ی: تازگدیسر اصل مطلب رفت وپرس هیبدون حاش نیامیبن
 

 !؟یکرد و گفت: چه حرف یاخم فرشته
 
 راجع به ازدواج مجدد !-
 

 یاز زندگ فیو تعر ینیهمه مقدمه چ نیزد و گفت: پس ا یپوزخند فرشددته
 سوال بود نه ؟ نیواسه ا

 
 ...ی! تو اصرار کرد پرسمیمن که گفتم بعدا م-
 
 خبر ندارم . یزیمن از چ-
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شکر کوتاه نیامیبن شپزخانه ب یبا ت ست از ا سختبرود که فرشته ب رونیخوا  یه 
 ریام یرو گهیکن د یبه بعد هم سددع نیبلند شددد و لب زد : از ا زیاز پشددت م
 ! نیامیبن یحساب نکن

 
 در درگاه اشپزخانه ماند . نیامیبن
 

 گفتم ؟! یچ یدیبلند شد قاطع گفت: شن شیاز جا فرشته
 
 تکان داد . یسر یجد نیامیبن
 
 فرشته ؟! تو چته امشب؟! یگیم یو گفت: چ دیاز جاش پر یرعلیام
 

حمل لب زد : چهار سال ت نیامینگاه کند رو به بن یرعلیبه ام نکهیبدون ا فرشته
ط وس شهیهم بسه ... خسته شدم ! از تو و آنا و مشکالت شما که گهیکردم... د

 ...نیامیبوده خسته شدم بن ریمن و ام یزندگ
 
 مات گفت: فرشته ساکت شو... یرعلیام
 
 دیخشددگفت: بب یکرد و با لبخند خونسددرد بشیج یرا تو شیدسددتها نیامیبن

 مزاحم شدم ....
 



ش یقینفس عم فرشته  رین و امم یمزاحم زندگ گهیبه بعد د نیو گفت: از ا دیک
 نباش... !

 
 ماتش برده بود . یرعلیام
 
 دستش را پشت گردنش فرستاد و گفت: چشم. نیامیبن
 
 رفت. رونیاز خانه ب ندازدیب یرعلیبه ام ینگاه نکهیبدون ا و
 
 هم نداشت . شیبود ... توان تکان خوردن از سرجا ستادهیمبهوت ا یرعلیام
 

 یاز کنار گوشدد زیم یمبل برداشددت ، رو یبا هول مانتو وشددالش را از رو رها
 از خانه خارج شد . نیامیبرداشت و پشت سر بن یچیسوئ یرعلیام
 
 ؟! یکرد یبگم ؟! چه غلط یوگفت: من به تو چ دیکش یپوف یرعلیام
 
 معلومه امشب چه مرگته؟! چیداد زد : تو ه یبلند یبا صدا و
 

م چه چه کن یمن شده کاسه  یو گفت: چهار ساله زندگ ستادیمقابلش ا فرشته
که نگران حال وروز  ی... بس کن .... انقدر گهی... بسددده د نیامیبن یکنم برا
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ازدواج کردم  یکردم با مرد ی؟! من چه گ*ن*ا*ه ی... نگران منم هسددت یاون
شده ! ام یروز هیکه  ستش بوده و ن شق خواهر دو ...  یکنیم وونمید یرداریعا

 ... بس کن تو رو خدا بس کن ... یخستم کرد
 
فت: گ کردیکه شددلوارش را عوض م ینیو ح سددتادیا یمقابل جا لباسدد یرعلیام

 نیترو تو ... به نهیامیبن یدارم از صدقه سر یبرات متاسفم فرشته ... .من هرچ
 ... رونیب یاز خونم انداخت قمویدوست منو... رف

 
از  کنمیجمع م لموی... بخدا وسا یاالن بر ریوگفت: ام ستادیمقابل در ا فرشته

 ! گردمیهم برنم گهید رمیم ذارمیخونه م نیا
 
رو مراعاتتو کردم ! ب یلیبا حرص گفت: برو کنار فرشددته. امشددب خ یعل ریام

 اون طرف...
 

... نیامیمن شده بن ی... چهار سال زندگیانصاف یگفت: چقدرب هیبا گر فرشته
سنیامیبن ی... فرزند خوندگنیامیبن یخانواده  شب عرو تو  تا امروز... می... از 

سفرچهار  هی! ماه عسلم شد  دیخراب کرد مویزندگ یروزها نیو رها باهم بهتر
 ...نیامینفره با انا وبن

 



ص یرعلیام سفرچهارنفره هم به خرج بن یحر که  هادتیبود !  نیامیگفت: همون 
و رسددتوران! فرشددته تو چته امشددب... ت نیتور... بهتر نیهتل... بهتر نی... بهتر
 چته ؟!

 
ستم ... از زندگ- ستم ! ب یکردن با ادم متزلزل یخ صاف انقد یمثل تو خ  یران

 که اون ادم برات مهمه منم برات مهمم؟! بچت برات مهمه ؟!
 

باشه  نیامیبن یگفتم رها اگر خانواده  شی... از چهار سال پ ینیامینگران بن فقط
ثل ادم بهش بگو... گفت ندگ هی میچرا بر یبرو م  ... منمیرو خراب کن یز

از  نیامیبن یوقت ی... گفتیرو سدداکت کرد چارهیب ی... اون رهایوسدداکت کرد
ساله  یس یزندگ دی! چرا با میزیبهم بر تشویتمام ذهن دیخبر نداره چرا با یچیه

.. .. میروزگارشددو خراب کن دی... چرا بامیحدس نابود کن هیادمو بخاطر  هی ی
... چرا یگینم یچی... چرا بازم هدهیسدداله فهم کی کی... نزددهیحاال که فهم

خسته  نیامیبن ی؟! از نگران بودن برا ی! خسته نشد؟یکنیو تمومش نم یگینم
 ؟! ینشد

 
 فرستاد و گفت: فرشته برو کنار برم دنبالش... شیموها یدستش را ال یرعلیام
 

صله گرفت وگفت: ام کی فرشته صال منو نم ریقدم از در فا ؟! چهار  نه ینیب یا
 شویزندگ راز نیامیوقتش برسه ... بن نکهیگرفتن واسه ا یسال سکوت و الل مون
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که فهم حاال  مه ...  مه نم کیچرا تو  دهیبفه ؟! چرا  یکنیتمومش نم یگیکل
 ؟! یکنیم نیامیبن یخودمونو فدا یزندگ یدار

 
 : برو کنار فرشته... دینال یرعلیام
 
چه اتم نم ینیب یمنو نم- ندگن؟یامی؟!فقط بن ینیب ی... ب  ن؟یامینب ی! فقط ز

 تره ؟! کیاز من به تو نزد نیامیبن یعنی! ؟یستیمن ن قیچرا رف یقیتوکه انقدر رف
 
 خفه گفت: یرعلیام
 
 فرشته ... -
 
! ؟یرحم باشدد یانقدر ب یتونی؟؟؟ چطور م یچ رفرشددتهی؟! ام یفرشددته چ-

هارسال چ ری... امیتفاوت باش یمن و بچه ات ب ینسبت به زندگ یتونیچطور م
 یزنیم شیخودتو بخاطرش به اب و ات نطوری... ! چرا انیامیمن شددد بن یزندگ

 ؟! یونیبهش مد ی؟! مگه چ
 
 ! شویداد زد : زندگ یرعلیام
 

 ساکت شد . فرشته
 



 ... شیموها یال گرشیدستش به کمرش رفت و دست د کی یرعلیام
 
؟!  یفهمیوگفت: خراب کردم فرشددته ! م دیرا کشدد شیموها یپنجه ها تارها با
 ... موندم توش ! شهیدرستش کنم امانم خوامیم
 
 ؟! یچ یعنی-
 
 ی... حتشیزندگ یختگیمن باعث شدددم ... باعث طالقش.... باعث بهم ر-

 باعث بسته شدن هفته نامه !
 

 دهانش باز بود ! فرشته
 
 ؟! ریام یگیم یچ-
 
وقت  چیه ایبرد ،یخاتون و حاج شیپ رفتمیبه زور گفت: اگر من نم یرعلیام
وقت اون  چیه کردمی... اگر من حواسددمو جمع م هیسددرراه نیامیبن دیفهمینم

ه رومم ب یحت نیامی... اشددتباه من بود فرشددته ! بن شدددیچاپ نم یلعنت یمقاله 
 بعد مقاله رو کردمیماسددم البرز و حذف  دیبا راسددتاری... من به عنوان و اوردین

حواسددش جمعه ...  نیامی... اما نخوندم ! فکر کردم بنفرسددتادمیچاپ م یبرا
و  ر  نیامیمقاله هاش فقط اشدداره اسددت ... اما نبود ! بن یفکر کردم مثل باق
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چون  چرا ؟! یدونیچاپ ! م ینوشته بود ... منم نخونده فرستادمش برا میمستق
 یو اصددالح یراسددتاریو چی! من بدون ه یسددونوگراف یبرا میبر یتو زنگ زد

 چاپ فرستادم ... یله رو برامقا
 
 ! شیو گفت: من گند زدم به زندگ دیرا بهم کوب شیدستها و
 

ته به ام جیگ فرشدد نگ  گاه م یعل ریو گ  یدسددتش را رو یرعلی. .. ام کردین
 نشست ... یصندل یصورتش گذاشت ورو

 
 ! نیامیبن یدست نخورده  یدست شیپ مقابل

 
 یرو یگذاشددت ، دسددت زیم یاش را رو یشددانیته حلقش بود ... پ یبد بغض

 شانه اش امد ...
 

!  سددتین یا نهیک نیامیو گفت: نگران نباش... ! بن دیکشدد یقینفس عم فرشددته
 بخشه ! یبفهمه م

 
ست وگفت: زندگ یپوزخند یرعلیام ش شته کنارش ن ست یزد و فر  شونو در
 ... باهم !میکنیم
 



ست شت و ب یپهلو یرا گرفت و رو یرعلیام د ا بغض گفت: تو رو چپش گذا
 به فکر من و بچه ات باش ! کمیفقط... کمیخدا 

 
شمها یرعلیام سه  شیچ ست ... حس الم شه  شیپنجه ها یرا ب  یگرفتار رع

 زنده و منحصر به فرد! یرعشه  کیشد ...  یفیخف
 

 بوق برداشت باالخره توجهش جلب شد . یرا از رو دستش
 
 دیایب و گفت: دیکشد نییپا یرا دسدت شدهیترمز را فشدار داد و شد یهزاربدخت با

 برسونمتون ! ییجا هیتا  دیسوار ش
 
 و خم شد. ستادیکالفه از اصرار رها ا نیامیبن
 

 امد ! یو ظاهرش نم پیبه ت یمیقد شورلت
 

 ! رسونمتونیو گفت: م دیرا باال کش یترمز دست یبه سخت رها
 
 راه برم ! دمیم حیخسته گفت: ترج نیامیبن
 
 منزلتون دوره ها !-
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 دونمی... من اصال نم یچیو رها با خنده گفت: حاال اون ه دیکش یپوف نیامیبن

 ! دیخودم ! الاقل منو برسون یبرم سمت خونه  دیاز کجا با
 
 نشان نداد. یواکنش نیامیبن
 
صال  کی... به عنوان  یچیه میکه دار یهمکار یحاال رابطه - شهروند ! من ا

 ! ستمیهاش اشنا ن یهران مخصوصا فرعت یها ابونیبه خ
 
 کجاست ؟! رتونی: مسدیخشک پرس نیامیبن
 
وار سدد کنمیجا پار  م هیو  نیماشدد نیا دیاگر کمکم نکن دیقلهک ! باور کن-

 حقوق ؟! شی... افزا یقیتشو ی... مرخص دمای! مساعده هم م شمیآژانس م
 

 لبش نقش بست ... یلبخند نامحسوس رو کی باالخره
 

 را باز کرد و سوار شد . نیرها درب ماش یها یاز چانه زن کالفه
 

ه برم برسددم ب دیاز کدوم وربا دونمینم یزد و گفت: من حت یلبخند فاتح رها
 !یاصل ابونیخ
 



 ور بن بسته ! نی! ا دیبهتره دور بزن-
 

بدبخت رها جا زد و درحال یبا  نده را  گاز م شیکه ب ید حد  مان را  دادیاز  فر
 . دیدلخور باش دیسخته ... نبا طشیشرا کمیفرشته  چرخاند و گفت:

 
 .ستمین-
 
جا به جا شد ، خواست کمربندش را ببندد که رها گفت: خرابه . تالش  یکم و

 ... رهی! البته هنوز راه م هیمیقد یلیپدرمه .خ نی. ماش دینکن
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 

داشددتم بفروشددمش... اما نشددد ! دلم  میتصددم شیسددال پ یلیادامه داد : خ رها
 سوخت ... !

 
 !ن؟یماش یبا تعجب گفت: برا نیامیبن
 

 پدرم بود ... ! نیپدرم ! ماش یو گفت: نه ... برا دیکش یقینفس عم رها
 
 لب زد : خدا رحمتشون کنه ! نیامیبن
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 هستن! اتیح دیبراق گفت: پدرم در ق رها

 
 حفظشون کنه !گفت: خدا  شیدر صدا رییبدون تغ نیامیبن
 

وار سدد ییوقتها هیداره اما  مریالزا نکهیزد و اضددافه کرد : پدرم با ا یلبخند رها
ش سوئ کنهیم یرانندگ الشی... تو خ شهیم نیما دن .. بدون حرکت دا چی! بدون 
 خونه ! اطی، تو ح نیماش

 
شد و رها باز گفت: خ نیامیبن شه...  یلیمتاثر  ست به پدرت با سخته هم حوا

 و زیهمه چ تیمسئول یهم به مادرت ... مخصوصا اگر فقط خودت تنها بخوا
 ! یریبه عهده بگ

 
 ... ی: خواهردیپرسدد چدیاشدداره کرد به سددمت چپ بپ نکهیضددمن ا نیامیبن

 ؟! یبرادر
 

 برادر دارم ! هیگفت:  جانیبا ه رها
 
 سخت باشه ! یلیخ دیو گفت: پس نبا دیکش یهوم نیامیبن
 



شت چراغ ا رها سئولستیو گفت: برادرم ن ستادیپ  رانیبا منه ... مادرم ا تهای. م
 ینه داد تو خو صی. پزشددکش تشددخ نجاسددتیا شیماری. پدرم بابت بسددتین

 کند تر بشه ! شیماریخودش باشه ممکنه روند ب
 
 نداشت؟ یریتاث-
 

 ! شناسهیمنو هم نم گهید یتکان داد و گفت: حت یسرش را به عالمت نف رها
 
 چه بد !-
 

ش یلبخند رها ضش  سر  برادرم بهش نکهیبرادرمه ... با ا ی فتهیزد و گفت: عو
 ...زنهیبهش زنگ هم نم ی... حت زنهینم
 
بابا عاشددقانه دوسددتش داره و  یانداخت و گفت: ول ینگاه نیامیبن مرخیبه ن و
 ... کنهیم ادشی

 
 معرفت ! یارام گفت: چه ب نیامیبن
 

 ... ! هیحرفو ... ادم بامعرفت نیا دیاش انداخت و گفت: نگ ینیبه ب ینیچ رها
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 نکرد. یاظهار نظر نیامیبن
 

 : حالتون خوبه ؟! دیپرس نیامیبن یحرف زدن ها یکلمه ا کیکالفه از  رها
 
 ممنون !-
 
 ! ستین یتشکر که جواب احوالپرس-
 
 سکوت کرد. نیامیبن
 

 یعنی؟!  الدیبرج م میون خوب هسدددت که بربا لبخند گفت: انقدر حالت رها
 ... دی؟! البته اگر حوصله ندار دیادرسشو بگ

 
 به تقاطع گفت: دست چپ ؟! دهینرس نیامیبن
 

 برج؟! ایگفت: قلهک  یبا دلخور رها
 
صورت بق کرده اش انداخت و گفت: قد ا ینگاه نیامیبن ج و ادرس بر نکهیبه 

 بدم حوصله دارم! ادی سمییبه ر
 



صورت بق کرده اش انداخت و گفت: قد ا ینگاه نیامیبن ج و ادرس بر نکهیبه 
 بدم حوصله دارم! ادی سمییبه ر

 
ان شدد ی... کل مکالمه  گفتیچپ و راسددت م نیامیلبخند زد وبن روزانهیپ رها

 به راست ... دست چپ ! دیچیشد : بپ
 
 ورد !ا یهم به زور به زبان م ابانیامد اسم اتوبان وخ یم فیهم سر ک یلیخ
 

 که بتواند یجمله ا کی. .. دنبال  گشددتیتلنبار شددده اش م یحرفها انیم رها
 سخت باشد ... کردیربط را ربط دهد ! اما نداشت ... فکر نم یب یزهایهمه چ

 
 بود ... فهمش مشکل بود ! دهیچیسخت بود ! پ نیامیبن
 

 ای...  ردیارتباط بگ توانسدددتیهم م یرعلیبا ام ی! حت بهیغر کیمثل  درسدددت
 بود ! واری... انگار دورتادورش د نیامیماهان ! اما بن

 
 یرا م شیها ... نه صدا قیعا نی! پوشانده شده از سخت تر نیسنگ وارید کی

 برساند ... نه دستش را ! واریتوانست به ان سمت د
 
 اجبار سکوت کرده بود . یرو از
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 ؟! نجاستیارام گفت : پس ا دیبرج را که د یچراغها

 
 جوابش را نداد . نیامینب

 
 ! ردیگب یدربست کیجا  نیاز هم توانستیزرد بود ... م یها یبه تاکس نگاهش

 
 ...دیندار یرفت و گفت: خب اگر با من امر رهیبه دستگ دستش

 
برج  یانقدر سخته تا باال یعنیانداخت و گفت:  نیامیبه صورت بن ینگاه رها

 !د؟یایبا من ب
 

 سخت است ! نگفت... دیبگو خواست
 

 یتماشددا یفکر کنم اندازه  یمزاحمتونم ... ول دونمیکرد و گفت: م یاخم رها
 ! هست؟! ستین ی! االن که ساعت کار دیبرج وقت داشته باش نیا

 
 ساکت بود. نیامیبن
 

 حیصددح یلیدرخواسددت من خ دیگفت: شددا یبه خواهشدد ختهیبا لحن ام رها
 ! ومدمیتا به حال م نمیتنها برج و بب خواستمیاگر م ینباشه ... ول



 
 ...یخانم راز دینیو گفت: بب دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

 شیبا بحث پ دونمی... م دیبگ نیخوایم یچ دونمیکالمش گفت: م انیم رها
ناراحته ... حت شددما  یهم از زندگ گهید یزهایچ یلیخ یاومده اعصدددابتون 

 ...دونمیم
 
 اشکارا تعجبش را نشان داد. شیردن چشمهاخورد ! با گرد ک کهی نیامیبن
 

ست دونمیمکث ادامه داد: م یب رها شار ه سرتون ... دیتحت ف ... از جانب هم
 نمکیمسدددائل رو برام گفته ...بهرحال فکر م یسددر هی یرعلیخانوادتون ... ام

منو  دیسددتین لیحال و هواتونو عوض کنه ! البته اگر ما کمیبتونه  دیشدددا نجایا
 ! کنمیرو ارزو م ی، براتون شب خوب دیکن یهمراه

 
 خونسرد لب زد : پس شب خوش. نیامیبن
 

 ... عیبد یگفت: اقا یخش دار یشود که رها با صدا ادهیپ خواست
 

برج و  دیندار لیگفت: باشدده اگر تما یشددد و با کالفگ ادهیپ نیامیبن ومتعاقب
 برسونمتون ! دیحداقل اجازه بد دینیبب
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هسددت . شددب  لهیها انداخت و گفت: ممنون. وسدد یبه تاکسدد ینگاه نیامیبن

 خوش.
 

ش رها صله گرفت ، کاپوت را دور زد و مقابل بن نیاز ما گفت:  و ستادیا نیامیفا
 !میحرف بزن یرستوران و کم میاگر ممکنه بر خواستمیراستش م

 
 شد . رهیکرد و به صورت رها خ یاخم نیامیبن
 

 باهاتون حرف بزنم. یراجع به موضوک مهم خواستمیگفت: م متیبا مال رها
 
فرصددت هسددت خانم  یکاف یشددرکت به اندازه  یخشددک گفت: تو نیامیبن

 ...یراز
 

شرکت ارامش ا رها صر گفت:  ستور میکه بر دیرو نداره. اگر مخالف نجایم ان ر
 نمکیشدددام هم نخوردم... فکر م یمن حت دینی! بب گهید یجا هی میریبرج ... م

 شما هم ...
 
 حرف از کنار رها گذشت. یب نیامیبن
 

 ! دیانقدر لجباز باش کردمیو گفت: فکر نم ستادیا شیبا حرص دوباره جلو رها



 
ف فرسددتاد و با تاسدد بشیج یرا تو شینگاهش هم نکرد دسددتها یحت نیامیبن

 ... !یرها انداخت و قاطع لب زد : شب خوش خانم راز یبه سرتاپا ینگاه
 

صله گرفت دو شما رو  یو رها با حرص گفت: اگر بگم خانواده  قدم از رها فا
 !د؟یبازم به رفتن مصر هست شناسمیم
 
 ... ستادیا

 
ف فرسددتاد و با تاسدد بشیج یرا تو شینگاهش هم نکرد دسددتها یحت نیامیبن

 ... !یرها انداخت و قاطع لب زد : شب خوش خانم راز یبه سرتاپا ینگاه
 

صله گرفت و رها با حرص دو شما رو  یگفت: اگر بگم خانواده  قدم از رها فا
 !د؟یبازم به رفتن مصر هست شناسمیم
 
 ... ستادیا

 
 ... ماند

 
 قلبش باال رفت... ضربان
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 اعتماد نداشت ! چیه شیرا چرخاند... ! به گوش ها گردنش

 
. همانطور  سددتادیجلو امد ومقابلش ا یبه صددورتش انداخت ، قدم ینگاه رها

 باهات حرف بزنم ! دیگفت: با شدیم رهیخ شیکه به چشمها
 
 ادا کند خسته بود ! یمجبور بود تمام کلمات را با لحن رسم نکهیازا
 
الم شود با او همک شتریکند تا چند کلمه ب یرا راض نیامیمجبور بود بن نکهیا از

 خسته تر !
 
 نشان نداد . یواکنش نیامیبن
 

 یراحت تر یکنیکه خودت فکر م ییو گفت: هرجا دیکشدد یقینفس عم رها
 بگو !

 
را  شینفس نفس زدن ها یصدددا خواسددتینفسددش را حبس کرد ... نم نیامیبن

با لحن خشددک  خوامیفقط م شیگفت: بدون حرف پس و پ یرها بشددنود ... 
 بشنوم!

 



ستیساکت بود ! نم رها صورت بن ای...  دیبگو دان رنگ  ... نیامیصبر کند ! 
 امد... یو باال م رفتیم نییاش که تند پا نهی... س شی... چشمهاشیورو

 
 ! دینشانه بود که االن نگو همه

 
 ؟! یگفتن چه

 
 وقتش نبود ... اصال

 
 !گفت؟ی؟ ا زکجا م گفتیم چه

 
شد نیامیبن ساکت  ستاد وگفت: چرا  شت گردنش فر ستش را پ ست را ؟!  دید

 ؟! دیدونیم یشما چ
 

 بگم؟! نجای: ادیبا تعجب پرس رها
 
گفت  هشیرو همه جا م یبلند کرد و گفت: حرف گفتن یرا کم شیصدا نیامیبن

 جا ! نیبشنوم ... هم خوامیاالن م نیهم دیگفتن دار یبرا یزی! اگر واقعا چ
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سترس لب زد : نم رها ستق تونمیبا ا بگم  ی... چطور یعنی...  یعنیبگم...  میم
 ... دینی... بب

 
س ینگاهش کرد ... با تعلل کوتاه نیامیبن صال چ دیپر ست که ب یزی: ا  دیگه

 ؟!
 

ت که بشه صحب ییجا هی میبر کنمیو با بغض گفت: خواهش م دیکش یاه رها
 تنش ... نیبا ا نجایکرد ... ا

 
 ! حی.ر  وصر دییجا بفرما نیمن راحتم ! هم-
 

 شد و گفت: رهیخ نیامیناارام بن یدر چشمها رها
 
 !ستنی... خانوادتون ن دیکه شما مشهد قراره مالقات کن یاون .. اون خانواده ا-
 
 :دینگذاشت رها نفس بکشد تند پرس نیامیبن
 
 ؟! دیدونیاز کجا م-
 

 ! گمیکه م دونمیو گفت: م دیاش کش یشانیبه پ یدستپاچه دست رها
 



وجود داره ؟! با استناد  ی: خب از کجا ... چه مدرکدیارام تر شد و پرس نیامیبن
 !د؟یزنیحرفو م نیشما ا لیبه کدوم دل

 
 سکوت کرد. رها

 
گاهش م نیامیبن مه کی ی... حت یچینگفت! ه یزی... چ کردیمنتظر ن  ی کل

 بود ! امدهین رونیبدرد بخور از دهانش ب
 
 ؟! دیدونیم یزیچ دیبا خنده گفت: اصال مطمئن هست نیامیبن
 

 تر بود ! یشد . قرمزتر بود... خون رهیخ نیامیبن یدر چشمها رها
 
 بهتره شما رو برسونم !-
 
 درسته؟! یخانم راز دیگفتن ندار یبرا یزیچ-
 

 بغضش را قورت داد. رها
 
 درسته؟! یچیخسته گفت: ه نیامیبن
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 انداخت. نییسرش را پا رها
 
ش یقینفس عم نیامیبن شما به چه حق دیک صتون ناق یاز دونسته ها یو گفت: 

 با دیدیبه خودتون اجازه م ی؟! به چه حق دیکنیراجع به من سددو اسددتفاده م
صال کد؟یزیحرفهاتون تفکر منو بهم بر شما ا ودتون خ شیخانم؟! پ دیهست ی! 

 ؟! دیکنیم یچه فکر
 

 را بست. شیچشمها رها
 
 . خوامی! معذرت م کنمینم یبغضش گفت: فکر انیم
 
 سکوت کرد ! نیامیبن
 

 دچار رانش شدند ... هیثان کیدر  شیفکرها تمام
 
 ! قیو عم نیرانش سنگ کی

 
شاره اولش نب بار شم و ا شت پلک و چ رو اب یود ... ! بچه هم نبود که خام دو پ

 شود !
 



شکش پا یدهانش را از گلو اب ستاد ، خودنو نییخ  هنشرایپ بیاز ج یسیفر
ش رونیب شت کارت کوچک دیک ش یچند خط و کروک یو پ وت کاپ یو رو دیک

تا قلهک ! تهران شددهر  نجایاز ا یادرس وکروک نیشددورلت انداخت و گفت: ا
 ! شب خوش.دیبپرس دیتونیم دی... هرجا به مشکل خورد هیداریب

 
م ها گا یاز رها باشددد به سددمت تاکسدد گرید یجمله  کیمنتظر  نکهیبدون ا و

 برداشت.
 
 انداخت . در را پشت سرش بست . دیکل اطیقفل در ح یتو
 

شها یرا ط اطیسالنه طول ح سالنه پله ها دراورد ، در را  یرا باال شیکرد ، کف
 صحبت ها قطع شد . یکه باز کرد ، صدا

 
هان نیامیبن ناگ جب از سددکوت  گاه یبا تع ها ین  نویزیتلو یجلو یبه مبل

 انداخت و ماتش برد !
 

 بود ... ستادهیا شیبرا خاتون
 

 ! کردیهم برو بر نگاهش م ایبرد
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صطف شمها کردیخان نگاهش م یم ستق شی... اما چ صورت اوقفل  یرو میم
 شده بود !

 
 .کردیطرفه نگاهش م کیپوزخند  کیدستش بودو با  یتو یچا وانیل

 
 ! یکرد ری... چه دیجلو امد و گفت: سالم مادر. خسته نباش خاتون

 
 جوابش را نداد . نیامیبن
 

 وخشکش ! زیزده بود در نگاه ت زل
 

ستش را رو خاتون شت و گفت: مادر ب نیامیبن یبازو ید  یلو. چرا ج تو ایگذا
 ! زمیبر یچا هیبرات  نیبش ای... ب یستادیدر ا

 
 جم نخورد . شیاز جا نیامیبن
 

 هنوز سالم هم نداده بود! یحت
 

تو  ایجفتشددان رد وبدل کرد وبا اسددترس گفت: مادر زشددته ب نیب ینگاه خاتون
! ... 

 



 !کنه؟یچه کار م نجایا نیلب گفت: ا ریو ز دیکش یپوف نیامیبن
 

 منتظرته ... یو گفت: با تو کار داره ... ! از ک دیلبش را گز خاتون
 
 بره ! دشیفرستادیگوش خاتون گفت: م ریز
 

 یاخم کرد نطوریگفت و غر زد: مهمونه ... مادر چرا ا یخا  برسددرم خاتون
 تو زشته ! ای.ب
 
 به سالن هلش داد ... نیامیبن یبه بازو یبا فشار و
 
 . دستایا ونیزیتلو یجلو یبرداشت و مقابل مبلمان راحت یقدم نیامیبن
 

 شد و گفت: سالم بابا جون ! یزیخ میخان ن یمصطف
 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 
 را قطع کنند ! انشانیم یچشم یکدام قصد نداشتند رابطه  چیه
 

 بابا ؟! یخان ارام گفت: شام خورد یمصطف
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 نجایا کردمیگفت: فکر نم یظیبا اخم غل داد و هیرا به مبل تک شیران پا نیامیبن
ه اخر ! مبادا براتون افت داشته باش یروزها نیمهندس البرز ! اونم تو ا نمتونیبب

 ازتون پخش بشه! یو عکس دیبر رونیخونه ب نیاز ا
 

ند البرز گار فضددول ممنوک  یپوزخ مه ن فت: حواسددم جمع بود روزنا زد و گ
 اطراف نباشه ! نیا یالقلم

 
ه نگار روزنام نیرفته ا ادتونیو گفت: به جا بود ! اما انگار شددما  دیخند نیامیبن

 داره که هنوز تو راس هستن ! یادیز یفضول ممنوک القلم دوستها
 

 یالبرز براتون بازم چا یجلو امد و با اسددترس گفت: اقا یچا ینیبا سدد خاتون
 ؟! ارمیب

 
 باهات حرف بزنم ! دیگفت: با نیامیبا حرص رو به بن البرز

 
 وجود نداره ! یدیگفت: با حیصر نیامیبن
 

 بلند شد و ارام گفت: راجع به آناست ... شیاز جا البرز
 
 نگاهش رام شد . نیامیبن



 
 شده ؟! یچ -
 

سددت و با د دیکشدد یپوف نیامیو خاتون انداخت وبن یبه مصددطف ینگاه البرز
 طرف ... نیبه اتاقش کرد وگفت: از ا یاشاره 

 
سر بن نییپا یکوتاه یبا عذرخواه البرز شت  صاف کرد و پ وارد  نیمایکتش را 

 اتاق شد.
 

 چرا انقدر مشددکوکن ! نایپرت کرد و گفت: ا زیم یرا رو یبا حرص گوشدد ایبرد
 شق القمر نکرده که نامزد شده ! اروی

 
 خان ارام گفت: ساکت پسر... ! مهمونه ! یمصطف

 
 شدیسته مب یژیق یکه ارام با صدا کردینگاه م نیامیبا ترس به در اتاق بن خاتون

! 
 

کالفه از سکوت و صبر البرز غر زد :  نیامیبه اطراف انداخت و بن ینگاه البرز
 !؟یسر آنا اورد ییچه بال
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به  یچ سددتیتو ؟! معلوم ن ایو گفت: من ؟! من  دیبه سددمتش چرخ زیت البرز
 که مثل مجسمه خشک شده ! یخوردش داد

 
شد و البرز با حرص گفت: ب شیابروها یگره  نیامیبن شته که گ یچ نتونیباز  ذ

... نه  زنهیمتحر  شدددده ... نه حرف م یمرده  هیبرگشددته خونه مثل  یاز وقت
ش شون م یواکن سمه ... ! ع نی! ع دهین که پدرام ولش کرد و رفت !  یوقت نیمج

 !؟یکرد کارشیچ؟ یسر دختر من اورد ییهمون حال و هوا ، چه بال قایدق
 
ت سرش پش واریرا به د نیامیاش را گرفت و با هول بن قهیسمتش هجوم برد و  به

 یدگکه باز رفته تو فاز افسر یزد ی: چه گنددیغر یبلند مهین یو با صدا دیکوب
... چه  زدیسددابقش... آنا حالش خوب بود ! خوب خوبم نه ... حداقل حرف م

 !ش؟یروز انداخت نیکه به ا یخورد ی؟ چه گه یکرد یغلط
 
 ...یچیمبهوت لب زد : ه نیامیبن
 
 ؟یبود یزن با
 
 نه!-
 
 ؟ یکنیازدواج م یدار-
 



 نه!-
 
 ؟یعاشق شد-
 
 داد زد : نیامیبن
 
 نه!-
 

 :دیکش ادیبلند تر فر البرز
 
...؟ دختر من حالش خوب بود  یباال اورد ی؟ چه گند یکرد یپس چه غلط-

که از خونه ب کارش حالش رفت حالش خ رونی! صددبح  وب بود... تو محل 
که به  یکرد یشرف چه غلط یب ی؟! تو ستیخوب بود ... ! چرا االن خوب ن

 ؟ یسرش اورد یی؟! چه بال شیروز انداخت نیا
 
 ... ! یچیگفت: ه جیگ نیامیبن
 
 ...نمشیبب دیبعد لب زد: با یا هیثان و
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ست شده بود فرار کند که البرز راهنشیالبرز که به پ یپنجه ها ریاز ز خوا  قفل 
 کرد و مانعش شد . شتریرا ب شیفشار دستها

 
 ی... ! به اندازه  ذارمینم گهی! د ینیآنا رو بب ذارمینم گهیغضدددب داد زد : د با

 ی... سددالمتی! اعتبارمو خدشدده دار کرد یمن و دخترم گند زد یبه زندگ یکاف
 ! دمیبهت اجازه نم گهیبسه ... د گهی! د یدخترم و به خطر انداخت

 
صبان نیامیبن سالمت تیبا ع آنا رو به خطر انداختم ؟! من ... ؟! آنا  یگفت: من 

شه... تو زندگ یبا من خوب بود ... تو وادارش کرد آنا رو خراب  یاز من جدا ب
نابود کرد ی... زندگیکرد  ! از کدوم؟یزنی... تو از کدوم اعتبار حرف م یمنو 

 !؟ کنهیمردم رحم م یبه زندگ رهدخترش رحم ندا یکه به زندگ یابرو ؟!... مرد
 

! فقط ؟ یموضوک حرف بزن نیکه راجع به ا یستین یگاهی: تو در جا دیغر البرز
 ! یسرش اورد ییبگو چه بال

 
باهاش داشدته  تونمینداشدتم باهاش ! چه کار م ی... من کاریچی... ه یچیه-

 باشم؟!
 

 روز افتاده؟! نیداد زد : پس چرا به ا البرز
 
 جواب لب زد : یبه جا نیامیبن



 
 ...؟! ارهیسر خودش ب یی؟! اگر بال یاالن کجاست ؟ تنهاش گذاشت-
 

 شل شد ... شیدستها البرز
 

: تخت نشست و گفت یو به زور لبه  دیافتاد ، خودش را عقب کش شیها شانه
 شد ! یبستر

 
 ؟! یزد: چ ادیفر نیامیبن
 
 بشه ! یداد بستر صیشده .... ! دکترش تشخ یبستر-
 
 ؟! یکرد یآنا رو بستر یعربده زد : تو غلط کرد یکلفت یبا صدا نیامیبن
 
رد سرش ب یرا برداشت و باال یا شهیش یگو زیم یسمتش حمله کرد از رو به

 .ستادیو مقابل البرز ا
 
... تو به یکرد یبسددتر یواه یبهانه  هیآنا رو با  یکرد خودیگفت: تو ب ادیفر با

... چه  یهسددت ی؟! چ یهسددت ی؟! تو ک یاریبال رو سددر آنا م نیا یچه حق
 ؟! با دختر خودتم... یهست یجونور
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 باز شد ... در
 

 وارد اتاق شدند ! ایخان و برد ی، مصطف دیکش ینیه خاتون
 

 صورتش را گرفته بود ! یبا دست جلو البرز
 

 ... نیامیبن یکنیکار م یبا داد گفت: چ ایبرد
 

ست شت کرده بود پا یرا که گو نیامیبن د ش نییرا م را کنار  ایردب نیامی؛ بن دیک
 یبشدده؟! انا امروز حالش خوب بود ! مشددکل یبسددتر دیزد وگفت: چرا آنا با

! از کجا معلوم تو براش  کردینبود ! عقلش درسددت کار م شیچینداشددت ... ه
 ؟! یچرا ساکت! هان ؟! جواب بده ...  یپاپوش درست نکرده باش

 
 بلند شد . شیاز جا البرز

 
 مارستانی؟! تو کدوم ب یکرد شیبستر مارستانیبا حرص گفت: کدوم ب نیامیبن

 ؟! یاز سر خودت بازش کرد
 

 "..." ... شگاهیسخت جان کند و گفت: آسا البرز
 



 ؟! شگاهیوا رفت ! آسا نیامیبن
 

ا خان به دنبالش پ یگفت و از اتاق خارج شد، مصطف یخداحافظ کوتاه البرز
 تند کرد!

 
 و خاتون کرد ! ایبرد یپشتش را به چهره  نیامیبن
 

 ! زدندیحرف م اطیخان در ح یو مصطف البرز
 
 ... زدینفس نفس م نیامیبن
 

صدا یرا تو یگو شار داد و با  شتش ف ش یادیفر یم سمت  اقش ات شهیآن را به 
 پرت کرد ...

 
 نشست ! نیزم یرو نیامیو بن ختیفرو ر شهیش ینا هنجار یصدا با
 

رفت .  رونیاز اتاق ب یبا تعلل کوتاه ایاش گذاشددت ، برد یشددانیبه پ یدسددت
 ها انداخت. شهیبه خرده ش ینگاه اطیخان از ح یمصطف
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سر خاتون سرش پا یرو ش نییرا از  صدا شیته گلو یو با توده  دیک را  شیکه 
 شهیتو اتاقم خرده ش دی: اون ور نرو مادر ... شادیسخت در چنگ گرفته بود نال

 باشه ...
 

لند و ب اوردیانداخت ... نتوانسدددت طاقت ب نیامیبن یمچاله  بتیبه ه ینگاه
 ! اریرو از باال ب یمادر جارو برق ایگفت: برد یبغض دار یبلند با صدا

 
 رفت. و
 

 خان از در اتاق داخل شد . یمصطف
 

جارو را  ایو بردخان با دسددت مانعش شددد  یبا جارو جلو امد ، مصددطف ایبرد
 گذاشت و از اتاق فاصله گرفت. یکنار

 
 سرش را بلند نکرد . نیامیخان در را پشت سرش بست . بن یمصطف

 
 گرشیگرفت و دست د شی، دستش را به زانو ستادیا نیامیو کنار بن دیکش یاه

 .نشست نیزم یرو نیامیکنار بن یداد و به سخت هیتخت تک یرا به لبه 
 
 . کردیخرده ها نگاه م شهیبه ش نیامیبن
 



ه ک یبار نیگذاشددت و گفت: اخر نیامیبن یزانو یرو یخان دسددت یمصددطف
 ...یگفت یستادیتو روم وا نمیسالت بود ! همچ ازدهیده  یشکست شهیش
 

گفت: اره من زدم  یانداخت وبا لحن قلدرانه ا شیبه گلو یخان باد یمصددطف
؟! از دستت خندم گرفت!گفتم  یرو شکستم حاال که چ یخانم حجت ی شهیش

 ؟! ادتهیبرو خودت مشکلتو حل کن ! 
 
 ریتحر زیم ی هی. زل زده بود به پاکردیها نگاه نم شددهیبه خرده شدد گرید نیامیبن

 اش ! یمیقد یچوب
 

 یشستیم اطشویکل ح یرفتیخان با ارامش گفت: دو هفته سه هفته م یمصطف
 ! یمشکلتو خودت حل کرد ی! ول یکه خسارتشو بد

 
ش یپوف نیامیبن صطف دیک  نیت: ارا دنبال کرد و گف نیامیخان خط نگاه بن یو م
داره  ریتحر زیکه پسر فرامرز خان م یسرم دراورد یچه بامبول ادمهیخوب  زمیم

اگر  شددمیم دیعلوم تجد یکرد دیتهد نیدرس بخونم ! همچ دیبا زی! من رو م
 نداشته باشم ! زیم
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 یخان با خنده گفت: خودت پول جمع کرد یزد و مصددطف یپوزخند نیامیبن
 یعلوم چند شد دمی! اخرم نفهم یدیخر نویا یگرفتیدوال پهنا از من و خاتون م

! 
 
 نشدم ! دیتجد-
 

به درس  یبه صددورتش انداخت وگفت: من که کار یخان نگاه یمصددطف
پاس م نداشددتم ! خودت  قت   یخواسددتیم ی... خودت هرچیکردیومشدد

 !یکردی! خودت مشکالتتو حل م یدیخریم
 
خم شددده اش اخم  یخان که از درد زانو یبه صددورت مصددطف ینگاه نیامیبن

 نگفت. یزیکرده بود انداخت و چ
 
 پسرم .... نیبب-
 
 ساکت شد. و
 

 پسرم ... ی... ول یخون یپسرم نباش دیزد و گفت: حاال شا یتلخ لبخند
 

 نی؟! ا ینقدر از ما دور شدددانداخت و گفت: چرا ا نیامیبه صددورت بن ینگاه
 زیم گهید نی... ا یخودت خسددارت بد یخودت بشددکن سددتین شددهیشدد گهید



 یشیبه هر اب و ات یکه از سر ه*و*س هرجور تونست ستین تیهمکالس ریتحر
نداز یجورش کن یبزن عدب تاقت و حت یگوشددده  هی شیواسددده خودت و ب  یا

خسددارت داد !  شددهیبشددکنه نم یدله بابا جون ! وقت نی! ... اینکن منگاهش ه
 ! فتهیاز چشمت م گهید یازش چشم بردار یوقت
 
 تادهفیخان انداخت و گفت: آنا از چشمم ن یبه صورت مصطف ینگاه نیامیبن
! 

 
 یکتریکوچ ی... احترام بزرگتریکردیم تیرعا مایحرفم هنوز تموم نشده ! قد-

 ستیخودنو ریلکت افتاد زاخبار مم یبابا ! از وقت ی... احترام کلمه ها رو داشت
سوژه  یکه لحظه ها یاز وقت ای؟!  یخودتو گم کرد شد  داغ هفته نامه  یمردم 

 ات؟! هان بابا ؟!
 
ها نیامیبن فت: از اولم گفتم از  یرا بهم فشددرد و مصددطف شیلب خان ارام گ

شبخت ینیبب یبدبخت ی... هرچریمردم عکس نگ یبدبخت شک خ یبه خو ودت 
 ! یکنیم
 
 امد . نییقطره اشک از چشمش پا کی نیامیبن
 
 امد . نییقطره اشک از چشمش پا کی نیامیبن
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 هی ینشده بابا ... هر درد یگفت: حاال هم که طور یخان باخونسرد یمصطف

داره ! تو که دوسددتش  یریمسدد هی یداره ... هر راه یدرمون هیداره ...  یعالج
من و  شیپ خوادی... مثل روز واسدده هممون روشددنه ! درد دلت رو هم نم یدار

ست غر شاو هی... دونادم کار هی شی... ! ببر پیاریب میا بهیخاتون که وا ... یرم
و تو ... تیدار التیپسرم .... تو تحص ستمی! من که درس خونده ن یمددکار هی

 ییتنها شددهیمشددکالت و نم یسددر هی!  یدونی... تو که بهتر از من م یجامعه ا
همزمان  یتونیباشده... ! تو نم زیچ هیادم کل حواسدش جمع  شدهیحل کرد ! نم

ش سر من  یهم پدر رهام با ش... هم پ ش تایو ب ای... هم برادر بردیبا م ... هیبا
... یباش تای... هم شوهر آناهی... هم داماد البرز خان باشیباش یرعلیام قیرف

 ا ؟!باب یتونی... م یمیقد یخانواده  هی! هم دنبال  یاشهفته نامه ات ب ریهم مد
 
 . فشردیهم م یفکش را رو نیامیبن
 

 ؟! یتونی: مدیخان دوباره پرس یمصطف
 

 زد : نه ... لب
 
و ت رهیدانشددگاه نم ای... اگر بردیسددبک شدد گذرمیم میمن از حق پدر و فرزند-

ره مستاج تای! ... اگر ب شیو زندگ دونهیخودش م ،یغصه اشو بخور یحق ندار
 دیهم نبا یرعلی! ام نطوری! ... خاتون هم هم ینگرانش باشدد یندار فهیتو وظ



! االنم که هفته نامه بسددته شددده بابا جون ... یهرجا کم اورد تو جورشددو بکشدد
! من هسددتم !  دونمیهمه رو م نای... وام و قسددط و ا دونمیم یدار یخرج زندگ
کت م کت م یوااگر نخ ی... حت کنمیکم به  نیاز ا ی! ول کنمیهم کم ظه  لح

 یبرا ی... اونم داماد تاسدددتی... اونم رهام و آناه یدار تیمسددئول هیبعد تو 
 البرزه !

 
 یخان انداخت ... ارامش از چهره اش م یبه صددورت مصددطف ینگاه نیامیبن

 . دیبار
 

سر زانو یمصطف  یرا مالش داد و گفت: خوب استخون ترکوند نیامیبن یخان 
 شدی... زانوت زخم م نیزم یخوردی... م یدییدویدور حوض م ی! بچه که بود

 گالب بود استخون پات! بیس هیچسب بزنم روش ، قد  ومدمی! م
 
 ... دو قطره همزمان فرود امدند. دیچانه اش لرز نیامیبن
 

صطف شه ! مگه ستیزد و گفت: البرز با تو هم فکر ن یخان لبخند یم قراره  نبا
شت و مثل هم افر هیبا تو  ایدن یهمه  ؟!  هدیجور فکر کنن؟! مگه خدا پنج انگ

شلوغ بود ...  کمی... فقط  یدونیم نویتو هم ا  نیا یاز حد گذروند کمیسرت 
 رو ! ذهنتو خلوت کن بابا جون ... یشلوغ
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انداخت و گفت: حاال خلوت شد ! از حاال به بعد  نیامیرا دور گردن بن دستش
 ... زنت ... پسرت ! یندار شتریب تیتو دو تا مسئول

 
تا د ریز نیامیبن که  ما  خه... شدد فت: ا !  یزدیم یا گهیحرف د هی روزیلب گ

 ... خود شما زانوت ورم کرده ...شی... ! نگران شهیم یخاتون چ
 

 و گفت: دیخان خند یمصطف
 
 دونمی. بابا جون سددواد ندارم اما م سدددتیآنا سددر پا بود ... االن ن روزیتا د-

، خاتون با سردرداش  کنمی! . من با درد زانوم مدارا م ستیانا ن یجا شگاهیاسا
 سرهم بشه... تیتا دوباره زندگ میکنی... انقدر مدارا م کنهیمدارا م

 
ست حرف نیامیبن صطف یخوا کم  هیخان اجازه نداد و ارامتر گفت:  یبزند که م

 ... !نیهم تو مدارا کن با البرز ! هم
 
 اش فشار داد . یشانیو کف دستش را به پ دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

گذاشت و خواست بلند شود که  نیامیبن یشانه  یخان دستش را رو یمصطف
 ستدیخان را گرفت و کمک کرد تا با یارنج مصطف ریبه خودش امد و ز نیامیبن
. 

 



 .دیرسیبه زور م نیامیبن ی نهیتا س قدش
 
شانه  شیچروکش را برا راهنیپ سر تب رامر نیامیبن راهنیپ یصاف کرد . درز 

 ؟! یدیکرد و گفت : از رهام نپرس
 
 تاستیب یخان با اارمش گفت: خونه  یگرد شد مصطف شیتا چشمها نیامیبن

 یغلغله شددد. موقع رفتنش هم حسدداب نجای. سدده تا وروجک بهم افتاده بودن ا
 ! یکه نگرانش نش میسفارش کرد حتما بهت بگ

 
 و گفت: خوب شد نبود ... دیکش ینفس راحت نیامیبن
 

 اتاق نیو گفت: امشددب تو ا دیکشدد نیامیبن راهنیخان دسددت از پ یمصددطف
 باال ... اینخواب. ب

 
در و پ تیخان لب زد : حاال گفتم مسددئول یتکان داد و مصددطف یسددر نیامیبن

 نشه ها ! داتیچند ماه پ یباز بر یتونیم یفکر نکن یندار یفرزند
 
 راحت . التونیزد و گفت: نه ... خ یلبخند نیامیبن
 
 ... رو من حساب کن ! یتنها نر یآنا . اگر خواست شیپ یبر یفردا خواست-
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 یخان درب اتاق را باز کرد و با شددوخ یتکان داد و مصددطف یسددر نیامیبن

من بشددکن بشددکن راه  یخرده ها رو هم خودت جارو کن ! واسدده  نیگفت:ا
 ! ندازهیم
 
 اتاق فاصله گرفت. با خنده از و
 
 
 
 
 

 :زدهمیس فصل
 

******************************** 
 

پنجه اش خرد  یرا تو یاتیداغ دم صددبح زبانش را سددوزانده بود ... نان ب یچا
 کرد .

 
 ؟! ومدهیارام گفت:ن مساریت

 
 را نداد . جوابش



 
 شده بود ! رهیمربا خ یبه کاسه  کالفه

 
 کرده ! ری. د ادیباز گفت: قرار بود ب مساریت

 
سارینگاهش کرد و ت رها سه  یتکه ا م ست در کا شت ... خوا مربا  ینان بردا

 یخودتو به کشددتن بد یخوای؟ م یکنیم کاریگفت: چ غیفرو کند که رها با ج
 ؟!
 
 ؟! هیارام گفت: اون چ مساریت

 
 اشاره کرد . دیلرز یلرزانش را جلو برد و به تلفن رها که م دست

 
 اشت و با لمس صفحه جواب داد.را برد یگوش رها

 
 بلند شود که رها مانعش شد . شیاز جا مسارخواستیت

 
 گفت: بله ؟! یبا لحن خشونت بار یگوش در
 
 سالم...-
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 ؟! یباز شد و گفت: مامان ... سالم ! خوب لحنش

 
 !؟یشده؟! خواب بود یزیچ-
 
 ! ی... چقدر خوب شد زنگ زددارمینه ب-
 
لند شد ب زیو از پشت م دیکش رونیرها ب یبه زور مچ دستش را از پنجه  مساریت
. 

 
 : چه خبر ؟!دیکرد و پرس بشیبا چشم تعق رها

 
 توئه ! شیخبرا که پ-
 

 مامان . ستین یو گفت: خبر دیکش یپوف رها
 
 بهت زنگ زدم ؟! یچ یبرا یبپرس یخواینم-
 

 شده؟! یزیاز نان در دهانش گذاشت و گفت: نه ؟! چ یبرشته ا یتکه  رها
 
 دعوت نامه رو حاضر کردم !-



 
 ؟! یسفره پرت کرد و گفت: جد ینان را تو ی مهین رها

 
 ؟! دیایقراره ب یاره... ک-
 

 ! ادیب دونمیم دیبع ی... ول دونمیمردد لب زد : نم رها
 

 .امدین ییصدا
 

 نه ! ای ادیب دونمیرا بست و گفت: نم شیچشمها رها
 
 ... ی؟! تو که مطمئن بود ادین شهیمگه م-
 
 ... ! شهیکنده م نجایحتما از ا ینطوریا کردمیاشتباه کردم ... فکر م-
 
حاکم شد و رها با ارامش گفت: نگران نباش  انشانیچند لحظه سکوت م یبرا

 ... ادیکه ب شهیم یهم راض ای...  یایشما م ایمامان . 
 
 ... کشهیطول م یلی؟! خودش خ یاقدام کن شیازما یبرا یخوایم یک-
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 زود ! یلیخ-
 

 چند وقت ؟! یعنیچقدر ؟!  یعنیکرد وگفت:  بغض
 

شد و با حرص گفت: من ا شیکالفه از جا رها شتباه کردم  نیبلند  ضوعو ا مو
 ...گفتمیم دی... تا اخرش نباگفتمیم دیگذاشتم نه ؟! نبا ونیباهات درم

 
 ... زدیم هق

 
 اشفته گفت: مامان تو رو خدا بس کن ... ! رها

 
 برگردم ! خوامیرها ... م ارهیدلم طاقت نم-
 
.. . زتیالی... دسددتیخوب ن نجایا طیمامان ... بخدا اصددال شددرا یتونیتو نم-
 ! شهی... همش از کنترل خارج م تیوتراپیزیف

 
 ! نمیپسرمو بب خوامیم-
 
 ... !ارمشیمامان ... بخدا م ارمشیمن م-
 



 تونهینم گهیم ی! وقت کنهیدل نم یگیم ی... وقت ادینم یگیم یگفت: وقت هیگر با
 ؟! ادیب ی! چطور

 
ست رها ش ید صورتش ک صدا دیبه  ستن چ ی... با  شپزخانه ب یزیشک  رونیاز ا
 .دیپر
 
 بود ! ستادهیخرد شده ا یمقابل قاب عکس مساریت

 
با رها فت:  ند گ باش. رهام و م دیت بشینیبب ارمیقطع کنم ... نگران ن ه .... 
 ... دمیکه هست ! قول م یمتیهرق

 
 بود ! یپنجه اش خون مساریتماس راقطع کرد ... جلو رفت. ت و
 

 ...یکرد کاریوگفت: بابا چ دیرا عقب کش مساریت یبا هول شانه  رها
 
 هشیش ریزخم را فشار داد و چشمش به عکس ز یرو یبا چند دستمال کاغذ و

 خرده ها افتاد ...
 

 مادرش بود که رهام را به صورتش چسبانده بود ! سعک
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 !ش؟یشناسیانداخت و گفت: بابا م مساریتفاوت ت یب یبه چشمها ینگاه
 
 ؟! وی: کدیخشک پرس مساریت

 
 !ش؟یشناسیانداخت و گفت: بابا م مساریتفاوت ت یب یبه چشمها ینگاه

 
 ؟! وی: کدیخشک پرس مساریت

 
ش شهیش ینزد ، با پا کم یحرف ست ت دیخرده ها را کنار ک ساریو د فت و راگر م

 . ندیبنش یمبل یوادارش کرد رو
 

 دایپ یفلز یها را باز کرد تا باالخره جعبه ا نتیاشددپزخانه شددد ، تمام کاب وارد
 برداشت و به سالن برگشت . یکرد ، درش را باز کرد ... بانداژ و چسب

 
 .کردیبه عکس نگاه م مساریت

 
 !بابا ؟ هیرا گرفت وگفت: چ شیرها خواست بلند شود که شانه ها دنید با
 
 اون ... اون...-
 



: دیپرسدد کردیباند را باز م یکه با دندان بسددته  ینیمقابلش زانو زد و ح رها
 !ش؟یشناسیم
 
 نزد . یحرف مساریت

 
ار ببرمت دکتر ! اخه چه ک دیبا ابتتید نیزخم را بسددت و با اخم گفت: با ا رها

 با خودت ... یکنیم
 
نامنظم رو یصددددا با با حرص چند تکه چسدددب  نداژ  یتلفن همراهش ،  با

 . دیچسباند و به سمت اشپزخانه دو
 

شم ساعت افتاب گردان رو یچ شپزخانه انداخت ... چقدر د وارید یبه   رشیا
 شده بود !

 
 تلفن همراهش ... یشد به صفحه  دهیکش نگاهش

 
 بود ! یرعلیام
 

 جواب داد. کالفه
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 ....رسمیم ریشده؟! من د یالو چ-
 
 !؟ییگفت: کجا یگرفته ا یبا صدا یرعلیام
 

 دییاپ یرا م مساریدر اشپزخانه نشست وهمانطور که از اپن ت یصندل یلبه  رها
ش سونم ب دیخرده ها نرود گفت :خونه ! با شهیسمت  ستانیبابارو بر  نیا ! مار

 نیامیگره خورده ! ممکنه امروز نرسددم شددرکت . بن میهمه چ سددتیکه ن هیفوز
 اومده؟!

 
 نه !-
 

ست پ رها ساعت نگاه انداخت و با کف د شار داد و  یشانیدوباره به  اش را ف
 : چرا ؟دیپرس

 
 تلفنش خاموشه !-
 

ود بود ؟! نه امده ب فتادهیکه ن ی! بخاطر اتفاقشب؟یخشکش زد ... بخاطر د رها
 بود ! یرعلیام نیهم دشیرا داده بود؟! کل ام یرعلینه جواب ام

 
ستیم اگر ش یرعلیجواب ام خوا چه  گریرا خاموش کند د یرا هم ندهد و گو

 داشت ! یا دهیفا



 
 الو رها ...-
 
 بگو !-
 
کجاست  ستیهم معلوم ن نیامیبن یستی.توکه ن میکن لیامروز و تعط میخوایم-

 !ه؟ی... ! نظرت چ
 

 کجاست ؟! ینیبب یبر شهیوگفت: م دیکش شیبه گلو یدست رها
 
 گفت: کجا برم ؟! یبا لحن تند یرعلیام
 
 ! چرا تلفنش خاموشه ... ! ومدهیشده! چرا ن یچ نیدنبالش... بب-
 
 .امدین یجواب یرعلیسمت ام از
 

 وبهش بگم ! زیبود همه چ کینزد شبیرو خدا ... د رتویبا غصه گفت: ام رها
 

 رها ... یگی؟! چرا نم ینگفتو پرخاش گر گفت : چرا پس  تند
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 از کجا شروک کنم! دونستمینتونستم ... نم-
 

 ... ! فتدیمانده بود به هق هق ب کم
 
شدددده ! خواهش  ی... چ ومدهیچرا ن نی... برو ببری: تو رو خدا ام دیزور نال به
ندازه  کنمیم کار رونیب هی یازت ... تو ا بده نه ات بهش  !  یکردن از خو
 !؟یستین

 
 ! دمیخب ... بهت خبر م یلیارام گفت: خ یرعلیام
 
 ...مارستانیپدرمو برسونم ب دیمن با-
 
 ؟! امیب یخوایم-
 

 ... ! نیامی. تو برو سراغ بن ستین یجد یلیلب زد : نه خ رها
 
 یاش چسباند ! عرق سرد یشانیرا به پ یگفت و رها گوش یخداحافظ یرعلیام
کل پ سیکمرش را خ ی رهیت ته  یکرده بود ...  ته رشدد گار رشدد جانش را ان و 
 ...! کردندیم
 



صدا با سالن به خودش امد ، ت ییسرو  ساریاز  ها  شهیش یعکس را از ال م
 . کردیبرداشته بود و بر وبر نگاهش م

 
بک گاهش د سدد نهین ثل  وا نده بود . م که فقط نفس  روحیب یمرده  کیکن  ...

 ! دیکشیم
 

 ... رنگ و رو ، همان اندازه سرد یاندازه ب همان
 

صت دق یکه امده بود ، اندازه  یساعت کی ی اندازه ش زل زده بود به  قهیهمان 
 ! کردیهم نگاهش نم قهیهمان شصت دق یصورتش ! اندازه 

 
 بود ! یگرفتنش ستودن دهیناد یبرا مقاومتش

 
ستعداد ص ا شت و مهارت خا در بطنش رخنه کرده بود تا محلش نگذارد ،  یدا

نگه  ثابت نیکند ... با هم کسددانشیو با خا   ندیرا نب شیتا تمام له له زدن ها
سقف ، بدتر شتن مردمکش به  سزا نیتوه نیدا ستتویکه م ییو پرخاش ونا  ان

 بود ! نیبه کار ببرد هم هشیعل
 

 تخت نشست. یلبه  یو با خستگ دیکش شیموها یال یدست
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 نخورد ! یتکان چیه آنا
 

 تکه گوشت ... ! کی مثل
 

 کیگذاشددتند ،  یدهانش م یقرص تو کیاوردند ...  یباال م شیرا برا تخت
 حلقش ... ! یاب تو وانیل

 
.. بعد . کردندیصاف م شیرا رو دیسف یبرند ... ملحفه  یم نییتخت را پا بعد

 پرداخت ! یسقف م یهم به تماشا
 

 نگاه آنا زل زد. ریوبه مس دیگردنش را به عقب کش کالفه
 
 نبود ! یزیچ چیه
 
 ریآدم سددالم را درگ کیسدداعت بتواند  کی ینداشددت که اندازه  یزیچ چیه

 کند ! شیتماشا
 
 بار چندم گفت: حداقل حال رهام و بپرس ؟! یبرا نیامیبن
 

 بود ! سکوت
 



ستش سوزناک د شت گردنش فرستاد و درد  را  خوردیم چیکتفش پ یکه تو یرا پ
ستیآنا م ی... تا وقت شدیکرد مهار کند ! مهار نم یسع سقف ها خوا ج و واج 
ص یخال صا سا نیا یاتاق اخت شا کند ... ا کریدر و پ یب شگاهیا  یریت نیرا تما

شتش باال و پا یها چهیماه انیکه م شدن شدیم نییپ بود .... ادامه دار  یمهار نا
 بود !

 
 باز شد. یدر به ارام

 
 را به آنا انداخت... سشینگاه خ البرز

 
 را صدا زد . نیامیبن یتلخ یو با اشاره  دیکش یاه
 
ستها یاز لبه  یبه ارام نیامیبن شد د ستاد و از فر بشیج یرا تو شیتخت بلند 

 امد. رونیاتاق پشت سر البرز ب
 

 داد. هیاتاق را بست و همان جا به ان تک درب
 

 یاش بکنبر یکار یتونیو با حرص گفت: انگار تو هم نم سدتادیمقابلش ا البرز
 ...ی! بهتره بر
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 ماتش برد ! نیامیبن
 
 برم ؟! یچ یعنیبرم ؟! -
 

 ! یهر   یعنیبه سالمت ...  یعنیگفت:  ظیبا غ البرز
 
 ! رمیجا نم چیگفت: من ه یبا لحن خونسرد نیامیبن
 

! تو ؟ یباهاش دار یچه نسبت ؟یبه سمتش هجوم اورد و گفت: چه کارش البرز
 ؟! یکنیو مخالفت م یسیمیمن وا یکه جلو یهست یک
 
 ! مونمیجا م نیبا ارامش گفت : من هم نیامیبن
 

ر ادامه گفت و بلند ت ییلب ناسزا ریرا نداشت ، ز نیامیمخالفت با بن ینا البرز
 ؟! یخوایمن ودخترم م یازجون زندگ یداد :چ

 
ست و گفت: ه یانتظار تو یها یصندل یرو یبه ارام نیامیبن ش !  یچیراهرو ن
 ! خورمیجم نم نجایاز ا یول
 

 کرد . ییایلب خدا ریز البرز
 



ش راهنیو پ دیجو یرا م شیانداخت که ناخن ها یبه دختر ینگاه نیامیبن اد گ
 ! شیز پابزرگتر ا زیچند سا یکیپالست یها ییتنش بود ... با ان دم پا یصورت

 
 رد !او یمغزش را درد م ندیوضع بخواهد مقابلش بنش نیانا هم با ا نکهیا فکر

 
 ... دیرا کش شیموها یودست د
 
ش روپو کیسددرش را بلند کرد ، فرح بخش بود . با  یکیسددالم عل یصدددا با

 امد. کیبلند شد و نزد شیاز جا یبود.کفر ستادهیمقابل البرز ا دیسف
 

 براش گرفتم ! ECTرو به البرز گفت: وقت  نیامیتفاوت به بن یبخش ب فرح
 
ه نشددد یچیداد زد : هنوز ه یبلند یبا دهان باز نگاهش کرد و با صدددا نیامیبن
به  نهتویم یدو روزم نگذشته ! شو  چه کمک ی؟! حت دیبهش شو  بد یخوایم

 انا بکنه ؟!
 

 دخالت نکن ... زایچ نیکرد و گفت: تو ا یاخم البرز
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رخود سد یروپوشدش فرسدتاد و گفت: وقت بیج یرا تو شیبخش دسدتها فرح
سددراغ  ی! تو راه بهتر فتهیروزم نیاتفاق به ا هیبا  ی! وقت کنهیداروهاشددو قطع م

 !؟یدار
 
نا نذاشددتم آ شیبه سددمت فرح بخش حمله کرد و گفت: من ده سددال پ نیامیبن

هفته هم نشددده ... ! بهش زمان  کی ی! حت ذارمیبشدده... االنم نم یالکتروتراپ
 ! دیبد
 

 ! یبش یبستر یدار ازیبا غر گفت: تو خودت ن البرز
 
 ! نیگفت: همچن یبا لحن مشابه نیامیبن
 

فت: م البرز با ارامش گ گاهش کرد و فرح بخش  چپ ن در  کنم  تونمیچپ 
ش از انا و برگشتن یاالن سالمت ی! ول یکنیم یو دلسوز یآنا ناراحت یچقدر برا

 مهمتره ! یزیکه پزشکشم از هرچ یمن یفاز برا نیا
 
که  ینشددویا یو برا یکه پزشددکشدد ییشددما یزد و گفت: برا یپوزخند نیامیبن

 ! رسونهیپدرشه ! البته ... جفتتون رو زودتر به هدفتون م
 

 احمقانه رو در گوش دختر یحرفها نی. هم نیامیکالفه گفت: بس کن بن البرز
 ! شیروز انداخت نیکه به ا یمن خوند



 
داد و فرح بخش با همان لحن خونسددردش گفت: بهتره  هیتک یواریبه د نیامیبن

 ! نجایخارج از ا دیشما دو تا بحثتون رو بذار
 
 نداره ! اجیآنا به شو  احت-
 

قت و هی یخوایخواست دخالت کند که فرح بخش مانعش شد و گفت: م البرز
 ! رمیخودت بگ یهم برا

 
بد نیامیبن  هیخودش  شی! اون االن احتماال پ دیبا حرص گفت: بهم مهلت 

 برداشت کرده که ... یزیچ هیاز  گهیجور د
 

ومد ا یبرداشددت کرده ... ؟! وقت گهیجور د هی ی؟! از چ ی: چ دیتند پرسدد البرز
 ریو اخرشددم از ز دیها دورخودش چرخ وونهیخونه حالش بد بود .... مثل د

 و جهازش سردراورد ! نیزم
 
 : خب ؟! بعدش ؟!دیبه صورت البرز انداخت و مستاصل نال ینگاه نیامیبن
 
 ت شد !ساک هویو  دیو هزار تاچرا پرس دادی... داد و بیچیه-
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 ریتو ز و گفت: سددتادیالبرز ا یبرداشددت و رو به رو واریاش را از د هیتک نیامیبن
 ؟! کردیم کاریچ نیزم
 

 تلفن بود ! یها نشست و گفت: جلو یاز صندل یکی یطاقت رو یب البرز
 
 خب؟!-
 

 ینگز چینبود ... ه یغامیپ چی... ه یچیو گفت: ه دیاش را مال یشددانیپ البرز
 ! یچینبود ! ه

 
خرد کرده بود ! کنار همون تلفن خونه زانو زده بود !  شویکردم گوش داشیپ یوقت

دختر من با مرده  نی! ا یچی! ه دادینشددون م یواکنشدد چی... نه ه کردیم هینه گر
 ؟! هان؟! کنهیم یچه فرق

 
که به  یسرش اورد ییرا گرفت و گفت: چه بال نیامیبن ی قهیو  دیپر شیجا از
 ! زدی؟! حالش خوب بود ... حداقل دو کلمه حرف م شیروز انداخت نیا

 
 ... رجیالبرز را گرفت و گفت : اروم باش ا یبخش بازو فرح

 
 نجای. موندنت ایلب زد : تو هم بهتره بر نیامیبغلش را گرفت و رو به بن ریز و

 بره ! ینم شیازپ یکار



 
که پشددتش آنا به  یسددمت درب اتاق دیلرزان البرز چرخ یازشددانه ها نگاهش

 زل زده بود ! یسقف خال
 

که پشددتش آنا به  یسددمت درب اتاق دیلرزان البرز چرخ یازشددانه ها نگاهش
 زل زده بود ! یسقف خال

 
 . دندیدو پرستار به سمت اتاق دو یاز اتاق کنار یزن غیج یصدا با
 
به دنبال فرح بخش راه افتاد ، انگار نه  دیکناردر کوب واریبه د یحرص مشددت با

چشددمش بودند و حاال البرز وفرح بخش اب  یجلو شیپ یقیانگار که تا دقا
 ! نیزم یشده بودند تو

 
ش کجاست اتاق دکتر فرح بخ دیو گفت: ببخش ستادیا یپرستار شنیاست مقابل

 ؟!
 

گفت :  یرا مرتب کرد و با لحن ارامش بخشدد دشیسددف یجوان مقنعه  دختر
 راهرو ! ی! انتها نییپا یطبقه 

 
 رفت ! نییکنار اسانسور پا یکرد و کالفه از پله ها یتشکر
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 نداشت ! ازیبه شو  ن انا
 

 . دیجمله را با خودش تکرار کرد که پله ها تمام شد و به محوطه رس نیا انقدر
 

 وا رفت ! یمکتین یرو
 

کوتاه به حرکت مورچه  ی هیگذاشددت . چند ثان شیزانوها یرا رو شیها ارنج
 شد ! رهیها خ

 
 را دراورد. لشیموبا یرا صاف کرد و گوش کمرش

 
 را گرفت. یاز چند ضربه و لمس ، شماره تلفن بعد

 
 بوق کوتاه... چند

 
 هم از پشت تلفن گرم بود. شیصدا

 
من نشددسددته که هم  یبام خونه  یرو ی. چه مرغ سددعادتزیعز نیامیبه به بن-
 هم صداتو بشنوم ! نمتیبب تونمیم
 



 مزاحم شدم ! دیدکتر حکمت. ببخش دیخوب هست-
 
 شده؟! صدات گرفته است ... ینه جانم ... طور-
 
ش یقینفس عم نیامیبن ه چند تا جمله راجع ب هیو گفت: اون روز تو مطب  دیک

 ! میدکتر فرح بخش حرف زد
 
 خب.-
 
 تر بدونم ! قیدق کمی خواستمیم-
 
 افتاده ؟! یاتفاق-
 
فت : اگر بهم نگ نیامیبن نه ب دیبا ارامش گ تهیممک  شدددهیادم م نیاز ا ی! چ ف

 نوشت...
 

 پسر... ! یریکرد وگفت: چرا انقدر تند م یحکمت خنده ا دکتر
 
 !هیضرور کنمیخواهش م-
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 تو امروز !!! یگفت : رم کرد شیخنده ها انیم
 
 ! دیبهم بگ دیدونیم یزیو مصمم گفت : الزم دارم . اگر چ یجد نیامیبن
 

 گفت: یبعد از تعلل کوتاه امدیخنده اش ن یصدا گرید حکمت
 
 هشددگایاسددا هیاسددتفاده بشدده !  هشیگفتم چند تا پرونده داره که نشددده عل-

ص صو صوص ب یخ شه ! اگر بگم اونجا ته  یمارایهم داره که مخ خاص خود
 دروغ نگفتم ... ! استیدن
 
 که بشه بهش استناد کرد ! بشه لهش کرد ... یزیچ هی... دونمیم-
 

 کرد و گفت: البد بشه ترسوندش ! یحکمت مکث دکتر
 
 .قایدق-
 

 ؟! نیامیشده بن یگفت : طور یبا لحن مضطرب حکمت
 
 کرد و حکمت با ترس گفت: نکنه آنا ... یمکث نیامیبن
 



شت جمله اش را کامل کند، ب نیامیبن ش ینگذا صل مطلب رفت و  هیحا سر ا
چنته  تو یقو یبهانه  هی خوامیکرده ... م یبستر ای: انا رو اورده همون ته دندینال

 نجایآنا ا ی! جا خوامیداشددته باشددم که بتونم مرخصددش کنم ! اون بهانه رو م
 ! ستین

 
 کنار درب نصب شده بود . یرنگ ییطال ی! تابلو ستادیدرب ا مقابل

 
 تخصص..." "دکتر نصرت فرح بخش فوق

 
 لبش نشست ! یرو یاحمقانه ا پوزخند

 
 یزیباز کرد ، فرح بخش پشددت م انهیدر را وحشدد ردیرخصددت بگ نکهیا بدون

سته بود ، دختر ش ست کم شیرو به رو ین شت .  یبود ! چهره اش د از انا ندا
 گشاد و بد قواره ... ! راهنیمرده طور ! همان پ لیهمان شما

 
 کرد ! یترس نگاهش م با
 

 بودند ! دهیسرش را تراش یدور گردنش بود و تمام موها دشیسف یسررو
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 اتاقت بعدا باهات یگفت: معصومه جان شما برو تو یبخش با لحن ارام فرح
 ! زنمیحرف م

 
 کرد ! یکودکانه ا اطاعت

 
 نیداشت ! اما چ یزیر یکه گفت صدا یرهام سرش را تکان داد و چشم مانند

 صورتش ... یو چرو  رو
 

، از  شدددیداشددت خفه م نیامیگذرانده بود ! بن نجایرا ا یادیز یسددالها انگار
 .در را خودش بست نیامیرفت و بن رونیدرکنار رفت .معصومه از اتاق ب یجلو

 
 یداگذاشت و با ص زیم یرا لبه  شی، کف دستها ستادیفرح بخش ا زیم مقابل

شده ا ش یکنترل ن صد خودک شته؟! همه  یگفت: ق روش امتحان داروها  یدا
 هیچ ؟! مشکلش هیداشته ؟! دگر ازار بوده ؟! دو قطب یزوفرنیشده؟! سابقه اسک

رمانه د اتنه یکه الکتروتراپ یداد صیو چهار ساعت تشخ ستیکه در عرض ب
! 

 
 ! نیبخش با ارامش گفت: بش فرح

 



و چهار سدداعت  سددتیو گفت: در عرض ب دیخودش را جلو تر کشدد نیامیبن
شددوکه شدددده درمان شددو   یاتفاق ناهنجار هیکه از  یآدم هی یبرا شدددهینم

 کرد ! زیتجو یکیالکتر
 

 ! نیبخش باز گفت : بش فرح
 
 نی؟! عدم سددالمت عقلش با هم هی؟دسددتور قاضدد ازهینکنه تو پرونده اش ن-

 تو پرونده اش که کار از یبودنش هم توش شک هست ! شو  و گذاشت یبستر
 نکنه ! بیع یمحکم کار

 
صورت  نیرو تنها در ا هیر  گفت : گفتن ارث نیامیزد و بن یدبخش پوزخن فرح

 ! آره ؟! میکنیپدرش م میتقد یدو دست میریگیازش م
 

 نزد . یبخش حرف فرح
 
 کالفه داد زد : نیامیبن
 
شه چه بال یزیچ نیپرونده اش چن تو  هی دی؟! تا اخر عمرش با ادیسرش م ییبا

 بمونه ! کارش .... اعتبارش... اسمش... پسرش ! ییجا نیهمچ
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 بخش اخم کرد ! فرح
 
 ؟! دیینفهم رو به رو هیبا  دیکرد الیمن احمقم ؟! خ یکرد الیخ-
 
 اروم باش !-
 
 البد ! یدیاروم نباشم به منم شو  م-
 

 ! یاریبال رو سرش ب نیا ذارمیلب زد : نم نیامیزد و بن یبخش لبخند فرح
 
 ! یکن فیتکل نییمن تع یکه برا یستین یگاهیدرجا-
 
 هنوز شوهرشم!-
 
 ! ینه قانون-
 
 ؟! یدونی: از کجا م دیکرد و پرس کیرا بار شیچشمها نیامیبن
 

 !میکرده باش شیقانون دیکرد و لب زد: شا یدرنگ
 

 خورد ! کهیبخش  فرح



 
 زد و گفت: مجبورم نکن .. یپوزخند نیامیبن
 

 ! ادیاز دستت برنم ی؟! کار یکنیم کاری: چ دیکالمش توپ انیبخش م فرح
 
 شگاهیاسا نینکن فردا اسم ا یکار هیو گفت:  دیکوب زیم یمشتش را رو نیامیبن

 ... اهشگیاسا یرسم ریغ مارانیتو ذهنمه ! ب ترشیرو بکنم تو بوق و کرنا ! ت
 

اشاره و سبابه اش را باال اورد و به حالت ذره گرفت و گفت : ستاره ...  انگشت
 ... ! دندیدکتر ن.ف ، به ته خط رس یستاره ... ستاره ! با سرپرست

 
 یبرا یضددرور ریغ یفرو کرد و لب زد : شددو  درمان بشیج یرا تو دسددتش

 دکتر ن.ف! یستاره ستاره ستاره ... با سرپرست شگاهیاسا مارانیب
 

ص سمیتر بنو بیعج تریت هی دیبا دمیشا ص صاب و ی: دپارتمان تخ روان با  اع
 در غرب تهران ! یتخصص ریکادر غ

 
شک یبا پروانه  ی؟! حداقل اگر کار هیتهش چ یدونیم- ش تیپز شته با ن ، ندا

شه تو مدرکت به درد طبابت م یتا وقت رنیگیرو گل م نجایدر ا  ای خورهیمعلوم ب
 نه !
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شد ! چه  یلیزد و گفت : خ یبخش لبخند فرح ستن و ن از تو گنده ترهاش خوا

 جوجه ... یبرسه به تو
 
نده تراز من ک انیم نیامیبن فت :گ فت ه؟یکالمش گ ثا فت داره واسدددت ک ! ا

باشه  ؟! یروزنامه باش تریت یخوایتو مجله و هفته نامه چاپ بشه ؟! م هاتیکار
 تو روزنامه چاپش کنن ! گمی... م

 
 دراورد و با انگشت شست چند شماره گرفت .همراهش را  تلفن

 
 .کردینگاهش م شخندیبخش با ن فرح

 
ش یتو نیامیبن سالم. ممکنه با اقا یگو شا بخت ریام یگفت:  حبت ص یاریپا

 کنم !.
 

 بخش اخم کرد ... ! فرح
 
 ! مسئول کدوم دفتر هفته نامه است ریکه مد یدونیانتظار گفت: م نیح نیامیبن
 

 گذاشت و بلند گفت :سالم . کریاسپ یرا رو صدا
 



 میستقحالت چطوره ؟! چرا م نیامیتماس گرفته ! بن یک نی: به به ... بب رپاشایام
 ؟! یخودم زنگ نزد یبه گوش

 
 خبر برات دارم... ! هی. ستیمهم ن-
 
 : جانم ؟!تو دستوربده ! رپاشایام
 
 ! شگاهیاسا هیبخش حوادثت ...  یبرا-
 
 : سالمندانه؟! رپاشایام
 
 نه ... اعصاب و روان ! -
 
 ! سمیبنو ای یو گفت: خوراکمه ... چشم . خودت نوشت دیپاشا خند ریام
 
 با اسم تو ! سمینویمن م-
 
 ! نیبهتر از ا ی:چ رپاشایام
 

 بخش مشت کرده بود. فرح
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 .میزنیبعدا باهم مفصل حرف م-
 
 : باشه داداش .نوکرم .سر بزن . رپاشایام
 

 را قطع کرد . تماس
 

 گذاشت . ریکیاسپ یگرفت و رو یگرید ی شماره
 
 گفت: یزن
 
 ! دیی"..." بفرما یدفتر روزنامه -
 

 اش را پا  کرد. یشانیبخش با سر سبابه عرق پ فرح
 
 هستن ؟! انییرضا زیدکتر کامب یجناب اقا-
 
 بله . شما ؟!-
 
 ! نیامیهستم .بن عیبد-
 



 با هول گفت: زن
 
 ینشددناختمتون. چرا زودتر معرف دی.ببخشدد عیبد یبله بله. حالتون چطوره اقا-

 .کنمی؟! االن وصل م دینکرد
 

 کرد. یسالم نیامیبن هیاز چندثان بعد
 

! تو  یکیپسر... چه عل ی! چه سالم نیامیبن یمعرفت یب یلی: خ انییرضا زیکامب
 ؟! یاز ما کرد یادیهمه وقت  نیبعد ا یکشیخجالت نم

 
 خبر دارم برات. هی-
 

 پسر ؟! یدار یفیرد ی. جانم ؟! باز چه سوژه  دمتی: باشه بخش زیکامب
 
 پزشکه بزهکار ! هی-
 

ستم... از وقت زیکامب ستم ! ناجور ه زد خواهرزاده امو فلج  کهیکه اون مرت ی: ه
 شدم ! تو فکر انتقامم! زاریپزشکاب نیکرد ناجور از ا

 
 . ناراحت شدم. یبا تاسف گفت: جد نیامیبن
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 ؟! هیطرف ک نی. ا : مفصلهزیکامب

 
 اعصاب و روان! یمتخصص دوزار هی-
 

 ؟! یدکتر "..." که مستندشو ساخت پی: همون تزیکامب
 
 . بایتقر-
 

ستم ! مگه مزیکامب ش شهی: ه شته با سوژه دا ضوک و  ؟!  میروش کار نکن یتو مو
 جان بگو ...

 
 کله گنده است ! کمیبرات . فقط  گمیزد وگفت: م یلبخند نیامیبن
 

کار کرد من هستم ! االنم وقت انتخاباته. تنور داغه  شهیخوبه م ی: تو بگ زیکامب
 به مجلس ! دنیربطش م یبذار ی.هر خبر

 
 ! میزنیخوبه پس بعدا باهم حرف م-
 

 نره ! ادتی: زیکامب
 



 بدون انکه منتظر باشد تماس را قطع کرد . و
 

 گرفت که فرح بخش با حرص گفت : بس کن ! یگرید ی شماره
 
 ! یگوش بد دیرو حتما با یکی نیزد وگفت: ا یچشمک نیامیبن
 
 ورا ... ! نیوفا ... از ا یب یچطور-
 
 کجاست ؟! نتیدورب-
 
 ام اتفاقا ... یبردار لمیرو شونمه... االن سر ف-
 
سازم درمورد  هی خوامیم- ستند ب سا هیم صاب و روان بدون مجوز !  شگاهیا اع

 البته مجوز داره اما تق و لق .
 
 ... ی. کجا ؟! چه ساعت یجان بگو ک-
 

 .کردیبخش ملتمسانه نگاهش م فرح
 

 درشت عرق ! یاش پر بود از قطره ها یشانیپ کل
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 ! رمیگی. وقتتو نمزنمیبعدا باهات حرف م-
 
 باشه داداش.-
 

ش تماس شد. گو صورت ملتهب  بشیج یرا تو یقطع  ستاد . و با ارامش به  فر
 فرح بخش زل زد !

 
 ؟! یخوایم یبخش بزور گفت: چ فرح

 
ش کرد جمع شهیرو نم چهیمردم بپ نیکه ب یزیجواب گفت : چ یبه جا نیامیبن

 ارهیب یکه من راجع بهش نوشددتم را یبا مقاله ا یکنی! واقعا فکر م نی! البرز وبب
 ! ستین کریدر و پ ی؟! مجلس انقدر ب

 
 بخش سکوت کرد. فرح

 
شد و گفت : مدرکت مال کدوم کشوره ؟!  رهیخ شیدر چشمها میمستق نیامیبن

 ؟! ی؟! اندونز نیپیلی؟! ف تیکو
 

 بخش نگاهش رنگ باخت ! فرح
 



 ! یکن دیمنو تهد یتونیزور گفت :نم به
 
 ! کنمی! م تونمیم-
 

 اش را خشددک کرد و به یشددانیو پ دیکشدد رونیاز جعبه ب یبخش دسددتمال فرح
 ؟! ینیشیگفت: چرا نم یارام

 
 ! کنمی! م تونمیم-
 

 اش را خشددک کرد و به یشددانیو پ دیکشدد رونیاز جعبه ب یبخش دسددتمال فرح
 ؟! ینیشیگفت: چرا نم یارام

 
که مثل آنا  یبه خوردم بد ییدارو هی دمی؟! شدددا یکن زممیپنوتی؟! ه یکه چ-

 ! یکرده بود زیکه براش تجو ییهمون قرصها نیمنگ بشم ... ! ع
 
 اون قرص ها فقط ارامبخش بود که بتونه شبها بخوابه !-
 
ها ف دیکوب زیم یبا کف دسدددت رو نیامیبن فت : اون قرص  پا  لیو گ و از 

 چه برسه به انا ! اوردیدرم
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 هی یکوچک جلو اورد و گفت: حت دیسددف یقوط کیکرد و  بشیج یتو دسددت
 باشن !! از کجا معلوم دست ساز ن ستیروشون ن یدرست و حساب کتیات
 

 ندارن ! یقرص ها خطر نیبخش نفسش را حبس کرد و گفت : ا فرح
 
 بگو... نویهم هم سی... باشه ! به پل یجد-
 

ست ست رونیاز اتاق ب خوا  یگفت : چقدر چموش صالیبرود که فرح بخش با ا
 پسر !

 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

ند به خودتم م یزد و قوط یلبخ فت :خو کان داد و گ با هم یدونیرا ت  نیکه 
 ! نینابودت کنم ! با هم تونمیم
 

 . دیچرخ نیامیبن یو چشمها یقوط نیبخش نگاهش ب فرح
 
ش قینارف یادیبا ارامش گفت : فکر کنم ز نیامیبن سته ! البرزم خبر ندار یبا ه در

نداره دار مسددخ  یدخترش ! اونو چطور یبه زندگ یزنیم یچه گند ی؟! خبر 
 ؟! نای؟! با چند دز از ا یکرد

 



 یتو را یکه قوط نیامیرا دور زد ومقابل بن زیبلند شددد ، م شیبخش از جا فرح
 .ستادیا کردیاش فرو م یشمیشلوار کتان  بیج
 
فت : من نم با بد خواسددتمیارامش گ فاق  نا ب یبرا یات تهیآ قت ه چی. هف م و
 مشکلش هم ... نی... ا خوامینم
 
ش نیبابت ا یدیکالمش گفت : ترس انیم نیامیبن  یخوایم نیهم یه نه ؟! برابا

 ! یکن سیدرجا گندتو راست ور یبا شو  درمان
 

 بخش ساکت شد . فرح
 
 رفت . زشیپشت م نیامیبن
 

 ! میمعامله کن ایبخش ارام گفت : ب فرح
 

دراز کرد و گفت: خوبه  زیم یرا رو شیچرخ دارش نشست و پاها یصندل یرو
! 

 
گفت : آنا رو مرخص  یچپ انداخت و با لحن خشددک یراسددتش را رو یپا
 ...! یکنیم
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 ... شهیبخش کالفه گفت : نم فرح

 
 ... یکنیتکرار کرد : انا رو مرخص م نیامیبن
 
 ! نجامراقبشنیا-
 
ل رو هم منح یشو  درمان ی هی، قض یکنیباز گفت : انا رو مرخص م نیامیبن
 ! یدیم حی! به البرز هم خودت توض یکنیم
 

 ؟! ادیمن م ریگ ی: چدیپرس روپوشش کرد و یبخش دست تو فرح
 
که دسدددت تو نیامیبن مانطور  فت : ه راهشددنیپ بیج یه  نی! ا یچیکرد گ
 ! کنمیخاموش م کوردرویر
 
 بلند شد. شیحرکت از جا کیبا  و
 

ست شود که فرح بخش با حرص نگاهش م خوا  نیمایکه بن کردیاز اتاق خارج 
به البرز م یشددخندین  هیدر حقش ! حتما  یچقدر رفاقت کرد گمیزدگفت : 

 ! کنهیتو هم جور م یتو مجلس برا ییجا
 



ندو بن شیبخش رو فرح بل در ا نیامیرا برگردا قا تادیم فت: م سدد  یندویو گ
ص ضربه م نکهی؟! ا هیشغل من چ تیخا شو م میزنیما اول  !  میخوریبعد چوب

 یبعد هفته نامه  رهی... اول ابروت م ادیبعد صددداش درم شددهیاول خبر چاپ م
 کرد ! یریشگیپ شهی! نم شهیامثال من بسته م

 
 گفت : آنا امشب مرخص ! یجمله اش تلگراف یانتها دیتاک با
 
 بست . یبلند یقدرت درب اتاق را با صدا تیاتاق خارج شد و با نها از
 

ست و گفت: قربون رو یمبل یرو رهام ش  یغمبر  زده بود ... خاتون کنارش ن
 مادر ؟! هیماهت برم چ

 
 توییگفت: چرا چا یبا لحن سرد داشتیکه چشم از رهام برنم یرعلیرو به ام و

 پسرم ؟! یخورینم
 
 به خودش امد و گفت : چشم . یرعلیام
 

نداخت و ز ینگاه و گفت: هنوز از من  دیلب پرسدد ریبه صددورت خاتون ا
 ؟! دیدلخور
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 ! دیفهمیم نمیامیزود که بن ای ری. دینه مادر. چه دلخور-
 
 . دیکش یقینفس عم یرعلیام
 

نبود ! از بعد از ان ماجرا سرد بود ، حاال سرد  ششیاما مثل دو سه سال پ خاتون
 تر هم شده بود.

 
کنار رهام که ماتم زده بود  ایرا برداشددت ، برد شیچا وانیخم شددد و ل یارام به

 پار  ؟! میبر یخوای: م دینشست و پرس
 

فت و برد ینچ رهام بایگ مه کر یکم ا با  میبر یخواید : مفکر زمز تاقم  تو ا
 ؟! یکن یباز وتریکامپ

 
 شیبرم پ خوامیکوسددن مبل فرو کرد و با بغض گفت : م یسددرش را تو رهام

 مامان بابام !
 
 ! دیگفتیم دیبرگرداند و گفت: داشت ینیس یرا تو شیچا وانیل یرعلیام
 

 بگم مادر ! من که همه رو گفتم ... ! یبا اخم گفت : چ خاتون
 

 ! کردیرهام را نوازش م یموها ایبرد



 
که  یگچ و سددر یکبود و دسددت تو یشددده بود کنج مبل... با ان زانو مچاله
را  یهر ادم یپانسددمانش معلوم بود ، دلسددوز ی مهینداشدددت اما ن یبانداژ
 .کردیم ختهیبرانگ

 
 حالش خوبه! نیامیبن دیو گفت: حداقل بگ دیخودش را جلو کش یرعلیام
 
به ... گفتم که مادر حال- به  بگه خواسددتیاومده رفته ! م شیپ یکار هیش خو

 مادر ! نویامیبن یشناسی... خودت که م گفتیشما م
 
کوسددن بلند کرد و گفت: کجا رفته؟!  یرهام سددرش را از رو یرعلیام یجا به
 به من نگفته پس ؟! یچ یبرا
 

و گفت : قربون چشمات برم ... کار داشت  دیرا ب*و*س شیبا غصه رو خاتون
 ... ادی. شب م

 
 چهار زانو نشست و کالفه گفت : مامانمم امروز بهم زنگ نزده ! رهام

 
 مامانم ! شیبرم پ خوامیرا با حرص پرت کرد و گفت : من م کوسن
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 .... شمیمزاحمتون نم نیا شترازیبلند شد و گفت: ب شیاز جا یرعلیام
 

باز شددد و مرد  نیامیواسددت بدرقه اش کند که درب اتاق بنتا دم در خ خاتون
 رو انداختم. شهیامد و گفت: حاج خانم ش رونیب یانسالیم
 

 . دیچادرش را جلو کش خاتون
 
 ؟! هیچ هیقض یدونیگفت: تو هم نم ایرو به برد یرعلیام
 

 ریز و دیرا کشدد یرعلیام یبازو ایکه برد دادیمزد مرد را م فشیک یاز تو خاتون
 نه ... ! ایکارم درسته  دونمیگوشش گفت: نم

 
 یدونیاگر م کنمیشدددد و گفت: خواهش م رهیخ ایبرد یدر چشددمها یرعلیام

 کرد ؟! داشیپ شهیکجاست ... کجا م
 
 پرتو ! ابونی"..." تو خ شگاهیاسا-
 
 نفسش حبس شد . یرعلیام
 

به ام رهام ند و گفت: عمو ام یرعلیبا دو خودش را   شیپ یریم یدار ریرسدددا
 بابام ؟!



 
 زانو زد تا هم قد رهام شود . یرعلیام
 

 جورابمو بپوشم منم ببر ! سایبا بغض گفت:وا رهام
 
س یرعلیام شب م دیگونه اش را ب*و* شهیو گفت: بابات   ششی؟! رفتم پ ادبا

 زنگ بزنه خب ؟! گمیبهت م
 

 زنگ بزنه ... خوامیگفت: نم هیبا گر رهام
 
 ... ریعمو ام گهیو گفت: منم ببر د دیکوب نیزم یرا رو شیپا
 

ج کردو خار یرا داد و مرد تشکر یبدون انکه اسکانس ها را بشمرد مبلغ خاتون
 شد .

 
 بغش زد و لنگان لنگان جلو امد. ریچادرش را ز خاتون

 
 ؟! یکن یباز ایمستوره خانم با دن یخونه  میو گفت : بر ستادیرهام ا کنار

 
 ...خوامینم-
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 شیگفت ...و کفش ها یرا نداشددت ! خداحافظ یقرار یب نیا طاقت یرعلیام

 را پا کرد.
 

