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 : مهسا نجف زادهسندهینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 مبخشید ها نهاتر به ارتو 

 نیست يبدا ختیدر هیچ عمر ننما من با

 . دکر دتعا ندگیاز ز ئیاجد به باید

 وديلنگر شمس

 نیست يبدا ختیدر هیچ عمر

 ننگشتاا تُند تحرکا بهداده و  تکیه اریود بهرا  یشزوبا سینه به ستد دمر

 . دکر می هنگا هخیراو 

 ؟ یزیدر نمی یکی نتودخو ايبر اچر دم،کردم  زهتارو  هقهو:  گفت

اش را از  تکیه دمر.  دکر زبارا  لیخچاو در  شتاگذ میزرا روي  چاقو

 نظر به عالی خیلی ینا!  نیازاال:  گفتو  شد یکدنز میآرا به ،گرفت اریود

 مندید قبالرو  شما مطمئنمدارم ،  خوبی يتصویر منحافظه...  سهر می

 . نشناسمتو نمیو 

 رهشاا ستد با.  ختاندا باال شانهو  گرفتآب  یرذرت را ز وکنسر قوطی

 ديعبا يقاآ باید شما:  گفتو  دکر دمر رگبز عکسو  شومینه به کوتاهی

 . ديعبا طاها کترد...  باشید

 . کشید ونبیر کشو خلرا از دا کُنزبارد.  فتر جلو.  خندید طاها
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 مهسا نجف زاده: سندهینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 مفهمید که هست سالی چند:  گفتو  گرفت ستشرا از د وکنسر قوطی

 ؟! ستهدر ،نیستم من عموضو...  ماا هستم کی

 داد . ستشد بهرا  هشد زبا وکنسرو  چرخید

 . دهکر می اقغرا کنم می فکر...  کنه می تعریف شمااز  مرتب مینو -

 . خندید اصد با طاها

 هستم يچیزاز  بیشتر خیلی من...  هستید هشتبادر ا کمی؟!!!  مینو -

 ؟ چی شما ،ننددو می مناز  انیگرد که

 . دبو نگفته من به شما ردمودر  يچیز مینو خاله

 . شتماند نیشااز ا همرو  يچیز چنین رنتظاا:  گفتزد و  يخندزپو

 . دکر زبارا  فرو در  ختاندا شویی فظر سینک خلرا دا قاشق

 . کترد ياـقآ...  هستم شما ادهخونو جدید عضو اًظاهرداد :  مهادا

 تاکید " کترد يقاآ " کلمهروي  بر کالمش.  دکر تنظیمرا  فر جهدر

 . شتدا

 می سحد ترزود باید که لبته؟ ا يساعد کترد خترد!  خانم بیتاآه،  -

 .زدم
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 شجو هقهو سمت بهآورد و  ونبیر سفید نفنجادو  کابینت خلاز دا بیتا

 . فتر

 کترد يقاو آ مینو خاله ايبررو  ینجاا دمبو همداو منداد :  مهادا طاها

 . مسیدر یرد کمی رنگاا کنم حاضر

 عجله نسیدر ايبر:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  هقهو نفنجادو  بیتا

 ... . شتنددا

داد  مهادا شتاگذ می سینک خلرا دا میزروي  يها فظر که حالیدر  و

 ،بخرند بلیموآ فتندر قبل ساعت یه: 

 . نددبرگر یگهد ساعتاز دو  ترزود کنم نمی فکر

 ؟ مبریز شیر اتبر...  نممنو هقهو بابت:  گفتزد و  لبخند طاها

 . رمخو می تلخ تلخِرو  هقهو من -

 . فتر ونبیر شپزخانهو از آ شتدابررا  هقهو نفنجا

 ینداره ا جالبی سما عجب ! شاشینح:  گفتو  نشست کاناپهروي  طاها*** 

...  خوندنش ايبر ادخو می نماز حسابیداره  که حجمی ینا با ب،کتا

 ينظیر بی طعم دي،نکر نمتحارو ا شیر با هقهو قتو هیچ مبند می طشر

 داره



 

6 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ها غریبه همه با همیشه شما:  گفتو  کشید سراش را  هقهواي از  جرعه

 می فحر مونیدخوو  حترا رطو ینا

 ؟ نیدز

او  بهو  دکر تنگرا  چشمانشداد .  تکیه مبل پشتی به لبخند با طاها

 . شد هخیر

 حاال ما -.  کنید نگاهم موشکافانه رطو ینا ارمند ستداد : دو مهادا بیتا

 ضمن؟! در  نزنم فحر تباها مونیدخوو  حترا باید اچر...  فامیلیم هم با

 به يچیز هر يتو یبایی... ز

 به يچشما شما دبو نگفته مینو خاله ،کنه می جلبرو  توجهم سرعت

 داري . یباییز ینا

 . شتدابررا  نفنجاو  بسترا  بکتا ،خندید اصد با بیتا

 متولد ارمند شک...  دکر می تعریف مینو که هستید ريطو نهمو:  گفت

 . هستید مهر هما

 ؟ شماو  -

 نه بینی طالعو  لفا به من:  گفت هخند باداد و  باال ییوبرا طاها.  نباآ -

 ايبر مزخرفاتی...  دعتقاا نهاي دارم  عالقه
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ! امعو دمکر مسرگر

 همیتیا شما عالیقو  داتعتقاا:  گفت محکمو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 . ارهند من ايبر

 . شد بلند جااز  بیتا.  شتاگذ میزاش را روي  هقهو نفنجا طاها

*** 

 زد . لبخندو  شتاگذ نالارد ببشقارا درون  نیازاال رگبز تکه بیتا

 بکشید منم ايبر ممکنه:  گفت لبخند باو  شد هخیر چشمانش به طاها

 ؟

:  گفتو  دکر کجرا  شسر ،شتاگذ نالارد زويبارا روي  ستشد مینو

از  ريطو همین گه! ا نجا خاله -.  دبو شیکمو هم بچگی نهمواز  طاها

 پیش ومبِرآ دنکر جمع جخر کلی باید من که باشی دهکر تعریف من

 يقاآ

 . کنم بیتاو  کترد

 ارقراو  ببشقارا درون  نیازاالاز  رگبز تکهدو  بیتا.  شد هخیر بیتا به طاها

 داد .
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 نساورژا با نالا همین تونم می ستیداخو گها:  گفت کند نگاهش نکهآ بی

 ... مبگیر ستما

 هبگیر اديیرا من خترد يهااغذاز  تونه نمی کس هیچ

 : گفتو  دکر وفر

 نیازاالرا درون  لچنگا

 نالارد

 . هنظیر بی ستپختشد

 ؟ هبهتر منم ستپختاز د حتی -

 به بیتا.  دیستاا ستد به لچنگا بیتا.  شد هپرسید مینو جانباز  السو

 او . به طاهاو  دکر می هنگا هخیر میزروي 

 کمرنگی لبخند نال. ارد دبو هچرخید نالارد سمت به صندلیروي  مینو

رو  بیتا ستپختد کس هیچ:  گفتو  ختاندا پایینرا  شسرآورد،  لب بر

 که لبتها ارهند

 ... . شهااغذ هم مینو
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ادخو می نوشابه کسی:  گفتو  ستابرخو جااز  نالارد فحر نمیا طاها

 هیچ بیتاو  نالارد:  گفتو  نشست فصا د،کر هارا ر نالارد زويبا مینو؟ 

 ايبر ممکنه...  ندرخو نمی نوشابه قتو

 ؟ ريبیا منم

 . دکر ردنخو به وعشر لبخند باو  نشست بیتا

*** 

 بیتا.  گرفت نشواز شه نمیرو  ها خانم خصلت ینا متاسفانه!  دتحسا -

 میآد ببینم تونم نمی...  دمحسو من:  گفتو  شد هخیر طاها نچشمادر 

 کس بادارم رو  ستشدو رینقدا که

 . باشم شریکاي  یگهد

 هاآدم :  گفت يجد خیلیو  دکر رهشاا بیتا بینی كنو به نگشتا با طاها

 ... مخانو نیستند نشودخو ايبر فقط

 . بینی میرو  دتخو بینی كنو فقط هم شما

 دکر کوتاهی مکث بیتا... .  رمفکارو از ا من تونید نمی ها فحر ینا با -

 می يفکر چه من ردمودر  شما که نیست مهم صالداد : ا مهادا خما باو 

 دمخو مهم کنید
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . هستم

 نددابرگررا  شسر خما با بیتا.  دکر نگاهش قتد باو  شد یکدنزاو  به طاها

 ستدو که دمبوداده  تذکر شما به هم قبال...  یددار سنگینی هنگا:  گفتو 

 ارمند

 . بشه هخیر من به کسی

 . شند می لخوشحا باشند توجه ردمو ینکهاز ا خترهاد:  گفت طاها

 ؟ هستم شما توجه مرکز نالا من یعنی:  گفتزد و  يخندزپو بیتا

 همه با من ،نگیر يجد هم خیلی نه...  تچشماداد :  ابجو مکث با طاها

 زينیا هیچ من؟  یددکر يفکر چه من ردمودر  شما -ام .  ريطو همین

 با من...  باشه شما فطراز  گها خصوصاً ارم،ند توجه به

 . کنم می قفر شناسید می که خترهایید متما

.  دیستاا سینه به ستداد و د تکیه انیوروي ا چوبی يها دهنر به طاها

 متوجه هستی اغذ دنکر ستدر لمشغو شتیاقیا چه با میدد قتیو:  گفت

 يچیز تنها وزيمرا يخترها... د مشد
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 کوچه سر دفو فستو  رانستور تلفن رهشما ننددو می يشپزآ ردمودر  که

 مقد کمی فقیامو ،خوبه خیلی اهوداد :  مهادا کوتاهی مکث باو .  ست

 مینو خالهو  کترد يقاآ قبل قیقهد چند؟  بزنیم

 . ساحل فتندر می نناز مقد که میدد رو

 مگا یک با طاها.  شد رجخا یالاز و هستهو آ فتر پایین ها پلهاز  بیتا

 . دفتاراه ا بهاز او  فاصله

*** 

 شه می غشلو حسابی ینجاا دافر...  يشُد جمعیتی پر ادهخونو صاحب -

. 

 ... . که هستید کسی لیناو شما -

 . دیستاا هم طاها.  دیستاا

 ؟ هشد يچیز:  پرسید

 سمت بهداد و  نتکا منفی عالمت به يسر ؛گرفت یارا از در نگاهش بیتا

 . فتر ساحل

 مینو با نسبتی چه قیقاًد شما:  گفتو  دیستاا یااز آب در مگا یک فاصله با

 ؟ یددار
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

زن  تادو  گمربز رپد -.  دیستااو ا پشتو  شد یکدنزاو  به هستهآ طاها

 من د؛بو گمربز رپداز زن دوم  مینو خالهاز زن اول و  من رِپد...  شتهدا

 تا پنجو  عمه تا سه

 . بچه تا نُه شند می جمعاً دمخو رپد با کهدارم  عمو

در  ،خاله گید می مینو به اچر:  گفتو  ختاندا عقب به نگاهی نیم بیتا

 ؟ شه می شما عمهاون  که تیرصو

...  هموند هنمذ يتو بچگیاز  که تهدعا یه:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها

 . کنم می اشصد خاله هگادآناخو

 پشتاز  که بیتا بلند يموهاو  شد خم طاها.  دبو هشد هخیر یادر به بیتا

 . کشید بورا  دبوزده  ونبیر يسررو

 . یددیاز خیلی شما پس -

 ؟ نددبو ندزفر تک کترد يقاآ مشنید مینو خاله؟ از  چی شما -

 . ییدا پسر یهو  کنه می ندگیز نلماآ کهدارم  ییدا یه فقط من -

 . چرخید طاها سمت بهو  ختاندا باال شانه

 . دنبو قشنگی حرکت:  گفتو  شد هخیر چشمانش به
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . گرفت فاصلهاز او  میآرا به بیتازد .  لبخند طاها

*** 

 . کشید عقبرا  دخو بیتا

 . یمدار جا نفر یه ايبر؟  یددبر می تشریف جایی خوشگله خانم -

 ... . اشپسر که جدید ادهخونو متاسفم دمخو ايبر:  گفت میآرا به بیتا

 . دفتاراه ا به رهباو دو دکر هار رهکا نیمهرا  کالمش

 . قخالا بد چه:  گفت بلند ايصد با نیما

 . دکر متوقف طاها رکنارا  تومبیلا جلوتر کمیو  دفشر زگارا روي  شپا

...  گفتی چه مشنید:  گفت خما با طاها که دبو دهنکر زبارا  هانشد زهنو

 کن هیاخورعذ خانمو از  دبرگر نالا همین

 . ساندر بیتا بهرا  دخو تند يها مگا با و

 می رتمعذازت  نبچگانشوو  حمقانها رفتار بخاطر ها بچه فطراز  من -

 . امخو

 . مدآ می نسمتشا به که دبو تومبیلیا متوجه نگاهش.  دیستاا بیتا

 . ارمند کسی هیاخورعذ به زينیا من -
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 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . شد دهپیا لبخند با نیماو  دیستاا نمقابلشا جلوتر مگا چند تومبیلا

از  کتیانزادب و  هیچ حاال تا منداد :  مهادا يبلند نسبتا ايصد با بیتا

 . مندید شما ادهخونو

 . شد هخیر نیما به خشم با طاها

 . يساعد کترد خترد ،هستند خانم بیتا -

 رهبادو توجه بی بیتا.  شد هخیراو  به زبا هانید باو  دکر ضعو نگر نیما

 . دفتاراه ا

 . کن صبر خانم بیتا...  بیتا -

 . شد هخیر چشمانش بهو  دیستاا مقابلش طاها

 داري ؟ قشنگی يچشما چه که گفتم شما به -

 . رهبا سومین ینا...  بله -

 ؟ بزنیم مقد -

 . باشم تنها امخو می -

 ؟ کنی می لقبو؟  چی کنم هشاخو گها -

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا
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 بزنم مقد تنهادارم  ستدو لیو مشنو می یددار گفتن ايبر حرفی گها -

. 

 . دکر می هنگا هخیر چشمانش به زهنو طاها

 ،بزنم مقد شما با ستماخو می فقط بگم ستماخو نمی خاصی چیز من -

 . همین

 . قیقهد چند فقط لیو...  باشه:  گفت مکث با بیتا

 . دیستاا طاها سیدندر که ساحل به.  نددفتاراه ا به هم با و

 . ممداو نمی دنبو مینو ارصرا گها -

 . يشُد شناآ من با که دبو ینا شما نمداو سنح قلاحد -

 نتودخواز  خیلی رنگاا شما:  گفت خندزپو باو  دیستاا رشکنادر  بیتا

 ؟ مطمئنید

 همه با من؟  کنید می شتدابر بدرو  ها فحر ینا خترهاد شما اچر -

 و کنم می ردبرخو حترا رطو همین

 . ارمند هم خاصی رمنظو

 . نکنید ردبرخو حترا رطو ینا بقیه مثل من با لطفا پس -
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 . شد هخیر چشمانش بهو  چرخید طاها

 ... . گفتم شما به من -

 . گفتید بله -

 . گرفت فاصله طاهااز  میآرا به و

 نالارد رکنا بیتا.  دکر می هنگا بیتا بهو  دبوداده  تکیه اریود به طاها*** 

 او شگو یرز يچیز میآرا بهو  دبو نشسته

 . خندید می اصد بی نالو ارد دکر می مزمهز

 داره . قشنگی يچشما چه -

 . بیتاست رتمنظو:  گفتو  شد هخیر نیما به طاها

 ... . ستیدو دپیشنها هماخو میآره،  -

 نیما شانه بر ستد نکیا.  هشدرزرو  قبال...  قاآ علی نکن همرو  شفکر -

 گفتدادم و  ستیدو دپیشنها بهش قبل ساعت نیمداد :  مهو ادا شتاگذ

 . کنه می لقبو مطمئنم.. کنم فکر باید

 . يشد نگزر خیلی ها گیزتا:  گفتو  دکر خما علی

 زد . چشمک طاها بهو  خندید نکیا
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 ورِمغر هخترد -.  نشست مبل ستهروي د طاها رکناو  مدآ جلو خما با اند

 تو من گفت نکیا به قتی... و دهفتاا فیل غما؟ از د کیه دهکر فکر ،نچسب

 بحسا هم دنامررو 

 شــــــیا...  کنماش  خفه ستاخو می لمد د،مر به برسه چه کنم نمی

 . شچند

 . دکر دخو متوجهرا  ها هنگا متما نیماو  طاها هخند ايصد

*** 

 بهورود  زهجاا کس هیچ به مشنید؟  ايخو نمی کمک:  گفت طاها

 ؟ اچردي؛  نمیرو  شپزخونهآ

 . ونبیر بفرمایید هم شما پس -

 ؟! ارمند فرقی بقیه با من -

 ؟! باشید شتهدا قفر بقیه با باید یددکر فکر اچر -

 چند به؟  چیه ینا -.  شد هخیر قابلمهدرون  بهو  دیستاا زگا رکنا طاها

اول  من ،هستم خونه صاحب من...  باشم شتهدا قفر بقیه با باید لیلد

 من م،شد شناآ تباها

 اول ... . من ،مداو خوشم تچشمااز  اول
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...  باشید ینجاا نباید لیلد یه به:  گفتو  مشد هخیر طاها نچشما به بیتا

 می فکرداري ...  رستیاد به جحتیاا -.  دیا نمی خوشم ورمغر يهااز آدم 

 نگشتیا سر تخمین طبق؟!  مونیم می نفرده دوازده  همین رنها تا کنی

 من

 . شیم می نفر یکو  سی مشا ايبرو  نفر هشت بیست رنها ايبر

 ؟! قعاًوا -

 مثبت عالمت بهرا  شسر د،بو فتهر باال لبش گوشه که حالیدر  طاها

 داد . نتکا

 ؟ کنید کمک یداخو می قعاًوا:  گفت طوالنی مکث با بیتا

 ... . که گفتم تو به من لیو بله -

 نچو کنید بخطا وـترو  من دیا نمی خوشم ضمندر ...  گفتید لبتها -

 مطمئناًرو  یکی ینا نه:  گفتو  شتدابر کابینترا از روي  چاقو طاها... . 

 اغذ فقط دنکر يشپزاز آ من...  نگفتم

 . گرفتی هعهد بررو  سختی رکا مشخصه که رطو ینا م؛بلدرو  نشردخو

 داره . شستن به جحتیاا کاهوها ینا...  سختم يهارکا عاشق من -

 زد . لبخندو  شد هخیر بیتا به طاها
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*** 

 متاسفم صبح بابتو ...  کنم کمک شما به میل لکما با محاضر هم من -

. 

 متما هشد خسر زپیا يبو.  دبو دهیستاا زگا رکنا که شد هخیر بیتا به طاها

 . دبو دهکر پررا  شپزخانهآ

 زينیا من...  نیست مهم:  گفت د،بگیر ماهیتابهرا از  نگاهش نکهآ بی بیتا

 . ارمند کمک به

 ؟...  طاها اچر پس -

 دنبو خونه صاحب گها:  گفتو  شد هخیر طاها به د،کر بلندرا  شسر بیتا

 . دمکر می نشوبیر

را  چاقو بیتا... .  که همداو نخوشتو طاهااز  پس:  گفتزد و  لبخند نیما

 دخو نیما.  فتر نیما سمت به بلندو  تند ها مگا باو  شتدابر میزاز روي 

 دیستاا فصاو  کشید رکنارا 

 ؛کنه خالتد من يهارکا يتو کسی دیا نمی خوشم...  کن شگو بخو -

 . نَشید حمامز لطفا پس
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 فتر جلو طاها.  شدو دور  شتدابر عقب به مقد نیم کوتاهی مکث با نیما

 . ندراگذ بیتا شانهرا از روي  ستشو د

 . گرفترا  چاقو تیغه

و  چرخیداو  سمت به کمی بیتا.  شتاند يبد رمنظو نیما...  شباآروم  -

 حترانارو  من هارفتار ینا...  نه یا شتدا رمنظو نیست مهم:  گفت خما با

 می

 . دیاز خیلی خیلی ،کنه

و  شد خم.  دیستاا مقابلش طاها.  نشست صندلیو روي  دکر هارا ر چاقو

 . شد هخیر چشمانش به

 داري ؟ قشنگی يچشما چه گفتم بهت من -

 زد . لبخند بیتا

 . هشد تچشما شیفته هم نیما -

 شخصیتم بهو  باشه مچشما شیفته کسی امخو نمی:  گفتو  دکر خما

 . کنه توهین

 ؟ باشم ستپختتد شیفته من يبد زهجاا کنم هشاخو تونم می -
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 . خندید هم زبا

 . سوخت هازپیا کنم فکر:  گفت لبخند باو  دیستاا فصا طاها

 . پرید جااز  بیتا

*** 

 . دبو نشسته ها پله. روي  دکر نگاهش طاها

 ؟ نیستی گرسنه:  گفت مکث باو  نشست رشکنا

 ؟ کنید می رچکا ینجاا شما...  نیستم نه:  گفتداد و  نتکارا  شسر

 . نباشی تنها ینجاا ممداو -

 . کنم دتعا باید -

 ؟ ساحل لب بریم -

 ماا...  کنم می خستگی سحساا خیلی:  گفتو  ستابرخو جااز  بیتا

 دارم . ستدو خیلیرو  ساحل

 . شد بلند طاها

 . دبو دهکر ارتیدد قمشتارو  ما همه مینو خاله يها تعریف -
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 تعریف قابل هم هارقد ینا من شُدید متوجه ماا...  جالبه؟!  تعریف -

 ؟ ستهدر...  نیستم

 . چشمانش به شد هخیرو  دیستاا مقابلش طاها

 . کنی می فکر چه به بفهمم تونستم می شکا -

 . ارهند همیتیا هیچ:  گفتداد و  نتکا يسر ،خندید اصد با بیتا

 . نموبددارم  ستدو...  مهمه من ايبر -

 ینا ندد می زهجاا شما به رچطو یگهد ايخترد که کنم می فکر ینا به -

 . کنید ردبرخو نهااو با رطو

 . گرفترا  بیتا لشا گوشهداد و  نتکا يسر طاها

 . نیستم رطو ینا همه با من...  کنی می هشتباا -

 کنم می قفر ،شناسید می شما که کسانی خصوصا ،هاآدم  بقیه با من -

 . نکنید شموافر قتو هیچرو  ین... ا

 با بیتا.  مشد نمی تچشما شیفته رطو ینا که ديکر نمی قفر گها -

 هدیه شما بهاون رو  میل لکما با یداخو میرو  شالم گها:  گفت مکث

 خیلی کنم می فکر تفاقادم ... ا می
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 داره . تناسب نپوستتو نگر با

 زد . لبخند طاها

 . نالا همین ؛مشاخو می...  بله -

 زبا سررا از  شالش میآرا به پس ،ماند هخیراو  به لحظه چند ايبر بیتا

 . گشتزبا یالو سمت به.  دکر

*** 

 . سونمتر می دمخو ان،تهر دمبرگر امخو می منم...  نکن عجله خیلی -

 . دکر می نگاهش هخیرو  دبو دهیستاا ها پلهروي  طاها

 . بشم حاضر تا هبِد قتو من به قیقهده د -

 . نه:  گفت بیتا

 . بریم باشه:  گفت کوتاهی مکث با طاها

 . شتدابررا  بیتا کوچک انچمدو  مدآ پایین ها پله از

 . دبواي  یگهد چیز رممنظو:  گفت خما با بیتا

 . بریم...  نیست مهم -

 رم . نمی جایی شما با من:  گفتو  شتاگذ جلو به گامی
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رو  رکا ینا دمخو من ،کنی اربید ابخورو از  همه ايخو می گها پس -

را  سوئیچو  اههمر تلفن طاهاداد .  ونبیررا  نفسش اصد با بیتا.  کنم می

 قبلو  شتدابر ،شومینه يباال ،عکسش مقابلاز 

 . دیستاا وجخر از

 ؟ کنم منصرفت فتناز ر تونم می:  گفتو  برگشت

 ... . بفرمایید شمارم  می دمخو من ،تونید نمی نه -

 شخصی سیلهو ونبدو  تنها ،صبح شش ساعتدم  می زهجاا تنظر به -

 ؟ انتهر ديبرگر

 . دبو دهکر خما

*** 

 . دمبرگر تنها ستماخو می من -

 ... . ماا نمدو می -

 به.  چرخید سمتش بهو  دکر متوقف دهجا رکنارا  تومبیل. ا دکر مکث

 . شد هخیر چشمانش

 . کنمرو درك  حتیترانا تونم نمی -
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 . گرفته منرو از  رمپد شما خاله...  کنیددرك  هم نباید -

 . ستا حمقانها:  گفت خندزپو با طاها

 . نیست نه -

 . شد دهپیا طاها

 صبحونه ردنخواز  بعد؟  نیستی گرسنه:  گفتو  دکر زبارا  بیتا فطر در

 . فتیماُ میراه  رهبادو

 . شد دهپیا بیتا که دکر نگاهش هخیر رنقدآ

 . ننز عینک -

 ؟ اچر -

 . مببر تلذو  ببینمرو  تچشما تونم نمی -

در  طاها.  شید می من حتیرانا باعث تنها ها فحر ینا با...  کنید بس -

 پس هماخودخو تو ازهندا به هم من:  گفتو  دکر زبارا  رانستوورودي ر

؟  نباشه مهم من ايبر تو حتیرانا صالًا شاید که ديکر فکر ینا به... 

 حتیرانا که نیست خوبی لیلد ینا لیو چشماتم شیفته گفتم که ستهدر

 . کنه حتمرانا تو
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 . لطفا سوئیچ:  گفت تحکم باو  دکررا دراز  ستشد بیتا

 . هستی من نگاوگر انتهر دخو تا...  نکن همرو  شفکر حتی -

 چیزها ینا بارو  من!  نونهز يها حربه -... .  دمنکر خبررو  همه تا -

 انتهر هم شبعدو  مفصل صبحانه یهدارم ... اول  ضعیفی قلب که ننترسو

 شاید...  رهخو میرو  گهربزداره  کوچیکهروده  ريبدجو که بریم حاال... 

 نهدو می چه کسی ،برعکس هم

! 

*** 

 . نیست الرسیند بدجنس يبابازن  تو ايبر مینو خاله -

 زد . خندزپو بیتا

 می هم نتورکا پس؟!  الرسیند:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  يچا نفنجا

 ؟ بینید

و  ننددو می بچهرو  هادمر ما شما يها همجنسداره ؟  شکالیا چه -

 ؟! خندید می ما به نیدد نتورکا قتو

 با هم تو ممعلو ارقراز  که...  که ندزسا نمی ها بچه ايبر فقطرو  نتورکا

 داري ؟ یکیدنز شناییآ نتورکا
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 . خندید اصد با

 . همینه من رکا ،نه که اچر -

 ؟ چیه رتکا خُب؟  رتکا -

 . نیست مهم -

 . شتاگذ میزرا روي  خالی نفنجاو  ختاندا باال شانه

 . نموبددارم  ستدو قعاًوا -

 . کنم می حیاطر:  گفت طوالنی مکث با بیتا

 زد . لبخند طاها

 . شم می بینند می نتورکا که کسانی يچشما شیفتهزود  خیلی من -

 . خندید اصد با بیتا

 . هستید غریبیو  عجیبآدم  خیلی شما -

 به من!!!  من ايخد -؟  کنم می عالقه رظهاا ريطو ینا نچو؟  اچر -

 نشنید به زينیا که لبتهو ا مشنیدرو  ديیاز يها عالقه رظهاا شما لقو

 عالقه رظهاا

 . ارمند هم جدید يها
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 دادي ؟ مثبت ابجو نمشووکد به -

 . ستابرخو جااز  کوتاهی مکث با ،ماند هخیراو  به بیتا

 -.  کنم نمی دیجاا حمتامز هم شما ايبر...  مبِرَ دمخو تونم می:  گفت

...  کنی ارفرو  ندهی ابجو من السو به تونی می...  حتیرا رطو هر باشه

 زدم که حرفی سر همیشه من لیو

دادن  ستاز د ايبراي  عجله لیو سونمر می انتهر تارو  تو...  مونم می

 ... بشین پس...  ارمند هم مصاحبتت

.  نمدو می بخو خیلیرو  بشاجو نچو يند ابجو لماسو به تونی می

 مثبت ابجو ومکد هیچ بهداد :  مهاز او ادا قبل طاهاو  دکر خما بیتا

 لیو نباشه تنها که رتپد بخاطر فقط اديند

 ابجو من بهو  کنی نمی ضعورو  تنظر اچر هشد متاهل رتپد که حاال

 دي ؟ نمی مثبت

 . شد هخیراو  بهو  نشست صندلیروي  بیتا

 . ستا حمقانها خیلی؟  بگم چه نمدو نمی قعاًوا -

 سفر ینا خرآ تا ؛مونم می بتاجو منتظر...  نیست حمقانها هم صالًا نه -

. 
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 ... . با مندم ...  می نالرو ا نبتواجو -

 . امخو نمی ابجو نالا من -

 . فتو ر شد بلند جا از

*** 

 که هم رينقدا من...  کن زبارو  تچشما پس نیستی ابخو نمدو می -

 . نیستم يبد مصاحب کنی می فکر

 لبخند با طاها.  سیدیمر می باید نالا تا:  گفتو  دکر زبارا  چشمانش بیتا

 ست... دو ارمند نسیدر ايبراي  عجله گفتم که من:  گفتو  دکر نگاهش

 با چی ردموداري در 

 ؟ بزنیم فحر هم

 خیلیرو  هااز آدم  بعضی تونم نمی من -.  شد هخیر خشر نیم به بیتا

 از شما دنکردرك  که نمدو می بخورو  ینا ماا کنمدرك  بخو

 . هتر سخت همه

 ؟ اديند ابجورو  لماسو -

 . ارمند دنکر صحبت ايبر تمایلی هیچ من -
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 . شد هخیر ونبیر بهداد و  تکیه صندلی پشتی بهرا  شسر رهبادو

 ؟ گرفتی دیا ريچطورو  يشپزآ:  پرسید طاها

 می همیتا انیگرد نظر به رچقد:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 . هستید قائل امحترو ا یدد

 . دبو دهسا السو یه فقط ینا -

 گرفتم دیا تا دمکر ستدر اغذ رنقددم ... ا می دهسا ابجو هم من باشه -

. 

 ؟ همین...  جالبیه هشیو -

 . همین فقط بله -

*** 

 ؟ کنی می لقبو کنم هشیاخو یه گها:  گفت طاها

 دارد . بستگی نهشتواخو به -

 که هستی کسانی ودمعد وجز...  کنی ستدر اغذ امبر امخو می -

 . مپسند میرو  نستپختشود

 . دکر نگاهش هخیر تسکودر  بیتا
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 . خونه ومبر تونم می جا همیناز :  گفت محکم

 ؟ مبِد بهترو  رکا ینا زهجاا دیا می من قیافه به -

 . نه:  گفت کوتاهی مکث با بیتا

 که خصوصاً ؛تابم بی ستپختتد ردنخو ايبر...  اغذ يسو به پیش پس -

 . گرسنمه خیلی خیلی

 ؟ یدردخو صبحانه قبل ساعت یه -

 . مشد شهید گشنگیاز  من کنی حاضررو  رنها تا -

 ؟...  یعنی ینو ا -

 . بانو مهمونتم رنها وزمرا یعنی -

 هستم شکموییآدم  خیلی خیلی منداري،  حقآره  -... .  خیلی شما -

 باالیی نفس به دعتماا بگی ستیاخو می شاید یا...  یا... 

 زدي . سحد ستدر هم ردمو یندر ا که جالبه؟  دارم

 . خندید اصد با و

*** 



 

32 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 بگم باید باشه تو سلیقه نچیدما ینا گها:  گفتو  شد هار مبلروي  طاها

 . عالیه خیلی

 ؟ ونیمر:  گفتو  دکر انیزرا آو مانتویش

 چیه دکر ستدر شه می که ییاغد ترین سخت:  گفتو  شد بلند جا از

 ؟

 . ونیمر نهمو من ايبر:  گفتداد و  ونبیررا  نفسش بیتا

 حمتز بهرو  دتخو ادخو نمی پس؟!  قعاًوا -.  خندید بلند ايصد با

 کن سترو در دتخوي  عالقه ردمو ايغذ...  امخو نمی ونیمر ازيبند

 ؟ نیومد نخوشتو گها و -

 یه امبر کنم می رتمجبو...  نیست مهم:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها

 . کنی ستدر یگهد چیز

 . ییروپر خیلی:  گفتزل زد و  چشمانش به بیتا

 سریترو زمبا من...  پسداري ...  قشنگی يموها:  گفتو  مدآ جلو طاها

 . امخو میرو 

 . کشید شسررا از  يسررو میآرا بهو  شد هخیر چشمانش به
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*** 

 ،نکنید نگاهم ريطو ینا لطفاً...  گم می که رهبا سومین ايبر ینا -

 . نیدز می هم بهرو  متمرکز

 داد . تکیه سینه به ستو د شد جابجا کمی شپزخانهآ صندلیروي  طاها

 هاییرکا بهدارم  فقط...  دمکر نمی هنگا تو به که من شبا حترا:  گفت

 ستشرا...  کنم می هنگا کنی می که

 . کنی رمچیزخو که نمانگر ايبخو رو

 بهرا  قاشقداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش... .  شُدید نهویو؟! د رچیزخو -

 دمکر لقبو اچر فهمم نمی صالداد : ا مهو ادا دکر تپر سینک خلدا

 ! کنم ستدر اغذ نتوابر

 . نکنم نگاهت کنم می سعی باشه؟  نیز میداد  اچر -

 . کنن می تحملت رچطو خترهاد فهمم نمی من -

 ،باشم نشورکنا من ادبخو نلشود هم خیلی...  حتیرا به:  گفتو  خندید

 خیلی:  گفت بلندو  گرفترا  شها شگو بیتاو ... .  ابجذو  ونجو دمر یه

 به دهگر می بر نجریا...  کن تمومش ،هستی تحمل قابل غیر
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 . نخوشتو قخالو ا بند ماستو  ماست

 . خندید بلند ايصد با طاها

*** 

 . هستی تحملی کمآدم :  گفتداد و  تکیه صندلی به

 . شما ازهندا به ستدر:  گفتو  ختاندا باال شانه

 . ديبو هااون  شناییآ باعث تو مشنید مینو خالهاز  -

 دمکر نمی فکر قتو هیچ...  بله متاسفانه:  گفت کوتاهی مکث با بیتا

 . کنه پیشرفت حد ینا تا نشو بطهرا

 . من خاله هم دبو تنها کترد يقاآ همداره ؟  دجوو مشکلی چه -

 شد هارخیا نکند پوست لمشغوو  نشست طاها مقابل صندلیروي  بیتا

و  دمبو رمپد رکنا من...  دننبو تنها ومکد هیچ که ینها مسئله:  گفت. 

 مینو ،جمعیت پر ادهخونو ینا با که هم شما

 . شتیدذا نمی تنها رو

 . کنیم آوردهبر نشوابر تونیم نمی منو  تو کهداره  دجوو هازنیا خیلی -
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 سحساو ا عشق متما!  عشق:  گفت خما باو  گرفت سمتش بهرا  چاقو

 . النهارد ايبر من

و  جسمی يهازنیا نستمدو نمی:  گفتو  هشد هخیر چشمانش به طاها

 . کنی می فبرطر همرو  رتپد عاطفی

 مشت یک بعدو  ختاندا فشاطرا به نگاهی.  دفشر سترا در د چاقو بیتا

 دکر تپر طاها رتصو بهرا  رخیا پوست

 شتماند توهین قصد:  گفتو  شتدابر موهایشرا از روي  رخیا پوست طاها

 ؛ستهدر حرفم که کن لقبو لی... و

 لحظه هر گها

 ..حتی تنهاست اون

 شبا رتپد فکر به ،نه یا

 دیا

 می خوشت من عمهاز  تو که نیست مهم

 تو که رطو نهمو ،تنهاست من عمه که رطو نهمو...  باشی رشکنا

 . تنهایی



 

36 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 تنهایی فکر به نه..  شبا دتخو فکر به شما:  گفتو  شد بلند جااز  بیتا

 . من خصوصاًو ...  نالارد ،مینو

*** 

 . چید می نفر یک ايبررا  میز

 ؟ ريبخو يچیز ايخو نمی دتخو یا کنی ونبیررو  من ارهقر -

 کابینت خلاز دا طاها.  ارمند میل:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  انلیو

 نستاربیما مبر تنهایی بشم رمجبو امخو نمی:  گفتآورد و  ونبیر بشقابی

 مشا نه ده،نبو بهت سماحو نکن فکر دار؛بر قهرو  زيلجبااز  ستد پس... 

 کجارو  ها لچنگاو  قاشق...  صبحونه نهو  رديخو

 ذاري ؟ می

 اول . يشوک:  گفت طوالنی مکث با بیتا

 نفسو  درب جلو بیتا شانه يباالرا از  شسر طاها.  کشید میرا  اغذ شتدا

 . کشید عمیقی

 . کنه می نهویورو د من بو ینا -

 دیجاا موقعیتشدر  يتغییر نکهآ بیآورد و  لب بر کمرنگی لبخند بیتا

 ؟ یددار ستدو يسبز قرمه:  گفت کند
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 ..قرمه

 ست دهلعاا قفو تچشما: 

 گفت طوالنی مکث باو  شد هخیر چشمانش به ،نددابرگر

 را شسر

 طاها

 دادم . می نظر تعطر ردمودر  شتمدا من لیدارم و ستدو خیلی يسبز

 عقبرا  دخو رد،بخو شسر به کفگیر ینکهاز ا قبلو  خندید بلند ايصد با

 . کشید

 می فحر تچشما ردمودر  نه لیو ببخشید...  ستا دهلعاا قفو -*** 

 يسبز قرمه ین... ا تعطر ردمودر  نهو  نمز

 داره . ينظیر بی طعم

 . نممنو -

ازت  همه ینا من اچر ستیرا:  گفتو  گرفت سمتش بهرا  قاشق طاها

 از یکی ینا بخاطر فقط توو  دمکر تعریف

 ؟ ديکر تشکر من
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 داد . نتکا فطردو  بهرا  شسر هخند با بیتا

 ستدو خیلی که هست تر جالب يجا یه يتو جالب چیز یه:  گفت طاها

 . مبد نشونتدارم 

 ؟ چی -

 نپرسی ردشمودر  يچیز مبگیر لقوازت  امبخو که هست جالب رنقداو

 ..تا

 نجااو برمت می رنهااز  بعد -

 بی ونبد هماون  ي،یا می که هبد لقو حاال...  کنمزدت  شگفت حسابی

 زيبا یشاغذ باو  دبوزده  چانه یرز ستد.  لیاسوو  حدیثو  فحر هیچ

 دکر هنگا هخیراو  به بیتا.  شتدابر مقابلشرا از  ببشقا طاها.  دکر می

دل درد  وزمرا:  گفت پر نیمه هانید باو  شتاگذ دخو مقابلرا  ببشقا

 نیدو می...  توئه تقصیر ینو ا مگیر می

 يبد لقو ايخو نمی حاال...  ستا دهلعاا قفو يسبز قرمه ینا نچو؟  اچر

 ؟

 . شناسم نمیرو  شما نچو نه -
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 می نیست مهم:  گفت لبخند باو  دکر ردنخو به وعشراو  ايغذاز  طاها

 . برمت میو  متدزد

 تعریف ینا لیو ن،ممنو قانتدصا تعریفاز  -.  نهویود:  گفت هستهآ

 از ینکها یارو دارم  یدنتدزد قصد ینکها بخاطر؟  دبو چی بخاطر

 ؟ ردمخو اغذ بشقابت

 دو . هر -

 داد . مهادا ردنخو به لبخند با طاها

*** 

 ؟ یمر می کجا یمدار ما ببخشید -

 . نپرسی يچیز شد ارقر -

 کجا...  دمنکر لقبو که من لیو دبو شما ارقر ینا:  گفتو  دکر خما بیتا

 ؟ یمر می

 . لشما یمدگر برمی:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با طاها

 . میا نمی لشما مندار،  نگه...  بشم دهپیا امخو می -
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 رتمجبو ؛نجاستاو مبد نشونت امخو می که جالبی چیز...  کن شگو -

 ستیانخو گها نیمز می فحر هم با نجااو ،بقیه پیش ديبرگر کنم نمی

 اديند لقو من به تو که ستهدر...  حتیرا همین به انتهر یمدگر برمی

 من لیو

 . کنم میرو  رکا ینا

 ؟ چیه جالب چیزاون  نموبد امخو می:  گفت بیتا

 توجه بهش قتو هیچ تو که يچیز...  رتپد ردمودر  جالب چیز یه -

 . ندیدیشو  دينکر

 ردشمودر  که نیست يچیز...  شناسم می بخو خیلیرو  نالارد من -

 . نموند

 تطالعاا کنم نمی فکر لیو

 بشناسیرو  رتپد تو

 شاید سته: در

 گفتو  دکر نگاهش هکوتااي  لحظه

 طاها
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 . باشی شتهدا هادمر ردمودر  ديیاز

 ؟! نیست دمر من رپد حتماالًا -

 نهدومر جنبه ردمو... دارم در  دنبو ینا رممنظو -.  خندید اصد بی طاها

 رهپد هم نالارد قااش، آ نهراپد جنبه نه نمزد می فحر رتپد

 . دمر یه هم

 . کنید می گیجرو  من فقط تتوضیحا ینا با -

 داري ؟ نندگیرا نامه هیاگو -

 . دکر نگاهش بیتا

 . خوبیم خیلی هنندرا منآره ... :  گفت

 کن ضعو من بارو  تجا...  کنی نندگیرا دهجا تو تونی می حتماً پس -

. 

 . دکر متوقفرا  تومبیلا

 ؟ همدآ پیش مشکلی:  گفت بیتا

 . دمکر ريپرخوو  دمنکر شگو مامانم فحر به زباآره  -

 . خندید بیتا
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 خیلی هارپد ردمودر  ماا نیدو نمی هیچی هادمر ردمودر  تو -*** 

 شتیاند پسر ستدو ینکها سحد ،نیدو می چیزها

 ؟ گم نمی ستدر...  نیست سخت خیلی

در  دشهوو  کشف لنباد که ندارند يجدید چیز من ايبر هادمر -

 . باشم نشوردمو

 تو رتصو عکس بر تفاقاً؟! ا کنی می همسخرداري :  گفت هخند با طاها

 می س؛بپر مندارن ... از  چیزها خیلی

 چه هگیر می ارقر ستنیاخوو  یبازن ز یه رکنادر  دمر یه قتیو نیدو

 داره ؟ حسی

 زد . می فحرو  خشر نیم به دبو هشد هخیر طاها

 . بزنید فحر ضحوا:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

 كمشتر يچیزها نهااو ،خوشحاله مینو

 ..خاله با رتپد

 مبد نشونت امخو می ،سخته خیلی نشداد توضیح -
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 نکشودر ه،تر یکدنز هم به نهااو سحساا ،ندزدن دار فحر ايبر ديیاز

...  کنه نمی تیوتفا هیچ ،نددار که نقشی یا نسلی فاصله...  هبیشتر هماز 

...  فهمند میرو  همدیگه توو  مناز  بیشتر خیلی کترد يقاو آ مینو خاله

 يقاآ

 . رپد یه نه دهمر یه مینو خاله ايبر کترد

 . ندارند یکی منی ايبر فرقی هیچ سما تادو  ین! ا دمر!  رپد:  گفت بیتا

رو  رپد تو ره،پد تو ايبر کترد يقاداره ... آ قفر هم خیلیداره،  قفر -

 دم،رم یه تو ايبر منو  شناسی می بخو

 کنم ريکا امخو می...  شناسی نمیرو  من تو ،شناسی نمیرو  هادمر تو

 . بشناسی

*** 

 ؟ اچر:  گفتو  دکر متوقفرا  تومبیلا

 . مبد نشونترو  يچیز یه امخو می -

 . شدند دهپیا تومبیلا از

...  مونم می ینجاا ساعتی چند لشما میا می قتو هر من:  گفت طاها

 . جالبیه يجا
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از  خالی رگبز يفضا به تا گذشتند خاکی دهجااز  دهپیااي  قیقهد چند

 . سیدندر ختدر

 نه...  تندومتفا هم با رچقد هادمرو  هارپد فهمی می بخو خیلی ینجاا -

 . وتمتقا گم می فقط ،بد نهو  بخو

 -.  دکر رهشااش ا ريکنا صندلی به ستد باو  نشست صندلیروي  طاها

 کنن می عالقه رظهاا هم به نیتی هر با نهااو...  تندومتفا رچطو کن هنگا

 ... هارپداز  وتمتفا ان،خو می عشقو 

 بینی می چیزها خیلی بزنی مقد افطرا همین گه: ا دکر ضافها هخند با و

 چند جز يچیز من:  گفتو  ختاندا افطرا به ییراگذو هکوتا هنگا بیتا. 

 و نندز می فحر هم با که پسرو  خترد تا

 . بینم نمی ن،خند می

 چی کنیدرك  تا نبدمشو نشونت ابتختخو تو باید حتما لیو ببخشید -

 ؟ گم می

 فتنر...  کنی می هشتباا -.  همین زه،نیا یهاون :  گفتو  دکر خما بیتا

اي  تجربه قتو هیچ تو که ست دهسا زنیا یهاز  ترافر يچیز تخت یه يتو

 ردشمودر 
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 . شتیاند

 . بگو شتیدا تجربه که شما:  گفتزد و  يخندزپو بیتا

 ... . حسی یهاون  لبتها -

 . شد هخیر بیتا نچشما به قتد باو  چرخید.  شد ساکت

 . دمبو گرفته کم ستد حسابیرو  تو:  گفتزد و  لبخند میآرا به بعد

*** 

 نشدگرو  شد خمزد .  حلقه طاها دنگردور  بهرا  ستانشد میآرا به خترد

 . بوسیدرا 

 . خوشگله -

 . ببینمت ینجاا دمکر نمی فکر:  گفتو  گرفترا  ستشد طاها

 کنی معرفی هم بهرو  ما ايخو نمی:  گفتو  نشست طاها ويبررو خترد

 ؟

 . یارما هم نیشوو ... ا خانم بیتا:  گفتو  دکراي  رهشاا بیتا به طاها

 داد . ستد بیتا بهو  شد خیز نیم لبخند با یارما

 ! دنبو دمر تجربه:  گفت هستهآ لبخند با بیتا
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 . خندید اصد با طاها

 نمی سیرا ها حتیرا همین به شناسم می من که طاهایی ینا:  گفت یارما

 ؟ چیه خانم بیتا عموضو...  شه

 ملحق ما ادهخونو جمع به زهتا خانم بیتا:  گفتداد و  يچا رشسفا طاها

 . نشد

 ؟ گرفتیزن  یعنی:  گفتداد و  باالرا  هایشوبرا یارما

 . خندید هستهآ بیتا

 بهرو  نخانمتو بیتادارم  زهجاا پس -.  گیهادخونو بطهرا یه فقط...  نه -

 خانم بیتا خوشگل يچشما شیفته ها خیلی ینجا؟ ا کنم معرفی نفر چند

 شما

 . شدند

 . دکراي  رهشاا بیتا سر پشت جایی به ستد باو  چرخید یارما

 . مسال:  گفتو  شتاگذ بیتا شانهرا روي  ستشد پشتاز  نیاجو دمر

 زد . لبخند طاها.  چرخاندرا  شسر بیتا

 . هستم مانی منداد :  مهو ادا دکردراز  بیتا سمت بهرا  ستشد
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 رکنا صندلیرو  مانیداد .  ستد مانی با بعد دکر طاها به نگاهیاول  بیتا

 ،باشد شتهدا دنکر صحبت ايبر فرصتی ینکهاز ا قبلو  نشست بیتا

 يچشما:  گفت ییاصد

 . ازهند می نفر یه دیا بهرو  من شما

 . شدنددور  یارما باو  شد بلند جااز  طاها

 ..نتودخو مثل ستدر یباییز سما باید شما

 هستم شنو: ا

 گفت

 و گرفترا  طاها يجاوارد  زهتا انجو

 دمر

 . باشید شتهدا

 . بیتا -

*** 
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 نددکر می صحبت هستهآ مقابلش طاهاو  دبوداده  تکیه ختدر به یارما

 ببخشید:  گفت یارما بهو رو  گرفترا  طاها زويبا ،فتر جلو لبخند با بیتا. 

