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  شیدو تا بکنه که از قضا اول  د یبا  کنه،ی انتقام قبر م ی که برا یکس گفتیم شهیهم مادرم
 خودشه!   ی برا

 یدور خوشبخت ی رو یزندگ  شیجفت ش هیاوقات با  یگاه چرخه،ی مثل تاس م یزندگ 
 هست؟   ست،ین یشگ یهم یخوشبخت  چیاما ه چرخه،یم

 از آدما احساساتشونه و منم استثنا نبودم و حاال…   ی سر  هیقرمز  خط

 که زخم خوردم…  ی من بترس! از من از

  رند،یگیاشاره گر م هیها خطرناکند چون با و سنگ شدم؛ خاکستر  دمید  یمهر یکه ب یمن از
 ! کشهی م شی رو به آت ست ی و هست و ن شهیور مگذشته شعله   ادیکه به  یخاکستر

 عشق!   ا…ینفرت و   ای آتش جنون    ای حاال

 

 

 *** 

 »رها« 

 

زل زدم؛ بعد از چند لحظه با انزجار   نهیهام تو آ و به انعکاس چشم  ستادمیا  ی قد نهیآ  ی جلو
  ی دادم و پوزخند هیبود، تک ی قد  نهیکه کنار آ یرنگ یمشک شیآرا  زیگرفتم و به م  نهیرو از آ

 هام شد. ناخونده مهمون لب 

اومدم،   رون یگرفتم و از اتاق ب  شیآرا  زیرو از م امه یتک کردی بلند رهام که صدام م  ی صدا با
که هنر دست بابا بود  یکار معرق ی که پر از تابلوها ییاتاق رو بستم و از راهرو  یدر چوب

 شدم، رو به رهام گفتم: من حاضرم. ییرای عبور کردم و وارد پذ 
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سمت در    حرفی از جاش بلند شد و ب دی پوشیرو م ش یجور که کت زمستون همون  رهام
 هاش از خونه خارج شد.کفش  دنی پوش  رفت و بعد از  ی ورود

وقت؟ اگه    هینشه  رتی تم: دگف  بستمی رو م بوتم مین پیکه ز یسرش رفتم و در حال پشت
 .رمیم  یبا تاکس شهیم رید

  رمیگفت: نگران نباش د شدیکه سوار م یرفت و در حال نیسمت ماش  ی بلند ی هاقدم  با
 .شهینم

 رنگ رهام شدم.   ی مشک ایباال انداختم و سوار زانت ی اشونه 

تو   یربع معطل کی   بایرفت؛ بعد از تقر عصریول ابونیبا سرعت به سمت خ اط یخروج از ح با
هام چشم   ی از جلو یشدنم با تک بوق ادهیبعد پ ستاد،ی و رهام ا می دیبه دانشگاه رس کی تراف

 محو شد. 

 !ادیسرت م   ییبل  هی یوضع رانندگ  نی که رفت، آروم لب زدم: آخر با ا ی ریبه مس ره یخ

  یبیکه ترک   یسنت ی های با کاشو به سر در دانشگاه چشم دوختم که  دمیپاشنه پا چرخ ی رو
نوشته شده بود: "دانشگاه   با رنگ زرد و خط خوش   شیبود و رو  یآب  ی هااز انواع رنگ 

 هنر!" 

جمع شده، به   افهیو با ق دی هام باال پرکنار گوشم، از ترس شونه قایدق یبلند شخص   ی صدا با
 .هینبود جز هان یسمت صدا برگشتم که طبق حدسم کس 

 مثل آدم اعلم شهیباور کن م هیهم گره خورده بود گفتم: هان ی که تو یی هاحرص و ابرو  با
 . یبکش ادیدم گوش من فر  ینجوریا ستیحضور کرد! الزم ن

  ینجوریگفت: ا زاشت ی م شیو دو تا دندونش و به نما  یکه هر س ی ااون لبخند مسخره  با
 به خدا، قبول کن!  شترهیب فشیک 

 نگاهش کردم و گفتم: نه بابا! یمسخرگ  با
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هاش رو تو هوا تکون داد و گفت: به  دست  رفتیدانشگاه م ی که به سمت ورود نجوریهم
 جون تو! 

 نقصه،یب  کلشیواقعا ه کنار گوشم گفت: یکیشده بودم که  رهیخ هیآروم هان ی هابه قدم  
 .یبش اشره یخ ی جور نیا یحق دار

شده بود، نگاه   ره یبه سرم بدم، از گوشه چشمم به تارا که با خنده بهم خ یتکون نکهیا بدون 
 کن! یکردم و گفتم: کم لودگ 

دانشگاه برد و با خنده گفت: به جون تو راه   و دنبال خودش به سمت  دیرو کش دستم
 نداره.

 .ارمیهاش در بدست  ی کردم مچ دستم رو از تو یسع

 ! ی ولم کن، دستمو کند ام؛یب تونم ی تارا خودم م -

دانشگاه   ی به در ورود ره یخ  یلوس و با لحن  رو گرفت  هیدستم رو ول کرد و دست هان 
  نکهینگاه کنم! چه برسه به ا فقط بهشون  من  زننیم لهله که... ملت یدونی گفت: قدر نم

 .رمیبگ دستشونو 

بوسه تارا و پاک   ی که با کف دستش جا یدر حال هیهان د؛یرو بوس هیهم لپ هان بعد
 .یقراره آدم بش یتو ک  دونمی گفت: تارا من نم کردیم

 .نی وفتیراه ب شه، یم ری رو به حالت تاسف تکون دادم و گفتم: کلس د سرم

سلم  هی و بعد از  می و تارا مثل دو تا بچه اردک زشت دنبالم اومدن؛ وارد کلس شد هیهان
 . میکلس نشست ی اسرمه  ی هایصندل  ی به همه، رو یکل

که تقلب   یجلو و گفت: خره هر کس دیکه سمت راستم نشسته بود خودش رو کش هیهان
 نده. 

 کرد. دییرو تا هیرو نشون داد و حرف هان کی هم از سمت چپم با اشاره دست علمت ال  تارا
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 پنبه دانه. نندیو تارا در خواب ب هیگفتم: هان کردمی که جزوم رو نگاه م یحال در

   ؟یرسونینم یعنیدوما...  ،یبا اخم گفت: اوالً شتر خودت هیهان

 هام زدم.رو به چشم  میت داشتنو گرد دوس یمطالعه مشک  نکیع

  شیو ش  ستیسرتون ب ریامتحانا، خ هیبه حال بق  ی وا ن، یو نخوند  یان یامتحان پا نیاول -
 .نیسالتونه، خجالت بکش

 با حرص گفت: باز حاج خانوم باال منبر رفت. تارا

دانشگاه رد   ن یا ی از صد متر  گهید  رم،ی بگ سانسوی فوق ل نی با غرولند گفت: آخ من ا هیهان
 . شمینم

  می باحرص گفت: خوبه حاال دار کردیو رو م  ریاش رو زکه تند تند جزوه  یدر حال تارا
 .  رمیبگ ویفوق پزشک خوامی م کنمی سخته حس م نقدریامتحانا ا نیا  م،یخونی م یسازآهنگ 

که اصل هم   ینیبیم ،یها رو بخونو جزوه  ی تکون به تن لشت بد   هیپوزخند گفتم:  با
 . ستیسخت ن

هاش برام خط و  بگه که با ورود استاد مراقب ساکت شد و با چشم  یز یخواست چ هیهان
 .  دینشون کش

 *** 

 .می اومد رونی و تارا از دانشگاه ب هیامتحان همراه هان انیاز پا  بعد

 برادرش رفت.   نی ازمون جدا شد و به سمت ماش یکوتاه ی خداحافظ هیبا  تارا

 آشنا بود.   افشیم قبودم، چقدر  دهیداداشش و ند   نی رگشتم و گفتم: تا حاال اب هیهان سمت

 ش؟ یبا تعجب نگاهم کرد و گفت: نشناخت هیهان

 دم؟ یپرسی از تو م شناختمی اخم گفتم: اگه م با
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َوند، از  داداشش خواننده است، تارخ ِسَپه ؟یزنیبابا، چرا م خبیلیبا خنده گفت: خ هیهان
 !  یخواننده رو نشناس هی  دهی تو بع

  یزیاش چتارا اصل درباره  یبودم ول ده ی تعجب سرم رو تکون دادم و گفتم: اسمش رو شن با
 نگفته بود!  

که مبادا  کنهی درباره برادراش صحبت نم وقتچ یتکون داد و گفت: ه ی با تاسف سر هیهان
 اونا بخواد باهاش دوست بشه. به خاطر یکس

رهام هم که معلوم   نیکردن رهام گفتم: ا  ریاز د یانداختم و حرص  ینگاه م یساعت مچ به
 و منتظر بزاره، اَه. یکس دیبفهمه نبا خوادی م یک  ستین

 . یشیم ری حرص نخور، پ خبیلیبا خنده گفت: خ هیهان

 آورد.   فی لب زدم: باالخره آقا تشر  یرهام حرص ن ی بوق ماش  ی صدا با

 باالخره راه افتاد.   ک،ی و بعد از سلم و عل  م یسوار شد  هیهان با

 .  میو سمت خونه راه افتاد   میشون رسوند رو به خونه هیهان  کیتو تراف یاز معطل بعد

رو پشت پژو پارس   نشیو باز کرد و ماش  اط یدر ح  موتیرهام با ر  می دیخونه که رس به
 .می شد   ادهیپ نیرنگ بابا پارک کرد و با هم از ماش یمشک

وارد خونه و شد و از   هیدر عرض چند ثان رفت، یراه م  عیسر  یلیمعمول رهام که خ طبق
 هام محو شد.چشم  ی جلو

رد شدم و به سمت راستم نگاه کردم، به   اط یکف ح ی هازه ی سنگ ر ی از رو آروم
کم باال بردم و به  شدم و نگاهم کم  رهیخ دادنیکه به خاطر سرما گل نم  ییهایشمعدون

  دهیکه وسط باغچه کاشته شده بود و قدش به قول معروف سر به فلک کش یکاج سبز رنگ
 شدم.  رهیبود، خ
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که دور تا دور کاج کاشته شده بودن داشتم؛   یرز رنگ و وارنگ ی هابه اون گل  ی ادیز علقه
شدم،   رهیو بهشون خ  دمیمامان کش ی مورد علقه  ی هانگاهم رو سمت کاکتوس 

هاش رو تو  که مامان به کاکتوس داشت اکثر مدل  ی اکه بابا به خاطر علقه  ییهاکاکتوس 
 خونمون کاشته بود! ی باغچه

شد،    دهی بود کش اط یح ی که تو یرنگ دی و سف ینگاهم به سمت تاب فلز ژی ق ژیق  ی صدا با
وجودم رو   ی آرامش همه  کردمیاونجا احساس م  شهی من بود، هم یشگی هم ی اون تاب جا

 کنم.  یزندگ  الیبدون فکر و خ  یقیدقا تونمی و م رهیگیم

و  اط یح که یکیکوچ ی و به سمت پنج پله  دمیکش یقیرو از تاب گرفتم و نفس عم نگاهم
 کردیوصل م  ی به در ورود

شده که هنر دست بابا بود،   یمعرق کار یها باال رفتم و به در چوباز پله نهیرفتم؛ با تمأن 
باز شد   ی در ورود ک یفشار کوچ هیگذاشتم که با   یفلز  ره ی دستگ ی شدم و دستم و رو رهیخ

 به سمتم هجوم آورد. یمطبوع ی و گرما

بزرگ دم در  یجاکفش ی از پام درش آوردم و تو بوتم رو باز کردم  می ن پیشدم ز خم
خونه رد شدم و   ی و از ورود دمی رنگم رو پوش یو خز دار مشک یپشم ی های گذاشتم، روفرش

 قرار داشت، رفتم.  ی سمت چپ ورود  قایوارد آشپزخونه که دق

رو   کمشیپرش کردم،  ر یبرداشتم و از آب ش ی اشه یش  وانیل هیرنگ  دی سف نتیکاب از
 تو گلوم و به سرفه افتادم.  دی مامان آب پر  ی خوردم که با صدا

 مامان؟   ی شدیرها چ ی وا ی رها جان، ا -

 . ستین  ی زیرو تکون دادم و گفتم: خوبم چ سرم

 .  زمیسمتم اومد و گفت: صد دفعه بهت گفتم آروم آبو بخور عز به
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 ینگاه ییرا یمدم؛ به پذ او رونیباشه اکتفا کردم و از آشپزخونه ب هی به گفتن  حوصلهیب
نشسته بود و با   یکرم_زرشک یسلطنت  ی مبل ها ی پشت به من رو  دم،ی انداختم که بابا رو د

 . دادیتمام حواسش به اخبار گوش م

 سلم بابا.  -

گفت: سلم   کردی و کم م ونیزی تلو ی که صدا یصدام به طرفم برگشت و در حال دنیشن با
 .یدخترم، خسته نباش 

 زدم و گفتم: ممنون.  یلبخند ساختگ هی

رفتم   شدیختم م  یبهداشت سی ها و حمام و سروکه به اتاق خواب  ییبه سمت راهرو  بعدم
 اتاق و باز کردم و وارد شدم. نیو در آخر 

 .نم یفرو رفت و تونستم اطرافم رو بب ییبرق کنار در، اتاق تو روشنا د یفشردن کل با

عوضشون کردم و خودم رو پرت کردم رو  یلباس راحت هیآوردم و با  هام رو درلباس  عیسر 
فرار کنم و   دادی که تو افکارم جوالن م ی زیکردم از هر چ یهام رو بستم، سعتخت و چشم 

 به آغوش خواب پناه بردم.

به اطراف کردم    یهام رو باز کنم، نگاهچشم  ی مجبورم کرد که ال ومدیکه از اطرافم م یی صدا
 رو درک کنم.  تمی به مغزم فشار آوردم تا موقع یکنم؛ کم  دای تا منبع صدا رو پ

 ی هاخرت و پرت نیکه وسط اتاق ولو شده بود رفتم و از ب فمیشدم و به سمت ک  بلند
بخند تماس  اسم شهاب با ل دنی اش نگاه کردم که با دآوردم و به صفحه و در  می توش  گوش

 رو وصل کردم. 

 . دیچیگرم شهاب تو گوشم پ ی رو به گوشم چسبوندم که صدا یگوش

 . دی به رها خانوم، خسته نباشبه  -

 . دمی پاشدم و به سمت تخت رفتم و روش دراز کش نیزم ی رو از



 لمس سرنوشت 

 
11 

 

 د؟ یخسته نباش یبگ ی اوال سلم؛ دوما، زنگ زد -

 زنگ زدم بپرسم امروز چند شنبه است؟  ر،یبا حرص گفت: نخ شهاب

 ؟یکنیاز خنده زدم و گفتم: مسخره م  ی پوزخند

اما   م،یشنبه است و قرار بود امروز کار آلبومو تموم کنگفت: رها امروز سه  تی با عصبان شهاب
 ! چرا رها؟ ی ا یرفت که ب ادتیتو 

 .ی شهاب، شرمنده توام لنگ من موند دونمی گفتم: نم  یآروم  ی صدا با

خودت و   یدار ا،یو غم بود گفت: رها به خودت ب تی از عصبان یکه مخلوط ییبا صدا  ابشه
 چته رها؟   ؛یبری م نیاز ب

  هی. هممون  می ستی ها زنده ناز ما آدم چکدومیگفتم: من مردم شهاب؛ ه ی اخفه  ی صدا با
که  ییاز ماها اونجا چکدومی . همی رو باخت امونیتموم دن ه، یثان هیلحظه،  هی  ی تو ییجا

  یعنی ما قبلش روحمون کشته شده، مرگ روح هم  ی همه  م، ی ریمینم زنه ینم گهی قلبمون د
  ی مرگ. حاال برا یعنیوجود نداره،  ییتو گهید یعنیهم    حساسمرگ احساس، مرگ روح و ا

و روحت    یبش یسی که به خاطرش ع ی اونقدر قو ، یدار ی قو  دیام کیبه   ازیدوباره ن ی ایاح
 ...ی ... همونقدر قویکن ایو اح

رو   یصفحه رو فشردم. گوش  ی از جانب شهاب نشدم و دکمه قرمز رنگ رو یجواب منتظر
هام رو بستم،  که سمت چپ تخت قرار داشت و چشم  یرنگ یمشک یتختپا  ی انداختم رو

عوض   ی برا یقابل قبول لی کردم دل یگذاشتم و سع م یشونیپ ی ساعد دست راستم و رو
که هر   دم یرس جهی نت نیآوردم، اما تهش به ا لیل . هزار تا دارمیهام بشدن اخلق و رفتار 

 . تونمیگول بزنم اما خودم رو نم تونمی رو م یکس

که با  یشی آرا زی ام بلند شدم و به سمت مرنگ مورد علقه ی تخت مشک ی حرص از رو با
 کردم.  اهیس امیقمو هم مثل دنلب گفتم: اتا ر یزدم و ز  ی تخت ست بود رفتم. پوزخند
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 ی ابلند و قهوه  ی افتاده بود برداشتم و موها شمی رنگ رو که کنار لوازم آرا ی اقهوه   موره یگ
 رنگم رو جمع کردم. 

 رفتم. ییرای زدم و عقب گرد کردم و از اتاق خارج شدم و به پذ نهیبه خودم تو آ  ی پوزخند

و بابا و مامان   رفتی ور م ش ی کرم رنگ لم داده بود و با گوش یراحت ی هامبل  ی رو رهام
 .کردنی با هم صحبت م  یآروم ی با صدا یسلطنت  ی هامبل ی رو

گل   نمیمامان خانوم ا ایداد زد: ب بایپر از حرص رو به مامان تقر  ی من با صدا دنیبا د رهام
 . می پر نشدپر   یدخترت، حاال شام مارو بده تا از گشنگ

 زکم؟ یعز  ی دی و بابا به سمت من برگشت و مامان با لبخند گفت: خوب خوابمامان  نگاه

و با حرص گفت: نه تو رو   ییرا یرنگ وسط پذ  یزرشک زیم ی رو پرت کرد رو شی گوش رهام
نذاشته من برم   یسخت بخوابه؟ کل خونه رو ساکت کرده، حت  یخواستی خدا، م

 ؟ ی دی راحت خواب گهیحاال م ،ییدستشو 

 ؟ ی هم نرفت ییدستشو رمی بم یگفتم: اله یم و با لبخند مهربونرو نگاه کرد رهام

بشم که به  می آبج  ی فدا یکه به خاطر لحن مهربون من بود گفت: اله  یباز شیبا ن رهام
 فکرمه، نه نذاشت برم.

 کرد.  یرو لبم و جمع کردم و با خباثت گفتم: خوب کار لبخند

 ؟ یی نایوارفته نگاهم کرد و رو به بابا گفت: توام طرف ا ی افهیبا ق رهام

 از جاش بلند شد و با لبخند گفت: من فعل فقط طرف شکمم هستم.  بابا

 هم به سمت آشپزخونه رفت. بعد

 .نی شامتون رو بخور نی ایهم از جاش بلند شد و گفت: ب مامان



 لمس سرنوشت 

 
13 

 

  ی او قهوه  یچوب  ی های صندل ی و رو  می و رهام هم پشت سر مامان وارد آشپزخونه شد من
بعد هم    ز،یم ی برنج و خورشت و گذاشت رو سی و مامان د  می نشست یغذاخور زیرنگ م

 رهام نشست.  ی کنار بابا و روبرو

 باهات صحبت کنم. خوامی به من انداخت و گفت: رها جان، بعد از شام م ینگاه بابا

 !  ستیاالن وقتش ن د،یبا حرص گفت: حم مامان

تعجب بهشون نگاه کردم و در جواب بابا به تکون دادن سرم اکتفا کردم و مشغول   با
 خوردن غذام شدم. 

 بابا متوقف شدم.  ی رو جمع کنم که با صدا زیاز شام خواستم به مامان کمک کنم که م بعد

 کار من مهمه.  کنه،ی مامان جمع م نی بش ایرها جان، ب -

 خبر ندارم باال انداخت.  یچی من از ه یبه معن اشتعجب به رهام نگاه کردم که شونه  با

به سمت بابا    یگذاشتم کم زی م ی هام رو روبابا نشستم، کف دست  ی روروبه  یصندل ی رو
 ه؟ یکار مهم چ نی ا دی گیشدم و گفتم: حاال م لیمتما 

کارخونه چندتا   ی گفت: تو  یو به دندون گرفت و بعد از مکث کوتاه نشیری لب ز بابا
که  شهیم   دایخارج پ ی تو چندتا از کشور ها شه،ی نم دایکه اصل پ رانی ا تو  ازه،یدستگاه ن

 ...  شهی آوردنش سخت م

که گفت حس کردم قلبم   یزی به بابا چشم دوختم تا ادامه حرفش رو بزنه که با چ منتظر
 نزد. ی اقهیدق ی برا

  تونهیکه م یبرات سخته، اما تنها کس دونمیها رو لندن دارن. مدستگاه  نی رها جان، ا -
  نی لندن و ا یبه خاطر من بر خوامی م ؛یچون اقامت لندن دار ،یی کار رو انجام بده تو نیا

 .یاریها رو برام بدستگاه 
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و صداها تو سرم    شیو چهار سال پ  ستی ذهنم برگشت به ب شدن،یتو سرم اکو م  صداها
 . دیچرخ

 .ییما نباشه، به خاطر بابا  شیپ  یوقتچند  هیبابا قراره   ی رها کوچولو -

از   یری... انگار صداها مثل تیی... به خاطر بابا یی... به خاطر باباشدیصدا تو سرم اکو م نیا
 !  شدنی سرم رد م

کردم، رهام   یریگرو گرفتم و از افتادنم جلو  یرفت که صندل جیبلند شدم، سرم گ یحسی ب با
  ی به طرفش گرفتم، دستم رو رو  ستیابلند شد به طرفم اومد که دستم رو به نشونه به 

به سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم   واری آروم و با کمک د ی هاگذاشتم و با قدم  وارید
هام درآوردم و با تمام  نشستم و سرم رو به احاطه دست  نیزم ی وقفل کردم. همونجا ر 

 ی هااما نشد، نتونستم! قطره  زهیرو کردم که اشکام نر  میشار دادم؛ تمام سعتوانم سرم و ف
  ی قد نهیآ ی تو ی و من فقط به اون دختر مرده  کردنی هام رو نوازش مگونه وار،انه یاشک تاز 

براش نمونده بود. به  ی زیچ چی ه جونیب سم ج هیکه جز   یشده بودم، دختر رهیخ
 ؟ یریمینم زدم: چرا  ادیهاش زل زدم و فر چشم 

امو  جنازه  ینشد حت دایپ چکسیهق جواب خودم رو دادم: من مردم، من مردمو ههق با
 دفن کنه... 

تخت انداختم و   ی پارکت سرد گذاشتم و بلند شدم، خودم رو رو ی هام رو رو دست  کف
 هام رو بستم. چشم 

اما نشد، بازم   رم؛ی هام بگگونه ی اشک رو رو ی هاقطره  رحمانهی ب زشی ر  ی کردم جلو یسع
 نشد...

از اون   ی کی رنگ قرص رو درآوردم،  یبسته طوس  یپا تخت ی بلند شدم و از کشو یکرخت با
 بود خوردمش. زیم ی که رو  یآب وانیرنگ و گذاشتم تو دهنم و با ل یآب ی هاقرص 

ارم به لب گفتم: ک  ری رو بستم و بسته قرص رو تو دستم فشار دادم، با بغض ز هامچشم 
 .رمیگیآروم م  ازپامی که فقط با د دهیرس ییجا
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 گفتم: بله؟  یآروم ی شدم و با صدا  رهیخورده به در خ کهیدر   ی صدا با

 داخل؟  امیب ییگفت: رها  ین یغمگ ی با صدا رهام

 تنها باشم.  خوامی هام و پاک کردم و گفتم: مپشت دست اشک  با

  یزیچ  گهی بود که د ادیز نقدر یقرص ا  ریهم اومد اما، تاث د ی... شاای  ومدی ن ییصدا گهید
 برم.  یخبریب ی ایحس نکنم و به دن

 *** 

 شدم.  ره یو متعجب به در خ دمی شدن در از جام پر دهیکوب ی صدا با

 باز کن. ویدر کوفت نیزد: رها... رها ا ادیفر   تیبا عصبان رهام

 متشنج. که خورده بودم بدنم کرخت بود و اعصابم یخاطر قرص به

سرم اومدم کپه مرگم و بزارم. ولم کن   ریداد زدم: چته رهام؟ نمردم که... خ تیعصبان با
 اه. گه،ید

تو   نی ا ی دی چپ شبیبعد از ظهره، از د کی  ؟ی د ی با حرص گفت: زهرمار، ساعتو د رهام
 م؟ ینگران بش دینبا  ومده،یصداتم درن

ساعت چشمام گرد شد،    دنیاتاق نگاه کردم، با د یبزرگ و مشک  یواریتعجب به ساعت د با
 بود!   قهیدق یو س کی   قایساعت دق

 . نیخب، حاال که سالمم... ولم کن یلیتر شده بود گفتم: خکه حاال آروم ییصدا  با

 محکم از اتاقم دور شد. ی هابه در زد و بعد با قدم  ی لگد رهام

 هام رو بستم. و چشم   دمیگردنم باال کش  ریو پتو رو تا ز   دمیدوباره دراز کش 

 یمهم ی هاکه معلوم بود دستگاه  ینجوریبه درخواست بابا فکر کنم؛ ا یکردم منطق یسع
دستشه،   ر ی کشور ز ی هالب گفتم: حاال نه که همه کارخونه ریزدم و ز ی داشت؛ پوزخند  ازین
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دنگ و فنگ   نقدریا گهیکه د یکارخونه زپرت هی! مونهی کشور لنگ م هیها نباشن دستگاه  نیا
 نداره.  

اش نگاه کردم که رو برداشتم، به صفحه  یاومدم و گوش رونیاز فکر ب می گوش  برهیو  ی صدا با
 غیج ی گفتم. تماس رو وصل کردم که صدا   یلب پوف ری صفحه ز ی رو هیاسم هان دنیبا د
نه وگر  یستیرها، برو خدارو شکر کن که االن کنارم ن ی : رها... وادی چیتو گوشم پ هیهان

 .بردنی م شمی از پ دیات و با جنازه

 .دی چیممتد تو گوشم پ ی هابوق  ی بگم که صدا یزی چ اومدم

 شده؟  وونهید  ا،ی لب گفتم: خدا رینگاه کردم و ز  یتعجب به صفحه گوش با

از   پاسخی شدم، پنجاه تا تماس ب مونیاز حرفم پش یگوش ی هاشنیک ی فینوت دنی با د یول
 داشتم.  هیاز طرف شهاب و تارا و هان امکیپ یو چهل تا تماس از تارا و کل هیهان

دوباره به ساعت نگاه   م،یشونی رو پ دمی و با کف دست کوب دمی اسم شهاب از جا پر دنید با
 . دادی رو نشون م قهیو چهل دق کیکردم که 

تخت پرت    ی کرد و از رو ر یرنگ گ یمشک ی پتو ی تخت بلند بشم که پاهام ال  ی از رو اومدم
اش از که تختم بلند بود و فاصله ییسرم به کف پارکت برخورد کرد و از اونجا   ن،ییشدم پا 

 رفته. نیام از بکردم کمرم از وسط نصف شده و جمجمه ی حس م اد،یز نیزم

  ی صدا ؟یگفت: رها؟ سالم  ی بلند  ی که رهام با صدا دمیمالی با کف دستم سرم رو م داشتم
 بود؟  یچ

  ست، ین  یزیپتو رو از دور پاهام باز کردم و پرتش کردم رو تخت و گفتم: چ تیعصبان با
 خوبم. 

رو گرفتم و به زور بلند شدم و به سمت در رفتم، قفلش رو باز کردم و از اتاق زدم  کمرم
 . رونیب

 جلوم.  دیرهام پر  هوی گرفتم که  شیرو در پ ییدستشو ریمس
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من   ی و گفت: االن اگه جا دی و لپم و کش  دیندقدم عقب رفتم که رهام خ کی  زدهوحشت 
 .یچقدر بامزه و خوشگل  ی دیفهمی م  ،ی دیدی و خودتو م ی بود

همش مال تو... فقط نصف اون   ایب اد؟یبه چه کارم م یزدم و گفتم: خوشگل ی پوزخند
 بده به من.  ویکه دار یآرامش

شدم؛ بعد از شستن دست و صورتم به   ییاز جلو چشمش محو شدم و وارد دستشو  بعدم
رنگ و نرم   یمشک یصندل ی رفتم. رو  نهیآ  ی و جلو دمی اتاق رفتم و مانتو و شلوارم رو پوش

لب   ریدرآوردم؛ موهام و شونه کردم و ز زیم ی رنگم رو از کشو یطوس ی نشستم و شونه 
 کنم. تاهموهامو کو یذاشتی گفتم: کاش م

 . ارمیدرب  یحسی تا صورتم رو از اون ب دمیرنگ رو به لبام مال یاز بستن موهام رژ آجر بعد

رفتم و همزمان   رونیاز اتاق ب  م یو گوش فیرنگم رو گذاشتم و بعد از گرفتن ک  یطوس مقنعه
داد، نگاه کردم و شماره شهاب و   یرو نشون م  قهیدستم که دو و پنج دق ی به ساعت تو

 گرفتم.

 اول نخورده تماس وصل شد.  بوق

 تو؟  ییرها کجا  -

گفتم: شرمنده خواب   دمی پوشیسر و کتفم گذاشتم و همونطور که کفشم رو م   نیو ب  یگوش
 اونجام.  گهید ی قه یموندم، ده دق

 گفت: عجله نکن، منتظرتم.   یبا مهربون شهاب

 ی ابا کلمه یلب گفتم: کل خانوادگ  ری زدم و ز ی خند. تک دی چیبوق تو گوشم پ ی صدا بعدم
 . می ندار ییبه اسم خداحافظ آشنا

 بردم. نتویماش  و،ی استود رمیداد زدم: رهام من دارم م ی بلند  ی صدا با

 مواظب باش.  ،یمثل خودم گفت: اوک  ییهم با تن صدا رهام
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 در رو باز کردم و از خونه خارج شدم.  موت یشدم، با ر نیرفتم و سوار ماش رونیدر ب از

  نیاز ماش فم،یپارک کردم و بعد از گرفتن ک  وی رو دم استود نیماش دم،ی رس قهیاز ده دق بعد
 شدم.  وی شدم و وارد استود ادهیپ

 یرنگ و فشردم که در توسط آبدارچ ی اها باال رفتم و زنگ کنار در قهوه سرعت از پله با
  قیبه سمت شهاب و رضا، رف  عیباز شد. با تکون دادن سرم به نشونه سلم، سر ویاستود 

 شهاب، رفتم. یمیصم

  یول د،یببخش یلیخ یلیرنگ انداختم و گفتم: سلم، خ یچرم آب ی هامبل  ی رو رو فمیک 
 خواب موندم. 

 .رها خانوم ستین یزد و گفت: مشکل ی لبخند رضا

 ه؟ ینگاهم کرد و گفت: حالت اوک  یشهاب با نگران اما

 رو تکون دادم و گفتم: خوبم. سرم

ضبط که  ی برا  میحاال که رها خانوم اومده؛ بر  خب،ی لیاز جاش بلند شد و گفت: خ رضا
 زودتر تموم بشه. 

 ی روشد و من روبه  کی و شهاب وارد اتاق آکوست می و شهاب همزمان بلند شد  من
 شدم. رهیبه شهاب خ ی اشهی تم و از قسمت شها نشسدستگاه 

 . ستادیا کروفونی گوشش گذاشت و پشت م ی به سمت هدفون رفت، هدفون و رو شهاب

 علمت دست آهنگ و پخش کردم و شهاب شروع به خوندن کرد.  با

مبل نشست   ی برگشت، کنارم رو قهیبدرقه کردن رضا بلند شد و بعد از چند دق ی برا شهاب
 تا آخر هفته کار آلبوم تموم بشه و پخش بشه. کنمی اش رو گرفت و گفت: فکر مو قهوه 

 .دوارمیرو تکون دادم و گفتم: ام سرم
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  یبگ ی خوای و گفت: نم  دیدست چپش رو پشت مبل گذاشت و به سمت من چرخ شهاب
 شده؟ یچ

کارخونه  ی تا دستگاه برا چند هی  د یخر  ی بابا ازم خواست برا شبیمکث کردم و گفتم: د یکم
 برم لندن. 

 با تعجب و شوکه گفت: عمو ازت خواسته؟  شهاب

 تکون دادم. دییتا ی و به نشونه  سرم

 با حرص گفت: چرا به رهام نگفت که بره؟  شهاب

شدم و گفتم: چون من اقامت لندن دارمو مثل   رهیسبز و خوش رنگ شهاب خ  ی هاچشم  به
 . شناسمی کف دستم لندنو م

شد   رهیهام خسرش و بلند کرد و به چشم  قهیشد و بعد از چند دق رهیاش خقهوه  به شهاب
 . یو گفت: قبول کن که بر

 !  ؟یباال رفته بود گفتم: چ یکه کم  ییتعجب و صدا با

روانشناس، بهت   شیپ یریم  وی ترسی م یکیتار  ایاز ارتفاع  یمکث گفت: وقت  یبا کم شهاب
رو برو و با ترست روبه  ک یبلند و تار ی هاتو مکان   گهیرو شو؛ بهت مهات روبهبا ترس  گهیم

... از دوباره  یترسی رها تو م وفته؛ی ب یاتفاق ستیقرار ن ینیرو شو تا ببروبه  گن یشو؛ بهت م
  یکس نکهیتنها... بدون ا  ،یباهاش روبه رو بش دی و  با یترسی ها ماون اتفاق نتکرار شد

 .شهیبهتر م یلیچون مطمئنم حالت خ یبر دی شه باهمراهت با

 گفتم: من حالم خوبه شهاب.   دیلرزیکه م  ییبغض به شهاب نگاه کردم و با صدا با

... اصل خوب  یستیگفت: خوب ن هیرو به دندون گرفت و بعد از چند ثان نشیری لب ز شهاب
 یحت  گهیکه د یبه روز یبه صورتت ول یزنینقاب حال خوب رو هر روز م نیا  ،یستین

و نابود   انتیهم فکر کن... اون روز خودت و اطراف  ینقاب نداشته باش ن ی زدن ا ی برا یجون
 . یکن یم
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اس؛ من  من خاطره  ی لندن برا ی هاابون یتک تک خ تونم،ی بغض گفتم: شهاب من نم با
زهرآلود بود   ری ت هیها ن خاطره ها رو ندارم، هر کدوم از او خاطره  نیرو شدن با اروبه  ییتوانا

 . رهیگ ی رو هم از من م جونی جسم ب نی ا ندفعهیبرد، ا ن یکرد و از ب ربارونیکه روحمو ت

باش!    ی به چشمام گفت: رها، قو رهی دستاش گرفت و خ ی سردم و تو ی هادست  شهاب
تا آخر   ویها رو دفن کناون خاطره  یتونیم ی کن... تو اگر بخوا یبار، سع هی  نیفقط هم

 ی به جا  یقشنگ خودتو آروم کن ی هابا اون خاطره  یتونیم ،یکن یعمرت باهاشون زندگ 
 . یببر نیها از بخاطره  نخودتو با او  شتریهر روز ب نکهیا

نفس بکشم رو   ذاشتی کرده بود و نم ریگلوم گ ی گردو تو   کیرو که مثل  یکردم بغض یسع
 قورت بدم.

رفتن دارم جسم رها رو هم از    نیاما مطمئن باش با ا  رم،ی تکون دادم و گفتم: من م رو سرم
 .برمی م نیب

  نیخارج شدم، سوار ماش ویرو برداشتم و از استود  فمیبه شهاب ک  ینگاه میشدم و با ن بلند
 ی بارون رو ی هاقطره  نیضربات خشمگ ی فرمون و به صدا  ی شدم و سرم رو گذاشتم رو

 گوش کردم. نی ماش شهیش

درد با بند بند وجود من خو    نیا کردم،ی نم دایپ یکه براش درمان ی درد داشتم، درد من
  دایدرد، براش درمان پ نیبا ا  یبه زندگ  کنمیکه دارم عادت م یگرفته، حاال درست زمان

که احتمال خوب شدن پنجاه درصده، من االن حال همون   ییهاشده... درست مثل عمل
منتظر بمونه تا باالخره اون   نقدر یا  ایدرد بجنگه،   نی بره و با ا دونهیکه نم  و دارم یماریب

مرگ و حس   ی ته هر دو راه بو بیکه عج یدوراه  نیدرد از پا بندازتش؛ من مونده بودم ب
 .کردمیم

  رهیخ نی سبز رنگ غمگ ی لهیبه افکارم زدم و سرم رو بلند کردم که نگاهم به دو ت  ی پوزخند
 شد. 

 .رمی بغض لب زدم: م با
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 گفت که متوجهش نشدم.  یز یلب چ ری و با درد بست و ز هاشپلک 

 . رمیم یمطمئن باش م  یول رم،ی زل زدم و آروم گفتم: م شیی جادو ی هاچشم  به

 اه افتادم و با سرعت به سمت خونه رفتم. آف ر  کی ت هیروشن کردم و با  نیماش 

 *** 

بودم زل زده به سقف آهنگ   ده یتخت دراز کش ی اتاق رو  ی به سه ساعت بود که تو کینزد
 بهم بده.   تونست ی نم م یزندگ  ی تو ز یچ چیو ه دادی که آهنگ بهم م ی. حسدادمیگوش م

دعواشون به من   ی کردم تا صدا شتریآهنگ و ب ی بابا و رهام صدا ی سر و صدا  دنیشن با
 کردم.  یلب باهاش همخوان ریهام رو بستم و ز کردم و چشم   ینرسه، آهنگ رو پل

 نم نم بارون  ی صدا

 ره یچه دلگ  یستیکه ن تو

 ره یگ ی دلم واسه تو م یابر  شهیم یوقت هوا

 موهات ی رو نهیشیبارون که م ی قطره  منم

 خم به ابروهات یاریشکستم من ن یحت اگه

 م بارون و خواست، بارون دلم خواست دل من

 دلم خواست  ابونیقدم با تو، تو خ  چند

 تو باشم  شی پ هیچند ثان فقط

 آروم دلم خواست  ی تو چند تا جمله  با

 *** 
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رفتم و با   ییرای تند و محکم به سمت پذ ی هادر اتاق رو باز کردم و با قدم تیعصبان با
سرتون؟    ی رو نیسر گردنه است که صداتونو انداخت نجای: مگه ا دمیداد کش ی بلند ی صدا

 من هم بدونم.   نیجنگه بگ دونی چه خبره؟ اگه م

 بزار خودشون حل کنن. ه،ی رها جان بحث پدر و پسر ستین یزیبا هول گفت: چ مامان

 .نیی سرش رو انداخت پا یچش غره به بابا رفت که بابا عصب  هی بعدم

بحث پدر   ن ینوشته؟ ا یزیچ م یشونیرو پ ن،یمنو ببصورت مامان زل زدم و گفتم: مامان  به
 ه؟ یپسر 

من   ؟یجنگ راه انداخت نقدریا  ی و برگردوندم سمت رهام و گفتم: چته باز؟ خسته نشد روم
 ؟یکنیم اموونهید  ادیمختل هست، خوشت م یاعصابم به اندازه کاف 

کنم، اما انگار بابا   تتیاذ  خواستم ی که تو صداش واضح بود گفت: رها نم یمونیبا پش رهام
 . کنهی م  نکارویداره ا

رنگش و رو به من گفت: رها جان   یشلوار گرمکن مشک بیج ی دستاش رو فرو کرد تو بابا
 اون درخواست منو فراموش... 

 بلند من قطع کرد.   ی و با صدا اشجمله

 ست؟ ین یمشکل  شه،یم یک  دونمی. فقط برگشتنم نمرمیفراموش کنم، من م  ستیالزم ن -

 برگرد.  یهر وقت خواست یگفت: نه گل دخترم چه مشکل یبا خوشحال بابا

 با شما. تیبل هی زدم و با انزجار گفتم: پس ته ی پوزخند

گرد شده رهام و مامان به سمت اتاقم رفتم و به ساعت   ی هاهم بدون توجه به چشم  بعد
 نگاه کردم. 

 جواب داد. دهیه دوم نرسرو گرفتم، بوق اول ب هیرو برداشتم و شماره هان می گوش
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 ؟ ی خوای م یچ -

 حرص گفتم: سلم.  با

 که سلم، کارتو بگو.  رمی گفت: گ یبا عصبان هیهان

 ندارم. یاصل حوصله منت کش یگفتم: هان یاعصابی ب با

که  ی خوای م یبدبخت. حاال چ ، ی بود احساسیب جورن ی هم یبا حرص گفت: از بچگ هیهان
 به من؟  ی زنگ زد

  می ن رون،ی ب می و گفتم: با تارا هماهنگ کن بر شی زآرایم یصندل ی رو پرت کردم رو خودم
 .نی دم در گهی ساعت د

 ساعت آخه...  می با تعجب گفت: تو ن هیهان

 رو قطع کردم.  یادامه حرفش نشدم و گوش منتظر

از مانتوها رو بدون   یکیرنگ رفتم و بازشون کردم.  یاف مشک ی ام د ی سمت کمدها به
  یکردم و شلوار مشک یبهش بندازم درآوردم و در کمد رو بستم. به مانتو نگاه یاهنگ نکهیا

رفتم. با   ش یآرا  زیرنگم به سمت م یلیف یسارفون  ریز  دنی بعد از پوش  دم؛یام رو پوشراسته 
رو   گهیکه مدتش نامعلوم بود همد یقرار تا چند وقت نیقرار بعد از ا  نکهیفکر کردن به ا 

 شکل حاضر بشم. نی کردم به بهتر ی سع م،ینینب

  لیو تکم  شمیآرا  ملیخط چشم نازک و ر هیو با   دمیهام کشلب ی رنگم رو رو یزرشک رژ
و شال   دمی رنگم رو پوش یام انداختمش، سارفون طوسشونه   ی کردم. موهام رو بافتم و رو

 رنگم رو هم گذاشتم سرم. یمشک

 یبه اطرافم به سمت در خروج  توجهی م و باومد رونیاز اتاقم ب می و گوش فیاز گرفتن ک  بعد
 ؟ یریرفتم که رهام اومد سمتم و گفت: کجا م

 .رونیب  رمیو تارا م هی بهش نگاه کنم گفتم: با هان نکهیا بدون 
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 ؟ ی قهر نکن شهیگفت: م  تی با مظلوم رهام

 شرط داره.   هیخباثت گفتم:   با

 تو. دی به ام ایو سمت آسمون کرد و گفت: خدا   سرش

 ؟ یبه من نگاه کرد و گفت: چه شرط  دوباره

 .یمن اریگفتم: فردا کل در اخت یثیلبخند خب با

 زد و سرش و تکون داد و گفت: مواظب خودت باش.  یلبخند مهربون رهام

  ه یاسم هان دنی زنگ خورد و قطع شد، با د می رو تکون دادم و از در خارج شدم که گوش سرم
رفتم، در عقب  هیرنگ هان ی. از خونه خارج شدم و به سمت پرادو مشکدنی که رس دمیفهم

 برگشت سمتم.  یصندل ی رو باز کردم و نشستم که دو تا سر از ال

 ن؟ ی دی خوشگل ند هینازک کردم و گفتم: چ یچشم پشت

  فتهیزشته خودش نم،یبیم نهیبه خودش اومد و گفت: خوشگلو که هر روز تو آ  عیسر  تارا
 .دم یبودم که د دهیند

 هم دلت بخواد.  یلیزدم تو سرش و گفتم: خ فمیک  با

 . دمیسرش و با دستش مالوند و با حرص گفت: خدا ازت نگذره پوک  تارا

 ه؟ یشده نگاهم کرد و گفت: خبر زیر ی هااز حالت تعجب در اومد و با چشم  هیهان

ازش پنهون کرد گفتم:  یزیچ شد ی و نم شناختیمن رو م  ی هاتمام حالت  نکهیاز ا یحرص
 براتون.  گمی بعد م ن،یشام به من بد هیاول 

 ...یکیبا حرص گفت: پس حدسم درسته، هر وقت تو   هیهان

که  یبکن یغلط هی ی خوایاش رو سمت من گرفت و ادامه داد: مانگشت اشاره  بعدم
 . یشیم ینجوریمن مخالفم ا یدونیم
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 . وفتی خنده گفتم: باشه بابا، حاال راه ب با

 نباشه. کنمی که فکر م یزیگفت: دعا کن اون چ   یوار  دیلحن تهد  با

 نگاهش رو از من گرفت و راه افتاد. بعدم

 .ی داغونم کرد  ؟ی شد  یرو شونه تارا که برگشت سمتم: چته رها؟ وحش زدم

 گفتم: فدا سرم، ضبطو روشن کن.   یحوصلگی ب با

 ی رو روشن کرد که صدا ن یماش  یم غره خوشگل بهم رفت و ضبط لمسچش  هیهم   تارا
 .دیچ یپ نیتو ماش هیخواننده مورد علقه هان

 دهم یبه دستت م  یچتر اتی از خداحافظ شیپ

 ی که برگرد د یشا  کشمی به راهت م ییپا

 فقط   یهر حرف ی جا به

 خود س یز چشم خ یخط

 ی که برگرد دیشا  کشمی به نگاهت م تا

 ی رویباران نبارد م ی روی ببارد م باران

 ی رو ی چرا از تو ندارد پ صاحبی بغض ب نیا

 چرا   یراه ی من شد یب

 کند  دای کنم پ یچرا، کار یخواهی من نم از

 ماجرا نیخوش ا  انیپا

 *** 
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تموم شدن آهنگ تارا دستش رو برد جلو ضبط رو خاموش کرد و گفت: اَه گند زد تو   با
 حال خوبمون. 

عوضش   د یبا  نهیغمگ ی دی توئه خر د ؟یدار کاریچ  چاره یت: به خواننده ببا حرص گف  هیهان
 .ی کردیم

 . موننی دو تا بچه دوساله م نیعه، ع گهیحرص گفتم: بسه د با

رستوران شد و   نگیوارد پارک  ه یهان قهیحرفم دوتاشون ساکت شدن و بعد از دو دق نیا با
 رو پارک کرد.  نیماش

 . میداشتیقدم برم  نگیپارک  ی هازه یرسنگ  ی و کنار هم رو می شد ادهیپ  نی سه تا از ماش هر

 .خوادایم اریحضرت  یبارون ی هوا نی با خنده گفت: ا تارا

 نفس.  شمیم ارتیتارا و گفت: خودم حضرت   ی دست انداخت دور بازو هیهان

 با خنده گفت: جون.  تارا

 . شمیتو هم م ارینکن، حضرت   ی گفت: حسود  هیکه هان کردمیخنده به اداهاشون نگاه م با

 .  میبه نشونه خاک تو سرتون تکون دادم و وارد رستوران شد  دستمو 

  هیو سر   می و چرم رفت یچوب ی های و صندل زی و به سمت م  میگذشت یسنت ی هاکنار تخت از
 . می چهار نفره کنار پنجره نشست زیم

رنگ   دیسف   ی منو هیرنگش به سمتمون اومد و به هر کدوم   یبا لباس فرم مشک گارسون
 داد. 

با مخلفاتشو برامون   کی بدون توجه به من و تارا رو به گارسون گفت: سه تا است هیهان
 . دیاریب
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و به دست گارسون داد، بعد از رفتن گارسون نگاه    د یمنوها رو از دست من و تارا کش بعدم
  ی باباتو قبول کرد شنهادی: فقط بگو پدیغر  تیعصبانبا  هیمن زوم شد و هان ی هردوشون رو

 تا بزنم تو دهنت.

 ؟ یدونی از کجا م ناروی تعجب گفتم: تو ا  با

  ای ی که تو قبول کرد نهیمهم ا دونم،ی من از کجا م ست ی با حرص گفت: االن مهم ن هیهان
 نه! 

 . ی شد و گفت: رها بگو که قبول نکرد رهی بهم خ یبا نگران تارا

 و گفتم: قبول کردم.   دمی کش یپوف کلفه

 چند نفر به سمتمون برگشتن. هیبلند هان  ی صدا با

 ! ی تو غلط کرد -

 آرومتر.  هیرو گرفت و با بغض گفت: هان هیهان ی بازو تارا

  سای وا شد و گفت: نه، لی و به سمت من متما دیتارا کش  ی هابازوش رو از تو دست  هیهان
لندن، رهام به اون   یکه بر یکن ی م جایب یلیبکنه... تو خ خوادیم یچه غلط نیا  نمیبزار بب
 لندن.  نی اون گنده بکو بفرست کنه؟ی م فاینقش خر تو خونه ا یگندگ 

کن،   رونیاز حرص و بغض بود گفت: رها فکر رفتنو از سرت ب یکه مخلوط ییبا صدا تارا
 .م ی امکان نداره ما بزار

 زودتر از من به حرف اومد.  هی بگم که هان یزیزدم و اومدم چ ی لبخند

با لبخندش ما رو خر کنه... آخه  خوادینگاه کن تارا، نه تو رو خدا نگاه کن، االن مثل م -
 بدتره!   هیات از صد تا گرکه خنده  فهمهیه م تو هم رد بش یپلشت آدم از صد متر

 . نیدقيقه منو بب هیآروم باش خب، تارا  هیهمون لبخند گفتم: هان با
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 کنمیدارم نگاهت م  ه؟یبا حرص برگشت سمتم و تو چشمام زل زد و گفت: ها؟ چ تارا
 حرفتو بزن.  گه،ید

مئنم که حالم خوب  مط شه؛یها به خدا اگه برم حالم خوب مگفتم: بچه   یآروم  ی صدا با
 .شهیم

 زد: دروغ نگو!   ادیتو وجودم فر  یزیچ هی

 بگه که با اومدن گارسون ساکت شد.  یز یخواست چ هیهان

که کامل ناموفق بودم و با   ارمی از اون حس بد درشون ب یمسخره باز کمی کردم با  یسع
ذره از غذامون   هیبا غذام مشغول شدم؛ البته که تا آخرش هر کدوم فقط  ه،یچشم غره هان

 . میرو خورد

 حساب کردن. ی رفت سمت صندوق برا هیو هان می هر سه تا بلند شد هیهان ی صدا با

 بهت گفته چشمات سگ داره؟  یگفت: تا حاال کس یبهم کرد و با لبخند تلخ ینگاه تارا

: تا حاال  دیچ یو صداها تو مغزم پ شی پنج سال پ و ذهنم پرت شد به دمیکش یقیعم نفس
 بهت گفته بودم چشمات سگ داره؟ 

 و گفتم: آره گفتن.   رونیصورتم از فکر اومدم ب ی تکون دست تارا جلو با

  یآب ی و تارا گفت: آدم تو  میراه افتاد  یبه سمتمون اومد و با هم به سمت خروج هیهان
 .شهیهات غرق مچشم 

  تیآرامش زندگ  قهیدق کی هام مال تو، زدم و گفتم: چشم  ی و پوزخند  ستادمی ا نیماش کنار
 برا من. 

  ی رو دی مشتش و کوب تیام با عصبانجمله نیا دن ی که شنونده بحث ما بود، با شن هیهان
لندن که جنازتم بر   یبر تیوضع ن یتو با ا ن،یو داد زد: د المصب خودتو بب نی کاپوت ماش

 . گردهینم
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 و تارا هم سوار شدن.  هیرو باز کردم و سوار شدم و بعد از من هان نیماش در

  وفتهیزحمت گرفتن مدرکم م  رم،یگفتم: من امتحان فردا رو که دادم م  یآروم  ی صدا با
 گردن شما و رهام... شرمنده. 

 جلو آورد و گفت: کم شر و ور بگو.   یدو صندل نیبا حرص سرش رو از ب تارا

 .امی... منم مشهینم  ینجوری، اگفت: نه تیبا عصبان هیهان

 گفتم: الزمه تنها برم.  تی جد با

 یرها کار ن یالزمه! بب ی کرد جای... الزمه؟! بی زد و گفت: غلط اضافه کرد ی پوزخند هیهان
 . ینکن نذارم کل بر

 گفتم: با شهاب حرف بزن. رلبیدادم و ز هیتک  یو بستم، سرم و به صندل هامچشم 

لب به هر   ریو ز کردمی جور که غر غر مبا حرص بلند شدم و همون  ی آالرم گوش  ی صدا با
رفتم، بعد از انجام کارام  یی به سمت دستشو دادمی درس و دانشگاه بود فحش م یچ

 اومدم. رونیو از اتاق ب دمی هام رو پوشاتاقم و لباس  ی تو دمی دوباره چپ

 ن؟ ی گرفت  توی به بابا کردم و گفتم: بل رو

 کتم برش دار. بیگفت: آره بابا جان از ج  یخوشحال با بابا

 لب گفتم: هه بابا جان... ری بود رفتم و ز یجالباس ی زدم و به سمت کت بابا که رو  ی پوزخند

 . رسونمتی م سایکه رهام گفت: وا  رونیاز در برم ب خواستم

رهام قدم برداشتم، در سمت   نی رفتم و به سمت ماش رونیرو تکون دادم و از در ب سرم
 شاگرد و باز کردم و نشستم، در سمت راننده باز شد و رهام راه افتاد.

که  ی خوا ی اما اگر نم ه،یگفت: با شهاب صحبت کردم... حرفاش منطق قهیاز چند دق بعد
 ...یریم یبه خاطر بابا دار  وی بر
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کن که دنبالم   یرو راض هیکه برم، در ضمن هان خوامی رو قطع کردم و گفتم: خودم م حرفش
 . ادین

داره؟ خودت  یبه من چه ربط هیدنده گذاشت و گفت: هان ی دست راستش رو رو رهام
 بهش بگو.

  یریربط داره که م ییدر و گفتم:  از جا رهی دستم و گذاشتم رو دستگ م،ی در دانشگاه بود دم
 . ادیکه نذاره من برم، از همونجا هم بهش بگو دنبالم ن ی د یبهش اطلعات م

 شدم.  ادهی از جانب رهام نشدم و پ یجواب منتظر

 *** 

لطفا  زی را آغاز کرده، مسافران عز یریپرواز شماره هشتصد و پنجاه به مقصد لندن بارگ  -
 . دییبار خود اقدام نما  لیتحو  ی برا

 با بغض نگام کرد. هیهان

 که به شهاب قول دادم.  فی... حفیرها ح -

از بغض و حرص بود گفت: رها... برگرد، زود   یکه مخلوط ییو با صدا ستادیا هیکنار هان تارا
 قبل شو.  ی برگرد و دوباره همون رها

 شهاب به سمتش برگشتم.   ی صدا با

 برگرد. ی کم آورد ی رها هر جا حس کرد -

 و تکون دادم و گفتم: شهاب؟  سرم

 چشمام زل زد و گفت: جانم؟  تو

قراره برگردم، کارهاتو معطل من نکن به   یک  دونمی و گفتم: من نم دمیکش یقیعم نفس
 کنن. دای آهنگساز خوب پ  هیتا برگردم برات  گمیو تارا م هیهان
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 ینه کنسرت  رون، یب دمی م ینه آهنگ ی کرد و گفت: الزم نکرده، تا برنگرد یاخم شهاب
 .زارمیم

 ؟ یکنیشهاب؟ چرا کارتو ول م یچ یعنیغرولند گفتم:   با

 !  ستیکارم مهم ن یتوهم رفت و گفت: تو نباش شتریب ابروهاش 

رهام اومد سمتمون و گفت:   دم، ی کش یلب پوف ریو ز  میشونیپ ی دستم رو گذاشتم رو کف
 ! پرهیپرواز م  شهیم ریرها د

 و تکون دادم که مامان اومد سمتم.  سرم

 م. و به دست دادن ساده اکتفا کرد دمیبغلم کنه که خودم رو عقب کش  خواست

رفتم و پشتم رو بهشون کردم و به   یبرق ی هاها به سمت پله با بچه یاز خداحافظ بعد
 هام رو نوازش کنن.اشکام اجازه دادم تا گونه 

مورد نظر رفتم و   ت یلب گفتم و به سمت گِ  ر یرو ز تی کارت پرواز نگاه کردم و شماره گِ  به
 . ستادمی بودن، ا ستادهی صف ا ی که تو  ی پشت افراد

 *** 

 پرواز خواهد کرد. گرید یقیتا دقا ما یهواپ د،ی خود را ببند ی هالطفا کمربند  زیمسافران عز  -

هام رو بستم و  شد و با هق هق چشم   یصورتم جار ی جمله دوباره اشکام رو ن یا دنیشن با
 بعد از چهار سال به ذهنم اجازه دادم گذشته رو مرور کنه.

 *** 

 «  1375»فلش بک_تهران_سال  

 کل«  ی »دانا 

 ؟ یگیم یچ  یفهمی م دیشد و گفت: وح  رهیبه برادرش خ تیعصبان با
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آروم بشه   ن ینسر دی مون شا با رفتن  فهمم،یاما آروم بود، با لبخند گفت: آره داداش م دیوح
 . ادیدر ب یافسردگ  نیاونجا از ا  دی شا

... االن دردتون  دیوح  د،یبرادرش رو نداشت، با داد گفت: وح یاما طاقت دور دیحم
اشون رو  مگه خانواده شن،یبچه دار نم نی کره زم نی ا ی آدم رو همهن یاس؟ آره؟ بچه؟ ابچه

 کنن؟ی ول م

  رمینم شهی هم ی صورتش بود گفت: داداش، من برا مهیکه انگار ضم ی با لبخند دیوح
 .زنمی بهتون سر م امیم یگاه

و فکر    رفتی اش راه مخونه کیهال کوچ ی از جا بلند شد و به صورت قدم رو تو دیحم
 .کنمیاس من حل مگفت: اگه مشکلت بچه  دیو رو به وح ستادی ناگهان از حرکت ا کرد؛یم

 اداش؟ د یو گفت: چجور د ی با صدا خند دیوح

 آره؟  ،ی ریم ی اگه بچه هم داشته باش یمغموم گفت: حت دیحم

  ،یستیترم داداش، شما هم که تنها نانداخت و گفت: اونور موفق  نیی سرش رو پا دیوح
 هست.  شتونیهم پ  دی ها هستن، تازه داداش سعخانواده زنداداش هستن، بچه 

من   ا،یاونور دن ییآشنا   چیتنها بدون ه نیتو و  نسر  د؟یوح یگفت: تو چ یبا نگران دیحم
 قبول کنم.  تونمینم

  ییتنها  دیشا  ست،ین ی انداخت و گفت: داداش بچه نداشتن کم درد نیی سرش را پا  دیوح
 هم همراهمونه.  یتازه مرتض م،یایدرد کنار ب نیبا ا  می بتون

بول  پرورشگاه مگه چشونه که ق ی هاتکون داد و گفت: بچه تیسرش رو با عصبان دیحم
 ها؟  د؟یکنینم

 و با تعجب به برادرش نگاه کرد.  دی پر دیوح ی هاآخرش شونه   ادیفر با

 ام از خون خودم باشه. داداش، من دوست دارم بچه  -
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با اون قامت   دی شد و سع ده یخونه کش ی زنگ در نگاه هردو به سمت در ورود ی صدا با
داخل اومد و بعد از   میدلرباش که شهاب رو بغل گرفته بود وارد شد و پشت سرش شم

 . وستیبه راه بود پ شونبت یها که تو آشپزخانه بودن و بساط غبه جمع خانم یسلم کوتاه

  یگذاشت و به سمت برادرهاش رفت و بعد از سلم و احوالپرس نیزم ی شهاب رو رو  دیسع
شد و    رهیخانواده خ یخونه نشست و به ته تغار ی رنگ و ساده  ی ا سرمه  ی هامبل ی رو

 حرف رفتن از کجا اومد؟  هو ی د،ی آقا وح رهیگفت: خ

  رانیا ی که تو یمخترعم، مخترع هیکلفه سرش رو تکان داد و گفت: داداش من  دیوح
که آرزوشو   ییزای... به چشمی به اختراعم نگاه هم نکرده! من اگه برم، موفق م یحت یکس

 .رسمیدارم م

 بحث بچه رو وسط نکش.  یبا حرص گفت: پس الک دیحم

 . شهیاصل لیاز دال یک ی گفت: داداش، بچه هم  نیغمگ  دیوح

 که شاهد بحثشان بود گفت: خب َپرو... دیسع

 از خون خود آدم باشه. دی اش را نداد و گفت: بچه بااجازه گفتن ادامه جمله  دیبه سع دیوح

هاش رو  . برادرکردی فکر م  مشیزل زده بود و به تصم شیچا  وانیتو سکوت به ل  دیحم
 خودش. ی از خانواده  شتریب ی دوست داشت، حت

دو برادر رو   نی که خواهر و پدر و مادرش رو ازش گرفته بود، هم نیاز اون زلزله سهمگ بعد
 داشت که حاضر بود براشون جونش رو هم بده. 

 .گردمیبرم ن،یبه سمت برادرهاش سوق داد و گفت: منتظر باش ی چا  وانی رو از ل نگاهش

لحظه   ه یجان،  ایبه سمت آشپزخونه رفت و از دم در گفت: رو  انی گو  ااهللیبلند شد و  بعد
 .ایب
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و زرد رنگ گذاشت و بلند شد و    یمیه قدسفر  ی دستش بود رو ی رو که تو ییهای سبز ایرو
به سمت اتاق   هاشیاز جار یهاش رو شست و با عذرخواه دست  ییظرف شو نکیس ی تو

 د؟ ی شده حم یز یو گفت: چ ستادی همسرش ا ی روخوابشون رفت و روبه

  نهیموضوع ا نی گفتن ا ی حالت برا نی سرش رو تکون داد و با خودش فکر کرد بهتر دیحم
 اصل موضوع رو بگه. ین یکه بدون مقدمه چ

  شه؛یتر ماز نداشتن بچه، روز به روز داره افسرده  کشهیداداش من داره زجر م ایرو نیبب -
که بتونم از پس دو تا   ستین ی منم جور یمال تیاالن وضع  م،ی ستی... تنها نمیما رهامو دار 

 شه از درد نداشتن بچه.تا کمتر آب ب د یرها رو بدم به وح خوامی م ام،ی بچه بر ب

.  رهیبگ یمی تصم  نیچن دیحم کردی درصد هم فکر نم ک ی  یانگار در مرز مرگ بود، حت ایرو
  ی برا ی پاهاش بود و اگر اتفاق ریبهشت ز  ست،ین یزی اون مادر بود، مادر بودن کم چ

جدا   کردنی چطور با خودشون فکر م کرد،ی لمس م کی جهنم رو از نزد افتادی هاش مبچه
گل از بوته بود،    دنی راحته؟! مادر رو از فرزند جدا کردن مثل چ نقدریش اکردن مادر از فرزند 

 گلش.  یاز دور شدی و هم بوته نابود م مردی هم گل م

هاش و دوست نداشته باشه  بچه نکهینه ا کرد،یاما اون لحظه فقط به برادرش فکر م دیحم
 اون اما پسر دوست بود که رهام رو داشت.   ها... نه!

 خوامی رو گرفتمو نم ممیمن تصم ا،یدر حال موت کرد و گفت: رو ی ایرو به رو دیحم
 قبول نکن.  شنهادمویبه خاطر تو پ نی و نسر دی رفتار نکن که وح یجور  نم،یبب یمخالفت

مخالفت تو    ده،ی حتما انجامش م گهی رو م یزیچ یوقت  دی حم دونستیبود، م  حسی ب ایرو
 جا نداشت.  دی قاموس حم

... تو  رمیمیهاش رو پاک کرد و با خودش گفت: من م در به خودش اومد و اشک  ی صدا با
 .شهیسابق نم ی ا یاون رو گهی د ایاما رو د،یکارتو بکن حم

چقدر رها رو   دی مکث گفت: وح یبرادرهاش نشست و با کم ی رومبل روبه  ی رو دیحم
 ؟ ی ردوست دا
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 جون منه.  یته تغار ی جغله  نی گفت: ا ین یری با لبخند ش دیوح

 ادامه داد: هم خونت هم هست، درسته؟  دیحم

باور کنه که   خواستی به برادرش زل زد، انگار فکرش رو خونده بود، اما نم یبا نگران دیسع
 .دهیرو انجام م  یکار نیبرادرش چن

 با تعجب سرش رو تکون داد و گفت: خب آره. دیوح

  ار،یاز پرورشگاه بچه ب میگفت تونم،ی نم یبچه شو، گفت الیخیب میگفت: گفت  ی جد دیحم
که رها از  رهیم ادمونیتو، همه ماهم  ی رها بچه گمیخون باشه، االن مهم  دیبا  یگفت
 ! نمینشده، مخالفت هم نب دهیی زا نی نسر

پدر   هیچطور  کردی بگه، با خودش فکر م ی چ دونستی رد؛ نمنگاه ک  دی شوکه به حم دیوح
  ی و مرد  سوختی کلمه بابا م دنی مثل اون تو حسرت شن ی باشه؟ مرد ینجوریا تونهیم

دختر و پسرش که  نیبود ب  یچه فرق بخشه؟یمثل برادرش فرزندش رو به برادرش م 
به نام دختر رو   ی... کاش قدر نعمتدونستیم کاشبود؟   یاز دخترش فرار نطوریبرادرش ا

بود؟ دختر داشتن   نطوری... دختر نعمت نبود که، رحمت بود... دختر داشت و ا دونستیم
با   شه یخلصه شده به اسم دختر... چطور م ی در موجود ایدن ی ها تموم نعمت  یعنی

 دخترها بد بود اصل؟ 

 برادرش رو قانع کنه و  منصرفش کنه. یکرد منطق یسع

 ...یداداش الزم ن -

 اش رو کامل کنه.اجازه نداد جمله دیحم

  گمیم  ای خونه ما، به رو نی ا یفردا غروب؛ از فردا صبح ب ی برا یدار  تی حرف نباشه، بل -
 رها رو جمع کنه.  ل یوسا

ادر بزرگترش رو  هاش ازش خواهش کرد تا برشد و با چشم   رهی خ دیبه سع یچارگ ی با ب دیوح
 منصرف کنه.
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  میتصم نیخب... ا میکنیم  دای پ گهیراه حل د  هیبا هول و شوک گفت: داداش   دیسع
 . ستین یدرست

 نه شماها.  کنمیم  نی گفت: درستو نادرستش رو من تع یبا قلدر دیحم

 گفت: فردا صبح منتظرتونم.  ی دوخت و جد د یرو به وح نگاهش

 به اون ها به سمت اتاقش رفت.  توجهی هم ب بعد

 . میخانم؟ بر  نی بلند همسرش رو صدا زد: نسر ی برادرش با صدا  یالیخ یاز ب یحرص دیوح

به  ی کرد یتا شب، هر کار یکن منصرفش کن یکرد و گفت: داداش، سع دی رو به سع سپس
 من خبر بده. 

 از خونه خارج شد.  نیبه همراه نسر   دیسرش رو تکون داد و وح  دیسع

کن   شیراض د،ی آقا سع  ییشما  دمی ام نی گفت: آخر  دیها اومد و رو به سعبه سمت مبل  ایرو
 کارو نکنه.  نیا

نداره،    یری که تاث میدونیاما هردومون م زنم،یمغموم گفت: من باهاش حرف م  دیسع
 . رهیبکنه تا تهش م ویکار هی بخواد  یوقت دیحم

آروم   ای کرد آرومش کنه. رو  ی سعرو گرفتو  ایسرد رو ی هانشست و دست  ایکنار رو  میشم
از  ی اکهیکندن ت یعنیاز جون مادره و رفتن رها،  ینبود... فرزند جزئ ی کم زیچ گرفت،ینم

 ...ای جون رو

! رهام هست  یشینکن... تنها که نم هیگفت: گر ایاومد و رو به رو   رونیاز اتاق ب دیحم
 . شتیپ

هم   دشی نکنه سع نکهیاز ا ده یدهنش وا مونده بود و ترس یاحساسی حد ب نیاز ا میشم
 ها رفت. از اتاق  یکیباشه، به سمت شهاب رفت و بغلش کرد و به   نجوریا

 ... یکنی اشتباه م یجان، دار دی گفت: حم زدی که غم توش موج م ییبا صدا دیسع
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 . دیخواب ال یبه اتاقش رفت و بدون فکر و خ ریشب بخ کی به اونها با گفتن  توجهی ب دیحم

رها مادر صداش کنه   دی شا نکهیاز ذوق ا نیطور گذشت... نسر کی هر کس  ی شب برا اون
  ا یرو ا؛یرو ی نگران بود برا  یذوق داشت و از سمت یاز سمت  دینذاشت، وح ی تا صبح پلک رو

 برادرش رو منصرف کنه.   تونهی نم ایرو  دونستی حکم خواهر بزرگترش رو داشت، م

 خوردیغصه م می و شم گشتی منصرف کردن برادرش م ی برا یهنوز تو فکر راه حل دیسع
 درکش کنه. تونستی که م ییا یرو ی برا

دستبافت   ی هافرش  ی رو یکه کنار بخار  ییایرو نداشت، رو ایحال رو  چکس ی شب ه اون
  ای...و روگفتی م یزی و نه چ ختیری بود؛ نه اشک م رهیخ واریچمباتمه زده بود و به کنج د

 بود که... مادر بود! نی تنها گناهش ا

 اشون رو بخورن. نشستن تا صبحانه زیپشت م طنتیروز بعد، رهام و رها با ش صبح

 رو به رها گفت: رها جان؟  دیحم

 گفت: بله؟  یبا لحن بچگانه و لوس رها

ما نباشه، به خاطر   شیپ یچند وقت  هیبابا قراره    ی مکث گفت: رها کوچولو  یبا کم دیحم
 . ییبابا

 اش گفت: پس قراره کجا باشه؟ بچگانه  رتی با حرص و غ رهام

بره   ی مدت  هی دی با لبخند به پسرش چشم دوخت و گفت: قراره همراه عمو وح دیحم
 مسافرت. 

 ان؟ یمامانو رهام نم یعنیگفت:  یبا ناراحت رها

نباشه   ی حرف امگه ید  ،یریم  دی عمو وح نویگفت: نه، شما همراه زنعمو نسر  ی جد دیحم
 .نی اتونو بخور صبحانه
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رنگ  ی امبل سرمه  ی رها جمع کرده بود رو رو ی که برا یساک قرمز رنگ و کوچک ایرو
داد و   هیهاش رو پاک کرد و به سمت آشپزخانه رفت و به چارچوب تکگذاشت اشک چشم 

هاش، اون رو  چشم   یآب ی برا رفت یاز درگاه به صورت مظلوم و بچگانه رها زل زد. دلش م
 . نداختیم امرزشی مادر خدا ب ادی

ن تک  رفت، با فشرد فونی رو از چارچوب گرفت و به سمت آ اشهی زنگ در تک ی صدا با
رو  ی سرش گذاشت و در ورود  ی شکل در رو باز کرد و چادر گلدارش رو رو ی اره یدا ی دکمه 

 باز کرد و منتظر شد.

با بغض جلو اومد   م یدرهم داخل شدن و بعد از اونها شم ییهابا صورت  دی و وح دی سع اول
داخل  نی اش ازش فاصله گرفت و بعد نسرگونه  دنیرو در آغوش گرفت و بعد از بوس ایو رو

بغلش کنه، دست   نی و اجازه نداد نسر دینامحسوس خودش رو عقب کش  ایشد، رو
 ن متنفر شده!  یاز نسر  کردیخودش نبود... حس م

مبل  ی رو  دیانداخت و به سمت همسرش رفت و کنار وح نییبا شرم سرش رو پا نی نسر
 ی امبل تک نفره  ی ها رفت و روبعد از بستن در به سمت مبل  ای دو نفره نشست. رو 

 نشست. 

مملکت   ی تو  نیمراقب خودتون باش یلیکرد و گفت: اونجا خ نی و نسر  دیرو به وح دیحم
 .یتنها نذار نوینسر  ادیکن ز  یسع دی خطرناکه، وح بیغر

 تو رو خدا دست بردار.  م،ی خوایمغموم گفت: داداش ما اصل بچه نم دیوح

به  ویکنیکه م  ییتک تک کارا ن،ینذار خبری ادامه داد: منو ب دیبه حرف وح توجهی ب دیحم
 .ن ی راحت اعتماد نکن ی من بگو، به هر کس

 با شما بود.  دیبا حرص گفت: داداش، وح دیسع

 . نی رها رو هم داشته باش ی جان هوا نینکرد و گفت: نسر  یباز هم توجه دیحم
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  شتریمن رها رو از جونمم ب نیکارو نکن نیلب گفت: داداش لطفا ا ریکرد و ز یاخم نی نسر
 .ستیدرست ن کارن ی دوست دارم، اما ا

 .  دیمونی جا م کشه،یفرودگاه طول م میتا برس  ن یبلند شد و گفت: بلند ش دیحم

اومد و مغموم لب زد: رها لج کرده   رونیکه رها رو برده بود تا حاضرش کنه از اتاق ب میشم
 برم. خوامی نم گهیم

 متوقف شد. دی حم ی با حرص بلند شد و به سمت اتاق رفت که با صدا ایرو

 کن. یجان برو رها رو راض  ن یتو نرو، نسر  ای رو -

 در پنهان کردنش داشت به سمت اتاق رفت.  یکه سع یبا ذوق نی نسر

 بغلش رو گرفت و بلندش کرد.   ریبه سمتش رفت و ز  عیسر   میافتاد که شم نی زم ی رو ایرو

 .ادیخوشم نم  ایبچه باز  نیاز ا  ا،یبا حرص گفت: جمع کن خودتو رو  دیحم

برادرش به وجد   یرحمی حد ب نی از ا دی نگاه کرد، سع دی لبش رو گاز گرفت و به سع میشم
 اومده بود. 

 داداش! یظالم یلیگفت: خ  اریاخت یزل زده و ب دی به حم دیوح

  رهیخ  دی و با استرس به حم دی لب گز دی شده نگاهش کرد و سعگرد  ی هابا چشم  دیحم
 شد. 

 ی اگه ید زی چ ن،یآفر  دی آقا وح ن ی بلند نباشه گفت: آفر ادیز کردی م یکه سع ییبا صدا  دیحم
 ؟ یبگ ی خواینم

و رها ساکت شد و با تعجب به لبخند رها   نیبگه که با اومدن نسر  یز یخواست چ دیسع
 چشم دوخت.

 . رهیهاش رو بگاشک  لیس  ی هرچقدر تلش کرد نتونست جلو ایرو
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 بود. ایهق روهق  ی صدا شکستی که سکوت جمع رو م یی صدا تنها

 زل زد. ایبه رو یچارگ ی نشست و با ب نیزم ی زد و رو هیپشتش تک واری به د نی نسر

 پرواز به مقصد لندن.  ی بودن و منتظر برادر فرودگاه  یبعد همگ یساعت

 *** 

 »حال«   

   »رها«

فرودگاه رفتم. فرودگاه لندن   یگرفتم و به سمت خروج   لیتحو  می کل یر  جیرو از بگ چمدونم
 کردمی فکر نم وقت چ یه رفتم یکه م  یلب زمزمه کردم: اون روز ر یزدم و ز ی پوزخند ،یتیس

 جرأت برگشتن داشته باشم. 

به سمتم اومد   یانسالیزرد رنگ رفتم؛ مرد م ی هایاز تاکس  یکیلرزون به سمت   ی هاقدم  با
 بکنم؟   تونم ی م یچه کمک د،یخوش اومد  یلیگفت: خ یسی و به انگل

 .رمیم  فریهم برام آشناتر بود گفتم: ممنون، به منطقه م یاز زبون مادر یکه حت یزبون با

 .د یی نگاهم کرد و بعد چمدونم رو گرفت و گفت: حتما خانم، بفرما با تعجب یکم

 در رو باز کردم و نشستم. رهی به دستگ یدر گذاشتم و با تک فشار رهیدستگ  ی رو رو دستم

به   یدست فم،یک  ی و گذاشتمش تو  دمشیکردم و از سرم کش یجلو به شالم نگاه نهیآ از
 شدم. رهیو مردم در حال تکاپو خ ابونیو به خ  دمیموهام کش

 . دیهاش رو چراننده بال  ی به گذشته که صدا کردیداشت پرواز م  ذهنم

 د؟ ی شما اهل لندن هست -

 جلو نگاهش کردم و گفتم: چطور؟  ی نه یآ از

 .رن ی م یاقامت ی هامکان  ای به هتل  ان،یکه م  یمکث گفت: آخه اصوال مسافران با
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اونجا   یتو لندن بود و هر کس نینش انیاع ی منطقه هی فر یحق داشت کنجکاو بشه، م خب
 . کردی نم یزندگ 

 نبودم. یچند سال هیگفتم: من اهل لندن هستم، فقط   یلرزون ی صدا با

 اونجا؟  دیکنی م یسرش رو تکون داد و گفت: تنها زندگ  راننده

 .کنمیم  یبغض گفتم: نه، همراه خانوادم زندگ  با

 .ی دلتنگ وطنت بود یگفت: معلومه حساب یبا لبخند مهربون راننده

  تونهیمنو گرفت نم ی که همه ییلب گفتم: وطنم...! جا ری زل زدم و ز  رونیسکوت به ب در
 وطن من باشه. 

زل زده بودم، به   شیسلطنت ی بودم و به نما  ستاده ی ساختمون ا   کی ی بعد من جلو  یقیدقا
 ی رو با نما یکه تضاد جالب  یرنگ یبزرگ و مشک و به در ی دو طرف ورود ی هااون ستون 

 رنگ ساخته بود. دیسف

  ری دستم سوق دادم و دوباره به در نگاه کردم، ز ی تو  ی و زنگ زده  یمیقد   دیرو به کل نگاهم
 قتلگاه منه.  نجایمنه... ا ی خونه نجای لب با بغض گفتم: ا

 اشک!  ی قطره  نیاول

  ی تو دیشدم و کل  کیلرزون به در نزد ی هاچمدونم کردم و با قدم  ی رو بند دسته  دستم
 دستم فشار دادم.