 ... تو رو خدا ...ریداد زد : منم ببر عمو ام هیبا گر رهام
 
ش یحت یرعلیام شش را هم کامل نپو شنه ها دیکف ط به فق دهیخواب یبا همان پا

شددود به  لشیکه سددوار اتومب یرهام تا وقت ی هیگر ی، صدددا دیسددمت در دو
 ! دیرس یگوشش م

 
 ! دیفرمان بود .. با دو سه مشت محکم به فرمان کوب یرو سرش

 
 بشیادرس داد بود ، راه افتاد ، تلفن همراهش را از ج ایکه برد یابانیسمت خ به

 پاسخ ! یداشت و چند تماس ب امیدراورد ، از رها چند پ
 

 نداد . یتیاهم
 
هنوز  زدیم شیصدا ریرهام که عمو ام یاپدال گاز فشار داد ، صد یرا رو شیپا
 سرش بود ! یتو
 
 مثل برادر بود ... نیامیبن



 
 مثل برادرش بود و حاال ... ! شهیهم

 
 ! نیامیبرادرش بن یزده بود به زندگ گند

 
 پار  کرد . یکشنده ، گوشه ا کیاز ان تراف بعد

 
 .گرفتیتماس م ستمیبار ب یبرا رها

 
 حرص جواب داد. با
 
 الو...-
 

شدددده ؟  ی... ! طورری؟! سددکته کردم ام یدیبا ناله گفت : چرا جواب نم رها
 خوبه ؟! نیامیبن
 
 !؟یفهمی! م ی... گند زدیرها گند زد-
 

 ساکت شد. رها
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 ! یهم خراب کرد ی... حساب یبا حرص گفت: خراب کرد یرعلیام
 
 ... نیامیشده ؟ بن یتته پته گفت: چ با
 
 نه ! آنا ... نیامیبن-
 
 آنا؟-
 
! ؟ریام یدیسکتم م یشده ؟! دار یسکوت کرد و رها کالفه گفت: چ یرعلیام

 ؟! هیچ هیقض
 
 شده ؟! یآنا بستر-
 

 !مارستان؟یشوکه گفت: چرا ؟! کدوم ب رها
 
عصاب ا شگاهی... ! اسا شگاهینه ! اسا مارستانیزد و گفت: ب یپوزخند یرعلیام

 و روان !
 
 چرا ؟!-
 
 ؟! کننیم یبستر نجایادمو ا هی ! بنظرت چرا یمشکل عصب-



 
 مالقاتش؟! امیب تونمیناراحت شدم. م-
 
 گفت: حیصر یرعلیام
 
 نیامیبن یجلو یسیانقدر جنم داشته باش که وا ایتمومش کن و برو ...  ایرها -

 و بهش بگو... ! زیو همه چ
 

 با ناله گفت: رها
 
 ... یمن که خواستم بگم... هزار بار خواستم بگم ! تو نذاشت-
 
 و گفت: شگاهیسر چرخاند سمت اسا یرعلیام
 
 .ستیحاال وضع فرق کرده ! آنا حالش خوب ن-
 
 آنا به من چه مربوطه ؟! ی... مشکل عصبفهممیشده ! من نم یاخه چ-
 
که بعد از مالقات و حرف زدن با  ستین بی؟!برات عج یزنینم یحدس چیه-

 شه؟یو رو م ریز هویتو 
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 سکوت کرد. رها

 
صدددامو  یعنی.... صدددامو ...  یعنی...  یعنیگفت :  یدر گوشدد دهیبر دهیبر

 شناخته ؟!
 
 ؟! یچ نیامینگفت و رهابا اضطراب گفت: بن یزیچ یرعلیام
 
 ...دونمینم-
 

 ! ری... ام ی: وادینال رها
 
 گهی! د یدونیبه بعد خودت م نجایقطع کنم. از ا دیخسددته لب زد : با یرعلیام

 رو من حساب نکن.
 
ش یرها حرف نکهیبدون ا و رد شاگ یصندل یرا رو یبزند تماس را قطع کرد.گو

 انداخت.
 

 را قفل کرد. لیفرمان را زد و درب اتومب قفل
 
 .ردیگیکه رها تماس م دید شهیهمان ش از



 
، وارد  یبا نگهبان یرد شدددد . بعد از صددحبت کوتاه ابانینداد از خ یتیاهم

 . گشتیم نیامیمحوطه شد با چشم دنبال بن
 

، وارد  یبا نگهبان یرد شدددد . بعد از صددحبت کوتاه ابانینداد از خ یتیاهم
 . گشتیم نیامیمحوطه شد با چشم دنبال بن

 
 بود ، چند بار تا ساختمان جلو رفت و برگشت ... یکوچک یفضا

 
 ی قهی.  دیکشدد یقیبود نفس عم یشددمیو شددلوارش  راهنیکه پ یکسدد دنید با
 جلو رفت ! یچهارخانه اش را صاف کرد و با قدم ها نامطمئن راهنیپ

 
شمها شناختینفر را م کی فقط س راهنیرا با پ شیکه رنگ چ شلوار کتان  ت و 

 کند و از ان رنگ ده دست لباس داشته باشد !
 
 . کردینشسته بود و با تلفن صحبت م یبوفه ا زیپشت م نیامیبن
 
شه عز- شب برزمیبا شم  سرم ... چ ست. نه پ شم ... !  خرمیم لیات پا شه چ ! با

شه عز ض تانیها ! کاپ ینکن هیگر گهینکن . د تی. خاتون جون و اذزمیبا اک و او
 کنترل کن . به خودت مسلط باش !
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 نکن ! هیگر یعنی! مسلط ...  هیمسلسل چ زمینه عز-
 

شه. منم م یلبخند شب زود بخواب ! من  یزد وگفت: با سمت . رهام  ب*و*
 .دمیقول م خوابمیم شتیپ امیم
 
 . خداحافظ.مونهیم ادمی لیبار هزارم گفت : پاست یبرا
 

 کرد و گفت :سالم . دایجرات پ یرعلیرا قطع کرد که ام تماس
 
 . دیبه پشت سرش هم نچرخ یحت نیامیبن
 
شود که ام نیامیامد ، بن شیجلو یرعلیام ست بلند  شد و  یرعلیخوا مانعش 

 . کنمیگفت : خواهش م
 
قرار  شیروبه رو یرعلینشددسددت و ام شی، سددر جا زیناچار پشددت همان م به

 گرفت.
 
 ! خوامیمعذرت م شبیگفت : بابت د یشرمندگ با
 

 نبود ! شبید فقط



 
طلب  دیگنده زده بود هم با کسددالی نیکه در ا یگریهزار شددب د یاندازه  به

 ! کردیبخشش م
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 
 . وردایب یاشاره زد دو چا کردیم زیبوفه را تم شخوانیکه پ یبه مرد یرعلیام
 
 با تلفن همراهش مشغول بود. نیامیبن
 
 گفت: یرعلیام
 
 صبح زنگ زدم خاموش بود !-
 

 نداد. یجواب
 
 می. ما حق نداشت نیامیبن خوامیمن از طرف خودم ، از طرف فرشته معذرت م-

 ! میکن رونیب میصاحبش بش یکه خودت کمکمون کرد یتو رو از خونه ا
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من به  یکنیزد و سددکوتش را شددکسددت و گفت: واقعا فکر م یپوزخند نیامیبن
 ؟! ریدارم ام ازین یعذرخواه نیا

 
 انداخت. نییمتاسف سرش را پا یرعلیام
 

شت و درب قندان یا سهیک یبا چا یکاغذ وانیدو ل یمرد شان گذا ه ک یمقابل
 برداشت و رفت. شانیبود رابرا زیم یاز قبل رو

 
 .... یجلو خواستمیبا ارامش گفت :باور کن نم یرعلیام
 
 ؟! ریام هیدختره ک نیا-
 
 ! دیدهن ماس یکالمش تو یرعلیام
 
شو بگو ادم راست نی! ع یعل ریام هیگفت: ک زیام دیبا انگشت اشاره تهد نیامیبن

 مگیخبر خانوادتو دارم ! م گهیاز اون طرف م یول زنهیم کیکه با من ت هی... ک
 هی؟!  هی؟! هدفش چ خوادیم ی؟!چ هیدختره ک نیا ری! ام شدددهیالل م یچه خبر

 یسی... چهار تا ادم ناخرد نا بلد که تو عمرشون جز اخبار نو تهیشرکت فورمال
س شرکت ارا یکار یو عکا شت یشیبلد نبودن ... تو  ؟! تو  ننکیم کاریچ یبهدا

االن  نیهم ای!  یدیم حیهمه رو مو به مو به من توضدد ای ری؟! ام یکنیم کاریچ
 پاشو برو .



 
اروم  کمیفرصدددت بده ...  کمی. گمیبا ارامش گفت : همه رو بهت م یرعلیام

 !ستیبردار ن یباش ! قلب و فشار خون شوخ
 
ست رو نیامیبن سر ر یکاغذ وانیاز ل یچا ی، کم دیکوب زیم یبا کف د  زیها 

هم ب خوامیقط مادم ف نی! ع ریگفت : من خوبم ام یبلند مهین یشدند و با صدا
 ! یزنیپشتم م یچرا دار یبگ
 
 با هول گفت : یرعلیام
 
 ! ینکیفکر وم نی... نزدم به خدا نزدم به جون دخترم نزدم ! چرا ا نیامینزدم بن-
 
شه ! قبول... پس چ- ضع زندگ ی؟! قراره تهش چ یرعلیام یبا شه ؟! و نو م یب
 یگوشددت ب کهیت هیمثل  شددگاهیاسددا یتخت ها نیاز ا یکی... زنم رو  نیبب

...شددغل و رهیگیمن و مادرشددو م یها بهانه  وونهیحرکت افتاده ... پسددرم مثل د
با من  که یباز نیا! بگو  هیکلمه بگو چ کیفقط  ریاعتبارم و از دسددت دادم ! ام

 ... ! ی... تو و زنت و اون دختره  هیتهش چ یراه انداخت
 

صال ته دا ی هیکرد و چند ثان سکوت صال نتبعد لب زد :ا ؟  داره یا جهیره ؟! ا
 داره ؟! یثمر
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 سددتمی... تو رو خدا از من نخواه ! من نامرد ن نیامیبذار خودش بهت بگه بن-
 ... ! نیامیبن
 
 ؟! یخود ک-
 
 : آنا چش شده ؟! دیبحث را عوض کرد و پرس یرعلیام
 
 !نجام؟یبه تو گفت من ا یک-
 
 ... ایبرد-
 
 باز گفت: آنا چش شده ؟! یرعلیو ام دیبه صورتش کش یدست نیامیبن
 
 شد ! رهیخ یرعلیزد و به صورت ام یپوزخند تلخ نیامیبن
 

! من ؟ یکنیم ینطوریچرا ا نیامیانداخت و گفت: بن نییسددرش را پا شددرمنده
 ... ! قتمیرف
 
 ! یرعلیام یبود-
 



حال آنا رو خوب کنم !  تونمیتند گفت : من م یرعلیبلند شددود که ام خواسددت
 فرصت بده ... ! کمیدوباره برگردونم ! فقط  تویزندگ تونمیم یحت
 
 . ستادیا نیامیبن
 
... به تو و  گهیوبهت م زیخودش همه چ یبا التماس گفت: رها راز یرعلیام

 انا ...
 
 ؟! یک-
 
 ! یهر وقت تو بگ-
 
 امشب....-
 
 کجا ؟-
 
 من. یخونه -
 
 باشه !-
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 تکان داد وگفت: خوبه ... یسر نیامیبن
 
 ؟! یخورینم تویچا-
 
فرسددتاد و به سددمت سدداختمان  بشیج یرا تو شینداد ، دسددتها یجواب نیامیبن

 حرکت کرد.
 
فرسددتاد و به سددمت سدداختمان  بشیج یرا تو شینداد ، دسددتها یجواب نیامیبن

شددلوغ بود ، راهش را به  یادیانداخت ، ز یحرکت کرد. به اسددانسددور نگاه
 سمت راه پله کج کرد و سالنه سالنه از پله ها باالرفت.

 
ست فرح ستار شنیبخش مقابل ا برگرداند و  را شیرو نیامیبن دنیبود ، با د یپر

 کج کرد . یراهش را به سمت اتاق
 
صددددا زد و گفت:  یزد ، خواسدددت رد شددود که پرسددتار یپوزخند نیامیبن

 .شنیخواهرتون دارن مرخص م
 
 اخم کرد. نیامیبن
 
 همسرم هستن !-
 



 . دیببخش-
 
 داروهاشونه. ینسخه  نیلب گفت : ا ریتکان داد و پرستار ز یسر نیامیبن
 

 را برداشت و تشکر کرد. برگه
 
 سمت اتاق آنا رفت ، در را باز کرد . به
 

 بود. خواب
 
 ی هبود . لب ختهیاش ر یشددانیپ یرو شیموها سددتادیسددرش ا یباال یارام به

 بود . رونیملحفه ب یتخت نشست، دستش از رو
 

 بود . خیتکه  کیگرفت ، مثل  یاش را به ارام پنجه
 

 اما باز نشد . دیلرز شیپلکها
 
 . کردیسر انگشت شست پشت دستش را نوازش م با
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ستیم شیشده بود . از جنبش مردمک ها داریب س داریحس کند که ب توان ت ا
 را بسته نگه داشته بود . شی... اما مصر پلکها

 
 یعرفتم یب یلیاش را کنار زدوگفت : خ یشددانیپ یرو یچند رشددته مو نیامیبن

 آنا !
 
 ! ی... هم نامرد یمعرفت یهم ب-
 
 ی... رهام چه گ*ن*ا*ه یستی.... به فکر خودت هم ن یستیبه فکر من که ن-

 کرده ؟!
 
صال همه -  یخوای؟! م یول کن یاخوی؟! م شهیم یبه کنار ... کارت چ نایا یا

 ؟! یزودتر از موعد بازنشسته بش
 
سه  میمگه قرار نبود با هم بر- س یدنبال مدر شن  وریشهر کیو  یرهام ...  ج

 ! میها با هم کنارش باش یکالس اول
 
 ؟! مونیسر زندگ می؟! برگرد میمگه قرار نبود بعد انتخابات عقد کن-
 
 نفسش را فوت کرد ! یخستگ با
 



خواب جمعه صددبح !  هیخوابه آنا ...  هیهمش  نایا کنمیوقتا با خودم فکر م هی-
 انا ... ! یکن دارمیب یایهمش منتظرم ب

 
 ؟! یزنی؟! چرا صدام نم یکنینم دارمیچرا ب-
 

 خستم ! یلیو لب زد : خ دیکش یپوف
 

 رمیقسط هام سبک بشه ، م کمیچسباند و گفت :  شیلبها یبه زور رو یلبخند
تو  دهیاجازه م رتمیهنوز غ ی! اما فکر نکن زنمیم هیآتل هی...  هیآتل هیدنبال مجوز 

 ! یخونه باش یتو یمدل عکس ها یتونیمدل ! تو فقط م یبش
 
 ... ! شهیهم م ی! مدل خوب تونهیاما رهام م-
 

 بود ! خیهنوز  شیرا پشت دست انا چسباند ... دستها شیشد ، لبها خم
 

سه ب شت و پگذ شیرو ی*و* شت و  یاش را رو یشانیا ست آنا گذا مچ د
 ... ! یبمون نجایا ذارمیگفت: نم

 
 رفت . رونیبلند شد و پا تند کرد و از اتاق ب شیاز جا و
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چشددمش  یباز کرد ، دو قطره اشدددک از دو گوشددده  یرا به ارام شیپلکها انا
 سرخوردند !

 
 دستش نم داشت ! پشت

 
ان قطره اشک  یو جا دیب*و*سه اش را انگشت کش یرا باال اورد . جا دستش

 مردانه را هم... !
 

 چهاردهم : فصل
 

************************* 
 

،  دیشپف کرده اش ک یپشت پلکها یسبز ی هی، سا دیکش شیبه مانتو یدست
 به در زد و گفت: خانم خوب شد ؟! یخانم تق هیفوز

 
 خانم نگاه کرد . هیبه فوز رها

 
 لله ...هزار ماشاا-
 

 ... ! یدخترم ! مثل ماه شد یبه در زد و گفت: چقدر خوشگل شد یا ضربه
 



از پشت کنسول بلند شد ، با احساس  یدرب رژ گونه اش را بست و به ارام رها
 یخانم جلو امد و گفت: خوب هیگرفت ، فوز زیم یدسددتش را به لبه  جهیسددرگ

 مادر ؟!
 

 بگم ... یچ دونمیاز کجا شروک کنم ! نم دونمیجان کند و گفت: نم رها
 
 د.، ضربان قلبش باال رفته بو دیکش ینیه بشیج یتلفن همراه تو یصدا با
 

 یاسددم مسددعود اه دنی، با د دیکشدد رونیرا ب یکرد و گوشدد بشیج یتو دسددت
 و تماس را قطع کرد. دیکش

 
شده  هیفوز شال اتو  انداخت و گفت: مادر بد به  شیموها یرها را رو یخانم 

 انشاالله ! رهیدلت راه نده. خ
 

 نبودم ! نجاینبود ا ریتکان داد وگفت: اگر خ یسر رها
 

 زنگ خورد ! یگوش باز
 

 وقتش نبود ... االن
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 ! قهیچند دق یتنهام بذار شهیم هیزد: خاله فوز لب
 
 . یاروم بش ذرهیبرات گل گاو زبون دم کنم .  رمیاره مادر. م-
 
 کنسول نشست و جواب داد. یصندل یرو هار
 
 بله ...-
 
 سالم ! کیعل-
 

 روحش بود ! دنیسوهان کش نیلحن طلبکار مسعود ع طیشرا نیا در
 
 بگو...-
 
 شده ؟! یزیچ-
 
 : چرا امشب ؟ دیتعجب پرس با
 
 ... !دونمینم-
 
 رها ... میشام و باهم باش خواستمیبرنامه... ! م یچه ب-



 
 ! گهیوقت د هیباشه -
 
 ؟! امیباهات ب یخوایم-
 

 شد ... خوشحال
 
 ؟! یایم-
 
 اونجام. گهیساعت د می... نامیاره ... چرا ن-
 
 ؟! یدار نیباشه . ماش-
 
 .فتمی. االن راه مزمیاره عز-
 

 ... ایرا فوت کرد و گفت : منتظرتم ب نفسش
 
 .نمتیبیباشه . م-
 

 را قطع کرد . تماس
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ا رهام ر یکودک یرا برداشت ، عکس ها فشیسرش را مرتب کرد . ک یرو شال

چک کرد ... اخر یبرا هد بود هم جلو یعکسدد نیبار هزارم   یکه در مشدد
 گرفت ! شیچشمها

 
 ... شدیچشمش زنده م یصحنه هاجلو هنوز

 
 جیانداخت و از جا بلند شددد ، سددرش گ فشیک یرا تو ییبدون پا عروسددک

 ... دیکش رونیوسخت ب نی. نفسش را سنگرفتیم
 

با تقه ا هیفوز باز کرد .ح یخانم   یگفت : خوب زدیرا هم م وانیکه ل ینیدر را 
 راحت تره ... المیخ ینطوریدنبالت ؟! ا ادیمادر ؟ اقا مسعود م

 
 نگاهش نکرد. رها

 
... داشددتم از پله ها  سددتادمیگوش وا ینکن الیخانم تند گفت:مادر خ هیفوز

 باال ... ومدمیم
 

 دنبالم ! ادی: اره مسعود م گفت هیفوز هیکالفه از توج رها
 
 ...یاروم بش کمیبخور  نویمادر ا-



 
ست شیپ رها ست و یکنارش رو یخانم به ارام هیرا گرفت و فوز ید ش  تخت ن

 یگفت: اله یرها انداخت و با ناراحت فیزده از ک رونیب یبه عکس ها ینگاه
سا رو پا  کردم.. گرد گ نی... هر وقت ا رمیبم صه خوردم !  یریعک کردم ... غ

 مادرتون خبر داره ؟!
 
 گفت: زدیرا هم م وانیل اتیکه با قاشق محتو ینیح
 
 گفتم ... ! یتازگ-
 

 ؟! رانیا انیهم قالب کرد وگفت: م یرا تو شیخانم دستها هیفوز
 

 !؟یتخت گذاشت و گفت: ک یرا رو یدست شیپ رها
 
 مادرتون.-
 

اش را به کف دستش  یشانیقائم کرد وپ شیزانو یخم شد و ارنجش را رو رها
 داد . هیتک
 

 : چطور؟!دیپرس
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 دخترم ! یمن برم خونه  نجایا انیم شونیاگر ا گمیم-
 

 یتو بر ادیمادرم ب یچ یعنی؟!  هیفوز شددمیگفت: متوجه نم هیاز همان زاو رها
... 
 
پ و فت: فوز دایخودش جوابش را  با حرص گ قت ا هیکرد و   نیاالن و

 حرفهاست؟!
 

 خانم لبش را گاز گرفت و گفت: خواستم حال و هواتون عوض بشه ! هیفوز
 
شد و فوز شیجا از صه نخور فشیک پیخانم ز هیبلند  ست و گفت : غ  دیرا ب

 . توکلتون به خدا. شهیدرست م زی... انشاالله همه چ
 

 زنگ نفسش رفت... یتکان داد و با صدا یبار سر چند
 

 رها انداخت و گفت: خدا به همراهتون. یشانه  یرا رو فیخانم بند ک هیفوز
 

 شد. ریگفت و از پله ها سراز یبزور خداحافظ رها
 
 ... کردینشسته بود و نگاهش م یمبل یرو مساریت



 
 رهام... شیپ رمیوگفت : دارم م ستادیشل شد . مقابل پدرش ا شیها قدم

 
 داده بود. هیتک شیچانه اش را به عصا مساریت

 
 بابا ؟! یدیخم شد وگفت: شن رها

 
 سالم برسون !-
 

 زد وگفت: چشم ... یلبخند رها
 

 به سمت در پا تند کرد. فونیا یدوباره  یو با صدا دیرا ب*و*س شیرو
 

 ...دیرا دو اطیو طول ح دیرا پوش دشیسف یها کفش
 

 تند ... یلی،خ دیدو
 
 کودکانه... یگام ها با
 

 کوتاه بودند ... شیکه فواره ها یحوض دور
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 یها نیبرد ... چ یدادند ... لذت م یصدا م دشیسف ی... کفش ها دیدو یم

 ! کردیدامنش را باال زده بود و نگاهشان م
 

 تق تق ... تق
 

 امد ... یاذان هم م یصدا
 

 ! کردیکردند وتمام مدت نگاهشان م یتق تق تق صدا م شیها کفش
 
 ... ستادیا یچلپ یصدا با
 

سکش شد ... فواره ا یتو عرو شم اب یرا تو یاب یاب پرت  سر  یچ سک  عرو
 ! کردیم زیر
 
 رگیهم د دشیسف یامد ... کفش ها یاذان نم ی... ! صدا ستادی! ا دیندو گرید

 داد ! یمحبوبش را نم یصدا
 
 لذت بخش نبود ! شیبرا یکفش یصدا چیبعد از ان وقت ه گرید
 

 مسعود خواند . یرا برا یرعلیمتن ادرس ام یبه کلمه  کلمه



 
 با ارامش گفت : حاال چرا امشب ؟! مسعود

 
. سددن و سددالت  سددتیزد و گفت :خوب ن ینداد ، مسددعود لبخند یجواب رها

 بره ! یاحتمال سکته رو باال م
 

 مسعود ! ستیبا حرص گفت: االن وقتش ن رها
 
 ....ری... دنده عقب بگ نجاستیداد زد : ا ینام کوچه ا دنیبا د و
 

 .کردیکوچه را نگاه م شهیکه از ش دیزد و به سمت رها چرخ یارکن مسعود
 

هم  شی... ازما یگیدست رها گذاشت و گفت: امشب بهش م یرا رو دستش
 !؟یکنیخودت فکر م یزندگ ی... بعدش برا دیدیم
 

 به صورت مسعود انداخت ... ینگاه رها
 
 حرفهاست؟! نی؟! االن واقعا وقت ا یگیم یمسعود چ-
 

 مطمئن بشم ... کمیبا لبخند گفت: فقط خواستم  مسعود
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 !؟یریدنده عقب بگ شهیم-
 

 ! یکنیسکته م ینطوریخب . رها ا یلیو گفت: خ دیکش یاه مسعود
 

شود که رها  دنده ست وارد کوچه  سرعت دنده عقب گرفت ، خوا را جا زد و با 
 برم ! ادهیپ خوامی. میبر خوادی... نم سایگفت : وا

 
 !؟یاینمونم تا ب-
 
و سه سال حرف  یس ی! اندازه  کشهیحتما طول م یعنیممکنه طول بکشه ... -

 دارم بزنم !
 
 !؟یزنیبهم زنگ م یبرگرد یباشه ... خواست-
 

 هول گفت: آره ... آره ... رها
 
شدم ، چند قدم فاصله گرفت ، منصرف شد ... دوباره به سمت  ادهیپ نیماش از

 دارم.... ازین یلیامد وگفت: دعام کن مسعود ! خ نیماش
 
 حتما...-



 
ست ش خوا شد و گفت: اگر ا دیعقب بک صرف  کر ف هیبگذره ...  نیکه باز من

 حتما ! میکنیم مونیبه حال زندگ یاساس
 

 رها ... ! شهیگفت: درست م یدواریزد و با ام یلبخند پهن مسعود
 

 ی هیسا ریز یتند ید و با قدم هامحکم فشار دا شیپنجه ها یرا تو فشیک رها
 راه افتاد . یمیقد یخانه ها یوارهاید
 

صو س ادیرا به  نیامیبن یخانواده  ریت شت ... در عرو  رزنی، ان پ یرعلیام یدا
 خوش مشرب را هم خوب خاطرش مانده ! رمردیداشت ... ان پ ادیمهربان را 

 
 بود ... از حفظ بود ! دهیرا هم بلع ایو برد تایب ی چهره

 
 بر بود ... از
 

 ... ستادیدر ا مقابل
 

 به سر کوچه انداخت .مسعود هنوز بود ! ینگاه
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 .دادیقلب م قوت
 

ستش سبابه اش م د شت  سش را از  دیلرز یرا جلو برد ، انگ ، مکث کرد ... نف
 در بود ... یداد ... نگاهش رو رونیحلقش ب

 
 ... دیرا عقب کش دستش

 
 جا به جا شد ... یکم
 
 .... ! گرینفس د کی

 
 ... دیشن یسرش م یقلبش را تو ضربان

 
شک شمش را پا  کرد ، برا یکناره  ا ش قینفس عم کیبار  نیاخر یچ و  دیک

 زنگ گذاشت ... یدست رو
 

نم  یدر امد و در باز شددد ... بو کیلیچ ی. صدددا دیچیسددرش پ یتو یصدددا
زد و گفت:  ی، لبخند کج یرعلیام دنینم دار بود ، با د اطیامد . ح یخا  م

 ! میخودش قراره حرف بزن یخونه  کردمیفکر م
 
 تو ... ایگفت: ب یباز کرد و با لبخند دلگرم کننده ا یرا زور شیاخمها یرعلیام



 
 را پشت رها بست . در
 
 ؟ یگفت : خوب زدیکه کنارش قدم م ینیح
 

انداخت وگفت: چند  شددهیپشددت شدد یها هیبه سددا یجواب نگاه یبه جا رها
 نفرن ؟!

 
 هستن ! همه هستن !-
 

 . کنار حوض ...ستادیا رها
 
 ! ستین یدستش را پشت کمر رها گذاشت و گفت: برو تو ... طور یرعلیام
 

 اش فشار داد. نهیس یدستش را رو رها
 

 داد ! یاز پله ها مثل مرگ بود ... داشت جان م باالرفتن
 

 لب گفت: کفشات ! ریمانع شد وز یرعلیبا کفش وارد شود ، که ام خواست
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 را دراورد. شیگفت و کفش ها یهان رها
 
 در بودند . یجلو ایو برد تایب

 
 . کردیبا اخم وراندازش م ایسرخ بود و برد شیچشمها تایب

 
 زد : سالم ... لب

 
 جوابش را نداد . یکس

 
 تر برود .باز هولش داد و وادارش کرد جلو یرعلیام
 

 شم بود.چ یتو شتریب شیجلو یاب قند وانینشسته بود ، ل یمبل یرو خاتون
 

 ... ! یو گفت : سالم دخترم. خوش اومد ستادیخان به احترامش ا یمصطف
 

 ... دخترم
 

 نگفته بود دخترم ؟! یسال بود مرد چند
 

 لندن مد نبود ... در



 
 پدرانه نگفته بود دخترم ! نطوریا یکس

 
 گرفت. ارام

 
 هم پشت سرش . تای... ب کردیهق هق م خاتون

 
گفت: خودش  یاز ته چاه یو رها خشددک با صدددا سددتادیکنارش ا یرعلیام

 کجاست؟!
 
 ... کمی نیتعارف کرد : بش یرعلیام
 

ست ، کمرش دوالبود... به ارام یبود . رو ییبه جا دعوت ش شت یمبل ن  یبه پ
 داد . هیمبل تک

 
 . کردیه مخانه نگا واریدر ود به
 
عکس  کیقاب عکس بزرگ بود ...  کیشد ...  رهیخ وارید یرو یعکس ها به

 ! دیخندیم نیامی! بن ی... عکس خانوادگ تیفیبا ک
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ها اخم نده  نده بود ! ه یتو یکرد ... ! خ قتیعکس ازار ده عکس  کی چو
 دیبا دیبار یم شیاز سددر و رو یخانه که کهنگ نیچهار نفره نداشددتند و در ا

 باشد ! یعکس نیچن
 
شد ... دل دیبا شد ... با نیلبخند ا لیرهام با ش نیا دیخانواده با د قاب عکس با

 ...! دی... با
 

 امد ! یسالم کودکانه ا یصدا
 

 از قاب برداشت . چشم
 

 بود . ستادهیا یبه دست کنار لیپاست یبچه ا پسر
 

 ؟! نییپا یجلو امد و گفت: رهام ... چرا اومد ایبرد
 

 بود ؟! نیا رهام
 
 برادر خودش بود ! یکه کوچک نیا

 
 گچ بود ... ینگاهش سبز نبود! دستش هم تو فقط

 



 تموم شد کارتونه ! نیانداخت و گفت: ا ایبه برد ینگاه رهام
 

 تو ماهواره ! دهیم یرا به سمتش گرفت و گفت: االن داره باب اسفنج وفلش
 

 ! میره دارمگه ما ماهوا یخان با خنده گفت : پدر صلوات یمصطف
 

 ؟! دیجلو امد و گفت: ندار رهام
 

صددبر کن ... االن  کمینشدداند و گفت: حاال  شیپا یخان رهام را رو یمصددطف
 ! ذارهیم گهیکارتون د هیبرات  اتیعمو برد

 
 حواسش از رهام پرت شد. یزن یصدا با
 
 به سمتش گرفت. یچا یوانیل تایب

 
به ام وانیل یکوتاه یمرسدد با نار یکه رو یرعلیرا برداشدددت و رو  بل ک  یم

 ؟! ستی: خودش ندیخان نشسته بود ، پرس یمصطف
 
 ! رونیرفته ب نیامیخان گفت: نه دخترم .بن یمصطف یرعلیام یجا به
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 فروکش کرد ! رها
 

 باشند ! ختهیسرش ر یرو خیپارچ اب  کیانگار
 
 یچ یگفت: برا یرعلیگذاشددت و ارام رو به ام شیجلو زیم یرا رو یچا وانیل

 حیکه باهاش حرف بزنم و بهش توضدد سددتیخودش ن ی؟! وقت امیب یپس گفت
 بدم ؟!

 
 ! یبد حیبهش توض دیهم هست که با گهید یکیگفت:  یجد یرعلیام
 
 ؟! یک-
 
 !تایخشک گفت: آناه یرعلیام
 
 !تایخشک گفت: آناه یرعلیام
 

 شد . رهیخ یرعلیام یواکنش در چشمها یب رها
 
 ؟! یشد مونی؟! پش هیچ-
 
 نه ...-



 
 . دیکش رونیکوچک ب یقوط کیکرد و  فشیدر ک دست

 
 خان اخم کرد. یمصطف

 
 لب زد. یرعلیام
 
 خوبه !-
 

را  شیچا وانیبه دور و اطراف انداخت ، ل یرا باز کرد ، نگاه یدرب قوط رها
 ؟! ارمیب وانیبراتون ل دیخوایگفت :م ظیبا غ تایکه ب دیکش کتریبه نزد

 
 :دیلب پرس ریتکان داد و ز یسر رها

 
 کجاست ؟! نیامیوقت شب بن نیاما ا-
 

نشددان  یدسددت رها توجه یتو یبه قوط نکهیخان با ارامش بدون ا یمصددطف
اومد مجبور شدددد با پدر خانمش با هم برن  شیبراش پ یکار هیدهد، گفت: 

 . دهی... ! عروسم باال خواب گردهیتا اخر شب برم یدخترم . ول
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 تایاهبا آن یخوایبا استفهام گفت: نم یرعلیخت و امبه اطرافش اندا ینگاه رها
 ؟! یصحبت کن

 
 .دییکنارش امد وگفت: بفرما تایب

 
خان ال  ی. مصددطف ختیدر ان ر یقوط اتیاز محتو یرا برداشددت و کم وانیل

 یقی! چهره اش در هم شد .نفس عم دیرا سر کش وانیگفت ورها ل یاله اال الله
 ... دیکش

 
عرق  سیخ شیبلند شد . کف دستها شیبرگرداند و از جا فشیک یرا تو یقوط
 بود.

 
سختو انجام بدم ! م کردمیم الیخ- ستمیقراره اول کار  شه  خوا مخاطبم رهام با

 نه آنا ...
 

 !؟ی: من و صدا کرددیکودکانه پرس رهام
 

 نگاهش کرد . رها
 

 . نتوانست لبخند نزند ... زدیدرشتش برق م یچشمها
 



 صدا نزدم !شما رو  زمینه عز-
 
 رهام ... من اسمم رهامه ! مگه نه اقاجون ؟! یگفت دمیچرا خودم شن-
 

را باز کرد، رهام از  شی... خاتون دسددتها دیرا ب*و*سدد شیخان رو یمصددطف
داد وگفت: رو زانوت  هیامد وکنار خاتون به او تک نییخان پا یاغوش مصددطف

 ...رهیدرد نگ نمیشینم
 

 ی. دو قطره اشددک خاتون که ال دیرا چند بار ب*و*سدد شیموها یرو خاتون
 نماند . یرها مخف دیاز د دیرهام چک یموها

 
 سرگرم بود . لشیپاست یبا بسته  رهام

 
 خان گرفت. یرا به سمت مصطف یکیرا دهان خاتون گذاشت ...  یکی

 
سوزاند ...  یرا م شیکه چشمها یدردنا  ! خنده ا یخنده  کیلبخند زد،  رها

 مسدداریحال ت ینوه داشددت.... حت ی! مادرش ارزو ردیهمان جا بم اسددتخویم
 خواستی. طاقتش طاق شد ، نم شدیرو به ان رو م نیبچه از ا کیهم با وجود 

 خانواده باشد ! نیا یشاهد خوشبخت
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 برگردم ؟! شهیانداخت وگفت: م یرعلیرا در نگاه ام شیچشمها
 
 ؟! کجا ؟! ی: بر دیبا تعجب پرس یرعلیام
 

را و گفت: چ ستادیبلند شد و مقابل رها ا شیاز جا یخان با خونسرد یمصطف
 ! ینخورد تمیهنوز چا ی... حت یدیدخترم ؟! تازه رس یبر
 

 زل زده بود یاشک یدادند.از پشت چشمها یرا انگار داشتند شکنجه م خاتون
 به دهان رها ...

 
 هی! حاال اصددال شددببودم  دهیامشددب رو تو ذهنم چ یا گهیجور د هیمن  دینیبب-

راش که ب سددتین نیامیبن یعنی... ! رهام...  سددتین کردمیکه فکر م یزیاون چ
 بگم ...

 
 خاتون جون ؟! زنهیخانم منو صدا م نیگوش خاتون بلند گفت: چرا ا ریز رهام

 
 ! یبگم حت یچ دونمیرا بست و ارام گفت: نم شیپلکها رها

 
 دیبه برادرم بگ نیخوایکه م ییزهایا زپشددت سددرش امد و گفت: همون چ تایب

 ! دیاول به همسرش بگ
 



 ؟! برادر
 

 ؟! برادرم
 

 گفت. ظیو غل نیواژه را سنگ نیا یتعمد
 
سرش نگاه کرد . ب از شت  شانه به پ ضانه نگاهش نم تایسر  ا رها ، ام کردیمغر
 شیچشددمها ریبود . ز زانیاو شیشددد . لپ ها رهیو پر اخم به صددورتش خ زیت

 ! زدیم ینگاهش هم به قرمز دیسف یبود ! حدقه  ختهیر ملشیگود بود و ر
 
 نداشت ! نیامیبه بن یشباهت چیه
 
 ... یشباهت چیه
 

 نیامینکردن شددباهت با بن دایو پ تایب یشددانه اش امد ، از تماشددا یرو یدسددت
 دست برداشت .

 
. حداقل  یصحبت کن تایبا اناه یو گفت: بهتره بر دیکش یقینفس عم یرعلیام
 ! کنهیبهتر بهت گوش م ینطوری! ا شهیدرست م نیامیبن یور زندگ هی
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پله ها کنار رفت زمزمه کرد :  یهمانطور که از جلو یرعلیکرد و ام یاخم رها
 باال ! در سمت راست ! منیاتاق نش نیاول
 

ست ش ید شالش ک ستش را به نرده گرفت ، اول دیبه  له را باال پ نیو جلو رفت، د
 رفت ...

 
 ... دیسرشانه به عقب چرخ از
 

خان با ارامش  یبا اخم ، مصددطف یرعلی! ام کردندیها نگاهش م دهیادم ند مثل
 نگران ! تایبا حرص... ب ای... خاتون با بغض ... برد

 
ه داشته اش نگ یریش یدندان ها انیم یمار سبز لیکه پاست ینینفر ح کی فقط

 خورد ! نیاش چ یقهوه ا یزد که کنار چشمها شیبرا یبود لبخند
 

 اشنا ... یلیسال اشنا بود ! خ یو خرده ا یس یاندازه  لبخندش
 
ش یپله رو نیرا از اخر شیپا سالن ن شت . موکت ها منیکف  ه کهن یباال گذا

 شدند . یم شیسبب خارش کف پا
 

 . ستادیبود ا رشیکه در مس یاتاق نیاول یبه جلو برداشت ورو به رو یقدم
 



 تقه به در زد. دو
 

س ستگ یک سش را حبس کرد ،د ص نییرا پا رهیجوابش را نداد ، نف  یداداد و به 
 در گوش داد ... ژیغ
 

 را فوت کرد . نفسش
 

را در اغوش گرفته بود و به پنجره نگاه  شیتخت مچاله بود ... زانوها یرو آنا
 . کردیم
 

تش س. د کردیم نیکم رنگ کنار تخت خواب تام ینور اتاق را اباژور مهتاب تنها
 را دست به دست کرد. فشیرا باز کرد و ک شیعرق بود ، پنجه ها سیخ
 
 سر نچرخاند تا نگاهش کند . یحت آنا
 

 زیکه بخوام براش همه چ یباشدد یادم نیتو اول کردمیبه زور گفت : فکر نم رها
 و بگم !

 
صالح کرد : البته بعد از ام یتکان انا شته! بعد از مادرم یرعلیخورد و رها ا  و فر

 و پدرم و عموم و عمو زاده هام !
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 تخت پرت کرد. یرا رو فشیزد و ک یپوزخند

 
 ! کردیهنوز به پنجره نگاه م انا
 

شالش  یفرستاد و کم شیرا پشت گوش ها شی، دستها ستادیمقابل پنجره ا رها
ن و گرد نیشالش را تکان داد تا هوا ب یعرق بود ! کم سیرا باال داد. گردنش خ

 به گردنش بچرخد ... دهیچسب یموها
 

مانطور به ح ه گاه م اطیکه از پنجره  فت: فکر نم کردین ز ا یروز هی کردمیگ
 ته دلم هزارتاحسرت زنده بشه! ی... تو هر خونه ایهر حوض دنید
 
 ... دیسمت آنا چرخ به
 

 رها را داشت ! شیمرده بود اما در قاب چشمها نگاهش
 

 نمیکه بخوام زن برادرم رو بب یبار نیاول کردمیزد و گفت: فکر نم یلبخند رها
 حال و روز باشه ! نیتو ا

 
 برداشت . شیزانو یکاسه  یچانه اش را از رو انا
 



س یپوزخند رها سخته !  سال دنبال  یزد وگفت:  سه  ش یادم هیو که هزار  یبا
 یاب! هرککارتون خو هیگرفته تا  گریباشددن سددخته ! از باز هشیشددب شددترینفر ب

 پدرم بود جذبش هیشددب کمی ی... هرک رفتمیچشددماش سددبز بود به سددمتش م
شق  هی!  شدمیم سر ا هیبار عا ! با هم  دپدرم بو هیشب بیشدم که عج ییایتالیپ

ست کرد باهاش رابطه  یبار نی! همکالسم بود ... اول میهمخونه بود که درخوا
شم ترس شته با بزرگ  یسوئد یخانواده  هیه برادرم رو ! با خودم گفتم نکن دمیدا

جمع کرد  لشددویکرده باشددن ! بهش جواب رد دادم ! صددبح روز بعد تمام وسددا
 ! ومدمیمبلغ بزرگ اجاره خونه که از پسش برنم هیورفت ! من موندم و 

 
فکر کنه باهاش  نهیرو بب یزد و گفت : بده ادم هر مرد چشددم سددبز یلبخند

 داره ! ینسبت
 
 .کردینگاهش م قیدق انا
 
 مرده نبود ! گرید
 
 روح نبود ... یب گرید
 

ستگ رها شالش را دراورد .ح یلبه  یبا خ ست و  ش : تا کردنش گفت نیتخت ن
 چهارسال منتظر امشب بودم ! شوهرت کجا رفت؟!
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 .کردیساکت نگاهش م انا
 

 پخش شوند ! شیرا باز کرد سرش را تکان داد تا موها شیموها پسیکل رها
 
شت ، کم شیران پا یپا انداخت و ارنجش را رو یرو پا شد ، چانه  یگذا خم 

 داد به کف دستش ... هیاش را تک
 
تا االن مثل چهارصددد سددال بهم گذشددت ! اونم درسددت تو  شیچهار سددال پ-

 خواستمیبدم ... ! م میبه زندگ یسر وسامون هیداشتم  میکه واقعا تصم یطیشرا
صال  ازدواج کنم... صداحب خانواده باشدم.... بچه دار بشدم ! فراموش کنم ! ا

سه هم رانیاومده بودم ا سمت هر یکه فراموش کنم ! که باز مثل د نیوا وونه ها 
س لشینرم ! دل یادم شتم ! عرو ستم بود !  نیبهتر یهم دا ست قد هیدو  یمیدو

م کرد ! دعوت شیعروسدد بود ! یکردم !دختر بامعرفت داشیو پ دمشید یکه اتفاق
 شروعه ! هیعدده.  هیصفره ...  هی ینطوریبا خودم گفتم چه خوب... ا

 
 ... دیکش یاه
 
 .کردینگاهش م قیدق آنا
 

 هم گوش بود . شیچشمها یحت



 
س یلبخند رها شه ... رو هی یزد و گفت : تو عرو شت  یصندل هی یگو  هی... پ

 دور بود تنها نشسته بودم ! یلیعروس و داماد خ گاهیگرد که از جا زیم
 
 یدو سدده سدداله بغلش بود رو یپسددربچه  هیمرد جوون خوش قد وباال ! که  هی

ستمال کاغذ یصندل ست ... ! با د ش صورت بچه رو پا  م ین ست و  !  کردید
 ماتش بودم ! مات مات !

 
ا و ب دیرا به سمت خودش کش فشیدرشت آنا انداخت ، ک یبه چشمها ینگاه

 باز کرد .را  پشیحرص ز
 
گفت  دکری، همانطور که به عکس نگاه م دیکش رونیب دیو سف اهیعکس س کی

س شما ! همون موها... همون  ی: انگار پدرم  شده بود ... همون چ سال جوون 
... با ابهت ! چهره اش با  دی! رش دهیقد وباال . به همون اندازه چهار شونه و کش

 !زدیپدرم مو نم
 

 انداخت. آنا یبه پنجه ها ینگاه
 
 ! ندیرنگش را بب یزرشک یناخن ها توانستیهم م دیناز  سف یملحفه  ریز از
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 انا گذاشت . یپنجه ها یرا رو عکس
 

 را فوت کرد وگفت: بازدمش
 
حرف  یخواستم سر حرف و باز کنم ، خواستم صداشو بشنوم... خواستم وقت-
... خواسددتم بهش همون لحظه بگم ... اما فقط  نمیحالت صددورتشددو بب زنهیم

 ...گمیم کیگفتم : مبار  باشه ! تبر
 

 که توقع داشتم تشکر کرد ! یبا همون صالبت یو جد خشک
 
وران د یلباس ارتشدد کیزل زده بود... با  دیوسددف اهیبه عکس سدد میمسددتق انا

. و کاله چپ .. ی نهیس ی، چند ستاره و درجه و مدال رو اهی! کراوات س یپهلو
 ! یارتش

 
 بود ! یدنید یبا لباس ارتش نیامیبود ... بن نیامیبن
 

به پنجره خ یلبخند رها را  یدورتر یبود اما نگاهش جا رهیزد و همانطور که 
 گفت: دییکاو یم
 
 هیاومده بود رفت!  یمن نشددسددت وبعد همون قدر که ناگهان شیپ قهیچند دق-

 ! یبلند نارنج راهنیپ هیدور و برش بود . با  یدختر



 
نداخت و گفت: ز ینگاه نا ا گاه آ  رهی! زوج خ دیومدی... بهم م یبود بایدر ن

شته وام شن  فر شما دو تا بود ... بن دیبود یرعلیکننده ج سم به   نیامی! تمام حوا
با  یکردی... تعارف م یدیرسددیپسددربچه رو بغل کرده بود و توبه مهمونها م هی

! تا بهم  یدیشددنیم کی... تبر یگفتیم کی! تبر یگفتیلبخند خودتو و نسددبتتو م
 هیو ! ت دیدیخندی... غش غش با هم م دیکردیگوش هم پچ پچ م ریز دیفتادیم

!  نیامیتو دهن بن یپر سس گذاشت یکاهو هی... تو  دیبشقاب شامتون رو خورد
س س شه  یدیشد ... تو بهش خند یدور دهنش  ستمال گو  ی... خودت با د

شو پا  کرد شام داد یلب سرت  شام بن بعد ی! به پ صف موز ت هی نیامیاز   یون
شو داد تو رو شب کت شت ... اخر  ش راهنتیپ یدهنت گذا سرت ت یدیپو و . پ

خند و لب یمن نشددسددته بود زیاز م زیچند م یبود ... با فاصددله  دهیبغلت خواب
نه دورت م نیامی! بن یزدیم ثل پروا  ینیری... شدد اوردی! برات اب م دیچرخیم

 یعروس کیک ی... حت یخواست یاورد ! هرچ یاستخو یاورد ... چا یخواست
شته و ام شمه گفت یهم برات اورد ! حت یرعلیفر امه خ یلی: خ یصدات تو گو

 کی: ک یگذاشددت تو دهنت ! گفت کهیت هیداره ! خودش خامه ها رو کنار زد و 
 خودمون خوشمزه تر بود ! یعروس

 
 .گرفتیرنگ بغض م شیصدا
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 ی... همش تو ذهن لعنت ادمهیلبش نشددسددت و گفت: همش  یرو یخی دلبخن
 ! شهیمن هر روز مررو م

 
 ؟! ادتهیتو  ادمهیکه من  یزد و گفت: انقدر یپوزخند

 
 خشک جواب داد : نه ! آنا
 
 حرص گفت: با
 
! تو له  نهیبش زتیسر م ادیب هویکه  یباشه ! تو که گم شده نداشت ادتی دمینبا-

سه ا یله بزن ش ریاز ز یکن دایبهانه پ هی نکهیوا ست فرزند خوند یزبونش بک ه ه
 هشیم یداره ... ! چطور یداره ! چه حس یچه حال یدر  کن یتونینم ی! حت انهی

هم تارموتونو ب هیگفت ممکنه  شباز کرد... به یادم نیهمچ هیسر بحث رو با 
 هی یده ش رونیو یزندگ تونهیتو صورتم ! بزاق شما م دیاصال تف کن ای؟!  دیبد

 ما !ش دیپدرم هست هیچقدر شب گفتمیبهش م یخانواده رو نجات بده ! چطور
 

شباهت یکرد و ادامه داد: وا یمکث ش یعجب  سالگ دی... ببخ و ت یشما تو دو 
 !د؟یحرم گم نشد

 
 نزد ... یحرف آنا
 



 ! دینداشت بگو یزیچ
 

 گفت: یارام یبا صدا رها
 
شبخت نیسخت بود ! به ا- ! به خنده  ومدیبه خنده هاش نم ومد؛ینم یهمه خو

گم شددده تو حرم  ومدینم گورشیو کالس و ف ژی! به پرسددت ومدیتو هم نم یها
برادرم  دومیباشه ... فرزند خونده باشه ! بهش م دهیباشه ! پاش به پرورشگاه رس

 خبر داشته باشه ! ومدیباشه ... اما بهش نم
 
ش یاه شت ! از ه دیک شت ... ب یچیو لب زد: خبر ندا  یخبر بود ! ب یخبر ندا

 شده بود ! بهی... از من ... مادرش... پدرش ! غر یخبر از همه چ
 

ارام  دیتند قلبش هم با تمی! ر شدددیتازه م دیمکث کرد ... نفسددش با هیثان چند
 .گرفتیم
 

 زد ! یطعم الکل را پس م دهانش
 

گاهش چک پنج نفره  ن قاب عکس کو به  فت و   وارید یرو یرا از پنجره گر
 چقدر کم سن و سال بود ! الغر و بلند ... نیامیچرخاند . بن

 

http://www.roman4u.ir/


 و دو سال داشت ! ستیبه زور ب دیشا
 

س کردینگاه م نیامیبن یکه به چهره  همانطور شد ... فرشت یگفت: عرو ه تموم 
ماه عسددل... منم سددفرمو عقب انداختم.  دیرفت ییبا شددما چهارتا یرعلیوام

شحال بودم ... تمام هفته و ماه و  یبه ندرت یا. جز روزهرانیموندم ا بود که خو
 یتمومه ! وقت یتموم شددد ! برگردن همه چ گفتمیخوشددحال بودم ! با خودم م

 وفرشته ! یرعلیام ی... رفتم خونه  دیبرگشت
 

ن بهشو زویاون شبو همه چ رهینم ادمی چوقتیزد و با حرص گفت: ه یپوزخند
نه... اون م که  ته  به فرشدد به ام دونسدددتیگفتم ،  مه رو گفتم!...  یرعلی!  ! ه

 یهر دو ادم نیشباهت ساده است ! ب هی! گفتن  یکنیجفتشون گفتن نه اشتباه م
داد !  حیتوضدد برامهمزاد و دوسدداعت تمام  ی هینظر یرعلیممکنه باشدده ! ...ام

شب یادم هی شهیم یگفتم چطور شبپدر من  هیانقدر  شه اما  و  پدر خودش هیبا
شه ! تو خانواده  شون رنگ یمادر خودش نبا شما خانواده  نی! تو ا هیمن همه چ

م کرد... گفتم منصرف یکرد : به عمش رفته ! هرچ هیتوج یرعلی! ام نهیامیفقط بن
... گفت : باشددده... دو روز بعد زنگ زد ! سگفتم برو بپرس ! از خانوادش بپر

س  یچ ینعی!  یزنیم هیحرف چ نیکرده بودن ! گفتن نه ! ا بود ... جوابش دهیپر
ه مطمئنم کرد ک یرعلی! توهمه ... دروغه ... تهمته ! ام ستیما ن یبچه  نیامیبن
 . منم برگشتم ! ستین ینطوریا

 



 یادم ب هی! گرفتم؟یرو م یک ی قهی رفتمیشد و گفت: م رهیآنا خ ی رهینگاه خ در
ست م یخانواده ا هی ایخبر ؟!  ست هی ایدروغ ؟!  ای گنیکه معلوم نبود را که  یدو

 !!! نیدعوت کرده بود هم شیفقط منو به عروس
 
برگشتم ... اما نتونستم فراموش کنم ! نتونستم از صفر شروک کنم... نتونستم -
شم ! پ الیخیب شو م زدمیبودم... زنگ م ریگیب س یحال کالفه  یرعلی... امدمیپر

. ! قطع کردم.. شددهیتحت فشدداره... فرشددته بچه دار نم مونیگفت : رها ما زندگ
شته  صبر کردم ... دوباره زنگ زدم ... فر سقط کردم ! گفتشش ماه  : دو قلو 

سال بعد زنگ زدم... فرشته خوشحال گفت : حاملم رها ...  کیقطع کردم... 
شه ... گفتم فرشته بر خرهیخونه م ردارهی! ام دم ! اون ا دیبپرس دی! دعا کن جور ب

 میسپریم یاز خاتون و حاج ریبرادر منه ! فرشته گفت : بخدا هر بار که من و ام
رشته قطع دارم! ف یپسرماست! گفتم من دو تا البوم نشون نیامیبن زننیحرف م هی

 کرد ... !
 

 چیکنار چشددمش را پا  کرد وگفت: به خودم که اومدم دو سددال بود ه اشددک
ست خال یچینکرده بودم ! ه یکار بود...  ضی... اما فکرم پر ! مادرم مری... د

! سرمو با کار گرم کردم  شدمیم ضیبود ... خودم داشتم کم کم مر ضیپدرم مر
خودمو لعنت  ار... هزار ب یچینشدددد ! ه یچی... شددبا بهش فکر کردم ... ! ه

 تونستمیم ... نه رونیب امیاز فکرش ب تونستمیرفتم! نه م یکردم چرا به اون عروس
 مگفتی! با خودم م کردمیم یحدس و گمان مسددخره زندگ هیفراموش کنم... با 
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 رانی! سال سوم بود برگشتم ا نهیخب حتما بچشونه ! حتما شباهته ... حتما هم
فت نه اومد ... گ ایفرشددته بچه ات به دن کیرفتم خونه اشددون بهش گفتم : تبر

 ! میدیخونه خر یول
 
 .دادیبا دقت گوش م آنا
 

... ترس و  یزد و گفت: بعد از چهار سددال سددرگردون یخند پر حرصددلب رها
ظار معجزه ... برا به ام نیاخر یاضددطراب و انت ماس کردم بره  یرعلیبار  الت

 یبچه  نیماینشون بدن که من مطمئن بشم بن یسند هی پرسهیوبپرسه ! که اگر م
شم و بنازم خلقت خدا رو که دو تا ادم صرف ب شونه ! که من شبانقد وخود  هیر 

 ! کنهیبهم خلق م
 

 ساکت شد. رها
 
 ارام گفت: خب ؟! آنا
 

حاج اقا باالخره نم پس داد و قبول کرد و  نینگاهش کرد و جواب داد : هم رها
بود ! "حاال که  نی؟! جواب من بعد از چهار سددال ا یگفت : اره ... حاال که چ

 تنخواسیبچه اشون مال خودشون باشه ! م خواستنی... م ستین ی؟!" گله ا یچ
لحظه  نینگه دارن ! تا اخر ونراز و تو دلش خواستنیخبر بمونه ... م یب نیامیبن

شه ... پا شونیزندگ دنیترسی! م شونیزندگ ی ب حقم ! خ زهیهاش بر هینابود ب



شتن ... من م سکوت  ی! ول رمیپذ یدا سال  شد ! چهار  سال وقتم گرفته  چهار
ازم  نخواستینداشتم ! م یوفرشته کار یرعلیبه ام گهیال صبر ... د... چهار س

اه رها ... ما اشددتب یگفتیتو بود رها ... تو درسددت م اکنن که اره حق ب ییدلجو
رو  ونشی! نه دوست خواستمشونینم گهیرها ! اما د میپشت گوش انداخت میکرد

ماه صددبر کردم !چهار سددال بخاطر نگفتن و  کی! چهار سددال و  یچی... نه ه
خاطر ا کی!  رمردیو پ رزنیپ هی یرازدار کهیماه ب نه و  یبرادر هی ن لطف ک
ود فرزند الزم نب گهیثابت کنه! کار من راحت شد ! حداقل د نیامیشو به بنیبرادر

 بود ! دهی! خودش فهم ارمیخونده بودنشو من به روش ب
 
 ؟! ی: چرا زنگ زددیاتاق راه رفت وآنا پرس در طول یبلند شدو کم شیجا از
 
بهش بگم خانواده اش منم ... !  خواسدتمیحرف بزنم! م نیامیبا بن خواسدتمیم-

 ؟! دی! چرا جوابمو ندادد؟یاز شما بپرسم چرا قطع کرد دیمن با
 
 سکوت کرد. آنا
 

 زیهر چ ایتند گفت: قبول ... چند بار در حالت نرمال نبودم ! مسددت بودم  رها
نه  گهید ما بها ماس ت ایبود  نیامیطالق فرزند خونده بودن بن یتو برا ی... ! ا

تا  کنهیکه التماسددش م یادم نیا نهیمن؟! انقدر وجدان نداشدددت که بب یها
! ؟یبامن حرف بزن یومدی... ؟! چرا خودت ن هیتا باهاش حرف بزنه ک نتشیبب
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عالم و  انقدر نکهیقبل از ا خواستمیو بهش بگم ! م قتیحق خواستمیمن فقط م
! همون اندازه  دمشیکه د یادم رو دور بزنم خودم برم بهش بگم ! مثل بار اول

رهاو ازاد باهاش حرف بزنم ... از گم شدنش بگم ... از از دست دادنش ... از 
 رونیو یکه نسبت بهش دارم ! از زندگ یکه نسبت بهش دارم... از عشق ینفرت

 کی یبار جوابمو نداد ! حت کی یپدرم... از مادرم ! حتشدددده امون بگم... از 
 ! یخوایم ی! چ یزنیکلمه نگفت : اصال چرا زنگ م

 
 نداشت ! چکسویه یگفت: حالش خوب نبود ! حوصله  هیبا توج آنا
 
 !کشمیو سه ساله دارم عذاب م یمن بد بود ؟! س یحالش اندازه -
 
 را تکان داد : چرا عذاب ؟! شیلبها انا
 

 . زدیتا اشکش نر دیسرش را عقب کش رها
 
شهد بندازم...  دونمیپوزخند گفت: نم با خبر  یزوار ب ایگردن افتاب دم ظهر م

 ریز یادیبود ز یکه از خاندان قجر یمادرم حسدداس نبود ! دختر دیبا دمی! شددا
سش خوب ن شد ... جوون بود... کم  ستیافتاب موندن وا ! مادرم خون دماغ 

... من  ومدیم اناذ یرتشو تو وضو خونه بشوره ... صداسن و سال ! رفت صو
 یبود ! با کفش ها دهیدار خر نیچ راهنیپ هی! پدرم برام  دمییدو یدور حوض م
 ! دیپاشنه دار سف



 
سک بد ر فشیسمت ک به ش رونیرا ب یختیامد و عرو آن زل  که به ینیو ح دیک

سکمو تو شک گفت: رهام عرو اب حوض انداخت... منم هولش  یزده بود خ
 حوض ! یدادم تو

 
 نینگاه کرد و گفت: با هم شیتخت انداخت و به کف دستها یرا رو عروسک

 دمیی! دو ادمهیاون روز و  یها هیتا االن تک تک ثان یدسددتام! از شددش سددالگ
 ! ستیو سه ساله که ن یمادرم... مادرم که برگشت نبود! االن س شیپ

 
 تخت کنار عروسک نشست . یو لبه  زد یحرص دار پوزخند

 
به هم ریز فت: فکر نکنم  حت بتونم تو رو نیلب گ خودش از گمت  یصددرا

 شدنش حرف بزنم !
 

ه تو گفتن هم سددخته ! چه برسدده ب یبرا یوگفت: حت دیکشدد شیبه گلو یدسددت
 ... نکهیا

 
 ! ترسهیکالمش گفت : م انیم آنا
 
 ؟! یاز چ-
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 از آب ...-
 
 ! گهید ینشونه  هی نمیا-
 
که داره  ینشددونه ا نیبهتر یدونیانداخت و گفت: م یبه صددورت انا نگاه و

 !ه؟یچ
 
 ؟ یچ-
 
شده و ...  نکهیا- سال رهام تو ذهنش ثبت  شده ... دو  سال رهام خطاب  دو 

شته رهام ! اول سم بچه اش رو گذا س نیا س دمیکه ازش پرس یبارکه تو عرو م : ا
 ... مثل پدرم "رهام " و "رهام " گفت ... ! هیپسرتون چ

 
دو سال رهام خطاب شده ... دو سال رهام تو ذهنش ثبت شده و ، اسم  نکهیا-

: اسددم  دمیکه ازش پرسدد یبار که تو عروسدد نیبچه اش رو گذاشددته رهام ! اول
 ... مثل پدرم "رهام " و "رهام " گفت ... ! هیپسرتون چ

 
ست ش رونیب را یکرد و قوط فشیک یتو د  عیما ی، دربش را باز کرد و کم دیک

 را بست . شیکرد. چشمها یدر دهانش خال
 



 چهار زانو نشسته بود! آنا
 

نگاه  نیامیچسددبانده بود و به عکس پدر بن شیها قهیکف دسددتش را به شددق دو
 ! کردیم
 
 مغزش اخطار امد : رهام ... یتو
 

 رفت سمت پسرش... ذهنش
 

 کرد : شوهرش... ! حیتصح مغزش
 

بود ... نه رهام ! رهام پسددرش بود ! اصددال رهام به  نیامیخاطراتش : بن تمام
 کند ... ! شیصدا توانستیامد ! نم ینم نیامیبن
 

 و ابروها ... چشم
 

 ابروها تا چشم... ی فاصله
 

 ابروها... انیم ی فاصله
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 ! ینیب ی غهی... ت یشانیصورت ... ! چانه و پ یاستخوان بند فرم
 
ش چیه نیامیبن ش یوقت لباس ارت ست با لباس ا یبود حاال م دهینپو شتوان  یرت

 راحت تجسمش کند !
 

 انداخت... فشیک یرا تو یبطر رها
 

عکس بلند کرد  ینگاه رها سددرش را از رو ینیبه آنا انداخت ، از سددنگ ینگاه
... 
 
ها جیبود ... گ جیگ ثل ادم  نگ ... خ یتر شدددده بود ! م  کی کردیم الیم

 ! ندکیم تشیدارد که هدا ییموقع است که فقط همراه قصه گو یب یخوابگرد
 

 ! دیخند رها
 
: خنده اش گفت انیو رها م دیکشدد یاسددت ... پوف یدنینوشدد ریکرد ازتاث الیخ

سوال رو هر روز هزار بار از خودم  نی... ا یچی؟! ه شهیم یحاال چ یکنیفکر م
 یخوشبخته... تو هست نجایا نیامی... بن یچی؟! ه شهیم یپرسم ! اخرش چ یم

... 
 

 گرفته شد ... یناگهان شی. صدادیاش کش نهیبه گلو وس یدست



 
 اش اغشته به بغض بودند... یصوت یرا صاف کرد ، اما تارها شیصدا

 
... مادرش هسددت ... پدرش  یجمله اش را گم نکرد وگفت: تو هسددت ی ادامه

 هست .... هم خواهر داره هم برادر ! اون حالش خوبه ...
 

صاف کرد و گفت: ما شیصدا باز نه  ! یچی... ه میندار یزیچ گهیکه د مییرا 
 ! یچی! ه یدرست و حساب یتن سالم ... نه هوش و حواس... نه خاطره 

 
شکها ودتر از که ز دمیختر ترشد ریپ هیرا پا  کرد و با خنده گفت: من که  شیا
خوب ...  یزندگ هیشدددم ! داغ بچه دار شدددن به دلم موند ! داغ  ائسددهیموعدم 

که  یکه سددر پا باشدده ... پدر یمادر هیکنه ...  تیکه حما یبرادر هیآروم ... 
 حداقل بشناستت ! همش دود شد رفت هوا !

 
برادرم  که دنبال یلیاز دال یکی...  تایآناه یدونیو لب زد : م دیکش یقیعم نفس

تم نتونسدد یعنینداشددتم ...  ی! چون من وارث خواسددتمیبود که وارث م نیبودم ا
خودم ! اصال  یانقدر خودخواه باشم که پدر و مادرمو ول کنم و برم دنبال زندگ

 گم کنم ! موداشتم که مبادا بچ نوی؟! ترس ا یا یچه زندگ
 
 دارم نسبت بهش ! ایفوب هی
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شدن  یحت و گفت: دیخند باز سه به ا هیبا گم   نکهیخودکارم من ناراحتم چه بر

باره ! اون وقت چند سدددال د هی دنبالش بگردم ؟!  دیبا گهیبچه رو گم کنم دو
م پدرم بگ شی... برم پ نهیمن هم یزندگ تی؟! نها یکنم ... بعدش چ داشیپ
ار چه ک نجای: ا گهی... مرهام گمی؟! م هیاقا ک نی: ا گهیم قهیرهام ! بعد دو دق نیا
 نیکه مادرم بعد از ا نهیا تشی! نها هیاقا ک نیا گهیپسددرته ... م گمی... م کنهیم

 !خوابهیچند ساعت با ارامش م یماریهمه درد و ب
 

 خوشحال بودم ! یلیاز طالقتون خ لیاوا یدونیرا قورت داد و گفت: م بغضش
با خودم م یچون خودم خوب زندگ حال بودم !  رهام  مگفتینکردم ... خوشدد

ستشیبمونه که پدرش نم رانیا .. خودم و مامان. شیلندن ... پ برمشی... مشنا
 نیبهتر کنم...یرو براش جور م تیموقع نی... بهترمیکنیم یزندگ ییباهم سه تا

دوسال زنده است  یکی تیپزشک مادرم مادرمو جواب کرده! نها ی! ول یزندگ
 مرد ! می... خوشحال

 
 دست رها گذاشت . یورو دیدستش را جلو کش انا
 

 یآنا انداخت و گفت: فکر کنم به اندازه  ی دهیکش یبه انگشت ها ینگاه رها
 ! یشده باش هیتوج یکاف

 
 ! دیبهم شباهت دار یلیربط گفت: خ یب آنا



 
 شد . رهیآنا خ یدر چشمها میمستق رها

 
 ! دیهم هست هیشب یلیواقعا خ-
 

گفت  یگرفته ا یو با صدا دیکش رونیدست انا ب ریحرف دستش را از ز یب رها
 برم ... !شب خوش ... دیبا گهی: د
 
 زد ! رونیو عروسک و عکس را برداشت و از اتاق ب فیک
 
ابل کاناپه مق ینبود ؛ رهام رو تایاز خاتون وب یامد ، خبر یم نییپله ها که پا از

هم  اید. بردخوابش برده بو کردیرا پخش م یشنیمیان ییانتها تراژیکه ت ونیزیتلو
 با تلفن همراهش مشغول بود.

 
صطف سته بود و با ع یخان کنج یم ش سوار بود د ینیب یکه رو ینکین عا اش 

 .خواندیم
 
 بود که متوجه رها شد . یکس نیاول یرعلیام
 
 !؟یبلند شد و گفت: خوب شیجا از
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 و گفت : خوبم ! دیکشد یقینشدسدت . نفس عم نییپله از پا نیسدوم یرو رها

 چرابد باشم؟!
 

صطف سرش را از رو یم ش یخان  ت: گف یکتاب بلند کرد و با لحن ارامش بخ
 دخترم؟! یبمون نجایامشب و ا یخوایم
 

 ...یتعارف سخاوتمندانه ا چه
 

 مانع لبخندش شود . نتوانست
 

 را دوست داشت . رمردینگاه پ محبت
 
و گفت :  سددتادیخان ا یار مصددطفکن یارام یپله بلند شددد . با قدم ها یرو از

سان بزرگوار ست یشما ان س دیه صانه محبت خال هیبچه رو با  هیکه بتونه  ی! ک
 ! هیسن ساپورت کنه ... ادم بزرگ نیبزرگ کنه ... تا ا

 
امد، پشددت  رونیب سیخ یاتاق باز شددد خاتون با چادر نماز و چشددمها درب

 ... تایسرش هم ب
 

 .ستادیا اتاق را بست و هاج و واج درب



 
 به رها انداخت و گفت : تموم شد دخترم؟! یپر استفهام نگاه خاتون

 
خاتون رو یسددر رها کان داد و  بت ت مت مث فت:  یبه عال بل وا رفت و گ م

 نه ؟! ستنین رانیمادرتون ا
 
 نه...!-
 

 ه ؟!بره ن رانیاز ا دیو مجبور کن نیامیبن نیخوایبا اضطراب گفت : م خاتون
 

 ماتش برد . "مجبور" ! رها
 

 خان با اعتراض گفت: افاق خاتون ... یمصطف
 

 گفت : واسه چند روز؟! هیبا گر خاتون
 

 نداد. یجواب رها
 
ا لب زد: مامان تو رو خد شیماساژ شانه ها نیو ح ستادیپشت سر خاتون ا تایب

... 
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 ی خانواده شیپ دشیببر نیخوایو سدده سددال م یگفت : قد سدد هیبا گر خاتون

 خودتون ؟!
 

 فشرد ! یهم م یرا رو شیلبها رها
 

 خان کالفه گفت: افاق بس کن ! یمصطف
 
و سدده سددال  ی! ما سدد رنیگیدارن بچمو ازم م یدسددت یو بس کنم ! دسددت یچ-

ش ستش  شتریخودم ب ی... از بچه ها می... خون و دل خورد میدیزحمت ک دو
کنم و بگم بسددالمت ؟! بگم  مشیتقد یهمه سددال دو دسددت نیداشددتم ! بعد ا

 خداحافظ پسرم ؟!
 

در حال مذاب  شی... تک تک سددلولها سددوختیسدداکت بود.ته حلقش م رها
 شدن بودند !

 
صطف شد و کنار رها ا یصندل یخان از رو یم  وگفت : دخترم مبادا ستادیبلند 

 ! یریبه دل بگ
 

 ؟! یونممکنه منو برس یرعلیاب دهانش را قورت داد و ارام گفت : ام رها
 



 ماند. شیخان سرجا یکه با اشاره مصطف دیایخواست جلو ب یرعلیام
 

 . زدیخودش هق م یارام برا خاتون
 

 دخترم؟! ینیبرادرتو بب یبمون یخوایخان مصر گفت: نم یمصطف
 

 شد . رهیخان خ یبه صورت مصطف رها
 

 دار شد ! دیخاتون تشد یها هق
 

 از وقتش گذشته ... ! گهیگفت: فکر کنم امشب د یبه ارام رها
 
 قدمت سر چشم! یبمون یلیاگر ما-
 

 ... ی:حاج دینال خاتون
 

صطف . خودش .. ستیبچه ن نیامیتوجه به خاتون گفت: دخترم بن یخان ب یم
 پدره ... حتما حال منو مادرشو ... هی

 
 ! فهمهیکرد و گفت: حال من پدرخونده و خاتون مادر خونده اشو م یمکث
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 ... یکرد : من مادر خونده نبودم حاج مات ناله خاتون

 
... هر  زاشی... و طشیسددفرش... بل یخان با صددالبت گفت: برا یمصددطف

 دارم. یالزم باشه برم یقدم
 

شت خاتون س یم صدا دیاش کوب نهیبه   دی. دار.. یبلند گفت: نگو حاج یو با 
 . بس کن تورو خدا ... دیزنیم شمیات
 

صطف شه ! ام دونمیخان ارام تر گفت: م یم ته برام گف یرعلیاحوال پدرت ناخو
 خواهرش هم ... یبرا تونمیکردم ... م یپدر نیامیبن ی... همون قدر که برا

 
 . زدیزار م خاتون

 
 بس کن ! دمیقسم م دتیهاش گفت: تو رو جان برادر شه هیگر انیم
 

ت هسدد یتوجه به خاتون گفت: نگران نباش دخترم ... هرچ یخان ب یمصددطف
 باشه ... رو منم حساب کن ! یهرچ

 
اشددک کنار چشددمش را گرفت و گفت: ممنون ! حرفاتون قوت قلب بود !  رها

 ... ادیز یلیخ



 
 ! کنمینم غیباشه در یزد و گفت: هر کمک یخان لبخند یمصطف

 
 تکان داد و به سمت خاتون که مچاله شده بود رفت . یسر رها

 
 از دست دادن ندارم ! یبرا یزیگفت: من چ تینشست و با قاطع کنارش

 
ند ن خاتون گاهش کرد . اشددکش ب مدهین قل هق هق هم  ا حدا ما  بود ا

دختر بشنود که قصد  نیاز دهان ا خواستیگوش بدهد... م خواستی.مکردینم
 را پاره کند و بردارد ببرد ! شانیندارد زندگ

 
 ! دیاز دست بد ستیرو قرار ن یزیخشک لب زد : شما هم چ رها

 
 نگاهش قرارگرفت. خاتون

 
 قرار گرفت... نهیهم در س قلبش

 
 کرد و ادامه داد : یمکث رها
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ه سال و س یکه س رمیرو بگ یادم ومدمی... ن رمیرو پس بگ نیامیبن ومدمیمن ن -
ستش دادم ... ! االن من براش  شیپ  یام... مادرم .. پدرم... همه  بهیغر هیاز د

! اون تو قاب عکس شددماسددت ... با  هفیکث یشددوخ هیاون  یمن برا یخانواده 
 !دهیکرده ... نفس کش یشما خاطره داره ... با شما زندگ

 
 نفس قطع بشه ! نیا ستین قرارم

 
 وامخیرا با پشددت دسددت پا  کرد و گفت :نم دیگونه اش چک یکه رو یاشددک

ما ن یزیچ مال  حت ... بن التونی! خ رمیرو ازتون بگ سدددتیکه   نیامیرا
واسه اروم کردن  یازدست دادم ! حت یپسرشماست ...! من برادرم و تو دوسالگ

که تو اون سددال ... که تو دو تا چهار  دمیدل خودم و مادرم هزار تا قبر بچه رو د
شده بودند ... حت یسالگ ست نبش قبر بچه ها یفوت  ش یب یدرخوا ون نام ون

س شد ... ! ک شهد و کردم اما ن ... !  شهینم یزیحاال هم چ جوابمو نداد ...! یم
اما انگار  کترهیاز شددما کوچ ی... فقط مادر من که حداقل پونزده سددال یچیه
سال  یس پسرش نهیکه بب نیهم ل! حداق شهیاروم م کمیسال شکسته تره  ستیب

ما بسه !  یبرا نی... درس خونده ! سالمه ... ! همدهیخوب خورده... خوب پوش
 !زنهیرو صدددا م تایبار منو رها صدددا بزنه ! همون قدر مهربون که ب هیکه  نیهم
مم ! پدر هیلحن مردونه بگه مامان ... کاف هیبار به مادرم با  هیما بسدده ...  یبرا

ما فقط واسدده اروم کردن  کیکوچ یارزوها نی! ا سددتیاطرافش ن هاصددال متوج
 دل خودمونه !

 



شکها با ست دوباره ا شت د ما هم  یبرا نیامیگفت: خانم بنرا پا  کرد و شیپ
ما  دیو دوستش داشت نشیشما داشت یاز شما ... نه ... ول شتریب گمی! نم زهیعز

 !میو عاشقش بود مینداشت
 

... مادرم  تشنیمادرم بب ادیگفت : فقط ب یگرفته ا یرا برگرداند و با صدا شیرو
صال خوب ن ستیخوب ن سه  یروز فقط ! حت یس ی.... اندازه  ستی! ا شده 

 و سه روز نشه ! یاز س شتری... بدمیروز ! قول م
 

!  میاصددال بهش محبت نکن دمیشددد و گفت :قول م رهیخاتون خ یچشددمها در
ه دلشددو بزنه! ک ایکه محبت شددما رو فراموش کنه  میکنیاصددال بهش محبت نم

شا زنهینم صال  شه ... ما  دی... ! ا شته با ست ندا ساواک هیما رو دو  یخانواده 
تو  روها  یلی! پدر من خون خ مینداشددت یخوشدد ی... گذشددته  میبود یپهلو

.. نگرش . خیتار اسیحداقل پنجاه تا مطلب نوشته ... ق نیامیکرد ... ! بن شهیش
! من همه اشددو خوندم ! قضدداوتش ...  یپهلو رانیسددابق ... ا یحکومت ها

 نداره ... یشباهت چی! ه ستیمن هم سو ن ی... فکرش... با خانواده  دگاهشید
 فقط ظاهرشه ...

 
!  میما هم دوسددتش دار نایا یبا همه ا یدهانش را قورت داد و گفت: ول اب

! خوش به حال شما ...  میکن یکه قسمت ما نشد باهاش زندگ میمتاسف یلیخ

http://www.roman4u.ir/


ش نیمن تو ا شدم... وا فتهیمدت کم  س یاش  شما که  سال باهاش  یبه حال 
 ... دیباش شیشما مادر اصل دمی... ! بخدا قول م دیکرد یزندگ

 
 ...شیکبود بود گفت: شما خواهر اصل هیکه صورتش از گر تایرو به ب و
 

 ! یبود گفت: برادرم که نداره ... شما تنها برادرش نییکه سرش پا ایبه برد رو
 

اشددکش را پا  کرد و رها لب زد : اصددال خوش به حال شددما ... من که  ایبرد
خواهر بودن  دونمیبرادر باشددم ! اصددال نم هیخواهر بزرگ  سددتمیاصددال بلد ن

 ... !هی! برادر داشتن چطورهیچطور
 
 یلیخ بیزد و گفت: رق یاشددک نگاه کرد و لبخند تلخ یرا از پشددت پرده  تایب

 هیطعم داشددتن  نیامیسددخت دارم ! بن بیرق هیبده ... ... من  یلیبده ... خ
 ... ! من کارم سخته ! دهیخواهر برادر خوب و چش

 
 صورتش گرفت وبه هق هق افتاد... یرا جلو شیدستها

 
 اش فشرد . نهیس یبه سمتش امد و بغلش کرد و سرش را تو تایب

 
 به سددمتش امد و تایصددورتش گرفت وبه هق هق افتاد...ب یرا جلو شیدسددتها

 اش فشرد . نهیس یبغلش کرد و سرش را تو



 
 .سرش گذاشت .. یرا پشت رها حلقه کرد و سرش را رو دستش

 
 باز بود و رها ، انگاررها شده بود ... اغوشش

 
 النه کرده بود و قصد رفتن نداشت ... شیشانه ها یکه رو یبار از
 

 دادن خالص شده بود ... یاز کول حاال
 

 شده بود ! رها
 

 امده بود ! نییخودش پا بار
 

 ... ! یمیکهنه و قد یخانه  نیهم در
 

 کرد ... هیگر
 
ندازه  یب ندازه ، ا مه  یا نبود در  چکسیکه بغض کرده بود و ه ییروزها یه

ست چیکرد! ... ه هیکند، گر هیبغلش گر محرم نبود ... انقدر محرم نبود که  یدو
 غرروش را کنار بگذارد و زار بزند !
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 !کند ؟ دایپ خواستیم یرا در اغوش چه کس یکیو انقدر نزد یبگیغر انقدر

 
پدرش مسکوت ... همه  یبود و جلومادرش خود دار  یکه جلو ییسالها تمام
فربه که با  مهیدختر ن نیکند ... ! در اغوش هم یجا خال نیهم خواسدددتیرا م

 اش شده بود مامن ارامش ...! نهیو حاالس کردیاخم نگاهش م
 

بود  دهیبود و راه رفته بود و جنب دهینفس کش نیامیبن شیخانه که هرجا نیهم در
... 
 

گرفت.  ی... تنش هم رخوت خاصدیخال شیخفه شدد ... گلو شیهق ها هق
 خسته نبود ...

 
نه  نیا ند ... نم شیوارهاید گرید یمیقد یخا ثل خوره نبود ند ...  یم خورد

 نگران نبود ... گریزدند ... د یصدا به جانش لطمه نم یوار ب انهیمور
 

 بود ! خوب شد ! خوب
 
شدهیس شکها ر شور ا سبو افتهیکه به دهانش راه  ییبود از طعم   هیگر ریدند ... 

 کرده بود!
 



 ...ریس ریس
 
 که بفرما زده بود سرش را بلند کرد . یمردانه ا یصدا با
 

 اورده بود ... شیاب برا وانیل کی ایبرد
 
 
 
 
 

 . گذاشت زیم یرا رو وانیلبخند زد و ل ایبه تشکر بود . برد ختهیام نگاهش
 
چشدمها و حال زار و رنگ و  یگود رفتگ یان سدمت رها نشدسدت. با همه  آنا
 امده بود کنار رها نشسته بود ! شیرو
 

 زد ... لبخند
 

 لبخندش را داد . جواب
 

 گذاشت ... شیرا انا جلو یکاغذ دستمال
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 .دیمال یرا م شیشانه ها تایرا برداشت ... ب وانیل خاتون

 
 برسد ... ! یوقت در خانه شان انقدر شلوغ نبود که هرکس به داد کس چیه
 

 ! ردیرا بگ ینبود دست کس یاگر هم شلوغ بود کس یحت
 

 وانیل یو دو حبه قند تو دیکشدد رونیرا از انگشددتش ب شیانگشددترطال خاتون
 ادیحالت جا ب کمیگفت: بخور  زدیرا هم م اتیانداخت و همانطور که محتو

 مادر ...
 

 ... دیگفتن خاتون چسب مادر
 

 ... تایدر اغوش ب شیکردن ها هیگر ی اندازه
 

 آمدن آنا ... ی اندازه
 

 را گرفته بودند ... وانیکه دور ل یسرد اب یبخارها ی اندازه
 

 زد و گفت: ممنون . یلبخند
 



ش یکم ساعت مچ نیریاز اب  شته بود  ازدهیافتاد . از  یخورد . نگاهش به  گذ
 خانه مانده بود... ! نیسه ساعت در ا ی... اندازه 

 
 ... یساعت کش دار و طوالن سه
 

 بود ! امدهیکه اصال به نظرش ن یساعت سه
 

 هی گفت: مادر ایرو به برد یدسددتش گرفت و با نگران یدسددت رها را تو خاتون
 کجا مونده ... نیامیبن نیزنگ بزن بب

 
 االن زنگ زدم ... گفت تو راهم .-
 

.  دادیداد ب یزد و گفت: ا شیزانو یمرتبه رو کیراحت شددد و  الشیخ خاتون
 ؟! یمادر تو شام خورده بود

 
 ... دیخند رها

 
 هم ... تایب

 
 هم ... آنا
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 ... ایبرد بعد

 
 ...یعل ریام
 

 خان ... یمصطف
 

"پدرخوانده و مادر خوانده و فرزند  گریشددد ، د بیترک شددانیخنده ها یصدددا
 نداشت ... یخوانده " معن

 
 شدیم قیبا هم تلف شانیخنده ها ی، وقت شدیدر هم مخلوط م شانیصدا یوقت
... 
 

 کنار هم باشند ... توانستندیم یبگیبا تمام غر یوقت
 

س چه ستیم یک شت همه  کیبفهمد  خوا سبت ها م ی"خوانده " پ ش ین  ندین
! ... 

 
 نا خوانده "...! یخوانده  کی"

 
 پانزدهم: فصل



 
**************************** 

 
 هم که نخورد ! یچیرها را برداشت و گفت: ه ی وهیم یدست شیپ خاتون

 
گذاشددت و خاتون با  یمورد نظرش نشددانه ا یصددفحه  یخان ال یمصددطف

 . میداشتینگهش م دیخودش بلند گفت: با
 
 نخورده رفتن! یچیرا هم برداشت و باز گفت: ه یرعلیام یدست شیپ و
 

. انیت نبود بکاناپه لم داد و گفت: تو که به دل یزد و رو یخان لبخند یمصطف
 که رفتن؟! یحاال ناراحت

 
سددر پ نی. ا دیند نمیامیطفل معصددوم بن یمن کجا به دلم نبود ... تازه دختره -

صال تا ا شد ... برد نیا ساعت دوازده  ست ؟!   گهیزنگ د هیمادر  ایموقع کجا
 بهش بزن...

 
 زنگ بزنم؟! یخوایو گفت: مامان پشت فرمونه . م دیکش یا ازهیخم ایبرد

 
 گفت و جواب داد: نه مادر زنگ نزن خطرناکه . یخا  برسرم خاتون
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 گل از گلش شکفت و گفت: باالخره اومد. اطیبسته شدن درب ح یصدا با
 

 به روش یچیه چکسیها ... ه یبهش نگ یچیخان با تذکر گفت: ه یمصطف
 بهش بگه ! دونهیدختره هرجور که خودش صالح م دی! بذار ارهین

 
 گفت: شازده ... ایخان رو به برد یداد و مصطفتکان  یسر تایب

 
 بله؟!-
 
 گفتم؟ یچ یدیشن-
 
 چشم...-
 
 دستت باشه ! یگوش-
 
 ! یرو به آنا مهربان گفت: تو ازاد و
 
آنا پوسددت گرفت و  یرا برداشددت و برا یخان موز یزد و مصددطف یلبخند انا

 چشمات گود افتاده. ری.ز یریجون بگ کمیبخور بابا جون  نویگفت: ا
 



 ؟! یگفت: واه پس من چ یبا حسود تایب
 
 تعارف زد. تایموزش را نصف کرد و به ب آنا
 

موز  یبود گفت: نصف شب نیامیدر منتظر بن یبا اخم همانطور که جلو خاتون
 ! شهیم نیسر دلتون سنگ دینخور

 
داخل که شد خاتون جلو رفت و دست دور گردنش انداخت . وادارش  نیامیبن

 یو گفت: خوش اومد دیرا ب*و*سدد شیکرد تا خم شددود و باالخره گونه ها
شب ب یکرد ریمادر... چقدرد ساعت هفت  ...  یرونی؟ دلم هزارراه رفت... از 

! 
 
 شوکه ماند . نیامیبن
 

تو  ایر ... بماد اتویت و گفت: بزد درب را بس یلبخند نیامیبن ی افهیاز ق خاتون
 کن... فی... تعریکجا بود نمیبب
 
 مادر ؟! هیچ نیرا از دستش گرفت و گفت : ا فشیک
 
 خاتون ! گهیدسته گل را جلو گرفت وگفت: گله د نیامیبن

http://www.roman4u.ir/


 
م ه یبه آنا انداخت و گفت: مبارکه صدداحبش... چه گل قشددنگ ینگاه خاتون

 هست . برو زود بده دست صاحبش بذارم تو گلدون .
 
رم و شیخاتون انداخت. چشمها ی دهیبه سر و صورت رنگ پر ینگاه نیامیبن

 کرده بود...
 

 هم ... تایب یچشمها
 

 رنگ ... یآنا همانطور گود بود .... همانطور ب یچشمها
 
 خان سالم داد. یجلو رفت و به مصطف یارام به
 

 کرد. هم سالم ایبرد
 

 ؟ی: خوبدیبه آنا گل را گرفت و ارام پرس رو
 
 ...یزد و گفت: مرس یلبخند محو انا
 
 !؟یخوب-
 



 . یقشنگ یباز گفت: چه گل ها انا
 
 !؟یمصر گفت: خوب نیامیبن
 
 منه؟! ی: برادیپرس انا
 
 !؟یکه سرش را تکان داد گفت: خوب ینیح نیامیبن
 
رها بود انداخت و گفت:  یکه همرنگ چشمها نیامیبن یبه چشمها ینگاه انا

 خوبم !
 
 بود... دهینشست . رهام خواب یمبل یتکان داد و رو یسر نیامیبن
 

ستش شد و رو یساق پا یرا رو د شت ،خم  س یرهام گذا .  دیلپش را ب*و*
برداشت و لب ولوچه اش را ارام  بشیاز ج یاب دهانش راه افتاده بود ، دستمال

 خورد . یکانپا  کرد که رهام ت
 
 .دیلبش را گز نیامیبن
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ش یهنوز خواب بود ، نفس راحت رهام شمش به گل ها تایو رو به ب دیک  یکه چ
 !؟یینجایآنا بود گفت: تو که باز ا

 
 بهتر ؟! نجایزد وگفت: واه داداش . کجا از ا یلبخند تایب

 
 ؟! یجلو امد و گفت: مادر شام خورد خاتون

 
 ! یچینه خاتون . ه-
 

 نی. ا رمیبم یبرداشت و گفت: اله یکیرهام  لیپاست یخم شد ا زبسته  خاتون
 ... کهی! الست یدیبراش خر هیچ نیخورد شام نخورد . مادر ا نویبچمم انقدر ا

 
 اتون !خ یچقدر دوست ندار نمیبیبه خاتون انداخت و گفت: م ینگاه نیامیبن
 
 بچه به زور گذاشت دهنم ... نیا-
 
 . دیخند آنا
 
 حواسش به آنا رفت. نیامیبن
 
 ! ی.تو خودت االن برداشت دهیبا کل کل گفت : مامان بچه که خواب تایب



 
 برداشتم؟! یبا غرغر گفت: ک خاتون

 
ضددرر  لی. پاسددت دارهیبرم رهیم یزبونش ه ریبا خنده گفت: مزه اش رفته ز ایبرد

 داره !
 
مثل  رگینبود اما خوب بود . حداقل د یشگیهم ی. اناکردیبه انا نگاه م نیامیبن

 . کردیمرده ها رفتار نم
 
 ؟! یچشم دوخت و گفت: کجا بود نیامیبن ی رهیخ یدر چشمها انا
 

شانه  نیآنا مهم بود تا ا یهنوز برا نکهیزد ... ا لبخند ست ن  یبخو یموقع کجا
 بود !

 
 .گمیبعدا برات م-
 
 : پدرم ؟!دیارام پرس انا
 
 رسوندمش خونه .-
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 !د؟یموقع با هم بود نیتا ا-
 
 . گمیمفصله .بعدا برات م انشیتکان داد و گفت: جر یسر نیامیبن
 
 اخم کرد. انا
 
 رح بخش.مطب دکتر ف می. با پدرت رفت فتادهین یارام گفت: اتفاق مهم نیامیبن
 
 اخمش باز شد. آنا
 
 مکی. میبه خونه من زد یسددر هیزد و گفت: بعدش هم با هم  یلبخند نیامیبن

تا  دیشدددا میبود ... احتمال داد ختهیبهم ر پدرت لطف کرد  باشددده !  دزد زده 
شکا میهمراه یکالنتر شکا تیکرد...  ش کمی!  یسینو تیو  عدم . ب دیطول ک

 پدرتو رسوندم !
 
 ارام شد . آنا
 
 حس کند... توانستیم نیامیبن
 
 هم بردن ؟! یزیخونه رو دزد زده؟! چ-
 



نشددون نداده بود ...  یزیهم چ یداریسددرا نی. دورببود  ختهینه ... فقط بهم ر-
 !یکالنتر میبر میگرفت میتصم

 
 گفت: انگار رابطه ات با پدرم خوب شده ! یتکان داد و با لبخند کج یسر آنا
 
ش یهوم نیامیبن شت دیک ر ... اما امروز د میو گفت: چرا که نه ! اختالف نظر دا

 !میموضوک اتفاق نظر داشت هیمورد 
 
د: لب ز دیکشیو قرمز ش را بو م یزرد و صورت یهمانطور که دسته گل رزها انا
 !؟یچ
 
رمان تو د یبرا یمناسددب سی. دکتر فرح بخش کمیپزشددکتو عوض کن نکهیا-
 .ستین

 
 زد و گفت: چه خوب. یلبخند آنا
 
اغ غذاتو د ایبلند شدددد ، خاتون بلند گفت: مادر ب شیاز جا یبه ارام نیامیبن

 کردم.
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 فسددنجون خاتون یقرار گرفت . بو زیبلند شدددد ، پشدددت م شیاز جا نیامیبن
 به دهانش گذاشت . یبود ، قاشق یستودن

 
 وقته ! ریگذاشت و گفت: مادر کم بخور د زیم یپارچ دوغ را رو خاتون

 
شتیم وانیل زیم یرو نیامیبن شد بل شی،خاتون فراموش کرده بود ، از جا گ ند 

 زد : نه مادر اونو برندار. غیشت که خاتون جرا بردا یوانیل نکیس ی... از تو
 
 خان وارد اشپزخانه شدند . یو مصطف ایو آنا و برد تایخاتون ب غیج یصدا با
 
 شوکه گفت: چرا اخه ؟! نیامیبن
 

 ... فهیکث وانیجلو رفت و گفت: اون ل خاتون
 
 خب... شورمشیزد و گفت: م یلبخند نیامیبن
 

 شده ! یکرد و گفت: حاال گفتم چ یخان از واکنش خاتون اخم یمصطف
 

 بندازمش دور... ! دی! با خورهیارام گفت: مادر اون به درد شستن نم خاتون
 
 خنده اش جمع شد ... نیامیبن



 
 که ماتشان برده بود انداخت . تایبه صورت انا و ب ینگاه دیترد با
 

 ! کردیخان نگران نگاه م یو مصطف دیگزیلبش را م ایبرد
 

 ! خورهیبه درد نم گهید وانیفت : مادر اون لباز گ خاتون
 
الکل  یبو ! دادیم یتند یاش گرفت .بو ینیب یجلو اطیرا با احت وانیل نیامیبن
! 

 
 باال رفت! شیابرو یتا کی

 
افاق خاتون  هیو حاج عیبد یحاج مصطف یجرات کرده بود در خانه  یکس چه
ود و امده ب یبزند ؟! قبحش را بشکند ! چه کس یعمل نیدست به چن یمانیسل

 وانیسر و صدا ل یخان دم نزده بود و خاتون ب یبود و رفته بود و مصطف دهینوش
 اش گذاشته بود ! ییظرفشو نکیس یرا تو

 
 تر شده بود و... یعیطب انا
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 زنده اش یکرده بود ؟! کسدد شیتوجه ی! کسدد رفتیم یرو به نرمال واکنشددش
 کرده بود ؟!