 ینا قیقهد چند تونم می نجا یارما

 هارا ر زوشبا بیتا تردور مقد چند؟  مبگیر ضقر شمارو از  محترــم يقاآ

آدم  ینا!  من ايخد...  لیو مشد نخلوتتو حمامز ببخشید:  گفتو  دکر

 غیر ها

 . تحملَند قابل

 . باشن وتمتفا تونند می رچقد هادمر بفهمی ستماخو می فقط -

 پست تونن می رچقد مفهمید...  مفهمید:  گفتو  دکر بلندرا  شسر بیتا

 . باشن هم

 ؟ ديکر لقبورو  نشودپیشنها -

 به فتنر دپیشنها تا دبو هموند قیقهد یه فقط که بگم باید حتما -

 ؟ مبشنورو  ابتختخو

 ؟ مانی:  گفتو  دکر خما طاها

رو  يبیشتر يها عالقه رظهاو ا گرفتم ديیاز يهادپیشنها که دمبو گفته

 ..هم
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 کی نیست مهم

 : گفت

 بیتا

 . مشنید

 . مدندآ جلو لبخند با شنوو ا مانی

 . گشت می نبالتد شتدا وشسیا:  گفت شنوا

 وزمرا که ستیدو دپیشنها به باید حتما:  گفت طاها بهرو  هستهآ بیتا

 رو از من تا مبد مثبت ابجودادي،  صبح

 ؟ يببر ینجاا

 دپیشنها نالا همین خانم

 ..بیتا ینا نقایوآ ببخشید

 خوبه خیلی ديکر لقبو پس

 : گفتزد و  لبخند

 طاها
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 لطفا پس بشه حمشامز کسی ادخو نمی لم... د دکر لقبورو  من ستیدو

 . کنید تخلورو  ینجاا

*** 

 . نددنبو تو شبیه صالًا نجااو ايخترد:  گفت طاها

 . هستید نجااو دايرم شیبه قیقاًد شما ماا -

 . کنی می هشتباا نه -

 ؟ مطمئنید رقد ینا کجااز :  گفتزد و  يخندزپو بیتا

 شناسم می بخورو  دمخو من ماا شناسی نمیرو  من تو که نجاییاز او -

. 

 . یددار باالیی نفس به دعتماا -

 . دفشر بیشتر زگا الپدرا رو  پایشو  خندید طاها

 خالهو  رتپد ردمو... در  مبد نشونت هماي رو  یگهد يچیزها امخو می -

 . من

 . گرفت رهشماو  شتدابر رتشپورا از روي دا هشاهمر تلفن
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 نباشه ممنتظر ،بزنم سر جا چند باید گفتمزدم  فحر خاله با نه...  مسال -

. ... 

 ..کترد يقاو آ مینو خاله ستیرا نیستم تنها نه

 همیشگی لیلد به نه لی: آره و

 گفتو  خندید بلند ايصد با

 دمکر شموافر دمکر می صحبت مینا خاله با که صبح؟!  قعاً؟ ... وا کجاند

 کنم شوخی باید اچر...  منه با بیتا بگم

 ساعت یه باشه...  گرفتمآره ...  کترد يقاآ خصوصاً نگو يچیز کسی به ؟

 . بینمت می...  یگهد

 دتخو اننگررو  همه:  گفت بیتا بهو رو  شتاگذ رتشپورا روي دا گوشی

 . ديکر

 . انتهر نیددوگر می بررو  من بمونم ستمانخو گها گفتید شما -

 . مشد فمنصر حاال -

 امهمر يچیز من ضمندارم؛ در  رکا من...  نکن وعشر کنم می هشاخو -

 . نیست
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 امخو میآوردم ...  دمخو بارو  نتوچمد بگم باید که لباسه رتمنظو گها -

 . مبد نشانترو  رتپد دنبو دمر جنبه

*** 

 نالارد شانهرا روي  شسر مینو.  نددبو نشسته ها شنروي  مینوو  نالارد

 را در ستشد نالو ارد دبو شتهاگذ

 تردور کمی طاهاو  بیتا.  ندزد می فحر هستهآ لبخند با.  شتدا ستد

 . نددکر می ننگاهشاو  نددبو دهیستاا

 . کشید دخو باو  گرفترا  بیتا زويبا هستهآ طاها

دارن  هم به گفتن ايبر چیزها خیلیو  نسیدر هم به زهتا نهااو...  بریم -

. 

 رمپد با امخو می:  گفتو  کشید ونبیر طاها سترا از د یشزوبا بیتا

 قتیو ،بزنیم مقد بیا...  نه نالا قلاحد ،نکنراو  رکا ینا -.  بزنم فحر

 رو رتپد بازدن  فحر فرصت نجااو یالو برگشتیم

 . داري

 . نددکرزدن  مقد به وعشر هم با هستهآ

*** 
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 ؟ سالته چند -

 رچهاو  بیست:  گفت طوالنی مکثاز  بعد دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

. 

 . يبدرو  لماسو ابجو دمکر نمی فکر...  مگترربزازت  سالی پنج پس -

دو  هر.  گرفت ارقر مقابلش طاها.  نددابرگر یگرد سمت بهرا  شسر بیتا

 . نددیستاا

 يچشما چه گفتم بهت حاال تا:  گفتو  شد هخیر چشمانش به طاها

 داري ؟ قشنگی

رو  ینا ،نیستی بقیه مثل تو -.  یددبو نگفته نه:  گفتزد و  خندزپو بیتا

 همین ايبر...  مفهمید یدمتد دنکر يشپزآ لحادر  ربا لیناو ايبر قتیو

 بهت

 شتمدا قفر بقیه با اتبر من نچو کنم فکردادم و  ستیدو دپیشنها

 . ديکر لقبورو  دمپیشنها

؟!  من؟!  کی:  گفتو  دکر رهشاا دشخو به فتهر باال هاییوبرا با بیتا

 . کنی می هشتباا
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 رطو ینا صالا نه -.  ديکر لقبو دتخو...  نیست رکادر شتباهیا ،نه -

رو  من...  کنم میرو  رکا ینا هم منو  یدزد نحرفتو یرز شما...  نیست

 انتهر ينددونگر بر

 . مونه نمی حرفی پس...  دمنکر لقبورو  دتپیشنها منم و

 . انتهر یمدگر برمی نالا همین...  بریم -

 ايخو می تو:  گفت طاها.  بزنم فحر نالارد با امخو می نه:  گفت بیتا

 دي،نکر لقبو که ديبو توزدم،  حرفم یرز که نیستم من ینا پس؟  بمونی

 ابجو پس

 . پابرجاست زهنو مثبتت

 . زلجبا -

 . تیدخو -

*** 

 . کشید ونبیر ستشرا از د بکتاو  فتر جلو طاها

 ؟ کنی می زيبا تخته من با -

 . خونم می بکتادارم  نه -
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 . نداخو بلند ايصد بارا  نشاعنوو  ختاندا بکتا جلد به نگاهی طاها

 . باشه جالبی چیز باید...  ماگوراساژوزه  ثرا ريکو -

 . نشست مبلو روي  بسترا  بکتا

 دم . می دتیا دمخو نیستی بلد گها:  گفتو  دکر زبارا  نمیانشا تخته

 غیردم ...  می منجاا ايبخو که يچیز هر ديبر مناز  گه؟! ا من؟!  کی -

 . ببریدرو  من بتونید ممکنه

 فمنصر کنم می دپیشنها طاها قاآ:  گفتو  مدآ جلو لبخند با نالارد

 . يببر تونی نمی ،بشی

 بدید زهجاا پس ،شانسم شخو رچقد من نندو می همه: 

 گفت هخند باداد و  ارقر هم رکنارا  ها همهر

 طاها

 يچیز هرداره  زهجاا بشه هبرند ربا سه کس هر...  کنمرو رد  نتودپیشنها

 ؟ لقبو اد،بخو هندزبارو از 

 مبل ستهروي د نالارد.  نددبو دهیستاا نسرشا يباال کیاو  نسیم وش،سر

 . نشست بیتا رکنا
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 بیتا نچشما به طاها.  کنم می لقبو:  گفتو  گرفت باالرا  شسر بیتا

 من نچو ينشو نپشیموزدي  که حرفیاز  وارممیدا:  گفتو  شد هخیر

 تا انعنو هیچ به

 . نیستم داربر ستد رمنیا ستد بهام رو  ستهاخو

 . زمببا گها حتی بشم نپشیمو ممکنه غیر ؛نه:  گفتزد و  لبخند بیتا

 . ختاندا نشدگردر  ستو د نشست طاها رکنا نیلوفر

*** 

 با طاهازد .  لبخندو  ختاندا بیتا دنگردر  ستد نالارد

 . شد بلند همه جیغ ايصدرا زد،  طاها همهر که بیتا

 . دکر زيبااش را وارد  همهر يبعد ستا یختنر

 . شش جفت یختر ستا لبخند با طاها.  رچهاو  سه یختر ستا بیتا

 نیلوفررژ  قرمزرد  به بیتا.  بوسیدرا  طاها گونهو  شد خم نهیجا با نیلوفر

 . دبو ختهدو چشم طاها گونه بر

 یختر ستا بیتا.  دبو هماند باقی طاها ايبر همهر سهو  بیتا ايبر همهر دو

 . شتدابررا  شها همهراز  یکیو 
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 . باختید رنگاا:  گفت لبخند با بعد

 زوده . خیلی دنکر وتقضا ايبر زهنو:  گفتزد و  لبخند طاها

را  ها ستا هخند با نیلوفر.  گرفت نیلوفر سمت بهو  شتدابررا  ها ستا

 . بوسید

 شد برابردو شانسم بوسه ینا با...  شانسیم شخوآدم  منداد :  مهادا طاها

. 

 نالارد جز به همه.  شش جفت.  یخترا ر ها ستا طاهازد .  خندزپو بیتا

 . کشیدند جیغ بیتاو 

 به هیچ یک:  گفتو  شتدابررا  همهر سه هر نهامندوزپیر تبسم با طاها

 . من نفع

 می يچیز کس هرو  نددبو هشد جمع نشادور همه لمشغو کیا*** 

 گفت

 درب طاهارا از  يبعد ستد دو

 بیتا
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 شتدا نمی بر طاها دنگراز دور  ستاي د لحظه نیلوفرو  دبو بیتا تشویق

 همه که برگشت قتیو.  شد رجخا یالاي از و قیقهد چندو  شد بلند طاها. 

 ها ستاو  نشست.  نددبو مدنشآ منتظر

 . گرفت بیتا سمت به را

 . شماست نوبت:  گفتو  شد هخیر چشمانش به ،ختاندا باال ییوبرا

 عطر يبو.  بستاي  لحظه ايبررا  چشمانش.  کشید عمیقی نفس بیتا

 یختر ستا رمچها ربا ايبر طاها قتی. و دبو دهکر پررا  فضا متما نهدامر

 بیتا.  دکر می زيبا سرعت با طاها.  دبورا زده  بیتا يها همهراز  تا سه

 می هنگا هخیر نیلوفرو  طاها به ربا یک لحظه چند هرو  دبو دهکر خما

 . دکر

 . رچها جفت.  یخترا ر ستا خرینآ طاها بعد قیقهد رچها

 يشد رسما لیو متاسفم:  گفتو  شتدابررا  هماند باقی همهردو  لبخند با

 . دمرب من...  من نفع بهدو  سه

 . کشیدند جیغ همه

*** 
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...  چسبه می خیلیزدن  مقد مشااز  بعد:  گفتو  نشست رشکنا طاها

 ؟ يیا نمی ما بارن  میدارن  همه

 . دبو هشد هخیر بکتا تکلما به بیتا

 باختن جنبه یعنی ینداد : ا مهادا میآرا ايصد باو  شد خمرا  شسر

 . اريند

 يجا ترین سحسادر  شما یعنی ینا...  نخیر:  گفتو  دکر نگاهش خما با

 یدادند زهجاو ا شدید من حمامز بکتا

 . دهفتاا تفاقیا چه بفهمم

 . شتاگذ میزو روي  گرفترا  بکتا طاها

 یمر می نالا لی... و يببر تلذ رهباو دو بخونیش رهبادو تونی می پس -

 . نیمروبگذ شخو کمیو  بزنیم مقد

 . کشید دخو باو او را  گرفترا  ستشد

*** 

 با میآرا بهاي  لحظه چند.  توئه ايبر ینا:  گفت بیتا شگوو در  شد خم

 می تقدممرو  هنگآ ینداد : ا مهادا بلند ايصد با بعدو  دکر صحبت نیما

 یه به کنم
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 داره . خوشگلی خیلی يچشما تفاقاا که قخالابد خانم

 ننداخو به دکر وعشر طاهازد و  رگیتا نیما.  خندیدندو  ندزد ستد همه

. 

 که د،بیا غمت زبا رهبادو کنه اصد من شگو تو،  تو منوروزي  یه گها "

 " کنه مبتال منو

.  فتو ر شد بلند هستهآ بیتا.  خندیدند میو  نددبو نشسته ها شن روي

 هستهآ ضربه هنگآ یافتن نپایا با طاها

 . شد بلند جازد و از  علی شانه به اش

*** 

 ؟ ديیستاوا تنها اچر -

 بهو  دبوداده  تکیه یالو اریود به.  ختاندا باال شانهو  دکر نگاهش بیتا

 . دکر می هنگا نسماآ

 . ديبوداده  من به قولی یه تو خُب:  گفتو  فتر جلوتر طاها

 ؟ نیز می فحر چی ردمودر  -
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 امبخورو ازت  يچیز هر تونم می قبلی ارقر طبق... و  دمبررو  تخته من -

. 

 دهکر لقبو من...  ستهدر:  گفت حوصله بیو  دکر نگاهش قتد با بیتا

 . دمبو

 . امخو میرو  هتاهمر رهشما -

 . ارمند موبایل من بگم باید...  موبایله نتورمنظو گرا:  گفتو  خندید

 ؟ اچر -

 النهارد نهز می نگز من به که کسی تنها اره،ند ديبررکا من ايبر نچو -

 پس هستیم هم رکنا همیشه ما... 

 . ارمند موبایل به زينیا

 ساله نه بچه حتی مونهدوره ز ینا يتو -.  شتدابر جلو به مقد نیم طاها

 من رتصو یندر ا...  باشی شتهدا یکی باید منظر بهداره،  موبایل هم

 . باشم شتهدا یگهد ستهاخو یه تونم می

 . دکر نگاهش فقط بیتا
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 می...  بشی متوجه قیقرو د دنبو دمرو  دنبو رپد وتتفا امخو می -

را  ستشد بیتا.  گرفترا  بیتا ستو د مدآ تر جلو.  کنم توجیهت امخو

 با بعد.  مدآ جلوتر مقد نیم.  دنکر هایشر طاها ماا کشید عقب

 . گرفتاش را  چانه یگرد ستد

رو ول  ستم؟ د کنی می رچیکاداري  هست ممعلو:  گفتو  دکر خما بیتا

 . کن

 . بوسیدو او را !  تر جلو خیلی د،بر جلورا  تشرصو طاها

 چشمانی باو  دبو هپوشاندرا  هانشد ستد با بیتا.  شتاگذ عقب قدمی

 . دکر می نگاهش هخیر هشد دگر

.  شدیم بحسا بی هم با حاال...  ستماخو می من که دبو يچیز ینا -

 گرفترا  شسر ستدو د با.  دبو دهیستاا جا نهما بیتا.  فتر جلوتر کمی

 ستشد بیتا.  شد هخیر چشمانش بهو 

 . شد خم سمتش به رهبادو طاها.  ختاندا پایین را

و  شد یالوارد و بیتا.  مدآ پایین یالو يها پلهاز  طاها بعد قیقه*** ده د

 ضعو سلبا سریع خیلی.  فتر باال طبقه به
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 هشد خسر رتصو.  کشیددراز  تختو روي  دکر شخامورا  اغچر.  دکر

 . دکر وفر بالشتاش را در 

*** 

 طاها.  شد لهاوارد  نالارد لنباد به.  شد بلند صبحانه میز سراز  تشکر با

 بکتاو  دبوداده  لم حتیرا مبلرو 

 هم باو  فتر دبو دهیستاا هپنجر پشت که مینو رکنا نالارد.  نداخو می

 . شدند صحبت لمشغو

 بکتا:  گفتداد و  نتکا ستد بیتا ايبر لبخند با د،کر بلندرا  شسر طاها

 . مبگیر مانتازت ا امخو می جالبیه

 زهنو من:  گفت کند نگاهش نکهآ بیو  نشست صندلی ترینروي دور بیتا

 . دمنکر تمومش

 . گرفت بیتا فطر بهو  بسترا  بکتا.  شد بلند طاها

 . گیرمش میازت  ديکر تمومش ینکهاز ا بعد باشه -

 . نددابرگر یگرد سمت بهرا  یشو رو گرفترا  بکتا بیتا

 می توجهی بی من به اچر...  تهدخو تقصیر:  گفت هستهو آ شد خم طاها

 ؟ کنی نمی نگاهم اچر؟  کنی
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 یددبو شما کنید می هشتبا؟! ا من:  گفتو  دکر بلندرا  شسر خما با بیتا

 ... . که

 تیدخو مقصر:  گفت کالمش نمیاو  شد خم.  نشست مبل ستهرو د طاها

رو در  يچیز هر قتی... و ديکر لقبورو  شرطم يفکر هیچ ونبد نچو

 هم بوسه که ديکر می فکر هم ینا به باید ديکر می لقبو باخت لقبا

 می بحسا به چیز همه ینا وجز

 . امبخوازت  همرو  یناز ا بیشتر تونستم می من...  دیا

 . شد بلند جااز  هخند با طاهااو را زد .  بکتا با بیتا

 ها بچه همه فطراز  من...  ديکر لقبو که نممنو:  گفت بلند ايصد با

 . کنیم کمکتدم  می لقو بهت

از  بعد:  گفتو  دکر بیتا بهرو  لبخند با طاها؟  چیه عموضو:  گفت کیا

 نیشوا ستپختد نمهمو رنها وزمرا دکر لقبو خانم بیتا ارصرا کلی

 . باشیم

 . ارهند فحر من خترد ستپختد...  عالیه خیلی:  گفت لبخند با نالارد

 . هتر هخوشمز من ايبراز  بیتا يهااغذ کنم ارقرا باید:  گفت مینو

 . دبو هشد هخیر طاها به خما با بیتا
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 . کنند نکمکشو ها بچهدادم  لقو من لبتها:  گفتو  خندید اصد با طاها

 مقد کمی ساحل لب یدر نمی شما اچرداد :  مهادا مینوو  نالارد به رو

 می چیز تا چند من لیو لقبو:  گفتو  شد بلند جااز  سریع بیتا؟  بزنید

 هعهد بررو  خرید حمتز شما طاها قا... آ امخو

 خانم بیتا؟  فقیدامو ماهی با:  گفتو  شد هخیراو  به طاها.  لطفاً بگیر

 که چیزهایی هم بخریم ماهی هم یموبر شو حاضر

 داري . زمال

 . کنم حاضر چیز تا چند باید ینجاا من نه -

 ستپختد هم نیلو...  یدربسپا نیلوفر بهرو  هارکا بقیهو  بیایید من با شما -

 داره . خوبی

 . میا می شما با هم من:  گفت کیا

 . نه:  گفت دکر می هنگا بیتا به شتدا زهنو طاها

*** 

 لمد:  گفتو  کوبید شپا قسا به کفش كنو با بیتا بستدر را  که طاها

 . شد خنک
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 برگشت سمتش به عجله با.  دکر ناله به وعشرو  نشست مینرو ز طاها

 . شد بلند جاو از  خندید اصد با طاها.

 ؟ کنی می تالفی من سر رطو ینرو ا دتخو هشتباا اچر -

 گرفترا  ستشد مچ طاها بزنددر  ینکهاز ا قبلو  نددابرگررا  یشرو بیتا

. 

 . خرید بریم بیا نکنم حتترانادم  می لقو؟  کنی می قهر اچر:  گفت

 لمد دهلعاا قفو بوسهاز آن  بعدداد :  مهو ادا کشید ماشین سمت بهرا  او

 . دبو دهکررا  شما ستپختد ايهو

 . دنکر هااو را ر طاها ماا کشید عقبرا  ستشد بیتا

 دم . می لقو قعاًوا ربا ینا...  بزنیم فحر مفصل هم با تا شو ارسو -

 هخیر چشمانش بهو  دکر زبا شدنش ارسو ايبر. در را  دکر هارا ر ستشد

 . شد

*** 

 داري . سنگینی يپاو  ستد -
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 تخته قتیو:  گفت لبخند با طاها.  دکر می هنگا ونبیر به هپنجراز  بیتا

 نمی هم هنگا زيبا به دبو نیلوفر به ستاحو که رنقدا یمدکر می زيبا

 و ديکر

 می ديحسو دبو نشسته من رکنا نچو شاید...  زيببا شد باعث همین

 . ديکر

 که دبو ستاحو گها -.  دبو زيبا به سماحو متما من کنی می هشتباا -

روي  دهیاز رششما يتو دم،کر می جابجارو  ها همهر يشد می متوجه

 همهرو  دمکر می

 . شتمدا می بررو  يبیشتر يها

 . دبو هشد هخیراو  به زبا هانید با بیتا

 . من ايخد...  مناز  قتو اون و ديبر تقلب با تو -

 و ... . ديبر می تو مسلما قتاون و ديکر می قتد گها -

 . ستیاخو می چما مناز  که ديبو تو ینداد : و ا مهزد و ادا چشمکی

 هیچ امخو نمی یگرد:  گفتزد و  طاها زويبا بهاي  ضربه مشت با بیتا

 . مبشنو چی

 . دکر بلند نتهاا تارا  ضبط ايصدزد و  فتابیآ عینک
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 دکر اجدرا  کوچکی تکه.  شتدابررا  تشکال بسته ،قفسه خل*** از دا

 نددابرگررا  یشرو بیتا.  گرفت بیتا سمت بهو 

 . شتدابررا  بلیموآ شیشه و

 ؟ کنی میرا رد  ستمد -

 دارم . ستدو تلخ تشکال من:  گفت بیتا

 . رطو همین هم من:  گفتزد و  لبخند طاها

 زبارا  تومبیلدر ا نستاتو نمی ،شتدا ستدر د که هایی کیسه با*** 

 . کند

 خندید هستهو آ دکر نگاهش

 بیتا

 دکر هارا ر ها کیسهاز  یکی طاها.  دبگیررا  سوئیچ تا درب جلورا  ستشد

 . گرفترا  ستشو د

 ؟ مخانو بیتا شتیآ -

 گرفتی تشکال امبر نچو:  گفتو  کشید عقبرا  ستشد تبسم با بیتا

 . کنم شتیآ تباها شه نمی لیلد
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 . بانو گی می سترا که شما...  خُبآره :  گفت هخند با

*** 

 لمشغو کس هر.  دکر می هنگا بقیه بهو  دبو نشسته صندلیروي  طاها

 میزرا روي  ماهی یسد بیتا.  دبو ريکا

 . شتاگذ

 . کنیوادار  رکا بهرو  همه تونی می بخو خیلی:  گفت لبخند با طاها

 . شمااز  غیر به همه -

 . بزنیم فحر کمی تا بشین:  گفتو  کشید عقبرا  صندلی طاها

را  یسد طاها.  ارمند گفتن ايبر هم حرفی ضمندارم در  رکا من -

رو  ینا...  باشه بقیه به ستاحو نجو نیلو:  گفت نیلوفر بهو رو  شتدابر

 میز قتیو ،فر يتو اربذ هم

 . بخریم لسترد یمر می خانم بیتاو  من...  نبز نگز من به يچید رو

 باشی حترانا مناز  امخو نمی...  شو حاضر لطفاداد :  مهادا بیتا بهرو  بعد

. 

 داري ؟ می بر مسراز  ستد نیستم حتراناازت  بنویسم گها -
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داد و دور  نتکا يسر بیتا.  بزنیم فحرو  ونبیر بریم هم با باید فقط نه -

 نیلوفر بااي  قیقهد چندو  تنظیمرا  فر جهدر.  شسترا  هایش ستد.  شد

 دکر صحبت

 نالارد رکنا.  دبو حاضر فتنر ايبر برگشت قتیو و فتر باال ها پله از

 طاها اههمر به سیلهو چند خرید ايبر رهبادو گفتو  نشست مبلروي 

 نالارد.  بخرند هداخو می يچیز گرا ،نددگر می بررود و زود  می ونبیر

 گونه

 . بوسیدرا  بیتا

*** 

 داري . فرصت ساعت نیم فقط:  گفتو  شد ارسو بیتا

 . نددفتاراه ا بهو  دکر شنرا رو تومبیلا طاها

 ..همدور  ها بچه همه قتیو ستماخو نمی

 کنی می زيبا تخته بخو خیلی دمبو هشنید مینو خالهاز  -

 ارمبذ دنبر ايبر شرطی ستماخو می قتیو...  باشی تنها تو خوشحالند

 اول رو ست... د دنبو منظر مد خاصی چیز

 ..ستدو د تالشم متما دجوو با
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 ديبو دهنکر وربا خیلی رنگاا ماا شانسم شخو دمبو گفته دم،بر دمخو قعاًوا

 . دمکر ارگذرو وا يبعد

 ديبر تقلب با که همرو  خرآ ستد:  گفتو  شد هخیر خشر نیم به بیتا

. 

و  ونبیر فتمر همین خاطر به دمکر می تپررو  ستاحو ريجو یه باید -

 به نسبت ريچطو دمبو هیدزدم، د عطر

 لیو دیا نمی خوشت کیا عطردي، از  می ننشو کنشوا بقیه عطر يبو

 می خوشت خیلی هم من عطراز ...  شتیدا سترو دو مانی عطر مطمئنم

 کمکت اغذ دنکر ستدر ايبر شپزخونهآ تو که مفهمید قتیرو و ینا ،مداو

 می

 هگادآناخو يها لعملا عکس دم،کر تپررو  ستاحوزدم و  عطر...  دمکر

 متما که هم زيبا یطاشر به نیلوفر

 خوبی به فرصت یناز ا هم من...  دبو دهکر دشخو متوجهرو  تتمرکز

 . دمکر دهستفاا

 دادي ؟ فریبرو  من حتیرا همین به شماو  -
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 می تقلبدارم  که دنبو هفهمید تواز  غیر به همه ديبو دتخو مقصر -

 . کنم

 ... . تو نیست نیدکر وربا:  گفت هشد مشت نگشتانیا با بیتا

 . شد ساکت

 دتخوروي  بهو  يشد متوجه دمکر فکرداد : اول  مهادا لبخند با طاها

 مشد متوجه زيبا خرآ لیو ريیا نمی

 خیلی مفهمید فتیر توو  یمدبو ساحل يتو قتی... و دمکر می هشتباا

 تقلب بگم ستماخو می...  يشد حترانا

از  دبو من يجا هماي  یگهد کس هر د،بو خوبی فرصت ،نشد ماا دمکر

 شتهات رو دا رهشما ستماخو می فقط... اول  دکر می دهستفاا فرصتاون 

 قفو لحظه من ايبر دنبو هم يبد انچند فکر کن لقبو...  بعد ماا باشم

 دهلعاا

 ؟ کنی می فکر چی ردشمودر  د،بو اي

 ییروپرو  اهخودخوآدم  قعاوا تو:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 . هستی

 ؟ بزنیم مقد:  گفتو  شتدا نگهرا  تومبیلا طاها
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 گها:  گفتو  گرفت ارقر رشکنا طاها که ندزد می مقد ها شن*** روي 

 . دتخو ردمودر  يچیز یه.. میگم جالب چیز یه نشی عصبانی يبد لقو

 ،بوسیدمت قتیو یشبد -.  بگو:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

از  یکی ینا...  بکنی باید رچیکا نستیدو نمیو  ديبو هشد شوکه

 قیقهد چند تا شی می شوکهو  کنی می تعجب قتیو که توئه تخصوصیا

 بوسه ردمودر .. لیو يبد ننشو دتخواز  ستیدر لعملا عکس تونی نمی

 . ستیاخو میو اون رو  ديبر تلذازش  که مطمئنمدوم 

 . کشید دفریا شسرداد و  هلاو را  رتقد متما با بیتا

 . خندید اصد با ،شد میاز او دور  سرعت با که حالیدر  طاها

اش رو  بقیه ايبخو گها...  منه نهدومر يها جنبهاز  یکی فقط ینا:  گفت

 . مبد نشونت تونم می هم

 دمر نیستی هم دنامر توداد زد :  یددو می نبالشد به که حالیدر  بیتا

 . پیشکش دنبو

 دهپیا ینکهاز ا قبل:  گفتو  دکر ركپا یالو مقابلرا  تومبیلا طاها*** 

 ستماز د تا کنم رچکا نموبد امخو می بشیم
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 دکر زبارا  تومبیلدر ا خما با بیتا؟  ببوسمت ايخو می؟  نباشی حترانا

 که شرطی به بخشمت می ريطو همین من...  دهنکر زمال نخیر:  گفتو 

 ستد

 نک برو  گرفترا  ستشد طاها.  نزنی حرفی ردشموو در  داريبر مسر از

 دکر جلبرا  نتوجهشا هلهلهو  جیغو  ستد ايصدزد .  بوسه نگشتشا

 بیتا. 

 . شدند دهپیادو  هرو  کشید عقبرا  ستشد سریع

 نمهمو اپیتز مشا مشبا باختیرو  طشر نخا نیما:  گفت هخند با نیلوفر

 . هستیم شما

 گرفتید يجد اچر دبو شوخی یه فقطاون  ها بچه:  گفت لبخند با طاها

 ؟

 . دبو هشد هخیر طاها به بیتا

 که یدندد همه ريبیا ستد بهرو  خانم

 بیتادل  تونی می که ديبو دهکر طشر دتخو: 

 گفت هخند با

 میرا
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 . بوسیدیش

 . شتاگذ عقب قدمی بیتا

 . شو خفه:  گفت میرا بهرو  به خما با طاها

 . یددو یالو سمت بهداد و  نتکا منفی عالمت به شسر بیتا

*** 

 ییوبررو صندلی طاها.  نشست نالارد رکناو  شتاگذ میزرا روي  یسد

 نددکر تعریف بیتا ايغذاز  همه.  گرفت يجا میز پشتو  کشید ونبیررا 

 تعریفاز  امکد هیچ بهو  دنکر بلندرا  شسر هم لحظه یک حتی بیتا ماا

 ها

 . ادند ابجو

 ..هشد ارقر هم نیما د،رب طاهاو  دبو بسته طشر طاها با نیما

 هستیم نیما نمهمو مشا مشبا

 : گفت

 نیلوفر
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 یناز ا باید نالا:  گفتو  کشید ردنخواز  ستد طاها.  هبخر اپیتز نموابر

 شرطی صالا.. فکرکنیم مشا ردمودر  ینکها نه ببریم تلذ هخوشمز ايغذ

 ماهی خانم بیتا ،همین دمکر می شوخی شتمدا فقط من ده،نبو رکادر 

 ... . خیلی

و  شتدابررا  بشقابش.  باالرم  می من نالارد بابا:  گفتو  شد بلند بیتا

را  ببشقا.  دکر خالی بالهز سطل خلرا دا یشاغذ.  فتر شپزخانهآ به

 طبقه بهو  شست

 . فتر باال

*** 

 ؟ بزنیم فحر هم با قیقهد چند:  گفتو  نشست یشوبررو طاها

 بکتا ينتهاا به صفحهدو  فقطرا ورق زد .  کتابشو  شد جابجا کمی بیتا

 . دبو هماند باقی

 بکتا نشد متمو تا تونم می:  گفتو  ختاندا یگرد يپاروي  پا طاها

 . کنم صبر

 . ستابرخو جااز  بیتا شد متما که بکتا

 ... . که دبو شوخی یکاون  قیقهد چند فقط بیتا -
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 سمت بهرا  هشاهمر تلفن نال. ارد دکر تسکو طاها مدآ جلو که نالارد

 ربا رچها صبحاز  هشد نتانگر نبز نگز دفرها به:  گفتو  گرفت بیتا

 ستما

 . گرفته

 هنگا فتنشر بهو  دبو دهکر خما طاها.  فتو ر گرفترا  گوشی لبخند با

 . دکر می

 دمبو فتهر...  بزنم نگز دمخو ستماخو می ديبو نمانگر که نممنو -*** 

 ماهی اتبر ممداو قتیداره.. و ارطرفد کلی هم ینجاا ستپختمد ،خرید

 . کنم می ستدر

 باو  نشست ها دهنرروي  بیتا.  نشست صندلیروي  سینه به ستد طاها

 نهدارم و  سترو دو ینجاا نه ره؛گذ نمی شخو صالًا نه:  گفت خندزپو

 ادهخونو

 نالارد به دم،برگر امخو میداد :  مهادا کوتاهی مکث بارو ... . و  مجدید

 لمد...  همین لتنگمد کمی فقطدارم ...  رکا گم می

 . رطو همین من...  دمگر برمی وزمرا هشد تنگ اتبر



 

78 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 خم. ا دیستااي ا لحظه یدد کهرا  طاها.  چرخیدو  دکر قطعرا  گوشی

 . دبو دهکر

 ؟ ديبو نگفته من به يچیز دفرها ردمودر  اچر -

 . شتدا نشددور  قصد

 . بنشین -

 سینه به ستد خما با بیتا.  گفت محکمو  بلند ايصد بارا  فحر ینا طاها

 . دیستاا مقابلش

 ؟ تپسر ستدو یا تهدنامز -

 . دکر می نگاهشو  دبو دهیستاا خما با زهنو يتغییر هیچ ونبد او

 بوسیدمت بعدو  هستی تنها کنم فکر يشد باعثو  نگفتی يچیز اچر -

 ؟

 خیلی لیو بمونه نمودخو بین:  گفتو  شتدابر عقب به مقد نیم بیتا

 ... . ريبیشعو

 می حترا لخیا با شما... و  هشد متمو چیز همهداد :  مهو ادا چرخید

 . يببر تلذ دترباز  تونی
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 پسر ستدو د،نامز...  کن فکرداري  ستدو رطو هر -؟  تهدنامز دفرها -

 به که تو؟  کنه می هم فرقی مگه...  همسر هم شاید

 . ارهند همیتیا که بقیه ويبرو آ سحساا ي،سیدات ر ستهاخو

 . بیتا -

 . شد نساختماوارد  بیتا

*** 

 . نجا بیتا منتظرتونه یالو ونبیر کترد يقاآ:  گفتو  مدآ جلو نیلوفر

 . دکر تشکر لب یرو ز شد بلند جااز  کوتاهی مکث با بیتا

*** 

 . ختاندا نگاهی افطر بهو  فتر پایینرا  ها پله.  دکر رعبو استر از

 . بیتا -

 . دبو طاها

 ؟ بزنیم مقد...  کنه اتصد گفتم نیلوفر به من:  گفتو  مدآ جلو
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 فکر -.  فتر باال ها پلهاز  رهباداد و دو نتکا منفی عالمت به يسر بیتا

 دنامز نه تو...  تهرپد همسر نالا من يمینو خاله ديکر شموافر کنم

 حتی تو دي،کرازدواج  نهداري 

 . اريند هم پسر ستدو

 . دیستاا بیتا

 . قیقهد چند فقط:  گفت طاها

 ؟ اريند بیجایی توقع تنظر به:  گفتو  چرخید

 توضیح امخو می که قتیو نه:  گفتو  دکر کجرا  شسر لبخند با طاها

 . قیقهد چند فقط...  لطفاً...  مبد

 . مشنو می:  گفت طوالنی مکثاز  بعد

 ؟! ینجاا -

 ؟ مشکلیه -

 . لقو...  یمدگر می برزود  خیلیآره ... :  گفتو  شتدابر جلو به مقد دو

 ... . لیدادي و لقو من به خیلی شما؟!  لقو:  گفتزد و  خندزپو

 . لطفاً بیتا -
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*** 

 ؟ کیه دفرها -

 هموند لتاسو همین ابجو فقط ي،پرسیدرو  چیزها خیلی مینواز  که تو -

 فقط اًظاهر گفت...  مپرسید:  گفتو  کشید موهایش نمیا ستید طاها؟! 

 عموضو ینا...  ماا ستا دهسا رهمکا یه

 ؟ کیه قعاًوا دفرهادي ؟  نمیرو  بماجو دتخو اچر...  گنگه امبر کمی

 . شتدا می بر مگا هستهآ تسکودر  بیتا

 ... . بیتا:  گفتو  دفشر هم بهرا  هایش انندد طاها

 . ستمو دو ئیسر -

 ؟ باشه تپسر ستدو که هست ونجو رنقدا -

 . منهاز  گترربز لسادو  فقطآره ... :  گفتزل زد و  چشمانش به بیتا

 ؟ خُب -

 . سبپر مستقیم؟  نیوبد ايخو می چی:  گفتو  دیستاا بیتا

 ؟ جدیه رچقد دفرها باات  بطهرا:  پرسید خما باو  دیستاا طاها

 زد . لبخند بیتا
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 و ازدواج داده . ستیدو دپیشنها من به -

 ؟ کنم ديحسو ايخو می ناقصو  هکوتا يها ابجو ینا با:  گفت طاها

 یکداره ... .  هخند خیلی قعاًوا:  گفتداد و  نتکا يسر ،خندید اصد با

 چشمانش به.  دیستاا مقابلش سینه به ستد.  شتدابر طاها سمت به مقد

 سمت به لبش گوشهزل زد و 

 من...  سونمر می نعرضتو به عطالا جهت صرفاً -.  شد متمایل باال

 اي یگهد کس با فتر هماون  دم،نکر لقبورو  دشپیشنها

 شخترد یگهد هما سه تا لبتهو ... ا نددکرازدواج  هم با بعدو  شد ستدو

 . دیا می نیاد به

 ستما تباها مناسبتی چه به نالو ا:  گفت خما باو  سینه به ستد طاها

 ش،همسر مریمو  دفرها:  گفتو  گرفت فاصلهاز او  قدمی بیتا؟  گرفته

 قتیو ضمندر ...  همین فقط هستند من يستادو

 . دفرها نهزدم  می فحر مریم با شتمدا من ديبو دهیستاوا شفالگو شما

...  ارمند انجدو ابعذ بوسیدنتاز  یگهد نالا:  گفتزد و  لبخند طاها

و  شتدابر عقب به یگرد گامی بیتا.  دنامز نهداري و  پسر ستدو نه نچو
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 لخوشحا باید بلکه باشی شتهدا انجدو ابعذ نباید تنها نه شما:  گفت

 هم

 ... . اپیتز هم گرفتی مجانی بوسه هم نچو...  باشی

و  ديرب تو...  نیست مهم:  گفتو  دیستا؟ ا کنی تمومش ايخو نمی -

 يشد باعثو  ديکر من بارو  رکا ینا اچر فهمم نمی فقط...  مهمه ینا

 نحو بهرو  مجدید ادهخونو دمکر می شتال شتمدا ،کنم حماقت سحساا

 تو لیو مبد ارقر تاثیر تحت خوبی

 ؟ منشد متوجه من که نددبو دهیستاوا کجا شب... اون  ديبررو  ومبرآ

اون :  گفتو  گرفترا  زوشبا.  سانداو ر بهرا  دخو بلند مگادو  با طاها

 ندزد می فحر قتیو ردمودر  شتنددا ها بچه...  یمدبو تنها توو  من شب

 يتو که

 . کن وربا...  مبوسیدرو  ستتد ماشین

 . کنم وربا تونم نمی:  گفتداد و  نتکارا  شسر بیتا

*** 

 ؟ کنی می رچیکا ینجازودي ا ینا به صبح -
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 لشاسو به بیاجو نکهآ بی.  دکر هنگا طاها بهو  دکر بلندرا  شسر بیتا

 . شد هخیر مقابلش صفحه به رهبادو بدهد

 ... . بانو دمبو شما با -

 . فتر همدر  بیتا يها خما

 می؟  يکشید می نقاشیداد :  مهو ادا نشست رشکنا صندلیرو  طاها

 ؟ ببینم تونم

 . ختاندا باال شانهو  چسباند سینه بهرا  رشکالسو

 ؟ يشد اربید قتهو خیلی ،نیستاي  مسئله باشه...  نه یعنی ینا -

 . حمیامز:  گفتو  شد خم سمتش به کمی خما با بیتا

 . نیستم که نمدو می...  شد حاال:  گفتو  خندید اصد با

 ییروپر خیلی:  گفت شد می بلند جااز  که حالیداد و در  ونبیررا  نفسش

. 

 . نستمدو می دمخو همرو  ینا د،بو اريتکر...  بگو زهتا چیز یه -

 ستشد بیتا.  گرفت نگشتدو ا بارا  لباسش ستینو آ شد بلند جااز  طاها

 زد . پسرا 
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 ... . نبینمو که تفاهمی ءسو ینا امخو می:  گفت يمحو لبخند با

 ؟! تفاهم ءسو:  گفت بیتا

 ! لطفا...  بشینی شه می؟  کنم کاملام رو  جملهدي  می زهجاا -

 گرفت يجااش  صندلیروي  رهبادو تاخیر باو  شد هخیر طاها نچشما به

. 

 . ممتشکر:  گفتو  نشست مقابلش صندلی روي

 . ممنتظر:  گفت بیتا

 . کنم می هیاخو رعذ -

 . شد هخیر طاها رتصو به فتهر باال هاییوبرا با

 بارو  بوسهاون  طتباار لیو کنم نمی رنکارو ا يبند طشرداد :  مهادا طاها

 ... . يبند طشر

 داد . نتکا منفی عالمت بهرا  شسر

 ؟ چی که بخو -

 ... . مبد شما بهرو  گل ینا من مثالً گها:  گفت مکث با طاها

 . شتاگذ میزآورد و روي  ونبیررا  گلی ارششلو جیب خلاز دا و
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 ؟ کنی می لقبورو  من هیاخورعذ شماداد : ...  مهادا

 . دفشر هم بهرا  هایش لبو  ختاندا طاها رتصوو  گل به نگاهی بیتا

 ؟ يبخند ايخو می چی به:  گفت لبخند با طاها

از ...  تهدخو تقصر:  گفت طاها.  دکر رهشاا گل بهو  خندید اصد بی بیتا

 هی تو لیو کنم هیاخورعذازت  که جیبم تو شتماگذرو  گل ینا وزیرد

 ستماز د

 . دیا می شسر بالیی همچین رهبیچا گل که معلومهري ...  می در

*** 

 . مشد اربید قبل ساعتدو  -

 ؟ رديخو صبحونهزود ...  رچقد -

 ؟ یاید می ،بزنم مقد کمیروم  میآره ... :  گفتو  شد بلند جااز  بیتا

 . شد بلند جاو از  ختاندا باالرا  وبرا طاها

*** 

 ؟ بزنم مقد تباها ستیاخو قتیو دمکر تعجب رچقد نیدو می:  گفت

 . دبو ممعلو نتو هچهراز  -
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 ؟ ديبرگر ايخو می:  گفتو  شد هخیر خشر نیم به طاها

 . یمدگر می بر ظهراز  بعد وزمرزدم، ا فحر نالارد با یشبد -

 ؟ کنند تجربهرو  بخو عسل هما یهذاري  نمی اچر -

 صالًا نه:  گفت لبخند با طاها؟  حممامز من کنی می فکر هم شما پس -

 خیلی باشند تنها قتیو کاملند هم رکنادر  دمرزن و ...  نیست رطو ینا

 می تنها

 ؟ گرفتند قطال؟  دهفتاا درتما ايبر تفاقیا چه...  شند

 . دبو سالمدوازده  فقط من...  دکر تفو نه -

 رتپد ديکر سحساا حتماً...  دهبو تنها خیلی لسادوازده  رتپد پس -

 نالا ايبخورو  من نظر گه... ا دهکر تغییر هکوتا تمد ینا يتو رچقد

رو  ساعتش پنجو  بیستروز  شبانه ساعت رچهاو  بیستداره از  ستدو

 نشز رکنا

 . باشه

 می شوهر؟  دمکر می رچیکا باید دم،بو تنها هم من:  گفتو  دیستاا بیتا

 ؟ دمکر
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 هیهرا یه هم ینا...  نه که اچر:  گفتو  گرفترا  شقرمز لشا گوشه طاها

 ؟ يموند کترد يقاآ رکنا اچر...  لیو

 ؟ دبو تنها نچو

 . یمدبو تنها هم با ما لیآره و -

 تنهایی ،تنهایی تا شتهرو دا تو که دهبو شانس شخو خیلی کترد يقاآ -

 ... رطو همین هم تو ،نکنه تجربهرو 

داد  نتکارا  شسر بیتا.  نباشه تنها یگهد کهرو داره  ینا فرصت نالا اون

 فنصاا ین؟ ا کنم تحملرو  تنهایی ،تنهایی ربا ینا باید من پس:  گفتو 

داري  مناز  رينتظاا چه...  گرفته منرو از  هماهمر تنها شما خاله ،نیست

 تقدیم ستیرو دو د نالارد حترا خیلی ینکه؟ ا

 ؟ کنم مینو

زد  حلقهدور او  بهرا  ستشد بعد شد هخیر چشمانش به لحظه چند طاها

 . کشید غوششو در آ

 می اچر کنیدرك  شاید قتاون و کن حساسشا فقط...  نگو چیز هیچ -

 . باشند هم با هبد زهجاا گم

*** 
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 . کشید لطو قیقهد رچها

 من سر رچطو دمنکر شموافر زهنو:  گفتو  دکر زبارا  چشمانش بیتا

 . بستی طشر

 ؟ يبریز بهمرو  حسم متماو  بگیرو  ینا دبو زمال قعاًوا -

 . شتاگذ عقب قدمیو  دکر هااو را ر هستهآ

 . دنبو ستدر صالًا نتورکا...  کنید لمو ستماخو می فقط:  گفت بیتا

 بغلِ یه فقط ینا ینکها نکتهو  ارمند شکی که دهبو ستدر ینکهدر ا -

 اي ... و ... یگهد چیز هیچ نه دبو ستانهدو

 . دمکر می لتوِ گفتی می هم کلمه یه گها ،بزنی نبوز خمز دنبو زمال

 رشکنا نناز مقد طاها.  دفتاراه ا به یالو سمت بهو  دکر پشتاو  به بیتا

 نموند ايبر مینو خالهو  کترد يقاآ دنکر ضیرا:  گفتو  گرفت ارقر

 نیست سخت خیلی

 ؟ بکنم باید رچیکا تو ردمودر ...  ماا

 قتو هررو  مینوو  نالارد که ینها بکنی تونی می که ريکا بهترین -

 . انتهر نیدوبرگر ستنداخو
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 ؟ شماو :  گفت خما با طاها

 . دمگر می بر نالارد ماشین با:  گفت بیتا

 ؟ مند زهجاا من گهو ا -

 . خندید بلند ايصد با بیتا

 رِ پد همسرِ ناتنیِ ادرزادهبر شما؟  مهمه من ايبر تنظر یددکر فکر اچر -

 شموافر کهرو  ینا ،هستی من

 ؟ دينکر

 . یمدار هم با يتر یکدنز نسبت یه ما...  ماستدور  نسبت ینا ،نه -

 گفتو  دکر زبا اشبررا  یالدر و نناز لبخند طاها!  دیا نمی دمیا يچیز -

 به من حاال...  ديکر لقبو دتخورو  ینا...  ستیمدو هم با ما: 

 پس جدیم خیلی من ان،تهر ديبرگردم  نمی زهجاا تپسر ستدو انعنو

 . کنی متحانما نکن سعی صالًا

 ؟ کنی می شوخی -

 . صالًا نه -

*** 
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 میزرا از روي  مینو ةقهو نفنجا نالارد.  نشست مینوو  نالارد نمیا

 داد . بیتا ستد بهو  شتدابر

و  ختاندا نفنجادرون  بهرا  نگاهش بیتا؟  بینی می بچه تا چند:  گفت

 تاو دو  خترد یه...  ینجاستا بینم می بچه تا سه کن هنگا:  گفت هخند با

 لفا سمشاول ا ه،نشگادا دستاو ا هکترد ده،لعاا قفوداره  شوهر یه...  پسر

 چند شاید ،طوالنی سفر یهداره ... 