 اشک! ی قطره  نیدوم

و   یمحو از درب مشک ی ارو گرفته بود و فقط حاله دمید ی نازک اشک جلو ی اون پرده  
 رو به سمت در بردم. دی کل دم؛یدیکه دو تا دکمه روش بود رو م یر یتصو فونیآ

 ! اشک ی قطره  ن یسوم
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 . وفتهیب نیزم ی رو  دیو باعث شد کل  شدی م شتریهام هر لحظه بدست  لرزش

 اشک!  ی قطره  نیچهارم

  ی! ولدونمی لب گفتم: حالت بده نه؟ م ریقلبم گذاشتم و فشارش دادم و ز ی رو رو دستم
! فقط  رینم بارن ی ا ار،یو کم ن بارن یو تحمل کن، ا  بارن ی... اایبار با من راه ب هیبار، فقط  هی
 ...رینم بارون یا

 اشک!  ی قطره  نیپنجم

 برداشتم و بلند شدم. نیزم ی رو از رو دی شدم و کل خم

 شده روش بود. یقلب حکاک هیکه  یرنگ ی انقره  دیدستم نگاه کردم، کل ی تو دیکل به

 اشک!  ی قطره   نیششم

 تو سرم اکو شد.  صداها

 قلب من، واسه عشق بابا. نی ا -

 اشک!  ی قطره   نیهفتم

 قفل کردم. ی رو داخل جا دیکل

 اشک!  ی قطره   نیهشتم

 رو چرخوندم.  دی لرزونم رو جلو بردم و کل ی هادست 

 اشک! ی قطره  نینهم

 گوشم و سوهان روحم شد.  ی باز شدن در ثبت شد تو   کی ت ی چرخوندم و صدا دی کل دوباره

 اشک!  ی قطره  نیدهم

 هام و بستم. رو هل دادم و چشم  در
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 اشک!  ی قطره   نیازدهمی

 پاهام باعث شد قلبم فشرده بشه. ری ها زخورد شدن برگ  ی قدم رو برداشتم که صدا نیاول

هام، حکم  روم نگاه کردم و قلبم حکم داد به چشم و باز کردم و به عمارت روبه  هامچشم 
که منتظر حکم قلب بودند،   ییهاهام، چشم چشم  ی محصور شده تو ی هااشک  ی آزاد
اشک آلود نظاره گر   ییهاو من فقط با چشم   دنیبار ،یمثل ابر باران ،ی... مثل ابر بهار دنیبار

من رو جمع کنه، من مردم و   ی نبود تا جنازه  چکسیمرگ خودم بودم و من... مردم و ه
 و... من مردم!  رمی مرگم رو بگ ی نتونستم جلو یحت

... دیباری هام هنوز مهام، چشم برداشته شد و قلبم فشرده شد و چشم  ی بعد ی هاقدم 
به   خواستیبود که االن م ادیقدر زچهارسال بهش اومده بود اون   نیا  ی که تو یفشار
 چهار سال بباره. ی اندازه 

 ی هاکه با دست  ییهاو بار، تک تک اون گل  برگیب ی خشک شده  ی هاتک درخت  تک
  یازشون باق ی اگه ید  زیچ دهیخشک ی شاخه  کی بودم و االن جز   خودم اون هارو کاشته

 ی هاکه االن زنگ زده بود و روش پر بود از برگ  یرنگ  دیو سف ینمونده بود، اون تاب فلز
 بود...   تاب  ی که باال یمجنون دیب ی ده یخشک

 ! دیباری که همچنان م ییهاچشم  و

 ی هاکه زنگ زده بود و تشک   یفلز  ی های و صندل  زی لرزون جلوتر رفتم و کنار م ی هاقدم  با
که  ییهاتک تک غروب  ادیشدم،   رهیو بهش خ  ستادمی که پاره شد بود، ا یقرمز و مخمل

داغ و لب سوز مامان و حافظ خوندن بابا برامون،   ییو اون چا  می بود زی م نیمهمون ا 
 کنه! منابود ی اه یتونست تو ثان

 دارمیکه برم  یبا هر قدم کردمیمرمر، احساس م  ی ها و گذشتن از پله  ی لرزون بعد  ی هاقدم 
خودش به محل قتل   ی رو داشتم که با پا یحس آدم کنم،ی م ترک یخودم رو به مرگ نزد 

 ! رهیم

 شدم. رهیو به در خ ستادمیرنگ ا دی سف یدر بزرگ و سلطنت ی روروبه
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 ام رو برام حفظ کنه.ت خانواده باز هم نتونس  ،یت یامن ی هاکه با وجود تمام حفاظت  یدر

 بودن! یهام جارگونه  ی رو  ی که همچنان مثل رود ییهااشک  و

  ی لب گفتم: برا ری و ز دمیکش یق یرو باال آوردم و به لرزشش نگاه کردم، نفس عم هامدست 
مهم مرگ اول   ره؛یچندبار قراره بم ستی نه، مهم ن ای نداره که درد بکشه   ی که مرده فرق یکس

قدر  قدر کمو همون دردشون همون  مونن،ی ها مثل نوک سوزن م ی بود که اتفاق افتاد... بعد
 !  تهیاهمیب

صبر کردم که در باز نشد، با تعجب به در  ی اهیحسگر در گذاشتم و چند ثان ی رو انگشتمو
برق نداره، لبخند   انجیو ا  گذرهیاالن چهار سال از اون موقع م  نکهیا یادآورینگاه کردم که با  

توانم کوبوندم به   ی به عقب برداشتم؛ پاهام و بلند کردم و با ته مونده  یزدم و قدم یتلخ
 خورد و باز شد.   ی تکون محکم هدر ک 

 قینفس عم یدر پ یهام رو بستم، چندبار پزنان به در نگاه کردم و با ترس چشم  نفس
  ی هام رو آروم باز کردم و به راهروهام رو پاک کردم و چشم و با کف دست اشک  دمیکش
 شدم.  ره ی خ کی و تار  لیطو

 *** 

 کل«  ی »دانا 

دارم درست   دی گفت: وح ی اخفه ی دهنش گذاشت و با صدا ی تعجب دستش رو رو با
 ماست؟   ی برا  نجایا نم؟ یبیم

از   شتریهاش گفت: ارزشت ببه چشم  رهی هاش رو گرفت و خزد و دست  ی تک خند دیوح
 ... ناستیا

 رها هر دو به خودشون اومدن و به وروجک حسودشون نگاه کردن. غیج ی صدا با

منو   نیخواستی گفت: اصل شما که نم یشون کرد و با لحن بامزه و لوسبا حرص نگاه  رها
 ن؟ یمنو آورد یچ ی برا   نیآدم حساب کن
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 داده؟  ادی به شما   نویا یک  ؟یچ یعنی نیکنی با خنده گفت: رها خانم آدم حساب نم دیوح

منم آدم حساب   گفتی داشت م هیهان دمیسرش رو بامزه تکون داد و گفت: خودم شن رها
 .نیکن

  شنوهیم  وی زیو رو به رها گفت: عشق مامان مگه آدم هر چ د یبلند خند ی با صدا نی نسر
 بگه؟  د یبا

 انداخت.  نییمظلوم سرش را پا رها

 .هیحرف زشت دونستمینم ،ی مانس دی ببخش -

 .دی اش و بغل کرد و محکم لپش و بوسبا لبخند دختر دردونه دیوح

 اد؟ یاز خونه خوشت م نی عشق بابا، بب -

چرا   ییکه پر بود از تابلو نگاه کرد و گفت: بابا  یک ی و تار لیطو  ی به راهرو ی با کنجکاو رها
 قطاره؟  لی درازه؟ مگه ر  نقدیا

 رها به خنده افتادن. هیاز تشب نیو نسر  دیوح

 اتاق خوشگل داره. یکل م ی راهروئه داخل که بر نجایا ست، یقطار ن لی نه بابا جون ر -

 م؟ یکن یزندگ  نجا یقراره ا ، ییبا لبخند به راهرو نگاه کرد و گفت: بابا رها

  نجایدختر نازش گفت: آره باباجون قراره ا ی هاچشم   ی ایبه در رهیزد و خ ی لبخند دیوح
 ! می بساز یزندگ 

 *** 

 »رها«    
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بندازم، دسته چمدون رو   رونیکردم فکر گذشته رو از سرم ب یرو باز کردم و سع هامچشم 
آور خونه شدم و در رو پشتم  و خوف   کی تار ی و وارد راهرو  دمشیدنبال خودم کش گرفتم
 بستم.

بود   ییرنگ تنها صدا ی او قهوه  متیگرون ق ی هاپارکت  ی شدن چمدون رو دهیکش ی صدا
 .شکستی آور خونه رو مکه سکوت خفقان 

گرون   هین یتزئ لیکه پر بود از وسا  ی مانند رهیراهرو گذشتم و نگاهم رو به هال بزرگ و دا از
 که با تار عنکبوت محاصره شده بودن دوختم.  یمتیق

شدم،    ره یرنگ کف خونه خ یهام رو پس زدم و به سنگ فرش صدفکف دست اشک  با
 ی رو ی اخون، هر چند سانت قطره خون خشک شده  ی هاکه پر بود از قطره  یسنگ فرش

 ها بود. سنگ فرش 

  شم، یم جونی ب گهیکه د ییتا جا کنه،ی خون ها، ذره ذره از جونم کم م نیقطره قطره ا  -
 ...شمیتموم م  شم،ینابود م

 که تو هال بودن و اکثرا شکسته بودن انداختم.  یلی به وسا ییرو باال گرفتم و نگاه گذرا  سرم

  نیبار دوم به ا ی لب زمزمه کردم: من اومدم، من برگشتم... من برا ریرو بستم و ز هامچشم 
 تنها...  ی تنها، تنها نباریخونه اومدم، اما ا 

 هام روونه بودن.گونه  ی هام روهام رو باز کردم، اشک پلک  ی ال آروم

  کی ستریشد و ه  لیام به قهقهه تبدکم خنده کم  دم،یسرم گذاشتم و خند  ی رو رو هامدست 
 ...دمی خندیوار م

ها پرت شدم و کف  سنگ فرش   ی جون نداشت که وزنم رو تحمل کنه، با زانو رو گهید پاهام
  ؟ییکجا ی... ماَن... نسیگفتم: مانس ادیسنگ فرش سرد گذاشتم و با فر  ی هام رو رودست 

بدون من؟ مگه  نی رینم ییجا نی مگه نگفت ؟ یی من؟ با... با... بابا، کجا  یمانس ییکجا
  ترسمیمن م که،یجونم نگاه کن خونه تار یانسم ن؟یذاریتنهام نم چوقتیه نینگفت
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توروخدا    ن،یا ی! بیسرمو دست بکش، مانس ایبخون، ب یی برام الال ایبغلم کن، ب ای ب ،یمانس
 ن؟ یایبرگشته... چرا نم  معرفتتونی من برگشتم، دختر ب نینی! ببنیایب

هقم بود که سکوت  هق ی برام نمونده بود و فقط صدا   یاشک گهیکردم که د هیگر  اونقدر
 .شکستی خونه رو م

شکمم    ی دادم، پاهام رو تو  هیشده تک یکار نهیو به ستون آ  دمیکش  نیرو کف زم خودم
 رو درآوردم و روشنش کردم. م ی مانتوم گوش بیج  ی جمع کردم و از تو

 یحه قفل گوشبه صف هاشن یکیفیاز نوت یمیشدم که حجم عظ  رهی خ یصفحه گوش به
 حجوم آورد. 

ها شدم؛ پنجاه تا تماس از شهاب، شصت و هفت تا از  رو زدم و وارد تماس  یگوش قفل
 شصت تا از تارا، هفتاد تا از رهام و در آخر ده تا از مامان. ه،یهان

از تارا و شهاب   یارسال ی هاامی پ لیشدم و بدون توجه به س هاامک یزدم و وارد پ ی پوزخند
 دادم: من حالم خوبه. امیرهام پ  ی برا هیو هان

 لی گذاشتم، وارد فا مای حالت هواپ ی رو رو  یخارج شدم و گوش هاامک یصفحه پ از
 برام خونده بود رو پخش کردم.  یکه مانس ییشدم و الال های قیموس

و   دمیچی هام رو دور پاهام پدادم، دست  هیرو کنارم گذاشتم و سرم رو به ستون تک یگوش
 گوش سپردم. ینرم مانس ی که باز روونه شده بودن، به صدا ییهابه اشک  توجهیب

 باتاسان می دئ ی ال ی ال

 باتاسان هیغنچه   گول

 نده یچیغنچه لر ا گول

 تاپاسان وخوی  نی ریش

 ی ال  ی ال  میگی بئش ی الال
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 ی ل یال  می گیائش میائو 

 گؤو  وخوی  نیر یش ات ی سن

 ی ال ی ال نی کئش میک  چه

 ی ئیل یباالم جان باالم ال ی الال

 سنه قوربان   من

 ی می باغر بانیآغل

 ایائله مه قان باالم ب گل

 ونجای بو  می دئد  ی ال ی ال

 ونجای قو غایاسد ی باش

 ندا یاتاغیسن گول  اتی

 ونجا یسنه دو  میباخ

 نجایاتی می دئد  ی ال ی ال

 نجا یانیره م او گؤزله

 م یآمانا گلد  زارا

 نجا یچات ل یحاص سن

 ی ال ی ال میی امه  ی ال ی ال

 ی ال ی ال میی چؤره  دوزوم

 بودور  میدان عهد  یتانر
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 ی ال ی ال ن ییکومه  گؤروم

 بودم. رهیرو خو به روبه  دمیکشیم  یفرض ی هازانوهام طرح  ی ام روانگشت اشاره  با

غرق بشم، محو   یکی تار نیا ی تو  خواستی مطلق فرو رفته بود، دلم م ی کیتار  ی جا تو همه
 نمونه. یازم باق یاثر چ یکه ه یبشم، جور

لب زمزمه وار گفتم: منتظرم، من چند ساله   ریشد، ز  ترک ی برام تار ایرو بستم و دن هامچشم 
کابوس وحشتناکه... من هنوزم  هیخوابه،   زی همه چ نیبگ نویبرگرد ن؛یمنتظرم برگرد

 منتظرم!

 روع کردن به مرور گذشته. از من ش اجازهی هم افکارم ب باز

 *** 

 «  1375»فلش بک_لندن_سال  

 کل«  ی »دانا 

زد و رو به  ی لبخند دیوح د، یاش رو بوسو گونه   دیبا لبخند رها رو در آغوش کش نی نسر
 ؟ ی هست یراض یگفت: خب خانم از همه چ نی نسر

 بود. ومدهین ی هتل  نیچن ی به اطراف انداخت، به عمرش تو ینگاه نی نسر

 ! دیوح  ادهیاز سرمم ز  نایا ؟ی گفت: راضلبخند  با

. چند  ناستیاز ا شتریب ی لیکرد و گفت: دفعه آخر بودا، ارزش تو خ ی ااخم بامزه  دیوح
  ایرو کنه،ی م نمینفر ا یرو کنمی حس م د،یگفت: وح ن یبه سکوت گذشت که نسر ی اقهیدق

 ! رهیگی م شیآت می کنه، آه بکشه زندگ  ن یدلش پاکه، خدا دوستش داره... نفر

 یول  دونم،یم  شهیم تیاذ  ی لیخ ا یرو یگفت: آبج  یآروم  ی و با صدا دیکش ی آه دیوح
 مطمئنم!   کنه،ینم نینفر وقتچ ی مطمئنم ه
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 جمله رو گفت و از اتاق خارج شد.   نیا

رو به ترس انداخته بود، نگاهش   نیهوا نسر  یکیتار  گذشت،ی م دیاز رفتن وح یساعت چند
 د؟ یوح  ییلب گفت: کجا ری داد و ز یدر حال باز ی رو به رها

هاش رو دور رها  پاهاش نشست، آروم دست  ی تلو تلو خوران به سمتش اومد و رو  رها
 ترسه؟ ی حلقه کرد و گفت: دختر مامان م

 .ادیزود م  ییبابا  دونمیمن م  ،ی نگران نباش  ،یسرش رو تکون داد و گفت: مانس رها

داده بود به   ادشیبود که  یشد، چند روز  نینسر  ی هامهمون لب  ی لبخند  یلفظ مانس از
... دخترک لجباز  افتادی از دهنش نم ی سرتق هم مانس  ی مامان و بابا بگه؛ رها دی اون و وح
 ! گفتی م یرو خلصه کرده بود به مادرش مانس یمامان نس

وارد شد و رها رو که به طرفش   ی ابا لبخند خسته  د یوح دن،ی در هر دو از جا پر ی صدا با
 گفت: سلم خانم!  ن یبود را بغل کرد و رو به نسر دهیدو

 به سمت اتاقک رفت.  دیبه وح توجهی ب نی نسر

اتاقک و   ک یبزرگ که   بایهال تقر  کیبزرگ بود،   یبود که به اندازه کاف نی هتلش ا یخوب
 خودش جا داده بود. ی و آشپزخونه رو تو ی بهداشت سیسرو 

  نییرنگ رو پا ییطل  ره یبا خنده به سمت راست که اتاقک بود رفت و آروم دستگ دیوح
 رنگ رو هل داد و وارد اتاق شد. دی و در سف دیکش

تخت گذاشت و به سمت   ی نشست، رها رو رو نیرنگ رفت و کنار نسر  دیتخت سف  سمت
 شد.  رهیخ ن یرخ نسر  م یبه ن حرفی داد و ب هیتخت تک برگشت و دستش رو به تاج نی نسر

بعد   شکست؛ی بود که سکوت اتاق رو م یی رها با عروسک کوچولوش تنها صدا یباز ی صدا
 نگاه دارم؟ د؟ی وح هیبرگشت و گفت: چ دیبه سمت وح  حوصلهیب ن ی نسر قهیاز چند دق
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  دینگاه کرد،با دی خانم، اصل شمارو فقط با یو گفت: معلومه که نگاه دار   دیخند  دیوح
 شمارو... دی پرست

 کنه.  یر ی لبش جلوگ  ی شدن لبخند رو  دایتا از پ د یلبش رو گز  نی نسر

 .دی آقا وح ی که تا االن بود یی برو همونجا -

 برم پس بدم.  ی خوای براتا! نم دمی خانم، خونه خر یبا لبخند گفت: نس دیوح

بخوره تو   دم؟ی خونه خر یگی م ی ایبا حرص گفت: من نگران خودت بودم، تو م نی نسر
 سرت خونه!  

 ! می ندار  دی وح گهیخونه بخوره تو سر بابا که اونوقت ما د یگفت: مانس  یزیبا ت رها

از فرصت سوءاستفاده کرد و   د یحرفش به خنده افتادن، وح نی هر دو با ا نیو نسر  دیوح
 ؟ ی آشتگفت: حاال  نیرو به نسر 

 ! یگفت: آشت ضی با غ نی نسر

   »حال«

 »رها«   

 ینور ی هام رو باز کردم و به هالهکردم افکارم رو دور کنم، چشم  یتکون دادن سرم سع با
 شدم، سرم رو باال آوردم و به ماه نگاه کردم. رهیخ گرفتی که از ماه نشأت م

من نخوام بگم از حالم،   نکهینبود... نه ا ینبود، حال بدم وصف شدن یمن وصف شدن  حال
بزنم و با تموم وجودم به همه بفهمونم که من... حالم  ادیفر  خوادینه! اتفاقا من دلم م 

 ی اجمله و کلمه چیکه بگم، اما ه خوادی جون ندارم، من دلم م گهیقدر بد که دبده! اون 
کنه! ته  فی رو توص امنهیس ی کنه، که بتونه شدت غم تو  فیبدم رو توص النکردم که ح دایپ

 عاجزند...! یلیها، خکه کلمه  دمیرس  جهینت ن یتهش به ا
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نگذشت که  ی اهیدر آوردمش، ثان مای برداشتم و از حالت هواپ نیزم  ی رو از رو می گوش
 زنگ خورد. می گوش

مکث   هیچند ثانشدم و بعد از   رهیخ کردی م ییروش خودنما هیاش که اسم هانصفحه به
 و تماس وصل شد. دمیرنگ رو به طرف راست کش دیسف  رهیدا

 بله؟!  -

 دلم؟  زیعز ی که به شدت گرفته بود گفت: رها جان خوب ییبا صدا هیهان

 لب زدم: خوبم  ی اگرفته   ی صدا با

 . دی شهاب به گوشم رس ی صدا

 .  می مطمئن بشه خر شد د یاریخر درب  ی همه با هم صدا -

 ...کهیتار یلیخ  نجایبغض گفتم: ا با

 رها؟!  ،ییداد بود گفت: رها، رها تو رو قرآن بگو کجا  هیشب  بایکه تقر ییبا صدا هیهان

  دامونیپ  مینیکه بب میخوردی خونه جا م ی هاپشت ستون  ادته؟ی ه یبغض گفتم: هان با
 نه؟  ای کننیم

  ی هتل، قول داد  یبر ی قول داد  رها؟ تو یکنی م کاری خدا، تو اونجا چ ایگفت:   غیبا ج هیهان
 رها...! 

 شد. م یهامهمون لب ی پوزخند

باشه، کو؟ کجاست؟ االن که دارم تو عمق   شمیپ ی کیتو تار شهیهم قول داد هم  یمانس -
 کجاست؟  زنمیدست و پا م  یکیتار

 . دیتارا که پر بود از بغض به گوشم رس ی صدا

 نکن با خودت.  ینجوریرها جون تارا نکن، جون تارا ا  -
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! انگار خو  ترسمی نم یکیو تار  ییاز تنها گهید نکهیجالبه؟ ا  یچ نیدونی خنده گفتم: م با
  یکیتار  ن یکه شده خوره جونم و همه جا همراهمه؛ با ا ییتنها نیگرفتم باهاشون... با ا

 خو گرفتم!   اهمیخو گرفتم، من با سرنوشت س نایبودن سرنوشتم... من با ا  اهیبا س م،یزندگ 

 .امیشهاب باعث شد از فکر در ب ی تو سکوت گذشت که صدا  ی الحظه  چند

خودتو نابود   یدار نمیاحد و واحد بب ی به خدا یول ،ی رها... من خودم بهت گفتم بر -
 !یاز اسم لندن هم وحشت کن یحت گهیکه د گردونمتی بر م یجور  هی امیم یکنیم

! بهت گفته  رمیمیبغض و خنده گفتم: بهت گفته بودم شهاب، بهت گفته بودم اگه برم م با
رو   وفتهیجسم زنده م هیروح مرده با  ه ی! بهت گفته بودم اگه برم، شمیبودم اگه برم نابود م 

 دستتون! بهت گفته بودم...

دوباره گذاشتمش   نکهیقطع کردم، بعد از او  یام بدون مکث گوشاز تموم شدن جمله  بعد
 .نی زم ی انداختمش رو  ما،ی حالت هواپ ی رو

 گوش دادم.  شدی پخش م یکه از گوش یق یدادم و به موس هی رو به ستون تک سرم

 با آهنگ کردم. یلب شروع به همخوان ریز

. نفس  یصبور  نیسکوتو آه از ا  نی چه سود از ا ،ی دور ینمانده در دلم دگر توان دور -
  ی خفته بر باد، بخوان مرا تو ا ی غروب آرزو ی لب زمزمه کردم: تو ا ر یو ز  دمیکش یقیعم
 .ادی رفته از  دیام

 رو بستم با تمام وجود به آهنگ گوش دادم. هامچشم 

 *** 

گرفتم  رو از ستون   امه یهام رو باز کردم و آروم تکپلک  ی که به چشمام اثابت کرد ال ینور با
  ی هام رو با درد بستم. همه تنم خشک شده بود و جون نداشت، آروم دستم رو روو چشم 

  یچرک چرکش باعث شد نفس ی گردنم گذاشتم و به طرف راست خمش کردم که صدا
 بکشم. 
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 رو به کمرم گرفتم و آروم از جا بلند شدم.  هامدست 

انداختم، سمت راست   کی تار مه یبه راهرو ن یهال گذشتم و به سمت راهرو رفتم، نگاه از
از در ها که در آشپز خونه بود،   ی کیرنگ بود و سمت چپ سه تا، که  دیدو تا در سف
 شکسته بود. 

  ی . پاهام و رودمیشکسته در پر  ی ها کهیت ی رو به سمت آشپزخونه کج کردم و از رو راهم
 پاهام رد شد. ی با سرعت از رو یزی چ هی هویگذاشتم که  نیزم

خشک   واری قدم عقب رفتم که نگاهم به گوشه د کی قلبم گذاشتم و  ی وحشت دستمو رو  با
 شد. 

اف رد بشه،   ی ام د ی هانت یکاب ی رنگ که در تلش بود از ال یموش بزرگ و خاکستر هی
 اومدم. رون یبه خودم دادم و با ترس از آشپزخونه ب یتکون

  شدیخونه نم نی ا ی تو گفت،یراست م هیود، هانقلبم به خاطر وحشتم تند شده ب   ضربان
 کرد!  یزندگ 

  پیپر از گرد و خاک نشستم و ز نی زم ی هال برگشتم و به سمت چمدونم رفتم، رو به
 چمدونم رو باز کردم.

  ی رنگ از تو یمشک ز یشوم  هیو  یشلوار جذب مشک  هیها کردم و به لباس  ییگذرا  نگاه
 .دمی کش رونی چمدون ب

و چمدون رو   می ام انداختم، گوشطرف شونه  هیها، موهام و بافتم و  لباس  دنی از پوش بعد
رفتم، در خونه رو بستم و به سمت   رونیبه خونه از در ب یینگاه گذرا هیبرداشتم و با 

 راه افتادم. ابونیخ

 . دمیرو رفتم که به هتل رس یکوتاه  ری بود، مس لتونی هتل ه مقصدم

  یاال گرفتم و به عظمت هتل چشم دوختم، نفسو سرم رو ب ستادمی ا ی در ورود ی جلو
 باال رفتم و داخل شدم. ی ورود ی و از چند پله  دمیکش



 لمس سرنوشت 

 
55 

 

  ی اکرم و قهوه  ی هابه سنگ فرش  یداده بود، نگاه  ی به ورود یخاص ی نما  ادیز ی هاهالوژن
 رفتم.  رشیکف سالن کردم و به سمت پذ 

گفتم:   یسی بود، به انگل تادهسیا  زی هم سن و سال خودم با لباس فرم پشت م بایتقر  یدختر
 . خواستمی اتاق م هی د یسلم، خسته نباش

 بهم انداخت.  یلبخند نگاه با

 چند نفر و چند وقت؟  ی حتما، برا -

 و جوابش رو دادم. دمیکش ینفس

 . ستیخودم تنها، مدتش معلوم ن ی برا -

 . دیدالر پرداخت کن ستی االن دو  ی ام رو ازم گرفت و گفت: پس برالبخند شناسنامه  با

 گذاشتم.   شخوانیپ ی دالر رو درآوردم و رو ستی رنگم دو یمشک یدوش فیداخل ک  از

رو براتون   یگذاشت و گفت: طبقه دهم اتاق پونصد، سفر خوش زیم ی رو رو یکارت دختره
 آرزو دارم.

کردم و چمدونم رو دست گرفتم و به سمت آسانسور رفتم،   مچکرم اکتفا کی گفتن   به
آروم وارد شدم و دکمه طبقه دهم رو  ستاد، ی ا هیاش رو فشردم و بعد از چندثاندکمه 

 فشردم. 

رنگ گذاشتم که بعد از   یقفل در مشک ی دستم انداختم و اون رو رو ی به کارت تو ینگاه
 اسکن کردن کارت در باز شد.

رنگ گوشه   ی اقهوه  یجاکفش ی هام رو درآوردم و توارد شدم. کفش کردم و و یکوتاه مکث
کوتاه   ی از راهرو دمش،ی درآوردم و پوش یرو از جاکفش یرنگ یراهرو گذاشتم، صندل مشک

 و پهن عبور کردم و وارد اتاق شدم.
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رفتم و خودم رو پرت   یرو وسط اتاق ول کردم و به سمت تخت دو نفره زرشک چمدونم
زودتر کارهامو انجام بدمو   دیلب زمزمه کردم: با  ری هام رو بستم و زکردم روش، چشم 

 ! رهیگی داره جونمو م نجایبرگردم... ا

رنگ رو   یزرشک  یتخت بلند شدم، روتخت ی از رو قهیو بعد از چند دق دمیکش یقیعم نفس
رنگ رو کنار زدم و به مردم در حال تکاپو   دی مرتب کردم و به سمت پنجره رفتم و پرده سف

 چشم دوختم. 

  ی که چند نفر تو دونهیم یخودشه، ک  ی دنبال کارها یخودشه، هر کس ی زندگ  یپ یهرکس -
کالبد زنده داره   ک ی  ی چند تا جنازه تو ایشهر در حال جون دادن هستن  ن یگوشه گوشه ا

 ...!  چکسیه دونه،ی نم چکس ی ه ره؟یهر راه مش ن یا ی تو

چمدون   ی ام رو از تو پشت پنجره کنار رفتم و راهم رو به سمت چمدونم کج کردم، حوله از
کنار راهرو بود رفتم. در حمام رو باز کردم و   قایو به سمت حمام اتاق که دق دمی کش رونیب

کرده بودشون   باترشونیز نشون یب یمشک یکاش فیرد هیکه  یرنگ  دیسف ی هایبه کاش
 چشم دوختم. 

آب باعث شد   ی آب رو باز کردم که سرد  ریدوش رفتم، ش ری رو از تنم درآوردم و ز هاملباس 
 کردم.  می آب داغ تنظ ی آب رو رو  ریو ش دمیکش ی بکنم، نفس یلرز

مختلف، بعد از تموم شدن   ی هاو شروع کردم به زمزمه کردن آهنگ  ستادمی دوش ا ریز
اومدم، به سمت شوفاژ رفتم و بهش   رونیو از حموم ب دمیچیکارهام، حوله رو دور خودم پ

 دادم. هیتک

  عیدست لباس درآوردم و سر  ه یبه سمت چمدونم رفتم و از توش  یاز گرم شدن نسب  بعد
 کنم.  یریا از سرما خوردنم جلوگ ت دمی پوش

 یوقت از گشنگ هیهتل رفتم تا   یاز خشک کردن موهام با سشوار، به سالن غذاخور بعد
 جون ندم! 

 *** 
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 «  1380»فلش بک_لندن_سال 

 کل«  ی »دانا 

و گل   یصورت راهنیداشت پ یکه سع یاومد و در حال نیی ها پابا سر و صدا از پله رها
با خنده    دیبغلش نشست، سع ی نکنه به سمت عموش رفت و تو ری پاهاش گ ریز  شیگل

 شده؟ یخوشگل عمو؟ چ هیگفت: چ

 موهاش رو پشت گوشش داد. رها

  ادی! آخه من تازه دارم نوشتن کنهی م تی پسرت، آقا شهابت، منو اذ  ن ی عمو خان ا ی آقا -
 ! سیبنو  گهیبه من م یه  رم،یگیم

  نیو نسر  م یاشون شمخنده  ی کردن، با صدا  دنی به خندبلند شروع  ی با صدا د یو وح  دیسع
 .وستنی پ ونی اومدن و به جمع آقا  رونیاز آشپزخونه ب

اومد و دستش و زد به کمرش و طلبکار رو به رها گفت:   نییها پابا حرص از پله شهاب
 ! یریبگ ادیزودتر   خوامیم  س،ی بنو گمیخنگه، من برا خودت بهت م

 مانع شد.  فونیزنگ آ  ی خواست به خاطر کلمه خنگه شهاب رو دعوا کنه که صدا دیسع

با   رنگ خونه رفت، دیسف یر یتصو   فونیمبل بلند شد و به طرف آ  ی با لبخند از رو  نی نسر
 هاش شد و در رو باز کرد. مهمون لب  ی لبخند هیصورت گرد و تپل هان  دنید

 اومدن.  شونیجان، آقا مجتب د یوح -

 دم در رفتن. ییخوش آمد گو ی بلند شدن و برا د یو سع دیوح

  ؛ییو خوش آمد گو  ی داخل شدن، بعد از روبوس هیو هان هیو مرض یمجتب قهیاز چند دق بعد
 خونه نشستن.   یسلطنت ی هامبل  ی همه رو

 با غر غر کنار رها نشست.  هیهان
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 رها؟  -

 نگاهش کرد و گفت: بله؟  رها

داره تو جمع  یلیاتاق تو؟ چه دل می بر دی ما االن با یکنی با حرص گفت: فکر نم هیهان
 ! م؟ی بزرگترها باش

 .ادیمون مشهاب دنبال ن یبا حرص گفت: اونوقت ا رها

 ! گهی د ادیشهاب ب نینزار ا  د،یگفت: عمو وح  دیرو به وح هیهان

 ! شترهی اش هم بتازه مزه  ن؟یکنینم یباز ییو گفت: خب چرا سه تا   دیخند  دیوح

 .ادیرو نگاه کردن و با هم گفتن: باشه ب گهی و رها همد هیهان

 *** 

 »حال«   

 »رها«   

 ن؟ یها رو داردستگاه  نی گفتم: ا یسی تو دستم نگاه کردم و به مرد روبروم به انگل ستیل به

 .میگفت: بله دار یحوصلگی انداخت و با ب ستی به ل ینگاه مرد

 مقابلم اشاره کرد.  ی هابه دستگاه  و

  یها رو از شرکت بهتردستگاه  نیهم یهستند، اما در انبار یخوب ی هااز شرکت  هان ی ا -
 باالتر هست.  متشیقاما  م،یدار

 ن؟ یخوای مکث نگاهش رو به من دوخت و گفت: خب، کدومو م یاز کم بعد

 محصول هست!  ت یفیمهم برام ک  ست،ی برام مهم ن متی گفتم: ق  نانیاطم با

 تکون داد و به سمت انبار رفت.  یسر  ت یبا رضا  فروشنده
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 درآوردم و شماره رهام رو گرفتم.  بمیرو از ج می گوش

 ؟ یخوب جانم رها جان؟  -

 ؟ یپالتوم گذاشتم و گفتم: سلم خوبم، تو خوب  بیج ی رو تو دستم

 شده؟  یزی با مکث گفت: شکر خوبم، چ رهام

داره من   ازیها نفقط... بابا چون به دستگاه  ستین یزی تکون دادم و گفتم: نه، چ یسر
 .گردمی برم  رتریخودم د فرستم،ی اونارو م

قرار شد زود  ؟یبمون ی خوایکه م یدار کاریرها؟ چ یچ یعنیگفت:   تیبا عصبان رهام
 ! ی برگرد

 .گردمی ناتموم دارم، بر م ی مقدار کارها  هیآرامش گفتم:  با

 بدم. صیرو تشخ شیحرص  افهیق تونستمی هم م دهیند

 مواظب خودت باش. یباشه ول ،یکنیبگم باز کار خودتو م   یتو که من هر چ -

 زدم. یتلخ لبخند

 ؟ یندار ینگران نباش، مواظبم. کار -

 گفت: نه، فقط مواظب خودت باش. یناراحت با

 گفتم: چشم، خداحافظ.  یآروم  ی صدا با

 رو قطع کردم. یاز طرف رهام نموندم و گوش یجواب منتظر

 و رو به فروشنده گفتم: فاکتور لطفا. ستادمی ا شخوانیپ پشت

  یستی ل قهیتاپ چشم دوخت، بعد از چند دقلپ توریتکون داد و به مان یسر فروشنده
 جلوم گذاشت. 
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  زیم ی رو که پول بابا توش بود رو رو  یکه آخر فاکتور زده بود نگاه کردم و کارت یمتیق به
 گذاشتم.

 *** 

رو کنار  یدکمه تماس رو فشار دادم و گوش ینگاه کردم و با لبخند پر از بغض  ی گوش به
 داشتم.  گوشم نگه

 ؟ ی رها خودت -

 .دمی بغض خند  با

 ! هیات قوحافظه  می مثل قد -

آره؟ فکر   ، یریاز ذهنم م ی حافظه؟ فکر کرد ؟یگی م  یچ یفهمیداد گفت: رها... رها! م با
 کنم؟ ی فراموشت م ی کرد

 نشستم. یچوب  مکتین ی رو

 فراموش کرد!  دی رو با هامعرفت ی بودم، ب معرفتی آره... من ب -

 ؟ ی بودم که فراموشم کرد معرفتی من ب  یعنیگفت:  هیگر  با

 . میکردیو گفتم: اگر فراموشت کرده بودم االن با هم صحبت نم دمیهام کشبه چشم  یدست

 من شکسته شد.  ی به سکوت گذشت که با صدا یلحظات

 .نی آفر ،یحرف بزن یکامل فارس  یگرفت ادیباالخره   -

 سخته!  یلیخ یلعنت رم، یبگ ادیآره، مغزم نابود شد تا   گفت: یخنده پر بغض با

 هام شد. مهمون لب  ی لبخند

 ؟ ی ... َمردیشا  -



 لمس سرنوشت 

 
61 

 

 . دیچی تو گوشم پ صداش

 ! یجانم؟ دلم تنگ شده بود لعنت-

 کردم و گفتم: من اومدم لندن.  یمکث

 ؟ ی خوب ،یخنده بلندش، متعجب گفتم: مر ی صدا با

 اش گوشم و نوازش کرد. خنده  ی صدا

 رها. یهنوزم مثل قبل شوخ -

 .دمیکش یقیو بستم و نفس عم هامچشم 

 ! یگفتم مر ی جد -

 رو از گوشم فاصله دادم. یگوش  ادشیفر   ی صدا با

رو ولش کن اصل،   نجایخاطرات بد ا ؟ی شد ری دختر؟ از جونت س ی اوونهی ! تو مگه د؟ی چ -
 هنوز دنبالته؟  نیجاست یدونی تو مگه نم

 هنوزم دنبالمه؟!  نیجاست ؟ی و گفتم: چ دمی تعجب از جا پر با

 بفرست برام. شنینگو! فقط لوک  یچی نگو رها، ه یچیبا حرص گفت: ه یمر

تو   یمر ی رو از خودم دور کردم. صدا  یبا شوک گوش د، ی چیبوق ممتد که تو گوشم پ ی صدا
 . شدیسرم پخش م

هنوز   ن ی... جاستنی... جاست؟یدونیهنوز دنبالته؟... مگه نم نیجاست یدونی مگه نم -
 دنبالته... 

 .چرخهیداره دور سرم م  یهمه چ کردمیم حس

رو درآوردم و بدون آب   ازپامی بسته قرص د  فمیک  ی انداختم و از تو مکتین ی رو رو خودم
 دمش.خور
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 از جام بلند شدم و به سمت هتل رفتم.  عیسر

 *** 

 . نمیشدن در باعث شد شوکه رو تخت بش ده ی کوب ی صدا

 ! نیاسم بود، جاست هیکه به ذهنم اومد  یزیچ نیاول

  ی گذاشتم و تو  رهی دستگ ی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم، دستم و رو ی ترس از رو با
 حرکت بازش کردم. هی

فرو رفتم؛    یآغوش گرم ی بزنم که تو  یکه به صورتم خورد متعجب خواستم حرف یلیس با
 عطرش رو با تمام وجودم استشمام کردم. ی و بو دمیکش یقینفس عم

 من رو از خودش دور کرد. یانزجار ساختگ با

 ازت ندارم. یبو نکن منو، اصل دل خوش نقدریا -

 معلوم بود. ی که زد یلیخنده گفتم: آره از س با

 جزء به جزء صورتم رو از نظر گذروند. یدلتنگ اب

 دلم برات تنگ شده بود دختر!  -

 هام روونه صورتم نشن، اما نشد.تلشم رو کردم که اشک  تمام

قلبتو   ی زیچ ه ی نکهیمثل... مثل ا یزیچ  هی ه،یاز دلتنگ شتریب یزیچ  هی یحس من ول -
 یلی! خ ستیفکر کنه که، ن یکی فشارش بده، بعد مغزت با سلول به سلولش به  رهیبگ

 دردناکه که قلبو مغز با هم نابود بشن.

 ... زنهی هات غم موج مچشم  ی ای در ی هام کرد و گفت: توبه چشم  ینگاه

 .  ستین  یزی چ گهیچشم که د زنه،ی هام غم موج مخنده گفتم: من تو تک تک سلول  با

 . نیبش ایمن، ب الیخیرد که گفتم: بغصه نگاهم ک  با
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که   می کاناپه نشست ی هردو رو م، ی رنگ گوشه اتاق رفت یهم به سمت کاناپه دو نفره زرشک با
 ندارم. یی را یپذ ی برا یزیچ نجا یآروم گفتم: من ا

 . ستی زد و گفت: االن مهم ن ی لبخند

  یگفت ؟ی مبل گذاشتم و گفتم: مر یپشت ی سمتش برگشتم و ساعد دست چپم رو رو به
 هنوز دنبالمه؟  نیجاست

 داد. هیمبل تک  یبه پشت یکلفگ با

که گفت اسم   یزی چ نیبه هوش اومد. اول  نیجاست ،یبرگشت رانیتو که همراه شهاب به ا -
 از رفتنت بهش نگفت. یز یچ  یمرخص بشه کس یتو بود  تا وقت

 تکون دادم. یسر ی کنجکاو با

 خب؟  -

 بهم انداخت.   یبا غصه نگاه یمر

اومد ملقاتش،   سی مرخص شد آل مارستانیاز ب ی وقت ره،ی نم ادمیاون روزو  وقتچ یه -
از کجا خبردار شده بود   سیآل دونم ی . نمرونیاز اتاق پرتش کرد ب تیبا عصبان  نیجاست یول

تمام خونه رو   ن یگفت و رفت. بعد از رفتنش جاست  نیو به جاست  دونستی م یول ،یکه رفت
 .دیکش مارستانیو دوباره کارش به ب شکست زو ینابود کرد، همه چ

 نگاهش کردم.  یاشک ی هاچشم  با

 بود! یاش صحنه سازچرا؟ مگه دوستم داشت؟ نداشت، همه -

 .دیبلوند و کوتاهش کش  ی به موها یتکون داد و چنگ یسر یمر

 بدم. یموضوع نظر نیا ی درباره  تونمی نم وقتچ یه -

 .یگفتی و گفتم: خب م دمیکش یقیعم نفس
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رو تو   روهاشیمرخص شد، تموم ن مارستانیاز ب نکه یتکون داد و گفت: به محض ا یسر
 نکرد.  داتیفرستاد دنبالت، در عجبم که چطور پ  رانیا

 که بکشتم؟!  کردی م دامی زدم و گفتم: بهتر، پ ی پوزخند

 توام!  ی شرمنده  نی به خاطر ا شهیتکون داد و گفت: من هم یسر یمر

 ؟ی اوقت تو شرمنده کشته، اون  گهی د یکیوسط؟   ن یا  هیبغض گفتم: تو چرا؟ گناهه تو چ با

 نگفت و فقط سرش رو تکون داد. یزیچ

  می بر ی خوای نگران نباش، م ست،ی فعل لندن ن نیبه سکوت گذشت که گفت: جاست یلحظات
 م؟ یبزن یدور هی  رونیب

 سرم رو تکون دادم و گفتم: چرا که نه! یلبخند ساختگ با

 *** 

 «  1392»فلش بک_لندن_ 

 »رها«   

  ی صدا  شکستی که سکوت سالن رو م یی اومدم، تنها صدا نییمرمر پا ی هااز پله  آروم
 رنگم بود.  یمشک ی هاکفش ی پاشنه

رفتم که   یدوشم گذاشتم، به سمت در خروج ی رو رو فمیبه سالن انداختم و ک  ینگاه
 کنم.  ستیبابا باعث شد ا ی صدا

 رها جانم؟  یکجا بر -

تو   می ری م هیو هان یو مر نی ام کردم و گفتم: با جاسترژ خورده  ی هارو مهمون لب  لبخند
 .می شهر دور بزن

 گه؟ یهستن د نیجاست ی گاردهای فقط باد زم، یتکون داد و گفت: باشه عز یبا لبخند سر بابا
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 تکون دادم و گفتم: هستن. یسر  نانیاطم با

 گه؟ یجمع باشه د المیتکون داد و گفت: باشه، پس خ یبا لبخند سر بابا

 تکون دادم و گفتم: جمع باشه. یلبخند سر با

رنگ چرمم   یمشک فیرفتم؛ ک  نییرو پا ی ورود ی سالن خارج شدم و با سرعت چند پله از
که تنم بود،   ی دکلته و بلند  راهنی پ ی و کوتاهم رو رو دی رو از دوشم برداشتم و کت سف

 .دمی پوش

 یبیج نهیرفتم، پشت در مکث کردم و آ  ی به سمت در ورود  عیتند و سر  ی هاقدم  با
 .دم یبه موهام کش یبه خودم انداختم و دست یدرآوردم؛ نگاه  بمیرو از ج کم یکوچ

 به نگهبان انداختم و با تکون دادن سرم براش از خونه خارج شدم.  ینگاه

داده بود، حس   هیتک نیو ژستش که به ماش یاون کت اسپرت مشک ی تو  نیجاست دنید با
 ضعف کردم. ی الحظه  ی کردم برا

به سمتم   یرنگش گرفت و با لبخند نامحسوس  یمشک  نیموزیرو از ل اشه یآروم تک  نیجاست
 اومد. 

 نم؟ یبی م ی الن چواو... ا -

 ! ؟ینیبی م یگفتم: چ  یحیلبخند مل با

 فرشته! هیگفت:   کردیم  تمیهدا نی طور که به سمت ماشرو گرفت و همون  دستم

 کنم. یکردم لبخندم رو مخف یرو گاز گرفتم و سع لبم

 .نی اغراق نکن جاست -

 شد.   رهیهام خرو فشار داد و به چشم  دستم

 .نمیبی فرشته م هیکه من   نهیمهم ا ن،ینیبیم یچ هیتو و بق  ستی مهم ن -
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 . میرو باز کرد و با هم سوار شد  نی موزیل ییهم در کشو  بعد

 گردوند.  نیمن و جاست  نیمشکوک نگاهش رو ب یمر

 رون؟ یاون ب نیکردی م  کاریچ -

 .نمیبیم ی اچه فرشته  گفتمی به من انداخت و گفت: داشتم براش م ینگاه نیجاست

 به هم کردن و همزمان گفتن: چندشا!  ی نگاه یو مر هیهان

 دخترا!  نیکرد و گفت: هزار دفعه گفتم مودب باش یاخم نیجاست

 تکون داد و ساکت نشست سرجاش.  یسر هیهان

 مون؟ یببر ی خوای شد و گفت: خب حاال کجا م رهی خ نیبه جاست یمر

 شنهادی خودتون پ ست، یمد نظرم ن یخاص ی به ما انداخت و گفت: جا ینگاه نیجاست
 .نی بد

امکان نداره جز محل کار  ست، ین لیکه تعط ییتو اصوال روزها نیتعجب گفتم: جاست با
 بودنت!  نجایا بهیذره عج هی... یبر ییجا

 ...زهی... راستش، نه بزار بگم... بگم... چیدونیم زه،یبا هول گفت: چ هیهان

 خب قشنگ بگو.  زه،یچ  زهیچ  یه ه؟یحرص گفتم: عه چته هان با

 گفت: تو کل ساکت باش.   ه یرو به هان نیجاست

 بدم. یاستراحت هیسرش و به طرف من چرخوند و گفت: خواستم به خودم  بعد

باحاله اطرافت   یلی رها خ گمیشدم که گفت: م  رهیخ  یشک سرم رو تکون دادم و به مر با
 بابات، دوستات.  قیهمه مخترع باشن. بابات، رف

 قا؟ یدق هیبا تعجب گفت: منظورت از دوستاش ک  نیجاست
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 . گهید  گمی با لبخند گفت: تو رو م یمر

 و سرش و تکون داد.  دیکش ی نفس نیجاست

  نی مخترع من و ا نهمهیا نی ب یباحاله، ول یلیبرگشت و گفت: آره خ  ی به طرف مر هیهان
 .یقیسراغ موس  می باال بود، رفت ی ادیز  مون یرها دوز خنگ

هم   یل یاتفاقا خ م؟ یخنگ یقیسراغ موس می رفتم و گفتم: چون رفت هیبه هان ی اغره  چشم
 بوده. یقیفقط علقمون به موس م، ی باهوش

 . میبه بحثمون خاتمه داد ن یجاست ی صدا با

 د؟ ی با کلوپ موافق -

 به هم و گفت: چه جورم. دی هاش و کوببا ذوق دست  یمر

 *** 

 .ی صندل ی روشدم و خودم رو انداختم  نیسوار ماش  یخستگ با

 خدا! جونم در رفت، خسته شدم. ی وا -

 .انیهام در ببه پاهام دادم تا کفش  یتکون

 ام.کنارم نشست و دستش رو انداخت دور شونه نیجاست

 وول نخور؟   نقدریخب دختر، چقدر گفتم ا -

 فقط من و ببر خونه.  ن،یجاست ی گفتم: وا  یحوصلگ یب با

 خونه!  ی گفت: وا یبا بدبخت هیهان

 .شیشونیبه پ د یهم کف دستش رو کوب بعد

 حوصله ندارم.  گهیحال گفت: من واقعا د  یبا ب یمر
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 تعجب گفتم: مگه چه خبره؟  با

 زده به سرشون. ادیز  یاز خستگ ست،ین یخاص ز ی سرش و تکون داد و گفت: چ  نیجاست

  یفکر کنم، ب که به مشکوک بودن رفتارهاشون دادی اجازه رو بهم نم ن یپاشنه پاهام ا درد
 هام رو بستم.دادم و چشم  هیتک یصندل یحال سرم رو به پشت 

 .می د ی: باالخره رسگفتی که م هیهان ی با صدا قهیاز چند دق بعد

به کمک   ن ی و لنگان لنگان از ماش دمیهام رو پوشخودم اومدم و از جا بلند شدم، کفش  به
 شدم. ادهیپ نیجاست

 خونه ما؟  نی تعجب گفتم: شما چرا اومد با

 ؟یکن  مونرون یب ی خوایبا خنده گفت: م یمر

 ! نیخنده و تعجب گفتم: نه بابا، فقط تعجب کردم هم با

 داخل.  میبر  گه،ی گفت: اه بسه د تیبا عصبان هیهان

 .می تکون دادم و با هم وارد خونه شد  یسر

 ی هاکه ازش عکس  یرنگ و وارنگ و سقف ی هابا تعجب به خونه که پر شده بود از گلبرگ  
به خودم  غیدست و ج ی که با صدا  کردمی بود، نگاه م زون ی مختلف آو ی هامن تو مدل 

 اومدم. 

  ک یفقط    دی و شا شناختم یکه اکثرشون رو نم ی ادیز ی هاتعجب به دور و اطراف و آدم  با
 بودمشون، نگاه کردم.  دهیبار د

 .زدلمیبه طرفم اومد و با لبخند بغلم کرد و گفت: تولدت مبارک عز یمانس

 و تو ذهنم مرور کردم، امروز که تولدم نبود!  خی تعجب تار  با

 . زکمیعز کنمیحساب م  یتعجب به مامان نگاه کردم که گفت: من شمس با
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 .یفکرم به  شهیخنده بغلش کردم و گفتم: قربونت برم که هم با

 و گفت: زن منه!  دی کش رونیمامان رو از بغلم ب یجلو اومد و با حسادت آشکار  دی وح بابا

 انگار من گفتم زن منه.  رش،یحرص گفتم: خب بگ با

 هام رو گرفت و بغلم کرد.هم با قهر رومو برگردوندم که بابا با خنده دست  بعد

 تولدت مبارک وروجک بابا.  -

 . دمیاش رو بوسردم و گونه عشق بابا رو تو بغلم فش  با

 به سمت اتاق رفتم.  هیبا بق یاز سلم و احوالپرس بعد

 رو تخت من؟  نیباز شما دو تا لش کرد -

تو تولد خانم قر بدم، کمرم جواب   امیب دی گفت: ببند حوصله ندارم، االن با یبا خستگ هیهان
 .شعوریکرده ب

 ؟ ی دیفحش م  که به من ی خنده گفتم: مگه من مجبورت کردم قر بد با

 .رتشیبگ اد یخر بشه ب یکیگفت: آره بره قر بده بلکه  یحالیبا ب یمر

 .ییتو  ده یکه ترش یو گفت: فعل اون  یمر ی به پهلو دی با حرص کوب هیهان

 .نیدعوا نکن گهیحرص و خنده گفتم: عه بسه د  با

 ؟ ی بپوش ی خوای م یبا خنده گفت: حاال چ هیهان

 .یخنده و گفت: آل استار با ست ل ری زد ز یمر

 . دنی با هم شروع کردن به خند هیهم خودش و هان بعد

 ادبا.  یزهر مار ب -

 .د ی گفت: باشه باشه، ببخش رهیاش رو بگخنده  ی داشت جلو یکه سع  یدر حال یمر
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 . دنیخند  زیر  زیر هیهم با هان بعد

و به رنگش نگاه   دمی کش رونی رو ب های از لباس مجلس یکیهام رفتم و  سمت کمد لباس  به
 گفت: قشنگ بود.  هیداخل کمد گذاشتمش که هان مونیپش ،یکردم... مشک

 باشه. یرنگ یرنگ دی بود، لباس با  یگفتم: مشک کردمی و رو م ریکه کمد رو ز یحال در

 هاش و بست و گفت: باشه باو.چشم  هیهان

محو   شیآرا  هیو بعد از  دمیپوش عیرنگ از تو کمد در آوردم و سر یلیف  یماکس راهن یپ هی
 .ن یی پا می با دخترا رفت

 بلند شد. غیدست و ج ی ورودم به سالن صدا با

 . میستادی رفتم و دورش با دخترا ا زهایاز م یک یلبخند به سمت   با

  زیبه جمعمون اضافه شد و با خنده رو به من گفت: سورپرا نیاز چند لحظه جاست بعد
 ؟ ی شد

 العاده بود! فوق  ،ی لیَشعف گفتم: خ با

 .میکن  کاریچ  دیبا  می دونستی نبود نم نیبا لبخند گفت: جاست یمر

 تعجب گفتم: چطور؟  با

  ون،یدکوراس ،ی زیبرنامه ر  ،یتا خونه نباش  رون یب مت یببر  نکهیبا خنده گفت: نقشه ا هیهان
 بود.  نیکار جاست  نایا ی مهه

 بود.  امفه یکردم وظ ینگاهش کردم که گفت: هر کار یقدر دان با

 زدم. لبخند

 . نیجاست یمرس -

 نداشت آنجل. یگفت: قابل ییلبخند دلربا  با
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 .می مامان به خودمون اومد  ی صدا با

 .کهیخب نوبته ک  -

بزرگ رو دست   کیکه ک  ی او سوت باال گرفت، با لبخند به دو خدمه  غ یدست و ج ی صدا
هام گوشم باعث شد چشم   ریز  نیگرم جاست ی نگاه کردم. صدا  آوردنی گرفته بودن و م

 ناخود آگاه بسته بشه.

 هات کنه.جز من لبخند رو مهمون لب  ی زیچ  ای یکس خوادی دلم نم ،یدونی م -

  یکیو به ک  دمیهام کشبه گونه  یار رفت، آروم دست کردم با حرفش ضربان قلبم رو هز حس
 شدم.  رهی بود خ زیم ی من و رو ی که حاال جلو

 با لبخند به سمتم اومد. مامان

 نوزده سالت شد وروجک؟  یتو ک  -

 دمش؟ ی که د یبار نیاول ادتهیجون  نی با لبخند نگاهمون کرد و گفت: واو، نسر نیجاست

 شد.   رهی خ نیبا ذوق به جاست یمانس

 دختر بچه دوازده ساله تخس بود. هیموقع  عا... آره، اون  -

حاال من   گه،ی نشون داد که گفتم: باشه د یبه مانس  کی شصتش رو به نشونه ال  نیجاست
 تخس شدم؟ 

 تره! با لبخند گفت: اتفاقا تخس جذاب نیجاست

 . یننخند بچه، همه منتظرن شمعو فوت ک  نقدریگفت: ا یکه مر دمی بلند خند  ی صدا با

رو فوت   یهام رو بستم شمع نوزده سالگبه خودم اومدم و چشم  هیهان ز یر شگونین با
که مطمئن بودم   یبرام شروع شد، سال گهی سال د ک ی از من گذشت و  گه یسال د کی کردم، 

 العاده است. فوق   یقبل ی مثل سال ها
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 نگاه کردم. هیو دست و سوت کر کننده بود! با صورت جمع شده به هان غیج ی صدا

 زنن؟ یم  غیج نقدریچرا ا -

 با حرص گفت: عقده دارن.  هیهان

 .نیغر غر نکن نقدریا گهیو گفت: بسه د  دیخند  هامونافه ی به ق یمر

 کجاست؟!  نیتعجب گفتم: جاست با

 بود! جان یبه اطراف انداخت و گفت: هم  ینگاه یمر

 هو؟ یکجا رفته    ست، یبا تعجب گفت: فعل که ن هیهان

 ! سیگفت: آل ی بلند  بایتقر ی با تعجب و صدا هوی یمر

  ی گردوندم، در نگاه اول چشمم به  موها کردینگاه م یکه مر یتعجب سرم رو به سمت با
 دوخته شد. کردیاز همه جلب توجه م شتریب دشیسف  بایتقر

 ...نیقبل با... با جاست سی... آلسیبا لکنت گفت: آ... آل هیهان

 نذاشت حرفش و ادامه بده و گفت: آره آره، خودشه!  یمر

بود؟ دلم براش تنگ    یتر از آبقشنگ  یطوس یعنی شدم.  رهیرنگش خ ی طوس ی هاچشم  به
به همراه   سیو از خودم دور کنم؛ آل  یکردم افکار منف یتکون دادم و سع یشده بود. سر

 مون اومدن.به سمت  نیجاست

 دوستم. سیرها،... آل -

داده بود تو دستم گرفتم   نتیو که با چند انگشتر ز  اشده ی و کش فی ظر ی هاست لبخند د با
 و فشردم.

 ! ی میدوست قد نمت، یبیخوشحالم که م -

 زد و متقابل دستم رو فشرد.  یلبخند جذاب سیآل
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 رها، تولدت مبارک دختر!  نی همچن -

 دستم رو از دستش جدا کردم و گفتم: ممنونم!  آروم

 ؟ یاخت و سرش رو تکون داد و لب زد: خوببهم اند ینگاه نیجاست

 آرامش سرم رو تکون دادم و گفتم: اوهوم. با

 لبخند گفت: خوبه.  با

چرا   ،یرقص رو دوست دار  دونمی که م ییتا جا  س؟ی گفت: آل سیبا حرص رو به آل یمر
 ست؟ یتو پ یرینم

 بود!  یخوب شنهادی پ ،یبا لبخند گفت: اوه مر سیآل

با   یما از کنارمون رفت، به محض دور شدنش مر ی هم با تکون دادن دستش برا بعد
 شد.  رهیخ  نیخشم به جاست

 کنه؟یم  کاریچ  نجایا س یآل -

  یتوقع داشت ده؛یوح ز یعز قیهم رف رو یه روئه، یدختر ه سی آل ،ی با خنده گفت: مر نیجاست
 نباشه؟ 

 با حرص سرش رو تکون داد. یمر

 گفته؟ یم یوقت به تو چ اون  -

 .یگفت: مسائل کار  یالیخیبا ب نیجاست

برس، ما هم خودمون   ت یدوست دختر قبل یبا پوزخند گفت: پس برو به مسائل کار هیهان
 ! میخوش

 یکه با تعجب سرش و به معن د یتو صورتم د یچ  دونمی به من کرد، نم ینگاه نیجاست
 . ستین می زیچته تکون داد، آروم گفتم: چ
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 *** 

نبود! معلوم نبود کجاست،   ن یکه جاست ی اهفته  کی  گذشت،ی هفته از شب تولدم م کی
 که خواهرش بود. یمر   ینداشت، حت یازش خبر  کسچ یه

لحظه تنهام  کی  ی برا یحت یو مر  هیهفته بود که تب و لرز کرده بودم و مامان، هان کی
 . ذاشتنینم

زنگ زدم و   نیبار به جاست نی هزارم ی رنگ برداشتم و برا د یسف یپا تخت ی رو از رو می گوش
 هفته، خاموش بود! کی   نیطبق معمول ا

 اومد تو اتاق.  مهی که مامان سراس دمیکش یغیحرص ج با

 زم؟ ی عز شده یرها جانم، رها... چ -

 مامان؟  ادیچرا نم تنم، ی بغض گفتم: مامان من نگران جاس با

رنگم   دی تخت سف ی مامان به سمتم اومد و رو افتادم. هیهم بغضم شکست و به گر  بعد
 قرمز رنگ رو از روم کنار زد و بغلم کرد.  ینشست، آروم رو تخت

غصه  زم، یعز شهیم داشیکه بابات همه رو فرستاده دنبالش، پ ی دی خوشگل مامان، د -
 نخور!

 .دمیبه صورتم کش یاومدم و دست رونی هق از آغوش مامان بهق با

 شه؟ یم داشی پ یعنی  یمانس -

 کم یحاال هم   شه،یم داش ی تکون داد و گفت: من مطمئنم پ یسر   نانیبا اطم مامان
 . یاستراحت کن رنگ به رو ندار

 هام رو بستم.رو تکون دادم و آروم چشم  سرم
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که به چشمم خورد  یزیچ ن یهام رو باز کردم، اولپلک  ی صورتم ال ی رو  یاحساس دست با
 دلتنگش بودم.  بیروزا عج نیرنگ بودن که ا ی اقهوه  لهیدو تا ت

 ! ن؟یلب گفتم: جاست ر یهام رو باز و بسته کردم و زتعجب چشم  با

 جذاب بود گفت: خودمم آنجل.  شهیکه مثل هم ی لبخند با

 حرص دستش و پس زدم. با

 !ع یسر  رون،یاالن از اتاق من برو ب ن یهم -

 د و چند قدم عقب رفت.در کنترلش داشت بلند ش  یکه سع ی ابا خنده  نیجاست

 شن؟ یهم م یها عصباوه، آنجل  -

 ن؟ ینی زم بیها سآنجل  ی گفتم: نه پس، نکنه فکر کرد  تیعصبان با

شدم، پس برو   یعصب ینیبیپارکت سرد کف اتاق گذاشتم و گفتم: االن که م ی رو رو پاهام
 تا نزدمت. 

 برم خونه، مواظب خودت باش خب؟  خوامی خنده گفت: باشه آنجل، من االن م با

 !شهی نگران نم یکس نجایهفته برو... اصل هم ا کی گفتم: آره برو، دوباره  هیکنا با

 ام رو برداشتم و موهام رو شونه زدم.رنگم رفتم و شونه  دی سف شی آرا زی هم به سمت م بعد

 .امیشب باز م  یول رمیاالنم م د،ی هم کرد و گفت: ببخشنگا نهیبا لبخند از تو آ  نیجاست

 ؟ ی ایم یچ ی گفتم: برا ی کنجکاو با

 .امیبگو ن یبا حرص گفت: دوست ندار نیجاست

با   ای نجایا  ی ایب ی اصوال تو اگر بخوا ن،یجاست اریدرن یو کج کردم و گفتم: لوس باز دهنم
 کدوم؟  ؛ی ای من م ی برا نکه یا  ای یبابا کار دار
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 .زهیمتفاوته و البته سورپرا  بارن ی گفت: ا  طنتیبا ش نیجاست

 ؟ ی ایب ی خوای چرا م یگینم یعن یگفتم:   یتخس با

 ابروهاش و باال انداخت و گفت: نچ.  طنتیبا ش نیجاست

 هوا گرفتش.  ی حرص برس رو پرت کردم سمتش که رو با

 !ن یجاست رونی برو ب -

 رفت. رونیچشمک از در ب  هیام گذاشت و با مطالعه  زیم ی خنده برس رو رو  با

 هام بشن. رفتنش به لبخندم اجازه دادم که مهمون لب با

 .ی که برش گردوند یمرس ایخدا  -

 .دمیکش یق یقلبم گذاشتم و نفس عم ی رو رو دستم

  جورهچ یشده بود ه ریذهنم درگ  اد؟ یب خواستیم ی چ ی شب برا یعنیحرفش فکر کردم،  به
 رو ساکت کنم. کنجکاو درونم  ی رها  نیا  تونستمینم

  یفتگیخودش یلیخ د یبودم شا افم یشدم، عاشق ق  رهیخ افمیبرگشتم و به ق نهیسمت آ  به
 شدم. رهیمانندم خ ایدر ی هازدم و به چشم  ی من عاشق خودمم، لبخند یبود ول

 برداشتم. نهیدر اتاق چشم از آ  ی صدا با

 .دیی بفرما -

 شد. ان یباز شد و چهره بابا نما در

 دختر بل؟ یوقت دار -

 مخترع وقت نداشت؟  دی برا آقا وح شهیگفتم: مگه م  یلوس با

 کارت دارم. نیبش ا یبا خنده گفت: زبون باز وروجک، ب بابا
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  یکاناپه تک نفره قرمز نشستم، با ناخنم پارچه چرمش رو به باز ی بابا رو ی رولبخند روبه  با
 ده در خدمتم.بن د، ی گرفتم و رو به بابا گفتم: بفرما آقا وح

  هیموضوع رو، من  نی و گفت: رها جانم، قبل هم بارها گفتم ا دیبه موهاش کش  یدست بابا
 االن دنبال کشتن من هستن.   نیهستن که هم ایل یبدخواه دارم، خ یلی مخترع هستم و خ

 بکنن بابا!  توننینم یغلط  چی حرص گفتم: ه با

کار ها  یلیرم، اتفاقا اگر بخوان خباش گل دخت  یبا آرامش گفت: رها خانوم، منطق بابا
 . یمواظب باش و یگفتم که بدون یبش یرو نگفتم که عصب نایبکنن؛ ا توننیم

 شده نه؟  یز ی چ هی ، یگینم یزیچ  یجورن یگفتم: بابا تو هم  یسردرگم با

 نگم؟  شهیکلفه گفت: م بابا

 ! یبگ  دیبابا، با  یبگ  د یگفتم: نه اتفاقا با  ت یحرص و عصبان با

 آروم باش بزار بگم.  زم،یکلفه گفت: باشه عز بابا

 و گفتم: آرومم، بگو. دمیکش یقیعم نفس

 شد.   رهی تختم بود، خ ی که باال  مونییعکس سه تا ی به تابلو بابا

 .یمن و مجتب نیب نمون، یهست ب  ی نفوذ  هی -

 است؟!  هیهان ی بابا یبهت گفتم: منظورت عمو مجتب با

و    میازش ندار  ینشون چیه   ه،یو چ هیک  میدونیسرش و تکون داد و گفت: آره... نم بابا
 ماست.   نی ب میدونی فقط م

محافظ و کوفت و زهر مار؛   همهن یبا ا  ؟ی رو گذاشتم رو دهنم و با بهت گفتم: چجور دستم
 آخه؟!   یچجور

 .میدونیسرش و تکون داد و گفت: ما هم نم  بابا
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 که با تشر بابا به خودم اومدم. دادمیزمان فحش م و  نی لب داشتم به زم ریز

 ه؟ یحرفا چ نیعه رها، مودب باش! ا -

 . دیانداختم و گفتم: ببخش نییو پا  سرم

 . نماینب گهید ینداره ول بیاز جاش بلند شد و گفت: ع بابا

 لب گفتم: چشم. ریز

 . دیو بوس  میشونی سمتم اومد و پ به

 نترس. یالک  شهینم یزی حاال بغ نکن دختره، چ -

 نجا؟ یا ادیب خوادی چرا م ن یجاست یدونی لبخند سرم و تکون دادم و گفتم: بابا تو م با

 .دونمی کمال تعجب بابا با اخم سرش و تکون داد و با حرص گفت: بله، م در

 تعجب گفتم: خب به منم بگو.  با

 ده! با همون لحن ادامه داد: الزم نکر بابا

 خب بابا.  ی لیخنده گفتم: خ با

 رفت.  رونیزد و از اتاق ب یحرص لبخند

 *** 

 بودم. ره ی خ یاون کت و شلوار مشک ی تو نیگشاد شده به جاست ی هادهن باز و چشم  با

 ! ؟ی چ -

با لبخند گفت: دارم درخواست   نیاز پهلوم گرفت که دهنم رو بستم، جاست یشگونین هیهان
 !دمی ازدواج م

 !یکنی گفت: غلط م یآروم ی و با صدا لب ری ز شهاب
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 یچه خاک نم یبب دی ساکت بمون قهیکه با حرص و آروم لب زدم: دو دق  دی خند زی ر زیر هیهان
 !  زمی به سرم بر

 .یبه فارس ای بله بده   یسیبه انگل کنهیرها داره فکر م س،یبا خنده گفت: ه هیهان

  د؛یآخ بلندش سر همه به سمت ما چرخ ی از بازوش گرفتم که با صدا یشگونیحرص ن با
 جانم؟  هیشده هان یزیچ  ،ی وا ی زدم و گفتم: ا ی البخند مسخره 

 با حرص گفت: نه رها جانم! هیهان

 . دیلرزی هاش از خنده مو شونه  برهیرفته بود رو و  شهاب

 بچه.  ری آروم بگ قهیچته شهاب؟ دو دق  -

 ه؟ یبه ما انداخت و گفت: خب رها نظرت چ  ینگاه یمر

 !ه؟ ینظر من چ دیگیحرص گفتم: تازه م با

که رها بگه،   هیانداخت و گفت: قطعا جواب همون م یبه صورت حرص ینگاه دی سع عمو
 د؟ یدرسته وح

 تکون داد و گفت: صد البته!   یسر نانیبا اطم بابا

 با رها صحبت کنم.  قهید دقچن  هی  نیبهم انداخت و گفت: اگه اجازه بد  ینگاه نیجاست

 جان؟  دیبه ما انداخت و گفت: وح  ینگاه یمجتب عمو

 طول نکشه. ادی گفت: فقط ز یسرش و تکون داد که عمو مجتب بابا

و بعد از چند   م یرفتم، با هم از خونه خارج شد  اط ی مبل بلند شدم و به سمت ح ی از رو آروم
 . مید ی رس قیقدم به آالچ

  ی بد حی علت کار امشبو توض شهیآروم گفتم: م هیبعد از چند ثان م،ی هم نشست ی روروبه
 ن؟ یجاست
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 همون لبخند جذابش گفت: عشق! با

 تعجب گفتم: ها؟  با

 فقط.   پرسمی سوال م هیبهم انداخت و گفت: رها  ینگاه نیجاست

 و متعجب گفتم: بپرس. یعصب

 . دیبه صورتش کش یدست نیجاست

 ؟ یمنو دوست دار -

نزد، با تعجب نگاهش کردم، جواب   ی الحظه ی کردم قلبم برا سؤالش حس دنیشن با
که خودمم تو جوابش   ی... سوالدمی پرسیها بود از خودم مکه ماه  یبود؟ سوال یسؤالش چ

 مونده بودم!

قفل کرده بود، انگار قدرت فکر کردن رو نداشتم، انگار قلبم بود که داشت   یانگار مغزم
 .کردیم یونم جارزب  ی و کلمات رو رو  گرفتی م میتصم

 من... من...  -

 رها؟  یگفت: تو چ  یبا کلفگ نیجاست

 نرو!  سیسمت آل  وجهچ یبه ه  گهیو بستم و با مکث گفتم: د  هامچشم 

 شدم. ره یکه صورتش پر از خنده بود خ نی هام رو باز کردم و به جاستپلک  ی ال آروم

 داخل؟  می بر  -

 . میبا همون لبخند گفت: بر  نیجاست

 *** 

 ! پوشمی نم نویحرص گفتم: من ا  با
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 . یگفت: از بس خر یبا کلفگ هیهان

 بپوشم.  اهیس شمیمن حاضر نم نیشما دو تا خودتونو بکش یگفتم: مر تیعصبان با

 ؟ ی پوشی نم اههیچون س وی خوشگل نیلباس به ا  گه،ید  یبا حرص گفت: از بس خر یمر

 .قای گفتم: دق یکلفگ با

 از پشت در اومد. نیجاست ی صدا

 رون؟ ی ب نیا یچرا نم شده؟ی چ -

 تو. ایب یبا حرص گفت: جاس یمر

 به وضعمون انداخت.  یاومد داخل و نگاه نیجاست

 به جون هم؟  نیچه خبره؟ باز افتاد  -

 .پوشمی نم اههیچون لباس س گهیگفت: م تیبا عصبان هیهان

 ن؟ ی رینگ اه یگفت: مگه من نگفتم براش س  یو مر ه یرو به هان نیجاست

 تر بود. از همه خوشگل  نیکلفه گفت: به خدا ا یمر

 ! پوشمای نم نویمن ا  ن،یاز کجا اومده بود گفتم: جاست دونمیکه نم یبغض با

 وونه؟ ید یکنی با تعجب گفت: غلط کردم من، نپوش! چرا بغض م هیهان

 بپوشم؟   یچ می حرص و بغض گفتم: االن من تو مراسم نامزد با

 !  کنمی گفت: نگران نباش درستش م  نانیبا اطم نیجاست

 . رونیاز اتاق رفت ب یمحکم ی هاهم با قدم  بعد

  رونوی مزخرف ب ی کنه؟ من لباسا کاریچ خوادیم   یعنیانداختم و گفتم:  هیبه هان ینگاه
 . پوشماینم
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  یتو رو بهتر از هرکس ی قهیسل  نیگفت: نگران نباش، جاستبهم انداخت و   ینگاه یمر
 .شناسهیم

 .دوارمیبهشون انداختم و گفتم: ام یاسترس نگاه با

شده   ریانداخت گفت: د  ینگاه وارید ی رنگ رو یابا استرس به ساعت گرد و قهوه  هیهان
 .رسنی االن مهمونا م

 ؟ یکن ی استرس داره؟ چرا بدترش م ینیبیبا تشر گفت: نم یمر

 . شمی تکون داد و گفت: باشه، باشه من ساکت م یسر هیهان

در اتاق باز شد و   هویکه  می و ما همچنان منتظر بود گذشتیسکوت م ی تو هاقهیدق
 شد!  ریوارد شد و گفت: بدو رها، د یبزرگ  ی همراه با بسته  نیجاست

 لباس رو از توش در آوردم. ی و مر  هیهان سرعت به سمت بسته حجوم بردم و با کمک با

 من! ی قه یرنگ کامل مطابق سل یلباس صدف هیلباس دهنم وا موند،   دنید با

 ی هان یبلند داشت، اون نگ نی آست شگه یبود و سمت د  نیطرف لباس کامل بدون آست هی
 رو ازش ساخته بود. راهنی پ نیتر دامنش انگار جذاب ی رو

 . خواستمی که م هیهمون قایدق نیخدا! ا  ی وا -

 شد!   ریخب، بلند شو بپوشش زودتر د یلی گفت: خ جانی با ذوق و ه یمر

 بود انداختم.  ستادهیکه هنوز دم در ا ن یبه جاست یبلند شدم و نگاه  جانیه با

 رون؟ یب یبر  ی خوای شما نم -

 . رمیبا لبخند گفت: چرا م نیجاست

 رفت.  رونیهم از اتاق ب بعد

 خوبه؟  امافه یق یبا استرس گفتم: مر  دم،یلباس رو پوش هیو هان  یبه کمک مر عیسر
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 دختر!  هیعال ن یگفت: خوب؟ ا  جانی با ه یمر

رنگم به لطف  یآب ی هااتاق به خودم انداختم، چشم  ی قد نهیآ ی تو  ینگاه جانیه با
 تر شده بود.تر و درشت جذاب  ش،یآرا

 به خودم اومدم. هیهان  غیبودم که با ج رهیخ  نهیآ  ی خودم تو به

 .یبش رهیبه خودت خ یجورن یا  یشد! بعدا وقت دار ری رها د -

اتاق تا راه   ن یرفتم و چند قدم فاصله ب رونیدل کندم، از اتاق ب نهیرو تکون دادم و از آ سرم
 پله رو گذروندم.

  یسنگ ی هاتم رو بند نرده از افتادن، دس یر یجلوگ  ی اومدم و برا نییمرمر پا ی هااز پله  آروم
 خونه کردم.

 هامون بود.کفش ی پاشنه  ی صدا شکستی که سکوت سالن رو م یی صدا تنها

 کنن؟ ی چرا همشون به من نگاه م هیهان -

 توئه!  ی رفته مراسم نامزد ادتیدختر... نکنه  ی آروم گفت: ه یمر

 خب. کشمی خجالت م ینرفته، ول ادمیخجالت گفتم: نه!  با

 گفت: نکش.  ییبا پررو  هیهان

دستش رو به سمتم دراز کرد،   می د یپله که رس  نیبود، به آخر ستادهیها اپله  نییپا  نیجاست
 .می ها رفتدستش گذاشتم و همراهش به سمت جمع مهمون  ی دست راستم رو تو

 *** 

 ام!گفتم: من خسته  غیج با

 .زمینزن عز غیبه من انداخت و گفت: رها خانم ج ینگاه بابا

 ام.رص گفتم: بابا من خسته ح با
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 گفت: منم هلک شدم. کردیطور که کراواتش رو شل مهمون  نیجاست

 ! میهم ولو بودن گفتن: ما مرد ی جنازه رو نیکه ع هیو هان یمر

  خواستن ی البد م  میکردیاگه آهنگو قطع نم ایبه جمع انداخت و گفت: لعنت ینگاه شهاب
 بساط داشته باشن.  نجایتا فردا شب ا

 د؟ یکنی غرغر م نقدریو گفت: چرا ا   دیخند  یمجتب عمو

 ! کنهیگفتم: کف پاهام درد م هیگر  با

 . اریآروم گفت: کفشتو در ب  نیجاست

بهمون انداخت و   ینگاه م یطرف، زنعمو شمهام و از پام شوت کردم اونحرص کفش  با
 .شهیگفت: کمرم داره نصف م

کردن که بابا با خنده گفت: خب شما خانما از اول   دیی رو تاحرفش  هی و خاله مرض یمانس
 .گهید ن ی در حال تکاپو بود

 خنده.  ریخودش و پسرا زدن ز بعد

 ! دیآقا وح  میرسی با حرص گفت: ما بهم م مامان

 . دیی و خنده گفت: اوه اوه، گاوم زا ی با ترس ساختگ بابا

مشت   هی اتاق رفتم؛   ی تو یبهداشت سیتخت بلند شدم و به سمت سرو  ی حرص از رو با
 بود صورتم رو خشک کردم.  زونیآو  نهیکه کنار آ یبنفش رنگ ی آب به صورتم زدم و با حوله 

 بشم واقعا؟!  داریب ی زود نیبه ا د یچرا با  فهممی نم -

 هوا.  دمی مامان کنار گوشم پر  ی صدا با

 ! می کار دار یچون کل -
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  میدار ی مونده، چه کار یماه تا عروس هیشدم و گفتم: مامان   رهیدرهمش خ ی ابروها به
 آخه؟ 

 .  میهم وقت کم دار یلیبچه، تازه خ یدونی دستاش و زد به کمرش و گفت: تو نم مامان

 .گهید رون ی ب ایبه من؟ ب ی بهش کردم که با داد گفت: عه چته زل زد  یتعجب نگاه با

 ؟ ی شیهم م یخانم شما عصب نی بهش انداختم و گفتم: نسر یخنده نگاه با

 بچه.  زی برو مزه نر ایحرص گفت: ب با

  رفتیکه از اتاق م یرفتم، مامان همونجور شیآرا  زیو به سمت م رونیخنده اومدم ب با
 زودتر، منتظرم!  ایگفت: ب  رونیب

قرمز   ی ا کش موبلندم رو شونه کردم، ب ی رو تکون دادم و برسم رو برداشتم و موها سرم
  رونیو از اتاق ب دمی رو پوش میهام صندل پشملباس  ض ی رنگ محکم بستمش و بعد از تعو

 رفتم. 

 کردن خونه بودن کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. زیکه در حال تم یی به کارگرها یسلم

 !  ری به گل دختر بابا، صبحت بخبه  -

 . دمی اش رو بوسسمت بابا رفتم و گونه  به

 . ریصبح شما هم بخ ، ییا سلم باب -

 کجاست؟  نی به مامان کردم و گفتم: مامان، جاست رو

 . ادیشرکتش برسه، زود م ی از کارها یسر  هیبا لبخند گفت: رفته به   مامان

 آرامش سرم رو تکون دادم و شروع کردم به خوردن. با

 . میبا هم صحبت کن  دیبابا ما با  -

 ؟ی بهم انداخت و گفت: درباره  ینگاه بابا
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 .نایگفتم: درباره همون جاسوسو ا  یکلفگ با

 .زمیسرش و تکون داد و گفت: باشه عز  بابا

 .ادیبلند شدم و به سمت اتاق کار بابا رفتم، پشت در منتظر موندم تا ب  زی پشت م از

در گذاشت که   از یقسمت ی هاش رو روها باال اومد و کف دست بابا از پله  قهیاز چند دق بعد
 باز شد. پشت سر بابا وارد اتاق شدم و در رو بستم.  یکی ت ی در با صدا

 .شنومیخب رها خانم، م  -

 رنگ نشستم.  ی امبل چرم و قهوه  ی رو

 . یبزار  ونیموضوع و درم  نیکه با جاست  نهیبابا، من نظرم ا  -

 !وجهچ یگفت: به ه  عیسر بابا

 تعجب گفتم: چرا؟! با

  دی جز خودمون نبا کسچ یموضوعو ه نی داد و گفت: چون ا هیدارش تکچرخ  یبه صندل بابا
 بدونه! 

 ست؟ یاز خودمون ن نیگفتم: جاست یناراحت با

 . میر یهمه احتماالتو در نظر بگ دی ما با یهست، ول  زمیبا آرامش گفت: چرا عز  بابا

 رو بروز ندم.  میکردم ناراحت یسع

 ؟ ی بابا، مراقب خودت هست -

  دیو حم ای خبر ازدواجتو به رو ی خوای تو نم یبا لبخند گفت: هستم طل خانم... راست بابا
 ؟ ی بد

 بابا، اخم ناخودآگاه مهمون صورتم شد.  ی جمله  دنیشن با
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 بابا. نمیبی نم یلیدل -

 وار گفتم که بابا گفت: رها جان...  دیبابا رو تشد  کلمه

 اش رو بگه. ادامه جمله  نذاشتم

هم فقط حکم عمو و زنعمو    دی و حم  ای! رونیهست نی بابا، پدر و مادر من تو مامان نسر -
 ! ستی دارن که برام مهم ن

 . یرو انکار کن شونی حق پدر و مادر یتونینم یبکن   یگفت: رها، هرکار تی با عصبان بابا

 القلبیمن قص  شهینم لیدل  ن،ی ها هم بهتراز فرشته  یپوزخند گفتم: چون تو و مانس با
بودن اونا رو فراموش کنم، حواست هست که چقدر راحت از من گذشتن؟ چقدر راحت منو  

بار توسط پدر و مادر خودم  نی اول ی برا یهاشون کردن؟ من تو سن دو سالگخواسته  ی فدا
 قاتل روح منن!    ستن،یکشته شدم! اونا پدر و مادر ن

گفتم:    هیکردم و با گر یبود نگاه ستادهیزدم و به مامان که دم اتاقم ا  رونیاز اتاق باشک  با
 خب؟  دم،یتو و حم ی من فقط بچه 

فقط من و    ،ی دی من و وح ی تو رها  نه،یهام رو گرفت و گفت: معلومه که همدست  مامان
 ! دیوح

  ی م و برارو برداشت می تخت، گوش ی سرعت وارد اتاقم شدم و خودم رو پرت کردم رو با
 خونه؟  ی ایم یدادم: ک  امیپ نیجاست

 کردم و براش ارسال کردم. اممیپ  مهیضم زونی آو ی هابا لب  کریاست هی و

تو اتاقم وصلش کردم. با   کی کردم و به باند کوچ یآهنگ پل هی ی قیموس ی هال یفا از
 رو لبم اومد. شروع کردم باهاش خوندن.  ی آهنگ لبخند   دنیشن

 ده یتورو ازم دزد یبگو ک  -

 ده ی نگاهت و فهم زبون
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 شه یتو م یلحظه ک  هیمن   واسه

 شه  ینطوریا خواست ی دلم نم من

 دوست نداشت  شهیمگه م اصل 

 نباش شم یپ یه حاال

 واش ی واشیکه   یکه همون تو

 هاشو کشته خنده  من

 ییتنها یتو چجور بگو

 یی ا یلب در می ریم

 ده یمن و تو رو باهم د که

 یی تو اونجا یبرا چ اصل 

 *** 

  دمی دو عیکه وارد شده بود نگاه کردم، سر  نی در به خودم اومدم و به جاست ی صدا با
 سمتش و بغلش کردم. 