 
 است ؟! عقلیکه مست ال یسک
 

 بود! یانداخت. دهانه اش رنگ وانیبه ل ینگاه دوباره
 

 مانده بود! وانیل یزن رو یلبها رنگ
 

 یزده  پوسته یرنگ آنا بو د.... نه رنگ لبها یب ینه رنگ لبها وانیل یلبه  رنگ
 !شدیکه پماد آ . د از دستش جدا نم تایب

 
 زن لب زده بود ! کیرا  وانیل نیا

 
 بود ! دهیزن نوش کی

 
 بود ... نجایزن ا کی

 
 خوب بود ! آنا
 



خاتون را خوب م وانیل نیا فاق  ختینجس بود و ا نا فتی! سددرش م شدد  ر
 خانه بماند و حاال ... نیدر ا وانیل نیا گذاشتینم
 
 بود! ییظرفشو نکیس یتو
 
 به قولش وفا کرد ...! یرعلیبه آنا زد و گفت: پس ام یشخندین

 
 نشست. یصندل یانداخت ، با ارامش رو نکیس یرا تو وانیل

 
 ! شنومیگفت : م هیحاش یرا کش نداد و پر صالبت ب سکوتش

 
 ! شنومیگفت : م هیحاش یرا کش نداد و پر صالبت ب سکوتش

 
 نگفت. یزیچ یکس

 
 شهیم دایباالخره سرو کله اش پ دونستمی! م ادیم دونستمیتلخ گفت : م نیامیبن

 ! انگار به نفعش هم شد ادیامشب ب نی! انتظار نداشتم به حرفم گوش بده وهم
 حرف بزنه؟ ستیقرار ن یکه من نباشم ! خب... کس
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: لب گفت ریکرد و با حرص ز بشیج یسکوت جمع کالفه شد و دست تو از
 من ؟! ایشماست  قیرف یرعلیام
 
 !مهیدوازده و ن ، خاتون با هول گفت: مادر ساعت گرفتیکه شماره م ینیح
 
 تازه سر شب امثال منه مادر !-
 
 گرفت و تماس نیامیرا از دست بن یبه خودش جرات داد و جلو رفت ، گوش انا

 را قطع کرد .
 

 را فرستاد . ایو برد تایب یخان با اشاره ا یمصطف
 

خان ارنج خاتون را گرفت و وادارش کرد  ی؛ مصددطف کردینگران نگاه م خاتون
 برود . رونیاز اشپزخانه ب

 
 ختیبرنجش ر یاز ظرف خورشت فسنجان رو ینشست و کم نیامیبن اناکنار

 کرد . خیو گفت: شامت 
 
 نه؟! یایدرم گرانیپشت د گهیلب زد : حاال د یکفر نیامیبن
 
 با ارامش گفت: امشب نه . بخاطر من ... آنا



 
 وردخی. حرص م خوردیکه حرص م شهیرگش متورم شده بود ، مثل هم نیامیبن

 .زدیهم نم شیلب به غذا یحت گری... د گفتینم یزیو چ
 
 وگفت : دو قاشق بخور... دیبشقاب را جلوتر کش انا
 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 
 نگه داشت و گفت: بخاطر من . نیامیدهان بن یقاشق را پر کرد و جلو انا
 
! ؟یشددد و گفت: بخاطر تو خودمو بزنم به نفهم رهیدر صددورت انا خ نیامیبن

 ببندم؟! یبخاطر تو چشممو رو همه چ
 
 مگه من کم کردم بخاطر تو ؟!-
 
هاتو تودلت ر دیکشدد یپوف نیامیبن نا ارام گفت: مگه تو کم گفته  و  یختیو آ

 خبر باش ! یب گهیروز د هی ی؟! اندازه  نیامی! هان بن ینگفت
 
مه ه نیهوا روشددن بشدده ... تو ا یو گفت: فقط تا صددبح... تا وقت دیکشدد یاه

 !شه؟یم ی! چ میشبم ما نگ نی... ا ینگفت
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 !یخوایم نوی؟!ا یکن یتالف یخوایحاال م-
 
 .خوامینه ... نم-
 
 آنا ؟! یخوایم یپس چ-
 

 .دیلرز شیصدا
 
 ...یشامتو بخور خوامیفقط م -
 

 ...دیلرز یهم م شیچشمها
 
 ... میبرگردم سرزندگ خوامیگفت: فقط م یاز ته چاه یصدا با
 

لب زد : فقط م بغض نه  خوامیکرد و  ندگ یتو خو باشددم... سددر ز  یخودم 
شم... خمیخودم... مثل قد شته با سترس هام  المی.... تو رو دا شه... ا راحت با

.. خستم . یستیزنا باشه ... خسته شدم انقدر فکر کردم ندارمت ... ن یمثل باق
... 
 



 خوامیصددورتش گذاشددت و گفت: خسددتم فقط.... م یلرزانش را رو یدسددتها
 درست بشه ! یهمه چ خوامی... میدوباره دوستم داشته باش خوامیبرگردم ! م

 
...  یدوسدتم داشدته باشد خوامیدسدت انا را گرفت و آنا خفه هق زد : م نیامیبن
 ؟! یگیدوست دارم ... چرا نم یبگ خوامیم
 
! ؟یگیانا را با دسددت خودش پا  کرد و انا باز گفت: چرا نم یاشددکها نیامیبن

... اگر  نجایا یاری... چرا منو میسددرم ی؟ چرا از صددبح باال یخریچرا گل م
با یگیچرا نم یدوسددتم دار کهیهمش از ا دی... کاریا ن بفهمم  یوبرام کرد ن

 نه؟! ای یدوستم دار
 
 دوست دارم !-
 
 خستم ... ... با خودش زمزمه کرد : دینشن انا
 
 دوست دارم !-
 

از  شیمردمک چشددمها یرا سددخت باال اورد ... فلج شددده بود . حت سددرش
 ! خوردیتکان نم نیامیصورت بن
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 بود؟! ینگفت. باز خوابگرد یزیچ
 
 دوست دارم . یلیباز گفت: دوست دارم آنا ! خ نیامیبن
 
 اعتماد نداشت ! شیماند ... به گوشها آنا
 
 یکنیکر مف ی! چ نمتیدوباره با حال صبح بب خوامیکالفه گفت: من نم نیامیبن

 راجع به من ؟!
 
 الل شده بود . آنا
 
شت م نیامیبن ستها زیاز پ شد و د : منم فرو کرد وگفت بشیج یرا تو شیبلند 

 ...میخودمون باش یدوست دارم تو خونه 
 

خودمون  ی شدداممونو تو خونه خوامیامد بشددقاب را حرکت داد و گفت: م جلو
 ! یباشه ... تو خوب باش تیبرگردم سرکارم... پسرم تو امن خوامی! م میبخور

 
 و قلدرانه گفت: متحکم

 
 آنا من دوست دارم ...-
 



 قدرت تکلم نداشت. آنا
 
ست تو نیامیبن شدم... ! از ا شیموها ید سته  مه ه نیفرو کرد و گفت: منم خ

 اتفاق پشت سر هم خسته شدم !
 
 انا من دوست دارم ...-
 
تواند برود... تا هرجا  یکه م ییاشددکش را پا  نکرد ... اجازه داد تا هرجا انا

 . خواهدیکه دلش م
 
 هیبا  بهیشدددن غر ایدن یاشددفته گفت: آنا من دوسددت دارم. اگر همه  نیامیبن

مشت راز و نگفته ... تو الاقل با من رو باش آنا ! حداقل اگر همه شدن ناخونده 
 تو خونده باش !

 
شددد و  رهیآنا خ یدر چشددمها میگذاشددت و مسددتق زیم یرا رو شیدسددتها کف

ست دارم... خ ست دارم ! از وقت یلیگفت: دو ست د شتریب یستین یدو ارم ! دو
ست طالقتو د یاز وقت ست دارم... االن از هم شتریب دمیدرخوا  ترشیب شهیدو

 دوست دارم...
 
 حلقه کرد... نیامیور گردن بنرا د شیو دستها دیپر شیاز جا انا
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ها قه شدددد، گردنش را کم نیامیبن یدسددت  یخم کرد واز ال یدور کمرش حل

 گوشش باز لب زد: آنا دوست دارم... ! ریگوش آنا بود ز یکه رو ییموها
 
سوریدا سرزم یبالش آنا حرکت م یزرد از رو نا ،  شدیممنوعه م نیکرد ، وارد 

 بود ... نیبه دست مراقب سرزم سیسبز خودنو یقورباغه 
 
 شدیبالش بود و نم یسبز رو یرا عوض کرد ... قورباغه  رشیزرد مس ناسوریدا

 از انجا رد شود !
 
 ... دیرس نیامیبالش حرکت کرد و به بالش بن ریز از
 

سته بود و با ح نیامیرخت خواب آنا و بن انیزانو م چهار ش ش رنگارنگ واناتین
 ! گشتیو برم رفتیم نیامیبن یه آنا به قلع یاز قلعه 

 
سوریدا س نا سل رو اهیزرد را کنار ببر  شت و ک ش نیامیصورت بن یگذا د و خم 

 .... ! نیامیصدا زد: بن
 
 هنوزبسته بود. شینخورد . چشمها یتکان نیامیبن
 

 گفت: بابا ... بابا ... نیامیگوش بن ریکرد و ارام ز یمکث



 
 غرق خواب بود . نیامیبن
 

 یکرده اش کنار نییتع یقلمرو یسددبز را از محدوده  یکالفه قورباغه  رهام
 را تکان داد و صدا کرد: بابا... نیامیبن یانداخت و شانه 

 
 شد . اریرا باز کرد و هوش شیچشمها نیامیبن
 
 شده رهام؟! یبرداشت و فورا گفت: چ زیخ
 

 گفت: من گشنمه ... ریبدون سالم و صبح بخ رهام
 
 وادارش یا ازهیکه خم ینیامد وح یکش و قوسدد د،یکشدد یراحتنفس  نیامیبن

 به آنا انداخت که هنوز خواب بود . یکرد دهانش را باز کند نگاه
 

غل بن یخودش را تو رهام نه  نیامیب حا فت: برام شددکالت صددب خت وگ ندا ا
 !؟یخریم
 
 رهام ؟! یگفت: سالم کرد یارام و خواب الود یکرد و با صدا یاخم نیامیبن
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 ؟! یخریسالم برام شکالت صبحانه م-
 
 شور.دست و روتو ب میبر ایو گفت: اره . ب دیرهام را ب*و*س ینینو  ب نیامیبن
 
 تخت برداشت و تن زد . یشرتش را از رو یبلند شد . ت شیاز جا یبه ارام و
 
 خواب خواب بود . آنا
 

تاق ب دیدسددتش را کشدد رهام مسددوا  رهام  یرو نیامیرفتند ، بن رونیو از ا
ندانیخم فت: چ دیمال یژله ا رد قابلش زانو زد و گ گاه  ینطوریچرا ا هیو م ن

 !؟یکنیم
 
 ! میدیجا خواب هی ییمن و تو مامان سه تا شبید-
 
 شددهیدهان رهام فرو کرد و رهام با دهان پر گفت: هم یمسددوا  را تو نیامیبن
 ! میخاتون جون بمون یخونه  میایب

 
 : چرا ؟!دیپرس کردیخودش را مسوا  م ین هاکه دندا ینیح نیامیبن
 
 ! میخوابیجا م هی ییسه تا ینطوریاخه ا-
 



دت: باشه ! از خاتون جون و مامانت اجازه بگ یشخندین نیامیبن . من  ریزد وگف
 ندارم. یمشکل

 
 را شست و صورت رهام را خشک کرد. دهانش

 
ست و بن یرو رهام ش صبحانه م نیامیمبل ن شکالت   یخامه  ای یخوایگفت: 

 ؟! یشکالت
 

 فکر کرد و گفت: شکالت صبحانه ... یکم رهام
 
مبل زانو زد و چانه  یشددلوارش را برداشددت و رهام رو یاز چوب لباسدد نیامیبن

شت ا بخر ه یمامانمم از اون مربا نارنج یداد و گفت: برا هیمبل تک یاش را به پ
! 

 
 !جیهو-
 
 همونا ...-
 
 بخرم ؟! یخودم چ یزد و گفت: برا یلبخند نیامیبن
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 !یوانیرلیکرد و گفت: پن یفکر رهام
 
 توله سگ خوشمزه! قوانیسرش را عقب فرستاد و با خنده گفت: ل نیامیبن
 

و  ایو گفت: برا عمو برد سددتادیا نیامیامد . مقابل بن نییو از مبل پا دیخند رهام
 بخر ... میحل تایعمه ب

 
 !؟یو گفت: خاتون چ دیکش یهوم نیامیبن
 

ست شیابروها رهام سته فقط برا هی! اما  لیگره خورد وگفت: پا . تمام خودش یب
 منو خورد . لیپاست

 
 !؟یچ ی: بابا مصطفدیو پرس دیباز خند نیامیبن
 
 ... کره عسل . یاها بابا مصطف-
 
امار  یینجایهفته ا هیکرد و گفت: توله سددگ تو  کیرا بار شیچشددمها نیامیبن

 ؟! یردخورد و خورا  همه رو دراو
 

ست نداره که بخوره !  یشکیبق کرد وگفت: اخه ه رهام صبحانه دو شکالت 
 فقط من دوست دارم ...



 
 .تانیکاپ ی. سر وصدا نکن خرمیبرات م رمیو گفت: االن م دیلپش را کش نیامیبن
 

 وردارم؟ نویکالفه چسب پانسمان سرش را کند و گفت: ا رهام
 
ست . به تو کار ینگاه نیامیبن سمان انداخت و گفت: حاال ه ه که ندار یبه پان
. 

 
 رفت. رونیاز خانه ب نیامیگفت و بن یخب رهام

 
. 

 
سر و کله  دو صله گرفت  ان شد . با تعجب به ن دایپ ایبرد یسه قدم که از در فا
 دستش نگاه کرد و جلو رفت. یتو یها
 
 !یشد زیچه سحر خ-
 

 .زد وگفت: سالم یلبخند ایبرد
 
 سالم . کیعل-
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 ! کردیمشکو  نگاهش م نیامینان تعارف کرد وبن ایبرد

 
ساعت نه و ن یشخندین ایبرد شروک م میزد و گفت:  ود . ز شهیانتخاب واحدم 

 ؟یخوریشدم . نون نم داریب
 
 نه ...-
 
 !؟یریتو کجا م-
 
 ... گردمیزود برم-
 

 یارنجش را گرفت و به ارام نیامیرا دراورد و خواسددت برود که بن دشیکل ایبرد
 ... شبیگفت: د

 
 ترس برش داشت . ایبرد

 
 نجایا ایک شددبیشدددو گفت: د رهیخ زدیکه دو دو م ایبرد یدر چشددمها نیامیبن

 بودن؟!چند نفر...
 



خفت  یجون داداش ول کن . از خود خاتون و اقا جون بپرس ! منو سر صبح-
 ! ختمیرو نر هی... بخدا هنوز شهریکرد

 
 و گفت: فقط بگو چند نفر ! دیکش یپوف نیامیبن
 

 ؟! یگیم یارام گفت: اقا جون گفته نگم. حاال تو چ ایبرد
 
با حرف نزدنت  ینطوری! هم یکالفه غر زد : چه حرف گوش کن شددد نیامیبن

 !یکرد یعمل خاتون هم ازم مخف ی هیقض
 

 ! باز یکردیم ینیریخودش یومدیکه م گفتمیکرد و گفت: م یاخم ایبرد
 
سف نگاهش کرد و برد نیامیبن ساعتش نگاه کرد وگفت : د ایبا تا  رمیبا هول به 
 ها ... شهیم
 
 !انه؟یهم بوده  یرعلیام شبیمصر گفت: بگو د نیامیبن
 
 برم؟ یذاریاره بود ...! م-
 
 : با هم رفتن؟!دیکنجکاو پرس نیامیبن
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فت زودتر ر قهیدق شیزودتر رفت. زنش زنگ زد... پنج ش کمی یرعلینه ... ام-
. 

 
 ؟یرو دار هیتکان داد وگفت : پول شهر یسر نیامیبن
 

شد ، اما ا یکم نیامیکرد و بن یاوهوم ایبرد ا با که در ر ایو رو به برد ستادیدور 
 تا برگردم! دیبلند گفت: صبحانه نخور کردیباز م دیکل
 

 !؟یریگیم میمثل بچه ها ذوق کرد و گفت: حل ایبرد
 
 شد. یاصل ابانیجواب بدهد وارد خ نکهیزد وبدون ا یشخندین نیامیبن
 

آنا ،  یبرا جیهو ی. مرباکردیها را چک م سدددهیک اتیمحتو میصددف حل در
 زی... همه چ لیرهام ، کره و عسددل و دو بسددته پاسددت یشددکالت صددبحانه برا

 درست بود .
 

ود ب ادشیکه  یاز وقت انیبیانداخت . اژانس حب ابانیبه ان سددمت خ ینگاه
 سردر کهنه و زرد نمادش بود. نیهم

 



ستش از خ یتو یها دیسپرد و با خر ینوبتش را به مرد یفکر با رد شد  ابانید
. 

 
 خان بود . یهم سددن و سددال مصددطف دینشددسددته بود . شددا زیپشددت م انیبیحب

 زد و سالم کرد . یلبخند
 
.  نجاستیا یک نیبلند شد و گفت: به به بب نیامیبه احترام بن شیخنده از جا با

سرم ؟ خوب یچطور ش گهیورا . د نیجان . از ا نیامیبن یپ ه کم ب یدیخر نیما
 ! یزنیما سر م

 
 ؟! دی. شما خوب انیبیزد وگفت:ممنون جناب حب یلبخند نیامیبن
 
 . میالحمدالله . شکر . زنده ا-
 
 نیماشدد کجا ی! برا؟یداشددت ی: جانم امردیپرسدد انیبیکرد و حب یمکث نیامیبن
 ؟یخواستیم
 
 داشتم . یسوال هی خواستمینم نیستش ماشرا-
 
 در خدمتم پسرم .-
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 ؟! دیفرستاد نیخونه ماش یبرا شبیبپرسم د خواستمیم-
 

بود که  نطورایا ازدهیساعت  شبیرا باز کرد و گفت: اره ... د یدفتربزرگ انیبیحب
 ! خواستیم نیماش هیزنگ زد .  یمصطف

 
 کجا ؟! یبرا-
 

انداخت وبلند صددددا زد : محمود ... اقا  نیامیبه صددورت بن ینگاه انیبیحب
 محمود...

 
امد و گفت: جانم .  رونیب یاژانس باز شدددد و پسددر جوان یاتاقک انتها درب
 ... ستایدارم؟! نوبت من ن سیسرو

 
سرم . د یلبخند انیبیحب اج ح یکه از خونه  یاون خانم شبیزد و گفت: نه پ

 کجا بود؟! رشیمس یرسوند یمصطف
 

فکر گفت: سددمت  یانداخت و سددالم کرد و با کم نیامیبه بن ینگاه محمود
 قلهک .

 
 ... دانستیم



 
 ؟! ابونیلب زد : کدوم خ یارام به
 
 هی... اون ورا !  خچالی. اما خود قلهک نبود . سمت  ستین ادمیوالله اسمش -

 ! یواحد دی. بن بست شه ادمهیبود. اسم کوچه رو  یمیقد یمحله 
 

 !شده پسرم؟ یگفت: طور دیانداخت وبا ترد نیامیبه بن ینگاه انیبیحب
 
 میکرد و گفت: راسددتش از اقوام خانمم هسددتن . قراره امروز بر یمکث نیامیبن
 . خواستم از ادرس مطمئن بشم!میکن زشیو با خانمم سورپرا دنشید
 

 و گفت: امان از شما جوون ها . دیخند انیبیحب
 

خونه ته ته  ادمهی یول سددتین ادمیزد و گفت: پالکش هم  یهم لبخند محمود
باغ خ هیکوچه بود.   هیال یکوچه ... منته یدر تو نی... اخر یمیقد یلیخونه 

 سمت چپ !
 
ا از کج سدددت؟ین ادتی ابونیفکر کرد و گفت: اصددال اسددم خ یکم نیامیبن
 ... یدیچیپ
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ر بلوا هی ی. ولسددتمیبه اون منطقه وارد ن یلیبود ! من خ دونیبه م دهینرسدد-
 داشتند . سهیو ر یبود که درخت هاش چراغون یدمانن

 
 کجاست ... زدیحدس م نیامیبن
 

ش یبستن هیفکر گفت:  یبا کم محمود هم اون ورا بود که اون وقت شب  یفرو
صف بود ! حت صف یجلوش  تو  چمی... که گفتن بپ هیبه خانمم گفتم که عجب 

 کوچه !
 
 پسر ! یزد وگفت: مرس یلبخند نیامیبن
 

 ییجا سددتیسددر زده خوب ن ی! ول یکنیم دایبا خنده گفت: انشددالله پ انیبیحب
 ها ! یبر
 
را باال گرفت و گفت:  دشیخر یها سدددهیکرد و ک یو تشددکر دیخند نیامیبن

 صبحانه ... دییبفرما
 

 شهیره و شبسته ک کیباز اصرار کرد و  نیامیو محمود تشکر کردند و بن انیبیحب
از اژانس خارج  یگذاشددت و با خداحافظ کوتاه انیبیحب زیم یعسددل را رو ی

 شد.
 



 شهیره و شبسته ک کیباز اصرار کرد و  نیامیو محمود تشکر کردند و بن انیبیحب
از اژانس خارج  یگذاشددت و با خداحافظ کوتاه انیبیحب زیم یعسددل را رو ی

 شد.
 

ستش را م میحل ظرف وارد  یارام ینداد ، با قدم ها یتیسوزاند ، اهم یکف د
 . دیعسل و دو بسته کره خر شهیش کیسوپر شد و 

 
 امد انداخت . یکه پشت سرش م یبه قامت مرد ینگاه

 
،  ندازدیرا در قفل ب دیکل نکهیو پا تند کرد سددمت خانه ... قبل از ا دیکشدد یپوف
 نهینبود .نفسددش را راحت از سدد یکرد ، خبر یبار کوچه را وارسدد نیاخر یبرا

 فرستاد و واردخانه شد . رونیب
 

 ! دیسوت کش شیرا که باز کردگوش ها در
 

شن بودند .از اتاق برد ویو راد ونیزیتلو امد و  یم کیموز یصدا ایهمزمان رو
 . کردیبلند کارتون نگاه م یرهام با صدا

 
 ! زدندیوآنا هم بلند بلند حرف م تایوب خاتون
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 ت: چه خبره !را کم کرد و گف ونیزیتلو یصدا زیاز هرچ قبل
 

ستش گرفت و گفت : ا سهیبا لبخند ک خاتون صبح بخ نیها را از د  رتهیعوض 
 مادر؟!

 
 که ... یدیها خر کیالست نیذوق کرد وگفت: باز ا لیپاست یبسته  دنیبا د و
 

 من کو ؟! یبا دو خودش را رساند و گفت: شکالت صبحانه  رهام
 
سته بود و خ یرا باال شیبه انا نگاه کرد . موها نیامیبن ساده با کش ب  اریسرش 

 . کردیوگوجه خرد م
 

پا ایبرد  یگفت: باالخره تموم شدددد. ازهفته  نیامیامد و رو به بن نییاز پله ها 
 !شنیکالسام شروک م گهید
 
حد برد نتیپر خاب وا ته برا ایانت فت: دو روز در هف حد  یرا گرفت و گ ده وا

 ! هیعال
 

 گرما بره دانشگاه. نیحال داره تو ا یکاناپه ولو شد و گفت: ک یرو ایبرد
 
 دو روز ! گذرهیسخت نم یلیکنارش نشست و گفت: حاال خ نیامیبن



 
 . دیکش رونیب بشیرا از ج لشیاموبایبرد

 
 یمهادختر با چش کیانداخت .  یگوش ی نهیپس زم ریبه تصو ینگاه نیامیبن
 امد ! ی! کم سن و سال بنظر م دیخندیم یشیم
 

 دتییرد تامو نمیباز؟! نکنه ا هیگفت: چ نیامیسرش را بلند کرد و رو به بن ایبرد
 ؟! ستین

 
 واست زوده ! زایچ نیزد وگفت: ا ایبه برد یاهسته ا یپس گردن نیامیبن
 
 !یکه زن گرفت یتو مگه چند سال از من بزرگتر بود-
 
ازدواج  یالگس شیو پنج ش ستیباز گفت: تو هم ب ایو برد دیکش یپوف نیامیبن

 !یکرد
 
فت: من وقت نیامیبن که درسددم تموم شدددده بود.  یبا حرص گ ازدواج کردم 

...  ریمدر  معادلتو بگ یو رفته بودم ! تو هم انقدر عشددق زن گرفتن میسددرباز
 باال بزنه! نی! بعدشم به خاتون بگو برات است یبرو سرباز ریبگ پلمتویفوق د
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 !شنوم؟یخان با خنده گفت: حرف ازدواج م یمصطف
 

 بلند شد و به اشپزخانه رفت. شیزود از جا ایبرد
 

 داد . نیامیبن لیتحو ییبلند باال ریخان صبح بخ یمصطف
 
 زد و گفت: سالم از منه . یلبخند نیامیبن
 

 بابا؟! ینشست و گفت: خوب شیبه رو رو
 

شد ، خودش  نیامیزن ها که امد بن یغش غش خنده  یصدا لبخندش جمع 
 دم.برم انجام ب دیدارم با یکار هیخان گفت: من  یرو به مصطفو  دیرا جلو کش

 
خواهش کنم مراقب رهام و  شهیادامه داد :م نیامیگفت و بن یخان خب یمصطف
 !د؟یآنا باش

 
 که بتونم... ییزد و جواب داد: اره . تا جا یلبخند

 
 یقت! حداقل تا و رونیبرن ب دیکه اجازه ند نهیارام گفت: نه ... منظورم ا نیامیبن

 که برگردم!
 



صطف شمها یخان تازه دو زار یم د و ش رهیخ نیامیبن یاش افتاد . نگران به چ
 شده بابا ؟! ی: طوردیپرس

 
از بابت جفتشددون راحت باشدده  المیخ خوامی. فقط مسددتین یمهم زینه چ-

 دی. اگر قرار شددد برن پار  ، خر نجاسددتیکه آنا ا انهی.مهندس البرز هم درجر
 !د؟ینک شونیشما ! همراه شتری... البته ب ایبرد ایممکنه شما  گهید یهرجا ای ...
 

 نانیو با لحن اطم اوردیخودش ن یخان مضطرب شده بود . اما به رو یمصطف
 گفت: اره پسرم. امروز هم قصد نداشتم برم مغازه. یدهنده ا

 
 یچا نیکرد که خاتون صدا زد: صبحانه اماده است . باالخره ا یتشکر نیامیبن

 .دیدم کش
 

 و آنا نشسته بود . نیامیبود ، رهام وسط بن یخان فکر یمصطف
 
 !م؟یگفت: ما بهم سالم کرد یاهسته ا یبا صدا نیامیبن
 
 زد وبا همان صدا گفت: نه ...! یلبخند انا
 
 !؟یدی. خوب خوابریو گفت: پس سالم! صبح بخ دیکش یهوم نیامیبن
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 . دیخند زیر انا
 
 خاتون زد. یبه پهلو یسقلمه ا تایب

 
انا  و نیامیبا اشدداره وادارش کرد تا حواسددش را جمع بن تایکرد و ب یهان خاتون

 خاتون نشست . یلبها یرو یکند ، لبخند پت و پهن
 

 وانیل یدر پ یکالفه از هم زدن پ تای.ب زدیرا هم م شیچا یخان فکر یمصددطف
سنگ که توش نر یچا ضر یبرا نیریش ی! بعدم چا یختیغر زد: بابا  ر شما 

 داره ...
 
فت: واه  یخان برداشدددت و کم یمصددطف یرا از جلو وانیل مزه اش کرد وگ

 !د؟یزنیم وهمیکه اصال تلخه .دوساعته چ نیاقاجون ا
 
ست شیپ انا سبز اریخ ید سبد  ش نیامیخوردن را مقابل بن یوگوجه و  ت ، گذا

 جدا کرد . شیرا برا ینان سنگک برشته و کنجد دار
 
ست آنا خان خودش به د یبود که مصطف قوانیل ریپن یدست شیچشم دنبال پ با

 داد.
 



 گذاشت . نیامیبن یرا هم جلو ریزد و پن یلبخند انا
 
 ! یشاهانه ا ییرایگفت: چه پذ یدوستانه ا یبا طعنه  تایب

 
 گذاشت . نیامیبن یهم جلو را ریزد و پن یلبخند انا
 
 ! یشاهانه ا ییرایبا طعنه گفت: چه پذ تایب

 
 ؟یزنیباز غر م هیسرش را بلند کردو گفت: چ نیامیبن
 
 ... اون شددکر و دیو بد نیاون دارچ گمیکرد و گفت: دو سدداعته م یشددیچ تایب

 جلو دستش! نمیرو بچ یکجاست ، من همه چ یمرتض نی... ا دیبد
 
 ! ادیب یگفتیم-
 
ش- شوهرم موندن . فکر کنم اونجا  ی! بچه ها هم خونه چارهیبود ب کیک مادر 

 ! رونهیشده و
 
که  ینیجلوش از ا نیبچ زیانقدر همه چ یبعد یگفت: صبحانه  یجد نیامیبن

 هست چاق تر بشه !
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 ... چارهیکجاش چاقه ب یبا اخم گفت: واه داداش مرتض تایب

 
 نخورده بودم ! میوقت بود حل یلیبا لذت گفت: خ ایبرد

 
 لقمه هم نخورده بود . کیگفت . هنوز  ینوش جان نیامیبن
 
 !؟یخوری: چرا نمدیو پرس دینان مال یرو جیهو یاز مربا یکم آنا
 
 مشغولم ...-
 
 رو لباست رهام ! زیبا تذکر به رهام گفت : نر و
 

 که ! تونمینم یدست هیبا غرغر گفت: من  رهام
 
 ارام گفت : خب بگو به من! نیامیبن
 
تو  نیمایبن رمیگیو گفت: من براش لقمه م ختیر ینعلبک یرهام را تو یچا انا

 ! ینخورد یشام درست و حساب شبمیصبحانه اتو بخور. د
 

 لب گفت. ریز یقربان صدقه ا خاتون



 
 .کردیم پیو تا خوردیم میحل یدست کی. شدیقطع نم ایبرد امیسوت پ یصدا

 
نا هل داد و گفت: مادر خامه نم خاتون به سددمت ا ! ؟یخوریظرف خامه را 

 چرا ؟ یدینکش میحل
 
 !زنهیلب نم یچیداره به ه جیهو یمربا یعوضش گفت : تا وقت نیامیبن
 

 میحل نیبخاطر من ا یبا عشددق نگاهش کرد وگفت: نوش جونش . ول خاتون
 گوشت به تنت نمونده ! یچیهم بخور . ه

 
 نه خاتون جون . کجا الغر شدم ! و گفت : دیخند آنا
 
 ! یخشک گفت: چرا الغر شد نیامیبن
 
الن ا یدیکه پارسددال برام خر هیبا ذوق گفت: واقعا ؟! پس اون مانتو نارنج آنا

 ! شهیاندازم م
 
 سددتیو ر  گفت: شددما دوتا که انقدر حواسددتون بهم هسددت قرار ن یجد تایب

 ؟! دیانشاالله دوباره عقدکن
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 نداشت. تایحرف را از ب نیانتظار ا نیامیو آنا شوکه شدند . بن نیامیبن
 
 دیاز کار شددما دوتا ! خب انقدر خوب مونهیگفت: والله ادم م متیبا مال تایب
 ! گهید تونیسر زندگ دیبرگرد دیعقد کن دفعهی

 
شددون .خود یکارا دار نیبابا تو چه کار به ا تایخان با ارامش گفت :ب یمصددطف

 ! دوننیم
 
با هم خوبن ، هوا یبا لبخند گفت : اخه وقت اتیب هم و دارن ... چرا  یانقدر 

 ؟! نیامیدوباره با هم باشن ! هان بن دینبا
 
 ! میکنیچاق بشه بعد عقد م کمیبا ارامش گفت: آنا  نیامیبن
 

 ... دیخند جمع
 
با تذکر گفت: حاال نه انقدر  نیامیو بن دیظرف خامه را به سمت خودش کش انا

 ! یایچاق که از در خونه تو ن
 



انداخت که  ایبه برد یدار شدددد و نگاه هیزاو شیلبها نیامیکرد و بن یاخم انا
گفت: اوال که من کارم مشخص  تیو جد یاش بود و با خونسرد یسرگرم گوش

 آنا رو برگردونم ! تونمیکارم ثابت نشه نم ی. تا وقت ستین
 

 برداشت. یاز گوش دست ایبرد
 
سط ه نیامیبن ستاجر یخونه  هیبا  یفرق چیادامه داد : خونمم با اون همه ق  یم

 نداره !
 

 ظرف انداخت . یقاشق را تو ایبرد
 
نا رو بگ یبا ارامش گفت: وقت نیامیبن باره دسدددت ا باشددده دو رش و ب رمیقرار 

با به خونم  مه  دیگردونم  عا  امیها برب تیمسددئول یبتونم از پس ه . االن واق
کنه رو داره اما خودم  یزندگ یتو سددخت نکهیا تیندارم . انا ظرف طشددویشددرا

بهتر  یندگز هیتونم یم یصددبور کمیبا  ی! وقت امیموضددوک کنار ب نیبا ا تونمینم
و دو سدده  سددتیجوون ب هیبا  یفرق چیبراش فراهم کنم ... چرا عجله ! االن ه

رد بد کمی دیپولمه که شددا فیتو ک خدمت انیکارت پا هیسدداله ندارم ! فقط 
صه  شه ! حداقل انا غ سئله  خورهیمنو نم یسرباز یبخور با . کار ودرامد کم م

 ! تهی! بهرحال مسئول ستین یا
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سئول یکرد و تکه انداخت : نون تازه  یمکث شامل م صبح   سخت یها تیدم 
 ! شهینم یزندگ

 
 بود. نییهمچنان سرش پا ایبرد

 
ست چ خاتون صطف دیبگو یزیخوا ستش را رو یکه م ست خاتون  یخان د د

 گذاشت و مانع شد.
 
 هیهم انا خودش زن عاقل یخودش گرفت و گفت: از طرف یبرا یلقمه ا نیامیبن

شرا ص کنهیمنو در  م طی.  ... خانواده داره . من االن بخوام به آنا  بهی. نجلهی. ا
وضع  یکار داشت یتاوقت گهیبرگردم و دوباره باهاش ازدواج کنم پدرش به من نم

 به حال االن ! یاون بود وا تیمال
 
 ساکت بود. انا
 

شاره ا نیامیبن یتمام حرفها دی... فهم کردینگاهش م تیخان با رضا یمصطف
 . استیبرد بیو غر بیعج ماتیبه تصم

 
گاه نیامیبن فت: نم ین خت و گ ندا له بود ا چا که چهره اش م نا  نا  خوامیبه ا آ

شه ! سر افکنده ب کنهیبار دوم انتخاب م یمنو برا نکهیپدرش از بابت ا یجلو ا



کنه من دوستش دارم و به جز  یاگر نخواد دوباره با من زندگ یحت نایا یبا همه 
 خانم ! تایبدوباره ازدواج کنم  ستیقرار ن یاحد چیآنا با ه

 
 صورتش گر گرفت . آنا
 

 و داغ کرد. دیپوستش دو ریانگار ز ایدن یلذت ها تمام
 
 زد . ییبخند گشاد و دندان نمال تایب

 
 بابت صددبحانه . من برم . یاز جا بلند شددد و رو به خاتون گفت: مرسدد نیامیبن

 ! یهمگ دیداشته باش یروز خوب
 

 شانزدهم: فصل
 

***************************** 
 

 بود ... یها کاف نشانه
 
 یفروشدد یکه در روز خاموش بودند ... تا بسددتن یزده ا سددهیر یدرخت ها از

 ! ابانیخلوت ان سمت خ
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 درست بودند ! همه

 
 ... گشتیم یواحد دیشه یچشم دنبال کوچه  با
 

 " منطقه ... یواحد میابرها دی"شه
 

سش ضربان قلبش ر ینم رونیب نف صدا ینامنظم تمیامد ،  شتند ،  بضش ن یدا
 . دیشن یم شیها قهیشق ی... تو دیشنیسرش م یرا تو

 
 دهیکش رونیب واریسر از د یبه درخت ها هی؛ چند ثانسر کوچه پار  کرد  همان

 ته کوچه نگاه کرد ! ی
 

فرمان را سفت گرفته بود ... انقدر سفت که استخوان پشت دستش  شیها پنجه
 شد. ادهیرا خاموش کرد و پ نیلحظه ماش کی، در  زدیم یدیبه سف

 
 صندوق را باز کرد ، مکث کرد ... درب

 
 دیمسددخره اسددت ! ام نی: ا دیو بگو ردیخودش را بگ ی قهی خواسددتیم دلش

را بردارد  خواستیکه م یزیوادارش کرد چ رناخوداگاهشیاست ! اما ضم یواه
 بگذارد . راهنشیپ بیج یو تو



 
 شلوارش فرستاد . بیج یرا تو شیرا محکم بست و دستها درب

 
حال  یمیقد یاجر یوارهایرفت . د یسمت چپ راه م هیال یسالنه منته سالنه

 داشتند ! یبیغر بیعج یوهوا
 

ستش را رو ستادیدر کهنه و زنگ زده ا مقابل شا دیتنها کل یو د ر زنگ موجود ف
 داد.

 
 !ه؟ی: کدیپرس یزن هیاز چند ثان بعد

 
 !؟یمنزل خانم راز-
 
 د؟ییبله بفرما-
 
 دارن؟ فیتشر-
 
 .ستنینه ن-
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چندلحظه و گفت: ممکنه  دیخشددکش کشدد یلب ها یزبانش را رو نیامیبن
 دم در ! دیاریب فیتشر

 
 باشه چشم.-
 
 و به دور و اطرافش را نگاه کرد. ستادیپشت به در ا نیامیبن
 

ه نگه داشددت شیگلو ریکه چادر گل دارش را ز یباز شددد و زن فربه ا یبا تق در
 د؟یی: بفرما دیبود پرس

 
 . دیبه سمتش چرخ نیامیبن
 

 خانم ماتش برد . هیفوز
 
ش یزورک یلبخند نیامیبن شما مادر ... دیزد و با من من گفت: ببخ شم...   ... 

 ؟! دیهست یخانم راز
 

گاهش م زدیخانم حرف نم هیفوز بت  نطوری! هم کردی... فقط ن ثا چشددمش 
 ... ! نیامیصورت بن یایزوا یمانده بود رو

 
 جا به جا شد وارام گفت: خانم ... شیسر جا یکم نیامیبن



 
 . ستین رانیادرشون ا. مستمینه اقا من مادرش ن-
 
 ! دینفس راحت کش کی

 
 یبردارد گفت: خودشددون طرفا نیامیچشددم از صددورت بن نکهیبدون ا هیفوز

 ! انیغروب م
 
 ... هی... ک هی: ک زدیجلو امد و تند تند لب م یرمردیپ

 
 اقا . رونیب دیرا گرفت و گفت : شما چرا اومد مساریخانم دست ت هیفوز

 
 سالم کرد . نیامیبن
 
و  نامرتب یو موها دیسددف شیته ر ریدر را کامل باز کرد ... صددورتش ز رمردیپ

 نداشت! یبد یهمه سن و سال قد و قواره  نیبلند گم بود ! اما با ا
 
 ! یراز یدستش را جلو اورد و گفت: سالم اقا نیامیبن
 

 و گفت: هوش و حواس ندارن اقا . دیرا سفت چسب مساریت یخانم بازو هیفوز
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 .دیگفت و دستش را عقب کش یاهان نیامیبن
 

 !د؟یرا داخل خانه فرستاد و گفت: شما از اقوام هست مساریخانم ت هیفوز
 
پشت  مساریخانم چه گفت! ت هیفوز دینشن یبود حت رمردیحواسش به پ نیامیبن

 به در کرد وراه افتاد سمت ساختمان...
 

 ارام گفت: پسرم ... شما ... هیفوز
 

 لب زد : افتاد ... نیامی؛ بن رمردیپ یناله  یصدا وبا
 
 اجازه در را هل داد و پا تند کرد و وارد باغ شد . یوب
 
ساریت ش یغیج هیافتاده بود ... فوز نیزم یرو م سرم. اق دیک ا و گفت: خا  بر

 ؟! دیشد یچ
 

 بسته شد . یبد یبا صدا در
 
 تونیو گفت : پدرجان حالتون خوبه ؟! طور سددتادیا رمردیسددر پ یباال نیامیبن

 شد؟!



 
 بود . شیدستش به زانو مساریت

 
 مقابلش زانو زد و گفت: حالتون خوبه؟ نیامیبن
 

 !با خودت ؟ یکنیشد اقا ؟! چه کار م تی: طوردیپرس یخانم با نگران هیفوز
 
 دارم ، برسونمشون درمانگاه ؟! لهیمن وس-
 

 یانداخت و گفت: پسرم زحمت بکش نیامیبن یبه چشمها یخانم نگاه هیفوز
 باالسرش! ادیدکترش ب زنمیببرمش داخل ، زنگ م یکمک کن

 
 حرکت کیو با  مسدداریبغل ت ریتکان داد و دسددت انداخت ز یسددر نیامیبن

ستش را دور کمر الغر و نح حلقه کرد تمام وزنش را  رمردیپ فیبلندش کرد ، د
 .کردیم تشیساختمان هدا وار به سمت یخودش انداخته بود و تات یرو
 

 ... یپسرم به زحمت افتاد دیخانم جلو جلو امد و با بفرما گفت: ببخش هیفوز
 
انم خ هیرا دراورد که فوز شی. کفش ها کردیسدداختمان نگاه م یبه نما نیامیبن

 مادر... خوادیگفت: نم
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 شیزانو یدسددت ازرو رمردیمبل نشدداند . پ کی یرا رو مسددارینداد ، ت یتیاهم

 یم شیداشددت.لبها یبرنم نیامیصددورت بن ی، چشددم هم از رو کردیبلند نم
 ... نگاه سبز چرو  خورده اش هم ! دیلرز ی... صورتش هم م دیلرز

 
سکوت  نیر اد رمردیپ نینگاه سنگ ریز توانستی. نم دیکش یقینفس عم نیامیبن

 . اوردیتاب ب
 

که حالش جا امد ، زل  ی... کم دیکشدد قیفاصددله گرفت ... چند نفس عم ارام
ها و  سددتالیمبلمان وبوفه و کر نیخانه ... ! چشددم چرخاند ب لیزد به وسدددا

 و مجسمه ها ! ناتییتز
 
طال  ینتسلط یشطرنج ... مبلها زیها ... م قهیموزه بود ... ! عت کی هیشب شتریب

 ... یمیدست بافت قد شمیابر یکوب ! فرش ها
 

 بت ماند !ثا نهیشوم یباال وارید یرو مردمکش
 

 ! کردیم یبه او دهن کج وارید یخودش رو دیوسف اهیعکس بزرگ س قاب
 
 ... کردیم یقلبش دهن کج یضربان باال رفته  به
 



 ! زدیفکرش پوزخند م به
 
مانت به هارم ا  یجا خوش کرده بود دهن کج بشیج یکه تو یعکس البوم چ
 ! کردیم
 

خانه مثل چنگ انداختن به  نیا وارید یخودش رو دیو سددف اهیبزرگ سدد عکس
 گوشت تنش بود !

 
 ... ! یلباس ارتش با
 
 ! اهیچند مدال و ستاره و درجه وکراوات س با
 
 ... پر صالبت ... خشک ! یان کاله و بدون لبخند ! جد با
 

 ! ستیخودش ن دانستیبود ! اما م خودش
 

 به انجا رفت... شی! پاها ستیخودش ن دانستیبود ! اما م خودش
 

شت ... اگر هر وقت د یزیبرنامه ر شیربات از پ مثل ود ب یگریشده قدم بردا
 مبل ها بود ... انیم یعسل زیم یمراقب گلدان رو
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 نبود ! یگریاالن هر وقت د اما
 

 .ستادیخاموش ا ی نهیشوم یبه رو رو
 

 ... ندیرا وادار کرد فقط مقابلش را بب شیزد ... چشمها زل
 

 ... ندیرا بب نهیشوم یرو یها عکس
 

طاقچه اش هزار  یبود ، پر از حرف بود ... رو یمیقد یکنج خانه  ی نهیشددوم
 حرف بود !

 
 چهار نفره ... ! یخانواده  کیاز  ری... هزار تصویخانوادگ یعکس ها هزار

 
که لباس داماد ، لباس ارتش سابق بود ... و  یعروس یعکس ها یرو چشمش

 لباس عروس ساده و بلند !
 
 دیرس یبه نظر م بایز بیاش عج یمشک یموها یکه رو یدیسف یان گل ها با
 نوجوان بود! یحت دیزن جوان کم سن و سال شا کی، 
 

 ! بهیمشت غر کی عکس



 
 کمرنگ ! یهم صورت دی... شا دیسف راهنیدختر بچه با پ کی عکس

 
 یصددورت ای یدیدار سددف نیچ راهنیبافته شددده که پ یدختر بچه با موها کی

 تاب بود !... یتن داشت رو یکمرنگ
 

ه بود و نشست نهیدست به س یلهستان یصندل یکه رو یجوان با شکم بزرگ زن
 ! کردیبه لنز نگاه م یبا لبخند  خوشبخت

 
... با دیخندیکنار لبش م پیو با ابهت با ان پ زدیجوان که با خودش مو نم کی

 کرد ! یبه لنز نگاه م یزیژست غرور ام
 
به لنز نگاه  یچانه بود و فارغ از هر مشددکل و درد ریدختر بچه دسددتش ز کی
 ! کردیم
 
 نوزاد که همان دختر بچه بغلش کرده بود ! کی

 
ها زدیداد م عکس چه را داد م ی! چشددم اغوش  ی... دلهره  زدینگران دختر ب

 ! زدیگرفتن نوزاد را داد م
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 ! کردیبا لبخند نگاهش م و نوزاد را بغل کرده بود و دیخند یبا غرور م مرد
 
سر کوچک زیو ر فیزن جوان ظر کی سته بود و دختر شیپا یرو ینقش پ ش  ن

 ! کردیبچه اخمو به لنز نگاه م
 

 دیخندیاخم نداشددت ! م گریمادرش بود و د یپا یدختر بچه رو یبعد عکس
... 
 

 نداشتند ! یچهار نفره تمام یعکسها
 

 یبا رؤسددا ینیهم نشدد ینداشددتند ... ! عکس ها یتمام یارتشدد یها عکس
 نداشتند ! یتمام یپهلو

 
 باال آمده ... یها کیپ

 
 از عکس بشنود! توانستیگفتن جمع مردانه را هم م یسالمت یصدا

 
 ! دیبه صورتش کش یدست

 
 عرق بود ! سیخ
 



 !دیکشیم ریت پشتش
 

 ...! کردیذوق ذوق م گردنش
 
دراورده بود ،  ضیالدن ف یرا که از البوم چهارم امانت یعکسدد یدسددت لرزان با
 زدند... ی... در مغزش غوغا بود ! با پتک و گرز به سرش م دیکش رونیب

 
 چیپشت کمرش ... ه سیمنقطعش ؛ عرق خ ی، تپشش ... نفس ها ضربانش

 ... دیکدام مانع نشد تا عکس را نبن
 
عکس چهار نفره گذاشت شده را کنار قاب  یسیدست لرزان عکس پشت نو با
! 

 
 ! دیخندی... زن جوان م نیلنز دورب در
 
ساله  دو یپسر بچه  کیدختر کوچک را بغل کرده بود ...  کیمرد با ابهت  کی

 را گرفته بود تا حرکت نکند ! شیکه مادرش شانه ها
 

 ! زدیبهم بر نیچهارنفرشان با رفتنش از قاب دورب یخوشبخت مبادا
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 عکس خراب شود و مرد جوان تا اخر عمر اخمش کمرنگ نشود ... مبادا
 

 نخندد ! قیانقدر عم گریزن د مبادا
 

 را نبافد ! یدختربچه ا یموها گرید یکس مبادا
 

سمت عکس ست قاب بود. همان  سمت را ست خودش   یشانه ها یکه زن ید
.. ! نرود . رونیب نیدو سددداله را سددفت گرفته بود تا از لنز دورب یپسددر بچه ا

" پرورشگاه ... مشهد ...  ی  سیبا پشت نو یعکس امانت یرو دیمردمکش چرخ
" 

 
 ... نهیشوم یعکس باال یثابت ماند رو مردمکش

 
 شده ، فقط لباس تنش فرق داشت! ... یسیپشت نو یامانت عکس

 
پسر  یرا سفت گرفته بود با چشمها شیشانه ها یپسر بچه که زن یچشمها اما

 بود ! یکیبود  ستادهیپرورشگاه ا یبچه که تنها کنار پنجره 
 

 چشمها بود . همانقدر سبز ... همان
 

 همان بود ... چهار دندان جلو ... خنده



 
 و قواره ! قد
 

 ... گریعکس د یرفت رو چشمش
 
سرش رو نیا سر بچه بغل مرد بود ... زن جوان هم  شانه  یشانه  یبار پ چهار 

 صورتش امده بود. یتو اهشیس یوهامرد بود و م ی
 

 یهم در گوشدده  یحوضدد یکوچک عروسددکش را بغل کرده بود . فواره  دختر
 قاب عکس بود ...

 
 شد ... رهیدوساله خ یپسربچه  به
 
ودند تن کرده ب دی! خواهر و برادر سفدیبا شلوا  سف دیسف یچهارخانه  راهنیپ

 کم رنگ ! یهم صورت دی... شا
 

گردنش  یفکش... رو یگونه اش ... رو یاش سر خورد ... رو قهیاز شق یعرق
 رفت. راهنشی... تا پ
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امد ...  رونیاش به خس خس افتاده بود ... نفسددش به زور از دهانش ب نهیسدد
 ... دیکشیم یسوت ممتد شیگوشها

 
شمش سها را بلع چ صورت ها را بلع دیتمام عک ... ! تمام ادم ها را  دی... تمام 

سال دور یس ی... اندازه  دیبلع سه  سال  یس ی... ! اندازه  دیبلع یو سه  و 
 را هم کردیعکس را کامل م نهیکه پس زم ییحرم طال ی... حت دیبلع ییجدا

 !!! دیبلع
 

 پرونده پرت کرد ! یخودکار را تو رها
 
 بلند شد چند قدم در اتاق راه رفت . شیجا از
 

 خونه؟! یبر یخوای: نمدید پرسمبل نشسته بو یکه رو یرعلیرو به ام رها
 
 نه.-
 
 اخه فرشته...-
 
صورت رها انداخت و گفت: مادرش پ ینگاه یرعلیام شهیبه   مکی شبی! د ش

 حالش بد بود . صبح بهتر بود .
 



بهش  یخوایگفت : م یرعلیرا تماشا کرد وام رونیاز پنجره ب نهیدست به س رها
 زنگ بزنم؟!

 
 !ومده؟یچرا ن یبگ یزنگ بزن-
 
 الزمه بهش زنگ بزنم ... یکنی. اگر فکر م دونمینم-
 

 از ده صبح گذشته بود ... ساعت
 

ه تا االن اومد ادیب خواسددتیکرد و گفت: م شیمانتو بیج یدسددتش را تو رها
سته ب یبود ! وقت شنوه  ادخوینم یعنیبا من حرف بزنه !  خوادینم یعنی ادینخوا ب

... 
 
 شبشهیکار د ریحتما درگ دونمیم دیپا انداخت و گفت:بع یرا رو شیپا یرعلیام

! 
 
سه ! مگه نم تشیهو نکهیمهمتر از ا ی؟! چ یچه کار- ستیرو بشنا ه بدون خوا

 نازشم بکشم ! دی.. قهرکرده ... تازه با ادی. نمستیبگم ن خوامی؟! حاال که م
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شت م و شدم . به معنا زشیکالفه پ سته  ست و گفت: خ ش  بشی! د یواقع ین
شتم همه چ شه... باز  زیانتظار دا .. حاال .گهیصبح د هی. باز گهیروز د هیتموم ب

 ! نمیب ی... ! دارم مرگ خودمو به چشم م شهیم یحرص بخورم چ دیتاشب با
 
. نجایا مدویم نیامیبن میریگیبلند شد و گفت: اصال فرض م شیاز جا یرعلیام

؟! اگر همه به  یبگ ی! اصددال چ؟یباهاش حرف بزن یخواسددتیم نجایواقعا ا
ه ک یزیچ نیبهش نگفته باشددن ... اول یزیقولشددون وفادار باشددن و از تو چ

 تلفن هاته ! پرسهیاز تو م نیامیبن
 

برادرمو  یصدددا خواسددتمیمسددت بودم... م گمیو گفت: م دیکشدد یپوف رها
 ... !نمشیبب خواستمیباهاش حرف بزنم... م خواستمیبشنوم... م

 
 ! یراحت نیبه هم-
 

که  ییبه جا شددبی... د یکردیها رو پا  م امیبا حرص گفت: اگر تو اون پ اره
 گفته بودم و تموم شده بود! نیامیو به بن زیانا حرف بزنم همه چ یبرا
 
سع دونمیشرمنده گفت: نم یرعلیام شده ... ! من  کرده بودم رها  مویچرا پا  ن

! 
 



نبودن داره منو  نی... ایخبر یب نیاسددترس ... ا نیا ی... ولریام سددتیمهم ن-
 !یرعلیبودم ام داریب شبی... من تمام دکنمی! دارم سکته م کشهیم
 
 ! شهیم ینطوریچرا ا دونمیو گفت: نم دیکش یاه و
 
 خونه . یبا ارامش گفت: بهتره بر یرعلیام
 
 فرو کرد و جواب داد. بشیج یتلفن همراهش دست تو یصدا با
 
 ؟! نهیامی: بندیتند پرس یرعلیام
 

 ! یسرش را به عالمت نه تکان داد و گفت: جانم دکتر بهرام رها
 

گفت: ممنون . من خونه  شددددیدر هم م شیکرد و همانطور که اخم ها یمکث
 شده ؟! یدکتر . طور ستمین

 
 .کردینگاهش م یبا نگران یرعلیام
 

 ! دیرب دیدون یخانم تماس گرفتند . اگر صالح م هیبا ارامش گفت: اها فوز رها
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 شده ؟! ی:پدرت طور دیارام پرس یرعلیام
 
 ... ازهین دیکنیبله تازه چکاپ شده ... حاال اگر شما فکر م-
 
با خونه تماس م یتعلل کوتاه با باشددده ... متوجهم !   . چون در رمیگیگفت: 

 هیوزف یشددگیهم یهمون ترس ها ایافتاده  یکه پدر براش اتفاق سددتمین انیجر
 . دمیبهتون اطالک مبود  یاست . باشه ... اگر ضرور

 
 ممنون. روز خوش!-
 

س نف یرعلی، ام دیپرت کرد و دسددتش را به صددورتش کشدد زیم یرا رو یگوشدد
 شده؟! یو گفت: چ دیکش یقیعم
 
با توئه .بهتره برم خونه ... پدرم انگار  یچیه- براش  یاتفاق هی. فکر کنم حق 

 هم زنگ زده به دکترش ! هیافتاده ... فوز
 
 برسونمت ؟! یخوایم-
 

 را بدهد باز تلفنش زنگ خورد . یرعلیجواب ام نکهیاز ا قبل
 

 !ه؟ی: بله فوز دیبود ، کالفه نال هیفوز



 
 گفت: دهیبر دهیبر کیسالم و عل یب دستپاچه

 
 ... نجاستیا ییاقا هیخانم... رها خانم ... -
 

 ؟! یشد و گفت: چ رهیخ یرعلیام یدر چشمها میمستق رها
 

صدا هیفوز ر کنم فک ی... ولدونمی... نم یعنیگفت: فکر کنم...  یاهسته ا یبا 
...  دیایخانم ! تو رو خدا رها خانم زودتر ب زنهیبرادرتونه ! بخدا باپدرتون مو نم

 چش شده! دونمینم نی! از اون ور پدرتونم خورد زم دیخودتونو برسون
 
صدا و سون یبغض دار یبا   دیگفت: الو رها خانم. تو رو خدا زود خودتونو بر

! ... 
 

 از دستش افتاد . یگوش
 
 شد ... رها ... یمات گفت: چ یرعلیام
 

 را برداشت ، صفحه اش خاموش بود. یشد گوش خم
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 با بغض گفت: رفته خونه ... رها
 
 خم ماند... زیم نییهمان پا یرعلیام
 
 ؟! نیامی؟! بن یک-
 

 ایمشددفق و عرشدد نایتوجه به م ی، ب دیدو رونینگ زد و از اتاق برا چ فشیک رها
 یکیمنتظر اسددانسددور هم نماند .پله ها را دو تا  یزد . حت رونی... از شددرکت ب

 رفت ... نییپا
 

به طبقه  خودش نهیرسددداند ، مثل د نگیپارک یرا   یها م نیماشدد انیها م وا
 تیکتفش را گرفت ... اهم یخورد ... درد کشنده ا ی... شانه اش به ستوندیدو

...  و سوار شورلت شد دیکش رونیب فشیرا از ک چیسوئ ینداد ، با دست لرزان
 ... زدینفس نفس م

 
 ...کردیحرکت نم نیرا چرخاند ... استارت زد... دنده را جا زد ... ماش چیسوئ

 ... دیکش نییرا پا یترمز دست
 

 کرد و خاموش شد ! یجهش نیماش
 



باره تارت ز دو گاز ماسدد جا زد ...  نده را  باره د ماشدد دادید ... دو کان  نیو ت
 یرو ی، مشددت گریبود ... کالفه تر از هر وقت د فتادهی... دنده جا نخوردینم

 ... دیفرمان کوب
 

گاز فشددار داد ...  یرا رو شی، از دنده مطمئن شددد ، پا دیکشدد یقیعم نفس
ش صدا ی نهیسرعت گرفت ، ا نیما ستون گرفت و با  شاگرد به   یدب یسمت 

 خرد شد !
 
 یشدانی... خسدته پ دیبه بار مشدت به فرمان کوب یاپیو چند بار پ دیکشد یغیج

صدا یاش را رو شت ،با  ش یتقه ا یفرمان گذا ع قط یا هیهق هقش ثان شهیبه 
 .نیدر را باز کرد و غرزد : برو اون ور بش یرعلیشد ، ام

 
شت رل خودش را رو از سرش را رو یصندل یپ شاند .   شیزانو ها یشاگرد ک

 گذاشت و زار زد .
 
سمت خ نگیاز پارک یرعلیام شد ... به  صل ابانیخارج  را  ندایراه افتاد ، م یا

 دور زد .
 

 خودتو کنترل کن! کمیو به رها گفت:  دیکش رونیب بشیاز ج یدستمال
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 و سه سال ! ی! بعد س ریبرادرم تو خونه است ! برادرم برگشته ام-
 
 ؟! ریهقش گفت: خوبم ام انیدستمال صورتش را پا  کرد و م با
 
 نکرد. رنگاهشیام
 

نکنه  ؟! فکر وونمیصورتش را پا  کرد و باز گفت: خوبم ؟! فکر نکنه من د رها
ا انقدر ! چر ریروز افتاد ام نیاست ... بابام از نبودنش دق کرد به ا وونهیپدرش د

 ...... تند برو یریم واشی
 
 نشان نداد . یواکنش یرعلیام
 

ش نییرا پا شهیش رها شمهادیک ش شی. چ ست ... چندبار نفس ک .. چند .دیرا ب
 بار نفسش را فوت کرد ...

 
... دیتپ یم شیگلو ی. دلش امده بود تو گرفتیشددد ... قرار نم یارام نم دلش

و سدده سددال کش امده  یسدد یتهران اندازه  یها ابانیشددهر کش امده بود ! خ
 دراز شده بودند ... یبودند... قد سالها دور

 
 شدند ! یشهر تمام نم نیا یقرمز ها چراغ

 



تا مقابل خانه باغ پار  کرد ، چند  دیچیرفت... از هزار جا پ یاز فرع یرعلیام
 شد ... ریعمر پ کی یچند سال کش امد . اندازه  یاندازه  قهیدق
 

شاکه مقابل در بودند  حاال شتند رها پ ستیب دی... حاال که  صله دا  ادهیقدم فا
 . مثل مجسمه به در خانه زل زده بود ! شدینم
 
به چ یرعلیام باالخره  باش.  ها اروم  فت: ر فت و گ که  یزیدسددتش را گر
 ... ! یدیرس یخواستیم
 

شم از درب خانه بردارد گفت: ا نکهیبدون ا رها سال و نیچ بودم ...  لونیهمه 
 ... حاال ! دمیسرگردون بودم... گشتم... چرخ

 
 ساکت شد. و
 
 با قوت قلب گفت: برو رها ... یرعلیام
 

بشم... تو  داریب ترسمیمن خوابم ؟ م ریگرفت و گفت: ام رهیرا به دستگ دستش
 من خوابم ؟؟؟! ریاتاقم تو لندن ... ام

 
 !؟یکنیچرا وقت تلف م شو... ادهی... پیداریدوستانه گفت: رها ب یرعلیام
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 ؟! ی؟! اگر نمونده باشه تا برسم چ یاگررفته باشه چ-
 
 نییپا ایشد و درب سمت رها را باز کرد وگفت :ب ادهیاز پشت فرمان پ یرعلیام

... 
 

 .خوردیتکان نم شیفلج شده بود. پاها انگار
 
مک ام یرعلیام با ک ... دیلرزیشدددد . م ادهیپ یرعلیدسددتش را گرفت ورها 
 ! شیپا ریز نیزم ایلرزد  یخودش م دانستینم
 

 . دیکش رونیخانه را ب یدهایو کل دیرا کش فشیک پیز رها
 

 اد .را دستش د دیخم شد وکل یرعلیافتاد ... ام دیزده بود ، کل خی شیها پنجه
 

شته بود... ت دی، کل ستادیدر ا مقابل ... رفتیبه خطا م رشیرا مقابل قفل نگه دا
 ...رفتیقفل نم یتو دیوکل دیلرز یدستش م

 
فل ق یرا تو دیانداخت . رها به زور کل فیک یرها را تو لیموبا یگوش یرعلیام

 چرخاند ...
 



 ! مونمیجا م نیمن هم-
 

ه گفت یزیچ یرعلیام دینشددن یرا به سددمت سدداختمان چرخاند. حت شیرو رها
 باشد !

 
 ... دیترس یم
 

 نزند ! خواستیم قلبش
 

شمها ستندیهم م شیچ و  ردندکیبه فلج بودن تمارض م شی... پاها نندینب خوا
 ! کردیبود ... به خانه نگاه م ستادهیا

 
 رفته باشد ... اگر

 
 نباشد... اگر

 
 باشد ... دهیرس رید اگر

 
 نمانده باشد ... اگر
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 .دیرفت ، انقدر جلو رفت تا به در خانه رس جلو
 

 ... زدیتند م قلبش
 

 جفت کفش مردانه را لگد کرد ... کیباز بود ...  مهیخانه ن درب
 
 را دراورد ! شیو کفشها دیایخانه ب نیرا سراغ نداشت که به ا یمهمان چیه
 

 ! یاسپورت مشک یها کفش
 

 ... مردانه
 

 یپا و داشتیانها را برم یواشکیاش نبود که  یدوسالگ یکفش ها هیشب اصال
 ! کردیم شیعروسک ها

 
 را دراورد .... شیمثل عادت او کفشها نهایا یهمه  با
 
 امد ... یعطرش م یبو
 
 یامد ! نرفته بود... مانده بود ... دهانش خشدددک و خال یحضددورش م یبو

 بود... به زور دستش را به درچسباند و با تمام قدرتش در را هل داد .



 
 را حبس کرد و وارد خانه شد ... نفسش

 
 چرخاند ! منیرا سمت نش سرش

 
سته ش سته بود لبه بود ... مچاله طور ن ن ساریت یرو به رو یمبل یش .. ! پس . م

 مبادا خواب کردیبود ! فقط خدا خدا م دهینرسدد رینرفته بود ... مانده بود... د
 باشد !

 
 از دستش سر خورد و افتاد ... فشیک
 

 جهتش و یو ب خودیب شیپرت شدددن لوازم ارا رونیها وب دیدسددته کل یصدددا
شان رو شدن شد تکان نیزم یپخش  سرش را بلند کندو  ی... باعث  بخورد و 

 به نگاهش زل بزند ... میمستق
 

 سبزش سرخ بود ! یچشمها دور
 

 سبز خودش هم سرخ بود ! یچشمها دور
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سقوطش جلوگ هیکنار در تک واریاش را به د شانه ش کند ... چانه ا یریداد تا از 
 ... ختندیر نییپا شی... اشکها دیلرز

 
 !ستادیجا بلند شد و ا احترامش از به
 

... اگر هوش و حواس رفتیم شیبود اوضدداک سدداده تر پ نجایمادرشددان ا اگر
 داشت ! االن خودش بود و او ! یبود حال بهتر شیپدرش سرجا

 
 صورتش گرفت... یرا جلو دستش

 
 رونیدهانش را گرفته بود ب یکه سددفت جلو شیانگشددتها ریزارش از ز یصدددا

شد ... همان جلو شیرفت... گردنش را خم کرد و زانوها  نیزم یدر رو یخم 
 گذاشت و هق زد ... یسنگ خال یاش را رو یشانیپهن شد . پ

 
رش به پشددت سدد مسدداریبود ... ت سددتادهیتکان بخورد . ا توانسددتینم شیجا از

 اومده ؟! ی: ک دیو پرس دیچرخ
 
 شد ... رهیخ رمردیپ یبه چهره  یدلسوز با
 
 اومده؟! هیک نی: ادینگاهش کرد و پرس رمردیپ

 



 لشیتحو یگذاشت . لبخند چروک رمردیپ یشانه  یرفت ... دستش را رو جلو
 داد ... به زور ارام کنده شد و جلو رفت ...

 
قدر قابلش رو ان تا م فت  ند ... دسددتش را جلو برد ...  نیزم یجلو ر زانو بز

 ... دیمنصرف شد ... مشت کرد... دستش راعقب کش
 

 را باز وبسته کرد ... شیلبها
 

 ... زدیضجه م رها
 

 شیرا گم کرده بود ... دستش را جلو برد ، انقدر جلو که سر انگشتها جسارتش
 رها را لمس کند ... یمانتو یسرشانه  یپارچه 

 
 یو محکم واقع ردیرها قرار بگ یشددانه  یکامل رو شیزور زد تا پنجه ها انقدر

 ند ...بودن خودش را ثابت ک
 

 و سرخ نگاهش کرد. سیبلند کرد و با صورت خ نیزم یسرش را از رو رها
 
ش بغل یجان و ماتم زده اش را به جلو خزاند و خودش را تو یب ی کرهیزور پ به

 حلقه کرد ... نیامیپهن بن یرا دور شانه ها شیانداخت ... دستها
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 یداشددت ! چه تجربه  ی... چه عالم خوبکردیم هیگر نیامیبن یشددانه ها یتو

 بود ... یمتفاوت
 

 دور کمرش حلقه شد ... نیامیبن یدستها
 

 بود... داری... ب شدینم باورش
 

 ... خواب نبود ! شدینم باورش
 

نگاه کرد ... مهربان شده بود  نیامیقرمز بن یو در چشمها دیرا عقب کش سرش
 .کردینگاهش نم بهیاول غر یمثل روزها گری! دوستانه شده بود ... د

 
 یدر چشمها میگذاشت و مستق نیامیرا دو طرف صورت بن شیدست ها کف

 شد ... رهیخ نیامیبن
 

 زد ... لبخند
 
شکها انیم ش نیامیصورت بن یرا رو شی. پنجه ها دیخند شیا  ی... واقعدیک

 بود ...
 



 داری... ب سدددتیتوانسدددت همه جا جار بزند : برادر دارد ... خواب ن یم حاال
 است... رهام برگشته است !

 
 ! یو گفت : خوش اومد دیکش یقیعم نفس

 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

 !؟یوقته منتظر یلیصورتش را پا  کرد و گفت : خ رها
 

شانیب یکوتاه سکوت س یلب زد : نه اندازه ا نیامیشد و بن ن شه  سه  یکه ب و 
 سال رو توش گنجوند !

 
 هم ... نیامیزد و بن یلبخند رها

 
 قبول ! رتایز-
 

 ؟! یهاج و واج گفت : چ رها
 
ستون چانه اش کرد وگفت : از اخر نیامیبن ستش را  ست و د ش  نیچهار زانو ن

 بهتون بدهکارم ! نویکه با شما بودم فکر کنم ا یبار
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 بلند ! ی... با صدا دیخند رها

 
 . کردینگاهش م نیامیبن
 

 بگم ؟! االن بگم ؟! دیبا یرا باز پا  کرد وگفت: چ شیاشکها رها
 
 ؟! ویچ-
 

 ... ویلبخند زد وگفت: خب ... خب ... همه چ رها
 
 ؟! کنهیم یمگه فرق-
 

 ! یچیوگفت :نه ... ه دیخند رها
 
 نیابشدداونج میبر ایانداخت و با خجالت گفت: ب نیامیبن شددنیبه پوز ینگاه و

 سخته ! نیرو زم نجای... ا
 

دستش را گرفت . رها دو  نیامیبن ، شدیخودش بلند شد ، کمرش صاف نم اول
ست سب ید ستش را چ صالنم یلیوگفت: خ دید شحالم... ا  یچطور دونمیخو

 ! یموند ی.. مرسیرفته باش کردمیبگم چقدر خوشحالم... فکر م



 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

هم  یرا تو شیمقابلش قرار گرفت ؛ دسددتها نیامیمبل نشددسددت و بن یرو رها
 قالب کرد .

 
برداشت و رو به  زیم یرو یاب دهانش را قورت داد ، دو دستمال از جعبه  رها

 !ش؟یگفت:بابا شناخت کردیرمیکه در احوال خودش س مساریت
 
 جوابش را نداد. مساریت

 
 ؟! یشد ییرایرا صاف کرد و گفت: پذ شیصدا رها

 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 

 !ه؟ی... خاله فوز هیصدا زد : فوز رها
 

 امد گفت: جانم خانم؟! رونیاز اشپزخانه ب هیکه با گر ینیخانم ح هیفوز
 

 ... وهی... ماریب ی؟! چا ینکرد ییرایگفت: چرا پذ شیتوجه به اشکها یب رها
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 !؟یخوری: قهوه م دیپرس نیامیروبه بن و
 
 باز هم جوابش را نداد. نیامیبن
 

 ... یدنی. نوش اریب یزیچ هیدستش را تکان داد و گفت: برو  رها
 

 خانم دوال دوال به اشپزخانه برگشت . هیفوز
 

ت: شد و گف رهیخ داشتیبرنم شیکه چشم از رو نیامیدوباره به صورت بن رها
 !؟یبگ یزیچ یخواینم
 
 بگم ؟! دیبا یزی! چ؟یچ-
 

 وا رفت ... رها
 
 یا گهیقت دو هیو گفت: فکر کنم بهتره  دیاش کشدد یشددانیبه پ یدسددت نیامیبن

 ! میباهم صحبت کن
 

 بلند شود که رها با هول گفت : نه ... خواست
 



 یدونب یخوای؟! نم یبپرس یزیچ یخوایماند و رها گفت: نم شیسرجا نیامیبن
 !؟یبشنو یخوای؟! نم

 
 یدونب یخوای؟! نم یبپرس یزیچ یخوایماند و رها گفت: نم شیسرجا نیامیبن

 !؟یبشنو یخوای؟! نم
 

 کرد. سکوت
 

 دمیم یبیترت هی...  ادیز یلی! خ شددهیخوشددحال م یلیکالفه گفت: مامان خ رها
 ! شینیکه حتما بب

 
 نگفت . یزیباز هم چ نیامیبن
 

شد و کنار بن شیاز جا رها حرفها  یلی! خ؟یقرار گرفت وگفت: خوب نیامیبلند 
 بگم ... یاز کجا بگم ! چ دونمیداشتم بزنم... نم

 
 نگفت. یزیباز هم چ نیامیبن
 

سکوت بن رها شه ! ول کردمیلب زد : فکر نم نیامیخسته از  خته ! س یسخت با
 نه ؟!
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 ؟! یبگ یزیتو چ یخوایتکان داد و رها با بغض گفت: نم یسر

 
 ! میزنیبهتره برم...بعدا حرف م-
 

ست ستش را گرفت و خفه نال خوا شود که رها د  ینعی؟! کجا ؟!  ی:بر دیبلند 
 ؟! یبر یچ
 
. االن میفرصت بهتر صحبت کن هیه باال انداخت و گفت: بهتر یشانه ا نیامیبن

 نه ... ینه شما مساعد هست
 
 شما ؟! یگیهم م تایشما ؟؟؟ به ب-
 
 خفه شد ! نیامیبن
 
 ؟! یستیخوشحال ن-
 
 ! یلیچرا خ-
 
 ؟! ستیتو صورتت ن یچیپس چرا ه-
 



 باز سکوت کرد ! نیامیبن
 
 ؟! یستیچرا خوشحال ن-
 
 تاب رها انداخت و گفت: خوشحالم ! یبه صورت ب ینگاه نیامیبن
 
 نه ...-
 

 ؟! میدرب و داغون یلی... ! خ یستیو باز گفت: نه ن دیلرز شیصدا
 
 نه اصال !-
 
 ؟! یپس چ-
 
 ... بهتره من برم ! یچیه-
 

 حرف رفتن و نزن ! کنمیخفه گفت : خواهش م رها
 
 االن... دینیبب-
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با ا یزنیحرف م ینطوری؟! چرا ا یزنیحرف م یاه چرا رسددم- لحن !  نی... 
شک و جد سه  یخ صاحبه هم میستین یکار ی... ما که تو جل ... معارفه و م

 ! ستین
 
 نه ؟! یبمون یخوایرا برگرداند ورها ازته چاه گفت: نم شیرو نیامیبن
 
 بلند شد ... شیاز جا نیامیبن
 

 ؟! یریم یو گفت: کجا دار ستادیمقابلش ا رها
 
 ... گهیوقت د هیدستش را پشت گردنش فرستاد وگفت:  نیامیبن
 
 االن مگه وقتش بده ؟!-
 
سنگ نیامیبن صر گفت: چرا م رونیرا به زور ب نشینفس  ستاد و رها م  یخوایفر
 ؟! یبر
 
بودن ...  ییچه ادم ها میخانواده ام... خانواده اصل دمیمن خوشحالم که فهم-

سر فقر و درموندگ شحالم که از   هی ادیبه نظر م شترینبودم... ب یهسر را یخو
 اتفاق بوده ! درسته؟!

 



 ماتش برد ! رها
 

 گفت: خشک
 
 یعنیاز سددر فقر نبوده گم شدددنت... اتفاق بوده ...  ینیبب یفقط اومد یعنی-

 نویهم نجایا یراحت شددد ؟! فقط اومد التی؟! خ ی؟! االن اروم شددد نیهم
 ؟ پدرتو ... مادرتو... عموهاتو... یمنو بشناس یخوای؟! نم یبفهم

 
 ساکت بود . نیامیبن
 

 ؟! تموم شد ؟! نی؟! هم یچیه گهید یعنیخفه گفت:  رها
 
 نداد . یجواب نیامیبن
 

 یخواینم یعنی؟!  یبگو ... چرا سددداکت یزیچ هیکالفه گفت: تو رو خدا  رها
 نه ؟! یخوایاصل وجودتو ... ؟! نم یخوای؟! نم یخواهرتو بشناس

 
 . ستیمساعد ن طیفرصت بهتر . االن اصال شرا هیباشه سر -
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... مادر  ضدددهیپدر مر نکهی. خورد تو ذوقت نه؟! از افهممیگفت: نم جیگ رها
 ... خورد توذوقت ! ستین

 
 . ستین ینطوریتند گفت: نه ... نه ابدا ... اصال ا نیامیبن
 
 . یریانقدر زود م یپس چرا دار-
 
ساعت انداخت و گفت: برا ینگاه نیامیبن شم . منتظ دینهار با یبه  رم خونه با

 هستن !
 
 خانواده ات ؟!-
 
 کنترل داد زد: خانواده ات منم ! من ... یناچار سر تکان داد و رها ب نیامیبن
 
 را بست ... شیچشمها نیامیبن
 

ست یعنی! ؟یبر یخوایداد زد : کجا م رها بوده  یبوده و ک یچ ینیبب یفقط خوا
سال ارزو نیکه ا یی! ما؟یرو ب شت یهمه  شتنتو دا صال برات  یچیه میدا ؟! ا

 ؟! ستیمهم ن
 



ست یعنی! ؟یبر یخوایداد زد : کجا م رها بوده  یبوده و ک یچ ینیبب یفقط خوا
سال ارزو نیکه ا یی! ما؟یو بر شت یهمه  شتنتو دا صال برات  یچیه میدا ؟! ا

 ؟! ستیمهم ن
 
 معلومه که مهمه... فقط...-
 

 !؟یتند گفت: فقط چ رها
 
ستها نیامیبن  کمیگفت:  نانیرها را گرفت و با اطم یرا جلو اورد و بازوها شید

 ! یرفع دلتنگ امیبا خودم خلوت کنم ! بعد م خوامیم کمی.  خوامیزمان م
 

شمها رها شک از چ شده که  قهیدق یس یو گفت: حت دیچک شیدو قطره ا هم ن
 ! ازت خوب استقبال نشد نه ؟! دمتیبرادر د هی! به عنوان  دمتید
 
 ...ستین ینطوریکالفه گفت : نه ا نیامیبن
 

 ! میبعد حرف بزن یداد و گفت: باشه برا رونیرا ب نفسش
 

 ...شدیخفه م داشت
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 ؟! یک یعنیمصر گفت: بعد  رها
 
 ! دهنیهفته ا ایپس فردا ...  ایفردا ...  دیو گفت: شا دیکش ییهو نیامیبن
 

 ! امد یتر به نظر م یو سه سال طوالن یکه گفت از س یبعدماتش برد ... رها
 
ستها نیامیبن شد و قدم یاز بازوها شید شت و گفت:  یرها جدا  به عقب بردا
 . خداحافظ... میکنیزود صحبت م یلیخ
 
 پا تند کرد سمت در ... و
 

 ... خواستیم هوا
 
 یرعلیمتوجه ام یرا پا کرد و از خانه خارج شد ... حت شیخس خس کفشها با

 هم نشد ... خودش را به زور به سر کوچه رساند و سوار شد ...
 

 کمربند را هم نبست ، گاز داد و سرعت گرفت. یحت
 
 شد و وارد خانه شد . ادهیاز شورلت پ یرعلیام
 

 . زدیخانم اب قند هم م هینشسته بود و فوز یمبل یگنگ رو رها



 
 شد ؟! ی: چ دیبا بهت پرس یرعلیام
 

 گرفته گفت: رفت ! رها
 
 را باال داد و گفت: رفت؟ کجا ؟! شیابروها یرعلیام
 
شد...  دیخانواده اش ! ما رو که د شیرفت ... پ- شحالم ن خوردتو ذوقش ! خو

 نخواست بشنوه ! بفهمه ... یرفت... حت
 

شکها ست بدونه ! رفت ...  یو لب زد : حت دندیتیصورتش غل یرو شیا نخوا
 گفت بعدا !

 
 ؟! ریام یک یعنیوگفت : بعدا  دیخند کیریستیه
 
 نگفت ؟! یچینشست و گفت: ه یمبل یرو ریام
 

شو نپرس یشد و گفت : نه... حت رهیخ ریبه ام رها سم ش ی... چرادیا شدن و گم 
ستی... فقط م دینپرس شه ! حاال هم ن خوا اال س نی... مثل همه ا ستیبره ! نبا

 ... اصال به جهنم ! نباشه ...
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با خودش زمزمه م ینیرا پس زد و ح هیفوز وانیل و : تو ذوقش خورد!  کردیکه 

 نیع خواسددتیخوشددبخت م یخانواده  هی...  میانتظار نداشددت بدبخت باشدد
ست تنها چه کار م یخانواده  ستمیخودش ... من د بکنم ؟! بغلش کردم...  تون

مه  هیگر ثل ه به ی! حت گهید یخواهرا یکردم ... م من گفت  نگفت رها ... 
 ...یرعلیشما ام

 
س با شما ... انگار من  نهیسبابه چند بار به  شاره کرد وگفت : به من گفت  اش ا

 ! بعد رفت... یرعلی! انگار مصاحبش بود... من خواهرشم امرشمیمد
 

 سالنه سالنه از پله ها باال یرعلیتوجه به ام یلبش نشست و ب یرو یپوزخند
 رفت !

 
 را بردارد ... وانیخانم ارام خم شد ل هیفوز

 
 شده؟ یچ دیدونی: شما نم دیپرس جیگ یرعلیام
 
سر طفلک اومد ا نیمادر... ا دونمینم- شمش افتاد به ا هوی... نجایپ اب ق نیچ

 عکس ها ...
 

 جا گذاشت مادر ! نمیا یگرفت وگفت: حت یرعلیام یرا جلو یعکس



 
 عکس را گرفت و گفت: خب؟ یرعلیام
 
مادر... حالش دگرگون شددد .. رنگ و رخش عوض شددد. رفتم براش  یچیه-

. بعد ... جوابمو ندادییجا یببرمت دکتر یستیاب اوردم... گفتم پسرم خوب ن
مد... د نهیرها خانم صددددا م دمید هویجلو نرفتم...  گهیرها خانم او  گهیم ز

شو ات وهیکن... تا م ییرایپذ سره انگار پر شربت اوردم پ شن شیو   نیاز ا زده با
 خونه رفت !

 
 یببرمت دکتر یسددتیمادر... براش اب اوردم... گفتم پسددرم خوب ن یچیه-

رها  دمید هویجلو نرفتم...  گهی... جوابمو نداد. بعد رها خانم اومد... دییجا
صدا م شو  وهیکن... تا م ییرایپذ گهیم زنهیخانم  سره انگار پر شربت اوردم پ و 

 ! خونه رفت نیزده باشن از ا شیات
 
فرو کرد و گفت : بهتره من برم. شددما هم  شیموها یدسددتش را ال یعل ریام

 .دیمراقب رها باش
 

 بود ، برادر رها خانم بود نه؟! نجایاقا که ا نی: پسرم ادیخانم با هول پرس هیفوز
 
 و سرش را به عالمت مثبت تکان داد. دیکش یاه یرعلیام
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هم  ی. با چه حال رمیبم یو گفت: اله دیدستش کوب یخانم دستش را رو هیفوز

 رفت.
 
 با اجازتون....-
 
 .میدنبالش راه افتاد و گفت: بر مساریکه ت رفتیسمت در م به
 

 را گرفت و گفت: کجا اقا ؟! مساریخانم دست ت هیفوز
 
 برم ...-
 
 لب گفت و از خانه خارج شد . ریز یخداحافظ یرعلیام
 

را گرفت ، خاموش بود ... حدس  نیامیبن یکرد و شماره  بشیج یرا تو دستش
شد ، وارد خ زدیم صل ابانی! از خانه باغ خارج  ا ت ستادیشد ، انقدر معطل ا یا

 نگه داشت . شیجلو یسبز یتاکس
 

 را گفت و جلو نشست . ریمس
 



س هنوز صله نگرفته بود که با د یتاک ش دنیچند متر از کوچه فا که  نیامینب نیما
 پار  شده بود داد زد : اقا نگه دار ... ابانیخ ینا متوازن کناره 

 
 ... رتونیمگه مس-
 
 بشم! ادهیپ دیبا دیببخش-
 

دش شد و با دو خو ادهیفورا پ یرعلینگه داشت ، ام نیامیبن نیماش یجلو راننده
ک جلو و عقبش چشم یراهنما یرساند که چراغ ها نیامیبن دیسف لیرا به اتومب

 . زدندیم
 

 ؟! نیامیباز کرد و با هول گفت: بن را نیامیسمت بن درب
 

 فرمان بلند کرد . یرا از رو سرش
 

 شده؟! یبا ترس گفت: چته چ یرعلیدو کاسه خون بود ، ام شیچشمها
 
 نزد . یحرف نیامیبن
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ه روز . چه ب مارسددتانیبرسددونمت ب نیبا ارامش گفت: برو اون ور بشدد یرعلیام
 ! یخودت اورد

 
 م !سوار شو ! خوب ایداد و گفت: ب هیتک یصندل یسرش را به پشت نیامیبن
 
ها یرعلیام به ا شیچشددم فت: تو  با حرص گ فهیق نیرا گرد کرد و   یگیم ا

 خوب؟!
 
! حوصله  ریسوار شو ام ایدر گرفت و گفت : ب ی رهیدستش را به دستگ نیامیبن

 ندارم باهات بحث کنم. گفتم که خوبم !
 
ستارت زد وبه ارام نیامیو بن رفتیناچار پذ یرعلیام ست ، ا رکت ح یدرب را ب

 کرد .
 

 .داد هیتک شیاش را به پنجه ها یشانیپنجره گذاشت و پ یرا لبه  ارنجش
 
 آنا . ییهمون دا شیپ میبر یخوای؟! نم یگفت: خوب یبه ارام یرعلیام
 
 ؟! یدونی: چند وقته م دیجواب پرس یبه جا نیامیبن
 
 !؟ یدونیچند وقته م دمیداد زد : پرس یبلند یجواب نداد ، با صدا یرعلیام



 
 فکر جواب داد : یب یرعلیام
 
 چهارسال !-
 
شم از خ نکهیبدون ا نیامیبن ساله م ابانیچ ص یدونیبردارد گفت:چهار  دات و 

 ؟! ومدهیدرن
 
و  دختر اعتماد کنم هیبه حرف  تونسددتمیم ی! چطور یدونسددتیاون موقع تو نم-

 ! زمیبهم بر تویتمام فکرو زندگ
 
 !خته؟یحاال مگه بهم نر-
 

 ینگاه کرد و با اخم گفت: حاال مگه همه چ یرعلیام یشرمنده  یچشمها در
 سرجاشه ؟!

 
سکوت کرد- سه هم میباور کن اگر  ستیبود ! م زایچ نیوا ... ات هیروح میخوا

شرا تیزندگ شه ! تو که  ... من خودم معلق بودم !  یدونیمنو بهتر م طیخراب ن
 ... دمزیباتوحرف م یچطور
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بهت گفتم فرزند خونده ام شددوکه  یوقت نیهم یلب گفت: واسدده  ریز نیامیبن
شد شن یر چی! ه ین شون نداد یاک سه هم ین ستیبود ! م نی! وا  ی! زندگ یدون

 ! یدونستیمنو بهتر از من م
 
 نزد . یحرف یرعلیام
 
 بود . شمار هیبه ثان شی. چشمها ستادیو پشت چراغ ا دیکش یپوف نیامیبن
 
 ... یول ستیوقتش ن دونمینگران گفت : م یرعلیام
 
ود و شدد بیسددکوت کرد تا ترغ یرعلینداشددت ، ام دنیبه شددن یلیتما نیامیبن

 ! خواستیرا بپرسد ... اما نم یبپرسد ... بعد ول
 
 ؟! یآشنا بش شتریبا رها ب یخوایارام ادامه داد: نم یرعلیام
 
 نداره ! یر  گفت: به تو ربط نیامیبن
 
 تو... یقیحق یبهرحال اونا خانواده -
 
 شد ! رهیخ یرعلیبه صورت ام میمستق نیامیبن
 



 خفه شد . یرعلیام شیچشمها دنید با
 

تا رسدد یزیچ گریهم فشدددار داد و د یرا رو شیلبها  یبه خانه  دنینگفت ، 
 رد و بدل نشد . یحرف یرعلیام
 

صرارت برا مقابل شرکت... نحوه اومدنم به ا یخانه پار  کرد و گفت : ا  یون 
 !یرعلیسر تو بود ام ری... همه اش ز میمن باهاش ... بهم خوردن زندگ ییآشنا

 
نداشددتم ! من فقط  ینقشدد چیاصددال من ه نیامیمات گفت: نه نه... بن یرعلیام
به تو کمک کنم ! رها خواهرت بود  خواسددتمیبه رها کمک کنم... م خواسددتمیم

فت من م  رکنمیکارخ خواسددتمیبه برادرم برسددم... م خوامی... از روز اول گ
 ! نیامیبن
 
 ؟! ینطوریا-
 

 خودش ... ! ای! تو  یگفتیکلمه از روز اول م کیزد و گفت:  یپوزخند
 
 به خونه ! زدیزنگ م نیهم یخواست بگه ... اصال برا-
 
 ؟! زدیگفت: زنگ م جیگ نیامیبن
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 ؟! زدیکه زنگ م هی: هموندیکرد و پرس یمکث

 
شو بارم جواب تلفن ها کی یداد: تو حت حیو ناچارا توض دیلبش را گز یرعلیام

باهات ارتباط برقرار کنه و  خواستیم یچطور گهی! انا جوابشو نداد... د ینداد
 کنه؟! یخودشو معرف

 
بود  لعقیادم مست ال هیرا دور فرمان قفل کرد و گفت: اون  شیپنجه ها نیامیبن

شب زنگ م صفه  شب و ن شو معرف نکهی! بدون ازدیکه   نکهیکنه! بدون ا یخود
با من قرار بذاره ؟!  خواسددتیاشدداره هم نکرد ... م یداره ... حت یبگه چه کار

گه ا نه  یزن نیاول نیم به خو که  نگ م یبود  با زدیمن ز جا  دی؟! من  از ک
شته  یادم ربط نیکه ا دونستمیم احم مز هی کردمیم الیمن داره ؟!من خ یبه گذ

نا م کردمیم الیپاپوش از طرف البرزه ! خ هی کردمیم الیاحمقه ! خ ه ب خوادیآ
 هیشددوهرش  دهیمزاحم طالق و تا تهش بره که رفت ! چون فهم نیا یواسددطه 

 نیام واسه آنا ... ! تمام ا ی! با خودم فکر کردم من چه آفت وحشتناک هیسر راه
بغرنج باشدده ... چرا  یمن براش مسددئله  تیهو دیکردم آنا چرا با الیمدت خ

دا پدرش از من ج ایسر خودشه  ریز ایکه  بیو غر بیبا چهار تا تلفن عج دیبا
شه ... چرا با شه و حاال م نیاز ا لیدل هیبا  میزندگ دیب زن  مفهمیرو به اون رو ب

ت آنا پش دی... شماها ،که همتون باعث شد دیبود! شماها مقصر ریتقص یمن ب
 بره !و  یکنه به نه سال زندگ

 



 ریبرگشددته ! ام شیماری... زنم ب دیسددکوتتون ! همتون. پسددر منو اواره کرد با
ست یبا زندگ یکرد کاریچ یفهمیم ش ساکت ن من  دیاجازه داد دیمن ؟! همتون 

ندگ حاجزهیبهم بر میز خاتون ...  که منو  تای... ب ی! تو ...  ... اون دختر 
 یتچرا نگف یبود قمیکه رف ییکرد ! تو یخودش سددع ی! به اندازه  شددناختینم

ستیکه م ییتو نوی؟! ا از  یون گرفت! خفه خ ریام ی... که نگفتیگفتیم دیبا یدون
! جفتتون ! همتون ... !  یمنو تماشدددا کرد یزندگ ختنیبهم ر یدور نشددسددت

شن کردیگل نم طنتشیش ایاگربرد ستم نم دهیو  شو کف د شتیها االنم  یحت ذا
 !دمیفهمینم
 
ش یاه شد باز یمن ... زندگ تیو گفت: هو دیک سبب  ی چهیمن  شماها ... 
 دیگفتی... ! اخبارو بهم م دیبود رشیروزمره اتون ! نه ؟! چهار سددال درگ جانیه

 چقدر خوشبختم ! کردمیم الیخبر از همه جا خ یو من ب
 
شدن زندگ چوقتیمن ه نیامیبن- شدم و نبودم ! رها  یاز خراب  شحال ن تو خو

جور نشدددد ...  تشیروز اول بگه موقع خواسدددتیشدددت ... مندا یگ*ن*ا*ه
بگذره ... تو  کمیبهتره  کردمیم الینشددد ... من نذاشددتم چون خ ایامکانش مه

نا درخواسدددت طالق داده بود... درگ ی... خوب نبودیبود دهیتازه فهم  ری... ا
ضانت رهام بود  نیامی! بن گفتمیو بهت م زیهمه چ ومدمیم ی... من چطوریح

... فکر نکردم خواسددتمیبشددده ... واقعا نم ینطوریا خواسددتمیباور کن من نم
ضوک طالق انا ممکنه جد شه ! باور کن نم یمو ستمیب  چکسی. ه نیامیبن خوا
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ستینم نویا شده ! دوباره با آنا  ری. حاال هم که د خوا ... دوباره یکنیم ازدواجن
ندگ دیگردیبرم خانواده  نیامی! بن تونیسددر ز کاف یدار یخوب یتو  قط ف هی! 

 ...ی! باهاشون اشنا بش شونینیبب
 
سال  کی نیهم ؛تویدیرو فهم هیساله اصل قض کیاضافه کرد : تو  هیبا توج و

س تیهم با نها شان  تونهیم ی! کمتر ادم نیامیبن یکرد دایخانواده اتو پ یخوش 
 نیا شددونیروز زندگ نیتو تا اخر طیبا شددرا ییکنه ... ادم ها دایخانواده اشددو پ

سرت ا سرتو دارن ! ح شده و هی یبرا نکهیح شونویاقعبارم که  شیحق ت  دایپ ونوقت
که رها خواهرته ! که دنبالت بوده ...  یخوش شدددانسدد یلیتو خ نیامیکنن ! بن

 کرده ! داتیپ
 
 را زد وگفت: بسالمت ! یقفل مرکز نیامیبن
 
 من در حقت بد نکردم ! قیگفت: رف یبا ناراحت یرعلیام
 
 باز گفت: بسالمت ! نیامیبن
 
 ... ! یتو مثل برادرمن نیامیو گفت : بن دیکش یپوف یرعلیام
 
به رو نگاه م یزیچ به رو   شی! رگ گردنش متورم بود ... نفسددها کردینگفت. 