 ینجاا یباز خانم یه ،باشی تشوهر ظبامو بایدداري ...  پیشاي در  هفته

 سشاحوو  شهو متما که بینم می

 مکث باو  دکر کجرا  شسرداري ... .  همدرازي  عمرو  شوهرته پیش

 دهلعاا قفو خیلیات  هیندآ ،شتیدا سختی گذشتهداد :  مهادا کوتاهی

 لیو نیست

 ... . باید که هست ینهو آ رما یه...  بینم می قشنگی يچیزها

 . نددکر می نگاهش شتنددا همه.  شد ساکتو  دکر بلندرا  شسر

 . باشی ها ینهآ ظبامو بایدداد :  مهادا هستهآ

و آن را  شتدابر میزرا از روي  کتابش.  شتاگذ میزرا روي  هقهو نفنجا

 . دکر زبا
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*** 

را روي  سینی نیلوفرزد .  می حطرو  دبو نشسته صندلیروي  ،بالکن در

 . شددور  لبخند باو  شتاگذ مقابلش میز

 . شد بلند جااز  سریع خیلی.  دبو هقهو نفنجا تا هشت

 ؟ کنی ارفر ايخو می:  گفت طاها

 گذشت هنماز ذ که يچیز هر من...  گرفتن يجد خیلی رنگاا ها ینا -

 پیش قیقهد چند...  گفتی که دبو يچیزاز  بیشتر کنم فکر -.  گفتمرو 

 نپانسمارو  مینو خاله ستد شتدا نیلوفر يکشید می نقاشی ینجاا قتیو

 يتورو از  ستیشد ینهآ شکسته يها تکه شتدا قتیو نچو د،کر می

 می ونبیر کیفش

 ... . برید بد خیلیرو  ستشد آورد،

 دمکر السو کترد يقاو آ خالهاز :  گفت.  نشستاش  ريکنا صندلی روي

 لشاو همسراز  مینو خاله يقلوهادو  ردمودر  يچیز قتو هیچ گفتند... 

 می ندگیز نسهافر تو نشورپد با نالا...  شاهینو  نشایا...  نستیدو نمی

 هنشگادا فطراز  صبح وزمرا همین بگم باید ؛سفر ردمودر  ماو ... و ا کنند

 برلین به علمی اسکنفر یه ايبر سماًو ر گرفتند ستما مینو خاله با
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 تو قتیو یعنی...  هشد گرفتهزود  خیلی صبح ستما ینا ،نددکر عوتشد

 نستهدو می که کسی تنهاو  ديبو من بغل يتو

 ... . دهبو کترد يقاآ

 فحر خاله با ردمو یندر ا کیا -.  گرفت تشرصو مقابلرا  ستانشد بیتا

 بهرو  عموضو ینا بستهدر  قتاا يتو خاله ديبو رنها میز سر قتیزد ... و

 رتپد

 کس هیچ به هیچی ردمو یندر ا که سیدندر فقاتو به هم باو ...  گفته

 . نگند تو حتی

 ؟ کنی می شوخی -

رو  عموضو ینا همه...  نه:  گفتداد و  نتکا منفی عالمت به يسر طاها

 نداخو می همین خاطر به فهمیدند

 طوالنی مکث بازل زد و  طاها رتصو به بیتا.  يبگیر هقهو لفا نشوابر

 تمزخرفا ینا به که تو...  دبو شوخی یه فقط ینا...  ماا:  گفت

 ؟ اريند دعتقاا
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از  طاها... .  ديکر می هارکا یناز ا خیلی قبال که گفته همه به رتپد -

رو  ها بچه لفا تو تا...  من به هبدرو  رکالسو ینداد : ا مهو ادا شد بلند جا

 نگاهی یه هم من يگیر می

 . ازمند می تها نقاشی به

 بالکن يها دهنر سمت بهرا  صندلیو  کشید ونبیر ستشرا از د رکالسو

 . دکر جابجا

 نمی خوشم من...  نیمز می فحر هم با بیشتر بعد ردمو یندر ا:  گفت

 . بکنه هارکا یناز ا مخترد ستدو دیا

 -. ... اَه ... اَه  دکر مشترا  نگشتانشا بیتا

 خندیدند می دبو گفته کیا ردمودر  بیتا که يچیز به شتنددا زهنو*** 

 لبهرا از  طاها هقهو نفنجاو  شد بلند نیلوفر. 

 . خندید می هم بیتا.  شتدابر بالکن

 ببین؟  بینی می چی طاها نفنجو تو ببین نجو بیتا...  طاهاست نوبت -

 . فنجونم ینا يکجا من

 . شد هخیر نیلوفر بهو  دکر بلندرا  شسر بیتا
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 به من...  نفنجو ینا نه هستی من قلب يتو ،تو:  گفت لبخند با طاها

 و ... . ارمند ديعتقاا تمزخرفا ینا

 . بوسیدرا  تشرصوو  فتر جلو نیلوفر

 . کن لقبو نیلو نجا -

 ... . که تو جانم نیلو خهآ -

 لبخندو  ختاندا بیتا به نگاهیداد .  نتکا يسر طاها.  نیلو نجا گفتم -

 می نگاهش خما با بیتا.  کشید جلوتراش را  صندلیزد . 

 هخیرآن  ته به تسکودر  قیقهدو د.  گرفت نیلوفر سترا از د نفنجا.  دکر

 . شد

 . ینجاستا رگبز غم یه ه،سیا نقطه یه:  گفت نناگها

زد .  می لبخند طاها.  شد هخیر طاها به بقیه مثلو  دکر بلندرا  شسر

 . دبو هپرید نگر تشرصو

...  لیو يمدآ رکنا شباها بخو خیلی:  گفت کند نگاهش نکهآ بی بیتا

 . کنی می فکر بهش زهنو لیو

 خیلی نه لیو...  طوالنی سفر یهداد :  مهو ادا شد هخیر نفنجا به رهبادو

 ... . ینجاستا قلب یکزود ... 
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 بلند لبخند با نیلوفر.  گفت يچیز نیلوفر شگودر  طاها . کشیدند وه نیماو  کیا

 . فتر یالو خلدا بهو  شد

 طوالنی مکث باو  شتاگذ میزرا رو  نفنجاداري .  شنرو خیلی هیندآ -

 یه سفر ینا با...  لیو ريیا می ستد بهرو  چیزها خیلیداد :  مهادا

 . کنی بنتخاا بایددي ...  می ستاز د همرو  مهم چیز

*** 

 ؟ بینی می چی بگوو  ربخورو  ینا:  گفت گوشش یکدنز هستهآ طاها

 چنین ممکنه غیر نه:  گفتو  شتاگذ میزرا رو  هقهو نفنجا سریع بیتا

 یگهد بگو...  نیمروگذ می شخو یمدار نجو بیتا:  گفت نیلوفر.  کنم ريکا

 رو گفتی که هایی فحراز  ومکد هیچ که ما... 

 . مبخندید یماخو می فقط نگرفتیم يجد

 ريعذ هیچ رتصو ینا غیردر  شنویم می کهداري  قبولی قابل لیلد گها

 : گفتو  شتدابررا  نفنجا

 طاها

 . شه نمی پذیرفته
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 . ببینم تونم نمی یعنی...  مگیر نمیرو  دمخو لفا قتو هیچ من -

را در  نفنجا طاها.  نددبو هشد هخیراو  به همه.  دنبو موجهی لیلد -

 اي در هچهر باداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتاداد .  ارقر ستشد

 . کشید سررا  هقهو متما نفس یک ه،کشید هم

*** 

 . شد هخیر نشدرو بهو  شتدابر نلبکی خلرا از دا نفنجا بیتا

 و ... . بینم می دمر تادو  -

 ... . ـعش یه:  گفتآرام  خیلی

 . شتاگذ میزرا روي  نفنجا

 . ببینم يچیز تونم نمی -

 . برگشت یالو خلدا بهو  شد بلند جا از

*** 

 ايصدو  بستهرا  چشمانش.  دبو نشسته تومبیلدر ا بیتا.  یدربا می رانبا

 نمیا ستید.  بستو در را  نشست طاها.  دبو دهکر بلند خرآ تارا  پخش
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.  چرخانداو  سمت بهرا  شسر بسته چشمانی با بیتا.  کشید موهایش

 با طاها

 چشمانش به طاها.  دکر زبارا  چشمانش بیتا.  گرفتاش را  چانه لبخند

 . درب جلوتررا  شسرو  شد هخیر

 ؟ کنی لمو ممکنه -

 ؟ رديخو تلخ تشکال:  گفت طاها

 داد . نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر بیتا

 . ببوسمت امخو می -

 . بسترا  چشمانش سریع خما با بیتا

 ینا با مخالفتی هیچ تنها نه یعنی حرکت ینو ا:  گفتزد و  لبخند طاها

 . هستی هم قمشتا بلکه اريند عموضو

 . کوبیداش  سینه به مشت با بیتا

 . عوضی شو دهپیا -

 داد . تکیهو  دکر هااش را ر چانه طاها
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:  گفت لبخند باو  دکر زبارا  چشمانش طاها ،شد متما که هنگ*** آ

 در که چیزهایی لیو نمدو نمی هیندآ ردمودر 

 در.. شتنددا ینجاا مبیا که قبل قیقهد چند تا

 دهکر لمشغورو  نفکرشو

 ريبدجو گفتی ها بچه گذشته ردمو

 . ندزد می فحر ردشمو

 ؟ رگبز غم نهمو؟  چی شما ردمودر  -

 تو من...  کن شنرو رو تکلیفم؟  يگیر نمیرو  تصمیمت اچر؟!  شما -

 همه رنتظاا فخال بر:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش؟  شما یاام 

 بهش گاهی زهنو ما... ا ممداو رکنا شباها بخو خیلی

 . کنم می فکر

 ... . که کنم السو تونم می -

 هیچ شایدو  دمنز فحر کس هیچ با ردشمودر  زهنو من ،تونی نمی نه -

 . نکنمرو  رکا ینا قتو

 لهوو  پرید نگتر که
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 يیدد نفنجواون  ته

 ... چی

 دتخو ردمودر  ما: و ا

 داد مهو ادا دکر نگاهش لبخند با

 ؟ ديکر

 دنبو يجدیدو  مهم چیز:  گفتداد و  نتکا منفی عالمت بهرا  شسر بیتا

 ارمند دعتقاا چیزها ینا به دمخو من... 

 نمی من ،همین سرگرمیه یه فقط ینا-؟  کنی میرو  رکا ینا اچر پس -

 گفته کسی ردمودر  يبد چیز گها...  یددکر رممجبو بقیهو  تو ستماخو

و  رشو چشم به ،ندد می نسبترو  چیز همه بیوفته قتفاو اون ا باشم

 نظرروز  سهدو  ینا يتو:  گفتو  خندید طاها.  من هسیا مکالو  پیشونی

 ننظرشو گفتی می یدمتد که؟ روز اول  هشد مهم اتبر انیگرد

 گها ؛نیست مهم گم می هم نالا -؟!  پس شد چی...  ارهند همیتا اتبر

 چیزهاییاز  امخو نمی...  النهارد خاطر به فقط کنم می فکر ردشمودر 

 که
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 فکر...  نالارد هشد ندگیتز همه -.  بشه حترانا هشنو می من ردمو در

؟  باشی دتخو دبو مینو خاله لفا يتو که یباییز نیاون ز کنی نمی

 نهمو

 ؟ هکترد يقاآ به سشاحوو  شهو متما که کسی

 . نددابرگررا  شسرو  شد هخیراو  بهاي  لحظه چند بیتا

*** 

 . دکر می هنگا لفوتباو  دبو شتهاگذ نالارد شانهرا روي  شسر

 کمی خانم بیتا اههمر تا مبگیر زهجاا شمااز  ستماخو می کترد يقاآ -

.  شد هخیر طاها بهو اول  دکر بلندرا  شسر.  هستند همه ؛بزنیم مقد

 شسر يباال کیا.  دکر می هنگا نتلویزیوو  دبوداده  لم مبلروي 

 زد . می لبخندو  دبو دهیستاا

 بیتا...  ادبخو دشخو رطو هر ارهند من زهجاا به زينیا بیتا:  گفت نالارد

 ؟ جانم

 . دمگر می برزود :  گفتو  بوسیدرا  نالارد گونهو  ستابرخو جااز  بیتا
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 نکهآ بیداد و  نتکا يسر طاها؟  يیا نمی تو:  گفت طاها بهرو  کیا

 متمو زيبا یگهد قیقهد چند...  اچر:  گفت دبگیر نتلویزیورا از  نگاهش

 شه می

 . میا می

*** 

 ینا وارممیدا هستم کیآدم ر من:  گفتو  دکر کیا بهرو  لبخند با بیتا

 . نکنه نحتتورانا عموضو

 خالتد بااون رو  ها بعضی ؛جالبه صفت...  نه که لبتها:  گفت لبخند با کیا

 نه من لیو گیرند می هشتباا ییروپر یا

 ..قابل غیرو  بو بد قعاًوا نچو ،کنید ضعورو  نعطرتو

 دارم نتوابر ستانهدو دپیشنها یه ،خوبه خیلی ینا -

 . تحمله

 شددور  نناز مقد ساحل ادمتدو در ا کشید ونبیر کیا سترا از د ستشد

. 

*** 
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 ؟ دبو دهکر ضعو نگر ريطواون  که گفتی کیا به چی -

 . دبو دهیستاا شسر يباال طاها.  نددابرگر اصد سمت بهرا  شسر

 . دنبو مهمی چیز خیلی:  گفتو  شد هخیر یادر به

 ؟ کنم ورباداري  رنتظاا -

 من پسر سترو دو نتودخو که شمااز  رينتظاا هیچ نالاز ا من...  نه -

 . ارمند نیددو می

 داري . قشنگی يپاها ینکهاول ا:  گفتو  دیستاا رشکنا طاها

 بلند ايصد با طاهاو  دکر نپنها بدنش یررا ز شپاها طوالنی مکث با

 . خندید

 لقبو تپسر ستدو انعنو بهرو  من تو یعنیزدي  که حرفی یندوم ا -

 . اريند

 . یدداد نتودخو بهرو  شایسته لقب ینا نتودخو شما نچو...  قیقاًد -

 توو  -.  شد هخیر نسماآ بهو  دکر ارشلو جیب خلرا دا ستانشد طاها

 که شتیدا تحمیلیت پسر ستدو انعنو به مناز  رينتظاا چه قیقاًد

 می سبو نکنه؟  دمنکراش  آوردهبر
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 ؟ ايخو

 بلند جازد . از  پایش قسا بهو  شتدابر ها شنرا از روي  صندلش بیتا

 . شد

 . نیست مهم نالا -

 . شتدابر مقد ها شنروي  برهنه پا

 خما باو  چرخید سمتش به بیتا.  بگو پس...  مهمه من ايبر:  گفت طاها

 ايبررو  من تو شتمدا رنتظاا تحمیلی پسر ستدو یه انعنو بهازت :  گفت

 مقد

 ..پسر ستدو انعنو به ازت

 نهز می هم بهرو  حالم شعطر يبو که کیا قاآ مثل

 یکی نه کنی تعود زدن

 ستمد قیحانهو و زهجاا بی رطواون  کیا قاآ قتیو شتمدا رنتظاا تحمیلی

 رو ستمد قتی... و سِحساا که هگیر میرو 

 . باشه شتهاندرو  رکا ینا اتجر تا...  تا باشی هگیر می

 . نددابرگر طاهارا از  یشرو
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 ؟ کنم رچیکاداري  رنتظاا نالا -

 هبد رفتخاا المد بهشو  کن تشکرازش  رکا ینا بخاطر فقط...  هیچی -

 من حتی که يخترد ستد اچر که بشم گیردر شباها مبر ايخو می -. 

 رشپد همسر ناتنی ادرزادهبر انعنو بهرو 

 ؟ گرفتهرو  ،پسر ستدو یه انعنو به برسه چه ارهند لقبو

 . دیستاا بیتا

 ینا کترد يقاآ شماست با حق متاسفم:  گفتو  ختاندا پایینرا  شسر

 . دمبو دهکر شموافررو 

*** 

 ؟ ديگر می يچیز لنباد -

 . دیستاا فصا

 ؟ شتیدا ريکا:  گفت خما باو  ختاندا طاها به نگاهی نیم

؟!  تاقیا هم -؟  ديکر گمرو  يچیز رنگاا گفت می تاقیتا هم -

 نمی فکر لیو دمگر می رمکالسو لنباد بله؟  جونتونه نیلوفر نتورمنظو

 شلوغی ینا يتو کنم



 

106 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . کنم اپیدرو  يچیز بتونم

 . دهنبو مرتبی خترد قتو هیچ نیلو -

 . بستو در را  شتاگذ جلوتر قدمی

 ؟ بستیدر رو  اچر:  گفت بیتا

 . انتهر یددبرگر باید گفت می کترد -

 . کشید ونبیراز آن  اريشلوو  دکر زبارا  کوچکش انچمد

 . شد می هکنند خسته ديیاز شتدا ینجاا یگهد...  بله خوشبختانه -

 ؟ يببر ايخو نمی کهرو  من مانتیا -

 . نددابرگراو  سمت بهرا  شسر بیتا

 چی...  يبد مانتا من بهرو  ريکو دبو ارقر:  گفتداد و  تکیهدر  به طاها

را  بکتاو  کشید جلواش را  کوله.  نشست مینروي ز تخت رکنا؟  شد

 کولهو  نشست رشکنا طاهاآورد .  ونبیراز آن 

 . کشید دخو سمت به را

 خیلی یکی ینا نگیوداجا ري،کوداري ...  ینجاا بکتا تا چند ببین -

 و ... . فیکاهولوگر نجها جالبه
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 ؟ کنی میداري  رچیکا:  گفتو  کشید دخو سمت بهرا  کوله بیتا

 يها بچه خترد سهرمد کیف شبیهات  کولهداري ؟!  نگیر ادمد رچقد -

 . بستانیهد

 خستهداري  نمی بر مسراز  ستد اچر:  گفت بلند ايصد باداد و  هلرا  او

 . مشد

 . کشید دخو سمت بهو  گرفترا  زوشبا طاها

 . ارمبذ تسر به سر ستماخو می...  شتماند ريمنظو شباآروم  -

 ؟ يفهمید بزنی ستد من به اريند حق -

 ... . شگو کنی می شلوغشداري ...  بیتا -

 آورد . ودفر طاها رتصورا روي  ستشو د کشید عقبرا  دخو بیتا

*** 

 ؟ هشد ريطو ینا اچر تترصو نجا طاها:  گفت مینا

 . شد هخیر تشرصو بهو  گرفتاش را  چانه.  فتر جلو مینا

 . ردمخو کتک دمکر بد رکا نجا عمه نیست يچیز:  گفت هخند با طاها

 . مدآ جلو مینو
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 . کنم قَلمرو  ستشد دمخو تا بگو؟  دکررو  رکا ینا کی -

 دبو ختهاندا پایینرا  شسرو  نشسته نالارد رکنا.  دکر هنگا بیتا به طاها

. 

 . دبو هشتباا رمکا دمبو دمخو مقصر نیست مهم -

 . خندید هم طاها.  خندیدو  گفت يچیز گوششدر  لبخند با میرا

 ینا که بشکنه هخترد ست؟ آره ؟ د ديکر شیطنت:  گفت لبخند با مینو

 خترد ومکد؟  نیدز می که حرفیه چه ینا مینو خاله -.  دهکر تو بارو  رکا

 دمخو من؟  برید می کترد يقاآ يجلورو  ومبرآ اچر؟ 

 می هم تقدیم لگدو  چک اعود تو...  مبگیررو  اعود يجلو که سطو مپرید

 . بوسهو  چما نه کنند

 خانم ینا فحر به کترد يقاداد : آ مهاو ادا بهرو  طاها خندید که نالارد

 شایعه فقط ها ینا...  نکنید شگو ها

 ؟ بوسه ومکد؟  اعود ومکد؟  خترد ومکد ؛کنند می زيسا

 . خندید بلند ايصد با نالارد

*** 
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 تا کنی صبر هم یگهدو روز د تونستی می:  گفتو  شتدابررا  نشاچمد

 . انتهر یمدبرگر هم با همه

 طاها.  دبو تحملی قابل غیر سفراول،  لحظه نهمواز :  گفت هستهآ بیتا

 دبو دتخو تقصیر:  گفت میآرا ايصد باو  چرخانداو  سمت بهرا  شسر

 ماا يببر تلذازش  تونستی می... 

 . دينکررو  رکا ینا

 . دکر زبارا  تومبیلا عقب وقصندزد و  يخندزپو بیتا

 بکتا بارو  رتکالسو:  گفتداد و  يجا عقب وقصندرا در  انچمد طاها

 . نمدوگر می بر مانتیتا

 گشتم می نبالشد شتمدا متما ساعت سه من؟!  توئه ستد من رکالسو -

 لبخند باو  دکر زبااو  ايبررا  ماشیندر  طاها.  نالا همین ه،بد پسش... 

...  کنم هنگا تها نقاشی به قتد با رهبادو امخو میدم ...  نمی ،نه:  گفت

 ريیکاتورکا؟ اون  شتمدا ستدو همهاز  بیشتررو  یکی ومکد نیدو می

 قشنگ همهاز  يکشید مناز  که

 . باشم ابجذو  قیافه شخو رقد ینا دمکر نمی فکر د،بو تر
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 کنم نمیرو  رکا ینا نه -.  هبد نپسشو لطفاً...  دنبو خصوصی هااون  -

 خوبی بهانه ريطو ین... ا رممیا اتبر بکتا بارو  رتکالسو که گفتم... 

 یدنتد ايبر

 نتدکر ارصر؟ ا ديکر ريطوات رو اون  قیافه اچر...  یکیه دمر فحر دارم،

.  بستدر را .  شد ارسوو  نددابرگررا  یشرو خما با بیتا.  ارهنداي  هفاید

 بقیه با شتنددا که ختاندا مینوو  نالارد به نگاهی طاها

 خالقیا بد رقد ینا:  گفتو  شد خم د،کر زبادر را .  نددکر می حافظیاخد

 شوهردن ...  نمی بهت هم تشکال هارکا ینا با...  نکن

 نالا ماا دمکر می پشیمونی سحساا دمبوزده  که سیلیاز  -.  پیشکشت

 دمکر که ريکااز  کامالً بینم می کنم می فکر که

 که هست مهم چیز یه ستی؟ را خالقیا بد گفتم يیدد -.  خوشحالم

 قشنگی يچشما نستیدو می تو...  نیوبددارم  ستدو

 و ... . داري

ده  می فرنگی تتو طعمداد :  مهو ادا دکر هایش لب بهاي  رهشاا باچانه

 می لتو ... د باشه قرمز که خصوصاًدارم  ستدو خیلی فرنگی تتو من... 
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 کنند می نگاهت نددار همهدار ...  نگه ست؟ آره ؟! د بزنیرو  من ادخو

 بعد

 . برسیم فقاتو بهو  بزنیم فحر هم با مفصل تونیم می

 . کنم می تالفیزدي  کهرو  هایی فحر ینا متما قتاون و -

 . هستماون روز  منتظر مشتاقانه -

 . نددکر حافظیاخدداد و  ستد نالارد با.  بسترا  در

 دوم بخش*** 

 . دکر مسال بلند ايصد باو  دکر زبارا  در

 خونه کسی...  کنم اپیدرو  ديبو ستهاخو که کتابی نتونستم من مینو -

 . برگشتم من؟  نیست

 . شد هخیر میزرو  ،ماگوراسا ريکو بکتا بهو  دیستاا

 فتمر می دمخو ترزود باید ،نیست مهم...  نجا بیتا مسال:  گفت مینو

 . نبالشد

 ؟ ديگر می کتابی چه لنباد مینو خاله -
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 به.  شد لهاوارد  دبو دهکر جیبدر  ستد که حالیدر  لبخند با طاها

 داد . باال وبرو ا دکر هنگا بیتا

 . عمه خترد مسال -

 بکتاو  شد خمداد .  مسال هسته. آ دکر خمو ا شتاگذ عقب قدمی بیتا

 . فتر قتاا بهو  شتدابر میزرا از رو 

 . نیست قخالا شخو ديیاز نماز:  گفت مینو

 عاشق زهتا یه -.  کنه می خالقیا شخو کترد يقاآ با فقط کنم فکر -

 کافیه فقط...  النهارد رکنا برابردو  شدتی با بیتا؟  معشوقشه ظبامو رچطو

 رو بگم نالارد به

 . بکشمرو  مخانو منت باید هفته یه تاداري  چشم تترصو

 ؟! قعاًوا -

*** 

 . دکر می حاضر نفر رچها ايبررا  میز

 مشبا:  گفتداد و  تکیهدر  بچورچا بهرا  زوشبا ،سینه به ستد طاها

 . مبگیردل درد  ستپختتد بادارم  قصد
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 ..نخانومتو عمه نمهمو مشبا

 ..من ستپختد با نه ماا يگیر میدل درد  مشبا نچو

 شبا لخوشحا -

 . هستید

 هخیراو  به هکوتا لحظه چندو  دکر بلندرا  شسر بیتا؟  رهچطو حالت -

 را ها لچنگاو  قاشقو  ختاندا پایینرا  شسر رهبادو.  شد

 داد . ارقر ببشقا در

 . خوبم -

 ؟ دبو هنشد تنگ امبر لتد هفته یه ینا -

 . خندید اصد با

 نمحترمتو مخانو عمهو  شما نالا شتمرو دا شما نفس به دعتماا گها من -

 با نتونستی زهنو:  گفتو  نشست میز پشت طاها.  شتیداند تشریف ینجاا

 بعد شتمدا رنتظاآوره ... ا تعجب قعاًوا ین؟ ا يبیا رکنا مینو خاله

 . باشید دهکر اپید هم با يبهتر بطهرا کمی ها فحراون  از
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 . دبو جایی بی رنتظاا:  گفت خما باو  دکر بلندرا  شسر بیتا

 نخا طاها يمداو شخو خیلی:  گفت هخند باو  مدآ ونبیر قتااز ا نالارد

 شمااز  بعد:  گفت نالارد بهرو  لبخند با طاها؟  برگشتید لشمااز  کی... 

 شنبه سه تا بقیه لیو برگشتمو  دمکر جمعرو  سایلمو هم من

 . نددبو نجااو

*** 

 ؟ کنید می رچیکا ینجاا -

رو  تو تا ممداو ینجاا مینو خاله نیدد بهونه به که نیست ضحوا خیلی -

 . ببینم

 تشریف تونی می...  يیدرو د من که حاال خب:  گفتزد و  لبخند بیتا

 . يببر

 ره ؟ می پیش رچطو هارکا؟  ديکر خالقیا بد هم زبا -

 . عالیه خیلی هادحسو چشم ريکو به -

را از  نتلویزیو لکنتر بیتا.  تیدخو بینم می ینجاا من که ديحسو تنها -

 شپزخانهدر آ نالو ارد مینو.  دکر ضعورا  لکاناو  شتدابر میزروي 

 لمشغو سخت
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 . نددبو گفتگو

 ؟ کجاست من رکالسو:  گفتو  دکر طاها به رو

 . ورمبیا دمکر شموافر:  گفتو  ختاندا پارو  پا طاها

 . دمکر وربا -

 . خندید اصد با طاها

...  شی می تر خوشگل يخند می قتی؟ و ديکر خما رطو ینا اچر -

 اري،بذ هنفردو  ارهقر یه قتیرو و رکالسو

 . يگیر می پس

 . شبا منتظر:  گفتو  ستابرخو جااز  بیتا

 رتکالسو قتو هر نوشتم اتبر بکتا خرام رو آ خونهو  موبایل رهشما: 

 رو

 گفتو  شد بلند جااز  نیز

 طاها

 رمیا می اتبرو اون رو  یمذار می هنفردو  ارقر یه...  بگیر ستما ستیاخو

. 
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 . ختاندا افطرا به نگاهی

 طعماز  زهنو:  گفت گوشش یگدنز جاییو  دکر یکدنزاو  بهرا  شسر

 و ... . دیا می خوشم فرنگی تتو

 . فتر تاقشا سمت بهداد و  هل عقب بهاو را  بیتا

*** 

 ؟ ديکر قطع اچر؟  نساما شد چی:  گفتو  شتدابررا  گوشی بیتا

 ؟ کیه نساما -

 ؟ شما:  پرسید کوتاهی مکث با بیتا

 ؟ خوبی...  مسالاول  -

 ؟! شما...  خوبم بله...  مسال -

 ؟ کیه نساما نموبد بایداول  -

 شما نموند که قتیو تا نه:  گفت کمرنگی لبخند باو  نشست مبلرو  بیتا

 ؟ هستید کی
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و  شد جابجا کمی لبخند با؟  کیه نساما بگو حاال...  تپسر ستدو -

 نساما به رمکالسواز  گرفتن اغسر يجا به که کنی می ديحسو:  گفت

 می نگز

 ؟ نمز

 دتیا ماا...  نه یا کنم می ديحسو گم می بهت کنی صبر ساعت نیم -

 . ستیاخو دتخو باشه

 . نکنم شموافردم  می لقو نه -

 میزرا روي  گوشیو  خندید بلند ايصد با بیتا.  دکر قطعرا  طتباار طاها

 . شتاگذ

*** 

 ،بزنه فحر تباها شتدا ستدو خیلی...  النهارد کنم فکر:  گفت بیتا

 دار . نگهرو  گوشی

 چند.  دبو دهیستاا مقابلش خما با طاها.  دیستاو ا دکر زبادر را  لبخند با

...  نه:  گفتو  گرفت باالتر کمیرا  تلفن گوشی بعد شد هخیراو  به لحظه

 می نالارد به لیو مبر باید نالا

 . حافظاخد...  رطو همین منم...  هبگیر ستما تباها حتماً گم
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 لشما قتیو قبل هفتهدو  -.  ماند هخیر طاها بهو  دکر قطعرا  گوشی

و  پسر ستدو حتی نهو  شتیدا دنامز نه دي،بو دهکرازدواج  نه تو یمدبو

 تحمیلی چه گرا ،ستتدو مشد من...  دبو کترد يقاآ ندگیتز دمر تنها

 که نیست مهم ،نیز نمی نگز که نیست مهم ،یمدبو ستدو هم با لیو

 هستی من با قتیو ینکها جز نیست مهم هیچیدي،  نمی همیتا من به

 تحمیلی گها حتی

 ..؛پرسم می حاال

 مهمه امبر کنی فکر که يچیزاز  بیشتر خیلی عموضو ینا ،نباشی

 اي یگهد کس هیچ با

 ؟ کیه نساما

 . مسال:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 . شد هخیر چشمانش بهو  گرفتاش را  چانه نگشتدو ا با طاها

 ؟ کیه نساما...  يبدرو  بماجو تا بپرسم باید یگهد ربا چند -

.  کنه می ندگیز نلماآ که ییمدا پسر:  گفتو  شتاگذ عقب قدمی بیتا

 نهمو گها دفتاا می تفاقیا چه:  گفتو  ختاندا پایینرا  ستشد طاها

 میرو  بماجو دمکر السو که ريبا لیناو
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 ؟! دادي

 . شدزد و وارد  رکنارا  بیتا

 ؟ کجا:  گفت خما با

 . کنی نموبیر نکن سعی صالًا پسدارم  نموند ینجاا ايبر خوبی بهونه -

 . بسترا  چشمانشداد و  تکیهرا  شسر.  نشست مبل رو

 ؟ کنی می ستدر هقهو امبر -

*** 

 ستدو...  مهم خیلی السو یه:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  هقهو نفنجا

 داري ؟ پسر

 . شد هخیر خلشدا بهو  شتدابراش را  هقهو خالی نفنجا بیتا

 ؟ دهکر طوفانی ريطو ینآروم رو ا يیادر ینا چی:  گفت

 بماجو تا بپرسم ربا یهاز  بیشتررو  مهمم يها السو رممجبو همیشه اچر -

 ؟ يبدرو 

 آره دارم .:  گفتو  دکر نگاهشاي  لحظه بیتا

 ..حتی شما
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 تحمیلی عنواز  لبتها

 : گفتو  خندید دکر می هنگا نفنجا خلدا به زهنو که حالیدر  داد،

 تکیه

 . اريند لقبو همزدي رو  دتخو که حرفی

 . منه سما ینا...  طاها؟  نیز می فحر کی ردمودر !  شما -

اون  رممنظو کنی می فکر بهشداري  زهنو:  گفتو  شد جابجا کمی

 ... . گذشته

 خصوصاً ،بگیرند امبر هقهو لفا ارمند ستدو...  چیه رتمنظو نمدو می -

 . تو

 ؟ اچر -

 ؟ دينز نگز من به اچر:  گفتو  گرفت ستشرا از د نفنجا طاها

 . شتماند رکا ینا ايبر لیلید نچو -

 ؟ اريند زينیا رتکالسو به پس -

 ... . لیدارم و اچر -
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اي داري ؟  برنامه دافر:  گفتو  ختانداش ا مچی ساعت به نگاهی طاها

 -آره 

 . ونبیر یمر می هم با رنها ،کن کنسلرو  تها برنامه -

 ؟ حتیرا همین به -

 شگو:  گفت پوشید می کهرا  هایش کفش.  فتدر ر سمت بهو  شد بلند

 گها...  یک ساعت ،مونم می تمنتظر تندیس ژپاسا يجلو دافر کن

 ... . قتاون و کنم می اتپید باشی که کجا هر کنی یرد قیقهد یه حتی

 مسر به سر عصبانیم یا حترانا قتیو نکن سعی صالا -؟  چی قتاون و -

 از هم دمخو حتی نچو کنی نمتحارو ا من یا اريبذ

 . همین ،بیا فقط...  ترسم می دمخو

 شد هخیر چشمانش بهاي  لحظه چند.  گرفت ستدو د نمیارا  تشرصو

 . فتو ر

*** 

 دهپیا.  دبو گذشته یکاز  قیقهده د.  ختانداش ا مچی ساعت به نگاهی

 ژپاسا. وارد  دکر رعبو نخیاباو از  شد
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 . دیستاا شیوفر سلبا یترینو پشت.  فتر باال برقی پلهو از  شد

 نددبو بستهرو  نتوباا کل د،بو هشد دفتصا:  گفتو  دیستاا رشکنا طاها

. 

 . دمبو ژپاسا يجلو یک به قیقهده د:  گفتو  چرخید سمتش به

 زد . می نفس نفس طاها

 بریم دم،کر یرد که امخو می رعذ...  يشد می ژپاساوارد  شتیدا میدد -

 ؟ بشینیم جا یه

 . نه نالا -

 . شد زهمغا وارد

*** 

 . يمداو ینکهاز ا نممنو:  گفت بیتا بهرا داد و رو  رنها رشسفا طاها

 ؟ کنم وعشر مندي  می زهجاا -

 داد . نتکا ستید طاها

 زمال قعارو وا رمکالسو ینکهاول ا دمکر لقبورو  نعوتتود لیلد سه به

 کامالً ممدو لیلد ،شتمدا
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 : گفت

 بیتا

 لیلد ماو ا...  بزنم فحر ردشمودر  امخو نمیو  تونم نمیو  شخصیه

 ايبررو  چیزهایی یه ستماخو می م،سو

 خیلی متدو لیلد نستندو ايبر:  گفت لبخند با طاها.  کنم شنرو شما

 لیلد ردمودر  لی... و دهبو چی پرسم نمی ماا مشد قمشتا

 ؟ نموبد ردشمودر  باید که چیه ،بگم باید مسو

و ... .  کنی شموافررو  دفتاا لشما يتو که قتفاا تا چنداون  امخو می -

 چنین نتونم که دبو وتمتفا رنقداو امبر لیو کنم میرو  دمخو سعی -

 یه شاید...  مبد منجاا گاهانهرو آ ريکا

 . نه وزمرو ا نالا لیو تونم نمی اچر بگم بهت روزي

 گیادخونو بطهاز را بغیر ادخو نمی لمد کلی رتصو به لیو مایلید رهرطو -

 . باشیم شتهاي دا یگهد بطهرا هم با

 ؟ اچر؟  ستیهدو رتمنظو -

 و ... . نیستم خوبی ستدو من ینکها مثلدارد ...  دجوو ديیاز الیلد -
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 خوبی ستدو ینکها ردمودر  ،کن شگو:  گفتو  دبر باالرا  ستشد طاها

 من که یطیاشر با حاضر لحادر ...  تو نه مبد نظر باید من ،نه یا هستی

 جملهاز  الیلید به...  نیست لقبو قابلو  منطقی امبر لیلید هیچدارم 

 بطهرا

ازت  من ،یگهد جزئیو  کلی يچیزهاو  تو شخصیت ن،جدیدمو فامیلی

 . امخو میرو  بطهرا ینو ا همداو خوشم

 ینا من رفکاو ا یطاشر گرفتن نظردر  ونبد که هیهاخو دخو نهایت ینا -

 داري روي ... . ريطو

 . شد هخیراو  به طاهاو  دکر تسکو بیتا.  شد یکدنز نسورگا

*** 

 چی نتورمنظو نموبد امخو می:  گفتو  شتاگذ ببشقا رکنارا  لچنگا

 ؟ دبو

 يچشما چه گفتم دیا می دتیا:  گفتو  شد هخیر چشمانش به طاها

 داري ؟ قشنگی

 . ختاندا باال شانه.  خندید اصد بی بیتا

 . صالًا نه؟!  کنم می شوخیدارم  من کنی می فکر -
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 . شتاگذ نهاد بهرا  جوجهاي از  تکه بیتا

 باشم تحمیلی پسر ستدو امخو نمی:  گفتداد و  تکیه صندلی به طاها

 . باشم شتهدا بطهرا تباها امخو می لیو

 امخو می -؟  چی یعنی شما نظراز  بطه؟ را نیز نمی فحر ضحوا اچر -

 ارمند يخترد ستدو هیچ من...  دهسا ستدو یه باشیم ستدو هم با فقط

 یارما مثلرو  کسانی ستهدر ارم،ند هم خترد دهسا ستدو یه حتی من

 همین ،شناسم میرو  نهااو فقط من ،نیستند ستمدو لیو شناسم می

 داري ؟ ستاخودر ینا ايبر خاصی لیلد -

 زهنو کنم ثابت دمخو به امخو می که ینها لیلشد ترین مهمدارم ...  بله -

 دارم . دعتماا خترهاد به کمی

 . خترهاستد به دعتماا رممنظو؟  اريند کنی می فکر اچر -

 . همین فقط ارمند...  نچو:  گفتو  شد جابجا کمی طاها

 . دکر می زيبا یشاغذ با بیتا

 ستیانخو قتو هراي ...  یگهد چیز نه ستا دهسا ستیدو یه فقط ینا -

 منطقی کمی فقط لیلتد که شرطی به تنها لیو کنم می لقبو يبد مهادا
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 که ینها امخو می که يچیز تنها فقط ارمند توقعی هیچازت  من ،باشه

 يتو

 . نباشی ستاي دو یگهد دمر هیچ با من با ستیدو نماز

:  گفت طاها... .  که رامهمکا یا هستند دمر کهدارم  ستانیدو من ماا -

 شتهدا حساسیا بطهرا ديمر هیچ با امخو نمی فقط نیستند مهم نهااو

 کوچیک خیلی گها حتی باشی

 عموضو ینا تا نموبد نالا امخو میداري  کسی به حسی چنین گها...  باشه

 . کنم متمورو 

 ینا اچر کنم نمیدرك ...  لیو ارمند حساسیا بطهرا ديمر هیچ با من -

 دهسا خیلی:  گفتو  شد خم جلو بهداري ؟  تاکید عموضو ینروي ا رقد

 ینا مشد یکدنز بهتو  دمکر بنتخارو ا تو که الیلیاز د یکی...  ستا

و  نیست ندگیتز يتواي  بطهرا هیچو  دمر هیچزدم  می سحد که دبو

 رنتظاا ستماز دو من که چیزیهً قیقاد ینا

 دارم . الیلید دمخو ايبر لیو باشه هیاخو دخو تنظر به شاید...  دارم

 لیو شناخترو  شما شه می حترا خیلی دمکر می فکر همیشه من -

 ... کنم نظر تجدید مفکر ردمودر  باید
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 ؟ اچر نموبد امخو می هم زهنو

 ؟ قبوله...  بماجو منتظر:  گفت طوالنی مکث با طاها

 . کنم می لقبوداري ...  رنتظاا دهسا ستدو یهاز  حد یندر ا فقط گها -

 ..گرفتن هدیهدادن و  هدیه هلا دیاز من ؛یگهد چیز یه فقط

 خوبه خیلی: 

 گفتداد و  تکیه رهبادو لبخند با

 ... . لیو نیستم

ه بیتا سمت بهو  شتاگذ میزرا رو  موبایلی.  دکر کتش جیبدر  ستد

 تباها بتونم تر حترا امخو می نچو ستا هدیه یه ینداد : ا مهداد . ادا ل

 ستما خط ینا با که باشم کسی تنهادم  می ترجیح باشم شتهدا طتباار

 یگهد کس بهات رو  رهشما گها توئه هدیه ینا لحا هر به ما... ا هگیر می

 هماي 

 . مشو نمی حترانا صالا يبد

 میزآورد و روي  ونبیر موبایلی کیفش خلاز دا کوتاهی مکث با بیتا

 . شتاگذ
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 . مخرید برگشتیم لشمااز  قتیو:  گفت

 نگز خط ینا به همیشه مندار ...  نگه دتخو پیش همرو  گوشی ینا -

 . نمز می

 . نددابرگر کیفش خلدا بهرا  گوشیدو  هر کوتاهی مکث با بیتا

 ... . موضوعی یه فقط -

 . بگو:  گفتو  شتدابررا  چنگالش طاها

 ؟ بندیه طشر یه ینا -

 - نه.  فتر همدر  طاها يها خما

 يچیز نجریا یناز ا کس هیچ امخو نمی...  خوبه:  گفتزد و  لبخند بیتا

 . کسه هیچ رممنظو قیقاًد...  نهوبد

 داد . نتکا مثبت عالمت به يسر طاها

 . بیتا -

 . طاها بله...  بله -

 . شد دسر نمواغذ:  گفتزد و  يلبخند طاها

*** 
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 . نموبد ردتمودر  بیشتر امخو می:  گفت طاها

 ؟ چی مثالً:  گفتو  دیستاا یترینو پشت بیتا

دم  می ترجیح ماا بپرسم رتکا ردمودر  مینو خالهاز  ستماخو ربا چند -

روز در  سه:  گفتو  دکر نگاهش بیتا.  بزنی فحر ردشمودر  دتخو

 رو نشگاهمدا يها سکالدم ...  میدرس  نباز هشگازموآ یه يتو هفته

 ستانماز دو تا چند با نالو ا کشم می ریکاتورکا نامهروز یه ايبررم و  می

 ... کنیم می رکا تونیرکا فیلم یهرو 

 ؟ چی شما

 دارم . لتیدو شغل یهو  کنم می یسرتد هنشگادا يتو:  گفت طاها

 داري ؟ مطب دمکر می فکر من:  گفت فتهر باال يهاوبرا با بیتا

دارم  دقتصاا ايکترد...  نیستم پزشک که من:  گفتو  خندید اصد با طاها

. 

دو روز در  یکیآره ...  -؟  قعاًوا:  گفتو  شد خم سمتش به کمی بیتا

 نمازسا يتو همرو  هاروز بقیهدم و  میآزاد درس  هنشگادا يتو هفته

 جهدبوو  برنامه
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 رتکا ،شتماندرو  رشنتظا... ا مشد شوکه ستشرا -.  کنم می هاییرکا یه

 مشکلیدرس  باید دقتصاا که ینها رممنظو؟  سخته خیلی

 . باشه

 . سختم يهارکا عاشق من -

 . دبو من جمله ینا:  گفت لبخندو  خما با بیتا

 دهستفاا تو جملهاز  تونم می بپرسم امخو می پس:  گفتو  خندید طاها

 ؟ کنم

 زد . لبخند بیتا

*** 

 يبگیر ستما مباها ترزود شتمدا رنتظاا:  گفتو  شتدابررا  گوشی طاها

 - مسال. 

 ؟ خوبی مسال علیک:  گفتو  نشست صندلیرو  طاها

 ردشمودم در  می ترجیح پس ،توجیه فقط بگم که چی هر...  نممنو -

 . کنم تسکو
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 دهفتاا تفاقی... ا اديند ابجو لیزدم و نگز ربا چندروز  سه ینا يتو -

 ؟ دبو

 ؟ برلین فتهده روز ر ايبر مینوداري  خبرآره ...  یعنی نه -

 متما...  برنم سحد اربذ:  گفتو  ختاندا اريیود ساعت به نگاهی طاها

 . ديبو کترد يقاآ باروز رو  سه ینا

 هشد تنگ اشبر لمد دبو دهلعاا قفو خیلی...  تقریباً:  گفتو  خندید بیتا

 . دبو

 ستدو یا دنامز نه...  تهرپد فقطاون  کنمآوري  دیا تو به امخو می -

 . تپسر

 طوالنی مکث با.  هشد نندگیمووارد ز مینو کنم می شموافر گاهی -

 رتپد بهرو  وزمرا...  نیست دنکر شموافر ايبر کمی چیز ینا:  گفت

...  کنه سحسارو ا من يمینو خاله خالی يجا هم کمی تا هبد فرصت

 جنبه ردمودر  بیشتر تا بزنید فحر هم با ردشمودر  قتاون و

 . نیوبد رتپد نهدومر

 . دمکررو  رکا ینا شاید -
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 میا می بعد ،شه می متما هشت ساعت رمکا من:  گفتو  شد بلند جا از

 . کن ستدر مشا منم ايبر...  نجااو

 خاله دننبو بهونه به...  نه که اچر -؟  بکنیرو  رکا ینا ايخو می قعاًوا -

 می شب...  مبر باید من ،بینم می همرو  تو کترد يقاآ نیدو د مینو

 بینمت

 . ممنتظر...  باشه -

 ؟ کنی می ستدر نیازاال امبر:  گفتو  دکر زبادر را  طاها

*** 

.  خوبه خیلی بیتا ستپخت؟ د ريخو نمی مشا ما با اچر:  گفت نالارد

رو  نستپختشود قبالً من لبتها:  گفت لبخند باو  شد جابجا مبلرو  طاها

زدن  سر فقط مقصد...  ارمند شکی نشدبو دهلعاا قفوو در  دمکر نمتحاا

 شتهدا چی مشا کهداره  ینا به بستگی من نموند لیو...  لیو دبو شما به

 ... . باشید

 یه من خهداد : آ مهاي ادا هستهآ ايصد باو  شد خم نالارد سمت به

 دارم . تشریف شکمو ارمقد

 . خندید اصد با نالارد
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 ؟ بزنید سحد:  گفت هخند با بیتا

 دهنکر لمو لحظه یه نیازاال فکر متماروز  سه:  گفتو  دکر مکث کمی طاها

. 