 نامرد؟  ی کجا بود -

 !ما ی بخواب ابون یگوشه خ  میبر   دیو گفت: من کار نکنم با  دی رو بوس می شونی خنده پ با

 خواب جا دارن.  ی دارن؟ هردو برا  یو قصر، چه فرق ابونیگفتم: خ  خنده با

به سمت کاناپه رفت و خودش   نیخنده، جاست ری ز می زد ییاز تموم شدن حرفم دو تا  بعد
 انداخت روش. 

 اوف، خسته شدم!  -
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 ؟ یبخواب ی خوای نشستم و گفتم: م روشروبه

 مکث گفت: گشنمه. با

 تکون دادم و از جام بلند شدم.  یسر

 باال؟  ارن یبگم ب  ای یخوریبگم برات غذا آماده کنن، تو سالن م  رمیم -

 سالن. امیرو بست و گفت: نه م هاشچشم 

 .زم یعز یزدم و گفتم: هرجور راحت ی لبخند

رفتم؛ وارد آشپزخونه شدم و به مامان که سرش    رونی آهسته از اتاق ب ی هاهم با قدم  بعد
 غذا کرده بود کردم و گفتم: مامان جان؟  گی د ی رو تو

 زم؟ ی سرش رو باال آورد و با لبخند گفت: جانم عز مامان

 پس؟!  شدی چ ،ی عروس ی کارها ی برا می که بر ی کرد داریتعجب گفتم: تو صبح زود منو ب با

 شدنت.  داریزود ب ی روش بود برا  هی  نیبا خنده گفت: ا مامان

 ازم خارج نشد!   ییتعجب نگاهش کردم و دهنم باز و بسته کردم، اما صدا  با

 از دست تو مامان.  -

 حاال؟  یداشت کاریبا خنده گفت: چ مامان

 اس، بگو غذا حاضر کنن بخوره. گشنه  نیاومد! جاست ادمیگفتم: آها  هوی ذره فکر کردم و  هی

 کنن؟  تو رو هم حاضر  ی سرش و تکون داد و گفت: باشه، غذا مامان

 دستت درد نکنه. گه، یو تکون دادم و گفتم: آره د  سرم

 سرش و تکون داد و من از آشپزخونه خارج شدم. مامان
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نشسته. به سمتش رفتم و کنارش  ونی زی تلو ی بابا جلو دمیسمت هال رفتم که د به
 نشستم.

 ؟ ی قهر ؟ ییبابا  -

  ادینم ادمیناراحتم،  یول ستمیگفت: قهر ن ره، یخاموش بگ ونی زی چشم از تلو نکهیبدون ا  بابا
 داده باشم!  ادتیحرفا   نیاز ا

 .دیگفتم: ببخش  یشرمندگ  با

به   ازین گهی انجام بده که بعدش د ویبهت گفتم کار  ی بهم انداخت و گفت: از بچگ ینگاه بابا
 .دمی نباشه، االنم بخش یعذر خواه

 ! ییبابا  یو گفتم: مرس  دمیاش و بوسو گونه  دمی ذوق پر  با

 آماده است.   زیاز خدمتکارها به سمتمون اومد و گفت: خانم، م یکی

 . نیصدا زدن جاست  ی براش تکون دادم و به سمت اتاق رفتم برا یلبخند سر با

  اومد، یاتاق م  ی که از تو نیجاست  ی ها باال رفتم و خواستم وارد اتاق بشم که صداپله از
 کرد.  ستادنمیوادار به ا

االنم تا من زنگ نزدم   کنم؛ی خودم کار رو تموم م یروز عروس ست،یگفتم که االن وقتش ن -
 برام زنگ نزن.

سرم رو تکون    یجیبا گ قهیبعد از چند دق کردم،یبودم فکر م دهیکه شن ی اتعجب به جمله  با
 دادم و وارد اتاق شدم.

 . زمیغذا حاضره عز  ن،ی جاست -

 انگار.  دهیرها؟ رنگت پر  یبهم انداخت و گفت: خوب یبا لبخند نگاه نیجاست

 . می سرم و تکون دادم و گفتم: نه خوبم؛ بر  یجیگ با
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 . میرفت نیی ها پاهام رو گرفت و با هم از پلهدست  نیجاست

 نشستم و به غذا خوردنش نگاه کردم.  نی جاست ی روروبه ی غذا خور ز یم پشت

  یروز عروس کنه؟ی رو از من پنهون م ی زیچ هیبود؟ داره  یها چمنظورش از اون حرف  یعنی
 خودمون منظورش بود؟ 

 به خودم اومدم.  ن یجاست ی صدا با

 .زنمیساعته دارم صدات م   هیدختر؟  ییکجا -

 .کردمیداشتم فکر م جا،چ یگفتم: ه  یحواس پرت با

 لبخند گفت: به من؟!  با

 زدم و گفتم: آره، به تو.  ی خند تک

 رو تو بشقاب رها کرد. دستش ی تو قاشق

 ؟ی کردیمن فکر م  یاوم! جالب شد، خب به چ -

... چه خوش  نکهیزدم و گفتم: به ا  ی رو از خودم دور کنم، لبخند یکردم افکار منف  یسع
 شانسم که دارمت! 

 شد.   لیبه سمتم متما  یهاش گرفت و کم دست  ی زد و دستم رو تو ی لبخند نیجاست

 مثل تو رو دارم! ی اخوش شانسم که فرشته   یلیدر اصل من خ -

 هاش لب زدم: دوستت دارم! به چشم   رهیزدم و خ ی لبخند

 . دهیشن یکه چ  شدی تعجب نگاهم کرد، انگار خودش هم باورش نم با

 دوبا... دوباره بگو!  ؟یچ... چ-

 لبخند گفتم: دوستت دارم! با
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 ندارم. ی هم مشکل  رمیماالن ب نی هاش رو بست و گفت: اگه همبا خنده چشم  نیجاست

 ؟ ی منو حرص بد ادیخوشت م یل یصورتم نشوندم و گفتم: خ ی رو یاخم

 هام لب زد: عاشقتم! به چشم  رهی خ نیجاست

  نیجملت نابش از ب نیبا هم شمیپ قهیچند دق  یفکر ی هایریانگار درگ  دم،یذوق خند  با
 رفته بود!  

که  یراحت ی هادست از لباس  هیکشوم  ی اتاق. از تو ی تو م یاز خوردن غذا با هم رفت بعد
 خودش رو درآوردم و بهش دادم. ی آورده بود برا  نیجاست

 اتاق خارج شدم و به سمت اتاق مامان و بابا رفتم، آروم دو تقه به در زدم و وارد شدم. از

 نگاه کردم. بافت ینشسته بود و موهاش رو م  ششیآرا زیمامان که پشت م  به

 ؟ یبخواب ی خوای م مامان، -

 به استراحت دارم. از یبا لبخند گفت: آره، ن مامان

 لبخند وارد اتاق شدم و در پشت سرم بستم. با

 تو بغلت بخوابم.  خوامی م -

 ! ای. بیلوس خودم ی هنوزم همون رها یول ،ی با خنده گفت: شوهر کرد مامان

  رهیو خ  دمی رو بوساش ذوق به سمتش رفتم و دست انداختم دور گردنش، محکم گونه  با
 . یهاش گفتم: آخ چقدر خوبه تو مامان منبه چشم 

 بلوندش رو پشت گوش زد.  ی گذاشت و موها زیم ی برسش رو رو  مامان

 ! یتو دختر من نکهینه خوب تر از ا یول -

 و به سمت تخت بردم.  دمیخنده دستش رو کش با
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هام رو بستم و  و با آرامش چشم   دمیو من به آغوش مامان خز  می دیتخت دراز کش ی رو
 . دمیخواب

 *** 

 . رفتیور مبه اون  ورن یاز ا یو ه کردی با حرص هال رو متر م بابا

 . کمی  نی بش زم،ی عز یگرفت جهیجان! سرگ  دیکلفه گفت: وح مامان

 ؟ یچ ادیسر شماها ب ییگفت: اصل من به درک، اگه بل   یبا درموندگ  بابا

 ! ؟ی شد ینجور یگفتن بهت که ا  یاون تلفن چ ی حرص گفتم: بابا تو با

 گفت: آخ!  ی بلند ی اش گذاشت و با صدامعده  ی هاش و بست، دستش و روچشم  بابا

 . می و کنارش زانو زد می و مامان با سرعت خودمون رو به بابا رسوند من

 ! بابا... ؟ی شدی بابا؟ بابا چ -

 با ترس گفت: زنگ بزن اورژانس رها، بدو!  مامان

به سمت تلفن رفتم و با اورژانس تماس گرفتم، با لکنت آدرس خونه رو دادم و  هیگر  با
 دوباره کنار بابا برگشتم.

 بابا؟!  ی شنوی بابا تو رو خدا، صدامو م -

 لب گفت: خوبم!  ری آروم و ز بابا

 بکن. یکار هین  رو به مامان گفتم: مامان... ماما هیو گر غیج با

خدمتکار خونه با عجله به   د، ی رو پوش شیهابا سرعت به طبقه باال رفت و لباس  مامان
 . دیمون اومد و گفت: خانم، اورژانس رسسمت 
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تا مرد با سرعت به داخل خونه حجوم آوردن و کنار بابا زانو زدن، با کمک هم بابا رو   دو
رفتن. مامان باهاشون   یبه طرف در خروجبرانکارد گذاشتن و با سرعت  ی بلند کردن و رو

 همراه شد و از خونه خارج شد. 

 ! مردمیقطعا م  شدی م شیز یاگه بابا چ سته،ی میقلبم داره وا کردمیم حس

  شونیک یبغلم رو گرفتن و به سمت مبل بردنم،    ریتا از خدمتکارها به سمتم اومدن ز  دو
 آب آورد و به زور به خوردم داد.   وانی ل هیبرام  عیسر

  هیو هان ی مر دنی در باعث شد از جا بپرم، با د ی صدا  هویبودم که  رهیخ واری شوک به د با
 هق شد. به هق لیبغضم تبد

 نکن رها! هیگر زم،یبگردم عز یبا اشک جلو اومد و گفت: اله هیهان

 ! رمی... میشه، من مب  شیزیبابام... بابام چ ه،یگفتم: ها... هان  دهی هق هق و بر با

 !شهینم  شیز یچ دی نگران نباش... عمو وح ه؟یچه حرف نی با اخم و بغض گفت: عه ا هیهان

  نیهام رو تو دستش گرفت و گفت: با جاستبه سمتم اومد و کنارم نشست، دست  یمر
 .رسونهی تماس گرفتم، گفت خودشو م

 . ی کردی لب زدم: کاش نگرانش نم یجیگ با

 باشه!   دیبا حرص گفت: نگران؟ پدر زنشه... با یمر

 از بغض و حرص بود گفتم: مامانم بدون من رفت!  یکه مخلوط  ییصدا  با

 حاال.  میری گفت: م یبا کلفگ هیهان

 نگاهش کردم. یلجباز با

 برم.  خوامیاالن م  نیمن هم -

 .می ریم ی بهتر شد  ست،یرها! حالت خوب ن ستین یبا حرص گفت: االن وقت لجباز  یمر
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 ! رمیبلند شدم و گفتم: من م یلجباز با

افتادنم و گرفت، با   ی جلو  ی که دست شدمیم ن یرفت و داشتم پخش زم جی سرم گ هوی
 رو شدم. روبه  نیرنگ جاست ی اقهوه  ی هاتعجب چشم باز کردم که با چشم 

 لجباز!  -

 کف خونه! دیپاشی نبود مخت م نیبا حرص گفت: االن جاست یمر

 ! یبا حرص نگاهش کرد و گفت: حرف نزن مر نیجاست

 با تعجب گفت: به من چه؟!  یمر

 ! ام؟یتا ب یقرار بود مراقبش باش یجورنی بدون نگاه کردن بهش گفت: ا نیجاست

 تلبکار گفت: خودش لجبازه، به من چه؟  یمر

 ! یخبر داشتم گفتم مراقبش باش شی با حرص گفت: چون از لجباز  نیجاست

 کلفه سرش رو تکون داد. یمر

 . دی خب، ببخش یلیخ -

با  یوقت تو داراون  ده،یداره جون م نیرها رو بب نیبا حرص و بغض گفت: جاست  هیهان
 !؟یکنی بحث م یمر

 !ی وا ی افتاد و گفت: ا رفتمی به من که داشتم از هوش م نیتوجه جاست هیحرف هان با

 مطلق!  یاهیهام بسته شد و سچشم   د،ی چیکه تو گوشم پ یمر غیج ی صدا با

 *** 

  ستادهیسرم ا ی هام رو باز کردم و اول از همه چشمم به مامان که نگران باالپلک  ی ال آروم
 بود افتاد.
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 ما... ماما... مامان.  -

 با اشک لب زد: جانم؟ جان مامان؟!  مامان

 زور گفتم: بابا... با

 گفت: بابا خوبه قربونت برم.  ی آلودبا لبخند بغض  مامان

در گردنم به سمت در  ی شدم، با صدا رهیسرم خ ی ها و به قطره  دمیکش ینفس یآسودگ  با
 چشم تو چشم شدم. نی برگشت که با جاست

 ! کنم؟ی با خودت من دق م یکنیم  یجورن یا  یگینم -

 .دمی خجالت لبم و گز  با

 فشارم افتاده بود. -

 فشارت افتاده بود!   یمشخص بود، از لجبازبا حرص گفت: بله  نیجاست

 با حرص گفت: نگفتم مراقب خودت باش رها؟  مامان

 خب. دی صورتم و گفتم: ببخش ی رو دمیملفه رو کش یناراحت با

 چشم تو چشم شدم. نیشد و با جاست دهیاز صورتم کش یتوسط دست ملفه

 اش. ملفه  فهیکث -

 لبخند و تعجب نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم. با

 به بابات سر بزنم.  رمیجمع گفت: من م الیبا خ مامان

 گفتم: باشه، مراقبش باش. یآسودگ  با

 تکون داد و گفت: هستم.  یسر   نانیبا اطم مامان
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به  ی به سمت تخت اومد و نشست، نگاه ن یاز خارج شدن مامان از اتاق، جاست بعد
 با خودت! یکنی م کاریچ نی انداخت و گفت: بب امده ی صورت رنگ پر

 لبخند گفتم: خوبم. با

 ؟ ی خوب نباش ی گفت: اصل جرأت دار  یاخم مصنوع با

 زدم و گفتم: نه!  ی خند تک

 دوست دارما!  یلی و گفت: خ دیام کشگونه  ی وار رواش رو نوازش اشاره  انگشت

 و گفتم: احساساتمون متقابله جناب!  دم ی وق لبم رو گزذ  با

 شد.  رهیهام خبه خنده باز شد و به چشم  هاشلب

 مرخصم کنن؟   انیب یبگ یری سرم تموم شد، م  نیآرامش لب زدم: جاست با

 . زمیبا لبخند بلند شد و گفت: باشه عز نیجاست

به سمتم اومد و گفت:   هی از اتاق خارج شد، هان ن یاومدن داخل و جاست هیو هان یمر
 رها؟  یبهتر

 آرامش گفتم: آره خوبم.  با

 دختر!  یبا بغض گفت: مردم از نگران هیهان

 رها، نصفه جون شدم. کاران ی با حرص گفت: نکن از ا یمر

 .دیلبخند گفتم: ببخش  با

 *** 

 آب رو به دستم گرفتم و به سمت بابا رفتم.  وانیل

 .یص دار بابا جون قر  -
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جلوش   ی اشه یش  زیم ی رو از دستم گرفت و رو وانیآورد و ل رونیتاپ بسرش رو از لپ  بابا
 گذاشت. 

 ! ؟ی حاضر یعروس ی رها جان برا -

 ندارم. یخجالت گفتم: من مشکل با

 صحبت کنم.   دی و حم نی با جاست  دیسرش و تکون داد و گفت: پس با  بابا

 ! د؟یصحبت کن دی با عمو حم  دیحرص گفتم: چرا با با

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: رها!  بابا

 حرص گفتم: لطفا بابا. با

 .کنمی اش فکر مخب، درباره  یلیگفت: خ یبا کلفگ بابا

 ها رفتم و وارد اتاق شدم. و به سمت پله دمی اش رو بوسلبخند گونه  با

 تخت. ی تخت برداشتم و خودم رو پرت کردم رو ی رو از رو می گوش

 و کنار گوشم گذاشتم.  ی شهاب و گرفتم و گوش  شماره

 به رها خانم.به  -

 وقت؟!  هیاز ما  ی ریبه آقا شهاب، خبر نگلبخند گفتم: به  با

 .دی چیاش تو گوشم پخنده  ی صدا

 دختر؟  یوفتیپس ن یر یگی م شیدست پ -

 خنده گفتم: دلم برات تنگ شده نامرد. با

 وروجک.   امیم تی عروس  ی خنده گفت: برا با

 به من نگو وروجک!  قدرن ی حرص گفتم: ا با
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 اش بلند شد. خنده  ی صدا دوباره

 .ارمیداداش رهامتو هم م امیدارم م -

 .دمی ذوق از جام پر با

 بگو جون رها!  -

 خنده گفت: جون شهاب. با

 شهاب!  یذوق و بغض گفتم: مرس با

 رها خانم.  اسفهیخنده گفت: وظ با

 ! گه؟ی د نمتیبیخنده گفتم: پس م با

 مطمئن گفت: صد در صد.  شهاب

 .دمیکش یقیعم نفس

 پسر عمو؟  یندار یخب کار -

 . دیچی تو گوشم پ صداش

 نه دختر عمو.  -

 زدم. ی لبخند

 فعل.  -

 شدم. ره یخ ری تحر ز یم ی رو قطع کردم و با ذوق به عکس رو یهم گوش بعد

 خودم و رهام! یبچگ عکس

 انداختم و سرم رو تکون دادم. ینگاه  نی تریپشت و  ی هالباس عروس  به
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 .ستنینه خوب ن -

 اس رها! مغازه   نی ستمی ب قایزد و گفت: دق یغیج یمر

 ؟یکنی سخت انتخاب م نقدریو گفت: رها چرا ا  شیشونیرو پ دیبا کف دست کوب هیهان

 نه صد بار. کنمی م یبار عروس هی هی حرص گفتم: هان با

 .ی هم ازدواج کرد گهیبار د هی دی با خنده گفت: شا یمر

 ! یگیم یبفهم چ  ی: مردی توپ یکه تا االن ساکت بود رو به مر  نیجاست

  دایپ  یخوب زیچ  هی ی بعد ی مغازه  دی شدنش راه افتادم و گفتم: شا  یرتی از غ جانیه با
 . میکرد

 ام رو باال انداختم. شونه  بعدم

 .می رفت ی بعد ی قدم شد و با هم به سمت مغازه باهام هم  نیجاست

 . می ستادیکرده بودن ا  دایجلوه پ ییطل  ی هاکه با رگه ی اشهیش ی هادرب  ی جلو

 اومد. کیاز کارکنان با لباس فرم نزد  یکی  م،یباز شد و وارد شد  در

 بکنم؟!  تونمی م یچه کمک د،ی خوش اومد یلیخ -

 . میخوای م شونیا  ی خاص برالباس عروس  هی با ذوق گفت:  یمر

 زد.  ی به من انداخت و لبخند یبا دستش به من اشاره کرد؛ فروشنده  نگاه و

 شما.   یکلیچه خوش ه -

 کرد. کیبا اخم دستش و انداخت دور کمرم و من رو به خودش نزد نیجاست

 نه؟!  ایلباس خوب   نیدار -

 .نی ایهمراهم ب  م،ی شد و گفت: معلومه که دار ترقیلبخندش عم فروشنده



 لمس سرنوشت 

 
101 

 

 ها رو دونه دونه نشون داد.ها رفت و لباس از رگال یکیبه سمت   و

 ؟یکنی کلفه گفت: رها چرا انتخاب نم هیهان

 ن؟ ی دی داشت رو م یتور  نیکه آست یو پشت گوشم زدم و آروم لب زدم: اون موهام

 . دیکش رونیزد و لباس مد نظرم و از رگال ب ی لبخند خانمه

 ! نهیبه لباس کردم و گفتم: هم  یلبخند نگاه با

 با لبخند نگاهم کرد و گفت: برو بپوشش. نیجاست

  ی وارهایبزرگ بود. د یتکون دادم و به سمت اتاق پرو رفتم، اتاق پروش بس یذوق سر با
 بود که چشمم رو گرفت.  یزیچ  نیاول ییو طل  یمشک یبا طراح دیسف

و   دمی رو گذاشتم روش، لباس رو با زحمت پوش لمیوسط اتاق رفتم و وسا   یسمت صندل به
 دهنم گذاشتم.   ی انداختم و با ذوق دستم و رو یروم نگاهبهرو  ی قد نهیبه آ

 اس.العاده لباس فوق نی... انی ا -

داشتن و   یشتریجلوه ب نی که با چند تا نگ یتور  ی هان یانداختم، آست یلباسم نگاه به
 . دیتور بود و سف هیکه از چند ال  یپف بای دامن تقر

 اومدن وارد شدن و با تعجب بهم نگاه کردن.  هیو هان یمر

 فوق العاده است!  نی رها ا -

 خوب داره؟!  ز یچ نجایجمله رو گفته بود کردم و گفتم: نگفتم ا نی که ا ی به مر ینگاه

 خوب داشته باشه.  ی زای چ دیشا   یگفت  ر،یگفت: نخ یبا مسخرگ  هیهان

 خنده گفتم: همون خب. با

 . میهر سه تامون جا خورد ن یجاست ی صدا با
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 رها؟  ی دی نپوش د؟یکنی م  کاریچ -

از  هیبه من نداشته باشه. هان  ی دید ن یتا جاست  ستادنیمن ا  ی جلو  عیسر   یو مر هیهان
 کرد.  یدست شیپ یمر

 . می ریگی م نویهم ده،ی چرا پوش -

 !  نمشیکنار من بب دیا حرص گفت: خب االن بر ب  نیجاست

 بدو.  رون،یحاال هم برو ب ،ینیبیم ی گفت: نوچ! روز عروس طنتیبا ش یمر

 خنده گفتم: برو خب. با

 ها!گفت: ظالم  تی با مظلوم نیجاست

 .می هر سه تا با خنده بهم نگاه کرد رون،یهم از اتاق رفت ب بعد

 .یآخ! چه خوبه همه چ -

 ها.هم قشنگه  یخوش زندگ  ی با لبخند گفت: رو یمر

خوش  ی تا تهش هم رو  م،ی دی خوش د ی با خنده گفت: من و رها از اولش رو هیهان
 ! مینیبیم

 .دوارمیبا لبخندش گفت: ام یمر

 مطمئنم!  یخنده گفتم: من ول  با

 *** 

 هام رو باز کردم. چشم  یمر  ی صدا با

 رها؟  یخوب -

 ! ست؟ی ! معلوم نیعال م،یگفتم: عال تیعصبان با
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 گفت: رها آروم باش.  یبا ناراحت هیهان

تو روز   نی آروم باشم؟ جاست یچجور ه؟ی هان یگی م یگفتم: آروم باشم؟ چ غیج با
نه مامان و   شگاه؛یاومدم آرا یمن با مر  ده،یزده، از صبح جواب تلفن نم بشیغ مونی عروس

 آروم باشم؟  یگی تو! بعد تو م ی نه مامان و بابا دن،یمن جواب تلفن م ی بابا

با هزار   ی. وقت دی پری قرمز شده بودم، با فکر صبح برق سه فاز از سرم م ت یحرص و عصبان از
اومد گفت از   یمر هویاما   شگاه،یببرتم آرا  ادیکه ب ن ی شدم و منتظر جاست داری ذوق و شوق ب

 زده!  بشیغ شبید

اومدم   هیو هان  یجواب نداد... خاموش بود! همراه مر یماس گرفتم ولباهاش ت یکل
 .دادنیو حاال مامان و بابا جواب نم شگاهیآرا

اومد خونه،   شبی لب گفت: د ریز کردی هاش متر مرو با قدم  شگاهیهمونجور که آرا  یمر
 باشه؟!  ومدهیسرش ن یی بل  یلعنت د،یلرز ی بد بود... تب داشت، م یلیحالش خ

 خودت کمکم کن! ایبه لباسم زدم و گفتم: خدا  یچنگ ینگران با

اون زن مثل ناقوس مرگ تو    ی و دست گرفتم و شماره بابا رو گرفتم و صدا می گوش دوباره
 .دی چیسرم پ

 ! باشد ی مشترک مورد نظر خاموش م -

  یو مر  هیهان ی کنم، فقط به هول و َوال هیگر   تونستمی نم یاسترس داشتم که حت نقدریا
 .کردمی نگاه م

 نی کنار من نشست و سرش رو ب یصندل ی شده بود رو دیناام  گهیکه انگار د هیهان
 هاش گرفت.دست 

مثل برق گرفته ها از جا   میزنگ گوش ی اما همچنان در حال تماس گرفتن بود، با صدا یمر
 تماس رو وصل کردم.  عی اسم شهاب سر  دن ینگاه کردم و با د  یبه صفحه گوش دم؛ی پر
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 ؟ یی الو شهاب، کجا -

آدم معطل   همهن ی ا ن؟ییازت بپرسم، کجا دی من با نویگفت: ا یعصب  ی با تن صدا شهاب
 شمان! 

 شهاب.  می ای... ممیایلرزون گفتم: م ی صدا با

 رو قطع کردم.  یهم گوش بعد

 کوت رو شکست. س  شگری آرا ی تو سکوت گذشت که صدا یقیدقا

 داماد اومده رها جان! -

وارد   یشگی هم یبا همون استوار نیچشم دوختم، جاست ی و به در ورود دمی پر جانیه با
هاش رو  چشم  ی ااز غم اون قهوه  ی اشد؛ اول از همه نگاهم به چشماش افتاد که انگار حاله

 احاطه کرده بود. 

بود و   رهیهام خافتادن شنل از سرم، تازه نگاهش به صورتم افتاد، چند لحظه به چشم  با
 قلبش فشار داد. ی بعد از چند لحظه با درد چشماش رو بست و دستش رو رو 

 !کردمی اتفاق وحشتناک رو حس م هی کردم،ی ... دردش رو حس مکردمیم حس

 *** 

 شد؟   ینجوریا شدم و با تعجب گفتم: چرا  رهیخ می صفحه گوش به

 ؟ ی از پشت سرم گفت: چجور هیهان

انداختم و گفتم: بابا گفت قبل از تاالر   ینبود نگاه ایدن نیکه انگار اصل تو ا  نیجاست به
 تاالر.  م یخونه، بعدش همه با هم بر  می بر

 نگاهم کرد.  نهیبا تعجب از آ یمر

 وا... چرا خب؟!  -
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 .دونمیگفتم: نم  یسردرگم با

 ؟ یینجا یا نی لب زدم: جاست دادنش رفتم و با تکون رو گ  نی جاست ی بازو

بهم انداخت و گفت: آ... آره   یکه انگار با تکون من به خودش اومده بود نگاه نیجاست
 شده؟ یچ

 تاالر. می خونه بعد بر می نگاهش کردم و گفتم: بابا زنگ زد، گفت اول بر  کلفه

 و آروم گفت: باشه.  دیقرمزش کش ی هابه چشم  یدست

رفت؛   اط یبا سرعت داخل ح  نیدر باز شد و جاست ن یبه خونه و تک بوق جاست دن یرس با
 بشم.   ادهیشدن بهم کمک کردن تا پ  ادهیپ هیو هان یمر

شدم و   رهیخ ی به مر ستاره بارون  ی هاو با چشم  دمیرو بو کش قرمزم ی گل رزها دسته
 خوبه! یلی گفتم: رز خ

 بهم انداخت. ی گاهبا خنده ن یمر

 خوبن. یلیها از نظرت ختوام که همه گل  -

شدم و با مکث   باغ رد ی فرش شده  سنگ از قسمت  یکوتاه ی هازدم و با قدم  ی خند تک
 وارد خونه شدم.  یکوتاه

رو   و دستم  امیب به خودم  نکهیو قبل از ا  شدم  رهیبهت زده به بابا خ ی اشهیدر ش باز کردن  با
  یو سع دمیکش به گلوم  یافتادم؛ چنگ ن یزم ی شد و رو یخال پام  ریبند کنم، ز ره ی به دستگ

 بود.  دهی فای بکشم، اما انگار ب نفس کردم

  رهی گر بود، خفقط نظاره  که ینیو شوکه به جاست  کردم له امشده  دست مشت  ی رو تو لباسم 
 شدم. 
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 ی رو گوله هام گولهو اشک  شکست  بغضم  صدا یبابا باالخره ب غرق در خون  بدن  دن ید با
 ی جلو  مامان  هوش یب و تن  کردیم رو بدتر  حالم  هیهان غیج خوردن؛یم زیل امگونه 

 . رفتی رژه م سم یخ ی هاچشم 

رو   اطراف  ی هاژنیاکس کل  دم،یکش که ی بلند ن یبا ه و همراه  اومدم  به خودم ی مر ی لیس با
 کردم. هامهیوارد ر

نشستم؛   و کنارش بابا رفتم  سمت  ینامتعادل ی هاو با قدم کردم پرت  یرو به سمت  گل دست 
تر بابا  و واضح   بشن پاک  هامتا اشک  دمیهام کشبه چشم  یصورتم، دست ش یبه آرا توجه یب

 . نمیرو بب

 زنون  هق صداش کردم که نفسبا هق و دمیکش صورتش  ی وار رولرزونم رو نوازش دست
 بابا!  ستین یز یکرد: چ... چ زمزمه 

کنار مبل افتاده بود برم که   هوشیکه ب مامان  سمت  و خواستم  دم یکش یغیج هیگر  ون یم
 . دیکوب ن یرو به زم پاهام ن یجاست ی و جد  خشک  ی صدا

 سر جات رها!  سای وا -

کردم که  نگاهش  به سمتش برگشتم و شوکه   د،ی چک از چشمم  یزده قطره اشک  بهت 
 شد.  رهیخ اش بهم شده  قفل قرمز و فک  ی هاچشم  رو باال آورد و با  دستش ی تو ی اسلحه 

 . دیبر  چند لحظه نفسم  ی رو سرم آوار شد و انگار برا ایدن  یبا داد عمو مجتب 

   ؟ یرو زنت اسلحه بکش یتونی م ی! چجوری تو نون نمک ما رو خورد  شرف یب ی که یمرت -

 یگفت: دار یعصب ی خنده  و با تک  رو دور تا دور خونه چرخوند  نگاهش زده بهت  هیهان 
   گه؟ید یکنی م یشوخ

 ... بگو خوابه! یگفت: ب... بگو لعنت هقشهق ون یو م د یکش ی بلند غیج یمر
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 به عزا   لیکه تبد ی ای به عروس م،یخون ی هابه دست  ره ی؛ خبست  نقش لبم  ی رو یتلخ لبخند
 یدار خش  ی و با صدا دیکش لختش  ی به موها یکلفه چنگ ،دم ی خند صدا ی شده بود، ب

 ! سایگوشه وا گفت: برو اون 

به رها و   ی... ولیول ار،یسر ما ب خوادی دلت م یی کرد و گفت: هر بل  ی ابا درد سرفه  بابا 
 !  ینداشته باش لعنت یکار هیهان

 کرد. کهیت که یرو ت لبش قلبم  ی رو پوزخند

 رها جون منه! یبشه ول  ینجوریقرار نبود ا -

 ! یعوض ی که یمرت فتویعربده زد: ببند دهن کث بابا

و   سهیلحظه قلبم وا  نیتو هم خواستی ... دلم مچرخهی دور سرم م ایدن کردمیم حس
که  هیاتفاق ن یترسناک مرگ تر کردمی فکر م عمرم  ! انگار مردن کمتر ترس داشت؛ تو کلرمیبم
من...   ی ممکنه! برا اتفاق  ن یترو ترسناک  تررحمیب یحاال... زندگ  یول فته یم آدم  هی ی برا
و ترسناک،   رحمیب ی ایدن هی شد به  لیتبد  قهیچند دق تو  م یرنگ یرنگ ی ایکه دن ی من ی برا

 بود. اتفاق ممکن  ن یترقسنگ  مرگ 

 افتادم.  ن یزم ی حجم از غم وجودم رو نداشت که با زانو رو نیزانوهام تحمل ا گهید انگار

 با تک   نیخونه به شدت باز شد و چند تا مرد و دو تا زن وارد خونه شدن؛ جاست در
 ! دیکنینم یکار گفت: تا نگفتم  ی اسرفه 

 لب زدم: چرا؟  ومد،یکه از ته گلوم م ییزور و صدا به

! نهیگفت: کار منه ا تمام  یرحمی با ب د،یکشیم ش یرو به آت نم که جو ی پوزخند همون  با
 ترور، کشتن، نابود کردن!  ،ی جاسوس

 ! ری االن بم نیهم ر،ی: بمدمیلب نال ر یقلبم گذاشتم و با بغض ز  ی رو رو دستم

 تو افکار خودش غرق بود.  یانگار هر کس ومد،ی نم ییصدا  چکدوممونیه از
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 کن. یرها... از پدر و مادرت خداحافظ -

 یو با حال زار دم یکش هامبه چشم  یشدم، دست  رهیخ ن یبه جاست سم یخ ی هاچشم  با
  ن یمدت، ا ن ینداشته باش، به خاطر ا یبا اونا کار یمنو بکش ول نی : نکن... جاستدمینال

به  یکار یول ری جون منو بگ  نی بهشون نداشته باش! جاست یکار میمدت که کنار هم بود 
 مامان و بابام نداشته باش! 

! حساب پدر و  یبه صورت غرق در اشکم انداخت و لب زد: تو مال من ینگاه نیجاست
 مادرت جداست.

 ؟ی پست فطرت شد  نقدریا یک  نی زد و گفت: جاست یغیج یمر

اش با پشت اسلحه  کدفعهیرفت و  یها به سمت مراز اون زن یک ی  نی اشاره جاست با
 افتاد.   نیبه زم یمر ،ی اهیزد و در عرض ثان یبه گردن مر  ی اضربه 

 پشت  ارادهی و ب شدم   رهیخ یمر  جون یب شده به تن  نگاه کردم و شوکه  ن یبهت به جاست با
 لب زدم : پست فطرت... پست فطرت، پست فطرت!  سر هم 

 ی گوشه  گل  به دست  نگاهم  ،دم یکشیم غیج اریاختی شده بود؛ ب ادیبه فر  لیتبد امزمزمه 
 ها پژمرده شدن... مردن! اتاق پرت شد؛ انگار گل

دلم و   که یداشتن  اون مرد مهربون و دوست  ی شدم؛ انگار جا رهیخ نیزده به جاست وحشت
 بود! جلوم  طانیش هیبه دلش بند زده بودم، 

 از مردها به خودم اومدم. یکیوحشتناک    ی صدا با

 ! میآقا وقت ندار -

که  یستیچون اونقدرام مهم ن ، یبهت ندارم مجتب یتکون داد و گفت: کار یسر  نیجاست
 کنم!  تلف  کشتنت  ی برا یحت وقتمو 

 سرد و خشک!   نگاه  شد، همون  ده یبابا کش سمت  نگاهش 
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 !ی ردک یم  نجاشمیفکر ا  دیبا  ،ی نکرد یبا سازمان همکار یوقت -

 .. نه. . نیفرستادم و لب زدم: نه جاست رون یرو ب وحشت نفسم  با

 : خفه شو!کرد و گفت  نگاهم  یخنث

 ! یعوض یآشغال  یلیگفتم: خ غیج با

 ساکت باش.   زم،یگفت: عز  یبا لبخند مزخرف نیجاست

ها به اش دو تا از زنبشم که با اشاره  جام بلند شدم و خواستم به سمتش برم و مانعش  از
 گرفتنم.  سمتم اومدن و محکم 

کثافتا، بابا؟   دی: ولم کندمیکش غیم و جداد هازن ی ها رو به دست  امده ی و ترس جیگ نگاه 
 بکن. یکار هیبابا... بابا 

 لبخند  ی دیآورده بود که با ناام  مانیروم اروبه مرد  یرحمیانگار برعکس من به ب بابا
 بابا. ی رها زد: مواظب خودت باش  یمهربون

 ! بابا...هیمن قو  ی گفتم: نه! بابا  غیج با

از خونه خارج شدن؛   عیبه اطراف کرد و با سر اشاره به مردها کرد و اونا سر  ینگاه نیجاست
وقت   یول  دم،ی کش یسخت یلی طرت خشد و گفت: به خا  کی خوفناک به بابا نزد ی هابا قدم 
 توئه! دنهیکش یسخت

  رهیخ نی ها به جاستمجسمه  نی بکنه، اما ع ینگاه کردم تا بلند بشه کار هیبهت به هان با
 .زدی پلکم نم ی... حتیشده بود و حت

تا منصرف بشه   دمیکشیم غیج توانم  با تمام  هامهی گر ون یو م شدم  رهیخ ن یبه جاست  ناباور
 بکشه. و دست از کارش 

شدن  تی تو، اذ  ی شکنجه برا نی ماشه کلتش گذاشت و گفت: بزرگتر ی رو رو دستش
 دخترته! 
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 نخوردن. تکونم  ی، اما حتکنن تا ولم  دادم رو محکم تکون  هامدست  غیج با

 !زیچ همهی ب یکثافت یل یخ یکثافت یلیخ -

 ! دونمی گفت: م  یلبخند وحشتناک با

 خونه پژواک شد!  ی تو  ریت ی صدا ی اهیبودم که در عرض ثان   رهیترس به بابا خ با

که غرق در   ی نیبابا و زم جون یب به تن  کردم؛یم ه یگرو نه دم یکشیم غیشدم، نه ج ساکت 
 شدم. رهیخون بود، خ

به   ریت  جون نداشتم؛ انگار با برخورد اون گهیروح از تنم جدا شده، انگار د کردمیم حس
 قلب بابا، قلب منم مرد!

بود تازه بهوش اومده   ختهیها تو صورتش راز اون زن یکیکه  یآب وانیکه به خاطر ل مامان
 به سمتش برگشت. نیشده بود که جاست رهیبود، با بهت به جنازه غرق در خون بابا خ 

  شیهمراه که کرده توام  یباالخره هر کار  ،یکه شوهرت نباشه و تو باش ستیخوب ن -
 . ی کرد

 . دیام به عقب پر شونه یداد عمو مجتب با

 صفت!  وون یح ی که یمرت -

تو سر خودت  رمیت هیام سر بره  حوصله  ،یزنیحرف م  یدار ی ادیکلفه گفت: ز نیجاست
 .کنمیم یخال

 ! ؟یندار یگفت: حرف یکرد و خنث به مامان  رو

 به من انداخت. یبا بغض نگاه  مامان

 .یمن یزندگ  ی من، مواظب خودت باش! تو همه ی رها -
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: تو نرو مامان، تو  دمیلب نال ر ی هاش رو بست؛ زشدم، چشم   رهیبهش خ یلرزون ی چونه  با
 منو ول نک...

 گلوله خفه شد. ی صدام با صدا اما

 حمله ور شد. نی زد و به سمت جاست یغیج هیهان

 افتادم. ن یدستم رو به قلبم گرفتم و با زانو به زمصورت غرق خون مامان،  دنید با

نفس بکشم؛   ذاشتی گلوم بود و نم ی رو یزیچ  هیانگار  اد، ینفسم باال نم کردمیم حس
 ! شتری گلوم، ب  ی هام گشادتر و فشار دستم روو چشم  شدیصورتم رفته رفته، کبودتر م

تار   یاطراف برام مبهم بود، همه چ ی صداها د؛ی و به سمتم دو  دیکش ی بلند غیج هیهان
رو بهم بفهمونه، اما   یزیچ  هیداشت   یکه سع دمیدی رو م هیتار هان ی افه یشده بود، ق

 .دمی فهمینم یچیه

رها شد و بدنم از   امنه یام نفس حبس شده تو سگونه ی نفر رو هیضرب دست محکم  با
 انقباض در اومد. 

توجه به اونا به سمت جنازه   یبود، ب ریدرگ  نی کردم که با جاست ینگاه  یعمو مجتب به
 مامان و بابا رفتم.

  نیو زانوهام شل شد، اما قبل از سقوط کردنم به زم د یاز لفظ جنازه تمام تنم لرز  ی الحظه
 کردن. یریاز سقوطم جلوگ  هیو خاله مرض هیهان ی هادست 

اشتم، حس قلبش گذ ی بهت دستشون رو پس زدم و به سمت بابا رفتم. دستم ور رو با
 هامه!چشم  ی تو یغیمثل ت ری اون ت ی جا کردمیم

 شده بود. یخون دمیتمام لباس سف دم،یبابا رو به آغوش کش سر

به  یکس ادیبدم م یدونی . پاشو بابا، پاشو! بابا مستی بابا چشمات رو بازکن، وقت خواب ن -
 پاشو!  شمیم یحاال پاشو. بابا دارم عصب ی منو لوس کرد ینجوریحرفم گوش نده، تو ا 
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پدرم   یب  گهی بار د هیزدم: پاشو   ادیبلند فر  ی دست خودم نبود با صدا یزیچ  چیه گهید
 بابا نکن.  ینامرد نباش! پاشو منو ب دی نکن، پاشو مثل حم

به سمت   عیبه زور دستم و گرفت و از بابا دورم کرد، اما دستش رو پس زدم و سر هیهان
 برداشتم.  مامان قدم 

! تو منو تنها دونمیم ،ی رینم گهی گفتم: تو د هیبا گر  دمش، ی مامان رو گرفتم و بوس ی هادست 
 ،یکنیوقت منو ول نم چ یه  ی... خودت گفتیمامان نس ی قول داد ،ی قول داد ،یذارینم
  ن؟ی ریکه، بدون من کجا م نی ! نامرد نبودنیمن؟ منو تنها گذاشت یب ی ری کجا م ین داراال

 جون رها پاشو...  نمامان پاشو! ماما

 شد و از جا بلندم کرد. دهیکش  هیتوسط هان دستم

 ! میفرار کن  دی با م، یپاشو رها وقت ندار -

بسته    ی و با دست و پا کردی م یی دستاش خودنما ی رو ریت ی که جا ن یبهت به جاست با
  نیبر ع؛ی سر   نی! شماها بر مونمی گفت: من م یگوشه نگاه کردم که عمو مجتب هیافتاده بود  

 .رانیا نی برگرد  نیجور کن تی بل یجور هیفرودگاه  

 ؟ یمجتب  یگفت: تو چ  هیبا گر هیمرض خاله

 نه.بمو نیها رو زمبزارم جنازه  تونمی بهتون، نم  رسونمی گفت: خودمو م هیبا گر  عمو

 ! ادیب نی شهاب گفتم: شهاب... به شهاب بگ یادآوری با

 در آورد و با شهاب تماس گرفت.  بشیرو از ج شی گوش  عیسر هیهان

 خونه! ا یالو شهاب، فقط ب -

رو از  یکه گوش  سی شد؛ با بهت به آل ده یاز دستش کش یکه گوش گفتی م ی زیچ داشت
 اش رو به سمتم گرفت. گرفته بود نگاه کردم که اسلحه هیهان

 چقدر دوست دارم بکشمت!  یدونی نم -
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 .ستادی زد و کنار من وا غیج هیهان

 !ی گمشو قاتل عوض -

 رو لبش نشوند. یلبخند مضحک  سیآل

 هه! جون همتون االن تو دست منه، منم که عاشق کشتن...  -

ا حرص به سمتش رفتم و خواستم اسلحه  که ب کردی با بهت داشت نگاهش م یمجتب عمو
 ی الحظه ی هام برابازوم حس کردم چشم  ی که تو  یاما با سوزش  رم،ی رو از دستش بگ

 . دیچیتو مغزم پ هیهان غیج ی رفت و صدا  یاهیس

 ؟ ی شنویرها... رها صدامو م -

 هام رو بستم و فشارش دادم.درد چشم  با

 . ستین یز یچ ه، یخوبم هان -

 هام رو باز کردم.پلک  ی ال نیجاست  ادیفر   ی صدا با

 ! دستام رو باز کن.یتا خودم بهت دستور بدم حق ندار ،یزدن ندار ر یحق ت س،یآل -

 فسقله رو گرفتم.   نیکشتن ا  ی زد و گفت: از سازمان اجازه  یطانیلبخند ش سیآل

 دوباره خونه رو فرا گرفت.  نی جاست ادی فر ی صدا

 ! یکنی تو غلط م -

دستم و   هیکنه. هان لیرو تحل نیجاست ی هابود که مغزم نتونه رفتار  ادیدستم اونقدر ز درد
 . کردی م  هیبلند گر ی گرفته بود و با صدا 

 !هیخفه شو هان -

  هوشیبهت هم به صورت پر از دردم اضافه شد، به جسم ب  یعمو مجتب ییهویحرکت  با
 انداختم.  یافتاده بود نگاه  نیزم ی که رو سیآل
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به سمت   ه یو خاله مرض هیبا سرعت به سمتم اومد و بلندم کرد، با کمک هان هیمرض خاله
 . می آشپز خونه رفت

 در قفله! نیعمو... ا -

 پاهاش به در، در رو شکوند.  دن یبا سرعت به سمت در اومد و با چند بار کوب یمجتب عمو

 .می رفت خورد، ی پشت خونه م ی که به کوچه  یو از در پشت می عجله وارد آشپزخونه شد با

 . نایدست ا وفته ی نذار جنازه مامان و بابام ب یدوست دار ی... تو رو جون هر ک یعمو مجتب -

 . ذارمیبا بغض نگاهم کرد و گفت: نم یمجتب عمو

  ابونیشد و به سمت خ  دهیکش هیپر دردم رو به خونه انداختم که دستم توسط هان نگاه
 . میرفت یاصل

  ادیرو درآورد و با شهاب تماس گرفت، درد دستم اونقدر ز شی با عجله گوش هیمرض خاله
 .دیرسی از مکالماتشون و به گوشم م ی محو  ی بود که فقط صدا

 یخون ی جنازه  ر یتصو  ره،یو جون داره از تنم م شهیهام داره بسته مچشم  کردمیم حس
 . رفتیمامان و بابا از ذهنم نم

 .کردنی با ترحم نگاهم م های عضبا بهت و ب  های بعض ابونیخ تو

بودش و حاال با خون پدر   دهی که با عشق و علقه خر  یعروس  با لباس  هیترحم داشت،  آره
 یبود، روحش و جسمش زخم یبخت که زخم اه یعروس س هیشده بود،   یو مادرش رنگ

  یبده ول یلیزخم خوردن خ یدونیبود... م شیزندگ  ی که همه  یبود! اونم از سمت کس
زخم   یو با جون و دل دوستش دار  یختیپاش ر هرو ب تیزندگ  ی که همه یاگه از اون

... تو همون  یشیکه درجا تموم م نهیاونقدر سنگ ست، یسخت ن ست،ی بد ن گهید ؛یبخور
 تو وجودت...  نهیشیچقدر درد م فهمهینم یو کس  یر یمیلحظه م

 گرفت.  رو ایتمام دن یاهیشهاب، س ادیفر ی صدا دنیشن با
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 *** 

   »حال«

 »رها«  

 . گهیگفت: خب من برم د  یاتاق رو باز کردم که مر ی ورود در

 داخل خب. ای لبخند گفتم: ب با

 .شهی مشکوک م نیجاست  شه،یزد و گفت: نم یتلخ ی لبخند

 رو لبم جا خوش کرد. ی پوزخند

عاشقم،   ی نه من اون رها  گهیکنه، د دایاگه منو پ ی! حت ستمین می قد ی اون رها  گهیمن د  -
 . اهامیبرام مرد رو نینه جاست

  امیبرام زنگ بزن خب؟ فردا دوباره م یداشت یتکون داد و گفت: حق با توئه! کار  یسر
 . شتیپ

 و تکون دادم و لب زدم: حتما، ممنون. سرم

تکون داد و به سمت آسانسور رفت. در رو بستم و وارد اتاق شدم، مانتوم رو از تنم   یسر
 هام رو بستم.تخت پرت کردم و چشم  ی کاناپه انداختم؛ خودمو رو ی وردم و رودرآ

 هام رو باز کردم و به ساعت نگاه کردم، ده شب بود.چشم  یکوفتگ با

به غذا  ییاشتها چیگوشه اتاق رفتم، ه کی کوچ خچالیتخت بلند شدم و به سمت  ی رو از
  هیو   رونی ب دمی آب رو کش یبطر رفتن به رستوران هتل رو زدم و دیق  نیهم ی نداشتم برا

 نفس نصفش رو خوردم. 

  مویمانتوم گوش  بیج ی گذاشتم و به سمت کاناپه رفتم، از تو  خچالیرو داخل  یبطر
 درآوردم.
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 کردم.  یاز آهنگام رو پل یک ی و  یقیموس  لیرفتم تو فا پاسخ یب ی هاتوجه به تماس  یب

  ییدوشم انداختم و در کشو ی رنگم رو درآوردم و رو  یسمت چمدونم رفتم و شنل مشک به
 رو به تراس رو باز کردم و وارد تراس شدم.

که پر  ییهاابون یبه خ یگذاشتم، خنث  زیم ی رو موینشستم و گوش یفلز  ی های صندل ی رو
 مرد!  شد یشدم و لب زدم: کاش م ره یبود از جنب و جوش مردم خ

 شدم.  نستاگرام یبرداشتم و وارد ا زی م ی از رو موی گوش و  دمیکش یآه

نبود   نستایتو ا یخبر چیفعال بودن االن ه شهیکه هم ییو تارا هیتعجب داشت، هان ی جا
 ازشون. 

 نگیکاور آهنگش و اون کلمه کام  دنی شهاب و چک کردم، با د یاستور یحوصلگ یب با
 هام نشست.لب ی رو یجون  یسون لبخند ب

  رانی اومد لندن و ا ادمیفکر کردن   کمیساعت چند بود؟ با    رانی ساعت نگاه کردم، االن ا به
 اختلف ساعت دارن.  میچهار ساعت و ن

 . دادی و نشون م  می نگاه کردم که ده و ن میساعت گوش به

 ساعت سه صبحه.  رانیپس االن ا  -

 زنگ بزنم. هیهان ی برا خواستمی شد، االن حوصله داشتم م  فیتکون دادم و گفتم: ح یسر

 ؟ یداری شدم و براش نوشتم: ب هاامک یوارد پ هاشیداریشب ب یادآوری با

 شصتم کلمه ارسال رو لمس کردم.  با

 گذشت که جواب داد.  ی الحظه  چند

 آره، زنگ بزنم؟  -

 نوشتم: بزن.  الیخیب
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رو کنار گوشم   یبلند شد، تماسو وصل کردم و گوش یزنگ گوش ی گذشت که صدا  هیثان چند
 دختر؟  یلب زدم: تو خواب ندار هاابون ی به خ رهی گذاشتم، خ

 .د یچی تو گوشم پ حالشیب ی خنده  ی صدا

 منتظر زنگت بودم. -

 .دمی د وی مر  ه،یو گفتم: هان دمیکش یقیعم نفس

 نکنه؟  داتیپ نی سراغش، جاست ی بر زدمیو گفت: حدس م دیکش یآه

 هنوز دنبالمه. گفتی گرفتم و گفتم: م  یانگشتام بند شنلمو به باز با

 . دیچی تو گوشم پ هیهان ی ده ی کش نیه ی صدا

 برگرد! یکه دوسش دار ی رها جون هر کس -

که  یدونی م ، یگینم یبه کس یزیکه چ دونمی هم فشردم و گفتم: م ی رو رو هامپلک 
 از خون پدر و مادرم بگذرم؟  تونمینم

 . یریانتقام بگ ی خوای ر گفت: نگو که مناباو هیهان

 اجرا بزارم. ی اشونو براکنم و پرونده  شی معرف سی به پل خوامیگفتم: نه! م  عیسر

در برابر   یبکن ی خوایم  کاری اونجا! چ ییدختر تنها هیبا حرص گفت: رها، تو   هیهان
 ! ن؟یجاست

شهاب به داستان باز بشه   ایرهام  ی پا خوادی اصل دلم نم یول دونم،یگفتم: نم  یکلفگ با
 دست به کار بشم.  دی مطمئنم! خودم با ره،یگیانتقام م نیچون جاست

 !امیمن م شه، ینم یجورنی گفت: ا  ی جد هیهان

 !ی ای نم ه،یحرص گفتم: لج نکن هان با

 نگاه کن. نوی گفت: بش یلجباز با
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 ؟ ی ندار یبکن! کار یدوست دار  یگفتم: هر غلط تیعصبان با

 ! نه، مواظب خودت باش.کنمی گفت: م ی روزیپ با

 تکون دادم. یسر

 فعل.  طور،ن ی تو هم هم  یاوک  -

 پرت کردم. زیم ی رو رو  یگوش هیهان یاز لجباز یرو قطع کردم و حرص یگوش بعدم

  یشدم و آهنگو دوباره پل یق یموس  لیکردم و دوباره برش داشتم. وارد فا یبه گوش ینگاه
 کردم.

شده بودم!  حسی ... انگار بیچیه ،ینه غم، نه غصه، نه ناراحت کردم،ی حس نم ویچیه
 ...احساسی سست، ب

  دامیپ نی نگاه کردم. اگر جاست شدنی کم داشتن خلوت مکه کم  هاابون ی و به خ دمیکش یآه
  دی اما واقعا با کردم،ی بود که فکرشو م یاز اون تر اه یسرنوشت من س  شد؟یم یچ کردیم

 کنه. دامینتونست پ نیکه جاست کردمی خداروشکر م

 صورتم کنار زدم. ی و موهام رو از رو دمیچیدور خودم پ شتریرو ب شنل

 .روزانی چقدر حالم بده ا  -

 هام بسته شد. لبم نشست و چشم  ی رو ی لبخند

 است... ترز ی غم انگ هیلبخند تلخ من، از گر -

به مامان، به بابا،   کنم؛ی فکر مشدم و فقط  رهیخ ها ابون یچند ساعته که به خ دونستمینم
 ! نیبه... به جاست هیبه رهام و هان

 بلند شدم و به اتاق رفتم. یکرخت با

 انجام بدم.  یبودم که بخوام کار یاز اون ترحوصله ی درآوردم و کنار مانتوم انداختم؛ ب شنلو
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 کردم بخوابم.  یتخت و سع ی انداختم رو ی خودمو رو دم، یکش یآه

 *** 

 ن« _تهراران ی»ا 

 ه« ی»هان 

 .دمیتخت دراز کش ی رو قطع کردم و رو یگوش  یسردرگم با

رو بهم   یزی چ گهیو د  شدی رفتار رها باهام سرد م گفتم،یاگه به شهاب و رهام م قطعا
 . گفتینم

کردم افکارمو جمع و   یرو با کف دستم فشار دادم و سع هامقه یاز افکار مختلف، شق خسته
 جور کنم.

 کمک کنه!  تونهی گفتم: تارا! خودشه، م کدفعهیو  دمیکش یقیعم نفس

براش   عیتارا رو باز کردم و سر امک یپ ی شدم، صفحه  هاامک یو وارد پ م ی سمت گوش دمی پر
 ؟ یتیت  یداری کردم: ب پیتا

 از طرف تارا شدم.  یزل زدم و منتظر جواب یاسترس به صفحه گوش با

  می گوش ی بره یو ی از جواب دادن تارا خواستم بخوابم که صدا دیگذشته و ناام ی اقه یدق دچن
 بلند شد. 

 برداشتم.  وی و گوش دمی اسم تارا از جا پر دن یچک کردم که با د  ویگوش حسیب

 الو تارا؟  -

 دختر؟  ی خواب بود تی با خنده جواب داد: رو گوش تارا

 استرس گفتم: باهات کار واجب دارم.  با

 شده؟   یزیچ ؟یبا شک گفت: چ  تارا
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  یاما حت ن،یبا قانون بره سراغ جاست خوادی... می مر شی گفتم: تارا، رها رفته پ یکلفگ با
 بگه. یزی به شهاب و رهام چ شهیحاضر نم

 .دی چیرها تو گوشم پ ی ده یبلند و کش  نیه ی صدا

 کارها رو نکنه؟  جورن یفکر ا مگه قول نداده بود  ؟ی چ یعنی -

برم   خوامیتارا؛ االن من م  ستیها نحرف  نیاالن وقت ا  ؟ی شناسیگفتم: تو رها رو نم کلفه
 .شهیعوض نم یچیتنهاش بزارم، اما خب با رفتن من ه  تونمی لندن، نم

 م؟ یکن کاریبا تعجب گفت: پس چ تارا

 . کنهی نگاهمم نم گه یشهاب بگم، رها د ایعجز گفتم: مطمئنم به رهام   با

 مرد همراهمون باشه؟  هی دی با  یعنیمکث کرد و بعد گفت:   یکم تارا

 !قایزدم و گفتم: دق یبشکن

 بلند تارا از جا پروندم. ی تو سکوت گذشت که صدا  ی الحظه  چند

 امروز چندمه؟  -

 ! دونمی تعجب گفتم: چم با

 دومه.  ستویگفت: خاک تو سرت، ببا حرص  تارا

 ؟ یگفتم: خب که چ  حوصلهیب

 تارخ تو لندن کنسرت داره.  گهید ی با ذوق گفت: هفته تارا

 گفتم: تارخ؟! داداشت؟  یسوال

 گفت: آره آره، خودشه!  زدهجان یه

 *** 
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 به سمتم اومد.  نی شدم و تارا بعد از پارک کردن ماش ادهیپ نیماش از

 تارا؟  یتو مطمئن -

 گفت: آره، تو هم نگران نباش. دیکشی که شالش رو جلوتر م همونجور

 " و یکردم، " برزخ استود ی ورود ی به تابلو ینگاه

 تعجب به رها نگاه کردم که گفت: انتخاب طاهائه. با

 گفتم و پشت سر تارا داخل شدم.  یتعجب آهان با

 .می دی سرنگ ر دیدر سف  هیو به   م یباال رفت یچوب ی چند تا پله  از

 زنگ کنار در گذاشت و چند لحظه بعد در باز شد.  ی دستشو رو تارا

 تارا گوش دادم. ی تارا داخل شدم و به حرفا پشت

 ست؟ ین  نجایا یسلم، کس -

به گوشم   ی امردونه  ی داخل سالن باز شد و صدا ی هااز اتاق  یکیبلند تارا در   ی صدا با
 . دیرس

 َپس سرت تارا؟  یباز تو صداتو انداخت -

 طاها بود!  جهیتارخ نبود، در نت شونی به پسره کردم، طبق اطلعاتم ا  ینگاه

 لبخند گفتم: سلم. با

 زد. ی به سمت من برگشت و مثل خودم لبخند نگاهش

بکنم امروز   دی فوق العاده با ییرا یپذ  هیمن  ن،ینیبش دیی بفرما ن، یخوش اومد  ی لیسلم، خ -
باهاش کنار  نیخب بازم دار یتحمل تارا چقدر براتون سخته ول  کنمیاز شما چون درک م 

  وونهیدختر تو خونه بمونه آدمو د نیچون ا  نیکنی مون مدر حق یواقعا لطف بزرگ  ن،یایم
 ندا... یدوم هیاه عجوب هی. کنهیم
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دادش بلند   ی موند و صداکاره   مهیاش نکه توسط تارخ به کمرش خورد، جمله یمشت با
 شد. 

 داداش؟  یزنی! چرا می وا ،ی آخ... آ -

 ! یریبم یاری نفس کم ب دمی گفت: ترس  تیبا جد  تارخ 

 داداش. رهیبم یذاشتیبا حرص گفت: م  تارا

 . فهیکت و شلوارش گرونه ح ست،یگفت: مردنش مهم ن تی با همون جد تارخ 

 داره؟  یتعجب گفتم: چه ربط با

 . شهیکت و شلوار نابود م نیزم  وفتهی هم ب یوقت ن؛ی زم وفتهی م ره،یبم یگفت: وقت   تی جد با

 تارخ!  یآدم فروش  یلیخنده و طاها با حرص گفت: خ ریز  می اش من و تارا زداتمام جمله  با

 من و تارا شدت گرفت. ی اش خنده جمله  با

  نمیبب نینیبش  نیا یب ،یکار مهم دار هی  یبهمون انداخت و گفت: خب تارا گفت ینگاه تارخ 
 .شدهیچ

. تارخ می مبل دو نفره نشست ی و رو می رنگ سالن رفت یمشک ی هاتارا به سمت مبل  با
 .شنومی رومون نشست و گفت: خب، مروبه

 جا شدم. مبل جابه  ی رو یتکون دادم و کم یکرد و نگاهشو به من دوخت. سر یمکث تارا

 .می دار اجیآقا تارخ، ما به کمک شما احت -

 اد؟ ی از دستم بر م یکنجکاو گفت: چه کمک یبا نگاه رخ تا

 قدم شد.  شیتارا پ بارن یا

 ؟ ی حوصله دار ه، یداستانش طوالن -
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  فی و شروع کرد به تعر دیرو به دندون کش نشیریتکون داد و تارا با مکث لب ز  یسر تارخ 
 کردن.

 *** 

 نفس خوردش.   ک ی رو برداشت و  زیم  ی آب رو  وانیل تارا

 ! یگفت: چه سرنوشت تلخ نی متفکر و غمگ تارخ 

 ؟یکنی زد و گفت: حاال کمک م ی با بغض لبخند تارا

 گفت: صد در صد!   نانیبا اطم تارخ 

 ازتون تشکر کنم. یچجور دونمیلبخند به تارخ نگاه کردم و گفتم: واقعا نم با

 ن؟ یندار  یمشکل رم،ی گیم تی فردا بل ی . من براستیبه تشکر ن یازیبا لبخند گفت: ن تارخ 

 گفتم: نه، هر چه زودتر بهتر!   نانیاطم با

 با لبخند سرشو تکون داد. تارخ 

نشسته   نیزم ی طاها که دو زانو رو دنینفر سرمو برگردوندم که با د  کی ی ه یگر   ی صدا با
 خنده.  ریزدم ز یپق کردی م هیگر   یبود و الک

 رد داد. نیبا عجز گفت: باز ا تارا

 با حرص گفت: چته طاها؟  تارخ 

  یتارخ؛ با داستان زندگ  یاحساسی ب یلیسرشو باال آورد و گفت: خ یبا بغض ساختگ طاها
 چته؟  یگی ساخت که از شدت غمش کشته بده، بعد تو م لمیف  هی شه یدختره م

 کردن درآورد. هیگر  ی اش دوباره دستش و گذاشت رو صورتش و ادااز اتمام جمله  بعد

 انداختم؟  ویگفت: چرا اون شماره لعنت یبا ناراحت تارخ 
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 با تعجب گفت: کدوم شماره؟  تارا

 ! مارستانی و ناراحت گفت: ت ی جد تارخ 

 هامون باال گرفت. خنده  ی حرفش صدا با

 * ** 

 و گفتم: نگران نباش بابا، باشه؟  دمی بابا رو بوس صورت

 .هیگفت: مواظب رها باش هان  یبا ناراحت بابا

 : چشم، حواسم بهش هست.تکون دادم و گفتم سرمو

 سرشو تکون داد و به سمت تارخ رفت. بابا

 .سپارمی ها رو به شما مآقا تارخ، بچه  -

 .د ینگران نباش ،یجمع آقا مجتب التونیتکون داد و گفت: خ یسر   نانیبا اطم تارخ 

 .  میتا از پرواز جا نمون می تکون داد که تارخ گفت: بر یسر بابا

چون   ششیپ می ری م میتکون دادم و کنار تارا راه افتادم؛ به رها خبر ندادم که دار یسر
 قبول نکنه...  دمی ترسیم

 دادم.   لی تکون دادم و چمدونم رو تحو سرمو

 * ** 

 »رها«  

 که دستم بود در اتاقو باز کردم و وارد شدم. یآسانسور خارج شدم و با کارت از

 .کردمینم  یاحساس گرسنگ  گهی کم، د ی از خوردن اون مقدار غذا بعد
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پنهان  ی شدم، فضا  یو برداشتم و وارد گالر میسمت مبل رفتم و روش نشستم. گوش به
 ها شدم. باز کردم و وارد پوشه  یگالر

  نیبغل هم بودن و با لبخند به دورب ی عکس ضربه زدم و به مامان و بابا که تو نیاول ی رو
 شدم.   رهیخ کردن،ی نگاه م

 هام شد. گوشه لب  یداد و حاصلش لبخند تلخگلومو فشار  بغض

  ی دختر بچه با موها هیزل زدم،  ی و به عکس بعد دمی کش یصفحه گوش ی رو رو انگشتم
 خوب بود!  یباد... چقدر اون دوران شاد بودم، چقدر همه چ ی لخت و باز تو

و بغض تو گلوم هر   کردمیها رو تک به تک رد م هام خارج شد، عکس لب  نیاز ب یآه
 .شد ی تر ملحظه بزرگ 

هام و با درد  کردم نفس بکشم. چشم  یگلوم گذاشتم و فشارش دادم و سع ی رو دستمو 
شده   یهام فرارکردم بخوابم، اما انگار خواب از چشم  ی. سعدمیمبل دراز کش ی بستم و رو

 بود که نتونسته بودم بخوابم.  یبود، دو سه شب

 گذاشتم.  میشونیپ ی و صاعد دستمو رو دمیکش یآه

  می گوش ی که صدا  زدمی خلء دست و پا م ی هام بسته بود توکه چشم  شد یم ی اقه یدق چند
 منو به خودم آورد.

 تماسو وصل کردم. هیاسم هان ند یرو برداشتم و با د یگوش

 ه؟ یجانم هان -

 . دی پر بغضش به گوشم رس ی صدا

 رها؟  ییکجا -

 دختر؟  ی شده؟ چرا بغض کرد یزیچ هیترس گفتم: هان با
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 ؟ ی کدوم هتل ست،ی ن یزیکرد و گفت: نه چ ینیف  نیف

 لندن!  ی عجز گفتم: نگو اومد با

 شد و گفت: اومدم! کدوم هتل؟  ی جد صداش

 .لتونیبه خودم فرستادم و آروم لب زدم: هتل ه ی لب لعنت ریز

 آرومش گوشمو نوازش کرد. ی صدا

 .امی م می باشه، ما دار -

بهم بده تماسو قطع کرد. با تعجب به  یکنه و اجازه زدن حرف یخداحافظ نکهیا بدون 
 رهام و شهابو آورده؟ شدم؛ گفت ما؟ مگه چند نفر بودن؟ نکنه   رهی خ یگوش

 ! شمیم یچقدر عصب دونهی تکون دادم و لب زدم: نه نه! امکان نداره، م سرمو

 ! هیگفتم: لعنت بهت هان  ی بلند ی با صدا ت یحرص و عصبان با

 مبل بلند شدم، استرس وجودمو گرفته بود. ی رو از

و  هیلب به هان ر یو ز  رفتمی اتاق راه م ی کنم، سردرگم تو  کاری چ دی با دونستمینم
 . دادمیفحش م  هاشیلجباز

 برداشتم.  ی تلفن هتل با سرعت به سمتش رفتم و گوش ی صدا با

 .دیی بفرما -

 . دی به گوشم رس ینازک زن ی صدا

 . نیخانم نامدار، مهمان دار -

 . انیب دی گفتم: بله، بله! لطفا بهشون اجازه بد  عیسر

 . دی نازکش گوشمو خراش ی صدا
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 بله حتما.  -

مرد   هیقطعا   دمش؛ی و سر جاش گذاشتم و به سمت مانتو و شالم رفتم و پوشتلفن عیسر
 همراهش بود! 

هام به سمت در رفتم و بازش کردم که چشم  عیسر  خوردیکه به در م ییهاتقه  ی صدا با
 رنگ شد.  ی اقفل دو جفت چشم قهوه 

 سلم   -

 قفل چشماش بود که با صداش، به خودم اومدم.  هامچشم 

 . دی سلم، خوش اومد  -

نگاه کردم که  کردن،ی زده بهم نگاه مکه وحشت  هیبه تارا و هان یو سردرگم تیعصبان با
 زودتر به خودش اومد.  هیهان

 تو؟  میای... نزهیچ -

 به تارخ نگاه کردم. نهیدر کنار رفتم و دست به س ی جلو از

 تو!  دیی چرا که نه، بفرما  -

 به دخترا انداختم.  یهم نگاه خطرناک  بعد

 ها رفت.بدون توجه به دخترا وارد اتاق شد و به سمت مبل  تارخ 

 ! میرسی : به هم مدمی سمت دخترا غر  یآروم  ی صدا با

  ییرا یپذ لهی وس نجا یهم بدون توجه بهشون به سمت مبل رفتم و گفتم: شرمنده من ا بعد
 ندارم.

 .هیچ یی رای گفت: نه بابا پذ  ی آروم ی با صدا تارا

 که پشتش هزاران فحش بود لب زدم: با شما دو تا نبودم بودم. ی لبخند با
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 . دی خنده اون پسر ناشناس به گوشم رس  ی حرفم صدا نیا با

 اصل حسابتون نکرد. یعنیدخترا،  -

 دو گل دختر کارها دارم!  نی به دخترا گفتم: چرا اتفاقا، من با ا رهی همون لبخندم خ با

 اونم ده قلو.  د، ییلب گفت: زا ریز هیهان

 هستم!  تونحی نثارش کردم و گفتم: خب من منتظر توض یلب فحش ریز

 من با شما صحبت کنم.  دی با احترام گفت: رها خانم اگر اجازه بد تارخ 

 ستم مخالفت کنم.محترمانه خواهش کرد که نتون  قدراون 

 بله حتما.  -

 . میگفت: بهتره تنها باش آروم

 ...نیندار یدست به تراس اشاره کردم و گفتم: اگر مشکل با

 .دیی ! بفرما؟یتکون داد و گفت: نه نه! چه مشکل  یسر

رو باز   ی نثار دخترها کردم و به سمت تراس رفتم؛ در ورود  ی اجا بلند شدم و چشم غره  از
 نشستم. های صندل  از  یکی ی کردم و رو

 هاشو تو هم قفل کرد.نشست و دست  رومروبه

 من رو؟  نی شناختی نکردم، م یخب خودم و معرف  -

 آشناست.   اتون افهیاما ق ر،یدادم و گفتم: خ هیتک یصندل به

اومدم   یوقت کنمی تکون داد و گفت: درسته، من تارخ برادر تارا هستم و فکر م یسر
 .دی که از وجود من خبر نداشت بهیعج د؛یباش  دهی دنبالش منو د
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درباره برادرهامون با هم   مینیداره بش  یلینه! چه دل ب؟یکردم و لب زدم: عج زی ر هاموچشم 
 م؟ ی حرف زدن دار ی موضوع برا یکل  یوقت  میحرف بزن

 . نجامیتعجب ابروهاشو باال انداخت و گفت: درسته! خب حاال بگم که چرا ا  با

نگرانت بودن، اول از همه  یلیهات خرو تکون دادم که ادامه داد: خب، دوست  سرم
به اقوامت   نکهیدوم... دوستات از ا  شه؛ی م دایکم پ  ییدوستا نیقدرشون رو بدون چون چن

به من   جه،یکمکشون کنه در نت  نجایاشتن که بتونه امرد د هیبه  ازین یول  دنی ترسی بگن م
 گفتن. 

 اشتباه کردن!  یلیحرص گفتم: که خ با

سرش و تکون داد و گفت: اتفاقا به نظرم کار درستو انجام دادن چون تک و تنها  تارخ 
 . ی ایآدما بر ب جورن یاز پس ا ی تونستینم

 . شدنی مزاحم شما م  دینبا  یتکون دادم و گفتم: ول سرمو

 لب زد: مزاحم نشدن، خودم خواستم که کمک کنم!  نانیاطم با

 گفتم: ممنونم.  یناراحت با

 زد.  ی تکون داد و لبخند سرشو

 برام بگو.  یکه دار ی احاال از برنامه  ست،ی به تشکر ن یازین -

که مهمه  یزیچ نیشدم و گفتم: خب اول  لیمتما ز یبه سمت م یتکون دادم و کم سرم
 ندارم!  نانیمن هنوز بهش اطم ی هست، خب راستش رو بخوا  یوجود مر

برادرشه و ممکنه به خاطر اون   نیچون باالخره جاست  نه،یلب زد: کار درست هم نانیاطم با
 انجام بده که دور از انتظار باشه. ییکارها

 ! شهیم یدارم که اگه بشه، عال ییخب من فکرا یلب زدم: درسته ول حسیب
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 !شنومی م ،یبا لبخند لب زد: چه عال تارخ 

 و لبم رو با زبونم تر کردم. دمیکش یقیعم نفس

 *** 

 .  نیهم -

 نگاهش کردم که گفت: خطرناکه!  حرکتیب ی ازل زده بود؛ چند لحظه زی متفکر به م تارخ 

در  یدر ضمن آقا تارخ شما دار نه،یلبم نشوندم و گفتم: تنها راه هم ی رو ی امسخره  لبخند
 یاجبار چ یه ادیب  شیپ یممکنه برات مشکل یکنی اگر فکر م یول ،یکن ی حق من لطف م

 . یکه به من کمک کن ستین

شما   ی بود که برا نیزد و گفت: اشتباه نکن رها خانم؛ منظورم ا ی لبخند کم رنگ تارخ 
 خطرناکه... نه من! 

   ؟یچ ی عنیکه از تعجب و پرسش جمع شده بود گفتم:  ی اافه یق با

  ازیو فقط در مواقع ن یکن یکار ستیشما قرار ن نکهیا یعنیبا همون لبخند ادامه داد:  تارخ 
 !  نی هم ،ی دی رو بهم م ازهیکه ن یاطلعات

 مگه قراره منو بخورن؟ امکان نداره کنار بکشم.   ؟ی چ  یعنیزدم و گفتم:  ی امسخره  لبخند

 به داخل اتاق انداخت و سرش رو تکون داد.  ینگاه مین تارخ 

رک باشم، هر   ن ی! بزارووننی ح ستن؛یآدم ن ی که شما ازش حرف زد یینا یرها خانم، ا -
هنوزم دنبالتونه  نی که جاست نجاستیا هیاتفاق قض  نی و بدتر ارن یامکان داره سرتون ب ییبل 

 کنه بعدش...   داتونی و اگر پ

 .  نیرو آوردم باال و گفتم: لطفا ادامه ند  دستم

 صورتم گذاشتم.  ی هام رو رودهنم رو به زور قورت دادم و دست  آب
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من   ی بود و برا  قتیتارخ همشون حق ی هاکردم افکارم رو جمع و جور کنم؛ حرف  یسع
 !  نیسنگ

نگاه کردم؛ با  یصورتم برداشتم و به صفحه گوش ی دستمو از رو می زنگ گوش ی صدا با
 هام شکل گرفت و تماسو وصل کردم. لب ی رو یاسم شهاب لبخند کم رنگ دنید

 خواننده.  ی به آقابه  -

 .  دیاش به گوشم رسگرفته  ی صدا

   شه؟یدلش تنگ م نجایا یکی  یگینم ، یری م یزاریشما م -

   ؟یشیم  هم یخنده گفتم: نه واال، مگه شما دلتنگ کس با

 باشه.  یداره طرف مقابلم ک  یگفت: بستگ  لجوجانه

 ! ه؟ یمن فرق دارم با بق یعنیگفتم: واو،  یآروم و نرم   ی صدا با

 لبخندشو حس کردم.   یپشت گوش از

خواهر   شهیکه اصل نم ییجا م یاش و ندار است، اصل خاصه... نمونه دونهی آره، رها   -
 !  یلنگه داشته باش ویشهاب باش

 خوبم.  فته،یو لب زدم: خودش دمیکش یآه

 .  دادی اش عذابم مخسته  ی صدا

 . یکاش واقعا خوب باش -

 .  ومدمیزدم و گفتم: نگران نشو اگر ن یتلخ لبخند

 اش اومد. خنده  ی صدا

 !  ی ایمطمئن بودم نم دونستم،ی م -
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 بمونم.  دی کردم و گفتم: با ی اخنده 

 فت: مواظب خودت باش.  و گ دی کش یآه شهاب

 تکون دادم و گفتم: هستم.   سرمو

 بوق ممتد.  ی و بعد صدا دیچ یآرومش تو گوشم پ  یخداحافظ ی صدا

زل   کردیپرت کردم و به تارخ که تمام مدت بهم نگاه م  زیم ی رو رو یو گوش  دمیکش یآه
 فکر کنم.    دی زدم و گفتم: من... من با

 نشه!  ر ی فقط حواست باشه که د  ست،ین یتکون داد و گفت: مشکل ی با آرامش سر تارخ 

 تکون دادم که از جا بلند شد و با چند قدم کوتاه از تراس خارج شد.  یسر

شون  تو تراس موندم، با اشاره دست تارا از تراس خارج شدم و به سمت  ی اقه یدق چند
 نگرانشون چشم دوختم.  ی هاتخت نشستم و به صورت  ی رفتم؛ رو

 خب دخترا... -

 من بود.  شنهادیگفت: پ عیسر  تارا

 چرخوندم. ه یپلک زدم و نگاهمو به سمت هان آروم

 ! ؟ی بگ یزیچ ی خوای شما نم -

الزم بود   ی بزن، ول غیقهر کن، داد بزن، ج ی خوایو گفت: الزم بود؛ م  دیکش ی اکلفه  یپوف
 مون باشه! مرد همراهت... همراه  هیکه 

 هم فشار دادم. ی هام رو روبستم و پلک  هاموچشم 

 الزم نبود. -

 مانتوشو درآورد و گفت: با من بحث نکن، الزم بود.  هیهان
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الزم بود   ستیمهم ن ن،یهاش رو بست و لب زد: بحث نکو چشم  دیمبل دراز کش ی رو تارا
 تا کمک کنه.  نجاستیکه االن تارخ ا نهینه! مهم ا  ای

 .می ام، بخوابممکن لب زدم: من خسته ی صدا نی ترو با آروم  دمیتخت دراز کش ی رو

 *** 

 ی بودم که با صدا  رهیرو خبهبه رو ی اچند لحظه  دم؛ی شدن در از جا پر دهیکوب ی صدا با
 دوباره در به خودم اومدم و بلند شدم.

به سمت در   عیسر ی هاسرم انداختم و با قدم  ی تم و رومبل برداش  ی رو از رو هیهان شال
 نگاه کردم. رونیبه ب یرفتم و از چشم

 لب زدم: سلم.  یآروم  ی در و باز کردم و با صدا ی تارخ آروم ال  دنید با

 افتاده؟  یاتفاق ن؟یزنی با تعجب سرشو تکون داد و گفت: چرا آروم حرف م تارخ 

 بشن. داریب خوامی تکون دادم و لب زدم: دخترا خوابن، نم سرمو

 کردم. دارتیب ی خواب بود  دیگفت: ببخش یگفت و با شرمندگ   ییلب آها ریز

 .هیچه حرف نی لبخند گفتم: نه ا  با

  عیبود سر یمشکل ا یبود  یمال منه، کار یاومد و گفت: اتاق بغل ترک ی نزد  یچند قدم تارخ 
 .دی نر یی . بدون خبر دادن به من جادر ضمن.. ن،یبهم اطلع بد 

 تکون دادم و گفتم: چشم، ممنون. سرمو

 آهسته به سمت اتاقش رفت. ی هاتکون داد و با قدم  یسر

 صبح بود.  کی نزد  بایاتاقو بستم و به ساعت نگاه کردم، تقر در

 .شدی نم یکردم بخوابم ول یهام رو بستم؛ سعچشم   دمویتخت دراز کش ی رو دوباره
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بودم بدون   ده یتخت دراز کش ی بسته رو  ی هاچند ساعت گذشته بود که با چشم  دونمینم
 بخوابم.   ی الحظه  یحت نکهیا

 هام و باز کردم. چشم  ی آروم ال هیهان ی صدا با

   ؟یداری رها ب -

 حرص گفتم: آره خبر مرگم.   با

 و گفت: آدم باش رها.  دیکش ی اازه یخم تارا

 . ی و گفتم: آدم شدن هم به نوبته، فعل که تو اول صف دمیصورتم کش ی رو رو ملفه

 نه؟   ای  نیشیآلود گفت: خفه مخواب  هیهان

 نه.  ای : میو تارا همزمان گفت من

 دو تا نفهم.   ریبا حرص لب زد: مرگ! افتادم گ هیهان

 .  دهیبا حرص گفت: باشه تو فهم تارا

 داد گفتم: اه! ساکت، خب؟ ساکت!   با

در سکوت   ی تو سکوت گذشت که صدا ی اقهیهام رو بستم، چند دقبا حرص چشم  بعدم
 اتاقو شکست. 