 سرخ بود ! شیبلند و کش دار بود ... هنوز چشمها



 
ب ودر را باز کرد وگفت: امروز خ یبه ارام نیامیکالفه از سددکوت بن یرعلیام
 . برو خونه باشه؟ نیامیبن یستین

 
 ساکت بود. نیامیبن
 
 خونه ؟! یریبا اصرار گفت: م یرعلیام
 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 
 کمیگذاشت و گفت:حتما برو خونه .  نیامیبن یشانه  یدستش را رو یرعلیام
 یمکک چیه یباش لونیو س لونیو ابونیحال و روزت تو خ نیکن . با ا لکسیر

 ... یچی! ه کنهیبهت نم
 

 شد . ادهیگفت و پ یارام خداحافظ
 
 ها از کوچه دور شد ! کیالست غیج یدنده عقب گرفت و با صدا نیامیبن
 
سط کوچه ا یرعلیام س ستادهیو ،  کردیم رفته بود نگاه نیامیکه بن یریبود و به م

 ! یسادگ نیرفت ! به هم نیامیسرش قالب کرد ... بن یرا باال شیدستها
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 دهم:هف فصل

 
****************************** 

 
باز شد ، دستش خواب رفته بود ، سخت غلت زد به سمت  یبه ارام شیپلکها

 . دیدرب اتاق چرخ
 
 یه ارام، ب کردیکنسول نشسته بود و نگاهش م یصندل یمسعود که رو دنید با
 ؟! یکنیچه کار م نجایگفت: تو ا یگرفته ا یشد و با صدا زیخ مین

 
 الت؟!دنب امیب یقرار بود بهم زنگ بزن کردمیکرد و گفت: فکر م یاخم مسعود

 
 کرد . زانیرا از تخت او شیرهاپاها

 
نس زنگ نزدم ! با اژا گهیوقت شد د رید دیگرفته گفت: طول کش یهمان صدا با

 اومدم .
 
 نگاه کرد. شیپاها به
 



بود ،  دهیبود. با همان مانتو و شددلوار خواب اوردهیرا هم درن شیجوراب ها یحت
 کامل چرو  شده بود. شی... مانتو دیبه صورت ورم کرده اش کش یدست

 
 یمسددعود سددرگرم تماشددا یکرد تا وقت یاش را صدداف کرد و سددع قهی یارام به

 هست به سر و وضعش برسد ... شیعطرها
 
 شامه اش را نوازش کرد. یتلخ مردانه ا یاش را مرتب کرد . بو قهی

 
 ینیو به ب دیو سردوش سمت راست مانتو را باال کش قهیرا بست و  شیچشمها

 اش چسباند !
 

 تار و پودش نفوذ کرده بود . انیبا اصرار م یکمرنگ مردانه ا عطر
 

اشت کنسول برد یرو ومیپرف یستالهایکر یقدو قواره  یدست از تماشا مسعود
 ! نجایبهم گفت اومده ا هی: فوزو رو به رها ارام لب زد 

 
 دهد. رونیب خواستینفسش را نم رها
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 یکه در نخ و رشته ها یعطر تواندیکه م ییلحظه ... تا جا نیتا اخر خواستیم
چهار  نیبه هم اتشیح فیحلقش نگه دارد . ح ینفوذ کرده بود را تو شیمانتو

 نفس بود ...
 

 اش جا خوش کرده بود. ینیب یکرد ... عطر اما تو یرا خال شیگلو
 

شانه  قهیزد و باالخره  لبخند سر سعود عج یو   نگاهش بیمانتو را رها کرد . م
 ! کردیم
 

 خواستن نبود ! حیبود اهل توض خوب
 

 یادم گم شدددده رو کیعطر  دینداشددتند که بخواهد بگو یبود نسددبت خوب
 رنگش نفوذ کرده ! یطوس یادار یمانتو ی قهیسرشانه و 

 
 بلند شد و کنار رها نشست . شیاز جا مسعود

 
د پوستش نقش بسته بو یصورت خسته و خواب الودش که خطوط بالش رو به
 بخور ! یزیچ هی نییپا ایشد و گفت: پاشو ب رهیخ
 

 نبود ... گرسنه
 



سعود ارام گفت: نم به سعود نگاه کرد و م  یشده ... ول یچ یاالن بگ خوامیم
 حدس بزنم ! تونمیم
 
 بگو حدستو !-
 

 یزیاومده با چ شیکه پ یزیشد و گفت: چ رهیخ شیبه چشمها میمستق مسعود
 فرق داشته ! درسته؟! یکه انتظار داشت

 
 تا اسمون فرق داشت . نیزد و به زور گفت: زم یسرد پوزخند

 
 نزد. یحرف مسعود

 
نخواسددت  یجمله اسددت اما دهانش باز شددد وگفت: حت نیکرد هم الیخ رها

 کردیمبراش ن ی. فرقگفتی؟! راسددت م کنهیبرام م یقبشددنوه ! گفت مگه چه فر
 شددهیشددو بشددنوه ! مگه م یوچه جور یبه حالش داشددت چطور یری...چه توف

 زمان وبه عقب برگردوند !
 

 .دادیگوش م مسعود
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تموم شددد ! درسددت شددد ...  یبغلم کرد فکر کردم همه چ یلب زد : وقت رها
رم اوار شد رو س یگفت بعدا ... دوباره همه چ ی! وقت شهیگلستون م مونیزندگ

 کار کنم ! یچ دونمیمسعود ! نم
 

شمها نگاهش سش کنم ب یرا از چ شت و گفت :برم التما سعود بردا ادرم بر ایم
 ادینم و دونهینم گفتمیم روزی... تا د خوادیخودش نم یبرادرمه ول یباش ؟! وقت

 چرا رفت؟! دونهی... حاال که م
 
 یبراش تازگ ی... همه چ دهیتازه فهم چارهیرها ! اون ب یکنیم یداور شیچرا پ-

 ... ! یبهش زمان بد دیداره ! با
 

ثان یرفت. برا جیبلند شدددد . سددرش گ شیکالفه از جا رها کوتاه  ی هیچند 
تا از زم واریرفت ،دسددتش را به د یاهیسدد شیچشددمها خوردنش  نیگرفت 

 کند. یریجلوگ
 

 رها ! یبر یم نیخودتو از ب یو گفت: دار ستادیکنارش ا مسعود
 

که جا امد به مسددعود نگاه کرد و گفت: من وقت ندارم ... من زمان  حالش
که  ادیبدونم با من م دی... مادرم وضددعش بدتره ! من بانیندارم ! حال پدرمو بب

خرج  مویهمه زندگ نیمسددعود ؟! ا یفهمی! م رانیا ارمیمادرمو ب دیبا ای میبر
 و بره ! ادیخنک و زودگذر ب مینس هینکردم که مثل 



 
 شی... شددما هنوز ازما یکنیعجله م یگفت: رها دار یبا خونسددرد مسددعود

 ! دینداد
 
!  باباست هی... صورتش چهره اش... درست شب هیچرا ... عکسا کاف شیازما-

 ...یچ شیازما
 
صم یخودت برا دی! رها نبا شیداره به جواب اون ازما ازیاون ن دیشا-  میاون ت

 ! یریبگ
 

 شد . یفکر رها
 

سعود ش میمال م سته تو خواهر بزرگ شا ی... ول یتر گفت : در ابق به تط دیاون 
 باعث شده که زود بره ... نیهم دیداشته باشه ! شا ازیهم ن کیژنت شیازما

 
 ؟! یکنیفکر م یطور نیتو ا-
 
 ! ستین یمنطق یفکر و ب یتو اون ادم ب یها فیاره. وگرنه با تعر-
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صال ..- سات یمنطق! حت یفکره نه ب ی. نه با سا  ی! مثل جوون ستیهم ن یاح
 ! یخشک و مقررات یباباست ! با همون منش ارتش یها
 

! ؟یازش بزن یحرف دار یلیامروز خ نکهیزد و گفت: مثل ا یلبخند مسددعود
 ! ی! اماده هم هسترون؟یب میباهم شام بر یدوست دار

 
شاره ا و سرد یا شلوارش کرد و رها لبخند  سعود بل گرفت  یبه مانتو و  زد و م

ت منتظرتم. نظر نی! برو دسددت وروتو بشددور تو ماشدد یدیوگفت: باالخره خند
 !؟یتهران گرد میامشب بر کمی هیچ
 

 تکان داد و ناگهان گفت: اگر دوباره برگرده ؟! یسر رها
 
 ! رسونمتیزود م دهیبهمون خبر م هیفوز-
 

شا دو دل رها شتیاگر برم دیبود ...   یدم ظهر منتظرش نم یبه اندازه  گرید گ
 ماند !

 
 به صورتت بزن ! یاب هیشانه اش را هل داد و گفت: زود باش برو  مسعود

 
 توان مخالفت نداشت . گرید
 



شو گرید شت . وارد رو صورتش  ییتوان مخالفت ندا شت اب به  شد و چند م
نخواسدددت گفته  ی؟! دغدغه اش گفتن بود ! حت کردی! حاال چه کار م دیپاشدد

 کرده بود بشنود ! نیتمر نهیهزار ا یرا که هزار بار جلو شیها
 

 ! دیبه صورتش اب پاش دوباره
 

ته ا چه با کردینگاهش م نهیازا یزن خسدد پوزخند و صددورت متورم و  کی! 
 سبز و قرمز ! یچشمها

 
 ! دیپاش نهیاب به ا یمشت

 
 کردیچه کار م دیگذاشت . حاال با ییسنگ روشو یبه دو دستش را دو ل کالفه

ده را ز شیبود که چرخ ها یبی؟! مثل سدد کردیچه کار م دی؟! از حاال به بعد با
 بود ... دهیرا د شیایبود و دن

 
شدددن تمام تنش را گرفته بود ! تمام  یبود ... ترس متالشدد دهیرسدد نیزم کینزد

 جسم و روحش شده بود ترس !
 

 پس زدن ! ترس
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 دادیم ی... ان وقت به خودش چه جواب خواسددتی... اگر نم زدیاگر پس م رهام
از دسددت رفته  یکه تباه شددده بود و به روزها و ارزوها ی؟! به چهل سددال زندگ

 ؟! دادیم یاش چه جواب
 

 ؟! دادیم یچرو  ها را چه کس نی. جواب ا دیرا به صورتش کش دستش
 
 بود. مساریاز کرد . تخورد در را ب ییکه به روشو یتقه ا با
 
 برم . خداحافظ. دیاومده دنبالم با یکیارام گفت :  مساریامد و ت رونیب

 
 شد و در رابست. ییروشو وارد

 
اش را مرتب کرد و گفت: من  یامد . روسددر نییو از پله ها پا دیکشدد یپوف رها

 اماده ام.
 

 .کردیخانم با لبخند نگاهش م هیفوز
 

 در هم بسته . حواست بهش باشه ! ییباهشدار گفت: بابا رفته روشو رها
 



کرد  یرا چک م فشیک اتیکه محتو ینیگفت و رها ح یخانم چشددم هیفوز
 یورج هیاگر اقا رهام برگشت اول بهم زود خبر بده بعد هم حتما  یگفت: راست

 نگهش دار تا خودمو برسونم !
 

 : اقا رهام؟! دیرا گرد کرد و با استفهام پرس شیخانم چشمها هیفوز
 

 بود! نجایکه امروز ا ییاخم کرد و گفت: برادرم ! همون اقا رها
 

سترس نما یخانم هان هیفوز شن کرد  شگریگفت و رها با ا تلفن همراهش را رو
 نبود ! یامیزنگ و پ چی. ه

 
 لشیر اتومباز خانه خارج شد . مسعود به د یو با خداحافظ کوتاه دیکش یپوف
 داده بود. هیتک
 
سعود  شیزد و درب را برا یرها لبخند دنید با ست و م ش باز کرد ، رها جلو ن

س شت فرمان قرار گرفت . تا ر صل دانیبه م دنیپ شانیم یحرف یا بدل رد و ان
 نشد .

 
 شکست . یرا م نشانیسکوت ب ویراد یصدا
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 با بابا حرف زدم ! روزیو گفت: د دیکش یقینفس عم مسعود
 

 ؟! ی: راجع به چدیمکث پرس یب رها
 
 مسائل مردونه ! یسر هیراجع به -
 

 زد وگفت: مثال ؟! یلبخند رها
 
 نه ! ایخودم داشته باشم  اریاز واحد هاشو در اخت یکی تونمیمن م نکهیمثال ا-
 

ش یهوم رها سعود گفت: نظرت چ دیک شن به خودمون  هیرهام رو با  هیو م ج
 ؟! میتر کن کینزد

 
 ؟! یبا تعجب گفت: جشن ؟! جشن چ رها

 
 ! یحت ی... عقد ! عروسیگفت: مثال جشن نامزد یکج شخندیبا ن مسعود

 
 صورت مسعود برداشت. ینگاهش را از رو رها

 
 رها ؟! ومدیاز فکرم خوشت ن هیچ-
 



 نگفت. یزیچ رها
 
 ! شهی! با همه هم اشنا م ادی. حتما هم م میدعوتش کن میتونیم-
 

 ساکت بود. رها
 

 ؟! یبگ یزیچ یخوایکالفه از سکوت رها گفت: نم مسعود
 
 راجع به رهام ؟!-
 
 نه راجع به خودمون.-
 
 ندارم بگم مسعود ! یزیچ-
 

 !میبهم بد یقول هیامشب  ایو گفت: پس ب دیکش یهوم مسعود
 
 ؟! یچ-
 
 ! میخودمون حرف بزن ی ندهیفقط راجع به ا-
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 رها ! بهانه ات یبهانه ندار گهیبزند که مسعود تند گفت : د یخواست حرف رها
 ! یکرد داشیکردن رهام بود ! حاال هم پ دایپ

 
 مسعود ؟! یمادرم چ-
 
 بمونه ! بیکشور غر هینداره تنها تو  لی! دل رانیا گردهیخب زن عمو هم برم-
 

ش یپوف رها  تونمیکرده ! عادت کرده . نم یسال اونجا زندگ ستیو گفت: ب دیک
 بخوام . یزیچ نیازش چن

 
 ؟! امیکه من ب نهیگفت: منظورت ا دیچیپ یهمانطور که م مسعود

 
 ر  گفت: نه ! رها

 
 سرعتش کم شد . مسعود

 
 به رها نگاه کرد. دیترد پر
 

 حی! اما ترج کردینگاه مسددعود را حس م ینیبود . سددنگ رهیبه رو به رو خ رها
 . ردیبگ دهیناد دادیم
 



 !؟یکنی: رها با من ازدواج م دیپرس یجد مسعود
 

 نزد. یحرف رها
 

 میاز خونه دور نشددد یلی. خیباز بپرسددد که رها گفت: بهتره نگه دار خواسددت
 برگردم ! ادهیپ تونمیم
 

 دوباره سرعت گرفت. مسعود
 

با هم  میتونی. من وتو نم یکنیکالفه گفت: مسددعود چرا مثل بچه ها رفتار م رها
 ! میمشتر  داشته باش یزندگ

 
 جوابش را نداد. مسعود

 
... من همون دختر نوزده  مهیمثل قد زیهمه چ یکنیادامه داد : تو چرا فکر م رها

سر زنده  سعود همه  یو خرده ا ستیب یسالم ... تو همون جوونک  ساله ! م
 ی! من و تو راهمون جداست اصال چطور میعوض شده . ما حرفهامونو زد زیچ
و  میکنار هم باشدد لسددا سددتیب تی! نها میادامه بدرو باهم  یزندگ هی میتونیم

ه کنم ! مثل هم یتنها زندگ دمیم حیسال هم من ترج ستیب نیبعدش تمومه ! ا
 سال گذشته ! ستیب ی
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فها حر نیهم کردیباهات رفتار نم بهیزد و گفت: اگر رهام غر یپوزخند مسعود

سته و پوچ  نی! هم؟یکردینگاه م ندهیبه ا دیقدر نا ام نی؟! هم یزدیرو م قدر خ
شه برا کی؟! رها اگر  شتر یزندگ یروز تجربه  کی!  هیمن کاف یروز هم با   م

 من بسه ! یبا تو برا
 

 یادم چیمن تو لندن با ه یکرد الیکالفه از اصددرار مسددعود گفت: تو خ رها
 نبوده ؟! یمرد چیمن نبوده ؟! ه یکس تو زندگ چیرابطه نداشتم ؟! ه

 
 شد. رهیمتزلزل رها خ مرخیبرداشت و به ن ابانیچشم از خ مسعود

 
 ندارم ! ییابا چیبا حرص گفت: من همخونه داشتم مسعود ! از گفتنش ه رها

 
 . دییسایهم م یرا رو شیدندانها مسعود

 
 شده بود. ادیز سرعتشان

 
ش یرابطه  هی دیادم جد هیبا  یتونیرا زد وگفت: تو م رخالصیت رها روک تازه رو 
 مسعود ! یکن
 



ضافه کرد: تو رو خدا انقدر به زندگ یدرنگ با هوا  ینطوریمن ناخنک نزن ! ا یا
 سالمه ! نه چهل سال. ستیکه ب دارهیبرم م

 
 نگه داشت . یمقابل رستوران مسعود

 
 یشددد ، کنار ادهیباز کند پ شیمنتظر باشددد مسددعود در را برا نکهیبدون ا رها

 رستوران پار  کند. دربان یها ییرا با راهنما نیمنتظر ماند تا ماش
 

 جلو رفت ،مسعود خودش را رساند و دستش را گرفت. جلو
 

 یارا از دسته شیپنجه ها نکهیا یکلنجار رفتن را نداشت . حوصله  ی حوصله
 بکشد نداشت ! رونیگرم مسعود هم ب

 
 دوم رستوران نشستند . یطبقه  یکنار پنجره  یزیم پشت

 
ستها رها سر جوان یقرمز تو یمخمل یزیرو م یرا رو شید  یهم قالب کرد . پ

 دو منو مقابلشان گذاشت و رفت.
 

 . کردیشهر نگاه م یها یبه چراغان رها
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 ! ستیارام گفت: برام مهم ن مسعود
 

 !؟ی: چدیبردارد پرس کیتار یها ابانیخ یچشم از منظره  نکهیبدون ا رها
 
 نه! ای یرابطه داشت یکه تو لندن با کس-
 

ستش را رو زد و یپوزخند رها سعود د شت و گفت: من  یپنجه ها یم رها گذا
 هی میتونی.م سددتین ریشددروک کنم رها ! هنوزم د مویبا تو زندگ خوادیواقعا دلم م

 بچه ! هی. با میساله داشته باش ستیب یزندگ
 

و مسعود گفت: واقعا  دیدست مسعود ارام ارام کنار کش ریرا از ز شیدستها رها
 واسم شده حسرت! گهیرها ! د یمن باش یتو مادر بچه  خوادیدلم م

 
 خودمم حسرته ! یلب زد: واسه  رها

 
 !؟یو گفت: چ دینشن مسعود

 
ستق رها شمها میم سعود خ یدر چ سمم  یسع یلیشد وگفت: خ رهیم کردم ج

سعود . من نه م شد م شم نه م تونمیرو جوون نگه دارم ! ن  اجازه تونمیبچه دار ب
مسددعود !  سددتمیهام خودخواه ن یبچگ ی! به اندازه  ینرسددبدم تو به ارزوت 

 ! ناصرار نک گهیکشش نده... د گهیتمومش کن ! د گهیخدا د یمحض رضا



 
 ... دینفهم مسعود

 
 رها ! یگیم یچ فهممی: من نمدیپرس گنگ

 
شت هاله  از شک یپ شمها یا سعود خ شیکه چ صورت م  هریرا پر کرده بود در 

 خوامیبارور شدن ندارم مسعود ! از حاال به بعد هم نم ییشد و گفت: من توانا
 بشنوم ! یزیچ نهیریش اهاتیچقدر رو نکهیدرمورد ا

 
 بچکد . نییپا شیقطره اشک از چشمها کیداد  اجازه

 
 ماتش برده بود. مسعود

 
صدا رها سوپ ...  میبخور دیبا یگفت: چ یخش دار یمنو را باز کرد و با  ؟! 
 ؟!
 

 . کردیبه صورت مسعود انداخت که هنوز نگاهش م ینگاه
 

ست و گفت: ا منو سفارش بده ! همه چ نیرا ب سل یشام اخر و تو  و ت ی قهیبا 
! ... 
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 شهر ... ! یها ییها وروشنا یاهیو س یرفت به شلوغ شیدوباره چشمها و
 
شمها شهیش یتو از شک چ سعود را د یبرق ا سمت  دیسف ی... تارها دیم

شده بود ! درست مثل  قیعم شیابروها انی. خط اخم م دیا هم دهاش ر قهیشق
 خودش ...

 
 شده بود ! قیلبخند دو طرف صورتش هم عم خط

 
سعود گفت: اگر لفتش نم اب  یم رانی... اگر ا یداد یدهانش را قورت داد و م

من  یبه زندگ کمیو پوچ.... اگر فقط  چیسددراغ  ه یرفتی... اگر انقدر نم یموند
 ... یکردیخودت فکر م ای

 
 مسعود ! یایبا من ب یتونخواست-
 
 رها ! یبمون یتو هم نخواست-
 

با لحن ارام تر دیکشدد یاه رها بعد  میزنیرو م یچ یچونه  میگفت: دار یو 
! میاز امشددب لذت ببر میکن یسددع ایسددال مسددعود ؟! ولش کن . ب سددتیب

 نشده ! یچیه میکن الی... خمیخوشحال باش
 



 رها ؟! یچ امیا گفت: باهات بهو یب مسعود
 
 ! یتونی... نم هیبی؟! مسعود غربته ... غر یایکجا ب-
 
 امتحانش که ضرر نداره !-
 

امتحانش  یکردیم یسددع شیو گفت: چهار سددال پ دیخودش را جلو کشدد رها
 ! سوختیدلم نم یکن
 

 ... ! ی! به فرزند خوندگمیکنیبچه قبول م هیو گفت:  دیکش یاه مسعود
 
نه ک داشیپ یسددال دنبالش بگرده و اخرش وقت سددتیکه خواهرش مثل من ب-

ام ! ماقرار بود ش هی. نشدن شهیها تو روش بگه : شما !!! نه مسعود . نم بهیمثل غر
 حرفها ... نیا میبخور

 
 !؟ی. بازم قراره چونه بزن امیحرفش گفت: بدون بچه . باهات م انیم مسعود

 
 نمکیسال تحملت م کی. تهش  هیود گفت: چنگاهش کرد و مسع میمستق رها
 مهی. اول چلچل ستین ری! واسه من که د رانیا گردمیشدم طالق و برم مونیپش

! 
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 ماتش برده بود . رها

 
سعود ست تو م ستت کن . بعدم ب نویکتش کرد و گفت: ا بیج یکالفه د گو د

 ! یخوریم یچ
 

انداخت و لب زد: اصددال  یکوچک مخمل سددورمه ا یبه جعبه  ینگاه رها
 گفتم ؟! یمن چ یدیشن
 
 ؟! یدی؟! شن یتو چ-
 

 باز کند به سمت مسعود هل داد و گفت: نه ... ! نکهیجعبه را بدون ا رها
 
 نه؟! یچ-
 
 ! هینه مسعود. جواب من منف-
 

 .کردیساکت نگاهش م مسعود
 



 . اصددرار و ی. جوابتو گرفت چوقتیبشددنوم مسددعود. ه یچیه خوامینم گهید-
خورم دغدغه شام ب یشبم که شده ب هی ی! بذار برا جاستیاز حد ب شیپرسش ب

 ... بدون عذاب وجدان!
 
من سوپ و ساالد سفارش بده  یسرش مرتب کرد و گفت :برا یشالش را رو و

 دستهامو بشورم ! رمیخودته ! م لیکه باب م یدنیبا هر نوش
 
 و مات تنها گذاشت . جیمسعود را گ و
 
سرو با شک کرد و از  صورتش را خ ستمال  سعود با تلفن  رونیب سید امد . م

صحبت م س زیاو دنی. جلوتر که رفت با دکردیهمراهش  ش یتا اش  یکه از گو
 را باال داد. شیشده بود ابروها ختهیاو
 

ش یاز جعبه نبود ، نفس راحت یرا نگاه کرد خبر زیم یرو سعود با چ دیک ند ، م
 را به سمت رها گرفت. یکرد و گوش باشه و بله تماس را قطع

 
 بود ؟! ی: کدیبه صورت مسعود انداخت و پرس ینگاه رها

 
 هم سفارش دادم! گوی.برات م ارنیسفارش دادم غذا رو االن م-
 

http://www.roman4u.ir/


 بود. یک ی: نگفتدیاما مصر پرس رها
 

 و جواب نداد. دیکش یقینفس عم مسعود
 

 دیلبش را گز یرعلیام یشماره  دنیشد . با د نیمخاطب ستیخودش وارد ل رها
 گفت؟! یزیزنگ زده بود. از رهام چ یرعلیو گفت: ام

 
نه ! مگه قرار نبود فقط از  ای میشاممونو بخور یذاریاهسته گفت: رها م مسعود

 !میخودمون حرف بزن
 
 گفتیم یچ یرعلیمسعود ! جواب منو بده ...ام میحرف زد یکاف یبه اندازه -
! 

 
 باشه ! ومدهیتو ن شیبدونه که پ خواستی! م گرفتیسراغ رهام رو م-
 

 شب گذشته بود ... میاش انداخت . از نه و ن یبه ساعت مچ ینگاه رها
 

سش س نف  چیه چکسیاز ظهر تا به حال ه یعنی: دیرا حبس کرد و با واهمه پر
 ازش نداره ؟! یخبر

 
 ....میرا برداشت و گفت: پاشو بر فشیسکوت کرد ، رها ک مسعود



 
 را گرد کرد و گفت: کجا ؟! شیچشمها مسعود

 
 وگیو م نمیاروم بشدد نجایا تونمی... من نممیپاشددو بر دونمیخونه اش... نم-

ا اژانس ... من بنی؟! اصال تو بش یبراش افتاده باشه چ یبخورم ! اگر رهام اتفاق
 ...رمیم
 
شت م و سعود ناچارا دنبالش  زیاز پ سمت پله ها پا تند کرد ، م شد و به  بلند 

 ... دیدو
 

 زمان برد. قهیکمتر از پنج دق سیسرو یکنسل
 

شاگرد پرت  یصندل یپشت فرمان نشست و رها با هول خودش را رو مسعود
 ! یرسوند شبیکه منو د یکرد و گفت: برو سمت همون خونه ا

 
 اخم استارت زد و راه افتاد . با
 

 جفتشان ساکت بودند . ریتمام مس در
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را  هی، در تماسددش به خانه ، فوز کردیولز ماتش جلز و  یمثل اسددپند رو رها
کرد که مبادا خوابش ببرد ... مبادا رهام پشدددت در بماند ... مبادا رهام  هیتوج
 باز نکند ! شیدر را به رو یو کس اوردیب شیپدر یاش را به خانه  ییتنها

 
 تند تر برو ! کمیرا فوت کرد و گفت: مسعود  نفسش

 
پدال فشار داد و رها گفت:  یرا رو شیحال پا نیداشت با ا یاخم تلخ مسعود

 ! کنمیجبران م تیتو جشن عروس
 

 ... مثل چند سالرینگ میگرفت و رها لب زد: عجوالنه تصم لیتحو یپوزخند
هام ب شیپ با مدیو ن یایکه خواهش کردم ازت  نه  یو حاال هم تو عجوال  !

 ... !رینگ میتصم
 
 رها ؟! رمیگیم میمن دارم عجوالنه تصم-
 

 جوابش را نداد . رها
 

شته باز از دستت بدم باز ندا خوامیکرد و گفت: رها نم شتریسرعتش را ب مسعود
 ! یشگیهم یباشمت ... باز همون تنها

 
 نزد ... یحرف



 
فت: رها دار دیکشدد یپوف مسددعود تا م یو گ فکر هم  یبا من ! حت یکنیبد 

 "نه" !یدی! فقط جواب م یکنینم
 

بار اخر ازت  یو مسددعود سددر کوچه پار  کرد و گفت : برا دیکشدد یاه رها
 ؟! یکنی... با من ازدواج م یرها راز پرسمیم
 

و  یقهوه ا یملتهب مسددعود انداخت... چشددمها یبه چشددمها ینگاه رها
 ارامش بخش !

 
سش سنگ نف ستاد و گفت: د رونیب نیرا  شده !  ریهرچقدر که الزم بود د گهیفر

!  ینشروک ک گهیادم د هیبا  یتونید ... اما تو نه ! تو ماب از سر من گذشته مسعو
 مسعود ! رینگ تیشروک و از خودت و زندگ نیا

 
سعود صم م ... حرف نزن ! فقط جواب  رینگ میکالفه گفت: رها از جانب من ت

 خودت !
 

 یدونیکنم !خودتم م یتو باز یبازندگ خوامیکرد و گفت: مسددعود من نم یمکث
! ارامش داشددته  ی... خوشددبخت باشددیخوشددحال باشدد خوادیکه چقدر دلم م

 ...یباش
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 کالمش گفت: رها جواب منو بده ! انیاشفته م مسعود

 
 را بست و باز کرد . شیچشمها رها

 
سر  کیگفت:  یلحن ارام با سدال به خودت ... به من فرصدت بده ! اگر هنوز 

نه  ! گهیل دسددا کی! باشدده ... اما  یرفتیمن نازا رو پذ طی... شددرا یحرفت بود
سعود تو صم دیکه با ییاالن ! م سنگات دیبا ،یریسخت بگ میت و وا با خودت 

زدم !  خودمو دینه من ! من ق یبا ارزش و بزن زیچ هی دیق دیکه با یی... تویبکن
 !؟یخودتو بزن دیق یتونیتو م

 
 باشه رها ! یراه دیارام لب زد: شا مسعود

 
 دستم بود مسعود ! یاگر بود االن اون انگشتر تو-
 

شت ازیکه ن ییزد و گفت: من حرفها یلبخند شنو یدا سعود. د یب  گهیرو زدم م
 ! یریبگ می... تصم یفکر کن دیخودت با

 
دهانش را فرو داد و گفت :خداحافظ... اما منصددرف شددد و به سددمتش  اب

 نبود حرفم ! باور نکن ! یو گفت: راجع به رابطه ام ... واقع دیچرخ
 



 خند زد و رها باز گفت: خداحافظ.لب مسعود
 

ش درب سمت خانه  نیما ست و به  صطف یرا ب سعود  رفتیخان راه م یم که م
 کی نی، مسدعود خودش را رسداند و گفت: تو ا سدتادیا ریکرد ، ناگز شیصددا

 ... ای میسال قراره بازم بدون ارتباط باش
 

 ... ! شهی! مثل هم میداشت شهیکه هم یبا ارامش گفت: همون ارتباط رها
 

 !ام؟یباهات ب یخوایدستش را گرفت و گفت: م مسعود
 
 نگرانم ... ینه ... فکر کنم خودمم اضافه ام! ول-
 
 پس باهام در تماس باش. هر ساعت از شب که بود .خب؟!-
 

انداخت و گفت: سددال بعد  فشیک یتکان داد و مسددعود جعبه را تو یسددر رها
 دستت کن !

 
 برگشت و سوار شد . لشینزد و مسعود به سمت اتومب یحرف
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 زنگ فشار بدهد ! یکه دستش را رو دیترس یبار نم نی. ا ستادیدر ا یجلو رها
 نه نگران بود ! دیترس ینه م

 
 ساعت ! یعقربه ها یرفت رو چشمش

 
 صبح گذشته بود ... کی از
 
 حیصددبح بود و خاتون تسددب کیخاموش بود ...  نیامیصددبح بود و تلفن بن کی

 ! شدیبار دوم تمام م یبرا شیکربال یهزارمهره گل
 
 ارام و قرار نداشت... اطیخان در ح یصبح بود و مصطف کی

 
 مبل یکوسددن ها یهمراهش را تو یگوشدد یچند سدداعت ایصددبح بود و برد کی

 ! کردینگاه م زیم یها هیبه پا شیتوجه به سوت سوتکها یپرت کرده بود و ب
 
بدون بالش و رو انداز  نیزم یرو گریصبح بود و رهام اواره تر از هر وقت د کی

 خوابش برده بود ! یو کوش
 
 بود ... ! تایو پشت خط ب دیپر یزنگ م یصبح بود و با هر بار صدا کی

 



ستنش را تنها  یرعلیصبح بود و ام کی شت به خانه برگردد ... زن آب صد ندا ق
صورت ن شته بود و با   شیاه یامده بود تا به قول خودش گندکار سیخ مهیگذا

 را درست کند !
 
قلپ  کیاورد و  یم رونیب فشیاش را از ک یدنینوش یصبح بود و رها قوط کی
 انداخت ! یم فشیو دوباره به ک کردیقلپ مزه مزه اش م کی

 
 صبح بود و خانه ساکت و روشن بود ! کی

 
...  شدیدلش قرص م دیشنیخاتون را که م یکردنها نیس نیصبح بود و س کی
ما ازبن نیا مه صددلوات حت بت م نیامیه قل  یمراق حدا ند !   نیاز ا یکیکرد

 امد ! یصلوات ها به کار م
 
 ! دیایصبح ن کیعادت نداشت تا  نیامیبن
 

 وقت بخورد و صبح تا لنگ ظهر بخوابد ! ینداشت شام ب عادت
 
شام م ازدهی نیامیبن شب  شت  دو بعد از ظهر  ... خوردیشب خواب بود ... ه

 دیدو یخانه م کی... تا شش صبح در پار  نزد شدیم دارینهار ... پنج صبح ب
 ! کردیدم م یو چا گرفتی... نان تازه م
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شته مقررات نیامیبن سال گذ س یبود ... به خودش م یتا  سالمتدیر اش  ی... به 

 داد ! یم تیاهم
 
 خوب بود ! زیسال گذشته همه چ تا
 
از  خواسددتیاز او متنفر باشددد ... م خواسددتیشددد ! م رهیرها خ یچهره  به

شمها شد ... م یچ ستیسبز رنگش منزجر با  زاریاز فرم لب و چانه اش ب خوا
 باشد ... اما نبود !

 
 را گرفت ! نیامیبن یهمراهش را برداشت و شماره  تلفن

 
 بود... خاموش

 
 خواهدیمحرف بزند ... ن یبا کسدد خواهدیمشددتر  مورد نظرش نم نکهیا یاوا

 را بشنود درد اور بود ! یکس یصدا
 

شتر  مورد نظرش جا اگر شد ، فرو  نیاز ا ییم سقوط کرده با شت  شهر درند
 کرد ! زشیتمام خانواده ر یباشد ... مثل ان شب که جلو ختهیر
 

 پر بغض بود. شیگلو



 
 ! کردینم یکار چیه چکسیه چرا

 
ه کرد ، رهام را ب بشیبلند شدددد . با نگاهش تعق شیخورد ، از جا یتکان ایبرد
 بلند کرد و از پله ها باال رفت. نفسش را فوت کرد ! نیزم یاز رو یارام

 
 نداره که رفته باشه اونجا ؟! یدوست چیلب زد : ه رها

 
 سر او بود ! ریجوابش را نداد. هرچه بود ز آنا
 

 گفت: نه مادر . خاتون
 
 !؟یچ خودش ی: خونه دیپرس یرعلیام
 

شک کناره  خاتون شمش را پا  کرد وگفت: اونجا هم نرفته ! آنا زنگ زد  یا چ
 ! داریبه سرا

 
 شددد و زیخ میامد ، رها ن نییبدو پله ها را پا ایزنگ تلفن آنا ، برد یصددددا با

 نفرستاد ! انهیخاتون صلواتش را از م
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 را برداشت ؛ البرز بود. یبا هول گوش رها
 

 !د؟یردنک ینشده ! شما کار یو با حرص گفت: الو بابا ... نه خبر دیکش یپوف
 

همه دوست و اشنا پس به چه  نیبلند شد و با سرزنش گفت: ا شیاز جا یکفر
 بابا ؟! خوردنیم یدرد

 
 خان وارد خانه شد . یمصطف

 
نا گران ن کنمیم داشیپ یبه شددما بود ... گفت دمیبا بغض گفت: من تمام ام آ

 صبحه ! کیساعت نباش ! االن 
 

 .ری! شب بخ دیو گفت: باشه ... بهم خبر بد دیرابه صورتش کش دستش
 

 کانتر پرت کرد . یرا رو یگوش
 

 شد بابا ؟! ی: چدیخان با ارامش پرس یمصطف
 
 کنه ! داشی. پدرم هم نتونسته پ یچیه-
 
 پله ها نشست . یلبه  ایفرستاد ، برد شیموها یدستش را ال یرعلیام



 
 ! دیاش نوش یاز بطر گریقلپ د کیکالفه  رها

 
 ... حیشماره اش را گم کرده بود ، امد اول تسب خاتون

 
 !د؟ی: بچه خواب دیرهام پرس دنیخان با ند یمصطف

 
 ارام گفت: بردم تو اتاق خودم خوابوندمش ! ایبرد

 
 بابا جون . یخوب کرد-
 
رفت ، انا پشت سرش وارد اشپزخانه شد و اهسته  ییظرفشو نکیسمت س به

 اقاجون؟! میها رو بگرد مارستانیب می: نردیپرس
 

 نداشت . ستادنیخان طاقت ا یمصطف
 
 دونمینشست و گفت: نم یصندل یاب منصرف شد و رو وانیل کی دنینوش از

! 
 
 وارد اشپزخانه شدند . ایو برد یرعلیام
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 م !کجا رو دنبالش باش دونمیو گفت: نم دیاش کش یشانیبه پ یدست رمردیپ

 
 ! شناسمیحال و خوب م نیسالن گفت: ا یاز تو رها

 
 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. خاتون

 
 ! دیخبر یشما چند ساعته ازش ب-
 

 همه سال ! نیزد و گفت: من ا یپوزخند
 

دخترم ... ! نگران  شددهیم دایامد و گفت : پ رونیخان از اشددپزخانه ب یمصددطف
 باش .ن

 
 شده ! نیباهام عج گهیحاج اقا ! د ینگران نیعادت دارم به ا-
 

 بغضش را خورد و صلواتش را فرستاد . خاتون
 

شددد .  اطیفرو کرد و کالفه وارد ح بشیج یرا تو شیخان دسددتها یمصددطف
به  نیاخویو گفت: م ستادیا وانیا یخان رفت و رو یپشت سر مصطف یرعلیام

 ... ای مارستانیچند تا ب می! برم؟یخبر بد یکالنتر



 
رفت  نییرا تند پا وانیا یپله ها یرعلیقفل در ، ام یتو دیچرخش کل یباصدددا
 باز شد . یکی، در با ت

 
 . شد اطیو لک لک کنان وارد ح دیچیرا دور مچ دستش پ حشیتسب خاتون

 
ها همان  هسی! ک یرنگ لیپر بود از وسا شیدر را ارام با پا بست . دستها نیامیبن

 در گذاشت و گفت: چه خبره ؟!جمعتون جمعه ! یجلو
 
 !؟ییمعلومه تا االن کجا چیو گفت: ه دیجلو دو انا
 
فت: زد و گ یلبخند کردیجواب به خاتون که نگران نگاهش م یبه جا نیامیبن

 دخترم شما از وقت خوابت گذشته ها !
 

 دلم هزار راه رفت. یو گفت: مادر کجا بود دیخند خاتون
 
 یاگفت : ج یرا بلند کردو با لحن مهربان لیبزرگ وسددا یها سددهیک نیامیبن

 نبودم ! یدور
 
 سالمش داد . یرعلیام
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صورتش انداخت و با  ینگاه شت وانیا یها را لبه  سهیحرکت ک کیبه  و  گذا

 ورا ... ! نیسالم! از ا کیبا طعنه گفت: عل
 
 انداخت. نییشرمنده سرش را پا یرعلیام
 

 یدادیخبر م هی دی؟ نه با یزدیزنگ م هی دی: نبادیپرس متیبا مال خان یمصطف
 ؟
 
 ... دیخونسرد گفت: شرمنده که نگران شد نیامیبن
 

جا بود ایبرد حاال ک فت:  قت ؟ چرا گوشدد نیا یبا غرغر گ مه و جواب  تویه
 ؟ یدادینم
 
 تونمیمروز ن هی یعنیبه صددورت نگران تک تکشددان نگاه کرد و گفت:  نیامیبن

 مال خودم باشم ؟ً!
 

 .فرستادیصلوات م خاتون
 
 نیهل ا. تو ا نیامیبن میکرد الیو گفت: هزار جور فکر و خ دیرا برچ شیلبها انا

 ! یخبر بذار یهمه وقت ب نیادمو ا یکارا نبود



 
 .شهی! تکرار نم دیزد وگفت: ببخش یلبخند نیامیبن
 

 تکان داد وگفت: حاال شد ...! یخان سر یمصطف
 

 بابا جون !؟ نیچ نای: ادیپرس یها انداخت و با مهربان سهیبه ک ینگاه
 
 تولده ؟! لیها را باز کرد و گفت: وسا سهیاز ک یکیکنجکاو  انا
 

 ؟! یدیتم تولد خر یو تو رفت میما نگرانت بود نیامیکرد وگفت: بن یاخم
 
 نداد. یجواب نیامیبن
 
 باز شد . شیاخم ها آنا
 

چقدر  یو رو کرد و گفت: ول ریو کاله ها را با لذت ز یرنگ یها و کاغذ ها نوار
 قشنگن !

 
تولد  یبرا نای... ا نیامیبادکنک ها و فشددفشدده و شددمع شددش گفت : بن دنید با

 رهامه ؟!
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سددر آنا گذاشددت و گفت: چه  یدار را رو لیاکل یبوق یاز کاله ها یکی نیامیبن

 ! ادیبهت م
 
سفنج نایخوبن ا یلی... خ یبا ذوق گفت : وا آنا شون طرح باب ا  دارن ی! هم
 ی! وانیشددمع ها هم باب اسددفنج ی! حت شددهیم نایرهام عاشددق ا ی! وا نیامیبن
 ! یکرد یعجب فکر نیامیبن
 
 ؟! گهید هیچ نیو دماغ را برداشت و گفت : ا لیبیبا س یدور گرد اهیس نکیع و
 

 صورتش امتحان کرد و گفت: چطور شدم ؟! یرو
 
 ! دمیواسه تو نخر نویو گفت : ا دیخند نیامیبن
 
 ! شهیم داریبچم االن ب یسوت سوتکش دو تا سوت زد و گفت : وا با
 

 . اوردیو گفت : خوبه خوابه ! وگرنه دخل همشون رو م دیخند ایبرد
 
سک کوچک دراورد و مقابل ام کی یا سهیک یاز تو نیامیبن فت گر یرعلیعرو

 واسه دختر تو ! نمیا ایو گفت: ب
 



 نی: ارو به خاتون گفت دیبا تاک نیامیعروسددک دخترانه را گرفت و بن یرعلیام
 .وامخیم ییجا ی! برا نهیخاتون ! رهام نب یکنیم مشیجا قا هیبسته رو  یکی

 
صطف سباب باز یم شد و گفت: ا  یکجا بابا جون؟! مگه برا ی! براه؟یخان خم 

 !؟یدیرهام نخر
 
 ببرم پرورشگاه ! خوامینه . م-
 

 ! رخواهانهیگفت: چه خ یا بهیغر یصدا
 

همرنگ خودش که کنار درب  یها بلند کرد و به چشددمها سددهیرا از ک سددرش
 بود دوخت ! ستادهیا یا شهیش
 

همرنگ خودش که کنار درب  یها بلند کرد و به چشددمها سددهیرا از ک سددرش
 بود دوخت ! ستادهیا یا شهیش
 

 ! یکن یشوخ ی! بلد یبخند یامد و گفت: پس بلد جلو
 
 پرت کرد. سهیک یرا تو نکیکاله و ع آنا
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 شده بود . رهیحرص به رها خ با
 

س رها سه هات وا یگفت: خوش ستادویا وانیا یرو نیامیبن یجلو نهیدست به 
 نه ؟! گرانهید ی
 
پا از به. خ نییپله ها  به که خلوت کردن و با خودت  یلیامد و گفت : خو خو

 تولد پسرت ! یبرا یتم باب اسفنج دیخر شهیکنار اومدنت م
 
 نگفت. یزیچ
 

 رسته؟!باشم . د تونیو خوشبخت یمزاحم خوش دیگفت: پس نبا شخندیبا ن رها
 
 شد . رهیساختمان خ یوارهایرا برگرداند و به د شیرو نیامیبن
 

 ! یگرفتن تو خونته ُرهام راز دهیزد و گفت: ند یپوزخند رها
 
 .ردکیم شی... با حرص و اخم تماشا دیسمتش چرخ به
 
که حالش خوب بود . هوش وحواسش سر  مایاخالقت به پدر رفته ... قد نیا-

 هدیاگر منو ند کردیم الیچرا ؟! چون خ یدونی! م گرفتیم دهیجا بود . منو ند
! اما نشددد ... ! بدتر شددد ! انقدر چشددم انتظار تو  شددهیوجدانش سددبک م رهیبگ



!  یکن رفتار بهیغر هی مثلبا ادم  یروز افتاد ! تو هم که خوب بلد نیموندتا به ا
 خونتو... یحس کنم ! بو تونمیتو خونته ! بوشو م

 
 ساکت بود . جمع

 
 !مینسبت حرف نزن نیارام گفت: بهتره انقدر مطمئن ازا نیامیبن
 
 نه ؟! کنهینم تی؟! راض یباش ی؟! ُرهام راز یباش یراز یچرا ؟! دوست ندار-
 
شگاه یریپذیمسکوت کرد و رها ر  گفت:  نیامیبن ست یکه پرور  ی. حت..یه

باز یریوجدانت م یراحت یبرا تا اسددباب  ! اما  یخریوعروسدددک م یپنجاه 
 ! چرا ؟! یهست یراز یقبول کن یخواینم
 
 ! میکنیگفتم ما بعدا با هم صحبت م-
 

همه شاهد ...  نیا یحاال ... جلو نیزد و گفت: بعدا چرا ؟! هم یپوزخند رها
ست یبهت ثابت کنم راز یخوایم سم بچه ات ُرهامه! چون  یدونی؟! م یه چرا ا

نبود، کارش فقط  یاصل و نسب یو ب یاسم خودت ُرهامه... پدرمون ادم وحش
عرضدده  دنبو یبود. که کارش بود شددغلش بود. اون موقع سدداواک انهیوحشدد

ستیم شکنجه نم چیکس ه چیه نجایاالن ا یعنی!  خوا  ؟! پدر من کنهیکس و 
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 که یدکترا داشددت ! تو دوره ا ی! زمان پهلوخوندی... کتاب م خوندینامه مشدداه
ها یعکسدد چیکس ه چیه ظه  تک لح نداشدددت ... تو ازتک   یتوخونه اش 

 ... رفتنت... راه ستادنتیتولدت ... ا یها هی! از ثان یعکس دار تیزندگ
 

 وارد خانه شد . تابش را نداشت بشنود ! خاتون
 
 دست برد پشت کتف چپش ... نیامیبن
 

ش یُرهام راز ادیو گفت: به مزاقت خوش نم ستادیا شیجلو رها  ینه ؟! ول یبا
شد یچطور یدونی! م یقبول کن ی. مجبور یندار ی... چاره ا یهست ؟!  یگم 

وز ! اگر پدرم سه ر مینکرد داتیحوض ! بعدم پ هیمن پرتت کردم تو اب .... تو 
و  سوختیتو مشهد نم ه... اگر اون پرورشگا شدینم یبعد از گم شدن تو زندان

 ی! ول میکردیم داتیکشته شدن ! حتما پ یسوز شیات یده ها بچه تو گفتنینم
 یچشددما ی فتهیخانواده هم زود شدد هیتهران !  ینشددد ... تو منتقل شددده بود

شدن و د شد ! د گهیسبزت  شد ! د گهین بابا از من عکس نگرفت ...  گهیتموم 
 ! میمرد گهی! د دیمادرم نخند گهید
 

هانش ب نفس ند و تلخش را از د قت تو... تو ع رونیت فت: اون و  نیکرد و گ
مئن چرا مط یترسیاز اب م گهیزنت م یمطمئن حرف نزن ! وقت یگیم یبگیغر

 مکیداره ... من هولت دادم تو اب... اگر امروز اولش  یروانشناس شهینباشم ! ر



حتما عذاب وجدان داشتم ! اما االن ندارم...  یکردیممهربون تر باهام برخورد 
 خوب کردم!

 
ضش ست و گفت: خوب کردم... حقت بود ! پا بغ ست یشک شک سکمو   یعرو

 توب ! هنوزم... شیانداخت
 
 ! تو حوض کنمیدارش گفت: هنوزم برگردم عقب پرتت م هیگر ینفسها انیم
 
 ! کنمیگفت: اصال خفت م یهف یصدا با
 
د ! که مثل امروز ... بع یراحت بشه ُمرد المی: تا خ دیاش نال دهیبغض ترک انیم
سال اوارگ نیا شما " ... نگ یبهم نگ یهمه  صال چه  میزنیبعدا حرف م ی"  ! ا

 ؟! یحرف
 

 هیمثل همه  خواسددتیگفت: دلم م یو با مکث کوتاه دیرا باال کشدد دماغش
ک باشم ... از عروس ی فتهیدختر بچه ها ش یداشتم... مثل همه  یعاد یزندگ

! حقشو از خودم  تونمی... ! نم شهیلذت ببرم ! اما نم یحوض پر از ماه هی دنید
به نظر نم ته  ده نابود شددد تیزندگ ادیگرفتم ... ! چون تو رو من گم کردم ! الب

خراب شددد ... من  می! من زندگ یخوب دار یخانواده  هیباشدده... برعکس... 
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 ی... ظاهرم... چرو  ها رونیسدداله اسددت ... اما ب شیشدد یبچه  هیدرونم 
 من چهل سالمه ! زننیصورتم همه داد م

 
چرا  یدونیشددد و گفت: م رهیخ نیامیبن یرا پا  کرد و در چشددمها اشددکش

شب سبزه ؟!  شمات  سرا هیچ شرقیستین یرانیا یپ ؟! جد  ستین ی... چهره ات 
ادرمون پسددرعمو دختر سددابق... پدر و م یبود ! شددورو هیروسدد نیما از مهاجر

شم هر چهار نفر خانواده  سبزه ... من ... تو... م یعمو بودن ! چ ... ادرمونما 
ا تو ! حتم هیوحشدد وزپلنگی هیتو به قول بابا مثل  یو پدرمون ! منتها چشددمها

 نه ؟! یخاطرخواه داشت یلیدانشگاه خ
 
 . دیاش کش نهیدستش را به س نیامیبن
 
 . دیاش کش نهیدستش را به س نیامیبن
 

شب رها ف حرف بزنه حر خواستیباباست .... نم هیکالفه گفت : سکوتت هم 
 ... زدینم
 
 !؟یخوب نیامیارام گفت : بن انا
 

 ... نیامیرا بلند کرد و گفت: اسمش رهامه ! نه بن شیصدا رها
 



 .دیچرخ نیامیبه سمت بن ینگران با
 

 .کردیاش چنگ زده بود و به رها نگاه م نهیس یرا رو دستش
 

صال بن رها شفته گفت : ا صال بن ادیبهت نم نیامیا تولد وجود نداره... م نیامی! ا
 ! ی.. رهام رازیهست ی... ! تو راز یستین عیبد نیامینشده ! تو بن

 
ست . بن آنا سر ما سم پ سال با ا یس نیامیدخالت کرد و گفت: رهام ا سه   نیو

 اسم خطاب شده...
 
 ادم اسمش رهامه ! نی! ا دیهمتون بفهم نویوجود نداره ! بهتره ا عیبد نیامیبن-
 
 ؟! ستیحالش خوب ن ینیبیبا حرص گفت : بس کن . نم انا
 
 دوال شد ... یبا آه نیامیبن
 
 و رها خفه شد . دیکش ینیه انا
 

 بابا ؟! یشد یکرد با ارامش بپرسد : چ یخان سع یمصطف
 

http://www.roman4u.ir/


 ... ستین میزیبه زور گفت : خوبم چ نیامیبن
 

 کرده بود. رینفسش گ انگار
 
 ... نیامیبا بغض گفت : بن انا
 
 گفت: .... خوبم... نترس ! دهیبر دهیدست انا را گرفت و بر نیامیبن
 
برو  ایبرد ... نیبش نجایا ای... ب یستی: خوب ن دیارنجش را گرفت و نال یرعلیام
 ! اریاب ب وانیل هی

 
 . مارستانیب میبر دیگفت: با یخان عصب یمصطف

 
 .... خوادیپله مچاله شده بود گفت: .... نم یهمانطور که لبه  نیامیبن
 

 ردکیدهانش و دهانش را خشک م یتو رفتیم ی... بادیاما خال دیکشیم نفس
 شد ! یاش ... اما دم نم نهیس یتو رفتی... هوا م شدیدمش بازدم نم یول
 

 یرعلیپسر ؟! ام یکنیلج م یاش گفت: با ک یاز لجباز یخان حرص یمصطف
 ! مارستانیب مشیروشن کن ببر نتویپسرم برو ماش

 



 را به سمت انا گرفت . یاب وانیل ایبرد
 
 باز گفت : خوبم ! نیامیبن
 
...  یتسددیگفت : خوب ن هینگه داشددت و با گر نیامیبن یلبها یرا جلو وانیل انا

 ! یستیاصال خوب ن
 
ش قلب ی چهیکرد ... درد ماه داینجات پ ینفسش قسر در رفت ... از خفگ کی

 ارام گرفت . هیچند ثان
 

ده ش لیمتما نیرو به زم یکمرش را صاف کند با همان شانه ها توانستینم اما
 ... ! دیگفت : بخدا خوبم .نگران نباش

 
 امد . رونیبا هول درب خانه را باز کرد و با چادر نماز ب خاتون

 
 شده ؟! یطور-
 
 گذاشت ، دست چپش انگار فلج شده بود. یاب را کنار وانیل نیامیبن
 
 ! میزنیحرف م میدار میگفت :نه خاتون. خوب یارام به
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 لب گفت: اره جون خودت . ریز ایبرد

 
به  ینگاه نیامیبن نداخت. ل به ارام یبه چادر خاتون ا  یچادرش را گرفت و 

 ؟! التماس دعا ! یخونیو گفت : نماز شب م دیب*و*س
 

 .میزد وگفت: محتاج یلبخند خاتون
 
 و گفت: نگران نباش. هوا سرده . برو تو . دیبه چشمش کش یدست نیامیبن
 

تذکر  نیهوا بود ... با هم یدلش قند اب شددد ، حواسددش به خنک یتو خاتون
 دلش خوش شد ! پر از ذوق شد .

 
 خانه شد . وارد

 
 
 
 
 

 بود . ستادهیمثل مجسمه ا رها
 



 و گفت: خب... دیکش گرید قینفس عم کی نیامیبن
 

 انداخت و گفت: شب خوش... فشیک یدستش را تو یتو یبطر رها
 

 انداخت و گفت: شب خوش... فشیک یدستش را تو یتو یبطر رها
 
د بلند ش شیخودش را جمع و جور کرد و از جا نیامیکه بن رفتیسمت در م به

د ش شمانع یبلند یبا قدم ها شدیکه کم کم داشت محو م یتوجه به درد یو ب
 ؟! نیو گفت: هم

 
 ! ومدمیم دیبرم. از اولم نبا دیاشکش را پا  کرد و گفت :با رها

 
سته به در تک نیامیبن س ایبود ؟!  نیحرفها هم یزد و گفت: همه  هیخ ت بازم ه

 ؟!
 

 هی اسددتمخویم دی... نبازدمیحرف م دی... نباومدمیم دیبا تته پته گفت: نبا رها
 امشب راحت باشم... خواستمیو به نفع خودم برگردونم ! فقط م زیشبه همه چ

 نخواستم ! چوقتیخراب کنم ! ه تویزندگ خوامی! نم نیهم
 
 .دیکش رونیاش را ب یرا باز کرد و قوط فشیک پیبا هول ز و
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 ؟! گهید هیچ نیگفت: ا نیامیرا باز کرد وبن دربش

 
ها ها یقوط ر با چشددم گاه کرد و  فت: ه سیخ یرا ن با یچیگ ... دبرمی! 

ستمینم ستمیخراب کنم ! م خوا شم هم خوا شتم با شا نیخانواده دا صال   دی! ا
شه !  شا نیشباهت ب هیهمش توهم با  دیدو تا ادم... تو دو زمان مختلف ... ! 

عا رهام من ن قدر غر یسددتیواق گام م بهیکه ان با یکنین ما دی!  . ..میبد شیاز
 ! یریگیحق و ازم م ای یدیبهم حق م ای! تو هم  شمیراحت م ینطوریا

 
 کنمیرو به بعد موکول نم یکی نیتکان داد و قاطع گفت : حتما . ا یسر نیامیبن

 فردا ! نی. هم
 

 خوبه ... یلیزمزمه کرد : خوبه ... خ رها
 
 برم ؟! شهیشد و عاجزانه گفت: م رهیخ نیامیبن یدر چشمها و
 
 .کردینگاهش م میدر بود. جوابش را نداد. مستق یجلو نیامیبن
 

ها قدر گر زدیدو دو م شیچشددم ها هی. ان مام رگ  که ت قه  یکرده بود   یحد
 . ندیبب اطیدر نور کمرنگ ح توانستیچشمش را م

 



... کنمیخراب نم تویزندگ گهی! د گردمیبرنم گهیباز ملتمسددانه گفت: برم د رها
 ! شیتا جواب ازما کنمیصبر م

 
وقت شددب ؟!  نیقدم جلو امد و گفت: ا کی نیامیتوجه به حال و روزش بن با

 ؟! یدار لهیساعت از دو گذشته ! وس
 

 ... دیخند رها
 
باال داد و رها م شیابرو یتا کی نیامیبن ند هیگر انیرا  چون دوم  دیاش خ

 شخص خطابش کرده بود !
 
 زدم؟! یو گفت: حرف خنده دار دیکش یپوف نیامیبن
 
 ! رمیبا اژانس م-
 
 اخم کرد. نیامیبن
 

 پدرش بود ! هینگاهش کرد واخمش هم شب رها
 
 رو بده من ! یقوط نیکف دستش را جلو اورد و گفت:فعال ا نیامیبن
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 .کردیو مبهوت نگاهش م مات

 
 ! ادی" تکان داد و گفت: زود باش. رد کن بایرا به حالت "ب شیانگشتها نیامیبن
 

در  یخم شددد و جلو نیامیگذاشددت و بن نیامیرا کف دسددت بن یقوط عیمط
 قرارش داد و گفت: خوبه .

 
صطف یبه چهره  ینگاه شاره ا شهیخان انداخت و گفت: م یم به  یکه .... و ا

 رها کرد.
 

 کرد. دییزد و تا یخان لبخند یمصطف
 
فت: بهتره امشدددب بمون یسددرفه ا نیامیبن جای! ا یکرد و گ  جرم دنینوشدد ن

 ! شهیمحسوب م
 

 در گهید یجا هیسر از  یپدر یخونه  یمکث کرد و گفت: ممکنه به جا یکم
 ! انهی شهیمجازاتش شکنجه محسوب م دونمیکه ... نم یاریب

 
رفت و امد من براش مهم نبود !  چکسیبه اشدداره اش لبخند زد و گفت: ه رها
 ... ای خورمیم یچ نکهیا یحت



 
 از در دور شد و گفت:از حاال به بعد مهمه ! ی. قدم دیکش ینفس عمق نیامیبن
 
 به صورت رها انداخت و گفت: اما... یاز سرشانه نگاه و
 

 ؟! یتند گفت: اما چ رها
 
 !شهیسخت م یزندگ-
 
 چرا؟!-
 
 ! ادهیز کمیهام  تیگفت: من حساس یبا لحن قلدرانه ا نیامیبن
 

 یوبخ یتجربه  دینداشته . با تیروم حساس چکسیو گفت: ه دیباز خند رها
 باشه !

 
 ... یخود دان گهید-
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و  ، دستش را گرفت دیجو یانگشتش را م یمت آنا رفت که پوست کناره س به
شددسددتش انداخت و گفت: تو که باز  یرو یبه دندان زده ها یبا اخم نگاه

 !؟ینگران
 
 یسع ی. تو چشمات درده ... دار فهممی. من منیامیبن یستیلب زد: خوب ن انا
 ! یصاف راه بر یزورک یکنیم
 

. شددما دهیخان گفت: تو رو خدا اقا جون. حرف منو گوش نم یبه مصددطف ورو
 !مارستان؟یبره ب دیکن شیراض

 
 دیر کنو گفت: باو دیابش را تا ته سددر کشدد وانیپله نشددسددت و ل یلبه  نیامیبن

 خوبم !
 

 !؟یکنیلج م یخان کنارش نشست و گفت: با ک یمصطف
 
 یرعلیب . منو امرو به آنا گفت: دخترم رها خانم و ببر اسددتراحت کنن امشدد و

 ! مارستانیب میبریپسره رو م نیهم ا
 
سر ندار یرعلیرو به ام نیامیبن سر و هم شب فرش نی؟! تا ا یگفت: تو  ته موقع 

 !؟ییپرسه کجا ینم
 



 نداره ! یقلب با ادم شوخ نیامیجواب گفت: بن یبه جا یرعلیام
 
 ! من االن خوبم ! میریباشه صبح م-
 

 ؟! یچ یگفت: اگر تا صبح نکش یبا نگران ایبرد
 
 . دیخند نیامیبن
 

فت: نمرد یمصددطف گاهش کرد و گ چپ ن چپ  و حرف زدن تو هم  میخان 
 !چرخه؟یدورازجون تودهنت نم هی! پسر جون  میدید
 

 ! کننیهمه جوون تو خواب سکته م نیبا حرص جلو امدو گفت: ا ایبرد
 
 از خداته ؟! ایتو  یبا خنده نگاهش کرد و گفت: االن نگران من نیامیبن
 

 ...هوی یشیبا بغض گفت: مثل اون شب م ایبرد
 
 میبر دی.پاشدد دیو گفت: خوبم نگران نباشدد ختیرا بهم ر ایبرد یموها نیامیبن

 ! دیجلسه گرفت ی. نصف شب میبخواب
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 را دراورد . شیبلند شد . کفش ها شیرا برداشت وازجا وانیخودش ل و
 

 بود . ستادهیدر ا یبه رها انداخت که جلو ینگاه
 

 کلنجار با خودش گفت : رها ... یچسباند و با کل شیبه زور به لبها یلبخند
 

 جمع شد ... حواسش
 

 دکریدادند انقدر ذوق نم یم هیرا هم هد ایکردند ... که اگر دن هیرا هد ایدن انگار
 شب ذوق کرده بود ! مهیکه حاال ساعت دو ن

 
 انداخت. نیامینگاه بن یرا تو نگاهش

 
 جا خوش کرده بود ... شیپشت لبها جانم

 
 تو ؟! یایاب دهانش را قورت داد و گفت: نم نیامیبن
 
 یکنیکار م یچ یوارد خانه شد و گفت: معلومه دار نیامیزودتر پشت سر بن انا
 ؟!
 
 گذاشت. نکیس یرا تو وانیوارد اشپزخانه شد و ل نیامیبن



 
 !بمونه ؟ نجایا یازش خواست یچ یبرا-
 
سکاچ ما یبا ارامش رو نیامیبن شو عیا شو  ختیر ییظرف و گفت : حال وروز

 ! یدیکه د
 
 خب به ما چه !-
 
 . شستیرا م وانیبا ارامش ل نیامیبن
 
صبان انا !  نیامی... همون ادمه بن زدیکه زنگ م هیهمون دختر نیگفت: ا تیبا ع

 اون تلفن ها همش کار خودش بود !
 
 ! دونمیم-
 
 بمونه ؟! یو باز تعارفش کرد یدونیم-
 
ش- سته... من چطور اریانا هو سر  تونمیم ینبود ! م اجازه بدم تک و تنها تا اون 

 شهر بره ! اگر واقعا خواهرم باشه !
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؟! اگر ادعاش... حرفهاش... همه اش دروغ  نیامی؟! هان بن یاگر نباشددده چ-
 ؟! یباشه چ

 
 دونمیبعدا ازم بپرس ! خب؟! االن نم نویاب را باز کرد و گفت: انا ا ریش نیامیبن

 براش ندارم . ی... جواب
 
 فت.ر رونیاز اشپزخانه ب ی، با پوف زدیخان که آنا را صدا م یمصطف یصدا با
 
 گذاشت و سرش را خم کرد ... نکیس یرا لبه  شیکف دستها نیامیبن
 

! تو ؟هیکرد و گفت: چ یاخم یرعلیام دنیشانه اش قرار گرفت با د یرو یدست
 ! یاریکه هوش

 
 . رمیکنم. دارم م یو گفت: نه اومدم خداحافظ دیخند یرعلیام
 
 و گفت :خوبه . شب خوش ! دیکش یقینفس عم نیامیبن
 
 . نیامیببخشم بن-
 
شته رو تنها نذار ... معلوم ن یبخاطر دخترت م- شم ! فر  چقدر گند ستیبخ

 که دختره از من متنفره ! یزد



 
 !قیرف ریو گفت : شب بخ دیرا ب*و*س نیامیبن یسرشانه  یرعلیام
 
.  را با دستمال خشک کرد شیاب چکان گذاشت و دستها یرا تو وانیل نیامیبن

 ساعدش گذاشت . یاشپزخانه نشست و سرش را رو یتو زیپشت م
 
 ، گردنش را بلند کرد. یحرکت صندل با
 

 بابا جون؟! یزد وگفت: خوب یخان لبخند ارامش بخش یمصطف
 
 خوبم .-
 

 یگذاشددت و گفت: خوب کرد نیامیدسددت بن یخان دسددتش را رو یمصددطف
باهاش صددحبت  کمیخدا تو حال خودش نبود ! بعدا  ی! بنده  ینگهش داشددت

 نداشته ! یاست... تنهاست ... حام دهیکش یکن. سخت
 
 ؟! گهیچشم . د-
 

صطف سرت میکرد و گفت: دو تا خانواده دار یخان اخم یم  میشی... با انا و پ
 ! میاز االن بابت قلبت غصه بخور ستیسه تا ... قرار ن
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 !گه؟یزد و گفت: چشم . د یلبخند نیامیبن
 
 . شییدا شیتو رو فرستاده پ گفتیآنا . م ییدا شیدکتر. پ میریفردا با هم م-
 
 اقاجون ! ستین میطور-
 
س نیمن تا به ا- سالت یقلب یبارم ناراحت کی دمیسن ر شتم ! تو مگه چند  ه ندا

 پسرم؟!
 
 ؟! گهیرو به راه بشه چشم! د میوضع زندگ کمی-
 
 بود؟! یمراقبت انا و رهام چ ی هیقض-
 
 ؟ هگیو گفت: مفصله . باشه بعدا. د دیبه صورتش کش یدست نیامیبن
 
 ...ریبرو بخواب . شب بخ گهید-
 
 گفت: رهام جان ! یلحن شوخ با
 



من با همون  کنمیجون اصال عادت ندارم خواهش م گفت: اقا یحرص نیامیبن
 راحت ترم ! نیامیبن
 

 یا تور شیکالفه دستها نیامیخان با خنده از اشپزخانه خارج شد و بن یمصطف
 گذاشت . زیم یاش را رو یشانیفرو برد وپ شیموها

 
 .دادینان م یبو سفره

 
 بلند شد . شیو از جا دیکش یقیعم نفس

 
 دهیاشددپزخانه و سددالن را خاموش کرد. درب اتاقش را باز کرد. رها خواب چراغ

 بود.در اتاق را بست و از پله ها باال رفت .
 
. 

 
 کرد و باز گفت: یکوتاه مکث

 
اب متوجه بشه و بفهمه تمام اسب یکس نکهیبدون ا زیکه انقدر ساده و تم یکس-

اون طفل  یاسددتخون ها ... دسددتش بازه که بتونه کنهیرهام و خرد م یها یباز
 یادامه بد نیامیبا بن یخوایآنا... بازم م یمعصوم رو هم خرد کنه ! اون وقت چ
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اهاش رو اب که ب ختهیر ویک یبار پته  نیا ستیپسره خطرناکه ! معلوم ن نی؟! ا
سازگار شتن ! بع یسر نا سطه  ستین دمیبردا  یاده خانو نیشدن ا دایپ یبه وا

 باهاش چپ افتاده باشه! فریعل دیجد
 

ا اخر و عاقبت کار نیو گفت: بهشم گفتم ... گفتم ا دیاش کش یشانیبه پ یدست
اونا و  یبرا رهیو م شهیم یکی یپهلو یخانواده  هیکاسه کوزه اش با  ینداره ! وقت

شرکت اونا کار م سال فرما فریمثل عل یکی ی... بعد برا کنهیتو  شت  نده که ه
ستر طراحخط مقدم دفاک بو ی صداش م کنهیم یده ، پو صداش چهیپ ی؛   ...

 فریعل ی! برا شهیخودش گرون تموم م یآنا ... اون وقت برا چهیپ یمردم م نیب
ساده ... معلومه برا ینطوریزورداره ا ست بخوره ! انقدر  سنگ یرو د در  نیادم 

 ! ادیم
 
 حرف بزند. توانستینم یشده بود . حت دیسف شیلبها آنا
 

 یمبل گذاشت و گفت: برا یدسته  ینشست و ارنجش را لبه  یمبل یرو البرز
منم که ازش  نیسددر وصددداها ا نیگردن کلفت بود . با ا فریمن بد نشددد . عل

 هی شهیم من یداماد من بوده ! برا نیسابق برا نیامی، به هرحال بن رمیگیم یشیپ
خط  میدگو از زن نیامیتف سددر باالسدددت . من بن هی فریعل یبرگ برنده و برا

سددت ! و چه کاره ا هیک نیامیبن دیتازه تازه قراره بفهمه پدر جد فریو عل دمیکشدد
تم آنا . منم انقدر قدرت دسدد تونهیرو نابود کنه م نیامیبخواد بن فریاگر واقعا عل

 که بتونم مانعش بشم ! ستین



 
 .کردیمبل نگاه م ی هیقوز کرده بود و به پا شیوا رفته بود ... شانه ها آنا
 

همه  نیبا ا یخوایتو م طیشددرا نیو گفت: حاال تو ا دیکشدد یقینفس عم البرز
گران ! ن؟ی؟! رجوک کن یبرگرد کنهیم دیرو تهد شیو زندگ نیامیکه بن یخطر

 نیکرده که تو ا یمن چه گ*ن*ا*ه ینگران بچه ات باش ! نوه  یستیخودت ن
 !؟یفهمیآنا ... ! م شهیم یبلوا فقط اونه که قربان

 
 خشک بود... شیخشک بود... صدا شیخشک بود ... لبها شیگلو آنا
 
نال به  دیرو تهد نیامیبن چکسیقراره بشددده؟! ه یبابا ؟! چ یچ یعنی:  دیزور 
 وقت ! چیبابا ... ه کنهینم
 
مشددخصدده . تو هم بهتره  لشی... نه دل هیکار ک میدونیفعال که شددده آنا . نه م-

 تو بردار برو...! جون خودتو پسر یسفر جمعه رو از دست ند
 
ضاک ؟! من و رهام بر نی؟ تو ا طیشرا نی؟! ولش کنم بابا ؟! تو ا نیامیبن-  میاو

 ! ارهی... قلبش طاقت نم کنهی... سکته م کنهی! دق م رهیمی.. اون م
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از  گهی! د هریمی... اگر برم م سدددتیقلبش خوب ن نیامیگفت : بابا ...بن هیگر با
 ...! ادی! بخدا برنم ادیبرنم یکی نیپس ا

 
 . دیمحکم گفت: آنا ... تو و رهام بر البرز

 
با... بن شدددهینم- ها بمونه ! نم تونهیگ*ن*ا*ه داره ! نم نیامیبا !  رهیمیم تونهیتن
 یخودم بکشددمش؟! چرا زندگ یمن بکشددمش ؟! خودم ؟! با دسددتها یخوایم
شمن ستیبرات مهم ن نیامیبن شما د شته یبابا ؟! اون که با  را ... نداره... چندا

 ؟! یدار نهیانقدر ازش ک
 

روزا باهاش خرده برده  نیا گهیمن مهمه ! د یهم برا نیامیلب زد: انا ... بن البرز
 ی... روشددنم کرده ! حداقل هرچ هیندارم ! چشددممو باز کرده . ادم باهوشدد یا

ته درسدددت بوده ! منم دلم نم  ییبال نیامیبن خوادیدرمورد فرح بخش بهم گف
من با  یکه برا ییآنا ... تو یمن تو مهم ی. اما برا نهیبب یبیاسدد ای ادیسددرش ب

ش شتم ! تو و رهام  یمادرت ادگاری. تنها یارز ! من تو رو با چنگ و دندون نگه دا
دت م هی. من بعد از ستیکدومتون امن ن چیه یواسه  نجای. ادیبر رانیاز ا دیبا
 !شتونیپ ادیب فرستمیرو م نیامیبن
 
 ! کنهیرو ول نم تایو ب ایو برد ی. اون خاتون و حاجادیبابا ... نم شهینم یضرا-
 



... !  نیامیبن ایجون پسددرت ...  ایبا صددالبت گفت: پس انتخاب کن ...  البرز
و مقصر  نیامی! تو بن یشیمتنفر م نیامی... تو از بن ادیسر رهام ب ییانا... بال یول
مو از سددر رهام کم بشدده ...  هی!  یبخشدد یوقت نم چی... ! تو اونو ه یدونیم
 ! رهیمیبرات م نیامیبن
 
بلند شددد و آنا را با همان حال نزار تنها گذاشددت و از پله ها باال  شیاز جا و

 رفت.
 
 ... زدیهق م آنا
 
... و گذاشددتیم زمیه یکیشددعله را روشددن کرده بود ...  کیامده بود...  یکی
شراره ها زدیبادش م گرید یکی ش ردیگر بگ یجور شیتا  ش در کار یکه خامو

 نباشد !
 

 زباله انداخت . ی سهیک یرهام را تو نیچراغ ماش ی شهیش نیاخر
 

ضع را م نیا رهام ش کردیسکته م دید یو س نی! ما شده بود  ریقرمزش را  سوار ن
و  ختیجعبه شدان ر یسدالم را تو یکه حاال با پتک لهش کرده بودند . لگوها

 کاناپه تلنبار کرده بود ، بغل زد و وارد اتاق رهام شد . یروسالم را که  یلباسها
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 بود ! یشکرش باق یکه به تخت وکمدش حمله نکرده بودند باز جا نیهم
 

شو شلوارها شیلباس ها یک ا تا ر شیرا باز کرد و مقابلش چهار زانو زد بلوز و 
 ! گذاشتیکشو م یو تو کردیم
 

 انها را برداشددت . یچند کاغذ ، باکنجکاو دنیرا که باز کرد با د یبعد یکشددو
 رهام بود ... یها ینقاش

 
ه ک یزن و مرد دهانشان باز بود و خطوط کی یکیتک نگاهشان کرد... در  تک

 یرا را جلو یبعد یهم فرو رفته بود ... برگه  یشددامل چشددم و ابروها بود تو
 ینا همانگ یتلفن بکشد ... از شماره ها کیکرده بود  یچشمش گرفت ، سع

کج و  مربع نیکوچک انها را نوشددته بود ، حدس زد که ا یمربع ها یکه رو
 ... دیکش یکوله تلفن است . پوف

 
 بود ... دهیخط بزرگ کش کیتلفن  یرو
 

ز ... قرم نیماش کیبود ... کنار  دهیرا برداشت ... خودش را کش یبعد ی برگه
 نیهم ی... توگرید یگوشددده  کیمرد  کیبرگه بود و یگوشددده  کیزن  کی

 سمت کاغذ تا ان سمت ... ! نیفاصله بود از ا یصفحه هم کل
 



بود وجود  دهیکه از خودش کشدد یریتصددو یتو یلبخند نیداشددتن ماشدد از
 نداشت!

 
ش نیموقع که ا ان ش یبود احتماال خبر دهیرا ک ش نیاز ما  نیقرمز نبو د! حاال ما

 خردشده بود ! یلیدل چیقرمز بدون ه
 

 پر شد. شیرا که نگاه کرد چشمها یشنقا نیاخر
 
ست مرد  یتو ش کید و زرد  یاب یگل پنج پر با گلبرگ ها کیبود ...  دهیگل ک

! 
 
شته ب یرو به باال به معن یمنحن کیصورت زن با مداد قرمز  یتو ود لبخند گذا
... 
 

رو  یمنحن کیبود و با همان مداد قرمز  دهیقرمز کش نیرا هم کنار ماش خودش
 ته دل ! یبود ... از ان خنده ها دهیصورتش خودش بزرگتر کش یبه باال رو

 
 .دیصورتش کش یو کاغذ را رو دیعقب دراز کش به
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!  دادیفکر رهام را م یداد... بو یرهام را م یدسددت ها ی. بو دادیم یخوب یبو
 ! دادیم یزرد و اب یشاخه گل پنج پر با گلبرگ ها کی یبو
 

صدا را جمع شیزانوها ستش را تو ی برهیو یکرد ، رد ک بشیج یتلفنش امد. د
 دنیصددورتش بود بدون د یکه رو یکاغذ نقاشدد ریرا دراورد. از ز یوگوشدد

 مخاطب جواب داد :
 
 بله ؟!-
 
 سالم .-
 
 !؟ییتو-
 
 !؟یاسم منو حذف کرد-
 
 نه.-
 
 منو ! یدلخور گفت: پس چرا نشناخت انا
 
 شده؟! یزیچ-
 



 نزد. یحرف
 
 ش؟یازما یبرا دیارام گفت: رفت آنا
 
 اره.-
 
 ؟! ادیم یجوابش ک-
 
 حدودا ! گهید یسه هفته -
 
 !؟یبخر یرهام قراره چ ی:برا دیکرد وپرس یمکث آنا
 
 ؟! ی.توچ دونمینم-
 
سباب باز شهینم- سه ! لوازم تحر فیک هی!  میبخر یکه همش ا  ... من ریمدر
 براش بخرم. نویا خوامیم
 
 نشه ... ری! د میمدرسه اش نرفت یا. بریخوب شد گفت-
 
 سکوت کرد. انا
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سقف  یکاغذ را از رو نیامیبن ستر توپ فوتبال که به  شت وبه لو صورتش بردا

 بود نگاه کرد و گفت: الو آنا. ختهیآنا او
 

 گرفته تر شد و گفت: هستم. شیصدا
 
 رهام. شنبه خوبه ؟! یمدرسه  یبرا میبر یک-
 
 .دونمینم-
 
 ! شهیم رینشست و گفت: د یارام به
 
 نداد. یجواب انا
 
هست  یزی: چ دیربط پرس یکشو گذاشت و انا ب یچند تکه لباس را تو نیامیبن

 !؟یبهم بگ یکه بخوا
 
 !؟ی: چدیکرد وپرس یاخم نیامیبن
 
 .دونمینم-
 



 مکث گفت: نه ! یب نیامیبن
 
 !؟یمطمئن-
 
 آره.-
 
 ؟یی: کجادیو پرس دیکش یقینفس عم انا
 
 خونه.-
 
 کدوم خونه ؟!-
 
 خونه !-
 
 خودت؟! یخونه -
 

 تعجب کرد. نیامیگفت. بن ظیرا با غ خودت
 
 اره .-
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 !ام؟یب نییتز یبرا یخوایم-
 
 ...ایکشو گذاشت و گفت: ب یبلوز رهام را تو نیاخر نیامیبن
 
 ؟ینهار خورد-
 
 نه هنوز.-
 
 !ارم؟ینهار ب-
 
 . مهمون من ! خوادیبلند شد و گفت: نم شیاز جا نیامیبن
 
 ؟یبپز یزیچ هیبرام  یخوایم یعنی-
 
 ! کنمیم شیکار هی ایحاال ب-
 
 ... !امیو گفت: االن م دیخند انا
 
 تماس را قطع کرد. یخداحافظ یب

 



 یاه سهیکاناپه را مرتب کرد . ک یشد، کوسن ها منیوارد نش یارام یقدم ها با
 را روشن کرد . ونشیزی. تلوستادیازدر گذاشت و ا رونیزباله را ب

 
 . ستادیا خچالیسمت اشپزخانه رفت . مقابل  به
 

 دهیچسددب خچالیبه  یکفش دوزک یشددان با اهن رباها ییسدده تا یها عکس
 . دیعکس ها کش یرو یبودند . دست

 
 کیخم شددود ،  نکهیاز عکس ها افتاد ... قبل از ا یکیتکان خوردن اهن ربا  با
 کند . کیرا بار شیباعث شد چشمها ادداشتی

 
 .خوردیبه چشم م شیآنا رو یزرد رنگ که دستخط صورت ادداشتی یبرگه  کی

 
 عکس هامانده بود . ریز
 
 نخوانده ... ادداشتی کی

 
ست دارم . مهم ن ش اریتو از کدوم د ستی"دو ست ی... هرجور یبا من  یکه ه

 دوست دارم !
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ا  مرغ پ ی نهی. س ینیزم بیکن . س دیبرو خر یشد داریرهام باش . ب مراقب
 کرده بود : حتما پا  شده . دیپرانتز تاک یشده ... تو

 
 . کنسرو ذرت . یجعفر لویک می. ن شنیبسته او کی...  یدلمه ا فلفل

 
 پاستا درست کنم . خوامیبرگه نوشته بود : م اخر

 
 ! " گردمیبرم زود

 
 نداشت . خیتار
 

ما کهیحدس ا ا کل نبود . برا یبرا ن بل از طالق اسدددت مشدد ماه ق ند  ان  یچ
شددده بود و  لی... هفته نامه اش تعط سددتین عیبود بد دهیاول که فهم یروزها

 !رفتیماند و زنش سرکار م یعرضه در خانه م یب یمثل ادم ها
 

 ! پاستا
 

ند ها یرو یپوزخ تاده را ز نیزم ینشددسدددت ، عکس رو شیلب با  ریاف اهن ر
 . دیچیشامه اش پ یتو یبد یرا باز کرد .بو خچالیگذاشت و درب 

 
 . ختیرا دور ر خچالی ی دهیپالس یها وهیزباله برداشت و م سهیک کی



 
 تخم مرغ ها هم گذشته بود ! یانقضا خیتار یحت
 
 امد . ی.... آنا االن م کردیم دیخر دیبا
 

و از  دیکانتر قاپ یرااز رو چیرا بست و اشغال هارا برداشت ، سوئ خچالی درب
 زد . رونیخانه ب

 
 شیابرو یتا کیبانک سرکوچه  دنیسطل انداخت. با د یزباله ها را تو ی همه

 .ستادیفاصله گرفت ... وسط کوچه ا لیاز اتومب یرا باال برد ... کم
 

 سر نبش کوچه بود. بانک
 
 بانک زل زده بود ... یخارج یمدار بسته  نیدورب به
 
 . کردیرفت و امدش را ثبت م نیوربد نیرفت حتما ا یم یریهر مس از
 

 لمیسمت کوچه امده باشد حتما ف نیفرستاد... اگر از ا شیموها یرا ال دستش
 را گرفته بودند . رشیبانک تصو یمدار بسته  یها نیدورب
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 ... دیکش یپوف
 
 ...دیرسیاالن م آنا
 

 یجخار نیچرخاند ... دوباره به دورب یکه فرمان را م ینیشد ، ح لیاتومب سوار
 بانک نگاه کرد !

 
فکر  کی!  دیچرخ یم زیچ کیحول محور  الشی... فکرش ... خحواسددش

 بهم گره خورده بود ! شی... ابروها کردیساده ... به رو به رو نگاه م
 

 اد .د هیاش را به کف دستش تک یشانیپنجره گذاشت و پ یرا لبه  ارنجش
 

 سوپر نگه داشت. مقابل
 
فرمان گذاشددت .  ید سددوپر داد و سددرش را رورا به شدداگر دشیخر سددتیل

رشددده  چکیسددرش مثل پ یبزرگ تو یچرا کیرا بسددت . فقط  شیچشددمها
 .گرفتیاش را در بر م یمغز یوتمام سلول ها کردیم
 
 ده سال شناخت ! یچرا به اندازه  کی

 



فرمان بلند کرد . درب صددندوق را باز کرد ، پسددر   یسددرش را از رو یتقه ا با
ست بن یرا تو شیها دیتمام خر یجوان شت و فاکتور را به د  نیامیصندوق گذا
 داد .

 
 اسکانس ها را بشمارد ، مبلغ را به سمتش گرفت . نکهیا بدون

 
 !دینگرفت لیپسرتون پاست یزد وگفت: اقا برا یلبخند پسر 

 
 .ستیزد وگفت: ن یپوزخند

 
با ر یبا تشددکر کوتاه و از کرد ، پسددر ب موتیدنده عقب گرفت ... درب را 

 خارج شود . نگیاز پارک خواستیوشش صفر م ستیدو کیبا  داریسرا
 

 را باال داد . شیابروها
 
 رفت. رونیب نگیپارک ییو دور گرفت وبا سرعت از سرباال دیرا ند نیامیبن
 
 رفت. نییپا نگیپارک یبیبا کنترل از سراش نیامیبن
 
 امد ! یاسپند م یچهار تخم مرغ شکسته شده بود ... بو نگیپارک یتو
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سرا زیعز دنیشد ، با د ادهیپ سالم داریاقا  سرش  کرد و به  یساختمان و هم

 گفت: مبارکه ! یارام
 

 .دیاقا . زنده باش دیاقا جلو امد و گفت: سالمت باش زیعز
 
 م اقا ؟اقا جلو امد و گفت: کمک کن زیدرب صندوق را باز کرد ؛ عز نیامیبن
 
سرت دو گهیزد و گفت: د یشخندین نیامیبن شش خر ستیپ  یکچه کم دهیو

 اقا ! زیعز
 

 .زدیم طعنه
 
 !میوگفت: نه اقا .اون واسه خودشه ... ما هنوز محتاج نون شبمون دیخند رمردیپ

 
 الیاقا . با عهد و ع دیوقت بود نبود یلیبرداشدددت و گفت: خ سدددهیچند ک و

 د؟یبرگشت
 
 نگفت. یزیچ نیامیبن
 



شد و عز وارد سور  سان شت وگفت: منزل و  سهیاقا ک زیاتاقک ا ها را داخل گذا
 کنه اقا؟ زیباال رو تم ادیبفرستم ب

 
 .ستین یازینه ن-
 

سر زیعز سور ا یتکان داد . جلو یاقا  سان ش ستادهیدرب ا  لشیتیبود. منتظر 
 تا اسانسور مگر چقدر راه بود. نیبود! از صندوق ماش

 
 اقا ! زیعز یدر اسانسور یکرد و گفت: جلو یاخم نیامیبن
 

 قدم به عقب رفت. کی یاقا با تعجب و عذرخواه زیعز
 
صورت عز هیتک نهیکمرش را به ا نیامیبن  کردیاقا نگاه م زیداد و همانطور که به 

 ، درب اسانسور بسته شد.
 
شک کرد ، موها با شده را خ صالح  صورت ا  حال نیتر بود با ا یکم شیحوله 

شانه کرد . دگمه  ست به باال  سورمه ا یت یهمه را با د ست و  یشرت  اش را ب
ها یشددرتش را رو یدرز ت نه  تلخ خنکش را  ومیکرد. پرف میتنظ شیسددرشدددا

 برداشت .
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 نداد. یتیسوخت اما اهم یصورتش کم پوست
 
 امد. رونی، از اتاق ب فونیزنگ ا یصدا با
 

باز گذاشت و وارد  مهیزد ، درب واحد را نباز شو را  یبپرسد دگمه  نکهیا بدون
 اشپزخانه شد .

 
 گذاشت . ویکروویپاستا را کنار زد و ظرف را داخل ما سلفون

 
 را دراورد. شیکفش ها آنا
 
 ! ادیم یخوب یزد و گفت: سالم. چه بوها یامد . آنا لبخند رونیاشپزخانه ب از
 

شال و مانتو همان س یرا رو شیابتدا  به  فیکرد و ک زانیکنار در او یچوب لبا
 ! یدرست کرد یقدم جلو امد و گفت: بذار حدس بزنم چ کیدست 

 
 تونهی... م شددنیاو یبو نیانداخت و گفت: ا نیامیبن یچشددمها یتو ینگاه
 باشه ! ایالزان

 
 باشه ! تزای... پ تونهیفکر کرد و گفت: اممم... م یکم
 



 جلو امد و گفت: پاستاست ؟! گریقدم د کی
 
دختر  کیمثل  یمشددک نیبلند قرمز و ج کیجوابش را نداد . با ان تون نیامیبن

 دست و پا و رژ لبش با هم ست بود. یبچه شده بود ! ال  ناخن ها
 
 دیبگو یزیجلو امد و خواست چ گریقدم د کیشد و انا  رهیخ شیچشمها یتو

 هم رفت و خم شد ! یکه صورتش تو
 
 ... یو گفت: وا دیکش یآه
 
 شده ؟! ی: چدیجلو رفت و پرس نیامیبن
 
ست و کف پا نیزم یرو انا ش !  هیخرده چ شهیش نیرا باال اورد و گفت: ا شین

 اخ پام...
 
 ؟ یکرد کاریمقابلش زانو زد و گفت: چ نیامیبن
 
 تو ... ایبا اخم گفت: من  آنا
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قته و گفت: چند و دیکشدد رونیب شیپا یرا از پاشددنه  شددهیخرده شدد اطیبا احت و
 ؟! یرو جارو نزد نجایا

 
جا نیامیبن کاب شیفورا از  ند شدددد ، از   رونیب یفلز یمربع یقوط کی نتیبل

 انا که چهارزانو وسط سالن نشسته بود ، برگشت. شیو دوباره پ دیکش
 
 زخم یو رو دیکشدد رونیب یرا باز کرد و چند دسددتمال کاغذ فشیک پیز انا

 گذاشت.
 
 کالفه گفت: نیامیبن
 
 بخواد ! هیبخ دیاه شادرمانگ میپاشو بر-
 
شته بود گفت: نم یرا رو شیهمانطور که پا انا اند . اون بخوادیزانو و رانش گذا

 وبده بهم.
 
 یتونینکن . تو مگه م یرا به دسددتش داد و گفت : پاشددو لج باز یقوط نیامیبن
 ! یکن هیبخ نویا

 
ارا خودتو ناک ومدهیو گفت: ن دیکشدد یپوف نیامیدسددتمال ها را کنار زد . بن انا

 ! یکرد



 
را باز کرد ،  یبانداژ یزخمش گذاشدددت و بسددته  یرو یو پنبه ا دیخند انا
 .یقکله ش یلیانا. خ خواستیم هیبخ نیدستش را جلو اورد و گفت: ا نیامیبن
 
 ! گهیم گیبه د گید-
 
 شد. رهیانا خ یدر چشمها نیامیبن
 
 ؟! هیچ-
 
قلبت  ریگیبرو پ گمیبره ... چند وقته م یچرا خوابت نم یبلد ییتو اگر الال-

 ؟! یگی! حاال به من م یدیباش... گوش نم
 

ست ش د سمان ک . ییاد شیپ میو با التماس گفت: تو رو خدا امروز بر دیاز پان
عا ن کنمیخواهش م نیامیبن کاپ دار ازی! تو واق لت خوب  یبه چ حا ! تو 
شد هوی.ستین شمات گود رفته. چند ریز هوی... یالغر  وقته به فکر خودت  چ
 ...یستین

 
 .دیچیپیانا م یبا ارامش باندرا دور پا نیامیبن
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نا که همه چ ا که تو خانوادتو رهیم شیداره خوب پ زیباز گفت: حاال  ... حاال 
 ... حاال که ...یکرد دایپ

 
 !؟یبرگرد یخوای: مدیکالمش پرس انیپرده م یب نیامیبن
 
 ساکت شد. آنا
 

 را به بانداژ زد و گفت: سوالم بد بود ! رهیگ نیامیاش تو هم رفت. بن چهره
 
 !؟یگردیاصالح کرد : برم نیامیبزند و بن یخواست حرف آنا
 

سبزها نیامیبن نگاه شاداب ...  یبهار یشفاف بود ... از همان  ، پر طراوت و 
 گرم ...

 
 نزد. یحرف آنا
 
 .دیهم نپرس نیامیبن
 

ستمال ها رهیگ نیدوم شت انا ب یخون یرا به بانداژ زد و با ارامش د  ونریرا از م
 . دیکش

 



 ... شهیم فیهول گفت: دستت کث انا
 
ست د یدرب قوط نیامیبن شت و پالست گرشیرا با د شت بانداژ را بر کیگذا دا

 از جا بلند شد . یو به ارام
 
 دهیچیپ شیباند را دور پا هیال هیال نیامیگرفت. انقدر بن واریدسددتش را به د انا

 . دنبالش وارد اشپزخانه شد .کردیحس نم یبود درد و سوزش
 
 بهت بگم. یزیچ هی دیزباله باز کرد و انا گفت: با ی سهیمشتش را در ک نیامیبن
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 
 ؟! ینگام کن شهیم نیامیداد و گفت: بن کهیبه کانتر ت انا
 
 .دیکش رونی، دربش را باز کرد و ظرف را ب ویکروویبوق ما یصدا با
 

 .زنمی. انا ظرف را گرفت وگفت: من سسشو م دیچیدر فضا پ عطرش
 
رو  یقمن جارو بر یکانتر گذاشت و گفت : تا سسشو بزن یظرف را رو نیامیبن
 ... ارمیب
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 به اتاق برود که انا ناراحت لب زد : بردمش ! خواست

 
 . ستادیوسط سالن ا نیامیبن
 
 .کردینگاه م نیبه زم فیالتکلب

 
 !میزنی. حرف ممینهارمون رو بخور ایوارد هال شد وگفت: حاال ب انا
 
 !؟یخشک گفت: راجع به چ نیامیبن
 
 خودمون .-
 
.. با اون . میرو بادکنک بچسددبون نجایانداخت وگفت:ا واریبه د ینگاه نیامیبن

 هم گرفتم ... البته ... سهی! ر یباب اسفنج یها یکاغذ رنگ
 

 باهات حرف گهید زیچ هیراجع به  خوامیمن م نیامیکالمش گفت: بن انیم آنا
 بزنم...