 . خندیدند بلند ايصد با نالو ارد بیتا

 . شد می لخوشحا خیلی دبو مینو گه؟ ا مونی می پس:  گفت نالارد

 داره . نستتودو خیلی اخد کنم فکر:  گفت بیتا

 که چی هر یددار نیازاال بگید گها:  گفتو  شد هخیر چشمانش به طاها

 مینوو  نالارد:  گفتو  شد بلند جااز  بیتا.  مگیر می نتوابر یدابخو

 قشنگ دهلعاا قفو مندا کت یه...  بگیرند مهمونی یه گرفتند تصمیم

 . امخو میاون رو  م،یدد تندیس تو

 . کند می شوخی بیتا ،طاها قاآ:  گفتو  خندید نالارد

 . فتر شپزخانهآ سمت به بیتا

 . هحاضر مشا یگهد قیقهده د تا -

*** 

 . شتاگذ طاها ببشقا خلرا دا نیازاالاز  گیربز تکه بیتا
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 نال؟ ارد جدیه مهمونی برنامه:  گفتو  ختدو نالارد بهرا  نگاهش طاها

 قتیو لیو بگیریم مفصل مهمونی یه عقداز  بعد ستیماخو می:  گفت

 کنسلش مداو پیش لشما برنامه

 . یمدکر

 . یمدکر هماهنگ هیندآ شنبه پنج ايبررو  برنامه:  گفت بیتا

 . کنیم دهمارو آ جا همین تجتماعاا سالن یماخو می -

 پنجو  ظهراز  بعد شنبهرچها من:  گفت دبو هشد هخیر بشقابش به طاها

 . کمک میا می ارمند خاصی رکا شنبه

 . خندیدند میو  نددبو هشد هخیر طاها به بیتاو  نالارد

*** 

 داد . ستاو د باو  مدآ جلو طاهازد .  لبخندو  شد دهپیا تومبیلاز ا بیتا

 داري ؟ خبر...  سیدر ظهراز  بعد وزیرد مینو -

 . نددکر رعبو نخیابااز  هم باو  گرفترا  ستشد طاها
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اي  نقطه بهو  دیستاا... .  سهر می کی که مشنید مینا خالهاز  یشبد -

زدم  فحر مینو خاله با صبحداد :  مهادا طوالنی مکث باو  شد هخیردور 

 شنبه پنج ايبر... 

 . بدیم هم کیک رشسفا باید ،ستاخو می سیلهو تا چند

 ژپاساوارد .  ختاندا یگرد شانهرا رو  کیفشو  دکر هارا ر طاها ستد بیتا

 پنج ايبر کنی می فکر:  گفتو  گرفترا  ستشد رهبادو طاها شدند که

 يخاکستر ارشلو کت شنبه

 اي ؟ سرمه یا بپوشم

 . دبیا هم چشمانت نگر به که يخاکستر -

 . شد هخیر چشمانش به لبخند باو  دیستاا طاها

 ؟ کنیرو ول  ستمد شه می:  گفت هستهآ بیتا

 لیو کنم عمل بهش امخو می نالو ا دمبوداده  قولی یه من:  گفت طاها

 . بگمرو  نکته تا چند بایداز اون  قبل

 يمداو که نممنوداد : اول  مهادا طاها.  شدندزدن  مقد لمشغو هستهآ

 ستدر نیازاالو  يشد قائل امحترا حرفم ايبر ینکها بخاطر نممنو... دوم 
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و در  عالیه ستپختد رمچهاداري  قشنگی يچشما ینکها مسو دي،کر

 تعریف تواز  رقد ینا ینکها خاطر به خرآ

 اصد با بیتا.  کنی شگو حرفم به ضیاعترا هیچ ونبد امخو می دمکر

 بابت... و  نممنوو  کنم می هشاخواول  ردمو رچها بابت:  گفتو  خندید

 حتی بگم باید پنجم ردمو

 ستیاخوو  گفتی که چی هر تونم نمی ديکر مناز  که تعریفی خاطر به

 . کنم عملیرو 

 ستنانخو یا ستناخو -.  شدند زهمغاوارد  هم باو  کشیدرا  ستشد طاها

 همرو  ستتد ادخو می لمد حتیزور؛  فهمی میزوره ... ...  نیست مهم تو

 پس....  مبگیر

 . نباشه فحر

 . شتدا لب بر کمرنگی لبخند بیتا

*** 

 لقو شتمدا قتیو -.  باشه دهبو ستیدر خیلی رکا ینا کنم نمی فکر -

رو  ینا دبو شاهد هم کترد يقادادم آ می بهترو  منو دا کت ینا خرید

 دينکر شموافر که



 

137 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ؟

دو  لشما سفراز  بعد...  لیو ممتشکر هم خیلی ینا بابت ،نه که لبتها -

 هدیه تادو  منو  یدیمرو د همدیگه ربا

 تکیه صندلی به طاها.  منو دا کت ینو ا موبایل یه...  گرفتم تواز  رگبز

 ضعودر  دمبوداده  لقو من نیست هدیه منو دا کت ینا:  گفتداد و 

 هر اتبر نیازاال

 . ستیاخو تو که دبو يچیز ینو ا مبخر ستیاخو که چی

 . دمکر می شوخی شتمدا من...  باشی يجد رقد ینا دمکر نمی فکر -

 بیتا.  شدآب  بستنیت...  کنم می عمل نمز می که هایی فحر به من -

 کنم السو ردتمودر  مینواز  ستماخو ربا چندین:  گفت طوالنی مکث با

 مبشنو دتخودادم از  ترجیح لی... و

 . سبپر دمخواز  نیوبد ايخو می يچیز هر!  من ردمودر  -

 شد خم جلو به لبخند با طاها.  نمدو نمی ردتمودر  هیچی تقریبا من -

 ماا بگمرو  چیز همه تونم نمی؟!  بدنیرو  چیز همه ايخو می:  گفتو 

 نموبد گرا

 . کنم کمک بتونم بیشتر شاید نیوبد ايخو می چی
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 . کنی می ندگیات ز ادهخونو با دمکر می فکر -

 ؟ دبو السو یه ینا -

 . دکر می زيبااش  بستنی با بیتا

 ده،کر تفو منم درما:  گفت لبخند با طاها.  دبواي  یگهد چیز رممنظو -

 از بعد لسا یه د،بو سالم ههجد موقعاون  من...  قبل لساده  ودحد

 موقعاون  شیما...  شیما د،کرازدواج  راشهمکااز  یکی با رمپد درمما تفو

 . دبو خوشگلو  انجو خیلی

 تجربه ،گفتی می من به مینو ردمودر  که هایی فحراون  متمو پس -

 ؟ دبو دتخو

 درم مامانم قتیو رمپدداره،  قفر تو با خیلی من تجربه لیو...  لبتها -

 ادرمبرو  من ؛کشید سختیو  تنهایی خیلی

 . یمداد رمپد بهرو  دمجدازدواج  دپیشنها که یمدبو

 يندزفر تک دمکر می فکر همیشه من؟  ادرتبرو  تو...  شه نمی ورمبا -

. 

 ؟ بزنیم مقد کمی ايخو می:  گفت طاها
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*** 

 دارم . ادربر یهو  هراخو یه من:  گفت طاها

 ،گترندربز مناز  لسادو ...  قلونددو  هم با لنیاو دا یناد -.  خندید بیتا

 فتو ر دکرازدواج  درمما تفواز  قبل لسا یه یناد

 . تریشا

اون  با هم لنیادا دکرازدواج  که یناد -.  تریشها هم؟ او  چی لنیادا -

 چند لنیادا انیرا برگشتند نماما سمامر ايبر قتیو لیو ،تریشا فتر

 خیلی بابا که گفتم لنیادا به من...  تریشها نالا لیو موند ینجاا سالی

 صحبت شباها متما هما یک ،نیست بخو اشبر صالا ینو ا تنهاست

 با هما چند فقط لیو دبو دهکرازدواج  قبال شیما...  دکر لقبو تا یمدکر

 دسالگراز  بعد همادو ...  شدند اجد همزود از  خیلیو  دکر ندگیز ششوهر

 شد شیماو  گرفتیم کوچک جشن یک نماما

 . مبابا زن

 پررو  درتما يجازودي  همین به شیما که دينبو حترانا صالا توو  -

 دهمر من نماما؟  مشد می حترانا باید اچر:  گفت لبخند با طاها؟  دهکر

 هندز رمپد لیو مبد تغییراون رو  تونستم نمی که دبو يچیز ینو ا دبو
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 دمکر همرو  رکا ینو ا مبد تغییررو  ندگیشز تونستم می من ،تنهاو  دبو

 قتو هیچ... و 

 . یمدنکر حتیرانا سحساا لنیادا نه من نه بابتش

 قتیو...  بیتا -.  کنمدرك  تونم نمی:  گفتداد و  نتکارا  شسر بیتا

 دهکرازدواج  شیما با قتیاز و لیو شد شکسته خیلی رمپد دکر تفو درمما

 می تر ونجوروز  هر

و اون  دهکر کشفرو  نیوجو کسیرا شیما کنم می فکر همیشه من...  شه

 ده . می رمپد به شب هررو 

 ركپا تو صندلیرو  هم باو  گرفترا  ستشد طاها.  خندید اصد با بیتا

 . نشستند

 ؟ دينکر ندگیز نباهاشو یگهد اچر -

 ستدر شیما ،باال طبقه فتیم... اول ر دبو نمودخو ستاخو که گفتم -

 ینکها ايبراو  نچو هراخو گم می دکر می ظبتامو مااز  هراخو یه مثل

 منو  تریشا برگشت لنیادا بعد لسا سه دبو انجو خیلی باشه ما درما

 نسبتاً مدو در آ دمکر می رکا سمدر با نهمزما موقعاون  من...  مشد تنها

 دمخو ايبر کوچیک نتمارپاآ یهو  دکر کمکم رپد ،شتمدا هم خوبی
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 دهلعاا قفو نتمارپاآ یک نالو ا دمکر رکا بیشترو  بیشتر بعد...  گرفتم

 نجااو کهدارم  یباز

 . کنم می ندگیز تنها

 ؟ کنی ندگیز تنها که سخته خیلی کنم می فکر -

 نچو ،نیست سخت هم خیلی نه -.  دبو هشد هخیر بیتا ننگشتاا به طاها

 موقعاون  ،گرفتم دیا چیزها خیلی دمکر می ندگیز لنیادا با قتیو

 حمایت

 دبو سخت خیلی تنهایی یلشاوا دمکر کشی بسباا تمانمرپاآ به قتیو

 ..بعد لیو

 شتمدا همرا  شیماو  رمپد

 . دمکر دتعا

 . دکر می هنگا خشر نیم به بیتا

 ؟ يشد خستهزدم ...  فحر رچقدداد :  مهو ادا دکر بلندرا  شسر طاها

 . کنی ندگیز رطو ینا دمکر نمی فکر قتو هیچ...  صالًا نه -
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 قشنگی ینا به ينگشتاا تو دمکر نمی فکر هم من:  گفتزد و  لبخند طاها

 . باشی شتهدا

 زد . لبخند بیتا

 خوشم بیشتر تچشمااز  من...  نیوبد بایدرو  مهم خیلی چیز یه لیو -

 . دیا می

*** 

 زد . لبخند بیتا.  کشیداو دراز  سمت بهرا  ستشد کیا

...  قائلیدارزش  حرفم ايبر که یددکر ثابت:  گفت بعدداد و  ستاو د با

 . بوئه شخو خیلی نعطرتو

 . گرفت ستدر د بیشتر لحظه چند ايبررا  بیتا ستو د خندید کیا

 . شدید یباز خیلی هم شما:  گفت

 . فتر دفرها سمت بهو  دکر هیاخو رعذ لبخند با بیتا

 ؟ کجاست مریم يمداو که نممنو -

 هیاخو رعذازت  گفت د،نبو بخو حالش لیو بیاید شتدا ستدو خیلی -

 . کنم
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 ... . ظبشامو باید تو دفرها -

 می ست! در دفرها قاآ:  گفتو  شتاگذ دفرها شانهرا رو  ستشد طاها

 هپوشید يخاکستر ارشلوو  کتزد .  لبخندو  شد هخیر طاها به بیتا؟  گم

 دفرها.  دبو دهکر شانه عقب بهرا  شموهاو 

 داد . ستاو د باو  شد هخیراو  به

 . خانم مینو ادرزادهبر هستم ديعبا طاها من -

 هستم آويحمید دفرها منم مشد لخوشحا شما با شناییاز آ!  طاها قاآ -

. 

 . کنم ديحسو امبخو که هست هندازبر رنقداو:  گفت بیتا بهرو  طاها

 . دکر هنگا طاها بعدو  بیتا به دفرها

و  ساخته (wWw.98iA.Com) هشتیادنو زيمجاي  کتابخانه توسط بکتا ینا

 ستا هشد منتشر

 ؟ نیدز می فحر مندر  -

 سالن گوشه بابک...  نیست مهمی چیز:  گفتو  گرفترا  دفرها زويبا بیتا

 . میا می منم کنی اشپید تا ،نشسته
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 هم با بیشتر تا باشه فرصتی وارممیدا:  گفتو  شد هخیر طاها به دفرها

 . بشیم شناآ

*** 

و  دمکر نمی لتو یمدبو تنها گها:  گفت بیتا شگوو در  شد خم طاها

و  شداز او دور  قدمی.  شد ساکت... .  که دمکر می بغلت محکم رنقدا

 رکنا بابک.  ختاندا افطرا به نگاهی بعد.  شد هخیراو  به بیتا.  فتر

 دفرها

 . دکر می نگاهش هخیرو  دبو دهیستاا

 ؟ کیه طاها:  گفتو  مدآ جلو بابک

 ؟ گفترو  سمشا دفرها:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 به صمیمی تو با خیلی:  گفتداد و  نتکا مثبت عالمت به شسر بابک

 . سهر می نظر

 . مینو ناتنی ادرزادهبر:  گفتو  نشست صندلیرو  بیتا

 داره ؟ تو با یناز ا غیر به نسبتی چهو  -

 ؟ ديکر وعشر زبا:  گفتو  دکر نگاهش خما با بیتا



 

145 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . دبو السو یه فقط ینا -

 . نشست بیتا رکنا طاها

 شماو  هستم ديعبا طاها من:  گفتو  دکردراز  بابک سمت بهرا  ستشد

 ؟

 داد . ستاو د باو  دکر خما بابک

 . بیتا رهمکا هستم ساجد بابک من -

 ؟ یددار عالقه خانم بیتا به شما:  گفت طاها

 بیتا قبلروز  چند...  بله:  گفتداد و  باالرا  یشوبرا ،کوتاهی مکث با بابک

 . دمکر ريستگااخو نشورپدرو از 

 خانم بیتا ستپختد حاال تا:  گفت لبخند باو  ختاندا بیتا به نگاهی طاها

 ؟ یددکر نمتحارو ا

 . ربا یه -

رو از  قشنگ هیکل ینا هفته یه ضعردر  کنیدازدواج  هم با شما گها -

 دي . می ستد

 . دبو هماند هخیر طاها به بیتا.  خندید بابکو  طاها
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*** 

 ؟ ديبو نگفته من به ردمو یندر ا يچیز اچر -

 . دنبو مهمی چیز:  گفتو  شد هخیر طاها به چشم گوشه با بیتا

 ايبر لبخند با بیتا؟  نیست مهم ینازدواج داده و ا دپیشنها تو بهاون  -

 می فحر من با قتو هر نستیدو می:  گفتداد و  نتکا ستد نالارد

 چشم من به نیلوفر نیز

 ره ؟ می هغر

 مهمم يها ااسو باید همیشه اچرداري ...  تو که بدیه خیلی قخالا ینا -

 ؟ يبد ابجو تا بپرسم تواز  ربارو دو 

 . من ايبر فقط ،تو ايبر نه لیو...  مهمیه عموضو ینا -

 ريستگااخو ردمودر  اچر:  گفت خما باو  شد یکدنزاو  به بیشتر طاها

 ؟ نگفتی من به يچیز بابک

 ..زهنو مازد، ا فحر نالارد با هم بعد گفت من به قبل هفته یه بابک

 همین هشدزده  حرفش فقط -

 . هنیومد ريستگااخو
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 مالکیت سحساا تو به نسبت ريطو ینا هنیومد ريستگااخو زهنواون  -

 رو مثبت ابجو تواز  قتیو کنه می

 ؟ چیه بابک ردمودر  تنظر...  بکنه رچیکا ادخو می هبگیر

اي  دهلعاا قفو ادهخونو...  مهربونه خیلی:  گفتو  نشست صندلیرو  بیتا

 از تر قخالا شخو مسلماًداره و  هم

 . توئه

 . نشست رشکنا طاها

 ؟ يبد بهش مثبت ابجو ايخو می یعنی ینو ا -

 . شاید -

 ؟ کنیازدواج  شباها ايخو می هتر قخالا شخو مناز  نچو -

 ؟ کنی می ديحسوداري :  گفتو  خندید اصد با بیتا

 - من! 

 مبد مثبت ابجو بابک به که ارهند شکالیا کنی نمی ديحسو گها پس -

 ؟

 . دفشرو  گرفترا  زوشبا طاها
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 هررو  ستداره ... د عالی موقعیت بابک -؟  کنی میرو  رکا ینا قعاًوا -

 نه قلاحد ارمند ستشدو من لیو هگیر نمی منفی ابجو ارهبذ يخترد

 . همسر انعنو به

 ؟ چیرو  من -

 ؟ چیرو  تو -

 چه من به تو نمدو نمی من...  ماا دمکر عالقه رظهاا تو به هاربا من -

 داري . حساسیا

 حتی مداو نمی خوشم تواز  گها:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 زدم . نمی فحر تباها

 . فتو ر شد بلند جا. از  دکرآزاد  طاها ننگشتارا از ا یشزوبا

*** 

 . همداو خوشش تواز  خیلی که هست نفر یه ینجاا -

 دتخو ردموداري در :  گفت لبخند باو  شد هخیر خشر نیم به طاها

 ؟ نیز می فحر
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 میرو  وريیا کترد خترد لناا نه:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

 . پرسید می السو تو ردمودر  مناز  گم

 ؟ نه یادارم  خترد ستدو پرسید:  گفتو  نشست صندلیرو  طاها

 . شتدابر پرتقالیزد و  لبخند بیتا

 بهش تونی می کنه السو دتخواز  باید گفتم...  دبو لشاسو لیناو -

 شناآ هم با بیشترو  يبد قصر دپیشنها

 . نکن شک ردمو یندر ا ،قصهر می قشنگ خیلی لناا...  بشید

 ؟ برقصی يبلد تو:  گفو  ختاندا پاروي  پا طاها

 . دمکر حفتضاا برقصم بابک با ستماخو ربا یه صالًا نه!  من -

 ؟ یدرهمکا فقط هم با مطمئنی...  عالیه خیلی!  بابک -

 . گرفت طاها سمت بهو  دکر نصفرا  لپرتقا بیتا

 امخو می...  باال یموبر تونیم می:  گفتو  شد هخیر چشمانش به طاها

 . ببینمرو  تاقتا

 . شه نمی نه:  گفتو  نشستاز او  فاصله کمی با بیتا

 . شدند هخیر ما به نیلوفرو  اسمیر ،مینو خاله ،بابک د،فرها -
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 . خندید اصد با طاها.  چرخاند افطرا بهرا  شسرو  نشست فصا بیتا

 ردمودر ...  نیست نیانگر يجا پس فامیلیم هم با ما؟  يترسید اچر -

 دم،کر می شوخی شتمدا بابک جز همه

 بهترو  انمهرو  شیما امخو می بیا...  شتهابرند تواز  چشم ساعته یه

 . کنم معرفی

 . شد بلند جا از

*** 

 ؟ سالشه چند شیما -

 . پنجو  سی یا رچهاو  سی کنم می فکر:  گفت کوتاهی مکث با طاها

 . نهوجو خیلی:  گفت فتهر باال يهاوبرا با بیتا

 زد . می لبخندو  دبو هپوشید يخاکستر مندا کت شیما

 یدمتد که خوشحالم رچقد:  گفتو  فتر جلوتر مگا چند طاها نیدد با

 . يیا نمی دمکر می فکر... 
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 فتر کترد يقاآ با انمهر -.  بوسیداش را  گونه شیماو  شد خم طاها

 ايخو نمی نجا طاها...  بکشند رسیگا لبتهو ا بزنند مقد کمی تا ونبیر

 تیباز اههمر

 ؟ کنی معرفی من به رو

 . دبو هماند هخیر شیما به بیتا

 ... . خترِد هستند خانم بیتا:  گفت طاها

 قشنگی سما چه خانم بیتا:  گفتو  دکردراز  بیتا سمت بهرا  ستشد شیما

 ندگیز به طاها که خوشحالم خیلی...  طاها رپد همسر مشیما منداري؛ 

 بطهو را ستدو چنین یه دجوو به قعاوا طاها ه،شد شناآ تو باو  برگشته

 اي

 بهش دمخو منرو  نفر چند که گفته بهت طاها حتماً...  شتدا زنیا

 خالقشا ینا که خوشحالم...  هگیر سخت خیلی طاها مادادم ا دپیشنها

از  کنم می فکر من ؛بشه شناآ تو مثلاي  شایسته خترد با هشد باعث

 قتفااون ا قتیو

 با طاها... .  ینا که لبتها کنه شموافررو  هلیا نتونسته زهنو طاها دفتاا

 سترو در خانم بیتا من اديند زهجاا:  گفتو  پرید شیما فحر نمیا خما
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 ؛عمه خترد من ايبرو ...  کترندد يقاآ خترد نیشاا...  کنم معرفی شما به

 تا بیا اره،د رکا شما با کترد يقاآ خانم بیتا ،مداو هم بابا کنم فکر

 . کنم معرفی بهترو  رمپد

*** 

 نیشواز ا که يچیز

 تنها لیو شتماندرو  نخترتود با شناییآ رفتخاا متاسفانه

 : گفتداد و  ستد بیتا با

 انمهر

 گرفته کهاي  هقهو لفااز  خیلی طاها که خصوصا...  دهبو تعریف مشنید

 قیقهد چند...  نممنو:  گفتو  ختاندا پایینرا  شسر بیتا.  گفته امبر

 دهلعاا قفو خانم مشد شناآ خانم شیما نهمسرتو با قبل

 . هستند یباییز

 بیتاداري ...  بیدموو  بخو خیلی خترد کترد يقاآ:  گفت هخند با انمهر

 ؟ خونی می بکتا مشنید طاهااز  خانم

 . نشستند صندلیرو  هم رکناو  گرفترا  بیتا زويبا لبخند با انمهر
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*** 

 ي ؟ می کجا:  گفتو  دکر زبارا  رسانسودر آ طاها

 . وردمنیاام رو  هدیه...  باال -

 را زد . کمهو د شد رسانسوآ وارد

 ؟ دبو همداو خوشش تواز  خیلی بابا رنگاا...  بریم هم با -

 دهلعاا قفو دمر...  یمزد فحر هم با بکتا ردمودر  کلی لیو نمدو نمی -

 . شتنیدا ستدو خیلیو  جالبیه

 ؟ کنی می فکر چی شیما ردموو در  -

 . ختاندا باال شانه بیتا

 خیلیرو  شیما:  گفتو  دکر مرتب رسانسوآ ینهرا در آ کتش یقه طاها

 که ینهدارد ا که شکالیا تنهادارم  ستدو

 . همین نهز می فحر خیلی

 . شد هخیر خشر نیم به بیتا

*** 
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از  که دبو لخوشحا خیلی کیا:  گفت طاها شدند دهپیا که رسانسوآ از

 . ديکر تعریف شعطر يبو

 . شد خانهو وارد  دکر زبارا  در

 دارمبررو  دومکارم  می من؟  ريیا می نی بسته یه زگا رکنا کابینتاز  -

. 

 کشید ونبیررا  نگیر تیرصو پاکت پاتختی يکشوو از  شد قتاا خلدا بیتا

. 

 دارم ؟ زهجا... ا دمکر اپیدرو  ها نی:  گفتدر زد و  به ضربه چند طاها

و  تخت رکنا کوچک میز یکداري .  قشنگی قتاداد : ا مهو ادا شد وارد

 بهرو 

 دبو هپوشاند ق،تاا هکوتا سقف تا رگبز

 اي کتابخانهرا  قتاا

 اریود یک

در .  نگیر ادمدو  بکتا چندو  دبو سفید پتا لپ یک میز. روي  هپنجر

 فتر جلو.  دبو زبا نیمه تا ها سلبا کمد
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 هایش سلبا به ستیو د دکر هنگاآن  خلدا به.  دکر زبا کاملرا  کمددر  و

 . کشید

و روي  بسترا  کمد؟ در  مداو خوشم بیشتر قتاا ینا چیاز  نیدو می -

 عکس بقااز  دبو پر اریود.  ختاندا هااریود بهرا  نگاهش.  نشست تخت

 يها برگهو 

 سینه به ستداد و د تکیه میز به بیتا.  مختلف يهاآدم  نتورکا با سفید

 . دکر نگاهش

 گرفتن ونبدو  فتر جلو طوالنی مکث با بیتا.  بشین رمکنا ینجاا بیا -

 با طاها ستد

 شد هخیر بیتا نچشما بهو  دکردراز  را

 ستشد

 . نشست تختاز او روي  فاصله

 ؟ ببینمش تونم می؟  گرفتی دوکا چی مینو خالهو  کترد يقاآ ايبر -

 قتیو نیست تو ايبر ینا:  گفتو  دکردور  طاها سترا از د پاکت بیتا

 . فهمی می هم تو فهمیدند همه
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 ارمند بقیه با فرقی تو ايبر من یعنی:  گفتو  دکر تنگرا  چشمانش طاها

 ؟

 ؟ همداو خوشت بیشتر من قتاا چیاز  نگفتی -

 ؟ اديندرو  من ابجو هم تو -

 یه سفر یه...  مشهد بلیط تادو :  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 مشهد قتهو خیلی نالاي؛ ارد هفته

 . نرفته

 بپیچونیرو  من يمینو خاله ارهقر یا يبر ايخو نمی تو؟  تادو  فقط اچر -

 ؟

رم ...  نمی نالارد خاطر به فقط:  گفتو  شد هخیراش  کتابخانه به بیتا

:  گفتو  ختاندا نگاهی نیم خشر نیم به طاها.  بشه لتنگمد امخو می

 می لخوشحا دهلعاا قفورو  نهااو که یها هدیه تنها ینا مطمئنم

 . ارمند شک ردمو یندر ا کنه

 باال شانه طاها؟  توئه نوبت حاالداد :  مهو ادا چرخید سمتش به کمی بیتا

از  من...  نه؟  قتاا صاحبِ يچشمااز  بگمداري  رنتظاا:  گفتو  ختاندا

 روي که دمخو ریکاتورکا
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 . مداو خوشم يچیز هراز  بیشتر يچسبوند تاقتا سقف

 رگبز کلهروي  نگاهش.  گرفت باالرا  مسرو  دکر نبد نستورا  ستانشد

 . ماند هخیر دشخو یرز نچشماو 

 ردمودر  يچیز یه شیما بپرسم السو یه ستماخو می ستیرا:  گفت بیتا

 ؟ کیه هلیا...  گفت هلیا

 . شد هخیر چشمانش بهو  نشست فصا

 . يپرسید میرا  السو ینا نباید:  گفت طوالنی مکثاز  بعد

 . شتاگذاش  شانهرا روي  شسرو  شد یکدنز بیتا به کمی طاها

 یتتاذ امخو نمی:  گفت... .  که نیست ستدر کنم می هشاخو طاها -

 شونهروي  مسر قیقهد چند امخو می فقط...  فقط ارمند هم یترکا ،کنم

 نیست سختی رکا ،ببر تلذ لحظه یناز ا فقط ،نگو هیچی.. همین باشهات 

. 

*** 

 کشید عمیق نفس چند.  شد بلند جااز  نیفوآ نگز ايصد نشنید با بیتا

 . فتر ونبیر قتاو از ا

 . منتظرتن همه ینجاا معزیز فتیر کجا نجا بیتا:  گفت نالارد
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 . شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسر پشتاز  طاها

 یداخو نمی يچیز شما میا می نالا همین...  دمبو شتهاگذ جارو  ها نی -

 ؟

 . بکشندرو  مشا نداخو می بیازود  فقط نه -

 . گرفت فاصله طاهاو از  شتاگذرا  نیفوآ

 قیقهد چند تو پایینروم  می من:  گفتو  شد هخیراو  به لحظه چند

 . بیا یگهد

 . لطفا...  ببندداد : در را  مهو ادا دکر زبارا  در

 داد . ونبیررا  نفسش خما با طاها.  فتر

*** 

 ؟ ديکر ديحسو:  گفتو  نشست رشکنا طاها

 . دکر می زيبا بشقابش خلدا دساال هماند باقی با بیتا

 ؟ چی ايبر؟  من -

او  ببشقا خلرا دا چین ته تکه یکو  جوجه تکهدو  لچنگا با طاها

 ... گم میرو  شما بله:  گفتو  شتاگذ
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 قشنگ خیلی دبو تو با حق ديکر می هنگارو  لناو ا من شتیدا که یدمتد

 . قصهر می

 . ارمند میل...  تو مثل ستدر -

 رممجبو ردي،نخو يچیز صبحاز  نمدو می نچو ربخوزدن  غر ونبد -

 . هنتد ارمبذرو  اغذ جمع يجلو نکن

 قتیاز و نیلوفر:  گفت دکر می اجدرا  جوجهاي از  تکه که حالیدر  بیتا

را  جوجه یگرد تکه لبخند با طاها.  کنه می ننگاهموداره  نشستی رمکنا

رو  من که کسیه تنها نیلو نیست مهم:  گفتو  شتدابر بیتا ببشقااز 

 خیلی

 ببشقا يتواز  تو ینکها ردمودر  همه قتیو دافر -.  کنه میدرك  بخو

 رو تو کی يشو می متوجه ندزد فحر رديخو می اغذ من

 . کنه میدرك  بخو

 . نیست میآد رطو یناون ا شناسم میرو  نیلو من -

 . نکنرو  رکا ینا رهبادو لطفا لی... و وارممیدا -

 نظر تو... از  مبد منجاا کجارو  ريکا چه نمدو می من:  گفت خما با طاها

 . ستمانخو
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 . فتو ر شد بلند جااز  طاها

*** 

 ؟ خوبه چیز همه:  گفت طاها

 روش

 ..حسابی تها فحر کنم فکر

 هشد قبلاز  بهتر

 خیلی

 ..لیو

 : نه

 گفتو  داد

 ونبیررا  نفسش

 مینو

 . شتهاتاثیرگذ

 . مشد یکدنز حسابی بهشرو دارم ...  حس همین منم -
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 خیلی نیست زمال نجا طاها...  لیو د،بو مشخص کامال وزتمرا رفتااز ر -

 . باشی نمهربو شباها

 . نمز می فحر شباها هم زبا:  گفت طوالنی مکث با طاها

 . بسترا  چشمانشداد و  تکیه اریود به بیتا

 . کنی ستدر يسردرد دتخو ايبر امخو نمی -

 . کنم کمک ستماخو دمخو من -

 ؟ ريطو ینا -

 . نیست هیچی...  فقط بطهرا ین؟ ا ريچطو کنه می فرقی چه -

 بفهمه گها ،کن لشو...  نیستی رمجبو:  گفتو  چرخید سمتش به مینو

 . شه می سردرد اتبر

 میو  شناسم می بخورو  بیتا من...  مینو خاله شما هستی چی اننگر -

 . کنم ردبرخو شباها ريچطو نمدو

 ... . بفهمه گها -

 . بفهمه نیست ارقر -

 . دکر زبارا  چشمانش بیتا
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 دهلعاا قفو حرکت منظر به؟  یدیدداد د کهرو  ییدوکاداد :  مهادا طاها

 ... . دبواي 

 به ها لسا ینا متمادم  می حق بهش من -.  کنه می خالقیا بد زهنو -

 می...  کنه می قسمت شما باداره اون رو  حاالو  دبو بستهوا رشپد

 باشم رمجبو دمکر نمی فکر لیو:  گفت مینو... .  نیست دهسا که نستیددو

 تحملروز  هررو  شگند قخالا ینو ا کنم ندگیز جا یه شباها

 . کنم

 . کنم می ستشدر -

 زهنو مینوو  طاها.  شدو دور  دکر اجد اریواش را از د تکیه میآرا به بیتا

 . نددبو صحبت لمشغو

*** 

 مسو بخش

 . فتر همدر  هایش خمو ا دکر زبادر را  بیتا

 ؟ کنید می رچیکا ینجاا شما:  گفت

 ؟ ريچطو تو ،خوبم خیلی من نممنو...  مسال:  گفت لبخند با طاها
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 . دبو هماند هخیر طاها ستدر د سفیدزر  بلند گل شاخه چند به بیتا

 ؟ تو مبیادي  می زهجاا ،توئه ايبر ها ینا -

 مشهد فتندر نیستند مینوو  نالارد...  نه:  گفتو  بست نیمه تادر را  بیتا

. 

 . نباشی تنها تا ممداو همین بخاطر...  نستمدو می -

 تا سر به نگاهی.  شدو وارد  دکر رعبو بیتا رکنااز .  شتاگذ جلو قدمی

 . خندید اصد باو  دکر بیتا يپا

 . يشد نمک با رچقد -

 بیآ دشا' ارشلوو  تشر تیو  دبو دهکر جمع سر پشترا  موهایش بیتا

 . شتدا تن به نگر

 ؟ کنی می همسخر -

 ؟ یمدار چی مشا...  معزیز نه:  گفتو  نشست مبلو رو  خندید طاها

 ؟ ستهدر مدیداو من ستپختد بخاطر شما...  ینها نجریا پس -

 . پرید جااز  طاها

 ؟ کنی ونبیررو  من ايخو می نال... ا يفهمیداي واي  -
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 به ستداد و د تکیهدر  بهرا  پشتش.  بستدر را  طوالنی تاخیر با بیتا

 . طاها به شد هخیر سینه

 ؟ کنی زيبا ارهقر نگفتیاز اول  اچر:  گفت

 . یهزبااول  هم نالا:  گفتو  نشست مبل لبه لبخند با طاها

 جریانشدر  خیلی من اظاهرو  هشد وعشر قتهو خیلی زيبا ینا...  نه -

 . دمنبو

...  زيبا منم کنیم زيبا ارهقر که حاال:  گفتو  گرفتاش را از در  تکیه

 . کنم زيبا تونم می بخو خیلی من

 . کشید ونبیر ستشرا از د ها گلو  فتر طاها سمت به

*** 

 ؟! همین:  گفت بیتا بهرو  بعدو  ختاندا میز به نگاهی طاها

 ..يچیز رنتظاا نباید

 اي گشنه خیلی گی میو  ینجاا يمداو شبده  ساعت: 

 گفتو  نشست میز پشت

 بیتا
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 . باشی شتهرو دا ملتاز ا بیشتر

 هخوشمز چیز یه لمد من...  دينامر خیلی:  گفتو  نشست مقابلش طاها

 . ستاخو می

 . دکر اجد قاشق بارا  بشقابشدرون  ملتاز ا کوچکی بخش بیتا

 ..مشا ربا پنج تواز  من

 دنگر می بر مینو خالهو  کترد يقاآ یگرروز د پنج

 : گفتو  شد هخیراو  به

 طاها

...  يگیر می دهلعاا قفو هدیه یه مشا هرو در ازاي  امخو می هخوشمز

 ؟ رهچطو

 ؟ باشه شوخی یه ارهقر ینا -

 ..قرمه دافر

 گرفتم گل اتبرو  ردمخو ملتا مشبا دم،

 می بهت رو

 دپیشنها
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 ینا

 يجد

 ..خیلی دارم

 - نه

 . امخو می يسبز

 ارشلوو  سفید تشر تی.  شد هخیر ینهآ بهدر  دنکر زبااز  قبل*** 

 و در کشید موهایش به ستید.  شتدا تن به جین

 بهتر ريطو ینا:  گفت لبخند باو  دکر نگاهش قتد با طاها.  دکر زبا را

 مشبا ايبر تعریف ینا ،یباز فقطو ...  یباز...  شد

 . کافیه

از دو  -.  کشید عمیقی نفسو  شدوارد  طاها.  فتر رکنادر  مقابلاز  بیتا

 دينکر ستدر اغذ یا یداي دار دهلعاا قفو دوه یا ؛نیست رجخا حالت

 يبو دیا می که بویی تنها نچو

 زدي . من خاطر به مسلما که توئه عطر

 ! طاها -
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دارم  ستدو خیلیرو  بو ینا من:  گفتو  فتر جلو.  خندید اصد با طاها

 بهرودا...  گشنگیاز  دمکر ضعف؟  خانم کجاست من مشا... 

 ؟ نبیداخو ووسکیکا و

 . دکر نگاهش هخیر بیتا

 بچه همیشه تو...  گم میرو  نهامو بچهآره  -؟!  ووسکیکا؟!  بهرودا -

 تنها من با ايخو می پس...  نشیطواي  ؛بونیاخو میرو زود  ها

 آره ؟ باشی

 . شد محو طاها رتصواز روي  لبخند.  شد هخیر تشرصو به فقط بیتا

 . بیتا:  نداخورا  نامشو  مدآ سمتش به مقد نیم

 . فتر شپزخانهآ سمت به.  چرخیدو  شتدابر عقب به مقد نیم بیتا

*** 

 . دکر خمزد و ا طاها ستروي د قاشق پشت با بیتا

 . گُشنگیاز  دمرم؟  هشد چی؟  چیه:  گفت طاها

 شتیمدا هم با ارقر یه ما:  گفتو  دکردراز  طاها سمت بهرا  ستشد بیتا

. 
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 . مونه نمی دشیا ارقر که گُشنه شیکم؟  ارقر ومکد؟!  ارقر -

 . دکر خما طاهاو از  شد بلند جا از

 زد ستشد پشت به قاشق با رهبادو

 بیتا که داردبررا  کفگیر ستاخو می

 . شد هخیر فتنشر به بیتا.  شد رجخا شپزخانهآ

*** 

ري  میداري :  گفتداد و  تکیه شپزخانهدر آ بچورچا بهرا  یشزوبا بیتا

 ؟

 . چرخید سمتش به خما باو  شتدابررا  کیفش طاها

 ؟ رمبخو کتک باید دهسا مشا یه ردنخو ايبر اچر:  گفت

 حقته ها یناز ا بیشتر ايبخورو  ستشرا:  گفتو  فتر باال بیتا لب گوشه

. 

 . ماند هخیر چشمانش بهو  شد خم.  مدآ جلو خما با طاها

 ؟ قعاوا -

 . ماند هخیر تشرصو به فقط بیتا
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و روي  شد شپزخانه. وارد آ يشد ريجو یه...  هشد يچیز یه وزمرا -

 ونبیراي را  هشد پیچ دوکا بسته.  دکر زبارا  کیفش.  نشست صندلی

 میزآورد و روي 

 . شتاگذ

 . بانو شما هدیه ینما -

 زد . ستشروي د به طاها ماا دکردراز  سمتش بهرا  ستشد بیتا

 . گرفتدردم :  گفت خما با

 بعد مشااول  ه،بگیردرد  تا... زدم  دمنکر که ازشنو:  گفت هخند با طاها

 . دوکا

*** 

 ؟ نیستزود  مشا ايبر:  گفتو  ختاندا ساعت به نگاهی نیم بیتا

 حسابیو  ستدر رنها من ستشرا:  گفتو  بست شسر پشتدر را  طاها

 . مشا به برسه چه ردمنخو هم

 . دیستاا مقابلش سینه به ستد بیتا
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 نهیجا يجا یه بریم ارهقر...  نکن نگاهم ريطواون :  گفت لبخند با طاها

 . شو دهماآ وبر ،نگیزا

 . دکر پشتاو  بهو  چرخید تاخیر با بیتا

 دارم . رکا -

 . شو دهماآ وبر...  اريند -

 ... . که گفتم -

 نبالشد بهداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا.  فتر تاقشا سمت به طاها

 . فتر

 ؟ کنی می رچیکاداري  معلومه:  گفت

... .  شبپو تسپرا چیز یه:  گفتو  دکر زبارا  هایش سلبا کمد طاها

 تا ممکنه بریم نالا گهداد : ا مهو ادا ختانداش ا مچی ساعت به نگاهش

 مشا ونبیر...  یمدبرگردوازده  زدهیا

 تفکررو از  دمکر دهماآ اتبر کهاي  هدیه گرفتن فکر باید پس یمرخو می

 . کن ونبیر

 - خیلی! ... 
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 . شو دهماآ وبد حاال...  خیلی ستهدر بله -

*** 

 تباها باید اچر فهمم نمی صالا:  گفتو  شد هخیر ونبیر به هپنجراز  بیتا

 . مبیا

 . کن غرغر کم پس يمداو که حاال:  گفت لبخند با طاها

 داد . ونبیررا  نفسش اصد با بیتا

 ؟ یمر می یمدار کجا -

 . لشما -

 - چی!؟ 

 . دبو سچالو دهجا قیقاد رممنظو:  گفتو  دکر شنرا رو پخش طاها

 . دبرگر نالا همین -

 ینو از ا باشیآروم  کن سعی پس کنم نمی ريکا چنین که نیدو می -

 . يببر تلذ ساعته چند سفر

 کنم رچیکا بگید من به شما دمبو منتظر فقط...  چشم:  گفت خما با بیتا

 دار . نگهرو  ماشین... 
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 . دشگر يمداو کن فکر:  گفتو  دکر خما طاها

 دار . نگهرو  ماشین گفتم...  کنم فکر ريطو ینا تونم نمی -

 - نه؟  کنی صبر تونی نمی ساعت چند -

 . مترخو نمی -

رو  من بیا کنم می هشاخو...  نه:  گفتزد و  یشزوبا به مشت با بیتا

 . ربخو

 برسیم اهو نشد یکرتااز  قبل تا امخو می:  گفت.  خندید اصد با طاها

 ساعت چند فقط نشی نپشیمودم  می لقو...  بانو...  بیتا... 

 . کن ريصبو

 - بیتا؟ ...  امنخو گها -

 . دمبرگر امخو می -

 . بزنمدور  تونم نمی -

 . شم می دهپیادار  نگه پس -

 -؟ آره  نتوباا سطو -

 ؟ باشم دنامر رهخو می من به:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با طاها
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 آره .:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 . نیدو می بخو خیلی هم دتخو...  نیستم:  گفت لبخند با طاها

 . کنی می رچیکاداري  نمدو می...  دينامر نمدو می من -

 . نگو هیچی پس نیدو می گهداد : ا مهادا لبخند نهما با طاها

*** 

 ؟ بشی دهپیا ايخو نمی:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلدر ا طاها

 . نددابرگر مخالف سمت بهرا  شسر خما با بیتا

...  دينز فحر هم کلمه یه حتی کهراه  متماداد :  مهو ادا شد خم طاها

 ؟ ديکر قهر ريطو ینا هم حاال

...  کنه می وبغر بفتاآ یگهد ساعت نیم -.  دبو دهکر تسکو فقط بیتا

 ايبر عصابیا قعاوا یگهد بیتا...  یمرخو می یکیرتا به برگشتن قتو

روي  رنقدا پس يیا می شخراول و آ که تو ه،نموند امبر کشی منت

 . شو دهپیا...  ونرراه  من شتهاند بعصاا

 . کشیدو  گرفترا  یشزوبا

 . نمز میداد  گرنهو کن لمو -
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 هر جهنم به:  گفت خما با طاها.  دکر هارا ر یشزوبا طاها.  دیستاا بیتا

 دتخوو  نیدو می دتخورم،  میدارم  که من بکنداري  ستدو ريکا

 رنقداو ینجاا م،موند نمی دهجا رکنا خیلی دمبو تو يجا گها من لی... و

 چند کنم فکر...  نیست منا سهر می نظر به که

 . باشه بهتر نموند ینجاا تنهااز  من با نمداو رکنا قیقهد

 . شد جنگلو وارد  دکر پشت بیتا به

*** 

 می رانبا نم نم.  شتدا می بر مگا طاها سر پشت فاصله مگا چند با بیتا

 . مدآ

 ؟ نیست دتسر:  گفت ددبرگر نکهآ بی طاها

 . دکر خما بیتا

 . قخالا بد -

 داد . تکیه ختیدر به بیتا.  چرخید سمتش بهو  دیستاا طاها

 ؟ یمر می یمدار کجا:  گفت

 . دمبو گفته بهت تر قبل خیلی ديکر نمی شلوغش رنقدا گها -
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 همداو نهیجا کلی با:  گفتو  شتدابر جلو به مگا چند طاها.  بگو حاال -

 لیو مبد ننشو بهترو  ختدر ینا تا غتاسر دمبو

 . ديکر بشاخر دتخو

 . شد هخیر مقابلش رقطو ختدر به بیتا

 -؟ آره  همین -

 یه بخاطر...  طاها ريبیکا خیلی:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 لنباد ینجاا تازور  بهرو  من ختدر

 . يکشید دتخو

 به...  ونر:  گفت طاها.  دمگر می بردارم  منداد :  مهو ادا دیستاا فصا

 مطمئنمو  شه می یکرتاداره  اهو...  سیدیمر یرد شما يها دنکر زنا لطف

 راه تونی نمی

 خیلی کن حتاسترا قیقهد چندو  بشین...  کنی اپید تنهایی بهرو  برگشت

 . کشه نمی لطو

 همین قبل لسا چند:  گفتزد و  ختدور در به کاملدور  یک طاها*** 

 محلی بهو  شد ابخر ماشینم ها یکیدنز

 ... . دکر بوکسر نستاشورو تارو  ماشینم...  دکر کمکم مداو
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 . شد هخیر ختدر به قتد با بیتا

رو آورد  منو ... اون  مشد شناآ ديمر پیر یه با نجاداد : او مهادا طاها

 . ینجاا

 . نشست سنگیروي  طاها

 نشستی تو که جایی منو  دبو نشسته ینجاا دمر پیراون  قبل لسا چند -

. 