 من بخوابم خدا!   ذارن یکوفت، چرا نم  ی با حرص داد زد: ا هیهان

 حرص رو به تارا گفتم: من حال ندارم در رو باز کنم.   با

 تو صورتم.  دی بلند شد و بالشتش و کوب تارا

   ؟یحال دار یتو ک  -

 .  وقتچ یلب زدم: ه آروم
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 به دست اومد داخل اتاق.  ینیس قهی به سمت در رفت و بعد از چند دق تارا

 تارخ بود، برامون صبحانه گرفت.  -

 االن خواب دارم.  ید نکنه، ول خفه گفت: دستش در هیهان

 مبل پرت کرد و گفت: منم.  ی دوباره خودشو رو تارا

 یخبری عالم ب ی رو تو ی باعث شد خوابم ببره و چند ساعت ،یخونه و خستگ سکوت
 بگذرونم. 

به  ی. نگاه ادیباال ب ندوزمی صبر کردم تا و ی اقهی هام رو باز کردم، چند دقچشم  یکرخت با
 انداختم و آروم از جا بلند شدم.   دادی ظهر رو نشون مساعت که سه بعد از 

 .  دمیآبو باز کردم و مشتم رو پر از آب کردم و به صورتم پاش ر یرفتم و ش ییروشو  سمت

 کدر شده بود!  شی مثل قبل نبود، انگار آب گهید هامچشم 

االن از   دی گفتم: دخترا بلند ش  ی نسبتا بلند ی خارج شدم، با صدا ییو از روشو دمیکش یآه
 . دیکن ی ضعف م یگشنگ

 ی رفت. دوباره با صدا ییباز بلند شد و تلو تلو خوران به سمت روشو  مهین ی هابا چشم  تارا
 پاشو.    هیبلند داد زدم: هان

 صبحانه رو  درآوردم.  ینیرفتمو س خچالیسمت  به

 زدم.   هیبه هان ی گذاشتم و لگد  زیم ی رو رو ینیس

 .  هیهانپاشو  -

و تا نصفش رو   ختمیآب ر  وانیل ی آوردم، تو  رون ی آبو ب یرفتمو بطر خچالیسمت  به
   ؟ی شیبلند نم هیکردم و باز داد زدم: هان وانیل اتیبه محتو  یخوردم؛ نگاه
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مبل پرت کرد و گفت:   ی اومد و خودشو رو رون یب یی تارا از دستشو  ومد؛ی ازش ن ییصدا  بازم
 بشر.   ن یا خوابهیاصحاب کهف م هیشب

و   وانی ل اتیتمام محتو  عیحرکت سر  ک ی  ی لبم رو گاز گرفتم و به سمتش رفتم، تو گوشه
 زده بلند شد.کردم که وحشت یسرش خال ی رو

تو شوکش، کنار تارا نشستم و   ی افه یبه ق توجهی قهقهه تارا کل اتاقو برداشت. ب ی صدا
 . نیف نکردتا ضع  نی بخور یز ی چ هی نی ایگفتم: ب

کوسن مبلو پرت کرد سمتم که رو هوا گرفتمش و گفتم:  حرص نخور موهات   یحرص هیهان
 غذا بخور.  ایب شه،یم دیسف

 . یشعوریب  یلیگفت: خ یحرص

 .  دونمی گفتم: م خوردمی تو دستم و م ی که لقمه یتکون دادم و همونجور سرمو

 .  گهیبا خنده گفت: بسه د تارا

 تکون دادم و به غذام مشغول شدم.  یسر

 از خوردن غذا، تارا رفت تا به تارخ سر بزنه.   بعد

 .  ادی: دخترا تارخ داره مدی تارا به گوشم رس ی تخت ولو شده بودم که صدا ی رو

 .  دییلختم انداختم و گفتم: بفرما ی هاشونه ی رنگمو برداشتم رو یشنل مشک  عیسر

 به همراه تارخ اومدن داخل.   تارا

 .  دیی سلم بفرما -

 تخت با فاصله از من نشست و گفت: سلم، ممنون.  ی لبه تارخ 
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روز فرصت دارم تا قبل از  شیتو سکوت گذشت که تارخ گفت: من ش ی اقه یدق چند
روز کار رو   ش یش نی تو ا ای  دیما با   شم،یکنسرت م ی کارها ریکنسرت؛ بعدش تا چهار روز درگ 

 .  میبعد از کنسرت بزار  ی برا  د یبا  ای  میتموم کن

 امکان نداره! ن؟یاریب ر یگ  نویروز جاست شی از تعجب کردم و گفتم: تو ش ی اخنده 

روز دنبال اطلعات  شی ش نیا ی به نظرم تو نه،یتکون داد و گفت: منم نظرم هم یسر تارخ 
راحت   الیهم ندارم و با خ ینگران  گه ی. بعد از کنسرت من دمیشهر رو بگرد  کممی و   میباش

 به کارها برسم.    تونمیم

 کردن.   دییو تارا نگاه کردم که هر دو با سر حرف تارخ و تا  هیهان به

 . ستی ن یو گفتم: مشکل دمیکش یقیعم نفس

   ه؟یچ ی تکون داد و گفت: خب حاال نظرتون با شهر گرد یبا لبخند سر تارخ 

 .  می همزمان گفتن: هست هیو هان تارا

 .  می که بر د یآماده بش  عیتکون داد و گفت: خب پس سر یسر تارخ 

و از   دمیرو پوش می نفت یآب یرفت، به سمت چمدونم رفتم و شلوار ل رونیهم از اتاق ب بعد
 تنم عوضش کردم. شرتیبا ت عیکردم و سر دای رنگم رو پ دیته ساکم بلوز بافت سف

 

و  یدست  فیم انداختم و ک دست ی رنگم رو رو ی بستم و پالتو کوتاه آب یدم اسب موهامو
 برداشتم و رو به دخترا گفتم: من حاضرم.   موی گوش

 سر و صورتتو درست کن.   کمی نیرها، بش  زنمتایگفت: م  تیبا عصبان تارا

 . کنمی هام و بستم و گفتم:آخر از دستتون سکته محرص چشم  با
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هام لب  ی و رژ کمرنگم رو رو دمیهام کشچشم  ی تو  ینشستم و خط چشم نازک  عیسر
 .دمیکش

 .  میواقعا بر  گهیبه گردن و مچ دستم زدم و گفتم: د عطرمو

 !امی به سر تا پام انداخت و گفت: من نم ینگاه هیهان

 با تعجب گفت: باز زده به سرت؟   تارا

به من نگاه   ی همراه ما باشه کس ن یمخ بزنم، تا ا امیب خوامی با حرص گفت: من م هیهان
  کنه؟یم

 . هی هان می خنده گفت: پاشو بر ریزد ز یاش تارا پقاتمام جمله  با

 .  یشعوریب یلیبا حرص از جاش بلند شد و گفت: خ هیهان

 لب گفتم: باز رد داد!  ر یزدم و ز ی حرص لبخند با

 که هست.   نهینازک کرد و گفت: هم ی پشت چشم هیهان

 .می زدم و از اتاق خارج شد ی خند تک

گذشت که تارخ از اتاق   ی ابه در زد؛ چند لحظه  ی ابه سمت در اتاق تارخ رفت و تقه  تارا
بابام   ی هاچشم  ادیهاش که منو کردم به رنگ چشم  یلبمو گاز گرفتم و سع رون،ی اومد ب

   م؟ ی هم فشار دادم و گفتم: بر ی هام رو محکم رونگاه نکنم؛ چشم  نداختیم

گفتم:   کردمی ها همگام مهام رو با بچه سرش رو تکون داد و راه افتاد، همونجور که قدم  تارا
 ! هیطوالن یلی خ ریاما مس شه،یهم م ادهیپ م،ی بر یبا تاکس  میتونیم

 که وقتمون هدر نره.   می ری بگ یتکون داد و گفت: اگر دوره تاکس یسر تارخ 

 تکون داد و گفت: موافقم.   یسر هیهان

 . می هتل خارج شد ی دادم و از ورودتکون  یسر
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 .  میانداختم و گفتم: خب، بر  های به تاکس ینگاه

که درها  می راننده تکون داد ی برا  یسر م؛ی زرد رنگ رفت ی های از تاکس ی کی هم به سمت  با
 .  می رو برامون باز کرد و سوار شد

   م؟ی بر میخوای رو به من گفت: خب حاال کجا م تارا

   ؟ی حیتفر ای  دیو بستم و گفتم: مرکز خر  هامچشم 

 . یحی آروم گفت: تفر  تارخ 

 پارک.  دیها  دی رو به راننده گفتم: لطفا بر یس ی فکر کردم و بعد به انگل ی الحظه  چند

 تکون داد و حرکت کرد.  یسر راننده

 !  ؟یخودتو داغون کن  ی خوای بهم گفت: چرا م  ی نگاه میبا ن هیهان

   شه؟یمگه م نمیز اتر الب زدم: داغون  آروم

 داد که منو تارا رو به خنده انداخت.   یلب فحش ریهاش رو بست و ز با حرص چشم  هیهان

زمان رو غرق گذشته   نینصف ا بایو من تقر  م یچند ساعت بود که تو پارک بود دونمینم
و آخر شب هم   کردمی م یها بازو ساعت  نجایا ومدمی که همراه بابا م  یبودم؛ همون دوران

 . بردی بغل بابا خوابم م ی تو یاز فرط خستگ

از ترس گم شدن دوباره به   یتو پارک بدوام ول غیبا ج هامی بچگ هی شب خواستی م دلم
بغلش جا بدم و با همون لحن بچگونه بگم: بابا   ی سمت بابا برگردم و با ترس خودمو تو

 !  ؟یگمم نکن

 شهیمحکم لپمو ببوسه بگه: آخه مگه م دست بکشه به سرم و شهی بابا مثل هم بعد
 امو گم کنم؟  فرشته 

 ادامه بدم.  م یراحت به باز  ال یمنم با خ بعد
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  کیمتوجه  یو حت  گذشتیهام مچشم  ی از جلو لمیبه لحظه اون روزها، مثل ف لحظه
 . دمیدی هاشون مفقط تکون خوردن لب شدم؛ی و تارا نم هیتارخ و هان  ی کلمه از حرفا

رو لبم نشوندم و گفتم:   یصورتم به خودم اومدم و لبخند مضحک ی جلو  یدست دنید با
   شده؟یچ

 !  یستی با لبخند گفت: ن تارا

 .  ستمیو تکون دادم و آروم لب زدم: اوم... آره، ن سرم

 . کنهی م ر یاشو مزه کرد و گفت: داره تو خاطرات سِ قهوه  هیهان

 . دیتارخ به گوشم رس  ی که صدا دمی چیقهوه پ وانیزدم و دستمو دور ل یتلخ لبخند

! کشهی ها مرورش موقت  یها قشنگه، اما... بعضوقت  یدرسته که مرور خاطرات بعض -
 .  یری مرور خاطرات، نم نی ا ی وقت ال به ال هیحواست باشه  

 وقته مردم.   یلیلب زدم: من خ  آروم

 ! یتکون داد و گفت: هنوز جا دار سرشو

هام رو  بودنش با انزجار چشم  نیر یاش کردم، با حس شام رو باال آوردم و مزه قهوه  وانیل
 برگردوندم.  زیم ی دوباره رو وانی بستم و ل

   شد؟یبا لبخند گفت: چ هیهان

 .  یچیزدم و گفتم: ه ی زور لبخند به

 ؟ ی اتو نخوردبا خنده گفت: چرا قهوه  تارا

 ندارم اصل.  لیو گفتم: م دم یهام براشون خط و نشون کشچشم  با

 .یتلخ دوست دار دونستمی و گفت: نم دی ام رو سمت خودش کشقهوه  وانیل تارخ 

 ممنون.  دونم،یزدم و گفتم: م ی لبخند



 لمس سرنوشت 

 
141 

 

   م؟ی بر میخوای تکون داد که تارا گفت: م یسر تارخ 

 .  نی شما بگ یگفتم: هر چ چرخوندمیکه چشم م طورهمون 

 ...  یآروم گفت: مر  هیهان

 ضرب گرفتم و لب زدم: فردا.  زیم ی ناخونام رو با

 اش چشم دوختم. چشم از اطراف گرفتم و به صفحه  می زنگ گوش ی صدا با

 کنم!  وی نتونسته بودم اسمشو بابا س یرو مخم بود؛ من حت دی آقا حم  اسم

 بله؟   -

 .  دی اش به گوشم رسمردونه ی صدا

 . لی سلم بابا جان، ممنونم بابت وسا -

 . کنمی تکون دادم و گفتم: خواهش م سرمو

 ام تموم بشه و گفت: مواظب خودت باش، خداحافظ. جمله ینداد حت مجال

 . دادی بوق ممتد که نشون از قطع شدن تماس م و

 گفتم: واو!   دهیبلند و کش ی نگاه کردم و با صدا یزدم و به صفحه گوش ی خند تک

فشار دادم  هامو قهیو دستام رو دو طرف سرم گذاشتم، محکم شق زیم ی انداختم رو وی گوش
 .  رمیتا بلکه آروم بگ

سرمو باال آوردم که با نگاه   د؛یلرزی هام داشت از خنده مشونه   تیوضع ن یبود که تو ا  جالب
 رو شدم.روبه ه یمتعجب تارا و هان

 به من؟   نیزل زد هیچ -

   ؟ی گفت: خوب دی آروم و با ترد  هیهان
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 هستم که حالشون بده؟   ییآدما  هیخنده گفتم: به نظرت شب با

 زده سرشو تکون داد و گفت: اصل! وحشت  تارا

جون    ندفعهیا ایدادم و لب زدم: خدا انیام پاهم فشار دادم و به خنده  ی رو رو هامپلک 
 . خوامی نم یزیچ گهیسالم به در ببرم، د 

لب   ر یصورتم گذاشتم و ز ی انداختم و دستمو رو ن ییسرمو پا کرد،یبا اخم بهم نگاه م تارخ 
 ! خوادیم هی گفتم: چقدر دلم گر 

 .  رمیتارخ باعث شد سرمو باال بگ ی صدا

 !  یبرس خوادیکه دلت م  یزیکن به چ یسع  شهیهم -

 م؟ ی تکون دادم که گفت: برگرد سرمو

 .  میپارک حرکت کرد یجو به طرف خرو می حرف از جا بلند شد یب

 *** 

کن به خواسته دلت   یسع شهیلب گفتم: هم ر یتخت انداختم و ز  ی خودمو رو خسته
 .  یبرس

 . ادیهام فرود بگونه  ی هاش رو و به بغضم اجازه دادم بترکه و ترکش  دمی کش یپوف

و مشغول ور رفتن با   دنیبزنن دراز کش یحرف نکهیحالم بدون ا  دن ی و تارا با د هیهان
 شدن.   شون ی گوش

 کاسه چشمم نمونده.   ی تو یاشک  گهیکه حس کردم د  ختمیاشک ر اونقدر

 که غرق در خواب بودن نگاه کردم.  هیسرمو برگردوندم و به تارا و هان آروم

 تراس رفتم.   ی هام انداختم و آهسته و آروم توجا بلند شدم و شنلمو دور شونه  از
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کردم و مثل هر شب به   یام و پلمورد علقه کلمی ب ی هااز آهنگ  یکی و برداشتم   موی گوش
 چشم دوختم.  ابونیخ

  یبخوابم، ول خواستی دلم م بیعج داد؛ی ساعت نگاه کردم که دوازده شب رو نشون م به
 .  بردی خوابم نم

که همراهم بود ذوق زده از   ازپام ید ی هابسته  یادآور یکه با  زدمیافکارم دست و پا م ی تو
آب   وانی ل هیجام بلند شدم و به سمت چمدونم رفتم، دو تا از قرص ها رو برداشتم و با  

 خوردمشون.  

 .  دمیتخت دراز کش ی پرتش کردم و رو نیزم ی از تنم درآوردم و رو شنلمو 

 خوابم برد.  قهیرو بستم و بعد از چند دق هامچشم 

 به اطراف انداختم.   یهام رو باز کردم و نگاهپلک  ی آروم ال   اومدیکه م ی تق و توق ی صدا با

هام رو بستم  و چشم  دمیپتو رو باالتر کش عیتارخ که پشت به من نشسته بود سر دنید با
 بودنم نشه.  داریتا متوجه ب

 امروز.  دی ! رها چقدر خواببهیگفت: عج هیهمون حالت بودم که هان ی تو ی اقه یدق چند

 . ازپامیآروم گفت: د تارا

 گفت: چندتا؟!   یعصب هیهان

 با همون تن صدا لب زد: دو تا.  تارا

 . نیکن دارشیمتعجب گفت: خب ب تارخ 

هام رو . چشم نمیدرست بب تونستم ی پتو نم ریشد، از ز  کی به تخت نزد یکی  ی پا ی صدا
 کردم نفسامو منظم کنم.  ی محکم بستم و سع
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: رها  دیبه گوشم رس هیهان ی بازوهام نشست و آروم تکونم داد و بعد صدا ی رو یکی  دست
   زم؟یعز یشی نم داری جان؟ رها ب

 نگاه کردم.  هیو منگ به هان جی هام رو باز کردم و گپلک  ی ال آروم

 ساعت چنده؟   -

 و براقش انداخت و گفت: دوازده.   ییطل  یبه ساعت مچ ینگاه هیهان

 تکون دادم و نگاهمو به سمت تارا و تارخ سوق دادم و لب زدم: سلم.  سرمو

  یخوریکه چند تا چند تا م ییزد و سرش رو تکون داد، تارخ با اخم لب زد: اونا ی لبخند تارا
 خانم نامدار!   ستیشکلت ن

نگاه کردم که هردو متعجب شونه باال  و تارا  هی هم روشو برگردوند؛ با تعجب به هان بعد
 انداختن.  

  عیتکون داد و خم شد و شنلمو داد دستم؛ سر ی فهموندم شنلمو بده، سر هیسر به هان با
 اومدم.  رون ی پتو ب  ری و از ز  دمشی پوش

 .  برهی نخورم خوابم نم -

 .  ستین  نینگاهم کنه گفت: راهش ا  نکهیا بدون 

 هم هست؟   ی اگه یرو درست کردم و لب زدم: راه د  یروتخت

 رفت.  خچالیجا بلند شد و به سمت   از

 .  گفتمی اگه نبود که نم -

بشقاب رو برداشتم و گازش زدم  ی تو ی هااز بيسکوئيت  یکیرفتم و  زی به سمت م حرفیب
 .  کنهی تارخ اومد: خشک نخورش گلوتو پاره م ی که صدا

 دش رو به طرفم گرفت.  کاکائو سر ریش  وانی بعد ل و
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 باال انداختم و گفتم: ممنون.   ابرومو

 . کنمی لب گفت: خواهش م ریز

 ... یبه طرف مبل رفت و روش نشست و لب زد: مر دوباره

   مش؟ینیگفت: بب   عیسر هیهان

 نشد ازش؟   یخبر گهیآروم گفت: چرا د تارخ 

 ش نشستم.  رومبل روبه  ی رو

 باهام ارتباط داشته باشه چون تحت کنترله.   تونهی نم گهیکه برگرده د  نیگفت جاست -

   ؟ی تکون داد و رو به تارا گفت: از طاها خبر دار یسر تارخ 

 با خنده گفت: آره زنگ زد برام.  تارا

 .  ستیپسر درست بشو ن نی سرشو با خنده تکون داد و گفت: ا تارخ 

 . یتی اش، هر چند که خودت تو اولوبر ریبه تارخ انداخت و گفت: زن بگ ینگاه تارا

 من سراغ دارم.   نیخوای خنده گفتم: دختر خوب م با

که  نیمورد بحث نکن  هی نیتو ا  نی دوست دار یکرد و گفت: جان هر ک  ی ااخم بامزه  تارخ 
 . کنمی م یمن قاط

 شدم.   نستاگرامیبرداشتم و وارد ا زیم ی از رو مویزدم و گوش ی خند تک

 واو!   -

   شده؟یسرشو باال آورد و گفت: چ هیهان

 گفتم: شهاب ترکونده!   یکه زل زده بودم به صفحه گوش  همونجور

 گفت: ها؟   جیگ هیهان
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 و به نشونه صبر کن باال بردم و شماره شهاب و گرفتم.    دستم

 جان دلم.   -

   ؟ی خبر بد  هی دی بل، تو نبا یخنده گفتم: جانت ب با

 .  دنی جواب ما رو نم زارن یدار کلس مزد و گفت: واال خانم نام  ی خند تک

 . دهی زدم و گفتم: خانم نامدار جواب شما رو م ی لبخند

 .  وفتمیگفت که باعث شد به خنده ب  ی بلند جون

 گه؟ ی م یبلند گفت: چ  ی با صدا هیهان هوی

 دهنش رو گرفت و زد تو سرش.   ی چشم دوختم که جلو  هیوحشت به هان با

 . دی چیشهاب تو گوشم پ نیخشمگ ی صدا

 بود؟   هیهان ی رها، صدا -

 کردم بدون ِمن ِمن جوابش و بدم.  یسع

 از اونا بود.   یکی  ی صدا هایرانی هست مخصوص ا یمکان هی نجا ینه بابا، ا -

   ؟یچون یپیم ویک  یزد: رها دار ادیفر  یعصب

 رو محکم رو هم فشار دادم که بلند تر از قبل داد زد: با توام رها!  هامچشم 

 ممکن گفتم: شهاب آروم باش.  ی صدا ن یترآروم  با

 و گفت: آرومم آرومم، حرف بزن.   دیکش  قیتا نفس عم چند

 .شمیهمون تن صدا گفتم: نتونست تنهام بزاره، اومده پ با

 ه؟ ی: فقط هاندی پرس یو عصب ی جد
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 و تارا.  هیو گفتم: هانتکون دادم  سرمو

 بهم؟  یداشت کنترلش کنه گفت: چرا نگفت یکه سع ییبا صدا  کلفه

 .  ی ایهمراهشون م دونستمیلب زدم: چون م آروم

 ! کشمیم ش یتار مو از سرت کم بشه لندنو به آت هیگفت: به خدا   نگران

 لبم جا گرفت.   ی گوشه  ی محو لبخند

 نگران نباش، حواسم هست به خودم.  -

 کردم لباش به خنده باز شد.   حس

 قول؟   -

 زدم و گفتم: قول!   ی لبخند

 *** 

زل زده بودم که تارخ گفت:    ونی زیرو کاناپه لم داده بودم و به صفحه خاموش تلو  حالیب
 طاها زنگ بزن.   ی تارا برا

 بگم بهش؟  یدستشو انداخت رو شکمم و گفت: چ تارا

 دستشو پرت کردم اونور که صداش بلند شد.   محکم

   ؟ی شد  یباز وحش -

 ! س یرو بستم و محکم گفتم: ه هامچشم 

 آروم گفت: رها؟  هیهان

 االن نه!   ، یلی... خمیعصب ه،یگفتم: االن نه هان تند
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 ینیشیم دم،ی از االن دارم بهت اخطار م ه،یگفتم: هان هیرو به هان دی شدم و با تهد زیخ مین
 !  کشمتیجلوش... م ی داد یبفهمم سوت یکنی تا سه صبح با رهام چت م

من؟ نه... من که با    ؟یبا ِمن ِمن گفت: ک  هیهام رو بستم که هانو چشم  دمیدراز کش دوباره
 . کنمی رهام چت نم

 نداشتتو خر کن بچه.  ی گفتم: برو عمه الیخیب

 که تارا پوکر گفت: با رهام؟   نیی و سرشو انداخت پا دی لبشو گز هیهان

 ... مگه رهام چشه؟  ی گفت: هو یعصب هیهان

 نمه کم عقله.  هیفقط مثل خودت  ستین شی ز یخنده گفتم: چ با

 گفت: دلتون هم بخواد.   ضیبا غ هیهان

 با خنده گفت: اوها! تارا

 د سمتش و گفت: زهرمار.  کوسن رو پرت کر هیهان

 کاپل سال!  نی و گفتم: باشه بابا، شما دو تا بهتر  میشونیگذاشتم رو پ صاعدمو

 خنده و گفت: شما سه تا واقعا...  ری بسته زد ز ی هابا چشم  تارخ 

 اسکل؟    ا یرو قطع کردم و گفتم: خنگ  اشجمله

 . نی خنده گفت: خنگ با

 .  میدونیگفت: م یحالی با ب تارا

 *** 

 . نیاش کنگفتم: خفه  یحرص ی زنگ گوش ی صدا با
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تعادلمو از   کدفعهیکه   زیبسته دستمو بردم سمت م ی هاصداش قطع نشد، با چشم  اما
 .  نییمبل افتادم پا ی دست دادم و از رو

 آخ!   -

  ؟ی اآلود گفت: زنده خواب  هیهان

 جمع شده گفتم: گمشو.  افهیق با

 برداشتم و بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم.  زیم ی از رو موی گوش

 بله؟!   -

 . دی چیاش تو گوشم پزنونه  ی صدا

 جانم.  یگفتی م مایقد -

 افتادم.  نیزم ی خورد و دوباره رو  چی زده خواستم از جام پاشم که پام پ بهت

  دم،یگذاشتم و گفتم: اسمتو ند  مینیب ی ام رو رونگران به سمتم اومد که انگشت اشاره  تارخ 
   ؟یخوب

 گفت: رها وقت ندارم.    عیو سر آروم

   ؟ی شده مر  یزیگفتم: چ نگران

 .  نییتخت افتاد پا ی که از رو  ادیهول شد و خواست به سمتم ب یاسم مر دنیبا شن هیهان

 . نمتیبب امینرو که ب رونیرصت ندارم. امروز بف  ادیز گم یم ینه رها، گوش کن چ -

 حتما.  ایگفتم: هستم، ب  عیسر

 برم خداحافظ.  دی با ام،یمکث گفت: م  بدون 

 خداحافظ.  -
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 .  دمیبا درد گفتم: از هم پاش  یمحض قطع کردن گوش به

  کنه؟یپاهات درد نم ؟ یگفت: خوب تارخ 

 . ستین یزی گفتم: خوبم چ آروم

   گفت؟ی م یجمع شده گفت: چ افه یبا ق هیهان

 . دنمید  ادینرم امروز م رونیپاهامو ماساژ دادم و گفتم: گفت ب مچ

 آروم گفت: خوبه. تارخ 

 با ناله داد زد: من نابود شدم، آخ خدا. هیهان

کجا رو نگاه   قایبپرسم شما دو نفر دق تونمیمبل و گفت: م  ی با خنده نشست رو تارا
 ن؟ یکنیم

 ست؟ یمشخص ن  م،ی به صورت ماه تو چشم دوخته بودگفت:   ضیبا غ هیهان

مچم از پاهام   کردمیهام رو بستم؛ حس مشد و من با درد چشم  شتری خنده تارا ب شدت
 جدا شده. 

 . نی وفتیبه جون هم ن -

دستشو به کمرش گرفت و گفت:   زد،یکه لنگ م ییبا حرص از جا بلند شد و با پاها هیهان
 گه؟ یداره چرت م ینیبینم

 ؟ یگفتم: تو بهتر  یعصب

 ! می ستین یو گفت: رها به خدا ما خوردن  د یبا درد خند هیهان

 شد.  یبهداشت سی هم وارد سرو  بعد

 ؟ یشی چرا از جات بلند نم ؟ یخوب یآروم گفت: رها مطمئن تارا
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بود، نگران سرش رو باال آورد و   شی حرفش تارخ که تا اون لحظه سرش تو گوش نیا با
 ؟ یگفت: خوب

بغلمو گرفت   ر یتارا با سرعت به طرفم اومد و ز  ن،یاز جام پاشم که از درد افتادم زم خواستم
پاهام زانو زد و آروم مچ پاهامو گرفت و با دقت   ی تارخ جلو نم؛یو کمکم کرد رو مبل بش

 مکث گفت: در رفته! قهیشد و بعد از چند دق  رهیبهش خ

 دکتر بره؟  د یاومده بود، نگران رو به تارخ گفت: با  رونی ب سیکه تازه از سرو  هیهان

 جا بندازم، اگر بتونه دردشو تحمل کنه.  تونم ی گفت: م ی مشهود یبا ناراحت تارخ 

 ! تونمیو محکم گفتم: م  عیسر

 رها؟ درد داره! ینامطمئن گفت: مطمئن تارخ 

 رو بستم و گفتم: مطمئنم. هامچشم 

 خب. یلی آروم لب زد: خ تارخ 

که تو وجودم  ی با درد کدفعهیهام رو بستم که  لباسمو گذاشتم تو دهنم و چشم  نی آست
 . دمیکش ی بلند غیج دیچیپ

 منو بده.  ف یگفتم: ک  هیآبو گرفتم و رو به هان یحالی آب داد دستم، با ب وانیل هی عیسر  تارا

که داشتم رو درآوردم که تارخ  یی از داخلش مسکن قو جونیرد؛ بآو فمویک  عیسر هیهان
 دختر!  ندازهیاز پا م لوی ها فمسکن   نیمتعجب گفت: ا 

 زنده نگه داشته. نایمنو هم یلب زدم: ول یلبخند تلخ و مزخرف با

  جونیکه تارا داده بود بهم خوردمش. ب یآب وانیها رو تو دهنم انداختم و با لاز قرص  یکی
 صورتم.  ی رو دم ی و ملفه رو کش دمیمبل دراز کش ی رو
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  لمیف ن یکه مشخص نباشه بزار یجور هی  هاتونوی از گوش ی کیگفت:  یبا صدا آروم تارخ 
 دختره تا صداش رو واضح ضبط کنه. نی ا  کینزد  نیرو هم بزار  گهی د یکی  ره،یبگ

بسته شدن در، بهم فهموند تارخ   ی بعد صدا هیو چند ثان و تارا هیچشم گفتن هان ی صدا
 رفته.

 ؟ یحرف بزن ی خوای: رها م دی به گوشم رس هیآروم هان ی صدا

من فکر   م؟یروز چقدر خوشبخت بود  هی ادتهیتو حالتم بدم گفتم:    یریتغ  نکهیا بدون 
 دوسش دارم! نویواقعا جاست  کردمیم

که  یک یفرق داره،  های قبل ی که با همه  یکی اد،یم یکیروز   هی یگفت: ول یبا ناراحت تارا
که  ی کیلبخندت،  هیواسه    دهیم  شویکه همه زندگ  یک ی خواد،ی سلول به سلولت فقط اونو م

 !یکنی رو فراموش م های تموم قبل

باشه چون قراره   ی قو یلیخ دی با ادیکه م یاون یاعتقاد ندارم، ول نیبه ا گمی گفتم: نم آروم
 اش کنه!رو که مرده؛ زنده  یکس

 نفر... هیاون   ادیبا بغض گفت: م هیهان

و تارا به سمتم اومدن و ملفه رو    هیاتاق، هان کیکوچ ی هق هقم تو فضا ی صدا دنیچیپ با
 از روم برداشتن و بغلم کردن. 

بودن! من آدم    دو نفر نیکه داشتم و خدا ازم نگرفته بود هم یزیاون حال بد تنها چ ی تو
 نبودم. یناشکر

 . یدو نفر و برام نگه داشت نیکه هم یمرس ایخدا  -

 تارا! اریدر ن ی گفت: اه چندش باز هیکرد که هان ینیف  نیف تارا

 . یتر بزن یاحساس ی هاکه به صحنه ی شد دهیتو فقط آفر  یعنیگفت:   هیبا خنده و گر تارا

 پس؟  ی فکر کرد  یخنده گفتم: چ با
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 بود! نیواال، کل تصورم هم یچی تکون داد و گفت: ه یسر تارا

  نجایبه ا یسر و سامون هی اینثارمون کرد و از جا بلند شد و گفت: ب یلب فحش  ریز هیهان
 . میبزار نویبعدم دورب می بد

 . تونمی سرشو تکون داد و از جا بلند شد که با درد گفتم: من نم تارا

 ا بودم!با تار ،یگفت: قرار هم نبود بتون هیهان

 .یندار اقتیبا خنده گفتم: ل رلبیز

 *** 

و تارا   هی. هانمی کرد دای پ نیدورب ی مناسب برا ی جا  هیگذشت که باالخره   یساعت کی   بایتقر
 در اومد.  ی که صدا ننیبه سمت مبل اومدن تا بش

 . اومدیاز اولشم به موقع م -

از االن روشن   توی ضبط گوش هیساکت! هان قهیدق هی خنده که گفتم:   ریزد ز هیبا حرف هان تارا
  هیتنها نبودن من و هان ی و االن برا یکنی م یو تو لندن زندگ  یهست هیهان  قیکن، تارا تو رف

 حله؟  شمون؛یپ ی اومد

 تاشون با هم گفتن: حله! دو

 بازش کردم. یقیزنان و با درد سمت در رفتم و بعد از نفس عم لنگ

رنگش   یاتاق و با سرعت در رو بست؛ شال گردن مشک با هول خودشو پرت کرد داخل یمر
  نیدنبالم باشن، جاست دمی ترسی رو از دور صورتش باز کرد و نفس زنون گفت: همش م

 برگشته! 

  ی ریبغلم و از افتادنم جلوگ  ری دست انداخت ز  عیاش پاهام شل شد که سر جمله  دنیشن با
 کرد.
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 بکنه!  تونهینم یچته دختر؟ نترس کار -

 ! ادیاز دستش بر م یهر کار کنه،ی که به تازه عروسش رحم نم یلرزون گفتم: آدم ی صدا با

داخل حاال، با   اینگاهم کرد که خودمو جمع کردم و گفتم: ب یتو سکوت و با شرمندگ  یمر
 . شهی درست نم یزی ها چحرف  نیزدن ا

 به سمت اتاق رفتم.  یکنان پست سر مر  یل یگرفتم و ل واری به د دستمو 

 . کردی نگاه م هیبود و به هان ستادهی با تعجب و دهن باز وسط اتاق ا یمر

 ! شهیبا... باورم... باورم نم-

 .  معرفتی با بغض و خنده گفت: دلم برات تنگ شده بود ب هیهان

تو بغل هم بودن که با درد  ی اقه یدو دق با یرفت و محکم بغلش کرد. تقر یبه سمت مر و
 .نیآدم حساب کن ! ما رو هم گهیلب زدم: بسه د

 .  دیکش سشیبه صورت خ یجدا شد و دست هیاز هان یمر

 دلتنگ بودم.  یلیخ -

 و گفت: منم.   دی خند سیخ  ی هابا چشم  هیهان

 ی که تو لندن زندگ   اسهیهان ی هاقیدست به تارا اشاره کردم و گفتم: تارا از رف با

 .  می ما اومده که تنها نباش شیو پ کنهیم

 دست داد و گفت: خوشوقتم.   یبا مر ییبا خوشرو  تارا

 ... تارا!نیتکون داد و با لبخند گفت: همچن یسر یمر

 . نینیزدم و گفتم: خب بش ی لبخند

 همچنان دنبالته.  نیگفت: رها جاست  نشستیطور که م همون  یمر
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 داره؟ ی هام رو بستم و لب زدم: چرا دست از سرم بر نمدرد چشم  با

 نداره!   ت یتو امن ی رها، لندن برا رانی برگرد ا ست،یمهم ن  نایت: االن اهول زده گف یمر

 ...یلب زد: جاست یبا نگران هیهان

 ! خوادیحرفشو قطع کرد و گفت: رها رو م  یمر

 هام فشردم.  هام رو بستم و سرمو تو دست حرفاش چشم  هیبه بق توجهیب

 *** 

  ایب ن،یی پا  ایب طون یمبل نشست و گفت: رها از خر ش ی مون اومد و روبه سمت  هیهان
 .  رانیا  می برگرد

 ! امیلب زدم: نم حوصلهیب

 اجازه رو بهش نداد.  نیبگه که زنگ در ا  یزیخواست چ تارا

 احتماال تارخه.   -

 هم به سمت در رفت تا بازش کنه.   بعد

 !  جه؟یفت: خب نتمن نشست و گ ی رومبل روبه   ی پشت سر تارا وارد اتاق شد و رو تارخ 

 ...  خوادیمنو م ن ینشستم و لبمو با زبونم تر کردم و گفتم: جاست ی جد

 ! دمی کردم و ادامه دادم: پس من خودمو بهش م یمکث

ات نگاهش کردم که داد زد: تو عقل تو کله تی تنمو لرزوند، با عصبان هیهان غیج ی صدا
   ؟ی شیآدم نم ست؟ین

 داد بزنم!   تونمیمن بلندتر م نی بش ریبگ ه،یحرص داد زدم: صداتو نبر باال هان با

 . نهیرو گرفت و مجبورش کرد بش هیآرنج هان تارا
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تو سرم، با درد از جا بلند شدم و لنگ زنون به سمت   کوبنی دارن با پتک م کردمیم حس
 آب خوردم.   وانی ل هیبا  نویرفتم، دو تا کدئ  فمیک 

  دونستیمن م  ی ! سه سال تموم باباستیآدم دم به تله دادن ن  نیجاست نه،یهم تنها راه -
  یحت ینفوذ کردن، ول شیدنبالش و تو زندگ  دونستی بکشنش، سه سال تموم م خوانیم
 باشه! نی اون فرد جاست دی بار هم به ذهنش خطور نکرد شا  کی

... تنها راه  افتهی نم ریگ  نیما جاست یآبک ی هاادامه دادم: با نقشه یچارگ ی کردم و با ب یمکث
 ! نهیهم

 ! ندازنی م رش ی. قطعا گسیپل شیپ می ریآدم م  نیع ست، یبا حرص گفت: ن هیهان

 !  دهی... از تو بعهیهان دهیزدم و گفتم: از تو بع یتلخ پوزخند

کنارم زدم و داد  خچالیبه   یحرکاتم داشته باشم، مشت محکم ی رو یکنترل نکهیا بدون 
  ی دیهات دو صحنه به صحنه رو با چشم  ی کرد یزندگ   نیکه با جاست یی: از تو دمیکش
 ! دهیبع

دادم،   هیتک واری نشستم و سرمو به د نیزم ی نداشت، رو  ستادنیتحمل ا گهید زانوهام
 هام رو بستم. زانوهامو بغل کردم و چشم 

 جهنمه!  م یزندگ  نم،ینب نویمن تا قصاص شدن جاست -

   ر؟یتو دهن ش مت یبفرست یدست یدست  یبا بغض گفت: از ما توقع دار تارا

 آره!  ن،یخوای گرفته لب زدم: اگه آرامشمو م  ی صدا با

 ام.خسته  یلی پاهام گذاشتم و گفتم: من خ ی رو سرمو

  ز یچ نی بهتر دی که به گوشم رس  یآهنگ ی اما اون لحظه صدا دونم،یتارا نم ایبود  هیهان کار
 بود!  

 که توش خفه کرده بودم.   ییهااز بغض سوختی م گلوم
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نشکسته توش دفن   ی هاناگفته و بغض  ی هاکه حرف  یقبرستون بود، قبرستون  هیمن  ی گلو
 شده بود!  

هاش شدم و  چشم   رهی خ حرفی سرمو باال آوردم که نگاهم با نگاه تارخ گره خورد؛ ب حالیب
 فقط نگاهم کرد.   حرفی اونم ب

   ؟یکن ی نگاهم م یجورن یگذشت که سرمو تکون دادم و گفتم: چرا ا  ی اقه یدق چند

 هات ورم کرده.  چشم  ده،ی گفت: رنگت پر  رهی هاش رو ازم بگچشم  نکهیا بدون 

 . سوزهی گفتم: تازه گلومم م یخنده تلخ با

 گفت: پاشو.   تی جد با

 کنم؟   کاریتعجب گفتم: چ با

 همون لحن گفت: پاشو حاضر شو.   با

 حاضر بشم؟   یچ ی زدم و گفتم: برا ی لبخند

 . یدم آسانسور گهید قه یگفت: ده د ی جاش بلند شد و جد از

   م؟یایبا لبخند گفت: ما ن تارا

 ! نیداد نزن قتونیسر رف  نیری بگ ادی خونه  دی شما بمون  ر،یکرد و گفت: نخ یاخم تارخ 

 . رونیهم با اخم رفت ب بعد

 بود؟   ی جورن یچرا ا  نیبه تارا کرد و لب زد: ا یبا تعجب نگاه  هیهان

 واال.   دونمیلب گفت: نم  ریبه من کرد و ز ینگاه تارا

االن آقا   ؟یحاضر بش  ی خوایمادمازل، نم ی به من زد و با خنده گفت: هو ی ااشاره  هیهان
 .  خورتمونی م ادیگرگه م
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 خنده.   ریخودش و تارا زدن ز بعدم

 .ادبایخودتونو ب نی: زهر مار، جمع کندمی لب غر ری کردم و ز یاخم

  عیسمت چمدونم رفتم و سر حوصلهی ادامه دادن، ب شوندن ی به من به خند توجهیب
 هام رو عوض کردم.لباس 

 .امیتا ب نیآدم باش -

شون رو تکون دادن، با حرص از اتاق خارج شدم که با دست  یبا مسخره باز هردوشون
 آروم جلو رفتم.  ی هاتارخ که معلوم بود منتظره با قدم  دنید

 کردم؟  ری د -

 .ی کرد ریآره د   ،یگی که گفتم م یمی گرفت و گفت: اگه نسبت به تا  واری رو از د اشهیتک

 .دیتا حاضر بشم طول کش د،یو مظلومانه گفتم: ببخش نیی سرمو انداختم پا شرمنده

 نبود.  یبه عذرخواه ازیزد و گفت: ن ی لبخند

 .می به روش زدم و به سمت آسانسور رفت یلبخند ساختگ  متقابل 

به  یو کِ   می شد یسوار تاکس  یبود که اصل متوجه نشدم کِ  ریاتفاقات اخ ر یفکرم درگ  نقدریا
 .می دی مقصد رس

 کجاست تارخ؟  نجا یا -

صدا زدنش    کردم؛یصداش م  ما یو مستق  گفتمیبار بود که اسمشو بدون پسوند م  نیاول
باره   نیحس دو  طرفه بود که با لبخند گفت: اول نی رو بهم منتقل کرد و انگار ا  یحس خوب

 ! ی به اسم صدام زد

بهت آرامش   تونهی م نجایو گفت: حس کردم ا  دیانداختم که خند  نییسرمو پا  زدهخجالت 
 بده. 
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باز کرد و وارد شد؛ پشت   دی چوب رو با کل ی در با نما  ه یهمراهش راه افتادم،  کنجکاو
 .می نجا بود باال رفتکه او ی اسرش داخل شدم و از چند پله 

روم از تعجب  روبه  ی فضا  دنیرو هل داد و وارد شد، پشت سرش رفتم که با د ی اشهیش در
 دهنم باز موند. 

 ه؟ ی مال ک  نجایواو... ا -

 العاده است تارخ! فوق  نجایگفتم: ا کردمی نگاه م یقیموس ل یتک وساکه به تک  جورهمون 

العاده فوق   ی جاها شهیشلوارش فرو کرد و با غرور لب زد: من هم بی رو تو ج هاشدست 
 !کنمی رو انتخاب م

 دهن باز گفتم: نگو که مال توئه!   با

 مال داداشمه...  ست،یخنده گفت: مال من که ن با

 تو هوا زدم و گفتم: طاها.  یو بشکن دمیبر   اشوجمله

 به تمام معنا. وونهی د هیگفت: خودشه،   دیخند

 .طونهیش  یلیخ گفت یفتم: آره، تارا مو گ  دمیخند

 گذشته.  طنتیذره از ش هیتکون داد و گفت: طاها   یسر تارخ 

 ؟ یاستفاده کن نایاز ا ی خوای که گفت: خب حاال نم دمیخند

روش انداختم، مانتومو   فمویرفتم و ک  یراحت ی هابهش انداختم و به سمت مبل  ینگاه
 .دمی به بلوز بافتم کش یدرآوردم و دست

 خوشگله.  یلیموهات خ -

 !یلیبه سمت تارخ برگشتم که گفت: حالتش قشنگه... خ  متعجب

 زدم و متعجب گفتم: ممنونم!   ی لبخند
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 بود رفتم و آروم گرفتمش. زیم ی که رو ی تاریآهسته به سمت گ ی هاقدم  با

 اتاق منعکس شد.  ی که صداش تو دمینازکش کش ی هام ی به س یمبل نشستم و دست ی رو

 راحت باش. ستم،ین نجاین افرض کن م  -

عاشق خوندن و نواختن بودم؛ حس  یانداختم، از بچگ تاری به گ یتکون دادم و نگاه یسر
آهنگ که خواننده اون و از عمق وجودش    هیآرامش داره، گم شدن تو نت به نت  کردمیم
 ...زنهیم ادیفر 

ام رو آهنگ، آرامش گم شده  ی هانت  ی کردم ال یو سع  دمیکش تاریگ ی هام ی س ی رو دستمو 
 کنم.  دایپ

 تارخ به خودم اومدم. ی با صدا  یگذشت ول قه یچند دق دونمینم

 اس رها! العاده صدات فوق  -

 ام. زدم و با بغض گفتم: خسته  ی لبخند

 ی وار رورو نوازش  مبل جا گرفت، همون طور که دستش  ی به سمتم اومد و کنارم رو آروم
 ؟ ی گفت: از چ دیکشیم موهام 

تا   گشتمی و همه کس پر بود که فقط دنبال دو تا گوش شنوا م زیدلم از همه چ  اونقدر
 تو سرم  ییجا  هی ی روز هی نکهیهام از ترس ادلمو بزنم؛ دو تا گوش که وسط حرف  ی هاحرف 

 بزنه، الل نشم. 

 ...دمیروز خوش ند  هی ،یهمش شده بدبخت می ! زندگ یمه چاز ه -

 ی هاقسمت  دی درست! اما نبا  ی دیکش یسخت یل ینکن رها، خ یکرد و گفت: ناشکر یاخم
 .یفراموش کن تویخوب زندگ 
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به خطوط در هم   رهیهم فشار دادم، خ ی هام رو محکم روو پلک  دمیبه صورتم کش یدست
گمشون   هامی سخت ی الکم بود که البه نقدریمن ا یخوب زندگ  ی کردم: روزا پارکت زمزمه 
 سوزن تو انبار کاه!  هیکردم، مثل 

روز  هی... ستنین یبد موندن ی و گفت: روزا  دیکش یقیبهم کرد و با آرامش نفس عم ینگاه
 بمونه؟   نکبت  وی غمو بدبخت ده ید یک  اد،یخوب باالخره م

چون من دارم   اد،یزودتر ب دوارمی گفتم: ام بمیج ی هام تو زدم و با فرو کردن دست  ی لبخند
 . شمیتموم م

 ؟ ی ندار یباال انداختم و ادامه دادم: نظر یی شد، ابرو رهیروش خبه روبه  حرفیب

کار و  ن یتراشتباه  نیجاست  ش ی: رفتن پدی غر ی تر کرد و جدرو تنگ ابروهاش  گره 
 !نهیتر محال

 چرا محال؟  -

 نهیبه س نشست و دست  هاشلب ی رو ی محو لبخند کم نگاهم کرد، کم  ت یآرامش و جد  با
 !کنمی گفت: چون من محالش م

 و یز یچ هیرو از نظر گذروندم و گفتم: عا عا...  سر تا پاش  ی و با لبخند رو مخ دمیخند  یحرص
 ! ستیجلودارم ن یرو بکنم کس یکار  هینرفته تارخ خان؟ من بخوام   ادتی

 . رم یگیم جلوتو  یچطور نی حاال بب ستم، ین یرو حفظ کرد و گفت: من هر کس لبخندش 

و   دمیاش کوبکرده  خ ی ی ام رو به بازوهامشت شده  دست  ینثارش کردم و حرص ینفهم
 از خون مامانم و بابام بگذرم؟  یکنم؟ توقع دار یچه غلط یگی : االن مدمی غر

طور که تاسف تکون داد، همون  ی شد و سرش رو به نشونه  ره یهام خزدن به حرص  خنده  با
توقع ندارم ازش   ر،یشد و گفت: نخ لیما بود، به سمتم  رهیام خگره خورده  ی هابه مشت 

 شیروش خودم پبا  یبزار ی حاال که به من سپرد  انسان متمدن  هیتوقع دارم مثل  ،یبگذر
 برم.
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 بکن.  ی خوایم یخب، هر کار یلیشده گفتم: خ م ی و تسل دمیکش ی اکلفه  پوف

 

 *** 

  دیشی غر زدم: خسته نم دم ی جویم دهنم فرو کردم و همون طور که با ولع ی رو تو نون
 درد گرفت. شماها  ی به خدا من سرم جا د؟یزنی انقدر ور ور حرف م

 .ی بانو، سوال بعد ریگفت: خ بهم انداخت و تخس  ینگاه تارا

کرد، با حرص   دیی رو به تارا نشون داد و حرفش رو تا کویبا انگشتش علمت ال  هیهان
 ! اقتایلی اصل ب نی بکن خوادی دلتون م  یام رو قورت دادم و گفتم: هر غلطلقمه

  زیو از پشت م  دمیام رو سر کشاشون، نوشابه مثل خوشمزه  ی هابه چرت و پرت  توجهیب
 بلند شدم. 

 تارخ.  شی پ رمیبهشون انداختم و لب زدم: من م ی نگاه مین

 رو باال انداخت.   ابروهاش  طنتی با خنده به در اتاق اشاره کرد و با ش تارا

 ه؟ یتارخ، خبر شیپ  یری م ادیز  دایجد  -

 شد، موهام   دهی سرش کوب ی رنگ رو به سمتش پرت کردم که تو یمشک ی مو رهیحرص گ با
به بعد کم چرت   نی از ا ؟یکنیبه خودمو خودت م یلطف هیزدم و گفتم:  گوشم  رو پشت 

 بگو، خب؟ 

 . ی شد یوحش  یلیو گفت: رها خ  دیصورت جمع شده سرش رو مال با

 ؟ یعنینبود   -

 با تارخه عشقم.  ینیزد و گفت: اثرات همنش هیبه هان ی چشمک
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تکون دادم و از اتاق خارج شدم؛ زنگ اتاق تارخ رو  یاشون با تاسف سر خنده  کی شل با
 در باز شد.  هیفشردم که بعد از چند ثان

 من اومدم.  -

 . ی با لبخند گفت: خوش اومد 

 و بستم. هام ررنگ نشستم و با آرامش چشم  یمشک ی هااتاق شدم و رو مبل وارد

 .هیخوب  یلیرنگ خ یمشک گم یمن بازم م یول -

 از پشت سرم اومد.  صداش

 . ستی خوب ن یمشک گمی من هنوزم م یول -

 هست!  -

 ! ستین -

هست؛ هنوز   یعنیهست،  گمی من م  یگفتم: وقت وارد یتر و تاکرو قنچه کردم و غد  هاملب
 ؟ ی دینفهم نو یا

 !  ستین ریو گفت: خ دی نشست، تو گلو خند رومروبه

 ضرب گرفتم. نیزم ی کردم و با پام رو  ی ادندون قورچه یحرص

 .ی کم آورد -

  ؟یاشاره کردم و گفتم: کم؟ ک  ام به خودمشدم و با انگشت اشاره  رهیخ بهش  نهیبه س دست
 .ستیطور ن ن یهه اصل ا ؟ی گیمنو م

 بهم کرد و گفت: کامل مشخصه.  یلبخند نگاه با

 ؟ یکارم داشت ی چ نارو،یولش کن ا همون حالت گفتم: اصل  با
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  شد یشد، از ِمن ِمن کردنش م  رهیروش خروبه  زیم ی و به صفحه  دیبه صورتش کش یدست
 .  ستیآسون ن حرف زدن براش  ایافتاده  ی اتفاق بد ای  دیفهم

 شده؟  ی زیفرستادم و زمزمه کردم: تارخ؟ چ نیی رو پا دهنم  آب

 .گمیگفت: نه، االن م  یو با مکث کوتاه د یکش یقیعم ینفس

شدم تا بلکه تکون بخوره و به   ره یهاش خبه لب  ی کردم و با کنجکاو ن ییرو باال و پا سرم
 بده. انیپا اضطراب مرگبارم 

 چطور بهت بگم... دونمی رها راستش... راستش نم -

 راحت. یل یو لب زدم: خرو باال انداختم  تا از ابروم   هیچپم انداختم،  ی پا  ی راستمو رو ی پا

 .ننیتو رو بب خوانی م سایدفعه گفت: پل  کی بهم انداخت و  ینگاه

 ؟ یگفت ی... چینگاهش کردم و گفتم: چ شوکه

 کرد با آرامش جوابم رو بده.  یسع

 .زم یعز  دمیم حیآروم رها، برات توض -

  نیقرارمون ا   ؟ی کرد کاریچ یبه من بگ  نکهی: تارخ تو بدون ا دمی زدم و غر ی شخندین یعصب
 درسته؟  ،ی قبلش به من بگ یبکن ی خوای م ی! قرار بود هر کارینبود، نبود لعنت

و گفت: آره   دی رو به گردنش کش دستش  ستاد،یروم ابلند شد و با چند قدم کوتاه روبه  کلفه
  نیترکار درست  نیکه ا یدر صورت ی گرفتی جلومو م گفتمی اگه بهت م  یبود، ول ن یقرار هم

 بود.

  ی. اون عوضشناسمی من م نوی اون جاست ،یگفتم: نبود، نبود لعنت غیو با ج دمیخند  یصحر
 تارخ! تونهی بندازه، نم ریگ  تونهی نم سیرو پل
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  د؛یهم ساب  ی هاشو روو دندون   د یکوب کنارم واریاش رو به دمشت شده  ی هاحرص دست  با
 .  دیهام باال پر دستش شونه  شدن ده ی کوب ی از صدا

الملل   نی ب سیپل ی پا یبس کن! وقت : رها؟ رها توروخدا دی و غر دیبه موهاش کش یچنگ
 آخر خطه! نجایفرار کنه، ا تونهی وسط نم ادیب

 منو بکش!  ایخدا  ا،یخدا الملل؟ن یب سی پل شیپ ی تو تارخ؟ رفت ی کرد  کاریگفتم: چ غیج با

 نزد!  ی الحظه ی براقلبم  دیکه کش ی اعربده  با

 رها!  دمیجمله رو از دهنت شن  ن یبار آخرت بود ا -

 !؟یکشیخب چرا عربده م  یل یلب زدم: خ دهی ترس

 کنترلمو از دست دادم... د،یو گفت: ببخش دیبه صورتش کش یدست کلفه

چه   دونمی نم یبشنوم گفت ی بد بود و دفعه بعد  یلیات ختحکم ادامه داد: چون جمله  با
 ! کنمی م ی برخورد

 . می حرف بزن ی که کرد یدرباره کار ایب  ی تکون دادم و گفتم: االن اگه آروم سرمو

 .دی مبل نشست و سمتم چرخ ی تکون داد و کنارم رو یسر

از ترور   ری که کردن متوجه شدن به غ یقاتیلندن، اونا طبق تحق سی پل ش یمن رفتم پ -
 قاچاق مواد... تو بدن انسان!  کنه،ی افراد سرشناس و معروف، قاچاق مواد هم م

 ؟ یچ یعنیو منگ لب زدم:  جیگ

 یراه هیقاچاق مواد از   ی خلفکار برا ی هاگروه  یسر  هیکرد و دوباره ادامه داد:  یمکث تارخ 
  یبدن انسان جاساز ی کمه؛ اونا مواد رو تو یلیافتادنشون خ ریکه خطر گ کننی استفاده م

 . فرستنیم گهید ی و اونا رو به کشورها کننیم
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وسط و   ادیب  المللن یب سیپل ی باعث شد پا  نیبودم که گفت: هم رهیدهن باز به تارخ خ با
 دنبالش.  وفتنیب

 نه؟ یکار جاست نایا ی گفتم: همه   یاشک ی هاچشم  با

 ... س ی رو باال انداخت گفت: نه، آل ابروهاش 

 قطع کردم و گفتم: کار اون بود؟  حرفشو

 ! رویه  س،یابروهاشو باال انداخت و گفت: پدر آل ارهدوب

 بابا!    قیرف روی... هروی شوک لب زدم: ه با

 یفقط اطلعات داره ازشون و حت سی رو بست و گفت: آره متاسفانه، اما پل هاشچشم 
 . دونهی اونا رو هم نم ی جا

روم اسلحه   سیآل  یوقت ی... حتیشک نکردم حت روی به ه چوقتیبغض گفتم: من ه  با
 !دیکش

 نه؟ گه، ی د یرو گفت یدونستی که م ییزهایچ ی نگفت که گفتم: تارخ االن همه  یزیچ

 گفت: نه!  ی جد

 تعجب گفتم: بگو تارخ. با

  تی از هو ی اتفاقات نداره و حت  ن یتو ا ینقش چیه ی گفت: مر  یآروم ی کرد و با صدا  یمکث
 ...نکهیو ا  ستی با خبر ن رویه یاصل

 ؟ یچ  نکهیکردم و گفتم: و ا  زیرو ر هامچشم 

 هام دوخت.و نگاهش رو به چشم  دیبه صورتش کش یدست

 ازدواج کردن!  سیو آل نی جاست -
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  رونیکه از آب ب یتوان حرف زدن نداشتم، دهنم مثل ماه یشوکه شده بودم که حت نقدریا
  ه یتجزکردم حرف تارخ رو  ی... سعاومدیازم نم ییصدا یول شد،یافتاده بود باز و بسته م

 کنم و آروم باشم. 

 ی هازهرآلود رو فرو کردن تو قلبم و دست  ی چاقو هی کردمی... حس منیو جاست سیآل
نفس   تونستمی نم ره،یگی رو م دنمینفس کش ی و جلو  دهی داره گردنم رو فشار م ییقو

 ! شدی بکشم و صورتم رفته رفته کبودتر م

شدم که  رهیومد و بهت زده به تارخ خکه به صورتم خورد نفسم باال ا ییکهو ی ی ضربه  با
 هو؟ ی شدی تو بغلش و نفس زنون گفت: آروم دختر، آروم! چ دی سرمو کش ،ی حرف چیبدون ه

 ...زهیو همونجور که سرم تو بغلش بود، معذب گفتم: چ دمیکش یقیعم نفس

 !  ادینفست باال ب کمیبزار  ست،ین زی چ ری گفت: نخ ی جد

 .شمیتکون بخورم تو بغلش بودم که حس کردم دارم خفه م نکهی بدون ا ی اقهیدق دو

 ؟ یکنیتارخ، ولم م -

 بچه.  ی شدیخفه م  یخنده ولم کرد و گفت: داشت با

 .شدمی قطعا از فشار دستات خفه م شدمینفس خفه نم یحرص گفتم: اگه از تنگ با

 ؟ی شوکه شد  نقدریو گفت: حاال چرا ا  دیخند

 شد. نیصدام غمگ هوی

 زنش بوده؟!  سیعاشق منه، آل کردیکه ادعا م یتمام مدت یعنی -

 !قایگفت: دق یعصب تارخ 

 .دمی دادم و کوتاه خند  هیمبل تک به

 چقدر من احمق بودم، چقدر ساده بودم!  -
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 ... گهید شهیدستم داد و گفت: آروم باش رها، داره تموم م یآب  وانیل تارخ 

 *** 

 . دمیرنگم پوش یمشک راهنیپ ی تاهمو روکو یسرم بستم و کت ل  ی محکم باال موهامو

 . می تا ما برگرد  دینر  ییجا  ه،یهان -

 رنگم رو دستم داد و گفت: باشه... رها مواظب خودت باش، باشه؟  یمشک فیک  هیهان

 براش تکون دادم و از اتاق خارج شدم. سرمو

 شد. ری د دیداده بود کردم و گفتم: ببخش  هیتک واریبه تارخ که به د ینگاه

 م؟ یبر   ،ی نکرد ر یگرفت و با لبخند گفت: د  واری رو از د اشهیتک

 . می تکون دادم و گفتم: بر سرمو

و گفتم: استرس    دمیبه موهام کش ینگاه کردم، دست نهیآسانسور شدم و به خودم تو آ  سوار
 دارم. 

 نگاهم کرد و گفت: نداشته باش، من هستم!  رهیخ تارخ 

 شدم. اش انگار ته دلم گرم شد و آروم  جمله  با

 ارن؟ ی ب رشیگ  توننی به نظرت م -

 ممکنه. ریامر غ  هی وفتادنشین  ریهم وارد ماجرا شدن، گ المللن یب ی هاس ی گفت: پل مطمئن

 . دوارمیلب گفتم: ام ریز

 یو به سمت خروج میزد  رونی آسانسور ب ستادنیزد و روشو برگردوند، بعد از ا  ی لبخند
 . میهتل رفت

 ! اط یبه دستم داد و گفت: محض احت  یماسک تارخ 
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 های کردم، به سمت تاکس مشی صورتم تنظ ی تکون دادم و ماسکو ازش گرفتم و رو یسر
 . می و سوار شد می رفت

 آدرس رو داد و راننده حرکت کرد.  عیسر  یلیخ تارخ 

 . دیدهنم کش ی محکم، دستم رو از رو ی دست هویکه  کندمی پوست لبمو م ادیاسترس ز  از

کردم و آروم نگاهم رو باالتر بردم   ی مشت تارخ بود نگاه ی به دستم که تو یاهزده نگ بهت
 شدم.   رهی بود، خ رهیرو خبهکه به رو  الشیخی و به صورت ب

 اون لبا رو. ی نگاهم نکن، نابود کرد ینجوریا -

 ی زایکردم به چ ینگاه کردم و سع رونی به ب نیماش شهیزدم و رومو برگردوندم، از ش یپلک
 مثبت فکر کنم.

انداختم که   یترمز راننده به خودم اومدم، به تارخ نگاه ی چقدر گذشت که با صدا دونمینم
 .می شد ادهی تکون داد و با هم پ یمطمئن سر

 .می از راهروها رفت یکی و به سمت  می وارد شد یدر اصل از

رو بهش گفت که  ی زیاومد، تارخ آروم چ رونیب یو به در زد که سرباز ستادی ا یدم اتاق تارخ 
 و پشت سر سرباز رفت.   دیتکون داد و راه افتاد، تارخ دستم رو کش یسرباز سر

 بود.  هاستم ی که به نظر اتاق س می شد یاتاق وارد

 .رسنیاالن م د،یمنتظر بمون نجایدر رو بست و قفلش کرد و رو به تارخ گفت: ا سرباز

 . نشوند های از صندل یکی  ی تکون داد و منو رو یسر تارخ 

 هاشون رو بده تا دچار اشتباه نشن، خب؟ رها تمرکز کن و مو به مو جواب سوال  -

خبر  هیکه شد، اول از همه به شهاب و هان یزیسرمو تکون دادم و گفتم: تارخ هر چ آروم
 بده باشه؟ 
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سوال و    هیبشه فقط   یزیچ ست یبار، قرار ن نیهزارم گم؟ی سخن م واری لب زد: با د یحرص
 اس! جواب ساده 

 کرد آرومم کنه. یلبخندش سع با

 . نیهم سه ی با پل ی همکار هیبکش و به خودت بگو فقط   قینفس عم  هیآروم باش رها،  -

 به سرباز انداختم. یکه گفت رو کردم و نگاه ییهاکار

 کشه؟ ی طول م یلیخ -

 نه تکون داد. ی به نشونه یآروم سر تارخ 

 به در خورد که باعث شد از جا بپرم و نگران به تارخ نگاه کنم.  ی اتقه

که معلوم بود   ینظام ی هابا لباس  ی به سمت در رفت و قفل در رو چرخوند که مرد سرباز
 داخل شدن.  ی عاد ی هامرد با لباس  هیداره و پشت سرش   ییباال ی درجه

گفت:   یتنش بود، به فارس  ی که لباس عاد  ی تکون داد و از اتاق خارج شد. مرد یسر  سرباز
 . دیهستم، خوش اومد  د ی سلم سرهنگ جاو

 ممنون.  یلیتکون داد و من گفتم: خ ی سر شناختشونیکه انگار از قبل م تارخ 

گفت: خوشبختم خانم نامدار،   یسی انگل ظیتنش بود با لهجه غل یکه لباس نظام  ی مرد
 .دی جاو ی پرونده به همراه آقا نیهستم و مسئول ا   لبرتیگ

 . لبرتی گ ی تکون دادم و با لبخند گفتم: خوشبختم آقا یسر

دادم و حاال  حیرو توض زی رها همه چ ی که تارخ گفت: من برا مینشست های صندل ی رو
 اس که به سواالتتون جواب بده. آماده 

با   تونییآشنا ی قه یتکون داد و رو به من گفت: خب خانم نامدار از طر  یسر  دیجاو  ی آقا
 کامل و بدون نقص!  د،ی برام بگ نیجاست
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 *** 

 

 _لندن«  »فلش بک  

 »رها«   

مواظب باشم از دو  گفتیبه تذکر مامان که م   توجهی اومدم و ب نیی ها پاخنده از پله  با
بابا زدم و گفتم: بابا؟ چطور   ی جلو یچرخ دمی جد یپرنسس راهنیو با پ دمی آخر پر ی پله

 شدم؟ 

 عشقم.  ی پرنسسا شد نیبا لبخند نگاهش رو دوخت بهم و گفت: ع بابا

 ! اینکن طنتیش  نجا،یا ادیقراره ب قمیرف ییکردم که گفت: بابا  ی اخنده 

  دیکه نبا فهممی دوازده سالم شده و م کنم،ینم  طنتینامدار من ش ی غرور گفتم: آقا با
 ! می ان دارمهم  یبشم وقت طونیش

 پرنسس!  خوامیرو باال انداخت و با لبخند گفت: اوه، من معذرت م ابروهاش 

 نامدار، فقط تکرار نشه! ی نداره آقا ی رادیزدم و گفتم: ا ی لبخند

از  یآروم ی هارفتم و با قدم رونی از اتاق ب فم،یسمت اتاقم رفتم و بعد از نوشتن تکال  به
 اومدم.  نیی ها پاپله

 به مامان انداختم و بعد با لبخند به سمت بابا و مهمانش رفتم.  ینگاه

 رها هستم. د،یسلم جناب خوش اومد  -

 هیباال رفته گفت: واو پرنسس چه افتخار بزرگ  ی زد و با ابروها  ی مقابلم متقابل لبخند مرد
 پدرت!  قیسالواتور هستم رف رویبا شما، من ه  ییآشنا
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دختر همسن تو دارم  هیتم که گفت: پرنسس، منم تکون دادم و کنار مامان نشس یسر
 ه؟ یاسمش چ یبدون ی خوایم

 ه؟ یلب زدم: چ ی کنجکاو با

 !سیزد و گفت: آل ی لبخند

 نشد!   بمینص  شونیبا ا  ییشد که افتخار آشنا فیناز موهامو پشت گوشم دادم و گفتم: ح با

 . دیشیآشنا با هم م ی زد و گفت: به زود ی لبخند

  خواستی زدم و با دقت به حرفاشون گوش دادم. فضول نبودم، اما دلم م ی لبخند متقابل 
 .ارمی در ب زیسر از همه چ

 که معلومه زرنگه! جورن یا ،ی گفتی م نی زد و گفت: خب درباره جاست  روی به ه ی لبخند بابا

 ... نخبه است! ستیهوش، زرنگ ن  نیساله با ا 18پسر  هیزد و گفت:  ی لبخند رویه

  داری د ه ی دی دستش گفت: حتما با ی چا وانی به ل رهیتکون داد و خ یبا شعف سر بابا
 باهاش داشته باشم. 

  فشیرو به بابا گفت: چرا که نه، رد د،یبرداشت و بو کش زیم ی رو از رو شییچا  رویه
 !کنمیم

 !ی دیخوش عطره ل  یلیخ  تونیکرد به سمت مامان و گفت: چا  لی هم سرشو متما بعد

 زد و گفت: نوش جانتون!   یلبخند کمرنگ  مامان

ذهن مشغول به سمت طبقه باال راه افتادم و وارد اتاقم شدم، سرگردون وسط اتاق   با
 ه؟ یک  گهید  نیگفتم: جاست رلبی و ز ستادمیا

 یپا تخت ی تخت انداختم، تبلتمو از رو ی و خودمو رو دمی کش یاز ندونستنم پوف یعصب
 . دیجوابش به دستم رس قهیدادم که بعد از چند دق امیپ  هیبرداشتم و به هان
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 ه؟ یک  شناسم،ینه نم ن؟ ی جاست -

 دم؟ ی پرسی از تو م هیک  دونستمی کردم: به نظرت اگه م پیتا حوصلهیب

  نکهیتماس گرفت، تماسو وصل کردم که بدون ا  قهیدکمه ارسالو زدم که بعد از چند دق و
 ه؟ یک  نی بده گفت: جاست بهم مهلت حرف زدن

 از تو بپرسم؟  اومدمیم  دونستمی اگه م ه؟یهان یرو گرد کردم و گفتم: خر هامچشم 

 ؟ ی دی اسمشو کجا شن نهیگفت: منظورم ا  یترلحن آروم  با

 ؟ ی شناسی سالواتور م روی گفتم: ه آروم

 ؟ ی گفتیبه من م دی گفتم: نبا  یکه گفت، حرص  ی اده یبلند و کش  سی با

 رفت. ادمیگفت: خب  یمونیپش با

 اس.طرف نخبه  گهیم دم، یشن  نویاسم جاست رویه نی گفتم: کوفت، من از هم یعصب

 ما؟  ی باباها  هیشب یعنیبهت زده گفت: نخبه؟  هیهان

 نخبه؟  دیهزار دفعه نگفت به ما نگ  یعمو مجتب هیخدا، هان ی گفتم: ا وارناله

 هستن!  میدونی ما که م د،ینگ گهیگفت: بابام م  یحرص

 .هیک  نی جاست نی بفهمم ا دی ذهن مشغول گفتم: من با با

 ! یگفت: از بس کنجکاو و کله خر الیخیب

 .دونم یباال انداختم و لب زدم: م ابروهامو

گفتم:    ینشستم و رو به بابا تهاجم ز یرفتم و پشت م نییها پامامان از پله  ی صدا با
 ه؟ یک  نیجاست

 نداخت و گفت: رها؟ بشقاب ا  ی بهت زده قاشقش رو تو بابا
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 انداختم و گفتم: کنجکاو شدم خب. نیی پا سرمو

 شد. رهیکرد و به بشقابش خ یاخم

 تکرار نشه رها!  گهید -

 انداخته گفتم: چشم.  نییبرداشتم و با سر پا  قاشقمو

 مشغول غذا خوردن شدم. صدای هم ب بعد

 *** 

 به اطراف کردم. ینگاه جیهام رو باز کردم و گچشم  اومدی م رون یکه از ب ییسر و صدا با

 از جا بلند شدم. یشدم و با کرخت رهیخ دادی صبح رو نشون م  ازدهیبه ساعت که  یحرص

 اومدم.  رونیاتاق رفتم و بعد از شستن دست و صورتم ب ی تو سی سمت سرو به

داد  ی بلند ی رفتم و با صدا نیی به سمت پا بستمی که با کش موهامو محکم م همونجور
 نجا؟ یزدم: مامان؟ چه خبره ا

قدم عقب    کی  دهیجلوم ترس  یکس ییهو یاومدم که با سبز شدن   نییپله رو هم پا  نی آخر
 رفتم. 

 سلم. -

 اخم لب زدم: سلم، شما؟  با

 هستم!   ن یبراندازم کرد و گفت: جاست شیاقهوه   ی هارو باال انداخت و با چشم  ابروهاش 

 *** 

 »حال«   

 »رها«   
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بود،   یجورن ی ا نیبا جاست مونیی لب زدم: آشنا ی و رو به احمد دمیهام کشه چشم ب یدست
 شده بود!  یزیرکه انگار... همش برنامه  رویه قیاز طر  یعنی

خبر   زی از همه چ نیکه اون زمان جاست یبهم انداخت و گفت: شما مطمئن یمتفکر  نگاه
 داشته؟ 

 ! دونمیتکون دادم و گفتم: نه، واقعا نم یدل سر دو

از همه   ن یو رو به همکارش گفت: امکان داره اون دوران جاست دیبه موهاش کش دستم
 بوده باشه؟  خبری ب زیچ

باشه که  ده ی فهم یوارد کار شده باشه و زمان یعن یمکث کرد و گفت:   یکم لبرتی گ ی آقا
 نباشه؟  یراهه برگشت

 . قایزد و گفت: دق یبشکن ی احمد

تو   ی دینشن نی از جاست ی حرف مشکوک  ایفکر کن، کار    کمی بهم کرد و گفت: رها  ینگاه تارخ 
 اون دوران؟ 

 . ارمیکردم به مغزم فشار ب یرو بستم و سع هامچشم 

  دونمیمن اون موقع فقط دوازده سالم بود! نم ادمه،یاز اون دوران   یکل  زی چ هیمن فقط  -
 ... یول

 !سیهر سه تاشون بهم دوخته شد که ادامه دادم: آل نگاه

  ی تک تک کارها انی از همون موقع هم در جر سی کنجکاو نگاهم کرد که گفتم: آل ی احمد
 ! دی برس سیاول به آل دی با  نیو جاست  روی به ه دنیرس ی پدرش بود، شما برا 

 قفلست!  نیا ی همه دیکل سیکردم و ادامه دادم: آل یمکث

 *** 



 لمس سرنوشت 

 
176 

 

تارخ از  ی هاقدم  ی و کلفه از آسانسور خارج شدم و سمت اتاقمون راه افتادم. صدا خسته
 رو جمع کرده بود که هست!  المیخ نیو هم  اومدی پشت سرم م

در بزنم رو نداشتم، انگار  نکهیا یانرژ یدادم، حت  هیکنار در تک واریو به د  دمیدر رس ی جلو
به در زد و بعد دست انداخت دور بازوم   ی ااش تقهکه با انگشت اشاره   دیفهم  نویتارخ هم ا 
 . ستمیتا بتونم وا 

مبل پرت   ی در توسط تارا باز شد، با کمک تارخ رفتم داخل و خودمو رو هیاز چند ثان بعد
تارخ شدن تا   ی ره یبعد هم خانداختن و  یو تارا با استرس به من نگاه  هیکردم. هان

 . شدیبده چ حیتوض

 بدبخت از راه برسه. نی بزار ن؟یکنی نگاهش م یجورن یچرا ا -

بهم انداخت و با تکون   ینگاه هیمبل نشست، هان  ی و کنار تارخ رو  دیکش ی اپوف کلفه  تارا
د و  برداشته بو زیم ی که از رو یوانی آبو درآورد ل یرفت و بطر خچالیدادن سرش، به سمت 
 پر کرد و به دستم داد. 

 .یمرس -

 کنارم جا گرفت. ز،یم ی رو  یخال وانی تکون داد و بعد از گذاشتن ل یزد و سر  ی لبخند

 بگردن. سی دنبال آل دی با زه،ی چ هی هیلبش رو با زبونش تر کرد و گفت: کل قض تارخ 

که صداش محو به   دی پرس یرو به تارخ سوال  هیبه دسته مبل زد و هان یمشت یحرص تارا
 و کم کم چشمام بسته شد.  دی گوشم رس

 *** 

مبل نشسته   ی رو هیبه اطراف انداختم، هان یهام رو باز کردم و نگاهحس گلودرد چشم  با
 از تارخ نبود. یبود و خبر دهیپاهاش دراز کش ی بود و تارا رو

 گلومو صاف کردم و گفتم: ساعت چنده؟  ی ابا سرفه  
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 ؟ ی دیت و گفت: خوب خواببهم انداخ ینگاه هیهان

 .دمی به گردنم کش یجا بلند شدم و دست از

 آره. ساعت چنده؟  ،ی ریها رو فاکتور بگکابوس  -

 درآورد گفت: ده شب. شی سرشو از گوش تارا

 دادم و گفتم: تارخ کجاست؟   هیمبل تک یپشت به

 .ره یو تارا با هم گفتن: رفته شام بگ هیهان

 ی اکه یبهش برسه، ت هیدست هان نکهیتکون دادم که تارا با سرعت نور بلند شد و قبل ا یسر
 !کنمی و با افتخار گفت: من زودتر شوهر م دیرو کش هیهان  ی موها ی از جلو

 .ی مفصد یلیبا حرص گفت: خ هیهان

 .دونمیباال انداخت و گفت: م  ییبا ذوق ابرو  تارا

 در اومد. ی ا بلند شدم که صدا براشون تکون دادم و از ج  ی سر متاسف 

 به سمت در رفتم و بازش کردم. زدی لنگ م یکمیکه هنوزم   ییپاها با

 م؟ ی لبخند بزرگ گفت: خوش اومدم، بفرما هیو   تزایپ ی هابا جعبه  تارخ 

 کردم و گفتم: بله بفرما.  ی اخنده 

 زد و داخل شد. یمهربون لبخند

 شما؟  یبهتر -

 .دونمی باال انداختم و گفتم: نم ی اشونه 

 ؟ یحرف بزن  ی خوای کم رنگ شد و گفت: م لبخندش

 االن نه. یآره، ول دی تکون دادم و گفتم: شا  یسر
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 من هستم!  یگفت: هر وقت خواست  نانیاطم با

 اومدم.  رونیبه صورتم زدم و ب یرفتم، آب سیزدم و به سمت سرو  ی لبخند

 بهشون انداختم.  ی ها نشستم و نگاهکنار بچه  نیزم ی رو

 . نیرو زم میپهنش کن نیرو باز کن هالون ینا  نیالاقل ا -

 باش عشقم.  ی رو گذاشت تو بغلش و گفت: خاک تزاشیجعبه پ الیخیب تارا

 . نهیحرف درست زده باشه هم هیهم با دهن پر گفت:   هیهان

 !ن یر یگفتم: بم یکرد که عصب هینثار هان ییبرو بابا یحرص تارا

 گفت: با هم انشاهلل.  تفاوتیب تارا

 . دی تارخ به گوشم رس زیر ی خنده  ی هام رو بستم که صداچشم  تیعصبان با

 . زنمتینخندا، عصاب ندارم م -

 خب آروم باش.  یل یو باال گرفت و با خنده گفت: خ دستش

 که دستم بود رو گذاشتم تو دهنم. ییتزایپ  کهیکردم و ت یاخم

 باز؟  یکلنتر می بر دی فردا با -

 ...یتونیاگه نم یبهم کرد وگفت: آره، ول ینگاه ارخ ت

 .امیقطع کردم و گفتم: نه م حرفشو

 تکون داد و مشغول غذاش شد.  یسر

 ام؟ یبهمون کرد و گفت: فردا منم ب ینگاه هیهان

 بشه. کنمی گفت: فکر نم هیو رو به هان دینگاهش رو باال کش تارخ 
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  یبتونم کمک  دیاش رو باال انداخت و گفت: خب اون دوران منم بودم، گفتم شا شونه  هیهان
 بکنم. 

 بهشون بگم، احتماال قبول کنن. د ی تکون داد و گفت: با  یمتفکر سر تارخ 

 *** 

 »فلش بک_لندن«   

 »رها«  

در رو بست و به سمت مامان برگشت و ابروهاش رو باال انداخت، دستاش و باز کرد و   بابا
 العاده بود!: فوق گفت

خوب به نظر   یلیخ یلیبه بابا کرد و گفت: خ ی نگاه زدی که برق م  ییهابا چشم  مامان
 . اومدیم

کرده، اگه واقعا هوشش   ف یازش تعر یلیخ رویبه بابا چشم دوختم که گفت: ه ی کنجکاو با
 !شهی م یگفته، عال رویباشه که ه ی هم طور

 ان؟ یصحبت کنم، زنگ بزنم امشب ب  یبا مجتب دی زد که بابا ادامه داد: با ی لبخند مامان

 ذره شده!  هی  هیمرض ی تکون داد و گفت: آره چرا که نه! دلم برا یسر  یبا خوشحال مامان

 شد.  یدرآورد و مشغول صحبت با عمو مجتب بشیرو از ج شیتکون داد و گوش یسر بابا

 !کنه؟ی خونه آدم حساب نم نی منو تو ا  یرو به مامان گفتم: چرا کس یحرص

 رها؟  هیچه حرف نی لبشو گاز گرفت و گفت: عه عه ا  مامان

  نی تو ا ان ی که هر روز م یینای خونه چه خبره؟ ا نی بدونم تو ا  دی من نبا یعنیگفتم:   یعصب
 ان؟ ی ک  رن یخونه و م
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مان جان، بابات هر وقت صلح بدونه کرد و گفت: رها حرفت قشنگ نبود ما یاخم مامان
 ! گهیبرات م

ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، در رو محکم  از پله یو عصب  نیزم ی رو دمیپاهامو کوب یحرص
 کرد.  جادیا یبیمه  ی که صدا دمیکوب

  دن یخواب هی راه تا اومدن هان نی تخت انداختم، بهتر  ی رو چرخوندم و خودم و رو هامچشم 
 بود.