 
اش فرو کرد وگفت: راجع به  یکتان سددورمه ا بیج یرا تو شیدسددتها نیامیبن
 ؟! یگردیبرنم نکهیا



 
 سکوت کرد. آنا
 
 ! ستیرا باال انداخت و گفت: مهم ن شیشانه ها نیامیبن
 
 ست؟یبرود که آنا دستش را گرفت و گفت: واقعا برات مهم ن واستخ
 

 شد ... رهیخ شیدر چشمها میمستق
 
 نه !-
 
شت . زل زده بود ... اگر م انا شمها رفتینگاهش را برندا س ی... با چ  یچه ک
زنده شود ... با چشم  خواستیم یچه کس یگرم شود ... با چشمها خواستیم

 مشتر  داشته باشد ... ! یده سال خاطره  یاندازه  خواستیم یکدام مرد یها
 

صال سبز ... ا نیبود ! ان هم ا یجنگل یته نگاه کدام آدم ا شفاف  نیهمه  همه 
 ! یا شهیو ش

 
 گذاشت . نیامیبن یشانه  یرا رو دستش

 

http://www.roman4u.ir/


 نزد... یحرف
 
 هم ساکت بود ! نیامیبن
 

 .کردینگاه م فقط
 

 هی هشیگذاشت و گفت: م نیامیقلب بن یو سرش را رو دیرا جلو کش آناخودش
 ازت بخوام ؟! یزیچ
 
 .دیکش یقینفس عم نیامیبن
 
.  کردیم قی... ارامش تزر دیتپ یبود ، ارام م نیامیبن ی نهیسدد یگوشددش رو آنا

 ! شهیمثل هم
 
 بخوام ؟! یزیچ هیازت  تونمیرا بست و باز گفت: م شیچشمها انا
 
 ؟! یچ-
 
 راحت بشه ... المیچکاپ .خ یبرا میزد و گفت: امروز باهم بر یلبخند انا
 
 ؟! یگردیبعدش برم-



 
 نداد. یجواب آنا
 
 ؟! یلب زد: نکنه اگر سالم نباشم قراره برنگرد نیامیبن
 
 نهوویجدا کرد و با اخم گفت: من انقدر د نیامیبن ی نهیسدد یسددرش را از رو انا

 ! نیامیبن ستمین
 

به  دسددتش ناقص تر بودم وقت نیامیبن ی قهیرا  منو  یگرفت وگفت: من از تو 
 !ادته؟ی یخواست

 
 گفت: یحال با پوزخند نیقرمزش وسوسه کننده بود . با ا یلبها

 
 خودم خواستم ! ستین ی! منت یکن یتالف یستیمجبور ن-
 
 ؟یخوایبا بغض گفت: هنوزم م انا
 
 تفاوت گفت: یشد و ب رهیاش خ یقهوه ا یچشمها یتو
 
 ! یخوایفعال که تو نم-
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: من غلط بکنم ... ! اما  دیبگو خواسددتیبغلش انداخت. م یخودش را تو انا

 نگفت. الل شد ... حرفش را ته ته حلقش نگه داشت .
 
نداد. حت یواکنشدد نیامیبن  رونیب بشیرا هم از ج شیهنوز دسددتها ینشدددان 

 بود . دهینکش
 
 ی نهیسدد یصددورتش را کنار زد و همانطور که سددرش رو یمزاحم تو یمو آنا
 . نیامیتو حالت خوب باشه بن خوامیبود ، گفت: من فقط م نیامیبن
 
 ؟! شهیحالم خوب م یچطور یدونیم-
 
ستق آنا شت و م  نکهیشد و بدون ا رهیخ نیامیصورت بن یتو میسرش را بردا

 !؟یپلک بزند گفت: چطور
 
ستق گردنش را جلو اورد یکم نیامیبن صورت انا زل زدو گفت: بهم  یتو میو م

 ! گذرهیم یسرت چ یتو یبگ
 
... تمام عطر  دیمردانه اش را بلع یجمله اش را کامل کند هرم نفسددها یوقت تا

 شیضددربان قلبش را هم با تک تک سددلولها ی... حت دیخنک و تلخش را بلع
 . دیبلع



 
الب را در هم ق شیفرستاد و پنجه ها نیامیپشت گردن بن یرا به ارام شیدستها
 کرد .

 
 . کردیکل تنش را گرم م نیامیپوست بن یداغ

 
... خواسددت عقب  دیرا ارام ب*و*سدد شینو  پنجه رفت و لبها یهوا رو یب

 گریگاه شدددد ! قفل شدددد ... د هیکمرش تک یبرا یمردانه ا یبرود که دسددتها
 یمردانه ... رو به رو یهمان دسددتها ینگذاشددت برود ... همان جا ماند ! ال

 ! یا شهیهمان جنگل شفاف و ش
 

 کم بود . شنشیاو پودر
 
 ادیو ز را کم یزیبزند و چ نیامینداشت تا دست به شاهکار بن یلیحال م نیا با

: دهانش گذاشت و گفت یگرم را تو مهیو ن دهیماس یپاستا یکند. با اشتها کم
 ! یشیم یحرفه ا یدار گهی! د یواقعا خوب درست کرد

 
 زنم!کافه ب هی یکنیوسوسه ام م ینگاهش کند گفت: دار نکهیبدون ا نیامیبن
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ش آنا  پسیچ یکافه با منو هیوگفت: فکرشو بکن ...  دیبا ذوق خودش را جلو ک
 !یکنیکه تو درست م ینیسکنجب مویو پاستا و اون شربت ابل ریو پن

 
 البد ؟! یدسه تاشو باهم سفارش ب یایب یخوایاون وقت هر روز عصر م-
 
 ظرف رها کرد. یچنگال را تو آنا
 
 .کردیحرکاتش را دنبال م نیامیبن
 

 ی، دو تکه را تو خیرا لب نزده بود، با اهرم مخصددوص  وانشیل یتو یدنینوشدد
 گاز دلستر درامد. یآنا انداخت و صدا وانیل

 
 جمع شد و گفت: همون طعم انگوره ؟! وانیحواسش به ل انا
 
 گفت: همون طعم انگوره ! یزد و با لحن مشابه یپوزخند نیامیبن
 
 نداشت . یلیم گرید آنا
 
 .کردیم یباز یهم باز نیامیبن
 



 یاش... نگاه ها ی، حواس پرت رشیآنا کالفه کننده بود ... ذهن درگ سددکوت
 به کنج و کناره اش ... همه و همه کالفه کننده بود ! رهیخ
 

 حرف نزد. اما
 

 هم نکرد . سوال
 

 و کردیو رو م ریها را ز یبا سددر چنگال پاسددتاها و قارچ ها و فلفل دلمه ا فقط
 ! نیو هم کردیمرغ تکه شده را به سس اغشته م ی نهیس
 

 آنا لذت بخش ینه ! طعمش برا ایدارد  هیادو یکاف یبه اندازه  دانستینم یحت
 نه ! ایهست 

 
 نه... ! ایدوستش دارد  آنا
 
 نه ....! ایدرست کند  گریدستور بار د نیهم با
 
 نه ... ای ندینشیم زیم کیسر  گریبار د کیانا  با
 
 نه ! ایبرگردد  خواهدیم انا
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سش را جمع  یحرص چنگال را تو با شد ، انا حوا ستا فرو کرد و از جا بلند  پا

 شد ؟! ی: چدیکرد و پرس
 
 . یچیه-
 

 یزیکه چبشددقابش را بردارد که آنا مچ دسددتش را گرفت و گفت: تو  خواسددت
 ! ینخورد

 
 خودم خوردم. یبه اندازه -
 
 ! ی. تو لب نزد نیامیبن نیو گفت: بش دیدستش را کش آنا
 

 بشم! هوشیکه من بخورم و ب یختیر یزیلب زد: نکنه توش چ ومسخره
 
 کنم ؟! کاریانا نشست وگفت: که باهات چ یکنار یصندل یرو نیامیبن
 
 !ینکرد زخورمیرا ول کرد وگفت: بخور مطمئن بشم چ نیامیمچ دست بن انا
 
 .کردینگاهش م شخندیبا ن نیامیبن
 



شقاب فرو کرد و گفت: هوم...  یچنگال خودش را تو انا شت هیب داره  بزرگ یک
 بزرگ !!! تانیتو دهنت کاپ ادیم
 
 . با همان لحن کودکانه و گول زننده !زدیحرف م دادیکه به رهام غذا م یلحن با
 

سددبزش سددرد نبود ...  ینگه داشددت . چشددمها نیامیرا مقابل دهان بن چنگال
سرد رفتار کند و سرد نگاهش کند ... اما ان ته هنوز گرم  کردیم یهرچقدر سع

 کوچک روشن شد . یشعله  کیبود. هنوز 
 
سباند و گفت: نم نیامیبن یچنگال رابه لبها انا ست یخوای! م؟یخوریچ منو  د

 ؟! یکوتاه کن
 
 پر از اشک شد . شیزدو چشمها یرا باز کرد و انا لبخند شیور لبهاز به
 
 !یندار تیوسواس و حساس لمیخوبه هنوز نسبت به من و وسا-
 
را  شیاورد . انا رو نییدسددت انا گذاشددت و چنگال را پا یدسددت رو نیامیبن

ش قینفس عم کیبرگرداند .  ست مردانه  یتا رو دیک شود . د سرپوش  ضش  بغ
 لرزانش امد. ی چانه ریز یا

 

http://www.roman4u.ir/


و  مهربان یوادارش کرد تا صددورتش را بچرخاند. نگاه جنگل یمیحرکت مال با
 گونه بچکد. یچشمش رو یمزاحم تو یارامش باعث شد قطره 

 
 کلمه بگو و تمومش کن ! کیوگفت:  دیکش یپوف نیامیبن
 
نم ! تمومش ک تونمی... نم نیامیتمومش کنم بن خوامیگفت: نم دویکشدد یاه انا
 ...میدوباره شروک کن خوامیبرگردم ... م خوامیم
 
 من ؟! ی! خواستگار؟یهست یطاقت گفت: پس برگرد. معطل چ یب نیامیبن
 
ندل یدرنگ از رو یب جه  شیرفت و جلو نییپا یصدد ناز  و  یزانو زد ، پن

 البرز ... تایرا گرفت و ر  گفت: اناه فشیظر
 
 بلند شو ! کنمیخواهش م نیامیبا حرص گفت: بن انا
 
سال زندگ نیامیبن شناخت و نه  سال  شتر یمحلش نداد و گفت: بعد از ده    م

 با تو ...
 
 ... نیامیکالفه گفت: بن انا
 
 بار دوم ... یبرا-



 
ستش را جلو انا صدا ید شت ...  را  شیگلو یتو یتوده  دنیترک یدهانش گذا
 ... ردیرا بگ شیجلو توانستیحس کند ... بشنود ! نم توانستیم
 
 با من ...-
 

 کرد . مکث
 
 ... شیچشمها یاش سوخت ... حت نهیلحظه س کی

 
 ... یرهام راز ای عیبد نیامیاز ته حلقش لب زد: بن اما
 

 امد . دردش
 

 ! دونمیرا کامل کرد : نم حرفش
 
 شد . ریسراز شیاشکها آنا
 
 !؟یگردیبا من ... در واقع به من ... دوباره برم-
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 گفت : نه ! شیهق ها انیم
 
. 

 
 !؟یگردیبا من ... در واقع به من ... دوباره برم-
 
 گفت : نه ! شیهق ها انیم
 

ستش ست پنجه ها د شد.. خوا ست یشل  ستش را  یانا را رها کند که آنا دو د د
خوام با تو ن اینخوام با تو باشم !  اینخوام برگردم ...  نکهیگرفت و گفت: نه ، نه ا

 کنم ... یزندگ
 

 امد . نیامیلفن همراه بنت یصدا
 
 .ستین نایدوست نداشته باشم.... اصال ا نکهیتند گفت: نه ا انا
 

شت صر بود هم یخط پ  قطع کردن الیجوابش را بدهد ... خ نیامیاالن بن نیم
 نداشت.

 
 .کردیانا نگاه م سیخشک به صورت خ نیامیبن
 



 ... تونمی. دوست دارم. بدون تو نمنیامیبن خوامیتر گفت: م عیسر انا
 

 تلفن قطع شد . یصدا
 
 رانیاز ا ای! ب نجایکنم. اما نه ا یباهات زندگ خوامیو گفت: من م دیکشدد یاه انا
 ... گهیشهر د هی. گهیکشور د هی... میبر
 
 بلند شدد و یصددندل ی. انا با هول از رو دیدسددتش را از دسددت انا کشدد نیامیبن

 ! میدیمجا ادامه  نی... هم یکنیگفت: باشه اگر قبول نم
 
 ؟! ویچ-
 
 ! مونویمعلومه . زندگ-
 
 !شمیمتوجه نم-
 
 ماتش برد. آنا
 
و آنا با  ختیزباله ر ی سهیک یدست نخورده اش را تو یبشقاب پاستا نیامیبن

 و کجا ! یهول گفت: تو فقط بگو ک
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 و کجا؟! یک ی: چدیباز پرس نیامیبن
 
 معلومه ... عقدمون ... دوباره امون... شروعمون ؟!-
 
شمها نیامیبن شروع کیرا بار شیچ  ؟! چه ی؟! چه دوباره ا یکرد و گفت: چه 

 ... یعقد
 
 ... نیامیزد : بن شیبا ناله صدا آنا
 
 رد .ک یخال سهیک یپشتش را به آنا کرد و کل ظرف پاستا را تو نیامیبن
 
 ... نیامی: بن دیباز نال انا
 
 نه ! ی؟ گفت ستین ادتیشد آنا .  اتیب-
 
 مانده بود . ریمتح آنا
 
 دستش را به ظرف ساالد برد ، آنا مانعش شد ... نیامیبن
 



 یزباله خال یوسدداالد را هم تو دیبا قدرت ارنجش را از دسددت انا کشدد نیامیبن
 !؟یکنی؟! چرا خرابش م نیامیشد بن یچ هویگفت:  هیکرد و آنا با گر

 
 نگذاشت . محلش

 
ستر ن ی شهیش شت ، ندا ستادنیانداخت ، انا توان ا سهیک یپر را هم تو مهیدل
 وا رفت وگفت: غلط کردم. یصندل یرو
 
 صدا نشنوم !-
 
 .... دیبا هق گفت: ببخش آنا
 
 انا ساکت ...-
 
ش نیامیگفت: بن هیبا گر آنا ص هی... من تو حال خودم نبودم !  دیببخ  گهیت دفر

 بده ... !
 

با خنده م شیاشددکها پا  کرد و  گفت: اصددال نپرس... زانو هم  هیگر انیرا 
بگو... ساعت بگو ... مثل اون شب ! فقط خودت  خی... فقط تاریبزن خوادینم
 ... گهیفرصت د هیخواب نمون !  گهید
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 فرصتت سوخت آنا ...-
 

شده را با حرص تو یلیچ سس انداخت و انا با بغض گفت: مگه  سهیک یباز ن
 !ه؟یباز
 
 تو ... یبرا-
 
شه احرک کیرا با  سهیک صدا یت گره زد و گو ستن یپرت کرد.  شک  برخورد 
 امد ... یلیدلستر و سس چ ی شهیش
 
 ... ! دینباش. ببخش یعصبان نیامیبه زور گفت: بن آنا
 
 آنا . بس کن. سیه-
 

 بلند شد. نیامیبن لیموبا یصدا
 
 کرد. یخال نکیس یآنا رابرداشت و تو یدنینوش وانیل

 
وقفه  یزنگ تلفن همراهش هم ب یامد. صدا یدار انا م هیگر ینفس ها یصدا

 همراه بود ... بشیج یتو یبا لرزش گوش



 
ست ستا را از ز خوا شقاب پا شد و گفت: تو رو  ریب ستش بردارد که آنا مانع  د

 خدا ...
 
 . ستادیا نکیو مقابل س دیدستش را عقب کش نیامیبن
 
ال خودم .توح خوامینشددو ... معذرت م یبلند شددد وگفت: عصددب شیاز جا آنا

 نبودم !
 
حال خودت ن- حال خودت نیریگیطالق م یسددتیتو   یخوایم یسددتی... تو

 یتو حال خودت ینه! ک یگیبرگرد م گمیم یسددتی... تو حال خودت ن یبرگرد
 ؟! یروت حساب کرد؟! ک شهیم یآنا؟! ک

 
 .رفتیرفته رفته باال م شیصدا

 
 ؟! هیتهش چ ؟یوضع ادامه بد نیبه ا یخوایم یتا ک-
 

 قطع شد. یگوش یصدا
 
 برگردم . حاضرم هزار بار بهت بگم بله ... خوامی... م نیامیبن خوامیمعذرت م-
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سه چ سیکالفه گفت: ه نیامیبن ست م یزیآنا. وا س التما یدیکه خودت از د

 . چوقتینکن ... ! ه
 

 هیمثل تو ؟!  یکیزد: چرا التماس نکنم... بشددم  غیو ج دیپر شیاز جا یکفر
 خودخواه ! و یآدم خود را

 
 من خودخواهم؟-
 
 اره...-
 
آنا  کنهیم تیراضدد ی؟چ یخوایم یچ سددتیتو که معلوم ن ایمن خود خواهم -

شه قبول ... هرجا تو بگ شتوانه ا امیم ی؟! بگم با ... یدی؟! به چه ام ی! به چه پ
به خاطر تو تمام  ی؟! توقع دار هیراحت نیاصددال کجا ؟! مهاجرت مگه به هم

سال  یو که س رمردیپ رزنیپ اون تونمی! نم تونمیخانواده امو ول کنم ! نه آنا ... نم
ضا تونمی! نم یخوایکردن رو ول کنم به امون خدا! چون فقط تو م تمیحما  تیر

ض رمیبگ دهیاونا رو ناد ش یتا تو را ض ستی... که بازم معلوم نیبا  ای یشیم یرا
 نه !

 
 گفت: یامبا لحن ار انا
 



ه ک یهمون کشددور میچند ماه ... اصددال بر ی! برا نیامیمدت کوتاه بن هیفقط -
 !ش؟ینیبب یخوای... نم کنهیم یاونجا زندگ تیمادر واقع

 
تو حال  نیامینب یو تو بگ می. پس فردا برمیکرد وگفت: قبول بر یمکث نیامیبن

 ؟! ی! ... اون وقت چ تونمینم ران،یا میبرگرد ایحرفو زدم ... ب نیخودم نبودم ا
 
 نداشت ! یساکت بود. جواب آنا
 
با لحن متحکم نیامیبن باال برد و  گفت: هر وقت  یانگشدددت اشددداره اش را 

... ثابت یریبگ میتصم تیزندگ یبارم که شده خودت واسه  کی یبرا یتونست
صم یکرد ساب کرد. م شهی... میوفادار متیکه به ت  بهت اعتماد شهیروت ح

 قبوله... یتو بگ یکرد ...! قبوله ! هرچ
 

 یتو بخوا یو گفت: هر چ دیکوب زیم یجلو امد و کف دسددتش را رو یقدم
ده نشددونم ب ی... ولامیباهات م یقبوله ! هرجا بخوا یتو بگ یقبوله آنا ... هرچ

 یندگز یبرا ...یعاقالنه فکر کن یتونی! تو هم م یگاه باش هیتک یتونیکه تو هم م
 ! یبردار یتونیم رستقدم د هیخودت و بچه ات ...  ی ندهیا یخودت ! برا

 
 را به سمت پنجره چرخاند . شیفرستاد و رو رونیرا بزور از حلقومش ب نفسش
 تلفن آنا از سالن امد ... یبه سکوت گذشت که صدا قهیچند دق
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 را به سمت پنجره چرخاند . شیفرستاد و رو رونیرا بزور از حلقومش ب نفسش
 تلفن آنا از سالن امد ... یبه سکوت گذشت که صدا قهیچند دق

 
شد و از ز وارد ش رونیرا ب فشیشالش بند ک ریسالن  رده چند خ دنی، با د دیک

 قرمز رنگ کنج خانه نفسش حبس شد. ی
 

 رهام بود ! نیماش یشده  زیر یها تکه
 

 هم رفت. یتو شیاخمها
 

ود. اورد . فرشددته ب رونشیب فیقطع شددود ، از ک نکهی.. قبل از ا. دیرا گز لبش
 و تماس را جواب داد ! دیکش یپوف
 
 ...یالو فر-
 
 سالم !-
 
 . دیخند یم شیبود . صدا یرعلیام
 
 !؟ییتو ریرا صاف کرد و گفت: ام شیصدا آنا



 
 !؟یفرشته صبح زنگ زده بود یاره. به گوش-
 
 زانو بلند شد . یقرمز رهام را برداشت و از رو نیماش یخرده  انا
 
 حالشو بپرسم ! خواستمینداشتم . م یکار-
 
 ... هیبا خنده گفت: عال یرعلیام
 
 خوشحاله؟! یادیشده صدات ز یدستش را مشت کرد و گفت: طور انا
 
 اومده ! دایبله . آ-
 
 !ه؟یک دای: آدیبا تعجب پرس انا
 
 با ذوق گفت: دخترمون ! یرعلیام
 
رد را گ شیامد . چشددمها رونیبا هول از اشددپزخانه ب نیامیو بن دیکشدد یغیج انا

 . ستادیآنا ا یکرده بود . پاتند کرد و روبه رو
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 اومده ؟! ایمات گفت: به دن آنا
 
 ؟! یگفت: ک جیگ نیامیبن
 
 !ه؟یرعلی: امدیگفت و پرس یاش افتاده باش آهان یانگار تازه دوزار و
 
 بگو. کیزد و گفت: تبر یلبخند نیامیتکان داد و بن یسر انا
 
ون. بهت گمیم کی! تبر یداد یچه خبر خوب یرعلیلب زد : ام یپشددت گوشدد انا

 ... هویکرد ؟! چه  مانیزا یفرشته چطوره ؟! ک
 
 جفتشون ! دنیصبح . خدا رو شکر خوبه . االن خواب میساعت هشت و ن-
 
 !دا؟یشد ا یجد زد و با ارامش گفت: اسمش یلبخند آنا
 
 یاسددم هیاسددمه مگه ... بگو  ی؟! قحط هیچ دایکرد و گفت: آ یاخم نیامیبن

 ! ادیبذارن به رهام ب
 
 . دیخند زیر آنا
 
 ؟! نهیامیبن ی: صدا دیپرس نیامیبن یصدا دنیبا شن یرعلیام



 
 اره .-
 
شد یلی! بگو خ دیگفت: پس با هم طنتیش با م داداش دو بار زنگ زد یکلک 

 چرا جواب نداد ؟!
 
 کرد : دستش بند بود . هیتوج انا
 
ش یدار یاهان معن یرعلیام صله داد و به  یرا کم یگفت و انا گو شش فا از گو

 مالقاتشون؟! می: عصر بردیپرس یارام
 
 ه؟شیشروک م یک رمالقاتیگفت: ام جانیتکان داد و آنا با ه یسر نیامیبن
 
 . گهیدوساعت د-
 
 !مینیکوچولوتون و بب میایبا هم م یباشه پس عصر-
 
 .یهم عال یلی... خ دیایبا خنده گفت: باشه با هم ب یرعلیام
 
 تماس را قطع کرد . یزد و با خداحافظ کوتاه یلبخند محو انا
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انداخت و گفت: عروست دو روز از پسرت زودتر  نیامیبن یبه چشمها ینگاه

 اومد ! ایدن
 
 یانا گوش ، دیکش رونیرا ب ینییتز لیکنار در وسا ی سهیخم شد و از ک نیامیبن

 نی: ا دیباز کرد و پرس نیامیبن یشلوارش فرو کرد . مچش را جلو بیج یرا تو
 !ه؟یچ
 
 رهام بود ! نیتکه از ماش کیبه کف دست آنا انداخت ...  ینگاه نیامیبن
 

 ... یچیانداخت و لب زد: ه زدیآنا که دو دو م یبه چشمها ینگاه
 
دتر زو ایرا نشددان داد و گفت: ب سددهیک نیامیکه بن دیبگو یزیخواسددت چ انا

 ! میبخر یزیچ هیو فرشته  ریام یبچه  یبرا میبر میتمومش کن
 
ش یکاغذها انا ش رونیو بادکنک ها را ب یک سل یخوای: مدیو پرس دیک  ی قهیبا 

 من باشه ؟!
 
 !یبخر یزیهرچ ذارمینم کنمینه خودمم دخالت م-
 



لپ  ... کردیم شیتماشددا نیامیدهانش گذاشددت ، بن یتو یبادکنک دیخند آنا
 ... کردیبادکنک فوت م یگر گرفته اش را پر کرده بود و تو یها
 

 بادکنک قرمز بود ! ی... اندازه شیگونه ها یاندازه  شیچشمها اما
 

 ... ! دنیبار ی اماده
 

بود و نوار چسددب ...  یکاغذ کشدد را سددخت برداشددت ، چشددمش به نگاهش
 ...واریبه د دهیچسب اتوریراد ریشد به ز دهینگاهش کش

 
 رهام افتاده بود ! سیشوفاژ سر سوار موتور پل ریز درست

 
 نوزدهم: فصل

 
************************** 

 
 پار  کرد. مارستانیساختمان ب مقابل

 
 هی نیامیانداخت و با غصدده گفت: بن شیرنگ و رو یبه صددورت ب ینگاه آنا
 !؟ینه نگ شهیبهت بگم م یزیچ
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ه منتظر جوابش باشددد ملتمسددان نکهیو آنا بدون ا دیرا باال کشدد یدسددت نیامیبن

 نشون بده ! یدکتر هیخودتو به  میبر ایگفت: تو رو خدا ب
 
سرد هیو کمرش را به در تک دیسمتش چرخ به گفت: من جواب  یداد و با خون

 ! ستیوار قلب ها االن همراهم ناکو و ن
 
 ! رنیگی. فشار خونتو مرنیگی... دوباره نوار میکنیخب دوباره اکو م-
 
 !ینگران من باش یخودیب خوادیآنا من خوبم . نم-
 
 نگران تو نباشم... نگران بچم نباشم... !-
 
 ییه بالچ یگیطاقت گفت : چرا نم یرا باال داد و آنا ب شیابرو یتا کی نیامیبن

 رهام اوردن؟ یها لهیسر وس
 

 و لب زد: دیکش یپوف
 
 آنا ! یپرسیچرام یدونیکه م تو
 
 ! نیامیبن دمیپرسینم دونستمیبا اضطراب گفت: اگر م آنا



 
ر خب هی ستیشغلم ن تیخاص نکهیشده ... هم ا یچ یدونیآنا ! هم م یدونیم-

 رو دوباره بگم ! یتکرار
 
بچه اتو با خا   لیتو خونه ات وسددا زنیبر انیکه ب نهیشددغلت ا تیخاصدد-
 کنن؟! کسانی

 
 یبد حیتوضدد یکرد و جوابش را نداد و انا با حرص گفت: موظف یمکث نیامیبن
 شده؟! ی! مو به مو ! بگو چ نیامیبن
 
 شد . رهیخ شیرو به رو به
 
 راجع به ؟! حیتوض -
 
 کیبهت نزد یکس یانقدرجد چوقتینکرده بود ! ه دتیتهد یکس چوقتیه -

شده بود ... ه شو تو خونه  چین شته بود ! موضوک جد یوقت پا و هم ! ت هیتو نذا
 ! ستین التیخ نیع
 
 ! التهیخ نینه تو ع-
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 ... نگران قلبتم... نگران بچمم !تمیمن نگرانتم ! نگران زندگ نیامیبن-
 

سر خوامینم نیامیو گفت: نگران خودمم ... بن دیلرز شیصدا ستت بدم !   از د
 و پوچ ! چیه
 
 ... ! یمهاجرته نه؟! فرار کن تمینگران نیبا پوزخند گفت: ته ا نیامیبن
 
 خورد. کهی آنا
 

 را نداشت ! نیامیبن یجمله  نیا انتظار
 
تو و بچم جلو چشددمم از  نجایکنم؟! بمونم ا کاریو گفت: پس چ دیکشدد یاه

 ! دیبر نیب
 
 ت فکر کن. خودت! خود ریبگ میبارم شددده خودت تصددم هی یگفتم که . برا-

 غلط کدومه ! هیدرست چ نیعاقل باش. خودت بب
 
 مدت کوتاه ! تا هی یگذاشددت و گفت: برا نیامیبن یشددانه  یدسددتش را رو انا

 . هم فاله هم تماشا!یی... من و تو و رهام ! سه تا فتهیب ابیابا از اس یوقت
 

 ...میتونیمن و تو م نیفرو کرد و گفت: بب فشیک یرا تو دستش



 
 ؟! یکنیو گفت : بس نم دیکالمش پر انیکالفه از اصرار انا م نیامیبن
 

 ماند. فیک یکار تو یجستجوگرش ب دست
 
 ؟! فتهین یاتفاق چیه یدی؟! تو قول م یکنیم نیتو تضم-
 

از تو دوا  یمن درد نی. تضددمکنمیم نیجواب داد : آره . آنا . من تضددم محکم
 !ندازه؟یم رونیفکر خام و از سرت ب نی؟! ا کنهیم
 

 نداد ! دستش مشت شد ! یجواب
 

 خام ؟! فکر
 
 یفاصددله داشددت .تو شیخودش و رهام چهار انگشددت با پنجه ها یها طیبل
 بود ! فردا شب پرواز داشت ... ! فشیک
 

ش رونیاش را ب پنجه ضم فشیک یو رو دیک شار داد و گفت: ت ر قاطع تو اگ نیف
 !هیباشه برام کاف
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 نه رهام و نه یخطر چیکه ه گمیزد و گفت: من قاطع بهت م یلبخند نیامیبن
نه موقع نکرده و نخواهد کرد ! حداقل از جانب خودم  دیپدرتو تهد تیتو رو 

 مطمئنت کنم ! تونمیم
 
 ؟! یساواک یخانواده  هیبا وجود  یبه زور گفت: حت آنا
 
ند نیامیبن نهیم الیفکر البرزه ؟! خ نی: ادیزد و پرسدد یپوزخ ما هنوزم ک ن ز

 !هیپهلو
 

سف تکان داد و رو به انا لب زد: چرا انقد تحت تاث یسر ! دو زار  یپدرت ریبا تا
 آنا ! سوختیدلم نم یمن بود ریتحت تاث

 
شت ح چیسوئ و ست ینیرا بردا سال  گفت گرفتیرا م گرهیکه با پنجه اش د : ده 
 داد باهات ازدواج تیرضا دهیپدر من هشت سال جبهه جنگ دیفهم یوقت شیپ

 ورهخیبه دردش م دیشه یعمو هیپدر جانباز و  هی یروز هی کردیم الیکنم که خ
بودن با  یسدداواک ی هخانواد هی! حاال ورق برگشددته نه؟! مجلس و پدر زن  داماد 

 که تو سر تو فرو کرده، کل راه ییپرت و پالها نیاهدافش منافات داره البد ! با ا
 !میبر رانیو رهام از اکه من و تو  نهیحلت ا

 
 شمام ! یپدر و دختر ماتیتصم ی فتهیزد وگفت: ش یپوزخند

 



 شد . ادهیپ نیبا حرص از ماش و
 
ض برهیم نیکه داره منو از ب یزیآنا ... چ هیچ یدونیم- . خانوادمه .. ی هی... نه ق

... یتسیحرف من ارزش قائل ن یدو زار برا ی! تو بعد از نه سال زندگیکارینه ب
! چشددم و گوش بسددته !  یکنیبزنه تو قبول م یپدرت بگه ... هر حرف یاما هرچ

 آنا ... یفکر کن کمیبدون فکر... ! کاش 
 

 کرد . یمکث
 
ستش را باال با شم آنا  لیدرب اتومب یهمان کمر خم ، د شم در چ شت . چ گذا
 خستم ! یلیگفت: خستم آنا . خ یشد و به ارام رهیخ
 

 د .رد ش ابانیمنتظر آنا باشد از خ نکهی. بدون ا دیوبو در را ک دیکش یپوف
 

 د .رد ش ابانیمنتظر آنا باشد از خ نکهی. بدون ا دیو در را کوب دیکش یپوف
 
ساند و بن نیامیدو خودش را به بن با سمت خ نیامیر را زد  ریدزدگ ابانیاز همان 

 شدند . مارستانیو با هم وارد ساختمان ب
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به  یمقابل اسانسور سبد گل را از دستش گرفت و نگاه نیامی، بن دیلنگ یم آنا
 منگوله دارش انداخت . یکالج ها

 
 !؟یدیبدون جوراب پوش نویکرد وگفت: باز ا یاخم

 
 ! ادیبه شالم م دمیکفش دراورد و گفت: د یرا از تو شیپا یفیخف نیه با
 

شد ، همانطور که م درب سور باز  سان م را گرفت و با ه نیامیبن یبازو دیلنگیا
رد را نگاه ک شیداخل نبود ، خم شد و پشت پا یشدند ، کس یوارد اتاقک فلز

. 
 
 .دخوایم هیداره آنا ! گفتم بخ یزیبا اخم گفت: پانسمانت خونر نیامیبن
 
منم  . یخودتو به دکتر نشددون داد یزد و گفت : هر وقت تو رفت یشددخندین آنا
 ! کنمیم هیو بخ نیا رمیم
 

با  ایکه توجهش را جلب کرد ، پچ پچ برد یزیچ نیاسانسور باز شد ، اول درب
 بود ! زهیم زهیدختر ر کی

 
 !ا؟یزد و صدا زد : برد یلبخند گشاد آنا
 



نگاهش  یبا اخم تند نیامیبا هول سددرش را به سددمت آنا چرخاند ، بن ایبرد
 . کردیم
 

 فورا وارد اتاق شد . دختر
 

 با من و من سالم کرد. ایبرد
 
 دختر آشناست . یحس کردچهره  نیامیبن
 
 ؟! یکنیکار م یچ نجایتو ا ؟یجوابش را داد و گفت: سالم خوب انا
 

ن و خاتو یچیبردارد گفت: ه نیامیصددورت بن یچشددم از رو نکهیبدون ا ایبرد
 ! نجایمستوره خانمو رسوندم ا

 
 .سالم کرد  نیامیلب رو به بن ریز یبه ارام و
 
 : رهام کجاست؟!دیجواب پرس یبه جا نیامیبن
 
 ! تایخونه ب-
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 در راباز کرد . ینزد و انا با تقه ا یحرف نیامیبن
 

 داد و جلو رفت. ییبلند باال سالم
 

د و تخت بو یلبه  یرعلینشددسددته بودند ، ام یمبل یو مسددتوره خانم رو خاتون
 شد . زیخ مین یفرشته به ارام

 
 ... یتند جلو امد وگفت: چه مادر خوشگل آنا
 

 ! مبار  باشه . گمیم کیوگفت: خانم تبر دیرا ب*و*س شیرو
 

 . ردکیخوش و بش م یرعلیبود که با ام نیامیچشمش به لبخند بن فرشته
 
گذاشددت و  زیم یفرشددته ، جلو امد و سددبد گل را رو نیاحسدداس نگاه سددنگ با

 گفت . کیتبر
 

 ! انتظار نداشتم . یکه اومد یمرس کرد و گفت: یتشکر فرشته
 
 ؟! میایبا تعجب گفت: چرا ن آنا
 

 معذرت... هیمن بهت ...  نیامیتوجه به حرف آنا گفت: بن یب فرشته



 
ستش را باال اورد ، م نیامیبن ستوره خانم گفت: خانم  انید شته رو به م کالم فر

 ! گمیم کیتبر
 

قربونت برم مادر. انشدداالله دوباره قسددمت  یوگفت: اله دیخانم خند مسددتوره
 خودتون !

 
ختر د ینوه  هیفورا پشت بندش گفت: انشاالله... خدا منو دوست نداره  خاتون

 بهم بده !
 
 بود . ستادهیا یافتاد که کنار یچشمش به دختر نیامیبن
 
 .دختر خالم .ایکرد : دن یدست معرف یبا اشاره  یرعلیام
 
گ ! قشددن نیامیزد بن یخنده گفت : مامانم خوب حرفبا  نیامیگوش بن ریز و

 !یکرد عیخودتو ضا
 
 از چه نظر؟!-
 
 !یبر یسطح توقعات رو باال م ی! دار یکار دست خودت داد یبا انا اومد-
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سرش را پا ایچپ چپ نگاهش کرد ؛ همانطور که به دن نیامیبن اخته اند نییکه 

شما همون دخترخانمدیپرس کردیبود نگاه م ست ی:  شتن  دیه که زحمت نگه دا
 !د؟یکشیرهام رو م

 
 توجهش جلب شد. آنا
 
 .دیسرش را باال اورد ، مقنعه اش را با خجالت جلو کش ایدن
 

 !دیارز یزد و چال گونه اش اشکار شد . حداقل سرش به تنش م یلبخند
 

هم عاشق بچه  ایدلمه ! دن زی! رهام عز یخانم تند گفت: مادر چه زحمت مستوره
 مهد بشه ! یمرب خوادی! م خونهی. داره درسشو م هاست

 
 ! هیشگاهیگفت: پس پسر من موش ازما یبا شوخ نیامیبن
 
 ! کنمیم یفورا گفت : نه بخدا . خودم دوستش دارم باهاش باز ایدن
 
 . دیتکان داد وگفت : ممنون . لطف دار یسر نیامیبن
 



همانطور که از به سددمت تخت کوچک کنارپنجره رفت .  یارام یقدم ها با
 با خنده گفت : کردیپتو ها را جستجو م یتخت ال یباال

 
 ؟! رهیگیداره افتاب م ومدهیدخترت ن ریام-
 

 ! دندیو مستوره خانم بلند خند خاتون
 
 . چقدر نازه! زمیعز یبا ذوق گفت: وا انا
 
 ! کترهیاز رهام کوچ-
 

 ! دندیو مستوره خانم بلند خند خاتون
 
 . چقدر نازه! زمیعز یبا ذوق گفت: وا انا
 
 ! کترهیاز رهام کوچ-
 
 هادتی یسددر رهام بود یگوشددش گفت: اخه نکه از روز اول باال ریبا طعنه ز انا

 بود ! یچقدر
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 ؟! میصداش کن یجوابش را نداد و بلند گفت: حاال چ نیامیبن
 

 ! گهیارام گفت: عروس د فرشته
 
به االن که  یعروسددم بود وا دهیوسددمه ! ندو گفت: اون که عر دیخند نیامیبن
 !هی! شک نکن توش. اسم عروسم چ دمشید
 
 ! ایمیک میبذار گمیبا عشق گفت: من که م یرعلیام
 
کرد  یچن کردیرا نوازشددش م شیپر مو یشددانیبا سددر انگشددت سددبابه پ نیامیبن

 !ستیوگفت: نه خوب ن
 
ستت جا م یبا خنده گفت : کل کله  انا ر بذار ! برو اون و نیامیبن شهیبچه تو د

 بغلش کنم !
 
 ؟! شیدستش را جلو برد و نگران هشدار داد: ننداز یارام به
 
 بغلش گرفت . یاخم کرد و پتو را تو انا
 
 را داشت . شیهوا نیامیبن
 



دم ق کیشددد ،  ریبغل انا که جاگ یبود . تو یرنگ یخواب الود و صددورت نوزاد
 امد ... یعقب رفت . به آنا م

 
 امد ! یو دست نوازشگرش م اقیپر اشت یلبخند و چشمها به
 
 گهید کمیلب گفت:  ریگذاشددت و ز نیامیبن یشددانه  یدسددتش را رو یرعلیام

 محضر شرش کنده بشه ! میبر میتونیم یاریدرب یباز عیضا
 
 رفت ! سهیخودش از خنده ر و
 
ها  هدیم ی؟! حس خوب یبغلش کن یخوایگفت : م نیامیجلو امد و رو به بن انا

! 
 
را  شیستهاد نیامیضربان قلبش باال رفت و آنا با ارامش جلوتر امد ، بن نیامیبن

 با غر گفت: من خودم بغلش نکردم هنوز! یرعلیوام دیجلو کش
 
 ! دمیم ادتیبذار االن -
 
 تذکر داد: مراقب گردنش باش ! آنا
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چپش بود . گردنش را خم کرد و  یبازو یبغلش کرد . سددر نوزاد رو ینرم به
 . دیصورتش را با نگاهش بلع

 
 بود ... یاما تپشش به قوت خودش باق دادیم ارامش

 
فت: ا یرعلیام چه درد من م نیباز گ به  مه دار نیا خورهیدختر  دسدددت  دیه

 ! دیکنیم شیمال
 
صورت مثل لبو نیامیبن : مثل شده بود گفت رهیخ شیهمانطور که با لبخند به 

 ! مونهیم دیمروار
 
 ! هیچ دیجلو امد و غر زد: مروار یرعلیام
 

 ! رسهیبه ذهنمون نم یاسم چیدخالت کرد و گفت: ه فرشته
 
 ؟! یذاشتیم ی: دختر تو بود اسمشو چدیتوجه به حرف انها پرس یب انا
 
 ! ادیکه به رهام ب یاسم هیو با لذت گفت:  دییعطرش را بو نیامیبن
 

 مادر ؟! یدست از پچ پچ کردن با مستوره خانم برداشت وگفت: چ خاتون
 



 .. رعنا... رزا ... رها !ایرو-
 
کرد : البته اسددم رهام و من  هیتوج نیامیکرد و بن یاسددم اخر اخم دنیاز شددن انا

سم هی دیبا یانتخاب کنه ! ول دیرو انا خودش با یانتخاب کردم . بعد شه ب یا ا
 ! ادیبه رهام ب

 
دختر  یواسه  شنهادیپ هیو گفت: حاال فعال  ستادیسر دخترش ا یباال یرعلیام

 ! تا بعد ... دیمن بد
 

 بده ! ادی! ؟یبغل کرد یچطور نویحرص گفت: ا وبا
 
 یلبه  نمیبشد سدایبا هول گفت: وا یرعلینوزاد را به سدمتش گرفت و ام نیامیبن

 تخت !
 

 . دیخانم غش غش خند مستوره
 
 ! شهیبا استرس گفت: نخند مادر حواسم پرت م یرعلیام
 

 ثابت مانده بود . ایدن یخنده  یچشمش رو خاتون
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گذاشددت و آنا گفت: رکسددانا ! اگر دختر من  یرعلیبغل ام ینوزاد را تو نیامیبن
 ! ذاشتمیاسمو م نیبود ا

 
 گرانیخودمون رو خرج د ی. اسم بچه  ستیگفت: حاال که ن یبا قلدر نیامیبن

 نکن !
 
 لبخندش جمع شد . انا
 
ادر م یبود جلو ی... فقط ابرودار ای ردیبگ یرا جد نیامیحرف بن دانسددتینم
 و فرشته ! یرعلیام
 

لم هست ! من د لیتو فام یو گفت: رکسانا هم قشنگه . ول دیکش یهوم فرشته
 ! خوادیاسم تک و خاص م هی

 
 ه !فرشت ذاشتمیبا خنده گفت: اسم خودت فرشته نبود اسمشو م یرعلیام
 

 . دیخند فرشته
 
 یم گفت: مثل ُدر کردینرم و پر کرکش را نوازش م یهمانطور که گونه  نیامیبن

 مونه !
 



 گفت: واقعا ... دییبا تا یرعلیام
 
 ! هیحس خوب-
 
 ! یتجربه اش کرد رینگاهش کرد و با طعنه گفت: تو با دو روز تاخ یرعلیام
 
 نه ! ای یشیلب زد: خفه م یکفر نیامیبن
 
 داغ دل آنا تازه بشه ! یترسیاهسته گفت : م یرعلیام
 

نداخت .تو یرکیز ریز ینگاه نا ا ها یبه آ را گره زده بود و  شیفکر بود ! اخم 
 گشت. یدنبال اسم م شیفکر بود ! احتماال برا یتو
 
 ! دهیرکسانا بهت پا م هیحرفش گفت: نترس . قد  یپ یرعلیام
 
 ! دیبلند خند یباز با صدا و
 
 تو ؟! یزد یکرد و گفت: چ یاخم نیامیبن
 
 تو ؟! ایمن -
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 جوابش را نداد. نیامیبن
 
شته گفت : کاش  دیباز خند یرعلیام سم هیو فر و  در و جواهر یبود که معن یا
 !!! دی! به جز مروار دادیم
 
 ! نیو آنا با هم گفتند : ُدر نیامیبن
 

 ! ستیانداخت و گفت: بد ن یرعلیبه ام یو نگاه دیکش یهوم فرشته
 
 یامجد نی! ُدر هیگفت: به نظر من که عال کردیهمانطور که نگاهش م یرعلیام

 ! ادی! بهشم م
 
ش رونیرا ب یمخمل ی، جعبه  فشیک یاز تو انا د ، درش را باز کر یبه ارام دویک

.  نیامیاز طرف من و بن نمیسنجاق کرد و گفت: ا نیدر یزرد را به پتو کادیوان 
 گردنش ! دیکه بزرگتر شد . بنداز کمی

 
به ز نیامیبن مام حواسددش  نا بود .  فیباز ک پیت با آرمیآب یورقه  کیآ  ... 

 ! دیکوب یدر کل بدنش م ی! نبض ناهماهنگ ییمایهواپ
 
 گذاشت و خم شد تا فرشته را بب*و*سد. فشیک یدستش را رو آنا



 
 . دیچیپ یسرش م یتشکرها تو یصدا

 
شان نگاه یهم وارد اتاق شد ... تالق ایجلو امد . برد ایرا فوت کرد ... دن نفسش

 پنهان نماند . دشیاز د
 

ستوره خانم و آم یدعاها یال البه شته و آنا .. یرعلیگفتن ام نیخاتون و م . وفر
 آنا بود . فیک یحواسش پ

 
 لب زد : فرشته جان خدا مادر و پدرتو رحمت کنه ! خاتون

 
ف تعار شیبود . گوش ها یگرید یتاق را پرکرد ... اما حواسش جاا امرزیب خدا

که ضددبط کرده بود را مدام  یریتصددو شی... اما چشددمها دیشددنیو کلمه ها را م
 ! کردیمرور م

 
انقدر خودش در  خواسددتیاعتماد باشددد ، م یب شیبه چشددمها خواسددتیم

 توازن قلبش را خفه کند ... یب یسرو صدا نیا خواستیخودش نکوبد ! م
 
 سمت چپ تخت رفت. به
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اب  یکنار تخت فرشته ، کم یرا برداشت واز بطر یکیسوار هم  یها وانیل از
 .کردینگاهش م قی... انا دق ختیبار مصرف ر کی وانیل یتو
 

 گلو و حلقش را تر کرد. یکم
 
 امد ! ینم نییضربان قلبش چرا پا تمیر
 
 ؟! ی: خوب دیه پرسوکالف ستادیکنارش ا آنا
 
 از اتاق خارج شد ! یکوتاه یتکان داد و با عذرخواه یسر نیامیبن
 
 از اتاق خارج شد ! یکوتاه یتکان داد و با عذرخواه یسر نیامیبن
 

 اتاق رابست . درب
 

ند به در تک هیثان چ به خورد ر یداد و هوا هیکمرش را   هیپر از کلر و دارو را 
ست شیها ستاد . د ش یشانیبه پ یفر سرش ر ایبرد دنی، با د دیاش ک  یا توکه 

 فرو کرده بود ، به سمتش رفت . یگوش
 

ست ، برد یصندل یرو کنارش ش شد و بن یکم این س نیامیجا به جا   نی: ادیپر
 بود ؟! تیکه عکسش رو بکراند گوش ستیهمون دختره ن



 
 نزد. یحرف ایبرد

 
سنگ ینیامیبن سش را  سئول از یتونیم فرستاد وگفت: واقعا رونیب نینف  تیپس م
 !؟یایبرب یزندگ هی

 
 واسم ! هی. جد ستیمثل اون ن یکی نیا-
 
قل از  یرعلینبود؟! ام ی؟!آرزو جد یزد و گفت: جد یپوزخند نیامیبن حدا

 کلمه بذاره کف دست خاله اش ... کیتو باخبره !  ینصف شاهکارا
 

ستان زندگ ایبرد شهر شده . با پدرش  شگکننیم یلب زد: مادرش فوت  اه . دان
 مستوره خانم! شیتهران . پ ادیقبول کردن . از مهر ماه م شویتهران انتقال

 
س نیامیبن ستش را به  ش نهید خوشش  ازش یلیگفت: خاتون خ ایو برد دیاش ک

 دارم ! نمی. ماشکنمیاومده ! کارمم که جوره . تو مغازه کار م
 
 مگه ؟! هیراحت نیبه هم-
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 یکه به نامته به نام من بزن ییزهایکرد و گفت: دو دنگ از همه چ یاخم ایبرد
 ! شهیراحت ترم م

 
 یاشتچشم د چیمن ه ایکف دستش را به جناغش فشار داد وگفت: برد نیامیبن

 ...یدونیکه به ناممه ندارم ! خودتم م ییزهایبه چ
 

زدواج ا وامخیمسددتاجره . من م تایب ی... ! ول دونمیگفت : من م یبا ناراحت ایبرد
سر زندگ ییکنم... تو ش یتیکه   هیاجیتچه اح گهی! د ی. خونتو دار یدار نتوی. ما

که االن  باشددده ! تو  نام تو  به  قاجون  نت ا که هم مغازه ... هم خونه ... هم وا
 !ییتو قطف یراز ی! وارث خانواده  یپولدار یاساس

 
 .ایبس کن برد-
 

 کنمینداشتم از حرف اخرم. دارم جون م یهول شد و گفت: بخدا منظور ایبرد
 وبحث ... یحرف بزنم ! بدون دعوا و ناراحت یباهات منطق

 
 تکان داد و گفت: یسر نیامیبن
 
 ! نباش زایچ نیموضوک حرف بزنم! نگران ا نیخودم قراره با اقا جون راجع به ا-
 
 ! یاز دستم دلخور نش-



 
 نه .-
 

تا  یعنیچون قبال پشدددت هم گند زدم  یفکر کن خوامیبا لبخند گفت: نم ایبرد
 زیواسه من مرده ... پرو گهیعرضه ام ! آرزو د یو ب یاخر عمرم دست و پا چلفت

جمع کنم !  مویازدواج کنم. زندگ خوامی... اونم گم و گور شددده ! االن مهیزندان
 مثل خودت .

 
باشددده !  شیزانوها یرا رو شیخم شدددد و ارنج ها نیامیبن قائم کرد و گفت: 

 ! کنمیکمکت م
 

 گفت: ازش خوشت اومد ؟! نیامیگوش بن ریهم دوال شد و ز ایبرد
 
 !ا؟یبرد ادیخوشم ب دیداد و گفت: مگه من با هیرا زاو شیزورلبها به
 
 ! یمثل قبل داد و قال نکرد گهیاخه د-
 
 هی. حداقل اوردمیزد و گفت: نا ندارم ! وگرنه حالتو جا م یشددخندین نیامیبن

 ! ستیاالن وقتش ن کردمیم تیحال یجور
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 !؟یرنا ندا یچ یعنیگذاشت و گفت:  نیامینگران دستش را پشت بن ایبرد
 

 !؟یشده؟! خوب ی: طوردیکرد و پرس یمکث
 
. حال  ایموندم برد میزندگ یوگفت: فعال خودم تو دودوتا دیکشدد یپوف نیامیبن

 ؟! یکن حتمینص یتونیتو رو ندارم. تو م حتینص
 

 ماتش برد . ایبرد
 
 داد. هیتک یصندل ینفسش را فوت کرد و کمرش را به پشت نیامیبن
 

 اتاق باز شد و انا لنگان جلو امد. درب
 
 ! دیگفت: دوتا برادرخوب خلوت کرد طنتیلبخند کنج لبش با ش با
 

شدددانه انداخت  یرا رو فشیک نیامیبن ی رهیو در جواب نگاه خ دیخند ایبرد
 !ن؟یامیبن یتو خوبوگفت : 

 
 را نداد. جوابش

 
 !؟یرفت رونیاز اتاق ب هویشد  یوگفت: طور ستادیمقابلش ا انا



 
 .کردیباز هم سکوت کرد.فقط نگاهش م نیامیبن
 
 !؟یکنیشده نگام م ی: طوردیپرس نیامیکالفه از سکوت بن انا
 
 ساکت بود. نیامیبن
 

رد کرد و چند کارت پستال دراو بشیدست در ج نیامیگفت بن یبا اجازه ا ایبرد
 ! یرعلیرو بده به فرشته و ام نایو گفت:ا

 
 تولد رهامه؟!! یرا باال داد و گفت: کارت دعوت برا شیابروها

 
 با خنده وارد اتاق شد . ایتکان داد وبرد یسر نیامیبن
 
 شده ؟! ینشست و گفت:طور ایبرد یجا انا
 

 !؟یکنیم گاین اگیو لب زد: ن شیکودکانه گرفت به صدا یلحن
 
 بده نگاهت کنم ؟!-
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حس کردم رفتارت عوض شد ! انگار از  هویاخه  ی. ولینگام کن ستینه بد ن -
 شده؟! ی! طور یرو به اون رو شد نیا

 
ار ... دوب بخشددمتیبار م هیبود جواب داد:  رهیهمانطور به رو به رو خ نیامیبن

نکن تا اخر  یکار هیآنا ...  ی! ول ارمی... بار سددوم به روت نم بندمیچشددممو م
آنا ... به تو هم  رسهیعمرم نبخشمت ! زورم به هرکس نرسه ... زورم به پدرت م

... 
 

گاه ن گهیتا اخر عمرمون تو چشددم همد مینکن نتون یکار هیکرد وگفت:  مکث
 ! میکن
 
 ! نیامیفهمم بن یمبهوت گفت: نم انا
 
 ! یتو بکن که بفهم ی. حداقل سع یفهمیم-
 
سددخت از جا بلند شددد  دیرا در صددورت آنا ببن شیحرفها ریتاث نکهیبدون ا و

 وسالنه سالنه به سمت اسانسور راه افتاد .
 
. 

 



 ویکنم بفهمم! چ یسددع یچ یعنی...  نمیبب سددایو گفت : وا دیبه سددمتش دو انا
 !ن؟یامیبفهمم بن

 
ستها ی. دگمه کردینم نگاهش شار داد و د سور را ف سان رو ف بشیج یرا تو شیا

 کرد.
 
 ؟! ی. تو که خوب بود هویکالفه لب زد: چت شد  آنا
 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 
ضا یب انا صله گفت: محض ر کلمه  هی!  ریسکوت نگ یخدا االن روزه  یحو

 شده ! یبگو چ
 
بازو و به  بد  نیامیبن ینگران دسددتش را  لت  حا نه  فت: نک ند و گ با چسدد

 !؟یبش نهیاورژانس معا میبر یخوایشد؟!م
 
به ارام شیبازو نیامیبن نا ب یرا  نگ ا خاتون و  دیکشدد رونیاز چ با  فت:  و گ

 ! ابرگردیبرد
 

 چت شد؟! هوی یگی: نمدیباز شد و انا خسته نال شیاسانسور به رو درب
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به  دنیبه جلو برداشت و انا هم دنبالش وارد اسانسور شد . تا رس یقدم نیامیبن

 رد و بدل نشد . انشانیم یهمکف حرف یطبقه 
 
 از ساختمان خارج شد . یتند یقدم ها با
 
 .دیدو یبه دنبالش م انا
 

 ! سایداد زد: وا یرا گرفت و کفر شیجلو ینگهبان مقابل
 
 . ستادیا نیامیبن
 

 اورد. رونیب شهینگهبان سرش را از ش مرد
 
 اخم کرده بود. نیامیبن
 
مشددت قصدده  هی؟!  یشددد ی؟! جن نیامیبن شددهیچت م هویغر زد: چته ؟!  انا

... بعد نظرت عوض  یزنیرو با من م ندهی! حرف از بچه و ا؟یگیدرگوش من م
 ! چرخهیحرفت م دهینکش هی... به ثان شهیم
 



فت: کسدد با هت زنگ زد؟! پ یترس گ نه اون یامیب مد ؟! نک به یبرات او  که 
 کردن؟! دایحمله کرده رو پ مونیزندگ

 
 باعث پوزخندش شد ! "مونی"زندگ یواژه  شیکل حرفها از
 

 بست ؟! یرا جمع م یزیچ چه
 
 رده ؟!ک دتیزنگ زده تهد فریوگفت: عل دیکش یپوف نیامیسکوت و اخم بن از
 
 !فر؟یرا گرد کرد وبه حرف امد: عل شیتعجب چشمها با
 

از کجا اومد ؟! افکار  نیشددد و گفت: ا لیتبد یعصددب یبه خنده ا پوزخندش
 دمیتهد دیبا یچ یبرا فریتو مغز تو ! عل ختهیپدرت هان ؟! همه رو ر یپوشددال

مگه من هنوز تو هفته نامه  ؟یکرده آنا؟! بابت چ دیمنو تهد یکنه ؟! اصددال ک
 یرکاتویکار مگهگرفتم؟  ینوشددتم ؟! مگه عکسدد ی؟! مگه مقاله ا کنمیکار م

آنا ! ده ماهه دارم  کارمیساختم ؟! من ده ماهه ب ینشر دادم ؟! مگه مستند یتازگ
 ی؟! از چ یگیم ی! تو چ کنمیشددمال سددر م نیسددود پس انداز و فروش زمبا 

 دمیتهد دیچرا با فری! عل یکنیفکر نم ذرهی؟! چرا  یدی؟! چه تهد یزنیحرف م
 عکس و نیرو داره ؟! بهتر یانتخابات رشددعا نی! که بهتر؟یکنه آنا ؟! سددر چ

حاال  نیپوسددتر ب جام دادم پولشددو گرفتم...  کار براش ان نه؟!  مال او نامزدا 
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شکلش با من چ صومت فرینگران عل دیکه با هیم شم؟! چه خ گه با من داره م یبا
 ؟!
 
در خبرش دراومده پ یبا تمسخر گفت: اها . چون تازگ نیامینداد و بن یجواب انا

 من ... یواقع
 

 نگذاشت جمله اش را کامل کند. خنده
 
نا - گه من کا تا وقت یم پدرت من  یام ؟!  باز بود از نظر  مه  نا ته   هیدفتر هف

نهم بود ! حاال بعد از ده ماه بسددته  یبودم که هشددتم گرو یزوریروزنامه نگار پ
 بشم؟! دیشدم که تهد یشدن دفتر هفته نامه و ممنوک القلم بودن ادم مهم

 
 ا !آن هیشما ارث یبا حرص گفت: توهم تو خانواده  نیامیبود و بن یانافکر

 
 ! نیامیبن یکن نیمن توه یبه خانواده  یحق ندار-
 
صدا نیامیبن شده ا یبا  شعور من توه یکنترل  آنا  یکنیم نیگفت: توچطور به 

سه د دی... تو و پدرت منو احمق فرض کن دیتونی؟ چطور م شور گهی؟! ب شو ... 
 ! دیدراورد

 
 بدم. حیچت شده برات توض هویشده ... بگو  یبا دلهره گفت: بگو چ انا



 
 ! یدونیالزم بود گفتم انا . خودت م یهرچ-
 

ستش ست دار یرا رو د ستاد و گفت : اگر دو شت گردنش فر  یرگ دردنا  پ
صال برام مهم ن ی... باور کنیپدرتو قبول کن یحرفها ت ! من مجبور ستی... ا

 ... نی! ا یرو انتخاب کن یکیمن وپدرت  نیب کنمینم
 

 ! ستمین یفی! من ادم کث هیفیانتخاب کث نیگفت: ا و دیکش یپوف
 
 . نیامیبا بغض صدا زد: بن آنا
 
صددورت آنا گذاشددت و  یاورد و رو نییدسددتش را از پشددت گردنش پا نیامیبن

 یارکثافت ک نیا یخودتو قاط یفی... ح یفیگفت: تو هم انتخاب نکن آنا ! ح
 ! یها کن

 
 .کردینگفت. فقط نگاهش م یزیگذاشت و چ نیامیدست بن یدستش را رو انا
 

 .دیکش یقیقلبش ارام گرفت و نفس عم تالطم
 

 بخواه برسونتت ! ایقرار انا انداخت و گفت: از برد یب یدر چشمها ینگاه
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و مقابل آنا گرفت و  دیکشدد رونیکارت قرمز ب کیکرد و  بشیج یتو دسدددت

 تولد رهام منتظرتم! یگفت: برا
 

 ! یگفت: واسه تولد پسرت تو هم دعوت یبازهرخند
 

 از انا فاصله گرفت . یتند یلب راند و با قدم ها ریز یخداحافظ
 

 یباال برد و با مکث کوتاه وارید یموجود رو یرا به سدمت تنها دگمه  دسدتش
 زنگ فشار داد. یانگشت سبابه اش را رو

 
رد ، در دا یو چه کار سدتیبپرسدد ک یکسد نکهیباز شدد . بدون ا یکیبا کل در
 باز شد. شیبرا
 

ستش جا به جا کرد و با قدم ها یگل را تو سبد شد .  یآرام ید وارد خانه باغ 
بودند اهسددته گام  دهیسددر  کشدد شیسددنگ فرشددها که خزه ها از ال به ال یرو

 امد . رونیب یداریاز اتاقک سرا دنشی.جواد با د داشتیبرم
 
 ! دیخوش اومد یلیسمتش پا تند کرد و گفت: سالم اقا . خ به
 
 کرد . یتشکر نیامیبن



 
 بود . ستادهیا وانیا یخانم رو هیفوز

 
 زد و سالم داد. یلبخند

 
 .بفرما تو ... یخانم با ذوق گفت: سالم پسرم. خوش اومد هیفوز

 
اما  سددتین یازین دیخانم خواسددت بگو هیرا دراورد . فوز شیکفشددها نیامیبن

 زبانش را به دندان گرفت.
 

رم بود سرگ ینشسته بود با روزنامه و خودکار یمبل یرو مساریسالن شد. ت وارد
. 

 
 مسدداریخانم ، کنار دسددت ت هیگذاشددت . با تعارف فوز زیم یگل را رو سددبد

 نشست .
 
 شربت ؟! ای یخوریم ی؟! چا ارمیبرات ب یهول گفت: پسرم چ با
 
 !ستن؟ی: ندیجواب پرس یبه جا نیامیبن
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 زد وگفت: رها خانم؟! یخانم لبخند هیفوز
 
 بله !-
 
 . گردهی. االن برمرونیتو  پا رفت ب هیچرا پسرم .-
 

 ؟! ارمیپا و ان پا کرد وگفت: برات شربت ب نیا یکم
 
 ممنون .-
 

 خانم وارد اشپزخانه شد . هیفوز
 
ساریبه ت ینگاه نیامیبن ات صفح یجوهر رو یخودکار ب کیانداخت که با  م

 . دیکشیروزنامه خط م
 
 ؟! دیکنیرا جلو برد و گفت : جدول حل م رشس
 
 !سمیادرس بنو خوامیگفت: م یارام یسرش را باال اورد و با صدا مساریت

 
 !؟یک یبرا-
 



 !دونهیرو نم نجایپسرم ! ادرس ا-
 

 یزل زده بود به چشمها رهیو خ میانداخت . مستق نیامیبن یدر چشمها ینگاه
 حرف ! ی. در سکوت . بنیامیبن
 
ند نیامیبن فت: اگر بخوا یلبخ  نیا ! سددمینویمن براتون ادرس و م نیزد و گ

 خودکار جوهر نداره !
 

 گذاشت . نیامیشربت را مقابل بن یدست شیخانم پ هیفوز
 
خانم با هول گفت:  هیشددربت را بردارد ، فوز وانیدسددت دراز کرد تا ل مسدداریت

 ...کنمیدرست م یکی! من االن برات  شونهینکن اقا ... مال ا
 

 را بلند کرد ... وانیبا دست لرزان ل رمردیپ اما
 
 . میخورینداره. با هم م یدخالت کرد وگفت: اشکال نیامیبن
 

 ها ! یزیریخانم نگران گفت: هوشمند خان م هیفوز
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 و دیلرزیبرداشددت ، دسددتش م نیامیبن یرا از جلو وانیل یدو دسددت هوشددمند
 .ختیر نیامیشلوار بن یرو یشربت کم

 
و گفت: خدا مرگم بده . اقا  دیکوب گرشیدسددت د یخانم دسددتش را رو هیفوز

 شلوارتون ...
 
 ! ستین یزد وگفت: مشکل یلبخند ارامش بخش نیامیبن
 
ند ان را جلو وانیل ریخودش ز و تا هوشددم مک کرد  ها یرا گرفت و ک  شیلب

 .ردیبگ
 

و چانه  نراهیپ یو شربت رو دیلرزیحال م نیراگرفته بود اما با ا وانیل یدست دو
 رد.نخو زیدفعه از دستش ل کی وانیرا داشت تا ل شیهوا نیامی. بنختیاش ر

 
... از چانه و گردنش رد شد و  ختیها و صورتش ر شیر یرو یدنینوش یکم

 را لکه کرد . دشیسف راهنیرپیز
 

 اورد. نییرا پا وانیل هوشمند
 
 رد .را پا  ک شیشهایبرداشت و سر و صورت و ر یدستمال نیامیبن
 



 اخم کرد وگفت: تلخه! هوشمند
 
 ! خوب شد من نخوردم پس .؟یوگفت: جد دیکش یهوم نیامیبن
 
 گذاشت . یدست شیپ یرا از دست هوشمند گرفت و تو وانیل

 
شت و خط رمردیپ شد ودوباره خودکار بدون جوهر را بردا روزنامه  یرو یخم 

ش شک سیخودنو نیامی، بن دیک ت : دراورد و گف راهنشیپ بیرا از ج یرنگ یم
 !سهینویاون خودکار نم

 
جوهر  یهوشمند گذاشت و گفت: با خودکار ب یانگشت ها یرا ال سیخودنو

سرت نم سنینو یکه ادرس نم ست ! باز گ نجایبفهمه ا تونهیپدرجان. پ م کجا
 ! شهیم
 
 . کردیم شیساکت تماشا مساریت

 
ست شیپ کیخانم  هیفوز شربت تازه ا ید شت و نیامیمقابل بن یبا   ینگاه گذا
 !یکرد فیلباستو کث نیانداخت وگفت: اقا بب مساریبه ت

 
 . دیروزنامه کش یرو یدستش خط یتو سیبا خودنو مساریت
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شیجوهر م یخودکار ب کیاش افتاده بود تا به حال با  یتازه دوزار انگار و  تنو

 را باال اورد سی.خود نودیکشیروزنامه خط م یروان رو سیخودنو کیحاال با 
 و نگاهش کرد .

 
 لباستو عوض کنم. میبر ایوگفت: ب ستادیخانم کنارش ا هیفوز

 
 راحت باشن ! دیبذار دینکن تشونیدخالت کرد وگفت: اذ نیامیبن
 

شام عموتون م یخانم لبخند هیفوز سرعموهاتون.  ادیزد وگفت: اخه بعد از  . پ
 ! ستیدرست ن

 
 ؟! عمو

 
 . دیبه صورتش کش یشده بود ! دست دیشه شیعمو

 
ا غر داد ب رمردیکرد بلندش کند که پ یرا گرفت وسع مساریخانم دست ت هیفوز

 زد : ولم کن ...
 

ست ن یخانم با مهربان هیفوز ش نیبا ا ستیگفت: اخه اقا در  نی.بب ینیلباس ب
 ... ادیپسرت اومده ! شب برادرت م



 
 !ه؟یانداخت وگفت: پسرم ک هیبه صورت فوز ینگاه مساریت

 
که منتظرش  یگفت: اقا رهام اومده . همون یخانم با لحن گول زننده ا هیفوز
 !؟یبود

 
 نشسته بود. شیسفت و سخت سرجا مساریت

 
 نکن ! یلجباز گهید ای.ب سوزهیخانم کالفه گفت: اقا االن غذام م هیفوز

 
 چشمش به روزنامه افتاد. نیامیبن
 
صدا ینوشته ها با خط یال  یغرو نقها یکج و معوج به زور رهام نوشته بود ، 
 .دیشنیرا م ندیبنش شیرا که مصر بود سرجا رمردیپ

 
 من کمک کنم ؟! دیدیو دخالت کرد: اجازه م دیکش یپوف
 

 . شهیخانم با خجالت گفت: نه پسرم . زحمتت م هیفوز
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شد و گفت : نه خوشحال م شیاز جا نیامیبن  تونمیم اکج دی. بهم بگ شمیبلند 
 لباسشونو عوض کنم .

 
 ! شهیبفهمه از دست من دلخور م رسهیخانم ارام گفت: االن رها خانم م هیفوز

 
 ! ستمی؟! مگه من پسرش ن دیکنیبا من تعارف م-
 

 خانم ماتش برد . هیفوز
 
. اجازه شددهیگفت: رها هم احتماال خوشددحال م یبا لحن ارامش بخشدد نیامیبن

 لباسشونو عوض کنم؟! تونمیمن انجام بدم. کجا م دیبد
 
 
 
 
 

 خانم با من و من ادرس اتاق باال را داد . هیفوز
 
را  بلند شددد و دسددتش شیفورا از جا مسدداریامد ، ت رونیب زیاز پشددت م نیامیبن

 گرفت .
 



 ؟ یریترس گفت: کجا م با
 
 باال . یطبقه  میجا . با هم قراره بر چیزد و گفت: ه یلبخند نیامیبن
 
شت ها یرا ال شیهمانطور که پنجه ها و ، با هم  کردیفرو م رمردیالغر پ یانگ

 به سمت پله ها قدم برداشتند.
 
. 

 
شت ها یرا ال شیهمانطور که پنجه ها و ، با هم  کردیفرو م رمردیالغر پ یانگ

 به سمت پله ها قدم برداشتند.
 

 . ردکیم یوسرکش چرخاندیمثل رهام سرش را م مساریاتاق را باز کرد ، ت درب
 
گذاشت و با هم وارد اتاق شدند ، کمکش  رمردیدستش را پشت کمر پ نیامیبن

اتو زده را  دیسف راهنیپ یکی. درب کمد را باز کرد و  ندیتخت بنش یکرد تا لبه 
 . دیکش رونیب

 
که را از ل راهنیرپی، خم شد و ز ستادیا کردیکه بر و بر نگاهش م مساریت مقابل

 .تنش دراورد 
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 اش را بپوشاند. یبرهنگ شیکرد با دستها ی. سع دیخجالت کش رمردیپ

 
 .کردینگاهش م نیامیبن
 

 ... دیزده اش چرخ رونیب یدنده ها یرو چشمش
 

 اش ثابت ماند . نهیس دیسف یپوست چرو  و موها یدور زد و رو مردمکش
 

 پر شده بود . شیرا فوت کرد . چشمها نفسش
 

. دیلبش را گز شیپهلو یگلوله  یجا دنیتخت نشددسددت . با د یلبه  کنارش
 حبس کرد . نهیس یپشت کمرش نفسش را تو یو کهنه  یمیقد یزخم ها

 
ستش را گرفت ، تقال کرد . نم نیامیبن ستید ستش را تو خوا ست ید  راهنیپ نیا

 فروکند . بغض ته حلقش راه نفسش را بسته بود.
 
سع با ست گره خورده  یارامش  ساریت یکرد د اش بردارد ،  نهیس یرا از جلو م

ما ممانعت م  خواسدددتیدلش نم دی. مخالف بود ! شدددادادی. اجازه نم کردیا
 لباسش را عوض کند ! نیامیبن
 



دسددتش را گرفت ... اما اجازه  متیکند ... با مال یباز خواسددت سددع نیامیبن
 . دادینم
 

 منصرف شد . نیامیهوشمند ، بن یناله  یاخر با صدا دست
 

باعث  کنندیرا تنش م یزیبه زور چ شهیو هم کندیمخالفت م شهیهم نکهیا فکر
 شد رگ پشت گردنش بسوزد !

 
 ی. کمرش دوال شددد ارنجش را رو دیچک نییپا شیقطره اشددک از چشددمها دو

 داد . هیاش را به کف دستش تک یشانیگذاشت و پ شیزانو
 

 بغض دارش کل اتاق را گرفته بود . ینفس ها یصدا
 
 گذاشت . نیامیبن یشانه  یدستش را رو ردرمیپ

 
ستش را گرفت و رو طاقتش شد ، د ستش را  یقهوه ا یلک ها یطاق  شت د پ

 . دیچند بار ب*و*س
 

 پوست چرو  خورده اش را تر کرد . شیاشکها
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سرش را رو نییتخت پا یلبه  از ساریت یزده  رونیب یزانو یامد و  شت م . گذا
 . دیلرزیم شیشانه ها

 
کوتاه به همان  یفرو برد. چند لحظه  نیامیبن یموها یدسددتش را رو هوشددمند

 حال ماند.
 

 و سرش را بلند کرد . دیکش یقیعم نفس
 

 . کردیرا پا  م شی. اشددکهادیکشدد نیامیصددورت بن یدسددتش را رو هوشددمند
 سرخ و پر اب بود . یاش بدجور نهیسبز یچشمها

 
 ! ادیزد و گفت : پسرم داره م یلبخند

 
 ... ادیهقش را خفه کرد و از ته چاه گفت: بله م نیامیبن
 
را  شیرا پا  کرد . زانوها شیخودش مسددلط شددد و با کف دسددت چشددمها به

پا مان  غل کرد . از ه ته  نییب به صددورت چرو  و خسدد خت زل زده بود   یت
ساریت ستینم دشیسف یها شیر انی... از مم شخ توان صورتش را ت  صیفرم 

 خودش ! یزاغ بود . مثل چشمها شیبدهد . اما چشمها
 

 نه همان رنگ ... نه همان قدر سبز... دیشا



 
 روشن بود ! اما
 

 تفاوت ! مرده ... سرد ! یو خسته ... ب روشن
 

 جنگل سوخته و خاکستر شده ! کی مثل
 
 .دیبه سمتش چرخ نیامیبلند شد و به سمت کمد رفت ، بن شیجا از
 
ت درسدد راهنیپ کی.  دیکشدد رونیبچرو   ی رهیسددبز ت راهنیپ کی مسدداریت

 ! نیامیشرت بن یهمرنگ ت
 
 . وادخیاتو م نینم اشک صورتش را پا  کرد و گفت: ا نیجا بلند شد ،اخر از
 
 اجازه نداد. نیامیهمانطور چرو  ان را تن کند . بن خواستیم
 

با د دور گاه کرد.  با چشددم ن تاق را  ا ر راهنیپنجره، پ ریاتو ز زیم دنیتادور ا
 ! کنمشیبرداشت وگفت: االن اتو م
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 یرا صدداف کرد و رو راهنی. پ سددتادیا زیاتو را به برق زد و مقابل م ی دوشدداخه
 پهنش کرد. زیم
 
 . کردیم شیتخت نشست و تماشا یلبه  مساریت

 
 د؟یالزم ندار یزی: چدیپرس یخانم به ارام هی، در باز شد . فوز یتقه ا یصدا با
 
 د؟یالزم ندار یزی: چدیپرس یخانم به ارام هی، در باز شد . فوز یتقه ا یصدا با
 
 " گفت و جلو رفت. یاتو "خا  برسرم زیپشت م نیامیبن دنید با
 

! رها خانم بفهمه منو د؟یکنیم کاریچ دی: تو رو خدا اقا دار زدیتند حرف م تند
 ! یکشی... پسرم بده من چرا تو زحمت مکشهیم
 
ست دارن ابا ارامش گفت:  نیامیبن شن ! چرو  بود . االن  راهنیپ نیدو رو بپو

 ! شهیتموم م
 

 .دادیم چیهم پ یرا تو شیخانم دستها هیفوز
 
ن . م نییپا دیینشدددده که ؟! شددما بفرما یزد و گفت: طور یلبخند نیامیبن

 باهم ! میایم کنمیحاضرشون م



 
ته بود تخت نشس یکه لبه  مساریبه ت یو نگاه دیکش یقیخانم نفس عم هیفوز

فت: خ خت و گ ندا  یجا نم هیاروم  نطوریا چوقتی! ه تیاز جوون ینیبب ریا
 ! رونیبره ب خواستیم ایساعت ...  نیا زدیداشت دور م اینشست! همش 

 
: دیپرس ادفرستیاتو م ریاش را ز قهیکه  ینیرا پشت و رو کرد و ح راهنیپ نیامیبن

 هستن؟! ماریچند ساله که ب
 
شده بود ...  شیضیبگم مادر. منو که به عقدش دراوردن مر یچ- شروک  تازه 

شد. د شته بود که بدتر  سال نگذ شا چیه گهیدو شت !  ده دوازده  دیحواس ندا
 ! شتریسال ب

 
باال داد و فوز شیابرو یتا کی نیامیبن فت: منم ب هیرا  . اول  بودم وهیخانم گ

دادم .  تیرضا گهیمن باشه ! د گفتن هم ثوابه . هم رتق وفتق خونه با شیضیمر
ار سددرش به ک نطوریبه کارم نداره ! از اولم هم ی. سدداکته. کار هیازار یب رمردیپ

 خودش بود !
 

 نزد. یحرف
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باره گفت: پسددرم بده من اتو کنم ! االن رها خانم سددر  هیفوز خانم با هول دو
 . رسهیم
 
 ! شهینم ی. طوردینگران نباش-
 

 یاز دستش برنم یکار دیپا و آن پا کرد و دست اخر که د نیا یخانم کم هیفوز
 باال؟ ارمی. بیپسرم ؟! شربتتم که نخورد یالزم ندار یزی: چدیامد پرس

 
 نه ممنون .-
 

د: صدددا ز نیامیکه بن رفتیتکان داد و به سددمت درب اتاق م یخانم سددر هیفوز
 ! دیببخش

 
 و گفت: جانم پسرم؟! دیخانم تند به سمتش چرخ هیفوز

 
بردارم  متونیرو از کجا م یچیو ق لتی: ژدیرا صاف کرد و پرس شیصدا نیامیبن

 ؟!
 

 ؟! لتیتکرار کرد : ژ جیخانم گ هیفوز
 
 ! غیت-



 
شو نیاهان. تو هم- سلمون یپاتخت یک شه . هر وقت جواد بره  اقا  یفکر کنم با

 خداشاهده ! فرستمیرو هم م
 
 ؟! ستین یو گفت: از نظر شما که مشکل دیخند نیامیبن
 
 پدر خودته ! ینه پسرم. جا-
 
 ! پدرش است ... اما نگفت . ستین شیجا دیخواست بگو نیامیبن
 

 باز کرد ، درب حمام اتاق خواب را باز کرد. شیخانم کشو را برا هیفوز
 

 رفت. رونیو از اتاق ب ختیپشت در حمام او زیتا حوله به رخت او دو
 

س راهنیپ یاتو شد ، چوب لبا شت ، پ یکه تمام   زانیاو شیرا رو راهنیرا بردا
 تخت پهنش کرد. یکرد و رو

 
از  نیامیبود . بن سددتادهیدر حمام منتظر ا یبلند شددد ، جلو شیاز جا مسدداریت

 .کردینگاهش م رهیرا برداشت ، خ یچیکنسول کنار تخت برس و ق یرو
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 .کردیحرکاتش را با همان نگاه مرده دنبال م تمام
 

 و لبخند زد. دیکش یقیعم نفس
 

محاسددن  یکه ال یهم مثل بچه ها جوابش را داد. با لبخند محو هوشددمند
 اش گم بود ! یجوگندم

 
 !وه؟یهمه م نیخانم غر زد : چه خبره خانم ا هیفوز

 
 وقته اومده؟! یلیداد و گفت: خ لشیتحو یدونمینم رها

 
 ساعت سه ربعه ! مین-
 

ست رها ش ید صورتش ک شفته  یلیوگفت: خ دیبه  نقدر زود ا کردمیام؟! فکر نما
 به سر و وضعم برسم! کمی!  رمیدوش بگ خواستی... دلم م ادیب

 
با حرص گفت: اخه دخترم ا هیفوز ناناس ک یدیخر وهیهمه م نیخانم   ی؟! ا

 ؟! خورهیم
 

 دوست داشته باشه خب ! دیو گفت: شا دیخند رها
 



 !دیخریم یگفتیبه جوادم م-
 

ش رها سر بنده  ینیریاخم  ه ک یخدا داد و قال کن یکرد و گفت: مثل اون دفعه 
 و هلو چرا شل و کاله؟! لیشل
 

س هیفوز سته ازوار  و انبه لینق زد: اخه مادر من نارگ وهیم یها سهیک یخانم خ
 ه !بخره ک دینبا نهیبیکه م یزیادم هرچ گهیپسره ؟! د نیرو چطور بذارم جلو ا

 
 ندم؟!بب ایز کرد و گفت: موهام باز باشه بهتره سرش را با ی رهیو گ دیخند رها

 
لذت دسددتش را ال هیفوز با  رها فرو کرد و گفت: چه  یبلوط یموها یخانم 

 !یقشنگ تر ینطوری! مبارکت باشه . باز بذار. ا ادیرنگش بهت م
 

 یوشددفر وهیرفتم م ی... ولدیبرام سددشددوار کشدد شددگاهیبا خنده گفت: تو ارا رها
 ...رمیدوش بگ تونستمی! کاش م دیهمش چسب

 
 باالست؟! ینرفته؟! مطمئن یرا به پله ها دوخت و گفت: مطمئن نگاهش

 
به قران مج- قا م هی. دروغم چدیاره   با یلی. خکردیدختر ! داشدددت لباس تن آ

 است ! بهیمحبته ! اصال انگار نه انگار غر
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 یگنشددنوم ب گهیخونه اسددت ! د نی! پسددر اه؟یچ بهیکرد و گفت: غر یاخم رها
 ها ! بهیغر
 

 نداشتم. ی. بخدا منظور دیو گفت: ببخش دیخانم لبش را گز هیفوز
 

ست و گفت: د ییمویل زیشوم یدیمروار یدگمه  رها طاقت ندارم  گهیاش را ب
 ! نمشیبرم بب خوادیدلم م

 
 رفت . رونیاز اشپزخانه ب و
 
 . ستادیسالن ا انیدرب اتاق م یصدا با
 

شک کمر ش یشلوار م صندل ها دیرنگش را باال ک  ییطال ی.به عقب رفت و 
 دادینم یبد یاش گرفت بو ینیب یرا جلو زشیشوم ی قهیرنگش را به پا کرد ، 

. 
 

 ! ضربان قلبش باالرفته بود . دیشنیرا م نیامیبن یصدا
 
را از  یکوچک ومیپرف ی شهیو ش دیرا به سمت خودش کش فشیکانتر ک یرو از
 دراورد . ییجلو پیز



 
را گرفته بودند را پشددت گوشددش فرسددتاد . با  دشید یمزاحم که جلو یموها

ر که بهت یچیخودش را معطر کرد. از ه یرا دوست نداشت اما کم شیبو نکهیا
 بود.

 
 را با انگشت مرتب کرد . شیو موها دیبه شلوارش کش یدست دوباره

 
با د دیکشدد یقیعم نفس له ها یرو نیامیقامت بن دنی.   زد و جلو یلبخند پ

 گفت. ییداد و سالم بلند باال هیپله ها تک یرفت.کمرش را به نرده ها
 
 زد و جوابش را داد . یلبخند نیامیبن
 

 یوبود انداخت .سالمش ت ستادهیا نیامیکه پشت سر بن مساریبه ت ینگاه رها
 بود ! دهیدهانش ماس

 
 ! کردیو مبهوت نگاه صورت پدرش م مات

 
 باز مانده بود ! دهانش

 
 موجود ... فند  زدن اجاق گاز اشپزخانه بود ! یصدا تمام
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 امد. نییبا ارامش از پله ها پا نیامیبن
 

ساریصورت ت خینگاهش هم نکرد. م یحت رها  یجوگندم یشده بود ! موها م
ر تاب دا یها لیبیبود و س دهیرا تراش شیها شیاش خوش حالت مانده بود ! ر

 جوان تر و شاداب تر به نظر برسد . شدیپشت لبش باعث م
 
 ... یو شلوار مشک رهیسبز ت راهنیپ

 
 ! یشد پیدهانش گذاشت و گفت: بابا ! چقدر خوشت یرا جلو دستش

 
ساریت ست بن م سرش از پله ها  نیامید شت  سفت گرفته بود . همانطور که پ را 

 دنبال پسرم ! میریو گفت: م دیلرز شیامد لبها یم نییپا
 

 ! یخوش اومد یلیگفت: خ نیامیلبخندش جمع شد و رو به بن رها
 
س با سترس لب زد: مر شام و  یکه دعوتمو قبول کرد یا شتم  صال انتظار ندا ! ا

 ! میباهم باش
 
 . ندیمبل بنش یکمک هوشمند کرد تا رو نیامیبن
 



 ! یوگفت: چرا انتظار نداشت ستادیرها ا یزد و رو به رو یلبخند
 

 ! یایکه ب یقبول نکن کردمی... فکر م دونمیوگفت: نم کرد یمن و من رها
 
شحالم خو یلیخ یینجایحاال که ا یرا گرفت وگفت: ول نیامیدست بن عیسر و

 ی! واقعا از ته دلم ازت ممنونم که اومد
 
. 

 
شحالم خو یلیخ یینجایحاال که ا یرا گرفت وگفت: ول نیامیدست بن عیسر و

 ! ی! واقعا از ته دلم ازت ممنونم که اومد
 

بزند ... تند تند گفت : خدا کنه امشددب  یحرف نیامیاجازه بدهد بن نکهیا بدون
 بهت خوش بگذره !

 
 سددتیقرار ن ومدهیهنوز ن یماند و گفت: ول مسدداریت یورو دیچرخ مردمکش

 باشه ! یحواست به همه چ
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درش بردارد گفت: چقدر خوب شده ! کم پ یتازه  یچشم ازچهر  نکهیا بدون
شده ! البته به  سال جوون تر  ضور توئه ! خ منیکم ده  . اما قرار بود.. یب یلیح

 ! یینجایا یحاال انگار حس کرده تو
 

نگه داشددت وگفت: مبادا از  نیامیصددورت بن یرا رو شیشددد وچشددمها هول
ش ییحرفها سهشی! اگر بابا تو رو نم یریبه دل بگ ای یکه بزنه ناراحت ب تو  ای نا

 .دمی. بهت قول م میاریدرم شوی... من ومامان تالف مونهیخاطرش نم
 
 .کردیساکت نگاهش م نیامیبن
 

م بابا . هیینجایا نکهیزد و گفت: بازم ممنون. هم بابت ا یلبخند پر خجالت رها
 گفتیم مایقد یوقت فهممیخوب و ابرومند شددده! تازه م یلیسددر وشددکلش خ

 ... انتظارشو نداشتم!یواقعا مرس ی! مرس یچ یعنیدستمه  یپسرم عصا
 

 ساکت شد. یقیبرداشت وبا نفس عم یدست از پرچانگ باالخره
 

کر . چه فشددناسددمیوگفت: اصددال انگار بابا رو نم دیخند یازتعلل کوتاه بعد
 !یدیبه سر و وضعش رس ی! مرس یکرد یخوب

 
 و گفت: دیکش یاه نیامیبن
 



 خودم کنجکاو بودم ! شتریب-
 

 : کنجکاو ؟! از چه بابت ؟!دیمات صورتش شد و پرس رها
 
: گفت کردیو چرو  هوشددمند نگاه م نیهمانطور که به صددورت پر چ نیامیبن
 !نمیدور خودمو بب یسالها خواستمیم
 

 لبخندش جمع شد. رها
 
 بود ! یخودخواه شتریگفت: ب یگرفته ا یبا صدا نیامیبن
 

 ؟! یمه کرد : خودخواهلب زمز ریز رها
 
 !شمیم یخودم چه شکل نمیبب خواستمیگفت: م حیصر نیامیبن
 

 . دیچه بگو دانستینم رها
 
 ...سرش اورده ! خواستم یینبودنم چه بال نمیارام گفت: خواستم بب نیامیبن
 

 ... کنمیکالمش گفت: خواهش م انیم رها
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 نیامشددب از ا ایگذاشددت و گفت: ب نیامیرا دو طرف صددورت بن شیها دسددت

ها نزن  میخوای! مه؟یهان؟! نظرت چ می! اصددال راجع بهش فکر نکنمیحرف
 یحرفها نی. هوم ؟! ا میکن فی... از دور هم بودن کمیشدددام بخور یخانوادگ

 بعد ! یغصه دار وبذار کنار ! باشه برا
 

که دسددتش را بغل کرده بود گفت : منم  یو درحال دیاش را نرم ب*و*سدد گونه
 !میدیبودم ! پدر و دختر امروز خوب به خودمون رس شگاهیامروز ارا

 
 کرد رفع و رجوعش کند. یسع یاش بغض شد و با نفس خنده

 
 نشست . مساریکنار ت نیامیبن
 

ورتش ص یرا رو شیسبد گل دستها دنیگذاشت .. با د یدست شیپ شیبرا رها
 ! یقشنگ یچه گلها یگذاشت وگفت: وا

 
 دو شاخه گرفتم ! یکی! از هرکدوم  یدوست دار یچه گل دونستمینم-
 

 به صورتش کرد و گفت: ینگاه رها
 
 خشک بشه ! ذارمشی! م هیسبد قشنگ-



 
 برداشت و به سمت کانتر رفت. زیم یذوق سبد را ازرو با
 
 و صدا زد: رهام... دیچرخ نیامیسمت بن به
 

 بود. نییپا سرش
 

 امد و گفت: رهام... جلوتر
 
 خودش امد و نگاهش کرد. به
 
 ؟! یبا من بود-
 

 زد وگفت: جاش اونجا چطوره ؟! یلبخند رها
 

 خوبه . یلیسبد نگاه کند لب زد: خوبه ! خ یبه جا نکهیا بدون
 

شپزخانه رفت. فوز رها سمت ا شمها هیبا ذوق به  شک بود .  شیخانم چ پر از ا
خانم که  هیو رو به فوز دی، چند مشت اب به صورتش پاش ستادیا نکیمقابل س

 !ست؟یحوله اماده کرده بود گفت: شامت اماده ن شیبرا
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 را پا  کرد و گفت: چرا . شیخانم اشکها هیفوز

 
 گهی: تو چرا ددینگه داشت و پرس هیصورتش چند ثان یحوله را گرفت و رو رها
 ؟! یکنیم هیگر
 

...  یوبخ نیگرفتم! پسددر به ا شیات دمیخانم به زور گفت: حرفاشددو شددن هیفوز
 ! اقا . مهربون . محترم ! مونهیمثل شاخ شمشاد م

 
 برداشت . یسرکش یکرد و درب خورشتش را برا ینچ متاسف نچ
 

 حوله را مشت کرد . رها
 

امد.حوصله داشت ... صبور بود  یو هوشماند م نیامیحرف زدن ارام بن یصدا
که به  یی! همان حرفها دادیرا گوش م شیپرت وپال ی... حرفها زدی... حرف م

 نبود تا اگر گوش بدهد ! ینیامیاگر بن ی. حت گفتیهم م واریدر و د
 

 ! گفتیهم همان ها را م باز
 

 . دادیجواب م نیامیبن اما
 



 . دادینشان م یواکنش یهر حرف نا مفهوم به
 

خدا هوشددمند خان اگر حالش سددر جا بود  یگفت: بنده  هیخانم با گر هیفوز
اقا رو داشددت .  یهوا یجوریخانم.  ی... نبود رمیبم ی! اله کردیچقدر ذوق م

تو ا راهنشددویواسدده اقا پ یبهش شددربت داد. از پله ها باال بردش... حت یجوری
اقا  ی... وقت دهیچه فا ی! ول دمشددونیکرد ! سددوختم ها رها جان ! سددوختم د

 داره ! یا دهی! چه فا فهمهینم
 
س یسوزناک اه صال غر یامد و لب زد: ول رونیاش ب نهیاز  سره ا !  نهکینم یبیپ

 !سمشنایپسر و م نیتو من ا یجا بزرگ شده! انگار اندازه  نیهم یانگار از بچگ
 

شان م رها شن هیلب زمزمه کرد : فوز ریز کردیهمانطور که از کانتر نگاه  یدی؛ 
 !!! نمیب ی! من االن دارم به چشم م کشهیخون خونو م گنیم
 

شان م رها شن هیلب زمزمه کرد : فوز ریز کردیهمانطور که از کانتر نگاه  یدی؛ 
 !!! نمیب ی! من االن دارم به چشم م کشهیخون خونو م گنیم
 

 بگه خانم ! یو گفت: ادم چ دیکش یخانم اه پر حسرت هیفوز
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بابا رو بدم . داره از وقت شددامش  یبرداشددت و گفت: بهتره غذا یبشددقاب رها
 ! گذرهیم
 

 براش برنج بکش... کمیگرفت وگفت:  هیرا مقابل فوز بشقاب
 
: جانم ؟ دیو پرسدد دیبه در اشددپزخانه ، رها به سددمتش چرخ یتقه ا یصدددا با
 !؟یخواستیم یزیچ
 
 !؟یالزم ندار یکرد و گفت : کمک بشیج یرا تو شیدستها نیامیبن
 

 . کشمیبابا شام م ی. دارم برازمینثارش کرد و گفت: نه عز یلبخند با محبت رها
 
 !ست؟یساعت ؟! زود ن نید کرد و گفت: ارا گر شیچشمها نیامیبن
 

 ! خورهیساعت غذا م نیا شهیزد و گفت: هم یلبخند رها
 
 .میخوریکرد وگفت: خب همه با هم م یاخم نیامیبن
 

! ؟یتو زود باشدده... اخه مطمئن یبرا دی! گفتم شددا؟یکرد : جد هیتند توج رها
ب . شدد یباشدده برا یسددتیها اگر گرسددنه ن ی! تعارف نکن؟یگرسددنه هسددت یعنی

 االن زود نباشه برات ... گمیم یعنی... یخوریشام م یچه ساعت دونمینم



 
اهم ب هیتکان داد و رها گفت: پس خاله فوز یسددرش را به عالمت منف نیامیبن

 !؟ینیو بچ زیم یکشی. زحمت ممیخوریشام م
 

 رو ؟ نجایا زیخانم با تعجب گفت: م هیفوز
 
 ...رونینه ب-
 
 ! کنهیم یارام گفت: چه فرق نیامیبن
 
ست ها یصندل یوسط اشپزخانه اشاره کرد و گفت: تعدادمون به اندازه  زیم به
! 