 ؟ ینجاا مدیناو چی ايبر:  گفتو  شد جابجا بیتا

 قدیمی ختدر ینا:  گفت کند اجد خترا از در نگاهش نکهآ بی طاها

 . جنگله ینا ختدر ترین

 . شد هکشید ختدر سمت به نگاهش رهباو دو فتر باال بیتا يهاوبرا

 ؟! قعاوا -

 . حتماالا:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها

 شه می ريچطوداره  دجوو جنگل ینا يتو ختدر همه ینا...  لیو -

 ؟ هتر قدیمی ختدر ومکد گفت

 ؟ مهمه -



 

177 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 با طاها.  کنم نمی فکر:  گفت تاخیر باو  شد هخیر طاهارخ  نیم به بیتا

 چند ايبر هشد حتی میا می ینجاا خیلی:  گفتو  شد بلند جااز  بشتا

 مدیماو که ربا ینا...  ماا قیقهد

 . مبیا نتونستم خوشگله چشم مخانو یه بخاطر لشما

 سمت بهو  شد بلند بیتا.  شتاگذ ختي در تنهرا روي  ستشد طاها

 . فتر ختدر

 ختدر ینداره ا دقتصاا ايکترد که قاییآ یه ايبر...  خوشگله خیلی -

 . مانتیکهر ديیاز

 خما با بیتا.  گرفترا  بیتا ستد مچو  فتر جلو.  خندید اصد با طاها

 مچ رهبادو طاها ماا کشید عقبرا  ستشد

 . دکر اههمر دخو باو او را  گرفت نگشتانشا نمیارا  ستشد

 . کن لمسش:  گفت

 ؟ چی -

 ختدر تنهرا روي  بیتا ستد کف طاها.  شدند متوقف ختدر رکنا

 . بیتا سترا روي د دشخو ستشو د شتاگذ

 . شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسرو  گرفت ارقر بیتا سر پشت
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 ؟ کنی می حسش -

 رو ؟ چی:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

 بی ینو ا تموها

 يبو ،تو عطر

 يبو ،ها ختدر

 ینا

 ..يبو

 رو چیز همه

 : گفت و

 کشید

 عمیقی نفس

 طاها

 . من به یتدعتماا

*** 

 ؟ بریم:  گفتو  ختاندا بیتا يها شانهرا روي  کتش



 

179 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . قیقهد چند فقط:  گفتو  دکر اجد خترا از در نگاهش بیتا

 ؟ که ترسی نمی...  شه می یکرتاداره  اهو -

 ،شد

 می هکشید ختدر تنه

 روي

 میآرا به نگشتانشا که

 حالیداد و در  نتکا

 منفی عالمت بهرا  شسر

 بیتا

 . شد متوقف طاها مقابل بعدو  کاملدور  یک ن،چرخید به دکر وعشر

 ؟ کنی نمی هنگا مچشما تو یگهد که دمکر رکا چی؟  هشد چی -

 . هیچی -

 با بیتا؟  نشم تها کنایه متوجه کهام  دهسا رنقدا کنی می فکر قعاًوا -

اش  رهشاا نگشتا.  طاها نچشما بهو زل زد  گرفت باالرا  شسر لبخند

 مقدو  شتاگذ طاها سینهرا روي 
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 . شتدابر سمتش به يیگرد

 . ستا دهلعاا قفو ینجاا -

 یکرتا کامل اهو قتیو یگهد قیقهد چند:  گفتو  دکر کجرا  شسر طاها

 کنی اپیدرو  برگشتراه  نتونستیو  شد

 می موقعاون  تسر یختندر گرسنه حتمساو  رماو  فیلو  شیر کلی و

 بیتا يها لباز روي  لبخند.  ستا دهلعاا قفو ازهندا چه تا ینجاا فهمی

روي  تا سینهاش را از روي  رهشاا نگشتا کوتاهی مکث با.  شد جمع

 طاها دنگر

 . کشید

 . ربخو منو بیا فیله نمز میداد  قتاون و منم -

 طاها هچهر به تنها لبخند بی بیتا.  نخندید به دکر وعشر اصد با طاها

 . دبو هشد هخیر

 پس تتربخو فیله اچر:  گفتو  دکر حلقه بیتا کمردور  بهرا  ستشد طاها

 ام ؟ رهکا چی ینجاا من

 ام . خسته...  بریم:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

*** 
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 . شد هخیر افطرا بهو  دیستاا بیتا

 ترزود باید...  کنی حتاسترا تونی می سیدیمر قتیو:  گفت خما با طاها

 . دهجا لب یمدبرگر

 ؟ نشدیم گم که ما -

 - نه.  دفتاراه ا بهو  گرفترا  بیتا ستد مچ طاها

 ؟ سیمر نمی اچر پس -

 . دکر می شنرا رو نهشارا يجلو موبایل رنو با طاها

 نرسیدیم زهنو همین خاطر به شدیم فمنحر نمسیرمواز  ارمقد یه:  گفت

اون  ردمودر :  گفتو  شتاگذ طاها زويباآزادش را روي  ستشد بیتا. 

 ستهدر یگهد ديکر می شوخی که ناوحیو

 ؟

 زد . لبخند طاها

راه رو  ريطو چه...  دیا نمی هم ماشین ايصد حتی ینجاداد : ا مهادا بیتا

 ؟ کنی می اپید

 هم شیر
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و  جک یناز ا کلیداره و  ازگر ینجاا نمدو می که جایی تا:  گفت طاها

 شاید...  کوچولو يهارنووجو

 . باشه شتهدا

 ؟ قعاًوا -

 که مینجاا من قتیو تا...  لیو دمکر شوخی:  گفت کوتاهی مکث با طاها

 دکر حمله نبهمو شیر گها بترسی نباید

 یگهد شد سیر قتی... و رهبخورو  مناول  تا جلو ازمند میرو  دمخو من

 شه می:  گفتزد و  طاها زويبا به میآرا مشت بیتا.  تو اغسر دیا نمی

 خیلی ینجا؟ ا برسیم هموند خیلی؟  اريبذ مسر به سر کم

 . یکهرتا

 . شدیم گم:  گفتو  ختاندا افطرا به نگاهی د،یستاا طاها

 ؟ چی -

 . يشنو میرو  ها ماشین ايصد:  گفتو  خندید طاها

 . دنامر بدجنسِ -

*** 
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 . دبو اپید ها ختدر يالبالاز  دهجادر  حاضر يها تومبیلا اغچر رنو

 ؟ دیا می دتیارو  مامانت تو:  گفت طاها

 . بخو خیلی لبتها -

 گفت خما با بیتا؟  دکر بنتخارو ا من يمینو خاله تبابا اچر تنظر به -

 عموضو...  یمزد فحر هم با شما يمینو خاله ردمودر  خیلی قبالً ما: 

 فحر ايبر یهارتکر خیلی

 . زدن

 . شدند دهجا وارد

 ؟ کو ماشین -

 پیچاز اون  قبل...  هباالتر ارمقد یه:  گفتو  ختاندا افطرا به نگاهی طاها

. 

 دکرازدواج  مینو خاله که دمبو بچه خیلی من:  گفت طاها.  نددفتاراه ا به

و  یمدکر شیطنت سیشوعر يتو ها بچه با رقد چه که مهدیا بخو... 

 سیوعر ترین قشنگ منظر به موقعاون ...  کیا با خصوصاً ،ندیمزوسو تیشآ

 حاال تا که دبو
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 رم،میا خاطر به همرو  گرفت قطال بعد لسا چند قتی... و دمبو هیدد

 . کشید ابعذ خیلی ،شد شکسته خیلی

 ؟ کنه تغییر چی ارهقر ها فحر ینا با -

 . کنم میو درد و دل  نمز می فحر تباهادارم  فقط...  هیچی -

؟!  عموضو ینا ردمودر  نم؟! او نیز می فحر:  گفت خما باو  دیستاا بیتا

 داري ... . شما نخیر

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسشو  دکر تسکو

 می صالً... ا نبز فحر یگهد چیز یه ردمودر  بیا -... .  که يچیز بیتا -

 هم بااي  بطهرا چهو  دهبو کی هلیا که ینا ردمودر  تونی

 ؟ رهطو چه ،کنیدرد و دل  مباها شتیددا

 . ارهند بطیر تو به عموضواون :  گفتو  فتر همدر  طاها يها خما

 ؟ نیستیم ستدو مگه:  گفتو  فتر باال بیتا لب گوشه

 ردمودر  من که نیست ارقر؟  فتهر دتیا یما دهسا ستدو تادو  فقط ما -

 ... . فحر تباها کنم می فکر چی هر
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رو  من اريند حق هم تو پس:  گفتو  شتدابر عقب به قدمی خما با بیتا

 ... . که يپسر هیچ ردمودر 

 . دکر خما.  کشید دخو سمت بهو  گرفترا  بیتا زويبا طاها

 تعیین زمرو  حد من ايبر ديبیخو پسدارم  حق چیز همه ردمودر  من -

 . نکن

 کن تمومش...  بیتا کنی می زيبا من بعصاا باداري  -... .  اخو نمی -

 دم می ريطو چهرو  بعدیت فحر ابجو نمدو نمی گرنهو

 . فتر تومبیلا سمت به تند هایی مگا بازد و  پسرا  طاها ستد بیتا

 . دنامر ربیشعوزد :  داد

 ینا حق حاال منظر بهو  کشید ابعذ خیلی مینو خاله:  گفت طاها*** 

 شتهدا غدغهد بیآروم و  ندگیز یه کهرو داره 

 . باشه

 یه مینو خاله گم نمیداد :  مهادا طاها.  دکر می هنگا هخیر ونبیر به بیتا

 ستشدو گم نمی ،خالقها شخوو  نمهربو خیلی یا نقصهو  عیب بیزن 
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:  گفت بلندو  نددابرگررا  یشرو بیتا... .  بگم امخو می فقط شبا شتهدا

 ،نباشم نندگیشوز حمامز بگی ايخو می؟  چی بگی ايخو می فقط

 ستهدر

 ؟

 ندرو دار خوشحالی لیاقت هااون  که ینها رممنظو دمنز حرفی چنین من -

. 

 ؟ منم خوشبختیه ینا مانع که کسی حتماً پس -

زد  ییاصدو  سر پر خندزپو بیتا.  باشنددي آروم  نمی زهجاا لیو...  نه -

رو  دشخو که کسی ،نکن هشتبا؟! ا من...  طاها کن تمومش:  گفتو 

 بهمرو  ما ندگیز مشآرا که کسی د،بو توي  خاله ما ندگیز يتو ختاندا

 مشآرا خلم مشد من حاال دبو مینو یختر

 ؟ عالی بجناي  خاله

 . دکر یتاهد دهجا رکنا بهرا  تومبیلا طاها

 ... . ادهخونواز  بخشی منم خاله حاال -

 . نیستداد زد :  بیتا

 . ننزداد  -
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 يجلو ايخو می ريطو چه نموبد امخو می نمز میدارم و داد  ستدو -

 تا:  گفتو  ختاندراه ا بهرا  تومبیلا رهبادو خما با طاها؟  يبگیررو  من

 کنی می ردبرخو مسائل با منطق بی رقد ینا که قتیو

 رچقد هر ،بکنداري  ستدو ريکا هر...  یها همسخر رکا تباهازدن  فحر

 . نبزداد  ادخو می هم

 . دکر دیاز نتهاا تارا  پخش ايصد

*** 

 . گرفت ارقردر  مقابل سینه به ستد بیتا

 وزیراز د زهنو یعنی ینا:  گفت لبخند باو  مدآ باالرا  پله خرینآ طاها

 ؟ ستهدر ،هستی عصبانی

 ؟ ینجاا يمداو شتیاند مشا زبا -

 . گشنمه رچقد؟  ديکر ستدر امبر چی مشا مشبآره ... ا -

 ینا يمداو ییرو چه با قعاًوا وزتیرد يها فحراون  با:  گفت خما با بیتا

 ؟ ايخو می مشاو  جا

 ... یه
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 م... ا ديکر ستدر چی بزنم سحد اربذ

 ... دمیا

 بویی عجب

 : گفتو  گذشت رشکنااز  لبخند با طاها

؟ واي  ديکر ستدر نبامجو کشکداره و ...  کشک يتو که يچیز

 . عاشقشم

 رنقدا...  یگهد کنونه شتیآ مشا:  گفتو  بستدر را  طاها.  مهدخو مشا -

 عشقرو  اتغذو  دتخو که بریم بیا...  بانو شنبا تلخ

 . ستا

 . سیا مغال تبابا شپزِآ -

 . خندید اصد با طاها

 تا صبحرم از  می ضعفدارم  که کنیم شتیآ بیا...  نوکرمونه سماون ا -

 . ردمنخو هیچی حاال

 بهاي  لحظه طاها.  دکردراز  طاها فطر بهرا  ستشد کف تاخیر با بیتا

 . خندید اصد با بعدو  شد هخیراو  ستد
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 هشد پیچ دوکااي  هدیه کیفش خلو از دا نشست مبل ترین یکدنز روي

 . کشید ونبیررا 

 ؟ خوبه ن،کنو شتیآ دويکا ینما...  بانو بفرما -

 شتیآ تباها که ینا:  گفتو  شتدابر مقابلشرا از  اغذ فظر بیتا*** 

 دوکا یه بهم هبر دمیا که شه نمی لیلد دمکر

 نیازکاتو يها نقاشی بکتااون  پس -.  هبدرو  دومکا... اول  ريبدهکا

 چی يپرید می پایینو  باال شتیدا ساعت نیم قشدادم و از ذو بهت که

 گها...  ستاجد حسابش کهاون :  گفت لب بر کمرنگی لبخند با بیتا؟  دبو

 خوشمازش  که ديبو گرفته یگهد چیز یه

...  قاآ ديکر می کشی منت شتیدا زهنو شتماند ستشو دو یومد نمی

 داره . هدیه یه مشا هر گفتی دتخو

 پس ختو اون در سچالو دهجا:  گفتو  شد خم میزروي  لبخند با طاها

 ؟ دبو چی

 . ماند هخیراش  هچهر به بیتا

 متدبر که شتیارزش دا امبر خیلی...  دبو صخا خیلی نمکا به نجااو -

 . نجااو



 

190 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . شتدا قفراون  -

 حالیدر .  شتاگذ میزو روي  گرفت بیتا سترا از د فظر.  شد بلند طاها

 کسی لیناو تو:  گفت دبو دشخو ببشقادر  اغذ نکشید لمشغو که

 ختاون در ردمودر  که هستی

 . متدبر دمخو باو  دمکر لطف حتیزدم و  فحر شباها

 مقابلرا  نمجادبا کشک فظرو  شتاگذ بیتا مقابلرا  دشخو ببشقا

 . دشخو

 یه خُبو ...  نجااو فتمر که دبو ريبا میندو وزیرد ل،شما سفراز  بعد -

 . ديبو باعثش تو ییراجو

 مقابلش فظر به طاها؟  اچر:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  نجشآر بیتا

 یه يمداو که حاالو  دنبو کسی تواز  قبل نچو؟!  اچر:  گفتو  شد هخیر

 تغییر چیزهایی

 . دهکر

 ؟ خوبه ینا -

 . ستا هکنند اننگر لیآره و -

 داره ؟ هلیا عموضو به بطیر ینا -
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 کنم ابخررو  شبت امخو می بگو:  گفتو  شد هخیراو  به خما با طاها

 دي . می کشش رنقدا اچر

*** 

 زد . لبخندو  ختاندا رهشما به نگاهی.  شتدابر میزرا از روي  تلفن بیتا

 دارم . ستتدو خیلی...  دبو هشد تنگ اتبر لم... د مسال -

 . دیستاا بیتا مقابل سینه به ستو د مدآ ونبیر شپزخانهاز آ طاها

 شما...  شد متمو شامم نالا همین:  گفتو  دکر نگاهش لبخند با بیتا

 ؟ چی؟ ...  رديخو مشا

 ؟ کیه:  گفت هستهآ طاها

 همین منم...  نمجادبا کشک:  گفتآورد و  ونبیررا  بانشز لبخند با بیتا

 . رطو

 . شد هخیر طاها خالی يجا به بعدو  خندید بلند ايصد با

 ؟ رهگذ می شخو...  ترسم نمی نه:  گفتو  ختاندا شپزخانهآ به نگاهی

 کاناپهو روي  دکر بغلاو را  پشتاز  طاها.  کشید جیغ.  دنبو نجاآ طاها

 ... نشست
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 ..ظبمامو بیشتر ،چشم

 مینز ردمخو می شتمدا د،نبو يچیز: 

 گفتو  دکر هنگااو  به

 لبخندو  خما با

 بیتا

 دبو گرفته ستما کیازاده اش  هراخو قبل ساعت چند بگو مینو به ستیرا

 . بپرسهرو  حالش ستاخو می

و  دکر حلقهدور او  بهرا  ستانشد طاها.  دبو نشسته طاها يپارو  بیتا

 داد . تکیهاش  شانه بهرا  شسر

 دارم . ستدو شبا دتخو ظبامو...  دیاز خیلی -

 . گرفت محکماو را  طاها که دشو بلند ستاخو می.  دکر قطعرا  گوشی

 ؟ نهز می تند رنقدا اچر...  مبشنورو  قلبت ايصد تونم می:  گفت طاها

 ستد بهم دیا نمی خوشم...  کن لمو:  گفتو  شتاگذ میزرا رو  تلفن بیتا

 . بزنی

 . يبد ابجو لماسو تا چند به که ینا مگه کنم نمی لتو -
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 . کن لماول و:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 زده ؟ نگز کیا نگفتی من به اچر -

 تو به که باشه مهم رنقدا دمکر نمی فکر ،مداو دمیا نالا همین نچو -

 . بگم يچیز

 نگز کیا قتو هر بعد به یناز ا پس...  مهمه هم خیلی ،مهمه:  گفت طاها

 نگز خیلی کیا...  هبد خبر من بهزد 

 ؟ ینجاا نهز می

 ... . لیو خیلی نه -

 ؟ رقد چه یعنی خیلی نه ینا قیقاًد -

 . ربا سه یادو  هفتهدر :  گفت مکث با بیتا

 اريند حق...  باشم شتهدا مفصل نگفتما یه شباها ردمو یندر ا باید -

 ؟ شد ممفهو بزنی فحر خیلی شباها

 . شد هخیراش  هچهر بهو  چرخید کمی بیتا

 ؟ دبو رستود یه ینا -

 . دبو هشاخو یه فقط ینا -
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 مالاسو به قتیو:  گفت.  نشاند دخو رکناو او را  شد جابجا کمی طاها

 توو  کیه مپرسید من...  يیزر می بهمرو  عصبانم قعاًدي وا نمی ابجو

 نبوز من به

 ؟ اچر دي،کر درازي

 ..مریضی همین خاطر به

 هستم

 ديحا

 خیلی ريبیما یه رچاد من

 ؟! دمبو نگفته بهت: 

 گفت لبخند با

 بیتا

 تشد عموضو ینا تو ردمودر  خصوصا ،کنم یترو اذ بقیهدارم  ستدو

 و ... . کنه می اپید

 ام . مریضی همین رچاد منم نچو کنم می کتدر تفاقاا -

 . دبر جلورا  شسرو  شد هخیر چشمانش به
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 . بترسی باید که نکن شکداد : و  مهادا

 سریع حرکت یک باو  شد تر یکدنز هخند با طاها.  فتر باال بیتا يهاوبرا

 . گرفت زگارا  یشزوبا

-*** 

 ؟ بیتا -

 . بله...  مهو:  گفت کند اجد نتلویزیو صفحهرا از  نگاهش نکهآ بی بیتا

 - بله؟  بیتا -

 . بیتا -

 . بله:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با بیتا

 . بیتا -

 ؟ هشد چی:  گفت لبخند با بیتا

 . کشیدو  گرفترا  یشزوبا طاها

از اون  که من...  کن هنگا بهم فعهد یه بله بگی هی ینکها ضعو خُب -

 . مبهتر فیلم

 . چشمانش به شد هخیرو  چرخید سمتش به بیتا
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 . بفرما:  گفت

 . دکر شخامورا  نتلویزیوو  شتدابررا  لکنتر میزاز روي  طاها

 ؟ ديکر خاموشش اچر...  دمکر می هنگا شتمدا بُخ ... ا -

 خما بیتا.  ختاندا ريکنا مبلرا روي  لکنتر طاها.  دکررا دراز  ستشد

 . دکر

 متما نمز می فحر تباهادارم  قتیو ،کنم می اتصد قتیو:  گفت طاها

 ... باشه من با باید ستاحوو  شهو

 قتو یه...  خدمتیمدر  باشهاي  یگهد مرا:  گفت خما با بیتا؟  شد ممفهو

 حترانا من قتاون و ،نکشی خجالت یا نکنی رفتعا

 . رمخو می غصهو  شم می

 . خندید طاها

 . بیتا -

 . ضمر:  گفت کوتاهی مکث با بیتا

 . خندید تر بلند طاها

 . طاها کنی می یتداري اذ -
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 . شی می همز با ريخو می صحر قتیو...  فقط...  نه -

 . شد بلند جاداد و از  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

*** 

در  يچیز یه:  گفتداد و  تکیه شپزخانهدر آ بچورچا بهرا  یشزوبا طاها

 ... بشناسمت بیشتر که بگو دتخو ردمو

 . نهوند ردشمودر  هم کسی هر که صخا چیز یه

 ؟ کنم ريکا چنین باید اچر -

 . فتر قابلمه اغسر بهو  شتاگذ میزرا روي  ها ببشقا بیتا

 . توئه نوبت حاال...  صخا يجا یه دمبررو  تو من -

 . چرخید سمتش به لبخند با بیتا

 ما...  قاآ بشه که نشد:  گفتو  طاها نچشما بهزل زد  سینه به ستد -

 . شتیمدا اريقر یه هم با

 فتر می سمتش به هکوتاآرام و  هایی مگا با که حالیدر  -؟  اريقر چه -

 رو صخا نمکاو اون  ختاون در عموضو:  گفت
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 حاال...  يبد بهم دبو ارقر مشا ايبر که ییدوکااون  بحسا به شتیاگذ

 . کنی می دهستفاا خیلیداري ازش 

 . دیستاا طاها قدمی نیم فاصلهدر  -

 . باشه -

 بهت ضعودر  منمو  صخا يجا یه يبر میرو  من تو -؟  باشه چی -

 بوسه یه مثل تر صخا چیز یه با تنظر نه...  دوکا یه

 . بوسه یهو  صخا يجا یه؟  رهطو چه

 . لیاقت بی:  گفتو  کوبید طاها سینه قفسه به محکمی مشت بیتا

 . کشید دخو سمت بهو  گرفترا  بیتا ستد مچ.  خندید طاها

 بیتا؟  ايخو می چی عوضشدر ...  شتمذا می تسر به سر شتمدا:  گفت

 نمی کس هیچ که بگی يچیز یه دتخواز  تونی می مثال:  گفت مکث با

 اون ردمودر  تونیم می...  نهدو

 ؟ رهطو چه...  حساسیروش  اچر بگی بهمو  بزنیم فحر چیز

 چی یعنی قیقاد چیزاون  ین؟! ا چیزاون :  گفت فتهر باال ییوبرا با طاها

 ؟
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 ... . ـش می عصبانی سمشا نشنیداز  که کسیاون  -

 . شتدابر عقب به قدمیو  دکر هارا ر بیتا ستد مچ.  دکر خما طاها

 . کنی مرغی چیزآدم رو  بعصاا يبلد بخو -

 . شد رجخا شپزخانهو از آ چرخید

*** 

 ؟ يبیازود  تونی می ظهراز  بعد...  ستا شنبه پنج دافر -

 کند اجد مقابلش يپلو باقالی ببشقارا از  نگاهش نکهآ بی خما با طاها

 ؟ چی ايبر:  گفت

  

 در يچیز

 مینو مطمئناً که

 ..جایی

 صخا

 يجا یه

 ببرمت امخو می
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 : گفتو  شد خم سمتش به

 کمی

 بیتا

 فحر تباها ردشمودر  تا فهمه نمی هم قتو هیچو  نهدو نمی ردشمو

 . بزنه

 آورد . باالرا  نگاهش طاها

 ؟ کجا -

 زد . لبخند فقط بیتا

 چی تونی نمی که نیدو می عوضشو در :  گفتو  نشست فصا طاها

 ؟ ايبخو

 ... می

 لیو ختدر اون

 پیش سچالو دهجا

 يببر رهبارو دو من

 تونی
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 نمی پس

 نیست لقبو اريتکر

 يجاها -

 . یگهد صخا يجا یه يببررو  من تونی

 زد . لبخند طاها

 . ببرمت ربخورو  شامت...  باشه -

 ؟! نالا -

*** 

 ؟ یمر می کجا -

 . من خونه -

 ؟ تو خونه میا می من ديکر فکر که شد چیو :  گفت خما با بیتا

 ؟ يبیا ايخو نمی اچر توو :  گفتو  چرخید سمتش به طاها

 ؟! مبیا باید اچر -

 چی بهو  هستم

 میآد رطو چه
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 ..ینکها

 بشناسی بهتررو  من

 تونی

 می نجااو

 : گفتو  فتر سمتش به

 طاها

 ؟ يبیا ايخو نمی اچردارم ...  عالقه

 خونه مبیا باید اچر ینها من السو:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 ؟ پسر یه ديمجر

 . خندید بلند ايصد با طاها

 ؟ کجائیم ما نالا:  گفت

را از  لشا میآرا به طاها.  ما خونه:  گفتو  ختاندا افطرا به نگاهی بیتا

 لحظه ینا يتوو  نالا قیقاًو د:  گفتو  کشید ونبیر بیتا ننگشتاا نمیا

 و شما خونه

 ؟ کنه می هم با تیوتفا چه من خونه
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 گفتو  ختاندا بیتا سررا روي  لشا.  نددار قفر هم با شچیزها خیلی -

 می فکر چی به که مشخصه کامالً پسر یه ديمجر خونه گی می قتی: و

 میرو  تو

 باید حتما شتمدا

 غرضیو  قصد من گها قتو اون

 ،یمدبو تنها ها ساعت هم با جا

 ..ینا ما

 کنی

 ؟ کنم ريکا تونستم نمی ینجاا یعنی؟  دمخو خونه مکشید

 ... . هم با ما شه نمی که دبو ینا رممنظو -

 . دکر مرتب بیتا سررا روي  لشا طاها

 ... . فکر ونبدو  دبودار  هخند قعاًوا حرفت -

 نیستماي  لهآدم د منداد :  مهو ادا بیتا نچشما به شد هخیر.  شد خم

 که دبو امبر خوبی خیلی يها فرصت دمبو گها که
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 دمکر خطا پااز  ستد قتو هیچ ماا کنم دهستفاا نشواز تونستم می

 میرو  من قتی؟ و دبو چی یالو ونبیر لشما:  گفت خما با بیتا؟  ستهدر

 نمی بحسا به دنکر خطا پااز  ستد يبوسید

 ؟ مداو

 دبو يبند طشر یهاون ...  گی می سترا -.  شتدا قفر موضوعشاون  -

 من که باشی نبسته طشر مسر هم ربا ینا ممعلو کجااز  صالًا...  که

 و ... ؟ بکشونی خونت به رو

 . شتاگذ بیتا نهاد يجلورا  ستشد طاها

*** 

 هخیر افطرا به قتد با.  شداز او وارد  قبل بیتاو  فتر رکنادر  مقابل از

 . شد

 ؟ کنی می ندگیز ینجاا قعاًوا تو -

 ؟ چیه ادشیرآره ... ا -

 . ديمجر خونه یه لها تا رهکا قتاا یه شبیه بیشتر ینجاا خُب -
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. دو  دمیا بحسا به رمکا فترد ینجاا ییراجو یه:  گفتو  بستدر را  طاها

و  بکتااز  هشد پر رگبزاي  کتابخانه ر،کا میز یک ،حتیرا مبل ست نیم

 میز سمت به بیتا.  پوشهو  نکنزو

 . شتدابررا  میزروي  يها برگهاز  یکیو  فتر

 . شتمات دا خونه ردمواي در  یگهد هنیتذ یه همیشه من -

 ؟ چی مثال -

 . فتر شپزخانهآ سمت بهو  شتاگذ میزرا روي  برگه بیتا

 حتی...  ماا کثیف فظر عالمه یکو  سلبا کلی...  غشلو خونه یه:  گفت

 ! هتمییز همات  شپزخونهآ

 . مبد نشونترو  خونه بقیه امخو می بیا:  گفت طاها

 . فتندر خانهاز  يیگرد سمت به هم باو  گرفترا  یشزوبا

 خونه یه کنه می فکر نهوند کی هر خونه بقیه گی می همچین:  گفت بیتا

 . يبد نشونم ارهقررو  يمتر ازهردو 

. در  هکمتر متر ازهراز اون دو  ناقابل مترِ بیستو  نهصدو  ارهز فقط -

 ینجاا ردمورو در  تنظر امخو میداد :  مهو ادا دکر زبارا  ها قتااز ا یکی

 به من؟  کنی می فکر چی...  نموبد
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 . وپر قتاا گم می جا ینا

؟  کنی می شوخی:  گفتو  نددابرگررا  شسر فتهر باال هاییوبرا با بیتا

 واي ... .

 هر:  گفت هخند با.  چرخید دشخودور  بهو  شتاگذ خلدا به قدمی

 نونهز يها سلبا کلی با رممنظو...  لبتهرو داره ا قتاا ینآرزوي ا يخترد

 عالمه یکو  ستا

.  رگبز کمددو  ي،قد ینهآ یک م،چر حتیرا مبل یک.  کفشو  کیف

 يها سلبااز  دبو پردر،  ونبد يها کمداز آن  یکی خلدا

 . شتنددا ارقر ها کفش یگرد هشد يبند قفسه کمد خلو دا نهدامر

 . هستی مرتبی خیلیآدم  -

 همین خاطر به حساسم خیلی مها سلباروي  من...  هستم که لبتها -

 ... کنم می قبتامر نشواز بخو خیلی

 . ها واتکر هم ینجاا...  شتماگذرو  مکمربندها هم کشو ینا يتو

روي  بیتا هنگا.  يسپرو ا عطراز  دبو پر ینهآ یکدنز کوچک میز روي

 . ماند ثابت میزروي  يبطر

 ؟ ريخو می دیاز:  گفت
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 ؟ چی -

 . شتدابررا  يبطرو  فتر جلو

 . ستا هدیه یه:  گفت

 . ريخو می پس -

...  نمز نمی لب صالًا...  نه...  نوشیدنه ستشدر فعل:  گفت لبخند با طاها

 هم هقطر یک حتی ندگیمز کل يتو

 . ردمنخو

 بشهدار  خبر کسی نیست ارقر:  گفتو  شتاگذ جایش سررا  يبطر بیتا

 اچر:  گفتو  دیستاا رکنا طاها.  کنی مخفیرو  يچیز نیست زمال پس

 رکا ینا ايبر لیلید حتی؟  کنم مخفیرو  يچیز امبخو یا بگمدروغ  باید

 نمی

 . بینم

 . ردمخو من ماا:  گفتو  نددابرگررا  یشرو بیتا

 . فتر باال طاها يهاوبرا
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 همز چه نموبد ستماخو می فقط...  مهمونی یه يتو ربا یهداد :  مهادا بیتا

 ده . میاي 

 ؟ يفهمید -

 . فتدر ر سمت بهو  ختاندا باال شانه بیتا

 . دمیا خوشم تلخ يها همزاز  من...  مداو خوشماش  همزاز  -

 . دبو دهکر خم. ا دیستاا بچورچا نمیا مقابلش طاها

 -و  ؟

 ؟ چیو  -

 ؟ ايخو میرو  يبطراون  -

 . نه بگم باید ديکر تو که خمیاون ا با:  گفت لبخند با بیتا

 . کنی فکر حتی چیزها رطو ینا به اريند حق یعنی خما ینا -

 . گذشت رشکناو از  کشید یشزوباروي  ستید هخند با بیتا

 بیتا بیتااون  به ینا...  شی می هبامز ريخو می صحر قتیو هم تو -

 در . گفتنت

 زد . لبخندو او  دکر خما طاها
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*** 

 و ... . رهکا شکرو ذ فکر متما که تنهاست دمر یه خونه ینجاا -

 -و  ؟

 داري ؟ ستدو تو -

  

 دارم که لبتها

 : گفت دبو هشد

 هخیر بیتا يها لب به که

 حالیو در  دکر

 یکدنزاو  بهرا  شسر لبخند با طاها

 ده . می فرنگی تتو طعم قتیو خصوصاً

 که نیدو می...  شنبا بدجنس:  گفتو  کشید عقبرا  دخو خما با بیتا

 . دبو چی رممنظو

 دارم . که لبتها:  گفتو  برگشت قبل حالت به طاها

 . صمیمیش عنواز  نه -
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 ؟ فقیامو چایی یه با:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 . کنی می ارفرداري  -

 . خندید

 . ارمند رکا ینا ايبر لیلید -

 داري .:  گفت بیتا

 . شد رجخا قتاداد و از ا نتکا يسر طاها

*** 

و  شتاگذ جایش سررا  نیفودارم . آ رکا قیقهد چند باال بیا:  گفت بیتا

درون  بهو  دکر تن بهرا  نگشر هسیا بلند يپانچو.  فتر قتاا سمت به

 هخیر ینهآ

 . کشید ماتشو رژ  ها لبروي  میآرا بهاش را  رهشاا نگشتا.  شد

 . بیتا -

 کوچک ستید کیف شتندابر باو  ختاندا سررا روي  نگشر هسیا لشا

 - مسال.  شد رجخا قتااز ا تختروي 
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 شتاگذ طاها نستاد نمیارا  کیفش بیتااو .  يپا تا سر به شد هخیر طاها

 . فتر شپزخانهآ سمت بهو 

 اربذرو  میزروي  يها برگهاون ...  نکن نگاهم ريطواون :  گفت لبخند با

 . ببریمش نمودخو با باید ور،کا يتو

 . بیتا -

:  گفتداد و  ارقراي  کیسه خلرا دا میزروي  شکل مستطیل فظر بیتا

 ؟ چیه

 ؟ تستادو پیشري  می ريطو ینا همیشه تو -

 دهیستاا خما با شپزخانهدر ورودي آ بچورچا نمیا طاها.  چرخید بیتا

 . دبو

 ؟ ريطو چه -

 بپوشی سلبا ريطو ینا دمبو هندید:  گفتو  دکر رهشااو ا به ستد با طاها

. 

 . کنی یشآرا ريطو ینداد : و ا مهو ادا شتاگذ جلو قدمی

 داره ؟ شکالیا:  گفت سینه به ستد بیتا
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 . مدآ جلو هم زبا طاها

 . شکالهاز ا پر شپا تا سر -

 . فتر باال بیتا يهاوبرا

 ؟ چیه مشکل پس...  دیاز یشمآرا نه هکوتا ممانتو نه -

 . چشمی يتو ديیاز که ینها مشکل -

 . خندید بیتا

.  صخاو ...  صخا...  باشم ريطو ینا باید یمر می یمدار که جاییاون  -

 می شنرو نگر همیشه بپوشی سلبا ريطو ینا دمبو هندید حاال تا -

 ديکر می یشآرا کم خیلیو  يپوشید

 می نهویوآدم رو د تها چشم یشآرا ینو ا مشکی نگر ینا...  حاال لیو

 . کنه

 . شتدابر عقب به قدمی بیتاو  مدآ جلو یگرد قدمی طاها

 . شه می یرد:  گفتو  شتدابررا  کیسه

 نالدي ا می زهجاا که بستم طشر نیلو با من صالً... ا هچیز ببین -

 م،ببررو  طشر امخو می ،جلو بیا...  ببوسمت



 

213 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ؟ خوبه تو ايبراش  هجایز

 . خندیدداد و  نتکا يسر بیتا

 . اــــقآ باشید هبرند همیشه شما که نیست ارقر -

*** 

 طاها.  بوسیدرا  نحساا يها گونهو  شد بلند پایش يها پنجهروي  بیتا

 . دکر خما

 . يشد اپید کم...  جکورو يمداو شخو خیلی -

 . نخدمتتودر  هستم:  گفت لبخند با بیتا

 . شتدابر جلو به قدمی طاها

از  ستد ايخو نمی...  يمداو رکا سلبا با که بینم می:  گفت نحساا

 ؟ داريبر من يها يمشتر شتناگذ رسرکا

  

 همین خاطر به ارهند من

 يها شتناگذ رسرکا

 ینا به
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 بطیر

 هیچ جا

 ینا

 يظهرهااز  بعد

 شلوغی

 ینکها نه -

 . يشد شاکی

 . دکر نگاهش هخند با بیتا.  دکر فصارا  گلویش طاها

 باشه شکر کمیو  شیر با اــقآ ايبر...  هقهو تاداد : دو  مهادا نحساا به رو

 . لطفا

 . حتماً:  گفتو  ختاندا طاها يپا تا سر به نگاهی نحساا

 ینا کن صبر نحساا:  گفتو  کشید ونبیر طاها سترا از د کیسه بیتا

 . مشبها مشا
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 فطر ومکداز  بفتاآ...  به به -.  دکر هنگا کیسهدرون  به لبخند با نحساا

 بدیم صفایی چه مشب؟ ا هشد زلباو د ستد ما مخانو بیتا که همددر او

 ینا به

 گوشه به دخو باو  گرفترا  طاها کت گوشه بیتا.  شددور  نحساا.  شیکم

 پشا کافی شنرو نیمه سالن میز تریناي 

 . کشید

 ؟ يبد مهادا زيبا همسخر ینا به ارهقر کی تا -

 . کنم تعریف اتبر تا بشین -

 ؟! بوسهاون  یارو  نخا نحسا؟ ا کنی تعریف ارهقررو  چی -

 . ديحسو یعنی ديحسو گم می قتیو:  گفت هخند با بیتا

 . نشست بیتا مقابل خما با طاها

 به هقهواز  خالی نفنجا لبهاش را روي  رهشاا نگشتآرام ا بیتا*** 

 ختزن دو نچشما بهرا  نگاهشدر آورد و  حرکت

 ؟ لتد با دهکر رکا چی -
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 خلشدا بهو  شتدابررا  هقهواز  خالی نفنجا بیتا.  شد دگرزن  نچشما

 . شد هخیر

 ... . ماا بگیر فاصلهازش  کنه می یتتاذ -

 ؟ ماا -

 . کنی می ستشدر...  شه می ستدر -

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش زن

 ؟ بینی میرو  جا ینا:  گفتو  گرفت سمتش بهرا  نفنجا بیتا

زد  چشمک طاها بهزن  شانهاز روي  بیتا.  شد هخیر نفنجادرون  به زن

. 

 شها فتنر بیآیرو ز ها خالقیا بد باید لیو هخیر ندگیتز يتو قدمش -

 . کنی تحمل همرو 

 . دکر خما طاها

 . جا ینا بیا شباها یگهد هفتهداد :  مهادا بیتا

 به بعدو  شد

 هخیر
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 بیتا نچشما به

 اي لحظه چند زن

 داد . هلزن  سمت بهو  شتاگذ نلبکی

 را روي نفنجا

 میز پشتاز  طاهازد .  لبخند بیتا.  ستابرخو جااز  هقهو نفنجا اههمر

 بیتا میز بهرا  دشخو مگادو  باو  شد بلند

 . ساندر

 ؟ کنی می متمورو  زيبا همسخر ینا کی -

 . سرگرمی گم می بهش من -

 . بریم:  گفت طاها

 . دکر رهشاا نحساا بهو  گرفت باالرا  ستشد بیتا

 ؟ چی گفتی گها ،یمربخو مشا ارهقر...  طاها لخیا بی -

 ؟ چی:  گفتو  شد خم سمتش به کمی طاها

 . شد خم سمتش به هم بیتا

 . نبز سحد -
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 . ادخو می لمد نیازاال من -

 زد . لبخندزد و  چانه یررا ز ستشد بیتا

 . عاشقتم:  گفت طاها

 . طاها نچشما به شد هخیرو  نشست فصا بیتا

*** 

 . شد هخیر طاهارخ  نیم بهداد و  تکیه صندلی پشتی شسر بیتا

 . همز شخو ينیازاالاون  دجوو با حتیام  عصبانی ستتاز د زهنو -

 . اديندرو  دومکا زهنو نچوام  عصبانی منم -

 قابل عصبانیت ايبر من لیلد:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با طاها

 . هتر توجیه

 . شد هخیر ونبیر به تومبیلا هپنجرداد و از  نتکا يسر لبخند با بیتا

 . بچه:  گفت هستهآ

 . کن هنگا من به بیتا...  گفتی چی مشنید -

 . نددابرگراو  سمت بهرا  شسر خما با بیتا

 . تیدخو:  گفتآورد و  ونبیررا  بانشز طاها
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 . خندید اصد با بیتا

*** 

 ؟ نمیا دافر:  گفتو  نشست مبلروي  طاها

 . سندر می ظهر یکدنز:  گفت لبخند با بیتا

 ؟ شناسی میرو  نحساا قتهو خیلی -

 . شه می سالی هشت هفتآره ...  -

 حالیو در  دکر اجد طاها رتصورا از  نگاهش بیتا.  بگیر فاصلهازش  -

 چی هر نیست ارقر:  گفت فتر می شپزخانهآ سمت به که

 . چشم بگم گفتی

 . گرفت ارقر بچورچا نمیا طاها.  دکر شنرا رو زسا يچا

 ؟ باشی رمجبو گهو ا -

 . کنی تکلیف تعیین من ايبر تونی نمی:  گفت خما با بیتا

 . کنم می تکلیف تعیین اتبرو  سهر میزورم :  گفت طاها

 . فتر جلو طاهازد .  لبخند بیتا

 . نیست شوخی یه ینا -
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 ؟ باشی روپر تونی می ازهندا چه تا که کنم می فکر ینا بهدارم  -

 . بکنیرو  رشتصو تونی نمی حتی که رنقدا -

 من ايبر تمد ینا يتو تو که رنقدا:  گفتو  نشست صندلیروي  بیتا

و  بکنم رکا چی نگفته بهم ندگیمز کل يتو نالارد ديکر تکلیف تعیین

 بدرو از  بخو بتونم که مشد رگبز مستقل رنقدا...  نکنم رکا چی

 . متشخیصبد

 ؟ ببینیم فیلم -

 و ... . نبز نبز کلی با کشنا فیلم یه -

 رو داري ؟ مانتیکشر یه -

 . مندیدرو  فیلم ینا زهنو من...  تعصبو  ورغر -

 . خوبه -

 به کمی بیتا؟  دمیا خوشت نحسااز ا:  گفتو  نشست مقابلش طاها

...  کنیم مشخص همدیگه بارو  نتکلیفمو بیا:  گفتو  شد خم سمتش

 من بطروا يتو دنمیا خوشم

 . کنی خالتد انیگرد با
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 . کنی بوسیرو غریبه دمر با دنمیا خوشم منم -

 . دکر خما طاهاداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا
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*** 

زل  طاها.  گرفت نتلویزیورا از  نگاهشو  گرفت شغورا در آ کوسن بیتا

 . خشر نیم به دبوزده 

 دمیا خوشت نحسااز ا تو منفهمید زهنو من:  گفت طاها؟  هشد يچیز -

 پ؟شا کافیاون  ديبررو  من اچر قعاًوا نمدو نمی؟  نه یا

 تفاقیا خیلی نیروباروز  یه يتو:  گفتو  شد هخیر نتلویزیو صفحه به بیتا

 ..یمدکر کشفرو  نحساا پشا کافی

 نچو دبو هدانخو مسلماًو  دهنبو ما

 ..بین حساسیا بطهرا قتو هیچ لیو ستمهدو نحساا

 ..نالو ارد من

 . یمربگذ

 ؟ اچر -

 . بزنم فحر ردشمودر  دنمیا خوشش نحساا -

 . پرسم می دشخواز :  گفت خما با طاها
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 بهت حتماالًا لی... و سبپر دشخواز :  گفتو  فتر باال بیتا لب گوشه

 ده . نمی ابجو

 ؟ نجااو ديبررو  من اچرو :  گفتو  شد یکدنزاو  به کمی طاها

 . نشست فصا بیتا

 خوبی حس نچودارم  هخاطر خیلیازش  نچو خاصه من ايبر نجااو -

 ده . می بهم

 . دنمیا خوشم يگیر می لفا که یناز ا:  گفت طاها

 ؟ باشه شما اهلخود به من يهارکا همه ارهقر:  گفتو  دکر نگاهش بیتا

 . بله مطمئناً -

 ايبر سرگرمه من ايبر عموضو ینا -داد .  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 که شم نمی منکر...  لبتها رطو همین هم من پیش میاند که هم کسایی

 وتمتفا کمی که ینا...  گرفتند يجدرو  عموضو ینا خیلی نهاشو بعضی

 همیشه با یشمآرا یا پوشم می سلبا

 . میاند که هاییو آدم  نجاستاو جو خاطر به کنه می قفر

 نخوششو همهو  شی می خوشگل قتاون و:  گفت کمرنگی لبخند با طاها

 . پیشت نبیا رهبادو دیا می
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 . ختدو نتلویزیو بهرا  نگاهش بیتا

 - نه؟  هکو بریم يمیا دافرداد :  مهادا طوالنی مکث با طاها

 ینا تونم می من فقط که الًاو:  گفت خما با بیتا؟  النهارد خاطر به نگو -

 شما نجو خاله به ديیاز هفته یه ماًدو نالارد بگم بهش ريطو

 . منه نوبت باشه که هم نوبتی...  گذشته شخو

*** 

 رمچها بخش

 - مهو.  طاها -

 . طاها -

 . کشید موهایش نمیا ستید میآرا به بیتا.  شد پهلو بهزد و  غلت طاها

 ؟ بشی اربید ايخو نمی:  گفت بیتا

 . دکر خما طاها

 . شه می میرد...  خونه دمبرگر باید یگهد شو اربید -

 يها لبرا روي  ستشد.  گرفترا  ستشد مچ بسته چشمانی با طاها

 داد . ارقر دخو



 

225 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . طاها -

آروم  قیقهد یه...  رنخوول  رنقدا:  گفتآورد و  برلب کمرنگی لبخند طاها

 . چیه به چی ببینم بگیر

 زد . لبخند بیتا

 . هیرد -

 . دمیا بماخو خیلی یگهد قیقهد پنج فقط -

را  چشمانش هم بیتا.  شد جابجا کمیو  گرفت شغورا در آ بیتا ستد

 . بست

 . بیتا -

 . بله:  گفت کوتاهی مکث با بیتا

 ؟ ممآرو رینقدا هستی قتیو اچر:  گفت طاها

 . بگو تو...  نمدو نمی -

 . بیداخو زبا قطاو  دکر زبارا  چشمانش طاها

 . مپرسید نمی تواز  که نستمدو می گها:  گفت

 ؟ بریم:  گفتداد و  نتکا يسر بیتا
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 . دکر بلند بیتا يپارا از روي  شسرداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش طاها

 ؟ جا ینا بیایم هم یگهد هفته:  گفتو  دیستاا

 هشد دهستفاا فمصر ریکبا يها فظرو  دکر مرتب سررا روي  شالش بیتا

 . یختر بالهز کیسه خلرا دا

 ینا ايبر سماًر هم وزمرا...  نهدو نمی تو ردمودر  يچیز زهنو نالارد -

 . مپیچوندرو  نالارد ینجاا مبیا تو با که

 . خندید اصد با طاها

 شباها ايخو می:  گفت دبو ازندا یرز دنکر جمع لمشغو که حالی در

 . ستیمدو هم با بگم بهش؟  بزنم فحر

 می بهش دمخو ستماخو می گه... ا دهنکر زمال...  نخیر:  گفت خما با بیتا

 . گفتم

 . دیستاا مقابلش طاها

 ؟ گی نمی يچیز اچر پس -

 . شد هخیر ختدر بهو  نددابرگررا  یشرو بیتا

 . نهوبد امخو نمی -
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 ؟ کنه اتعود ترسی می؟  بگی بهش ترسی می -

 . نیست میآد رطو ینا نالارد...  نه -

 ها بیرستانید بچه مثل:  گفتو  ختاندراه ا بهرا  تومبیلا طاها*** 

 تا ارهز نپسرشو ستدو نیدد ايبر که يشد

 . کنند می ارسوو دروغ  کلک

 عاشق خترد یهرو  دتخو تو که ینا -.  یهرطو ینا کنی فکر تونی می -

 دتخو به گی میدروغ  النتارد به من نیدد ايبرو  نیدو می بیرستانید

 ... . لیداره و بطر

 . دکر نگاهش خما با بیتا

 . طاها -

 یگهد نفر یهاز  باید یدنتد ايبر اچر من فهمم نمی لیداد : و مهادا طاها

 ؟ ارمبذ مایه

 که نجونتو مینو خاله رتمنظو قیقاًو د:  گفتداد و  باالرا  هایشوبرا بیتا

 ؟ نددنبو
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 مینو خاله رممنظو قیقاًد اچر:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با طاها

 . دبو

 زد . خندزپو بیتا

 مینو خاله ايبرداري  که شمایی ینا...  طاها کترد يقاآ گفتید هشتباا -

 ذاري . می مایه مناز  جونت

 ؟ دبو چی تو رمنظوو :  گفتو  دکر خما طاها

 . کترد يقاآ دبو چی رممنظو نیدو می بخو خیلی:  گفت لبخند با بیتا

 -؟ آره  ازيند می تیکه -

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش طاها

 ؟ ديکر خما اچر:  گفت بیتا

 . میزنیزور  فحر -

 . گرفتم دیا تواز  -

 ،تومبیلا کامل توقف با.  دکر یتاهد دهجا رکنا سمت بهرا  تومبیلا طاها

 . شد دهپیا

*** 
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 ؟ کنی می رکا چیداري  معلومه:  گفتو  دکر خما طاها به بیتا

 پتو مهمونی یه یمر می هم با یمدار مشخصه کامال:  گفت لبخند با طاها

. 