 *** 

 

 چشم تو چشم شدم. هیهام رو باز کردم که با هانپلک  ی بازوم ال ی رو یدست ی هاتکون  با

 . شعوریب  برهیرفتم رو و  م؟یلرزونی م ینجوریام امگه ژله هیچته هان -

 کرد و گفت: پاشو که عشقت اومده.  ی اخنده 

 !  ه؟یبه اطراف کردم و گفتم: کو؟ کجاست؟ اصل ک  ینگاه متعجب

 چشمات.  ی به خودش انداخت و گفت: جلو ینگاهاعتماد به نفس  با

 .دمیعق زدن درآوردم و هولش دادم اون طرف تخت و دوباره دراز کش ی ادا

 .دینثارم کرد و کنارم دراز کش یفرهنگی لب ب ری بهم انداخت و ز ینگاه یحرص

 ه؟یک   نیبه نظرت جاست -

 هییهااون بچه مثبت  هست و از کارمیخرخون که از قضا ب هیسقف نگاه کردم و گفتم:  به
 ! نهیشی مامان و باباها م ی که به دل همه

 رو چرخوند و گفت: جذابه؟  چشماش

 نه. ای وقت نکردم بفهمم جذابه  دیببخش  دمش،ی د قهیدق هیگفتم: سر جمع  کلفه
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 . یزد و گفت: از بس خر ی خند تک

 بابا. ری لب گفتم: بم ریز

 نگاهش کردم.  دهی که ترس دی از جاش پر هوی

 !  میمونیاز بحث جا م ن ییپا م یدربارش حرف بزنن، نر خوانی فکر کنم م -

  هویکه  رونیاز اتاق زدم ب هیبه هان توجهی و ب دمی ها از جا پرجن زده  نی اش عاتمام جمله  با
 محکم زد پس گردنم. یدست

 قطع نخاع شدم.   ؟ی آخ، چته وحش -

 زد و گفت: نترس بادمجون بم آفت نداره. ی شخندین

 گفتم: بادمجون عمته. آروم

 م؟ ی بر ی دی رفت و گفت: افتخار م ی اغره  چشم

نازک کرد و از کنارم رد شد. پشت   ی. پشت چشموفت ی به کمرش زدم و گفتم: راه ب یمشت
 . می رفت نیی ها پاسرش راه افتادم و خانومانه از پله 

 و خودمو انداختم تو بغلش.  دمی به سمتش دوذوق زده   ه،یخاله مرض دنید با

 تنگ شده بود برات قربونت برم. یآخ خاله جونم! دلم کل -

 و گفت: خدا نکنه خوشگلم، منم دلم تنگ شده بود برات. دیام ور بوسگونه   محکم

 هممون و به خنده انداخت.  یبلند عمو مجتب ی صدا

 .زم یعز ریبگ لیعموتم تحو  کمیرها جان   -

 .دمشیسمتش رفتم و محکم بوس خنده به با

 .یآقا مجتب یشما سرور -
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برا   یهست یزد رو شونم و گفت: دلقک یبا لودگ  هی بابا و عمو بلند شد و هان ی خنده  ی صدا
 خودتا.

خنده   ی هابا عشوه  هینشستم. هان یمبل دو نفره سلطنت ی نثارش کردم و رو ی الب خفه  ریز
آورد و آروم لب زد: حواست به   ترک ی دارش به سمتم اومد و کنارم نشست، سرش و نزد

 حرفاشون باشه. 

 زل زدم به عمو و بابا.  یتکون دادم و چهار چشم دییتا ی سرمو به نشونه  آروم

  کم ی  نیا  ه،ینخبه واقع هیطرف  گفت یراست م رویه  یمبل لم داد و گفت: مجتب ی رو بابا
 .شهیم یباور نکردن زی چ هیروش کار بشه 

 ؟ی کرد قیبه بابا نگاه کرد و گفت: تحق عمو

  یکل اهل رفت و آمد با کس یعن یندارن،  یهاش و بست و گفت: آره مشکلکلفه چشم  بابا
 . ستنین

 شد.  ره ی کرد و به بابا خ زیهاش رو ر چشم  عمو

 شده؟  یمیزود باهامون صم نقدری ا  یاونوقت چجور -

 .دونمینم یول به،یصاف نشست و گفت: عج بابا

 از اون بگو.  ؟یچ نی نگاهش کرد و گفت: جاست یحرص عمو

پدره   شیها پو بچه   رن یگی مبل لم داد و گفت: پدر و مادرش طلق م ی دوباره رو بابا
  کنهی و مادرش هم که  ازدواج م رهیمی م یقلب  ستی . بعد از دو سال پدرش در اثر اموننیم

 . رهیگیهاش نماز بچه  یاز لندن، بعدم خبر رهیو کل م  ییکای مرمرد آ هیبا 

 سالشه.  17 کتره، یخواهر داره ازش کوچ هیکرد و دوباره ادامه داد:  یمکث

 کرد و گفت: اسمش؟  زیهاش رو ر چشم  عمو



 لمس سرنوشت 

 
183 

 

 . یدستشو خورد و گفت: مر ی تو بیس ی که یت ن یآخر بابا

 که عکسشو نشونت دادم. هیهمون  نیگفت: جاست  هیتکون داد و رو به خاله مرض یسر عمو

 ! خوامیسرش و به ضرب چرخوند سمتم و گفت: عکس؟ من م هیهان

 خفه شو!  هیبه جمع کردم و خفه گفتم: هان  یلبخند نگاه با

 تو اتاق. می ری هم رو به مامان گفتم: ما م بعد

 .زمیعز  دی تکون داد و گفت: بر یسر مامان

   »حال«

 »رها«  

راهش باز شد به  نیانداختم و ادامه دادم: بعد اون جاست  ی احمد ی به آقا ینگاه
. شب و روز نداشت، هر وقت  می در واقع ما راه رو براش باز کرد یعنیخانوادمون، 

ونش با  کم کم با رفت و آمد ما به خ رفت؛یم خواست ی هر وقتم م  اومدی م خواست یم
 . می آشنا شد یمر

 *** 

 »فلش بک_لندن«   

 »رها«  

  جان؟یحالم نداشتم، ه ی برا یف ی. توصمیاش بر به خونه می خواستیبار بود که م نیاول ی برا
 کم بود براش! 

 به در زد و داخل شد.  ی اکه مامان تقه  گشتمیهام ملباس  نیب سرگردون

 ؟ یشی رها چرا حاضر نم -

 بپوشم!  یچ دونمیگفتم: خب نم  کلفه
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  راهن یگشتن پ یهام اومد، بعد از کمتکون داد و به سمت کمد لباس  ی با تاسف سر مامان
 به دستم داد.  ی ارنگ و ساده  یآب

 مناسبه.  نی ا -

 ست؟ یساده ن ی ادی رو باال انداختم و گفتم: ز ابروم

 ! کنهی خاصش م زم،ی داره عز یهات همخونبهم کرد و گفت: با چشم  ینگاه

 لباس شدم.  دنیرفتن مامان مشغول پوش رونی تکون دادم و بعد از ب یسر

داره  ی اقهی لب گفتم: عجب سل  ریز  جانی به خودم کردم و با ه یکنار کمد نگاه ی قد نهیآ  تو
 مامانم! 

موهامو   دم،ی به سر و صورتم کش یحجوم بردم و دست شمیآرا  زی زدم و به سمت م ی لبخند
 هام از اتاق خارج شدم. کفش  دنیهام و بعد از پوششونه کردم و آزاد گذاشتمش رو شونه

 بابا جان؟  ی ا یب ی خوای رها نم -

 هام سرعت دادم و گفتم: اومدم اومدم. قدم  به

 به ساعتش انداخت و گفت: علت؟  ینگاه بابا

 .  یشگیزدم و گفتم: مشکل هم ی امسخره  لبخند

 گفت: انتخاب لباس!   ید و حرصتکون دا یسر بابا

 .قایو گفتم: دق دمی کش یپوف

 به بابا کرد و گفت: با راننده...  ی نگاه مامان

 حرفشو قطع کرد و گفت: نه خودم. بابا

 تکون دادم و پشت سرشون راه افتادم. یسر
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رو باز    هیهان امیدرآوردم و پ موی گوش فمیک  ی و باز کردم و نشستم، از تو نی پشت ماش در
 کردم.

 ن؟ یی کجا -

 .میکردم: تو راه پیتا عیسر

خونه   هی ی چشم دوختم که بابا جلو   ریگذاشتم و به مس  فمیک  ی رو تو یاز ارسالش گوش  بعد
 . می زد که دروازه اتومات باز شد و داخل شد یو تک بوق ستادی فوق مجلل ا

  بایتقر  ری . مسمیشد   ادهیپارک کرد و همه با هم پ یعمو مجتب نیپشت ماش نویماش بابا
 جمله، فوق العاده بود!  کی  ی مشخص شد و... تو ل ی و ی کم نماکه کم  می کرد  یرو ط یطوالن

شد و به سمت بابا اومد و محکم   ان ینما  نیکه قامت جاست می باال رفت یسنگ ی هاپله از
 بغلش کرد. 

 خوشحال شدم واقعا!  د،ی خوش اومد -

 ! نی کون داد و با لبخند گفت: باعث افتخاره جاستت یسر بابا

 کرد.  دیی تکون داد و حرف بابا رو تا ی با لبخند سر مامان

 . دیخوش اومد  یلی به مامان کرد و گفت: خ  یلبخند نگاه با

 . نیکرد و گفت: ممنون جاست یزی نگاه تشکر آم مامان

 لحظه، قفل نگاهم شد!  هیلحظه، فقط  هیتکون داد و نگاهش،   یسر

 چشم ازم برداشت.  عیزد و سر  یپلک

 .دیی رها، بفرما ی خوش اومد  یلیخ -

 زدم و گفتم: ممنون.  ی لبخند
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و   یبا عمو مجتب یهم پشت سر بابا راه افتادم و وارد شدم، بعد از سلم و احوالپرس بعد
 ؟ ی شیبه پهلوم زد و گفت: زنم م ی انشستم که سقلمه  هیاش کنار هانخانواده 

 گفتم: ها؟!   متعجب

 ؟ یشیزنم م ی جذاب شد یلیتو، خ  یزد و گفت: چقدر خنگ یپلک کلفه

 . شعوریگفتم: گمشو ب یحرص

 متعجب رومو برگردوندم.  یسلم کردن دختر  ی که با صدا می حال بحث کردن بود در

 رنگش بود. ی زمرد ی هااومد چشم  دمیکه تو د  یزیچ نیاول

 ! دی سلم، خوش اومد  -

 باال انداخت. ی اانداختم که شونه هیبه هان ینگاه متعجب

 از جا بلند شد و دستشو دور کمر دختره گذاشت.  نیجاست

 ! ی هم خواهر بنده، َمر شونیا -

زدم و از جا بلند شدم و دستمو سمتش دراز کردم که به سمتم اومد و دستاش رو   ی لبخند
 دستم گذاشت.  ی تو

 رها هستم. نمتون،یبیحالم که مخوش یلیخ -

 کرده.  فی ازتون تعر یلیخ نی گلم، جاست نیزد و دستم رو فشرد و گفت: همچن ی لبخند

هم بعد از سلم کردن به   یاز جا بلند شد و باهاش دست داد. مر  هیزدم که هان ی لبخند
 نشست.  هیکنار من و هان هی مامانم و خاله مرض

کرد همش منتظر بودم   فی ازتون تعر  نیخوشحالم، اونقدر که جاست  دنتونی واقعا از د -
 .نمتونیبب

 ! میبود دارتونیمشتاق د   یلیزد و گفت: ما هم خ ی لبخند هیهان
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 *** 

 »حال«   

 »رها«  

تر شد و رفت و  ها محکم رابطه یاونموقع شونزده سالم بود، بعد از آشنا شدن با مر من
 ! شتریو... اعتماِد ب شتریآمدها ب

 .گرفتی م ییو ازش راهنما  ذاشتی همه کارهاش م انیدر جر  نویجاست بابا

  می رفتیم  نی به خونه جاست شتریب یلیخ یبا مر مونی هم که به واسطه دوست هیو هان من
و بابا هم اونقدر بهش  میبش یمیباهاش صم یل یباعث شده بود ما دخترا هم خ  نیو ا

 نداشته باشه. یمشکل  تی میصم نیاعتماد داشته که با ا 

  رون،یب  می شام رفته بود ی برا  یو مر هیروز با هان هیسالم شد،   جده ی ه یکه وقت ییجا تا
 ! سیهمون آل یعنی ش،یشد و دوست دختر قبل  نی صحبت از جاست

بهم علقه   نی اصرار داشت جاست یمر ن، یبه من و جاست دی کرد تا رس دای کش پ نقدریا  بحث
 !کردمی فکر نم ینجوریمن ا  یول  د،یفهم  شهیاز حالت نگاهش م گفتی داره، م

گذشت و من تا    یمر ی جد ی کردم و ادامه دادم: اونشب با حرفا  ی به چهره احمد ینگاه
از   یعلقه دارم، ول ن یبودم به جاست دهی صبحش ذهنم مشغول حرفاش بود، من خودم فهم

 مطمئن نبودم.  وقتچیبه خودم... ه نیعلقه جاست

به خودم  تونستم ینم کردم،ی دقت م نیجاست ی به رفتارا  شتریب یل ی از اون شب خ بعد
 دوستم داشته باشه!  ن یدروغ بگم که... من از خدام بود جاست

 ه! ام رو نسبت به خودش متوجه نشبود که علقه یتر از اون زرنگ یلیخ

بهم بفهمونه دوستم داره، منم بچه بودم، فرق   خواست یشد انگار م ترک ی بهم نزد کمکم
 ! دمیفهمی رو نم یو ساختگ یعلقه واقع
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 .نی که بعد از اونو خبر دار م،یتا شب تولد نوزده سالگ  گذشت

  شونقی و رف شونیکه ا ییزهایتکون داد و رو به تارخ گفت: با توجه به چ یسر  ی احمد
 .سی سراغ آل  میاول بر  دی ما با گفتن، 

 اد؟ یاز ما بر م یتکون داد و گفت: کمک یسر تارخ 

 د؟ ی ازشون دار یتکون داد و گفت: آدرس یسر  ی احمد

 . دیبرگه لطف کن هیو گفتم:  دمیکش یآه

  سیو آل  رویکه از خونه ه یآدرس   نیآخر   عیبه دستم داد که سر یکاغذ و خودکار ی احمد
 کردم و از جا بلند شدم.  ادداشتیداشتم رو 

 با اجازه!  -

که پشت در منتظرم بود و تارخ که  هیبه هان توجهی زدم و ب رون یبدون تعلل از اتاق ب و
 زدم. رونیب یاز کلنتر عیسر  ی هابا قدم   اومدی پشت سرم م

و از    دمیکه پوشونده نشده بود، با تمام سرعتم دو  ی و صورت هیبه اطراف و نگاه بق توجهیب
 دور شدم.  ینترکل 

 فرو رفتم.   یشد و تو آغوش دهی بودم که بازوم با شدت کش دنی در حال دو وقفهیب

 .دمیکش غیمشت کردم و با تموم وجودم ج راهنشیپ ی رو دستمو 

  گذرهیم ی چرا هر چ شه؟یچرا تموم نم رم؟ یمیچرا نم خوره،ی بهم م ی زندگ  نیحالم از ا  -
داره بدتر   رمیجلوتر م یچرا هر چ کنه؟ی زمان درستش م گنیمگه نم شه؟یداره بدتر م

 شه؟ یم

زدم و بلندتر از قبل گفتم: من خسته شدم، من کم آوردم! آخه به خاطر   نشیبه س یمشت
 شم؟ ی مجازات م ینجوریکدوم گناهم دارم ا
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 گهیکردم که د هیاونقدر گر  کردن،ی هاش موهام رو نوازش منزد، فقط دست  یحرف چیه
 .دیچیپی اون کوچه تنگ م ی هقم بود که تو فضاهق ی نبود، فقط صدا یاشک

جدا کردم که قفل دستاش رو باز کرد. از آغوشش فاصله گرفتم و به   نش یسرمو از س آروم
 هام رو بستم. دادم و چشم  هیپشتم تک وارید

 ...یمرس -

 !یکردم و ادامه دادم: که هست یمکث

 شد.  کی بهم نزد یآروم زد و قدم  لبخند

 هستم!  شهیهم -

 ه؟ ینشستم و گفتم: هان نیزم ی رو

 . دی نفسش به گوشم رس ی صدا

 دنبالمون.  ادی م نیبا ماش -

 تکون دادم و نگاه منتظرم و به سر کوچه سوق دادم. یسر

 *** 

 شدم.  رهی و متعجب به اطرافم خ دمی از جا پر هیبلند هان غیج ی صدا با

 چه خبره؟  -

 شه؟ ی و ذوق زده گفت: گرفتنش، گرفتنش رها باورت م د یپر  نییپا ها باال و بچه  نیع

 گرفتن؟   ویک  ه؟یهان یگ ی م یگشاد شده گفتم: چ ی هاچشم  با

 ! سیگفت: آل هیتخت انداخت و زودتر از هان ی خودشو رو الیخیب تارا

 کردم و گفتم: االن؟  هی به هان ینگاه کلفه
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من برداشتم گفت  ی خواب بود  ت،ی گفت: تارخ زنگ زد به گوش  یبا خوشحال هیهان
 گرفتنش. 

  جی که داشت رو است کی تا ساعت  شبیتارخ خواب نداره؟ د نی تکون دادم و گفتم: ا یسر
  داریهشت صبح ب تونهیم ی خونه ساعت شد سه صبح، چجور میبعدم تا برس خوندیم

 بشه واقعا؟ 

 رباته، ربات! بهم انداخت و گفت: چون  ینگاه مین تارا

 . ریلب گفتم: قانع کننده بود، صبح بخ ریز

 . دمیگردنم باال کش  ریبالشت و پتو رو تا ز  ی دوباره سرمو گذاشتم رو بعدم

زنگ در دوباره از جا  ی که با صدا گرفتی رو بستم و کم کم داشت خوابم م هامچشم 
صاحابو باز   یپاشو اون دِر ب ؟ یبا حرص گفتم: کر هیزدم و رو به هان یغی. کلفه جدمی پر

 کن.

 درآورد و به زور از جا بلند شد. ییادا هیهان

 ؟ یاول صبح ی خوای م یچ ؟یتارخ تو خواب ندار  -

 !خوامی : رها رو مدی واضح تارخ به گوشم رس ی صدا

 و تارا با تعجب گفتن: ها؟!  هیهان

 با رها کار دارم، اه. نهیدستپاچه گفت: بابا منظورم ا تارخ 

 کار ندارم! یبشر چیمن هشت صبح با ه یگرفته گفتم: ول ی بسته و صدا ی هاچشم  با

 ! شمیبخوابم؟ دارم کور م خوادی من دلم نم ی و گفت: فکر کرد دیمبل دراز کش ی رو تارخ 

 گفتم: خب پس چته؟  خفه

 .یاونجا باش د یبا  سیاز آل ییبازجو زنگ زد گفت موقع ی گفت: احمد  یحرص
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 خورد! زیچ ی گفتم: احمد  حواسیب

اشتباه کرد،   ی احمد نهیگفتم: نه منظورم ا  عیبه خودم اومدم و سر ه یخنده هان ی صدا با
 مرد؟  نی خواب نداره ا

کرده، هشت   ریگفت: البد نداره که هفت صبح رفته طرفو تو رختخوابش دستگ حالیب تارخ 
 کنه! ییازش بازجو  خوادی صبحم م

 خب، صبر کن آماده بشم.   یلیلب گفتم: خ ریز

رفتم؛ بعد از شستن دست   ییکه تو هوا بودن به سمت روشو  ییهم لنگ زنون با موها  بعد
 بود کردم. دهیخواب قیبه تارخ که عم ی اومدم و نگاه رون ی و صورتم ب

 لباسمو عوض کنم. عیمن سر  ن،یشد بهم بگ داری حواستون باشه ب -

 مشغول عوض کردن لباسام شدم. عیتکون داد و سر  یسر هیهان

 تارخ من حاضرم.  -

 . می و گفت: بر دیکش ی اازه ی هاش رو باز کرد و از جا بلند شد، خمپلک  ی ال آروم

 تکون دادم و پشت سرش راه افتادم. یسر

 .یسخته رفت و آمد با تاکس یلیخ م، یاریدرب  نگیبابا رو از پارک  نی ماش شدی کاش م -

  ندازهیخاطراتت م ادیکه تو رو   یکرد و گفت: فعل بهتره از هر چ یکی رو باهام   هاشقدم 
 !میکن یدور

و   نیوصا نسبت به جاست شدم، مخص  حسیب  گهی رو باال انداختم و گفتم: من د امشونه 
 اتفاقات مربوط بهش. 

 ؟ یچ  یعنی  نی: ا دی آرومتر شد و پرس هاشقدم 

 رو باز کردم و سوار شدم، کنارم جا گرفت.  یتاکس در
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که کنارش قدم   ییهاابون یتک تک خ نمیاگه بش یحت  نمش،یبب یاالن اگه حت نکهیا  یعنی -
اشو  رو دوره کنم و لحظه به لحظه ییدو تا  ی و همه عکسا نمیاگه بش ی زدمو دوره کنم، حت

مثل قبل تموم   گهیاگه بتونم دوباره بغلش کنم؛ د یاگه... حت یتصور کنم و لبخند بزنم، حت
 یحت  ده،ی بهم دست نم یحس چیه گهی! در واقع دشهینم زیلبروجودم از عشقش 

  یحس چیمن االن ه ازش ناراحت بشم، تونمیبشم... نم یاز دستش عصب تونمینم
 خودش عشقش رو ازم گرفت!  ی ندارم... حس منو کشت، با دستا

 ! نیا  یعنی یحسیرو لبم نشوندم و گفتم: ب یبه تارخ کردم لبخند ساختگ ینگاه

  نیماش  ستادنی هاش زل زده بودم که با اچشم   ی تو یطوالن قینگاهم کرد، دقا حرفیب
 شدم. ادهیچشم ازش گرفتم و پ

 ؟ یدار جانیه -

که عاشق  هیک  نمیبب خوادیدلم م شتریشلوارش و گفت: اوم، ب بیگذاشت تو ج  دستشو
 شده!   نی مثل جاست یآدم

 زدم و موهامو پشت گوشم فرستادم. یصدا دار پوزخند

 احمق مثل من!  هی -

ما از جا بلند شد و به طرفمون اومد، با تارخ دست و   دنی که با د می شد  ی اتاق احمد وارد
 ام تکون داد. سرش و بر

 منتظر بودم. د،ی خوش اومد -

 .خوامیعذر م رینشست و گفت: بابت تاخ یصندل ی رو تارخ 

 م؟ ی بر ست،ی ن یزد و گفت: مشکل ی لبخند ی احمد

 تکون دادم و زودتر از تارخ جا بلند شدم.  یسر

 .می بر  -
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. با  میشد  یی و بعد از گذروندن چند تا راهرو وارد اتاق  بازجو می راه افتاد ی سر احمد پشت
 قفل شد.   شیطوس ی نشستم که نگاهم تو چشما زیپشت اون م ی اشاره احمد

برق قبل رو   گهیهاش دسابق نبود، چشم   سیشده بود، اون آل ریمن... پ یول دیدی نم منو
لبخند   اشجه یهام گذشت و نتمثل برق از جلوش چشم  هامونینداشت، خاطرات بچگ

 هام بود.گوشه لب  یتلخ

بهش   یبهتر  د یرو جا به جا کردم تا د می روش نشست، صندلوارد اتاق شد و روبه ی احمد
 داشته باشم. 

 ؟ ی خوب -

 خوبم. کنمی تارخ نگاهم رو به سمتش سوق دادم و گفتم: اوم، فکر م ی صدا با

 .کنمی فکر نمگاز گرفت و گفت:  لبشو

 تو گوشم. دی چیپ ی احمد ی شدم که صدا رهیخ سیو به آل دمیبه موهام کش  یدست

 کن.  یخودتو معرف -

 سالواتوره.  سیبسته گفت: آل ی ها و با چشم  دیکش ی انفس کلفه  سیآل

لندن،   ی هاخلفکار  نیسالواتوره، از بزرگتر  رویکرد و گفت: فرزند ه هیتک یبه صندل ی احمد
 هوم؟ 

 ن؟ یبدون  نی خوای م یو گفت: درسته،چ دیهاش کشبه چشم  یدست

 ! نیبدون مکث گفت: از همسرت بگو برامون، جاست ی احمد

 زد که متعجب نگاهش کردم. ی پوزخند

 !یطلق عاطف گن؟یم ی... بهش چخبرمی که ازش ب ه یمدت ن؟ ی جاست -

 شد.   اشره یشده خ زیر ی هابا چشم  ی احمد
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 شروع شد؟  یاز چه زمان  نیو جاست  پدرت یهمکار -

  ی. هر چینه شوهر شناسمی م  یته خطم، نه پدر گهیزد و گفت: من د ی لبخند سیآل
 ! زنمیبه خواست خودم دارم حرف م یول گم،یرو م د یبشنو  دی خوایم

 بود!  تی غرورش تو اولو  شه یمغروره، هم میزدم و گفتم: مثل قد  یتلخ لبخند

 م؟ ی بر ی خوای دستم گذاشت و گفت: م ی هاش رو روبهم کرد و آروم دست  ینگاه تارخ 

 گوش دادم. س یآل ی نه باال انداختم و به حرفا ی به نشونه  سرمو

زود بزرگ شدم،   یلیپدرم بودم، خ ی کارها ی همه انیبه بعد در جر  یمن از ده سالگ -
  شتریب تی خاطر امنچند نفر به   یسراغ پدرم و روز  اومدنی هزار نفر م ی... روزیلیخ
 سنگدل بزرگ شدم!  یو من از بچگ مردنیم

  نیبهمون اضافه شد، اول نی سالم بود جاست ازدهی یکرد و ادامه داد: وقت ی بلند ی خنده 
سال   کی داره.  نانیشده و بابا هم بهش اطم یمی صم نقدریبا بابا ا  دمیدی بود که م یکس

کارهاش  ا یاز شغل بابا   یزیچ  نینذاشت تا جاست  چکس ی سال ه  کی ن یگذشت، تو تمام ا 
 نداشت!  یراه فرار چیافتاده بود که ه ری گ یمرداب ی بدونه تو  نکهیبدون ا نی بفهمه و جاست

با خانواده   یساختگ ییروز قبل از آشنا ک ی قایخنده اشکشو پاک کرد و ادامه داد: دق با
همون   خواستی زدن به جونش، م شیانگار... انگار آت د،یرو فهم زیهمه چ نینامدار، جاست
 بابا خوب پاهاشو بند کرده بود. یما، ول یاز اون خونه و از زندگ  رون،یلحظه بزنه ب

 ؟ ی: چجوردی پرس عیسر ی کرد که احمد  یمکث

  نیجاست ه یمدرک عل یکل نایشرکت و ا ی و گفت: به بهونه کارها دیکش  یقینفس عم سیآل
 کرد!  دی با خواهرش... تهد نویجمع کرد و بدتر از همه، جاست

 درسته؟  اره،یم یسر مر  ییبل  نکهیبه ا دی تهد یعنیتکون داد و گفت:   یسر  ی احمد
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مجبور بود!   اومد،ی از دستش بر نم یتکون داد و گفت: کار دییتا ی به نشونه یسر سیآل
بحث    نکهیو خوب انجام داد که شد دست راست بابام، تا ا   زیچندتا کار اولشو اونقدر تم

باز هم   یرو نکنم، ول  نکاریا یول  رمیحاضرم بم گفتی م لیاومد! اون اوا  شینامدار پ دیوح
 گذاشت.  رشوی ثبابا تا ی دهای تهد

اما عاشق    اره،یها رو در بعاشق  ی ادامه داد: قرار بود ادا ی و رو به احمد  دیکش یقیعم نفس
  مونی دل بسته بودم بهش، حاال عاشق قربان یسالگ ازده یکه از همون   ی... کس نیشد! جاست
 شده بود! 

آبش   وانیبهم انداخت و ل ینگاه  یچشم دوخته بودم که تارخ با نگران سیلبخند به آل با
 رو به سمتم گرفت. 

 ختر! د ی رنگ به رو ندار ن،ی بخور از ا  کم ی رها  -

هام مامان و  چشم  ی جلو یگفت واقعا عاشق شده، ول ؟ی دیتر شد و گفتم: شنبزرگ  لبخندم
 تارخ؟  هینجور یبابام رو کشت! عشق ا

  یهر کس ی ! عشق برا ستین یدستش گرفت و گفت: عشق جور خاص  ی هامو تودست  آروم
  یکی ی اندازه، برا یب هیوابستگ ی کی ی برا اد،یدوست داشتن ز یکی  ی برا ده،ی م یمعن هی

مرحم    شهیآدمه که م هیهم عشق  یکی ی ... برای کی ی پدر و مادر و برا ی کی ی همسر، برا
نفر که  هیتو مشتته،  ایهست انگار دن یه نفر که وقتیها. ها و دردها و غصهتمام زخم 

 !نهیدرداته؛ عشق ا ی درمون همه 

 م؟ ی بر شهیبراقش دوختم و گفتم: م شهی هم ی هابه چشم  حسمو یب ی هاچشم 

  یزیکه کنارش نشسته بود چ لبرتیگ ی تکون داد و از جا بلند شد، رو به آقا یسر عاً یسر
 .می رفت رونیتر گرفت و به سمت بهامو محکم براش تکون داد و دست  ی گفت و سر

  شد،یندارم و صورتم لحظه به لحظه کبودتر م دنی نفس کش ییتوانا  یحت کردمیم حس
 برم.  رونی ب ترع یسر تونستمی دست تارخ بود و نم ی هام توت دس
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 ! شمیو به زور رو به تارخ گفتم: تا... تارخ دارم... خف... خفه م دهیبر   دهی بر

 خارج شد.  یاز کلنتر عاً یو سر د یدستمو کش امده یپر  ی رنگ و رو دنی صدام و د دنیشن با

 پاهام زانو زد. ی تو محوطه نشوندم و جلو ی های از صندل یکی ی رو

 ؟ ی رها؟ رها خوب -

که به پشتم خورد  ییهویتکون دادم که با ضربه  یجواب دادن نداشتم، فقط سر  ییتوانا
 حس کردم. هامهی نفسم کامل قطع شد و بعد حجوم هوا رو به ر ی الحظه  ی برا

 آخ!  -

 آخه؟  هوی شدی چ ،ی شدیخفه م  یهامو گرفت و گفت: داشتدست  نگران

 هام صورتمو پوشوندم و گفتم: اثرات آرامبخشه. دست  با

 م؟ ی گفت: بر یتو صورتش نشست و عصب یقیام اخم عمتموم شدن جمله  با

و با   می شد نی تکون دادم و از جا بلند شدم و دنبالش راه افتادم. سوار ماش  یسر حالیب
 اشاره دست تارخ راننده حرکت کرد.

! افکار مزخرف  شدیانگار نم یفکر نکنم، ول یچ یکردم به ه یرو بستم و سع هامچشم 
ها خودمو  همزمان به مغزم حجوم آوردن، فقط منتظر بودم به خونه برسم و با آرامبخش 

 آروم کنم. 

منتظر تارخ بمونم، با سرعت داخل شدم و   نکهیدر هتل بدون ا ی جلو  نیماش ستادنیا با
 سمت آسانسور رفتم.

 . دیهاش از پشت سرم به گوشم رسقدم  ی صدا

 حرف بزنم!  سی با آل دی صحبت کن، من با ی با احمد -

 هم بدون توقف وارد آسانسور شدم که پشتم اومد و دکمه طبقه مورد نظر و زد. بعد
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 باهاش. زنمی حرف م -

 تشکر تکون دادم و از آسانسور خارج شدم.  ی به نشونه یآسانسور سر  ستیا ی با صدا 

داخل شدم و سمت   حوصلهیدر توسط تارا باز شد. ب  هیبه در زدم که بعد از چند ثان ی اتقه
 چمدونم رفتم و کلفه دنبال قرصم گشتم.

 ؟ی گرد ی م یدنبال چ -

 به تارخ انداختم و گفتم: قرص.  ینگاه

 ؟ یچ ی گفت: قرص برا یعصب

دور  یرو کارهام داشته باشم، از جا بلند شدم و چرخ  یکنترل نکهیبدون ا یو عصب کلفه
 خودم زدم.

که   نیاونقدر خسته باش نیدونی م ؟ی چ یعنی نیدونی خسته شدن م  تونم،ینم شه،ینم -
  ؟یچ یعن یمرگ کردن   ی هر لحظه آرزو نیدونیم   ؟یچ یعنی  نینفس بکش نینتون یحت
  یعنی یبش تی دونستن واقع ال یخیب یکه حت یاونقدر خسته بش دهیم  یچه معن نیدونیم
 ...نیدونی... نمنیدونی نم ؟یچ

 جلو اومد و گفت: رها قربونت برم آروم باش!  هیهان

از بس فکر   شهیمخم داره نابود م یلعنت تونمینم  تونم، ی و گفتم: نم دمیموهامو کش کلفه
 ام!خسته  کنه،یکار نم  گهیکردم و تهش پوچ بود، مغزم د

  ایو رو کردنش بسته قرصو به دستم داد و گفت: ب ری اومد و بعد از ز فمیبه سمت ک  تارا
 بخورش. 

دو تاش رو از بسته خارج  عی قرصو ازش گرفتم و سر دهی که بهش مواد رس ی مؤتاد مثل
 د خوردمش.بو زیم ی که رو  یآب وانیکردم و با ل

 . دمیبه سمت تخت رفتم و دراز کش کردی نگاهم م رهیتوجه به تارخ که خ بدون 
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 بخوابم. خوامی م -

 . زمیروم و گفت: بخواب عز دیپتو رو کش هیهان

 فرو رفتم. یخبریعالم ب  ی هام بسته شد و توکم چشم  کم

 *** 

 اطراف کردم. به یهام رو باز کردم و نگاهپلک  ی ال یبا کرخت ه یهان ی سر و صدا با

 باز چه خبرتونه شما دو تا؟  -

 ؟ ی شد  داری بهم کرد و گفت: عه ب ینگاه هیهان

 ! ست؟یزدم و گفتم: نه خوابم، مشخص ن یمزخرف لبخند

 با حرص کوسن مبلو پرتاب کرد سمتم.  هیکرد و هان ی بلند ی خنده  تارا

 .زم ی نشو عز یوحش -

 عمته!  یحرص گفت: وحش  با

 تر شد و گفتم: شکر خدا عمه ندارم.پهن لبخندم

 بهم رفت و روشو برگردوند. یغره وحشتناک  چشم

 تارخ کجاست؟  -

 اونم رفت استراحت کنه. ، ی دیجمع شد خواب الشیبهم کرد و گفت: خ ینگاه تارا

 تکون دادم و از جا بلند شدم.  یسر

 .گردمی کار دارم، برم  ییجا هی  رمیمن م -

 . دیاز جا پر  عیسر هیهان
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 ؟ یکجا بر -

 نگاهش کردم. یچشم ریکج کردم و ز  گردنمو

 سر قبرم. -

 ؟ ی ایادامه دادم: م یحرص

 نره.  ادتیکرد و گفت: به سلمت، فاتحه  ی اخنده  تارا

از اتاق خارج  امخته یبهم ر  ی نثارش کردم و بعد از درست کردن موها ییلب گمشو ریز
 شدم. 

 سر و صدا به سمت آسانسور رفتم و دکمه همکف رو زدم. یب

 نیهتل قدم برداشتم. اول یآسانسور ازش خارج شدم و به سمت خروج  ستادنیاز ا  بعد
 قرار گرفت رو نگه داشتم و سوار شدم. رمی مس ی که تو یتاکس

 . رمیم فریمنطقه م د،ی خسته نباش -

 تکون داد و گفت: حتما خانم. یسر راننده

  ادهیپ نی از ماش یدر خونه نگه داشت و با تشکر کوتاه ی راننده جلو ی اقه یند دقاز چ بعد
به سمت در رفتم؛ در رو باز کردم و   نهیدستم انداختم و با طمأن ی تو د ی به کل یشدم، نگاه

 وارد خونه شدم. 

  گهید  ست،یخونه سخت ن نی ا ی اومدن تو گهید گفت، ی شهاب راست م ی... انگاریانگار -
 شدم!   حسی من ب دمی ... شادمی . شاکشمیزجر نم گهی درد نداره، د

 خونه رفتم. ی آروم به سمت در ورود ی هاتکون دادم و با قدم  یسر

قفل در داخل خونه  ی تو  د یبا سرعت باال رفتم و بعد از چرخوندن کل ی ورود ی هاپله از
 شدم. 
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آروم به سمت راه   ی هام پاهام بود. با قد ی صدا شکستی که سکوت سالن رو م یزیچ تنها
 به اطرافم انداختم و به سمت اتاق کار بابا رفتم.   یها باال رفتم. نگاهپله رفتم و از پله 

 تو اتاقش هست!  زدی که بابا ازش حرف م یاز اون جاسوس یقطعا مدارک  -

  ی بودن لوالهاش به ضرب رو یمی به در زدم که به خاطر قد ی باال انداختم و لگد ی اشونه 
 فتاد.ا نیزم

بابا رفتم؛    زیکه به مغزم حجوم آورده بودن به سمت م یبه خاطرات توجهی زدم و ب ی لبخند
لب گفتم: همون   ر یبهش انداختم و ز  یخورد، نگاه نیماش چی اول از همه چشمم به سوئ

 ام!بنز مورد علقه 

 شلوارم گذاشتم و شروع به گشتن اتاق کردم.   بیج ی تو چوی سوئ

 *** 

به   عیسر  ی هازدم و در رو قفل کردم. با قدم  رونیاز خونه ب زدیکه برق م ییهاچشم  با
که پر از گرد و خاک بود انداختم و با مکث به    نیبه ماش یرفتم و نگاه نگیسمت پارک 

 سمتش رفتم. 

 !یروشن بش دوارمیام -

به سر و صورتم   یگرد و غبار به سمت صورتم حجوم آوردن؛ دستباز کردم که  نویماش در
 شدم تا گرد و غبار بلند نشه. نیدهنم و گرفتم. آروم سوار ماش ی و جلو دمیکش

و به سمت در   دمیکش یقی عم یروشن شد، نفس ن یچندبار استارت زدنم باالخره ماش با
 آه از نهادم بلند شد.  یموتیر ی درها دن یرفتم، با د  ی ورد

 ! یعنتل -
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کلنجار رفتن باهاش   یشدم و به سمت در رفتم و بعد از کل ادهیپ  نی حرص از ماش با
شدم و با سرعت از خونه خرج شدم و بعد از   نی تونستم در رو باز کنم. دوباره سوار ماش

 کارواش راه افتادم.  نیترک ی در به سمت نزد ی بستن دوباره 

  می متعدد گوش ی هابه زنگ  توجهی کارواش معطل شدم و دوباره ب ی تو  یساعت کی   بایتقر
 شدم و راه افتادم. نیسوار ماش

 د؟ یزنگ زد  نقدریخودتون نسوخت ا  یگوش ، یچیمن ه یگوش -

نگه  ی کلنتر ی رو دور زدم و جلو یدگ ی و دنده رو عوض کردم، بر  دمیکش ی اکلفه  پوف
 داشتم. 

 ماسک بزنم؟   ازهین یعنیعام،   -

 کردم و خودم جواب خودمو دادم.  مکث کمی

 بپلکه.  ی هنوز اونقدر احمق نشده که دور و بر کلنتر  نیقطعا جاست -

  یوارد کلنتر  یآروم و محکم ی هاشدم، با قدم   ادهی پ نیبه دستم گرفتم و از ماش مدارکو 
 وارد اتاق شدم.  دی بفرما  ی به در زدم و با صدا ی ارفتم. تقه ی شدم و به سمت اتاق احمد

 .دی سلم، خسته نباش -

 .دی خوش اومد  یلیلبخند به سمتم اومد و گفت: به به خانم نامدار، خ با

من اهل مقدمه   ی احمد ی نشستم و رو بهش لب زدم: مچکرم، آقا  یصندل نیاول ی رو
 سر اصل مطلب.  رمیم نیهم ی برا ستم ین ینیچ

 .شنومی تکون داد و گفت: م یسر

که  ی هست که بابا اون سال از اون نفوذ  یمدارک   نیگذاشتم و گفتم: ا  زش یم ی رو مدارکو 
 بود جمع کرده بود.  نمونیب
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 !یزد و گفت: چه عال ی لبخند

 هم هست.   گهیموضوع د هیمکث گفتم:   یتکون دادم و با کم یسر

 حرف بزنم.  سیبا آل دی شد که ادامه دادم: من با  رهی بهم خ کنجکاو

 و متفکر نگاهم کرد.   دیحرفم ابروهاش باال پر  دنیشن با

 ! شهینم -

 گفتم: چرا؟  کلفه

 . تهیاولو  ی تو برامون تو تی داد و گفت: امن هیتک  شیصندل به

  چیه تونهی نم نی نداره بنابرا نجایاز ا  رونیبا ب یارتباط چی ه سیتکون دادم و گفتم: آل یسر
به کردم که االن بتونم از خودم اتفاقات داغونو تجر نقدریداشته، در ضمن من ا  یخطر

 اتفاقات.  ن یمحافظت کنم در برابر ا

 ساعت!  میبهم انداخت و گفت: فقط ن ینگاه

 زدم و گفتم: ممنون.  ی لبخند

 .ایتکون داد و از جا بلند شد: همراهم ب یسر

 جا بلند شدم و دنبالش راه افتادم.  از

 ی ا. لحظهکردی م یهاش بازبود و با انگشت  نیی کردم و وارد اتاق شدم، سرش پا  یمکث
 کنم.  یریتا از شکستن بغضم جلوگ  دمیکش یقیمکث کردم و نفس عم

 سلم. -

 با شدت بلند کرد و مات شده بهم نگاه کرد.  سرشو

 رها!  -



 لمس سرنوشت 

 
203 

 

 روش نشستم. رفتم و روبه زیسمت م به

 ؟ ی خوب -

 ! ست؟ی مشخص ن ام،یکرد و گفت: عال ی اخنده 

 کجاست؟  روی تکون دادم و گفتم: ه یسر

 نگاهم کرد.  رهیخ یاشک ی هاو با چشم  مات

پس بهم جواب درست بده تا   دونم،ی رو م زینشستم همه چ نجایا یقطعا وقت   چون،ینپ -
 کمکت کنم. 

 به کمکت ندارم!  یازی گفت: ن تیعصبان با

 .یدار ازین گهیموقع دلب دار، اون  یبر یزدم و گفتم: وقت ی لبخند

 شد که دوباره سوالمو تکرار کردم.  رهیبهم خ دهی ترس

 کجاست؟  رویه -

 و گفت: خبر ندارم ازش. نیی انداخت پا سرشو

 باورم کنم؟  یو گفتم: واقعا توقع دار دمیکش ی اکلفه  پوف

 نکن.  ی خوای باور کن، م ی خوای گفت: م تفاوتیب

 دنبالمه، چند ساله! نیگفتم: جاست  عیو سر تند

 گفت: دنبال تو؟ چند سال؟   متعجب

 . کنهی م دامینکنم، پ  دای رو پ رویکردم و گفتم: ه یمکث

 با خودته. می نگاهم کرد که گفتم: تصم مات
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راه افتادم که صداش باعث   یصبر کردم و از جا بلند شدم و به سمت خروج ی اقه یدق چند
 کنم. ستی شد سر جام ا

 مادرم! ی خونه  -

 برگشتم سمتش.  دی ترد با

 مادرت؟  -

 سالواتوره، مادرم! یدستشو تو موهاش برد و گفت: جول کلفه

 .سی ازش باشم گفتم: آدرسش و بنو  یحیمنتظر توض نکهیا بدون 

 زد و گفت: لعنت بهت رها. زی م ی رو یمشت ت یحرص و عصبان با

 . دی کوب زیهام رو بستم که خودکار و محکم به مدرد چشم  با

 دور باش.  نیفقط از جاست -

 مواظب خودت باش. م،ی د یهمو ند گه یتکون دادم و گفتم: اگه د یسر

 . خورهیاز بغض و نفرت نگاهم کرد و خسته گفت: حالم ازت بهم م پر

 ی ام روبسته ی هاپلک  ی از ال ی هامو بستم که قطره اشکرفتم و چشم  ی سمت در خروج به
 ام سقوط کرد.گونه 

 !قیدوستت دارم... رف می من هنوزم مثل قد یصدا و پر بغض لب زدم: ول یب

 رفتم. ی بهم و سمت احمد  دمیرو محکم کوب در

 ! نینکن تشیاذ  -

  رویه گاهی گفتم: مخفکه آدرس روش نوشته بود و به سمتش گرفتم و  ی اهم ورقه  بعد
 ! نجاستیا
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 زد و با لبخند گفت: ممنون از کمکت. یبرق ی احمد ی هاچشم 

 پا تند کردم.  یکلنتر یتکون دادم و به سمت خروج یسر

و بعد از روشن    دمیرفتم و سوار شدم، در رو محکم کوب ن یبه سمت ماش عیسر  ی هاقدم  با
 پدال گاز فشار دادم.  ی پاهامو رو ن یکردن ماش

نداشتم و حاال   یحس چیه ، یچی بودم، نه ناراحت، ه ینداشتم، نه عصب یحس چیه انگار
 .کردمیم ی رو داشتم سر فرمون و پدال گاز خال یحسی ب ن یحرصم از ا

وارد هتل شدم    نگ،یتو پارک  نیبه هتل سرعتمو کم کردم و بعد از پارک کردن ماش  دنیرس با
 رفتم.و به سمت آسانسور 

 شد.  دهیآسانسور رو زدم و منتظر شدم تا برسه که بازوم با شدت به عقب کش دکمه

 نگاهش کردم. ده ی صورت قرمز تارخ ترس دنید با

زده بود،   رون یهاش بدست  ی فقط نگاهم کرد، صورتش از حرص قرمز بود و رگا   تیعصبان با
و بلندش تنمو به لرزه   قیعم  ی هاقرمز شده بود و نفس  ی هاهاش پر از رگ چشم  ی دیسف

 . نداختیم

 ؟ یتا... تارخ... خوب -

 محکم هولم داد داخل آسانسور و دکمه رو زد.  حرفیب

 تارخ؟  -

 . دی بلندش به گوشم نرس ی هانفس ی جز صدا ییصدا چیه

  نقدریهولم داد، فشار دستش رو بازوهام ا رونیآسانسور با ضرب به ب  ستادنیمحض ا  به
 دستم کبود شده.  ی دستش رو ی جا کردمیبود که حس م  ادیز
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 ی مون اومدن که تارخ با صدا و تارا که انگار منتظر بودن وحشت زده به سمت  هیهان
 .دی خوری: از جاتون تکون نمدیغر  یدار و عصبخش

به سمت اتاق خودش رفت و منو هول داد داخل، پشت سرم خودش هم داخل شد   بعدم
 .د ی و در رو محکم کوب

 م؟ ی لب گفتم: تارخ حرف بزن ریستم و ز از وحشت ب هاموچشم 

 . دیبه صورتش کش یدور خودش زد و دست یچرخ

 ! یحرف بزن دی . اصل بامیزنی آره حتما، حتما حرف م -

وحشتناک شده بود که جرات  ی به حد اشافه یق  کرد،ی زمزمه م و یزیلب با خودش چ  ریز
 تا نزنه لهم کنه! کردیداشت خودش و کنترل م  یحرف زدن نداشتم. انگار به سخت

 تارخ... گمیم -

 .دی هام باال پرکه زد شونه ی ادیفر با

نرو، گفتم   ییبهت نگم، بهت گفتم تنها جا یزی ساکت شو رها! فقط ساکت شو که چ -
پا   ؟یکنی م کاری بعد تو چ م،ی از ما همراهت باش ی کیدنبالته خطرناکه، گفتم بزار   نیجاست

کدوم  خبری ب ستیبعدش هم معلوم ن س،یسراغ آل  یریم  ،یکلنتر یریتنها م یشیم
 . یرفت یگورستون

 شدم. کشی قدم نزد   کیو   دمیبه صورتم کش یدست

 تارخ، گوش کن به من. -

جواب   توی! چرا گوشدمی رها، گوش نم دمیحرص و بلندتر از قبل داد زد: گوش نم  با
 ؟ یدار نیا ی برا ی اچرا رها؟ چه بهونه  ؟ی دادینم

 کردم ساکت بمونم تا آروم بشه. یمبل نشستم و سع ی رو کلفه
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 روم نشست. تو اتاق راه رفت و بعد هم به سمت مبل اومد و روبه  حرفیب ی اقه یدق چند

 ؟ ی ن آروماال -

مدارک که مربوط به اون جاسوس   یسر  هیتکون داد که گفتم: رفتم خونه، تونستم  یسر
  یبرداشتم ول نویکنم بعد هم ماش دایاتاق بابا پ  ی رو از تو شدی م نی همون جاست یعنی

بود، بردمش کارواش و از اونجا   فیوقت بود که روشن نشده بود به شدت کث  یلیچون خ
 اومدم هتل. میو مستق رون یب دمی رو کش رویآدرس ه   سیزبون آل  ری از ز ؛یرفتم کلنتر

همراهت   یکی با   شدیرو نم نکارهایگفت: آها، اونوقت ا  یبهم انداخت و حرص ینگاه
 ؟ ی انجام بد

 . نیذاشتیباال انداختم و گفتم: نود درصد نم اموشونه 

 ! ذاشتمیگفت: چرا اتفاقا من م یعصب

 .دیخب حاال، ببخش یلیو گفتم: خ دمی کش یپوف

 . بخشمی لب گفت: حقته بگم نم ریز

 بدهکارم شدم؟  ه؟یرفتم که گفت: چ ی اغره  چش

 زدم و ابروهامو باال انداختم.  ی لبخند

 دور دور.  می آوردم بر  نیتارخ ماش -

 .میری : شب مدیمبل دراز کش ی تکون داد و رو  یسر

 رفتم.  زدم و از جا بلند شدم و به سمت در ی لبخند

 . کنهیدرد م یتنم از نگران ی هارو نکن رها، تموم سلول  نکاریا  گهید -

صدا لب زدم: من    یامو باال انداختم و بهاشو بست. شونه نگاهش کردم که چشم متعجب
 ! شدیچ دمیکه نفهم
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از افتادنشون   واری و تارا با شدت به داخل پرت شدن و با کمک د هیکردم ه هان ازی اتاق و  در
 کردن.  ی ریجلوگ 

مون رفت و  گفت و به سمت اتاق  ی ابا لبخند با اجازه  هیدهن باز نگاهشون کردم که هان با
 به در فقط.  می داده بود هیزد و گفت: تک ی او لبخند مسخره  دیبه مانتوش کش یتارا دست

 . زمیبه وضعش کردم و گفتم: مشخصه عز ی او با دست اشارهتکون دادم  ی تاسف سر با

 رفتم داخل اتاق. گفتیکه م  ییبه چرت و پرتا  توجهی هم ب بعد

  یزی چ سی از مادر آل کسچ یه وقت چ یگفتم: چرا ه هیمبل نشستم و رو به هان ی رو
 د؟ ینپرس

مامان   یول  د،ی به ذهنم نرس وقتچ یو با دهن باز نگاهم کرد که ادامه دادم: من ه  متعجب
 ! دونمیو بابا... نم

 مگه مادر داشته؟  سی کرد و گفت: آل یپر تعجب ی خنده  هیهان

 . روی ه ی ها آوردنش براهام دادم و گفتم: نه پس لک لک به چشم  یچرخش

براش درآورد و رو به من   ییادا ی حرص هی، هاننگاه کرد هیکرد و با تاسف به هان ی اخنده  تارا
 به ذهنت؟   دیرس نی ا  شدیگفت: حاال چ

 مادرشه. ی خونه  رویگفت ه سی به سقف گفتم: آل رهی و خ دمیرو مبل دراز کش کلفه

 نثارش کرد. یادبی گفت که تارا ب  یزی چ رلبیز هیهان

 یلینبود، امکانش خ یکار راحت رویزبون ه ریاز ز  دنیشدم، حرف کش  رهیبه سقف خ کلفه
از زندان، از   سیدادن آل یفرار  ی حاضر نشد برا یحت  رویلو بده؛ ه نویجاست ی کم بود که جا

 بزنه!  رون ی ب گاهشیمخف

 ! نی سراغ جاست یخودت بر یتونی تو ذهنم گفت: م یی صدا
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 ت!  احمقانه اس کنم،ینم یکار نی چن وقتچ یبا زمزمه گفتم: ه رلبیتکون دادم و ز  یسر

جا شدم و  کلفه رو مبل جابه کنه،ی مغزم داره دود م کردمیفکر کرده بودم که حس م نقدریا
 مغزم استراحت کنه. کمیهام رو بستم تا چشم 

اسم   دنی هام رو باز کردم، با دچشم  می زنگ گوش ی گذشت که با صدا یساعت می ن بایتقر
 زدم و تماسو وصل کردم.  ی صفحه لبخند ی تارخ رو

 بله؟  -

 .دی بمش به گوشم رس ی صدا

 . رونیب  می بر دی آماده بش -

 لبخند گفتم: حله.  با

 . رونی ب می بر  میخوای م دی قطع کردم و رو به دخترا گفتم: حاضر بش تماسو 

 به سمت چمدونش رفت. حالیو تارا ب دی از جا پر هیهان

و به    دمی کش یروش کلفه پوف ی هاوک چر دنی تنم انداختم و با د ی هابه لباس  ینگاه
  ی اکردم و موهامو گوجه  ضی تعو یرونی دست لباس ب هیهامو با  سمت چمدونم رفتم. لباس 

 م؟ یبستم و رو به دخترا گفتم: بر 

و به   می دنبالم اومد، از اتاق خارج شد ش یدست فی و تارا بعد از گرفتن ک  ستادیکنارم ا هیهان
 .می سمت آسانسور رفت

که  می به سمتش رفت دم، یداده بود رو د هیتک واری به د نهیدور تارخ رو که دست به س از
 به تارا انداخت. ی نگران نگاه

 ؟ یتارا خوب -

 ذره گشنمه و خواب دارم. هیتکون داد و گفت: آره خوبم،  یسر  حالیب تارا
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 . رونی ب می خوریم یز یچ هی  میبر  ا یزدم و گفتم: ب ی خند تک

دکمه  هیو هان  می تکون داد و سوار آسانسور شد، پشت سرش ما هم وارد شد یذوق سر با
 همکف رو زد.

 ! زمیعز ی زد یم نگو یپارک  دیبا  -

 متعجب نگاهم کرد که گفتم: رفتم خونه! هیهان

 گفتم و دستمو به پاهام گرفتم. یبهم زد که آخ ی حرص لگد با

 نثارم کرد.  یلب فحش ریزد و ز  نگویبا حرص دکمه پارک  تارا

ام بزرگتر  برام تکون داد که خنده  ی زدم و به تارخ نگاه کردم که با تاسف سر یشرور لبخند
 شد. 

 منو بگو رفتم براتون بنز آوردم. ن،یندار  اقتیخاک تو سرتون ل -

 اش.زد که محکم زدم پس کله ی دوباره لگد هیهان

 آدم باش. ه،یرم نکن هان -

 هستم از تو بهترم. یکرد و گفت: هر چ یاخم یحرص

و پارک کرده بودم   نیکه ماش ییآسانسور بحثمون نصفه موند، به سمت جا  ستادنیا با
بعدش که   رن،یگی هم م نویقطعا بعدش جاست رن ی رو بگ رویاالن که ه  گما یرفتم و گفتم: م

 شه؟ یم  یچ می برگرد

  ی دخترا نی ع ندیشی فقط شما م افته،ینم یبهم انداخت و گفت: اتفاق خاص ینگاه تارخ 
 .نیخونی ارشد م یکارشناس  ی خوب برا

 گذاشتم کنار.  دمیدرسو بوس یکیگفت: جون جدت ول کن! من  غیبا ج تارا

 . ی غلط کرد یکی: تو  دیبا اخم بهش توپ تارخ 
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کردنتون   یاز نحوه رانندگ  دیدیوند افتخار م سپه ی بهش کردم و گفتم: آقا  یخنده نگاه با
 د؟ یکن ییرونما

 .دمیبار بهتون افتخار م هیزد و گفت: حاال  لبخند

 براش پرت کردم که رو هوا گرفتش.  چوی نثارش کردم و سوئ ی افته یخودش رلبیز

جب نگاهمو بهش  متع  ه،یپر وحشت هان غیکه با ج کردمی لبخند داشتم نگاهش م با
 دوختم. 

 چته؟  هیهان -

صورت   دن ینگاه کردم و رومو سمت تارا کردم که با د دی لرزیوحشت به دستاش که م با
 رد نگاهشون رو دنبال کردم. دهیاش، ترسزدهوحشت  ی هاو چشم  اشده ی رنگ پر

رفت، قلبم... قلبم   ادمی  دنویرفت، نفس کش ادمیلحظه بود،  کی از   شتری لحظه؟ نه... ب کی
 لحظه!  کی از  شتر یب یلیلحظه؟ نه... خ کی ی رفت بتپه؛ برا  ادشی

گوشم زمزمه کرد:  ری بازومو گرفت و ز ری ز یتو پاهام نبود، دست یو جون  دیپری م هامپلک 
 آروم رها! 

و لرزش   دی پریهام م. پلک ستادم یو کنار تارخ ا دم یکش رونی بازومو از دستش ب حسیب
 اعصابم بود. ی هام رودست 

 به سمتم برداشت. یگرفت و قدم   نیرو از ماش اشهیکه تک دمیکش یقیعم نفس

 بود، رها!  یکردنت برام کار راحت دایپ -

 ! ایمن ن کی به عقب برداشتم و گفتم: نزد یوحشت قدم با

که  یاز من؟ از کس  ؟یترسی کرد و دستش رو سمتم دراز کرد و گفت: م یتلخ ی خنده 
 ؟ ی عاشقش بود
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ام و سمتش گرفتم و گفتم: اشتباه نکن! من عاشق تو  انگشت اشاره   تیبغض و عصبان با
 نبودم... 

شد که   امره یآورد و متعجب خ نیی که سمتم دراز کرده بود و پا یام دستجمله  دنیشن با
 که جلومه! یی والی ه نیبودم، نه ا نیادامه دادم: من عاشق جاست

از کجا اومده بود   دونمیکه نم یرنگش انداختم و با جسارت ی اهوه ق ی هابه چشم  ینگاه
زبون زد عام و خاص بود، من عاشق   ش یشدم که مهربون  یادامه دادم: من عاشق اون آدم

 که قاتل پدر و مادرمه! ین یکه جلومه، نه ا ین یاون آدم شدم نه ا

عقب  یبود چند قدم که انگار پشتش پر از درد و بغض  ی بهم انداخت و با لبخند ینگاه
 داد.  هیتک نیرفت و به کاپوت ماش

  والیه هیباشم، من نخواستم  ینیبی که م یآدم نینخواستم ا  وقتچ یرها، من ه یدونی م -
 کار ممکن باشه.  نی ترباشم که کشتن آدما براش راحت 

 نگاهم کرد.  رهیتکون داد و دوباره خ  نیرو به طرف سرش

بلند، بعد   ی جا ه یبار که به زور ببرمت  هی  ،یترسی تا حاال شده؟ مثل فکر کن از ارتفاع م -
من   نم،یهم  قای. من دقشهیم ی و ارتفاع برات عاد  رهیم ن یترست از ب ، ی ترسی نم گهیاون د

 نخواستم قاتل باشم رها!

 کرد و با غم نگاهم کرد. ی بلند ی خنده 

 مادر عشقم باشم!   نخواستم قاتل پدر و وقتچ ی من ه -

 کردم راه تنفسم رو باز کنم.  یگلوم گذاشتم و با فشار دادن گلوم سع ی رو دستمو 

  دم،یکردن، ترس  دمیبرام مونده بود تهد  میکه تو کل زندگ  یبا جون تنها کس یرها وقت -
 ینیبیرها؟ م ینیبیترور... م  نیاختلس، اول نیقتل، اول  نیخلف، اول  نیرها! اول دمی ترس
 رو ساخت.  والیه  ن یاز من ا هانیاول  نیهم ستن؟یقشنگ ن هان یاول شهیهم
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  یو به سخت  دهی بر دهیتا راه نفسم باز بشه، بر  دمی کوب امنه یکردم و با مشت به س ی اسرفه 
 ؟یتمومت رو... تم... تموم کن مهی... ن مهیکار... کار ن ی خوا ی... می گفتم: م

رها،   ی گرفت و با بغض و خنده گفت: وا  نیرو از ماش اشه یو تک دیبه صورتش کش یدست
اگه تو   یخورد شدم، لعنت یبفهمه بعد از شکوندنت چجور یتونی نم وقتچ ی رها تو ه ی وا

از قبل از خودم متنفر   شتریمن زنده زنده دفن شدم، هر روز ب ،ی ها مرداون صحنه  دنیبا د
 تا بکشمت؟!   نجا یم ااومد یکنیشدم! بعد تو فکر م ترف یشدم و هر روز کث

وسط   کدفعهیکه  کردمی کرد، با وحشت نگاهش م دنی شروع به خند ک ی ستری صورت ه به
 هاش نعره زد: لعنت به من! خنده 

 . دیهام پرزد شونه  نیکه به کاپوت ماش  یاش و اون مشت محکمنعره  ی صدا با

و  هیهان ی ها ست که د افتمیب  ن یبود با زانو به زم ک ی تحمل وزنمو نداشت، نزد گهید پاهام
 ام داشت. تارخ نگه

 آروم باش!  رسونه،ی به تو نم یبیآس   نیآروم دم گوشم لب زد: جاست هیهان

  ن،یببخشمت جاست تونمینم  وقتچ ی هاش نگاه کردم و با بغض و اشک گفتم: هچشم  به
دوستم   یباور کنم کس تونمینم گهیکه د ی کرد ی. تو کاری کار رو با من کرد نیتو بدتر 

  ی اعتماد کنم، من به خاطر تو تو چکس ی به ه تونمی نم گهیداشته باشه، من به خاطر تو د 
تنها  می کل زندگ  ی اعتماد کنم، من به خاطر تو تو ی مرد چیبه ه  تونم ی نم میکل زندگ 

 ! مونمیم

 ام داشت. گفتم که تارخ محکم نگه  ادیآخرم رو با فر ی جمله

من   یدونیم  یول شم،ی نم دهیکه بخش دونمی گفت: منگاهم کرد و  یمون یحسرت و پش با
 . نمتیقبل مرگم نب تونستمی دلتنگت بودم رها، من حکمم مرگه، نم یلیخ

 ؟یکن یخودتو معرف  ی خوایزدم و گفتم: م  یهق

 .یرو برام بکن نکاریتو ا  خوامیرو به سمتم گرفت و گفت: م شی گوش
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 .نجامیام و بگو ا کردم که گفت: زنگ بزن به مسئول پرونده  نگاهش

 هق هقم رو خفه کنم. ی هام درآوردم تا صدارو به اسارت دندون  هاملب

از   یکیکه  شیبک گراند گوش  دن ی ازش گرفتم. با د وی لرزونم رو جلو بردم و گوش ی هادست 
 گرفت.  شتریامون بود قلبم بدو نفره  ی هاعکس 

هام رو پاک کردم، رو گرفتم و اشک  ی شماره احمد سیخ ی هاو چم متشنج  یاعصاب با
 . دیچیتو گوشم پ ی احمد ی کردم تا گلوم صاف بشه. بعد از چند بوق باالخره صدا ی اسرفه 

 د؟ یی بفرما -

 کردم که مطمئن و منتظر نگاهم کرد. نی به جاست ینگاه

که  یبه آدرس شهیکنه اگه م یخودشو معرف  خوادیم   نیجاست ،ی احمد ی نامدار هستم آقا -
 . دیا یب کنمی م امکیبراتون پ

 لطفا.  ترع یبگه ادامه دادم: سر یزی چ نکهیا قبل

 گفت: حتما، منتظرم.   عیسر

  نیبه سمت جاست  ویکردم و گوش امکیآدرس هتل رو براش پ  عیقطع کردم و سر وی گوش
 گرفتم.

 .خورهیردم نمبه د گهی کنن د  رمیدستت بمونه، االن که دستگ -

رو دادم دستش که تارخ   یبرگشتم، گوش هیانداختم و به سمت هان یبه گوش  ینگاه کلفه
 ؟ یگفت: رها خوب

 . سمی وا  تونمی بهش کردم و گفتم: نم ینگاه

 کن به من.  هیهام رو گرفت و گفت: تکدست  آروم
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 ایدن نی و انگار تو ا کردی نگاهم م ره یخورد، خ نیو به تارخ دادم که چشمم به جاست امهیتک
 نبود.

 . شهیداره تموم م گهیو گفتم: د  دمیکش یلب آه ریز

  نیش رو به سمت جاستاو اسلحه  اومدی مون مکه با سرعت به سمت  ی احمد ی صدا با
  ی دیبغل نم رما،ی: دارم مانداختم که گفت نیبه جاست ی. نگاهستادمی گرفته بود صاف ا

 ؟ ییا یچشم در

بغض و لبخند با هم به سمتم حجوم آوردن، با   م،ی که داشت یقشنگ ی اون روزها یادآوری از
کرد و   یرو با سرعت ط موندهی به سمتش برداشتم که چند قدم باق یلرزون قدم  ی هاقدم 

 محکم بغلم کرد.

 اومدم. رونیهاش رو باز کرد و از بغلش بگذشت که دست  ی اه یثان چند

 ! ییایمواظب خودت باش چشم در  -

بودن به سمتش اومدن و با سرعت به   ی که همراه احمد ییروهایتکون دادم که ن یسر
  نیها رو نداشتم. رومو برگردوندم و به ماشصحنه  نیا  دنی دستش دستبند زدن، طاقت د

که با تعجب از کنارمون   ییبه آدما توجهی ن چشم دوختم، بپارک بود نگ یکه تو پارک  ییها
شدم و   نی سوار ماش ه،یچ  هیداشتن بفهمن قض یسعهتل که  نیو مسئول   شدنیرد م

 هام رو بستم. چشم 

هام رو باز کردم و صاف  چشم   نی باز شدن در ماش ی گذشت که با صدا قه یچند دق دونمینم
 نشستم.

بودن، سرمو   رهی خ رونی را انداختم که تو سکوت به بو تا هیبه هان یبغل نگاه نهیآ از
نگاهم کرد و  رهیخ ی اهیبرگردوندم و به تارخ نگاه کردم که نگاهمون گره خورد. چند ثان 

 روش برگردوند. 

 لب گفتم: من خوبم.  ریز
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مشت شده تارخ به  ی هابلند شد و دست  هیهان ه یگر ی تموم نشد بود که صدا امجمله
 شد.  دهیفرمون کوب

نشده که   یز یگفتم: چته دختر؟ آروم... چ هیشدم، رو به هان لی زدم و به پشت متما ی لبخند
 . میکرده بود  ینیب ش یروز رو پ نیما ا

 ؟ ی شد ینجوری هاش و پاک کرد و گفت: رها چرا ا با کف دست اشک  هیهان

 شدم. رهیرو خنشستم و به روبه درست

 من خوبم.  ه،ی م هاننشد یجور -

 .رونی ب می مثل قرار بود بر  ؟یافتی به سمت تارخ برگردوندم و گفتم: تارخ راه نم سرمو

 تکون داد و استارت زد و حرکت کرد.   ینگاهم کنه سر نکهیبدون ا تارخ 

که تارخ   یریبه مس تفاوتیو مردم دادم و ب  ابونینگاهمو به خ نگیخارج شدن از پارک  با
 تو افکارم غرق شدم.  رفت،یم

 خلوت چشم دوختم. ی و به جاده دمی کش نییرو پا شهیباال رفتن سرعت تارخ با لبخند ش با

 باد گوش دادم. ی بردم و به صدا رونی ب شهیاز ش دستمو 

 فلش همراهته؟  هیهان -

 دستم و به سمتش دراز کردم و گفتم: بده بهم. هیآره هان  ی صدا با

آهنگ باالخره   یکل نی وصل کردم و با گشتن ب نیبط ماش رو به ض هیرنگ هان یمشک  فلش
 باند رو بلند کردم. ی کردم و صدا دایآهنگ مورد پسند خودم پ هی

 بردم و به آهنگ گوش دادم. رونیب شهیدادم و دستمو از ش هی تک یبه صندل سرمو

دوست دارم،   شتریب یحیرو از هر تفر ی گرد  ابونیبود که خ دهی تارخ از کجا فهم دونمینم
 ! کنهی ام توجه مبود که داره به علقه نی اما مهم ا ن،یچه با ماش  ادهیچه پ
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 .می بر   میخوای و کجا م  می کجا هست دونستمی نم یتو افکارم غرق بودم که حت نقدریا

 و بده.  نیجاست  یگوش هیهان -

 گوشم اومد.   یکیاز نزد صداش

 شو. الیخیفعل ب -

 . هیبده هان گمیگفتم: م یعصب

 بهم داد.  وی نثارم کرد و گوش یلب فحش ریز

 شدم. یراحت وارد گوش الینداره با خ یرمز نکهیا  دنی رو روشن کردم و با د یگوش

کنم! اول از همه وارد  دایپ ی گوش  ی تو سیاز آل یاثر خواستمیچرا، اما م  دونمینم
 ها شدم.تماس 

شماره ناشناس بود، اصل حوصله دردسر   هیبا  ی تماسش قبل از تماس من با احمد نی آخر
 رفتم. نیزنگ زدن به اون شماره شدم و سراغ مخاطب الیخیب  نیهم ی نداشتم برا

کلمه   کی  سی... شماره آلزیچ  نیترب یو عج شناختمی و نم چکدومیکه من ه یاسم هزاران
a شده بود.  وی س زیمن همه چ یشده بود و شماره قبل ویس 

  دیکش یلب پوف ر یز هیسر دادم که تارخ متعجب نگاهم کرد و هان ی بلند ی تعجب خنده  با
 چشم دوخت. رونیو به ب

! به خدا که  اره؟ی بل م نقدریباشه ا زشیکه همه چ یکرده! آدم سر کس  ومیس  زیمنو همه چ -
 عشق رو درک نکرد!  یمعن وقتچ یه

تا عکس    ستی دو شی گالر ی هاشدم، کل عکس  ی کردم و وارد گالر  یسرمو تو گوش  دوباره
 .می که با هم بود  یتو اون چند سال شدیبود که همش خلصه م

 ! نیجاست  ی عشق و دوست داشتنو درک نکرد یمعن وقتچ ی لب گفتم: تو ه ریز



 لمس سرنوشت 

 
218 

 

 گذاشتم.  نی داشبورد ماش  ی تو وی تکون دادم و گوش ی تاسف سر با

 گشنمه. یل یمن خ م،ی جا غذا بخور هی می تارخ بر -

وار گفت: باشه فقط...  زمزمه  کردی که دنده رو عوض م نطوریمتعجب نگاهم کرد و هم تارخ 
 ؟ ی فسفود

 فسفود باشه. حایگفتم: آره ترج رمی بگ رون ینگاهمو از ب نکهیا بدون 

 . دمیفهمیکه نم کردی زمزمه م یزیچ رلبیدور زد و ز  یدگ ی بر  نیبه اول دنیرس با

 خودت تارخ؟   شیپ یگی م یچ -

 ! ؟ی شد وونهیخنده ادامه دادم: د با

 ! ایلب گفت: از دست رفت... از دست رفت خدا ر ی تکون داد و ز یسر

 ؟ ی و خندون گفتم: وا خوب  متعجب

 به نشونه آره تکون داد و گفت: خوبم خوبم. سرشو

 شدم.  رهیخ رونی باال انداختم و دوباره به ب یی ابرو

حرف بزنه   خواست ی م یه  روزیزنگ به طاها بزن، از د  هیخ  گفت: تار ی اگرفته  ی با صدا تارا
 .شدی باهات نم

 شده؟  یزیجلو نگاهش کرد و گفت: چ ی نه یاز آ تارخ 

 . دیپوزخند تارا واضح به گوشم رس ی صدا

 طبق معمول... بحث، دعوا، جر و بحث.  شده؟یبه نظرت خودت چ  -

 تو نگران نباش. کنمی تکون داد و گفت: حلش م یسر یعصب تارخ 
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بود که بهم بگه   یکی اون وضع  ی تو خواستیشد، دلم م می لحظه به تارا حسود هی چقدر
... درسته که شهاب  کنمیمشکلتو حل م نی نباش رها! خودم تک تک ا یچیتو نگران ه

.  شدیصه م به کمک کردن تو حل کردن مسائل خل  هاشونت یحما  یبود، رهام بود، ول
  می نفر تو زندگ  هی ی... ولمیکنیخودمون حلش م رها، یبهم نگفتن تو نگران نباش وقتچ یه
نگفت با هم حلش   وقتچ ی نفر هم بابا بود! بابا ه هیگفت بهم؛ اون  نویها اوقت  یلیخ
 !کنمیتنه همشو حل م  هی خودم  نیگفت تو بش  شهیهم م،یکنیم

 تنگ بود! زشیهمه چ ی بودنش... دلم برا تش،یخودش، حما   ی تنگ بود، برا دلم

 تموم شدم.  گهیو با خنده گفتم: د دمیکش یآه

 رها؟  یگی م یمتعجب نگاهم کرد و گفت: چ تارخ 

منم،   رهی جمع دوست داره بم نیکه تو ا  یمزخرف گفتم: تارخ تنها کس ی همون خنده  با
 .شونینکش یپس جلوتو نگاه کن تا نزن

 چته؟  یو بهمون بگ   یحرف بزن شهیم  زمیبا حرص گفت: رها عز تارا

 سمتش برگشتم و گفتم: تارا... تارا جان من خوبم!  به

 شدم و بهش محل ندادم.  ادهی پ عیسر نیماش  ستادنی خواست جوابم و بده که با ا تارا

و تارا هم قدم شدم. تارخ خودشو رسوند کنارم و گفت: شب   هیبستم و با هان نویماش در
 .می حرف بزن د یبا

 گفتم و وارد رستوران شدم. ی الب باشه ری تو کاسه چرخوندم و ز هاموچشم 

 ی رستوران، منو کی العاده شفوق  ن یزایبه د توجهی نشستم و ب یصندل نی ترک ینزد ی رو
 و رو کردم.   ریز ستو ی و لرنگ رو از گارسون گرفتم  یمشک

 .ییایتالیا تزا یپ هیاوم...  -

 برا همه سفارش بده. نویگفت: هم هیبه دخترا کرد که هان ینگاه تارخ 
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 تکون داد و رو به گارسون سفارشات رو داد و دوباره به سمت ما برگشت. یسر تارخ 

 د؟ یبر  د یخوایم ی اگهی د ی جا ه؟یبرنامه چ نجایخب بعد ا -

 خواب دارم. یلیباال انداختم و گفتم: من که نه، خ ی اشونه 

 هتل. میبرگرد نجایبعد ا میتکون دادن و تارا گفت: ما هم خواب دار یو تارا هم سر  هیهان

 .می تکون داد و همه تو سکوت منتظر اومدن سفارشات بود یسر تارخ 

ب کنه. از جا از خوردن غذا تارخ زودتر از ما بلند شد و به سمت صندوق رفت تا حسا بعد
 . میرفت یبلند شدم که دخترا هم همراهم بلند شدن و به سمت خروج

 . رفتیتو دستش ور م چیو با سوئ اومدی پشت سرمون با فاصله م تارخ 

 دادم. هیتک یصندل یسوار شدم و سرمو به پشت  نیبه ماش  دنی محض رس به

 . کنهیآخ خدا تموم تنم درد م -

 که به سمتش برگشتم و گفتم: آه نکش فرزندم بگو چته. دیکش یلب آه ریز هیهان

  یلعنت ؟ی آروم نقدریاالن من باور کنم ا ،ی بگ دی تو با نویبه سمتم برگشت و گفت: ا  یعصب
 تو خودت؟!  یزیری آدم بگو چه مرگته چرا م نیع

 جواب گذاشتم.  ی هامو بستم و سؤالشو ببه حالت قبل برگشتم و چشم  دوباره

 .میهم ادامه نداد و به سمت هتل رفت  هیخ، هانسوار شدن تار با

 کردم.  یتا اتاق هتل رو ط نگیپارک  ریچطور مس دمیخواب داشتم که نفهم نقدریا

 بده.  حیهتل رفته بود تا علت اتفاقات امروز رو توض تی ری به اتاق مد تارخ 

 . ماریهامو از پام دربکردم کفش یتخت انداختم و با تکون دادن پاهام سع ی رو خودمو

 خودم.  ی رو دمیپرت کردم و پتو رو کش ی اکفش رو گوشه  ی هاکدوم از لنگه  هر
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 . ری شب بخ -

 رو بستم و تو عالم خواب فرو رفتم. هامچشم 

 *** 

 

 نکن.  دارشی ب گمی تارخ م -

 هام رو بستم.زدم و دوباره چشم  یبود غلت یبا ک  دونمیکه نم  هیتشر هان ی صدا با

رها باشه، بعد من بزارم   نیموقع اعترافات جاست   خوادی م گهیزنگ زده م ی احمد هیهان -
 نیبه چن می بخوابه نذاشت شتر یب نکهیا ی بشه و بفهمه که برا داریاگه ب یدونی بخوابه؟! م

 ندازه؟ ی راه م ی دادیبرسه چه داد و ب  یموضوع

 باز کردم و سر جام نشستم. عیهام و سر تارخ پلک  ی هاصدا و حرف  دنیشن با

 چه خبر شده؟  -

موقع  خوادی م ی احمد ، یحاضر بش د یو تارخ گفت: بلند شو با  هی به هان توجهیب تارا
 .یتوام باش نی اعترافات جاست

 و از جا بلند شدم. دمیبه صورتم کش یدست

هام، موهامو شونه کردم و  به چروک بودن لباس  توجهی از شستن دست و صورتم، ب بعد
 خودم برم؟  ای  ی ایرو به تارخ گفتم: م میبستم و با گرفتن گوش

 !  یدرصد فکر کن بزارم تنها بر کی گفت:  یعصب

 دخترا از اتاق خارج شدم و همراه تارخ سوار آسانسور شدم. ی تکون دادن دستم برا با
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و   نیماش  شب یکه د ییگرفتم و به سمت جا نیباز شدن در آسانسور چشم از زم   ی صدا با
و نگاه منتظرم رو به تارخ دوختم که قفلو زد.   ستادمی ا نیرفتم، کنار ماش می پارک کرده بود

 شدم و در رو محکم بستم.  نیسوار ماش

 . شهیدر آرومم بسته م نی رها ا -

ن  جو ستیمحکم ببندم، دست من ن خوادی دلم م ییهوینشستم و گفتم:  نهیبه س دست
 رهام.