 
 !؟یشام بخور یخوایتو اشپزخونه م یعنیبا خجالت گفت :  رها

 
 اره ! چرا که نه .-
 

مادر ا هیفوز نه  فت:  ند گ جایخانم ت غذا  یظرف وظروف هسدددت .بو یکل ن
 ! دهیچیپ
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 !زد وگفت: من مهمونم ؟ هیارد اشپزخانه شد و کمرش را به کانتر تکو نیامیبن
 

 !ه؟یچه حرف نیگفت :معلومه که نه! ا یحرص رها
 
 ؟! یکنیمهمون رفتار م هیپس چرا باهام مثل -
 

هرجور دلت  ذارمیم یاز حرفش ذوق کرد و گفت: اره اشددتباه خودمه ! الک رها
 کار خودمو بکنم ! دی. با یخواست جولون بد

 
 . دیخند خودش

 
 . همه با هم.میخوریجا شام وم نیخانم تشر زد : هم هیبه فوز رو
 

 امد . یم یانداخت . بنظر راض نیامیبن یچشمها یرا تو نگاهش
 

رهام بگه و  یامشدددب شدددب رهامه ! هرچ هیزد وگفت: خاله فوز یپهن لبخند
 همون باشه ! دیبخواد با

 
 را با خودش اورد . مساریو ت به سالن رفت نیامیبن
 



 یزیو مبه ر ینشست و نگاه زیپشت م مساری. ت دیرا عقب کش یصندل شیبرا
 انداخت .

 
 رهام . یشد اقیزد و گفت: خوب با بابا ا یلبخند رها

 
 را نداد. جوابش

 
 نیامیرا کنار بشددقاب بن خیپر از  وانیو ل دیشددام را چ زیخانم تر و فرز م هیفوز

 گذاشت .
 

 گفت: چرا انقدر زحمت ؟! مگه من چند نفرم؟! بالفاصله
 

 ! یدوست دار یچ میدونستیزد و گفت: نم یلبخند رها
 
 انداخت . زیبه م ینگاه نیامیبن
 
 رنگارنگ ! یو دسرها هیو ساالد الو گویبود تا م یفسنجان و قورمه سبز از
 

 ؟! یستی: بد غذا که ن دیبه صورتش انداخت و پرس ینگاه رها
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 نه.-
 

 ! دادیبهت غذا م دیبه زور مامان با یبا خنده گفت: بچه بود رها
 

شد و گفت: البته خودمم خ خنده انقدر مامان  ی! ول ستین ادمی یلیاش جمع 
ازت خاطره  ادیاون دوسدالو ! ز یدر گوشدم از تو گفته که همشدو حفظم! همه 

 ! میکه با هم مرور کن میندار
 

 چرخاند . ییظرفشو نکیرا به سمت س شیپر از اشک شد و رو شیچشمها
 
 ندارن ؟! ییغذا زی: پرهدیپرس هیبا اخم رو به فوز نیامیبن
 

شکر جز حواس پرت رها شکش را پا  کرد و گفت: نه بابا خدا رو  شکل یا  یم
باس کال سیبخوره ! به جز فست فود . معده اش به سوس زیهمه چ تونهینداره ! م

 !سازهینم
 
 ! مهیانگار با خودش حرف بزند گفت: برعکس مامان که کال رژ و
 
 . دیبرنج کش شیوبرا دیکش یهوم نیامیبن
 



سبز رمردیپ ستیم یدلش قرمه  سمت ظرف م یقرار ه ی. ب خوا ستش را   ید
 برد .

 
ست دراز کرد و رو نیامیبن ساری. ت ختیبرنجش قرمه ر ید شد و زودتر  م ارام 

 از همه شروک کرد.
 

 !دییخانم انداخت و گفت: شما خودتون هم بفرما هیبه فوز ینگاه
 

 بمون با ما شام بخور. هیزد وگفت: اره خاله فوز یلبخند رها
 

با محبت هیفوز ند  عه  نیامیبن یبه رو یخانم لبخ حاال دف فت:  عد. ب یزد و گ
سه تا شب و  ش ییام سر دیبا هم با سرم . هرچ ی. کم و ک شو ببخش پ زم ا یها

 م دادم خدا شاهده .انجا ومدیبرم
 
 !دیدیزحمت کش یلی. خدیبا ارامش گفت: واقعا ممنون . لطف کرد نیامیبن
 

نت ت شهیهم یگذاشت و گفت : اله نیامیبن یشانه  یخانم دستش را رو هیفوز
 ! یسالمت باشه پسرم. خوش اومد
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خانم با خجالت دو قابلمه را بغل زد واز همان درب  هی. فوز ستادیاحترامش ا به
 رفت. رونیاشپزخانه ب

 
 .کردیم شیدستش را ستون چانه کرده بود و تماشا رها

 
 به لبخند ارام رها انداخت و گفت: کجا رفتن؟! ینگاه نیامیبن
 
 .یداریاتاق سرا-
 
 برات بکشم ! یدوست دار یگفت و رها لب زد: شروک کن. چ یاهان نیامیبن
 
 !؟یکدومشو خودت درست نکرد چی. ه کنهینم یفرق-
 

دسددر من  نیو ا هیسددداالد الو نیو ا گویم نیو گفت: چرا ! ا دیبلند خند رها
 درست کردم !

 
 ! نیتکان داد و گفت: پس از هم یسر نیامیبن
 
 !؟یاول دستپخت منو بخور یدوست دار-
 
 اره چرا که نه !-



 
به هم- با شدددهیجا ختم م نیفکر نکن   یرعلی! ام یبخور زیاز همه چ دیها ! 
 ! یو فسنجون هست یعاشق قرمه سبز گفتیم
 
 نزد. یحرف نیامیبن
 

سم چ دیبده که با یلی: خدیلرز شیصدا رها ستت بپر ست دار یاز دو !  یدو
 برادرمه ! لیباب م یشام چ یبهم بگه برا دیدوست تو با

 
به قول خودت نیامیبن فت:  به چ با ارامش گ هایبهتره راجع   حرف گهید یز

 ! که ناراحت کننده نباشه !میبزن
 

ناراحت ینگاهش کرد و گفت: چ رها ته من همش  ! تو بگو ... از  هی؟! سددر و 
 ازدواجت ... از بچه ات . خانوادت .

 
 ! یدونیتو که همشو م-
 

 و گفت: اره . دیخند رها
 
 پس خودت بگو .-
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سرچنگال تکه ا رها شته کرد و گفت: تو  گویم یسکوت کرد با  سس اغ را به 

 بپرس برات بگم !
 
 از ... از...-
 
 نگفت. یزیچ و
 

 برات بگم؟! یکنجکاو گفت: از ک رها
 
 نگاهش کرد. نیامیبن
 

 !؟یشد و گفت : ک رهیخ شیچشمها یتو رها
 
 مادر !-
 

 ... ضهیو گفت: مر دیکش یقینفس عم رها
 
 !ه؟یچ شیماریب-
 



ند . قلب . کلاب خورد و گف یکم رها تاده ... ! ول هی!  هیت: ق کار اف  یادم از 
 حواسش سرجاشه !

 
... تن سددالم بابا رو با مغز سددالم مامان  اریو گفت :به قول عمو شددهر دیخند

 ! ادیادم سالم ازشون درم هیرو هم  میزیبر
 
 و گفت: خودت ؟! دیکش یپوف نیامیبن
 
 خودم؟!-
 
 ازخودت بگو .-
 
 بگم ؟! یچ-
 
 ؟! یچانه اش فرستاد و گفت: چند سال لندن بود ریدستش را ز نیامیبن
 
 بابا . طی! بخاطر شرا گشتمیو برم رفتمیسال . البته م ستیب-
 
 ازدواج؟!-
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 را خم کرد و گفت: نه ! سرش
 
 چرا ؟!-
 

 کرد و گفت: عاشق پسرعموم بودم. مسعود ! یمکث کوتاه رها
 
 خب ؟!-
 

که بابا هوش و حواس داشددت  لیون اواباال انداخت و گفت: ا یشددانه ا رها
تر!  نیی! باالترو پا تیاز بابت زن عموم ! بحث خان و رع شددترمیمخالف بود . ب

بابا حالش خوب بود مخالف  ی! تا وقت ستیاش از ما ن مهین هیمسعود  گفتیم
 ومدمیخودم دل و دماغ نداشددتم ... هر سددال که م گهیشددد د ضیمر یبود .وقت

ا جوابش ... ت میشدیم شیازما ریبعد درگ دمشیدیه بود که ممشاب سیک هی رانیا
 ردکیم یطرف ازم خواستگار ومدیدرم ی... جواب که منف شدمیم کیبهش نزد

. میسددر کار و زندگ گشددتمیتحمل کنه ... منم برم تونسددتیرو نم نای! مسددعود ا
 از نو ... یدوباره روز از نو روز

 
 !شدن؟یم کیمن بهت نزد یهمشون اندازه -
 
خونه باز نشددد . فقط در حد  نیپاشددون به ا یهاحت یکدوم اون قبل چینه . ه-

 کس چیتو به بابا شددباهت نداشددتن ! ه یکدوم اندازه  چیچند تا مالقات . ه



 ای...  خوردیسددنش نم ای یکیهاش درسددت نبود !  یتو انقدر نشددون یاندازه 
 ... ایفرق داشت ...  شیمیقد یعکس ها

 
 کردیم یباز یبشقابش باز یو همانطور که با سس گوشه  دیکش یقیعم نفس

 گفت:
 
از  یپرسددتار کمشیبابا ...  یماریب ریدرگ کمشیگذشددت .  ینطوریا کمشی

مسافرت و سرگرم کردن خودم !  کمشیهاش. مراقبت ازش...  یمامان ، جراح
شم رمیکار درگ کمشیدرس وقتمو گرفت...  کمشی  کرد ! تا به خودم بجنبم چ

 از وقتش گذشته بود ! گهیچهل سالمه !د دمیدم دباز کر
 

ش زیتو اون طرف م نکهیزد وگفت: البته به ا یلبخند صوص م یگویو م ینیب خ
 !رزهیم یمنو بخور

 
 نخورده بود . هنوز

 
 را کنار بشقابش گذاشت . وانیو ل ختیپدرش اب ر یبرا رها
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ساریت ستش کم وانیفورا ل م شت، د ر س زیم یاز اب رو یو کم دیلرز یرا بردا
 ینگاز فرط تش مساریشد رها با دستمال دور بشقاب پدرش را خشک کرد ت زیر
 فرستاد . نییپا شیخنک را از گلو عینفس قلپ قلپ تمام ما کی

 
زود  وهیلبش را پا  کرد و رها با محبت گفت:  یبا دسددتمال گوشدده  نیامیبن

 ! یشیخسته م
 
 ؟! یاز چ-
 
س- سا سواس و ح سبت تیاز و شم باز م هوی.  انتیبه اطراف ن  ینیبیم یکنیچ

شت یاز خودت برا یچیه گهی. دی... حروم کردیوقتتو خرج کرد  یخودت نذا
 . گمیم نویکه ا دمی! بهش رس

 
 ! یهنوز نخورد یچیوگفت : حواسم هست که ه دیخودش را جلو کش رها

 
 !؟ یرو بهم بد یظرف قرمه سبز شهیزد ورها گفت: رهام م یلبخند نیامیبن
 

 را نداد. جوابش
 

 باز گفت: رهام ... رها
 



 !؟یرا باال اورد و گفت: با من سرش
 

 کنم ؟! یخواهش هی شهیارام گفت: م نیامیتکان داد وبن یسر رها
 

 !؟یصدام بزن نیامیبن شهیلب زد: م دادیکه ظرف رابه دست رها م همانطور
 

 اخم کرد. رها
 
 ادیاز اسم رهام خوشم ن نکهیناراحت شود گفت: نه ا نکهیقبل از ا عیسر نیامیبن
 نباشم ... ! ای

 
 اسم پسرمه ! فقط چون عادت ندارم !-
 

 نیامیخانواده بن هی یو سه سال برا یپنجه اش را مشت کرد و گفت: اگر س رها
 ! یما رهام هست یو پنج سال برا ی... س یبود

 
 مگینم گهیشدد و رها گفت: باشده . د رهیملتهب رها خ یچشدمها یتو نیامیبن

صرار و ابرام ادیرهام. اگر خوشت نم  مزنیصدات م نیامی! همون بن ستین ی. ا
 !هیرهام اسم بهتر ی. ول
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 نزد. یحرف نیامیبن
 

 ام ؟! ی: من متولد چه ماهدیسکوت پرس هیاز چند ثان بعد
 

 !؟یهست یزد و گفت: تو شناسنامه ات چه ماه یلبخند رها
 
 !ابان -
 

 تولدته ! ندهی! ماه ا یاومد ایکرد وگفت: مرداد ! تو پونزده مرداد به دن ینچ رها
 
 و گفت: خوبه ! دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

 ! یانداخت و گفت: روز تولدت گم شد نییسرش را پا رها
 
 ماتش برد. نیامیبن
 

قرار بود  ارتیو گفت: بعد از ز دیچک نییقطره اشددک از چشددمش پا کی رها
 ضیتولد تو رو نخوردم ! سدددال اول مر کیوقت ک چی! ه میبخور کیک میبر

 ! یبودم... سال دوم ... نبود
 



 یم شیگذاشددت . شددانه ها زیم یمچاله شددد و سددرش را رو یبه آن صددورتش
 . دیلرز

 
 رها گذاشت. یشانه  یرو اطیاز جا بلند شد و دستش را با احت نیامیبن
 

شب که ا هی خوامیسرش را بلند کرد و گفت: نم رها شام و بهت زهر  یینجایام
 . سرد شد . ینخورد یچیکنم . هنوز ه

 
 . خورمینشست و گفت: م یکنار یصندل یرو نیامیبن
 

ش ... عوض یتولد منو نخورد کیکرد وگفت: اگر ک راهنشیپ بیج یتو دست
... 
 

 کیدستش گذاشت و گفت: فردا تولد پسرمه . ک یرا جلو یپستال قرمز کارت
 ! یخوریرهام و م تولد

 
 ؟! یکنیدعوتم م یدار-
 
 اوهوم .-
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ساریبه ت ینگاه رها ست م ساالد م یلرزان برا یکه با د ت انداخ ختیریخودش 
 !ام؟یوگفت: با بابا ب

 
 معلومه .-
 

 نتونه ... دیبابا شا گمیخانواده ات ... م شیکرد و گفت: پ یمن و من رها
 

 ! میجور کرد و گفت: ابروتو نبر یگرید یو به زور جمله  دیرا بر حرفش
 
 رها ؟! هیچه حرف نیبا حرص گفت: ا نیامیبن
 

 ! بازم بگو ... یزد و گفت:چه خوب صدام زد یلبخند رها
 
 کر د وگفت :بسته . یاخم نیامیبن
 
 ؟! هیبند رهیوگفت : مگه ج دیبلند خند یصدا با
 
تر گفت: من هنوز شددام نخوردم تو  مانهیصددم یبلند شددد و با لحن شیجا از
 بازم صدات بزنم؟! یگیم
 



که  ییعمو نیا یبرگشددت و گفت: راسددت شیسددر جا نیامیوبن دیباز خند رها
 !ه؟یچه طور ادم یازش حرف زد

 
 !شینیبیم ادیلبخندش جمع شد و گفت: م رها

 
 : مسعودم هست ؟دیپرس نیامیانداخت و بن نییسرش را پا و
 

 نگاهش کرد : اره . رها
 

 نگفت. یزیچ گریو د دیکش یهوم
 

 نگاهش کرد : اره . رها
 

 نگفت. یزیچ گریو د دیکش یهوم
 

 !؟یوقت شام بخور نیا ی: عادت نداردینگاهش کرد و پرس رها
 
 چرا مشغولم.-
 
 دستپختم بد بود ؟!-
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 ! هیخوشمزه ا یگوینه واقعا خوبه . م-
 

 ازت بپرسم؟! یزیچ هیلب گفت:  ریکرد و ز یمکث رها
 

 نگاهش کرد وگفت: حتما. کنجکاو
 
مان حرف- ما به  به تو هنوز  نه ا یمن راجع  ته  کهینزدم ! الب ته نگف یزیکال چ ن

شددباهت و  ی! از اندازه  یقبل یها سیمثل ک یمورد هی کنهیم الیباشددم... خ
 براش نگفتم ! یچیها ه یدرست بودن نشون

 
 .دادیساکت گوش م نیامیبن
 

رو بهش بگم نداره .  زیهمه چ یتلفن نکهیادامه داد: مامان تاب و تحمل ا رها
 هیهر روز با  تونمینم گهیهم د ی! از طرف ادیجور درنم طشیاصددال با شددرا یعنی

امروزم که باهاش حرف  نیهم یدسدددت به سددرش کنم ... حت یواه یبهانه 
وک با تو از موضدد ز! گفتم هنو پرسددهیاز تو م شددهیهم یعنی. دیاز تو پرسدد زدمیم

 حرف نزدم ... اصال روحشم خبر نداره که ... یاصل
 

 تمام گذاشت و ساکت شد . مهیرا ن حرفش
 



 بکنم؟! تونمیم کاری: من چ دیاهسته پرس نیامیبن
 
 !؟یپاسپورت دار-
 
ا هم ... ب یکن یرو خال یوقت هی یتونیتکان داد و رها گفت: نم یسددر نیامیبن
من  یاشددنب لیما ای...  یالبته اگر تو نخوا یعنیتوئه !  دنی؟! تنها ارزوش د میبر

 ... یبهانه ا هیبا  یجور هی تونمیهنوزم م
 
 میکنیم یزیاومد برنامه ر شیکالمش گفت: هر وقت جواب ازما انیم نیامیبن
! 

 
 !؟یباهاش حرف بزن یخوایهم نم یتلفن-
 
 بدهد . یچه جواب دانستینم نیامیبن
 

 .دیبار یم شیاز سر و رو یفرو برد . کالفگ شیموها یرا ال دستش
 

صال ن دنشیبا د رها شدن ب ی. وقت ستیهم ن یازیتند گفت: ا ا بعد از مطمئن 
صال پا ،یچه تلفن گهی! د دنشید میهم قراره بر  شیتلفن از حال بره ... طور یا

 کنم ؟! یدگیبهش رس ستمیبشه من که ن
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 االن تنهاست؟! یعنی: دینگران پرس نیامیبن
 
 رسنیخودم که بهش نم یخب به اندازه  ینه ... پرستار داره . روز و شب . ول-
! 

 
 !؟یتر یمیصم شتریبا مادر ب-
 
 چنبره زد ... یمیگفت " مادر " که باز ته حلقش بغض قد یا بهیجور غر کی

 
ا و باب یجواب داد : اگر تو مسبب گم شدن من بود کردیکه نگاهش م همانطور

ه و از بشد رونیو هیاز پا مونیانقدر روم تعصدب داشدت که با نبودنت کال زندگ
!  یرو انتخاب کن یکیپدر ومادرت  نیب ی... ناچار بود کردنیم رونتیخونه ب

م نکردم... فقط رفت بخودم انتخا مویزندگ یجا چیالبته من انتخاب نکردم ! ه
منو  داشددت ! حداقل ازیبه من ن شددتریبود ! ب دهید بیاسدد شددتریکه ب یاون شیپ
 !شناختیم
 
 ساکت بود. نیامیبن
 



سته گفت: و رها س لونیخ  یادعو هی ی! به اندازه  هیراحت نیشدن به هم لونیو 
باور و اعتقاده !  یتو صددحن یخواهر برادر  یکی،  رهیگیشددفا م یکیکه پر از 

 ... پاشهیهم مثل من خانواده اش از هم م یکی شهیحاجتش براورده م
 
 دیشددک رونیب یبطر کی نکیسدد ریز نتیبلند شددد و از کاب شیحرص از جا با

 اعتقاد ندارم ! یچیبه ه گهیوگفت: از همون روزا د
 
 ساکت بود. نیامیبن
 

شو رها ش رونیب یسوم کنار اجاق گازدر باز کن یاز ک ب که با در ینیو ح دیک
 .گذشته ! ستیهم مهم ن یلیمشغول بود گفت : حاال خ یبطر

 
 یخم کرد و ادامه داد : االن که هست وانیل یرا برداشت و سرش را تو یبطر در

 ! ینرفته بود چوقتی... انگار اصال ه یینجای... االن که ا
 

 برگشتنت ! یقالب کرد و گفت : به سالمت وانیرا دور ل شیها پنجه
 

 انویل یبلند شددد و کف دسددتش را رو شیاز جا نیامیبنوشددد که بن خواسددت
 واجب باشه ! یلیگفت: فکر نکنم امشب خگذاشت و 
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سخت  مکیکرد و گفت: گفتم که  کیرا بار شیچشمها نیامیماتش برد و بن رها
شتم ! ول یکار ی! البته اگر برادر بزرگتر بود رمیگ  ستیه بخب من ک یبهت ندا

 نکردم ! یسال لندن زندگ
 

 ؟! یچ یعنیوگفت:  دیخند رها
 
رد و گفت: ک یخال نکیس یرا تو اتشیو محتو دیرا از دستش کش وانیل نیامیبن
 ! نیا یعنی

 
 کرد . زیسر ر نکیس یتمامش را تو شخندیرا هم برداشت و با ن یبطر و
 

کوچک هم قند را  تیحما نیاعتراض هم نکرد . هم ینگفت. حت یزیچ رها
 شیبرا یمردانه کسدد یرفتارها لیقب نی... نداشددت ! از ا کردیدلش اب م یتو

 خرج نکرده بود .
 

 تیداشت ! پشتوانه داشتن ، حما یخوب باشد اما واقعا طعم خوب کردینم فکر
پوسددتش رفته بود .  ری. ز کردیوجودش زنده م یرا تو یکردن ... حس مرده ا

شت الیدلش جا خوش کرده بود و خ یتو یو مطلوب دیجد یتجربه   رفتن ندا
! 

 



شهر هیفوز دییبفرما یصدا با شم  اری،  صورت بنچ شت ، ل نیامیاز   یوانیبردا
سل یرو یچا صورت بن یع شت و باز زل زد به  ه ک نیامیکوچک مقابلش گذا

 نشسته بود ! مساریمعذب کنار ت
 

شتش م کیکرد  یم یباز شینگران با موها رها شته را مدام دور انگ  دیچیپ یر
صندل ها کردیو بازش م شنه  شی. کالفه از  ها را ان شیپا یانها را دراورد و با پا

 مبل فرستاد . ریز
 

سعود صدا شیچا م سرفه ا یرا باال اورد و با  گفت: رهاجان بازم بهت  یتک 
نه ک دایاز وجودشددو پ کهیت هیهمه سدددال  نیادم بعد از ا نکهی. ا گمیم کیتبر
 ! شهینم یهر کس بینص

 
 ! نمتیخوشحالم که دوباره تونستم بب یلیگفت: خ نیامیبه بن رو
 
 . هیمنم اتفاق بزرگ یپا انداخت و گفت: برا یرا رو شیپا نیامیبن
 

 سکوت فضا را پر کرد . باز
 

 ؟! دیکنینم لیم وهیبا استرس گفت: زن عمو ... ماهان چرا م رها
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 نیامیچشمش به صورت بن کیچشمش به قاب عکس بود و  کی شیعمو زن
... 
 

 . دیحرف رها هم نشن یحت
 

شهر یسر ماهان شده  تونییلب زد: عمو چا اریتکان داد و رها رو به  سرد  اگر 
 برم براتون عوض کنم.

 
 برداشت و رو به رها گفت: خوبه بابا جان . نیامیچشم از بن اریشهر

 
فرو کرد و از قصددد گفت : خب اقا  وانیل یشددد و انگشددتش را در دسددته  خم

 رهام...
 

 ! نیامیتند اصالح کرد : بن رها
 

 را باال داد و گفت: همون ! از خودت بگو ... ! شیابرو یتا کی اریشهر
 
 خوندم ! هفته نامه دارم ! یخونسرد گفت: عکاس نیامیبن
 

 ! از داشته هات بگو پسر جون ! یکرد وزود گفت: داشت ینچ اریشهر
 



 گرد شده بود . شیچشمها رها
 
ش یقینفس عم نیامیبن شتم ... ! فعال  دیک ست . زنم دا شما و گفت: بله حق با 

 پسر هفت ساله هم دارم ! هی.  مییجدا
 

 ! کردیم دیهمانطور که خواسته بود تاک اریشهر لیافعالش باب م یرو
 

ش شمیگفت : باق شخندیبا ن نیامیزد و بن یلبخند اریشهر ست هیحا  یدنیشن ا
 ! ستین

 
ساریت ش یا ازهیخم م کر بود گفت: ف شیبه رها که مات عمورو  نیامیو بن دیک

 کنم خسته ان !
 

 تکان داد و گفت : اره . بهتره بابا بره بخوابه . یسر رها
 
 ببرمش؟! تونمی: مدیارام پرس نیامیبن
 

 زد و گفت: اره . چرا که نه . یلبخند مهربان رها
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زد  یرا گرفت و به سمت پله ها راه افتاد . مسعود لبخند مساریدست ت نیامیبن
 از پله ها باال رفت . مساریکه جوابش را داد و دوشادوش ت

 
 .کردیرفتنش را نگاه م اریشهر

 
خوب ادرس اتاق ها رو هم  ومدهیو گفت: ن دیکوب زیم یرا رو وانشیحرص ل با
 گرفته! ادی

 
 و گفت: عمو... دیلبش را گز رها

 
ا حرفه نیاخم کرده بود کالفه دخالت کرد وگفت: بابا امشددب وقت ا مسددعود

 ! ستین
 

و گفت: چرا پسرم؟! چرا امشب نگم ؟!  دینوش یرا کم شیخونسرد چا اریشهر
باشن  دهیدختر ساده نقشه نکش نیا یبرا قشیپسره با اون رف نیاز کجا معلوم ا

باباش از دار و دسددته  هیپسددره اطالعات نی؟! ا پدرزنش  ی!  جنگ و دفاعه ! 
 ! هیمجلس

 
 ! هیبا مسخره گفت : نه بابا راحت ماهان

 



 یبرا یو خط و نشان کش نیسنگ یچشم غره  اریزد و شهر یشخندین مسعود
باره گفت: ا که. وا نیماهان رفت و دو که ! وجودش خطرنا به حال  یخطرنا

 یدوره افتاده تو اتاق ها ! ادم انقدر موذ ومدهیما بشدده ! ن کیانقدر هم نزد نکهیا
 ؟!
 
 بس کن. اریکرد وگفت : شهر خانم دخالت یگل
 
 یم نیرو از ب مونیداره زندگ ومدهیدختره ن نیا نی؟! بب یرو بس کنم گل یچ-

 بره !
 

 ! شنوهیتر م واشیکالفه گفت:  رها
 
 ! مونهیبفهمه ما حال دیبشنوه . با دیبا-
 

مام ! ت موردهیشددما ب یو گفت : بابا تمومش کن. نگران دیکشدد یپوف مسددعود
 شددوی. رها گروه خون زنهیهاش درسددته ! شددکل و ظاهرش با عمو مو نم ینشددون

 ؟! یدیپرس
 

 لب زد : نه ... رها
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شرکت د یحتما بپرس. من از وقت- سر ا دمشیکه تو  شد . اون پ  نیبهم ثابت 
 ! یهمه شباهت باش نیمنکر ا یتونیخانواده است . برادر زادتونه ! شما نم

 
سمت رها چرخاند و گفت : مگه اون قبل اریشهر شفته کمرش را به  ها کم  یا
 یلنگه  نمی! ا فتهیدنبالش راه م نهیبیم یدختره هر چشددم زاغ نیبودن ؟! ا هیشددب

 براشون یچه خوان دونستنیها ساده واحمق بودن ... نم یهمونا ! منتها اون قبل
شده ... ا ش دونهی! خوب م ها یحکومت نیهم نی! ع زهیت یکی نیپهن   نهیکجا ب

با  یا ینسبت خون چیپسره ه نی... ا شناسمیقماش و م نیاب نره ! من ا رشیز
 نیحواسددته ... مسددعود و ماهانن نه ا یما نداره رها. هم خون تو منم... پدر ب

چطور خودشددو تو  دونهیخوب م یکی نیخوشددم اومد. ا یموزمار دراز ... ول
 تونهیخونه م نیا یکاشدد هی دونسددتنی! نم بودن شددونیها حال یدلت جا کنه قبل

 و رو کنه ! ریرو ز شونیزندگ
 

 با بغض گفت : عمو ... رها
 

 رگی... دندون رو جیکردیو گفت: دختر جون صددبر م دیکشدد یپوف اریشددهر
 یدادی... بعد راهش مادیب دشییمعلوم بشه ... تا شیازما ی جهی... نت یذاشتیم

 ! تیبه خونه زندگ
 

 ...کنمیوگفت: عمو خواهش م دیدستش را به صورتش کش رها
 



ه هم نیبگم ... تو که ا یبگم ! چ یو گفت: چ دیکشدد یقینفس عم اریشددهر
 ی... دفعات قبل انقدر هول نبود بهی... سه هفته هم روش ! عجیسال صبر کرد

! 
 
 ... دیببخش-
 
 دهانش را بست . نیامیبن یصدا با
 

 . را به سمت پله ها چرخاند سرش
 
 نییپا شیبا ترس اب دهانش را از گلو اریامد ، شهر نییپله را پا نیاخر نیامیبن

ب به . اما امشکنمیشما رو در  م یبا ارامش گفت: من نگران نیامیفرستاد و بن
دعوت محترمانه  ستی. منطقم بهم گفت صالح ن ومدمین نجایخواست خودم ا

شما منت شتریب یشما ... حت ی! وگرنه منم به اندازه  رمیرو نپذ شونیا ی ظر از 
 جواب هستم !

 
 ! اطالک رسانم ! ستمین یکرد و ارام گفت: من اطالعات یمکث

 

http://www.roman4u.ir/


به مردم از جامعه خبر  دیکشدد یپوف و گفت : من عکاسددم. خبرنگارم . من 
که تو ذهن شددماسددت  یزی! شددغلم با چ دمی... اطالک مدمی... عکس مدمیم

 متفاوته ! یلیخ
 

. ممنون  دیدیزحمت کشدد یلیبه رها گفت: واقعا امشددب خ زد و رو یلبخند
 .زیبابت همه چ

 
سعود ست داد وگفت: از د نیامیو بن ستادیبه احترامش ا م ستانه با او د  داریدو

 خوشحال شدم. شب خوش . یلیمجددتون خ
 
به سددمت در سددالن  اریو شددهر یاز گل یماهان هم دسددت داد و با خداحاظ با

 رفت.
 
 . دیکش شیها هیهوا را به ر یتند یقدم ها با
 

 امد. یها م ر یرجیج یصدا
 
از باغ را ب یو پر خزه ، تند قدم برداشددت و درب اهن یتوجه به اسددتخر خال یب

سوئ ش رونیرا ب چشیکرد.  صدا دیک  یم سنگفرشها یکه رو ییقدم ها یکه با 
 .دیدر به عقب چرخ یهمان جلو دیدو
 



 .دیدو یبه سمتش م سیبا صورت خ رها
 
 برهنه ... اپ

 
ال قرار باور کن اص دی... ببخشدیرا رساند و با نفس نفس گفت: ببخش خودش

 ! خوامی. معذرت م خواستمیبره... واقعا نم شیپ ینطورینبود ا
 

 تمخواسددی.... نم دیداد و گفت: ببخشدد هیتک نیامیبن ی نهیسدد یرا تو سددرش
 ...یحال بر نیبا ا خواستمیبشه ! نم ینطوریا

 
 یوو ت دیاو را عقب کش یرها گذاشت و کم یبازوها یرا رو شیدستها نیامیبن

 زیبهم خوش گذشددت. همه چ یلیشددد و گفت: من امشددب خ رهیصددورتش خ
به  یعال عاده ا یبود . تجر مادت... از  یفوق ال بود. ازت ممنونم ! از اعت

 محبتت !
 
 لب زد: شیهق ها انیم
 
ست ...  ومدهی! ن نیامیبن یگیدروغ م- شک خراب کردم ! در حقت  ومدهیندلت 

خاطره اتو باز خراب  نی... اولکردمیامشب عمو رو دعوت م دیخراب کردم .نبا
 ! نیامیکردم ! باز گند زدم بن
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صال ا یلبخند نیامیبن دون که ب نی. هم ستین ینطوریزد و گفت: نه ...نه... ا

درنظر گرفتن جواب ... تنها با در نظر گرفتن فاکتور شددباهت انقدر بهم لطف 
شه . خ یلیخ یدار  یتجربه  نیاول نیمن که ا یمحترمه ، حداقل برا یلیبا ارز

نا کهی! ا هیحس خوب یلیبگم خ تونمی! م دهیجد یخانواده  هیبا  مییاشدد  هی ن
 ینواده اش باشه ... تمام رشته هاخواهر مثل تو داشته باشم ... انقدر پشت خا

افتخار  یلیخانواده خ نیپاره شدددده رو با چنگ و دندون نگه داره ... بودن تو ا
ص خوادیم ست یلی! تو دختر ا شکل و نیتنه با وجود ا هیکه  نی... همیه  همه م

 ! هیکار بزرگ یخانواده رو دور هم نگه دار هی یکنیم یودغدغه باز سع ینگران
 

باشددم !  میحس منم سدده نیتو ا یکرد و ادامه داد : ممنون که اجازه داد یتعلل
اندازه  یمنه ول یام! خودخواه یمهم یامشددب حس کنم که مهره  یاجازه داد

 هی دنیدرد کشدد یخواهر ... اندازه  هی یاوارگ یپدر ... اندازه  هی یسددالمت ی
 من... دیو سه سال شا یبعد از س نکهیمادر مهمم ! ا

 
 نه ... حتما ! دیکالمش گفت: شا انیم رها

 
نهیحالمو خوب م یلیکه من براتون مهمم خ نیهم- گار الزم ن ک  سدددتی! ان
با میرو ازاول شددروک کن یزیچ بد دی! فقط  مه  من  یحس برا نی... هم میادا
 ... ابهیبا ارزشه! نا یلیخ
 



 ؟! یحرفها رو از ته دل گفت نیزد و گفت: ا یلبخند رها
 
ن بابت خانم هم تشکر ک هی! از فوز ششونیپ یو گفت: بهتره بر دیخند نیامیبن

 .زیهمه چ
 

بود  سددتادهیسددنگ ها ا یرها که رو یبرهنه  یپاها دنیبرود که با د خواسددت
 !؟یدیی:تو پا برهنه دودیکرد و پرس یاخم

 
نداخت و گفت: مهم ن شیبه انگشددتها ینگاه رها  گردمی. االن برم سدددتیا

 داخل.
 
رفت  که چند قدم از در جلو تر بود لشیگفت و به سمت اتومب یصبرکن نیامیبن

 و درب صندوق را باز کرد .
 
 یرها گذاشددت و گفت: دوباره از رو یپا یرا جلو یورزشدد یجفت کتان کی
 ها پا برهنه رد نشو ! زهیسنگر نیا

 
 زد و گفت: فردا منتظرتونم. شب خوش. یمهربان لبخند
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ست ستش را گرفت خوا ستمیوگفت: اگر م برود که رها د  انقدر قراره خوب دون
 اون بال رو ... چوقتی... انقدر قراره بودنت بهم بچسبه ... ه یباش

 
 گفت و مانع شد تا حرفش را ادامه بدهد. یسیه نیامیبن
 
ستراحت کن. فردا با با سربچه  یکیو ستیب دیحفظ لبخندش گفت: خوب ا پ

 !یشش ساله تحمل کن ی
 

پشددت فرمان قرار گرفت و  نهیتکان داد و با طومان یسددر نیامیو بن دیخند رها
ستارت زد . تا وقت شود ، رها ا چیدر پ یا  یا تور شیبود . پا ستادهیکوچه محو 

 ...دیکشیکفش چند شماره بزرگتر برادر کوچکترش فرو کرده بود و ارام نفس م
 

 ! دیبلع یچهل سال ارام هوا را م ی اندازه
 

 شانه اش قرار گرفت. یرو یدست
 
 جفت کفش دستش بود ... کیکه  دیسمت مسعود چرخ به
 

 شدم ! ندرالیزد و گفت: امشب س یلبخند
 



 لب ریکرده بود انداخت و ز شیمردانه که رها پا یها یبه کتان ینگاه مسددعود
 رها ! خودمم انتظارشو نداشتم. خوامیگفت: از رفتار بابا معذرت م

 
سش را ارام فوت کرد و گفت: وقت رها صل کار ینف را من چ ستین یا نهیک یا

 قهوه درست کنم. خوامیتو ... م میناراحت بشم ! بر دیبا
 

 ! نیبهتر از ا یرها گذاشت و گفت: چ یشانه  یدستش را رو مسعود
 

سعود گام برم رها شتیبا ارامش کنار م شماره بزرگتر  ی. با ان کفش هادا چند 
 دور ! یلیمقصد دور باشد... خ خواستیدلش م

 
 : ستمیب فصل

 
****************************** 

 
 سنگک ها را سر سفره گذاشت و گفت: داداش ... تایب

 
 .رفتیور م یحواسش نبود . با درب ترش نیامیبن
 
 جلوتر رفت و گفت: داداش ؟! تایب
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 جان ؟!-
 
 هت بگم.ب یزیچ هیباشه بعد نهار ادمیزد وگفت:  یلبخند تایب

 
 شده؟! ی: طوردینگاهش کرد وبااخم پرس نیامیبن
 

مادر  تایگفت: ب گذاشددتیقاشددق و چنگال م یهر بشددقاب یکه تو ینیح خاتون
 ! رسنیاالن مهمونا م دینهار بخور دیای! ب ستیاالن وقتش ن

 
صطف ست و رو به بن یخان جلو یم ش ود ب ستادهیکه ا نیامیسفره چهار زانون

بود نهار هم  یچه اصددرار یمهمون داشددت یگفت: پسددرخوب تو که امروز کل
 ؟! یمارو دعوت کن

 
دم ! بهتون جوجه ب خواسددتمیرا باز کرد و گفت: م یباالخره درب ترشدد نیامیبن

 !یقبل یجوجه  یتالف
 

 ! چکهیسرکه اش داره م نیهشدار داد : ا یزد و مرتض یخان لبخند یمصطف
 
 . شهیسرد م دییگرفت و گفت : بفرما رشیرا ز یدست شیپ نیامیبن
 



ست شیپ شپزخانه رفت. آنا در د یرا تو یترش ید شت و به ا برنج  سیسفره گذا
ه ک یهارا برداشددت و درحال سیاز د یکی. ختیریزعفران م شیو رو دیکشددیم

 . ایگفت: خودتم ب رفتیم رونیاز اشپزخانه ب
 
 .امیلب زد: االن م انا
 
 منیرد نش. وا دیخند یفیخف غیو انا با ج دیانا را کش یطرفه  کی سیگ نیامیبن

 را وسط سفره گذاشت. سیشد و د
 

 ؟! یکنیگفت: چرا شروک نم یبه مرتض رو
 

 باشد ، بلند صدا زد : فرهود فرهاد ... رهام ! یمنتظر جواب مرتض نکهیا بدون
 

 م بود .صورتش معلو یامد. هنوز رد اشک رو رونیبق کرده از اتاقش ب رهام
 
 نیامیگذاشت . بن شیزانو ینشست و سرش را رو یمبل یرو دهیبرچ یلبها با

 ! خرمیم هاتویو گفت: رهام من که گفتم دونه به دونه اسباب باز دیکش یپوف
 

 یاسددباب باز ی! همه  خوامی... من همونا رو م خوامیبا بغض داد زد: نم رهام
 ! یهام و گم کرد

http://www.roman4u.ir/


 
 کالفه گفت: من گم کردم؟! نیامیبن
 
 ! ینشده بودم ! تو منو پار  نبرد نمی: من هنوز سوار ماشدیهق هق نال با
 
مون! ه نی. ع خرمیم نیبه سددمتش رفت و گفت: من برات دوباره ماشدد نیامیبن

 مدل باالتر ! هی یقرمز... حت
 

 ... همونو !خوامی. من همونو مخوامیگفت: نم یبا لجباز رهام
 
دوستات  به تمام زنمیها ! زنگ م رمیگیگفت: رهام تولد نم تیبا عصبان نیامیبن

 .کنمیکنسل م
 

ن شب بچه رو خراب نک ینجورینگو ا نیامیگفت: بن متیخان با مال یمصطف
! 

 
 ؟یخبر داده حاج سی: به پلدیارام پرس خاتون

 
با نگران یخان سددر یمصددطف  ادیگفت: اخه دزد که نم یتکان داد و خاتون 

 بچه رو ببره ! لیوسا
 



صطف سرد گفت: بن یم اال زود اومده ب دهیشن داریسرا گفتیم نیامیخان خون
 برده و فرار کرده. یاونم فقط چند تا اسباب باز

 
 .دیکش یاه خاتون

 
 جوجه یرهام فرو کرد وگفت: رهام مگه نگفت یموها یدسددتش را ال نیامیبن

 ؟! یبخور یخوای! االن نهارم نم تزاینهار... شام پ یخوایکباب م
 

هام خراب شده... گم  یزانو برداشت وگفت: تمام اسباب باز یرا از رو سرش
 بگم ؟! ی. من به دوستام چ ستنیکدومشون ن چیشده ! ه

 
 ! رهیگفت: ابروم م هیبا گر نیامیبه بن رو
 

پسددر  تو برم یو خاتون با قربان صدددقه گفت: من قربون ابرو دیبلند خند جمع
 سرت. یرتو بخور مادر . فدانها ایقشنگم . ب

 
رهام گذاشددت و گفت: من خودم  یدسددت گچ گرفته  یدسددتش را رو نیامیبن

 !رهی! ابروت نم دمیجواب دوستاتو م
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 ایبرنج را سددر سددفره گذاشددت و به سددمت رهام رفت وگفت: ب سید نیدوم آنا
چقدر  نیامیبن نی! بب یکن ییرایاز مهمونات پذ یداشته باش ینهارتو بخور. انرژ

ش ساالد ماکاران تزایپ ی. کل دهیزحمت ک سیسفارش داده... نوشابه ...  االد ... 
 ! دهیخر زهیدوستات جا یهمه  ی... برا هیالو
 

 یصددورت رهام را پا  کرد وگفت: از همه  یرا جلو برد و اشددک ها دسددتش
 رهام ! یریگیهات قشنگ تر امشب کادو م یاسباب باز

 
 ارام شده بود . رهام

 
 .یریگیاز سر سفره داد زد : تازه امشب تبلت هم م فرهود

 
 ده؟یواسم تبلت خر یپر از ذوق شد و گفت : ک شیچشمها رهام

 
. دو مینهار بخور میگفت و آنا خنده اش را خورد و گفت: پاشو بر ییوا نیامیبن

 یاسددباب باز دیریم نیامی. بعدشددم فردا با بنانیمهمون هات م گهیسدداعت د
 !ن؟یامیه نه بن. مگ دیخریم
 
نا انداخت وگفت: اره . م ینگاه نیامیبن بخواد  ی. هرچ برمشیبه صددورت آ

 ها ... یهمون اسباب باز نیبخره ! ع
 



 بود . رفتهیپذ رهام
 
 هیقشددنگ غذاتو بخور... بخ نیو گفت: بشدد دیکشدد شیبه موها یدسددت نیامیبن

 موهاتو سشوار کنه ! مگه نه آنا؟! خوادی... مامانت م دنیسرتم کش یها
 
 اشه !ب پیخوشت یلیخ دیگفت: مامانش پسر من امشب با یتو دماغ یلحن با
 

 قربون قدت برم ... ایمادر ... ب ایصدا زد: ب خاتون
 

 .کردیانا را نگاه م نیامیامد . بن نییکاناپه پا یداد و از رو تیرضا باالخره
 
 ه؟ی: چدینگاه کرد و پرس نیامیپر استفهام بن یبه چشمها انا
 
 سرد شد . می... بر یچیباال انداخت و گفت: ه یشانه ا نیامیبن
 

 کجاست؟! ای: برددیخان پرس یاز مصطف نیامیسفره کنار رهام نشستند ، بن سر
 

با  نیامیگذاشت وبن بشیج یرا تو یامد . گوش رونیب ایاتاق باز شد و برد درب
 وقتتو به ما هم قرض بده ! قهیطعنه گفت: چند دق
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 نگفت. یزیزد و چ یلبخند ایبرد
 
 !یدیجواب نم یزد: چه اقا شد هیبا تعجب کنا تایب

 
 ! رهیزن بگ خوادیبا ذوق گفت: پسرم م خاتون

 
 !؟ ایبرد ی؟! جد یدوغ دست خاتون داد و گفت: به سالمت یوانیل یمرتض

 
 قرمز شده بود. صورتش

 
 خان با تاسف سر تکان داد. یمصطف

 
اجع به ر میخواسددتیانداخت و گفت: اتفاقا م نیامیبه صددورت بن ینگاه تایب

 باهات داداش ! میموضوک حرف بزن نیهم
 

 !دنیکش یمادر و دختر چه نقشه ا ستیگفت : باز معلوم ن یخان کفر یمصطف
 
ته برشدد یچند تکه جوجه  شدددیکه رد و بدل م ییبه حرفها تیاهم یب نیامیبن

 شد. ادیز یلیخ نیامیبن یبشقاب آنا گذاشت و انا غر زد: وا یشده تو
 
 !مییتوله بدو نیتا اخر شب دنبال ا دیبخور امروز با-



 
شق گفت: اله یبه خنده  یو خاتون نگاه دیخند انا شان انداخت وبا ع  یجفت

 . دیبخند شهیهم
 

 ارام گفت: حاال داداش من حرفمو بزنم؟! تایزد و ب تایبه ب یاشاره ا ایبرد
 
 کرد وخاتون نگران گفت: بذار بعدا مادر . یاخم نیامیبن
 

 بود . نییکه سرش پا کردیچپ چپ نگاه م ایخان به برد یمصطف
 
زن  ایبرا برد میخوایزد و گفت: داداش اگر خدا قسددمت کنه ... م یلبخند تایب

 !میریبگ
 
 تایگفت: ب یخان فور ی. مصطفدیزد و دست از خوردن کش یپوزخند نیامیبن

 بره ! نییبذار دو لقمه غذا مثل ادم از گلومون پا
 
ش یقینفس عم تایب سیوگفت: بابا هم که م دیک سپرده  یچیو ق شی... ر یشنا

 !هینظرت چ مینی... ببمیامروز باهات حرف بزن میدست تو ! ما هم گفت
 
 ساکت بود. نیامیبن
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وره مسددت ی. خواهرزاده سددتیهم ن بهیبا اب و تاب گفت: داداش دختره غر تایب

 . یرعلیام یخانمه، دخترخاله 
 

 ؟! ایبا دهن پر گفت: خاله دن رهام
 
 ارام تذکر داد : با دهن پر رهام ؟! آنا
 

 ساکت شد. رهام
 
مسددتوره  شیگرفته اومده تهران .قراره پ یحرفش را گرفت و گفت: انتقال یپ تایب

... گفتم حاال که دمیدهنشددم فهم یم بمونه . من با دختره حرف زدم مزه خان
ض ایهم اون موافقه هم برد شما و اقاجونم را ش ی...  شون حرف  میبر دیبا باها

 ...میاشنا بش میبزن
 
 نزد . یحرف نیامیبن
 
 انداخت . تایبه صورت منتظر ب ینگاه انا
 
 یا .ولآن یخانمه. خوشددگلم هسددت البته نه اندازه  یلیباز گفت: دختره خ تایب

 !نشیدیمالقات د مارستانیشما و آنا هم تو ب گفتیخاتون م



 
 ؟! یبگ یزیچ یخوایگفت: نم نیامیگوش بن ریز آنا
 
باره شددروک کرد به خوردن غذا نیامیبن  تای. انگار نه انگار که ب شیبا ارامش دو

 .زدیداشت حرف م
 

 نیامیخسددته از سددکوت بن تایزد وب نیامیبه واکنش بن یخان لبخند یمصددطف
خوب  تیموقع دیادم نبا گمیم یزوده ... ول ایگفت: البته منم موافقم واسدده برد

 ! بهی. نج نهیدختره که شناسه ... مت نیو از دست بده ! مخصوصا ا
 
 .ختیکنار بشقابش ر یترش یخونسرد کم نیامیبن
 
 بگو . دهنم کف کرد انقدر حرف یزیچ هیوگفت: خب داداش  دیکش یپوف تایب

 زدم!
 
 !؟یزنیگفت: خب غذاتو بخور چرا انقدر حرف م لکسیر نیامیبن
 

به برد تایو ب دیخان غش غش خند یمصددطف  نویهم ایگفت: ب ایبا تشددر رو 
 اصرار کن ! یچونه بزن. ه ی! ه ستیاالن وقتش ن گمیم ی؟! ه یخواستیم
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 بشقابش انداخت. یبا اخم سرش را تو و
 
 ... ایو گفت: ب ختیر شیدوغ برا خیپر از  یوانیدر ل نیامیبن
 
 .یها ! دوست دار هیگفت: دوغ محل انهیدلجو نیامیرفت و بن یچشم غره ا تایب

 
 !دوغ بخور ؟ یگیبعد م یکنیم عیبا حرص گفت: خب داداش ادمو ضا تایب

 
 نفس ان را سددر کی وانیل یرا از دسددتش گرفت و تا نصددفه  وانیحال ل نیا با

 .دیکش
 

ندار خاتون برادرت سددر  یبا محبت نگاهش کرد و گفت:مادر تو دوسدددت 
 ره؟یوسامون بگ

 
 نزد . یحرف نیامیبن
 

ه ارزو نداره ک یافاق ؟ کدوم برادر یزنیحرفه م نیخان با اخم گفت: ا یمصطف
 ؟! رهیسر وسامون بگ کترشیبرادر کوچ

 
 نداره ! دنشویگفت: فعال که داداش ما چشم د یبا بد خلق ایبرد

 



 گفت. یخان ال اله اال الله یو مصطف دیکش ینیه تایب
 

ست ب نکهیخجالت بکش. عوض ا ایلب گفت: برد ریز خاتون شو به د  یاریدل
 !؟یزنیبا بزرگترت حرف م ینطوریقدم برداره ا هیبرات 

 
 باز هم ساکت بود . نیامیبن
 

 ؟! گمیکالفه گفت: مگه دروغ م ایبرد
 
 کرد . اینگاه برد میمستق نیامیبن
 
 ساکت شد . ایبرد مشیهمان نگاه مستق با
 

به بن یبا لحن خاتون مادر دختره رو د نیامیارامش بخش رو  فت:  ... دمیگ
ساله رفاقت دار یرعلی... امشناسمیخانواده اشو م ن ... مدیدوست توئه . چند 

 ! یبرادرت قدم بردار یبرا دی. تو با دیسفره بود هیسر  ام . هیبا مادرش همسا
 

 یراره خال. مغازه هم بابا ق رمیگیم پلمیاهسته گفت: تا اخر تابستون فوق د ایبرد
 دارم ! نمی. ماش شهیکنه من کارم درست م

 

http://www.roman4u.ir/


 گفت : بازم برات بکشم ؟! نیامیگوش بن ریز آنا
 
 سرش را به عالمت نه تکان داد . نیامیبن
 

بود .  ذیلذ یلی.واقعا خ نیامیگفت: دسددتت درد نکنه بن یبا مهربان یمرتضدد
 .یدیزحمت کش یلیخ
 
 ومتی! رژ یحواسددم بود کم خورد یزد وگفت: نوش جان . ول یلبخند نیامیبن

 من ؟! یخونه  یاورد
 

از سهمم  ترشیو گفت: نه برادر. امروز ب دیبه شکم قلنبه اش کش یدست یمرتض
 زیخوردم. دسددتت درد نکنه . آنا خانم دسددت شددما هم درد نکنه .واقعا همه چ

 بود . یعال
 
زد و مقابل دهان  یرا داد و به سددر چنگال جوجه ا یبا لبخند جواب مرتضدد آنا

 ... شهیاخر نیغرغر رهام را بشنود گفت: ا نکهیرهام گرفت و قبل از ا
 
 .کردیبشقاب خودش و انا را جمع م نیامیبن
 

 بشقاب پرت کرد و از جا بلند شد . یبا لج قاشق را تو ایبرد
 



 یکنیم خی؟! ادمو سنگ رو  یخندیم یگفت: به چ ایزد و برد یپوزخند نیامیبن
شون م ستین التمیخ نی! ع ستگار رمی. خودم پدر دارم مادر دارم باها  . یخوا

 چه کار ! خوامیتو رو م یگر یانجیم
 
 نگفت . یزیچ نیامیبن
 
 .کنمیدستش را گرفت وگفت: من جمع م انا
 
 ی . امروز به اندازه کنمیرا باال داد وگفت: نه خودم درسددتش م شیابرو نیامیبن

 . یدیزحمت کش یکاف
 
شد .برد و شپزخانه  شت و وارد ا شقاب ها را بردا سال فیبال تکل ایب سط  ن و
 بود . ستادهیا

 
 یمحل یب نیفرو کرد و از سددالن گفت: االن مثال با ا بشیج یرا تو شیدسددتها

 !؟یرو ثابت کن یچ یخوایم
 
باهاش حرف بزن . گ*ن*ا*ه  نیرساند و گفت: برو بش نیامیخودش را به بن انا

 ! کنهیداره جلز و ولز م شیداره مثل اسپند رو ات
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شت ظرفشو نیامیبن ستها ییاز پ ر گذاشت کانت یرا لبه  شیکنار رفت و کف د
. 

 
 .زدیطول و عرض سالن را قدم م ایبرد

 
م. باهاش در ارتباط باشدد ینطوریا تونمیگفت: من نم نیامیو رو به بن سددتادیا

ستگار داره ... خانواده اش اونطور نیهم ثل م یکیبذارن با  ستنین یاالنم خوا
 ! نشویشناسیبهش نداشته باشن ! خوبه م یمن ارتباط داشته باشه و کار

 
 انداخت و گفت: نه ! ایبه صورت برد ینگاه نیامیبن
 

 !؟یمات گفت:چ ایبرد
 
 یبطر چی! به من ه زنمینه حرف م شمیقدم م شیر  گفت: نه ! من نه پ نیامیبن

 نداره !
 
دردونه  زیعز نمیا ایرو به خاتون گفت: ب یبا ناراحت ایرا برگرداند و برد شیرو و

 هی یراحت شد منو سکه  التونی؟! خ یدیخانم شن تای. بیخواستیم نویات! هم
 پول کرد .

 
 ! بهیرغ یبهتره تا جلو یپول بش هی یبا ارامش گفت: جلو ما سکه  نیامیبن



 
 یمبل برداشت و خداحافظ یاش را از رو قهیلب غر زد :به جهنم . جل ریز ایبرد

 را گرفت . شیامد و جلو رونیبا دو از اشپزخانه ب نیامیگفت که بن
 

 شرف... یو با حرص و عنان از دست داده داد زد : اخه ب ستادیا مقابلش
 
 . دیپر شیاز جا تایو ب دیدنبالش دو آنا
 

 شد . زیخ مین یمرتض
 

بگم  یگفت: اخه المصددب... من به تو چ نیامیو بن دیبا ترس عقب کشدد ایبرد
 ؟!
 
 تو رو خدا ولش کن ! نیامیارنجش را گرفت وگفت: بن انا
 
ها نیامیبن با شیاخم  کاررا  فت:  گه جواب منو  یز کرد وگ ندارم .م بهش 

 گوش بده بعد هرجا خواست بره ! سهی! وا خواستینم
 
شتباه کرد تایب صال ا سرته . ا شفته گفت: امروز تولد پ ست میا  میحرف بزن میخوا

 تموم بشه ! میبادکنک ها رو باد کن نیا ای.ول کن ب
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تاق ! فرهود فرهاد رهام بر و به بچه ها گفت: بچه ها تو ا و ت دیکن یباز دیرو 

 اتاق !
 

 وارد اتاق شدند . یینوشابه اش را برداشت و سه تا وانیل رهام
 

 از ترس زهرتر  شده بود . ایبرد
 

 از ترس زهرتر  شده بود . ایبرد
 
ست به  ینگاه نیامیبن صورت رنگ باخته اش انداخت و گفت: راجع به در به 

 بده ! حیمن توض
 

 . رمیگیم پلمیبا تته پته گفت: تا اخر تابستون فوق د ایبرد
 
ز ، ا شیبه صددورت نگران مادرش انداخت و گفت: خاتون اول ینگاه نیامیبن
 ! پلمیبه فوق د دیرس سانسیل

 
 !؟ی: کارت چدیپرس ایبه برد رو
 



با یهمون گوشدد- من !  اریدر اخت یذاریم ی. مغازه رو خودت گفت گهید لیمو
 ! یدیم هیبهم سرما یگفت

 
 ! دمیبهت م هیسرما کنمیخان گفت: مگه نگفت کمک م یرو به مصطف و
 
 !ت؟ی! ... سرباز شیدوم نیر  گفت: خاتون ا نیامیبن
 
 بابا قراره اقدام کنه... معاف بشم!-
 
 ؟! یمعافش کن یخوایخان نگاه کرد و گفت :م یفصورت مصط یتو نیامیبن
 

 ! کنهیپا انداخت و گفت: داره مجبورم م یرا رو شیخان پا یمصطف
 
 ! یدوسال خدمت کن دیمن دو سال خدمت کردم تو هم با-
 
 ؟! یبرم سرباز دیبابا استفاده کرد چرا با یاز جبهه  شهیم یوقت-
 
 یب ی! دو سددال برو خدمتتو بکن . برگرد اگر سددر حرفت بود گمیچون من م-

 ! یشرفم نرم برات خواستگار
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 تند گفت: دور از جون! خاتون
 

 ! کنهیگفت: دو سال صبر نم یبا دلخور ایبرد
 
 حرفمو زدم !-
 

 معاف بشم. تونمیم ی! وقت یگیم یمصر گفت: اخه زور دار ایبرد
 
 و نشدم ! رفتم! تونستمیمنم م-
 
 ! کنهینم صبر-
 
شتها نیامیبن صل انگ سترس مف ست گفت یرا م شیرو به آنا که با ا : من شک

 چند ماه از خدمتم مونده بود ؟! دمیتو رود یوقت
 
 ساکت بود. آنا
 
 ! گهیداد زد :بگو د نیامیبن
 
 تند گفت: انا
 



 ده ماه ...-
 
 پدرش و جلب کنم ! تیده ماه صبر کرد ... چهار ماه هم روش که رضا-
 
 بر کرد ؟!برات ص تایکه ب یگفت: تو چند ماه خدمت بود یرو به مرتض نیامیبن
 
 تموم شده بود ! میتازه اموزش-
 
صورت برد نیامیبن سه اون ی. هرک ایشد و گفت: ب رهیخ ایبه   خواستیکه م یوا

اتو صد یهم ندارم ... الک یچیمن سربازم ! ه یگیم یریصبر کرده ! به دختره م
پاتو تو اون مغازه  کی؟! تو اصددال  یکنیتو گلوت مغازه مغازه م یندازیم بار 

شت صال بلد؟یگذا شتر ی! تو ا ش یم س تیضار ی! بلد؟یمدار با ه بهت ک یک
مغازه دارم کار دارم ؟! تو  یگیم ی؟! رو چه حساب یرو جلب کن یکنیمراجعه م

 !شه؟یانقدر ادعات م یفروخت یمگه چ تیزندگ
 
 ! زدمیحرف م ینطوریبابام به نامم بود هم ی هیمنم اگر کل سرما-
 
 درامد. فشانیخف غیج یو آنا صدا تایدستش را باال برد . ب نیامیبن
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ستش را پا نیامیبن رادرم ب گهیاورد و با خنده گفت: اخه االن بزنمش هم م نیید
 روم دست بلند کرده ! بهی! غر ستین

 
ون جنم تو نشدد یخوایمگرفت وگفت: زن  ایبرد یجلو زیام دیرا تهد انگشددتش

 یرشاخه گل براش بخ هیخودت  بیاز ج یتونیاصال م نیبده ! برو کار کن ! بب
 ؟! یایاز پسش برم یتونیم نی! بب یشو دار ییتوانا نی! بب
 

 جان ... نیامیخان با ارامش گفت: بن یمصطف
 
گه جواب منو نم- قا جون م ! دارم جواب زنمیخب دارم حرف م خواسدددتیا
 !دمیم
 

 نشو ! یبا بغض گفت: مادر عصبان خاتون
 
شمش را ثان نیامیبن صبان یا هیچ ست وباز کرد و گفت: نه ع . تولد  تمسین یب

 باشم ! یپسرمه چرا عصبان
 

و به  تادسددیباز کند، مقابل مرکز قلب تهران ا شینکرد تا مسددعود در را برا صددبر
 زل زد، قلب؟! زشیساختمان وهم انگ

 
 داشت ؟! یشوخ مگر



 
سموم کیر بخاط مگر س تیم شار ک  یرا مرکز قلب م یو حالت تهوک و افت ف

 اورند؟!
 

 گمانت اشتباه است ! زدندیسرش پوزخند م یتو شیتمام سلول ها انگار
 

 ! شدیم لیکه رفت مگرو انگارش کم کم داشت به حتم تبد جلوتر
 

سعود ستش را رو م شار ید شت . ف شانه اش امد و با  یشانه اش گذا سر به 
 مقابل ساختمان باال رفت. یاز پله ها دیلرز یکه م ییپاها

 
شددت پ وارینشددسددته بود و سددرش را به د یرنگ یاب یصددندل یآنا که رو دنید با

 دندانش فرستاد. ریداده بود ، لبش را ز هیسرش تک
 

 اش را مشت کرد . پنجه
 

 یرعلیام دنیکف دسددتش فرو رفته بود ، جلوتر که رفت با د یتو شیها ناخن
 ! ستادیا

 
 که مسعود بلند گفت: رها ... فتندیب خواستیشد ، م یخال شیپا ریز
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 یبا صدددا یرعلی... ام ندیبنشدد یصددندل یداشددت و کمکش کرد تا رو نگهش

 یکنیچه کار م نجای: تو ادیو گرد پرس سیخ یمسعود به سمتش امد با چشمها
 ؟!
 

نداد ... به صددورت  ایجوابش را داد  دینفهم یرعلیکرد و ام یسددالم مسددعود
 خبرش کرده بود؟! ی! ماتش برده بود ... چه کس کردیدرهم رها نگاه م

 
بر و بر نگاهش کرد .سالم بود ... سر پا بود ... مثل سر شب حالش خوب  رها

شمها یبود ! حاال منها صورت نگران و کالفگ سیخ یچ شفته  یو موها یو  ا
 نامرتبش ... راهنیو پ
 

 سر پا بود ! حداقل
 

 صورت آنا نگه داشت . یرا رو چشمش
 

شمها یفرق چیبود ! ه مرده شت... با چ باز مرده بود ! با نگاه قرمز  یبا مرده ندا
 مرده بود ! یصندل یو پر بغض همان جا رو

 
 صورتش گذاشت . یرا جلو دستش

 



 رها ؟! یکنیکار م یچ نجایخم شد وگفت: تو ا یرعلیام
 
 ؟! نهیامیته حلقش لب زد: بن از
 
 نه ؟! نهیامیرا بست و رها با بغض گفت: بن شیچشمها یرعلیام
 
 بهت خبر داد ؟! یک ؟یدی: از کجا فهمدیکالفه پرس یرعلیام
 

 یرا گرفت و لب زد: چش شددده ؟! حالش که خوب بود ... چ یرعلیام دسددت
 شده ؟!

 
 !ر؟یشده ام یآنا ثابت شد و گفت: چ یدوباره مردمک ملتهبش رو و
 
 غرغر کرد : خدا بگم فرشته رو چه کار کنه ... یرعلیام
 

 ! ستین شیزیفرستاد و کنار رها نشست و گفت: چ شیموها یرا ال دستش
 
 مرکز قلب؟! نشیاورد ستین شیزیچ-
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ه آنا به اون روز افتاد سددتین شیزی: چدیآنا زوم کرد و با بغض نال یدوباره رو و
 ؟!
 
 .ستین شیچیه و گفت: بخدا خوبه ... دیکش یپوف یرعلیام
 

 ؟! ریسوادم مگه ام یشده ! من ب یرا بلند کرد و گفت: بگو چ شیصدا رها
 

 ؟! مرکز قلبه نیامیبن یچ یگفت: برا هیرفت و رها با گر یبه سمت مسعود
 
اب را  یکیپالست وانیو مسعود برگشت ، ل دیدستش را به صورتش کش یرعلیام

شده  یچ یدونیرها نگه داشت و گفت: رها جان اروم باش . هنوز که نم یجلو
 ؟!
 

 ازدهیسدداعت  یچ یشددده ؟!برا ی: بگو چدیدسددت مسددعود را پس زد و نال رها
 ؟! نجایا ادیب دیشب با

 
 جوابش را نداد . یرعلیام
 

 شب مرکز قلب ! ازدهیساعت  انیکه نم ادتیبا حرص گفت: واسه ع رها
 



و رها با هق گفت: شب تولد پسرش خوشحال بود خوب  دیکش یپوف یرعلیام
 بود ... چش شده ؟!

 
 ! دونمیبخدا خودمم نم-
 

 !؟یدونی: نمدیاز ته چاه پرس رها
 
نفس  یاش درد گرفت. تنگ نهیس ینفسش را فوت کرد و گفت: قفسه  یرعلیام

 بود . اریتا اورژانس هوش مارستانیب مشیداشت ... اورد
 

 بود؟! یچ یعنی: دیشد و پرس رهیخ یرعلیپر آب ام یامبهوت به چشمه رها
 
را گرفت وگفت : تو اورژانس  شیبا شددسددت و سددبابه اشددک چشددمها یرعلیام

 ضربانش رفت ...
 

کردن برگشدددت ! االنم تو  اشیتند گفت: اح یرعلیدهانش را باز کرد و ام رها
 ! حالش خوبه ! هیبستر وی یس یس
 

 ساکت بود. رها
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 گذشت ! ریصورتش را پا  کرد وگفت: بخ یرعلیام
 
 : کجا ؟!دیبرداشت ، مسعود دستش را گرفت و پرس زیخ
 
 ...نمشیبب-
 
که رها جان. مالقات ممنوعه اگر ممنوک نبود  شددهیبا ارامش گفت: نم یرعلیام

 . دنی! اجازه نممیبود ششیکه من و انا هم پ
 

 الل مانده بود. رها
 
باش . سرشه . نگران ن یآنا دکترشه . باال ییگفت: دا یبا تعلل کوتاه یرعلیام

 حالش خوبه !
 

سمت ام رها ض یرعلیچرخاند و ام یرعلیگردنش را به  صبحم  حیتو داد: فردا 
 !شینیبیبخش ! م ادیداره ... بعدش م کیعمل کوچ هی

 
 با بغض گفت: باور کن حالش خوبه ! یرعلیوا رفت و ام یصندل یرو
 

 !؟ی: جراحدینال رها
 



شو م یباز پوف یرعلیام ! به  کهیباز کنن! عملش کوچ خوانیکرد و گفت: رگ قلب
 ! ییآنا سرپا ییقول دا

 
 سرپاست ؟! وی یس یرو تخت س-
 
 هقش را کشت و گفت : خوبه رها . حالش خوبه ! یرعلیام
 
شو م یباز پوف یرعلیام ! به  کهیباز کنن! عملش کوچ خوانیکرد و گفت: رگ قلب

 ! ییسرپاآنا  ییقول دا
 
 سرپاست ؟! وی یس یرو تخت س-
 
 هقش را کشت و گفت : خوبه رها . حالش خوبه ! یرعلیام
 
و پنج سددال و ده ماه و دو هفته از  یخوب ؟! به برادر من که سدد یگیم یبه ک -

 شده ؟! یتو مرکز قلب بستر گذرهیعمرش م
 

رادر ب ریمخوب ؟! ا یگیگفت: تو بهش م هیشددد و با گر رهیخ یرعلینگاه ام در
ود ... خوب برینبود ام نجایخوبه ؟! خوب بود ا یگیکرده تو م یقلب سددتیمن ا

 کنن ! خوب بود االن تو تولد پسرش بود ! شیفردا قرار نبود جراح
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ست ش د صورتش ک شب تولد  فهممیو گفت: من نم دیلرزانش را به  !مگه ادم 

 ؟! یچ ی؟! برا کنهیم ستیپسرش قلبش ا
 
 !دونمینم-
 

 !دونه؟یم یگفت: پس ک یکنترل نشده ا یباصدا
 
 ساکت نشسته بود . یرعلیام
 

 ردفشیم شیکف دستها انیگذاشت و سرش را م شیزانوها یرا لبه  شیها ارنج
. 

 
شددده ؟! اخه حالش خوب بود ! خبر  یملتمسددانه گفت: تو رو خدا بگو چ رها
 براش افتاده ؟! یشده ؟! رهام اتفاق شیطور یبهش دادن؟! کس یبد
 
! رها باور کن من خبر ندارم. داشددت  یچیمکث گفت: نه نه ... ه یب یرعلیام

نا حرف م یتو الب پدر آ نا و  با آ ! سدددتیخوب ن دمشید هوی!  زدیسددداختمون 
 ! دونمیاز تو نم شتری... باور کن منم ب نی. هم مارستانیب مشیاورد

 



اش نشددسددته بود  هیزاو رییبدون تغ شینگاهش به سددمت آنا که رو به رو رها
 را داشت . شیچرخاند و از جا بلند شد ، مسعود هوا

 
به سددمت آنا  یکش دار یرا به عالمت خوبم باال گرفت ، با قدم ها دسددتش

 رفت .
 
 رها ! ستیلب زد: وقتش ن یرعلیام
 

 و گفت: حالش خوب بود ! ستادینگذاشت ، مقابل آنا ا محلش
 

 به همان ناکجا بود ! نگاهش
 

 شده ؟! یچ لب زد: رها
 

 سرش را هم تکان نداد. یحت
 

 خم شد و مصر گفت: چرا حالش بد شد ؟! رها
 
راسددتش افتاده بود و سددرش به  یشددانه  یمنگ نشددسددته بود ... گردنش رو آنا
 را گود تر کرده بود . شیچشمها ریز شیمژه ها یها یاهی... رد سوارید
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س یکفر رها سرش که حالش خوب بود ، کارش ر شب تولد پ به  دیگفت: چرا 

 !نجا؟یا
 

 نداد. یجواب
 
 ! شدیمن خانواده اشم بد م دیفهم یحالش بد بشه وقت خواستیم-
 
 خورد . یتکان آنا
 
.. مارستانیپسرش افتاد ب یوقت ای!  شدیداره ... بد م مریپدرش الزا دیفهم یوقت-

سه  سط جل ست !  دیفهم یوقت ای!  شدیحالش بد م یکار یو  ایفرزند خونده ا
روزا حالش خوب بود ! چرا شدددب تولد پسددرش  نیا ی... همه  دیمنو د یوقت

 حالش بد شد ؟!
 
 را چرخاند . نشیگردن سنگ یها برداشت و کم ینگاهش را از کاش انا
 
ما رو  یزندگ یشدددد و زمزمه کرد: چون تو اومد رهیرها خ سیصددورت خ به

 ! یخراب کرد
 



... چرا  یگیاش گفت: باشدده اصددال راسددت م هیگر انیزد و م یلبخند کج رها
 همون موقع حالش بد نشد ... چرا امشب؟!

 
 . دیلرز شیشانه ها آنا
 
 یفرشددته چ دونمیدسددت رها را گرفت وگفت: رها برو خونه . من نم یرعلیام
 خودش فکر کرده که به تو خبر داده ! اونم االن ! شیپ

 
 ! رمیجا نم چیاصله از انا نشست و گفت: هف یبا دو صندل رها

 
 خونه؟! یبر رمیاژانس بگ هیبرات  یخوایرو به آنا گفت: م یرعلیام
 
و دارم که برم؟ مگه  ییجا گهیزد وگفت: کدوم خونه ؟! مگه د یشددخندین انا
 !ر؟یبرم؟! ولش کنم ام تونمیم
 
با یرعلیام فت:  پدرت م دیبا ارامش گ جای! ایرفتیبا  ون کدومت چیموندن ه ن

 ! کنهینم یکمک
 
 ! ریبدم ام یخم شد و گفت : جواب رهام و چ آنا
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 شد . زیت شیگوشها رها
 
 کشتمیهق زد: داشتم پدرشو م هیصورتش گذاشت و با گر یرا رو شیدستها آنا

! 
 
 یااتفاقه ممکنه بر هیمقابلش زانو زد و گفت: آنا تو رو خدا بس کن .  یرعلیام

 ! ادیب شیهمه پ
 
س انا شتم خودم بچمو  یرا از جلو شیتهاد شت وگفت: دا  میتیصورتش بردا
 ! فرستادمیو داشتم تو گور م نیامی! خودم بن کردمیم
 

 مات گفت: چرا ؟! رها
 
 بگو بره ! ریاخم کرد وگفت: ام آنا
 
ستها انا شتم خودم بچمو  یرا از جلو شید شت وگفت: دا  میتیصورتش بردا
 ! فرستادمیو داشتم تو گور م نیامی! خودم بن کردمیم
 

 مات گفت: چرا ؟! رها
 
 بگو بره ! ریاخم کرد وگفت: ام آنا



 
 شد ! نهیسفت نشست و دست به س شیسر جا رها

 
 به شما گفت امشب ؟! یو گفت: ک دیبه سمتش چرخ یعصب آنا
 
 رها گفت: فرشته ! یبه جا یرعلیام
 
 ؟! یرعلیمرد ام یم شدیاشفته گفت: فرشته خبر دار نم انا
 
ست یرعلیام ش یشانیبه پ ید سونمت ب ایب یستیو گفت: آنا خوب ن دیاش ک ر

 خونه !
 
 بمونه ؟! ششیپ بهیغر هیبراق گفت: من برم  آنا
 

ست حرف یرعلیجوابش را نداد و ام رها صدا یخوا دکتر حکمت  یبزند که با 
 . دیسرشان به سمتش چرخ

 
 همه ادم ؟! نیچه خبره ا-
 
 شد ؟! خوبه حالش؟! یبه سمتش پا تند کرد و گفت: چ یرعلیام
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ش یهوم حکمت ستر میبر ایو رو به آنا با خنده گفت: ب دیک کنم !  یتو رو هم ب

 ! ییتو که وضعت از اون بدتره دا
 
 ساکت بود. انا
 

 شده ؟! یچ دیبد حیبلند شد و گفت: ممکنه بهم توض شیاز جا رها
 

 من شما رو ... دی: ببخشدیرساش انداخت و پ ینیبه ب ینیچ حکمت
 

 حرفش کامل شود گفت: خواهرش هستم ! نکهیقبل از ا رها
 

شمها حکمت ض یرعلیرا گرد کرد و ام شیچ ست تو بدهد که حکمت  حیخوا
سر تکان داد و گفت: متوجه شدم .  ی، با اهان کردینگاهش م رهیهمانطور که خ

 ؟! میتو اتاقم صحبت کن ای دشینیبب نیخوایاول م
 

 !دش؟ید شهیبا هول گفت: م رها
 

 کرد ! ییکارا هی شهیزد وگفت: به هرحال م یلبخند حکمت
 
 . ادی! حتما حالش جا م نهیگفت: بشه ادم همزادشو بب یبا سرخوش و



 
 ساکت بود. رها

 
 ! جالبه .دیبهم دار یبیادامه داد: شباهت عج حکمت

 
 گفت: واقعا ؟! دویدستش را به صورتش کش رها

 
 البته .-
 

 ! نمشیبب شهی: مدیلبش چسباند و پرس یبه زور رو یلبخند رها
 
 و حکمت گفت: هنوز ستادیراست ا یرعلیاز جا بلند شد . ام واریبا کمک د انا

 نفر. هی! چه خبره ؟! چند نفر به ؟یینجایا
 
 عوض کند ! یمقطع یرا حت یحال کس توانستیلحن شوخش هم نم نیا با
 

 طرف لطفا. نیرو به هر سه شان گفت : از ا یبا اشاره ا حکمت
 

 داشتیحکمت قدم برم یامد ، همانطورکه شانه به شانه  یدنبالش م عیمط رها
 .گردمیها نشسته بود لب زد: برم یصندل یرو به مسعود که رو
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د ام یزد و حکمت رو به آنا که لک لک کنان پشت سرشان م یلبخند مسعود

 که ! یخودتو باختنشده  یچیبا اخم گفت: هنوز ه
 
 محل نداد . آنا
 

 ! شهیم دلت خنک شینیو گفت : حاال بب ستادیاسانسور ا نیمقابل کاب حکمت
 
کنار  وارید یرو یکرد و دگمه  یشددد ! حکمت اخم ریسددراز شیاشددکها انا

 یکس نیدوم نگه داشت ، حکمت اول یدر طبقه  یاسانسور را زد . اتاقک فلز
ست رونیبود که ب صبر کن ستادیا شنیامد ، مقابل ا با کدومتون  نمیبب دیو گفت: 

 ! گذرهیبهش خوش م شتریب
 
ستار و سکو یروبه پر شت  سته بود گفت: خانم ا یمرمر یکه پ ش  یب یمانین

 اماده کن براشون! لیزحمت سه دست لباس استر
 

ش یرا تو شیها کفش گفت  کرد و شیپا ییجفت دم پا کیفرو کرد و  یجا کف
 ما چطوره؟! ضیر: م
 
 میرستبف ستیتخت سه رو قرارن یتکان داد و گفت: خوبه ! راست یسر یمانیا

 بخش؟!



 
 تکان داد و گفت : حاال بذار امشب ومهمون ما باشه . یسر حکمت

 
سددرد خونه  یزد و گفت: ورود یانداخت و لبخند شددانیبه صددورت ها ینگاه

 ! ستاین
 
در امتداد راهرو  کردیم یکه برداشددته بود را وارسدد یهمانطور که پرونده ا و

 حرکت کرد .
 
زد و درب را  یبازش انداخت ، لبخند یبه چشمها ینگاه یا شهیاتاقک ش از

 باز کرد .
 
 !؟ی: چطوردیرا باال دادو پرس شیابرو یتا کی

 
 را نداد. جوابش

 
 نه ؟! یشدیم یافق دیو با اخم گفت: حتما با ستادیسرش ا یباال

 
 نکرد. اهشنگ
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 ! نتتیبب خوادیآنا م-
 

گفت و خواست از اتاق خارج شود که  یرا بست و حکمت باشه ا شیچشمها
مش خواهرته! بفرست گهیتوئه ! م هیهم هست ! شب یدختر هیلب گفت:  ریارام ز

 تو ؟!...
 

 نزد . یحرف
 

 حیدوباره به سددمتش بازگشددت و گفت: حاال بعدامفصددل بهم توضدد حکمت
 !یحال و روز افتاد نیکه چرا امشب به ا یدیم
 

 را باز کرد . شیچشمها
 

 مچاله بود. صورتش
 

 !؟یستیشده ؟! راحت ن یزی: چدیخم شد و پرس حکمت
 

 را نداد. جوابش
 
 ارامش گفت: دو تا از دنده هات شکسته ! با
 



 خنده ! هیکج شد . شب شیلبها
 
 نیباال داد و گفت: ح ییحکمت ابرو دیخندیحال و روزش م نیبا ا نکهیا از

 ! دیرزی! م ی! حداقل االن زنده ا ادیم شیپ ایاح
 

! انا  یشب ینطوریا نمینب گهیگذاشت و گفت: د نیامیبن یشانه  یرا رو دستش
 داره ! ازیبهت ن

 
 کرد . اخم

 
 ! یرعلیگرفته لب زد: ام نیامیبرود که بن خواست

 
 و گفت: بفرستمش تو ؟! ستادیا حکمت

 
 اره !-
 
وبه ! خذارهیاون دو نفر تو رو تحت فشار نم ی! احتماال اندازه  هیخوب ی نهیگز-

 . موافقم.
 

 رفت . رونیزد و از اتاق ب یچشمک
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ش قهیپنج دق دیشا سک و  یرعلیام دنی، با د دیطول ک سخره و ما با ان لباس م

 کرده بودند خنده دار بود ! شیاجبارا به پا شیکفش ها یکه رو ییها لونینا
 
 بخندد . توانستینم فیح
 

 امد ... جلو
 

 ها و دم دستگاه ها بود . میبه س نگاهش
 

 خشکش را باز کرد و گفت: رهام ؟! شیلبها
 
 ، به سمتش خم شد و گفت: جانم ؟! دینشن یرعلیام
 
 : رهام ؟! خاتون ...دیپرس دهیبر
 
گذاشت و گفت : نگران نباش. زنگ زدم  نیامیساعد بن یدستش را رو یرعلیام

صطف دهیخونه . رهام که خواب ض یبود ... خاتون و م سپردم  یخان هم به مرت
 ! دهینفهم یراحت کس التیحواسش باشه . خ

 
 کرد و با طعنه گفت: به جز رها ! کیرا بار شیچشمها نیامیبن



 
 .ق ..دهن ل یمن نبود ! فرشته  ریتقص یکی نیو گفت: ا دیخند یرعلیام
 

 را بست . شیچشمها
 
 !؟ینیآنا رو بب یخوای: نمدیخنده اش جمع شد و اهسته پرس یرعلیام
 

 دار لب زد: ندده ! خش
 

 دار لب زد: ندده ! خش
 
! ؟یندار یتکان داد و با اسددتفهام نگاهش کرد و گفت: کار یسددر یرعلیام
 ؟! یخواینم یزیچ
 
 بسته جواب داد : برو خونه ! یهمان چشمها با
 
 م! ذاریکرد و گفت: تنهات نم یاخم یرعلیام
 

 را بلندتر کرد و گفت: گفتم بروخونه ! رها رو هم بفرست ... شیصدا
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 ؟! یآنا چ-
 
 بگو بره !-
 
 بسته بود . شیچشمها نیامینزد . بن یحرف یرعلیام
 

 نگم ! یزیچ یو گفت : به خاتون و حاج دیرا گز لبش
 
 نه ...-
 
شت ؟! بگم کجا شهیمکالفه گفت: اخه ن یرعلیام شون پنهون نگه دا  ییکه از

 ! فهمنیگفتم. به فرشته گفتم ! رها خبرداره ... باالخره که م ی؟! من به مرتض
 

 نگاهش کرد. زیرا باز کرد و ت شیچشمها
 
 ساکت شد . یرعلیام
 
!  کنمیدسددت به سددرشددون م یجور هینشددو .  یارامش گفت :حاال عصددبان با
 راحت ! التیخ
 



تره گفت: به یفور یعل ریکرد و ام یبزند که سددرفه ا یخواسددت حرف نیامیبن
حت کن باش اونو نم یاسددترا باش ! مطمئن   ذارمی. من برم ... نگران رهامم ن

 بفهمه !
 
 از اتاق خارج شد . یرعلیرا بست و ام شیچشمها نیامیبن
 

 داد و هیمقابل اتاق تک واریفرسددتاد ، کمرش را به د شیموها یرا تو شیدسددتها
 خم شد.

 
 شده؟! یلب زد: چ حکمت

 
 بمونه ؟! ینطوریسرش را باال گرفت و گفت: قراره ا یرعلیام
 

 زد . یلبخند حکمت
 
نه ! بهتره بر- ! من هسددتم  کنهینم یموندنت کمک نجایخونه ! ا یمعلومه که 

 نگران نباش.
 
 بودند . ستادهیا شنیکنار است فینزد ، رها و آنا بالتکل یحرف یرعلیام
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گاهشدددان م یرعلیام که ن مانطور  فت: نم ریز کردیه مت گ  خوادیگوش حک
 ! نتشونیبب
 

 . دیخند حکمت
 
؟! بهشددون گفتم از پشددت  یدو تا رو بد نیجواب ا یتونیتو م ی. ول دونمیم-
 ! ستین یمشکل شهیش
 
 رفت . شنیو به سمت است دیکش یاشفته اه یرعلیام
 
سته  انا سمت حکمت دو یب ش دیلباس را چنگ زد و به   یا شهی. مقابل اتاق 

ش شهیش یشل بود ، قبل از افتادنش پنجه اش را رو شی. زانوها ستادیا و  دیک
 لباس و تنت کن ! نیحکمت با تذکر گفت: انا ا

 
 برم تو ؟!-
 

 استراحت کنه... دیانا گذاشت و گفت: با یشانه  یدستش را رو حکمت
 
ش یشانیپ آنا ضد عفون یسرد که بو ی شهیاش را به  سبان دادیم یمواد  د و چ

 اخر مامانه ! یروزها هیگفت: شب
 



 ینطوریبه صورت پر اخم حکمت انداخت وگفت: مامانمم هم یترس نگاه با
 !؟ییدا ادتهیمرد ! 

 
سمت بن و شمش به  س یکه ال نیامیدوباره چ  لوله د،یگم بود چرخ میان همه 

نا مفهوم دور و  دهیچیاش و ان همه دم و دسددتگاه پ ینیب یتو ژنیاکسدد ی و 
 !دادیاطرافش آزارش م

 
 بگم ؟! یمن به رهام چ رهی: اگر بمدیلب پرس ریز
 

ه ن یداریخوندن دسددت برنم اسی ی هیو زمزمه کرد : از ا دیکشدد یپوف حکمت
 ؟! بس کن انا ! حالش خوبه !

 
 به حرفهام گوش بده ! تونهیپس اگر خوبه م-
 

!  تسددیلباس را از دسددتش گرفت و گفت : نه اونقدر خوب ن یبسددته  حکمت
سئول یدختر جون االن برا شکل ا نیداره تو با ا تیمن م !  یادستیا نجایسر و 

 بپوش ! نویحداقل ا
 
 نشان نداد. یواکنش انا
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 آنا پوشاند . یمانتو یلباس را رو حکمت
 

 حکمت مزاحمش بود . یدستها حرکت
 
 اش حرف بزنم!باه خوامیطاقت گفت : م یب

 
 باال برد و گفت: االن نه آنا ! یرا کم شیصدا حکمت

 
که با حکمت کارداشت ، حکمت از انا فاصله  شنیپرستار پشت است یصدا با

 گرفت .
 

 بود . شهیمستاصل پشت ش همانطور
 
 باز بود ... شیچشمها نیامیبن
 
 زد . شهیبه ش یسر انگشت سر شده اش ضربه ا با
 

 را بست . شیچشمها
 

ند ! ب یرها بود گردنش را م اگر باز کرد و خودش را  یچرخا تاق را  هوا درب ا
 داخل پرت کرد .



 
 بغضش شدت گرفت . دنشید با
 

 ... نیامیصورتش گرفت و از ته حلقش صدا زد : بن یرا جلو دستش
 
 ... دیکش ینفس بلند نیامیبن
 
 ...حواسش را جمع کرد . تمام تنش گوش بود و چشم  انا
 

 ؟! یخوب نیامی: بن دیدهانش را فرو داد و پرس اب
 
 جواب مردمکش را به سمتش چرخاند ! یجا به
 
و  را پر کرد شیزد و اشک چشمها یبود نگاهش کند لبخند قیهنوز ال نکهیا از

 ! یبهتر یلیخ شبیگفت: فکر کنم از د
 
 ! یکن سهیمقا شبمیکه االنمو با د نمتینخواستم بب-
 

شمها صدا شیچ ست ...  ش نیامیبن یگرفته  یرا ب نش ت یرو دنیمثل ناخن ک
 بود ...
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 پر از خش و از ته چاهش دردنا  بود ... یصدا

 
. لحن گرفته اش به کنار ... طعم حرفش  دیصددورتش چک یقطره اشددک رو دو

شد م نکهیاز ا شتریب شته بودند ر کی! انگار  سوزاندیتلخ با  یوتکه گدازه گذا
 داغ کرده بود ! دهیهنوز نگفته و نپرس... !  شیگوشها

 
 هست برات بکنم ؟! ی؟! کار ی: پس چدیرا پا  کرد و پرس اشکش

 
 هست !-
 

 ؟! یخوایم یزیرا گرد کرد و گفت: جانم ؟! چ شیچشمها
 
 رهام... یمدرسه  یکرد و ارام و شمرده گفت: برا یمکث نیامیبن
 
 ...و . یدبستان شیپ ی کالمش تند گفت: اتفاقا مدار  و پرونده انیم آنا
 
 خشک گفت: حرفم تموم نشده ! نیامیبن
 
 الل شد ! آنا
 



دادم . همون جا ثبت نامش  یرعلیادامه داد : ادرس مدرسددده رو به ام نیامیبن
 کن!

 
 باشه حتما !-
 
 ساکت شد . نیامیبن
 
 هم هست ؟! یا گهید زی: چدیلب پرس ریز آنا
 
 بخره ! یببرش اسباب باز-
 
 د !ببرمش... حواسم بو خواستمی. اتفاقا شب م دونمیزد و گفت: م یلبخند آنا
 
ا به ج یسددکه ات کم لیرا بسددت و گفت: ممکنه موعد تحو شیپلکها نیامیبن

 هست ... یجا بشه . اگر از نظر تو مشکل
 
 ... نیامیخفه گفت : بن آنا
 

 ! کردیم شیتماشا مبهوت
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 ؟! نیامیبن یزنیم هیچه حرف نیا-
 
 ! یبر یتونی. خوبه ! م ستین یپس مشکل-
 

 برد ! ماتش
 

 ؟! برود
 
 بود که دو جمله بشنود و برود ؟! دو جمله از ته چاه ... دهیهمه دو نیا

 
 ؟! نیوگفت: فقط هم امدین کوتاه

 
 را نداد. جوابش

 
 انجام بدم ؟! یندار یا گهیکار د-
 

 کرده بود. سکوت
 
 ؟! یخواینم یزیچ-
 
 ؟! یبگ یا گهید زیچ یخوایو گفت: نم دیاش کش یشانیبه پ یکالفه دست آنا



 
 ال  سکوتش فرو رفته بود ! در
 
 ؟! یبشنو یخوایم-
 

 کرد ... نگاهش
 
 بدم ؟! حیبهت توض یخوایو گفت: م دیرا گز شیلبها آنا
 

 نزد . یحرف
 
 ؟! یخوایم-
 
 نگفت. یزیچ
 
س یلیبهت بگم خ یخوایگفت : م هیبا گر آنا ...  تهیبودم ! فکر کردم واقع دهیتر

 هی بچه ! حاال هیتو رو از دسددت دادم... با  نکهیاز ا دمی! ترسدد انتهیفکر کردم خ
 یلی... خ دمیبهت نگم ! ترسدد دمیبهت بگم ! ترسدد دمیدوم ... ترسدد یبچه 
س شد ... باو ی... ول میبود نهخو هی! تو ی! تنها بودم... تو تنها بود دمیتر ر کن ن

 ... خواستمیبشه ! نم ینطوریا خواستمینم
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 ساکت بود ! نیامیبن
 
دوسددتم داشددته  گمیمنو ببخش... نم گمیاشددکش را پا  کرد و گفت: نم آنا

...  یو االن درسددت کنم ! نه ... هر وقت تو بخوا زیبذار همه چ گمیباش... نم
هم نباشددده که کال  ینطوریا ی! ول ی... هر وقت تو اماده بود یهر وقت تو بگ

 کنار ! باشه ؟! یبذار تیز زندگمنو ا
 
مادر رهام نیامیبن مادر بچه  یخفه گفت : تو   ونیا تونهینم ی. کسدد یمن ی؛ 

 بده ! رشییتغ ایعوض کنه 
 
 ؟! یبخش یمنو م یعنیزد و گفت:  یلبخند آنا
 
 نه...!-
 

... همانطور که نشسته بود کمرش خم شد ... کشنده تر از  یهمان صندل یرو
صددورتش پرت کرد ! بدون مکث ...  یکه انتظارش را داشددت "نه" را تو یزیچ

اب و بپرسد و نه را بشنود و حس دیایبدون فکر ... انگار اصال خبرش کرده بود ب
 و برود ! دیایکار دستش ب

 
 ! کیفرصت کوچ هی: دیامد و نال رونیاجازه از حلقش ب یب هقش



 
 ! کردینگاهش هم نم گرید یرا نداد .حت جوابش

 
ستش را رو به سوز نییپا ی... کم نیامیساعد بن یسقف زل زد و آنا د ن تر از 
 هم سرد بود... نیامیگذاشت ... دستش سرد بود ! دست بن وکتیانژ یها
 

فه باهمو جبران م خ فت: اشددت  نی! امروز از دورب کنمی! درسددتش م کنمیگ
 ...یکن تیازش شکا یتونیبابا رو گرفتم ! م لمیف یداریسرا

 
 لبش نشست . یرو یفیخف زخندپو
 
شکا یحت - شهادت بدم ! از پدرم  ضرم  ص تیحا سال  ی غهیکن ... از  چهار 
بشه هان  تینشر بده ... بذار رد صالح شویبند و بار یاستفاده کن ... ب ششیپ

 ... یتونیم ای؟! 
 