 ؟ ريطو ینا خهآ -

 ؟ معزیزداره  شکالیا چه -

و  شتدابر سمتش به مقد نیم طاها.  معزیز نگو من به رنقدا:  گفت بیتا

 يشد ضیرا حاال...  معزیز گم نمی بهت یگه... د معزیز چشم:  گفت

 معزیز

 ؟ معزیز خوبه ؟

 . کوبید مینز بهرا  پایش بیتا

 . کنم میدق  ستتدارم از د -

 گفتن معزیز یه خاطر به:  گفتو  شد كپا طاها يها لباز روي  لبخند

 ؟! من

 با طاها؟  دهنبو تو دپیشنها من لنباد نمداو که نگو...  نخیر:  گفت بیتا

 ها بچه به من که لبتها...  شو ارسو:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلدر ا لبخند

 يبیا ما با هم تودادم  دپیشنها
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 ؟ دهکر عصبانیت اچر عموضو ینا فهمم نمی من ،مهمونی

 مشد رمجبوو  شتمدا رکا کلی من:  گفتداد و  تکیه طاها تومبیلا به بیتا

 . مبیا شما با

 تونی می ايبخو گها دمیا من با خانم بیتا...  نیلو:  گفت نیلوفر بهرو  طاها

 . يبیا هم تو

 . رشعو بی:  گفت لب یرو ز دکر خما بیتا

 . برید شما ممیا نیما با:  گفتداد و  نتکا نیشاابر ستید نیلوفر

 . شو ارسو نگفتم بهت مگه:  گفت خما با طاها

 کنی خالی من سر ريطو ینرو ا جونت نیلو توجهی بی ارهقر:  گفت بیتا

 ؟

 . کشید عمیقی نفسو  بسترا  چشمانش طاها

 که هم کتکزور  به کنم نمی هشاخو یگهد فعهد...  بیتا لطفا شو ارسو -

 . شی ارسو کنم می رتمجبو هشد

 . شتاگذ تومبیلا سقفرا روي در و  ستشد

 . مبیا امخو نمی صالًا:  گفتزد و  رکنارا  طاها ستد بیتا
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 باالرو  من سگداري اون روي  -داد .  له تومبیلدرون ا بهاو را  طاها

 گم می بهت هخرآ فعهد بیتا...  هم که بگم يچیز یه ارنذ...  ريیا می

 مثل

 . شو ارسوآدم  بچه

 . دکر یتاهد تومبیلا خلدا بهو او را  گرفترا  یشزوبا طاها

 . بشه لحال خونت تا بگو کلمه یه:  گفت طاها ماا دکر زبارا  هانشد بیتا

 . بستدر را  طاها.  دفشر هم بهرا  هایش لب بیتا

*** 

 ... . امخو می بیا نجو بیتا:  گفت نیلوفر

 . دبیا نیست ارقر کجا هیچ بیتا دهنکر زمال:  گفت خما با طاها

:  گفت بیتا شگو یکدنز هستهو آ.  باشه:  گفت کوتاهی مکث با نیلوفر

 بهتر حالش یگهد ساعت نیم...  تحمله قابل غیر شه می قخالابد قتیو

 شه می

 . نددابرگر نیلوفررا از  یشو رو دکر خما بیتا

*** 
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 ؟ ريخو می چی -

 . رما هرز:  گفت خما با بیتا

 . نجا شنو:  گفت طاها

 . فتر مشا میز سمت به و

*** 

 به مالیمی موسیقی ايصد.  خندید میو  دبو دهیستااي ا گوشه طاها

 . نانهز يعطر يبوو  سیدر می شگو

 ؟ بیتاست سمتا -

 . نددابرگر اصد سمت بهرا  شسر بیتا

 . زمسانا من:  گفتو  نشست رشکنا خترد

 . ندداد ستد هم با.  دکردراز  بیتا سمت بهرا  ستشد

 دساال اتبر...  ردينخو هیچی ،هست بهت سماحو مهمونیاز اول  -

 آوردم . نیروماکا
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 زسانا.  شد هخیر طاها به خما با بیتا.  شتاگذ بیتا يپارا روي  ببشقا

 میرو  شگند قخالا ینا همه...  عصبانیه دبو ممعلو مداو قتیو:  گفت

 شه می عصبانی قتیو ،شناسیم

 . نیست خوشایند صالًا شهارکاو  فحر

 ؟ شناسیش می قتهو خیلی:  گفت بیتا

 ؟ چی تو...  شه می سالی چند:  گفتو  شد هخیر بیتا نچشما به زسانا

 . نیست بیشتر هما چند:  گفت مکث با بیتا

 . دمبو هلیا ستدو من -

 ؟ طاها دنامز -

 نیروماکارا درون  لچنگا بیتاداد .  نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر زسانا

 شخترد ستدو باشم مطمئن که شناسم میرو  طاها رنقدا -.  دکر وفر ها

 و میدد همرو  فامیلش يخترهاد متما...  نیستی

 ... . پس مندید نبینشو قبالًرو  تو مطمئنم

 نیستم شخترد ستدو کنی می فکر اچر:  گفتو  شد هخیر زسانا به بیتا

 ؟
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 خیلیرو  طاها که ینا ايبر:  گفتو  ختاندا یگرد يپارا روي  پایش زسانا

 . شناسم می بخو

 . فتر باال لبش گوشه بیتا

 . دبو عاشق طاهاداد :  مهادا زسانا

 دبو هلیا نمفتوو  شیفته رنقدا ممکنه غیر؟!  طاها -.  هشد رغفا حاال -

 اي یگهد خترد تونه نمی قتو هیچ یگهد بگم نطمیناا با که

 . باشه شتهدا ستدو رو

 . شند می شموافر هاآدم  -

 . بشه شموافرزودي  ینا به که دنبو هرکسی هلیا -

 . قیقاًد:  گفت طاها

 . شد بلند جاو از  شتاگذ میزرا روي  ببشقا بیتا

 ستدو که هم غلطی هررم  میدارم :  گفت گذشت می که طاها رکنا از

 . بکنی تونی میداري 

*** 
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وارد  طاها.  ختاندا نگاهی شسر پشت به ینهاز درون آ بیتا.  شد زبا در

 را مانتویش بیتا.  بستو در را  شد قتاا

 - هلیا. ...  دکر تن به

 . شد متوقف اهودر  بیتا ستد

 ... . سما ینا -

 شکمشدور  به طاها نستاد.  شتدابررا  شالشو  کشید عمیقی نفس بیتا

 . شد حلقه

 . ننز ستد من به -

 . قیقهد یه...  هیش -

 . شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسر طاها

 ... . ايبخو که نیستم هلیا من:  گفت بیتا

 . تا بی...  بیتایی تو:  گفت هستهآ گوششدر  طاها

 . مبر امخو می -

 - هیس - من. ...  مبگیرآروم  تا کن صبر قیقهد یه فقط -

*** 
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 ؟ یمربخو يچیز یه بریم:  گفتو  دکر متوقفرا  تومبیلا طاها

 . بخیر شب:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلدر ا بیتا

 . گرفترا  یشزوبا طاها

 . کن لمو -

 . شنبا قخالا بد -

 لیلد بیو  لیلد با تونی می ستاخو نلتود قتو هر شما رطو چه

 : گفتو  چرخید سمتش به خما با

 بیتا

 من لیو بگی بهم ستاخو لتد چی هرو  بشی عصبانی ،کنی خالقیابد

 ؟ تونم نمی

 . ونر نالا لیو کنی خالقیا بد تونی می...  باشه -

 ام . خسته -

 . شتدا نگشتانشا نمیارا  بیتا زويبا زهنو طاها

 ؟ کنی حتاسترا من پیش شه نمی -

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا
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 . نبزداري  حرفی گها:  گفت

 می فقط بگم يچیز ستماخو نمی...  نه:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها

 . باشی پیشم امخو

 ؟ کنی زيبا که؟  بشه چی کی -

 . دکر هارا ر بیتا زويبا لبخند با طاها

 . من نه کنی می زيباداري  که تویی ینا:  گفت

داره  ضعو که يچیز؟  چی که خُب:  گفتو  ختاندا باالرا  یشوبرا بیتا

 . ارهند گله

 . ببنددرو  -

 . چرخید سمتش به خما باو  بستدر را  تاخیر با بیتا

 ؟ خبر چه بابکاز :  گفت طاها

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 کنی می رکا چیداري  نیدو نمی هم دتخو تو...  طاهادي  می حرصم -

. 

 . شد حلقه شکمردور  به طاها ستد.  گرفت هستگیرد بهرا  ستشد
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 . امخو می چیو  کنم می رکا چیدارم  نمدو می که لبتها -

...  امخو می مشداد : آرا مهو ادا شتاگذ بیتا کتف پشترا  شسر طاها

 دارم . تو رکنا که يچیز

 . گی میدروغ :  گفت لب یرز بیتا

 ؟ نیدو می کجااز  -

 . دبو بسته طاها نچشما.  نددابرگر طاها سمت بهرا  شسر بیتا

 . نمدو می -

 - پس. ...  نیدو نمی -

 ؟ من خونه بریم يمیا -

 . شد دهپیا تومبیلزد و از ا رکنااو را  بیتا

*** 

 . بسترا  چشمانشو  شتاگذ نالارد شانهروي  سر بیتا

 . دبوزده  نگز رفعا خانم وزمرا:  گفت نالارد

 . دکر خمزد و ا حلقه نالارد زويبادور  بهرا  ستشد بیتا

 ؟ دينز فحر بابک با -
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 باشه يجد رنقدا دمکر نمی فکر لیو دبو گفته چیزهایی یه مریم...  نه -

. 

 ... . فقط دهبو يجد همیشه بابک:  گفت نالارد

 . شد هخیر نالارد بهو  دکر بلندرا  شسر بیتا

 هاروز ینا بابا گل خترد نموبد امخو می فقطداد :  مهادا مکث با نالارد

 ؟ هشد ضعو اچر

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 . ستا دهماآ مشا:  گفت مینو

 دهکررو  مخترد ستپختد سهو لمد:  گفت بیتا شگودر  میآرا به نالارد

. 

 ؟ نحساا پیش بریم تاییدو دافر:  گفتو  بوسیدرا  نالارد گونه بیتا

 ؟ بپیچونیمرو  نجو مینو یعنی:  گفتو  دکر تنگرا  چشمانش نالارد

 داد . نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر بیتا

 . نیست خوبی رکا:  گفت نالارد

 ... . نالارد -
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 . طشر یه به:  گفتو  خندید نالارد

اش  رهشاا نگشتا نالارد.  قبوله باشه چی هر:  گفتو  نشست فصا بیتا

... اول  يشد گیر جو تو که زبا:  گفتداد و  نتکا بیتا رتصو مقابلرا 

 چه بگم اربذ

 . کن لقبو بعد شرطی

 ؟ شرطی چه -

 می مخفی منرو داري از  چی بگو بهم:  گفت کوتاهی مکث با نالارد

 ؟ کنی

 . دکر یخ مشا...  بیتا...  نالارد -

 . شد بلند جااز  بیتا

 ؟ نمدو نمی کنی می فکر:  گفت نالارد

 . فتر شپزخانهآ سمت به بیتا.  دیستاا نالارد مقابل خما با مینو

*** 

 دي ؟ نمی ابجورو  گوشیت اچر:  گفت طاها
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روي .  دهپیا فتندر من يبابا با...  ندارند تشریف خونه نجونتو خاله -

دارم،  رکا چی جونم خاله به من...  دحسو چهاُه اُه :  گفت هخند با طاها

 ابجورو  گوشیت اچر تو نموبد امخو می

 زدم . نگز بهت فعهده د کنم فکر صبحدي ؟ از  نمی

 نقاشیرا روي  گندمی یکربا يقلموو  گرفت ارقر شمیز پشت بیتا

 . کشید مقابلش ريمینیاتو

 . شتمانددادن  ابجو ايبر لیلید حتما -

 ؟ فحر ینا چی یعنی -

و  ضحوا کامالً حرفم يمعنا:  گفتو  شد خم میزروي  بیشتر کمی بیتا

 . دبو شنرو

 . من ايبر نه -

 . من نه تهدخو مشکل یگهد ینا -

 -؟ آره  قعاًوا -

 ؟ باشمدر  پشت ون،بیر نالا گها حتی -



 

242 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 به قتاا زبا نیمهدر  نمیااز .  گرفت باالرا  شسرو  شد دگر بیتا نچشما

 . شد هخیر خانهدر ورودي 

 ؟ کنی می شوخی -

 -آره .  فتدر ر سمت به هستهآ يها مگا باو  شد بلند جا از

 داد . ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 . دبواي  همز بی خیلی شوخی!  که قعاًوا -

 . شد بلنددر  نگز ايصد

 . کنی زبادر رو  يبیا تونی می حاال:  گفت طاها

 . گی می سترا تو خُبآره :  گفتدر آورد و  شکلکی بیتا

 . حتیرا رطو هر -

 با.  شتاگذ ارششلو جیب خلرا دا موبایلشو  دکر قطعرا  طتباار بیتا

 . دکر زبادر را  لبخند

 . بانو شد ضعر مسال:  گفت طاها

 . دیستاا بچورچا نمیا طاها دببنددر را  بیتا که یناز ا قبل
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 هشد چی...  ديبو ها فحر یناز ا تر ازنو نمهموداد :  مهادا لبخند با طاها

 ؟

*** 

 باو  بوسیدرا  مینو گونه لبخند با طاها.  دکر خما طاها نیدد با نالارد

 داد . ستد نالارد

 نجا طاها ريخو می يچیز...  بزنی سر ما به يمداو ديکر بخو رچقد -

 ؟

 . شم می نممنو باشه چایی یه گها:  گفتو  نشست مبلروي  طاها

 . فتر شپزخانهآ سمت به مینو

 ... . ستماخو می که دبو قتو خیلی کترد يقاآ:  گفت نالارد بهرو  طاها

 . دکراو دراز  فطر بهرا  ستشو د شد هخیر بیتا به نالارد

 . بیتا جا ینا بیا -

 . نشست نالارد مبل ستهروي د نالارد ستدر د ستد بیتا

 اتبر شنو رو ضحوا خیلیرو  يچیز یه اربذ:  گفت طاها بهرو  نالارد

 . ناــــخ طاها کنم مشخص
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 باشی لیلید گهداد : ا مهادا نالارد.  شد هکشید بیتا سمت به طاها هنگا

 چه که نیست مهم امبر یگهد موقعاون  بیتا حتیرانا کوچکترین ايبر

 بطهرا

 ؟ دبو ممفهو کامال عموضوداري ...  مینو با اي

 نیشوا دنکر حترانا قصد من لیو...  لبتها:  گفت کوتاهی مکث با طاها

...  کنی می رکا چیداري  نمدو می بخو خیلی -.  شتماندو  ارمندرو 

 بگیر فاصله من ختراز د گم میدارم  مشخص رتصو به پس

 و ... . من کترد يقاآ -

 جا همین بحث ینا:  گفتو  دکر حلقه بیتا کمردور  بهرا  ستشد نالارد

 . شد متمو

 طاها.  شد هخیر طاها به لبخند با بیتا.  شد لهاوارد  يچا سینی با مینو

 داد . می نتکارا  پایش

*** 

...  نجو بیتا يمداو شخو خیلی:  گفتو  گرفت شغواو را در آ شیما

 گفتم مینو به قتیو ي،بیا دمکر نمی فکر ستش... را ديکر خوشحالم قعاًوا

 هیچ يتو که تو م،عزیز ندیدمت قتهو خیلی...  ينیا کهزد  می سحد
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 باید ،نیدو نمی قابلرو  ماو  کنی نمی شرکت ما يها مهمونیاز  ومکد

و  خوبیاز  طاها رنقدا.. ببینیمرو  همدیگه بیشتر يبد لقو بعد به یناز ا

 تا ايبخورو  ستشرا ،نگو که دهکر تعریف انمهرو  من ايبر خانومیت

 هنشنید حاال

؟  کجاست ببینم اربذ...  بزنه فحر کسی ردمودر  ريطو ینا طاها دمبو

 فکر نها؟ آ پسر ینا فتر کجا پس...  یدمشد قبل قیقهد چند همین

 قا... آ هبگیردادم رو  رشسفا که کیکی ونبیر فتر پسرهااز  یکی با کنم

 ممعلو

 شهرکا رفشا خاطر به نمدو نمی ،کنه می رکا چیداره  ها گیزتا نیست

 ... هشد ريجو یه...  نیدو می خُب...  یا

 من لیو بشه نیلو به طمربو عموضو شاید بگم ريطو چه ستشرا لبتها

 ... . که کنم می فکر

 . نجو شیما -

 . دشو متوقفاي  لحظه شیما شد باعث طاها ايصد

 ..همدداده و او رفتخاا نجو بیتا ،جاست ینا کی ببین

 برگشتیزود  که شد بخو رچقد نجا طاها يمداو -
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 اچر...  يمداو شخو خیلی:  گفتو  شد هخیر بیتا به طاها.  نخونمو

 شیما...  کنی ضعو سلبا قتااون ا يتو تونی می؟  ديیستادم در وا زهنو

 من گها...  لیو رهیا میرو  کیکداره  کنه کمک ستاخو می کیا نجو

 قبل دمبو شما يجا

 . گرفتم میازش  غیاسر یه رهبخو نگشتا کیک که ینا از

 می بر نالا من...  کن هنماییرو را بیتا لطفاً طاها...  کیا ینا ستاز د-

 . اتبردارم  فحر کلی...  معزیز دمگر

داد .  نتکا مثبت عالمت بهرا  شسرو  دفشر هم بهرا  هایش لب بیتا

 میزده  شگفترو  من قعاًوا ها قتو گاهی:  گفت طاهاو  شددور  شیما

 فحر نسرطاروز  یه کنم فکر...  کنه

 . هبگیر

 . نکنه اخد:  گفت لب یرو ز خندید اصد بی بیتا

 . بانو فطر یناز ا:  گفت هستهآ طاها

*** 

 بچورچا نمیا طاها.  شد زبا قتا. در ا دکر هار شانهرا روي  موهایش بیتا

 . گرفت ارقر
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 ؟ بزنیم فحر:  گفت

 . نه:  گفتو  دکر رعبو رشکنااز  لبخند با بیتا

*** 

 تشایعا يتو که هم هارنقدا نه:  گفتداد و  نالارد ستد بهرا  انلیو طاها

 . نیست بد عضااو شه می هشنید

 . نشست نالارد رکنا بیتا

 خیلی که هست هیندآ لسا جهدبو با بطهدر را هایی

 بحث یه نمازسا يتو

 داد : مهو ادا شد هخیراو  به

 طاها

 . سهر می نظر به هکنند وارمیدا

 مینا اًظاهر...  کنهات  خسته ممکنه بحث ینا نجا بیتا:  گفت نالارد

 . معزیزداره  رتکا خانم

 . دکر می نگاهش هخیر زهنو طاها.  شد بلند جااز  بیتا

 . نشستم جا ینا من نجا طاها -
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 می شتمدا لبتها:  گفت کند دیجاا نگاهش مسیردر  يتغییر نکهآ بی طاها

 ... . گفتم

*** 

 . دمبو هندیدرو  شما دبو قتو خیلی؟  خانم بیتا خبر چه:  گفت کیا

و  شد خم کیا سمت به کمی لبخند با بیتا.  دیستاا کیا سر يباال طاها

 شتو در یزر يهارکا کلیو  دمبو نمایشگاهم يهارکا رگرفتا:  گفت

 ره ؟ می پیش بخو چیز همه؟  کنی می رکا چی شما...  یگهد

 . بزنم فحر بیتا با تنها امخو می...  کیا:  گفت طاها

 . شد هخیر طاها بهو  چرخاندرا  شسر کیا

از  کوتاهی مکث با کیا.  يبر تونی می...  دبو نالا همین قیقاًد رممنظو -

 ختاندا یگرد يپاروي  پا بیتا.  نشست جایش طاها.  شد بلند صندلیروي 

 را موهایشو 

 زد . شگو پشت

 ؟ کو سریترو -

 . مبد پس ابجو شما به ارهقر:  گفت بیتا
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 . مپرسید السو یه فقط من...  نیست ارقر...  نه -

 . ارمند نلتواسو ايبر بیاجو -

 . شد بلند جااز  بیتا

 ... . لیو دیا می خوشم دنکر زيبااز  من:  گفت طاها

 خیلی لیو -.  هستید هم خوبی یگرزبا:  گفتو  چرخید سمتش به بیتا

 ینا رکنا که امخو میرو  مشیآرا من...  مشد خسته هیجانش ینزود از ا

 رشحضو متوجه زيبا

 . مشد

 . دمنکر سحسارو ا يچیز چنین که من -

 . کنم نمی وربا -

 . تونهدخو مشکل یگهد ینا -

 ؟ نزنی فحر سمیر من با شه می:  گفت طاها

 . نه:  گفتو  دکر خما بیتا
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 مدآ فحر به که دبو بیتا بعدو  تسکو قیقهد یک.  دیستاا مقابلش طاها

...  ديبو هم هاروز ینا فکر باید ديکر می وعشررو  زيبا ینا قتیو -. 

 قتو یه کنه نمی زيبا همیشه کهآدم 

 . رهخو می زيبا هم هایی

 زد . لبخند طاها

 . هستی عصبانی -

 هر...  يشد عصبانی مناز  که نمدو میو  شناسمت می -.  نیستم نه -

 نماز بهت پس ،توجیه شه می اتبر بگم که يچیز

 نیمز می فحر ردشمودر  بعد بشه کم لیلتد بی خشم یناز ا تادم  می

. 

 . هنموند حرفی هیچ:  گفت بیتا

 . شددور  طاها رکنااز  و

*** 

 صفحه به هخیرو  شتدا شغورا در آ پاهایش.  دبو نشسته تختروي  بیتا

 وعشر موبایل.  دکر می هنگا موبایلش
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 . شد ظاهر صفحهروي  طاها منا.  نیدزلر به دکر

*** 

 . هشد تنگ امبر لتد نمدو می:  نوشت طاها

 . شد تومبیلا ارسوو  دکر لسارا ار متن

*** 

 سمت به نامنظم هایی مگا باو  شد نستاربیماوارد  هپرید نگیر با بیتا

 . فتر انپیشخو

*** 

.  شتدابررا  موبایلشو  دکر متوقف قرمز اغچر پشترا  تومبیلا طاها

 نیم.  نجااو میا می... دارم  نصفهاا فتنر کترو د خالهدارم  خبر:  نوشت

 زبا امبردر رو  پس سمر می یگهد ساعت

 . کنی می

 رپرستا.  دکر زبارا  چشمانش موبایل نگز ايصد نشنید با بیتا*** 

 طتباو ار کشید ونبیر کیفش خلرا از دا موبایل
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 نستاربیما...  نبِد ابجو تونن نمی خانم بیتا...  مسال -.  دکر ارقر بر را

 چیز نه...  ندآورد تشریف نشودخو قبل ساعت نیم... 

 ... . نیست مهمی

 . بسترا  چشمانش بیتا

*** 

 ؟ کنی می شوخی؟!  پسته:  گفتو  نشست تخت لبه طاها

 امخو

 نمی ؟

 یددنز

 حرفی که نجونتو

 مینو خاله به بپرسم

 باید

 شاید

 ... یا

 یا ؟
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 نگفتی

 يچیز که نالارد به -

:  گفتزد و  رکنارا  بیتا پیشانیروي  يموها طاها.  بفهمه يچیز نالارد

 بهترو  ديکر حتاسترا مفصل قتی... و ارهند خبر کسی نه

 . بزنیم فحر چیزها خیلی ردمودر  باید يشد

 . ارمندزدن  فحر ايبر تمایلی من -

 ؟ يشد ريطو ینا که رديخو چی -

 . دکر کجرا  شسرو  بسترا  چشمانش بیتا

 بایستیرودر يتو منمداد  رشسفا نمعجو امبر دمبو ونبیر نفر یه با -

 نمی که دهبو کی نفر یه ینا:  گفتو  شد خم کمی طاهاو ... .  گرفتم ارقر

 ضمنداره و در  حساسیت پسته به ما خانم بیتا نستهدو

 داده ؟ ارقر بایستیرودر يتورو  شما

 حساسیت نستمدو نمی -... .  پسته به من نستیدو نمی هم دتخو تو -

 متوجه نچو دمبو ممحتر يقااز اون آ جلوتر مقد یه قلاحد لیداري و

 يچیز دمبو هشد
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 حساسیت بهش که ینا نه

 د،نمیا خوشت طعمش از

 نهایتش دمکر

 ..می فکر

 ريخو

 نمیداره رو  پسته که

 . باشی شتهدا

 ونبیر قاآ یه با من گفته کی:  گفت خما باو  دکر زبارا  چشمانش بیتا

 ؟ دمبو

 هم خیلی حدسش:  گفتو  گرفت نگشتدو ا نمیارا  بیتا بینی نک طاها

 فهمم می لبتهداد : و ا مهو ادا فتر همدر  هایش خمو ... . ا نیست سخت

اون  تا...  دهبو اچرو  دهبو کی غریبه ینا هستم ندگیتز يتو من قتیو

 یه ايبررو  عصابما ها السو ینا ابجو وارممیدا لیو کنم می صبر موقع

 تحریک حسابی ايعود

 . بزنم فحر تکترد با مبر من تا...  نکنه
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 بپرسم السوازت  نیست ارقر:  گفتو  بانداخورا  صندلی پشتی طاها*** 

 و بکشدراز  حترا...  بپیچونیرو  من توو 

 . اببخو

 ... . حمتز:  گفتو  نشست صندلیروي  بیتا

 گفتم نمی دمخو ديبو حمتز گه... ا دنکر رفتعااز  دیا می مبد رنقدا -

 . يبیا مباها

 داد . تکیه صندلی پشتی بهو او را  گرفترا  بیتا شانه

 . اببخو -

 و ... . سیمر می یگهد ساعت نیم خوبه نه -

 ساعتی چند هبهترداري و  ضعف گفت کترد خوبه:  گفتو  دکر خما طاها

 . ببندرو  تچشما...  کنی حتاسترا

*** 

 رهشاا نگشت. ا دبو ابخو کامالً بیتازد .  لبخندو  شد هخیر تشرصو به

 و شد خم ،کشید بیتا گونهاش را روي 
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را  دخو.  بوسیداش را  پیشانی سترا سمتاز  باالتر جایی ،موهایش روي

در  کمی ختایکنوآرام و  هایی مگا باو  بسترا  تومبیلدر ا.  کشید عقب

 وارد بعدو  فتر جلو دهجا ضعو

 . شد جنگل

*** 

 به یگرد مگا چندو  شد هخیر فشاطرا به یددتر با بیتا.  طاها...  طاها -

 مقابل قتیو و گذشت ختدر چند نمیااز .  شتدابر جلو

 -داد .  ونبیر اصد بارا  نفسش گرفت ارقر جنگل ختدر ترین لکهنسا

 گم جنگل يتو گه؟ ا چی کنم اپیدرو  ینجاا تونستم نمی گه؟ ا کجایی

 ابجو ستیاخو می؟  چی مشد می

 بیتا؟  ینجاییا طاها...  طاها؟  يبد چیرو  نالارد

 دکر حلقه شکمردور  به

 میآرا بهرا  ستانشد طاهاو  شتدابر عقب به

 قدمی هشد دگر چشمانی با

 بیتا
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 . کشید جیغی

 . سنتر...  منم...  هیس -

 . شتاگذ طاها سترا روي د ستشد

 . کن لمو:  گفتداد و  ونبیررا  نفسش

 نگهرو  یتژنرا پس کنم نمی لتو...  نکن تقال هم رنقدو ا رنخو نتکو -

 مهادا گوشش یرو ز شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسر.  شه می متزالدار، 

 شتیانذ ماههدو ...  کنم می فطر بررو  لتنگیمداد : دارم د

 . بشم یکدنز بهت

 . کشید می فطردو  بهو  دبو گرفتهرا  طاها نستاد مچ بیتا

 بهرا  شسر.  بزنی ستد بهم دیا نمی خوشم...  کن لمو گفتم بهت -

 يتودي ...  نمی کهرو  مها تلفن ابجو:  گفتو  دکر تر یکدنزاو  دنگر

 تورو  دتخو نخونتو میا می که هم قتی... و يیا نمی که مهمونی هیچ

 اون ايبر لشد که طاها گی نمی خُب...  کنی می حبس قتاا

 ؟ کنه رکا چی باید هشد تنگ تچشما

 بیتا.  دکر حلقه بیتا سینه قفسهو آن رو روي  دکر زبارا  ستانشاز د یکی

 . هدد حرکترا  ستانشد نستاتو نمی
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از زورم  نباشم رمجبو تا شباآروم ...  نکن تقال رنقدا گفتم که بهت -

 . کنم دهستفاا

 . نمز میداد  -

 . دکر کج تشرصو سمت بهرا  شسر بیتا.  خندید

 . دیا می قلقلکم نکن:  گفت

 ... . من يتا بی...  بیتا -

 . کنم حتاسترا مبر امخو میام  خسته...  خونه دمبرگر امخو می -

 همین به نیست ارقر...  رنیا بهانه پس يبیداخو ساعتهاز دو  بیشتر -

 اچر:  گفتآورد و  وفر طاها سترا روي د مشتش بیتا.  یمدبرگرزودي 

 رو منو  ماشین یکی گه؟ ا شتیاگذ تنها ماشین تورو  من

 شتاگذ بیتا شانهاش را روي  چانه طاها... .  فعهد یه گه؟ ا چی یددزد می

 دهجا سطو ريطو نهمو که غیرتم بی رنقداو کنی می فکر:  گفتو 

 نمی که جایی...  تردور مقد چند...  دمبو رتکنا تمد متما؟  کنم لتو

 . ببینیرو  من تونستی

 ؟ ینجاا مدیماو چی ايبر -
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 . بزنیم فحر هم با ارهقر -

 شما با حرفی هیچ من:  گفت خما باو  دیستاا حرکت بیو  فصا بیتا

 . ارمند

 که حالیدر  شتدابر مگا جلو سمت به منظمو  هکوتا هایی مگا با طاها

 . دکر می هیاهمر دخو بارا  بیتا

 می رچیکاداري  باشه دتیا لیو بیتا باشه...  باشه؟!  شما مشد حاال -

 . کنی

*** 

 بهرا  پشتشو  چرخید بیتا.  شتاگذ عقب به قدمیو  دکر زبارا  ستانشد

 داد . تکیه ختدر

 - نمی. ...  یمدگر می برو  نیمز می فحر...  بشین -

 . شتدابر جلو به گیربز مگا خما با طاها

 . خونه دمبرگر امخو می نبزرو  حرفت:  گفت خما با بیتا

 . نددابرگررا  شسر بیتا.  گرفترا  بیتا چانه

 . ختماندراه ا منرو  زيبا ینا -
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 زد . خندزپو بیتا

داد و  نتکا سر يباالاش را  رهشاا ننگشتاا د،بر سر پشترا  ستانشد

 . دمکر وربا...  مخر یه من ... رعرع:  گفت

 . خندید طاها

 رو ... . هارکا ینا خترد نکن -

 داد . تکیه ختدر به بیتا رکنا

 و ... . مطیع که يختراون د فتهر کجا -

 ... . کهرو  چیزهایی نکن سعی پس شتاند دجوو قتو هیچ ختراون د -

و  شتاگذ جلو به قدمی بیتا... .  چیزها خیلی ماا هستی خوبی یگرزبا -

 خیلی زيبا ین... ا هبد تغییررو  يچیز نیست ارقر ها فحر ینا:  گفت

 متمو قتهو

 . هشد

 منرو  زيبا ینا -.  کشید دخو سمت بهو  گرفترا  ستشد مچ طاها

 کسی تنها...  قتو هیچ دمنبو زيبا ینا یگرزبا قتو هیچ ماا دمکر وعشر

 دکر می زيبا که
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 . ديبو تو

 . شتدابر عقب به مقدو دو  دکررا آزاد  مچش بیتا

 . کترد يقاآ کن تمومشدي ...  می زيباداري  هم زهنو -

 . دينبو سختو  قخالا بد رنقدا قبالً:  گفت طاها

 . قبالً گی می دتخو -

 . فتر پیش محکمو  بلند هایی مگا با طاها مخالف سمتو در  چرخید

*** 

 . عوضی کن لمداد زد : و بیتا

 نکالهمو رجو بد بزنی فحر من با ريطو ینا یگهد ربا یه:  گفت بلند طاها

 . هم توره  می

 به. او را  دنکر هارا ر ستشو د کمر طاها ماا کشید عقبرا  دشخو بیتا

 من...  مبد توضیح هبد زهجاا...  بیتا شنبا سخت -.  کشید ختدر سمت

 دبو زيبا امبر لشاو کنم کمکش تونم می گفتم مینو خاله به

 . خترد رنخووول  رنقدا...  مداو خوشمازت  لیو

 . گی میدروغ  -
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 . نگفتمدروغ  بهت حاال تا که قسم دمخو نجو به -

 . شتدابر دنکر تقالاز  ستد بیتا

  

 ین؟ ا ستهدر هعزیز من ايبر رچقد ختدر ینا نیدو می

 داد : مهو ادا دکر ختدر بهاي  رهشاا چانه با

 طاها

 ؟ کنی وربا تا رمبخو قسمرو  جونش ايخو میداره ...  نجو ختدر

 آورد . لب بر کمرنگی لبخند بیتا

*** 

 . ونحیو...  ونحیوداد زد :  بیتا

 . کشید دخو سمت بهو  گرفترا  بیتا ستد.  خندید اصد با طاها

 . رنخو نتکو -

 . اــــاهـــط -

 مینرا روي ز بیتا يمانتو ستینروي آ سبز هحشر ستد پشت با طاها

 . ختاندا
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 رشکنا طاها.  شد جمع دخو. و در  ممتنفر ها هحشراز :  گفت بلند بیتا

 هنگارا  فشاطرا قتد با بیتاداد .  تکیه ختدر بهو  نشست ازندا یرروي ز

 می

 . دکر

 ؟ گفتی چی کترد يقاآ به:  گفت طاها

 ؟ ردمودر  -

 . مینو خالهو  من -

 . ختاندا باال شانه بیتا

 ؟ چی یعنی ختناندا باال شونه ینا -

 . هیچی یعنی -

 نمی که دبو هیچی ینا خاطر بهو :  گفتو  شد هخیر خشر نیم به طاها

 ؟! ببینمت تونستم

 کاسهرا در  چشمانش طاها.  دکر نگاهش نمایی انندد لبخند با بیتا

 با ها قتو گاهی:  گفتو  گرفت باالاش را  هشد مشت ننگشتاا.  چرخاند

 که ريیا میرو در  حرصم رنقدا تهارکا بعضی
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 . کنم بغلت ريطو ینا ادخو می لم... د ادخو می لم... د ادخو می لمد

 . کشید شغوو او را در آ دکر حلقه بیتا دنگردور  بهرا  ستشد

 . طاها نکن ... ا -

 . بوسیدرا  موهایش طاها

 ؟ بگیرو  ستشدي را می لقو بپرسم السو یه -

 . نه:  گفت بیتا

 . خندید طاها

 . نگو همدروغ  لیو بگیرو  ستشرا امخو نمی...  پرسم می من لیو -

 . سبپر -

 رکنا نشدگررا از دور  طاها ستد طوالنی تاخیر با بیتاداري ؟  ستمدو -

 وبررو بهداد و  تکیه ختدر به.  کشید عقبرا  دخوزد و 

 . شد هخیر

*** 

 . یمربخو مبگیر يچیز یهرم  می -
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 جا ینرو ا من ايخو می؟!  دهجا لب تا:  گفت هشد دگر چشمانی با بیتا

 ؟ اريبذ تنها

 . کشید عقبرا  دخو بیتا.  دکر ازشنواش را  گونه لبخند با طاها

 . دمگر می برزود ...  کشه می لطو قیقهده د فقط -

 . شد بلند جااز  طاها

و  اريبذ تنها جا ینرو ا من ايخو نمی که تو:  گفت طوالنی مکث با بیتا

 ؟ انتهر ديبرگر

 . چرخید سمتش به فتهر باال يهاوبرا با طاها

 ؟ باشم دنامر ازهندا ینا تا دیا می من به -

 آره . ايبخورو  ستشرا:  گفتو  شد هخیر پایش تا سر به بیتا

 سمت بهآورد و  ونبیر ارششلو جیبرا از  سوئیچ.  خندید اصد با طاها

 . ختاندا بیتا

*** 

 همرو  حقیقت همه فقط...  مبد فریبت ستمانخو قتو هیچ:  گفت طاها

 . نگفتم بهت
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 . دبو هشد هخیر ستشدر د فمصر ریکبا انلیو به بیتا

 ... یه

 مثبتی خیلی نظر دمبو هشنید ردتمودر  که هایی شایعه با لشاو ستشرا

 شتماند بهت

 داد : مهادا

 طاها

 شبیه صالًا یدمتد یالو شپزخونهآ يتو قتیو لیو عنقو  سلو خترد

 دسر...  دينبو دمکر می فکر که يچیز

 گرفتی میرو  دتخو هم خیلی لبتهو ا قخالا بد ارمقد یه شایدو  ديبو

 . نقع نهو  ديبو سلو نه...  لیو

 مینو خاله؟  رهخو میآب  کجااز  ها شایعه ینا مشخص رتصو به -

 ؟! نوــج

 . خندید طاها

 فحر ردتمودر  دیاز تو با شناییو آ لشما سفراز  قبل فامیل يتو...  نه -

 . نددکر می کنیاپر شایعهو  ندزد می
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را روي  شسر.  شد جابجا کمی طاها.  شتاگذ نهاد بهرا  چیپسی تکه

 . کشیدو دراز  شتاگذ بیتا يپا

 . بشین ستدر شو بلند:  گفتو  دکر خمرا  نویشزا بیتا

 . حتمرا -

 . باشه مپارو  تسر امخو نمی -

 به شه می ه،بند ستمد:  گفتو  شتاگذ شکمشرا روي  ستانشد طاها

 ؟ يبد چیپس منم

 خوبی پسر رنقدا که من...  لطفاً...  جونم اـــبیت...  اـــــــبیت -.  نه -

 خیلی که من ،حالم با خیلی که من...  هستم

 ... . ـلباز  بوسه یه ايبر ممیر می که مندارم ...  سترو دو تچشما

 . بگیر...  فتر مسر کن تمومش فقط باشه باشه -

 . دکر وفر طاها نهاد بهرا  چیپساز  رگبز پر دو

*** 

 ؟ چیه ايصد ینا:  گفتو  ختاندا افطرا به نگاهی بیتا

 . شد هخیر نسماآ بهو  دکر بلندرا  شسر طاها
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 . دیا می رونباداره  -

 . بغلم بیاداد :  مهو ادا فتر بیتا رکنا به

 . شتدابر عقب به قدمیو  دکر خما بیتا

 . نکشی خجالت قتو یه ،خدمتمدر  باشهاي  یگهد مرا -

 یرز.  کشید دخو سمت بهو او را  گرفترا  بیتا ستد مچ.  خندید طاها

و  تو ايصد: اول  دکر مزمهز گوششو در  گرفت شغواو را در آ ختدر

 چشم... اول  رونبا ینا ايصد بعد

... اول  رونباو  كخا يبو بعدو  تو يبواول ...  ختدر ینا بعدو  تو يها

 . ارهند دجوو يبعد...  بعدو  تو

 . بوسیداش را  گونه طاهاداد .  ونبیر تکه تکهرا  نفسش بیتا

 . کن شگو فقط -

 رانبا كخا نم يبوو  یختندر می وفر نختادر يها گبرروي  رانبا تند و

 می ممشا به ردهخو

 یزر

 يها
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 نهدا

 . سیدر

*** 

 . دکر اربرقررا  طتباار طوالنی مکث با بیتا

 ... . مسال:  گفت لبخند با

 ؟ مخترد خوبی...  دمخو نهدو یه یکی يبیتا مسال -

 . باشم بدو  مبشنورو  شما ايصد شه می مگه -

 گفت نالارد.  چرخیداو  سمت بهو  دکر ركپا دهجا رکنارا  تومبیلا طاها

 عموضو اًظاهر لیو ونبیر يبر ریاشا با دبو ارقر...  خونهزدم  نگز خیلی: 

 زهنو که دهبو يجد خیلی

 . خونه نگشتی بر

 . کشید عقبرا  دخو بیتاآورد .  تر جلورا  شسر طاها

 ردشمودر  مفصل بعد شتمرو دا رشنتظاا که دبو يچیزاز  بهتر خیلی -

 ... . با...  نیمز می فحر
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 ممداو ها بچهاز  یکی با:  گفت کوتاهی مکث باو  شد هخیر طاها به خما با

 ،خونه یمدگر می بر یم... دار ونبیر

 ؟ رهگذ می شخو که شما به

دو و  ساعت ايبر...  یمدگر می بر شد متمو همایش که ظهر دافر خوبه -

 . یمدار وازپر نیم

 ؟ گذشته شخو -

از  نالا تا منو  شتهدا خوشی پزشکی همایش:  گفت مکث با نالارد

 دادم ؟! ستشد

 زد . لبخند طاها

 داره . حتماً اه،همراون  با:  گفت هستهآ بیتا

*** 

 . يبد توضیح بایدرو  چیزها خیلی:  گفت طاها

 . سبپر:  گفتو  شد هخیر ونبیر به بیتا

 . تبابا به هماون  گفتیدروغ  -

 . نگفتمرو  حقیقت...  فقط نه -
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 . کنه نمی فرقی خیلی هم با تادو  ینا -

 . کنه می من ايبر:  گفتو  نددابرگررا  شسر بیتا

 ؟ گفتی چی تبابا به:  گفت کند اجد دهجارا از  نگاهش کهآن  بی طاها

 . هیچی -

 ... . شتدا کهاون روزش  يها فحر پس -

 . بگم نتونستم لیو پرسیدازم  -

 . دفشرو  گرفترا  نگشتانشا طاها

 ؟ اچر:  گفت

 . دبو هشد هخیر نستانشاد به بیتا

 ... . شد ابخر چیز همهو  مفهمید یرد من لیو گفتی می ستدر -

 . بیتا -

 همهاز  بیشتر گفتم می مینو ردمودر  بهش گها...  بزنمرو  حرفم اربذ -

 . شد می حترانااون 

 . دکر ازشنورا  ستشروي د شَست نگشتا با طاها
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 نمی...  نچو نگفتم يچیز هم تو ردموداد : در  مهادا طوالنی مکث با بیتا

 . اچر نمدو

 . دکر هارا ر ستشد طاها

*** 

 . چرخاند قفلرا در  کلید بیتا

 ؟ باال مبیا -

 . بسترا  تومبیلدر ا طاها

 . نه:  گفتداد و  تکیهدر  بهاش را  پیشانی بیتا

 ؟ کیه ریاشا -

 زد . لبخند بیتا

 دي ؟ نمی ابجو -

و  دکر زبادر را  بیتا.  دبوداده  تکیه تومبیلشا به ،سینه به ستد طاها

 . دیستاا نساختماورودي  بچورچا نمیا

 . بیتا -

 . شد هخیر طاها نچشما بهو  چرخید
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 -؟ آره  کنی یتاذ ايخو می:  گفت لبخند با طاها

داري  نستمدو می قتی... و ديکر یتاذ خیلیرو  من هم تو -؟  اچر -

 ريکا هرزدي  می که حرفی هر ،کنی می زيبا

 و ... . دبودروغ  منظر به ديکر می که

 رو در آوري . تمد ینا متما تالفی همادو  ینا که تو -

 زد . لبخند طاها.  بستو در را  شتدابر عقب به قدمی بیتا

*** 

 پنجم بخش

 زمالاي  یگهد چیز:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  يچا سینی انجو پسر

 ؟ یدارند

 . شد هخیر بیتارخ  نیم بهداد و  نتکا منفی عالمت بهرا  شسر طاها

 ؟ هشد چی -

 می هنگا هخیر وبررو خالی تخت به که حالیو در  ختاندا باال شانه بیتا

 . هیچی:  گفت دکر
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 ريجو بد يچیز یه...  شناسمت می:  گفتو  شد یکدنزاو  به بیشتر کمی

 . دهکر لمشغورو  هنتذ

 . نیست مهم -

 می فکر ریاشا بهداري  نکنه...  مهمه من ايبر تو ردمودر  يچیز هر -

 یه سما کافیه:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشهاز  لبخند با بیتا؟  کنی

 عکس تو قتاون و من سما رکنا بشینه دمر

 مسائل رجو ینروي ا دمبو گفتهاز اول  که من -دي .  می ننشو لعملا

 بهداري  بگو بهم بعد کیه ریاشا بگواول  پس...  حساسم خیلی

 ؟ کنی می فکر چی

 دکر نگاهش فقط لبخندو  فتهر باال هاییوبرا باو  چرخیداو  سمت به بیتا

. 

رو  من ايخو می عمومی نمکا یه يتو:  گفتآورد و  جلورا  شسر طاها

 ؟ کنیدر  بهاز راه 

 . گم نمی -

 . گی می -

 . نددابرگررا  یشرو بیتا
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 لغفاا ريبدجوآدم رو  تو زنا ینا:  گفتو  دکر پررا  چایش نفنجا طاها

 ... . قتو اون و کنه می

 ؟ چی قتاون و -

 زد . لبخند فقط طاها

 . هبد رشسفا نقلیو:  گفت بیتا

 . خندید بیتا.  دکر نگاهش خما با طاها

*** 

 ؟ نختمودر پیش بریم:  گفت طاها

 دمبرگر باید شه می یرد خیلی:  گفتو  ختاندا ساعتش به نگاهی بیتا

 . خونه

 . بزنیم فحرو  تخلو يجا یه بریم -

 قبل طاها؟  دبو بد مگه ینجاا:  گفتو  دکر شسر پشت بهاي  رهشاا بیتا

:  گفتو  ختاندا ادفرحز سنتی باغچه به نگاهی تومبیلا به نشد ارسواز 

 فحر که دنبو تخلورنقدا

 و ... . بزنی



 

276 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 فحر کنم رتمجبو یاداد :  مهادا لبخند باو  شد هخیر بیتا نچشما به

 . بزنی

 . دکر خما بیتا

 . من خونه بریم شو ارسو -

 . ممداو که دمکر هشتباا هم ربا یه نهمو...  نه -

 . کوبید هم بهرا  تومبیلدر ا طاها

 . نبخشیدمتو  نرفته دمیا ديکر که هاییرکا زهنوداد :  مهادا بیتا

 . رممیادر  لتاز د خونه بریم:  گفتزد و  نمایی انندد لبخند طاها

 . اريند همرو  رکا ینا عرضه خهآ:  گفت لب یرز بیتا

 ؟ گفتی چی -

 . هیچی -

 ديکر می غر غر دتخو با شتیدا چی نیدو می که من...  نیست مهم -

. 

*** 

 ؟ خُب:  گفتداد و  ستشد بهرا  يچا نفنجا
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 ؟ باشیم شتهدا نمهمو ارهقرداري  خبر:  گفت طوالنی تاخیر با بیتا

 ؟ بابک یا یترستگااخو دبیا ارهقر ریاشا:  گفتو  دکر خما طاها

 . خندید بلند بیتا

 . تو ستاز د -

 شد هخیر نتلویزیو هسیا صفحه به.  شد ناپدید ثانیه چنداز  بعد شلبخند

. 