 تکون داد و استارت زد.  ی تاسف سر با

که گند   ادیم  ادشیمجرم اصل اسم خودشو   یاش کمه، سر صبحتخته هیهم   ی احمد نی ا -
 باشه؟  ادشی بخواد  هاشیکار

 .زهیسحرخ گهی کرد و گفت: د ی اخنده  تارخ 

 .دمی و خند  دمیآه کش ی الب با لحن مسخره  ریز

و با نفس    دمیبه موهام کش یشد، دست ادهیپ  نیپارک کرد و از ماش یدر کلنتر ی جلو
 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش یقیعم

 سمتم اومد و دستامو گرفت. به

 ؟ یرها خوب -

 تکون دادم که گفت: مطمئن؟  یلبخند سر با

 هم فشردم و گفتم: مطمئن.  ی رو رو هامپلک 

 و دنبال تارخ راه افتادم. دمی دلم به دروغم خند تو

بلند خودشو بهمون رسوند و گفت:   ی هاما با قدم   دنیو با د زدی راهرو قدم م ی تو ی احمد
 همراهم. نی ایسلم، ب



 لمس سرنوشت 

 
223 

 

 راهرو رفت.  ی هم با سرعت به سمت انتها بعد

و   ستادی ا ییاتاق بازجو  ی جلو  ی گذاشتم و دنبالشون راه افتادم، احمد بمیتو ج دستمو 
 تا صداتون کنم.  دی سیگفت: وا 

که به  ی د یسف ی هادادم و نگاهمو به سنگفرش  هی کرم رنگ تک واریتکون دادم و به د یسر
 رفته بود، دادم.  یرگ یرو به ت ادیز یفیخاطر کث

از  ییبازجو ی که برا یقبل ی پشت سر تارخ وارد اتاق شدم، همون جا ی احمد ی صدا با
 رفته بودم. سیآل

هاش رو با دستبند  تم؛ دست چشم دوخ نیبه جاست شهینشستم و از پشت ش یصندل ی رو
 صورتش پخش شده بود.  ی رو  اشخته یبهم ر ی بسته بودن و موها 

 بود. جیشدم، نگاهش سردرگم بود، انگار گ رهیرنگش خ ی اقهوه  ی هاچشم  به

 پشت دادم.  یو به صندل دمیکش یقیعم نفس

 رها من هستم، آروم باش.  -

 زدم. ی به سمتش برگردوندم و لبخند سرمو

 ممنونم تارخ.  -

 . دیچی تو اتاق پ ی احمد  ی تکون داد که صدا یلبخند سر با

بگم   نوی البته ا یندار ی اپشتوانه چیه گهی شدن؛ د  ریدستگ سی و آل رویه  ن،ی خب جاست -
 . می ری تو حکمت بگ یفیتخف هی برات   م یبتون دی شا ی کرد یخودت رو معرف نکهیکه به خاطر ا

 ن؟ یبدون د یخوایم   یتکون داد و گفت: چ یسر  نیجاست

 ! زیهاش رو تو هم قفل کرد و گفت: همه چدست  ی احمد

 هاش کرد. با انگشت  یتکون داد و شروع به باز  یسر  نیجاست



 لمس سرنوشت 

 
224 

 

 دادیکه انجام م ییهاو خلف  کردی که م ییهادرباره کار یچیکه آشنا شدم ه روی با ه -
  گفتیچرا م  دمی پرسیم یبا خانواده نامدار آشنا بشم، وقت  دیبهم گفت با  دونستم؛ینم
آرزوم بود به    شدم،ی باال برسونه... منم قانع م ی هامنو به درجه  تونهینخبه است م  دیوح
 خودم افتخار کنم. بهبرسم که  ییجا

و  هاش راشک  زشیر  ی جلو خواستی انگار م د،یبه صورتش کش یکرد و دست یتلخ ی خنده 
 .رهیبگ

برم اونجا؛ ازش  عیآدرس فرستاد و گفت سر هی بود،   ی، عصببرام زنگ زد رو یروز ه هی -
بودم،   ده یسوله بود! ترس هیراه افتادم سمت آدرس،   عیپدرم بود... سر  ی جا  بردم،ی حساب م

 خواسته بود!  رو ی رفتم چون ه یول

دادم  امیبراش پ ستادم،یا یآهن یافتاده ادامه داد: پشت در بزرگ  نییو با سر پا دیکش یآه
. باورم  روی ه شیکرد تا پ میینفر راهنما هیگذشت که در باز شد و  ی اقهیچند دق دم؛یکه رس

جلوش افتاده بودن و اون با   یهمون آدمه! دو تا آدم با سر و صورت خون نیا  شدینم
کلت   هیبه سمتم قدم برداشت و  یمن عصب ندیبا د داد؛یلب فحش م ری ز یه تیعصبان
 رنگ رو پرت کرد سمتم.  یمشک

 ؟ یشناختینگاهش کرد و گفت: اون آدما رو م ی احمد

 .دمشونیدی بار بود م نیلب گفت: اول ریتکون داد و ز یسر  نیجاست

 تکون داد و گفت: خب ادامه بده.  یسر  ی احمد

قرمز شده بود،   تیهاش رو گره کرد تو هم و ادامه داد: صورتش از عصباندست  نیجاست
اون کلت تموم تنم   دنیدست نگرفته بودم از د ی تفنگ اسباب باز یکه تو عمرم حت  یمن
 . دمیدیم یبار اونقدر عصبان نیاول ی رو برا  روی. هدی لرزیم

 ؟ یمتفکر گفت: مجبورت کرد اون دو نفر رو بکش ی احمد
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  م،یکرد با تنها نقطه ضعف زندگ  دمی تکون داد و گفت: تهد دیی به نشونه تا یسر  نیجاست
که   کنهیم  ینکنم، کار گهیکه م یمون هستن و اگر کارخونه  ی االن دو نفر جلو نیگفت هم 

از دست   ی بار تو عمرم برا نیاول ی ... برادمی خودش، خودشو بکشه! ترس ی هابا دست  یمر
 . دمیترس امه دادن تنها فرد خانواد 

من با کشتن اونا هر روز   یگلوله مردن ول  هیکرد و گفت: و کشتم! سخت بود، اونا با  یمکث
 . رمیبم  تونستمیو نم کردمی درد هزار تا ترکش از وجدانمو تحمل م

  با خانواده خوادی م ی دیفهم  یداد و گفت: چجور نیبه دست جاست یآب  وانیل ی احمد
 کنه؟  کارینامدار چ

  رویاومد سراغم، گفت ه س ی آل انی کرد و گفت: دو هفته بعد اون جر ی اسرفه   نیجاست
از  ینیچبعد از هزار جور مقدمه   رویبودم، همراهش رفتم. ه دهیباهام کار داره... ترس 

 اش گفت. نقشه

حرف بزنم!   تونستمینم یاول شوک بودم، حت  قهیکرد و ادامه داد: ده دق یتلخ ی خنده 
رو که پرت کرد   یعکس مر  یول ن،یاری سرشون ب ییبل  نیهمچ زارمیگفتم نم ستم، یگفتم ن

 قاتل! هیدست دادم باهاش و شدم   د؛ی که زده بودم از مغزم پر ییجلوم تک تک حرفا

نامدار رو   دی چرا قصد ترور وح اش؟ه یکرد و گفت: خب؟ بق نیبه جاست ینگاه ی احمد
 د؟ ی سرش رو هم ترور کردچرا هم  د؟یکرد

 شد. رهیخ زینفس خورد و تو سکوت به م کیآبشو   وانی ل نیجاست

  نیتونست؟ ا ی! چجورشمی م حسیدارم ب شتریلحظه به لحظه ب  کنمیتارخ حس م -
 !کنمیرو درک نم یرحمی حجم از ب

  چهیباز هی دستش گرفت و گفت: رها آروم باش، اونم   ی بهم کرد و دستمو تو ینگاه تارخ 
 بود.

 شدم. رهیخ  ن یتاسف سرمو تکون دادم و به جاست با
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داده بود، البته کار خلف؛ بهش گفته بود اختراعاتش رو   یکار شنهادی پ دی به وح رویه -
همون اختراع رو بسازن و به مردم  کی و با پولش نمونه ف گهید ی هابفروشه به کشور 

زنش هم   می تصم نیا  ی ام، توتو خونه  برمیقبول نکرد، گفت من حروم نم  دیشن. وحبفرو
داشت خام   گفتی که م ییهاو چرت پرت  رویه ی حرفا با دی داشت چون وح ی ادینقش ز

 از اشتباه درش آورد. نینسر  یول شدیم

نکردن ترورشون   یباهاتون همکار  نکهیبه خاطر ا یعنیتکون داد و گفت:   یسر  ی احمد
 ن؟ یکرد

داشت تو کار ما هم   دیوح نکه یو هم ا  نی لبش و با زبونش تر کرد و گفت: هم ا نیجاست
 ! میشد یورشکسته م  میو داشت شدی نم یداری ما خر کی محصوالت ف کرد،ی م جادیاختلل ا

به    دنیرس ی مدت برا نیا ی نگاه کرد و گفت: تو  ن ی شده به جاست زیر ی هابا چشم  ی احمد
 ! د؟یرو کشت ییچه کسا  گه ینامدار و همسرش، د دیاز وح ریتون به غهدف 

و دوباره   د یبه موهاش کش یدست  ن،یی کرد و سرشو انداخت پا ی به احمد ینگاه نیجاست
 شد.  رهیخ ی احمد  ی هاسرش رو باال آورد و به چشم 

 رابرت هافمن!  -

 بک_لندن«    »فلش

 »رها«  

 بالشت فرستادم و نگاهمو به کتاب جلوم دادم.   ریرو ز  یگوش  عیبابا سر ی صدا دنیشن با

 به در خورد و بابا وارد شد.  ی اضربه 

 ؟یکنیم  کاریرها جان چ -

 بابا جون. خونمیزدم و گفتم: دارم کتاب م ی امسخره  لبخند

 تکون داد.  یزد و سر  ی لبخند
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 رها حواسم بهت هستا.  -

 د و از اتاق خارج شد. تکون دا یزدم و از دور براش بوس فرستادم که سر ی لبخند

 پوف!  -

بابام   دیکردم: رابرت ببخش پی رو دست گرفتم و به صفحه چشم دوختم و تا یگوش  عیسر
 اومد داخل اتاق.  هوی

 گذشت که جواب داد. ی اه یخورد، چند ثان نیس امیمحض ارسال شدن پ به

 پس برنامه امروز رو کنسل نکنم؟  ست،ین یمشکل -

 .امیکردم: نه م پیتا عیسر

رو   هیها شدم و شماره هانوارد تماس  عیکرد و آف شد. سر  یخداحافظ امم یزدن پ نی س بعد
 گرفتم.

 ؟ یی کجا هیهان -

 . دی اش به گوشم رسخسته  ی صدا

 سر قبرم. -

بد   یلیدر ارتباطم و بهش نگفتم خ یکی بکنم؟ بابام بفهمه با  یچه غلط هیگفتم: هان وارناله
 .شهیم

 ؟ ییخدا  هیفازت چ دونمی من نم یستیعاشق طرف که ن ،ی گفت: خب تو خر یحرص

  قیرف توننیباشه؟ نم یعشق و عاشق  دیروابط دختر و پسر فقط با  هیگفتم: هان یعصب
 نه؟  ای  یفهمی! مقمهیرابرت رف هیباشن؟ هان

 . دیمکث صداش به گوشم رس هیگفت و بعد از چند ثان  پوف

 .می گیکه گذشت به عمو م کمی به عمو و خاله نگو،  یزیفعل چ -
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 رون؟ یاز خونه بزنم ب ی ابغض آلود گفتم: االن من به چه بهونه  ی صدا با

 .امیمنم همراهتون م ،یکرد و گفت: بگو با من یمکث

 .یگفتم: عاشقتم هان  یخوشحال با

 رد و گفت: گمشو تا نزدمت.ک  ی اخنده 

 کردم و تماسو قطع کردم.  یخنده خداحافظ با

بلند مامانو صدا زدم که صداش از تو آشپز   ی رفتم و با صدا  رونیاز اتاق ب یخوشحال با
 خونه اومد. 

 شدم.  زونیرفتم تو آشپزخونه و مثل کوآال از مامان آو عیسر

 رون؟ یم ببر هیمامان جونم... بعد از ظهر با هان ،ی مامان -

 د؟ یبهم کرد و با خنده گفت: کجا بر  ی نگاه مامان

 . میبرگرد  میبزن یدور هیبعدم  د، ی خر م یبر  م یخوای گفتم: م  جانیه با

 خب؟  د،ی مواظب باش  یبهم کرد و گفت: باشه ول ی نگاه مامان

 گفتم: عاشقتم، چشم!   جانی ذوق و ه با

 رفتم و به سمت اتاقم پا تند کردم. رون یهم از آشپزخونه ب بعد

دادم که   امیپ هیهان ی برداشتم و برا موی اتاقو بستم و به سمت تخت حجوم بردم، گوش در
 رو به شارژ زدم. یمامانم اجازه داده و گوش

 هام رو بستم.و چشم  دمیتخت دراز کش ی رو

 رابرت تنگ شده بود، چقدر خوب شد!   ی خدا دلم برا ی وا -
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  هیکردم با دقت،   یهام رفتم و سعو سمت کمد لباس   دمیپر  نیی از تخت پا ذوق فراوون با
 لباس خوب انتخاب کنم.

 به رابرت نداشتم.  ی امن اصل حس عاشقانه ه،یها و نظرات هانحرف  برخلف

  دمشی ند م ی بعد از دو سالگ وقتچ یرهام رو که ه  ی رابرت داره جا کردمی واقعا حس م من
 بود. یداشتنبود که واقعا دوست  یو برادر و همراه قیرف هی! رابرت برام مثل کنهیبرام پر م

  جهینت نی به ا  یهام رو آماده کردم و به ساعت نگاه کردم، با حساب انگشتلباس  جانیه با
 ساعت فرصت دارم. کی که  دمیرس

 من گشنمه.  یبلند گفتم: مانس ی راحت به سمت آشپزخونه رفتم و با صدا الیخ با

 . ننیرو بچ زیم گمیبلند گفت: نهار حاضره، االن م ی هم مثل من با صدا نماما

 به در زدم.  ی اام تقهو با انگشت اشاره  ستادمی رو دوباره باال رفتم و دم اتاق بابا ا  هاپله

 .دیی بفرما -

 در داخل بردم. ی لبخند در رو باز کردم و سرمو از ال با

 . می نهار بخور می خوای م دی اریب فی ام، تشرپر مشغله  ی بابا -

 . دی خند صدای تکون داد و ب یسر بابا

 .کارم یچشم دختر ب -

  یو در رو بستم و دوباره به سمت آشپزخونه حجوم بردم؛ صندل دمیخند  ی بلند  ی صدا با
 ضرب گرفتم.  زیهام رو مو روش نشستم و با انگشت  دمی رو عقب کش یچوب

 ؟ یرها مامان خوب -

 باال آوردم و نگاهم و به مامان دوختم.  سرمو

 مگه؟   شد یآره خوبم، چ -
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 چرا؟  ینشست و گفت: تو فکر رومروبه

 نبرم.  ایببرم   نی ماش کنمیبابا دارم فکر م یچیزدم و گفتم: ه ی لبخند

ببر که رفت و آمد   نیو گفت: اگه بابات اجازه داد ماش برنج رو سمتم هل داد سی د مامان
 برات راحت باشه.

 بابا از پشت سرم اومد.  ی صدا

 اجازه بده؟  وی چ دی بابا با -

 خوشگلش رو ببره.  نیدخترش ماش نکهیگفتم: ا  ی الحن بچگونه  با

نشست و گفت: دختر خوشگلش اگر قول بده مواظب باشه و  زیبا خنده پشت م  بابا
 .دهی کنه، باباش اجازه م یدرست رانندگ 

 . دهی دست راستمو باال بردم و گفتم: قول م جانیه با

 .زمی با خنده گفت: ببر عز بابا

 شروع به خوردن غذام کردم.  یخوشحال با

 *** 

 ؟ یاسترس دارم، بابا بفهمه چ هیهان -

 .فهمهینم ی قبرستون چیاز ه ی ند  یو سوت  ی دهنتو ببند یگفت: وقت یب با اخم و عص هیهان

 . ری امو بگپاچه ایپاهامو باال آوردم و گفتم: ب متعجب

 گفت: گمشو بابا. رلبیز

 هام گرفتم.آوردم و سرم رو با دست   نییپا  پامو
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استرس   هیکه با حرف هان ارمیکردم به ترسم غلبه کنم و آرامشم رو به دست ب یسع
 همه وجودم و گرفت.  یناکوحشت

 شه؟ یم یبفهمه چ نی رها، جاست گمیم -

وسط، نترس بابا  نیا  یشدم که گفت: هو... چته غش نکن رهیبهش خ  زدهوحشت 
 . خورتتینم

 .شمی بفهمه که بدبخت م ن یقرار گذشتم، جاست رونیکردم ب یناله گفتم: عجب غلط با

 بفهمه.  ستینترس، اونم قرار ن یشیبا خنده گفت: نم هیهان

 رابرت با سرعت از جا بلند شدم. ی بزنم که با صدا یحرف خواستم

 سلم. -

 بهش دادم و با ذوق به سمتش رفتم.  نگاهمو

 ! قیرابرت، دلم برات تنگ شده بود رف -

  فهممیتازه م  میذاشتی کاش زودتر قرار م طور،نی لبخند دستمو گرفت و گفت: منم هم با
 م برات تنگ شده بود. چقدر دل

 رو نشون دادم. هیبرگشتم و با دستم هان هیزدم و به سمت هان ی لبخند

 .یمن از کودک  قیرف نیتری میصم اسهی هان شونیرابرت ا  -

 . هیدراز کرد و گفت: واو، خوشبختم هان هیبا لبخند دستشو سمت هان رابرت

 رابرت!  طورن یهم دستشو گرفت و محترمانه گفت: منم هم هیهان

 *** 

 »حال«   
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 »رها«  

 !شنومی دارم اشتباه م کردمیهام شک کردم! حس مگوش  به

 گفت؟  یوحشت سمت تارخ برگشتم و گفتم: چ با

گفت   یچ  یعوض نیخنده و گفتم: تارخ ا ریبلند زدم ز ی نگران نگاهم کرد که با صدا تارخ 
 نکن جواب منو بده!  االن؟ تارخ نگاه

گفتم:   ادی مشتم رو به شکمش زدم و با فر  یشد که عصب  رهی سکوت و با وحشت بهم خ تو
 گفت االن؟ تارخ حرف بزن!  ی چ یعوض نیتارخ ا

 بلند شدم.  یصندل ی زدم و از رو هیگر   ری ز ی بلند ی خنده با صدا وسط

برداشتم که پاهام  قدم رو نیدوم  ره،یم یاهیهام ساولو برداشتم که حس کردم چشم  قدم
 افتادم. نیزم ی هام بسته و با زانو روشل شد و چشم 

 رابرت رو کشت! نی جاست -

 گرفت.  امویدن یاهیهام بسته شد و سرو گفتم و چشم  امجمله

 *** 

 »تارخ«  

 وحشت به سمت رها رفتم و تکونش دادم.  با

  ن،یو جاست  ی به احمد توجهی هات رو باز کن!بچشم  زمیرها عز  هو؟ ی  ی شدیرها؟ رها چ -
 زدم.  رونی ب یاز کلنتر عیتند و سر ی هادستم بلند کردم و با قدم  ی رها رو رو

 گذاشتم.  ن ی با آرنجم باز کردم و رها رو پشت ماش نو یزحمت در ماش به

 رفتم.   مارستانیب نی ترک یشدم و به سمت نزد   نیسوار ماش  عیسر
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  ر یشدم، در پشت رو باز کردم و دست راستمو ز  اده یو پ دمیرو کش یوحشت ترمز دست  با
درش   ن یسرش گذاشتم و از ماش ریجلو و دست چپمو ز  دمشیزانوش گذاشتم و کش

 آوردم.

 ؟ ی شنویصدامو م زم؟یرها عز  -

 باال رفتم.  مارستانی ب ی ورود ی هابا وحشت از پله اومد،یازش نم ییصدا چیه

که دو تا پرستار به سمتم    دمیچرخیدور خودم م خودیو سردرگم بودم که ب جی گ نقدریا
 برانکارد گذاشتن.  ی اومدن و رها رو رو

 شد.  هوشیو ب  دیبد شن زیچ هی به پرستار گفتم:   رو

 .دی گیم  یچ شمی گفت: متوجه نم یس ی با تعجب نگاهم کرد و به انگل پرستاره

  یسیو به انگل میشونیبه پ دمی مشتمو کوب زدم،یحرف م یدت به فارستمام م  دمیفهم تازه
 و از هوش رفت.  دی خبر بد شن هیگفتم:  

هاش رها رو  از همکار  یکیها رفت و با کمک  از اتاق  یکی تکون داد و به سمت  ی سر پرستار
 اون اتاق بود گذاشتن. ی که تو یتخت ی رو

 اد؟ یاسترس رو به پرستار گفتم: چرا بهوش نم با

 بهم انداخت و با دستش در رو نشون داد. ینگاه پرستار

 . د ی بمون رونیشما ب -

 ی رفتم و رو رونیکلفه از اتاق ب ارم،یجمله رو گفت که نتونستم نه ب نیا  ی جد نقدریا
 راهرو نشستم. ی تو یصندل

که دور گردنش بود با   یپزشک یفرم و گوش خانم مسن با لباس  هیگذشت که  ی اقه یدق چند
 به سمت اتاق رها رفت.  عیسر ی هاقدم 
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راهرو با وحشت قدم   ی بلند شدم و تو یصندل ی تموم وجودمو گرفته بود، از رو استرس
 و منتظر خارج شدن دکتر از اتاق شدم.  زدمیم

عجله به  منتظر موندم که با باز شدن در و خارج شدن دکتر با ی اقه یدق ستیب  بایتقر
 ه؟ یسمتش رفتم و گفتم: خانم دکتر بهوش اومد؟ مشکلش چ

 برداشت.  نکشویبهم انداخت و ع  ینگاه لکسیر  دکتر

 شده، درسته؟  هوش یب ادیبله، بهوش اومده. مشخصه که از شوک ز -

 نداره؟  یاالن مشکل د،یخبر بد شن  هیرو مشت کردم و گفتم: بله   هامدست 

سپردم روانشناس   ست،یهام انداخت و گفت: هنوز مشخص ن به مشت  ینگاه دکتر
 و وضعشون رو چک کنن. نیا یب مارستانیب

 ؟ یچ  یعنیگفتم:   وارفته

  دیکن یشما سع  ست،یمشخص ن یزی بهم انداخت و با آرامش گفت: هنوز چ ینگاه دکتر
 . دیآرامش خودتونو حفظ کن

 هام دور شد. چشم  ی از جلو عیسر  ی هابا قدم  بعدم

به سمتشون رفتم و گفتم:   عیگذشت که پرستارها از اتاق خارج شدن، سر  ی الحظه  چند
 نمش؟ یبب  تونمیم

  دیتکون داد و گفت: راحت باش یسر یکی به من رفت و اون  توجهی از پرستارها ب یکی
 براش مضره!  جانی فقط ه

 تکون دادم و گفتم: ممنون.  یسر

 و داخل شدم.  دمیکش نیی در رو پا رهیاسترس سمت در رفتم و آروم دستگ با
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نگاه   دنیبه سقف دوخته بود، با ورودم به اتاق صورتش رو سمتم چرخوند، با د هاشوچشم 
 شدم.  اشره یزده خو وحشت   د یلبخند از لبم پر کش شیسرد و تو خال

 شد.   ره یبزنه سرش رو برگردوند و به پنجره خ یحرف نکهیا بدون 

 منو نگاه کن. زم، یرها عز  -

 شهیدوستم بود، دوست که نم نیگفت: رابرت بهتر  یلرزون ی نگاهم کنه با صدا نکهیا بدون 
 ... هیهان یشد، ول هیگفت... رابرت برادرم بود! تو همون قرار اول عاشق هان

 کرد و سرشو تکون داد. ی اخنده 

رابرتو قبول   یکه درخواست دوست یروز رهینم ادمیتا قبولش کنه،   دیطول کش هیهان یول -
اول من    گفتمی شد! همش بهش م م یکرده بود... رابرت انگار رو هوا بود، آخ چقدر حسود

و بغلم   دیخندی اونم م ستم؟یمن مهم ن یکنی ذوق م نقدریبودما، من خواهرتما، چرا ا
 کنم باهاش.  یکه باالخره آشت زدی حرف م نقدریو ا کردیم

  یچند روز شهیزد فکر کردم مثل هم بشیغ یو ادامه داد: وقت دیصورتش کش ی رو دستشو
چند روز شد دو هفته، شد دو ماه، شد   یول ره،یازمون بگ یکارهاش باعث شده نتونه خبر

و  کردیم  هیگر  یلیخ هیازمون خسته شده؛ هان گهی که فکر کردم د ومدیدو سال... اونقدر ن
 با رابرت آشنا بشه!  ه یکه باعث شدم هان  دونستمی موسط من خودمو مقصر  نیا

 و نگاهش و به من داد. دی بغض خند  با

رابطه من با رابرت   شد؟یکشته م دی بود؟ چرا اون با کارهیوسط چ نی چرا تارخ؟ رابرت ا  -
 رو باهاش کرد؟  نکاریچرا ا  ره،ی به هدفشو بگ نی جاست دنیرس ی که عاشقانه نبود که جلو

 شدم.   کیو به تختش نزد  دمیبه صورتم کش یدست

که باعث تک تک   ی! کسنیخوده جاست  یحت ن،ی بود رویه یباز یشما قربان ی رها همه  -
 . زمیعز شهینم  مالی پا چکسیاتفاقات شده قراره مجازات بشه، خون ه نیا
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 ی هاچشم  نیا  شد؛ی م شتریلحظه به لحظه ب  مینگران زد،ی م خی نگاهش انگار تنم  ی سرد با
 بود!   ی اتفاقات بد ی نشونه  روحی سرد و ب

رابرت   شن،یهاشون بابا و مامان من زنده نمهمدست  نویو جاست رویبا مجازات شدن ه  -
با مجازات شدن اونا   یزیچ چ یه گرده،یشاد و قشنگ من برنم   یزندگ  گرده، ی برنم
 ! گردهی برنم

 دستم گرفتم.  ی نشستم و دستشو تو یصندل  ی تخت رو کنار

 من مطمئنم!  ی ایبر ب نامیاز پس ا یتونی م ، یهست  ی قو یلیرها تو خ -

 وقته تموم شده!   یلیزد و گفت: اون رها خ ی پوزخند

باعث شد سکوت کنم و به   گهیدکتر د  هیدر و وارد شدن   ی بگم که صدا یز یچ خواستم
 سمت دکتر رفتم. 

 د؟ یهست ضی همراه مر -

 . دی داشته باش ف یتشر  رونی دادم که گفت: ب تکون  یسر

 .دمیکش رون ی ب بمیاز ج مویرفتم و گوش رونیمحکم از اتاق ب ی هابا قدم  یحرف چیه بدون 

از داستان رابرت   ییبو هیرها نخواد که هان دی و تارا بگم، شا هیبه هان  ی زینداشتم چ قصد
 طاها رو گرفتم؛ بوق دوم نخورده جواب داد. ی شدم و شماره   نیببره. وارد مخاطب

 جانم داداش.  -

 ؟ ییضرب گرفتم و گفتم: کجا  نی نوک کفشم رو زم با

 گفت: سرکار. ی اده ی کرده و با لحن ترس یمکث

 سرکار کجاست؟   نیآها اونوقت ا  -

 . ویمکث گفت: استود  بدون 
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 !یتونی منو نم یخر کن یبتون ویهر ک   ،ییگفتم: با زبون خوش بگو کجا  یعصب

 و گفت: خونه دوست دخترم. دی کش یپوف

 !؟یکنیم یگشاد شده گفتم: چه غلط  ی هاچشم  با

... آخه آدم خونه دوست  ایزنی م شی تارخ داداش توام ش کنم،یگفت: آپولو هوا م کلفه
 کنه؟ ی م کاری دخترش چ

االن تن لشتو جمع کن برو خونه   ن یهم تی تربیو گفتم: ب دمی به صورتم کش  یدست یحرص
 ات گوشته!بزرگه  کهی به قرآن برگردم کارها عقب افتاده باشه ت و،یبعدم برو استود 

  رلبیگذاشتم و ز بمیو تو ج  یتماسو قطع کردم و با حرص گوش یبدون خداحافظ بعدم
 نثارش کردم. یفحش

 .ستادمیبه سمت دکتر رفتم و جلوش ا  عیدر اتاق سر ی صدا دنیشن با

 دکتر؟  هیمشکلش چ -

 ینجوریکه ا زه یبرات عز   یلی خ یام انداخت و گفت: انگارزدهبه صورت وحشت  ینگاه
 براش.  ینگران

 حاد! یتکون دادم که گفت: افسردگ  یسر وارفته

از ما بر   یکار نجایبه روانپزشک مراجعه کنه ا دیصورتش شدم که ادامه داد: با  رهیخ مات
 !رسهیم  یها به خودکش  یافسردگ  نجوری... چون اصوال ا دیفقط زودتر اقدام کن اد،ینم

 شه؟ یمرخص م یگرفتم تا تعادلمو حفظ کنم و گفتم: ک  واری به د دستمو 

 .ادیپرستار ب گمی سرمش تموم شده، م -

تو راهرو نشستم و   ی هایبه نشونه تشکر تکون دادم و ازش فاصله گرفتم، رو صندل یسر
 هام گرفتم.سرمو با دست 
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 حاد...  یحاد... افسردگ  یحاد... افسردگ  یافسردگ  -

کردم آرامش خودمو به   یو سع  دمیبه سر و صورتم کش یدست دم،ی اومدن پرستار از جا پر با
 درباره اوضاعش بفهمه!  یزی چ ذاشتمیم  دی نبا ارم؛یدست ب

 .امیبمون تا ب ،یحسابدار رمیخندون وارد اتاق شدم و گفتم: من م ی هالب با

 رفتم. یبه سمت حسابدار عیسر ی هاتکون داد و با قدم  یسر

بود به اتاق    دنی به دو هیکه شب ییهارو گرفتم و با قدم  صی حساب کردم و برگه ترخ عیسر
 رها برگشتم. 

کردم و به سمتش رفتم؛    هامو آرومتخت نشسته بود قدم ی رو جونیکه ب دنشید با
 بازوشو گرفتم و آروم بلندش کردم.

 ؟ یبهتر -

 ؟ ی نگفت یزیبه دخترا که چ  با،یتکون داد و گفت: تقر  یسر

  ی از ماجرا بفهمه، برا یزیچ هیهان  ی به نشونه نه تکون دادم و گفتم: حدس زدم نخوا یسر
 نگفتم.  نیهم

 . دیو گفت: تارخ ببخش  دیکش یقینفس عم می که خارج شد  مارستانی ب طیمح از

 به سمتش برگشتم و گفتم: چرا؟  متعجب

تو   فهی کارها وظ نیاز ا چکدومیمنتظر نگاهش کردم که گفت: ه م،ی ستاد ی ا نیماش کنار
که   دی... ببخشیکشی ها رو برام مزحمت  نیا یدار  یچشم داشت چیبدون ه  یول ست، ین
 برات دردسر درست کردم.  نقدریا

 .ی حرفو زد نی بار آخرت بود ا کردم و گفتم: رها  یاخم

 حرفا!  نینشنوم از ا گه ی د ن،یرو براش باز کردم و گفتم: بش در
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  نیزد و نشست، در رو بستم و خودمم سوار شدم و با روشن کردن ماش یکم جون لبخند
 سمت هتل راه افتادم.

 بخوره.  مو یاالن سرش با رهام گرمه، دوست ندارم غصه قد  هیهان -

 گفتم: با رهام؟   متعجب

 دونهیفکر کنم فقط خواجه حافظ نم  ینفهمه، ول یکس خوادیو گفت: آره مثل م  دیخند
 با هم رابطه دارن. نایا

 به نظرم. ستیاالن موقعش ن یبفهمه، ول دی روز با هیو گفتم: درسته که   دمیخند

رو  ی برد، لبخند محو  نیتکون داد و دستشو به سمت ضبط ماش  د یی به نشونه تا یسر
 از آهنگ دل بکنه! تونستی نم وقتچیهام جا خوش کرد... هلب

دکتر تو سرم   ی دوباره حرفا کرد،یزمزمه م رلبی داد و همراه با آهنگ ز  رونیو به ب نگاهش
 مرور شد که باعث شد لبخند از لبم پر بکشه.

 تر بود! اونجا کنترلش راحت م،ی گشتیبرم رانیزودتر به ا د یم، با بهش کرد  ینگاه ینگران با

و  هیکرده بود که روز دادگاه هان دیافتادم، تاک ی احمد  امیپ ادیسرمو تکون دادم که  کلفه
 رها حتما حضور داشته باشن. 

 هتل شدم.  نگیکردم و وارد پارک  ی نثار احمد یفحش یعصب

 کمکت کنم.  امی ب سای پارک کردم و رو به رها گفتم: وا یشگ ی هم ی جا نویماش

 خودم. تونمی م خواد،ی به سمتم برگردوند و گفت: نم سرشو

 ؟ یگفتم: مطمئن  نگران

 شدم و به سمتش رفتم.  ادهیپ نیپشت بندش از ماش عیشد، سر ادهیتکون داد و پ یسر

 من خوبم!  -
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 ! نی قط نگرانم هممن ف ،یکه خوب دونمی زدم و گفتم: م ی امسخره  لبخند

 . می تکون داد و با هم به سمت آسانسور رفت یسر

 فرو بردم. بمیهام و تو جطبقه مورد نظر و زدم و دست  دکمه

 بره و بعد پشت سرش راه افتادم. رونیتا اول رها ب  ستادمیآسانسور ا  ستادنیا با

 نگران نگاهمون کرد.  هیضربه به در، در اتاق به شدت باز شد و هان نیزدن اول با

 ؟ی دادیم  کیپشت در کش -

 داخل و پشت بندش منم رفتم تو.  دیدست رها رو کش مضطرب

 ده؟ ی چرا رنگت پر شد؟یرها چ -

تموم نشده بود که تارا خواست با سواالش رها رو به رگبار ببنده که   هیسواالت هان هنوز
 ساکت!  قهیدق هیم: عه داد زد یعصب

  هی دیصبر کن می ای چند بار بگم ما م  د؟یانگاهم کردن که گفتم: مگه بچه   دهیترس هیو هان تارا
 م؟ یکنی م فیشد مو به مو براتون تعر  یبعد هر چ م یتازه کن ینفس

 . دیانداخت و تارا گفت: ببخش نییسرشو پا  هیهان

 ؟ یاستراحت کن ی خوای بهشون رفتم و رو به رها گفتم: م ی اغره  چشم

 .شمیبهتر م رم،یدوش بگ هی  رمیتکون داد و گفت: نه م یسر

به سمت حموم رفت، به محض   لشیبه سمت چمدونش رفت و بعد از برداشتن وسا  بعدم
 . ننیو تارا اشاره کردم بش هیآب به هان  ی صدا  دنیشن

 .ارمیپدرتونو در م ن یبد یرها سوت ی لب گفتم: به قرآن جلو ر یآروم و ز   ی صدا با

 شده؟ یگفت: چ  دهی ترس هیهان
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بردمش   ،ی آروم گفتم: رها امروز حالش بد شد تو کلنتر  ی کردم و با همون صدا یمکث
  یزیروانشناس اومد باال سرش و باهاش حرف زد... به خودش چ  هی. اونجا  مارستانیب

 به من گفت. ینگفت، ول

 گفت بهت؟  یزده گفت: چوحشت  تارا

  دیکرده که که با شرفت یپ شی مار یحاد گرفته، اونقدر ب یو کلفه گفتم: رها افسردگ  یعصب
روانپزشک، گفت... گفت... گفت هر   ش یپ مشیزودتر ببر دی دارو مصرف کنه؛ دکتره گفت با

 کنه! یلحظه ممکنه خودکش

از قبل به عمق   شتر یو صورت شوکه تارا باعث شد هر لحظه ب هیزده هانوحشت   نیه ی صدا
 ببرم. یفاجعه پ

تو دادگاه   دی گفت حتما تو و رها با ی گفتم: احمد هیو رو به هان دمیبه صورتم کش یدست
  هیحرف زدن با  نکهیا کی... لیبه چند دل شهیتر درمان مراحت  رانی به نظرم رها تو ا د،یباش

رها خاطراتش تو لندنه، سه   ی افسردگ  لیاز دال یک ی  نکهیدو اراحت تره،  یلیهم زبون خ
درمانش   ی برا رانیا  دهی که نشون م گهید لیاش کنارشن و چند تا دلخانواده  رانیتو ا نکهیا

 بهتره! 

 م؟ یگردی برم یبا بغض گفت: ک  هیهان

  تی بل گهیدو شب د ی برا اس،گه ی تو هم گره کردم و گفتم: دادگاه دو روز د هامودست 
 . رمیگیم

 م؟ ی همون شب دادگاه برگرد یعنینگاهم کرد و گفت:  تارا

 ی هابا حالت  عیبه دخترا زدم که سر ی اآب اشاره   ی تکون دادم که با قطع شدن صدا یسر
 یاز اتاق خارج شدم و با کارتشدن و منم با تکون دادن دستم   هاشون ی مشغول گوش ی عاد

 که دستم بود در اتاق خودمو باز کردم و وارد شدم. 
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اتاق رفتم و   ی تو کی کوچ خچالیکاناپه انداختمش، به سمت  ی از تنم درآوردم و رو کتمو
 .دمینفس آبو سر کش کی و   دمی کش رونی از توش ب ویآب معدن یبطر

تخت انداختم   ی پرت کردم و خودمو رو ی ارو گوشه  یخال یاز خوردن آب، بطر بعد
 رنگمو باز کردم. یمشک راهنیپ ی هابه سقف دکمه  ره یهمونجور خ

 کنه.  دای ها رو برام پروانپزشک  نی از بهتر یکیبه طاها بسپرم  دیبا  -

 کردم و دوباره گفتم: حتما زن باشه! یمکث

 ؟ مرد ایکردم و متعجب با خودم زمزمه کردم: به من چه زن باشه  یمکث

 نداره. یتره وگرنه به من ربطجواب خودمو دادم: خب رها با زن راحت  لکس ی ر دوباره

 . دمیو به پهلو چرخ دمیکش ی با خودم پوف بلند  یر یدرگ  نیاز ا یعصب

 چرا خوب شدن رها مهمه!  ست یاالن فقط مهم خوب شدن رهاست و اصل هم مهم ن -

اسم مامان   دنی برداشتم؛ با د مویکلفه از جا بلند شدم و گوش م،ی زنگ گوش ی صدا با
 هام شد و تماسو وصل کردم.مهمون لب  ی لبخند

 جانم مامانم.  -

 لبخندشو حس کنم.  تونستمی م دهیند

 سلم گل پسرم، حال شما؟  -

 ذره شده ننه خوشگلم. هیتر شد و گفتم: قربونت برم دلم برات  پهن لبخندم

 اد؟ یمن از کلمه ننه بدم م  ی دیهنوز نفهم یسن دار  ریاندازه خر پ که یگفت: مرت یحرص

 و گفتم: قربون حرص خوردنت بشم، چه خبر از شوهرت؟  دمی بلند خند  ی صدا با

 اشه، باباته تارخ بابات! شوهرت انگار پدر خونده  گهیم  یجور هیگفت:   یهمون لحن حرص  با



 لمس سرنوشت 

 
243 

 

 .کنمی صداش م ینجوریا کنهی کردم و گفتم: جون تو خودش حال م ی بلند ی خنده 

 تارخ... گمی رو ولش م نایگفت: درد پسره پررو، حاال ا دنمیاز خند یعصب

 قطع کردم و گفتم: جونم.  حرفشو

 داره مگه نه؟  ادی خوشگل موشگل ز ی مکث گفت: لندن دخترا یکم با

 ؟ یگفتم: خب که چ یجمع شد و حرص لبخندم

گفت: خاک تو سرت، اندازه طاهام عرضه   یبگم که حرص خوامیم یچ  دی از لحنم فهم انگار
 .یندار

 .ستمیاون شاخ شمشاد ن هیکردم و گفتم: برو از خدات باشه شب ی اخنده 

 گه؟ ینثار دوتامون کرد و گفت: تارخ حواست به تارا هست د  یلب فحش ریز

 جمع. التیگفتم: آره قربونت برم، خ مطمئن

 یل ی خ شیبچه تو زندگ   نیمادر، ا   رها رو داشته باش ی گفت: تارخ هوا  یلحن نگران با
 .دهیکش یسخت

 . میگردی روزا برم نیتکون دادم و گفتم: حواسم هست مادرم، انشااهلل هم یسر  محزون

 .دی گفت: شکر خدا، مواظب خودتون باش  یخوشحال با

 تماسو قطع کردم.  ، یمختصر  یگفتم و بعد از خداحافظ یچشم رلبیز

شدم که   رهی به سقف خ نقدریا  دم،یتخت دراز کش رو کاناپه انداختم و دوباره رو وی گوش
 هام بسته شد و خوابم برد. چشم  یاز خستگ یک  دمینفهم

 *** 

 »رها«   
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  هاشون ی گوش ی و تارا که هر کدوم سرشون تو هیبه هان توجهی اومدم و ب رونی حموم ب از
 بود به سمت چمدونم رفتم. 

 تارخ کجاست؟  -

راحت   ی به حرف اومد و گفت: رفت اتاق خودش که از حموم اومد هیزودتر از هان تارا
 .یباش

 هام شدم. لباس  دنیتکون دادم و مشغول پوش یسر

کاناپه تک   ی رو حوصلهیسرم بستم و گذاشتم تا خشک بشه، ب ی ام باالبا حوله موهامو
 شدم. رهیو تارا نشستم و بهشون خ هیهان ی رونفره روبه 

 د؟یکنی م  کاریچ -

 ! نستایمزمان گفتن: اه هردو

 د؟ یکنیمشتاق نگاه م  نقدریهست اون تو که ا یتکون دادم و گفتم: حاال چ  ی سر متاسف 

 روز! ی بهم کرد و گفت: انواع خبرها ینگاه هیهان

 هامو بستم. دادم و چشم  هیمبل تک ینثارش کردم و سرمو به پشت یاسکل رلبیز

 شه؟ یبرگذار م یبسته گفتم: تارخ نگفت دادگاه چه روز  ی هاچشم  با

 است. گهیگفت: چرا اتفاقا، گفت دو روز د  عیسر هیهان

 اعدامه!  روی و ه  نیبرو برگرد حکم جاست یو گفتم: ب  دمی کش یپوف رلبیز

 ن؟ یخبر دار یاز مر یگفت: راست  کدفعهی کرد و  نینثار جاست یفحش  رلبیز تارا

  رلبیزل زدم که ز هیشده به هان شادیهام نشستم و با چشم سر جا  خی که زد س یحرف با
 ! میگفت: به فنا رفت
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رو گرفتم. کم کم داشتم از جواب   یمر ی برداشتم و شماره  زیم ی از رو  مو یگوش  عیسر
 . دی چیکه صداش تو گوشم پ شدمی م دیدادنش ناام

 من!  شیپ یاومد خداحافظ  شت،ی پ ادیب نکهیقبل ا  -

 ...! یکه گفت وارفتم و گفتم: مر ی اجمله  با

 بدتر بود. هیکرد که از صد تا گر  ی اخنده 

  نیفرد ا  نیترگناه ی و ب نی تربلکه مظلوم  یستی تو نه تنها مقصر ن ست، یرها گناه تو ن -
 ! بخشمیمن تا آخر عمرم خودمو نم ی... ولی اقصه

 ! یستیتو مقصر ن یو گفتم: مر دمیبه صورتم کش یدست

  شدیمجبور نم  نیرا... چرا اتفاقا من مقصرم، چون اگه من نبودم جاستبغض گفت: چ  با
  هیترم چون تو بده! رها من االن از تو بدبخت  هایکار فیکث نی حفاظت از من تن به ا ی برا

 از دست بدم. گهیقراره دو روز د موی من تنها کس زندگ  یول ،یدار  قیرف یخانواده و کل

بودنش دست خودم نبود گفتم: مطمئن باش اگه دست من بود، به   تفاوت یکه ب یلحن با
 ! ستی دست من ن یچیه یول گذشتم،ی م  نیخاطر تو هم که شده از جاست

 !دونمی رها، م دونمی گفت: م هیگر  با

 برم، فعل. دی با ستیرها من حالم خوب ن دی بگم که گفت: ببخش یز یچ خواستم

 قطع کرد. ویبزنم گوش  یبزاره حرف  نکهیهم بدون ا  بعد

  رانیا ادیباهامون ب  تونهیگفتم: اگه بخواد م هیپرت کردم و رو به هان زی م ی رو وی گوش کلفه
 حس نکنه. وییکه تنها

  ترسمیوابسته بود؛ م   نیبه جاست یتکون داد و گفت: نگرانشم، از بچگ ینگران سر هیهان
 !ارهیسر خودش ب ییبل 
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شده دور سرم به سمت تخت رفتم، پتو رو    دهیچیپ ی تکون دادم و با همون حوله  یسر
 هامو بستم. و چشم   دمیسرم کش ی رو

 .نی کن دارمیبود ب یکار خوابم، ی م کمیمن   -

 برم. یقیاتاق باعث شده به خواب عم قیو سکوت عم ومدیازشون ن یی صدا

 *** 

 .دمیبه موهام کش  یطرب دستتر کردم و مض ک ی رنگمو به هم نزد  یکت مشک ی هالبه

 ؟ یرها خوب -

 تارخ!  مونی بده تا نکشت یتکون دادم و گفتم: آره خوبم، حواستو به رانندگ  ی حرص سر با

  یحرف چی که بدون ه دی تو صورتم د یچ دونمینگاهم کرد که نم میاز لحن عصب متعجب
 شد.  ره یدوباره به جاده خ

 مثل ممکنه اعدام نشن؟  گمیم -

 . ری نگاهم کنه گفت: خ نکهیبدون ا تارخ 

موهام بردم و خواستم بکشمش که   ی از قبل دستم و ال تریتارخ عصب ع یجواب تند و سر  با
 هامو گرفت. دست تارخ محکم دست 

 کردم.  ضیمستف بامیز ی هاو خاندانشون رو با فحش  س یو آل روی ه رلبیز

و تارا و بعد هم   هیشدم، بعد از من هان ادهیباز کردم و پ  به ضرب در رو  دنی محض رس به
 شدن.  اده یپ ن یتارخ از ماش

شدم که  رهی هامون خبه سمتم اومد و دستم و تو دستش گرفت، متعجب به دست  تارخ 
 .افتمی هام باعث شد دنبالش راه بدست  دنی اجازه فکر کردن بهم نداد و با کش
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  یصندل ه ی  ی که با فاصله از ما رو یمر دنی با د م،ی ها بوددر اتاق منتظر اومدن متهم  پشت
 ...یهام حلقه زد و گفتم: مرتک و تنها نشسته بود، اشک تو چشم 

تکون داد و با   یسر هیاشاره زد. هان هیبرم سمتش که تارخ جلومو گرفت و به هان خواستم
بلند   ی خودش و تو بغلش انداخت و با صدا هیهان دنیبا د  یلرزون به سمت مر ی هاقدم 

 کرد.  هیشروع به گر 

 . اومدنیام فرود مگونه  ی هام رودادم و اشک  هیستون پشت سرم تک به

 هق کم جون من.و هق یبلند مر ی هاه یگر ی سالن پر شده بود از صدا کل

هام براش باز  که دست  دیاومد با سرعت به سمتم دو رونیب هیمن از بغل هان دنیبا د  یمر
  هیبلند گر ی ام گذاشت و با صداشونه  ی کردم و خودشو تو بغلم انداخت، سرش رو رو

 .کردیم

  زیهمه چ هاش ی با همه گندکار نی... جاستگهیندارم د چکسویمن ه شم،ی رها من تنها م -
 من بود! 

 ...شکستمی و تو خودم م شد یاز قبل، قلبم خورد م شتر یهر لحظه ب زدی که م ییحرفا  با

 یباشم؟ تنها کس نیمثل جاست تونمی از جونش محافظت کنم؟ چرا نم تونمی رها چرا نم -
 بود! نیکه منو واقعا دوستم داشت جاست

 داد.  هیاومد و کنارم به ستون تک رون ی از بغلم ب هیگر  با

 ی ره ینگاه خ دنی با د  م،یزدیزار م  ینجوریا که می امون از حکم دادگاه خبر داشتهمه  انگار
 به سمت مخالفم برگشتم. زشیهق رو هق هیهان

که دستبند قفلشون کرده بود، پاهام   ییهاکه با اون لباس زشت و دست  نیجاست دنید با
 .نیشل شد و افتادم رو زم

 بازوم. ری جلوم زانو زد و دست انداخت ز عیسر  تارخ 
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 هو؟ ی شدیچ زمیرها عز  ؟یرها خوب -

 که توش شربت بود رو به سمتم گرفت.  یبطر عیسر  تارا

 .زمیبخور عز  نو یرها ا  افته،یفشارش ب زدمی حدس م -

  رهیهنوزم خ هیرو خوردم و به کمک تارا و تارخ بلند شدم، هان یاون بطر ی از محتوا یکم
 .کردینگاه م نیبه جاست

بعد از کشته شدن مامان   یخبر داشتم... حت نیتاش به جاساز حس خواهرانه  دونستم،یم
بارها   موند؛ی نم شدیکه ازش بد گفته م یباز هم تو جمع ن،یو بابام به دست جاست

نه   یکه تک فرزند بود و از بچگ  هیهان ی ... براکنهینگاه م نویکه عکساش با جاست دمش ید
 بود. ترک یهم بهش نزد یاز برادر خون ن یجاست یداشت نه برادر یخواهر

به سمتش رفت و خودشو تو بغل    هیو با گر اوردیبهش نگاه کرد که طاقت ن ره یخ اونقدر
انداخت و محکم   هیاش رو دور هانبسته  ی هابا بغض دست   نیانداخت، جاست نیجاست

 بغلش کرد. 

اشک   یبود و حت رهی خ نیزده به جاستوحشت  ی هابا چشم  رهیها فقط خمرده  نیع یمر
 .ختیری م نمه

با اشک و   نی شدت گرفت، جاست اشه یزمزمه کرد که گر یزیچ هیگوش هان  ریز  نیجاست
 . دیلپش رو کش ما یو مثل قد   د یخنده سرشو بوس

هاش دوباره  چشم  دنیاومد که چشمش به من خورد، با د رونی از آغوشش ب هیهان
 کردن و صورتمو با دستم پوشوندم.  دای صورتم راه پ ی هام رواشک 

 گفت: برو باهاش حرف بزن.  رگوشمیدستم و گرفت و ز تارخ 

لرزون به  ی هابهش انداختم، با قدم یصورتم برداشتم و با اشک نگاه ی از رو دستمو 
 .ستادمیسمتش رفتم و جلوش ا
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 ! ییای چشم در شهی دلم برات تنگ م -

  نیاونهمه اشک زدم و گفتم: جاست نیب ی لبخند  شد،ی م شتریلحظه به لحظه ب هاماشک 
 نشه. ینجوریا  شدیکاش م

 دوست دارم.  یلیرها من خ ره، ید گهی کرد و گفت: د یتلخ ی خنده 

 نرو. سیآل  کیگفتم: نزد  هیخنده و گر با

 . میکرد دنی اشک شروع به خند نیب دوتامون 

 نداره، لطفا مواظبش باش! چکسو یه ی مر -

 !افتهی براش ب یاتفاق ذارمیما رو داره، نم یتکون دادم و گفتم: مر یسر

 .یزد و پر بغض گفت: مرس ی لبخند

 تکون دادم و به سمت تارخ برگشتم. یسر

 . می رو هم آوردن و همه وارد جلسه دادگاه شد س ی و آل  رویگذشت که ه ی اقه یدق چند

 ییهاز یهم چ ی و احمد کردیبود که با دقت داشت پرونده رو مطالعه م  یمرد مسن یقاض
 . دادی م حیرو براش توض

 شروع شد.  یگذشت که جلسه به طور رسم ی اقه یدق چند

به من کرد و آروم گفت:   ینگاه ی احمد ،یقاض اریاز خوندن کامل پرونده توسط دست بعد
 بده. حیمو به مو توض

 ؟یاز خودت دار یسالواتور، دفاع رو یه گفت: یتکون دادم که قاض یسر

مطالب گفته شده تهمت به موکل من   یتمام  یقاض  ی بلند شد و گفت: آقا روی ه لیوک 
 هست! 
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  ی مدرک  ده،یشواهد و مدارک خلف حرف شما و نشون م  یزد و گفت: تمام ی پوزخند یقاض
 د؟ یاثبات حرفتون دار ی برا

 ساکت شد.  نیجاست ی بزنه که با صدا یخواست حرف  لش یوک 

... یبودم و حت رویه ی کارها ی محضه! من شاهد همه  تی واقع  نایتک تک ا یقاض ی آقا -
 مشارکت داشتم.  اشونی خودم تو بعض یحت

 ؟ یزدم و فشرد و گفت: رها خوب خیدست   تارخ 

 گفتم: نه!  یحالی ب با

 دوباره بلند شد.  یقاض ی صدا

 نم رها نامدار. داره! خا یشاک هیپرونده  -

 چشم دوختم.  یاز جا بلند شدم و به قاض  ی اشاره احمد با

 .دیرو بگ  تتونی خانم نامدار لطفا علت شکا -

اون پرونده هست، اما به طور   ی مو به مو تو زیبا زبونم تر کردم و گفتم: قطعا همه چ لبمو
مخترع بود و در آخر به   هیچون پدر من  می بود روی دست ه چهیام بازمختصر منو خانواده 

 کشته شد، هم پدرم و هم مادرم!  نیدست جاست

 چشم نگاهم کرد.  ریکرد و از ز یمکث یقاض

 ؟ یعن ی دی دار تی شکا -

 جادیا  یری تغ چی م هحک ی نداشتن من تو ا یداشتن  تی زدم و گفتم: شکا ی پوزخند
 درسته؟  کنه،ینم

تارخ دست   ی هانشستم و دوباره دست  یصندل ی تکون داد که بدون حرف رو  یسر  یقاض
 سردمو گرفت.
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 . ستیبه معطل کردن ن یازینداره پس ن یخصوص یها شاکپرونده  هیخب بق -

هل   ارشیدستش رو به سمت دست ری کرد و پرونده ز ادداشتیبرگش   ی رو  یزیخودکار چ  با
 داد. 

 ی هابرجسته، قتل انسان  ی هات یسالواتور به جرم ترور شخص رو یاسپراوس و ه نی جاست -
 ! شودیشان صادر م بدن انسان... حکم اعدام  قی مواد مخدر از طر عی و توز دی تول گناه، یب

داشت،  ن یحس چیبود که ه یگودال تو خال ه یهام چشم  زنه،یقلبم نم کردمیم حس
 . کردی شدم که با لبخند نگاهم م  رهیخ نیزده به جاست وحشت 

با   یبا پدر و همسر خود و با در نظر گرفتن همکار  یسالواتور به علت همکار س یآل -
 ! شوندی سال حبس محکوم م  ستی به ب سی پل نی مامور

  رهیخ س یپر نور به آل ی هاخوشحال بود که با چشم  سیانگار از زنده موندن آل نیجاست
 شد. 

 بارداره!  س یآل -

از پشت سرم گفت ماتم برد، تو افکار خودم غرق بودم که با  یکه مر ی اجمله  دنیشن با
سطل   نیبه دهنم با سرعت از دادگاه خارج شدم و با سرعت به سمت اول  یزیحجوم چ

 زباله رفتم.

 تارخ افتادم.  ی هادست  ی رو حالیعق زدم که ب اونقدر

 آروم باش!   ستین یزیرها چ ؟ ی خدا، رها خوب ای -

 هی کردم؛ی م  تیشکا   دیمنه، من مقصرم... من نبا ری: تقصدمینال یفی ضع ی با صدا رلبیز
 شد... من مقصرم... من!   پدر یبچه ب

به دستم داد و گفت: بخور   یآب  وانی نشوندم، ل  یصندل ی کمکم کرد بلند بشم و رو تارخ 
 . افتادیم  سیپل ریگ یروز  هیباند باالخره  نی! استیتو ن ریتقص نایآروم باش رها ا   نو،یا
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 منه!  ری بغض گفتم: تقص با

رو دستبند زده بردن و پشت سرش   رویبگه در دادگاه باز شد و ه یزی تارخ چ  نکهیاز ا قبل
رفتم و گفتم:   نی به سمت جاست عیسر  ی هااومدن. با قدم  رونیسرباز همراهش ب  نویجاست
تو رو خدا ببخش من   دیبچه! من مقصرم... ببخش ن،ی جاست یمن شد... بچه داشت ریتقص

 باعث شدم. 

چنگ   راهنشویشد، پ  شتریشدت اشکام ب شیی هویکه با حرکت   زدمیحرف م هیبا گر داشتم
 زدم و محکم بغلش کردم.

 !ی... تو جون منیمن، قول بده مواظب خودت باش ی ایچشم در -

و   شدمیازش متنفر م ی اشده بودم... لحظه یهق ازش جدا شدم، انگار دچار دوگانگهق با
  شی آت یاش و مردلم با فکر کردن به بچه  ی ازودتر قصاص بشه و لحظه خواستمی از خدا م

 .شدمی م  مونیو از کارم پش  گرفتیم

داشت   هیدر آروم کردن هان یبه اطراف کردم؛ تارا سع یتارخ به خودم اومدم، نگاه ی صدا با
 .دکرینگاه م  نیرفتن جاست ری بود و به مس ستادهیجنازه ا  هی نیکنار در دادگاه ع یو مر

 ؟ یرها خوب -

  ییایچشم در یکس گهینبود، د گهی رفته بود، د  ن یتارخ به خودم اومدم، جاست ی صدا با
 !زدی صدام نم

 ! شدی تر مگفتنش تو مغزم اکو شد، قلبم لحظه به لحظه فشرده  یی ا یچشم در ی صدا

نشد... من  مالیبسته شد... خون مادر و پدرم پا   نیبه اسم جاست ی شد! دفتر فرد تموم
 ! خوردمی مردنش غصه م ی قاتل پدر و مادرم، برا ی داشتم برا

 ! شمیزودتر، دارم خفه م می تارخ کردم و گفتم: بر ی هابه چشم  ینگاه

 نگاهش کردم. ره یخورد و خ  یبه تارا کرد... نگاهم به مر ی اتکون داد و اشاره  یسر تارخ 
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 رفتم.  یو به سمت مر دمیکش رون یتارخ ب و از دست  دستم

 ! می بر  -

 .رمینگاهم کرد و گفت: من خودم م  حسیب

 ! مینگاهش کردم و گفتم: بر  آروم

 .دمیدنبال خودم کش جونشوی اجازه حرف زدن بدم بهش بدن ب  نکهیهم بدون ا  بعد

 . میسوار شدم و بعد از چند لحظه باالخره حرکت کرد جونی ب م،یرفت  نی سمت ماش به

 گرفتم.  تی امشب بل ی برا -

 کجا؟!  ت ی گفتم: بل  متعجب

 !ران ی هاش گرفت و گفت: ابا دندون  لبشو

 م؟ ی گفتم: قراره برگرد زدهوحشت 

 . میهم ندار اتیچرند نی و از ا  امیچرخوند و گفت: آره، نم فرمونو

 . رانیا ادیهم باهامون م  یگفت: مر هیزدم که هان نم یبه س یرو قلبم گذاشتم و چنگ دستمو 

 .امیگفت: نم یتموم نشده بود که مر اشجمله

 ! رانیا ی ایباهامون م کار؟یچ نجایا  یگفت: تک و تنها بمون یعصب هیهان

 مملکت خودمه! نجایالاقل ا کار؟ ی چ بیتو کشور غر امیگفت: ب هی از هان تری عصب یمر

  ینگران یبمون  نجایا ؟یکنیکردم و گفتم: چرا لج م یدست ش یبگه که پ یز یخواست چ هیهان
 ! می بر ایکنم... جون رها ب یزندگ  زارهینم
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صبح قراره    نیهق گفت: جاستزد و با هق  هیگر   ریبلند ز ی بود که با صدا یمنتظر تلنگر انگار
و   چکسیه گهیجز همد  ن یدفن بشه رها، منو جاست بانهیبرادرم غر خوامی ! نمرهیبم

 خاک باشم!  ریز زارنشی دارن م یالاقل وقت ... می نداشت

 هم فشار دادم.  ی هامو محکم روبه پام زدم و پلک  یمشت یعصب

 ؟ی ا یم م،یاگه فردا بر  -

 ممکنه طول بکشه. زاشیو ی نگاهم کرد و آروم گفت: کارها یچشم  ریز تارخ 

 .امیزود ب یلیخ دمی بهت قول م یهق گفت: نه ولبا همون هق  یمر

 لرزون گفت: قول؟  ییبا صدا هیهان

 گرفته گفت: قول!  ی با اشک و صدا  یمر

 قبل رفتن برم خونمون. خوامی و رو به تارخ گفتم: م دمیبه صورتم کش دستمو 

 . می ری حتما م زم،ی عز میر یتکون داد و گفت: م یسر تارخ 

 هان یو رفت و آمد ماش هاابونیچسبوندم و به خ  نیسرد ماش شهیکرده سرمو به ش بغض
 شم دوختم. چ

مون حرکت  اش به سمت خونه خونه  کینزد ی هااز پارک  یکیکنار  یکردن مر  ادهیاز پ بعد
 ور بودن. انگار همه تو افکارشون غوطه  زد،ی نم یحرف چکسی ه ری . تو مسمیکرد

  ادهیپ  نی سرمو باال آوردم و به در خونه چشم دوختم. آروم از ماش ی ترمز دست ی صدا با
 تنها باشم. خوامیگفتم: بمون، م  ادیکه قصد داشت دنبالم ب هیشدم و رو به هان

 شد.  امره ی و با اشک خ  نیحالمو درک کرد که بدون حرف نشست تو ماش انگار

 تو دستم در و باز کردم و وارد خونه شدم. دیکل با

 لرزون به سمت خونه رفتم.  ی هاخوردم و با قدم  یمحکم بسته شدن در تکون  ی صدا با
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ام، با هام با خانواده بلند خنده  ی به اطراف انداختم، صدا یو نگاه ستادمیها اپله  ی جلو
 همه گوشمو پر کرد.  ،یبا مر ن،یجاست

 ه بودم! نبود... انگار ِسر شد یاشک چ ینبود، ه یبغض چیدفعه اول ورودم به خونه ه برعکس 

 بازش کردم و وارد خونه شدم. دی رو با کل ی ها باال رفتم، در ورودپله از

 .شدی غبار آلود خونه منعکس م ی فضا  ی بود که تو  ییهام تنها صداکفش ی پاشنه  ی صدا

که  یخونه رو مرور کردم، مبل ی هاقسمت  ی شلوار گذاشتم و با نگاه همه  بیتو ج دستامو 
شطرنج به بابا بود و    یشاهد باختن من تو باز شهیکه هم یزیبابا بود؛ م یشگیهم ی جا

 از ته دل مامان!  ی هاخنده 

خوشمزه   ی غذاها  ی وارد آشپزخونه شدم، انگار بو دی لرزی از قبل م شتریکه حاال ب ییهاقدم  با
  سه ی اون روزا ی . دلم هوادمی گرد و خاک گرفته کش زی به م یدست د،یچ یپ می نیب ریمامان ز 

که  ییباعث بهم خوردنش بشه رو کرده بود، همون روزا  تونستینم یز یچ چیکه ه ی انفره 
 ! گذروندمیهفته رو با ذوق و شوق اون روز م ی همه

به طبقه باال   ینگاه ستادمیها اپله  ی گرد کردم و از آشپزخونه خارج شدم، جلو عقب
 بار...  نیآخر ی گفتم: برا  رلبیتکون دادم و ز یانداختم، سر

که  یاتاق، اتاق نیاول ی مرمر باال رفتم و جلو ی هاخاک گرفته از پله  ی هابه نرده  توجهیب
 . ستادمی اونجا گذرونده بودم ا مویو نوجوون یتموم بچگ

 .دمیکش نیی رو پا  رهیلرزون دستگ ی هاو با دست  دمیکش یقیعم نفس

حرکت در و هل دادم که پخش   کی زنگ زده در رو اعصابم بود، با   ی لوالها ری ج ریج ی صدا
 . وفتمیشدن گرد و غبار باعث شد به سرفه ب

 کردم و قدم اول و گذاشتم.  واریبند د  دستمو 
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 ی رنگم حاال چنان گرد و غبار گرفته بود و سوراخ شده بود که انگار از خونه یصورت تخت
 . کردیم  ییبزرگ روش خودنما ی هاکه حاال ترک  ی انه یو آ شمی زآرایارواح اومده، م

مهربونش داره   یسه ساله که ماَنس ی نگاه کردم، انگار داشتم رها زمیزدم و م هیتک وارید به
 . دمیدیرو م خونهی مو براش شعر  بافهیموهاشو م

 جالب بود!  یلیاز اشک و بغض نبود... خ یبود که هنوزم خبر جالب

 خوشحال!  ی تکون دادم و گفتم: خداحافظ، خاطرات رها یسر

 اومدم و بدون تعلل به سمت اتاق مامان و بابا رفتم.  رونیاتاق ب از

 . دیچی مامان تو گوشم پ یالیخ ی به در زدم و صدا ی ااول تقه شهیهم ادی به

 بفرما رها جانم.  -

عطر مامان و بابا هنوزم تو اتاق   ی و وارد اتاق شدم، انگار بو دمیکش نییرو پا رهیدستگ
 پخش بود. 

مکرر   ی که بابا با عشق مامانو درآغوش گرفته بود و با اصرارها  ی ابه عکس دونفره  ینگاه
 تختش گذاشته بود کردم. ی رومن، مامان اونو روبه 

 معرفتا؟ یب  گذرهیمن خوش م یب ایزدم و گفتم: اون دن ی لبخند

رو به عکس دوباره لب   رهیاش نشستم و با نگاه ختخت، لبه ی به گرد و خاک رو توجهیب
 باز کردم.

نامدار؟ دخترتو تک و تنها ول   ی آقا  یرسم مردونگ نهیا  م؟یمگه قرار نبود همه جا با هم بر  -
  ییبود مامانم، تو که بدون من جا  دی عشق و حال؟ نچ نچ... از تو بع یبا زنت بر یکن
 آخه!  یرفتینم

  نیا ی هوا دی آقا وح ران،یبرگردم ا خوامی م رم،یتکون دادم و گفتم: دارم م  یلبخند سر با
درسته که شما رو تو   زارم،ی... ببخش تنهاتون مرهی گی کشور سمه، سم! نفسو از دخترت م
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  نجا یا کنمی من حس م د،یاخونه  ن یشما هنوزم تو ا دونمی من که م ی دفن کردن ول رانیا
 من!  ی هابرم... خداحافظ قهرمان دی با یبودنتونو، ول

مکث از خونه  ی ارفتم و بدون ذره  نیی ها پااز پله عیسر  ی هاتخت بلند شدم و با قدم  از
 خارج شدم. 

 پرت کردم و محکم در رو بستم.  رون ی ب و خودمو از خونه دمی دو یبه سمت در خروج عیسر

رفتم و خودمو پرت کردم داخلش و با   نی ها به سمت ماشبچه  رهیخ ی هابه نگاه  توجهیب
 دور شو!  نجاینفس نفس گفتم: فقط زودتر از ا

 از خونه دور شد.  ی ادیاستارت زد و با سرعت ز عیکه سر دیتو صورتم د  یچ دونمینم

  رونیتارخ از فکر ب ی با صدا م، ی د یه متوجه نشدم به هتل رستو افکارم غرق بودم ک  نقدریا
 اومدم. 

 بزارم خونه و برگردم. نو یماش رمی من م د،یجمع کن لتونویوسا -

 خونه رو دستش دادم و گفتم: ممنون. دیحرف کل بدون 

 هام محو شد.چشم  ی کردنمون از جلو ادهیتکون داد و بعد از پ یسر

به محض وارد شدن به اتاق خودمو    م،ی و با آسانسور به اتاقمون رفت م یهتل شد  یالب وارد
 چمدونم... هیتخت انداختم و گفتم: هان ی رو

 .کنمیقطع کرد و گفت: من جمعش م  حرفمو

 هام رو بستم. زمزمه کردم و چشم  یممنون رلبیز

در از جا بلند شدم و به سمت در رفتم، در رو باز کردم   ی چقدر گذشت که با صدا دونمینم
 . میا یو رو به تارخ گفتم: االن م

 . میسمت دخترا رفتم و گفتم: بر  دوباره
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 . میهامون سوار آسانسور شد تکون دادن و هر کدوم با گرفتن چمدون  یسر

  هیتسو   ی رفتن و منو تارخ برا یو تارا به سمت خروج هیهان ،ی آسانسور تو الب  ستادنیا با
 . میحساب به سمت هتلدار رفت

 .می و به سمت دخترا رفت میزد  رونی مدت از هتل ب ن ی اتاق و پول ا دیدادن کل ل یاز تحو بعد

 .رمیبگ نیماش رمیمن م -

  رانیاز برگشت به ا  یگفتم: چه حس  لکسیتارخ تکون دادم و رو به دخترا ر ی برا یسر
 د؟ یدار

 .دنیبا هم گفتن: حس ر ییدوتا

 !نایشد  ادبی گشاد شده نگاهشون کردم و گفتم: ب ی هاچشم  با

ها رو چمدون  یبگن که با اومدن تارخ بحثمون نصفه موند، راننده تاکس  یزیچ خواستن 
 صندوق جا داد و به سمت فرودگاه حرکت کرد.  ی تو

 *** 

به ساعتم که  ینگاه م،ی فرودگاه رفت یهامون به سمت خروجگرفتن چمدون  ل یاز تحو بعد
 خونه ما.  د یایو تارا گفتم: ب هیانداختم و رو به هان دادیچهار صبح رو نشون م

 منتظرن. نایبهم کرد و گفت: دستت درد نکنه، مامانم ا ینگاه تارا

 . ایکردم و گفتم: تو ب هیتکون دادم و رومو طرف هان یسر

امشب فردا   رمیمامان تنگ شده، م ی دلم برا ی بهم کرد و گفت: دوست دارم ول ینگاه
 .امیصبح م

  یچجور  دونمیتارخ، واقعا نم ی دیزحمت کش یل یتکون دادم و رو به تارخ گفتم: خ یسر
 ازت تشکر کنم.
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 خودم خواستم.   ست،یبه تشکر ن ازیزد و گفت: ن ی لبخند

که تارخ گرفته بود رفتم   ینیو تارا به سمت ماش هی تکون دادم و بعد از بغل کردن هان یسر
 صندوق سوار شدم.  ی و بعد از گذاشتن چمدون تو

  ی شلوغ و هوا ی هاابون یخ  ی هم زبون، برا ی آدما ی شهر تنگ شده بود، برا نی ا ی برا دلم
 اش... آلوده  شهیهم

درآوردم و به سمت راننده گرفتم که  بمیپولو از ج دم،ی بعد به خونه رس قهیچهل دق  بایتقر
 گفت: اون آقا حساب کردن خانم. 

  یدر رو باز کردم و ب دمی زدم و بعد از گرفتن چمدونم به سمت در خونه رفتم، با کل ی لبخند
 سر و صدا بستمش. 

حالت ممکن خودمو به اتاقم رسوندم   نی تر صدایآهسته وارد خونه شدم و تو ب  ی هاقدم  با
 م. و در اتاقو بست

 به اتاقم نگاه کردم.  یدادم و با دلتنگ رونی با شدت ب نفسمو

 دلم تنگ شده بود خب. -

هام به تختم پناه بردم و فکر کردم  اتاق گذاشتم و بعد از عوض کردن لباس  ی گوشه  چمدونو
 خواب آروم به من حروم شده بود! هیانگار  یبعد از سالها انگار قراره آروم بخوابم، ول

و    شدیم داری پد یآلود مرو صورت اشک   نیام صورت پر لبخند جاستبسته ی هاپلک  پشت
 . گرفتیلحظه خواب رو ازم م هی

هام اصابت  غرق بودم که نور آفتاب از پنجره اتاق به چشم  الیچقدر تو فکر و خ دونمینم
 کرد.

ز  اتاقم شدم، دوش آب گرم رو با ی حمام تو سیو خسته از جا بلند شدم و وارد سرو کلفه
 هامو بستم. دوش نشستم و چشم  ریهام زکردم و بدون در آوردن لباس 
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هام رو درآوردم، به سمت شامپوها رفتم که  دوش موندم و بعد لباس  ریز ی الحظه  چند
اون   الیخیکردم و بعد از برداشتن شامپو ب یخورد؛ مکث غیرنگ ت یآب ی چشمم به بسته 

 دوش رفتم.  ریبسته دوباره ز 

به  یزدم، نگاه رونیو از حمام ب دمیچیساعته حوله رو دور خودم پ  می دوش ن هیاز   بعد
  دیالبته بع شن،یم داریب گهید  کمی گفتم: االن ساعت نه، پس  رلبی ساعت انداختم و ز

 باشه.  داری مامان االن ب ستین

 با تمسخر زمزمه کردم: مامان... هه! رلب ی کردم و ز یمکث

تکون   ی سر  یشد، حرص یا زدنشون تو ذهنم تداع صد  ینجوریا ی رهام برا ی هاالتماس 
 .دمی هام رو پوشدادم و لباس 

نشستم و با حوله موهامو خشک کردم و بعد از زدن روغن مخصوصش،   ز یم پشت
 رنگ بستمش.  یآب  رهی به موهام زدم و با گ ی اشونه 

آلود و با سر و وضع  باز شد و رهام خواب  هوایبودم که در ب  شمی زآرایمرتب کردن م مشغول
 وارد اتاق شد. شونیپر

 در داره! نجا یا -

 و دوباره نگاهش و به من داد.  دیهاش کشبه چشم  یدست

 داداشم؟  ی رهام جان الل شد  -

مطمئن بشه   خواستی به سمتم برگشت، انگار م یرو کرد بهم و دوباره بعد از مکث  پشتش
 . ستمین ایرو

 بابا منم، ره...... گهیبسه د  -

 و به آغوشش پرتاب شدم.  دیام کامل نشده بود که با شدت دستمو کشجمله  هنوز

 .دی کمرمو فشار داد و سرمو بوس محکم
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 دلم برات تنگ شده بود کوچولو!  -

به آخ پر دردش گفتم: کوچولو عمته، من بزرگ   توجهی به شکمش زدم و ب یمشت یحرص
 شدم. 

 گفت: عمه ندارم.  طنتیش با

  ی بزنم که با صدا یاومدم، خواستم حرف رونینثارش کردم و از آغوشش ب  یکوفت رلبیز
 از کار افتاده. میی شنوا کردمی شدم، حس م رهیخ ی مامان با دهن باز به ورود غیج

 خودمونه.  ی رها ، ی دیدم گوش من؟ کر شدم بابا حاال انگار جن د یزنیمادر من چرا داد م  -

 گفتم: سلم.  کردی نگاهش م رهیسرد که خ ی هاو چشم  یلحن معمول با

ذره شده بود   هیمادر؟ دلم برات   یخوب زدلم،یاومد و گفت: سلم عز ترک ی ذوق نزد با
 دخترکم. 

 تکون دادم و گفتم: ممنون.  یسر تفاوتیب

  ن ییعقب رفت، سرشو پا یشد که لبخندش جمع شد و قدم ریسردم دلگ ی هااز جواب  انگار
 . دی صبحانه بخور دی ای گفت: بانداخت و  

 بهم انداخت و رو تخت نشست.  یرفت، رهام نگاه رونیتکون دادم که از اتاق ب یسر

 خب چخبرا؟  -

تک   یاعدام شد، مر نیبزار خودم بگم... جاست یبپرس خوادی نم ،یگفتم: بدبخت  حوصلهیب
 خوبه!  یلیو من االن حالم خ رانیا  میو تنها شد، ما هم برگشت

 صبحانه.   رمیکه گفتم: من م کردی ا دهن باز نگاهم مو ب  متعجب

  دنمی رفتم و وارد آشپزخونه شدم، مامان با د رونیبه نگاهش از اتاق ب توجهی ب بعدم
 رو جلوم گذاشت. ییچا  وانیزد و ل ی لبخند
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 بخور مادر، نوش جانت. -

از داخل سبد نون برداشتم و تو   ینون کهی نشستم، ت ی چوب ز یتکون دادم و پشت م یسر
 دهنم گذاشتم. 

 ؟ ی : رها اومدگفتی بابا که با تعجب م  ی صدا با

 هاش گفتم: سلم، بله برگشتم. به چشم  رهیبه عقب برگردوندم و خ سرمو

 . دی لبخند جلو اومد و سرم و بوس با

 باباجان. ی خوش اومد -

 ام رو خوردم.انهصبح هاشی به رهام و مسخره باز توجهیتکون دادم و ب  یسر

 زدم و سمت اتاقم رفتم. رونیتشکر کوتاه از آشپزخونه ب هیبلند شدم و با   زی پشت م از

  امشی شدم و با تعجب به پ هیبرداشتم و وارد صفحه چت هان یپاتخت ی از رو موی گوش
 چشم دوختم. 

گفت بهت بگم امروز    یول ،یخواب باش دی شا زنهیتارخ گفت زنگ نم گمیم ؟ یسلم، خوب -
 .م یسی نوی امتحان ارشد اسم م ی برا می ریم

 یچیحوصله ه د،ی نگه داشتم و گفتم: دور منو خط بکش کروفنیم ی دستمو رو یحرص
 ندارم چه برسه به درس.

 نگفت. یزیچ ی زد و گوش داد، ول ن ی س سمویگذشت که وو  ی اقه یدق چند

 نگفت؟!  یزی فحش بودم، چرا چگفتم: منتظر   رلبی باال انداختم و ز ییابرو  متعجب

زدم و تماسو وصل   ی اسم تارخ لبخند دنی و من با د دی تو دستم لرز یام گوش اتمام جمله  با
 کردم.

 ؟ ی سلم خوب -
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 . دی سرحالش به گوشم رس ی صدا

 ؟ یبه به رها خانم، چخبرا؟ خوب -

 نشستم. کاریواال ب یچی ه ستم،یبد ن ی و گفتم: ا دم یتخت دراز کش رو

 خودش.  ی و بعد هم صدا د یاش به گوشم رسخنده  ی صدا

 اونجام. گهید قهیهم نپرس، من ده دق یز یدنبالت چ امیپس حاضر باش دارم م -

نگاه   یو متعجب به گوش یحرص د، ی چیبوق ممتد تو گوشم پ ی بگم که صدا یز یچ خواستم
 کردم و از جا بلند شدم.