 کالمش لب زد: بس کن ! انیم
 
ال س ی... حت ندهی... تا ماه ا ستینکن ! االن حالت خوب ن ینطوریا نیامیبن-
سر زندگ خوامیبخاطر رهام ! م نیامی... بن ندهیا ست  میبرگردم  ... من هنوزم دو

 کنم ! یباهات زندگ خوامیدارم ... هنوزم م
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 شد . شتریب پوزخندش

 
 بود ... کشان کشان لیمتما نیبه زم شیبلند شد ، شانه ها شیسخت از جا آنا

 آمد : شیکه صدا خودش را به سمت در رساند
 
 !؟یکورتاژ کرد-
 
 . ستادیا

 
زحمت گردن خشدکش را به سدمتش چرخاند و گفت: هنوز انقدر سدنگدل  به

نکردم ! فکر کردم اگر چشماش  ینشدم ! هنوز انقدر پست نشدم... خواستم ول
 تو و رهام باشه ... هیشب
 

 را پا  کرد وگفت: شیو اشکها دیصورتش کش یرا رو دستش
 
ش صورت یفرو کرد و رو نیامیبن یپنجه ها یقدم جلو رفت و دستش را ال کی

 ! میزنیخم شد و گفت : خوب شو ... بعد باهم حرف م
 

 کرده بود. اخم
 



 تفاوت نبود . یب گرید حداقل
 

ح*ا*م*ل*ه ام قرصامو  دمیفهم یرا پر کرد و گفت : فقط وقت شیچشمها اشک
 قطع نکردم !

 
 بود ! بعدشم ... کیکوچ یلیبود ! خ کی: کوچدینال
 
 .دیچک نیامیبن یچانه  یقطره اشکش رو کی

 
ندار گهید کردمیم الیخودمم سددخت بود ! خ یبرا- منو  گهی... دیدوسددتم 

 کردم ... شتری! فقط قرصامو ب یخواینم
 

 ... نیامی... ! ببخش... ببخشم بن نی: هم دیلرز شیلبها
 

زد و گفت: ببخش ... ببخش و زود  یرا ب*و*سدده ا شیلبها یشددد و رو خم
شو همون بن شو ! ب سه  یسابق ... همون نیامیخوب  شت ! منو وا ستم دا که دو

 ! کردی... حالمو خوب م خواستیخودم م
 

شتش ش نیامیصورت بن یرا رو انگ شکش را باال دیک کرده  سیلبش را خ ی. ا
 ! یخشبیاگر منو نم یبود را با سر انگشت پاکش کرد و گفت : خوب شو ! حت
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 انداخت ... رونیگفت و پا تند کرد و خودش را اتاق ب یخداحافظ

 
 نشست ... همان پشت در ... نیزم یپشت در رو همان

 
 ...! نیامیبا تخت بن یدر چوب کیو  یچند کاش یفاصله  با
 

 پشت در ... همان
 
دد وقت قرار نبود ببخشد و برگر چیشوهر سابقش که ه یچند قدم فاصله برا با

 زار زد !
 
 و اواره شدنش زار زد ! النیو یخودش ... برا یبرا
 
 ، رها بود . دیچسب شیاب به لبها وانیل کی

 
 ! یاروم بش کمیبخور  نویپس بزند که رها با تشر گفت : حداقل ا خواست

 
 نزد. یحرف آنا
 



ه خوب یلیه حالش خخودش گفت ک تییبا ارامش گفت: حالش خوبه ! دا رها
! 

 
 محلش نگذاشت . آنا
 

 شده ! یبهم گفته چ یرعلیاضافه کرد : ام رها
 
 نگاهش کرد. آنا
 

 شیحرف گذشددته رو پ ایتو رو مقصددر بدونم  خوامیخونسددرد گفت: من نم رها
شتباه م شم ... هممون ا سعمیکنیبک ستش کن میکنیم ی... هممون  تهش  !میدر

 ! لنگهیکار باز م یجا هیهم 
 
رد باز ک تییسکویب یصورتش کنار زد ورها بسته ا یمزاحم را از رو یموها انا

. 
 
 دهانش گذاشت . یرا تو یکی

 
 !؟یینجایا شبی: از ددینگاهش کرد ، با لبخند تعارفش کرد آنا پرس آنا
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 ؟! ادیم یک شیگفت و آنا لب زد: جواب ازما یاوهوم رها
 
 ! گهیبود را قورت داد و گفت: حدودا ده روز د دهیجو یهرچ یسخت به
 
 نمونده ! یزیپس چ-
 

صفه ب رها شت کرد و آنا نگاهش  یکه گاز زده بود را تو یتییسکوین ستش م د
 کرد .

 
 لب زد: یمکث و تعلل کوتاه با
 
 ... شیاگر جواب ازما-
 

بهش فکر کنم !  خوامیجمله اش را تمام کند ، رها خسددته گفت : نم نگذاشددت
طابق داره ... من برادرمو پ ینشددون با هم بر دایها ت  شیپ میکردم ... قراره 

 مادرم...
 
 خشک گفت: کجا ؟! آنا
 

خودم برم تا  دی... ! البته اول با هیزد و جواب داد : ترک یبرق شیچشددمها رها
مان رو جور کنم . تو ما مات سددفر  قد مد هیترک یم ... فکر کنم  میببن گرویه



عوض کنه ...  شددویلیفام تونهیخوب باشدده ! تا بعد هم اگر خواسددت م یلیخ
 ! میبراش دعوت نامه بفرست میتونیراحت م ینجوریا

 
 یمهاجرت کن یتو هم دوسددت دار دونمیانا گره خورد و رها گفت : م یابروها

! 
 
 برنامم لندن نبود !-
 

 ! ستین یداد و گفت: شهر بد هیتک واریپس سرش را به د رها
 
 ! ریدلگ کممی...  هیبارون کمیشد و گفت :  رهیخ شیبه روبه رو ناا

 
 شمال بودم ! یاوهوم . بچه بودم عاشق بارون ها-
 
 شمال نرفتم ... ادینگاهش کرد و گفت : ز انا
 
 عموم ! ی! با خانواده  النیسمت گ شتریب-
 
 عاشق چالوسه ! نیامیبن-
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 ؟! پس مازندران و دوست داره ! یزد و گفت: جد یلبخند رها
 
 ... ! شدیاش هم مثل ما م قهیسل شدیو رها لب زد: با ما بزرگ م دیکش یاه آنا
 
 ساکت بود. انا
 

 ... نگران نباش ! شهیآنا گذاشت و گفت: حالش خوب م یزانو یرا رو دستش
 
 که منو نخواد ! نمینگران ا شتریب-
 
 باهاش حرف بزنم! تونمیم یبخوا-
 
 شد ... رهیخ شیبه چشمها میستقم انا
 
 شده بود واسطه ! امدهین بهیغر کی

 
ست سرش خال خوا شمها یتوپ پرش را  شباهتش اجازه  یلعنت یکند اما چ و 

 داد . ینم
 

 ؟! یگیم ی: بهش چدیپرس خفه
 



 ! کردمیکار و م نیتو بودم هم یمنم اگر جا گمیزد و گفت : م یلبخند رها
 
 یوندیکش امد و گفت: البته منم که م شددترینگاهش کرد و رها لبخندش ب انا
 ندارم ! یعقل درست و حساب یلیخ
 
 ... دیخند انا
 

 بهتر باشه ! ینگ یچیو آنا گفت: فکر کنم بهش ه دیهم از خنده اش خند رها
 

 ! میا وونهیبدتر فکر کنه جفتمون د ترسمیتکان داد و گفت: اره ... م یسر
 
دهانش گذاشددت و گفت :  یرا تو تشییسددکویب یو رها نصددفه  دیخندباز  آنا

 پسرت . من هستم ! شیپ یبهتره بر
 
 ! یخسته ا-
 

 امد و گفت: نه خوبم ... ! یکش و قوس رها
 
 ! گردمیو برم زنمیبه رهام م یسر هیبلند شد و گفت :  شیاز جا آنا
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 زد و آنا خواست برود که ماند ... یجان یلبخند ب رها
 

 ! ممنون ! نیبابت ا یو گفت: مرس دیبه شالش کش یدست
 

ش رهیخ شیبه چشمها میمستق رها شت . ببخ  یلیخ دیشد و گفت: قابل تو ندا
 ! زهیو ناچ کیکوچ

 
 رها زنگ زد . تلفن

 
 " سالم مسعود "گفتن رها زمزمه کرد : انیلب م ریز آنا
 
 ممنون. خداحافظ ...-
 
ان خ یبه سمت اسانسور پا تند کرد . رهام تا االن حتما سر خاتون و مصطف و
 نق زده بود ! یکل چارهیب

 
 در بود. یجلو هنوز

 
 بابا جان ؟! یداخل ؟! خوب یایخان جلو رفت و گفت: چرا نم یمصطف

 
 ؟! دیتکان داد وگفت: ممنون شما خوب یسر آنا



 
ن م رتیغ ی... چه خبرا ؟! از پسددر بیخان با خنده گفت: زنده باشدد یمصددطف

شب یخبر اورد صفه  شو ن  ستیهم ازش ن یخبر چیول کرده ه یکه مهمون ها
 ؟!
 
 : بابام اومده بابام اومد ... زدیرهام که داد م یدو یصدا با
 

 به داخل خانه جمع شد . حواسش
 

 فتگینم نیامیکه چه خبر شددده ، حتما به بن شدددیخان خبردار م یمصددطف اگر
 ! رتیغ یب

 
 دهانش را قورت داد... اب

 
 و داد زد : بابا ... دیرا پوش شیها ییدم پا رهام

 
 ! ییآنا با اخم گفت: اه تو دنیبا د و
 

 ؟! ومدیلک کنان جلو امد و گفت: چرا بابام ن لک
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 خان غر زد: سالمت کو بابا جون ؟! یمصطف
 
 !ومد؟یسالم ... چرا بابام ن-
 
 ...ادشیو گفت: م دیبه صورتش کش یدست آنا
 

 شده بابا جون ؟! ی: طوردیبه صورت آنا انداخت و پرس یخان نگاه یمصطف
 

، لب زد: بعدا باهاتون  دیخاتون را که د ی هی... سدددا دیکشدد یقینفس عم آنا
 .زنمیحرف م

 
 یو گفت: خوش اومد دیرا ب*و*سدد شیرفت و سددالم داد. خاتون رو جلو

دل نگرانشم . اخه چه کار  شبی؟! از د دیکجاست ؟! باهم اومد نیامیمادر. بن
 اومد که مجبور شد همونطور بره ! شیپ یا یفور

 
 هی!  ییخان با اخم و تخم گفت : البد باز رفته دنبال اون اخبار کذا یمصددطف

شته ! م نیاز ا میمدت گفت ست بردا سره  نمیبیکاراش د ه هزار سر دار هینه ... پ
 سودا !

 
بزنه ! بخدا من مردم وزنده  دیزنگ نبا هیزدو خاتون گفت: خب  یلبخند آنا

 شدم !



 
س ینگاه صورت انا انداخت و پر ؟!چرا انقدر  تهی؟! طور ی: مادر تو خوب دیبه 

 ؟! چرا چشمات قرمزه ؟! یناراحت
 

 امروز ! میبخر یاسباب باز میغر زد: بابام قول داده بود بر رهام
 
 ! یبخر یه ببرمت اسباب بازبا ارامش گفت: منو فرستاد آنا
 

 زد و گفت: واقعا ؟! یبرق شیچشمها
 
 داده امشب در خدمت تو باشم رهام ! تیمعلومه ... بهم مامور-
 

 با ذوق گفت : اخ جون ... رهام
 

 را کنار زد و با دو وارد خانه شد . خاتون
 

 . کردیخان مشکو  نگاهش م یمصطف
 

نا ما آ خدا بفر فت: تو رو  عارف گ یبا ت  برمشی. مشددمیتو ... مزاحمتون نم دی
 خودم باشه . شیامشب پ

http://www.roman4u.ir/


 
ند خاتون فت: تو مزاحم یلبخ باشددده از ای؟ تو مراحم یزد و گ تا   نی... 

...  هست تای... نه ب میی؟! امشبم تنها یشام و با ما باش یخوایمزاحمت ها . نم
 ! می... خودمون نیامینه بن

 
 کرد تا داخل یتعارف تکه پاره کردن ، باالخره خاتون را راضدد یبعد از کل انا

 خانه برود .
 
 را بپوشد . شیسمت در راه افتاد و منتظر بود رهام کفشها به
 

صطف ض یم بونه ش یچه کار واجب نیامی؟! بن هیچ هیخان نگران گفت: دخترم ق
 به ما زده ! یوقت نه خبر بچه اشو گرفته نه زنگ نیداشته ؟! که تا ا

 
 ... ایبهتون بگم  دیبا دونمیبه زور لب زد: نم آنا
 

 ... ختیر یخان دلش هر یمصطف
 
 یشدده ! براب یبسددتر مارسددتانیب میکرد شی. راضدد دیتند گفت: نگران نباشدد انا

 قلبش.
 



صطف شمها یم شد و آنا توج شیخان چ شب تولد هم ...  هیگرد  کرد : همون 
 سددتانماریب میبابام که اومد ... رفت گهیحال ندار بود ... د کمیبگم ...  یچطور

! 
 

 .کردینگاهش م زیخان ت یمصطف
 
 برم ... سر رفتن من حالش خواستمیمن بود ! م ریکالفه گفت: همه اش تقص آنا

که خاتون حالش بد نشدده ! فکر کنم  یکار و گرفتار میگفت ینطوریبد شددد ! ا
 گفته بود ... ! ییزهایچ هی یبه اقا مرتض یرعلیام
 

 مامان من حاضر شدم ... میبا دو خودش را رساند و گفت: بر رهام
 

؟! چرا همون  مارسددتانیو گفت: کدوم ب دیکشدد یخان نفس کالفه ا یمصددطف
 ؟! یبهم خبر نداد شبید
 
 حالش خوبه .-
 
 !ش؟یدید-
 
 بله . خوبه .-
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 حالش بده ؟! یتند گفت: ک رهام

 
س ش یک . االنم وقت مالقات دیجوابش را نداد و آنا به زحمت گفت: نگران نبا

 دنبالتون ... فقط اقاجون ! امیباشه فردا خودم م ستین
 

 گفت: جانم بابا جان ؟! جیخان از فکر درامد و گ یمصطف
 
 یترخاله اش با دخ هیحواستون بهش باشه ! فکر کنم قض شتریب کمی...  ایبرد-
جد یرعلیام ته نم رهیم شیپ یجد یداره  ر فک یکنم ! ول شددویچغل خوامی! الب

 کردم بهتون بگم !
 

 یهوا سددر تکان داد و گفت: باشدده بابا جون . خوب کرد یخان ب یمصددطف
 ؟! یدی... فقط تو بازم بهم خبر م کنمیدرستش م نوی... خودم ایگفت

 
 .دی. نگران نباش مارستانیب برمتونیم امیبله فردا صبح خودم م-
 

 ؟! یشد ضیباز مر ی! مصطفمارستان؟یارام گفت: چرا ب رهام
 

خوش بگذره بابا  دیوگفت: بر دیخان خم شددد و سددرش را ب*و*سدد یمصددطف
 جون .



 
 خان هول شد و صدا زد: آنا جان ؟! یرفت ، مصطف رونیکه از در ب انا
 
 سر شانه نگاهش کرد . از
 

هنوزم  تسددین نیامی: نکنه حاال که بندیخان با تته پته و نگران پرسدد یمصددطف
 ... یبخوا

 
 ! شیببر یخوایرا عوض کرد و لب زد: نکنه م حرفش

 
 جا ! نیهم ارمشیم گهیقاطع گفت : معلومه که نه ... اصال دو ساعت د آنا
 

 ...ارشیخان گنگ گفت: اره .. اره ب یمصطف
 
و بگم والله ... ت ی. چ هیباز تند اصددالحش کرد و گفت: نه بابا جون چه حرف و

 حالش خوبه ؟! یمطمئن
 
ستش را رو انا صطف ید شت و گفت: خ یارنج م شه  التونیخان گذا راحت با

با ام بت رهام هم اگر نگران هسددت دیحرف بزن یرعلی...  با  نیخوایم دی. از
 ! دیایخودتون هم باهامون ب
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تو رو خدا ... با خاتون جون  نیایبا اصددرار گفت: اره بابا جون شددما هم ب رهام

 ...میبر نایا
 

... خوش دیخان سددرش را به عالمت نه تکان داد و گفت: شددما بر یمصددطف
 بگذره .

 
 ! گردونمیبرش م گهیمحکم گفت: دو ساعت د آنا
 

.  دیحرف و نزن بابا جون ! خوش باشدد نیخان شددرمنده گفت: ا یمصددطف
 خداحافظ.

 
 رهام باز کرد . یو درب عقب را برا دیکش یاه انا
 

 یاو اعتماد ندارد ، بدتر از خوره جانش را مهم به  نیامیپدر بن یحت نکهیا فکر
 خورد !

 
 و سوم : ستیب فصل

 
****************************** 

 



! ... معلومه که منم  خرمیهم م زهیخب ! چشددم من برات جا یلیباشدده ... خ-
 ! میدیرو ند گهیدلم برات تنگ شده ! حتما ... اره پنج روزه که همد

 
 ! دیخندیم زیر زیبه رها افتاد که ر نگاهش

 
سددواالتشددون جواب  یباهوش ! به همه  تانیکاپ نیکرد و جواب داد: افر یاخم
 ؟! یداد
 

! ... باشدده ... چشددم ... از ه؟ی: لباس فرمت چه رنگدیو پرسدد دیکشدد یهوم
شت تیمامور شتم حتما برات کوله پ ستر یبرگ س فرمت که به لبا خرمیم یخاک

ش ادیب شه ... رهام  سرم... با شه پ سر خوب طنتی! با شه ؟! پ ... نه  باش ینکن با
 باهات ندارم . مراقب خودت باش .خداحافظ. یکار

 
 .دیکش یرا قطع کرد و نفس بلند یگوش

 
صدا رها سرت عیبود ! چقدر مط یعال یو گفت : وا دیبلند خند یبا   نیامینب یپ

 اصال انتظارشو نداشتم !
 

 کردیسکوت چپ چپ نگاهش م در
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درمورد رهام  دینبا دمیجور کردو گفت: باشدده باشدده فهمخودش را جمع و  رها
 کنم ! باالخره ثبت نام کرد ؟! یباهات شوخ

 
 اره . با مادرش رفتن ثبت نام کردن !-
 

 نیبه جمع محصددل طونیمحصددل شدد هی!  کیزد و گفت: پس تبر یلبخند رها
 اضافه شد !

 
 : جات ناراحته ؟!دیداد و رها جلو رفت و پرس هیرا به بالش تک سرش

 
 راحت ترم . نجاینه خوبم . ا-
 

ست و گفت :  یلبه  رها ش و  هشیبهت بزنم ... نه و نم خوامیم یحرف هیتخت ن
شو نزن و کال هرگونه فعل منف ! از االن دارم  رمیپذ یرو نم یامکان نداره و حرف

 جوابش باشه چشمه ! گمیبهت م
 
 کرد. کینگاهش را بار نیامیبن
 

ستش ر رها شتد سر گذا شت  سخت پ با امروز  یا گرفت و گفت: چهار روز 
ش شهیم صر قراره مرخص ب سفارش  یپنج روز... ع ... دکتر حکمت هم تمام 

فت کن سدددتیالزم رو بهم کرده ! قرارم ن یها خال هم  ی... از طرف یبا من م



 یچقدر براش سددمه ... کل یدونیم نهیحال بب نیخدا تو رو با ا یخاتون بنده 
ر ماجرا باخب ینفهمه اخرم پدرت از ته و تو یچیه یشکیه میو کشتخودمون ر

ش یهم که بنده  تایشد ! ب سر وروجک و   یخونه  یداره ! بر طونیخدا دو تا پ
شه ... رهامم که کوچولوئه  شتیانا پ یدیخودت ... اوال که خودت اجازه نم با

تتیتا بب باال م ن که  یرعلی! امرهیاز سددر و کولت   ینوزاد داره ! ک خودشهم 
 از تو مراقبت کنه ؟! خوادیم
 
 یجا رو دار هیکه رها اجازه ندادو گفت : فقط  دیبگو یزیخواسددت چ نیامیبن

 ایپدرم ...  یخونه  ایمن ...  یخونه  گمی... اونجا هم خونه است ! نم یایکه ب
ست که چهار روز تو  هیپدرت ! یخونه  ست . اون خونه اونقدر بزرگ ه خونه ا

دارم که چهار روز از تو مراقبت کنم  هی... ! انقدرم توان وبن یتوش استراحت کن
نه و  هگیسددابق ! خب ؟! د نیامیهمون بن یو بشدد یدوباره سددرپا بشدد یکه بتون

 که نون توش باشه نگو ! ینگو ... کال حرف تونمیو نم خوامیو نم شهینم
 

 نگو ! یچیرا باز کرد و رها تشر زد: اصال ه دهانش
 
 هی یگفت : حاال خواسددت یشددینما یرا بسددت و رها با اخم شیلبها نیامیبن

 کوچولو اظهار نظر کن !
 
 ! هفت روزه ! ستیزد وگفت: چهار روز استراحت ن یشخندین نیامیبن
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 . دیدبلند خن یسرش را عقب داد و با صدا رها

 
سهله ... تو بگو هفت ماه... بگو هفت  شیخنده ها انیم گفت : هفت روز که 

 ! کنمیسال... بگو هفتاد سال من ازت مراقبت م
 
گفت:  یزد و درب اتاق باز شددد ، دکتر حکمت با نگاه متعجب یلبخند نیامیبن

 به خنده ! شهیبه به ... هم
 

 ضی. مر دیگفت: سالمت باش یدیتخت بلند شد و با خسته نباش یاز لبه  رها
 ما چطوره ؟!

 
چهار نفر مثل شددما  هیو گفت:  کردیو رو م ریکه پرونده را ز ینیح حکمت

 ! شهیمراقب و نگران و خندان دور و برش باشن بهترم م
 
 ! یمرخصم کن ستیحوصله گفت: قرار ن یب نیامیبن
 

مت چاق  لیبا اخم جواب داد : عزرائ حک هاش  با قا  فا هنوز پشدددت دره ! ات
 ! دیپرسیهم کردم ! حالتو ازم م یسالمت

 
 لب گفت: دور از جون ! ریزد و رها ز یشخندین نیامیبن



 
ص حکمت شته بود که  تهیگفت: واقع یحر ...دو روز اول که خودم ترس برم دا

که اومد یبه سددر تو اومده ! از وقت یچ گفتم  روزیو پر روزیتو بخش د یهم 
 یحاال صددبر کنم ... بهت اوانس دادم سددرت غر نزدم ! ول یسددتیاال خوب نح

 !ادی! حداقل صدات در م یاالن خوب
 
 ساکت بود . نیامیبن
 

 تیادم به درمانت برس به وضددع سددالمت یغر زد : گفتم مثل بچه  حکمت
 ! حاال هم بکش ... یبرس... گوش نداد

 
 جا به جا شود ؛ حکمت کمکش کرد . یکرد کم یسع

 
. 

 
 جا به جا شود ؛ حکمت کمکش کرد . یکرد کم یسع

 
نداد و خودش را باال کشدد نیامیکه بن دیایخواسدددت جلو ب رها با  دیاجازه  و 

ستمیگفت: اگر م یصورت مچاله ا  منو یمجربت قراره دنده ها ریکادر غ دون
 ! کردمیم یفکر بهتر هیبکشنن حتما 

http://www.roman4u.ir/


 
سر من یو حکمت کالفه گفت : تو جا دیخندارام  رها  نیتو ا خوادی. دلم نم یپ

 ! بعدش دمیهفته هم بهت فرجه م کی...  ی! مرخص که شددد نمتیبب طیشددرا
 ! تونیسر زندگ دیگردیبرم یریگیدست آنا روم

 
 رمیرو بگ گهیزن د هیشددد و گفت: دسددت  رهیبه حکمت خ میمسددتق نیامیبن

 دکتر ؟! یشیناراحت م
 

 جا خورد. حکمت
 

 . دیخنده اش ماس رها
 
 رگرده !ب ستیفکر برگشت و ننداز تو سر آنا ! قرار ن نیگفت : ا یجد نیامیبن
 

زد و گفت: حاال اونش به خودتون مربوطه . منظور  یتصددنع یلبخند حکمت
 که ... نهیمن ا

 
فت: منظورتون رو متوجه هسددتم . خ نیامیبن حت د التونیخشدددک گ  گهیرا

 ! ننیرو اموزش بب ایمن اح یرو مارستانتونیبکادر  ذارمینم
 

 ... یو گفت: دوست داشتم امشبم بمون دیخند حکمت



 
 زحمت دادم ! ادی. چهار شب و پنج روز ز هیکاف-
 

دم خو ینگهت دارم ! ول تونمیبخوام م یدونیو گفت: م دیکشدد یپوف حکمت
با ادم کنمیحس م به !   سدددتین زیجا نیاز ا شیتو ب ی هیبا روح یحالت خو

 ! یبمون نجایا
 
 خوبه ... !-
 

 شما ؟! شیپ ادیبه رها انداخت و گفت: قرار شده ب ینگاه حکمت
 

 را بست . نیامیدهان بن ییقاطع و رسا یو با بله  دیکش یهوم رها
 
ن . رفتار ک ینطوریتکان داد و حکمت با خنده گفت : باهاش هم یسر نیامیبن

ساله زورمون بهش نرس شت نه  سش بر یتونیشما م مینیبب دهیما که ه  یایباز پ
 نه ! ای

 
 راحت . قلقش دست خودمه ! التونیو گفت : صد در صد خ دیخند رها

 
 اخم کرده بود. نیامیرفت و بن رونیاز اتاق ب یبا لبخند کوتاه حکمت
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ف کرد صا شیرا که کج شده بود برا مارستانیب یمردانه  یاب راهنیپ ی قهی رها

 شده ؟! ی: چدیو پرس
 
 انجام داده ؟! یمنو ک صیترخ یکارا-
 

باهاش حسداب  ی... البته حاج مصدطفیرعلیدسدتش را گرفت و گفت: ام رها
 خودم انجام دادم . شمیکتاب کرد. باق

 
 ! یتو زحمت افتاد ومدهیو گفت : ن دیکش یپوف نیامیبن
 

 بگم ؟! یزیچ هی: دیجواب اهسته پرس یجا رهابه
 
 بگو ...-
 

ه ک ی... راسددت گفت یعنیکه آنا رو...  یخواینگاهش کرد و لب زد: واقعا م رها
 جز آنا ؟! یازدواج کن یا گهیبا کس د یخوایم
 
 نگاهش کرد و گفت : آره ! میمستق نیامیبن
 



انها را عقب فرستاد و گفت: تا اخر  شیکالفه از موها نیامیساکت شد و بن رها
 مجرد باشم ! تونمیعمرم که نم

 
 نییتا از تخت پا دیخودش را جلو تر کشدد یبه ارام نیامیکرد و بن یمن و من رها

 . دیایب
 
 مورد ؟! نیدر ا یهست یواقعا جد-
 
 اش داد و گفت : در کدوم مورد ؟! ینیبه ب ینیچ شیاز درد دنده ها نیامیبن
 
 ! گهیزن د هیازدواج مجدد با -
 
م و دکتر حکمت ک یرعلیآنا ؟! ام میتو ت ی: تو هم رفتدیزد و پرسدد یشددخندین

 ؟! یبودن ... تو هم اضافه شد
 

 کردیفرسددتاد و همانطور که کمکش م نیامیبغل بن ریرفت و دسددتش را ز جلو
قلب دوسدددت داره ... چهارشددبه  میگفت: اخه دوسدددت داره ! واقعا از صددم

و برگشددته ت ونیمن ... هر بار اومده مالقاتت با چشددم گر ی. پابه پا نجاسددتیا
من  ینطوری! بعدشددم ا یدیانقدر عذابش م شددهیم دتیعا ی! خب چ اطیح

 ... شهیم شتریوجدانم ب عذاب
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 : چرا عذاب وجدان ؟! دیکرد و پرس زانیرا از تخت او شیپاها یسخت به
 
 ! فتهیروز ب نیبه ا تونیمن باعث شدم زندگ-
 
که مجبورش نکرد- پا یتو  بده ! خودش خواسدددت .   یدرخواسدددت طالق 

 خواسته اش هم بمونه !
 

 هم تمومش کن ! یبحث تکرار نیخسته گفت : ا نیامیسکوت کرد وبن رها
 

نا اورده بود را از کمد ب یا دهیاتو کشدد راهنیپ رها و گفت:  دیکشدد رونیکه آ
 ! گرفتیرو م میهمون تصم دیاون بود شا یجا یهرکس

 
 جوابش را نداد. نیامیبن
 

 ! متیکالفه گفت: گ*ن*ا*ه داره حداقل انقدر قاطع حرف نزن از تصم رها
 
 ساکت بود. نیامیبن
 
 ... ! یاشتباه کرد تیتو هم تو زندگ-
 



 نگفت . یزیچ
 

 !دیبهم بد گهیفرصت د هیلب زد:  رها
 
 
 
 
 

 هم سکوت ! باز
 

ست م شیابروها رها سکوتش که م ی: تو گفتیرا باال داد ... آنا را  فتریال  
 امد ! ینم رونیب یترفند چیبا ه

 
شش انداخت و گفت: من آنا ن یرا رو راهنیحرص پ با که جواب منو  ستمیدو

 باز صدات کنم ! یند
 
و ات دیسددف راهنیپ یبا تعجب نگاهش کرد و رها همانطور که دگمه ها نیامیبن

ه ک واری! با د دهیجواب نم یچیه گمیم یهرچ یگفت: ه کردیرا باز م دهیکشدد
 ! زنمینمحرف 
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تنش را باز کند که  یاب راهنیپ یزد و رها خواسدددت دگمه ها یلبخند نیامیبن
 !؟یکنیم کاریمانع شد وگفت: چ نیامیبن
 

 !؟یمرخص بش یخوایم مارستانیخونسرد گفت: با لباس ب رها
 
 !یمرس دمیخودم انجام م-
 

بشدده  یاخرش قراره چ دونمیو باز گفت: من نم دیرا عقب کشدد شیدسددتها رها
 ! صالح جفتتونه که... کهیکوچ یلی. بچتون هم خدیبچه دار هیشما  ی.ول
 
 .کردینگاهش م شخندیبا ن نیامیبن
 

 !؟یپوش یبا تعجب گفت: خب چرا نم رها
 
 ؟! رونیب یبر یواقعا قصد ندار-
 

 شیکالفه گفت: فکر کنم بهتر باشدده تا جواب ازما نیامیمتوجه نشددد و بن رها
 لباسمو عوض کنم ! دمیضورت قول مبعدا در ح میصبر کن

 
 ! یمعذب باش ادیو گفت : بهت نم دیخند رها

 



 هم لباسمو عوض نکردم! تایب یجلو-
 

و همانطور که به سددمت در رفت ؛ خنده اش را جمع و جور  دیبلندتر خند رها
صدا ص یکرد و با  ست داره ب یدیتو هم فهم یگفت: ول یپر حر  ترشیاون دو

 ! یکنیم تشیاذ یدار
 

 کرد و با تشر گفت: یمکث
 
نه !  گمیم یه هیمسددعود موند دونمی! خود من ... ممیتو خونمون ژنشددو دار-

 !فتمیدفعه بگم نه و بگه باشه خودم به پاش م نیا نیهمچ
 
با خودت  یو رها جد دیخند نیامیبن قل  شدددد و گفت: روش فکر کن! حدا

 ! گمیهت مخواهر بزرگتر ب هیدارم به عنوان  نویفکر کن! ا ییتنها
 
 فعال ! رونیب دییتکان داد وگفت: خواهر بزرگتر بفرما یسر نیامیبن
 

 یهم نبود دهیپوشدد یلیوالله خ وی یسدد یو با طعنه گفت: تو سدد دیخند رها
 ! دمتید
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سمتش پرت کند که رها از اتاق ب نیامیبن ستش را به بالش برد تا به  رفت  رونید
 و درب را پشت سرش بست .

 
. 

 
. 

 
 : جات ناراحته ؟!دیرا نگاه کرد و پرس نیامیرخ بن میراهنما زد و ن رها

 
 نه خوبم !-
 

 بهت بدنگذره ! دمیزد و گفت: قول م یلبخند رها
 
 ! شمیم ادهیجا پ نی! وگرنه هم یبه خودت زحمت بد ستیقرار ن-
 
 کرده ! هیکارا رو فوز ینکردم ... همه  ینه کار-
 

 ارزش یلیمن خ یبرا یموند مارسددتانیب یکه تو نیکرد و گفت: هم نگاهش
 ! هیخونه ام کاف یمنو برسون گمیداشت ! هنوزم م

 



 تیتو عصددبان گهیو با ارامش گفت: به قول آنا که م دیکشدد یقینفس عم رها
به تبع  ادفتیمن م یاتفاق برا نیصدا نشنوم ... صدا نشنوم ! مطمئنم اگر ا یگیم

 ! یکردینم یتو هم کوتاه
 
 لب گفت: دور از جون ! ریز نیامیبن
 

 . دیچسب یم نیامیاز زبان بن دنیزد ... دور از جان شن یلبخند پهن رها
 
شدن چراغ بود  یصدا با سبز  شت رل ، منتظر  تلفن همراه رها ، همانطور که پ

 جواب داد .
 
 بفهمد ! نیامیبود. اجازه نداد بن آنا
 

شد ! خوبه حالش نگران  شیساعت پ کیزد و گفت: آره...  یلبخند مرخص 
ستمیراحت . ادرس رو برات م التینباش ! نه خ شه حتما . نه من خودم  فر ! با

شحال م شتریب ینطوریا شه . خ شمیخو ش التی! ... با سالمت با .  یراحت . 
 خداحافظ.

 
 را قطع کرد . تماس
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 مانده بود. یتا سبز شدن باق هیثان یس هنوز
 
 رابست ورها گفت: آنا بود . شیچشمها نیامیبن
 
 ! دمیزد و گفت: اسمشو د یشخندین نیامیبن
 

ازت  یچیبسددته اش انداخت و گفت: واقعا چرا ه یبه چشددمها ینگاه رها
 ؟! مونهیپنهون نم

 
 ازم پنهون شده ! میرا باز کرد و گفت: کل زندگ شیپلکها

 
.  الیخی... ب هی! چه کار میراجع بهش حرف نزن اینه اصددال ب یتند گفت: وا رها

 ! میگفتیم میداشت ی... چیگفتیم یخب داشت
 
 سبز شد !-
 

 سکوت کرد. نیامیدنده را جا زد و بن رها
 
 .گفتینم یزیشده بود و چ رهیرو به رو خ به
 

 ... یچ دونمینم ی! ول یکنیفکر م یزیچ هیبه  یگفت : دار یبا تعلل رها



 
ن و م یکیحال و روزت باعث نزد نیا نکهیزدرها گفت : به ا یلبخند نیامیبن

 ؟! یکنیآنا شده فکر م
 
 نه !-
 

 که از دست داده ؟! ی! به بچه ا؟یکنجکاو گفت : پس چ رها
 
 نه...-
 
 من نه ؟! یالبد مزاحمت ها-
 
 !کنمیفکر نم یچینه رها نه ! به ه-
 

 .دیامد تند گفت: باشه ببخش یم انهیراست به م نیکه از ال ینیح رها
 
 : حالت خوبه ؟!دیبعد پرس یکم و
 
 جوابش را داد . یکوتاه یحال با اره  نیسوال خسته شده بود . با ا نیا از
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ست که ازت بپرسم ک- مالقات مامان  میقراره با هم بر یانقدر حالت خوب ه
 زودتر برم و ... دی؟! چون من با

 
 ! ارهی! فرصتمم بس کارمیاومد ... من ب شیهر وقت جواب ازما-
 

 انقدر نگران کار نباش ! ندازمیو گفت: اون شرکت و راه م دیخند رها
 
مرداد  لیکنم ؟! اوا یزیاخر ماه برنامه ر یخنده اش را جمع کرد و گفت : برا و

 ... هوم؟ میباش هی؟! که تولدت ترک
 
 گفت: تولدم ؟! چیگ نیامیبن
 

 ؟! یاومد ایخشک گفت: اره ... تو پونزده مرداد به دن رها
 

 رفت؟ ادتیکرد و اضافه کرد :  یاخم
 
 اومد . ادمی!  یاره گفته بود-
 
 یچون کال ادم حراف یحرف بزن یلیچرا فکرت مشغوله ! البته انتظار ندارم خ-

 شده ؟! یطور گمیم یول یستیهم ن
 



 نه !-
 
 همه جواب کوتاه کالفه شده بود ! نیا از
 

 ؟! یکنیکوچه شد وگفت : به آنا فکر م وارد
 
 بگذرد ! زین نی! ا ستیمهم ن-
 

باره  نگیشدددد و درب پارک ادهینزد ، مقابل عمارت پ یحرف رها را باز کرد ، دو
 کیبه پله ها نزد شددیکه م ییپشدت فرمان قرار گرفت و شدورلت کهنه را تا جا

 کرد .
 

باز کرد خواسدددت کمکش کند که  شیشدددد و در را برا ادهیپ نیامیاز بن زودتر
خب!  یلیو گفت: خ دیچپ چپ نگاهش کرد و خودش عقب کشدد نیامیبن

ه ب یل یل یلیخ یزنده شددد یبار مرد هی یشددو... حاال فکر کرد ادهیخودت پ
 ! ذارمیالالت م

 
 ریتو دسددت منو بگ یخوایبسددت و ذوق زده مثل بچه ها گفت: م شیرابرا درب
 !ه؟ینظرت چ فتمیمن ن
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 حواسم به توئه تا خودم ! شتریو گفت: باور کن ب دیکش یپوف نیامیبن
 

 تو ... هوا چقدر گرم شده ! میبر ایبا خنده گفت: حاال ب رها
 
 یکه آنا اماده کرده بود را برداشددت و با خوشدد یعقب ، سدداک یصددندل یرو از

 . شهیخوشحال م نتتیگفت: بابا بب
 

 یخودت خوش اومد یرا گرفت و گفت :به خونه  نیامیرا بست و ارنج بن درب
! 

 
 و از پله ها باال رفت . دیکش یقینفس عم نیامیبن
 

. به خدا رها  دیاقا . صددفا اورد دیبا اسددپند جلو امد و گفت : خوش اومد هیفوز
 به سرتون اومده ... یخانم برام گفت چ

 
چرخاند ب نیامیسددر بن یباال کردیم یکه اسددپند را سددع ینیگرفت و ح بغضددش

 خم شو ... کمیشما رو چشم زده ... پسرم  یکور بشه هرک یگفت : اله
 

ست شد  خوا شار امد و اخش بلند  شود که به دنده اش ف به احترام حرفش خم 
... 
 



 خانم تو رو خدا ول کن ! هیبا تشر گفت : فوز رها
 
 ؟! یشد ینگران گفت: چ نیامیرو به بن و
 

ند دود شددد پسددرم ؟! بخدا اسددپ یخدا مرگم بده ... چ یبا هول گفت: وا هیفوز
 کردم براش...

 
.  دیاز شما . لطف کرد یبه زور صاف شد و گفت: خوبم خوبم . مرس نیامیبن

 .دیسالمت باش
 

 شددهیهم یچشددمش را پا  کرد وگفت : اله یاشددک گوشدده  یبا روسددر هیفوز
 تنتون سالمت باشه ... !

 
 ای... ب نیبشدد کمی ایگذاشددت و گفت : ب نیامیبن یدسددتش را پشددت شددانه  رها

خودت  یخونه  یرفتیازت استقبال شد .. حاال فکرشو بکن م ینطوریا ومدهین
 ؟! شدیم یچ یدونی... مرفتیرهام از سر و کولت باال م

 
 ؟! شدیم یمبل نشست و خسته گفت: چ یرو نیامیبن
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رها حق  یاو یگفتیم دی... بایدیپرسددیم نویا دینبا گهیو گفت : نه د دیخند رها
 با توئه!

 
ق با رها ح یلحنش مردانه گفت: وا دیبا تقل نیامینشددسددت و بن شیرو به رو و

 توئه!
 

 کرد . شیتماشا نهیزد دست به س یلبخند رها
 
که  ستمیشد و رها با ارامش گفت: خوشحال ن رهیبه صورتش خ میمستق نیامیبن
 ... یینجایخوشحالم ا یبوده ! ول تیماریو ب ی... ناراحت نجایاومدنت ا لیدل
 

 یشددانیبلند شددد و پ شیچشددمش دوباره پر شددود که زود از جا مانده بود کم
 ! یینجایخوشحالم ا ادیز یلیو گفت : خ دیرا ب*و*س نیامیبن
 
 بابا کجاست؟ هیبلند گفت : فوز و
 
 باالست خانم.-
 

 اماده است ؟! نیامیو گفت: اتاق بن دیکش نییشالش را از سرش پا رها
 
 و امده کردم براشون ! نییهمان اشپزخانه جواب داد : بله خانم. اتاق پا از



 
 نتتیبتا شددام . بابا هم ب یاسددتراحت کن یگفت : بهتره تو بر نیامیرو به بن رها

 . رهیگیمختو ناجور به کار م
 
 هنوز نشسته بود . نیامیبن
 

 ؟! نیامیبن یبا اخم گفت : تو هنوز معذب رها
 
جا اون ایتو ب یدوسددت دار یلیخودم راحت تر باشددم ! خ یفکر کنم تو خونه -

... 
 

 تیاگر اذ میحاال امشدددب و بگذرون ی... ول امیو گفت : اون که م دیخند رها
 ! ییشما ! من و تو و آنا ! سه تا یخونه  میریباشه با هم م یبود

 
شمک و شر وادارش کرد به اتاق برود  نیامیبه اخم بن یچ زد و باالخره با زور و ت

 تخت دراز بکشد . یو رو
 

کارا مناسدددب سددن  نیغر زد: ا نیامیمرتب کرد و بن شیبچه ها پتو را برا مثل
 رهامه نه من !
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 یبود وفشار م نیسنگ شیاش قالب کرد ؛ وزن دستها نهیس یرا رو شیدستها
 تخت نییکه پا ینیرا گذاشددت و رها ححرکت دو طرف بدنش انها  یاورد ... ب

 گفت: کردیرا مرتب م
 
نداره  یفرق چیچه مرد چه زن ... با بچه ه شهیم ضیبه قول مامانم هر کس مر-
! 

 
 ! هیجالب یدئولوژیرا بست و گفت: ا شیچشمها نیامیبن
 

 ! یشیاش م فتهیش شینیو گفت: خودشم جالبه ... بب دیخند رها
 

 نزد . یحرف
 

شده بود که بن یکمرش را خم کرد . رو رها شمها نیامیصورتش دوال  ا ر شیچ
 . دیعقب کش یفیخف غیباز کرد و رها با ج یناگهان

 
ند نیامیبن عا تو د دیخ فت : واق نهیو رها گ نا م یا وو فتی! آ  یادم وم هوی گ

 ... یترسون
 
 گفته ؟! یاز من چ گهیانا د-
 



صم نی... تو ا زایچ یلیخ- شب باهم  ه ک یزیاز چ شتری! ب میشد یمیچهار 
 که الزم داشتم از تو بهم گفته ! یانتظار داشتم ! هر چ

 
شم؟!  یام ؟! گفته راحت نم یا نهیبا اخم گفت : گفته ک نیامیبن ازم برات  ایبخ
 دلقک احمق ساخته ؟! هی

 
روم نداره  یریگفت : انقدر از آنا حرف نزن رها ! تاث نیامیبه تته پته افتاد و بن رها

بابت ا بذار  نت هم  به خودم  زیاز روز اول همه چ دیبا نکهی! عذاب وجدا و 
قا یگفتیم با  باز مینه  نداز زیجلو و همه چ یایب یباشدددک   نکهیگردن ا یو ب

 یرچو ه یذاشتیم کیکوچ امیپ هی یبود اری، اون موقع که هوش ینبود اریهوش
 تو نداره ! یبه تلفن ها یربط چیآنا ه می! تصم یگفتیم یخواستیم
 

 . استراحت کن ! خوامینشو . معذرت م یتند گفت: باشه باشه. عصبان رها
 
 رفت . رونیبزند ، از اتاق ب یگریاجازه بدهد حرف د نکهیقبل از ا و
 

 هیظاهر شدددد و گفت : رها خانم  شیخانم نگران جلو هیرا که بسدددت فوز در
 داشتم ! یعرض هیمن  دیایلحظه ب
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خانم وارد اشددپزخانه شددد ،  هیفاصددله گرفت و فوز نیامیاخم از اتاق بن با رها
 شده؟! یو گفت : چ دیرا عقب کش ینشست و رها صندل زیباهول پشت م

 
صال  هیفوز شاهده من ا شرمندتونم... خدا  خانم نگران گفت: خانم بخدا من 
 ! شهیم ینطوریا دونستمینم
 

 شده ؟! یمات گفت : چ رها
 

ص یخانم با ناله گفت: بخدا خانم من ب هیفوز شم من رمیتق ... تو رو خدا از چ
 خبرم ! ی! خدا منو مرگ بده ... بخدا من از همه جا ب دینینب
 

 ؟! یسکته ام بد یخوایم ایشده  یچ یگینشست و گفت: م یصندل یرو رها
 

 دیصدداحبم نچرخ یزبون ب نیچرا ا دونمیخانم با بغض گفت: بخدا نم هیفوز
 دروغ بگم ...

 
 منتظر بود . رها

 
شدود  رشیدسدتگ یزیتا چ کردینگاه م هیدلهره به صدورت پر از عز و جز فوز با

 جمله ! ... کیاز  غی... اما در
 



گفت: خانم تو رو خدا منو ببخش ! رها خانم ...  شیناله ها انیخانم م هیفوز
 بند و اب دادم ! ینطوریچرا ا دونمیمن بخدا اصال نم

 
 شده ؟! یچ یالفه گفت: اخه چه بندک رها

 
 شده اقا ؟! یبه پشت سر رها نگاه کرد و گفت: چ هیفوز

 
 ... نیامیبا هول گفت: بن رها

 
 ؟یخوایم یو گفت: جونم بابا چ دیکش ینفس راحت مساریت دنید با
 
 خداحافظ. رمیلب گفت: دارم م ریز مساریت

 
 رفت. منیبه سمت نش و
 

 یکنیجون به لبم م یشددده ! دار یگفت :بگو چ هیو رو به فوز دیکشدد یپوف رها
 !هیخاله فوز

 
 با من و من گفت: تو رو خدا خانم منو ببخش... من بخدا شرمندتم ! هیفوز
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شت کرد وفوز رها شما نبود هیم شهریارام گفت:  زنگ زد  اری... دم ظهر... اقا 
هم برگشددتم  یخبر از همه چ ی، حال احوال... سددراغ شددما رو گرفت . من ب

شددما اقا  کنمی... منم خونه موندم دارم جمع وجور میمارسددتانیگفتم شددما ب
ها ! ا نوی! خانم ا نجایا یاریرو ب نیامیبن که  دادیداد و ب قانگفتم... سددوختم 

ش ش دیببخ س ی... غلط کرده و هرچنیامیدور از جون اقا بن دیببخ ت دلش خوا
 جوون بنده خدا کرد ! نینثار ا

 
 ؟! یچ یعنیوا رفت و گفت:  یصندل یرو رها

 
ص یگفت : بخدا من ب هیخانم با گر هیفوز ستیخانم... من چه م رمیتق اقا  مدون

 نیبه دهنش گفت... به ا دیرسدد ی... هرچشددهیم یعصددبان ینطوریا اریشددهر
مده پول کرده ... او خودی... که ب نیو نفر نیجوون شاخ شمشاد هزار جور توه

 ذارمیرو حرفاش نم خداو باال بکشه و جا رو باالبکشه ... کالهبرداره ... خانم ب
تلفن گفتن ... من نصف  نصف دارم حرف  یپا نهایها ... خدا شاهده بدتر از ا

 رها خانم ! دونستمینداشتم... من چه م ری! خدا به سر شاهده من تقص زنمیم
 
پسر شرمنده  نیا یو گفت: بخدا از رو دیکش شیچشمها یاش را رو یروسر و

 خانم ! شرمندم... اهی... مودبه ... بخدا روم س نهیام! هرچقدر اقاست ... مت
 

 .دیکش یقینفس عم رها
 



 دانست . یرا م شیدرمان عمو یب درد
 

سرزنش کند بابت ا هیفوز ست  ست ز نکهیرا خوا د ! دهانش را نگه دار پینتوان
 نگفت. یزیاما چ

 
 ! شدیشماتت م دیا از صبح به جان خانه افتاده بود و حاال باخد ی بنده

 
 خودش مسلط شد . به
 

ستش ست فوز یرا رو د صه نخور . طور هید شت وگفت: غ شده که ...  یگذا ن
ستت در رفته همه چ الیشده ! خ یحاال فکر کردم چ رو به مامانم  یکردم از د

 ! یگفت
 

 ! فتمگیم اریبه اقا شهر دیخانم با بغض گفت: خانم بخدا شرمندم ! نبا هیفوز
 
ما یبیع- بذار جواب از قت جرات م نمی... ببادیب شینداره !  نهیاون و  به ک
به رهام انیامیبن به برادرم ...  نه  نی...  ها رو بز  ریاالن درگ فینه ! ح ایحرف
مهمتره ... وگرنه  یزیکه سددالمت و ارامشددش واسددم از هرچ فی... حنمیامیبن

 . صبر کن ! هیفوز رمیبگ نایاز ا یچنان حال
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. 
 
. 

 
 بلند شد . لشیموبا یکه صدا دیکشیداشت خط و نشان م هنوز

 
 داد. کرد و جواب دایرا پ فشیک یرفت ، با بدبخت رونیهول از اشپزخانه ب با
 
 گفت: بله ؟! یاهسته ا یصدا با
 
 !؟یزنیالو رها ؟! چرا اروم حرف م-
 

 یخوابه . خوب نیامیپنجه رفت و از سدددالن خارج شدددد و گفت: بن یرو رها
 مسعود ؟!

 
 نه ... ایقربانت . زنگ زدم بپرسم ، مرخص شد -
 
 اره خدا رو شکر.-
 
 حالش چطوره؟!-
 



 . کنهیداره استراحت م گمیخوبه . م-
 
 اونجاست نه ؟!-
 
 ؟! نجایا اوردمشیم دیاوهوم . نبا-
 
 نیرود سددر اصددل مطلب رفت و گفت: انگار پدرت از اب هیحاشدد نکهیبدون ا و

 ! ومدهیخوشش ن یلیخ ممیتصم
 

قا زنگ زدم هم یپوف مسددعود با خ نویکرد و گفت: اتفا با  یلیبهت بگم رها ! 
 میزنیهم من وماهان باهاش حرف م ی! هرچ یلجباز یناجور افتاده رو دنده 

را تا چ گهیحرفشدده ! مکفش سددر  هی! پاشددو کرده تو  میکوبیانگار اب تو هاون م
زد و  یپوزخند ابرادر من ! ره یاومده وسددط زندگ نیا ومدهین شیجواب ازما

 زدیر نممن س ی چارهیب یگفت: برادر؟! برادر شناس شده ... سال تا سال به بابا
 مسعود ...

 
فت: چ دیکشدد یاه مسددعود باور کن زبونمون مو دراورده!  یو گ بگم رها ! 

 ! یچیداده به ه ریو شباهت بسته ... گ یهمه نشون نیا یچشمش رو رو
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 شیکالفه غر زد: مسددعود تو رو خدا کنترلش کن ... االن ارامش و اسدددا رها
سم مهمتره ! نم یزیاز هرچ نیامیبن شه ! خودش به  نیا ریدرگ خوامیوا سائل ب م

 ! یانیدرجر شیمشکل داره ... کم و ب یکاف یاندازه 
 

. زمیرها . خودتو ناراحت نکن عز دونمی... م دونمیگفت: م انهیدلجو مسددعود
 ؟! یخودت خوب

 
 چقدر خستم ! یدونیمسعود نم یو گفت: وا دیکش یا ازهیخم رها

 
 اونجا ؟ امیب رمیشام بگ یخوایم-
 

 شام سبک بخوره ! دیبا نیامیوگفت: مسعود بن دیخند رها
 
 ی! منم تو رو از داداشت خواستگار میخوریم ییسه تا رمیگیخب شام سبک م-
 ! کنمیم
 

 یدار تیموقع نی... االن تو ایکالهبردار یلیوگفت: خ دیغش غش خند رها
 ! یگردونیو به نفع خودت برم زیهمه چ

 
...  یایکرد ... تو که راه نم شددهیو گفت: چه م دیهم از خنده اش خند مسددعود

 ! امیمن مجبورم باهات راه ب



 
بهتر بشدده ... چرا که نه !  نیامیحال بن کمیفرصددت مناسددب . هیمسددعود سددر -

 ! یکن یازم خواستگار یو رسم کیش ادیبدمم نم
 
 ! گهیکنم تو جوابت مثبته د یازت خواستگار یو رسم کیاوه ... االن من ش-
 

.. ! . یکشش بد یالک ذارمینم گهیرها د یو مسعود کالفه گفت: ول دیخند رها
ازم گذشددته ... جوونتر از من  یسددن گهی! د رمیگیمدفعه جواب و ازت  نیهم

 ... ! فتهیقلبش داره از کار م
 

سعود تو رو خدا د رها  یحرفها رو نزن ! چهار تا جمله  نیا گهیبا اخم گفت: م
 خوب بگو !

 
 ! نطوریگفت: منم پا به سن گذاشتم ... تو هم هم یجد

 
 . دیته حرفش بلند خند و
 

 ! کشمتیگفت: مسعود بخدا م یحرص رها
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ها از و مسددعود گفت: خدا رو شددکر  دیمسددعود خودش هم خند یخنده 
خبرم کن...  یداشددت یخنده هاتو بشددنوم ! کار ی. زنگ زدم صددددا یخندیم

شه ؟! هرچقدر برادر  ازیکه ن یهرچ دونمی... نم یمارستانی... ب ییدارو بود . با
 منم هست ! یتوئه ... پسرعمو

 
شتم ! مرس ازیتلفنت ن نیناجور به ا یعنیزد وگفت:  یلبخند رها سعود . م یدا

 ...یزنگ زد یخوب کرد یلیخ
 
 یبرو خودتم استراحت کن . صدات خسته است . چند شبه درست و حساب-

 .یدینخواب
 
 باشه .-
 
 ؟! یبار یکار-
 
 . ممنون. فعال خداحافظ.زمینه عز-
 

 و وارد خانه شد . دیکش یهم جوابش را داد و رها نفس راحت مسعود
 

شت ،  ینیس یسوپ را تو ظرف ست کم چرب هم کنارش  کیگذا سه ما کا
 گفت : هیاب را برداشت و رو به فوز وانیگذاشت ، قاشق و دستمال و ل



 
 شده ؟! داریتا االن ب بنظرت

 
ساریت س م ستش را دراز کرد تا  س ردیرها را بگ ینی، د ش ینی، رها  و  دیرا عقب ک

 بابا ... ستیگفت: مال شما ن
 

 باشن ! داریبا ارامش گفت: اره خانم. فکر کنم ب هیفوز
 

 هم دنبالش را راه افتاد ، مساریرفت ، ت رونیتکان داد و از اشپزخانه ب یسر رها
 شامتو بخور . نیمانعش شد و گفت : اقا بش هیفوز

 
 لب زد: پسرم اومده ... مساریت

 
 دنبال رها رفت. و
 

. درب  دیکش نییرا پا رهیبه در زد و ارام دستگ ی، تقه ا ستادیپشت در اتاق ا رها
 . دیداخل را سر  کش یاتاق را باز کرد و دزدک

 
 . زدیخودش را باد م یتخت نشسته بود و با مجله ا یلبه  نیامیبن
 

http://www.roman4u.ir/


 ؟! یعرق سیرفت و با هول گفت : تو چرا خ جلو
 
 اتاق کولر نداره نه ؟! نیزد وگفت: ا یلبخند نیامیبن
 

... اصددال  نیامیبن یگذاشددت و گفت: وا یپاتخت یرا رو ینیخم شددد وسدد رها
 نداره ! چهیاتاق در نیحواسم نبود ... نه ا

 
 ! یدیتو گرما خواب رمیبم یو گفت: اله دیرا گز لبش

 
 ! دمیخوب خواب یوگفت: ول دیخند

 
 لب زد : برو باال ... مساریت

 
 اال !ب میاو دست داد و گفت: بر با مساریو سالم کرد ، ت ستادیاحترامش ا به
 
 ؟! یتکان داد و رها گفت: صحت خواب . سرحال شد یسر نیامیبن
 
 اره ...-
 

شت ، ت شیپا یرا رو ینیس رها ساریگذا ست و گفت نیامیهم کنار بن م ش : ن
 ؟! یچرا اومد



 
 ... یچرا اومد یچ یعنی... بابا  یوا یبا هول گفت : ا رها

 
 ها ! یبابا ناراحت نش یشد و گفت: از حرفها رهیخ نیامیبن یدر چشمها و
 
رها زد و گفت: واقعا  یشدددانیبه پ یارام یمجله را لوله کرد و ضددربه  نیامیبن

 متاسفم برات رها !
 

که  یخب حاال منظور یلیو گفت: خ دیضددربه را با سددر انگشددت مال یجا
 ! یدوست دار نینداشتم ! بخور بب

 
نج روزه . پرونیب امیم دسددت و رومو بشددورم مبلند شددد و گفت: بذار بر نیامیبن

 ! مینیشیدور هم م رونی! ب خورمیدارم غذا رو تو رخت خواب م
 

ش نیاز ا شتریب یچه افتخار یزد و گفت: وا یلبخند رها شام  مینیکه کنار تو ب
 ... ی! چه سعادت میبخور

 
 رفت . رونیو از اتاق ب دیخند نیامیبن
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خواسددت دنبالش برود که رها مانعش شددد و گفت: بابا جون تو کجا  مسدداریت
 ... یریم
 
... میبخور هوی.. ممیباهم گپ بزن مینیتو هال بش میرا برداشت و گفت: بر ینیس

 . میشام بخور
 
را از دسددتش گرفت و رها خطاب به او  ینیخانم سدد هیرفت ، فوز رونیاتاق ب از

 . خورندیم ونیزیتلو یگفت : شام را جلو
 
، هنوز کمرش راست نشده بود  دیکش رونیرا ب یحوله ا نیامیسا  ، بن یتو از

 امد. فونیا یکه صدا
 

 خانم با هول گفت: خدا مرگم بده ... هیفوز
 
رابرداشددت و با هول  ی. گوشدد سددتادیا فونیا یامد و جلو رونیاز اشددپزخانه ب و

 گفت : بله ....
 

 و صورتش ارام شد. دیکش یراحت نفس
 
 جواد بود خانم.-
 



 !میباهم شام بخور ادیهم نفسش را فوت کرد و گفت: خوبه بگو ب رها
 

 گفت . یخوادیخانم نم هیفوز
 
 یامد ؛ رها حوله را به دسددتش داد ، با تشددکر کوتاه رونیب سیاز سددرو نیامیبن

 اومده ؟! ی: کس دیصورتش را خشک کرد و پرس
 
وقت معذب  هی یریدوش بگ یاگر دوسدددت دار گمیاره . اقا جواد اومده . م-

 ! تعارف و بذار کنار . ینباش
 
 زد و گفت : ممنون . یلبخند نیامیبن
 
 مالقات رمیزد و کت به دسددت به سددمت در رفت و گفت: م یلبخند مسدداریت

 حضرت ! خداحافظ. یعل
 
 شد و در را پشت سرش بست . یوارد اتاق و
 

 ! نهیحسابش با کرام الکاتب رنشیبگ ابونیزد وگفت: تو خ یشخندین رها
 
 زنگ دوباره امد . یو صدا دیخند نیامیبن
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 .دیلبش را گز رها

 
 را برداشت و با من و من جواب داد . یخانم تند گوش هیفوز

 
 را باز نکرده بود. در
 

ش نگران یبزند . از ته چشددمها یحرف هینبود فوز یازیبه سددمتش رفت . ن رها
 پشت در است ! یتوانست بفهمد چه کس یم
 
فها حر نیگفت: مامان تو رو خدا ا داشددتیخوردن را برم یکه سددبز ینیح تایب

 ! رهیم نیامیبن یابرو یرها نزن یرو جلو
 

 ... ختیر دلش
 
 اب چکان گذاشت . یمالقه را تو یدست لرزان با
 

 دیشا ... دیاش کش یبه روسر یدست ش؟یبرد ؟! با حرفها یپسرش را م یآبرو
 هم با سر وشکلش !

 
 رفت. رونیپارچ دوغ را برداشت و لنگان ب آنا



 
 برد ؟! یرا م نیامیبن یبود ... ابرو ستادهیاب چکان ا یجلو

 
 ؟یکنارش قرار گرفت و گفت: هنوز از دست من دلخور نیامیبن
 

 حواسش جمع شد . خاتون
 

 به صورتش انداخت و گفت: نه مادر. ینگاه
 
 ؟ یپس چرا تو هم-
 

 ... نیامی؟بن یایخان صدا زد: خاتون نم یمصطف
 

 بغض کرد . خاتون
 

 نشست . شیو رو دیاشپزخانه کش زیپشت م یرا به سمت صندل خودش
 
 . دمیخاتون ! قول م رمیباشگاه نم گهیارام گفت : د نیامیبن
 

 امد . نییقطره اشک از چشمش پا کی خاتون
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 ... دیفهم ینم نیامیبن
 

 شد افاق خاتون ؟! ی: چدیپرس نگران
 

 صورتش مچاله شد . خاتون
 
 آمد . یاشک م شیهر دو چشمها از
 
 ماتش برد . نیامیبن
 

 ؟! یشد یخم شد .. دردش امد ؛ محل نداد باز گفت: مادر من چ مقابلش
 
شه  با سر یگو شکش را پا  کرد و گفت: ه یرو ... برو نهارتو بخور .  یچیا

 من کار دارم .
 
ده ... تا ش یچ یکنار دست خاتون نشست و گفت: تا نگ یصندل یرو نیامیبن

 ! رمینم یایخودت هم ن
 
 .میباشه بر-
 



ت ؟! چرا بغض کنهیم هیشده ؟ خاتون من چرا گر یکالفه گفت: اخه چ نیامیبن
 گرفته ؟ من که معذرت خواستم .

 
 ! ستیگرفته گفت: واسه خاطر اون ن یهمان صدا با
 
 . یصبور گفت: پس چ نیامیبن
 
 .ینخورد یچیکرد.از صبحم ه خیغذات -
 
 شده ؟! ینداره . بگو چ بیع-
 

ر برم ماد یشددد و گفت : من ابروتو م رهیخ نیامینگران بن یدر چشددمها خاتون
 ؟!
 

 خاتون ؟! هیبیو عج خودیچه فکر ب نیکرد و بدون فکر گفت: نه ! ا اخم
 
 و حرفهام ؟! یسواد یبرم ؟! با ب یمن جلو مردم ابروتو نم یعنی-
 
جا از ک گهیفکر د نی. ا فهممی؟! اصددال من نم یچ یعنیگفت:  جیگ نیامیبن

 ؟! یخاتون ؟! چه آبرو بر یگیم یدار یاومده ؟ چ
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 بهم گفت حرف نزنم ابروت جلو رها نره ... تایب-
 

 کرد خاتون ! یرا فوت کرد و خفه گفت: شوخ نفسش
 
 ؟! یتو بهش نسپرده بود-
 

 .باز ماند  دهانش
 

 گرد شد ... شیچشمها
 

 ؟! یو گرفت و لب زد: چ دهینشن اصال
 

که بهم بگه مادر سدداکت باش  یبا بغض گفت : تو بهش نسددپرده بود خاتون
 ابروم نره ! نایامشب جلو رها ا

 
 ... دینشن بازم

 
 ... کردینم هضمش

 
 ! دیفهمینم



 
 خشک شده بود ... شیو گلو دهان

 
 . زدیپلک هم نم یحت
 
 ! دیفهمینم
 

 دیفهم ی! فکر خاتون را نم دیفهم یحرف خاتون را نم نیفکر و ا نیوته ا سددر
... 
 
 و خنگ شده بود ! جیگ
 

 !دیفهم یاشک و صورت مچاله و بغضش را نم یمعن
 

 چشم راست خاتون بود ! نییپا یمژه  یبه اشک رو نگاهش
 

 ... کردیاش کبود شده بود . خودش حس م یاز حرص نفهم صورتش
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مغزش و  یچقدر داغ کرده است . از داغ کردیز حرارت سرش حس ما خودش
شتند قل م یتو یرگ ها اش  یشانیپ کردندیو جوش م زدندیسرش که انگار دا

 . دیکش یم ریت
 
 فکر از کجا امده بود ! نیا

 
 ! یگفتیبرم خب به خودم م یگفت: مادر اگر من ابروتو م یبا ناراحت خاتون

 
 ! کردیتکه تکه اش م شتریب یو ه گفتیم ی... ه کردیخردش م داشت

 
 یها قهیرا دو طرف شددق شیگذاشددت و کف دسددتها زیم یرا لبه  شیارنجها

 ملتهبش گذاشت و فشارشان داد .
 

 ! ومدمینم رونمیاصال از اشپزخونه ب یگفتیبا غصه گفت : به خودم م خاتون
 

 بزنم! یحرف نیگفت : من گه بخورم چن خفه
 

 ماتش برد . خاتون
 
 ه !تو سرم باش یفکر نیبخورم که چن یادیگفت :من گه ز یعصب نیامیبن
 



ستش شق د شت زیم یاش کنار زد و با حرص رو قهیرا از  : من و گفت دیکوب یم
 ! یفکر نیهمچ هیبخورم که اصال مغزم بره سراغ  یادیگه ز

 
 !هیچه حرف نینگران گفت: مادر دور از جونت! ا خاتون

 
 یعنیمادر من ؟! خاتون ... اصال  یفکر و از کجا اورد نیکالفه گفت :ا نیامیبن
 من و ... ی... تو ... تو ابرو یچ
 

 جمله اش را به فعل برساند . نتوانست
 

س اگر حرف خاتون اتش گرفته  نیکه ا سوختیخورده بود انقدر از درون نم دیا
 بود !

 
سنبز یحرف نیچن تایبه ب دیاشکش را پا  کرد وگفت: من چرا با خاتون  یم ؟! 

 فکر نکردم که حاال ... زایچ نیباربه ا کیو پنج سال از خدا عمر گرفتم 
 

ش یپوف ستم تا اخر  نمیمن . من هم زیو ارام تر گفت: مادر من ... عز دیک که ه
شون  یبه جهنم ! گور بابا خوانیبخوان نم خوانی!م مونمیم نیعمرم هم هم هم

 ! کنمیرو با صد تا مثل رها عوض نم یتو و حاج یتار مو هیباهم ! من 
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 لبخند زد . خاتون
 
 نمکی... من شددما رو ول نم دیمن یتمام ابرو ی: تو و حاجدیخسددته نال نیامیبن

 ان ! یان ! چ یک دونمی... نه م شناسمشونیکه نه م یبچسبم به دوتا ادم
 

 . کردیاتش جلز و ولز م یاسپندرو مثل
 

 هم کم اورده بود ! هیجکم اورده بود... جمله و تو کلمه
 

 ! زدیموج م یته نگاهش هنوز ناباور خاتون
 

 شده ؟ یخان وارد اشپزخانه شد و گفت: چ یمصطف
 
 . دندیلول یاشپزخانه م یهم مثل مور وملخ جلو ایو آنا و برد تایب

 
 سیخ یچشمها یحواسش پ تایانداخت و ب نیامیبه صورت قرمز بن ینگاه آنا

 خاتون بود.
 

 باال رفت . شیابروها ایبرد
 



گ االن زن نینگاهشددان کند رو به خاتون گفت: اصددال هم نکهیبدون ا نیامیبن
به زحمتش م انین زنمیم نه  ما رزهی!  نه جواب از تا غر شی...  مده! دو رو  بهیاو

ش یکه چ نجایا میدعوت کن شکنه ؟! که تو دلخور ب شه ؟! که دل تو ب ؟! تازه  یب
... یخسددته بشدد خوامی... نمیدلخور باشدد خوامیاسددباب زحمتم هسددت . نم

 ! زایچ نیفکرت بره سراغ ا خوامینم
 

 بلند شد . زیو از پشت م دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش
 

سرش ا یبا خا  برسرم خاتون شت  د وگفت: نکن مادر. من فکر کردم  ستایپ
 ...یگفت تایتو به ب

 
 ! والسالم ! نجایامشب ا انیمتحکم گفت: نم نیامیبن
 
عد حرف ب یفکر کن یریمیگفت: تو م تایرو به ب گرفتیهمانطور که شددماره م و

 ؟یبزن
 
 کردم مگه ؟! کاریبهت زده گفت: من چ تایب
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به  دیرو نبا رسددهیبه فکرش م یادم هرچ ییوقتا هی... !  یچی؟ ه یکرد کاریچ-
به  ایاز سکوتت قضاوتت کرد ب ینگو ! هرک یچیوقتا ه هیخواهر من!  ارهیزبون ب

 ! کنمیخودم بگو ؛ خودم ادبش م
 

 ...یگفت: فکر کردم تو بهش گفت هیبا گر خاتون
 
فت: من غلط ز با خاتون ا یحرف نیبکنم چن یادیداد گ ر و فک نیبهش بزنم! 

 بنداز دور !
 

 نه ؟ ایچه خبره  نجایا گهیم یکیگفت:  یخان حرص یمصطف
 

 یزی... چ یاریجوش م هویبا بغض گفت :مادر زنگ نزن . اخه چرا  خاتون
 پسرم ؟! یخورینشده که ! چرا حرص م

 
فکر  خوادیاورد و گفت: چرا حرص نخورم ؟! هرجور دلت م نییرا پا یگوشدد

 نشده ؟! یزیچ یگیراجع به من! بعد م یکنیم
 
به ب و فت: همش تقصدد تایبا اخم رو  بد  یریزبونتو بگ یجلو کمیتوئه !  ریگ
 ! ستین

 
 ! دیهاج و واج مانده بود چه بگو تایب



 
 جواب داد. رها

 
 .نیامیجانم بن-
 

 گفت: الو رها ... خشک
 
 جانم بگو صداتو دارم .-
 
 امشب... یبرنامه -
 

 را گرفت وگفت : یجمله اش را کامل کند ؛ خاتون با هول گوشدد نکهیاز ا وقبل
 الو دخترم ...

 
 ! دییسالم خاتون جان . جانم بفرما-
 

تند تند پشددت سددر هم گفت: دخترم شددب ما  نیامیترس از نگاه بن با خاتون
 بره . ادتونیوقت  هی. نکنه میمنتظرتون هست
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شم مزاحمتون م التونیو گفت: خ دیخند رها ش میشیراحت. چ و رو ت دی. ببخ
 . شرمندتونم ! میخدا . شما رو هم به زحمت انداخت

 
 را داد و رها قطع کرد. شیجواب تعارف ها خاتون

 
و من لطف کن بگ یفکر کن ینطوریا یخوایتکان داد و گفت: م یسددر نیامیبن

 کنم خاتون ! ستیخودمو سر به ن ییجا هیامشب برم 
 
 . دیرفت و درب سالن را کوب رونیاز اشپزخانه ب ردیرا بگ یگوش نکهیبدون ا و
 

 ؟! کنهیچرا افسار پاره م هویچشه ؟!  نی: ادیپرس یبا کنجکاو ایبرد
 
 شده ؟! یبا تعجب گفت: مامان چ تایب

 
صه گفت: ه خاتون ص یچیبا غ ورد ! گفتم بهش برخ یزیچ هیخودم بود .  ریتق

 . دینهارتون رو بخور دیبر
 
 منو گرفت پس؟! ی قهی: چرا دیناراحت پرس تایب

 
خواهرش  یمهمون یهمه برا نیا ایبا تاسددف عوض خاتون جواب داد: ب ایبرد
 ! حقتونه ! دهیجوابتونو م ینطوریا دییبدو



 
 حرف نزن ! گهید یکی. تو  ایبا تشر گفت: ساکت شو برد تایب

 
 ! گمیخونسرد گفت: مگه دروغ م ایبرد

 
نشست و رو به آنا گفت:  ینهارخور زیخان وارد سالن شد ، پشت م یمصطف

 تو نهارتو بخور. ایدخترم ب
 

 ؟یبا دهان پر گفت: بابام کجا رفت بابا مصطف رهام
 

پسددرم  یچیوگفت: ه دیکشدد شیموها یال یدسددت یخان با مهربان یمصددطف
 االن. ادیم رونیرفتش ب

 
 . هزیگرفت و گفت: پسرم مراقب باش رو لباست نر یفرهود لقمه ا یوبرا

 
سر م انا شاند و همانطور که تکه ا زیخاتون را  سبز ین  ردکیرا جدا م یاز کوکو 

نهار  نیبخوره واسه هم ادیشب ز خوادی. اون مدینباش نیامیگفت: شما نگران بن
 وحذف کرده !

 
 گفت: برم باهاش حرف بزنم ؟ یفکر تایقرار گرفت و ب زیپشت م یارام به
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 هم نشست . تایگفت و ب یخان نه ا یمصطف

 
 . رفتیبه غذا نم لشیم
 

شددهر و پدر  یباال ی! خونه  میایما به چشددمش نم گهیلب گفت: د ریز ایبرد
ساریت سر هرچو مادر فرن م  یکیکوچ زیگ رفته و خواهر با کالس ! معلومه که 
شب که اومدن بب ندازهیدعوا راه م نجایا چطور دور دختره مثل پروانه  دینی! حاال 

 دور ! ندازهیبچرخه ! هممون رو م
 

 . ختیاب ر یکم شیخاتون شکست و آنا برا بغض
 

دوره زمونه پول حرف اول رو  نیمادر من . ا یدیزد وگفت: د یشددخندین ایبرد
 ! زنهیم
 
 ! زیبس کن سر م ایبرد ستین یادم نیچن نیامیخشک گفت: بن تایب

 
 با اشاره به رهام وادارش کرد سکوت کند . و
 

 خان جوابش را نداد . یمشغول شد. مصطف شیبا غذا ایبرد
 



ا اش ر هیسددا توانسددتیسددالن م یاز پنجره  نیامیبود . آنا نگران بن نیسددنگ جو
 ! خوردیکه لب حوض نشسته بود و هنوز حرص م ندیبب
 
بلند  وانیا یاز لبه  دنشیبا د ایرا در قفل انداخت و با پا در را بسددت ، برد دیکل

 شد .
 

 ! میشتکه دا ینیریدستش انداخت و گفت: ش یتو ینیریش یبه جعبه  ینگاه
 
 ! خوابن ؟ هیواسه اشت یکی نیزد وگفت: ا یشخندین نیامیبن
 
 بچه ها و اقاجون آره .-
 
 ! میبزن ینیریش ییچا هیتو  میبر-
 

 !؟یبود مارستانی: تو بدیلب پرس ریز ایکه برد اوردیرا در م شیکفشها
 

 کرد و جوابش را نداد. یاخم
 

 دمیاب دهانش را قورت داد و گفت: اقاجون گفت ! از زن داداشددم پرسدد ایبرد
 ؟! میما نفهم یخواستیگفت ... چرا م
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 من بخر ! یکمپوت برا هیداشت ! بعدا  یریچه تاث دیدیفهمیم-
 

 نه ؟! یامروز حرف زد ایخفه گفت: تو با دن ایزد و برد یچشمک
 

 و گفت : آره ! ستادیدر ا یجلو
 
 ! یشو زد یرا-
 

 رو روشن کردم ! قیحقا شیبرا کمیگفت: نه فقط  یجد
 

 !؟ دیکات کرد: مگه دیپرس نیامیدوباره نشست و بن وانیا یلبه  ایبرد
 
 بدم ! امیحق ندارم بهش پ میگفت تا اخر سرباز ینه ! ول-
 

 ! یو گفت: چه فکر عاقالنه ا دیکش یهوم
 

 ! یفکر و تو تو سرش انداخت نینگاهش کرد و گفت: ا ایبرد
 
نشست و گفت: من فقط بهش گفتم  وانیجلو امد و کنارش لب ا یقدم نیامیبن

 ! نیودرست مونده ! هم ینرفت یسرباز



 
 !یکارم گفت-
 
را باال داد و گفت: اره اونم گفتم ! راسددت گفتم ! همه  شیابرو یتا کی نیامیبن

 رو گذاشته کف دست تو ؟!
 

 ایپر از دسددتور دن یها امیبه پ ینگاه نیامیاش را جلو اورد و بن یگوشدد ایبرد
 گفت: نه خوبه ! خوشم اومد ! یشخندیانداخت و با ن

 
 شت .را کنار گذا یگوش ایبرد

 
برام . گفت تا درسدم تموم بشده ؛ تو هم  کنهیصدبر م یو گفت: ول دیکشد یپوف

 ! میخواستگار ایتموم کن ! بعدش ب تویسرباز
 
 ! یاز دستش بد ذارمیتکان داد و گفت: نگران نباش .نم یسر نیامیبن
 

شمها ایبرد شد و بن شیچ ست نیامیگرد  شم اومد ! هیگفت: دختر در  ! ازش خو
 ! انگشت بچرخونه هیتو رو رو  تونهیانگار خوب م یمظلومه ... ول کردمیفکر م

 
 !؟یکن یریقدرسختگ نیگفت: تو واسه رهام هم قراره هم کالفه
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سختگ یباد شو  دینکنم تو با یریبه غبغبش انداخت وگفت: معلومه ! منم  هوا

 !؟یدی! فهم یچشم منو باز کن دی! تو با یداشته باش
 

 تکان داد . یسر ایبرد
 

 هم هست ! گهید زیچ هی یبلند شود که لب زد : راست خواست
 
 گفت: ارزو چند بار به خطم زنگ زد ! ایمنتظر نگاهش کرد و برد نیامیبن
 
 فورا گفت: خطمو عوض کردم ! ایاخم کرد و برد نیامیبن
 
 دست خودت باشه ! نیبه سمتش گرفت و گفت: ا یکارت میس و
 
ستاد و برد بشیج یکارت را تو میس نیامیبن ن گفت : خودت واگذارش ک ایفر
 ! یهرچ ای

 
 کن ! وشیاس ام اس کردم س دمویجد یگفت: شماره  ایو برد دیکش یهوم

 
 . میبخور یتو چا میباشه . بر-
 



 کردم ! یکار هیخفه گفت:  ایبرد
 
 ؟! یچ گهیو گفت: د دیکش یپوف نیامیبن
 

 نگاهش کرد . میمستق ایبرد
 
 شده ؟! یزی: چدیمنتظر پرس نیامیبن
 
 حالت خوبه ؟!-
 

 و جواب داد : خوبم ! دیخند
 
 ؟! یشینم یعصبان-
 
 نه خوبم بگو !-
 

 نخوره ! نشه ! شتونیو گفت: نذر کرده بودم جواب ازما دیکش یاه ایبرد
 
 شدم ! مونیگفت: بعدش پش ایرا باال داد و برد شیابرو یتا کی
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 و گفت: خب ؟! دیخند نیامیبن
 
 ! نیهم یچیه-
 
 ! ادیبارون نم اهینترس به حرف گربه س-
 

با خنده گفت :نذرات کار سددازه نذر کن من  نیامیزد و بن یلبخند کمرنگ ایبرد
 دور ! یجا هیبزنم به  فتهیدستم ب یپول درست هی

 
 ! ین مهمبرامو ی! گفتم که بفهم یریخفه گفت: نگفتم برام دست بگ ایبرد

 
 نه ! ای ادیدرم نمیمن بکن ! بب یدو تا نذر برا هیحاال تو -
 

تار م ای! ب گهیخورد و گفت: بس کن د حرص و ... من کنمیباهات مثل ادم رف
 ! یکنیمسخره م

 
 تو . ایزد و گفت: خفه . ب شیبه پا یو لگد دیخند نیامیبن
 
 خودش با ارامش وارد خانه شد . و
 

 و آنا هر سه در اشپزخانه بودند . تایو ب خاتون



 
 کانتر گذاشت . یرا رو ینیریش یو جعبه  کرد یسالم

 
ست بغض کند که جلو خاتون سالم به رو یخوا  یخودش را گرفت و گفت : 

 ؟ یماهت . کجا بود
 
 اومدم . دمیخر ینیریجعبه ش هیزدم .  یدور هیرفتم  یچیه-
 

 خانم ؟! تایانداخت و گفت: احوال ب تایبه ب ینگاه
 

 داداش ! میکه داشت ینیریزد و گفت: ش یسرد لبخند
 
 ؟! می! داشت میو قهوه نداشت یرولت شکالت-
 
 چسب جعبه را باز کرد ؛ درش را برداشت . نیامیزد و بن یبرق شیچشمها تایب

 
به آن زد و گفت: هووم... هنوزم همون  یبرداشت و با لذت گاز بزرگ یرولت تایب

 داداش؟! یتا اون سر شهر رفت ی. وا دهیرو م میقد یخوشمزه  یمزه 
 
 نداره ؟! یجعبه کرد و گفت: ناپلئون یسرش را تو آنا
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 فکر کن نداشته باشه !-
 
 زد . یلبخند آنا
 

با کل  دینبا یگرفتم ! ول فهیبه خاتون انداخت وگفت: واسه خاتونمم لط ینگاه
 ها ! یخامه اش بخور

 
 و گفت: دستت درد نکنه مادر. دیخند خاتون

 
 شد . دایپ ایبرد یوکله  سر

 
: با حرص گفت تایبرداشت و ب یرا در جعبه فرو کرد و چهار نان خامه ا دستش

 شد ! ی! چه خبره . جعبه خال ینخورده ا
 

گذاشدددت و ب ایبرد فت: جلو رها ا تایمحلش ن کایا نایگ نن فکر ک یرو نکن ن
 ! مینخورده ا

 
تاد و گفت: وا یتازه دوزار تاینگاهش کرد و ب نیامیبن م خا  برسددر یاش اف
 !یو گردن من ننداز زینداشتم! االن باز همه چ یداش بخدا منظوردا
 



 خواستم بگم ! یخودمم م یجد نویو گفت: نه ا دیخند نیامیبن
 
 ! یرهامم نگه دار نون خامه ا یزد و گفت: واسه  ایبرد یبه شانه  یضربه ا و
 
 برات غذا داغ کنم ! ایزد و گفت: ب یلبخند آنا
 
 .ستمینه گرسنه ن-
 

سدداعت پنج بعد از  ینخورد یچی. از صددبح ه یچ گهیبا اخم گفت: د خاتون
 مادر ! یضیمر یظهره ! نا سالمت

 
د وگفت: کر یخاتون اهم تایب یسرفه  یبا تعجب نگاهش کرد وبا صدا نیامیبن

 ! یکه گشنه بمون شهیخب نم
 
 . میقراره شام بخور گهید-
 

 بلند شد و گفت: حاال کو تا شام. زیاز پشت م خاتون
 
 داداش ؟! یخوریبا دهان پر گفت: خودت نم تایب
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 . نوش جان.یهامو خوردم همون جا تو قناد ینیریمن ش-
 
 گفت: برات غذا گرم نکنم ! فیبالتکل آنا
 
 ! چسبهیم شتریب یبد ییچا هی.  خوادینه نم-
 

 برداشت و به اتاقش رفت . گرید یدو نان خامه ا ایبرد
 
 گفت و آنا لبخند زد. یبه خاتون کرد و خاتون اهان یاشاره ا تایب

 
 شده؟! ینگاهشان کرد و مشکو  گفت: طور نیامیبن
 

از  کوچک یجعبه  کی تایاش را باز کرد و ب یروسددر یته دسددته  یگره  خاتون
 . دیکش رونیب خچالیکنار  یکشو

 
 . ندیفهماند که بنش یو با اشاره  دیعقب کش شیرا برا یصندل انا
 

 ادگاری نیرا به سمتش گرفت و گفت: ا ینشست و خاتون انگشتر یصندل یرو
 مادرمه . امرزیخدا ب

 
 .کردیگوش م نیامیبن



 
 .زدندیخوش لبخند م یو آنا هم الک تایب

 
 یانداخت و گفت: بنده خدا وقت نیامیمنتظر بن یبه چشددمها ینگاه خاتون

... آنا ناراحت  تایفوت شددد که هم عروس داشددتم هم دختر . گفتم بدمش به ب
... گفتم بدمش به زن  شدددهی... گفتم بدمش به آنا ... دخترم ناراحت م شدددهیم

...  ومدین دلمدوتا رو بده ! گفتم بفروشددمش .  نیجواب ا خوادیم ی... کایبرد
 برسه ! یگفتم نگهش دارم... سرش بحثه که به ک

 
 بود. دهیهنوز نفهم نیامیبن
 

 امشب که خوامی. م ستیهم ن بهیخترم . غرمهربان گفت: رها هم مثل د خاتون
 هیمیقد ی. طال ستیبهش کادو بدم. البته قابل دارم ن نوی. اکنمیدارم پاگشاش م

 ؟! یپسند یتو م نمیبب خوامیم ی. ول
 
 ؟! هیواسه چ گهید نیمات گفت : چه خبره ! ا نیامیبن
 

 کرد و گفت: مادر رسمه ... یاخم خاتون
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چه خبره ! هم ب- خه  قال هیالو ادیا با ماه یبخوره... هم  با  ... هم  چهیپلو 
 فسنجون !

 
، ظرف ژله اش را باال گرفت و  کردیم نییرا تز شیژله ها یهمانطور که رو آنا
 گفت: ژله ... ساالد ! نیامیگوش بن ریز
 
 و تکرار کرد : ژله ... ساالد ... دینفهم نیامیبن
 
 تو ! یگیم یبا خنده گفت: آنا چ و
 

!  مدیبا عشددق گفت: قربون خنده ات برم مادر. اگر بده ... زشددته ... نم خاتون
 مناسبه کادوش کنم بدم هان ؟! یکنیاگر قشنگه و فکر م یول
 
 ! شهی. آنا ناراحت نم تای. بده به ب فهی! ح ادهی... از سرشم ز هیمناسب چ-
 
با غصدده گفت: بده به من خب من که دختر ندارم بعدا بدم بهش ! مجبور  تایب
 بفروشم . شمیم
 

شنگه  ستین ادیز چمیزد و گفت: ه یلبخند خاتون ست . حاال ق . تازه کمم ه
 ؟!
 



 . خوادینه نم یقشنگه ول-
 

نه م خاتون با من چو فت: چرا  بدم  خوادیتو ؟! خودم دلم م یزنیبا حرص گ
رو ! پاشو بدیپرس زایچ نیاز ا دیارم ! اصال از مرد جماعت نباد ارشوی.مالمه اخت

 من نباش . همه کارام مونده ! یمادر تو دست وپا رونیب
 
نه  این داره با م ینسبت ستیو گفت: مادر من طرف معلوم ن دیکش یپوف نیامیبن
! 

 
 .رونیداره داره . من دلم روشنه ! برو ب-
 
 نخوردم هنوز ! مویچا-
 

 تو هال . ارمشیو گفت: م دیاناخند
 
 .ترف رونیکانتربرداشت و از اشپزخانه ب یهمراهش را از رو یگوش نیامیبن
 
. 

 
 رد .ک رهیرا ذخ ایبرد یرا باز کرد وشماره  هاامیپ ینشست ؛ پوشه  یمبل یرو
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 لنگان جلو امد . ینیریبا دو ش یدست شیو پ یچا وانیبا ل آنا
 
 چیات پ! پ یلنگیانداخت و گفت :تو م شیبه سددر تا پا یبا اخم نگاه نیامیبن

 خورده !
 
 . ستین یخوبم طور-
 
 ؟! یخواستی: تو اون انگشتر و نمدینگاهش کرد و پرس نیامیبن
 

 افتاد. رونیو حلقه از گردنش ب ریشد . زنج خم
 
 و حلقه انداخت . ریبه زنج ینگاه نیامیبن
 
 گذاشت و گفت: من که دختر ندارم ! زیم یرا رو ینیریو ش یچا آنا
 

کرد و  کیرا بار شیبرداشدددت و در نگاه انا مردمکها ریرا از زنج شیچشددمها
 گفت : از کجا معلوم ؟!

 
 . دینگاهش خجالت کش یتو یخط فکر از
 



 !؟ی:لباس اورد دیکرد و پرس یاخم نیامیبن
 

بل ق یخان بود که ساعت یمصطف یدست شیخم مشغول جمع کردن پ همانطور
 خورده بود و گفت: چطور ؟! اریخ
 
 لباست بازه ! ی قهیبا همان اخم گفت:  نیامیبن
 

ستش صاف ا ی قهی یرا فورا رو د شت و  اره کرد و دوب ی. مکثستادیبازش گذا
 ؟! ی... لباس اورد یگفت: نگفت

 
 ! رمیگیم تایاز ب-
 

 اش را پشت گوشش فرستاد . یتکان داد و آنا سرخ شد و چتر یسر
 
 ! ادیبهت م یارام گفت : مشک نیامیبن
 
 ! یقبال دوست نداشت-
 
شد و ل نیامیبن  یصورتش گرفت و گفت : حاال دارم م یرا جلو یچا وانیخم 
 ! ادیکه بهت م نمیب
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 نپوشم ! ایبپشوم  ینه ! چ ای ادیبهم م یزیچ یوقت بود که نگفته بود یلیخ-
 

 ؟! ادیفردا م شی: جواب ازمادیلب پرس ریزد و آنا ز یلبخند
 

 یسر تکان داد و آنا گفت: جوابش به زندگ دییبو یرا م یکه عطر چا همانطور
 داره ؟! یمن وتو هم بستگ

 
زنگ در امد ؛ خاتون هول شددد وگفت:  یجوابش را بدهد صدددا نکهیاز ا قبل

 االن اومدن ؟ چه زود اومدن...
 
 اومده مامان. یرا برداشت و گفت: مرتض یگوش تایب

 
ت و گذاش زیم یخورده اش را رو مین یچا نیامیو بن دیکش ینفس راحت خاتون

 ! کنمیرو جمع م نایگفت: من ا
 
 را از دست آنا گرفت . یدست شیپ و
 
 . دهومین یبخور. هنوز که کس توییانداخت و گفت: چا وانشیبه ل ینگاه انا
 
 برو لباستو عوض کن !-



 
 ... تایبلند صدا زد : ب و
 

رد و در را باز ک هیبعد از چند ثان تایشدددد ؛ ب نیامیو وارد اتاق بن دیخند زیر آنا
 به دستش داد و گفت: حاال مگه لباس خودت چش بود ؟! یزیشوم

 
 وگفت: خوب نبود . دیکش راهنشیبه پ یدست

 
 ! هیتکان داد وگفت: ما هم که پشت گوشمون مخمل یسر تایب

 
 !؟یباهاش حرف زد ی: راستدینگران پرس تایو ب دیخند آنا
 
 نه .وقت نشد !-
 
اخه . اون  ی! پس ک کشهیفکر شما دو تا داره منو م یعنیوگفت:  دیکش یاه تایب

تو انظار هم  ی... ول ی. ناراحت نشدد یچیتو هم که ه سددتین الشیخ نیکه ع
 ! ستیدرست ن

 
که باهمن عقد  نایا گهیمسددتوره خانم هر بار به خاتون م نیبا اخم گفت: هم و

 اسم شما دو تا رو اورده ! شتری! ده بار بیمرتض ایکردن ؟! نکردن. 
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.  دونمیمن یعنیفعال قبول نکرده  ی. ول تایب دونمیتکان داد و گفت: م یسددر آنا
 بازم باهاش حرف بزنم ! دیبا
 
 کمی ی... ول فتتهیش نمیب یکه من م یزد و گفت: نگران نباش . اون یلبخند تایب

 ! یخشک وخال ینطوریا هی. چ دیوخدا دست بجنبونتو ر
 
 !د؟ایم دمیکه پوش یبا شلوار نیزد و گفت: حاال ا شیبه پهلو یسقلمه ا انا
 
 . ستی! بد ن یشد یا کشنبهیمسخره گفت: چه شنبه  تایب

 
 رفت . رونیاز اتاق ب تایزنگ ب یصدا با
 
 . ستی! بد ن یشد یا کشنبهیمسخره گفت: چه شنبه  تایب

 
 رفت . رونیاز اتاق ب تایزنگ ب یصدا با
 
 د .ز یقیکالسکه ، لبخند عم دنی؛ با د دیو فرشته را د یرعلیام اطیدر ح از
 

دگمه اش را بست ؛ با  نیانداخت و تا اخر یراه راه مشک یبه بلوز ساده  یدست
 دوست داشت . شتریرا ب نیا نیامیامد اما بن یشلوارش نم



 
 وارد هال شد . ی؛ به ارام گفتیکه از پشت در اتاق اسمش را م شیصدا با
 

 رفت که غرق خواب بود . نی، لنگان به سمت در کیاز سالم و عل بعد
 

 بود . یبرجسته اش خوردن یو لبها یصورت یها لپ
 

 برد . نیامیرا به اتاق بن نیدر فرشته
 
صطف آنا شپزخانه رفت. م ست . برد یبه ا ش سالن ن بچه ها هم از  و ایخان در 

 امدند . نییپله ها پا
 
 ... ایلحظه ب هیرو به آنا گفت:  نیامیگرداند که بن یرا م یچا ینیس تایب

 
 رساند . نیامیبن یکشان خودش را جلو کشان

 
رت خورده . بنظ چیگفت: پاش پ یدسددت انا را گرفت و رو به مرتضدد نیامیبن

 شکسته ؟!
 

 نشست . شیبه مبل اشاره کرد و آنا رو یمرتض
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 شده ؟! یکنجکاو گفت: چ یرعلیام
 
 ! یکنیجوابش را نداد و آنا گفت: بخدا خوبم . چرا انقدر شورش م نیامیبن
 

 دخترم ! نهیبب یبذار مرتض یخان با ارامش گفت: حاال که خوب یمصطف
 

را با سددر انگشددت فشددار داد و  شیمقابلش خم شددد قوز  و مچ پا ی. مرتضدد
 چرخاند .

 
 انا رفت . یحواسشان به پا ایو برد یرعلیاز دهانش درامد . ام یفیاخ خف انا
 
 ؟یسر خودت اورد ییبا خنده گفت: چه بال یرعلیام
 
 ؟! یکنیفکر م یگفت: چ یرو به مرتض نیامیاکتفا کرد و بن یبه لبخند انا
 

شلوار انا را باال فرستاد و گفت : ورم کرده  یکم یکوتاه یبا عذرخواه یمرتض
! 