 ؟ نیز می فحر شاهینو  نشایا ردموداري در  -

 به بیشتر کمی طاهاداد .  نتکا مثبت عالمت بهرا  شسرو  دکر خما بیتا

 بتونی که يمداو رکنا مینو با رنقدا دمکر می فکر:  گفتو  شد یکدنزاو 

 رو بچه پسر تادو 

 . کنی تحمل

 خیلی الًاو میزنی فحر نشوردموداري در  کهاي  بچه پسر تادو  ینا -

 ... ماًو دو سالشونه زدهنوو  نیستند بچه

 . هستند مینو يپسرها

 . کنم نمیرو درك  نیتانگر لیلد خُب -
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 . کافیه من ايبر کنند می اپید مینو به بطیر یه که همین -

 . چرخید سمتش بهو  شتاگذ مبل پشتیرا روي  ستشد طاها

 ... . ماهه یه فقط بیتا:  گفت

رو  شپسرها لسا ههجد که مینو خاله ايبر نه -.  دهیاز خیلی هما یه -

 ايبر نالا همیناز  مینو خاله شنبا اننگر...  هندید یکدنزاز 

 ... در

 نیستی

 نگیرشودر

 خیلی پسداره  برنامه نهروبگذ ارهقر نباهاشو که

 هایی ساعتو  ها لحظه تک تک

 . مینجاا من ضمن

 ینا قیقاًو د:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با فتهر باال ییوبرا با بیتا

 ضعورو  چی ارهقر ینجاییا که عموضو

 ؟ کنه

 . نددابرگر دخو سمت بهرا  شسرو  گرفتاش را  چانه ستد یک با طاها
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 . کنی فکر من به فقط تو ارهقر -

 . اشهـــــــــــب -

 ؟ کنی می همسخرداري  -

 باشه ،باشه...  کنی می همسخرداري  -.  دفشر هم بهرا  هایش لب بیتا

 تالفی که شه می من نوبت همروز  یه...  سیمر می هم به خانم بیتا

 . کنم

 شغوو او را در آ دکر حلقه بیتادور  بهرا  دبو مبل پشتیروي  که ستید

 . گرفت

 . کن لمو -

 . دنیادر  اتصد...  خوبه تجا -

 هر.  شانهرچاو  قامت بلند.  ختاندا نشایاو  شاهین به نگاهی طاها*** 

و  تشر تیدو  هر.  شتنددا نگر هسیا چشمانیو  خرمایی يموهادو 

 یکو  نگر یک يها انچمدو  شتنددا تن به هم به شبیه جین ارشلو

 بهرا  لمد

 . کشیدند می دخو لنباد
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 هم شبیه ديیاز:  گفتاي  هستهآ ايصد باو  دیستاا طاها رکنا بیتا

 ؟ نیستند

 . دیستاا بیتا مقابلو  مدآ جلو نشایا

 ؟ ستهدر یگهد بیتایی -

 يتو -.  شد هخیر طاها به خما با شاهینآورد .  لب بر کجی لبخند بیتا

 جا ینا ما که سته... در تغیر سما به هست يچیز یه نیایرا يها دمر

 نیایرا زهنو لیو یمدنکر ندگیز

 کسایی ايبر:  گفتو  دکردراز  نشایا سمت بهرا  ستشد طاها.  هستیم

 بخو ديیاز نددکر ندگیز ینجاا لسا یه فقط که

 . نیدز می فحر سیرفا

 . دکر خما بیتا.  دکر حلقه بیتا زويبادور  بهرا  ستشد نشایا

 هستی ما ییدا پسر تو طاها:  گفتو  گرفترا  بیتا یگرد زويبا شاهین

 . هرمونهاخو بیتا ماا

 دکر نندگیرا کینگرپا سمت بهو  شد تومبیلا ارسو که یدرا د نالارد بیتا

 . دکر صحبت کیا با شتدا مینو. 

 . نالا همین...  کنید لمو:  گفت لب یرز
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 . بزنی فحر بیتا با اريند حق:  گفت طاها بهرو  نشایا

 . بزنی فحر طاها با اريند حق:  گفت بیتا بهرو  شاهین

 . نددبررا  بیتا

 خیلی من که ستهدر...  خوشحالم خیلی:  گفت لبخند با مینو*** 

 خیلی شاهینو  نشایا لیو بشم رجو بیتا با نتونستم

 . نمداو رکنا بخو شباها

 . مشخصه:  گفت خما باو  شتدابررا  چایش نفنجا میزاز روي  طاها

 شتاگذاو  صندلی پشتیرا روي  ستشو د گرفت يجا مینو رکنا نالارد

. 

 لحظه یه دمکر شناآ بیتا بارو  پسرها هگاودفر يتو قتیاز و:  گفت مینو

 . ننشد اجدازش 

 منفهیمد خرآ که من:  گفتو  نشست طاها صندلی ستهروي د نیلوفر

 . شاهین نمشووکد شایانه نمشووکد

 . دکر می هنگا نهاآ به خما با بیتا

 . سهر نمی نظر به ضیرا عموضو یناز ا خیلی خانم بیتا:  گفت طاها
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و  نشایا.  دکر خما طاها.  خالقها بد خیلی:  گفت گوششدر  نیلوفر

 شگو بهرا  نسرشا.  ختنداندا بیتا دنگردور  بهرا  نستشادو د هر شاهین

 یکدنز بیتا

 . نددکر

 ؟! طاها:  گفت شاهین

 . ستا ممنوعه تو ايبراون :  گفت نشایا

 . ارهند بطیر شماها به:  گفتزد و  ضربهدو  هر سینه به نجآر با بیتا

 . شد بلند جااز  طاها

 . یدریا می تشریف لحظه یه خانم بیتا -

 ... . نیمز می فحر هم با یمدار:  گفت شاهین

 . بیا دافر وبر:  گفت نشایا

 ستدر...  شماستاز  گترربز طاها ها بچه:  گفت لبخندو  خما با مینو

 . بزنید فحر شباها ريطو ینا نیست

 . نخا طاها ببخشید...  نجو نماما ببخشید:  گفتند نهمزمادو  هر
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 مینو به خما با بیتا.  شد هخیر بیتا به نالارد.  خندید مینو.  خندید نیلوفر

 . شد رجخا سالناز  طاها.  دکر می هنگا

روي  نال. ارد دیستاا قلوهاو دو  نالارد مقابل سینه به ستد بیتا*** 

 شاهینو  سترا سمت نشایاو  دبو نشسته مبل

 . شتدا ارقر چپش سمت

 . بابازد :  اصد بیتا

 به دکر وعشر نالارد شگوو در  ختاندا باال

 ییوبرا

 بیتا به رو

 شاهین

 . خندید بلند

 نشایا فحر با

 نالارد

 شپزخانهاز آ سینیدرون  يچا نفنجا رچها با اههمر مینو.  دنکر صحبت

 شتدابر عقب به قدمی بیتا.  شد رجخا
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*** 

 . گرفت رهشما طاها

 دادي ؟ ابجو یرد رنقدا اچر...  بیتا -

 . بزنی فحر بیتا با اريند حق دمبو گفته -

 چی تو ستد بیتا گوشی:  گفتو  شد بلند صندلیاز روي  خما با طاها

 ؟ کنه می رکا

 . کنم چکرو  گوشیش ستماخو قتو هردارم  حق شمادربر من -

 . نالا همین...  بیتا به هبدرو  گوشی -

 کتش طاها.  بزنه فحر تباها ادخو نمی بگم بهت گفت:  گفت شاهین

 می مبیا قتیو و نجااو ممیادارم :  گفتو شتدابراش  صندلی پشتیرا از 

 بچه پسر تادو  با باید نمدو

 ادب و ... . بی

 . دبو هشد قطع طتباار

*** 

 زد . لبخندو  دکر زبادر را  نشایا
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؟  تو ينمیا اچر...  همداو طاها ییدا پسر ،مینو نماما...  طاها قاآ مسال -

 . یمربخو مشا ستیماخو می

را  مینو گونهداد و  ستد نالارد با.  شدزد و وارد  رکنااو را  خما با طاها

 . بوسید

 ؟ پرسی نمیرو  بیتا لحا:  گفت شاهین بزند حرفی ینکهاز ا قبل

 هم با تنها قیقهد چند تونم می مینو خاله:  گفتو  نددابرگراز او رو  طاها

 ؟ بزنیم فحر

 اپسر...  دهکر یرد خیلی:  گفتو  ختاندا اريیود ساعت به نگاهی نالارد

 ره ؟ می کجا نگفت شما به

 . شتهدا ارقر تو با دمکر می فکر من:  گفت شاهین

 . فتر هغر چشماو  به طاها

 . کنه می خالقیا بد خیلی:  گفت مینو

.  نیست ريطو ینا هم صالًا:  گفتو  شد هخیر مینو به خما با نالارد

 من با هم کلمه یه حتی ستا هفته یه...  رهطو همین قیقاًد:  گفت مینو

در ...  کنه می بدگویی تو پیش شاهینو  نشایااز  مرتبو  دهنز فحر
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 شموافر زهنو...  کنند می محبت بهش نددار فقط تادو  ینا که تیرصو

 دمنکر

 . نشایا شگوو زد درِ  شد بلند فعهد یه مشا سطو یشبد که

 ینا ايبر حتماً...  شناسم می بخورو  بیتا من:  گفتو  دکر خما نالارد

 . شتهدا لیلد رشکا

 . تاقشا يتو هبرو  کنه قهر که ینا نهزده،  می فحر شتدا لیلد گها -

 . نبالشروم د می من:  گفتو  شد بلند جااز  نالارد

 . شه می اشپید یگهد نالا باشه کجا هر...  يبر ادخو نمی -

 یرد خیلی زهنو...  کنید صبر یگهد ساعت نیم کترد يقاآ:  گفت طاها

 . هنشد

 خبر بی دشخورو از  من رقد ینا قتو هیچ بیتا...  نیمهو  نه ساعت -

 . دکر نمی یرو د شتذا نمی

*** 

 شب نیمهاز  بعد یک به قیقهده د.  ختاندا اريیود ساعت به نگاهی طاها

 . دبو
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 . بزنم نگز پلیس بهرم  می:  گفت مینو بهرو  هستهو آ شد بلند جا از

 . شدند بلند جااز  شاهینو  نشایا

 . نبالشد یمر می -

 برید یداخو می که شناسید میرو  کجا شماها؟  کجا:  گفت خما با مینو

 قبو ايصد نشنید با.  گرفترا  بیتا موبایل رهشما رهبادو طاها؟  نبالشد

 شد اربرقر طتباار.  گرفت فاصله جمعاز  مگا چند

 . بیتا -

 زدم ... . فحر نالارد با:  گفتاي  گرفته ايصد با بیتا

 . فتهر دفرهاو  مریم پیش:  گفتو  شد رجخا قتااز ا نالارد

 . نالا همین امخو میرو  ستتدو خونهآدرس :  گفت هستهآ طاها

 ... . تنها امخو می -

 . مبگیر تبابااز  نکن رممجبو...  گفتم چی يشنید قیقاًد -

 . دکر می نگاهش خما با نالارد.  چرخید نالارد بهرو  طاها

 . بماخو میدارم :  گفت بیتا

 . نبالتد ممیا هفت به بعر یه ساعت صبح...  باشه -
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 دارم . رکا ،ظهراز  بعد ايبر باشه -

 زد . لبخند نالارد بهرو  طاها

 . نمز می نگز بهت یگهد قیقهده د -

 - لوا...  لوا. ...  بخیر شب...  کنم می شخامورو  گوشیمدارم  -

 . دبو هشد قطع طتباار

از  بیتا.  دبوداده  تکیه تومبیلا به فتهر همدر  يها خما با طاها*** 

 زبا نیمهدر را  کوتاهی مکث با.  شد رجخا خانه

 . فتر طاها سمت بهآرام  هایی مگا باو  دکر هار

 - مسال.  شو ارسو -

 . شو ارسو:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلدر ا طاها

 . باال دمبرگر باید -

 . یمدگر می برزود :  گفتو  ختاندا پایش تا سر به نگاهی

*** 

 . دبرگر بگی يچیز ايخو نمی گها:  گفتو  شد هخیر نگشتانشا به بیتا

 . چرخیداو  سمت بهو  دکر هارا ر نفرما طاها
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ات  بچگانه يهارفتار ینا حمقانها حتی لیلد یه با کنم می سعیدارم  -

 عصبانیتم ینا بلکه تا کنم توجیهرو 

 . بشه کمتر

 که شماست ممحتر خاله...  نیستم من کنه می رفتار بچگانه که کسی -

:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش طاها.  یختهر بهمرو  ندگیمز متما

 ینا ردمودر  یمدار همیشه تقریبا مااول ...  نقطه سر برگشتیم رهبادو

 يها بحث ینو ا يبیا رکنا رتپدزن  با ارهقر کی ،نیمز می فحر عموضو

 گه؟ ا نکیز خاله يها بحث:  گفت بلند بیتا.  کنی متمورو  نکیز خاله

 زيبا من با اچر تودادي ؟  خالترو د دتخواز اول  اچر تو پس رهطو ینا

 فحر مباهاو  يبیا دمبو دهنکر رتمجبو که من؟  حتیرانا خیلی؟  ديکر

 همین دمبرگر امخو می...  بزنی

 . نالا

 ینا يتو -.  دمنز يبد فحر که من؟  شی می عصبانی اچر...  هی هی -

 گفتم...  دينز يبد فحر گی میو  گفتی ستهاخو لتد چی هر تمد

 دارم ستدو صالً... ا دبرگر
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 من رهکا چی صالًا تو؟  چه تو به...  بزنمداد  امخو میو  بشم عصبانی

 ... . که هستی

 ؟! بیتا -

 به گفتم نیستم تو با ننز ستد من به...  بشم عصبانی ادخو می لمد -

 ... . من

 بهاو را  بیتا.  دفشر دخو بهو او را  دکر حلقه بیتادور  بهرا  ستانشد طاها

 . دنکر هااو را ر طاها لیداد و هل عقب

*** 

 - نه؟  يشدآروم :  گفتو  بوسیداش را  شقیقه طاها

 صبح دخو تا ايبخو گه؟ ا چی حاال -.  بوسیداش را  شقیقه رهبادو طاها

 می لمد خیلی ستشرا...  بشیآروم  تا ببوسمت ريطو همین تونم می

 کنم فکر ،ببوسه ريطو ینرو ا من یکی شم می عصبانی منم قتیو ادخو

 زود خیلی باشی تو نفر یهاون  گها

 . شم می آروم

 . روپر بچه -

 . نشست فصا بیتا.  دکر زبارا  ستانشو د خندید طاها
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 بیشتررو  یکیاون  ن،بزرو  قبلی نهمو...  لیو خوبه تعطر ینا يبو -

 . شتمدا ستدو

 . خندید اصد با طاها

 . بفرمائید مرا شما...  بانو چشم -

 زد . لبخند بیتا

 ... . یا مینو خاله؟  چیه عموضو:  گفت تاخیر با طاها

 . قلوهاو دو مینو -

 . فتر باال طاها يهاوبرا

 غیرو  لفضوو  حمقا دموجو تادو  -.  هشد چی ببینم کن تعریفاز اول  -

 مینو ريبدجو اظاهر...  ارمند مشآرا نستشواز د لحظه یه که تحمل قابل

 . هشد شپسرها مندا به ستد که ديکر میدانا رو

 با دنمیا خوشمداد :  مهادا بیتا.  دبو هشد هخیر بیتا به تسکودر  طاها

 می هنگا لفوتباو  نتلویزیو شباها دیا نمی خوشم ون،بیررن  می نالارد

 یا کنند

 ؟ نددار من يبابا با حرفی چه تااون دو  صالًا
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 شاهینو  نشایا که هستی عزیز تبابا ايبر رنقدا تو بیتا -زد .  لبخند طاها

 گشربزرو  عموضوداري  ديخو بی...  کنند لشغارو ا جایگاهت نتونند

 يها فحر یا کنند هنگا لفوتبا مینو خاله یا تو باداري  توقع ،کنی می

 یا تو بهرو  ننشودومر

 . بگند نمامانشو

 چی نددگر میرو  تاقما متما یادن  می ابجورو  من يها تلفن که ینا -

 حتی باشم لخوشحا شی می باعث قعاً.. وانشو نهدامر بخش به هم ین؟ ا

 قتیو

 بیتا عاشقتم: 

 ؟ شه می طمربو

 گفتو  گرفت نگشتانشا نمیارا  بیتا نستاد.  خندید بلند طاها

 . هستی عصبانی

 . کشید عقبرا  ستشد بیتا

  

 ..من نظر به ارمقد یه
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 ارهند اديیرو ا عیبو  ستهدر خیلی نهاشورفتار تااون دو  گم نمی: 

 داد مهادا

 طاها

 به نیدو می:  گفت کالمش نمیا بیتا... .  قلوهادو  ،یمربگذو ...  نهویود

 قتهو خیلی تو ايبر زيبا هفهمید هم مینو که ینا به؟  کنم می فکر چی

 منآزار دادن  حمتو ز دهکر ضعورو  صلیشا ايیگرزبا حاالو  هشد متمو

 . تااون دو  دنگر ختهاندرو ا

 مینو خاله یعنی؟  کنی می فکر ريطو ینا قعاًوا تو؟  تو گی می چی -

 دنکر یتاذ ايبر ادبخو که رهبیکا رنقدا

 ؟ جا ینا بکشه نیاد فطررو از اون  شپسرها تو

 ... . نچو حتماً -

رو  زيبا ینا که دمبو گفته بهت:  گفتو  دکر ازشنواش را  گونه طاها

 ... . دمکر وعشر من

 سعی:  گفت کوتاهی مکث با طاها.  دمنکر وربارو  تو فحر زهنو من -

 مینو قعاًوا ببین...  کنی فکر مینو يهارفتاروي ر گرفتن جبهه ونبد کن

 قصد
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 ،بزند حرفی خما با بیتا که یناز ا قبل؟  شتهرو دا توآزار دادن  نیت و

 کمی کهدارم  لقبو یلداد : اون اوا مهادا سریعو  دکر بلندرا  ستشد طاها

 دهبو ههندآزار د ارمقد یه خُبو  دهکرروي  دهیاز تو با شهارفتار يتو

 داري تو که هم هارنقدا منظر به لیو

:  گفتداد و  باال ییوبرا بیتا.  دهنبو بددي  می جخر به حساسیت روش

 حق لبته؟ ا کنی می عفاد کیداري از ...  طاها وننخندرو  من؟!  قعاًوا

 منمداري 

 . دمکر می عفاام د عمهاز  دمبو

از  امنخو مشخص رتصو به که هشد صخا جایگاهت من ايبر رنقدا تو -

 . کنم عفاد مینو خاله

 بی خیلی شاید چیزها يسر یه:  گفتو  شد هخیر نگشتانشا به بیتا

 ... . من ايبر لیو باشند همیتا

:  گفتو  شد هخیر نخیابا یکیرتا به وبررو شیشهاز  بیتا؟  چی مثالً -

 يمینو خاله نشستیم هم رکنا ينفر پنج قتیو اچر مثال

:  گفتو  شد هخیر بیتارخ  نیم به طاها؟  رهبیا چایی تا رچها باید شما

 به دينکر سعی قتو هیچ تودي ...  می ننشو حساسیتداري  ديیاز
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 يبداون  به لیو نظیریه بیو  دهلعاا قفوآدم  گم نمی ،بشی یکدنز مینو

 ساختی تصویر هنتذ يتوازش  تو که

 در تفکر زطر ضحوا خیلی

 ..حساساتتا با نه ديکر می ردبرخو شباها منطقت با ارمقد یه فقط گها

 نیست

 مثالً...  يفهمید می ردشمودر  چیزها خیلیو  شه می ضعو ردشمو

 نمی چایی قتو هیچ مینو خاله که ینا

 . رهخو

*** 

 هچیز. ...  نشستند تختروي  چپش سمت شاهینو  سترا سمت نشایا -

 - یعنی...  -

 ؟ یمدبگر ونبیر بریم:  گفتند هم با و

 . دفشر هم بهرا  هایش لب بیتا

 . دیا می بحسا به هیاخو رتمعذ عنو یه ینا:  گفت نشایا

 . کنیم یتتاذ ستیماخو نمی:  گفت شاهین
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 . یددکر حتمرانا خیلی تادو  شما ماا -

 . گرفتندرا  یشزوبا قلوهادو  که شتدا نشد بلند قصد

 ... . خُبزد  می فحر ردتمودر  خیلی مینو نماما:  گفت نشایا

 . دبیا خوششازت  ستیماخو نمیداد :  مهادا شاهین

 . فتر باال بیتا يهاوبرا

 ؟ ها بچه خوبه چی همه:  گفتو  دیستاا بچورچا نمیا نالارد

 . ونبیر بریم تایی سه یماخو می:  گفتو  شد بلند نشایا

 ؟ چی ما پس:  گفتو  دیستاا فصا نالارد

 ونبیر برید یداخو می:  گفت فتهر باال ییوبرا باو  گرفت ارقر رشکنا مینو

 ؟ کجا

*** 

 ؟ گذشت شخو یشبد:  گفتو  شد هخیر مقابلش يها برگه به طاها

 شتدا نگه ثابت گوشش رکنا شانه بارا  موبایل گوشی طاها.  خندید بیتا

 می يبند ستهرا د مقابلش يها برگه که حالیو در 
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 -؟  ستهدر دهنبو بد هم هارنقداو معلومه پس؟  يخند می:  گفت دکر

از  حسابی نحسا... ا نحساا پشا کافی هم شب خرو آ کهدر فتیمر

 لشد حتماالًا د،بو هشد شاکی نستشود

 . بِکَنهرو  نجفتشو کله ستاخو می

 ؟ یمزد فحر هم تو ردموداد : در  مهادا کوتاهی مکث با و

 . فتر باال طاها يهاوبرا

 ؟ گفتید چی مثالً -

 من به ندارند ستدو خُبو  دنمیا نخوششو خیلی تواز  پسرها که ینا -

 . بشی یکدنز

اون  ننیومد یا نمداو شخو به من که گفته کی قتاون و بعد!  عجب -

 ؟ مبد همیتا ارهقر ها

 . خندید رهبادو بیتا

*** 

 دتخو هم گاهی شه می:  گفتو  دیستاا بیتا رکنا یشاغذ ببشقا با طاها

 ؟ يبد ابجورو  تلفنت
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 ؟ مگه رطو چه:  گفت لبخند با بیتا

 دکر تفو ونبیر بهرا  نفسشرو ... .  من پسر تادو  ین؟! ا مگه رطو چه -

...  رمیا می نسرشو بالیی یه بدند مهادا ريطو همین گهداد : ا مهو ادا

 فطر ینا نشودخو بارو  تو که هم رنقددن، ا می ابجو کهرو  تها تلفن

 هم با شه نمی فرصت که برند می فطرو اون 

 تنگ نختمودر ايبر لتد تو ،هیچی من صالًا...  یمدبگرو  ونبیر بریم

 ؟ هنشد

و  ساخته (wWw.98iA.Com) هشتیادنو زيمجاي  کتابخانه توسط بکتا ینا

 ستا هشد منتشر

.  نددیستاا رشکنا شاهینو  نشایا.  شتاگذ عقب قدمی هخند با بیتا

 هم مهمونی يتوداداش ؟!  یا ندردیگادبا تادو  ینا:  گفت لب یرز طاها

 بیو  حترا تباها شه نمی قیقهدو د که

 زد . فحر خر سر

*** 

 ؟ نددبرگر ارهقر کی تادو  ینا:  گفت

 . خندید بیتاو  دکر خمیا نشایا
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 یمدار بلیط یگهد هفته یه بگم باید شه می خنک لتد گها:  گفت شاهین

. 

 ها فحر یناز ا بهتر هم با خیلی تونستیم می:  گفتزد و  لبخند طاها

 . ستیدانخو نتودخو لیو باشیم

 ؟! بیتا:  گفتند هم بادو  هر

 داد . نتکا يسر طاها

 . کنی حتشرانا اريند حق:  گفت شاهین

 . کنی یتشاذ اريند حق:  گفت نشایا

 حافظیاخد لحادر  ادهخانو يعضاا بقیهو  دبو دهیستاا قلوهادو  نمیا بیتا

 . نددبو

 هفته سه ینا يتو صالًا شما:  گفتو  دکر نفر سه هر بهاي  رهشاا طاها

 ینا حسابیو  ستدر من یدداد زهجاا

 . کنم یتشاذ یا حترانا امبخو که ینا به برسه چه ،ببینمرو  خانم بیتا

 . دکر خما بیتا

 ردیگادبا تادو  با هماون  ها مهمونی رجو ینا يتو که ینا مگه
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 ... یگهد گم می سترا خُبداد :  مهادا طاها

 . ببینمت بتونم کلفت دنگر

 ؟ یددار بطهرا هم با تادو  شما ارهند خبر کس هیچ اچر:  گفت شاهین

 . هستیم معمولی ستدو تادو  فقط ما...  نه؟!  بطهرا:  گفت سریع بیتا

 ؟ قعاًوا:  گفتو  ختاندا باال ییوبرا نشایا

 . کنید می خالتد یددار گترهاربز رکا يتو:  گفت خما با طاها

از  بعدو  پیچونی میرو  ردتیگادبا تادو  ینا دافرداد :  مهادا بیتا بهرو  و

 . ونبیر یمر می هم با ظهر

 . خندیدند ها قلوو دو  بیتا

 ... . نجا طاها -

 . کشیدو  گرفترا  طاها ستد نیلوفر

 . نیلو -

 دارم . رتکا قیقهد یه بیا -

 . شددور  نیلوفر اههمر لبخند با طاها.  دکر خما بیتا

*** 
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 . شد تومبیلا ارسوو  دکر طیرا  نخیابا ضعر لبخند با بیتا

 . شد شنرو شما يیباز لجما به نچشممو ما عجب چه -

 ؟ يندیدرو  من مگه وزیرد -

دو  با خصوصاً نیست لقبو که؟ دوم، اون  خترد کو سالمت که یناول ا -

 . ققلچما محافظ تا

 . خندید بیتا

 ... . ابخو که رهخو می تااون دو  به؟!  ققلچما -

از ...  هیس:  گفت خما باو  فتر نشانه بیتا سمت بهرا  نگشتشا طاها

 می من کنی عفاد نشواز ايبخو گه... ا همددر او مکُفر حسابی نستشود

 مگه؟  باشند تو با همیشه تاداره اون دو  معنی چه صالًا...  توو  نمدو

 رکا... و  دتخو

 ؟ اريند ندگیداد : ... ز مهو ادا دکر رهشاا دشخو به

 ؟ دبو غر غر نالا ینا -

 . قیقاًد -

 . شد هخیر طاهارخ  نیم به لبخند با بیتا
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*** 

 . شد خم بیتا سمت به کمیو  شتاگذ میزرا روي  هایش نجآر طاها

 ره ؟ می پیش حسنهداره  بطروا مشنید:  گفت

 . چیزهایی همچین یه:  گفتداد و  نتکا يسر بیتا

 . شدو دور  شتاگذ نمقابلشارا  کیکو  هقهو نفنجادو  انجو دمر

 با تر حترا خیلی گفت بهم مهمونی يتو وزیرد مینو خاله:  گفت طاها

 . پسرها لطف به لبتها...  میاید رکنا هم

 ؟ ديکر اپید ژيلرآ قلوهادو  به:  گفت لبخند با بیتا

 . ريجو بد -

 به ریاشا با...  عالی -ره ؟  می پیش رطو چه رکا عضااو:  گفت طاها

 رکاروي  دشخو يستدیوا يتو ارهقر ،سیدیمر خوبی خیلی تفقااتو

 گها...  کنه اريگذاصد

 رکا یگهد هفته سهدو  ودحد باشیم شتهاند ها برنامه يتو خاصی تاخیر

 . شه می پخش دهماآ کامل

 در يچیز هم مینو خاله حتی کهرو  زمرمو ریاشا قاآ ینا هباالخر من پس
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 : گفت فتهر باال يهاوبرا با

 طاها

 ینا مثال ،بگو ردشمودر  بیشتر خُب...  دمکر کشف نستدو نمی ردشمو

 طوالنی تاخیر باداد و  تکیهاش  صندلی به بیتا؟  دمیا خوشش تواز  که

 یهو زن و ...  النهارد قدیمی يستااز دو یکی پسر ریاشا:  گفت

 داره . ساله سه خترد

 ارهقر کی شما ماهه چندین شتال نتیجه نتورکا ینا خُب:  گفت طاها

 . ببینمشدارم  ستدو خیلی؟  بشه پخش

 چی قعاًوا نمدو نمی که رنقدا...  کنی می متعجبم قعاًوا ها قتو گاهی -

 . بگم بهت باید

 . معزیز بگی يچیز نیست زمال -

 نیمه نفنجا طاها.  متر حترا نکنی امصد ريطو ینا گه... ا ـعزی ینا -

 می عالقه رظهاا بهت قتیو:  گفتو  شتاگذ میزاش را روي  هقهو ردهخو

 لعملتا عکس کنم

 خیلی تو ردمودر ...  نیز می لبخندو  نهز می قبر تچشما...  بهاجذ قعاًوا

 صالًا لیو کنم می عمل یسکر بادارم 
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 . نیستم نپشیمو

 . کن تمومش:  گفتو  دکر رهشااش ا هقهو نفنجا به بیتا

 ینا نهدادم ...  رشسفا هقهو دمکر شتباهیا عجب:  گفت خما با طاها

 ... . توذارم  نمی فعهد

 . کنی تمومش امخو میازت  من:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 . کشید سراش را  هقهو نفنجا فتهر باال ییوبرا با طاها

 ؟ دنمیا خوشم رتکا یناز ا نیدو می -

 . نمدو می:  گفتو  گرفترا  نفنجا بیتا

 دي ؟ می مهادا هم زبا نستنتدو دجوو با -

 . مهزال گاهی -

 ؟ اچر -

...  نیز نمی فحر نچو:  گفت.  دکر می هنگا هخیر نفنجادرون  به بیتا

از  یکی ومکد نمدو نمی نچو...  کنی می نپنهورو  چیزها خیلی نچو

 مها سحد
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داري  عالقه بهم گی می نچو...  ستهدر دتنامز ردمو... در  ـهل ردمو در

 ... . لیو

 ؟ اريند وربارو  حرفم -

 نمی ورباداد :  مهاي ادا هستهآ ايصد با طاها.  دکر بلندرا  شسر بیتا

 ي عالقه...  مشد تچشما شیفتهاون  لحظه نهمواز  من کنی

 ؟ اريند لقبوام رو  طرفه یک

 . ختاندا پایینرا  شسر بیتا

 . بینم میرو  فتنتزود .. دارم ر خیلیدر راه داري ...  سفر یه -

 . شد هخیر میزروي  ردهنخو ستد کیک به خما با طاها

 ري، آره ؟ میداري :  پرسیدو  گرفت باالرا  شسر بیتا

 . شد بلند جاو از  شتاگذ میزرا روي  نفنجا

 خونه دمبرگر باید...  ارهند دجواي و طرفه یه چیز هیچ جا ینداد : ا مهادا

 بریم هم با همگی مشا ارهقر مشبا

 . ونبیر

 . نداخورا  نامش میآرا ايصد باو  دکر بلندرا  شسر طاها
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 . تا بی -

 . فتر پشا کافی جیوخردر  سمت بهو  شتدابررا  کیفش بیتا

 ششم فصل*** 

 . بسترا  چشمانشو  شتاگذ نالارد شانهرا روي  شسر بیتا

 ؟ بیابخو دتخو يجا سرري  نمی اچر نجا بیتا:  گفت مینو

 رم . می نالا:  گفتزد و  حلقه نالارد زويبادور  بهرا  ستانشد بیتا

 . دکر ازشنورا  موهایش نالارد

 - نه؟  هشد يچیز -

 . کنی مخفی منرو از  يچیز تونی نمی که نیدو می -

 . شه می تنگ قلوهادو ايبر لمد فقط -

 . نپیششو بریم نتابستو ايبر یماربذ برنامه تونیم می:  گفت مینو

 زد . لبخند بیتا

 . خوبیه فکر:  گفت نالارد

 . گرفتند میرو  بیتا اغسرزدم  فحر نباهاشو که وزمرا -

 . دنبو دهفرستا امبر عکس کلی وزیرد:  گفت بیتا
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 هم نشواخترد ستدو عکسداد :  مهادا نالارد شگو یکدنز هستهآ و

 . دبو

 . خندید نالارد

 . منشنید من؟  شد چی:  گفت مینو

 . نیست مهمی چیز:  گفت لبخند با نالارد

 . بوسیدرا  نالارد گونه.  شد بلند جااز  بیتا

 . بخیر نشبتو -

 . نجا بیتا بخیر هم تو شب -

 . دکر زبادر را  رهباو دو ختاندا افطرا به نگاهی.  شد قتاوارد ا بیتا

 نمی انمهر...  شه می ستداره در اًظاهر طاها برنامه ستیرا:  گفت مینو

 . کنه بندرو  ستشد ارهقر ه،بر ادخو

 . دیستاا بچورچا نمیا بیتا

 هشد يچیز:  گفت يمحو خما باو  چرخاند بیتا سمت بهرا  شسر نالارد

 ؟ نجا بیتا

 . دمبو شتهاگذ جارو  موبایلم...  ممداو:  گفت تاخیر با بیتا
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 . فتر میز سمت به

 ؟ یمربخورو  طاها قاآ سیوعر شیرینی ارهقر کی:  پرسید

 . شد هخیر تشرصو به مینو

 . نددار ريستگااخو برنامه یگهدو روز د...  لیو نیست يجد هم هارنقدا -

 . شتدابررا  موبایلش

 . باشند خوشبخت...  سالمتی به:  گفت بیتا

 ؟ نددبو ستدو هم با حتماً؟  کیه خانم وسعر:  پرسید نالارد

 . نیلوفر ،میناست خترد...  نه -

 . فتر قتاا سمت بهو  چرخید بیتا

*** 

 زد . لبخنددر  نشد زبا با

 ؟ کنی می رکا چی جا ینا تو:  گفت فتهر باال هاییوبرا با بیتا

 . ببینمرو  تو ممداو:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها
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وارد  طاها؟  نیستند خونه مینوو  نالارد نستیدو می:  گفت تاخیر با بیتا

 چه...  دنبو تعود هم شیماو  بابارو دارم،  رشماآره ... آ:  گفتو  شد

 مشا شتیدا د،یا می خوبی يبو

 ؟ ديکر می ستدر

 . فتر شپزخانهآ سمت بهو  دکر رعبو رشکنااز  بیتا

 . نیا جا ینا زدهسر یگهد لطفاً -

را از روي  موبایل خما با.  ردخو نگز بیتا موبایل.  فتر نبالشد به طاها

 روي طاها منا به نگاهیو  شتدابر میز

 به موبایل بچورچا نمیا طاها.  دکر بلندرا  شسر.  ختاندآن ا صفحه

 . دبو دهیستاا ستد

 . مبد خبر بهتزدم  نگ... ز منیا زدهسر نگفتی مگه خُب؟  چیه -

 . فتر زگا سمت بهداد و  ونبیررا  نفسش بیتا

 . خالقیابد خیلی معلومهات  قیافهاز :  گفتو  نشست میز پشت طاها

 . فتر باال بیتا لب گوشه

 ؟ هشد چی بگی ايخو نمیداد :  مهادا طاها
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 . نیست مهمی چیز -

 من ايبر باشه شتهدا بطر تو به که يچیز هر...  مهمه بگم باید ربا چند -

 . مهمه

 . چرخیدو  دکر تنظیمرا  فر جهدر

 . دبو هشد تنگ تچشما ايبر لمد:  گفت لبخند با طاها

 توداد :  مهادا.  نشد دیجاا بیتا دنیستاو ا رتصو حالتدر  يتغییر هیچ

و  ستدر حتیو  شتیدا رکااش  همه کهروزه  سهدو  ینا يتو؟  چی

 هم با نشد فرصت حسابی

 . بزنیم فحر

 . طاها -

 . جانم -

 . دیستاا فصا بیتا

 ؟ بگی ايخو می چی:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 . شتاگذ جلو قدمی

 ؟ خوبی؟  هشد چی...  بیتا -
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 داد . نتکارا  شسر فقط بیتا

 ؟ هپرید اچر نگتر -

 . طاها -

 . گرفت ارقر مقابلش طاها

 . معزیز بگو...  جانم -

 سر پشت ربا چند بیتاداد .  نتکاو او را  گرفت نگشتانشا نمیارا  یشزوبا

 . نددابرگررا  شسرزد و  پلک هم

 . باشم تنها امخو می...  ونبیر يبر شه می:  گفت

 همیشه مثل ه،شد چی بگی بهم باید قبلش...  لیو ايبخو تو چی هر -

 . نیست بخو حالت...  نیستی

 . کشید دخو سمت بهرا  او

 . خوبم:  گفتآرام  بیتا

 . خترد هیزر می لمد خوبم گی می ريطو ینا قتیو -

 . گرفت غوششآ نمیارا  بیتا

 . یگهد نبز فحر؟  هشد چی -
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 . مشد خسته ارمقد یه فقط وزمرا...  هیچی -

 -؟ آره  همین -

و زل  گرفت ستانشد نمیارا  تشرصو.  دکردور  دخواو را از  کمی طاها

 . چشمانش بهزد 

 ؟ گی میداري دروغ :  گفت

 . دکر رعبو طاها رکناو از  شتدابر عقب به قدمی بیتا

 ؟ ريخو می چایی -

 مقایسهداد : در  ابجو تاخیر با بیتا؟  رهطو چه مینو باات  بطهآره ... را -

 صلح یمدار ،نیست بد کلدر ...  لیو ستا دهلعاا قفو گفت شه می یلاوا با

 . کنیم می ندگیز هم رکنا میزآ

 . مشنو میرو  ینا که خوشحالم -

 . فتر زسا يچا سمت به بیتا

*** 

 ؟ بشینی من رکنا جا ینا شه می:  گفتو  گرفترا  بیتا ستد مچ
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 رشکنا مبلو روي  دکرآزاد  طاها ننگشتاا نمیارا از  ستشد مکث با

 . نشست

 داري ؟ خبر -

 ؟ باشم شتهدا خبر باید چیاز  -

 حتماالًا لیو...  نیدو می پس:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشه با طاها

 رو . چیز همه نه

 . شد جابجا مبلروي  کمی بیتا

 پایشو  گرفت زگارا  لبش بیتا.  دمنبو تو عاشق قتو هیچ منداد :  مهادا

 ناخنش گوشهو  دبو هشد هخیر نگشتانشا به.  ختاندا شیگرد يپارا روي 

 میرا 

 . کند

 دمبو نبالشد همیشهو  شتماند قتو هیچ کهدارم  رتکنارو  مشیآرا ماا -

. 

 . هلیایی عاشق تو -

 . دمبو:  گفتو  دکر مشترا  نگشتانشا طاها
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 ... . نالا دهکر تفو نچو:  گفت بیتا

 ستماخو می:  گفت خما باو  نددابرگر بیتا سمت بهرا  شسر سریع طاها

 . بزنم فحراي  یگهد چیز ردمودر 

...  بگو خُب؟  شی می عصبانی اچر:  گفتو  کشید عقبرا  دخو کمی

 . نیستی من عاشق گفتی می شتیدا

 . نلهستارم  میدارم  -

 زد . پلک ربا چند بیتا

 . سالمتی به:  گفت طوالنی تاخیر با

 . شد بلند جا از

 . بشینداد زد :  طاها

و  گرفترا  ستشد خما با طاها.  دکر نگاهش هشد دگر چشمانی با بیتا

 . شد هار مبلروي .  کشید

 . مبر تنها امخو نمی -

 . سالمتی به هم زبا -

 بعدو  شد
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 هخیر چشمانش به

 اي لحظه چند

 نمیارا  تشرصو طاها.  گرفت ستانشد

 یدزلر می بیتا

 ايصد

 . دبر یکدنزرا  شسر

 ؟ کنی می رکا چیداري  هست ممعلو:  گفتو  کشید عقبرا  دخو بیتا

رو  ريکا چه منجاا قصد مشخصه کامالً دمکر می فکر:  گفت لبخند با

 . شتمدا

دم  می بهترو  زهجاا ینا ديکر رممجبوزور  به ربا یه نچو ديکر فکر -

 دهستفاا ءسوازم  ستیاخو قتو هر

 د،نبوزور  به هماول  فعه... د دبو ربادو که الًاو:  گفتو  دکر هایش؟ ر کنی

و ...  يبد ننشو لعملا عکس ستدر نتونستی که دبو ناگهانی رنقداو فقط

 نهو  دمکر دهستفااز زور ا نه بوسیدمت رهبادو شبعد ثانیه چند قتیو

 هشد شوکه
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 . ديبو

 ... . امخو نمی من...  چی هر حاال:  گفتو  شد بلند جااز  بیتا

 . کشید پایینزد و او را را  حلقهاو  کمردور  بهرا  ستانشد طاها

 . بشینی رمکنا جا همین نیمز می فحر یمدار قتیو تا شد ارقر -

 بغلت محکم پاشی که یگهد فعهداد : د مهو ادا دکر هار مبلرا روي  او

 . ريبخو نتکو نتونی یگهد تا کنم می

 . گوزور -

 . نیستم دمنکر عااد -

 . یگهد بگو خُب:  گفتو  نشست فصا بیتا

 رم ؟ میدارم  نچو؟  هستی عصبانی اچر نالا قیقاًد:  گفت مکث با طاها

رو  منداري  سطو ینو ا کنی می رکا چیداري  نیدو نمی نچو...  نه -

 دي . می زيبا هم

 زيبا...  ماًو دو کنم می رکا چیدارم  نمدو می قیقاًد من که یناول ا -

 . هشد متمو قتهو خیلی

 ؟ شم می ضفر خردارم  رهبا؟! دو قعاًوا:  گفت فتهر باال يهاوبرا با
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 ؟ اريند لقبورو  حرفم:  گفتداد و  نتکا يسر طاها

 هلیایی عاشق تو:  گفتو  شد بلند جا؟ از  باشم شتهدا لقبو باید اچر -

 می قتداري و اون و مشآرا من رکناو  کنی می عالقه رظهاا من به... 

 می ديبو من يجا تو گه... ا يبرو  کنیازدواج  یگهد یکی با ايخو

 و کنی دعتماا دتخو مثل یکی به تونستی

 - نه؟  باشی شتهدا لقبورو  حرفش

 داري ؟ رينتظاا چه مناز  پس -

 . نیستم ريطو ینا که من لیو:  گفتو  دیستاا طاها

 ؟ هستی ريطو چه پس -

 چرخیددورش  به.  فتر سمتش به ختایکنوو  منظم هایی مگا با طاها

 . شد متوقف شسر پشتو 

 . رمپد لقوو  فحر امحترا به فقط لیو نیلوفر ريستگااخو فتمر:  گفت

 نیلو گفتمو  فتمداد : ر مهو ادا دکر حلقه بیتا کمردور  بهرا  ستانشد

 م،هراخو مثل ستدر هعزیز من ايبر همیشه

 ... . برسند هم به عاشق ونجو تادو  ندذار نمی اچر گفتم...  یاناد مثل
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 ريستگااخو فتر ضارحمید وزیرد -.  شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسر

از  رنقد... ا دمبو نجمعشو يتو نیلو تر رگبز ادربر انعنو به منو  نیلوفر

 ستیدو د تا یختمر نبوو ز دمکر تعریف نشوابر ستمدو يها خوبی

 چندو  چندین عاشق تقدیمرو  نخترشود

 . شه می اربرگذ ننشووبر بله سمامر هفته خرآ تا...  نددکراش  ساله

 . دکر اههمر دخو بارا  بیتا.  شتاگذ عقب به قدمی

 ارهقر حاالدي ...  نمی شگو فحر...  بیتادي  نمی شگو فحر:  گفت

 . بشی جریمه

 . دفتاا غوششدر آ بیتا.  دکر هار مبلرا روي  دخو

*** 

 . بگو هلیااز :  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

 سمشا حتی:  گفتو  دکر بلند بیتا سینه قفسهرا از روي  شسر طاها

 . کنه نمویود تونه می هم

او  ستد سمت بهرا  شسر طاها.  کشید طاها رتصورا روي  ستشد بیتا

 من ايبر رقد ینا اچر نمدو نمی -زد .  بوسه ستشد کف برو  نددابرگر
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 کس هیچو  چیز هیچ دبو قتیو دم،بو هلیا نهویود منداري ...  مشآرا

 معنا

 دبو وزیرد همین رنگاا...  پرستیدمش می منو  دبو تب یه امبر...  شتاند

 ... دهکر دفتصا گفتندزدن و  نگز که

 فصا یدمشد قتیو نستاربیما مسوندرو ر دمخو ريطو چه نمدو نمی

 . دبو دهمر د،بو هکشیددراز  تخت یهروي 

 . متاسفم:  گفتو  دکر ازشنورا  تشرصو رهبادو بیتا

...  شنبا ،لعنتی شنبا:  گفتزد  می نفس نفس که حالیدر  خما با طاها

 . شنبا متاسف یگهد تو

 . ترکه میزد و داد زد : داره  دخو سینه قفسه به مشتی

 - نکن.  کشید دخو سمت بهو  گرفترا  ستشد مچ بیتا

 . دفشر هم بهرا  هایش پلکو  دکر حلقه بیتادور  بهرا  ستانشد

 دي . می رمفشا محکم خیلیداري :  گفت بیتا

 . دکر زبا چشمزد و  لبخند طاها

 . دبو حامله درم قتیو -
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 . بسترا  چشمانش بیتا

 خونهره  می

 دبو گفته

 ؛یمدکر

 می دهمارو آ نخونمو

 شتیمدا ماو  دبو هنموند

 نسیمووعر تا

 بیشتر هفته سه -

 هم با داشفر دبو ارقر...  بمونه جااون  ادخو می شب دبو گفته ،ستشدو

 لیو کنیم بنتخاا اريیود کاغذ بریم

 . درم

 که سهر میروزي  یه کنی می دتعا:  گفتو  دکر ازشنورا  موهایش

 ... . عشق

 . نکن نمویود...  بیتا نگو...  نگو:  گفتو  گرفترا  یشزوبا طاها

 ... . امخو می فقط من -
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 زهنو که یناز ا ممتنفر...  يبد یمارلدد اهنخو...  شنبا بقیه مثل یگهد تو -

 . بینند می هااون روز مثلرو  من هم

 ؟ باشیآروم  کنم رکا چی -

 اون . مثل نه لیو شبا فقط...  شبا فقط -

 قتو هیچ من:  گفت گوشش یرو ز شتاگذ بیتا گونهرا روي  لبانش طاها

 . دمنبو شباها

 . دیستاا لها نمیا مینو

*** 

 - بله.  ردخودر  به ضربه چند

 دارم . زهجاا:  گفت مینوو  شد زبادر  گوشه

 داد . ارقر بالشت یررا ز موبایلشو  نشست تختروي  فصا بیتا

 . بستو در را  شدوارد  مینو

 قتو شاید گفتم...  هبیداخو نالارد:  گفتداد و  تکیهدر  بهرا  پشتش

 . بزنیم فحر هم با تا باشه خوبی

 . دکر رهشاا تخت بهو  دکر جمعرا  پاهایش
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...  شتهدا دنامز طاها که نیدو می حتماً:  گفتو  نشست تخت لبه مینو

 . هلیا

 داد . نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر بیتا

 قتو هیچ طاها حتماالً... ا دنبو نمجنوو  لیلیاز  ترافر يچیز تااون دو  -

 در ،نگفته بهت يچیز ردشمودر 

 دفتصا

 يتو که نددکر

 می رو

 نسیشووعر

 ..يهارکا شتنددا

 نهز

 نمی فحر ردشمودر  قتو

 هیچاون  قعوا

 هم با ستشدو لنباد فتندر می شتنددا ستشدو دنامز با...  دکر تفو

 ؛کنند می دفتصا نتوباا يتو که خرید نبِرَ
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و اون  نستاربیما برند میرو  هلیا لیو کنه می تفو جادر  هپسر رهبیچا

 ... . طاها نسیداز ر قبل جا

 خم سمتش به کمی مینو؟  گی می من به اچررو  چیزها ینا:  گفت بیتا

 گها...  بفهمه شما طتبااز ار يچیز نالارد ادمند زهجاا مشبا:  گفتو  شد

 قعاًوا طاهااز  د،کر می سکته یدد می طاها بغل ضعیتاون و يتورو  تو

 جا ینا تا رطو چه فهمم نمی ه،بعید هاییرکا چنین

 ... . فتیر پیش

 . نددابرگررا  یشرو بیتا

 . یمدکر صحبت هم با طاها ردمودر  خیلی نالو ارد من -

 سفراز  بعد همادو  یکی ،پیش قتو خیلیداد :  مهادا مینو.  دکر خما

 من...  هشد یکدنز خیلی تو به طاها کنه می سحساا گفت بهم لشما

 حتماً هشد یکدنز تو به گهو ا صمیمیهو  حترا همه با طاها گفتم بهش

 ،کنه یکدنز فامیل يها ونجو جمع بهرو  تو ادخو می که ینها خاطر به

 فکر قتو یه تا دمکر حمطر همرو  هلیا با یشدنامز عموضو

 . نکنه طاها ردمودر  شتباهیا

 . نکن زبا حسابی طاهاروي :  گفتو  گرفترا  بیتا ستد
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 خاطر به...  گم نمی طاها خاطر به -.  کشید عقبرا  ستشد خما با بیتا

 تا دمبو هندید حاال تا که ستهدر د،بو هلیا عاشقوار  نهایود طاها...  تهدخو

 رنتظاازش ا تونی نمی مطمئنم لیو بشه یکدنز يخترد هیج به ازهندا ینا

 هلیاش از ها پرحرفی بین شیما گاهی که ستهدر...  باشی شتهاي دا یگهد

 از سمیا ندارند حق که ننددو میرو  عموضو ینا همه لیو هبر می سما

 . کنند حمطر طاها يجلوازدواج رو  یا هلیا

 دکر می قفر عموضواون :  گفت مینو.  نیلوفر ريستگااخو فتر طاها -

 بشه طاها ندگیوارد ز هلیا که یناز ا قبل زهتا د،بوداده  قَسمش انمهر... 