رنگمو   ی انقره  یموهام، مانتو کت و بعد از بستن دمی رنگم و پوش یراسته خاکستر  شلوار
  یرژ آجر حوصلهی رفتم و ب ش یزآرا ی سرم گذاشتم. سمت م ی رو رو یو شال مشک  دمی پوش

و   فیشدم و بعد از برداشتن ک  ی اگه ید  شیآرا ال یخیلبم زدم و ب ی رنگ و برداشتم و رو 
  رمیلم داده بود گفتم: دارم م ونی زی تلو ی رو به رهام که جلو ورفتم  رون ی از اتاق ب می گوش

 کار دارم؛ فعل. رون،یب

 داد.   ونی ز یبرام فرستاد و دوباره نگاهشو به تلو یبوس ی لبخند با

تک   دنیبا د دم،یپوش عیدارم رو در آوردم و سر رنگ و پاشنه یبوت مشک مین ،یجا کفش از
 ونه خارج شدم. دوشم انداختم و با سرعت از خ ی رنگمو رو یزنگ تارخ پالتو بلند و مشک

 عیمحکم و سر  ی هاکردم و با قدم  دونستمی تارخ که اسمشو نم یمشک نی به ماش ینگاه
 رفتم و در جلو رو باز کردم و نشستم. نی به سمت ماش

 سلم. -

 حال شما؟  پ،یبه خانوم خوشتبهم کرد و با لبخند گفت: به  ینگاه

 . ی دیحالمو پرس  شی پ قهیکردم و گفتم: ده دق ی اخنده 
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 م؟ ی ریکجا م  یگیکرد که گفتم: حاال نم ی بلند ی خنده 

 !ریزد و گفت: خ ی لبخند

 نگاه کردم.  رونیبه ب شهی نثارش کردم و از ش  یتیشخصی ب رلبیز

 . می ببر یض یف هی  ستتیل یگذشت که ضبطو روشن کردم و گفتم: بزار از پل ی اقه یدق چند

 . دیچیپ  نی تو ماش عیشا ی اش با صداخنده  ی کرد که صدا ی اخنده 

 نگاهش کردم و گفتم: نه بابا!  جانیه با

 خوره؟ ی تکون داد و گفت: بهم نم یسر

 پخش بشه. انیتوقع داشتم شجر یلیگفتم: خداوک   متعجب

 .پسندمی م شتریسبکو ب  ن یکرد و گفت: نه اتفاقا ا ی بلند ی خنده 

 . میاقه یکردم و گفتم: هم سل ی اخنده 

 دور زد.  دونویباال انداخت و دنده رو عوض کرد و م یی ابرو

 پارک کرد.  نویشد و ماش  یبستلحظه بعد وارد کوچه بن  چند

 شو.   ادهیپ -

 شدم و پشتش راه افتادم.  ادهیپ ن ی به اطراف نگاه کردم و از ماش متعجب

و زنگش رو فشرد که  ستادیدر ا  هی ی و جلو دیکوچه خارج شد و به سمت چپ چرخ از
ها باال رفتم و وارد اتاق شدم که با  بعد در باز شد، پشت سرش وارد شدم و از پله  هیچند ثان

 هام شد. مهمون لب  ی لبخند و یاستود دنید

 دوست دارما!  ا یچ ی دی خوب فهم -

 .گهی د مینیبرگشت و گفت: ما ا  سمتم
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 نشستم. ی ارنگ دونفره  یکردم و با تعارف رو مبل چرم مشک ی اخنده 

تو   ی اقه یدق ستی ب هی  بایتاپش، تقرروم نشست و سرشو کرد تو لپ اومد و روبه  خودشم
 کرد و به سمتم گرفت. نتیرو پر  ی ابرگه نتریسکوت گذشت که با پر

 م: تارخ!و ناله گفت تیمحتواش با عصبان دنی برگه و از دستش گرفتم و با د متعجب

 !شهیم یچ نی درس نخون بب یباال گرفت و گفت: حرف نباشه، جرات دار  دستشو

 داده به تو؟  یپرت کردم و گفتم: اصل اطلعات منو ک  زیم  ی برگه رو رو یحرص

 !هیمکث گفت: هان بدون 

 گفتم: خب اون از کجا... رلبیز

 رهام.  کشمتی: مدمی غر رلبیو ز  دمیکش میشونیبه پ یدست ی زیچ یادآوری با

 .نجایآوردمت ا  گهید زیچ  هی  ی کرد و گفت: خب من برا ی اخنده 

 ؟ ی و به مبل دادم و گفتم: چ امهیتک

 ؟ یی بلند داد زد: طاها کجا ی بهم کرد و با صدا ینگاه

 همسن و سال خودش اومد.  بایتقر  یپسر هی ی صدا

 از جونم؟  ی خوای م یچ ه؟ یها؟ چ -

 اومد.  رونیاش از در بهم در اتاق مقابلم باز شد و کله  بعد

تر و موهاش برعکس تارخ  روشن  یکمی بود فقط  ی اتارخ قهوه  ی هاچشم  نیع هاشچشم 
 بود. ی الخت و قهوه 

 ؟ یی معروف تو ی عه رها -

 صداش دست از کنکاش برداشتم و با لبخند نگاهش کردم. با
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 آره خودمم. -

 من نشست. ی رواومد و کنار تارخ و روبه  رونیبزد و از اتاق  یپهن لبخند

 بودم.  دنتون یمشتاق د د،ی خوش اومد یلیخ -

 لبخند گفتم: ممنون. با

رو مطرح   یموضوع هی  خواستیگفت: طاها مشتاق بود چون م ی ابا لبخند مسخره  تارخ 
 کنه، مگه نه طاها؟ 

 .زیبگم... چ یزی بهش کرد و گفت: عه من؟ قرار بود چ یمضطرب نگاه  طاها

 بود اون... آها! زیبه حرف اومد: آره آره قرار بود بگم که... که... چ عیتارخ سر ی چشم غره  با

ازتون  خواستمیو متعجب نگاهش کردم که گفت: م دی هام پرداد بلندش شونه  با
 .دیدرخواست کنم که با ما کار کن

به بعدش رو تارخ   نجایبه تارخ انداخت و گفت: با عرض معذرت از ا یحرص  یهم نگاه بعد
 کار دارم.  ی اقه یچند دق هیجان خدمتتون مگن من 

 و دوباره به اتاق رفت.  دی فشنگ از جا پر  نیهم ع بعد

 یکردم و رو به تارخ گفتم: چ  ی او با دهن باز به در نگاه کردم و تک خنده   متعجب
 گفت؟ یم

کار بده نگاه   شنهادیسرش بهش گفتم پ ریو گفت: خ دی به سرش کش یدست یحرص تارخ 
 ! شهینم یچیبشر ه ن یگفت، ا یچجور

 زدم و گفتم: البد سرش گرمه.  یکردم و چشمک ی اخنده 

 کرد و گفت: صد در صد!  ی بلند ی خنده 

 شد و گفت: خب نظرت؟   ی جد هوی
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 چرخوندم و گفتم: درباره؟  هاموچشم 

 !یگفت: همکار رو تو هم گره کرد و   دستاش

 ندارم.  طشویمن اصل شرا یزدم و گفتم: ممنون، ول ی لبخند

  نیبرات ا خوامی م یندار طی چون شرا قایهام گفت: دقتو چشم  رهیداد و خ  هیمبل تک به
 کنم. جادی ا طویشرا

حالتو   ین یو کابوس بب یو فکر کن  ینیتو خونه بش نکهینگاهش کردم که ادامه داد: ا یسوال
 . یکه وقت سرخاروندن نداشته باش یمشغولت کنم جور  خوامیم کنه،ی بهتر نم

 ؟ ی زنیحرف م ی جد یکردم و گفتم: دار ی اخنده  متعجب

 کنم؟ ی م ینگاهم کرد و گفت: به نظرت دارم شوخ ی جد

ها فقط درس تا غروب، غروب تا  به نشونه نه تکون دادم که گفت: صبح   یدهن باز سر با
 ما و نصف هفته هم با شهاب... ویهفته استود شب هم نصف  

جمعه ها غروب   ،یاعتراض کنم که دستشو باال گرفت و گفت: حق اعتراض ندار خواستم
 . یکنی شروع م رید یچون دار یدرس صبح رو دار یاستراحته ول

 ! تونمی گفتم: تارخ من نم یعصب

داره خودمو   یبه تو چه ربط ی با جمله  دیحرف نگاهم کرد و من تو ذهنم چرخ بدون 
 ! یلعنت گرفت،ی وسط بود که جلومو م  نیا  یزیچ هیخلص کنم، اما انگار 

 االن؟  ی دی چرا جوابمو نم -

 . یداره رو بهم بگ یبه تو چه ربط ی نشست و گفت: چون منتظرم اون جمله  نهیبه س دست

 بلد بود؟!  یخونگشاد شد و با وحشت نگاهش کردم، ذهن  یبه آن هامچشم 

 بگم.  نویا خواستم ی... من نمیمن... من نم  ؟ی چ -
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  هیمن از قبل قرارداد رو آماده کردم فقط  ،یتکون داد و گفت: پس حق اعتراض ندار یسر
 گذاشتم.  یرو خال یر یبگ  میتصم دیکه تو با ییهاقسمت 

 . تونمینم ینعی... خوامی گفتم: تارخ من نم یعصب

گفت: پدرت   ی لحن شماتت کننده و جد هیهامو با  شد رو مبل و زل زد تو چشم  زیخ مین
  دنی د خواستنی که اونا م یزی کرده، تنها چ ل یانسان تحص هینخبه بود و مادرت  هی

  یزیدختر افسرده که هر چ هی  یشیم یاالن تو دار یتو بود، ول تی و موفق  یخوشبخت
 بکن!  یکه دوست دار  یخواستن... حاال هر کاریکه پدر و مادرش ازش م  یهست جز اون

 هم از جاش بلند شد و به سمت آبدارخونه رفت. بعد

برخلف  شدمی م  یکینابود شدم، افسرده؟ من افسرده بودم؟ من داشتم  کردمیم حس
روم باز شد و طاها  هام گرفتم که در اتاق روبه دست  نیخواسته پدر و مادرم؟ صورتمو ب

 شد.  لیکنارم نشست و سمتم متما  لکسی ر یلی اومد؛ خ رونیب

 حرفاش حق بود؟  -

 نگاهش کنم گفتم: من افسرده شدم؟  نکهیا بدون 

 .زدیم اد یبودنش و فر  لکسیاما صداش ر  دم،یدی صورتشو نم حالت

  ؟یخوریگوشه غصه افسرده بودنتو م  هی ینیشیم  ؟ی شیتر مافسرده   شه؟یم یچ  یباش -
 ی برا خورهی و غصه م کشهیمواد م نهیشیم ادشیترک کردن اعت  ی معتاد که به جا هی هیشب
 ! کارش درسته؟ ادشیاعت

 سمتش گردوندم و گفتم: نه... سرمو

! بر فرض که حق با تارخ  ی خودت جواب خودتو داد  ن یرو هوا زد و گفت: آها بب یبشکن
 حالت بمونه؟  نیتو هم ایوضع    نیدرست بشه ا  یکن یقراره کار ،ی شباشه و افسرده با 

 نشستم و گفتم: درستش کنم. صاف
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زنگ بزنم   هیباال انداخت و گفت: پس درستش کن، منم برم   ییجا بلند شد و ابرو  از
جنتلمن تو   هی  نیکه نرم سر قرار؛ جونه تو حال ندارم برم ع چونمی دوست دخترمو بپ

 . نمیرستوران بش

 زد و وارد اتاقش شد.  یکردم که با خنده چشمک ی اه خند

 گذشت که صداش اومد: مغزتو خورد؟  ی اقه یدق چند

 شدم.  ره یسمتش برگردوندم و به صورت مهربونش خ سرمو

 نه اتفاقا مغزمو شستشو داد! -

 !شهی گفت: واو، فکر کنم داره آدم م  متعجب

 قراردادت حاال؟  نی آخرش نزدم و گفتم: کو ا ی هااز جمله  ینکنم حرف دش ی نا ام نکهیا ی برا

با چند   ی اهیها شد و بعد از چند ثاناز اتاق  یکیزد و از جا بلند شد و وارد  یبرق هاشچشم 
 .هیاوک  نیقرارداد، بخون بب نمیتا برگه برگشت و گفت: ا

 تکون دادم و برگه رو از دستش گرفتم و شروع به خوندن کردم. یسر

 ! ادهیز یلیخ ی شنهادیاوها، دستمزد پ -

 یباال انداخت و گفت: با مداد نوشتم اون قسمتش رو هر چقدر دوست دار ی اشونه 
 . سیبنو

رو   گرفتمی که از شهاب م  ی دستش دستمزد ی تو یتکون دادم و با خودکار مشک یسر
 برگه رو امضا زدم.  رینوشتم و ز 

 برگه کرد و دستش و سمتم دراز کرد.  ر ی ز ییهم امضا  تارخ 

 ! میموفق باش -

 . دوارمی تو دستش گذاشتم و با لبخند گفتم: ام دستامو 
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 برم. گهیقهوه رو به سمتم هل داد که گفتم: دستت درد نکنه، من د وانیل

 کرد و گفت: عه کجا؟  یمصنوع اخم

ر به شهاب بزنم بعدم  س هیهام گفتم: برم شونه  ی رو کردمی م م یکه پالتوم رو تنظ طورهمون 
 .هیهان شیبرم پ

 .رسونمتی م سای تکون داد و گفت: وا یسر

 دارم. ازیقدم بزنم... بهش ن کمی خوامیم  رم،ی جا بلند شدم و گفتم: نه خودم م از

 ؟ ی مواظب خودت هست خب،یلی جمله آخرم قانعش کرد که گفت: خ انگار

 تکون دادم و گفتم: هستم. یسر

ها  کردم و از پله یرفتم و دم در باهاش خداحافظ یر خروجزدم و به سمت د ی لبخند
 رفتم. نییپا

 هیتکون دادم که  یقدم زدن شدم و دست الیخیهوا ب ی ام با حس کردن سردگفته   برخلف
 .ستادیزرد رنگ جلوم ا یتاکس

 دربست؟  -

 تکون داد و گفت: سوار شو دخترم.  یمسن سر رمردیپ

روز   می تا ن یپشت رو باز کردم و نشستم و آدرس خونه عمو رو دادم، مطمئن بودم ا در
 . دارهی شهاب تو خونه هست، البته زنعمو به زور نگهش م

با   شهیبخار ش دنیشدم، با د رهیخ رونیبه ب شهیرو لبم نقش بست و از ش یکمرنگ لبخند
کشم و آخر سر هم با غصه روش هزارتا شکلک ب  هامی مثل بچگ نکهی بدون ا  یلبخند تلخ

 شدم.   رهیخ  هاابون یحرکت همه بخار و پاک کردم و به خ هیکتم تو   نی پاکش کنم، با آست

 .  می دی خانوم رس -
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 رو به سمت راننده گرفتم.   یگرفتم و دو تا ده تومن  ابونیاز خ نگاهمو

 جناب.   دیی بفرما -

 زد و گفت: خدا برکت بده دخترم.  ی لبخند

خونه عمو کردم و دستمو   ییل یو  ی به نما یشدم، نگاه ادهیپ نیاز ماش تکون دادم و یسر
 زنگ فشردم.  ی رو

   ه؟یک  -

 نامدار کار دارم.   ی نشون بدم گفتم: با آقا نیخودمو تو دورب نکهیا بدون 

 . دی چینازک زنعمو تو کوچه خلوت پ ی صدا

 کدوم نامدار خانم؟  -

شهابو   ی اش حساس بود، تک تک دوست دختراخونه  ی رو مردا می از قد دم،ی خند  صدایب
 . پروندیم

 با آقا شهاب.   -

 . ی اکاره یچ نمیتو بب ایگفت: ب یحرص

 تک باز شد.    ی هم در با صدا بعد

 استقبالت. ادیرها االن با چاقو م ی اوه اوه، قبر خودتو کند -

 ی هابستم و با قدم  شدم و با آرامش در و اط یترس و خنده در رو کامل باز کردم و وارد ح با
 به سمت خونه رفتم. عیسر

 . ستادمیباال رفتم و دم در ا ی کوتاه ورود ی تا پله پنج از

 زنعمو معلوم شد. یحرص افهیو شد ق دهیبا شدت کش ره ی در رو باز کنم که دستگ خواستم
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 خنده و محکم بغلش کردم.  ریصورت قرمز از حرصش زدم ز دنید با

 عشقم؟ دلت برا من تنگ نشده؟  یجونم، چطور  م یآخ قربونت برم من شم -

 دهان باز منو از خودش دور کرد و با دستش صورتمو نوازش کرد. با

 ؟ ی رها خودت -

 و گفتم: خوده خودمم. دم ی محکم بوس لپشو

 تموم نشده به آغوشش فرو رفتم و محکم بغلم کرد.  امجمله

  یگیتو؟ نم یی... کجازکمیلم برات تنگ شده بود عزمن، د ی آخ زنعمو فدات بشه رها -
 کنه؟یدق م  نجایزنعموت ا

 شهاب اومد. دهیترس ی بدم که صدا  یجواب خواستم

 حل شد؟   گمیمامان، م  زیچ -

 . ایگفتم: آره حل شد، ب ی بلند ی خنده زدم و با صدا  ری صداش ز  دنیشن با

 گفت: رها... و ستادی ها تو چهارچوب در اصدام مثل برق گرفته  دنیشن با

 .دهیحرص گفتم: کوفت انگار جن د  با

 ...هیکرد و گفت: جن چ ی اخنده 

 قطع کردم و گفتم: فرشته؟   اشوجمله

 .دمی د طانیپوکر شد و گفت: ش صورتش 

پالتوم رو همون دم در انداختم و با   فویبه داخل خونه فرار کرد که ک  میصورت برزخ  دنید با
 .دمی سرعت دنبالش دو

 . ارمیپدرتو درم سا، یوا  یجرات دار -
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و با ذوق به عمو چشم دوختم: اونو   ستادمی ا دی بلند و خندان عمو سع ی صدا دنیشن با
 رها خانم؟  یدار کاریبه من چ یبزن ی خوایم

 زدم و خودمو به آغوش عمو پرتاب کردم. جانیاز ه یغیج

 عشقم؟ دلم برات تنگ شد.  یچطور -

زده از شالم زد و گفت: شکر عمو جان، دل ما هم تنگ شده   رون یب ی موها ی رو ی ابوسه 
 بود.

مظلوم به   ی هاپسر بچه  هی افتاده و شب نییلبخند کنار عمو نشستم که شهاب با سر پا با
کرد   یمنو عمو و با چپ و راست کردن خودش سع نی سمتمون اومد و خودش انداخت ب

 جا بده.  نمونیخودش و ب

 شهاب کمرم برو گمشو!   ی آ ن،ی بش گهیجا د هیپاشو برو  ل یآخ... گور -

 رفت.   گهیمبل د  هیو سمت   دی زنعمو شهاب از جا پر غیج ی صدا با

 ؟ یبرگشت یروم نشست و گفت: چخبرا گلکم؟ ک روبه  زنعمو

 .دمیساعت چهار صبح رس  بایتقر روزی واال، د یچیزدم و گفتم: ه ی لبخند

 .زمی عز ریو گفت: سفر بخ دیبه سرم کش یدست عمو

 م؟ ی دار دی کار جد یعنیزدم که شهاب گفت:  ی لبخند

 طاها تو گوشم زنگ خورد. ی هازدم که حرف  ی لبخند

 ! میآره دار -

 هاشو بهم زد و گفت: جون بابا! دست  زدهجان یه

 تکون دادم و مشغول صحبت با زنعمو شدم.  ی سر متاسف 
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تاسف،   ت یکردن با عمو و در نها ی خوش طعم زنعمو و شطرنج باز  یی از خوردن چا بعد
 رفتم.  ابون یبه سمت سر خ یآروم ی هازدم و با قدم  رونی باختن بهش از خونه عمو ب

به حجم   توجهی ب دم،یکش رونیب فم یاز ک  ویکردم و گوش رتک یپالتومو بهم نزد ی هالبه
رو گرفتم، طبق   هیها شدم و شماره هانمختلف وارد تماس  ی هاشن یکی از اپل ادیز ی هاامیپ

 جواب داد.  دهیمعمول بوق اول به دوم نرس

 ؟ ییکجا  هیالو هان -

 دهن پر گفت: خونه.  با

 چندش.گفتم: صد هزار بار گفتم با دهن پر حرف نزن  یحرص

 مزاحم. یدار کاریحاال چ خبی لیحرصم و درآورد گفت: خ شتریکه ب یخنده و لحن با

 اونجا.  امیتن لشتو جمع کن دارم م ،یندار اقتینثار روحش کردم و گفتم: ل یلب عوض ریز

 زودتر منتظرم. ای گفت: عه؟ ب جانیخنده و ه با

 تماسو قطع کرد.  یهم بدون خداحافظ بعد

زرد رنگ دستمو باال   یتاکس دنی تکون دادم، با د یگذاشتم و با تاسف سر  فمیو تو ک   یگوش
 .ستادی دو قدم جلوتر از من ا یآوردم و تاکس

 به سمتش رفتم و سوار شدم.  یآروم ی هاقدم  با

 نداره؟  یدربست که مشکل  -

 .ادهیز اشهیو دور دستش چرخوند و گفت: نه فقط ما  شی زدی دستمال  راننده

 .ستین یرو پاهام قفل کردم و گفتم: مشکل دستمو 

 دوختم.  ابونیاز دادن آدرس طبق معمول نگاهمو به خ بعد
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تو لندن    وقتچ یبه اطراف انداختم، ه یاومدم و نگاه رونیداد راننده از فکر ب ی صدا با
 دعواها بود.  نیتا دلت بخواد از ا رانیتو ا یبودم ول دهی رو ند ی اصحنه  نیهمچ

بشه و ته دعوا  یابونیخ ی بزاره تا باعث بحث و دعوا رپای راننده قانونو ز هی د یاصل با  چرا
 جونشو از دست داده.  یکی ا ی هیزخم ی کی ا یهم 

درآوردم و به سمت راننده   یتراول پنجاه تومن  هیپولم   فیتکون دادم و از ک  ی سر متاسف 
 گرفتم.

 خدمت شما جناب. -

 فت وفت: خدا برکت بده. برگرده پولو ازم گر  نکهیا بدون 

 شدم.  ادهی پ نیاز ماش یعمو مجتب ی در خونه ی جلو نیماش ستادنیتکون دادم و با ا یسر

زنگ فشار دادم و با نگاه کردن به اطراف گفتم: دلم   ی لبخند سمت در رفتم و دستمو رو با
 کوچه.  نی تنگ شده بود برا ا

 کوچه دلش برات تنگ نشده بود. یول -

گفتم: باز کن درو کم چرت   فونیاومدم و رو به آ رون یاز حس ب هیهان ی مسخره   ی صدا با
 بگو. 

 بزرگ و پر از درخت خونه شدم. اط یباز شد و وارد ح یکی ت ی با صدا در

خاله   لبخند بزرگ دنی ها باال رفتم و با داز پله  عیتند و سر  ی هانگاه به اطراف با قدم  بدون 
 کردمیحس م  دم،یبا سرعت خودمو تو آغوشش انداختم و عطر تنش رو بو کش هیمرض

 که با مامانم داشت بود. یای به خاطر ارتباط قو دی شا  ده؛ی مامانمو م ی بو هیخاله مرض

 اومدم و گفتم: دلم برات تنگ شده بود خاله جونم.  رونیلبخند از آغوشش ب با

 ؟ ی نگاهم کرد و گفت: خوب یدلتنگ با
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 . ستمیتکون دادم و گفتم: بد ن ی سر  یلبخند تلخ با

 تکون داد و به داخل خونه هلم داد. یسر

 .ششی باالست برو پ امهیهان اد؛ی م عیسر یینجایبفهمه ا  رونی رفته ب  یبرو داخل، مجتب -

بزار به کارش برسه، من فعل   ایاز تنم درآوردم و رو به خاله گفتم: نه به عمو زنگ نزن پالتومو
 مزاحمتون هستم.

 نشنوما! گهید ،ی اخونه ن یا ی تو بچه  هیگفت: مزاحم چ یزد و با اخم مصنوع ی لبخند

 .هیهان شیزدم و گفتم: چشم، با اجازه من برم پ ی لبخند

رفتم و بدون در زدن  هیدور شدم و به سمت اتاق هان تکون داد و با لبخند ازش یسر خاله
 وارد شدم. 

  یریم یی ندادن جا ادیبه سمتم برگشت و گفت: بهت  یمحکم پشتم بستم که حرص درو
 ؟ یدر بزن

 پرت کردم تو صورتش و خودمو انداختم رو تختش. فمویک 

 به تو چه؟  -

 !یشیسرم و گفت: جون به جونت کنن آدم نم ی کف دستش محکم زد رو با

 نخواه.  یکه هست، جرات دار   نهیپالتومو درآوردم و گفتم: هم لکسیر

 . دیبه من رو تخت دراز کش توجهیرفت و ب ی اغره  چشم

 اش رفتم و خودمو انداختم رو تخت. کردم و به سمت تخت دو نفره  زونی و پالتومو آو شال

 . میکردیم  یهامون بازو با انگشت  می بود رهیبه سقف خ هردومون

 دلت تنگ نشده؟  -
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 ؟ یچ ی گفتم: برا رمی نگاه از سقف بگ نکهیا بدون 

 ی اغصه چیاون موقع که ه ی سرش گذاشت و بدون نگاه کردن بهم گفت: برا  ر یز  دستشو
 .می نداشت

 که زنده بمونم.  شمی... نمشمیوقته که دلتنگ نم یلیزدم و گفتم: خ ی پوزخند

 سمتم.  د ی و چرخ دیکش یآه

 رها... گمیم -

 اش و بگه.نگاهش کردم که ادامه جمله  یسمتش گردوندم و سوال  نگاهمو

 من و آقا رهام، نه... اه! یعنیمن و رهام، نه   یعنیمن و...  یعنیما   -

 ادیتا ب کردمی تو بودم بلکش م ی زدم و گفتم: من جا شیر یدرگ  نیبه ا ی لبخند
 ! یخواستگار

 کج کرد و گفت: نگو، گناه داره بچم!  هاشوچشم 

 . یدوست دار یناخودآگاه جمع شد و گفتم: چندش نباش جون هر ک  صورتم

 وارد شد.  هی در اومد و خاله مرض ی نثارم کرد که صدا یاحساسی ب رلبیز

 . زمیاز جا بلند شدم که گفت: راحت باش عز عیسر

گذاشت و با لبخند از اتاق   زیم ی خوش طعمش رو رو  ی هاقهوه  ینیو س  وهیهم ظرف م بعد
 خارج شد. 

 . دهیمامانمو م ی خاله بو کنمی حس م ه،یهان -

 درست بشه، خب؟  زی همه چ دمیزد و گفت: رها بهت قول م یمحزون لبخند

امتحان الزمه   ی که برا ییهاندارم، کتاب  د یتکون دادم و گفتم: من حوصله خر یسر ناچار
 رو برام جور کن لطفا.
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 . کنمی تکون داد و گفت: نگران نباش، حلش م یسر

 ساز خاله خوردمش.دست  ی هاراحت قهوه محبوبم رو گرفتم و با کلوچه  الیخ با

 *** 

 شدم.  رهیخ واریرو تخت غلت زدم و با حرص به د حوصلهیب

 خدا کلفه شدم! ی ا -

اومده بودم،   رونیاز حمام ب شی پ یساعت نکهی به ا  توجهیحرص از جا بلند شدم و ب با
 سمت حمام راه افتادم. 

 دوش نشستم.  ری کردم و ز مشیآب گرم تنظ ی رو باز کردم و رو دوش

تو درس خوندن و عقب   میهم ناتوان یاز طرف ن،ی جاست ی برا یو دلتنگ یمر ی برا ینگران
 بود. از حدم شده شیب تیو عصبان  یافتادن همه کارهام باعث کلفگ

 دستم وسط راه خشک شد.  غیت دنی شدم و دستم به سمت شامپو رفت، اما با د بلند

 نبود! یاشک یراه گلومو بسه بود، ول بغض

دست گرفتم؛ تو   غویهام نشست و تلب  ی رو ی کنترل بود، لبخند رقابلیهام غدست  لرزش
 ی هاهام باعث ضعفم شد و بعدش قطره لرزونم فشارش دادم که سوزش دست  ی هامشت 

 .کردی چکه م نیزم ی خون بود که رو

برم   خوادی با زمزمه گفتم: دلم م رلبی به مچ دستم انداختم، ز یباز کردم و نگاه مشتمو
 مامان و بابام. شیپ

آب هم به   ی صدا یسمت رگم بردم، انگار تو هوا بودم که حت غویشد و ت ترقیعم لبخندم
 . دیرسی گوشم نم
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خون تموم   ی هاشد قطره  جادی که ا یکیو از خراش کوچ دمیمچ دستم کش ی آروم رو غویت
 دستم و قرمز کردن. 

  ادشیدادم و از درد ز هیسرد حمام تک واری سقوط کردم، به د نیزم ی شل شد و رو  زانوهام
 تموم وجودم و گرفت. ی الحظه  ی لرز برا

 آب درهم شده بود.  ی ام با صداهق خفهاما هق د،یچکیهام نماز چشم  یاشک

لحظه مونده بود تا رگ   کی هام رو بستم و فقط سمت دستم بردم و چشم  غو یت دوباره
 .دمی که به در حمام خورد از جا پر یمحکم ی دستم پاره بشه که با ضربه 

 شدم. رهیخ میخون ی هاسقوط کرد و من با وحشت به دست  نی از دستم کف زم غیت

  ی! داشتم خودکشزدمی ! داشتم... من... من داشتم رگمو مکردم؟یم یداشتم چه غلط  من
 !کردمیم

 بودم. رهیهام خنامفهوم رهام به دست  ی به صدا توجه ی تموم وجودم و گرفت و ب وحشت

 ! ی ... واایخدا ی بود! وا یکار چه نیا ی وا  ا، ی... خداایخدا  -

 ! دمیترسیمن از خودم م دم،ی ترسیهام شد، من م تموم حس نی گزیجا ترس 

چندتا   ع یسر  اومد، ی هام همچنان خون مزدم، دست  رونیدوش گرفتم و از حمام ب عیسر
 بودنم رو مغزم بود. س یزخمم فشار دادم، خ ی رو برداشتم و رو ی دستمال کاغذ

هام رو  هام و باهاش بستم تا لباس زخم  عیکردم و سر دای چسب پانسمان و پ فمیتو ک  از
 بپوشم.

 !ست یتو لباس تنم ن ا یبلند گفتم: ن ی در اتاق با صدا ی صدا با

 حمام؟! نگرانت شدم. یر ی بابا، چندبار م خبی لی: خدی کلفه رهام به گوشم رس ی صدا
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و با حوله نم   دمی مانتو و شلوارم رو پوش نیتر سرعت دم دست  رو ندادم و با جوابش
 موهامو گرفتم و محکم بستمش. 

به سر و وضع نامرتبم از اتاق    توجهی برداشتم، ب فمویسرم انداختم و ک   ی رو موی مشک شال
کردم دور از چشم رهام از خونه  یکردم و سع یمخف  فمیاومدم و دستمو پشت ک  رونیب

 خارج بشم و موفق شدم. 

تا درب رو با سرعت رفتم و به محض خروج از   اط یح ری و مس دمیهامو پوشکفش  عیسر
هام انداختم  مخاطب  ستیبه ل یدست گرفتم؛ نگاه موی و گوش دمیکش یخونه، نفس راحت

 و دستم رو اسم تارخ خشک شد، بدون صبر شمارش و گرفتم.

سرحالش تو    ی رو قطع کنم که صدا ی... بوق دوم... بوق سوم... خواستم گوشاول بوق
 . دی چیگوشم پ

 زنگ زده! چطو... یک  نیبب -

 ؟ ییمجال حرف زدن بهش بدم با نفس نفس گفتم: تارخ کجا نکهیا بدون 

 ؟ ییکجا  شده؟یچ ؟ی نگران شد: رها خوب صداش

 تارخ! رمیمی لرزون از کوچه خارج شدم و گفتم: دارم م ی هاقدم  با

 .دی خدا گفتنش به گوشم رس ای  ی صدا

 بده!  قیرها آدرس دق ییاالن کجا -

 امون. گفتم: سر کوچه جونیب

 . امیجا تا بگفت: بمون همون  ی اده ی ترس ی صدا با

رو بدون قطع کردن تماس تو   ی رو نداشت، با زور گوش ینگه داشتن گوش ییتوانا هامدست 
 دادم. هیتک واریانداختم و به د  فمیک 
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بعد تو   ی اسرمو بلند کردم لحظه  یترمز وحشتناک ی چقدر گذشت که با صدا دونمینم
 غرق شده بودم. ی آغوش گرم

وحشت خودمو چسبونده بودم به تارخ و قصد فاصله گرفتن ازش رو نداشتم، از خودم  با
 و از ترس خودم به تارخ پناه برده بودم. دمی ترسیم

 رها نگاهم کن. نمت،یرها بزار بب -

ام و گذاشت و سرمو  چونه  ریدستشو ز دی ازم ند یحرکت  یوقت  ارم،ینداشتم سرمو باال ب جون
 خدا!  ایبا وحشت گفت:  رلبیکه ز د ید یهام چو چشم ت دونمی بلند کرد، نم

 بردتم.  نی ازم بپرسه دست انداخت دور کمرمو به سمت ماش یزی چ نکهیا بدون 

  دنیخودشم سوار شد و بعد از کش نم، یدست آزادش در جلو رو باز کرد و کمکم کرد بش با
 پاشو رو پدال گاز فشار داد و با سرعت از کوچه دور شد.  یترمز دست

 ی و صدا ن یماش ی به سرعت باال توجهی هام رو بستم، بدادم و چشم  هی تک یبه صندل سرمو
 تارخ از جهنم افکارم خارج شدم.  ی ور بودم که با صداافکارم غوطه  ی آهنگ تو

 نگرانم!  ی لعنت شده؟یچ یکن ف ی تعر یتونی رها م -

. سرم و سمت تارخ می اتوبان بود  ی به جاده انداختم، انگار تو ی نگاه جلو شهیش از
 که تو صدام مشهود بود گفتم: تارخ... یچرخوندم و با بغض

 هاش دور فرمون مشت شد. بهم انداخت و دست  ینگاه

 کرده؟  تتیاذ  ی... کسی اذ  ی... رها کسیکس -

 ادم و گفتم: آره... خودم! تکون د ی جمله رو گفت، با بغض سر نیجونش در رفت تا ا انگار

 ؟ یچ  یعنیتو هم رفت و گفت:   هاشاخم
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رو   امهیو تک دمیجمع کردم، سمت تارخ چرخ یصندل ی رو درآوردم و پاهامو رو هامکفش
 به در دادم. 

بهش انداختم و دستم و   یحالت نشستم قفل کودک رو زد که در باز نشه، نگاه  دنید با
 . دمیمانتومو باال کش  نی باال گرفتم و آست

 رو گوشه اتوبان پارک کرد. نیزده راهنما زد و ماشهام وحشت باند دور دست  دنید با

 ! ترسمیتارخ من از خودم م -

تو تک تک حرکاتش مشهود بود، دستمو گرفت و باند دورش رو باز کرد؛ نگاهش   ینگران
 رگم در گردش بود.  ی و زخم روزخم کف دستم   نیب

  ادهیپ نی از ماش یحرف چیهاش خارج شد، بدون هشل شد و دستم از دست  هاشدست 
 .دیکشی داد و هر چند لحظه با تموم قدرت موهاشو م هیتک نیشد و به کاپوت ماش 

نگاه   دنی با خودش حرف زد که با د رلبیتو کناره اتوبان راه رفت و ز   قهیدق ستیب  بایتقر
به   دنیروشن کرد و با رس  نویماش حرفی شد و ب  نیتکون داد و سوار ماش یسر  مظلومم 

 دور زد و سمت شهر رفت. یدگ یبر  نیاول

 . رمیگی روانشناس برات نوبت م هی  ش یامروز پ نیهم  شه،ینم ینجوریا -

 !رمیم یاز اشک گفتم: تارخ من م یپر بغض و صورت خال ی صدا با

 نبود، نعره بود! ادیبود تو انبار باروت، فر ی اام جرقهجمله  انگار

 .دمی چسب یوحشت به صندل با

 دهنتو ببند رها!  -

هامو از  بود نگاه کردم و چشم  دهیفرمون کوب ی اش که روزده به دست مشت شده  وحشت
 ترس بستم. 
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 پارک کرد. ابونیگوشه خ نو یو دوباره ماش  دیکش یقیعم نفس

 تارخ؟  -

 هامو باز کردم و صاف نشستم.پلک  ی آروم ال دم،یش نشناز یی صدا

 تارخ حرف بزنم؟  -

 بزنه سرشو سمتم چرخوند و منتظر نگاهم کرد. یحرف نکهیا بدون 

اصل... اصل من چرا   ست؛یبشه که... به خدا دست خودم ن ینجوریا خوامی من... من نم -
 برات مهمم تارخ؟! 

 شوک بزرگ وارد کرد!   هیآخرم انگار به هردومون  جمله

موضوع توجهم رو جلب نکرده    نی انگار تا االن ا داد؟ی م تی تارخ بهم اهم نقدریچرا ا واقعا
 بود.

 د؛کری م زیصورتم رو آنال ی تک اجزالرزون اون تک  ی ها و چشم  کردمیبه تارخ نگاه م وارفته
 براش مهم نباشم؟  گهی ! نکنه تارخ ولم کنه و ددمی ترسی دوباره سوالم م دنی از پرس

 تنهام! یلی من خ ا،یگفتم: تارخ تو ولم نکن دهی اتفاق مچاله شد، ترس نیاز فکر ا  قلبم

 و دوباره راه افتاد.  دیرو کش یترمز دست یحرف چ ی ناباورش حاال کلفه بود، بدون ه نگاه

 م ترس نبودنش رخنه کرده بود! سلول به سلول تن  تو

و   نیماش ی آهنگ کل فضا  ی روشنش کرد، صدا  نو یدست برد سمت ضبط ماش حرفیب
 گرفت و من با غصه و وحشت گوشم و به آهنگ دادم.

 ام یمن و خل باز  الیخیب

 اتیتو و قد باز  الیخیب

 من و تو  الیخیب



 لمس سرنوشت 

 
284 

 

 شد یچ تهش

 دم ی رفتنت فهم بعد

 دن ی اون همه جنگ ی جا

 شد  یهر چ  الیخیب شهیم

 و ننداز گردنم   رفتنت

 باز به صد جا سر زدم  ی نبود

 من صدبار زنگ زدم ی بود خاموش

  رلبیشدم که ز رهیدستشو سمت ضبط برد و خاموشش کرد، متعجب بهش خ تیعصبان با
 ؟ یدوست دار نوی: هنوزم جاستدی غر

 اس! کلمه  هینه؟ جوابم   ای یشدم که گفت: رها دوسش دار اشره ی خ متعجب

  وقتچ یه  نیهنوز دوسش دارم؟ جاست ی زدم و گفتم: چرا فکر کرد ی دهن باز تک خند  با
شده بودم!   یرواقعیآدم غ هیبود چون عاشق   یرواقعیعشق من غ یمن نمرد ول ی برا

که من عاشقش بودم   ینقاب بود که پودر شد، اون هیکه عاشقش بودم فقط   ینیجاست
 ر رو زد تو قلب بابا و مامانم، مرد! یکه ت ی اساله که مرده، همون لحظه  یلیخ

 رو داد. هام قفل شد و دوباره نگاهش رو به روبه تو چشم  هینگاهش چند ثان

  ی صدا  دنیچیشدم، با پ رهیخ رونیبه کارهاش به ب توجهی نگاهمو ازش گرفتم و ب کلفه
 کنجکاو سرمو برگردوندم سمتش.   نیصحبتش تو ماش

 زحمت برات دارم. هی ت، ی کار می مزاحمت شدم تا خوامیجان؟ عذر م د یسع  یخوب -

 . زدی جان داشت حرف م دیهمون سع ایمکث کرد، انگار طرف پشت خط   ی الحظه  چند
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امروز ازش   نیخوبم که بتونم هم یلیروانشناس خ هیداداش، راستش دنبال  یلطف دار -
 . رمیوقت بگ

اش  به مکالمه عیشدم که سر  رهیهام گرد شد و متعجب بهش خحرفش چشم  دنیشن با
ساعتش مشخص   ده،ی امروز بهمون وقت م ی داد و بدون نگاه کردن بهم گفت: برا انیپا
 . میمزخرفات هم ندار  نیو از ا  رمیو نم  امی... نمستین

ر سختته به تارا  اگ ا ی ،ی ریبا من م  ایبزنم که اجازه نداد و گفت:  یباز کردم که حرف دهنمو
 . ادیهمراهت ب گمیم

 .رمی با تارا م یول  ستی تکون دادم و گفتم: سختم ن یسر ناچار

 مون رفت.تکون داد و به سمت خونه یسر

رو  ن ی اطراف سکوت ماش ی هان یبوق ماش ی شد و فقط صدا  یتو سکوت ط ریمس کل
 . شکستیم

 به خونه جلو در ترمز کرد و سمتم برگشت. دنیرس با

... آها در  کنمی با تارا هم خودم هماهنگ م گم، ی که ساعت رو بهم گفت بهت م دی سع -
 ...نکهیدنبالت و ا ادیضمن تارا خودش م 

 هام سوق داد. کرد و نگاهش رو سمت دست  یمکث

 و لطفا... به خاطر من!   نکارینکن ا  -

 بغض بدون اشک! بغض گلومو احاطه کرد،  دوباره

 ... به خاطر تو! کنمی تکون دادم و با بغض گفتم: نم یسر

 طلبکاره ازت.  یلی هاش نقش بست و گفت: فکر کنم خلب ی رو یکمرنگ لبخند

 ؟ یگفتم: ها؟ ک   متعجب
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قلبم   کردی داده بود نگاهم م ه یبه در تک لکسیرهام که ر دنی به در خونه کرد، با د ی ااشاره 
 . ختیر

 فرار کنه حاال؟  نی از دست ا  خوادیم  یبدبخت شدم، ک  -

 و... هیمخصوصا که االن هان ، ی ایکرد و گفت: تو از پسش برم یکوتاه ی خنده 

 .  یری باج گ ی برا هیخوب لهیکرد و گفت: خب وس ی اگرد بهش زل زدم که خنده  ی هاچشم  با

باج   یول  دوننی همه م ،یگفتم: آخ گفت  برده بودم که با خنده  ادیحضور رهام و از  انگار
 که نگو.  دهی م یحال کی دو تا  نیاز ا  یریگ

 . کنهیسرمو از تنم جدا م ادیاالن م  کنمی کرد و گفت: حس م ی اخنده 

شدم و با   ادهی پ نیبا تارخ از ماش یکوتاه ینثارش کردم و با خداحافظ یفحش  رلبیز
 فتم. آروم سمت در ر ی هاقدم 

 آرامش قبل طوفان بود!   نیقیآرامش رهام قطع به  نیا

 کنار که برم داخل؟  یبر شهیم -

 ... بفرما!زمی گفت: چرا که نه، بفرما عز  رفتیدر کنار م ی طور که از جلوزد و همون  ی لبخند

کردم با سرعت وارد خونه باشم چون   یشدم، سع اط یگاز گرفتم و با استرس وارد ح لبمو
تر بود که  بگه بهم، اما اون انگار از من زرنگ  یزیچ کنهی مامان جرات نم  ی جلو دونستمیم

 .دیوسط راه بازومو گرفت و سمت خودش کش

 بودم در خدمتت!  زم؟یکجا عز  -

 شدم. اشره یو طلبکار خ  دمیکش رونیبازومو از دستش ب کلفه

 رهام؟  از جونم ی خوای م یچ -



 لمس سرنوشت 

 
287 

 

نشدم که  ندیصداشو بلند کرد و گفت: هنوز اونقدر اوپن ما تیزد و با عصبان ی شخندین
چشم من با اون مرد   ی و بعدم جلو  رونی بره ب خبری چند ساعت ب بهیمرد غر  هیخواهرم با  

 ؟ یفهمیبرخورد کنه، م کی نزد نقدریا

نکن   فیتکل  ن یگفتم: واسه من تع ادیو ناخودآگاه با فر  دیخط کش رمیرو مغز درگ  حرفاش
با   ام،یو م  رمی م ینداره من چه زمان یچون به تو ربط رون،یمن بکش ب  یرهام سرتو از زندگ 

جهنم همدرد   ن یتو ا ینداره! وقت یبا خودت تکرار کن به تو ربط نوی... اامیو م رمیم یک 
 یتوقع چ یتو به خواهرت اعتماد ندار یوقت شعوری آخه ب  گه،ید یک ی  غسرا رمیندارم م

  ی... از زندگ گمی بار آخر دارم بهت م ی افکارت؟ رهام برا نیاز ا یکشیها؟ خجالت نم ؟یدار
 ! کله خودتو بچسب باد نبرتش! رونیمن بکش ب

 اش وارد خونه شدم و در رو محکم بستم.زدهبه صورت بهت  توجهی هم ب بعد

 قربونت برم؟  شده یبه سمتم اومد و گفت: رها جانم، چ  عیسر مامان

بحث   ه ینشده  یزیگفتم: چ یجاکفش ی زدم و بعد گذاشتن کفشم تو یکمرنگ لبخند
 بود.   کیکوچ

تکون داد و دوباره به   یجمع سر الیبود که با خ دهیبلندمون به گوشش نرس ی صدا انگار
 آشپزخونه برگشت. 

هامو  و لباس  فینکنم. ک   یدر خال ی رو تمویصبانکردم ع یوارد اتاقم شدم و سع کلفه
 .دمی پتو خز ر یو ز  دمیرنگم رو پوش یشمیکف اتاق انداختم و بلوز و شلوار  حوصلهیب

  م یداد و گفت تارا ن امیقبل تارخ پ قهیده دق بایرو نداشتم، تقر امیپتو در ب ریاز ز  نکهیا حس
 از جام تکون هم نخورده بودم. یو من حت  میدنبالم تا با هم بر  ادیم گهی ساعت د

رسوندم و    ییگفتم و از جا بلند شدم، به زحمت خودمو به دستشو ی اه بلند یعصب ی باصدا
 اومدم و دوباره وارد اتاقم شدم. رونی بعد از شستن دست و صورتم ب

 . شدم رهیخ نهیام تو آ نشستم و به صورت پف کرده  شمی آرا ز یم پشت
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که   امده یو صورت رنگ پر  شی به لوازم آرا توجهیتکون دادم و بعد از بافتن موهام، ب  یسر
عوضشون   عیها نباشم، سمت لباسام رفتم و سر مرده   هیداشت تا شب شی به آرا ی دیشد  ازین

 کردم.

  یشال مشک داد،ی رنگم با شلوار راسته همرنگ مانتو قدم و بلندتر نشون م یمشک مانتو
 رفتم. رونی از اتاق ب میو گوش فیموهام انداختم و بعد از برداشتن ک  ی رورنگ رو هم 

  دنیبه من مشغول د توجهی برگردوند و ب  ونیز یسرشو سمت تلو  دنمیبه محض د  رهام
 فوتبال شد.

 از جلوش رد شدم. تفاوتیتکون دادم و ب  یسر

و از خونه  دمی هام رو پوشبا آرامش کفش رمونیتارا و مطلع کردنم از تاخ امیبه پ توجهیب
 گذشتم.  اط یهام سرعت دادم و از حبه قدم  ی رفتم، کم رونیب

 بود. اتفه یشدم و گفتم: سلم، وظ نی تارا سوار ماش یبه نگاه حرص توجهیب

گفت: نه بابا؟    شدیهاشو گرد کرد همونجور که دنده عقب از کوچه خارج مچشم  متعجب
 ل! وقت مادماز  هی یینچا

 بدون من؟  گذرهی خبرا؟ خوش منثارش کردم و گفتم: چه ییبرو بابا رلبیز

 بهم انداخت و دنده رو عوض کرد. یکوتاه نگاه

 من راحتم. یستیهر جا ن یکل تو مزاحم -

اما   خورد،یبهش برم  ای  شدیتارا ناراحت م ی هامن بود از حرف  ی جا ی اگه یاگر کس د  دی شا
 تر... تارا حکم خواهرمو داشت! و از همه مهم  شناختمی من تارا رو م

 شون باشم. ... همه آرزوشونه من مزاحم گهی د یاقتیلی گفتم: ب تفاوتیب

 کرد. خیجمع کرد و گفت: بخواب لحاف  صورتشو
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 ! ادیگفتم: تارا الت نشو بدم م یعصب

 زد. یکرد و رو هوا بشکن ی اخنده 

 هاها.  ،ی شد   یباالخره عصب -

اول تو رو نشون روانشناس   دی به نظرم با  ،ی ضیم و گفتم: به خدا تو مربه بازوش زد  یمشت
 . می بد

 شد.  یبرام درآورد و دوباره مشغول رانندگ  ییادا

تارا   یبه ساختمون پزشک دنیتارا گذشت، با رس یخرک  ی های با مسخره باز ری مس تمام
 .می شد ادهی پ نیو داخل کوچه پارک کرد و با هم از ماش نیماش

  نیماش موتیبا ر دنیدوشم درست کردم منتظر شدم تا تارا دست از جنگ ی رو فمویک 
 برداره. 

 .ای تارا ول کن اونو پاهام درد گرفت راه ب -

و تارا به سمت مرد نگهبان رفت تا   می تکون داد و کنارم راه افتاد، وارد ساختمون شد یسر
 مطب دکتره طبقه چندمه. نهیبب

 ! دونستمی دکتره رو نم یلیفام یمن حت یبود، ول مسخره

 م؟ ی سمتم اومد و گفت: طبقه اوله، با پله بر تارا

  ی و جلو می ها باال رفتها رفتم، با سرعت از پله تکون دادم و پشت سر تارا سمت پله یسر
 .م ی ستادیدر مطبش ا

 رنگ انداختم.  ی ابه تابلو نقره  ینگاه

 ! یمهناز قادر  دکتر
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شده رفتم و تارا    دهیچ ی هایشدم، سمت صندلاسمش رو تکرار کردم و وارد مطب  رلبیز
 رفت.  رشیهم سمت پذ 

 .دمیوقت تعارف نکن من خودم همشو انجام م  هیلحظه بعد کنارم نشست و گفت:  چند

کارها رو داشتم که تو رو با خودم  نینگاهش کنم گفتم: من اگه حوصله ا  نکهیا بدون 
 .گمیبه تارخ م یبگ  ادی در ضمن چرت و پرت ز آوردم،ینم

تارخ رو ندارم   ی وسط، من حوصله غرغرها یکشونی اونو م ی اکبر چرا پا گفت: اهلل   متعجب
 نکن جونه من!  گهید

گفتم: تارخ االن پشت منه، حواست به کارهات باشه خانم    رلبیکردم و ز یکوتاه خننده
 وند! سپه

 کرد و گفت: آره اون االن پشته توعه، چه جورشم پشتته!  ی اخنده 

 : ها؟ گفتم  متعجب

  کنهیاالن دود م  یاریبه مغزت فشار ب خوادیتو نم  یچیزد و گفت: ه یکمرنگ لبخند
 پرفسور نامدار. 

 مشغول شدم تا نوبتم بشه. می بهش دادم و با گوش یفحش  رلبیز

بودم، بحث   دهید نستاگرامیا ی هااز صفحه  یکی ی که تو یتارا درباره لباس مجلس با
 .می ری همزمان سرمونو باال بگباعث شد   یمنش  ی که صدا میکردیم

 داخل نوبت شماست.  دییخانم نامدار، بفرما  -

به تارا انداختم و   یانداختم و از جام بلند شدم، نگاه فمیک  ی تو مویتکون دادم و گوش یسر
 .امیتا ب نیگفتم: بش

 زد و گفت: حواسم بهت هستا. ی تکون داد و لبخند یسر
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ها به سمت در اتاق دکتر  مراجعه کننده  هیبق رهی به نگاه خ توجهیزدم و ب یکمرنگ لبخند
 به در زدم و وارد شدم.  ی ارفتم، تقه 

 رفت.  نیهام از ببرگشت و همه استرس  ژنی چهره مهربونش انگار اکس دنید با

 سلم. -

و   دیسف  نیزا یبا د یبیعج یرنگش همخون  یاسیخوش دوخت   ی جا بلند شد، مانتو  از
 اتاق داشت.  یاسی

 ! ی و گفت: سلم دخترم، خوش اومد ستادی رو دور زد با فاصله ازم ا شزیم

 . نداختیم نمیمامان نسر ادیمهربونش و صداش منو  چهره

رنگ نصب شده بود  یاسی  وارید  ی که رو یاسیو   دی و درشت سف زیر ی رو از تابلو ها  نگاهم
 شدم.   رهی گرفتم و با لبخند به دکتر خ

 ممنونم.  -

 نگاهم کرد. نهیداد و دست به س زی رو به م اشهیتک

 . زمیعز  نی بش ایب -

  ی امبل تک نفره  ی رنگ رفتم، رو یاسیچرم  ی هازدم و به سمت مبل  ی زور لبخند به
 نشستم.

  زمیمبل دو نفره نشست و گفت: خب عز ی روم روروبه  قایگرفت و دق زی رو از م اشهیتک
 ؟ یکن ی م  یخودتو معرف

و شش سالمه،   ست ی مکث گفتم: رها نامدار، ب هیو به دندون گرفتم و بعد از چند ثان لبم
 .هیقیام موسرشته 

   م؟ ی درباره مشکلت حرف بزن می تونی خب رها خانم م ،ی زد و گفت: چه رشته خوب ی لبخند
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و کف دستم و رگم و بهش نشون   دمیباالتر کش یمانتوم و کم  نی فکر کردم و بعد آست یکم
  یعلت یتکون داد و گفت: خب هر کار  یبود که سر ی صحنه براش عاد ن یا دن یدادم،انگار د
 ه؟ ی چ نکاریداره، علت ا

 .استیکار دن نیتراالن حرف زدن سخت  کردمی حرف بزنم، حس م خواستینم دلم

  نیا گهی کمکت کنم که د یاگه دوست دار یول خواد،ی ل دلت حرف زدن نماص دونمی م -
 ...وفتهیاتفاقات ن

 کن.  یبه دستم کرد و ادامه داد: باهام همکار ی ااشاره 

 دلم گفتم: به خاطر تارخ... تو

ماجرا کردم، از   ی شروع به گفتن همه  یرو تو هم قفل کردم و بعد از مکث کوتاه هامدست 
اش رو تا همون  ... همهم ی و روز عروس  نیجاست ی هارفتم و داستان  ران یکه از ا یروز

هام قطره اشک هم از چشم  کی   یبود که حت بیکه اونجا نشسته بودم گفتم؛ عج ی الحظه
 بغض بود!  ازگلوم پر  یول  شد،ینم یجار

ازش گرفتم   وانوی لرزون ل ی هارو سمتم گرفت، با دست  یآب  وانی تموم شدن حرفم دکتر ل با
 گفتم: ممنونم.  رلبیز و

 رو خوردم.  وان یل ی تو اتینفس محتو  کی تکون داد و من  یسر

 چشم دوختم. کرد،یمتفکر نگاهم م افهیگذاشتم و به دکتر که با ق زی م ی رو رو وانیل

 بدبختم؟  یلیخ -

  یپول چی که دو تا بچه داره و ه ی اوه یاون زن ب ی اومد و گفت: برا رونی صدام از فکر ب با
 ی که پول نداره برا یاون کارگر ی . براهینداره، نبود شوهر بدبخت یگذروندن زندگ  ی برا

از دست    ی بدبخت دهیکه داغ فرزند د یمادر ی برا ه؛یپولی ب  یبخره، بدبخت  هیزیدخترش جه
 . کنهی مدل تجربه م هیرو  یبدبخت  شیزندگ  ی تو یکس هردادنه اوالده... 
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  هی یرها! هر کس ستین یبدبخت نایهم اشتباهه، ا کرد و دوباره ادامه داد: اما اسمش  یمکث
... تو فقط  یست یهمه هست.تو بدبخت ن ی که برا به یپر از فراز و نش یداره؛ زندگ  یسرنوشت

 !یدار  ی ادیمشکلت ز

  گهید کنمی دادم و گفتم: من حس م زیم ی دادم و نگاهم و به گلدون رو هیمبل تک به
 برگردم. می عاد یبه زندگ  تونمی نم وقتچ یه

کنم، بزار باهات رو   می رو ازت قا یزیکه بخوام چ  یستی مکث کرد و گفت: رها بچه ن یکم
  نیا  ن یهم ی که کنترلش سخته، برا ی حاد شد یراست باشم... تو االن دچار افسردگ 

 . هیها عادحس

 رفت.  زشیجا بلند شد و به سمت م از

 که کنترلش کنم!  نجامیاما من ا -

کارها   یسر هیند تند مشغول نوشتن شد و در همون حال گفت:  دستش ت ی برگه جلو ی رو
 باشه؟  ،ی د ی که همش رو مو به مو انجام م گمیم

 دادن شد.  ح یتکون دادم که با لبخند مشغول توض دیی و به نشونه تا سرم

 *** 

تارا که از   دنی آهنگو عوض کردم و به سر در داروخانه چشم دوختم، به محض د کلفه
 هامو بستم.و چشم  دمیکش ینفس راحت اومدی م رونیداروخانه ب

هام رو بسته شدنش، چشم  ی اومد و چند لحظه بعد هم صدا نیباز شدن در ماش ی صدا
 گفتم: خب؟  ی داروها بود نگاه کردم و جد یمشغول وارس  قیباز کردم و به تارا که دق

 ؟ ی بهم انداخت و گفت: چ ینگاه متعجب

  یبررس یداشت قیدق  یلی خانم دکتر، خ هیبه داروها کردم و گفتم: نظرت چ  ی ااشاره 
 .ی کردیم
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 به داروها انداخت.  یدرآورد و دوباره نگاه ییکج کرد و برام ادا لبشو

 ام.من خسته وفت ی شو راه ب الیخی گفتم: تارا ب یحرص

 بابا!  خبی لیپشت گذاشت و گفت: خ یصندل ی رو رو داروها

تارا دوباره مغزم و بهم   یزنگ گوش ی که صدا دمیکش ی انفس آسوده  نی حرکت کردن ماش با
 . ختیر

 جانم تارخ؟  -

 شروع به حرف زدن کرد.   ویراد نی ع هویکرد و  یمکث

  هیداروها داد و  یسر  هیحرف بزنه فقط  یبا کس ست ین از یبله بردمش، دکترش گفت ن -
 خونه. م یگردی برم میو االنم دار  دم ی ها، داروها رو خرتذکراتو برنامه  یسر

 اون دهنم خشک شد. ی من جا دم،یدستمو رو سرم کش کلفه

 چشم، خداحافظ. -

 .یگفتی هامم مگوشه چشم نگاهش کردم و گفتم: رنگ لباس  از

 بهم داد و سمت خونه راهشو کج کرد.  یفحش  رلبیز

به محض   اومد،یدر نم چکدومی از ه ییصدا چی ه ک،ی وزم  ی به جز صدا ری تمام مس تو
 باال.  ای به خونه گفتم: پارک کن ب دنیرس

اعتراض کنه که گفتم: جان عمت حرف نزن تارا، با رهام بحثم شد امروز، االن تنها   خواست
 اشو ندارم. حوصله  ای... پاشو بخورهی ساعت با حرفاش مغزمو م  هیبرم 

هردو   ن یرو به نشونه خاک تو سرت سمتم گرفت و بعد از پارک کردن ماش هاشدست 
 . می سمت خونه رفت
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  یکوتاه ط ی هابا قدم  اطویح  ری در رو باز کردم و پشت تارا وارد خونه شدم، مس دیکل با
 . میکرد

بلند رهام و   ی خنده  ی که صدا  میهامون داخل شد و بعد از درآوردن کفش   می ستادیدر ا دم
 .دی شم رسشهاب به گو

 آورده.   اریکه رفته  ره یهات قرار بگمورد اثابت گلوله  دی ترسیرهام هم م  یانگار -

 شو تارا! خفه گفتم: خفه ی صدا با

 من اخم کرد و گفت: سلم. دنی تکون داد و پشت سرم داخل شد، رهام با د یسر

 بهمون انداخت و گفت: سلم عرض شد. یبا خنده نگاه  شهاب

 . کی تم: علتکون دادم و گف یسر

 د؟ یبا تاسف تکون داد و گفت: سلم، خوب یسر تارا

 خانواده خوبن؟   د؟ ی تکون دادن و شهاب گفت: ممنون، شما خوب یدو سر هر

 ن؟ یاش ک خانواده  یدونیشهاب، تو مگه م یزنیتارا گفتم: چرا زر م قبل

 .شهینم ی زیچ یرفت و گفت: حاال حرف نزن ی اچشم غره  شهاب

بهشون سمت اتاق راه افتادم که تارا هول کرده گفت: با   توجهی براش کج کردم و ب دهنمو
 اجازه.

خواستم بهش بتوپم که   یپشت سرم داخل اتاق اومد، در رو محکم بستم و عصب  بعدم
 .دیهاش و باال آورد و گفت: ببخشدست  عیسر

 گفتم: االغ نفهم. رلبیز

  ی رو دیو پتو رو کش نیزم ی انداخت رو فشویکرد و خودشو انداخت رو تخت، ک  ی اخنده 
 سرش. 
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 وقت؟   هی یتعارف نکن -

 به تو چه؟  قمهیتکون داد و گفت: نه راحتم خونه رف یسر

 هام شدم. تکون دادم و مشغول عوض کردن لباس  ی تاسف سر با

ل شده بود نگاه کردم که هام با غصه به تخت که حاال توسط تارا اشغالباس  ضیاز تعو  بعد
 نکن!  هیگر میشی حاال جا م ایتارا با خنده خودشو جمع و جور کرد و گفت: ب

 دستشو باز کرد و محکم بغلم کرد.  دم،یسمت تخت رفتم و کنار تارا دراز کش یذوق تصنع با

از   ستم،ی تنها ن نکهیرو که پشتم باشن، از ا  ییمن هنوزم دارم کسا نکهیآروم شد... از ا دلم
به   قمی هام رو بستم تو بغل رفدورمه واقعا دوستم داره... با آرامش چشم  یهر ک  نکهیا

 خواب رفتم. 

 *** 

 

 »سه ماه بعد«   

 »رها«  

 اش.به جمع کف دستمو محکم زدم پس کله  توجهی به رهام نگاه کردم و ب یحرص

 بود؟  یچه کار نی و تارخ بهت زده گفت: رها ا دیچرخ ضربه همه سرها سمت من ی صدا با

  ینشسته فردا قراره بره خواستگار نجایکه ا کهیمرت  نی! ا دیگفتم: دفاع نکن  یو حرص یعصب
 ابله... نیا

سرم  رینشونه گرفتم و گفتم: اونوقت من به عنوان خ هیبا حرص سمت هان دستمو 
 االن بفهمم؟  دی خواهرش با
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 یدرس و کار ریدرگ  یلیتو خ دی بچه د ن یا جان، خواهر گلم ابا آرامش گفت: ره شهاب
 کنه. رتری نخواست ذهنتو درگ 

 بچه غلط کرد!   نیو گفتم: ا  دمی کوب زی م ی به حرفام با حرص رو توجهیب

اونم با دو تا خواننده سرشناس   ی اگفت: رها تو کافه   یدستمو گرفت و با لبخند زورک  تارا
 جمع کن خودتو! 

 خبیل یبه اطراف کرد و با اخم رو به من گفت: خ ینگاه یرچشمیحرفش تارخ ز  نیا با
 بسه! 

مثل بار   شه،یخطرناک م یلیبشه خ یعصب یبودم وقت  دهی رس جهینت نی سه ماه به ا  نی ا تو
  یسر  هیورد خونمون بهم آ  فیکنم و دست بر قضا، آقا تشر  یخودکش خواستمیکه م یدوم

 . دیبه دست د  غیکتاب بده که بنده رو ت

از بس   کنمیم یدارم چه غلط  دنی فهمیخونه نبود وگرنه همه م یجز رهام کس خداروشکر
بره سمتش که   کردیرهام هم جرات نم یاونقدر ترسناک شده بود که حت د،یکشی عربده م

 آرومش کنه.

خفه رو به تارخ  ی با صدا رلبیز  رون،ی ب امیکردم از فکر گذشته ب یتکون دادن سرم سع با
 !کنهیم کاریچ  نیگفتم: آخه بب

 گفت: رها؟  یآروم ی و با صدا نییسرشو انداخت پا هیهان

گفت: به خدا    یدهنم گذاشت و حرص ی دستش و جلو عیبزنم که تارخ سر  غیج خواستم
 رها! ینیبی سگ و م ی ن رواو ادیدستمو بردارم صدات در ب

 تکون دادم که با اخم دستشو برداشت.  یکردم و سر  یاخم

سمتشون   یکه حرص رنیهاشون رو بگخنده  ی جلو  کردنی م یو رهام به زور سع شهاب
شده رها ازش حساب ببره، شما   دای پ یکی نیکنیحال م ن،یبخند  گهیبرگشتم و گفتم: آره د

 بخنده؟!  یک  نینخند
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نثار روح پر فتوحشون کردم و با   یفحش رلبی از خنده منفجر شدن، ز  ییحرفم دوتا  نیا با
 شدم. رهیخ کردی نگاهم م یور هیلبخند  ه یاخم به تارخ که با  

به   یام شدم، با حجوم فکردادم و با حرص مشغول خوردن قهوه  یفحش   رلبی اونم ز به
 . دی که نگاه هر پنج نفرشون سمت من چرخ دمی کوب زیرو م وانویل یذهنم عصب

 .کشمتی رهام من م -

 شده؟ یبا تعجب گفت: باز چ شهاب

 تارخ، دستمو محکم گرفت.  ی هارهام بردم که وسط راه دست  قهیسمت  دستمو 

آخ رهام من امشب قاتل   ؟یخواستگار  ی کنم برا  دای لباس پ یچجور من االن تو دو روز  -
 ! شمیم

  ی خنده و سرشو رو ریزد ز ی بلند  ی که تا اون لحظه ساکت بود با صدا هیحرفم هان نیا با
 گذاشت.  زیم

 با خنده نگاهم کرد و گفت: زده به سرت؟  تارخ 

بهش رفتم و صاف نشستم که شهاب گفت: آبرو برامون نموند تو کافه، شعور   ی اغره چشم 
تا   دیبلند ش  د،یرفتار کن یدو تا هنرمند کنارتون هستن چجور  یوقت ن یبفهم نیکه ندار

 نرفته.  شتریتارخ بدبخت ب نیمنو ا   ی آبرو

  ز یارفتم، قرار بود امشب سوپر یبهش گفتم و کنار تارخ سمت خروج ی افته یخودش رلبیز
هام و اتمام دوره مصرف دارو ی بشم و منه خر فکر کرده بودم به خاطر اتمام دوره روانکاو

  گهیدو روز د دمی کنن؛ با ذوق و شوق رفتم کافه و در کمال تعجب فهم  زمیسورپرا  خوانیم
 ! دونستنی و همه... همه به جز من م یخواستگاربره  خوادیرهام م

تارخ که با  نیاومده بود، ماش هیرهام که با هان نی ماش کردم،ی نگاه م هان یبه ماش یحرص
کنار  خوامی اون لحظه نم کردمی شهاب که تنها اومده بود. حس م نیتارا اومده بود و ماش 

 باشم. کدومچ یه
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 . دیتارخ به گوشم رس یعصب ی رفتم که صدا ابونیسمت خ یحرص

 ؟ ی ری رها کجا م -

 تنها باشم. خوامیم امی متون عصبسمتش برگشتم و گفتم: االن از ه یحرص

 ! ی کرد و گفت: غلط کرد یاخم

تارا پرت کرد و به سمتم   ی و تو هوا برا  نشیماش چی شدم که سوئ رهی خورده بهش خ کهی
و گفت: به سلمت   کردنیها که با تعجب نگاهمون ماومد، وسط راه برگشت سمت بچه 

 ! گهید

از   بیبه ترت هان یماش  یعد از خداحافظحرفش هر چهار تا از بهت خارج شدن و ب نیا با
 جلوم محو شدن. 

 تنها باشم!  خواستم ی سمتش برگشتم و گفتم: م یحرص

 نصفش من نصفش تو.  م،یکنی م می رو تقس ییشونه باال انداخت و گفت: تنها  تفاوتیب

  زهیانداختم، با نوک کفشم به سنگر  نییرو لبم اومد و سرمو پا  ی حرفش ناخواسته لبخند با
 زدم و تو جوب انداختمش. ی جلو پاهام لگد

 .می حرکت کرد  رواده یسمت پ گهی به تارخ کردم و با همد ینگاه

 االن؟  یدار یگفت: کار هویکه تارخ  می سکوت در حال قدم زدن بود تو

 شد؟ یکردم و گفتم: نچ چ زیهام رو رسمتش چرخوندم و چشم  سرمو

 . می لباس بخر یخواستگار ی برا می نگاهم کرد و گفت: بر ی انده لبخند گ با

 . میگفتم: بر   یکی کوچ ی لبخند با

خوب شده بودم،   گهیخودم نبود... گذشته هر چند تموم شده بود، هر چند من د دست
  یسر  هیاما هنوزم... هنوزم  دم،یخندی از ته دلم م کردم،ی فکر نم خوردم،ی غصه نم گهید
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به   ادمیعلقه ز نیا  ای  کیکوچ  ی زایچ ی ذوق نکردنم برا نی مونده مثل ا  م یرو زندگ  راتشیتاث
 !هو ساد  رهیت ی هالباس 

  ست ی دختر ب کیروح چهل ساله در غالب  کی حالم بد نبود فقط بزرگ شده بودم، من  من
 ام! ساله   شیو ش

 یدونینگ مبا اخم و حرص رو بهش گفتم: ماشاهلل قش می دیپاساژ مورد نظر تارخ که رس به
 کجا لباس زنونه خوب دارن! 

  نیا ی ها از مغازه  شهیمامانم و تارا هم ی اش و گرفت و گفت: آره براخنده  ی زور جلو به
 . کنمی م  دیپاساژ خر 

 .می مغازه شد نیناخودآگاه باز شد و وارد اول اخمم

  شتریلباس که ب هی کرد،یم  ت یها شکا و از باز بودن لباس  رفتی فروشگاه راه م ی تو تارخ 
هاش رو درشت کرد و  بهش نشون دادم که چشم  یلباس خواب بود تا لباس مجلس هیشب

 گفت: استغفراهلل! 

از فروشنده، دستمو گرفت و از مغازه خارج   یخنده که با تشکر کوتاه ری بلند زدم ز   ی صدا با
 . می شد

 تارخ دستم کنده شد.  -

 اون لباس بود؟  یینگاهم کرد و گفت: خدا زدهتریح

 .می بر ایکردم و گفتم: حاال خشک نشو ب یکوتاه ی خنده 

و تارخ رو همه  می ها رو گشته بودمغازه ی همه بایتکون داد و دنبالم اومد، تقر  یسر
 گذاشته بود.  ی رادی ا هیها لباس 

 بزار! رادیرو انتخابم ا  یاس، جرأت دارمغازه  نیآخر  نی ا نی تارخ بب -

 که فروشنده به سمتمون اومد.  می و با هم داخل شد دمی کش دستشو
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 بکنم؟  تونمی م یچه کمک د،ی سلم خوش اومد -

 . خواستمی مراسم بله برون برادرم لباس م  ی زدم و گفتم: سلم ممنون، برا ی لبخند

اب  راحت انتخ نکهیا  ی ها رو نشون دادن و تهش برازد و شروع کرد لباس  یکیکوچ لبخند
 ازمون فاصله گرفت.  میکن

که از اول چشممو گرفته بود انداختم و با نگاه به تارخ  یرنگ یبه لباس مشک ینگاه
 نشونش دادم.

 چطوره؟  -

 به لباس کرد و گفت: برو بپوشش. ینگاه

که   پشیو ز  دمی لباسو پوش عی تکون دادم و با برداشتن لباس وارد اتاق پرو شدم، سر  یسر
 انداختم. ی قد نهیبه خودم تو آ  ینگاه بغلش بود رو بستم و

و فقط   خوردیچاک بلند م هیچپ  ی مچ که کنار زانو ی لباس بلند تا پنج سانت باال هی
مچ   راهنی اش از جنس پاچه پکه لبه  یو تور یپف ن یآست  هیداشت،  نی دست راستش آست

 خورده بود. 

 زدم و گفتم: چطوره؟  یدر و باز کردم و تارخ صدا زدم و جلوش چرخ ی ال آروم

 العاده! شده گفت: فوق   زیر ی هاتکون داد و با چشم  یو باال انداخت و سر ابروهاش 

هام رو عوض کردم و از  لباس   عیتکون دادم و بعد از بستن در اتاق پرو سر یسر ی لبخند با
  ی س رو به دست فروشنده دادم تا بسته بندرفتم و لبا شخوانیرفتم، سمت پ رونیاتاق ب

 کنه؛ شک نداشتم تارخ حساب کرده! 

 همراهتون حساب کردن.  ی مبارکتون باشه، اون آقا -

کنار   واریرفتم و رو به تارخ که به د  رونی تکون دادم و بعد از تشکر از مغازه ب یلبخند سر با
 آقا تارخ.  ستیداده بود گفتم: کارت قشنگ ن  هیمغازه تک



 لمس سرنوشت 

 
302 

 

 کرد و پشت سرم راه افتاد و گفت: نه اتفاقا کار درست کاره منه! یاخم

 .ی کرد کاریچ دمی درآوردم که گفت: فهم اداشو

 خب خر شدم.  یلیاش گرفت و گفت: خزدم که خنده ی امسخره  لبخند

 .می و سوار شد  ستادیدربست ا  ن یماش  هیباالخره  م،ی راه افتاد ابونیکردم و سمت خ ی اخنده 

شدم و   ادهیپ  نیدم در از ماش م،ی گوش داد  انیشجر   ی هر دو با خنده به صدا ری طول مس تو
 در داخل بردم. ی سرمو از ال

 ممنون!  زی همه چ ی تارخ برا -

در رو   دی بستم و سمت خونه رفتم، با کل نویتکون داد و با لبخند نگاهم کرد، در ماش یسر
 شدم. ن یحرکت ماش ی باز کردم و بعد از بستن در متوجه صدا

 هام باال بپره.بلند رهام باعث شد شونه  ی زدم که صدا  ی لبخند

 ؟ یی کجا زنم،ی عاشق بدبخت سه ساعته صدات م -

 !ییکردم و گفتم: فعل که عاشقمون تو  یاخم

 .یگیزد و گفت: آره تو راست م ی امسخره  لبخند

بلند مامانو صدا زدم؛ بعد   ی سمت خونه رفتم و با صدا هاشیی و پرت گو به چرت توجهیب
ام باعث شده بود که رابطه نی و هم گناههی از جلسات مشاوره قانع شده بودم که مامانم ب

 باهاش بهتر بشه. 

رنگشو پشت گوشش انداخت و گفت:   یعناب ی اومد و موها رونیاز آشپزخونه ب  مامان
 .زمی جانم عز

  دیتو هم نبا ،یبره خواستگار خوادی م گهیبه من نم الغوز ی ن یگفتم: مامان ا یناراحت با
 ؟ یبگ
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 کنم.  ریمغزتو درگ  دی گفت: به خدا قسمم داد رها، گفت فعل نبا  یبا ناراحت مامان

 . نیبش ایلباسم با خنده گفتم: مامان ب یادآوریبا  یقهر کنم، ول خواستم

، با خنده لباسو از پاکتش درآوردم و گفتم: چطوره؟  مبل نشست ی دنبالم اومد رو مامان
 . دمیامروز با تارخ خر 

تشکر کردن ازش که  ی تارخ زنگ زد و برا ی بابا برا د،یکه به زوِر عمو سع یاز اون شب بعد
بهش   ی دی شد ی شام دعوتش کرد؛ همه با تارخ آشنا بودن و علقه  ی همراهم بوده برا

 داشتن. 

 آخه؟  یکرد و گفت: چقدر نازه مادر، چرا مشک یبا ذوق لباس و وارس مامان

 که ماله عروس خانمه. دمیداشت، سف دیو سف یخنده گفتم: فقط دو تا رنگ مشک با

 . نمتیبب دیلباس سف ی من تو یکرد و گفت: انشااهلل تو عروس بش ی اخنده  مامان

 کردم. زونشیآو یزدم و بعد از برداشتن لباس به اتاقم رفتم و لباسو به چوب لباس ی لبخند

 به ساعت کردم، هفت غروب! زمان چه زود گذشت.  ینگاه

  م یتا کردمی که مصرف م ییهابه لطف قرص  دم،یتخت دراز کش ی رو یراحت ی هالباس  با
و درس   ی رواده یاطر پراحت بخوابم، اما امشب به خ تونستمی خوابم درست شده بود و م

 باعث شد خوابم ببره. نی خسته بودم و هم یلیخوندن خ

 *** 

انداختمش و بعد   فم یتو ک  نانیاطم ی کردم و برا  دی رژمو تمد  گهیبار د هیمامان    ی صدا با
 رفتم.  رونیپالتوم از اتاق ب دنی پوش

 . بستیبا حرص داشت کراوات رهام رو م  مامان

 ام.من آماده  -



 لمس سرنوشت 

 
304 

 

رد و گفت: انگار رها پسره، رهام دختر. خاک تو سرت رهام خواهرت زودتر از  ک  ی اخنده  بابا
 تو حاضر شد. 

مامان به شکمش جون سالم به در ببره،   ی هاداشت از مشت  یمظلومش سع افهیبا ق رهام
سرش،   ریبا خنده نگاهش کردم که مامان محکم زد تو کمرش و گفت: باالخره حاضر شد خ

 ! می بر

بلند زد که بابا با ترس   غیج  هیمامان    هویکه  می حرف مامان هر چهار تا سمت در رفت با
 مامان نباشم.  ی تا جلو دمیو من خودمو سمت در کش دی عقب پر

 پدرسوخته؟  ارهیرو عمه من برات ب ی نیری ام گل و شره -

 وسط.  نیداره ا کاری گفت: حاال به من چ رلبی با اخم ز بابا

کردم و از خونه خارج شدم، پشت سرم اونا هم اومدن و همه با هم سمت   یکوتاه ی خنده 
 .می راه افتاد یخونه عمو مجتب

مامان با    اد،یپارک بکنه و ب نویآقا رهام ماش م یو منتظر بود  میبود  ستادهی در خونه ا ی جلو
 .دادی و به رهام فحش م کردی درست م شوییو طل  یمشک   یحرص روسر

 . دهیاالن مامان منو بابا رو هم فحش م اریب فی خنده گفتم: رهام تشر با

باز شد و   یک یت ی در با صدا هیبا سرعت سمتمون اومد و زنگ در رو زد، بعد از چند ثان رهام
 .م یمامان و بابا جلو و من و رهام هم پشتشون وارد خونه شد 

 بودن.  ستادهیا هیو هان  هیو خاله مرض یعمو مجتب ی ورود دم

مبل   ی بعد از درآوردن پالتوم کنار رهام رو م،یهمه وارد خونه شد  یاز سلم و احوالپرس بعد
 ه؟ یگفت: بق  صدای نگاه کردم که ب هینشستم و با لبخند به هان ی ادو نفره 

 .انیلب زدم: دارن م آروم
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بلند شد،    فونیآ  ی گذشت که صدا ی اقه یداد، چند دق هیتکون داد و نگاهش رو به بق یسر
برگشتم و   هی سمت هان عیاستقبال از جمع خارج شدن، سر ی برا یو عمو مجتب هیله مرضخا

 ! ادیبا ذوق گفتم: تارخ هم م

دادم و با لبخند   هیآروم به مبل تک یلیزدم، خ ی چه گند دمیفهم هیلبخند مسخره هان  با
 !ادیتارا م یعن یگفتم:   ی ااحمقانه

تو دلم   کرد،ی نگاهم م تیتر کردم و نگاهمو به رهام دادم که با حرص و عصبانپهن  لبخندمو
 .کردنی نگاهم م ینیزبیگفتم و نگاهم و به مامان و بابا دادم که هر دو با ر  یغلط کردم

سلم بلند تارخ    ی کنم که با صدا یکه زدمو ماسمال ی گند ی جور هیدهنمو باز کنم  خواستم
 . دمیو شهاب از جا پر 

 رها خانم. ی گفتم: گند زد  رلبیهم فشار دادم و ز ی محکم رو  هاموپلک 

 آب بخورم.  رمیهام رو باز کردم و گفتم: من مپلک  ی ال آروم

و تارا با   ه یبعد هان یبه آشپزخونه پناه بردم که لحظات هیبدون جواب دادن به سلم بق بعد
 .دنیاز خنده ترک  هویقرمز وارد آشپزخونه شدن و   ی هاصورت 

 !ادبایب د ی ری حرص نگاهشون کردم و گفتم: بم با

 با خنده گفت: از دست رفت.  رلبیشد و تارا ز شتریاش بشدت خنده  هیهان

 . رخندهیزدن ز  ی بلند  ی دوباره با صدا بعد

اشون  نه به خنده به آشپزخو هی که با ورود خاله مرض دادمی بهشون فحش م نجوریهم رلبیز
 دادن.  انیپا

 ن؟ ی ایب نی خواینم د؟یداد لیگرد تشک زیدخترا م -

 . میا یتکون داد و گفت: چشم خاله، االن م یبا خنده سر  تارا
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و جلوتر از اون دو تا راه افتادم و  دمی به لباسم کش یتکون داد و رفت، دست یسر خاله
 سمت جمع رفتم. 

و تارا  هینشستم که هان ی او زنعمو رو مبل سه نفره  د یبا عمو سع یاز سلم و احوالپرس بعد
 هم کنارم جا گرفتن.

 نثار دوتاشون کردم. یهامو تو کاسه چرخوندم و فحشچشم  یحرص

  یکی بود تا مجلس بله برون، صدامو صاف کردم و گفتم: االن  یخانوادگ  یدورهم هی انگار
 تر است؟ سخن دوست خوش   میبگه از هر چه بگذر دینبا

 دست به کار شد. دیخنده همه به هوا رفت و عمو سع  ی حرفم صدا نیا با

 . میبجنگ هیسر مهر م یخوایکه م ار یرو ب رهایجان برو شمش یخب مرتض -

دو تا محضر   نیبابا... ا دیکار  ی خنده جمع دوباره بلند شد که تارخ گفت: شما کجا ی صدا
 هم انتخاب کردن. 

 خواد،ی نم هیگفته مهر  هیداختن که من گفتم: هانان نیی زده سرشونو پاخجالت  هیو هان رهام
 هیهان  هیمهر  یارتی سفر ز هی که  دنیرس جهینت ن یبخواد... تهش هم به ا  دیرهام گفته با 

 باشه.

 خب دخترم.  شهیکه نم ینجوریزد و گفت: ا ی لبخند مامان

  داریپا هیکه بخواد به خاطر مهر ی انداخت و گفت: به نظر من زندگ  نییسرشو پا  هیهان
 بمونه، از هم بپاشه بهتره. 

 حرفه منه!  نینگاهش کردن که با حرص گفتم: به جان خودم ا نیبا تحس همه

 شه؟ ینم یبا حرص گفت: حرف نزن هیهان

 جمله دزد!  شه،یحرص گفتم: نه نم  با
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 دلقک!  نیجمع بلند شد و تارا آروم گقت: شد ی خنده  ی صدا

 : خفه شو! می حرص گفتبا  هیو هان من

نشون آورده بود رو دست رهام داد و رو به عمو   ی که برا یاز جا بلند شد و انگشتر مامان
 گفت: اجازه هست؟  یمرتض

 با لبخند گفت: اجازه ما هم دست شما!  یمرتض عمو

 غهیص هیانداخت، بابا با لبخند گفت:  هیزد و انگشتر رو به دست هان ی لبخند رهام
 . دیتا انشاهلل عقد کن خونمی م تی محرم

 . دنیباالخره بهم رس  وونهی دو تا د نیرو خوند و ا  اتیکردن و بابا آ   دیی با لبخند تا همه

   »تارخ«

 ؟ یگفت: خودت اتاق ندار   یتخت طاها انداختم که حرص ی خودمو رو یخستگ با

 . شتیشب اومدم پ  ه یاش، بهش کردم و گفتم: آدم ب ینگاه

 ! ی گفت: عاشق شد محابای هام و بزد تو چشم  زل 

. نگاهمو ازش گرفتم و به  دیسوال هم نپرس  یکه گفت مطمئن بود که حت یز یاز چ نقدریا
 سقف زل زدم. 

 حق ندارم؟  -

 سرش گذاشت و به سقف زل زد.  ریهاش رو زدست  اونم

 خواد؟ یاونم م ،ی خوای ... تو منهزیبرادر من؟ تو عشق فقط خواستن حرف م هیحق چ -

 ! دونمی گفتم: نم  سردرگم

 ! گهینم یول خوادی اونم م دی... شادونمی به نظرم من م یمکث گفت: ول با
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 به دندون گرفتم و گفتم: حاال از کجا بفهمم؟  لبمو

 ی هاز یرو چ یپا بزار دیبزرگ با  زی چ هیبه  دنی رس ی گفت: تارخ جان برا ی جد یلیخ
 !یهاش نگاه کن بگو دوسش دار... برو تو تخم چشم کیکوچ

 .نی گفتم: جاست رلبیز

 ی بودم... واقعا فکر کرد نی شکمش گذاشت و گفت: منتظر هم ی هاشو رواز دست  یکی
 کنه؟ یفکر م  نیهنوز به جاست

دوسش   یول  ستیمتنفر ن نینگفتم که خودش ادامه داد: به نظرم رها االن از جاست یزیچ
دوسش داشته و   یروز هیمتنفر باشه چون   تونهی نسبت بهش، نم حسهیهم نداره... ب

 ! شهیدوسش داشته باشه چون قاتل زندگ  تونهینم

 رو در رو بهش بگم!  تونمی گفتم: االن بگم؟ نم آروم

 . امیآدم حرف بزن تو پ ن یسمتم چرخوند و گفت: ع سرشو

تو ذهنم اومد نوشتم و بدون خوندن   یدست گرفتم و هر چ مویتکون دادم و گوش یسر
 خاموش کردم و دوباره نگاهمو به سقف دادم. وی دوباره براش ارسال کردم؛ گوش

 *** 

 »رها«   

 دادم. هیبه اطراف زل زدم، از جا بلند شدم و به تاج تخت تک جیرو باز کردم و گ هامچشم 

اتاق ساعت مشخص   یکیبه خاطر تار رنگ اتاق کردم،  یمشک یواری به ساعت د ینگاه
 برداشتم.  یپاتخت ی از رو مو یدستمو دراز کردم و گوش ینبود؛ حرص

االن صبح باشه   کردمی فکر م د، ی ساعت برق از سرم پر  دنی روشن کردم و با د ویگوش صفحه
 ساعت دو بود!  یول
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که  یامی اسم تارخ و پ دنیبزارم، اما با د زیم ی رو  وی خواستم گوش هاامیبه حجم پ توجهیب
شدم. صفحه چتم با تارخ رو باز   هاامیباز کردم وارد پ  ویازش داشتم دوباره صفحه گوش

  امیتکون دادم و شروع به خوندن پ  یشدم، سر  رهی خ شیطوالن امیکردم و متعجب به پ 
 کردم.