 
 تو اتاق . دیگفت :بر یبا تک سرفه ا نیامیبن
 



ض سته . ول یسر یمرت شک باند  فمیک . تو مشیبهتره ببند یتکان داد و گفت : ن
 .ارمشیبرم ب دیهست . اجازه بد

 
 با تشر گفت: برو تو اتاق ! نیامیبن
 
 لنگان به سمت اتاق رفت. انا
 
سرو یرعلیام شت سیوارد  ض یبهدا را  فشیک رفت تا رونیاز خانه ب یشد . مرت

 .اوردیب نیاز صندوق ماش
 

زنت  دارهیبرنم رتتیانداخت و اهسته گفت: غ نیامیبه بن یخان نگاه یمصطف
 عقدش یکه ببر یندار رتیانقدر غ یشددلوارشددو تو جمع بده باال ! ول یپاچه 

 ! یدهن مردم رو ببند یکن
 
 سکوت کرده بود. نیامیبن
 

 یخودت عاقل گمیم گمینم یچیبهت ه یخان با تاسف گفت : هرچ یمصطف
 ! یکنینم یکار چینه ! ه نمیب ی... باز می.... خودت به فکر

 
 خسته گفت: چه کار کنم ! نیامیبن
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خانم- قدش کن ! خودش  نهیم یع لت م گهینم یچیه ک  خوادی! هرجور د

زنته ! ازعده اتون هم گذشددته ...  میالاقل عقدش کن بگ یکنیباهاش رفتار م
سددرم نزدم. گفتم به پ یحرف دیدیاتاق خواب هیا هم تو وقته گذشددته ... ب یلیخ

.. . دید، ام دینزدم ! رفت یحرف دیاعتماد دارم . شددب و صددبح کنار هم نشددسددت
ه تو بهت نگم ! من ک یچیه تونمینم گهی! د نیامیبسدده بن گهید ینزدم. ول یحرف
 !؟ ستیبرات مهم نباشه ! پس چرا االن برات مهم ن اوردمیبار ن ینطوریرو ا

 
 هیر بار ه یعنیوقت نبود !  دیکنارش نشددسددت و گفت: اقا جون باور کن نیامیبن

 ...یمشکل هی یمسئله ا
 
صش تشی... کم اذ اریبهانه ن گهیحرف و به من نزن ! د نیا گهید-  کن ! کم حر

 ! ریبگ یبده ... کم ازش سوار
 

 ... ! هیچه حرف نیگرفتم ؟! اقا جون ا یگفت: من ازش سوار مات
 
 ینسددبت چیه نکهیبدون ا دارهیهمسددر واسددت قدم از قدم برم هیزن ...  هیمثل -

صبور شه !  شته با شارو  یکردم چون خودت عاقل بود یباهات دا . اما انگار ف
 ! کنهیم لیعقلتو داره کم کم زا اهویه
 



اقدام اقاجون.زودتر دیفرسددتاد و گفت: نگران نباشدد رونینفسددش را ب نیامیبن
 راحت . التونی! خ میکنیم
 

صطف شت ! دفعه  یم شب که گذ شک گفت: ام شو  یبعد یخان خ ست که د
 ! نجایا دیایب دیرینگ میهم که کال تصم ای تهیزن عقد ای نجایا شیاریم یریگیم
 
 گفت . یلب چشم ریز نیامیبن
 

 نیامیجلو امد و رو به بن یوارد خانه شددد خ خاتون با کاسدده ا فشیبا ک یمرتضدد
به اسدددت . قبل از ا نویگفت: مادر ا  هنکیبمال بپاش .ارد و تخم مرغ و زردچو

 بزن بهش ! نویا یببند
 

 هیپسددر  نیجان خودت انجام بده من با ا یخان تند گفت: مرتضدد یمصددطف
 دارم ! یکار

 
 ! دهیجواب م نیخاتون . ا یحتما . مرس-
 

 وارد اتاق شد . یزد و مرتض یلبخند خاتون
 

http://www.roman4u.ir/


ست به اتاق برود  نیامیبن صطفخوا ستش را گرفت و گفت: دکت یکه م ر خان د
 ! یندار یریتوف چیه یرعلیو ام ایمحرمشه ! تو نه ! با برد

 
 بخور !!! وهیو کنار خودش نشاند گفت: م دیدستش را کش و
 
 یطفنداشت ! مص حیو توض هیتوج یبرا یزیبا حرص سکوت کرد ! چ نیامیبن

 کردیآنا را عقد م شی! بعد از جواب ازما رفتیپذیم دی! با گفتیخان درسددت م
. 

 
 عکس را هم گرفت . نیبار تا سه شمرد و اخر نیاخر یبرا
 

محضر  ملیرو با ف نایکه گرفته شده بود انداخت و گفت: من ا یبه عکس ینگاه
 .دمیکامل بهتون م لیفا هی.  کنمیم تیاد
 

سعود شما و خانمت خ نیامیبن یزد و گفت: مرس یلبخند م  یلی. واقعا امروز 
 . دیدیزحمت کش

 
شت و گفت : رها جون بن ینعلبک یفنجانش را تو تایب عقد  لمیاهل ف نیامیگذا

 ! زهیخاطر شما چقدر براش عز نی. بب ستایدرست کردن ن یو عروس
 



واقعا  میزد وگفت: ممنون از همتون .امروز اگر شددما رو نداشددت یلبخند رها
 ! میگذروندیم یچطور میدونینم
 
 ! شهیجبران م دیرها نشست و گفت: شما خوشبخت بش یرو به رو نیامیبن
 

صطف شن . ارزو یخان با ارامش گفت: همه  یم شبخت ب هر  یجوون ها خو
 . نهیهم یپدرمادر

 
عقد و  یچیه گهید لیبا غصه لب زد: ما که تو فام تایگفت و ب ینیام یاله جمع

 ! میندار یعروس
 
 رفت! تادی؟!  یچ ایگفت: پس برد رفتیور م نشیکه بادورب ینیح نیامیبن
 

 ییجا هی یبا خنده گفت: وا تایتکان داد و ب تایب یبرا یبا تاسددف سددر ایبرد
 . شرمنده ... دمتیاصال ند ینشست

 
 مورد نظر هست ؟! یزد وگفت: حاال فرد خاص یلبخند رها

 
 اقدام شیز سددربازبعد ا یجوابش را داد و گفت : هسددت هسددت ... ول نیامیبن
 ! میکنیم
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 ! نمیزنده م اون روز و بب یعنیرفت وگفت:  یقربان صدقه ا خاتون

 
شما عمر طوالن هیچه حرف یکرد وگفت: وا یاخم رها بده  ی. معلومه . خدا به 

. 
 

انگار تازه سر درد و دلش باز شده باشد ؛ گفت : دخترمو جابه جا کردم  خاتون
. نمیبب شویپسرمم زندگ نیخودشه . ا یهم خودش روپا نیامیخدا رو شکر. بن

 چه کنم ! خوامیم یبرام بسه . عمر طوالن نمیو خنده اشو بب یخوش
 

س خوادیحرفو... من که دلم م نیا دینگ یبا خنده گفت: وا رها رهام هم  یعرو
 ... نمیبب
 
 : من ؟! دیبه خودش گرفت و پرس نیامیبن
 

 گفت : منظورش منم ! ینیریبا دهان پر از ش رهام
 

ند خند یبا صددددا جمع ... بگو  هیبا اخم گفت: منظورش چ نیامیو بن دیبل
 لب و لوچه اتو پا  کنم ! نجایا ایمنظورشون ! بعدم ب

 



اش را پا  کرد ؛  یبا دسددتمال سددر و صددورت خامه ا نیامیجلو امد وبن رهام
 رها برگشت. شیدوباره پ

 
س یموها رها س دیرهام را ب*و* !  نیامیبن ینوه ها یو گفت : بعداز رهام عرو

 ...! دیفکرشو بکن یوا
 

 ! نیبکشن اونا از دست ا یوگفت: چ دیکش یاه ایبرد
 
 داداش ! مینیب یزد و گفت: تو رو هم م یشخندین نیامیبن
 

ا کجا آن یکنار مبلش گذاشددت وگفت: راسددت نیزم یرا رو نیدور یپتو فرشددته
 ... ستشیرفت ؟! ن

 
 .اطیاز قندان برداشت و گفت: فکر کنم رفت تو ح یقند یرعلیام
 
 امد و گفت: با اون پاش طفلک امروز همش سر پا بود . یکش و قوس تایب

 
شدددده بود و گفت: چرا  یانداخت که فکر نیامیبه بن یخان نگاه یمصددطف

 کجا مونده ؟! ینیبب یرینم
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 یطفمص ی هیوکنا شیاجازه بود. از سرشب از ترس تذکر و ن نیمنتظر هم فقط
 .ردیدور باشد ... فاصله بگ کردیم یخان سع

 
 هان ؟! میسفره بنداز میزد وگفت: دخترا پاش یلبخند خاتون

 
 من اماده ام. میبلند شد و گفت : بر تایب

 
 حوض نشسته بود . خم و مچاله ... یشد ؛ انا لبه  اطیوارد ح نیامیبن
 
 هول جلو رفت. با
 

بلند شد . تمام صورتش  شیحضورش شد . سرش را باال گرفت و از جا متوجه
ش سیخ شک بود . گو ست کرد و گفت: خاتون م یا ست به د ره سف خوادیرا د

 بندازه ؟! برم کمک ...
 

 ؟! یحرف زد ی: با کدیبرود دستش را گرفت وپرس نکهیاز ا قبل
 

 را نداد. جوابش
 
را  گونه اش یرو یا شست اشک هاچانه اش فرستاد و ب ریدستش را ز نیامیبن

 ؟! یپا  کرد و گفت: با پدرت حرف زد



 
 وسکوت کرد. دیکش یاه
 
 بهت گفت؟! ی: چ دیبه صورت مغمومش انداخت وپرس ینگاه نیامیبن
 
به  یدختر گهیجمله گفت د هیگرفته گفت: نه گذاشددت ... نه برداشددت ...  انا

 یتو انتخابتو کرد گهی! م دهیجوابمو نم گهید زنمیزنگ م یاسددم تو ندارم ! هرچ
! 

 
رو  هم تو تونمیانداخت و گفت: چرا من نم نیامیبن یبه چشددمها یگله نگاه با

...  انجیام! هم ا بهیغر یلیخ ینجوری؟! ا نیامیداشته باشم هم پدرمو ؟! چرا بن
گار ه یتو... هم خونه  یهم خونه  ندارم برم ... !  چیپدرم ! ان ادم  هیجا رو 

 ناراحته ! یکیباشم  ییو آواره ! هرجا لونیسرگردون و و
 
 زده ؟! یبهت حرف یناراحته ؟! کس یک نجای: ادیبا اخم پرس نیامیبن
 
ن که انگار م کننینگام م یجوری! همه  ستمینگاه هاشون ... بچه که ن ینه. ول-

 بستن ! ینه سال زندگ ی! چشمشون رو رو نجامیا یاشتباه
 
 فکر توئه ! نیانا. ا کنهینگاهت نم یجور خاص یکس-
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ست و گفت: دلم  شیزانوها یجان رو یب انا ش شد . دوباره لب حوض ن خم 
 بابامو هم ازدست بدم ! خواستینم
 
نا . آ یکنارش نشست و گفت: از دست نداد یسخت خم شد؛ به ارام نیامیبن

 . دیکنیم ینگران نباش . دوباره آشت
 
 یزیتورو برگردونه ! اصددال انگار نه انگار من ازش چ یه بهش گفتم هفته نام-

 اونم گهیکه دارم و بهش بدم ... د ییزهایهمه چ خواستمیخواستم... در ازاش م
 ! نیامیبن شهیدرست نم یچیدفعه ه نیا گهیواسش ! د ستیمهم ن

 
آنا را گرفت و گفت : غصدده نخور ... چند وقت  یرا دراز کرد و پنجه  دسددتش

تو از  یتینوزی! تابستون که تموم بشه ... پدر س شهیدرست م زیبگذره ... همه چ
ست ! دو تا قابلمه  سرما خورده ا شو جا م یمهر ماه   ارهیسوپ و نون تازه حال

... 
 
 ؟! یکنیفکر م ینطوری: تو ادینگاهش کرد و پرس آنا
 
جبور م تونهیبگذره ! منم که نم ییکه تو شییاز تنها دارا ونهتیاره . اون که نم-

 ! ادیبگذرم ! مجبوره کنار ب یمن یکنه از تو که مادر بچه 
 



 ؟! یای: تو با پدرم کنار م دیشد و پرس رهیخ شیدر چشمها میمستق آنا
 
ست ... نه قلم ینه هفته نامه ا گهیاره ... د- د داما هی شمی! م یقتی... نه حقیه

 سر به راه !
 
دا وقت ج چیفرو کرد وگفت: کاش ه نیامیبن یپنجه ها یرا ال شیپنجه ها آنا
 ! میشدینم
 
ه ! ! گذشته تموم شده رفت کنهیبهت نم یکمک چیولش کن . فکر کردن بهش ه-

ستش کن گردهینه برم ست م یکه در وم بود تم یدوران هی!  شهی... نه خودش در
 شد !

 
 ؟! یستیازم دلخور ن گهی: ددیلب پرس ریز آنا
 
فت: چرا . ول رونینفسددش را ب نیامیبن تاد وگ کنم ؟! ب تونمیم کاریچ یفرسدد

 یفتنگ یزیچ هی؟! گردهی! چشددممو روت ببندم برم گردهیبزنمت اون بچه برم
همه  کنمیم یباره که سددع نیاخر نی... چون ا یمن بعد بگ دوارمی... فقط ام

 ! رهینم ادمیاز  یچیو فراموش کنم ! چون معموال ه زیچ
 
 ! یول گردهیبرم گهیجور د هیر  گفت: نه !  انا
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 . ستادیبلند شد ؛ انا هم ا شیزد و از جا یلبخند نیامیبن
 

به گذشددته فکر کنم !  خوامینم گهیبه سددر وظاهر آنا انداخت و گفت: د ینگاه
بدونم کمک یبوده هرچ یهرچ قدر خودمو مقصددر  بهم  یهسدددت ... هر چ

 ! کنهینم
 
 : مقصر ؟ چرا مقصر ؟دیلنگان جلو امد و پرس انا
 
 فکر بچه دار نشدن رها واسم عذاب اوره !-
 
ص- ص نیامیتو که نبود بن ریتق ضوک . نی! ا ستین چکسیه ری! تق  نیامی.. بنمو

 بهش فکر نکن !
 
 ! تونمینم-
 
 ! نیامیخودت دغدغه درست نکن بن یهمه برا نینگران گفت: اخه چرا . ا آنا
 
! وارث رهامه ... حاال  ییوارث تو گفتیم یچرا ه فهممیآنا حاال م یدونیم-
چقدر تنها بوده !  فهممی؛ حاال م ومدیچرا عموش انقدر از من بدش م فهممیم



غصه...  هی ریدرگ...  یضیمر ریو اونا ! همش درگ کردمیم یمن خوشحال زندگ
 من بود! یجا رهاکاش برعکس بود ...  گمیوقتا با خودم م هیفقدان !  هی

 
فکرا  نی! ا یرو عوض کن یزیچ یتونیتو که نم نیامینگاهش کرد و گفت: بن انا

 از کجا اومده ؟!
 
 آنا ! ترسمیم-
 
. 

 
 گفت: یبا لحن آرام انا
 
 ... ! شیاز جواب ازما-
 

 گفت: خشک
 
ست ! من از بعدش م هیجواب - سئله ا سمیم شه  یآنا ! اگر منف تر .. درده . هیبا

شتن ... پ یسرگردون سواله ! اگرم مثبت  هی شهی... ! همیریگی.. گ طرف مغزم 
 ی... تماشددا تیواقع یخانواده  یسددرگردون یباشددده ... بازم درده ! تماشدددا

شا شونیریگیپ صورت ه یچهره ها ی... تما شون ...  سته ا ... نرشویپ یاشک
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نته هم پدرته که همخو یکیپدرته که بزرگت کرده...  یکی نکهی! ا شددونیضددیمر
 شیدیکه اصال ند یطرف مادر هیخاتونه...  میطرف زندگ هی!  شناستتینم یول

 یدونی! اصال نم یترسی! از مواجهه شدن باهاش م یباهاش حرف نزد ی... حت
ستیطرف ب هی!  یبهش بگ یبهت بگه ! چ ی... چیصداش کن یچطور .. . تا

سمیطرف رها ... ! م هی سئول تر شده ... ! قبال  ادیهام کم نبود ... ز تیآنا ... م
اگر هر  کنمیپدر و مادر بود ... حاال شدن چهار تاادم ! آنا من فکر م هیغصه ام 

 کدومشون رو از دست بدم ... !
 

 سبزش پر اب شده بود. یکرد ... چشمها نگاهش
 

 مادر رها .... ای مساری... مگه ت گمیوقتا با خودم م هیکرد وگفت:  یپوف
 

... مگه  دونمیمادر خودم صددداش کنم ! نم تونمینم یزد وگفت: حت یپوزخند
 کشش بهشون هی...  یوابستگ هیمدت کم  نیزنده ان ... تو هم گهیچند سال د

شا دایپ شه ول دیکردم... آنا  شون  نکهیفکر ا یباورت ن چهار نفر که هر چهار تا
 ... یرو از دست بد زنیواست عز یجور هی

 
خدا نفسددش فت:  به فوت ت ییرا فوت کرد و گ ...  کنمیفکر م مسدددارینکرده 

عمر دسددت  یعنی!  سددتیحالش خوب ن یلی... خشیمراسددمش... خاکسددپار
 ...یخداست ول

 



 شیماریب ... ضهیمادرش مر گهیکرد و گفت: از اون طرف رها م یکوتاه مکث
بشناسمش بعد از دستش بدم ! بعد افسوس بخورم چرا  ترسمی... ضعفش... ! م

 شدم ! دایاصال گم شدم ! چرا پ
 
 ...نیامیزد : بن شیخفه صدا آنا
 
 کاش من زودتر برم ! گمیوقتا با خودم م هیته چاه گفت:  از
 
ه گفت: خست نیامیدهانش گرفت و بن یو دستش را جلو دیکش یفیخف غیج انا

شت !  گمی! بعد م یپس رهام چ گمیبعد با خودم م صال مرگ وجود ندا کاش ا
 انا ... یفکر لعنت نیا

 
نا به ا آ مد وگفت: چرا  نده فکرا کشدد نی؟! ا نیامیبن یکنیفکر م زایچ نیجلو ا

و از ... ت کنهی! دق م شددهیم ریهم بهش ادم فکر کنه پ قهیدق کی یاسددت ... حت
صه م یاالن دار صد و ب یخوریغ شاالله بعد از  سال ... از  ستیکه بعدا ... ان

شون داد ست سلط باش... چرا  دتتو رو خدا به خو نیامی؟! بن شهیم یچ ید م
 ! یذاریانقدر خودتو تحت فشار م

 
الزمت  یاون وقتا ... چون اون موقع بدجور یببخشددمت واسدده  خوادیدلم م-

 دارم آنا !
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وگفت: من  دیگونه اش کشدد یدسددتش را روامد. انا  نییسددمج پا یقطره  کی

ستم. من هم ستم بن شهیه  ! چرا انقدر خودتو یکنیفکرا رو م نی. چرا ا نیامیه
 ... !میبچه دار هیما  نیامی... بن یکنیم ریدرگ

 
ن ! ... االن دو تا بود یداشددتیرو نگه م یکیگفت : اگر اون  یگرفته ا یصدددا با

 ! نیُدر یهم باز شدی! م ومدیم ایاحتماال هم تا اخر تابستون دن
 
رنامه ب یجور هی میتونیگفت: م نیامیانداخت و بن نییشددرمنده سددرش را پا آنا
 که متولد بهار باشه ! میکن یزیر
 

ست و بن یرو یلبخند ش ستش را جلو برد ؛ زنج نیامیلبش ن آانا  یبه موها رید
 کرده بود. ریگ
 
اورد ؛ قفل را باز کرد و حلقه  رونیب ریرا از قفل زنج شیمو یتارها متیمال با

تا از موهاتو  ریبه زنج ی. نگاه دیکشدد رونیرا ب نداخت و گفت: توش چند  ا
 برات بخرم ... گهید یکی دی. با دهیکش

 
 قشنگه ! یزد و گفت: ول یلبخند آنا
 



شتر نیامیبن شت انگ ست چپش فرو کرد و با تعجب گفت:  یحلقه را در انگ د
 . بتهیوزن و حفظ کنم ! دوباره چاق بشم مص نیا دیاندازه شده ! با

 
 .زدیآنا انداخت که برق م یبه چشمها ینگاه

 
 چهیاهکه نسبت به م یدونیبخورم ! م ادینذار ز نیزد و گفت: کنارم بش یلبخند
 راحت باشه ! المیتا تموم بشه خ خورمیندارم ! انقدر م یریپلو س یو باقال

 
نا ند آ ها دیخ چک رو یتا قطره خورد دو  نیچ شی. چشددم نه اش  یکو گو

 نشستند .
 
 نیامینپشت دست ب یو آنا پنجه اش را رو دیدستش را به صورتش کش نیامیبن

 ! یدوباره دستت کن کردمیگذاشت و گفت: فکر نم
 

و  دیکشدد رونیب یکوچک و کهنه ا یفرسددتاد و جعبه  بشیج یرا تو دسددتش
 تو هم دستت کن ! ایگفت: ب

 
 ؟! یمنو اورد یخونه حلقه  یمات گفت: رفت آنا
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ش یرا چنگ زد و تو جعبه شار داد ... خودش را باال ک شتش ف سرش را  دیم و 
و  دیفرو کرد . ادکلن تلخش را نفس کشدد نیامیسددرشددانه و گردن بن یگود یتو

! باورم  نیامیبن شهیحلقه کرد و گفت: باورم نم نیامیرا پشت گردن بن شیدستها
 یدسددتت کرد اتوحلقه  شددهی... باورم نمیدیس مبهم پ یحلقه امو دار شددهینم

 ! نمیب ی... انگار دارم خواب م شهی... باورم نم
 
دوباره سددرخود  ذارمینم گهیوگفت: د دیکمر آنا کشدد یدسددتش را رو نیامیبن

 ! یبش مونیو بعدش پش یریبگ یمیتصم
 
 ؟ یکنیامد و گفت: دستم م رونیاز بغلش ب انا
 
 . دیکش رونیست حلقه اش را ب فیظر یدرب جعبه را باز کردو حلقه  نیامیبن
 
.  زدیدوبرابر برق م شینگه داشددته بود . چشددمها نیامیبن یدسددتش را جلو آنا

ضاد نگاه قهوه ا شنش... با موها یت شک یرو سف یم ست  ست  دشیو پو را دو
 محضر نبود ... اما هنوز رنگ قرمز را داشت . یبه سرخ شیداشت . لبها

 
 داشتند ... یساده ا شیارا شیچشمها

 
 داشت . دوست

 



 چشمها و نگاهش را دوست داشت . یسادگ
 

 ساله ... ستیشده بود همان دختر ب انگار
 

 رد .انگشتش فرو ک یو حلقه را تو دیرا نوازشگر پشت دست آنا کش شستش
 

 که برات گشاد شده ! نیکرد و گفت: ا یاخم
 
 ماریو جواب داد : نه اندازمه خوبه ! درش نم دیدستش را عقب کش جانیبا ه آنا

! 
 

سددب ! بعدا بهش چ هیکاف ادیکه در نم نیگرفت و گفت: هم نییرا به پا دسددتش
 ! زنمیم
 
 یمه شام ؟! ما ه یبرا دیارینم فیو بلند گفت: تشر ستادیدر چهارچوب ا تایب

 ! میدیسفره رو هم چ
 
 داخل شد. تایزد و ب یلبخند آنا
 
 ! یدیگفت: خوبه هنوز به من گوش م یارام یدابا ص نیامیبن
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 ! یزنیو جواب داد : خوبه که تو هنوز با من حرف م دیخند

 
 تایرا بسددته بودند و پرده ها را هم ب وانیبه سدددالن انداخت . درب ا ینگاه و

 اش افتاده بود . یبود . انگار دوزار دهیکش
 
 زد. یبه داخل نداشت لبخند یدید نکهیا از
 
 یا . نگاه قهوه دیبار یم طنتیبرق و ش شی. از چشمها کردینگاهش م نیامیبن

 اش روشن و گرم بود ...
 

شد . لبها یرو شدت درد پا نیامیبن یپنجه اش بلند  شانه گرفت ... از   شیرا ن
 نکهیز افرستاد قبل ا نیامیگره خورد اما دستش را پشت گردن بن شیابروها یکم

 رد کند خودش خم شد ...به او وا یفشار شیبا سر پنجه ها
 

 بود ... شیدستها منتظر
 

مردانه اش پشت کمرش قفل شد ... خودش را  یهم امد ؛ پنجه ها شیدستها
 . نیامیبن نیسنگ یپنجه ها یرها کرد رو

 
 سبک شده بود. آنا



 
 شده بود ... شروک

 
 ... ! کردیکار رها نم مهیشروعش را ن گرید
 

سه اش را ول نکرد ... مب ستی*و* صبح ادامه اش دهد ... م خوا  خواستیتا 
 زبانش بچشد ... ریآنا را ز یلبها یتا صبح مزه 

 
 بود ! نیریش
 
 ! یکه از صبح مانده بود و ناپلئون یلیطعم پاست با
 

ستند ؛ رهام خودش را م سر ش جا کرد و با تعجب  نیامیآنا و بن انیسفره که ن
 ؟! یخورد یگفت: چرا لبت قرمزه ؟! چ

 
 . دیخند زیبا هول لبش را پا  کرد وآنا ر نیامیبن
 

 . کردیبا بفرما بفرما تعارف م خاتون
 
 . دیگفت: دستتون درد نکنه خاتون . واقعا شرمنده کرد فیبا ک یرعلیام
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 . دیرها کش یبرا مسعود

 
...  یبخور یکن امشدددب از همه چ یبا خنده رو به رها گفت: سددع نیامیبن

ما  لیخاتون هم که تو فام ی چهیپلو و ماه ی... باقال تاسددتیفسددنجون کار ب
ست ... الو دونهی ست . د هیا ساالدم کار آنا ض گهیو ژله و   یخودت کالهتو قا

 ! یبخور دیرو با یکن که همه چ
 

 ...لیوگفت: با کمال م دیخند رها
 

 بخور برات خوبه ! چهیو گفت: مادر ماه دیفرشته کش یبرا خاتون
 

شته شکربا خجالت  فر س یت ست نی: رو زمدیکرد و رو به رها پر ش اتون ج دین
 ناراحته نه ؟!

 
 شددتریب میدور هم هسددت ینطوریحاج خانم. ا هیرها مسددعود گفت: عال یجا به
 به شما . میزحمت داد یلی! خ چسبهیم
 

 ... ! هیزد وگفت: نوش جان پسرم خ چه حرف یلبخند خاتون
 



ض شما با بن ینگاه یمرت سعود انداخت و گفت:  صورت م  از لحاظ نیامیبه 
 . دیشباهت دار یلیخ یظاهر

 
ه هم ب دمتونیکرد و گفت: واقعا از روز اول که تو شددرکت د دییهم تا یرعلیام

 .دیذهنم رس
 

 بهترم ! کمیبه غبغبش انداخت و گفت: نه بابا . من  یباد مسعود
 

سنجان را  نیامیو بن دیخند جمع سمتش گرفت وگفت: اومدخورشت ف و  یبه 
 پسرعمو ! ینساز

 
اک بگم در دف یزیچ هی دیبا گهیبا خنده بشددقاب را گرفت و گفت: د مسددعود

 ! ننیب یو دارن م قتیجفت چشم دارن حق هیخودم ! وگرنه همه 
 
 ! میکتیزد و گفت: ما کوچ یلبخند نیامیبن
 

 تکان داد وگفت: من مخلصتم. یسر مسعود
 

ون بهم ن یتو رو خدا ! ه دیریبگ لیمنم تحو ذرهیگفت:  یمصنوع یبا اخم رها
 ! دنیقرض م
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 شما ... یبرا نمیرها را از دوغ پر کرد و گفت: ا وانیل نیامیبن
 

 . خوامیمنم م ییاز ان سمت سفره گفت: دا فرهود
 

 انداخت. خیهر کدام  یها را پر کرد و تو وانیتک ل تک
 
 با تشکر گفت: خودتم بخور. یرعلیداد وام یرعلیبه دست ام یخیپر  وانیل

 
سرم پ ی. تو نهارم نخوردزمیریگفت: مادر شروک کن . خودم م یبا نگران خاتون

! 
 

 : چرا ؟!دینگران پرس رها
 
از اوناسددت که هرجا شددام و نهار بره روز قبلش  نیامیبن یچیجواب داد: ه تایب

 ! خورهینم یچیه
 

 یلیا خاتون جان دسددتتون درد نکنه خواقع یتکان داد و گفت: ول یسددر رها
 . دی. لطف کرد ذهیلذ
 



. فرشددته جان تعارف  ی... اقا مرتضدددیینوش جانت مادر. تو رو خدا بفرما-
 ... ! یشما که هنوز شروک نکرد یرعلینکن.... ام

 
 . دییدوغش را باال اورد و گفت: تو رو خدا خودتون هم بفرما وانیل رها

 
 اتون .خ نجایا ایکنار خودش را نشان داد و گفت: ب نیامیزدو بن یلبخند خاتون

 
 . ختیبرنج و فسنجان ر یکم شیبرا نیامیبا ذوق کنارش نشست و بن خاتون

 
ش رها ست همگ یعال زیو گفت: واقعا همه چ دیخودش را عقب ک درد  یبود د

 نکنه .
 

 ! ینخورد یزیدلخور گفت: مادر تو که چ خاتون
 

ستتون درد نکنه ...  دیخند رها و گفت: بخدا تو عمرم انقدر غذا نخورده بودم د
 پلو نخورده بودم واقعا خوشمزه بود دستتون درد نکنه. یسالها بود باقال

 
 ...یو ژله هم نخورد هیکرد و گفت: الو یاخم انا
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از  شددهیخوردم ...مگه م زیکرد وگفت: از همه چ یبه بشددقابش اشدداره ا رها
 خورم اصال ؟دستپخت عروسم ن

 
 گفت: اوا منم دلم خواست خب. ... یبا حسود تایو ب دیخند انا
 

پشددت  مینیبشدد دیبا ییجان . دوتا تایب یزد و گفت: تو که خواهرم یلبخند رها
 . میسر آنا حرف بزن

 
 ! ییدخالت کرد وگفت: سه تا فرشته

 
 ؟! یمثل گنجشک غذا بخور دیگفت: چرا تو با نیامیو بن دیخند جمع

 
من وسط غذام بودم  دیخوردم . شما اومد یلینگاهش کرد وگفت: بخدا خ رها
... 
 
 ! یستیچاق ن ستیاخم کرد و گفت: خوب ن نیامیبن
 

 پسرعمو . نگران نباش . شهیزد وگفت: چاق م یلبخند مسعود
 
 ها ... یرو به مسعود گفت: قول داد نیامیبن
 



 . ریبگ لیتحو ییلویصد ک هی گهیاره بابا خاطرت جمع . سال د-
 

و خاتون مشغول شستن ظرفها شدند  تایو بعد از صرف شام ؛ ب دیباز خند جمع
 رفت . یبه اتاق نی. فرشته با در

 
و خاتون مشغول شستن ظرفها شدند  تایو بعد از صرف شام ؛ ب دیباز خند جمع

 رفت . یبه اتاق نی. فرشته با در
 

 نیامیه بنک یدست شیپ یاز تو نیامیبن یپا ینشست . رهام رو نیامیکنار بن رها
 . خوردینگه داشته بود ؛ انگور م شیبرا
 
 و لذتش ... گفتیم نیدر یاز زحمت ها یرعلیام
 
 . کردیم یخال یها را در سطل یدست شیپ ی وهیپوست م انا
 

 !خوامیم نینگاه کرد وگفت : منم در نیامیبه صورت بن رهام
 
 گرد شد . شیچشمها انا
 
 حرفش را قطع کرد و با خنده به رهام زل زد . یرعلیام
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ن برات م فروختیم نیدر یکرد دایکرد و گفت: تو فروشددگاه پ یپوف نیامیبن
 ! خرمیم یکی

 
 . زنده ! یواقع نینه در-
 

 حرفهاست ! نیاالن چه وقت ا یلب گفت: پدر صلوات ریخان ز یمصطف
 

 بهم بده ! نیدر هی!  تولد نداده یبا اخم گفت: بابام هنوز بهم کادو رهام
 
 انگورتو بخور ! تانیزد و گفت: کاپ یلبخند کج نیامیبن
 
 خوشگله ! یلی! خ خوامیم نیبگو باشه . من در-
 

سعود ض م صطف دندیبلند خند ایو برد یرعلیو ام یو مرت  یندشخیخان ن یو م
 زد و گفت: انشاالله رهام جان . انشاالله .

 
 از خجالت سرخ شده بود . انا
 

 ؟! یخریم نیبرام در یعنیگفت : انشاالله  نیامیرو به بن رهام
 



 پسر خوب ! ستین یدنیلبخندش گفت: خر انیکرد و م یاخم نیامیبن
 
 ؟ هیپس چطور-
 
ها را به حال خودشان گذاشت و لنگ لنگان به سمت اشپزخانه  یدست شیپ آنا

 رفت.
 
 . دیندخیو م دیکوبیم شیاز خنده کبود شده بود . با کف دست به پا یرعلیام
 

 . ندگرفتیدست م ایو برد یخان ننشسته بود مسعود و مرتض یمصطف اگر
 
چهار نفرشان انداخت وگفت: بعدا  یمسخره  یچپ چپ به خنده ها نیامیبن

 نگو باشه ؟ یچیه گهی. االن شما د دمیم حیبرات توض
 

 ساکت شد . رهام
 

 شد . ریکه از خنده س رها
 

 ! رمیگیو م شیو گفت: فردا جواب ازما دینرم رهام کشدد یموها یرا ال دسددتش
 !؟ی. موافق میتو... با هم بخون شیپ امیتا ب خونمیجواب و نم
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 به عالمت مثبت تکان داد. ینگاهش کند سر نکهیبدون ا نیامیبن
 

 یمدت برام رقم زد نیا یخوب ینفسددش راحبس کرد وگفت: خاطره ها رها
ها نیامیبن خاطره  نداشددتم... هم چیکه ه یی... !  قت  حسددرتشددو  شدددهیو

 ... کردمیخاطره بودند حسادت م یکه صاحب کل ییبه ادم ها شهیداشتم!هم
 
 باشددده... یگفت: جواب هرچ یو رها با لبخند دیکشدد یقینفس عم نیامیبن
... چه ی... چه مال ی... هرکمک یزیعز یطیکه برام تو هر شددرا یبدون خوامیم

 باشه ؟ چون من روت حساب کردم . یروم حساب کن دی... با یا گهید زیهرچ
 
 . نطورهیسر رهام گذاشت و گفت: حتما هم یچانه اش را رو نیامیبن
 

 رهام ؟! یکنیگفت: انگورتو تعارف نم نیامیو بن دیرهام را کش لپ
 

 .دییرها گرفت و گفت: بفرما یانگورش را جلو یدست شیپ رهام
 
گفت و رها با عشددق دو تا انگور برداشددت و گفت:  یزیگوشددش چ ریز نیامیبن

 دلم . زیعز یمرس
 

 ... گهیگفت: بگو د نیامیشد وبن رهیخ نیامیبا تعجب به بن رهام



 
 اخه من خودم دارم.-
 
 دو تا باشن ؟! یهست . شدن دو تا ! دوست ندار نمیا-
 

سباند و نگاه رهام  . گردنش انداخت یتو ریبه زنج یچانه اش را به گردنش چ
 سرش را تکان داد و گفت: چرا دوست دارم .

 
مه رها ع دییگفت: بفرما یرها گرفت و با لحن کودکانه ا یرا جلو یدسددت شیپ
! 

 
 ماتش برد . رها

 
 ماتش برد . رها

 
باز گفت: بفرما یزیگوش رهام چ ریزد و ز یلبخند نیامیبن  دییگفت و رهام 

 انگور عمه رها .
 

 ... دادیم فشار شیدندان ها ریرا ز لبش
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برود  از هوش دیترس یزار بزند ... م یاز خوش دیترسیبزند ... م غیج دیترسیم
 ... بغضش بترکد و شب همه را خراب کند ... خشکش زده بود ...

 
 یکه با چشددمها کردیاش نگاه م یمجسددمه به صددورت کوچک و نخود مثل

 به او زل زده بود . یدرشت قهوه ا
 
 . دیدانست چه بگو یذوق نم از
 

س صورتش س زیو گفت: عمه قربونت بره ... عز دیرا ب*و* س یدلم ... مر ر پ
 خوشگل .

 
 ... نمیریتا حبه برداشت و گفت : ممنونم ش دو
 
ستق و شمها میم س رهیخ نیامیبن یدر چ ! ممنونم ... ! واقعا  یشد و گفت: مر

 ممنونم...
 

 .بغضش بترکد خاتون ارام گفت: رها جان مادر.. نکهیاز ا قبل
 

 ... دیبه سمتش چرخ رها
 



 دیشک یخال یجا ینشسته بود ؛ دستش را رو یدونفره ا یکاناپه  یرو خاتون
 مادر. نجایا ایو گفت: ب

 
گذاشت و با خجالت جلو رفت ؛ کنار  نیامیکنار بن یصندل یتلفنش را رو رها

شب خ شما ام ست و گفت: جانم خاتون جان ؟! ما به  ش ست خاتون ن  یلید
 ... میزحمت داد

 
 ... ی. تو دختر گل من هیزد و گفت: چه حرف یلبخند مهربان خاتون

 
ش خاتون شبخت با شاالله خو ستش را گرفت و گفت: ان  ی هیهد هی نی... ا دید

 ناقابله ...
 
 . کهیو کوچ زیناچ یلیکف دسددت رها گذاشددت و گفت: خ یجعبه را به ارام و
خوشددبخت بشددن مادر.  جوون ها یهمه  ی. اله امرزمهیمادر خدا ب ادگاری

 بشن . ریعاقبت بخ
 

 نیبه من ا یکاف ی! شددما به اندازه  یچ ی... برا هیچه کار نیمات گفت: ا رها
.. تو .شمیشرمنده م شتریب ینطوری... من اکنمی. خواهش م دیمدت لطف داشت

با ارزش  ایدن هیبود ...  هیهد ایدن هیمن  یامشددب برا نیرو خدا خاتون جان هم
 بود ... من کم به شما زحمت ندادم !
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ما یمصددطف ثل دختر له . تو م قاب نا فت: دخترم  خاتون گ ...  ییخان عوض 
 .دیرحمته . انشاالله خوشبخت باش ستیزحمت ن

 
رستاد ف شیدندان ها ریانگشتر لبش را ز دنیبا خجالت جعبه را باز کرد با د رها

فت: ا با ارزشددده ... خواهش م یمیقد یلیخ نیو گ جان ا کنمیو   نیخاتون 
 قبولش کنم ... تونمیمن نم یدست شماست ... اخه چرا من ... وا یبرازنده 

 
 ؟ ومدهیبا هول گفت: خوشت ن خاتون

 
... اصددال من قبولش  نهیسددنگ یلیقشددنگه . خ یلیخ نی. اهیچه حرف نینه ا-

 .کنمینم
 

دست راست رها کرد و گفت: چه اندازه است ... چقدر  یانگشتر را تو خاتون
. رسددمه . من دخترمو  هیحرفها چ نیدخترم. مبارکت باشدده . ا ادیبه دسددتت م

 پاگشا کردم...
 
 رفت. ادمیبا خجالت رو به مسعود گفت: انقدر هول شدم دامادمو  و
 

سعود سرمون هم ز دیخند م شب انقدر  ادهیو گفت: بخدا همون از  شما ام  .
بود .ممنون از همتون. قدم  رینظیو ب یعال زیکه واقعا همه چ دیدیحمت کشددز



 یرها رو هم از صدددقه سددر نیفوق العاده بود . هم میمن و زندگ یبرا نیامیبن
شه  نیشما دارم .هم یشما و خانواده  ست .  هیهد برامکه قبول کرده با من با ا

 . دیینفرما
 

؛ سددفت و محکم بغلش کرد و  دیرا ب*و*سدد شیزد و رها رو یلبخند خاتون
 . دیگفت: واقعا ازتون ممنونم ... واقعا لطف کرد

 
شد دست خاتون را خواست بب*و*سد که مانع شد و گفت: نکن دخترم  خم

 ...ی... خوشبخت باشیزنده باش ینکن . اله
 
رها را برداشددت و گفت: رها  یاوردو گوشدد نییپا شیپا یرهام را از رو نیامیبن

 ... ! خورهیداره زنگ م تیگوش
 

 مامانه ... یعکس مادرش ، هول شد و گفت: وا دنیبا د رها
 
 با تعجب گفت: واقعا ؟ نیامیبن
 

 !؟یتو باهاش حرف بزن یخوایاش را به زبان اورد وگفت: م یآن میتصم رها
 

 اهنگ و لرزشش کل فضا را گرفته بود . ی... صدا خوردیزنگ م یگوش
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شد وگفت: الزم ن شیاز جا رها  ... فقط باهاش یکن یخودتو معرف ستیبلند 

 ؟! یخوای... هان ؟! م ستیحرف بزن . بگو رها دم دست ن
 
 ... کردینگاه م یگوش یسبز زن در صفحه  یگنگ به چشمها نیامیبن
 

 لبش تضاد داشت . یبا لبخند سرد رو نشیو نگاه غمگ چشمها
 

 ... جوابشو بده ... صداشو بشنو ... هان ؟! شهیخفه گفت: االن قطع م رها
 

را به سددمت  یحال صددفحه را لمس کرد و گوشدد نی... با ادیلرزیم شددسددتش
 گوشش برد ... !

 
 امد . یاز دور م صدا

 
 امد ... یازدور م یزن یصدا

 
 الو ... رها جان !-
 

 گفت : سالم ... خفه
 



 .امدین ییصدا
 

س س دیتر شد ... تر شده با سکه  دیکه قطع  شد... تر ص دیزن رفته با  شیداکه 
 باشد ... دهینرس

 
 شود لب زد: الو ... رهیدگرگونش به لحنش چ یحال و هوا نکهیاز ا قبل

 
 انگار اشتباه گرفتم ! دیببخش-
 
 نه. رها ...-
 

ستها رها شمها یرا از رو شید شت و با لبخند با چ ا ب سشیخ یصورتش بردا
 ... اطیگفت :بگو رفته تو ح یاهسته ا یصدا

 
 رها را تکرار کرد: حرف

 
 همراهش نبود ... شی! گوش اطهیرها تو ح-
 

 ؟! دی. ممکنه صداش کننطوریارام شد وگفت: که ا شیصدا زن
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 ... ادیبله . االن م-
 

 از بچه ها فاصله گرفت . ی. کمکردندیو فرهاد باهم بحث م فرهود
 

 ه !م بره صداش کنگفت یدوست هیارام گفت : باهاش حرف بزن ... بگو به  رها
 

 گفتم رفته صداش کنه ! یرا حبس کرد و زمزمه کرد : به دوست نفسش
 
 ممنونم پسرم... !-
 
تن خسته  گشتیم یی... دنبال جا ستدی" پسرم گفتنش باعث شد نتواند بامی"م

 اش را رها کند . قامتش خم شده بود ... هوا هم کم بود ...
 

 رها ... یتر از صدا فیرظ یبود ... کم فیزن کش دار وظر یصدا
 

 جان تر... یب یکم
 

 سن دار تر... یکم
 

 خسته تر ... یکم
 



 توانستند ساکتشان کنند ... یو آنا نم تای. بکردندیها سر و صدا م بچه
 
ش یارام به سمت پله ها ک ست . نگاه نگران  یپله ا یو رو دیخودش را به  ش ن

 ینیسددنگ شیخان هم رو ی... نگاه مضددطرب مصددطف کردیخاتون را حس م
 ! کردیم
 

 . دیاش کش یشانیبه پ یدست
 

شماره رو بگ یسرفه ا زن سخته دوباره  با  ادی. تا رها ب رمیکرد وگفت: من برام 
 ! زنمیشما حرف م

 
 . لیته چاه لب زد : با کمال م از
 

 :باعث افتخار منه . دیلرز شیصدا
 

 کرد. یخنده ا زن
 

 بود . نی. سنگ شستنیبود . به دل م نیریاش ش خنده
 
 ؟! دیارام و پر از ارامشش گفت : شما از دوستانش هست یهمان صدا با
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 بله ...-
 
مه ا خواسدددتینم هد . تو یتک کل بد له ا یجوابش را  بال جم  یذهنش دن

 شدند ... یم نییگشت... کلمه ها باال و پا
 
 ! میزور جور کرد : امشب دور هم جمع شد به
 

زور بزند ... بدون  نکهی. بدون ا زدیبرعکس خودش روان و راحت حرف م زن
 یراحت تر بود ! برعکس خودش ! که در درونش م الشیبشددناسددد ... خ نکهیا

 ! دیتپ
 
 . دیخوش باش شهیهم دوارمیچقدر خوب . ام-
 

 دلش را به زبان اورد : حرف
 
 ! هیشما خال یجا-
 

 ما ... یو گفت: ممنونم . دوستان به جا دیباز خند زن
 
 . دیکوب یاش م نهیوار در س وانهی... قلبش محکم و د زدیسرش نبض م یتو



 
 ! دیتپ یم درونش

 
 . دیخوش باش شهیهم دوارمیچقدر خوب . ام-
 

 دلش را به زبان اورد : حرف
 
 ! هیشما خال یجا-
 

 ما ... یو گفت: ممنونم . دوستان به جا دیباز خند زن
 
 . دیکوب یاش م نهیوار در س وانهی... قلبش محکم و د زدیسرش نبض م یتو
 

 نشست . نیزم یرو شیجلو رها
 

شمها دادیپهنش قوت قلب م لبخند  دیچرخ یصورتش م یرو شی.مردمک چ
... 
 

سش سنگ نف شاالله دفعه  رونیب نیرا  ش شما هم یبعد یفرستاد وگفت: ان  دیبا
! ... 
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 بود .... حیوقار داشت ... مل شیخنده ها . دیارام خند زن
 
 . حال پدرش چطوره ؟! دوارمیام-
 
 خوبن شکر.-
 
 خودش چطوره ؟!-
 
 . دیزنیبا خودش حرف م ادیخودشم خوبه االن م-
 
شددده . معلومه داره  یطوالن یلیسددفرش خ نیبراش تنگ شددده . ا یلیدلم خ-

 . گذرهیبهش خوش م
 

فقط شنونده باشد  خواستیارام زن را دوست داشت. دلش م ینداد. اوا یجواب
! 

 
سددکوت کند و دهانش را ببندد و فقط بشددنود ... باز بشددنود !  خواسددتیم دلش

را ببندد و صوتش را از راه دور ببلعد ... حرف بزند  شیدوست داشت چشمها
ها ند ! لحن و ادا شیو حرف مه  یرا ذره ذره مزه مزه ک مات و نغ  نیاهنگ یکل

شش در گو صدا قبال نیکند ا الیخ خواستیلماتش را کم کم بچشد ! دلش مک



 و موقر اسددت نیمت شیدور انقدر برا یها ییو بابت همان الال گفتیم ییالال
 و خوش اهنگ است ! نیری... انقدر ش

 
 اوست ! یکند : پسرم گفتنش واقعا برا الیخ خواستیم دلش

 
 بود و ... یرهام م یاره پسر بچه هم قد و قو کیمثل  خواستیم دلش

 
دسددتش قدرت ندارد تا  گریقلبش تند شددد . انقدر تند که حس کرد د ضددربان

 را نگه دارد . یگوش
 

 ؟! ومدی: رها ندیارام پرس زن
 

ما با ش یبهشون . خوشحال شدم از هم صحبت دمیرو م یگفت : چرا گوش خفه
 . از من خداحافظ.

 
 خوشحال شدم . ممنونم از لطفت . خداحافظ پسرم .-
 

مانده بود پله ها را دو تا  شیکه برا یرا به دسددت رها داد و با تمام جان یگوشدد
 باال رفت . یکی
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نجره پ یرا لبه  شیرسدداند و پنجره را باز کرد ... دسددتها ایرا به اتاق برد خودش
سرش را ب شت و  ش رونیگذا ستاد . چند بار نفس ک س دیفر شت  ر ... چند با پ

 هم ...
 

 را باال گرفت... نگاهش
 

 ند !بود دنی... ستاره ها و ماه قابل دگرید یالوده نبود ... برعکس شبها اسمان
 

 امد . یم اطیاز ح ییغویج غیج ر یرجیج یصدا
 

 خشک شده بود ... ! دهانش
 

 قرار گرفت . نبض سرش هم ساکت شد . یقلبش کم تالطم
 
 ذشت ... چقدر تنها مانده بود که درب اتاق باز شد .چقدر گ دانستینم
 
 پنجره قرار گرفت . یلبه  یاب خنک وانیل

 
 شد . رهیهم رنگ خودش خ یو در چشمها ستادیکنارش ا نهیبه س دست

 



شمها هیشب لبخندش بود ن نیهم غمگ شیلبخند عکس زن بود اما گرم تر... چ
 بود . ته نگاهش روشن بود ... دی. پر از برق و ام

 
 دست رها گذاشت . یرا رو دستش

 
 خواب ی... گفت تو دهید یخواب خوب هیزد وگفت : مامان گفت  یلبخند رها
سف هیمن  ش دیلباس  شنگ یجا هی ی... گفت چهار نفردمیپو شت یق نهار  میدا

 ! میخوردیم
 

شب ه بود امشد و گفت: به دلش برات شد رهیخ نیامیبن یدر چشمها میمستق
د از مسددعو ی: خبر دیازم پرسدد یهسددت . ته دلش افتاده بود ... حت ییخبرا هی

 ... زهیت یشده ؟! مامانم بدجور
 
 بهش؟ ی: گفتدیپرس یگرفته ا یصدا با
 
 !و؟یچ-
 
 ... زویهمه چ-
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کرده و بهش جواب مثبت دادم . بعدم  یگفتم مسددعود ازم خواسددتگار ینه ول-
صفه گفتم. تا جا زیبدم ... همه چ شیگفتم که قراره با تو برم ازما صفه ن  ییو ن

 ...شویداشت بدونه ! بق ازیکه ن
 

 ! میگبهش ب میبر ییگذاشت و گفت: قراره دوتا نیامیدست بن یرا رو دستش
 
 : واقعا ؟!دیدو دل پرس نیامیبن
 
شنه بن- شن کن . نم نیامیمن دلم رو سعود  نییپا یای... تو هم دلت و رو ؟! م
 فیرو برده . دنبال حر ایو برد یو مرتضدد یرعلیباهات مچ بندازه ! ام خوادیم
 ! گردهیم
 
 ؟! ی: خوب دیو رها پرس دیکش یپوف نیامیبن
 

 را نداد. جوابش
 

 ازیداد . فکر کنم بهش ن نویاب گذاشددت و گفت: آنا ا وانیرا کنار ل یقرصدد رها
 . یدار

 
 زد و گفت: خدا کنه منم بتونم مثل آنا حواسم به مسعود باشه ! یلبخند

 



و گفت :  دیاز قرص ها سددر کشدد یکینفس با  کیاب را  وانیو ل دیخند زیر
 درمورد بچه !

 
 زد و گفت: همون ششما ؟! یلبخند رها

 
 ...دمیفهم یمن متاسفم ... من واقعا ناراحت شدم وقت-
 

 یلی... خ ی... به فکرم یگفت: چه خوبه تو برام ناراحتو  دیخجالت کشدد رها
 برام بسه . نیخوبه . هم

 
 کنهیمسعود هم بهش فکر نم کنمیوگفت : من بهش فکر نم دیکش یراحت نفس

 گهیال د... حاال تا س میکرد یریگیپ شتریب کمیبا مسعود تو لندن  دی. حاال شا
!  یمال یخوندم که تو پوز مسددعود و به خا  م یکر یمن کل میخدا بزرگه ! بر

 ! مییتو میمن طرف تو ام ! من و آنا تو ت
 
ستش را رو یلبخند نیامیبن شت و گفت: من نیامیبن یشانه  یزد و رها د  گذا

 تو ام ! میتو ت شهیهم
 
سش را فوت کرد و رها گفت: فردا که جواب اومد ... بعدش  نیامیبن  طیلب هینف
تا  ینکیو کارتو شروک م یندازیندن ... بعدش تو شرکت و راه مل رمیو م رمیگیم
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که م عدش هم  ماده کنم. ب مان رو ا ما مات سددفر  قد اواسددط  هیترک یایمن م
ستون... مامان هم م سعود ما یاونجا . برا ارمیتاب سله ... برا همن و م  هیانا  یع

عالمه  هیتو و مامان هم  یقبل مدرسدده ... برا حیتفر هیرهام  یشددروعه... برا
شه؟! اگر قراره بگ یلحظه  شه ... بگو االن ...  یخوب ! با نه ... نگو نه ! بگو با
 ؟! یگی... چرا نم گهیبگو د

 
 زد : باشه . لب

 
 هم جوابش را داد. نیامیزد و بن یلبخند ارام رها

 
... صددالحه ... همونه ... هر  رهیخ یبا ارامش گفت: توکل به خدا ! هرچ رها

 ... شرکت و سفر سرجاشه گفته باشم ! چه من باشم چه نباشم ! فتهیب یاتفاق
 
 زد . یپلک نیامیبن
 

تفاوت م یکه تازه کرد .با لحن یبعد از نفس نیامیوبن دیگونه اش را ب*و*س رها
 تا پوز شوهر تو رو به میگفت: بر یو پر انرژ

 
 
 

 بمالم ! خا 



 
 
 

 یانیو پنجم : پا ستیب فصل
 
 
 
 
 

صورتش را مچاله کرد وگفت  دیمال یکه مچ دستش را م ینیح یشینما مسعود
 انصاف ! یتازه داماد بودم ب هیرفتار نکن ... من  نطوری: پسر عمو با مهمون ا

 
 ! ینخون یکر یزد وگفت: تا تو باش یشخندین نیامیبن
 
 ! ستیدفعه قبول کردم که صالح ن نی! ا ندازمیباهات مچ م یبعد یدفعه -
 
 اد .تکان د یسر نیامیبن
 

 . دیدست داد و بغلش زد وگفت: مراقب هم باش نیامیبا بن مسعود
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 یبرگشت نکهیمحکم و مردانه به خودش فشارش داد و گفت: ممنون از ا مسعود
 رهام! یبه خونه ات و خانواده ات ! خوشحالم که تو عقد خواهرت بود

 
 یو رها گفت :فردا م دیب*و*سدد یمیزد ورها را گرم و صددم یلبخند نیامیبن
 ! میچند ساعت و بخواب نیا میبتون نکهیا دی. به ام نمتیب

 
اش انداخت وگفت: حدودا هفت سددداعت  یبه سددداعت مچ ینگاه نیامیبن

 مونده !
 

شتش را به حلقه  رها ش نیامیبن یانگ ستت م دیک شنگه ! حلقه به د  ادیوگفت: ق
... 
 
 از خاتون یتشکر و عذرخواه یو رها و مسعود بعد از کل دیکش یهوم نیامیبن

 مسعود شدند و رفتند . لیخان سوار اتومب یو مصطف
 
 میرب یلباس بپوشدد یانداخت وگفت: تو قصددد ندار یرو به آنا نگاه نیامیبن

 خونه !
 

نا  میظرف و ظروف رو جمع و جور کن کمیخودش را بغل کرد و گفت: چرا  آ
 . شمی... اماده م

 



شغول نق  وانیلب ا رهام سته بود . فرهود در خانه خواب بود و فرهاد هم م ش ن
 زدن بود !

 
 وفرشته زودتر رفته بودند ... یرعلیام
 
 ! تانیکاپ یکنار رهام نشست و گفت: چرا بق کرد نیامیبن
 

 ندارم ! یخواهر و برادر چیسرش را باال اورد و گفت: من ه رهام
 

 نشست و گفت : خب... کنارش
 
کنه  یکه فقط با من باز ستین چکسی... ه کننیم یفرهود و فرهاد با هم باز-

ا عمو هم ب یکردیم یباز تایهم با عمه ب یتو هم بچه بود گهیم ی! بابا مصددطف
ما  یخونه  شددهیکه هم نیکنم ! در یو ندارم باهاش باز چکسی... من ه ایبرد

 ! ستین
 
 یبا من باز چکسیرا باال داد و رهام با غصدده گفت: ه شیابروها شیحرفها از
 ! کنهینم
 
 . کنمیم یمن خودم باهات باز-
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 ! یتو که همش سرکار-
 

.  تانیباشه کاپ میکنیم یفکر هیو گفت: حاال بعدا  دیرا ب*و*س شیموها یرو
 غصه نخور .

 
 به خانمه بگم عمه یانداخت وگفت: چرا گفت نیامیبه صددورت بن ینگاه رهام

 رها ؟!
 
 چون عمته رهام ... خواهر منه اون خانم .-
 

 ؟ تایگفت: مثل عمه ب یفکر رهام
 
 اوهوم.-
 
 پس تا االن کجا بود ؟!-
 

 .خارج از کشور بود . کردینم یزندگ رانیرا فوت کرد و گفت: ا نفسش
 

 . دینپرس یزیچ گریمهم نبود . د شیهم برا دیقانع شده بود شا رهام
 



 ؟! خسته شدم ... کننیم نوبازیا یبه گچ دستش کرد و گفت: ک یا اشاره
 

 زود پسرم . نگران نباش . یلیو گفت: خ دیگچ دستش را ب*و*س یرو
 
 برم ؟ دیبا نیمدرسه با ا-
 
 لتای. خ کننیدسددتتو باز م یتحمل کن گهیکم د هینه ... زودتر از مدرسدده . -

 راحت .
 
 مدرسه سخته ؟!-
 
 ! یکنیم دایخوب پ یدوست ها ینه ... کل-
 
 ؟! یدبستان شیمثل پ-
 
 ادی خوب یزهایچ ی. کل یدبسددتان شیو گفت: مثل پ دیکشدد یهوم نیامیبن
 ! یریگیم
 

روز اول مدرسدده معلمش ازش  گفتینگاه کرد وگفت: فرهاد م نیامیبه بن رهام
 ... هیچ شیاسمت معن دهیپرس
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 اش داد و گفت: خب ؟ ینیبه ب ینیچ نیامیبن
 
 ؟ هیاسم من چ یبلد نبوده ... معن-
 
وقت  چیتو ه یعنی... ریشکست ناپذ یعنیزد و گفت: رهام...  یلبخند نیامیبن

 بگو . نویهم دی؟ اگر معلمت ازت پرس یدیرهام . فهم یخوریشکست نم
 

 تانیو گفت: کاپ دیاش را ب*و*سدد یشددانیپ نیامیو بن دیکشدد یا ازهیخم رهام
 خسته است ؟

 
خونه  میری: با مامان مدیپرت کرد و خواب الود پرس نیامیبغل بن یرا تو خودش

 ؟
 
سه تا نکهیا از صش گرفت و گفت :راه رهام  ییهنوز نگران جمع  شان بود حر
 ... رهینم ییمامان جا گهی.د
 

 را بست و گفت: خوبه ! شیچشمها
 

 بغلش گرفت . یرا تو رهام
 



 ؟ دیرا تن زد و گفت : رهام خواب شیمانتو آنا
 
 
 
 
 

 بغلش گرفت . یرا تو رهام
 
 ؟ دیرا تن زد و گفت : رهام خواب شیمانتو آنا
 
 ارمشیو روشن کن من م نیتکان داد وانا خم شد وگفت: برو ماش یسر نیامیبن

 . یاری. تو بهتره به خودت فشار ن
 

 . امیرا از داخل خانه زد و گفت: برو تو من م چیسوئ
 
 رفت . رونیبغل کرد و از خانه ب یگفت و رهام را به نرم یباشد انا
 
گفت  را برداشت و نشی؛ وارد خانه شد ؛ دورب ستادیا شیپا یخسته رو نیامیبن

 ممنون خاتون . زی: بابت همه چ
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 امشب برات نماز بخونم. خوامیبغلش کرد وگفت: م خاتون
 
 بخون خاتون.-
 

و گفت: زحمت  دیراباال اورد و پشددت دسددت چروکش را ب*و*سدد دسددتش
 . یدیزحمت کش ادیز یلیخ یدیکش

 
خبر  یو گفت : برو خدا به همراهت . ما رو ب دیشددانه اش را ب*و*سدد خاتون
 نذار .

 
 تکان داد . یسر

 
 خان مردانه بغلش کرد و گفت: من با تو اتمام حجت کردم ها ... یمصطف

 
 .ریو گفت: چشم . شبتون بخ دیخند نیامیبن
 

 . یموند داریب دایز یگفت: فردا کالس دار ایبه برد رو
 

 ؟یبا تعجب گفت: برنامه ام رو حفظ ایبرد
 
 ... خوب درس بخون .یپس چ-



 
فت: اون یتو نیبه دورب یاشددداره ا ایبرد تاد تو اب ... یگردنش کرد وگ  که اف

 ؟ ستیعکساش قابل برگشت ن
 

ست ونا رو ا برمیاورد و گفت: چرا م رونیب یکیکوچ یکرد و قوط بشیج یتو د
 کنم. تیهم اد

 
کنه . . دستت درد ن یدیگفت :امشب زحمت کش تایزد و رو به ب یلبخند ایبرد

 .خوامیاگر امروز ناراحتت کردم معذرت م
 
.. مراقب . یدلم زی. تو عز هیوگفت: چه حرف دیبا عشق صورتش را ب*و*س تایب

 به ما هم خوش گذشت . یلیخودت باش . خ
 
 ی. از بچه ها هم خداحافظدست داد و گفت: مراقب خواهرم باش .. یمرتض با

 کن .
 

 . شهیدرست م یو گفت: نگران نباش . همه چ دیرا ب*و*س شیرو یمرتض
 

 . خداحافظ. یاش را فشرد و گفت :شب خوش همگ شانه
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 رفت . رونیاز خانه ب و
 
 کرد . یرا ط اطیح یبلند یگام ها با
 
 پشت فرمان منتظرش بود. انا
 

 زد و سوار شد . یلبش را دوست داشت ... لبخند یرو لبخند
 

 . دندیشب گذشته بود که به خانه رس مهیاز دو ن ساعت
 

را دراورد . مانتو را با لبخند از دسددتش گرفت و  شیرا روشددن کرد ؛ مانتو چراغ
 گفت : حالت خوبه ؟

 
ست ش ید صورتش ک سکته م دیبه  ودمو کردم خ یسع ی... ولکنمیوگفت: دارم 

 کردم سرپا باشم ! یکردم ... لبخند بزنم... سع ین بدم ! سعخوب نشو
 

 ... ندیبنش یمبل یدستش را گرفت و وادارش کرد رو مسعود
 
شانه ها ینیح ست یزیتر از چ یگفت: تو قو دیمال یرا م شیکه  ش یه ون که ن
 رها . یدیم
 



 ؟ ینیبیم ینطوریانداخت وگفت: واقعا منو ا شیبه چشمها ینگاه رها
 
 ؟ یخوریقهوه م هیمعلومه . -
 
 بهش قول دادم ! ی... ول خوادیم یا گهید زیدلم چ-
 

 ها ... یذره ... امشب مجاز هیزد و گفت :  یچشمک
 

منعم کرده . تو هم منعم کن !  نیامیفورا گفت: نه نه ... بن یول شدیکم رام م کم
 ! ستیهنر که ن

 
 ؟ یخوریزد و گفت: چشم . قهوه م یلبخند مسعود

 
 من درست کنم. یخوایاوهوم. از خدامم هست .م-
 

سعود سه  م ستش را گرفت ... ب*و* شاند و گفت:  ینرم ید ستش ن شت د پ
 ...ستمیرها ! بگو من خواب ن دارمیبگو من ب
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 دیا... هم تا صبح ب یستی... هم خواب ن یداریو گفت : تو هم ب دیرا کش لپش
اصال  کنمی...! حس م جهی... از فردا ... از نتترسمیمسعود ! م یباش داریبا من ب

 ! شمیبخوابم صبح زنده بلند نم
 

 با اخم گفت: رها شبمون رو خراب نکن ! مسعود
 

 شد ؟ ی. پس قهوه چکنمیزد وگفت: نه خراب نم یلبخند
 

چراغ  دنیبه فضدددا انداخت . با د یفورا از جا بلند شدددد . رها نگاه مسددعود
 ...یدار امیپ هیمسعود  چشمک زن تلفن ؛ بلند گفت:

 
 ... هیک نیبزن بب-
 

 تلفن را زد . ریگ غامیپ یدستش را دراز کرد و دگمه  رها
 

 بود : مادرش
 
...  یدیجواب نم زنمیزنگ م ی؟! چرا هرچ ییمعلومه کجا چیالو مسعود . ه-

 نگرانتم !
 
 ! ریباهام حتما تماس بگ یگرفت غاممویاز پدرش بود :مسعود پ یبعد غامیپ



 
به  خوادیم یوگفت : حاال ک دیکش یرها اه دیچیفضا پ یکه تو یبوق یصدا با

 بده . حیپدر و مادر تو توض
 
 من منه کله گنده . . .-
 

شددد  رهیمسددعود خ یدر چشددمها میو وارد اشددپزخانه شددد ؛ مسددتق دیخند رها
 مسعود ؟! شهیم یوگفت: فردا چ

 
 ... یچیه-
 

کانتر تک رها به  ته کمرش را  قت نم هیگرف طا تا فردا  فت :  دلم  ... ارمیزد وگ
 ! موندمیم شگاهیدر ازما یازاالن جلو خواستیم
 

سعود ستو عوض کن . برات رو  یدو فنجان رو م شت وگفت: برو لبا کانتر گذا
 تخت لباس گذاشتم .

 
خودم لباس  یزد و گفت: چه خوب . من که اصال حواسم نبود برا یلبخند رها

 بردارم.
 

http://www.roman4u.ir/


 را جلو اورد و گفت: تشکر کن ! گونه اش مسعود
 

 تشکر ! نمیوگفت: ا دیگونه اش لبش را ب*و*س عوض
 

 ...امیو گفت : نه خوشم اومد . برو تو اتاق . منم م دیکش یهوم مسعود
 
سمت اتاق خواب رفت با د یارام یقدم ها با گل رز ... لبش  یسبد ها دنیبه 

 شده بود . ییتخت گل ارا ی... باال دیرا گز
 
 ... دیکش یقیلذت نفس عم با
 

 دختر هجده ساله بود ...مثل بچه ها ذوق کرد . کی انگار
 

 .مسددعود از دیبلند خند یلباس خواب با صدددا دنیتخت نشددسددت با د ی لبه
 ! ومدیشده ؟ خوشت ن یاشپزخانه داد زد: چ

 
 را بازکرد . شیمانتو یجوابش را نداد . دگمه ها رها

 
باس نک را جلو ل با د نهیا یسددداتن خ گه داشدددت ...  بل خودش ن قا  دنیم

 ... دیلبخندش ماس نهیدر آ شیچشمها
 



 را فوت کرد ... نفسش
 
 هنیان را تنش کند ... از ا توانسدددتیهم م نهیفاصددله گرفت ... بدون ا نهیا از

 از مسعود ! دی! از خودش ... شا دیکشیخجالت م
 

 کرده بود ... خی شیها پنجه
 

 تخت وا رفت . ی لبه
 

 به در زد با دو فنجان قهوه وارد اتاق شد . یتقه ا مسعود
 
 ؟! ومدیخوشت ن-
 
 اتاق. نی. مخصوصا اهیعال زیچراهمه چ-
 

 ... میحرف بزن اینشست وگفت: فکر نکن رها ... حداقل تاصبح ... ب کنارش
 
 از کجا ؟-
 
 از هرجا ...-
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 م؟یفقط حرف بزن-
 

... امشب فقط حرف دمینگاهش کرد وگفت: بهت اوانس م طنتیبا ش مسعود
 ! میبزن
 

 شانه اش گذاشت و گفت : تو بگو.... تو حرف بزن ... ! یسرش را رو رها
 

سعود ش م  یارام بخش بهت بدم بخواب هی یخوایگفت : م یبا لحن ارامش بخ
 ؟
 
 خواب بمونم. ترسمیم-
 

حلقه کرد و گفت: نه نترس . من حواسددم  شیدسددتش را دور شددانه ها مسددعود
 . کنمیم دارتیهست . ب

 
 . خوامیارام بخش و م-
 

 از جا بلند شد . مسعود
 



 یکرد . با همان بلوز و شلوار رو زانشیاو ی. به چوب لباس دیلباس رانپوش رها
 . دیتخت دراز کش

 
سعود ست شیپ کیو  وانیل کیبا  م ست و گفت:  یمحتو ید ش قرص کنارش ن

 . کنهیبخور ... ارومت م نویا
 

 لب زد: خواب نمونم ! نگران
 
 .زمینه عز-
 
ش مهیرا تا ن وانیل شمها دیسر ک سعود خ یوقرص را فرو داد . در چ شد  رهیم

 بالش گذاشت . یوسرش را رو
 

 تخت نشست و دستش را گرفت . نییپا مسعود
 

 ! یلب گفت: ازم دلخور نش ریز رها
 
 بخواب رها ... چشمهاتو ببند ... بخواب !-
 
 تو رو نگاه کنم . خوامی... م خوادیدلم نم-
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 اباژورکنار تخت را روشن کرد ... مسعود

 
 شد ... نیشد که کم کم پلکش سنگ رهیاش خ یقهوه ا یدر چشمها انقدر

 
 امد ... یم نیی... پا رفتیتاب باال م یرو
 
 ... دادیبا خنده هلش م یو مرد بلند قامت دیدو یم یدنبال پسر بچه ا یزن
 
 : باالتر ... باالتر... زدیم غیج
 

 پاره شد و از تاب پرت شد ... طناب
 

بود ... مقابلش خم شدددد ...  یزخم شیجلو امد ؛ زانو ی... مردکردیم هیگر
 دستش را به سمتش دراز کرد .

 
 و خودش را جمع کرد ... دیترس

 
 ... ستدیکمکش کند تا دوباره با خواستیمرد م اما
 



 یمیگاهش با نگاه سبزش و لبخند مهربان و صمن یرا باال گرفت با تالق سرش
شده  یاش لبخند ست دراز  سمت د ستش را به  درد  گریاو گرفت . د یزد ؛ د

 بود رها شده بود ... ! ینداشت . رها شده بود از بند هرچه درد و خستگ
 
 
 
 
 
 د .کر کیلپ تاپ کل بوردیک یرو یبار ؛ با انگشت خسته ا نیاخر یبرا
 
 را بسته بود . شیوقت نبود که پلکها یلیخ انا
 

ه . ب کردیرا نگاه م یینها تیاورد ... اد نییحد ممکن پا نیرا تا اخر شیصدددا
 بود ... امدهیهم در ن یبد لمینداشت . ف ینظر خودش مشکل

 
 . دینوش یقهوه اش را باال اورد و کم ماگ

 
سن شت از لبه  یورم کرده  یپا ریز کو صاف  خوردیم زیمبل ل یآنا دا ؛ ان را 

 کرد .
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 مرتب کرد وبه اشپزخانه رفت . شیرا رو پتو
 
 زنگ بزند ... دیترسیرا روشن کرد. هوا روشن شده بود ... م یکتر ریز
 

رد ، دم ک یدرامد .چا یسوت کتر یرا تماشا کرد که صدا رونیاز پنجره ب انقدر
 ... دیرا چ زیم
 

 از نه گذشته بود ... ساعت
 
 ... ای ردیبگ تماس دانستینم
 

شدددد ؟! اومدن  ی: چدیو پرسدد دیاز دسددتش افتاد ؛ انا از خواب پر ریپن کارد
 ؟ ییکجا نیامی؟بن
 
 انا . برو بخواب ... نجامیا-
 
 ...دارمیشده ... نه ب یوگفت: فکرکردم طور دیبه صورتش کش یترس دست با
 

 ؟یدیتو روم کش نویرا تا کرد و گفت: ا یمسافرت یپتو
 

 ... یدم کرد یرا نداد . خواب الود وارد اشپزخانه شد و گفت: چا جوابش



 
 قرمز بود . شیچشمها

 
 سرکار ؟ یبر دیانا . با یبه صورتش زد وگفت: بدخواب شد یلبخند

 
 ! رمیبدون حقوق بگ یدوسال مرخص خوامی. م رمیگیم ینه . مرخص-
 
ص مانیزا ینگاهش کرد و گفت: برا نیامیبن  یصمرخ خوادینم یریگیم یمرخ

 !یریبدون حقوق بگ
 
 . دیرا نفهم نیامیمنگ بود ... منظور بن یخواب یب از
 

 امد و گفت: تموم شد ؟ یو قوس کش
 
 اماده است. لمشونیاره ف-
 
 م؟ینیبب ارمیشد وگفت: ب اریهوش انا
 
 اوهوم.-
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را در همان  شیو انا قبل از رفتن به سددالن ، دسددت و رو ختیر یچا شیبرا
 شست . ییظرفشو نکیس
 

 نشست . زیرا برداشت و کنارش در اشپزخانه پشت م نیامیتاپ بن لپ
 
 . زدیرا هم م شیچا نیامیبن
 
اون شددب که  یگفت: اون عکس ها یرا مقابلش گذاشددت و انا با لبخند وانیل

 ؟ یکرد تیافتاد تو حوض هم اد نیدورب
 
 حوض افتاد " خوشش امد. یتو نیگفت " دورب نکهیا از
 

 زد و گفت: یلبخند
 
 ... هیبد لیفا لمیروش انجام ندادم ! ف ی... کار خاص دهیاره . اسال-
 
 گفت : من چه خوب افتادم... کردیهمانطور که نگاه م انا
 
 ... دیخند نیامیبن
 
 کرد . کیعقد را کل لمیف



 
 . یخوب دراورد یلیگفت: چقدر خوب شده . خ خوردیم یکه چا ینیح انا
 
 رو حذف کردم. یاضاف یصحنه ها هی-
 
قشددنگ شددده ... چه  یلیخ نیا یمادر رو که دارن ! ول لمینداره. ف یاشددکال-

 ... هیاهنگ خوب
 
شش به زنگ ا شیلب به چا نیامیبن ساعت بود و گو شمش به   فونینزده بود چ

... 
 
 ... نویگرفت و گفت: بخور ا شیبرا یلقمه ا آنا
 

 فونیا یدهانش گذاشددت که صدددا یرا باز کرد و انا با ذوق لقمه را تو دهانش
 درامد .

 
 و به سرفه افتاد. شیگلو یتو دیپر
 
 به پشتش بزند . ایجواب بدهد  دانستیبا هول نم انا
 

http://www.roman4u.ir/


 ؟ یکنیانا لقمه را فرو داد و گفت: در و باز م یچا با
 

 بپرسد ... دگمه را زد . نکهیا بدون
 
 
 
 
 

 بپرسد ... دگمه را زد . نکهیا بدون
 
سور نگاه  نیامیبن سان سترس به آ شت . با ا سته بود ؛ انا در واحد را باز گذا ش ن
ود مانده ب یپ یاسانسور رو یفلز یکنار درها اهیس یمربع ی... صفحه  کردیم

 . زدیو چشمک م
 

 ... نیامیبه حال بن یوا زدیخودش تند م قلب
 

 ... دو ... سه ... چهار ... پنج ... کی...  کردیرد م یکی یکیها را  طبقه
 

 ششم توقف کرد . یطبقه  یرو
 



 یقرمز و لبخند خسته ا یرا فوت کرد . در باز شد ، مسعود با چشمها نفسش
 سالم داد.

 
رها  یقرمز و خون ینه ... تمام نگاهش به چشددمها ایجوابش را گفت  دینفهم

 ... دیکش ونریب نیبود ... مسعود دستش را گرفت و او را از کاب
 

 تعادلش را نگه دارد . توانستینم رها
 

 : خوابه ؟ دیرا مسعود دراورد و پرس شیها کفش
 
 گفت: نه ... یخش دار یصدا با
 

 ... داشتیاز رهابرنم چشم
 

 ارام رها وارد خانه شد . ارام
 

ه ک نیامیقامت بن دنی. در خود به خود بسددته شددد ... با د دیلرز یم شیپاها
 داد . هیتک واریبود ، خودش را به د ستادهیوسط سالن ا

 
 بازش نکنم ! اوردمیرا باال اورد و گفت : طاقت ن یپاکت رها
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 ... دیلرزیم شیلبها

 
 بغلش زد و گفت: چقدر خونتون سرده ! ریرا ز شیدستها

 
سعود کتش را دراورد و رو لرز رها انداخت و گفت:  یشانه ها یکرده بود ... م

 اروم باش ...
 
 ... کردیبود و نگاهش م ستادهیخشک و ساکت ا نیمایبن
 

شمها نکهیا بدون شم از چ شم از رها بردارد ... چ شم  یچ سبز و قرمزش... چ
سه  شم از قف شم از لرز چانه و لبش... چ صورت مثل گچش... چ  نهیس یاز 

 امد... یو باال م رفتیم نییاش که پا
 

 دستش مچاله ... یپاره شده بود و تو پوشه
 

 وارید ی غهیبه سددمت مسددعود برداشددت و مسددعود کالفه خودش را به ت یقدم
 خوادی! گفتش م یچی! نگفته بهم .... ه نیامیبن دونمیچسددباند و گفت: منم نم

 به خودت بگه !
 



سرش را تکان داد و گفت: اره ... اومدم به خودت بگم... فقط... چقدر...  رها
 س ... سر...سرده !

 
 ! خوردیبهم م شی.... دندانها دیلرز یم شیلبها

 
 کردی... فقط نگاهش م دیپرس یسوال هم نم یکرد ... حت ینم یحرکت نیامیبن

 ... ضربان قلبش باال رفت ...
 

 یلیمنتظر امروز بودم ! خ یلیشدددد و گفت : خ رهیبه نگاهش خ میمسددتق رها
 .... نیامیبن
 
 نزد . یحرف نیامیبن
 

! جنگل نگاه زنانه اش  دندیبار یرا از دست داده بود ... م شیعنان چشمها رها
 شده بود ... یباران

 
و سه  یو گفت: س دیکش رونیب یپوشه فرو کرد وکاغذ یحرص دستش را تو با

 سال منتظرش بودم !
 

 را فوت کرد ... نفسش
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 همچنان ساکت بود. نیامیبن
 

 ؟! یپرس ی؟ چرا نم یگینم یچیلب زد: چرا ه خسته
 
 سکوتش ادامه داد ... به
 

 هق هق انا امد. یصدا
 

 تشنمه ... گلوم خشک شده ! یلیگفت: خ یبا دهان خشک رها
 

 ... شدیخفه نم لرزش
 

...  نیامیسخته بگم بن یلیو لب زد : سخته بگم ... خ رونیرا تف کرد ب نفسش
 بگم ! تونمیانقدر سخت باشه ... نم کردمیفکر نم

 
 بود . بهیم غرخودش ه یگوشها یبرا شیصدا

 
 . کردیفقط نگاهش م نیامیبن
 

 را مشت کرده بود. شیها پنجه



 
 افتاد ... شیقدم جلو رفت ... کت مسعود از شانه ها کی رها

 
 بود که سکوت را شکست . ییتنها صدا نیها با زم دیکل یصدا

 
 ! میستیفرستاد و گفت: ن رونیب نیرا سنگ نفسش

 
 
 
 
 

پاها دیلرز یم بدنش کاغذ را توشی... دسددتهاشی...  ند  که نتوا  ی... انقدر 
 دستش نگه دارد .

 
 را بست . شیپلکها نیامیبن
 

 ....میستیباز لب زد: ن رها
 
برسند  دخواستنیم نیکه به زم ییشد و زانوها رهیخ نیامیبن یبسته  یچشمها به

 خم شوند ... خواستندیجاذبه شوند ... م ریدرگ خواستندی... م
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 ...کردینم هیگر
 

 سرخ بود ... شیدور چشمها اما
 

 خشک بود ... نگاهش
 

 ...میستیگفت: ن باز
 

 را بسته بود . شی... اما پلکها گشتیدنبال نگاه سبز م مردمکش
 
ند اش ت ینیب یبود . پره ها دیخشدک و سدف شی... لبهادیکشدیدهان نفس م از

 د.کرده بو ستیستبرش هم انگار ا ی نهیس ی... قفسه  شدیباز و بسته م
 
 . ..میستیترس حال و روزش لب زد: ن از
 

 بار گفت : نیکلمه پشددت فعلش گذاشددت و ا کی کردیکه نگاهش م همانطور
 ! میستین بهیغر
 

 باشد .... دهیاشتباه شن نکهیرا تند باز کرد . از ترس ا شیپلکها
 



 اعتماد نداشت . شیگوش ها به
 

 .... ! می....ت سی.... ن بهیشد و با لکنت گفت: غ ... غ .... غر شتریرها ب لرز
 
.. ! .... تو . یجان گرفت و رها جان داد و گفت: تو... تو... برادر ... من نیامیبن

 ... ! تو ... یرهام
 
فرسددتاد : همه ...  رونیبه زور کلمه ها را مقطع ب دیلرز یکه م ییلبها انیم از

 ... داره ! قی... تطب یود و نه درصد ... تو ... برادرمکاغذ ... ن نی... ا یحت
 

شمها در شده و دم از  یشد مثل مرده ا رهیخ نیامیمات بن یچ بود که تازه زنده 
 خدا گرفته ... ناباور مبهوت نگاهش به رو به رو بود !

 
...  خی.... خونتون .... سرده ... دارم ... یلیخودش را بغل کرد و گفت : خ رها

 ! زنمیم
 

 بود ... جیگ سرش
 
 ... دیچرخ یخانه دور سرش م نیا یایدن
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 ... دیچرخ یدور سرش م ینگاه سبز و قهوه ا نیا
 

سته اش را م کریپ جاذبه ستیخ ستیببلعد ... م خوا د در خودش فرو ببر خوا
... 
 

 جاذبه کرد ... میرا تسل خودش
 

رود ف نکهیشد و قبل از ا اهیس شیایتا دن دیچرخ یسبز و قهوه ا یچشمها انقدر
شود ... قبل از ا ریدرگ نکهی.... قبل از ا دیایب شود و رو نکهیجاذبه   نیزم یخم 
 او را ببلعد ... نیشود ... زم نی... نقش زمفتدیب

 
 مانعش شد و او را گرفت . نیامیبن یدستها

 
 ....! دینگاهش را د شیپلک ها ینیبار قبل از سنگ نیاخر یبرا
 

 ... فتدیاز تاب ب نکهیاز ا قبل
 

 زخم شود ... ییزانو
 

 زودتر دراز شد و او را گرفت ... یدست
 



...  دفتیو لبخند اجازه نداد ب یصاحب دو نگاه سبز ... با همان مهربان یدستها
صد قیتطب یمچاله  یان برگه  ی! اجازه نداد رو سم ینود ونه در  بیعج یبا ا

 سقوط کند ... بیو غر
 

 را گرفت ... ! نیزم دنیبلع یرا گرفت . جلو شیوشد ... جل مانعش
 

 نبود ... سردش
 

 و آواره هم نبود ... النیوسرگردان هم نبود ... و سرگشته
 
 خواب هم نبود ! ینبود .... ول داریب

 
 زن هم نبود ! ینبود ... ول دختر

 
 فرزند هم نبود ...! ینبود ول مادر

 
 خواهر بود... برادر هم بود ... فقط

 
و هوا  نیزم انیشدددد و افتاد اما برادرش او را م اهیسدد شیایبود که دن یخواهر

 گرفت ...
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شت به زم معلق شت ... نگذا سقوط کند ...  فتدیب نینگهش دا شت  ... نگذا

 فرو برود ... نیسهمگ یکینگذاشت در ان تار
 

 شود ... دهیبلع
 

 مانعش شده بود ... برادرش
 

 ؟! برادرش
 

 ... ! برادرش
 

 ؟! ربراد
 

 ؟! خواهر
 
... ی.... کسیزیداشتن را صرف نکرده بود ! داشتن چ کیبه حال انقدر از نزد تا

! تا به حال نداشددت ! نداشددتن را از بر بود وحاال  ی... مادری... برادریشددوهر
ستینم شد !  دان شته با شت ...  گرفتیم ادیچطور دا سخت نبود ! برادر دا  ...

 ! ستین! سخت  گرفتیم ادیخواهر بود ! 
 



 کرد . شیرنگ ورو یب یمشک فیک یچرم یرا خوب چفت دسته  دستش
 
 نداد . باالخره جرات کرد یتیاش هم اهم یخنک تابسددتان یکج مانتو ی قهی به

 جلوبرود .
 
 . زدیاراده لبخند م یب

 
 ذهنش حفظ کند . یرا خوب تو شانیتمام نگاه ها و لبخند ها خواستیم
 

چمدان خودش انقدر کهنه و  نکهیبه چمدان به دسددتها انداخت ... از ا ینگاه
 ! دیکشیرنگ و رو بود خجالت م یب

 
ما خودش را مجبور م یمحبوبش تو لیوسدددا اگر مدان نبود حت رنگ  کردیچ

عالم خاطره جمع کرده بود! ان هم با  کی فیببرد . ح ادیچمدان را به کل از 
 ابرو برش ! یچمدان کهنه  نیهم

 
 عشق نگاهشان کرد . با
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ستیم گرید شروک کند ... به کدام خ دان برود ... به کدام کوچه و  ابانیاز کجا 
شا شدندیراحت بود . ادم ها رد م الشیگذر... خ  شانیبارها به چمدان ها دیو 

 ...خوردیچمدان نو م کیو حسرت  کردینگاه م
 

 خاطرات ناب او وجود نداشت. چکسیدر چمدان ه اما
 

 تگشیو برم رفتیاز خاطره ها م یکیکرد ... هربار فکرش به  یرا راض خودش
. 

 
 تلفن همراهش ، به خودش امد . یصدا با
 

شتش را رو نرم ش یانگ س کردیکه وانمود م یزور ی. با لحندیصفحه ک رد خون
مه جمع انیاسدددت... درم اش را  یکل ذوق و خوشدد توانسدددتینم تیان ه

ستیدادبزند... نم ودش خ کردندیبزند .... هرچند که ولش م غیاز تلفن ج توان
 ایداخصبر  ی...اندک گفتیتلفن م یپا هیرا در چند ثان زیباخت و همه چ یرا م

 ی! با خوش
 

 زد: لب
 
 سالم.-
 



 هنوز ؟ یفتادی؟ راه ن یسالم . خوب-
 

چرخاند و گفت: خوبم مامان. نه  شدانیتر کرد و دوباره چشدم به صدورتها لب
 آره . دمیم لی. دارم چمدون هامو تحوگهیساعت د مین

 
 دنبالت فرودگاه. ادیاز دوستام م یکیخب . خدا رو شکر . سپردم  یلیخ-
 

 گفت: چه بهتر .باشه . باخنده
 
 ! ینشد یعصبان بهیعج-
 
 نه چرا ... راحتم هستم...-
 

 ! یتو حال خودت باش یخوایم دیوگفت: گفتم شا دیخند
 
 خانم . بایمنو به حال خودم رها کنه فر یکس خوادینه اتفاقا اصال دلم نم-
 
 خب . مراقب خودت باش .دلم برات تنگ شده . یلیخ -
 
 ؟ یندار یمنم مامان. کار-
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 . نمتیبینه م-
 

به صددورت سددرخوشددش انداخت  ینگاه یرعلینفسددش را فوت کرد و ام رها
 ؟یواقعا نگران ای ینگران کنمیوگفت: من حس م

 
 به مامان بگم ! از واکنشش ... از ... ترسمینگرانم .... م کمی-
 
هم  یچینگران ه…  فتهینم یگفت: باور کن اتفاق خاص یبا خونسرد یرعلیام

 بسپارش به خدا . من دلم روشنه .… نباش 
 

شدددانه اش فرود آمد ،  یرو یبود که دسددت یعل ریام یودار موعظه ها ریگ در
 اراحت بود.. مسعود ن دیبه خودش نگرفت. به پشت سرش چرخ یگارد

 
 ! یمسعود گردمیکرد و گفت: زود برم بغلش

 
سعود س یشانیپ م ست  زیمن همه چ یو گفت: تا برگرد دیاش را ب*و* و در

 . کنمیم
 

 باش . خب ؟ نیامیگوشش گفت: مراقب شرکت و بن ریز رها
 



 حواسم هست .-
 
 ! اریسرمم هوو ن-
 
 . دمیخنده گفت: قول نم با
 

 .رمیگیو گفت : باهات تماس م دیرا باز ب*و*س شیرو
 
 . ومدیرا باال داد و گفت: پس چرا ن شیاعالم پرواز ابروها با
 
 . دای. االن مییو گفت: رفت رهام و ببره دستشو دیکش یا ازهیخم یرعلیام
 

 برم ؟ دیواقعا با یعنیوگفت : دیکش یولبخندش ، اه نیامیبن دنی.با د
 
دختر تو که … مارو  ینه عاقبت همه ک ریو گفت : خدا به خ دیخند یعل ریام

 !!! یشد مونینشده پش یچیهنوز ه
 
 برم... خوادیمعلومه . اصال دلم نم-
 

 دوره اش کردند . نیامیو انا و بن رهام
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حلقه کرد وگفت: قول بده مراقب خودت  نیامیرا دور گردن بن شیدسددتها رها
 ... باشه ؟ یباش

 
م منم خوب یکه سفت و سخت اورا بغل زده بود گفت : تو خوب باش همانطور

! 
 

 زرویازپر یبهترم... حت شددهیخوبم ! از هم یلینگاهش کرد و گفت: من خ رها
 . شمیبهترم م گذرهی... هر روز که م

 
و  دیرا ب*و*سدد شیرهام خم شددد ... گونه ها یکرد و برا یانا روب*و*سدد با

 ؟رهام  ارهیب یگفت: عمه برات چ
 

 ... یچیبا خجالت گفت: ه رهام
 

 ؟ ارهیب ی. عمه رها برات چ گهیو گفت: نه د ختیرا بهم ر شیموها رها
 
 عمه. دیدونیخودتون صالح م یارام گفت: هرچ نیامیبن
 

س نایع رهام صورتش را ب*و* شق دوباره  .. . دیحرفش را تکرار کرد و رها با ع
 گچ دستش را باز کرده بودند .



 
سه  یرو ستش را ب*و* شاند و گفت: اگر قول بد ینرم یبانداژ د ستت ین  د

 . خوبه ؟ خرمیم ینقاش لیعالمه وسا هیزود خوب بشه ... برات 
 

 . چشم عمه رها. یلیزد و گفت: خ یبرق شیچشمها
 

 ... گمیم کیبه صورت انا انداخت وگفت: بازم بهت تبر یپا امد . نگاه یرو
 
 ... به مادرت سالم برسون . گمیم کیتو تبر بغلش کرد وگفت: منم به انا
 

د به سمتش برگردن یچند نفر تی... انقدر که جمع دیخند یبلند یبا صدا رها
 گفت: حتما ... جانی. با ه

 
 .نمتیب یم یباش ... به زود نیامیو گفت: مراقب بن دیرا ب*و*س شیرو
 
 قرار گرفت . نیامیتکان داد و رها مقابل بن یسر انا
 

 . ندهیماه ا ی... برا نمتی... مبیزد و گفت: خب داداش یپهن لبخند
 
 تکان داد و گفت: مراقب خودت باش . یسر نیامیبن
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بابا  ریهم خودتو درگ یلیمسعود هست . خ یداشت یشرکت و کار مشکل یبرا-

 . باشه ؟ نیامینکن بن
 
 شدم رها خانم ! ریدرگ-
 

تکان داد و رها گفت: خودتو اماده کن. قسمت سخت ماجرا هنوز مونده  یسر
 تو نگه دار واسه مامان .... یاز انرژ کمی... 

 
 کنه ! یفیشد و گفت: مامان چه ک رهیخ شیچشمها در
 

 نشست و گفت: شیلبها یرو یقیعم لبخند
 
 ! کنمیم فیمنم ک-
 
ا به بعد زنگ زدم لطف نیگوشش گفت: از ا ریو رها ز دیاش را ب*و*س یشانیپ

 . دیجوابم روبد
 
 بار دوم اعالم شد . یو پرواز برا دیخند نیامیبن
 



از  ری... ام یبه زود نمتونیبیخداحافظ... م یبا هول گفت: خب از همگ رها
 کن... یخداحافظ نیفرشته و در

 
سعود رو سعود گفت: م شقتم... بن یبه م ستم نره ...  نیامیعا مراقبش باش از د

 ... خداحافظ ... دیخوشبخت باش نیامیآنا و بن
 

 یرا تو شددانی، خنده ها دادیو دسددت تکان م رفتیکه عقب عقب م همانطور
ثل  جا  نشیدورب نیامیکه بن فیعکس ... ح کیسددرش حفظ کرد ... م را 

شددتند عکس ... انقدر وقت دا یبعد یگذاشددته بود ! اما مهم هم نبود ... دفعه 
 و البوم پر کنند ! رندیبگ

 ... دیدیخواب م انگار
 تاب بود ... یرو انگار
 ... دادیهولش م یکس انگار
 ... فتدیقرار بود ب انگار

که در دسدددت  یا یپنجه اش نگاه کرد ... به حلقه اش ... به شددروک زندگ به
 چپش نشسته بود ...

سبز نگران دوخت... به برادر سرش شم  که  یرا چرخاند ...نگاهش را به دو چ
 بود ! ستادهیگم نشود محو نشود ا تیکه در جمع یوقت نیتا اخر

 بود ... ! ستادهیخواهرش ا یپا برادرانه
 دیدانلود کن نکیاز ل دیتونیرو م دیخورش یرمان ها گرید
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