 ! دی رپیو ابروهام باالتر م  شدی باز م شتریخوندن هر خط دهنم ب با

ام کم  وضع اون لحظه  ی نداشتم، شوکه هم برا یالعمل عکس  چیمتعجب بودم که ه نقدریا
 بود! 

و به پنجره زل زدم، چندبار پشت هم پلک زدم و از جا بلند   نیپرتاب کردم رو زم وی گوش
 و به پنجره زل زدم. ستادمیشدم؛ سردرگم تو اتاق چند قدم راه رفتم و دوباره ا 

کنم، قلبم انگار تو دهنم بود، دهنم از شدت استرس خشک شده   کاری چ دی با دونستمینم
که کنارم بود رو برداشتم، نگاهم به قرص خواب   یآب وانیتخت نشستم و ل ی بود. کلفه رو

  دنیخواب ی راه حل برا  نیو بهتر   اومدیهام نموضع خواب به چشم  نیآور خورد... قطعا با ا 
 قرص بود.  نیهم

 .دمینفس سر کش کیدهنم گذاشتم و آبو    ی رو تو اشدونهی قرصو برداشتم و  ورقه

فکر   دنیاز خواب ریبه غ یچیکردم به ه یتخت انداختم و به سقف زل زدم، سع ی رو خودمو
 در امان باشم. الینکنم تا زودتر خوابم ببره و از حجوم فکر و خ

 *** 

 ادیردم و داد زدم: من خوابم مهامو باز ک رهام و مامان با حرص چشم  ی سر و صدا با
 خبرتونه؟ چه

 رها جانم.  دیبلند گفت: ببخش مامان

 .کنهی م ریپسره الدنگ داره منو پ ن یلحظه سکوت کرد و دوباره با حرص گفت: ا هی
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  رونیسرم جمع کردم و از اتاق ب ی باال ی ااومدم و موهامو گوجه  رونیتخت ب ی از رو یعصب
 رفتم. 

 اد زدم: باز چته؟ حرص رفتم سمت رهامو د با

 .می ر یبگ یعروس خوادی بهم کرد و گفت: خب ما دلمون نم ینگاه مظلوم

البد پدرش نداشته   گن یم گن؟ ی م یمردم چ شعوری! آخه ب گهی مامان با داد گفت: باز م هوی
 .رهیبگ ی پسرش عروس ی برا

حرف مردم، چهار سال   ی مامان؟ گور بابا یگیم  یبه مامان نگاه کردم و گفتم: چ یحرص
رو برگردونن؟ مردم در دهنشون در هر   نایاز دست رفته ا ی آرزوها خوان ی مردم م گهید

نوع   کی یگرفت ول  ی پسرش عروس ی برا یفلن گنیم  یریبگ امی بازه! االن تو عروس یحالت
 شهیکه خوب نبود، فلن غلطو کرد... مردم دهنشون بسته نم رفت غذا سرو کرد، فلن تاالر گ

 کنن. کاری دو تا دوست دارن چ نیا ن یمادر من! بب

 یکردن پدرتون به من ربط یمن قانع شده بود، گفت: راض ی هاکه انگار با حرف  مامان
 نداره! 

گفتم: اونم با من فقط زودتر برو از خونه  یمظلوم سرشو سمت من چرخوند که حرص رهام
 بچشم!  شویمن طعم آسا

 موال! بغلم کرد و گفت: چاکرم به ی البخند گنده  با

 زدم و گفتم: باشه بابا خر شدم. ی خند تک

 رفت. رون یکه کرد و ازم فاصله گرفت، با تکون دادن دستش از خونه ب ی اخنده 

زل زدم،   نهی و به خودم تو آ  ستادمیا  ییورفتم، تو روش  ییتکون دادم و سمت دستشو یسر
 گفتم: رنگ صورتم چقدر پر... رلبیز
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  دم، ی پر رونی رگم خشک شد! در رو محکم باز کردم و ب ی که تو ذهنم اومد خون تو یفکر با
 !؟یکنی م ینجوریمامان با هول گفت: خاک به سرم چرا ا 

برداشتم، با استرس رو تخت   مویاتاقمو گوش ی به مامان خودمو انداختم تو توجهیب
 هامو بستم. نشستم و چشم 

 لطفا!  اینه خدا ی ... وای لطفا خواب باشه... وا ایخواب باشه، خدا  هیتو رو خدا   -

روش خاموش شده   یکه صفحه گوش یامیرو باز کردم و با وحشت به صفحه پ هامچشم 
زل زده بودم که با  ی گشاد شده به گوش ی هابا چشم  ی اقه یدق ستی ب بایبود زل زدم، تقر 

 از دستم افتاد.  یگوش دموی دستم، با وحشت عقب پر ی تو یگوش دنیلرز

نگاه   نقدریشدم، ا  رهیخ میقلبم گذاشتم و به اسم تارا رو صفحه گوش   ی دستمو رو دهی ترس
 کردم که تماس قطع شد. 

دوباره بلند شد و اسم تارا    یزنگ گوش ی تار شد، صدا دمی به گلوم حجوم آورد و د غضب
 شد.   انینما

 برداشتم و تماسو وصل کردم.  نی زم ی از رو وی گوش

 ؟ی د یرها؟ چرا جواب نم ؟ییالو رها؟ کجا  -

... ایخدا  ؟یکنی م هیکه تارا با وحشت گفت: رها؟ الو رها؟ چرا گر هیرگر یزدم ز ی بلند  ی صدا با
 زده بهت؟   یحرف یکس شده؟یچ  زمی ... رها عزایخدا

با حرص   د،ی چیبوق آزاد تو گوشم پ ی که صدا کردمی م هیجواب دادن بهش فقط گر بدون 
 .کردمیم ه یبلند گر ی بالشت فرو کردم و با صدا ی پرت کردم و سرمو تو  نی زم ی رو وی گوش

  رلبیمواجه شدم، ز  هیهان یبرزخ ی که با چهره  دمی شدن در اتاقم با ترس از جا پر دهیکوب با
 زدم.  هیگر ری کردم و بلندتر ز ی غرولند
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اش رو سمتم  حرص سمت کمدم رفت و مانتو و شالمو پرت کردم سمتم، انگشت اشاره  با
 . یحاضر بش یوقت دار قهیگرفت و گفت: دو دق 

 برداشتم.  موی و گوش دمی ها رو پوشلباس  هیگر  با

  م،ی ر یم می بلند گفت: خاله ما دار ی با صدا د،یبازومو گرفت و منو سمت در کش  یحرف بدون 
 .دمی م حیبعدا برات توض

  رلبیز هیزدم. هان ه یگر  ریز  ی بلند ی زده به من نگاه کرد که دوباره با صداوحشت  مامان
 .رونیبهم داد و از خونه پرتم کرد ب یفحش

کشوند، در جلو رو باز کرد و    نشیاشکرد و منو سمت م یبا مامانم خداحافظ یهولک هول
 بهم اشاره زد سوار بشم.

 .کردمی م  هیبلند گر ی با صدا هیوحشتناک هان  یبه رانندگ  توجهیسوار شدم و ب هیگر  با

  ی با تموم وجود برا دی اون لحظه با دونستمی منو، فقط م برهیکجا داره م دمی فهمینم اصل 
کوچه متوجه   دنی به دور و اطراف انداختم که با د  ینگاه نی ماش ستادنی خودم زار بزنم با ا

 .می شدم خونه تارا اومد 

نسبتا بزرگشون   اط یشدم، از ح  ادهیپ نیاز ماش هیو دنبال هان هیگر   ریزدم ز یشتریحرص ب با
 ها باال رفتم. گذشتم و از پله توجهیب

حرکت   هیو با   کردم دتر رو بلن هامبود قدم  ستادهیا ی دم ورود یتارا که با نگران دنید با
 کردم.  تارا پرت  رو تو بغل  خودم

 کنن. کاری چ دی با  دونستنی زده و دستپاچه بودن که نموحشت  نقدریو تارا ا هیهان

ها  که به طبقه باال که اتاق خواب ییهارنگ نشستم و به پله  یاسی ی هامبل  ی زور رو به
آب به سمتم    وانیکه تارا با ل دادمی حش مف  یبه فرد نامعلوم رلبی شدم و ز  رهی اونجا بود خ

 اومد. 
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 اشو باال انداخت.اشاره زد که اونم شونه  هیدستم داد، رو به هان آبو

 شده؟ یچ  یگینشست و گفت: رها م میمبل کنار ی کلفه رو تارا

گفت و رو به تارا اشاره کرد    رلبیز ینچ یعصب هیکه هان هیگر   ریسؤالش دوباره زدم ز با
 سکوت کنه. 

  هیشروع کردم گر غیتارخ با ج امیدوباره پ یادآوری بودم که با   ره یآب خ  وانی سکوت به ل تو
 کردن.

 مرده؟!  یک  -

ها تارخ و طاها با  پله  چیزدم که از پ هیگر ری زده دوباره زوحشت  ی اداد مردونه ی صدا با
 اومدن.  ن یی زده پاآلود و وحشت خواب  ی هاافه یق

 رو کرد.  نکاریچرا ا دونستمی من محکم زد تو سر تارخ و فقط من م دنی با د طاها

  ییدمپا  غیزدم و با ج هیگر ری دوباره ز اشره ینگاه خ دنی به من زل زد که با د  دهی ترس تارخ 
بودم رو با حرص سمت تارخ پرتاب کردم، طاها    دهی پوش ی تارا رو که دم ورود یروفرش

 افتاد. نیزم ی رو  واریبعد از برخورد با د  ییو دمپا  دیمحکم تارخو کنار کش

 !دیاز جلو چشم من دور کن نویگفتم: ا غیج با

گفت و   یز یو طاها با خنده در گوش تارخ چ کردنی زده به من نگاه موحشت  هیو هان تارا
 کرد.  دنی خودش شروع به خند

 ! شهیهمش از گور تو بلند م دونمیببند طاها من که م شتویحرص گفتم: ن با

 زدم.   هیگر  ری گفتم و دوباره ز غیامو با ججمله  آخر

 باال برد و گفت: من فقط راه حل دادم. می هاشو به نشونه تسلدست  طاها

 تو راه حلت!  دمی گفت: ر   رلبیز تارخ 
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 !زم ی عز م یسمت من اومد و گفت: رها جان بزار حرف بزن یقدم

 مفصد.  کهیمرت ستمیتو ن زیگفتم: من عز  غیج با

اش مشخص نباشه، تارا با حرص گفت:  دهنش گذاشت که خنده   ی دستشو جلو طاها
 خبره؟ چه  نجایبه من بگه ا یکی شهیم

چه   نیبخون بب  ریانداختم تو بغلش و با داد گفتم: بگ مویحرص سمتش برگشتم و گوش با
 شانس ندارم.   یچیخبره! من تو ه

اول تو هنگ بود و بعد با خنده   هیکرد، چند ثان امیگرفت و شروع به خوندن پ  ویگوش تارا
 گفت: نه بابا؟  

 .هیگر   ریبلند دوباره زدم ز ی شد و من با صدا رهیمتعجب بهش خ هیهان

 اون تو؟  ی خوند یچ ؟یگ یم یتارا چته چ -

 ... گوش کن جان من.ه یهان ی گفت: وا هیبا خنده رو به هان تارا

 تارخ کرد.  امیشروع به خوندن متن پ بعد

که بهت بگم...  دهیموقعش رس کنمیها هست که حس محرف   یکسر یسلم، رها  -
 یلیکه بهت علقه دارم، خ  دونمیاز کحا شروع شد من فقط م ایاصل  شد یچ دونم ینم
 یشیالبته اگه نم ؟ یزنم بش شهیبگم که... م خوامی و م یشو بکنکه فکر   یزی از اون چ شتریب

 که عاقلم هستن.   ییهاداف  تازهاطرافم هست،  ادینداره داف ز بیهم ع

شدن و تارخ با حرص   نیاز خنده پخش زم  هیاش تارا و طاها و هان تموم شدن جمله  با
 توعه!  ر یبه طاها زد و گفت: همش تقص ی لگد

 بده حرف دلتو بزن.  امیبا خنده گفت: به واهلل من فقط گفتم پ طاها

  نایا یداد، گفتم: عوض یرو هم سمتش پرت کردم که جا خال ییدمپا ی اون لنگه  غیج با
 دلت بود؟  ی حرفا



 لمس سرنوشت 

 
315 

 

جنبه فان داشته باشه   میزده گفت: من غلط بکنم! من فقط خواستم خواستگار وحشت  تارخ 
 به خدا.

 خوب بود.  یلی... خ یلی... تا... تارخ خی گفت: وا دهیبر  دهی با خنده و بر  هیهان

 خنده.  ری دوباره خودش و تارا زدن ز بعد

 ! ری و رو به تارخ گفتم: برو بم  هیگر ری زدم ز یحرص

  دینبا  نمیاز ا  ،ی بهم شانس نداد یچیاز ه ایسرمو سمت سقف گرفتم و گفتم: خدا بعد
 ؟ی دادیم

انداخت و گفت: خب حاال  نیی کرده بودن سرشو پا  ی که خرابکار ییهامثل پسر بچه  تارخ 
 کنم. یانسان متمدن خواستگار نی ع دمیتو جواب منو بده، من قول م

 چشمم نباش!  ی تارخ، جلو ریو با حرص گفتم: برو بم  هیگر ری زدم ز دوباره

 *** 

و تارا و طاها که با مسخره   هی و من همچنان در سکوت به هان رفتیم  یکیرو به تار هوا
 شده بودم.  رهیخ زدنی م تاریگ یباز

مردونه   ی هاها گرفتم و نگاهم رو به دست که جلوم ظاهر شد چشم از بچه یآب  وانیل با
 گذاشتم. زی م ی رو وانوی ازش خوردم و ل کمی آبو از دستش گرفتم و   وانیتارخ دادم؛ ل

 م؟ یفاصله کنارم نشست و گفت: حرف بزن  با

 م؟ یبگ  یگفتم: چ بمضطر

 داد و نگاهش رو سمت من چرخوند.  هیمبل تک به

 از دستت بدم!  خوامی رها من نم -

 ! کنهی تو دلم به پا م  یبا حرفاش چه آشوب دی فهمیم کاش
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 ام... گذشته  -

 . ستیمکث گفت: مهم ن بدون 

 ! ترسمیگرفتم و گفتم: م یام رو به بازعرق کرده  ی هادست 

 .میکنی تکون داد و گفت: با هم درستش م یسر مطمئن

 .می د یفهمیحاال هردومون نگفته حرف دل همو م انگار

که  دونستمی ... ترس تکرار اون اتفاقات، میترس داشتم از ازدواج دوباره، از روز عروس من
 !خوردی خوره تموم جونمو م هیاما ترس مثل   شه،یتکرار نم

 اومدم.  رونیاز فکر ب هیهان ی صدا با

 .رسهیزدن به تو نم تاری تو گ  چکسیه  یلیبزن، خداوک   تاریگ  ایرها ب -

 ! هیهان ستیگفتم: حسش ن حالیب

 ! یضد حال شهیگفت: هم  هیداد و هان یفحش  رلبیز تارا

 زدم که طاها گفت: زنداداش! یکمرنگ لبخند

خنده و تارا گفت: از   ریبلند زدن ز ی با صدا هیبه اطراف کردم که تارا و هان ینگاه سردرگم
 !سوزه ی مغزش م هیچ  هیها نزن داداش، رها عادت نداره االن تا بفهمه قضحرف  نیا

 .دی گفت: عه آدم باش ی جد تارخ 

انداختم و به   نیی بودم با صورت سرخ شده سرمو پا ده ی که تازه حرف طاها رو فهم من
 شدم.  رهیبراق خ  ی هاک ی سرام

 .گمینم ن یتا عقد نکرد ، د یخب ببخش یلیبا خنده گفت: خ طاها

 ست؟ ی اتون نزد و گفت: خب حاال، گشنه ی لبخند محو تارخ 
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  شوی نثارشون کرد و گوش ییشکمو  رلبیگفتن، تارخ ز ی بلند ی با هم آره  هیو هان تارا
 برداشت و ازمون دور شد. 

وگرنه بچم    والستی ه کلشیتارخ فقط ه  ن یشد و گفت: رها عشقم ا  کمیبا خنده نزد تارا
 آقاست که رو دست نداره. نقدریا

به طور مثال دوست   گه،ی داشته د  ادیز یطونی با خنده گفت: آره به خدا، فقط ش طاها
 رنگاوارنگش. ی دخترها

 قیکرد، قبل اون ما دو تا رف ی از من خواستگار شبیزدم و گفتم: تارخ د ی محو لبخند
 !دونمی رو م نایمن ا م،ی داشت خبر گهی همد   یاتفاقات زندگ   نی زتریکه از ر می بود

 با تعجب گفت: واو چه جذاب.  طاها

 ؟ی سفارش داد ینگاه کردم و گفتم: چ اومدی کردم و به تارخ که سمتمون م ی اخنده 

رها   یشکمو، ول می شدی م می دی پرسی م نویگفت: االن ما ا  هیتارخ جواب بده، هان نکهیا قبل
 داره!  یجان بپرسه حکم سوال علم

که هست، دلت بسوزه داداش من برات از   نهیچپ نگاهش کردم و گفتم: اصل هم چپ
 . کنهی کارا نم نیا

 .نی دی به هم پز شوهر م ینجوریبا تعجب گفت: اوهو، هنوز شما رو نگرفتن که ا  تارا

 شو. پنجه پاهاشو فشار دادم و گفتم: خفه ی حرص رو با

تارخ  ی هاکرد، تارا به سمتم حجوم آورد که بزنتم، اما دست  دیی فمو با نگاهش تاحر هیهان
 مانعش شد.

 شما دو تا چند سالتونه؟  ست؟یزشت ن  ه؟یچه کار ن یعه ا -

  زیداد، منم با حرص نگاهمو به م هیخطا کار عقب رفت و به مبل تک ی هابچه  نیع تارا
 ن؟ یرده اوف شد عمو دعوا ک  ،ی دوختم که طاها با خنده گفت: اوخ
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رو با حرص سمت طاها پرتاب کرد   شی رو فرش ییکه انگار صبرش تموم شده بود، دمپا  تارا
 آخ و اوخش بلند شد.  ی خورد تو سرش و صدا م یکه مستق

 تو سر تارخ.  یتو بزن دادم ی م هامویی به تارا نگاه کردم و گفتم: کاش دمپا متعجب

 گفت: رها؟  یمتعجب و حرص تارخ 

با حرص نگاهش کردم و گفتم:   نیهم ی بهم داده، برا یامیاومد که چه پ ادمیدوباره   انگار
 رها و درد!

 در مانع حجومم به سمتش شد. ی گفت که صدا یزی چ رلبیرفته نگاهم کرد و ز وا

 حاضر کنه. زویرفت و طاها هم به آشپزخونه رفت تا م اط یغذاها به ح لیتحو ی برا تارخ 

 .نهیچی رو م زیبعد طاها داره م نجایا  میانشسته  سه تا دختر ست؟ یزشت ن -

 ابروهاش رو باال انداخت و تارا گفت: داداشم آقاست ولش کن. هیهان

 ! ستیطاها ن ییکرد و گفت: اصل مرد به آقا ی اخنده  هیهان

 . قایگفت: دق رلبیهم با خنده ز  تارا

من چقدر دوستون   دینیاومد داخل و با چشمک گفت: اصل بب تزایبا چند تا جعبه پ تارخ 
 . دی دوست دار یچ  دونستمیدارم، م

نشستم، تارخ   زیبه اون دو تا اسکل رفتم تو آشپزخونه و پشت م توجهی زدم و ب ی لبخند
 رو داد. تزایپ ی هااز جعبه  ی کی یهم اومد و کنارم نشست و دست هر کس

شو تو دهنت باز  ات خفهگفت: جان عمه  عیه که تارخ سربزن  یدهنشو باز کرد تا حرف طاها
 !شهی بسته نم گهیبشه د

 نشون داد و بدون حرف مشغول خوردن شد.  کویعلمت ال لکسیر طاها

 .شهیتکون داد و گفت: آدم نم یمتاسف سر تارخ 
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 بود که همه رو به خنده انداخت. نی متاسف و غمگ نقدریا لحنش

 *** 

چرا   زمیتارخ که صورتش از درد جمع شد و گفت: خب عز  ی محکم زدم تو شونه فمیک  با
 ؟ یشیم یوحش

تا بچه   ازده یبرات  امیجوجه کش نی گفتم: مگه من ماش ی مانند غیج  ی و با صدا یعصب
 ؟ یفوتباله عوض  میمگه ت ارم؟یب

 !  ستمیمی خودم دروازه وا ار، یخنده گفت: خب ده تا ب با

 گفتم: بزن کنار تارخ!  یکنم، عصب کاری چ دیبا  دونستمیبودم که نم یو عصب  یحرص نقدریا

  ؟ ی گفت: چ  متعجب

 دارم!  ازیآزاد ن ی نگاهش کنم گفتم: بزن کنار تارخ هوا نکهیا بدون 

 خب، آروم باش.   یل ی شده گفت: خ هول

و  شد و سمت من اومد، در و باز کرد   ادهیپ نیاز ماش ستاد،یراهنما زد و کنار جاده ا عیسر
 هامو گرفت.  دست 

   زم؟یعز  یرها جان خوب -

آبو گرفتم،   یهامو از دستش درآوردم و نامحسوس بردمش پشت سرم و بطراز دست  یکی
 کردم. یضرب نصف آبو رو سرش خال کیبه حرفاش   توجهیب

  ک ی. کامل کردی گشاد شده و وارفته نگاهم کرد، آب از سر و صورتش چکه م ی هاچشم  با
 مجسمه طنز ازش ساخته بود. 

 کن.  تمیاذ  ینوش کن آقا تارخ، حاال جرات دار یضربت ،یضربت ی گفتم: زد یروزیحس پ با
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که  یخال  یوارفته به بطر د، ی چیتو تنم پ یوحشتناک ی سرما هویدر رو ببندم که  خواستم
گرفتم و با   سمیخ ی خ بود نگاه کردم و بعد نگاهمو سمت خودم گرفتم که مانتودست تار

  یبه بطر ینگاه الیخیشرور تارخ چشم دوختم که ب  افهیحرص سرمو باال آوردم و به ق
 جوب انداخت.  ی رو تو ی باال انداخت و بطر اشوونه دستش کرد و بعد ش  ی تو یخال

 بکشمت.  تونمی حرص گفتم: تارخ االن م با

 نوش کن!   یضربت ،ی ضربت ی خودم نازک کرد و گفت: زد  هیشب صداشو

شد و دوباره راه   نیاومد و سوار ماش الیخی بستم، اونم ب  نویهولش دادم و در ماش یحرص
 افتاد.  

  هی؛ چند ثانبهم کرد، سرمو چرخوندم و بهش نگاه کردم  یو نگاه ستادی چراغ قرمز ا پشت
 . رخندهیز  میبا هم زد   ییدوتا  هوی می دنگاه کر گهیبه همد  رهیخ

با    م،یکه اصل متوجه سبز شدن چراغ نشده بود می خودمون بود ی تو حال و هوا  نقدریا
 راه افتاد.   عیو تارخ سر  می به خودمون اومد  یپشت ی هان یبوق ماش ی صدا

 ... گمی تارخ م -

 نگاهم کنه گفت: جونم؟   نکهیا بدون 

   شه؟ی م یونمون بهم نخوره چنگاهش کردم و گفتم: اگه خ نگران

 . رمتی بمونم و بگ یدر جهل باق د ینبا  فهممیمن م   یچیزد و گفت: ه یکمرنگ لبخند

 باش.   ی جد کمینگاهش کردم و گفتم: بامزه   کلفه

 !شهینم  یزینباش بچه، چ زایچ ن یبهم کرد و گفت: نگران ا ینگاه

فرش   ی که موها  یکیدختر بچه کوچ دنی دوختم و با د ی بغل نینگاهمو به ماش ینگران با
 ی رو  یو تپلشو قاب گرفته بودن، لبخند کمرنگ  دی بودن و صورت سف ختهیدو طرفش ر

 هام نشست. لب
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تا   یو غرق تو افکار خودمون، از روز خواستگار  میبه خونمون هر دو ساکت بود  دنیرس تا
 . گذشتیم  یماه کی حدود  م ی خون رفته بود شی آزما   ی امروز که برا

بره و بعدش هم مراسم   ن یاز ب یترس لعنت نی روانشناس رفتم تا ا ش یجلسه پ دو
رقم خورد، مخصوصا آخر شبش که   می مراسم زندگ   نیدارترکه خنده  یخواستگار  ی مسخره 

شهاب و رهام و طاها فقط   ی های بزرگترها تنهامون گذاشتن و ما تا صبح با مسخره باز
 . می پرت گفت  وتا صبح چرت  ایند الیخی و ب م ید یخند

... حال خوب!  گشتمی سال دنبالش م ن یبود که چند  یزیچ قایدق نی خوب بود و ا حالم
...  ارمیکه تارخ بهم کمک کرد تا به دستش ب یزیکرده بودم، چ  داشیکه کنار تارخ پ یزیچ
 نبود!  ضی قابل تعو   یزیچ چی حال خوب با ه نیا

 اومدم و نگاهمو به تارخ دادم. رونیاز فکر ب نیماش ستادنیا با

 نگران نباش، باشه؟  -

 زدم و گفتم: باشه. ی لبخند

  شرتی سو   نیمکث دستشو دراز کرد و از پشت ماش هیبهم کرد و بعد از چند ثان ینگاه
 رنگش و برداشت و انداخت دورم. یمشک

 .یخوریسرما م سهیهات خلباس  شه،یسردت م -

 زدم و گفتم: خداحافظ. ی لبخند

 تکون داد گفت: خداحافظت.  یسر

دور خودم  شتریو ب شرتی در خونه رو باز کردم و با لذت سو دی شدم و با کل ادهیپ نیماش از
در رو محکم بستم   حواسیدرآوردم و داخل خونه شدم، ب  ی هامو دم ورود. کفش دمیچیپ

 ؟ یی گفت: رها تو دهیکه مامان ترس

 مامان از دستم در رفت.  دیخنده گفتم: ببخش  با
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 سرت.  ی آرومتر شد و گفت: فدا  صداش

 . دیبلند مامان به گوشم رس ی زدم و سمت اتاقم رفتم که صدا ی لبخند

 ما؟  شیپ ادینهار ب یچرا به تارخ نگفت -

تارخ به   یشگی عطر هم ی کردم و با لبخند بوش کردم که بو کی نزد می نیرو به ب شرتییسو
 مشامم خورد.

 .ادیم گهیروز د هیگفت کار داره   یگفتم بهش، ول -

 هام شدم. لباس  ض یمشغول تعو  الیخی و منم ب ومدیاز مامان ن ییصدا گهید

شدم که تا موقع   نستاگرامیگوشم گذاشتم و وارد ا ی رو تو یو هنذفر  دم یتخت دراز کش رو
 نهار وقتم بگذره. 

قلب   هی زنگ خورد و اسم تارخ که با  می ف بودم که گوشمختل  ی هاجی گشتن تو پ مشغول
شد، با لبخند تماسو وصل کردم و گفتم:   ان یکرده بودم رو صفحه نما وشی قرمز مات س

 سلم.

 خبر دارم برات.  زم،ی: سلم عز دی شادش به گوشم رس ی صدا

 شده؟ یگفتم: چ کنجکاو

 کرد و گفت: خانم با استعداد و درسخون من ترکونده!  ی اخنده 

 رو تخت نشستم و گفتم: تارخ جواب آزمون اومده آره؟  جانیه با

 تونهیقبول شده و م یرتبه عال هیبلندتر شد و گفت: بله اومده، رها خانوم هم با  اشخنده 
 بره. شی همون دانشگاه قبل

بلند تارخ   یخنده  ی با صدا غمی ج ی صدا ،دمیکشیم غیج وقفهی و ب دمیاز جا پر  جانیه با
 هردومون قطع شد. ی شده بود که با داد مامان صدا یقاط
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 خبره رها؟ چه -

 . دنیپر   نییخودمو انداختم تو بغل مامان و شروع کردم به باال و پا جانیه با

 قبول شدم، مامان قبول شدم!  -

  یزنیم غی ج ینجوریا یولشکر دخترم  یبا خنده منو از خودش جدا کرد و گفت: اله مامان
 ! مونهی گلو برات نم

 قبول شدم؟  شهیگفتم: تارخ باورت م غیبه حرف مامان با ج توجهیب

زن تارخ زرنگ  شهیمگه م ،یشی با خنده گفت: من از اولشم مطمئن بودم قبول م تارخ 
 نباشه؟ 

رفت، دوباره خودمو رو تخت انداختم و گفتم: کم  رونیزد و از اتاق ب ی لبخند مامان
 وند. سپه ی باش آقا  فتهیخودش

 باشم!   فتهیاصل دوست دارم خودش خوامی گفت: نم آروم

بابا   ی تماسو قطع کردم و با صدا  یمختصر یقربون صدقش رفتم و بعد از خداحافظ رلبیز
دخترم، خوشحالم که  گمیم  کی رفتم که بابا با خنده بغلم کرد و گفت: تبر رونیاز اتاق ب

 . نمیبی م تتوی موفق

 زدم و گفتم: ممنونم.   ی لبخند

 . دمیغذا رو کش ز، یسر م د یایبا ذوق گفت: ب مامان

 نشستم.   یچوب یصندل ی راه افتادم و رو زی زدم و پشت سر بابا سمت م ی لبخند

   ؟ ی مامان امروز با رهام حرف زد -

  گهیهفته د گفتیم  روزیبرنجو سمت بابا گرفت و گفت: نه هنوز، د  سی د مامان
 .  گردنی برم
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 تنگ شده.  هیهان ی تکون دادم و گفتم: خوبه، دلم برا یسر

بهشون همه رو    گذرهیهام، داره خوش مزد و گفت: ماه عسل رفتن بچه  ی لبخند مامان
 رفته.  ادشونی

  د؟ ی داد شیبهم کرد و گفت: آزما  یکردم که بابا نگاه ی اده خن

 . می زدم و گفتم: آره، صبح رفت ی محو لبخند

 . رهیتکون داد و گفت: انشااهلل خ یسر بابا

 زدم و مشغول خوردن غذام شدم.  ی لبخند

 *** 

 بستم و به صورت خندون تارخ چشم دوختم.  نو یاسترس در ماش با

 . ترسمی تارخ من م -

رو که به روبه  یدستمو گرفت و همونجور میکرد و راه افتاد، از کوچه که خارج شد  ی اخنده 
که  هیجوابش منف تشیبشه؟ نها یآخه مگه قراره چ یچه ترس زدلمیبود، گفت: عز  رهیخ
 هم نداره.  ی رادیا

 . رمیگی زن خوشگلتر م هی  رمیگفت: م طنتینگاهش کردم که با ش متعجب

دستمو   تی خنده، با عصبان ریزد ز ی بلند  ی گشاد شده نگاهش کردم که با صدا ی هاچشم  با
  ،یگفتم: چشمم روشن! تارخ جونت رو دوست ندار یو حرص دمیکش رون ی از دستش ب

 آره؟! 

 .زمیگفت: من... من غلط کردم... عز دهیبر  ده ی شدت گرفت و بر اشخنده 

 غلطا نکن!  نیاز ا گهی گفتم: د یحرص

 .خنده گفت: چشم  با
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تند   نقدری قلبم ا  شگاه،یبه آزما   دنی شدم، با رس رهیخ  ابونیتکون دادم و به خ ی سر متاسف 
بشم که اجازه نداد و خودش با   ادهی خواستم همراه تارخ پ دم؛یشنی که صداشو م زدیم

 رفت. شگاهیبه سمت آزما  عی بلند و سر  ی هاقدم 

و  فرستادمی صلوات م رلبیز  گذره،ی ساعت داره م ک یبه اندازه   هیهر ثان  کردمیم حس
دمغ و   افهیق دن یبود و منتظر اومدن تارخ بودم که با د شگاهیآزما  ی هام به ورودچشم 

 . ستادی ناراحتش حس کردم قلبم ا

 به سمتش رفتم.  عیشدم و سر  ادهیپ نیماش از

 بود آره؟  یجواب منف ؟یچرا نارحت شده؟یتارخ، تارخ چ -

شد، شوکه    نیافتاده سوار ماش نییبودم که با سر پا  ره یناراحتش خ  افهیبه ق زدهوحشت 
 دنبالش راه افتادم و سوار شدم.

 . میاونجا تا دور هم باش انیها بسرعت سمت خونه خودشون رفت، قرار بود بچه  با

که حس   رفت ی تند م نقدریبودم، تارخ ا  رهیهام خحرف تا خونه به دست  یو ب  شوکه
 قدرت حرف زدن نداشتم.  یاما حت م،ی هر لحظه ممکنه تصادف کن کردمیم

خفه بود،   نی ماش ی شدم؛ انگار هوا ادهیپ نیپارک کرد، از ماش  نویماش  نکهیمحض ا  به
 نفس بکشم!  تونستمینم

که نگاه   میجلو اومد و با سرش اشاره به خونه کرد، با هم وارد خونه شد  حرف یب تارخ 
 ما مات شد.  هافیق دنی ها با دخندون بچه 

 !  شده؟یمتعجب گفت: چ طاها

مبل نشستم   نی ترک ینزد ی شل و وارفته رو ی هازد و من با قدم هیکنارش تک واریبه د تارخ 
 هام زل زدم. و دوباره به دست 



 لمس سرنوشت 

 
326 

 

 هاتونافه یکه ق یکوفت  ش یبود جواب اون آزما ی با اخم جلو اومد و گفت: چ شهاب
   ه؟ینجوریا

نگاهم کرد و به حرف اومد:  ن ینگاهمو به تارخ دوختم که غمگ یاشک ی هاچشم  با
 . رمیزن خوشگل بگ تونمینم

با   هویکه   میکردی کل سالن خونه رو فرا گرفته بود و همه متعجب بهش نگاه م سکوت
 خنده.   ری بلند زد ز ی صدا

 شد!  وونهید ن یخدا ا ا یگفتم:   رلبینگاهش کردم و ز متعجب

  ی پرت کرد کف سالن و گفت: مثبت بود! اوک  شیشد و جواب آزما  شتریاش بحرفم خنده  با
 شد، رها زن منه!

 ی هاگشاد شده و دهن باز به خنده  ی هاشوک رفتم و با چشم  ی حرفش دوباره تو دنیشن با
رفت تو   ی تو شکمش و عصب  دی اش چشم دوختم که طاها رفت جلو و محکم کوبمسخره 

 .  دادنی م بهش فحش تیهم با عصبان هیآشپزخونه و بق

هامو گرفت، صندل پاشنه دار تارا که کنار پاهام چشم  ی لحظه حس کردم خون جلو هی
  ی تو شکم تارخ پرتش کردم، صدا  میمستق عیحرکت سر  ه ی ی افتاده بود رو گرفتم و تو

 دلمو خنک کرد!    نیزم ی بلندش و بعد افتادنش رو ادیفر 

 خرم... خر!  ؟یفهمیم  شم،یگفتم: من خرم که دارم زن توئه ابله م  ی بلند  ی صدا با

اومدن و شروع به   رون ی طاها همه از شوک ب ی خنده و با صدا ریزد ز ی بلند ی با صدا طاها
 . کردی افتاده بود آخ و اوخ م نی کردن؛ تارخ هم همچنان رو زم دنیخند

پرش کردم و   ریبرداشتم و از آب ش  وانیل نتیکاب  ی رفتم تو آشپزخونه و از تو تیعصبان با
 نفس خوردمش.  کی

تو   وانوی ل نیگفتم: تارخ جلو چشمم نباش که ا   یتارخ تو درگاه آشپزخونه حرص دنید با
 !  کنمی سرت خورد م
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 ! یبش یجانیه کم ی خواستم  زمیلنگان جلو اومد و گفت: خب عز  لنگان

بود؟ سکته   جانیه نی بخوره تو سرت ابله، ا جانی و گفتم: ه زیرو م دم ی کوب وانویل یعصب
 !  شعوریکردم ب

 مظلوم نگاهم کرد.    افهینگفت و فقط با ق یزیچ

 .  کنمی م یبعدا تلف ،یاریدر ب یلوس باز نجایا خوادیخب حاال نم  یلیخ -

 و گفت: آخ من قربونت بشم.   دیزد و لپمو کش ی لبخند

 زدم: تارخ نهار سفارش بده.  رفتم و داد رونیزدم و از آشپزخونه ب ی لبخند

 .  میکن یباز دیا یها رفتم و گفتم: بهم به سمت بچه بعد

   م؟یکن یباز  یگفت: چ هیهان

 رو شام مهمون کنه!  هیشب بق  هی  دی باخت با یفکر کردم و گفتم: شطرنج، هر ک  کمی

و   هی. من و تارخ، هانمی دو نفره بش ی هاکردن که گفتم: خب گروه  دییبا نگاهشون تا  همه
 .  یبشه تماشاچ ستیرهام، شهاب و طاها، تارا هم که بلد ن

 .  رمیها شام بگاز بازنده  خوامی کرد و گفت: من فقط م ی اخنده  تارا

 !  می بریبا خنده گفت: گشنه بدبخت تو رو نم تارخ 

 االن. دیخب بحث نکن یلیبراش درآورد که گفتم: خ ییادا تارا

 شطرنجو آماده کردم و گفتم: اول من و تارخ.   صفحه

کرد و  ی اخوندم که خنده  یتارخ نشستم و با نگاهم براش کر ی نزد که جلو یحرف چکسیه
 نامردا!  کنهیام مببر آماده به حمله ببرم که پاره  نی مظلوم گفت: من اگه االن به ا

  نیبود رفت ی دردتون چبگه  ست ی ن یکیبه خدا،   م یبا خنده گفت: داداش گول خورد رهام
 .  نیزن گرفت
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 داداش!   یبا درد گفت: آخ گفت تارخ 

رو به تارخ گفتم:   یزیرهام خفه شد و من با نگاه ت  ی با مشت زد تو سر رهام که صدا هیهان
سر سفره عقد   هویشما حواست باشه  گه،یمستر اون آقا خرش از پل گذشته چرت و پرت م

 . ی نشنو  ریبله، خ ی جا

 هاش رو باال برد و گفت: من غلط بکنم.  شده دست  می تسل

داداش؛ عاقل   میحال کن ای طاها رو بغل کرد و گفت: جون، ب ی ابا حالت مسخره  شهاب
 !  میکه مجرد موند  مییما

دستشو دور گردن شهاب انداخت و گفت: حال کن به خدا عاقل   یروزی هم با خنده پ طاها
 . گنیبه ما م

رو   ینگفت، با سر به تارخ اشاره کردم باز  یزیو چ   دیکه خندبه شهاب نگاه کردم  یعصب
 شروع کنه.

 *** 

 ی خونمون، خونه مجرد میکه زودتر بر  می ری رو با هم بگ یعقد و عروس می گذاشته بود قرار
 داشته باشه!  امگه یده نفر د ی بزرگ بود که جا برا  یتارخ به قدر

هم   شویبخش  هیو   میداد یرو به سمسار یقبل لی نبود، وسا لیخونه تکم لیخب وسا  اما
  میو زنعمو شم هیکامل من که مامان و خاله مرض ه یز یداد و با جه ازمندین یسر هیمامان به  

  ل یتبد یزندگ  ی و آماده برا لی خونه تکم هیبه  یبودن، خونه خال دهی بدون دخالت من خر
 شد.  

... ییبته نه من و تارخ تنهاال م،ی بود دهیخونه رو بدون دخالت بزرگترها خودمون چ ی همه
و رهام و طاها و شهاب و تارا در همه جا مثل دم دنبال ما بودن   هیمثل هان ی اافراد اضافه 

 شد.   دهیو خونه با کمک اونا چ



 لمس سرنوشت 

 
329 

 

باعث ضعف بدنم    نیو ا  شدیم   شتریاسترسم ب می شد ی م ترک ینزد یبه روز عروس  یچ هر
لباس عروس و کت و شلوار و   یحت م،یخودمون بر  ی دهایخر  ی شده بود. قرار بود ظهر برا

 . دادی م یشتریبه من استرس ب نیبودم و ا دهیحلقه هم نخر 

  نیرفتم و سوار ماش رون یو صدا از خونه ب سریاز جا بلند شدم و ب می زنگ گوش ی صدا با
 شدم.  

 و تارا کجان؟   هیم و گفتم: سلم، هانبه تارخ نگاه کرد یخستگ با

 .انیتارا م نی ام، با ماشزد و گفت: سلم خانم خسته  ی لبخند

 خوابم برد.  نیآروم ماش ی هاهامو بستم و به خاطر تکون تکون دادم و چشم  یسر

امروز   یگفتیم ی هامو باز کردم که گفت: خسته بودپلک  ی آروم تارخ ال  ی صدا با
 . میاومد ینم

 کرده!   ریکه مونده منو پ ییکارا نیمرتب کردم و گفتم: فکرشو نکن، استرس ا   شالمو

 شو دخترا منتظرن.   ادهیخب پ یلیزد و گفت: خ ی لبخند

  هیشدم و شونه به شونه تارخ وارد پاساژ شدم، تارا و هان ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یسر
بود که قرار   دشونیی مورد تا فروشگاه رو گشته بودن و آخرش سه تا فروشگاه یاز قبل کل

 به نفع منه سخت پسند بود. یلیخ  نیو ا  می بود فقط تو همون سه تا بگرد

با لبخند به سمتمون اومد و با لبخند گفت:   یکه دختر جوون  می فروشگاه شد نیاول وارد
 بکنم؟   تونمی م یچه کمک د یخوش اومد  یلیخ

  دنی اجاره هم نه قصد خر م،یخوای م ی عروس ی با لبخند جلو اومد و گفت: لباس برا هیهان
 .  می لباسو دار

 حاال؟   هیتکون داد و با لبخند گفت: عروس ک  یسر فروشنده
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مد    یچه مدل لباس زمیبه من کرد و فروشنده با لبخند گفت: عز  ی ابا لبخند اشاره  تارا
 نظرته؟ 

 دار نباشه. دامنش پف وجهچ یبه ه نکهیگفتم: لباسش ساده باشه و ا آروم

 .  ایتکون داد و گفت: همراهم ب یبا لبخند سر فروشنده

 که نشونم داد نگاه کردم.  ییهاسرش راه افتادمو به دونه دونه لباس پشت  حرفیب

 .  میشیاگر شد حتما مزاحمتون م  م،یرو هم بگرد  گهی ما چند تا مغازه د دی اگر اجازه بد -

و اونجا هم به   می سمت مغازه دوم رفت حرفیتکون داد و ما هم ب  ی با لبخند سر دختره
 وضع گذشت. نیهم

حدود دو  دی العاده باز و بزرگ بود که شا مکان فوق  هیسوم برخلف دو مغازه قبل  مغازه
فروشنده داشتن به کار مردم  نی بود و چند  زونیهاش آو هزارتا لباس عروس تو رگال 

  .کردنی م یدگ یرس

من    د،ی خوش اومد یلیسمتمون اومد و با لبخند گفت: خ یمحض ورودمون خانم مسن به
 درخدمتتون هستم. 

قصد   ، یعروس ی برا خوامیلباس م  هیخودم به حرف اومدم و گفتم: من  هیقبل هان نباریا
دامنش پف   نکهیباشه و ا   ک یلباس ساده و ش هی خوادیلباس رو دارم... دلم م دنیخر

 نداشته باشه.  

 تکون داد و با دستش سمت راستشو نشون داد و گفت: از اون طرف لطفا.   یسر فروشنده

  ییزایچ  نایلباس نشونم داد و گفت: ا ستایتکون دادمو دنبالش راه افتادم، حدود ب یسر
اگر  پرو کن،  ی خواینگاه کن و اگه م ترق یدق نایبه ا   خوره،ی هست که به نظرم به شما م

 نشونت بدم.  گهید ی هابهم بگو که نمونه  چکدومی از ه ومدی خوشت ن
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ها از لباس  یکی ها شدم که پارچه ساتن و براق زدن لباس  دی تکون دادم و مشغول د یسر
 چشممو گرفت.

کمربند از جنس همون ساتن   هیکمرش   ی که رو یطراح چیلباس ساده و بدون ه هی
 شده بود.    تشی باعث جذاب یسادگ  نیکه در ع یدلبر  قهیو  خوردیم

 !  کهیش یلی گفت: خ هیبه لباس کردم که هان ینگاه

 . کنهی خاص انتخاب م  شهی هم یهم با لبخند گفت: لعنت تارا

 لباس رو پرو کنم.  نیزدم و رو به فروشنده گفتم: اگر امکانش هست من ا  ی لبخند

لباس   نی رد و لباس رو بهم داد و گفت: ا ک  م ییبا لبخند به سمت اتاق پرو راهنما فروشنده
 . دی هست قهیخوش سل ی لی خ است،یتالیکار ا

تارا رو صدا   پش یلباس شدم و موقع بستن ز   دنیمشغول پوش حرفی زدم و ب ی لبخند
 کردم. 

 تارخ سوخت رها.   ی دلم برا -

 گفتم: وا چرا؟    متعجب

 بکنه!  ینتونه کار یو نگاه کنه ول گریج نیا د یتا شب با  تونیخنده گفت: روز عروس با

 .  رونیبهش دادم و از اتاق پرو انداختمش ب یفحش  رلبیز

کنه،   رینبود که تو دست و پاهام گ یکردم؛ دنباله لباس اونقدر نهیآ ی به خودم تو  ینگاه
 بشم.  دنشیخر  الیخیلباسش به دلم نشسته بود که امکان نداشت ب نقدریا

خودم از اتاق پرو   ی هالباس  دن ی درآوردم و بعد از پوش هیو هان لباس رو با کمک تارا عایسر
 لباسمو نداره!   دنیحق د یکرده بودم که تا روز عروس دیخارج شدم، از قبل با تارخ ق

   ه؟یبا لبخند جلو اومد و گفت: اوک  تارخ 
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 کن.   زیتم نکتویع ه،یزدم و با ذوق گفتم: اوک  ی لبخند

  یکی  هویکردنش بود که   زیتش برداشت و مشغول تمبزرگش و از صور  نکیزد و ع ی لبخند
 وند!داد زد: تارخ سپه

 االن نه!   ایبا وحشت گفت: خدا تارا

 نثار خودم کردم.  یفحش  رلبیکف دستم صورتمو پوشوندم و ز  با

حدود پونصد تا عکس گرفت، باالخره   چارهیدورمون پر از آدم شد و تارخ ب ی اه یعرض ثان در
بزرگ    فیتخف  هیفروشگاه هم که تارخ رو شناخته بود  ری مردم دورشو خلوت کردن، مد

 بهمون داد.  

 .  اریدر ن گهید نکویگفت: تارخ ارواح جدت ع هیکه هان میزد  رونی فروشگاه ب از

  دی که مشخصه کجا با میر یکت و شلوار تارخ رو بگ  میو من گفتم: اول بر  دی فقط خند تارخ 
 .  می بر

  ادیاونجا کارمون ز قم،یپاساژه فروشگاه رف نیا ن یی تکون داد و گفت: طبقه پا یسر تارخ 
 نباشه.   چکسیبهش گفتم ما رو بفرسته طبقه باالش که ه کشهی طول نم

و   می رفت نیی ها آروم پاو تارا جلوتر راه افتادن و من و تارخ هم پشت سرشون از پله  هیهان
قبل از شلوغ شدن مغازه   ،یو بعد از سلم و احوالپرس  م ید یرس قشیرف ی باالخره به مغازه 

 .  می به طبقه باالش رفت عایسر

 انتخاب کنم.  اونا  نیاز ب امینشستم و گفتم تارخ برو چندتا انتخاب کن من ب  یصندل ی رو

ساعت همراه با    میو تارا مشغول گشتن شد و بعد از حدود ن هیزد و با هان ی لبخند تارخ 
 پنج دست کت و شلوار اومد سمتم.  

 برو پرو کن همشونو. -
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  دم، ی نپسند چکدومویها رو پرو کرد که هتکون داد و به اتاق پرو رفت، تک تک لباس  یسر
  نویمات بود چشممو گرفت و با ذوق گفتم: هم ی مشک  کسرهیکه  یاما کت و شلوار آخر 

 ! خوامیم

 گفت: خداروشکر باالخره مورد پسند واقع شدم.  یبا خستگ تارخ 

  نیماش  ی ها رو توو تارخ لباس  م یرفت نی تارخ، سمت ماش ی هااز حساب کردن لباس  بعد
 . قم یرف ش یپ می ریحلقه م ی برا  ن،ی ایمن ب  نی جا کرد و گفت: دخترا پشت ماشجابه

 شهینشستم و با ذوق گفتم: باورم نم نیماش ی تکون دادن و من خسته تو  یسر  دخترا
 تموم شد.   نامیا

 .  می رونیاالن پنج ساعته ب یبه ساعت کرد و گفت: آره تموم شد ول ینگاه تارخ 

طل  سی ها و سروتموم شد، فقط حلقه  میکرد  د یخر  نهیگفتم: به درک مهم ا  حوصلهیب
 موند.  

 .  یرلفظی فت: و ز آروم گ تارخ 

 ! خوام ی گفتم: که من نم یآرامش تصنع با

 گفت: باشه.   الیخیب

من   یگفت: ول تفاوتیشدم که ب رهیخ ابونیبه خ کردی باهام بحث نم نکهیاز ا  خوشحال
 .خرمیم

 دادم. ابونیو دوباره نگاهمو به خ  دمی کش یپوف کلفه

نبود  ی ادیز ر یحرکت کرد که دخترا گممون نکنن، مس ینییروشن کرد با سرعت پا نویماش
 پاساژ بود. کی نزد با یچون تقر

که   می و با تارخ وارد شد میاونجا پارک کرد نویکوچه خلوت داشت که ماش هیفروشگاه  کنار
 . دی خوش اومد ی لیاز جا بلند شد و گفت: سلم خ عیسر ی پسر کم سن و سال
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   پسر؟ یتکون داد و گفت: چطور یسر تارخ 

 . یگفت: به لطف شما عال نشو یبا خنده دستشو گذاشت رو س پسره

 کرد و با دستش بهم اشاره کرد.  ی اخنده  تارخ 

ازدواجت رو برامون   ی هاحلقه  نیهمسر بنده هستن، اگر امکانش هست بهتر  شونیا -
 . اریب

 به چشم.  ی زد و گفت: ا ی لبخند پسره

و   نیفعل به روزتر   نایآورد و گفت: ا  رونی چند تا ست انگشتر ب نی تر ی و ی هم از تو بعد
 هامون هست.  حلقه  نی بهتر

  هیبود که تا  ییمدلشون از اونا   یداشتن ول یخاص  ییبایها کردم، همشون زبه حلقه  ینگاه
 . شهی م یمیمد هست و بعد قد  ی مدت رو

  هی یقشنگه ول نایم، ا هست  ک ی ش یساده ول زیچ  هیلبخند رو به پسره گفتم: من دنبال   با
 . شهیم   یمیقد  گهی مدت د

 . د یزد و گفت: درسته، چند لحظه صبر کن ی دوباره لبخند پسره

باز شد   ی شد و در و بست، همزمان با بسته شدن در اتاق در ورود شخوانیاتاق کنار پ وارد
 و تارا داخل اومدن.   هیو هان

به   یچیه  نشونیاز ب بندمیگفت: شرط م هیکردن و هان شخوانیپ ی رو ی هابه حلقه  ینگاه
 دلت ننشست!  

 رها نبود!   کردی زد و تارا گفت: به خدا اگه انتخاب م ی تک خند تارخ 

دستش رو   ی تو ی هاو تارا سلم کرد، بعدهم حلقه  هیاومد و رو به هان رونیاز اتاق ب پسره
 . دی چ زیم ی رو
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  هیبود و همراه با  نیکه دور تا دورش نگ یرنگ ی اهمشون حلقه نازک و ساده نقره  نیب از
 شکل داشت چشمم و گرفت.   لیمستط نینگ هیحلقه ساده که روش 

 !کهیبه تارخ کردم که آروم گفت: ش ینگاه

  نیرنگ بود فقط روش دو تا نگ ی انقره  ی به ست مردونش کردم که همون حلقه ینگاه
 رنگ داشت و اطرافش ساده بود. یمشک

اش و سمت تارخ گرفتم و اشاره کردم به دستش، حلقه رو ازم گرفت و  مردونه  حلقه
 اش؛ دستشو گرفت جلومو گفت: چطوره؟  گذاشت تو انگشت حلقه

 !  ادیزدم و گفتم: به دستت م ی لبخند

گرفتم و  از تارخ دستمو جلوش  تی ستش رو گرفتم و گذاشتم دستم، به تابع ی هاحلقه
 گفتم: چطوره؟  

 .  ادیبهت م  یبزار یزد و گفت: تو هر چ ی لبخند

 کردن.   دشییو دستمو جلوشون گرفتم که هردو تا دمیو تارا چرخ هیهان سمت

  سیسرو   ی خانمو متوجه شد  قهیها، حاال که سلاز حلقه ن یرو به پسره گفت: خب ا تارخ 
 براشون چند مدل لطفا.   اریطل ب

همشون   د،ی من چ ی آورد و جلو رون ی ب سیسه تا سرو  نیتر ی و از و تکون داد یسر پسره
 !  کیساده و ش

 به هر سه تا انداختم و رو به تارخ گفتم: تو انتخاب کن!  ینگاه

   ؟یچ  ادیزد و گفت: خوشت ن ی لبخند

 .  ادیگفتم: انتخاب کن، خوشم م ی جد
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  سیمکث سرو  قهیانداخت، بعد از چند دق هاسی به سرو  یقیتکون داد و نگاه دق یسر
نازک بود و نشون داد و گفت:   یکارت رینداشت و فقط زنج یپلک  چی که ه یرنگ ی انقره 

 !  نیا

 ! ادیزدم و گفتم: گفتم که خوشم م ی لبخند

 .  امیتا من حساب کنم و ب نیتو ماش دی زد و گفت: خب شما بر ی لبخند

 .  می رفت نایو سمت ماش  میرج شد تکون دادم و با دخترا از مغازه خا یسر

و تارا گفتم زودتر برن خونه  هیبه هان اد،یدادم و منتظر موندم تا ب ه یتارخ تک نیماش به
 . می شام گشنه نمون  ی درست کنن که برا یز یچ هیتا  هیهان

رنگ جواهرات رو دستم داد و گفت: مبارک باشه   یاومد و پاکت مشک قهیاز چند دق بعد
 خانم!  

 شما هم مبارک باشه آقا.   ی زدم و گفتم: برا ی لبخند

درو برام بست و خودش هم    نویبرام باز کرد، نشستم تو ماش نویزد و در ماش یقیعم لبخند
 سوار شد.  

 . هیخونه هان می ری شام م -

 زد برام.  تکون داد و گفت: آره خبر دارم، رهام زنگ  یسر

مدت متوجه شده بودم تارخ موقع   نی دادم، تو ا رون یچشممو به ب حرفی زدم و ب ی لبخند
ممکن پخش   ی صدا  نیآهنگ هم با کمتر  یتو سکوت باشه و حت خوادی دلش م یرانندگ 

 . ذاشتمیاخلقش احترام م  نی بشه و من هم به ا 

قرار   جدهمشیطبقه ه ی تو  هیکه خونه رهام و هان ی اطبقه  ستیبه آپارتمان ب  باالخره
 . مید یداشت، رس
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  ی جلو م،ی مدت ما رو شناخته بود تکون داد نی نگهبان که تو ا ی برا یو سر می شد یالب وارد
 .ستادی باالخره ا هیاش و زد بعد از چند ثانو تارخ دکمه  م یستاد ی آسانسور ا

با دستش اشاره کرد من برم داخل و پشت سرم خودش هم اومد، دکمه طبقه  تارخ 
 لمس کردم و نگاهمو به تارخ دادم.  جدهمویه

 . شهیداره تموم م -

 ؟ یزد و گفت: خوشحال ی لبخند

ذوق،   ،یگذاشت... خوشحال یامو باال انداختم: تا بشه اسمشو چ بهش کردم و شونه  ینگاه
 حسا رو دارم.  نی.. من االن همه ارو ابرا بودن، حس پرواز کردن.

اجازه رو   نیبشه که باز شدن در آسانسور بهش ا  کمیخنده نگاهم کرد و خواست نزد با
 بلند من شد. ی که باعث خنده  دیکش  ینداد، کلفه پوف

خندمو   ی به من رفت که باعث شد به زور جلو  ی اغره چشم  زدی که در واحد رو م همونجور
 . رمیبگ

 شد.   انیدر نما ی خندون رهام از ال فها یباز شد و ق در

 داخل.  ایتارخ تو ب -

  خواستمیمن م  ن؟یاومد  یکرد و گفت: شما واسه چ یبه رهام نگاه کردم که اخم متعجب
 خودتون. رونی ب نیو تارا بر  هیتو و هان ارمیپسرا رو ب

 !؟ی ولم کرد  ی زود نیدهن باز نگاهش کردم و گفتم: نامرد به ا با

  ی نازک کرد و گفت: از اولش هم نگرفته بودمت، تو باعث شد یدخترا پشت چشم مثل
 . وفتمیبه دام ب رمیرو بگ هیمن هان

گفت: اگه   عیمحکم به گردنش برخورد که سر ی هنوز تموم نشده بود که دست اشجمله
 . گمیبکشم به خدا راست م تونمی نباشه من نفس نم هیهان
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 .گهیداره دروغ م هیامو باال آوردم و گفتم: هانانگشت اشاره  عیسر

داده بود   ه یتک واری راستشو به د ی بهم داد و تارخ که تا اون لحظه شونه   یفحش  رلبیز رهام
 تو راهرو جمعمون جمع بشه. انیب نی هم بگ هی به بق نیخوای بود گفت: م رهیو به ما خ

 محکم رهام و هل داد عقب و در رو کامل باز کرد.  هیهان

 .شهی م نی هم یری بگ یبچه به سرپرست گهید  دی تو ببخش نیا یب -

  میجمله رو گفت که من و تارخ با هم زد نی بامزه ا  نقدریاز بچه رهام بود، ا  منظورش
 را نشست.ها قهر کرد و رفت کنار تاو رهام مثل بچه رخندهیز

خواهر خل منو   نیا ی تو نبود ،یدست انداخت دور گردنشو گفت: تو داماد خودم تارا
 !دونمی چقدر من قدر تو رو م یدونینم  د، ی ترشی م یریبگ

خورد   می داد و کوسن مستق ی کوسن مبل رو محکم پرت کرد سمتش که تارا جا خال هیهان
 تو سر رهام.

به جمع کردم و گفتم: شهاب    یآشپزخونه رفت. نگاهبه  عیزد و سر  ی البخند مسخره  هیهان
 کو؟! 

 کجاست؟  یدونی نگاهش کردمو گفتم: تو چرا م  زیاشاره کرد که ر ییبه دستشو  عیسر  تارا

 .ییرفت دستشو  دمی د ستم،یگفت: کور که ن یحرص تارا

 تکون دادمو گفتم: آها!  یسر

 گفت: کوفت.  رلبیز  صدایب

 . میرنگ نشست یکاربن ی مبل دونفره  ی کردمو با تارخ رو ی اخنده 

  یاز پاهام درآوردم و با آسودگ  مویکمون نیرنگ ی هاتو بغلم جمع کردم و جوراب  پاهامو
 گفتم: آخيش! 
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 .کردی داد که اخبار روز رو پخش م ونی زیبهم زد و نگاهش رو به تلو  ی لبخند تارخ 

 تموم شد؟  دایبهم کرد و با لبخند گفت: خر  ینگاه رهام

 راحت شد؟  التیتکون دادم که لبخندش عمق گرفت و گفت: االن خ یذوق سر با

 دوستت داره!  ی لیتکون دادم که لب زد: خ یسر مظلوم

 هم با ابروهاش به تارخ که غرق در اخبار بود اشاره کرد. بعد

  بوی که دستش بود و پرتاب کرد سمتم، منم با خنده س یقرمز بیزدم که س ی اگنده  لبخند
ازم گرفت و پشت   بویس ی اهوا گرفتم و با لبخند دادمش دست تارخ که با لبخند گنده  ی تو

خواهرتو ببرن که دل من   انیگفت: انشااهلل ب  یرهام نازک کرد که رهام حرص ی برا یچشم
 خنک بشه، خواهر دزد!

جون داداش؟ مونده رو دستمون دختره،   یسراغ دار  ویگفت: کس یمصنوع یبا ناراحت تارخ 
 ببرتش. ادی ب یکیفقط  

 . رهی با لبخند پشت من پناه بگ عیتارا باعث شد تارخ سر  غیج ی صدا

 !ی ومدین ،ی تارا سمتش اومد  -

 طرف اون؟  یبا حرص بهم زل زد و گفت: االن رفت  تارا

 که شوهرمه.   دی گفتم: ببخش آروم

 تارا زبونشو درآورد.  ی آورد برا رونیسرم ب  با خنده سرش و از پشت تارخ 

 ما با خنده گفت: جنگه؟   ت یوضع دنی باالخره اومد و با د شهاب

 گفت: به تو چه؟!  یتهاجم تارا

 خبرته؟ به تارا نگاه کردم که تارخ گفت: تارا چه ختهیر ی هابرگ  با

 داره؟  یآقا چه ربط ن یبدونم به ا خوامی فقط م یچی گفت: ه یحرص تارا
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مثل بمب از خنده    هویتارا کرد و  ی به سر تا پا ینگاهشون کردم که شهاب نگاه  متعجب
 . دیترک 

 به شهاب.  میباز زل زده بود ی هاگراز با دهن هیشب همه

که خنده توش   ی اافه یخودشو جمع کرد و با ق عی بهش کرد که سر  یچپ چپ نگاه  تارا
 !  دیخب ببخش یلیمشهود بود گفت: خ 

 یکنیبه پهلوم زد و گفت: اگر فکر م  ی اضربه  هیسر و صدا اومد نشست. هان  یهم ب بعد
 !  ی من تنها سفره پهن کنم کور خوند ین یبش  نجایا یتونیم

 انتخابت.  نیبهش دادم و رو به رهام گفتم: خاک بر سرت با ا یفحش  رلبیز

 محکم زد پس سرمو گفت: دلتون هم بخواد.  هیهان

 .  دیندازیراه م  یکش سیو گ س ی االن گ می سفره بنداز  میاز جا بلند شد و گفت: بر  عیسر  تارا

پسرا که به صورت   دن یبه هال انداختم که با د  ینگاه م،یهم وارد آشپزخونه شد  پشت
 فعال شد.   می کنجکاو زدنی حرف م یمشکوک  یلیخ

   ؟ی ندار تی تو شخص کهیرو سر شهاب و گفت: مرت دیکوب  یحرص تارخ 

 با خنده گفت: داداش جرم که نکردم آرامش خودتو حفظ کن.  شهاب

 . زدنی اون وسط از خنده غش کرده بود و اون دو تا تو سر و کله هم م رهام

   ؟یگیم  وی زی چ نیهمچ یکنیمن نگاه م ی تو رو یکشی گفت: خجالت نم یحرص تارخ 

که بهتر شد بهت گفتم،   ینجوریدر کنترلش داشت گفت: ا  یکه به زور سع ی ابا خنده  شهاب
  دادم؟ی انجام م یواشکی خوب بود 

 . ی خوردی گفت: گوه م یعصب تارخ 



 لمس سرنوشت 

 
341 

 

 خوادیرهام؟ قشنگ م یشیگفت: خفه م  یکه شهاب حرص دی خند یشتر یبا شدت ب رهام
 .  کهیرو لو بده مرت زیهمه چ

  واری خودمو پشت د عیسرشو گردوند سمت آشپزخونه، سر   نباریو اتارخ کرد   ینگاه دوباره
زن   رهیتن بم نی سرشو برگردوند دوباره نگاهشون کردم که شهاب گفت: ا یکردم و وقت می قا
 .  شمیوسط من پاره م نی کف دست زناتون که ا نینزار ن یاریدر ن یباز لیذل

 هام. خب بابا گمشو از جلو چشم  یلیگفت: خ  یعصب تارخ 

 شام.   ونی بلند گفتم: آقا ی خودمو جمع و جور کردم و با صدا عیو تارا سر هیاومدن هان با

نشستم، تارخ اول از همه وارد شد و کنار من نشست،   زیمشغول پشت م یهم با ذهن بعد
  عیسر کنار تارا رفت که تارخ  یپشت سرش شهاب و رهام هم اومدن و شهاب سمت صندل 

 .  نیبکش کنار، برو کنار رهام بش کهی مرت ی گفت: هو

کنار رهام رفت و با نشستنش رهام از  یبهش کرد و سمت صندل ینگاه  یحرص شهاب
   شده؟ی چ ن؟یشد وونهی با تعجب گفت: وا د  هی. هاندی خنده پوک 

 . هیبابا از گشنگ یچیآروم گفت: ه  شهاب

 تا نکشتت.   یکه خفه بشتکون داد و با خنده گفت: پس بخور  یسر رهام

 رهام کرد و مشغول غذاش شد.  ی حواله ی نگاه چپ چپ تارخ 

 گه؟ یزنت زرنگه د یدونیممکن به تارخ گفتم: م ی صدا ن یترآروم  با

 شده؟ یچ زمی آروم مثل من گفت: آره عز یمتعجب ول تارخ 

که خودش نفهمه  یبهش بگ دی با شهیم یهر چ  یدونی زدم و گفتم: م ی امسخره  لبخند
 گه؟ ید

 باال انداختم و گفتم: خب؟  یینگاهم کرد که ابرو دهی ترس تارخ 
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 به خودشم گفته. خوادی گفت: شهاب تارا رو م  عیسر

بودنت   ل یتو اون زن ذل دمینگاهمو سمت شهاب چرخوندم که با داد گفت: من ر  یعصب
 تارخ.

 *** 

 ؟ ی باشم چ زشت شده نم،یخودمو بب خوامینم هیوحشت گفتم: هان  با

 ؟ ی به کار من اعتماد ندار زمی گفت: عز یبا لحن ناراحت شگریآرا

 .گهیم یچ فهمهی نم هیما مخش رد قیرف نی شما ناراحت نشو ا زمیبا خنده گفت: عز  تارا

  ی قد نهیبه شدت برم گردوند و چشمم به خودم تو آ هیهان هویبه تارا نگاه کردم که  یعصب
 افتاد.  شگاهی و بزرگ آرا

به   نقدریا  ییهوی ری تغ نینبودم ا شیاهل آرا  ادیچون ز  دیبه خودم نگاه کردم، شا  یشگفت با
 ! اومدی چشم م

 تر شده بود.پر رنگ  شیکه داشت درشت تر و آب یبه خاطر خط چشم هامچشم 

کرده   تیل یکه ها ییو ساده و موها  تی ال  کاپیم ه یخودم بود،  قهیکامل مطابق سل کاپم یم
موهام   شتریب ت یهم باعث جذاب نیو پر از نگ مال ینیبود، تاج م ختهیبودم و باز دورم ر

 شده بود. 

 خوب شده!   یلیگفتم: خ شگر ی دهن باز و شوکه رو به آرا با

 چهره خودت بود گلم.   ی برا یاصل ییبای زد و گفت: ز ی ام لبخندجمله  دنیشن با

 زدم که تارا گفت: اومد.   ی لبخند

  نیهول نکن... منو بب م،یینجایکردم که با آرامش گفت: رها ما ا  هیبه هان  ینگاه دستپاچه
 آروم باش خب؟    زدلمیعز  وفتهیب یاتفاق  ست ی رها، قرار ن
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بود و با   ستاده ی رفتم، تارخ پشت به من ا ی تکون دادم و آروم به سمت در ورود یسر
بودنش    ی سر تا پاش رو از نظر گذروندم و تو دلم خدا رو هزار بار برا رفت؛ ی ور م شی گوش

 شکر کردم. 

پاشنه کفشم باعث شد برگرده سمتم، با   ی متوجه من نبود، چند قدم جلو رفتم که صدا اصل 
 شد.   انیچند قدم عقب رفت و لبخند رو لبش نما  دنمید

 . دمی دی لحظه رو م نیمن هر شب خواب ا -

 دستم منو تو بغلش انداخت.   دن یبود سمتش رفتم و اونم با کش یکه از خوشحال یبغض با

 براتا.   رمیمیطرف کتشو گرفتمو آروم گفتم: من م  دو

 .  دی و سرمو بوس  دیکش یقیعم نفس

و تارخ بعد از حساب   دمی شنلمو پوش هیبا کمک تارا و هان م،ی جدا شد تارا از هم   ی صدا با
 .  می رفت رونیب  شگاهیدستمو گرفت و از آرا  شگاهیآرا نهی هز  موندهی کردن باق

   ؟ی ایم یشدم و رو به تارا گفتم: با ک  نیکمک تارا و تارخ سوار ماش با

 گفت: شهاب.   آروم

 . میزنی رفتم و گفتم: حرف م ی اغره  چشم

  نویدور شد، تارخ سوار شد و بدون نگاه کردن بهم ماش نیتکون داد و از ماش یترس سر با
 روشن کرد و راه افتاد. 

 ممکن صداشو باال بردم.  ی سمت ضبط بردم و روشنش کردم و تا جا دستمو 

   ؟یباز وونهیبهم کرد و گفت: د یخنده نگاه با

 .  دید خن طنتیتکون دادم که با ش یلبخند مظلومانه سر با
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با   رونویبرد ب   شهیتارخ سرشو از ش هویبا آهنگ که  یبه همخوان میبلند شروع کرد  ی صدا با
 عاشقشم!   ایزد: خدا ادیبلند فر  ی صدا

  ایبردم و بلندتر از اون داد زدم: خدا رونیب شهیو خنده نگاهش کردم و سرمو از ش غیج با
 براش!   رمیمیم

 . زدنی برامون بوق مو  کردنی اطراف همه نگاهمون م ی هان یماش

 .دمی ها مخنده  نیا ی برا مویکه تارخ گفت: زندگ  دمی خندیبلند و از ته دل م  ی صدا با

با بغض نگاهش کردم و آروم   د،یتو دستش گرفت و با عشق کف دستمو بوس دستمو 
 و با خجالت ازش فاصله گرفتم.  دمیاشو بوسگونه 

 بهم کرد و گفت: تا ابد؟  ینگاه

 گرفتمو گفتم: تا ابد.  دستشو

 *** 

 »چهار سال بعد«  

 .دهی گفتم: جواب نم  هیانداختم و رو به هان می به گوش ینگاه

  ه ی زد،یم ل یمی بار برامون ا هی ی احداقل هفته  یبهم کرد و گفت: رها مر ینگران نگاه هیهان
 ! ستی ازش ن یماهه خبر

 اره؟ یسر خودش ن  ییه؟ بل نشده باش ش ی زیگفتم: چ نگران

 !دونمی تکون داد و گفت: نم یزده سروحشت  هیهان

  شیگوش  ی برا یمشکل دی شا  دی ذره آروم باش هیسمتمون اومد و گفت:  ییچا  ینیبا س تارا
 اومده.  شیپ
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 ی هاباعث شد از جام بلند بشم و با قدم  هیگر  فیضع ی تکون دادم که صدا یسر  سردرگم
 تند سمت اتاق برم. 

 نکن. هیجونه دلم؟ اومدم قلب مامان گر -

 زدم. رونیو از اتاق ب  دمیچیرنگشو دورش پ یصورت  ی تخت بلندش کردم و پتو ی از رو آروم

رو از   ایرفت و با ذوق و شعف سمتم اومد و تان   ادشیاز  یکل نگران  ایتان دنیبا د هیهان
 غلم گرفت. ب

  نقدهیآخه قربونت برم؟ چرا ا ییمگه تو کوآال  ؟ ی شد داریسلم عشقه من، باالخره ب -
 ؟ یخوابیم

 رفتم.   م ییگفت: به زندا  ی ابچگونه  ی با صدا تارا

 با خنده گفت: زهرمار.  هیهان

 گرفت و رو مبل نشست.  هیبچه رو به زور از بغل هان تارا

عمه تنگ نشده؟ من قربونت برم آخه  ی شما؟ دلت برا ی شد داری ب  ه؟یعشقه عمه ک  -
 من. ی تپلو

 شده گشنشه.   داریبچه رو تازه ب نی بد گهیکردم و گفتم: بسه د  ی اخنده 

اطرافو    ی درشتش که با کنجکاو ی به چشما یبا خنده بچه رو تو بغلم گذاشت، نگاه تارا
 داشته؟  یخوشگل ک  نقدریکردمو گفتم: آخه دختر ا کردی نگاه م

  ریبا آرامش تکونش دادم و مشغول ش ه،یگر  ر ی زد ز هیبهم کرد و بعد از چند ثان یاهنگ
 .رهیدادنش شدم که آروم بگ

هر لحظه    شدی به شدت به تارخ وابسته بود و اگر سرگرم نم یچهار ماهش بود ول نکهیا با
 .کردیم  هینبود تارخ گر  ی برا



 لمس سرنوشت 

 
346 

 

زنگ در خودمو جمع و جور کردم و تارا هم رفت تا در و باز کنه، بعد از چند لحظه   ی صدا با
 رهام و پشت سرش هم طاها وارد خونه شدن. 

 با ذوق اومد سمتم و از بغلم گرفتش. ایتان دنی با د طاها

 داره؟  یخوب نیبرادرزاده به ا یآخه ک  ،ی اوجب بچه   میمن تو ن یآخ خدا انرژ -

هم با خنده صورتشو به لباس   ایو تان د یلش فشار داد و لپاشو بوسرو محکم تو بغ بچه
به خنده از خودش درآورد و طاها هم با ضعف گفت: آخ من   هیشب ییطاها مالوند و صدا 

 ؟ ی خوب نقد یتو بشم آخه چرا ا ی فدا

 کردم و گفتم: طاها بچم تموم شد.  ی اخنده 

 ودمه.برادرزاده خ  دما، ی نم یکرد و گفت: من بچه به کس یاخم

 ست؟ یخواهرزاده من ن انایبا خنده گفت: داداش اح رهام

 .ریخ نجامی من ا   یگفت: تا وقت  یبا خودخواه طاها

در اومد و تارا رفت که در و باز کنه و بعد از چند لحظه   ی کردم که دوباره صدا ی اخنده 
 شهاب و تارخ اومدن.

ار طاها انداخت و  خودشو کن کی با خنده سمت جمع اومد و بعد از سلم و عل شهاب
 با بچه شد و تارخ هم رفت دست و صورتشو بشوره.  ی مشغول باز

 با خنده رو به من گفت: شوهرت وسواس داره؟  شهاب

 . ستی خنده گفتم: نه شعور داره مثل شما ن با

 خنده و رو به شهاب گفت: گند زد بهمون.  ریبلند زد ز ی با صدا طاها

 خنده.  ری با هم زدن ز بعد
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طاها   ادی به داد و فر توجهیسمت طاها رفت و ب م ی اومد و مستق رونی ب ییاز دستشو تارخ 
 رو ازش گرفت و کنار من نشست.   ایبچه رو بده، تان خواستیکه نم

 . آوردینامفهوم درم ی شده بود از خودش صداها ادی ز شی پدرش انرژ دنی که انگار با د ایتان

  ی موها ی تو؟ دلم برا دخترم تنگ شده بود خب، آخه من فدا ییجونه دلم؟ عشق بابا -
 ات بشم.  نداشته 

 کچل؟   یگیگفتم: به بچه من م یحرص

 من غلط بکنم.   زمیکرد و گفت: نه عز  ی اخنده  تارخ 

 ی رو رو این داد و بعد با دقت و آرامش تانرو باز کرد و به م ایدور تان ی آروم پتو تارخ 
خودش گرفت   ی هارو با دست  هیتان ی هاداد و دست  اشه یپاهاش نشوند و به شکمش تک

 با بچه کرد.  ی و شروع به باز

چرا با من سر لج   خوامیمن بچه م  هیگفت: هان مقدمهی به تارخ کرد و ب ینگاه رهام
   ؟یدار

 با صورت سرخ شده گفت: دهنتو ببند رهام.  هیهان

با   دی و اونور، االن با  نوریا امیمنه مجرد چرا با شماها م  فهممی کرد و گفت: نم ی اخنده  طاها
 گردش!   رفتمی دخترام م دوست 

  یمفصد ف نیبچه رو دست ا  گهیبه طاها نگاه کنه رو به من گفت: د  نکهیبدون ا تارخ 
 داره.   ی وزبچه بدآم ی برا ی دیاالرض نم

 . ی دیامون راه نمخونه شونوی ا می ما بچه دار شد  زمی به تارا کرد و گفت: عز ینگاه شهاب

  گهید ی جا چیه برمی که من از جمع شما م یگفت: من غلط کردم اصل لذت عیسر  طاها
 . کنمی نم داشیپ

 شت؟ یاومد پ ادیتارخ فر  یامون بلند شد که طاها گفت: راستخنده  ی صدا
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  نقدریشدم، چرا ا دواری به تو ام دمی بشر رو د نیتکون داد و گفت: به خدا من ا یسر تارخ 
   ه؟یرد

 برادر من.  رهی تکون داد و گفت: جوگ  ی سر طاها

  ه؟یک   ادیگفتم: فر  کنجکاو

  شیخوبه فرستادمش پ یل یمنه، صداش خ ی قایاز رف یکیبهم کرد و گفت:  ینگاه طاها
 تارخ کمکش کنه. 

من دنبال داستان   سهیباباش پل نیبه طاها کرد و گفت: شر نشه طاها؟ ا  ینگاه تارخ 
 .  ستمین

 جمع من حواسم هست.  التیتکون داد و گفت: خ ی سر طاها

 . رمشونیمن حال ندارم برم بگ یرو آوردن ول تزاها ی کرد و گفت: پ ی اخنده  شهاب

 . رمی تارا، من م نیبا تاسف نگاهش کرد و از جاش بلند شد که تارخ گفت: بش تارا

خز   ی و از جا بلند شد، پالتو دی بوس  مویشونیرو به من داد، با لبخند نگاهش کردم که پ بچه
 رفت.   رونیدوشش انداخت و از در ب ی بودمو رو دهی تولدش براش خر ه یهد ی دارش که برا

رو تو بغلم گرفتم و از جا بلند شدم، پشت   ایها تانبچه ی هابه چرت و پرت گفتن  توجهیب
اومد، با   رونیچشم دوختم که تارخ از در ب ابونیو به خ ستادمیتارا ا ی پنجره بلند خونه

 کرد.   نییهاشو باال و پا نشونش دادم که با ذوق دست  ایلبخند به تان

  ی نگاهم شده بود سرشو سمت من چرخوند و با لبخند دستشو برا ینیکه متوجه سنگ  تارخ 
که   یموتور  دنی چشم دوختم؛ با د ابونینگاه از تارخ گرفتم و به خ ی اتکون داد، لحظه ایتان

وحشت زده به تارخ چشم دوختم و با تموم وجود اسمش    اومدیبه سرعت سمت تارخ م
 رو داد زدم.  

 امو دنبال کرد.به سمتم اومد و نگاه مات زده   عیسر رهام
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 ! نیحس ای -

من  ی ایبود و دن ایهق تانزده دخترا و هقوحشت   غیج ی صدا  دم،یکه شن ییصدا   نیآخر  و
 شد!   اه یلحظه س کی  ی تو

 

 

 

 

 ان یپا

 1401 بهشتیارد 2 قهیدق 4:30

 

 

 

 

  یسع یکردم ول یسرش تنبل  یلیبرسونم، خ انی رمان رو تونستم به پا  نی .ن: باالخره اپ
که رمان فصل   لیدل نیمقدار باز بود به ا هیرمان  انی. پا سمشی نحو بنو نیکردم به بهتر 

 منتشر خواهد شد.   ی دوم داره و به زود

داره و قطع به  ی ادیبود که من نوشتم و قطعا نقاط ضعف ز یرمان نی سرنوشت اول لمس
 .  شهیجبران م ی بعد ی هاتو رمان  نیقی

کرد و خانم   می داد و همراه دی بهم ام یلیقشنگم که خ شیبکنم از ستا  ژه یتشکر و  هی
 موفق باشن.  شهیهم دوارمیبهم کمک کردن ام یلیخ یدوران هیکه  یحاتم
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