 که نستیمدو می همه ضمندر  ،نستنددو می هم ايبررو  تااون دو  همه

 ماا ادخو میرو  نیلوفر هم ضار حمید

 يهاروز ینا به...  ريستگااخو دبیاداد  نمی زهجاا طاها خاطر به فقط مینا

 ... . طاها

 . دکر تسکو مینو قتادر ا نشد زبا با

 ؟ هشد يچیز...  جایی ینا:  گفتو  دیستاا بچورچا نمیا نالارد

 گفتو  کشید موهایش نمیا ستید نال؟ ارد يشد اربید اچر:  گفت مینو

 هشد يچیز معزیز ن،جا بیتا...  نیستی میدد مشد اربید دبوام  تشنه: 
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 ؟

 بیتا پیش ممداو دنبر بماخو نیست مهمی چیز...  نه:  گفت لبخند با مینو

 . بزنیم نونهز يها فحر هم با

 داد . نتکا يسر لبخند با بیتا.  دبو هشد هخیر بیتا رتصو به نالارد

 ؟ غیبت یا نونهز يها فحر:  گفتو  کشیداي  زهخمیا نالارد

 ،بیتا:  گفتو  نددابرگررا  شسر مینو.  بستو در را  شتاگذ عقب قدمی

 رچقد زهنو نیمدو می همه...  نکن هنگا طاها لخیا بی قیافهو  ها هخند به

و  نمهربو دهلعاا قفو همو  خوشگل هم د،بو فرشته یه هلیا...  غونهدا

 یگهد فتنشاز ر بعد طاها ،شتنیدا ستدو

 . بشناسیرو  طاها بهتر تا گفتمرو  ها ینا...  نشد قبل مثل قتو هیچ

 هر...  دهبرگر کی نیست ممعلوره و  میداره  هم نالا -.  شد بلند جا از

 ها برنامه رطو ینو ا رسمیناو  ريکا سفر يها بهانه به ربا یه قتو چند

 ننددو می همه نچوري  می اچر پرسه نمی کس هیچ ،نهز می غیبش

 خاطر به فقط فتنشر

 بخو

 ندگیز
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 یه تونی می

 شباها

 ..خوبیه پسر بابک

 شهدسالگر

 یگهد هما

 یه ودحد ،هلیاست دنکر شموافر

 منتظر ايبخو که باشی هنشد طاها گیردر رنقداو وارممیدا باشی شتهدا

 . بمونی

 . فتدر ر سمت به

 . بخیر شب...  کن فکر مها فحرروي :  گفتو  دیستاا بچورچا نمیا

 . شد بسته در

*** 

 . دیستاا زهمغا یترینو پشت بیتا

 ؟ کنی می فکر چی به:  گفت گوشش یکدنز طاها

 ري . میداري  اچر که ینا به -
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 دارم . رکا -

 . کنی می ارفرداري  کنم می فکر...  نه -

 فکر هشتباا:  گفتو  شد هخیر یترینو به خما باو  سینه به ستد طاها

 ... به بطیر من يها برنامه...  کنی می

 . ارهند کس هیچ به بطیرا

 بهرو  هلیا سما نیستی حاضر حتی تو:  گفتداد و  ونبیررا  نفسش بیتا

 . ريبیا نبوز

 ؟ بگمرو  سمشا باید اچر -

 ؟ دينز فحر کس هیچ با ردشمودر  اچر -

 . نددفتاراه ا بهو  گرفترا  بیتا زويبا

 . بکنم خرید کلی مسفر ايبر باید:  گفت طاها

 ؟ کنی نمی موششافر اچر -

 خیانتداري  رنتظاا قعاًوا:  گفت هشد دگر چشمانی باو  دیستاا مقابلش

 قعاً؟ وا کنم شموافررو  گیربزاون  به
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 چه مفهمید می نشدرماز  قبل گها نچو درم ريطواون  که خوشحالم

 . کُشتمش می دمخو دهکر غلطی

اش  شیفتهو  عاشق رنقدا:  گفتداد و  نتکا منفی عالمت بهرا  شسر بیتا

 قعاًوا:  گفتو  دکر مشترا  نگشتانشا طاها.  نکنیرو  رکا ینا که ديبو

 متحانشا رهطو چه؟  ممداو نمی بر رکا ینا پساز  کنی می فکر

 . بکشمت تا بکن ريکا یهاون  يجا به تو؟  کنی

 ستدو تادو  فقط ماو  نیستی من عاشق نچو کنی نمیرو  رکا ینا -

 ام . دهسا

 ،یمدبو شتهاگذ طشر

 یه ستیدو

 همین

 ايبر

 ..لیو دهسا ستدو تا دو

 آره

 : گفت فتهر باال
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 يهاوبرا با

 طاها

 ؟ ستهدر

 . یما دهسا ستدو تادو  نهمو زهنو تو ايبر -

 . خترمید ستدو تو...  نه -

 ؟ فقط -

 ؟ يبخر چی ستیاخو می:  گفتو  نددابرگررا  یشرو طاها

 . خونه یمدبرگرام ...  خسته...  هیچی:  گفت بیتا

*** 

 . نشست فصاو  دکر زبارا  چشمانش بیتا.  دکر ازشنواش را  گونه طاها

 ري ؟ می کی -

 . شنبه سه یگهد هفته -

 . گرفترا  تومبیلا هستگیرداد و د نتکارا  شسر بیتا

 ؟ ريلخود چیاز  -

 . هیچی -
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 تاخیر باو  چرخید طاها سمت به بیتا؟  نیز می لگورو  کیداري  -

 دمخودارم  بینم می کنم می فکر دمخو با قانهدصا قتیو:  گفت طوالنی

 رو

 . نمز می لگو

 ؟ کنی میرو  رکا ینداري ا اچرو  -

 . کنند تغییر ارمند ستو دو دمکر دتعا چیزهایی یه به نچو -

 ؟ من رحضو مثالً -

 . تو رحضو مثالً -

 ؟ مبر ايخو نمی:  گفتو  شد هخیر چشمانش به

 ري ؟ نمی قتاون و ونر بگم گها -

 داد . نتکا منفی عالمت بهرا  شسر لبخند با بیتا

 . دمبو دهکر يیزر برنامه کلی سفر ینا ايبر من...  مبر باید:  گفت طاها

 -. آره  يبر ارهقر که نیدو می قتهو خیلی تو -

 . من حتی...  ديبو دهکررو  چیز همه فکر پس:  گفت بیتا

 داري ؟ رينتظاا چه مناز :  گفت مکث با طاها
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 . هیچی:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلا در

 . فعالً...  گذشت شخوداد :  مهادا لبخند باو  شد دهپیا

 . تا بی -

 . دفتاراه ا به کوچه ينتهاا سمت بهو  بسترا  تومبیلا در

*** 

 . شدزد و وارد  رکنااو را  لبخند با بیتا.  دکر زبادر را  فتهر باال يهاوبرا با

 . حافظیاخد ممداو:  گفت

 ؟ ديکر نمی ها يناپرهیز یناز ا:  گفتو  دکر خما طاها

 به مقدو دو  دکر کجرا  شسر.  شد هخیراو  بهاي  لحظه چرخید بیتا

 . شتدابر عقب

 . کنم کاملرو  ستیمدو ممداو:  گفت مکث با

 . شتاگذ میزرا روي  ستشدر د يها کیسهو  چرخید

 متزال شاید کهآوردم  اتبر چیزهایی یه؟  ديکر دهمارو آ نتوچمد -

 . بشه

 ؟ دمکر تگیردر من...  بیتا -
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 سمت به نچرخید با نهمزماو  دیستاا فصا.  شد متوقفاي  لحظه بیتا

 زد . لبخند طاها

 نبستی ونچمد زهنو نگو؟ واي  شتیاگذ کجارو  نتوچمد؟  چی گیردر -

. 

 . دکر رهشاا قتاا به ستد با طاها

*** 

روي  رشکنا لبخند با طاها؟!  همین:  گفتو  گرفت باالرا  شسر بیتا

 ونچمد همین مبر امخو نمی که رقندها سفر:  گفتو  نشست مینز

 امبر کوچیک

 . کافیه

 ... . اركشلو یهو  شتیدابر کامل سلبا ستدو د فقط تو -

 . هست هم یرز سلبا تادو  -

 . شد تر نگر پر طاها لبخندو  دکر خما بیتا

رو  يچیز یه ما... ا مبخر نجااو تونم می امبخو يچیز گهداد : ا مهادا طاها

 ذارم . می جا ینجاا
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 پیچ دوکا جعبه خلشو از دا کشید دخو سمت بهرا  ها کیسهاز  یکی بیتا

 آورد . ونبیررا  هشد

 گرفتم جیلو آ پسته اتبر ارمقد یه...  ها ینا لبتهو ا...  توئه ايبر ینا -

 . خشک همیوو 

 . متاسفم:  گفتو  شد هخیر ستشدر د جعبه به طاها

 دن.. می زهجاا تنظر به

 اتبر گرفتم هم تشکال؟  کجاست

 کیسه

 یکی

 اون

 : گفتو  شد بلند جا از

 بیتا

 ؟ پیمااهو تو ببریش

 . بریم من با بیا -

 . فتر ها سلبا کمد سمت به مکث ونبد بیتا
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 ؟ کنی می رکا چیداري :  گفت طاها

 می اتبر تشر تی یه...  ببندید ونچمد نیستید بلد صالًا هادمر شما -

...  ازمند می عقبرو  وازمپر -؟  شتیاگذ اكمسو...  رابجو تاذارم و دو 

...  مبگیر ایزو اتبر سریع خیلی تونم میدارم  نلهستا رتسفا تو شناآ یه

 رتپاسپو

 ؟ داري

 ... . شتیانذ که هم حوله:  گفتو  ختاندا انچمد به نگاهی بیتا

 . دیستاا مقابلشو  شد بلند جااز  خما با طاها

دارم  هانهاخودخو خیلی دمکر نمی فکر:  گفتو  گرفترا  یشزوبادو  هر

 رم . می پیش

 . گی می چی فهمم نمی:  گفتزل زد و  چشمانش به بیتا

 بزنی خنگی بهرو  دتخو نکن سعی پس هستی رممنظو متوجه قیقاًد -

. 

 . دنکر هایشر طاهاداد .  دخو به تکانی بیتا

 . یمر می هم باداد :  مهادا طاها
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 ؟ مبیا تباها محاضر ديکر فکر اچر -

 داري . عالقه بهم نچو -

 ؟ گفته کی -

 میدارم  من:  گفتزد و  دشخو سینه قفسه بهاي  ضربه ستد با طاها

 . گم

 هشتباا همداو پیش حاال تا:  گفتو  شد بلند پایش يها پنجهروي  بیتا

 ؟ کنی

 . شتاگذ عقب به قدمیو  دکر هایشر

 . مداو پیش شتمرو دا رشنتظاا که يچیزاز  ترزود خیلی سفر ینا -

 . دفتاا می قتفاا لحا هر به -

 دمخو بارو  مشمآرا امخو می:  گفتو  کشید موهایش نمیا ستید طاها

 . مببر

 شیزمودوره آ یه گی میداد :  مهو ادا چرخید دشخودور  بهدور  یک

 مگیر میرو  تهارکا لنباد دمخو...  شه می اربرگذ نلهستا يتو ساله یک

 ارسو کافیه فقط...  کنم می رجورو  تترپاسپوو  بلیطو  ایزو يهارکاو 

 اون
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 . من ستد ربسپارو  شبعدو  بشیم پیمااهو

 . فتر جلوآرام  هایی مگا با بیتا

 . گی می نهزیوداري  -

 یه:  گفتو  دیستاا مقابلش لبخند با بیتا.  گم نمی:  گفت خما با طاها

 حتیرا همین به من تنظر به...  کن فکر گفتی که چیزهایی به قیقهد

 ؟ میا می تباهاو  کنم میرو ول  ساختم ینجاا که يچیز همه

 . امخو میرو  همین قیقاًد من -

 . اهخودخو -

 . هستم -

 . فتر ونبیر قتاداد و از ا نتکا فطردو  به يسر بیتا

*** 

 ؟ کجا:  گفتو  گرفت ارقر بچورچا نمیا طاها

 شتدابر مبلرا از روي  شالش.  خونه:  گفتو  دکر مرتبرا  مانتویش بیتا

 چی ايبر صالً... ا مبیا تو با که کنم نمیرو ول  نالارد منداد :  مهو ادا

 ینا باید
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 ؟ بکنمرو  رکا

 داري . ستمدو تو -

 ..انعنو به من ارهقر

 باشم شتهدا ستتو دو باشه شتهدا

 حقیقت

 ینا

 ..کنیم ضفر فقط

 کنیم ضفر

 بیا -

  

 ..تخترد ستدو انعنو به ارهقر من

 ببخشیددادي..  تغییر خترد ستدو بهرو  سمتم دبو فتهر دمیا

 ستتدو

 اتبر حتماالًو ا کنم متآرو تا باشم رتکنا نجاو او نلهستا مبیا تباها

 کن شگو فحرو  یرز سربه شپزآ یه نقش
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دو  بهرا  شسر؟  ستهدر...  چشم بگم گی می چی هر که کنم زيبا رو

 می ارفرداري  تو...  طاها کترد يقاآ شه نمیداد :  مهداد و ادا نتکا فطر

 ارفر ايبرو ...  کنی

 . اريند اههمر به زنیا

 . شتدابر مقد سمتش به طاها

 . بشه ريطو ینا ستماخو نمی -

 متمو چیز همهري و  می دافر تو...  مشخصه چیز همه نال؟ ا ريطو چه -

 . شه می

 . بشه متمو يچیز نیست ارقر نه -

 . دیستاا مقابلش بیتا

  

 فقط بعد به

 ..یناز ا تو

 جا همینو  نالا

 همین کنم
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 می تمومش من ماا

 : گفتو  شد

 هخیر چشمانش به

 به یناز ا...  لیو دهنبو بخو همیشه تمد ینا...  منی يبابازن  ادرزادهبر

 هنگا هخاطر یه مثل بهش ارهقر بعد

 . کنی میرو  رکا همین هم تو مطمئنمو  کنم

 من:  گفت طاها.  فتر جیوخردر  سمت بهو  ختاندا شسررا روي  لشا

 هشتباا تو دنکر گیردر...  شتماندرو  ستدر بطهرا به شتندا گیدماآ زهنو

 ستماخو نمی...  دبو

 . بشه ريطو ینا دنبو ارقر ،مداو پیش لیو

 . دیستاا بیتا

 يتو وارممیدو ا ببر تلذ تسفراز  نیست مشکلی...  کنم می کتدر -

 ... . فقط باشی موفق رتکا

 دیستاا مقابلش.  فتر سمتش به بلند يها مگا باو  چرخید طاها سمت به

 . شد بلند پایش يها پنجه. روي 
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 طاها.  بوسید ثانیه یک ايبرو او را  گرفت ستانشد نمیارا  طاها رتصو

 به ینکهاز ا قبل ماا دکر بلندرا  ستشد

 . شتاگذ عقب به مقددو  بیتا د،شو حلقه بیتا کمر دور

...  کترد يقاآ ارنگهداخد:  گفتو  دکردراز  طاها سمت بهرا  ستشد

 . کنم می موفقیتآرزوي  نتوابر

 چرخید.  کشید پسرا  ستشو د فتر عقب بیتا.  گرفترا  ستشد طاها

. 

 . تا بی -

*** 

و  فتر پیش جلو به دهجا رکنادر  ،متر چند.  شد دهپیا تومبیلاز ا بیتا

 . شد جنگلوارد  بعد

*** 

 ختدر ترین لکهنسا دهفتاا كخا بهي  تنه به شکاز ا خیس چشمانی با

 زد . نوزا مینروي ز.  شد هخیر جنگل

 نبرید لمشغو تردور کمی برقیو اره  نگزرد ر یمنیا هکال با دمر دو

 . نددبو ختدر يها شاخه
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 مبخشید ها نهاتر بهرا  تو***      

 نیست يبدا ختیدر هیچ عمر ننما من با

 . دکر دتعا ندگیاز ز ئیاجد به باید

*** 

 هفتم فصل

 سمتش به بلند هایی مگا باو  ختاندا مینو يپا تا سر به نگاهی طاها

دوش  يبر تو تااي ...  خسته يسیدر زهتا نجا طاها:  گفت شیما.  فتر

 دبو هشد تنگ اتبر نلشود همه جا ینا ،کنیم می دهمارو آ مشا يبگیر

 خالی حسابی تجا دنبو همداو گیادخانو لنیاو دا یناد پیش هفته... دو 

 تو شکا د،بو

 . ديبو هم

 کمرنگی لبخند نیلوفر.  ختاندا نیلوفر به نگاهیو  گرفت شغورا در آ مینو

 آورد . لب بر

 ؟ هشد چی:  پرسید طاها

 . مشد تنها رهباداد : دو ابجو مینو
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 ؟ کی -

 . هنشد همادو  زهنو:  گفت نیلوفر

 ؟ ريطو چه...  خهآ -

 . کشید عمیقی نفسو  مدآ ونبیر غوششاز آ مینو

 با مفصل بعد...  کندر  خستگی فعال:  گفت لبخند بازد و  پلک ربا چند

 . نیمز می فحر هم

 ؟ ارمند خبر من اچر:  گفت خما با طاها

 می فحر هم با بعد بگیردوش  یه فعالً:  گفتو  گرفترا  یشزوبا نیلوفر

 . نیمز

*** 

 داد . ارقر مقابلشرا  يچا نفنجاو  نشست مینو رکنا طاها

 . مسوندر میرو  دمخو حتماً نستمدو می گها:  گفت

 زد . لبخند مینو

 ؟ نگفت يچیز من به کس هیچ اچرداد :  مهادا
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 می رجوو  جمعرو  تهارکا برگشتن ايبرداري  شتمدا خبر:  گفت مینو

 . باشه فطر ینا تفکر ستمانخو...  کنی

 . دبو بخو خیلی حالش که کتر؟ د شد ريطو چه -

 - خاله. ...  دکردق  -

 . درمو  دکردق  بیتااز دوري  -

 آورد . نباز بررا  بیتا منا لب یرز طاها

 یاداره  خبر عموضو یناز ا بیتا نیستم مطمئن حتی منداد :  مهادا مینو

 . نه

 ؟ چی یعنی ینا:  گفت خما با طاها

 . فتر شبعد دکر ندگیز ما با تو فتناز ر بعد همادو  فقط -

 . دکر مشترا  نگشتانشا طاها

 . دکر دنامز بابک با تو فتناز ر بعد هفته سه -

 نالروز ارد یه شبعد هما یه ودحدداد :  مهادا مینو.  شد خسر طاها رتصو

 ساعتی سهدو  ودحد...  بیتا قتاا تو فتو ر خونه مداو عصبانی
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 سما هم ريبا چند نهاشو فحر بین...  ندزد فحر هم با ادبیدداد و  با

 . مشنیدرو  تو

 کیا.  ماند ثابت کیااي روي  لحظه ايبر نگاهشو  دکر بلندرا  شسر طاها

 جنگ خونه يتوروز  هراز اون  بعد -داد .  تغییررا  نگاهش مسیر سریع

و  نددکر می بحث مسائل کوچکترین سر هم با مرتب...  شتیمدا اعوو د

...  شد زبا ها بحث یناز ا یکی به هم من يپا که ینا تا شد می نشواعود

 حتیزد  می فحر من با کلمه یه بیتا نهو  هشد چی گفت می نالارد نه

 عصبانی بیتا لیو کنم نمشوآرو ستماخو می فقط منداد ...  نمی هم مسال

 نالاون و ارد تا منه نقشه ها ینا همه گفت نالارد بهزد ...  میداد  مسر

 نهامو فحر گفت ،کنم اجد همرو از 

 ... . که یگهد يچیزها خیلیو ...  هشنید رو

 . گرفت سمتش بهرا  يچا نفنجا طاها.  دکر تسکو

 ريطو ینا ستماخو نمی من:  گفتآورد و  لب بر کمرنگی لبخند مینو

 . بشه

 ؟ هشد چی خاله؟  ريطو چه -

 . فتر شتاگذ هم بیتاو ...  بیتا شگو توزد  نالارد -
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 شسر مینو؟  فتر کجا؟  فت؟ ر چی:  گفت هشد دگر چشمانی با طاها

 گرفترو  شجلو نه نالارد...  نمدو نمی:  گفتداد و  نتکا فطردو  بهرا 

 فقط...  نبالشد فتر نهو 

 ،شد متمو

 و ..... کما تو فتر

 سکته داکانا فتندر هم باو  دهکرازدواج  بابک با شنید قتیو پیش هما سه

 دکر

 . مشد تنها رهبادو

*** 

 داري ؟ خبر بیتااز :  گفت طاها

 ؟ باشم شتهدا يخبر چه باید من؟!  من:  گفت لبخند با کیا

 . دکر یتاهد اریود سمت بهو او را  گرفترا  کیا هناپیر یقه طاها

 . کنی فکر لماسو ردمودر  بیشترداري  قتد قیقهد یه -

 رکا که هستم بعصاا بی کافی ازهندا به -... .  باید اچر خهآ من طاها -

 هم با فامیلی نسبت چه نباشه مهم امبرو  مبد خوشگلت غماد ستد
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 . یمدار

 . بگم کن لمو:  گفت کوتاهی مکث با کیا

 من:  گفتو  دکر مرتبرا  لباسش کیا.  دکر هااش را ر یقه تاخیر با طاها

 طتبادر ار شباها فتنشاز ر بعد هما یه تا...  فقط نمدو نمی ديیاز چیز

 فعهد یه بعد لیو یدمشد ونبیر هم رباو دو  یمزد می فحر هم با دمبو

 . ادند ابجورو  مها تلفن یگهد

 تفاقیا خیلی پیش هما سه -اش ؟  بقیه...  نیست همین فقط مسلما -

ازدواج  زهتا مفهمید...  میدد ها بچهاز  یکی گوشی يتورو  بابک عکس

 باو  دهکر

 . شنید کترد يقاآ گفتم می که مینو خاله به...  داکانا فتندر نشز

 . کوبید اریود بهرا  مشتش طاها

 . تو به لعنت -

 ... . که هست يچیز یه:  گفت کیا دشودور  دیاز که یناز ا قبل

 . اًبعد:  گفت طاها

 ... . لیو نیستم مطمئن خیلی...  خهآ...  نه -
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 پیش هفته:  گفتو  فتر جلو کیا؟  بگی ايخو می چی...  بِکَن نجو -

 ماشین يتورو  بیتا دمکر سحساا کترد كخا سر یمدبو فتهر خاله با که

 . دنبو بابک مطمئنم که دبو نشسته دمر یه رشکنا.. میدد

 ؟ دهبو بیتا مطمئنی -

 ..سر فتیمر قتیو

 لیو دبو لحظه یه فقط نیستم مطمئن خیلی نه: 

 گفتداد و  نتکا فطردو  به شسر

 کیا

 حتماالًا ده،بو بیتا رکا کنم می فکر...  که دبو قبرروي  گل کلی کترد كخا

 . برگشته

*** 

 ارقر بررا  طتباآورد و ار ونبیر کشو خلرا از دا موبایل زانلر ستانید با

 . دکر

 . بفرمایید بله -
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.  ختاندا تخترا روي  موبایلو  دکر قطعرا  طتبا. ار مسال...  بیتا -

 ديملو ايصد.  دکر می هنگا هخیر گوشی بهو  دبو دهیستاا

 . دبو دهکر پررا  قتاا متما مشآرا

*** 

 ايخو نمی...  مسال -داد .  ابجوآن  بهو  شتدابر تخترا از رو  گوشی

 قتیو نیدو نمی...  هشد تنگ اتصد نشنید ايبر لم؟ د بگی يچیز

 ابجورو  گوشی

 . مشد حالی چه دادي

 . دبو هشتباا شتنشدا نگه -

 بزنیم فحر هم با باید...  دمگر می نبالتدارم د هما سه...  معزیز مسال -

. 

 . مبر باید...  ارمند گفتن ايبر حرفی من -

 . بخشمت نمی قتو هیچ کنی قطعرو  گوشی گها -

 . شد هخیر اریود بهو  نشست مین. روي ز دکر قطعرا  طتباار

*** 
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 . دفشردر را  نگز طاها

 یدنتد منمیا دمبو نگفته ماا بخشمت نمی دمبو گفته:  گفت شد زبا که در

. 

و  دکر رعبو رشکنااز  طاها.  دبو هماند هخیراو  به زبا نیمه هانید با بیتا

 . بستدر را .  شدوارد 

 . گم می تسلیت م،شد متاسف خیلی...  خیلی هشد چی مشنید قتیو -

 ؟ کنم بغلت تونم میداد :  مهو ادا شتدابر سمتش به بلند گاهی

 شکا هقطر.  دکر حلقهدور او  بهرا  ستانشد طاها.  شد هخیراو  به بیتا

 . چکید طاها هناپیرروي  بیتا

*** 

 ؟ برگشتید کی:  گفتو  شتاگذ طاها مقابلرا  يچا سینی

 نباشه زمال که شناسیم میرو  همدیگه رنقد؟! ا برگشتید:  گفت خما با

 شه می ماهی سه...  بزنی فحر سمیر

 . گشتم می تو لنباد شتمدا تمد ینا متماو  برگشتم که

 . دنبو رکا ینا به زمال:  گفتو  شد جابجا مبلروي  بیتا
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 . شد خم جلو به طاها

 . نموبد بایدرو  چیزها خیلیو ...  ببینمت ستماخو می -

 ارهند دجوو نستندو ايبر يچیز متاسفانه:  گفتو  شد بلند جااز  تاخیر با

و  سانداو ر بهرا  دخو بلند مگادو  باو  شتدابر عقب به قدمی سریع بیتا. 

 گرفترا  یشزوبا

 شد بلند

 طاها

 زد . پسرا  ستشد

 هیچ...  قتو هیچ:  گفتو  فتر نشانهاو  سمت بهاش را  رهشاا نگشتا

 دنبو زمال...  ننز ستد من به قتو

 ايبر يچیز من...  يشنید مینورو از  چیز همه مطمئنم دي،بگر نبالمد

 . ارمند گفتن

 تو چی هر باشه -.  شتدابر عقب به قدمیو  دبر باالرا  ستانشد طاها

 میرو  چیزهایی یه لیو گفته امبررو  چیزها خیلی مینو خاله...  ايبخو

 شاید یا نموبد امخو
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 نرفتی تو که ینا مثالً...  بشم مطمئن نشوردمودر  امخو می بگم هبهتر

 ؟ سته... در داکانا

 . نه:  گفتو  چرخید بیتا

 زد . لبخند طاها

 . خوبه خیلی وعشر ايبر ین... ا دهنبو غلط هم هارنقدا طالعاتما پس -

 . دیستاا مقابلش

 . وبر کنم می هشاخو...  اربذ متنها:  گفتو  شد هخیر چشمانش به بیتا

اي  هکنند قانع ابجو مها السو متما ايبر که قتیو تا قلاحد نیدو می -

 ... . پسرم  نمی جا یناز ا نکنم اپید

 . بسترا  چشمانشداد و  نتکارا  شسر بیتا

 . باشم تنها امخو می فقط...  لطفا...  نه نالا -

 . هبدرو  مها السو ابجو پس -

 یه دا،فر پس دا،فر...  یگهروز د یه:  گفتو  دکر هار مبلرا روي  دخو

 ،نه نالا لیو باشه بهتر حالم کهروزي 

 . طاها وبر...  نه وزمرا
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 . نشست رشکنا.  ختاندا پایینرا  شسرو  گرفت شغورا در آ پاهایش

 یه همین...  کنم می لتماستا...  طاها:  گفتو  دکر بلندرا  شسر بیتا

 امحترام ا ستهاخو به ربا یه همین فقط ر،با

 . اربذ متنها...  هبر پیش من فحر اربذ ربا یه همین ارم،بذ

 . نیستی بخو...  تونم نمی -

 می طاها...  بمابخوو  مبگیردوش  امخو می...  مبدتر جایی ینا قتیو -

 ري ؟

 . شد بلند جااز  طوالنی مکث با طاها

 . بزنیم فحر هم با تا ممیا دافر:  گفت

*** 

 . بزنیم فحر باید؟  باال مبیا تونم می:  گفت طاها

 شه نمی:  گفت ددبرگر کهآن  بیو  کشید ونبیر قفلرا از  کلید بیتا

 ؟ یگهروز د یه ايبر بمونه

 پیش فرصتش که مپرسید میو  گفتم میرو  چیزهایی باید یشبد -

 . نیومد
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 رشکنا طاها؟  ديکر اپیدرو  من رطو چه:  گفتو  چرخید سمتش به

 هیچ تو نستمدو می من ماا فتیر انیراز ا گفتند می همه:  گفتو  دیستاا

 نمی ريکا چنین قتو

 . کنی

 . دنبو من السو ابجو ینا:  گفتو  شد نساختما وارد

 . دمکر یتاپید رطو چه گفتمروز  یه شاید -

 . شد رسانسوو وارد آ دکر خما بیتا

 لمد فحر به:  گفتو  شد رسانسوآ يهادر نشد بسته مانع ستد به طاها

 . دمکر اپیدرو  تودادم و ...  شگو

 . کنم وربا شبا شتهاند رنتظاا:  گفتزد و  يخندزپو بیتا

 تقریباًدي،  میدرس  نباز دفتاا دمیا یرد هما سه:  گفتو  شد ارسو طاها

 زدم ... سر شهر يها هشگازموآ به متما

 . دمکر تعقیبتو  دمکر اتپید

 . شدند دهپیا رسانسوآ از
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 تونی می حاال...  گرفتمرو  لماسو ابجو:  گفتو  دکر زبادر ورودي را  بیتا

 . يبر

 رمجبو اچر نموبد امخو می...  مبگیر ابجو نباید من؟  چی من پس -

 ؟ دمبگر نبالتد هما سه مشد

 پس...  کنه میام  نهویود عموضو ینا به دنکر فکر:  گفتو  شدوارد  بیتا

 . سنپر

 - نه؟  خلدا مبیا قیقهد چند تونم می:  گفت طاهادر  نشد بستهاز  قبل

داري  اچر؟  اچر:  گفتو  دکر هارا ر کیفش بیتا؟  کنم هشاخو گهو ا -

 رهمیا دمیا بهرو  چیزهایی تو نید؟ د کنی می من بارو  رکا ینا

 ؟ کنی نمی کمدر اچر ،تونم نمی...  جهرخا من تحملاز  که

 . فتر جلوترو  شتدابر مینرا از روي ز کیفش طاها

 ..هم با کلی ،یمدار بخو هخاطر هم با کلی ما

 ریا می دتیا به هماي رو  دهلعاا قفو يچیزها من ماا -

 ... . رچقد ختاون در رکنا دیا می دتیا...  یمدبو لخوشحاو  خندیدیم

 . شتدابر عقب به قدمیو  بسترا  چشمانش بیتا
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*** 

 . شد شپزخانهداد و وارد آ رفشارا  تلفن گیر مپیغا کمهد

 با يمیرا يقاآ ،بگیرید ستما من با فرصت لیندر او لطفا هستم کیانمهر

 ..دمفا

 يساعد خانم مسال -

 . ممتشکر هستم نتماستو منتظر...  نددکر فقتامو نتواردادقر

 داد . ارقر یووماکر خلدر آورد و دا لیخچارا از  فمصر ربا یک فظر

 يبد رشسفا اغذ ادخو نمی دم،گر برمیدارم  هشد متمو رمکا...  مسال -

 . مگیر می يچیز یهراه  سر... 

 ساعت نالا ينرسید زهنو:  شد ارتکر کوتاهی قبواز  بعد دمر ايصد

 م،نجااو یگرد ساعت نیم تا من...  هشته

 شکالتی یا ريخو می فرنگی تتو بستنی سرد ايبر بپرسم ستماخو می

 . همین؟ 

 یا بوسمت می بهتر من:  گفتداد و  تکیه شپزخانهدر آ بچورچا به طاها

 و دفتاا مینو رو ز گذشت طاها سر رکنااز  انلیواون ؟ 
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 دکر بپرتااو  فطر بهو  شتدابر را

 انلیو میزرو  از

 بیتا

 . شکست

 ... . من ونبیر وبر -

 بهو  دکر رعبو طاها رکنااز  خما با.  دکر قطعرا  کالمشدر  نگز ايصد

 . فتدر ورودي ر سمت

*** 

 . بوسیداش را  گونهو  شد خم

 . سیر می نظر به لسرحا خیلی وزمرا:  گفت

 ام . خسته خیلی ،نیست بخو حالم تفاقاًا...  نه -

 ستشرا...  ماستو  دساال با مخرید يسبز قرمه:  گفتو  شدوارد  دمر

 باید که تو...  میدرو د درينا کترد وزمرا

 ... . بشناسیش بخو

 . شتاگذ میزرا رو  ها کسیهو  شد شپزخانهآ وارد
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 ؟ کنی می رکا چیداري  که ینو ا پرسید تواز  -

 . دیستاا فصاو  فتر رکنا لبانشاز روي  لبخند طاها نیدد با

 اچر...  دنبو سماحو:  گفتو  شد رجخا شپزخانهاز آ ريشکاآ تاخیر با

 داري ؟ نمهمو نگفتی

 . دکراو دراز  سمت بهرا  ستشو د فتر جلو

 . هستند طاها کترد:  گفت لب یرز بیتا

 مگا یکو  ختاندرا ا ستشد.  فتر باال هایشوبرا دمرو  دکر خما طاها

 . شد تر یکدنز بیتا به

 ؟ یددار بیتا با نسبتی چه شما:  گفت طاها

 هستند مشوهر کن فکر شما:  گفت بیتا کند زبا نهاد دمر که یناز ا قبل

. 

 . دکر حلقهاو  زويبادور  بهرا  ستشو د شد یکدنز دمر به

 میام  خسته خیلی...  گرنهو مشنو می یددار صحبتیداد :  مهادا بیتا

 . کنم حتاسترا امخو
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 نمی وربا:  گفتو  دکر اجدآن دو  نستارا از د نگاهشاي  لحظه طاها

 ... ؟ يقاآ شما...  کنم

 . هستم نساما:  گفت دمر

 ؟ نیستید مخانو بیتا شوهر که شما نساما قاآ -

 . مخانو بیتا:  دکر ارتکر لب یرزد و ز خندزپو بیتا

 . بگه بیتا چی هر:  گفتو  دکر کجرا  شسر نساما

 تر یکدنز دخو بهزد و او را  حلقه بیتا شانهدور  بهرا  ستشد.  خندید و

 . دکر

 ؟ یمدکر رتیارو ز همدیگه قبالً ما:  گفت مکث با طاها

 . نیستمزاده  مماا من؟!  رتیاز:  گفت هشد دگر چشمانی با نساما

 زد . نساما يپهلو بهاي  ضربه نجآر بازد و  لبخند بیتا

 . نه یا یدیدرو د همدیگه قبالً که ینها رشمنظو:  گفت

 . نبینیم یگهد وارممیدو ... ا ندیدیم نه...  نهاآ -

 همین بزنیم فحر باید:  گفتو  دکر اجد نسامارا از  نگاهش خما با طاها

 . نالا
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 دخو به بیشتراو را  نساما.  بمابخو امخو میام  خسته من:  گفت بیتا

 یناز ا بعد لیو کنی حتاسترا باید...  معزیز ستهدر:  گفتو  دکر یکدنز

 هم با که

 جلو طاها.  شخو شب...  مشد لخوشحا تباها شناییاز آ...  یمردخو مشا

 وجز ینا بگم باید حممامز که که ینا نتورمنظو گها:  گفتو  فتر

 بمحسو شما تشخیص مسئولیت

 . هستم بیتا نمهمو مستقیما من...  شه نمی

 . فتر شپزخانهآ سمت بهداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 . ییووپر خیلی -

 ..هم تفاهم به مسلماو  یمزد فحر هم با ردشمودر  خیلی قبال ما

 گفتی چی مشنید

 : گفت لبخند با طاها

 ؟ نیست رطو ینا سیدیمر

 گها...  لیو ارمند میل خیلی من:  گفتو  نشست میز پشت طاها*** 

 حسابی تونه میرو  مشتهاا باشه تو ستپختد
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 . کنه زبا

 . کنه نمی يشپزآ بیتا:  گفت لبخند با نساما

 ؟ گفته تو به بیتا دخورو  ینا:  گفت

 ... . پس کنه نمی ستدر اغذ قتو هیچ بیتا -

 ستپختد که ینا مثالً کنی نمی ردشمودر  چیزها خیلی

 ..که مشخصه

 کنی می هشتباداري ا تو پس -

 گفتو  شد خم میزروي  کمی ،فتر باال نساما لب گوشهداره .  يمحشر

ات  عمه شوهر خترد ردمورو در  چیزهایی تو کنی فکر هشد باعث چی: 

 هیچ بیتا گفتم؟  نموندام  عمه خترد ردمودر  من ممکنه که نیدو می

 نمی ستدر اغذ قتو

 من سیرفا نباز رستود...  کنه ستدر اغذ نیست بلد بیتا که ینا نه کنه

 . توئهاز  بهتر خیلی

 بخو خیلی گفتی کهزاده اي  مماو ا رتیااز اون ز:  گفت تاخیر با طاها

 . دبو مشخص
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را روي  چنگالشو  قاشق بیتا... .  ردمودارم در  نمدو می بهتر که تواز  -

و  باشم دبمو دمکر سعی خیلی:  گفتو  شد بلند جااز  د،کر هار ببشقا

از  رممجبو حاال...  شه نمی متاسفانه لیدارم و نگهرو  مها نمهمو امحترا

 نچو کنید كتررو  جا ینا امبخو نجفتتو

 . شدید سایشمو آ مشآرا خلم قعاًوا

 ؟ ردينخو يچیز زهنو که تو:  گفت نساما

 . دمکر کوفت مرسی:  گفتو  دکر مشترا  نگشتانشا بیتا

*** 

داد و  تکیهرا  شسر.  نشست میندر، روي ز پشتو  بستدر را  بیتا

 . بسترا  چشمانش

*** 

 داد . رفشارا  کینگرپا کمهد نساما.  شدند رسانسووارد آ هم با

 ؟ انیرا برگشتید قتهو خیلی:  گفت طاها

 . ستا هفتهدو  ودحد -

 ؟ دهکرازدواج  دمبو هشنید -
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 ستدو با تمد یه کهدارم  خبر لیو...  نه:  گفتو  ختاندا باال شانه نساما

 . هشد دنامز شپسر

 -؟ آره  بابک:  گفت خما با طاها

 . دیستاا رسانسوآ

 زده ؟ فحر تباها من ردمودر :  پرسید طاها

 . دیاز -

 ؟ خُب -

 يچیز نیست ارقر:  گفتو  فتر نساختما جیوخردرب  سمت به نساما

 . نیوبد ما بین يهاراز ردمودر 

 . شد جالبرازم ...  یه شماها بین من:  گفت لبخند با طاها

.  سانداو ر بهرا  دخو بلند مگادو  باو  شد كپا هایش لباز روي  لبخند

 . شد متوقفدر  دنکر زبااز  قبل نساما

 ؟ اريند عالقه بهش که تو:  گفتو  دیستاا مقابلش

 دارم . ستام رو دو عمه خترد:  گفت لبخند با نساما
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 ايبتدا سمت به نساختمااز  وجخر با نساما.  فتر رکنادر  مقابل از

 . دفتاراه ا به کوچه

 ستشات ... دو عمه خترد نه نمز می فحر بیتا ردمودارم در :  گفت طاها

 داري ؟

 من:  گفت ددبرگر سمتش به کهآن  بیو  گرفت باالرا  ستشد نساما

 دارم . ستام رو دو عمه خترد...  که گفتم

 زد . لبخند طاها

 ري ؟ می کجا -

 . هتل؟!  نیست ممعلو -

 خونه يتو ضافها قتاا یه من:  گفتو  دکر زبارا  تومبیلشا قفل تیمور با

 ام دارم .

 . دیستاا نساما

*** 

 طاها به ،سینه به ستداد و د تکیه قتاا بچورچا بهرا  یشزوبا نساما

 . شد هخیر
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 . شبه نصفهاز  بعد سه ساعت -

 . نیست بخو حالش بیتا:  گفت کند زبارا  چشمانش کهآن  بی طاها

 ؟ يبیدانخو زهنو اچر که دبو ینا رممنظو -

 يچیز هر ،نیستم فیرتعاو  ازنو نمهمو

 آدم خیلی من: 

 گفتو  دکر بلند مبل پشتیرا از روي  شسر

 طاها

 . هرپ لیخچا ش،با حترا ستیاخو

 . نشست مبل ترین یکدنزو روي  گرفتدر  بچورچااش را  تکیه نساما

 می فکر...  غمگین خیلی همو  دهبو تنها خیلی هم تمد ینا يتو:  گفت

 . همقصر کنه

 ... . فقط کنم یتشاذ ستماخو نمی من -

 . ديکررو  رکا همین قیقاًد لیو ستیاخو نمی -

 ؟ دهبو يجد خیلی بابک بااش  بطهرا -
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 مشخص کافی ازهندا به...  نددبو دنامز:  گفتو  فتر باال نساما لب گوشه

 ؟ نددبو يجد رچقد نیست

 . دهکرازدواج  بابک نالا ماا:  گفتو  چرخید سمتش به طاها

 . ختاندا باال شانه نساما

 نساما؟  ردهخو بهم یشدنامز اچر؟  دهکر می رکا چی تمد ینا يتو -

 قابل لیلد صالًا دمبو مهمونترو  مشبا نچو:  گفتو  شد بلند جااز 

 چیزها ینا ردمودر  که نیست قبولی

 . دنیا خوشش بیتا شاید...  بزنم فحر تباها

 دارم . ستشدو من:  گفت طاها

 دارم . ستشدو منم:  گفتو  دکر کجرا  شسر نساما

 . شد مشت طاها ننگشتاا

 سمت بهداد و  نتکا يسر نساما.  کنه می قفر من شتندا ستدو -

 ستانشد نمیارا  شسرو  شتاگذ نورا روي زا هایش نجآر طاها.  فتر قتاا

 . گرفت

*** 
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 . دمکر ركپا فطررو اون  ماشین:  گفت طاها

 . چرخید سمتش به فتهر باال يهاوبرا با بیتا

... زود  دیا نمی خوشم دسر ايهواز :  گفتو  دکر نسماآ به نگاهش طاها

 . هگیر می رونبا نالا شبا

 مسراز  ستد شه می:  گفتداد و  نتکا منفی عالمت بهرا  شسر بیتا

 ؟ داريبر

 . شد خم طاها

 . دشو ارسو بیا پس...  نه:  گفتو  ماند هخیر چشمانش به

 . گرفترا  یشزوبا

 . منه رکا محل جا ین؟! ا هشگازموآ يجلو...  طاها -

 ... . بیا مباها محترمانهآروم و  خیلی پس -

 . دفتاو راه ا گرفت انندد بهرا  لبش بیتا

*** 

 - نهداري ؟  نگه لطفا شه می -

 . خونه مبر امخو میام  خسته من -
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 من خونه یمر می...  ديبو خسته تو بزنیم فحر هم با مدیماو فعهد هر -

. 

 . نه:  گفت خما با بیتا

 فحر به باید رچقد یگهد نمدو نمی...  کن تعریف لیو باشه:  گفت طاها

 . کنم دعتماا مشنید که هایی

 . ارمند گفتن ايبر يچیز -

 ... . نرفتی مفهمید...  داکانا فتیو ر ديکرازدواج  گفتن -

:  گفتو  دکر نگاهش چشم گوشهاز  لبخند با طاها؟  يفهمید کجااز  -

 به حسابی ها قتو گاهی ها هگند کله با ستابرخوو  نشست

داري  می نگه دتخو ايبر تیرپا تادو  که ینها قلشاحد...  دیا میآدم  رکا

 . دبو وازيپر هیچ يتو سمت... ا

 ؟ ديکر چکرو  ها وازپر متما تو:  گفت هشد دگر چشمانی با بیتا

 چک نهدو به نهدو دمخورو ...  هما سه جیرخاو  خلیدا يها وازپر کل -

 . دمکر

 ؟ شوخیه یه ینا -
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 ام . يجد کامالً من -

 . شد هخیر ونبیر به تومبیلا هپنجرداد و از  نتکا يسر بیتا

 زدي ؟ بهم بابک بارو  یتدنامز اچرداد :  مهادا کوتاهی مکث با طاها

 . شخصیه کامال عموضو یه ینا -

 ؟ ارهند بطیر من به یعنی -

 . اًــقیقد بگمو  باشمادب  بی امخو نمی:  گفت طوالنی تاخیر با بیتا

 . خندید اصد با طاها

 یگهد چیز طاهااز  غیر بهرو  من یگهد ربا یه کافیه -... .  طا کترد يقاآ -

 رو ینا...  کنم می قاطی ريبدجو قتاون و کنی اصداي 

 بشی عصبانی ربا صد تونی می -.  کنی جمع بخورو  ستاحو تا گفتم

 همه ايبر که هستیم غریبه رنقدا...  بشه ضعو نیست ارقر يچیز لیو

 چیز

 . باشه توجیه

 . نه:  گفتو  کوبید نفرما به مشتی طاها

 . فامیل نهو  ستیمدو نه -
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 . مطاها زهنو من -

 . نیستم بیتا یگهد من ماا -

 به تومبیلا کامل توقف با.  دکر یتاهد نخیابا رکنا بهرا  تومبیلا -

 . چرخید سمتش

 . من يتا بی...  بیتایی تو -

 هیچ من...  ضمن... در  دهمر قتهو خیلی شناختی می که بیتاییاون  -

 . دمنبو کس هیچ يتا بی قتو

 کشید دخو سمت بهو او را  گرفترا  یشزوبا طاها.  دکر زبارا  تومبیلا در

 . گرفتاش را  چانهآزادش  ستد با. 

 طاها.  دکر می هنگا هپنجر ونبیر بهو  دفشر می هم بهرا  هایش لب بیتا

 می...  دمبو حمقو ا اهخودخو رنقدا که متاسفم:  گفت کوتاهی مکث با

 که ريکا انجبر ايبر هیرا نمدو

و  نباشی حالت ینا يتو که کنم ريکا تونم می لیو ارهند دجوو دمکر

 امخو می که يچیز تنها:  گفتو  کشید عقبرا  دخو بیتا.  يبخند رهبادو

 فقط ،باشم تنها امخو می فقط من...  کنی لمو که ینها

 . نبینمت امخو می
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:  گفتزد و  پسرا  ستشد بیتا.  ايخو می قعاًوا که نیست يچیز ینا -

 يچیز یگهد قتهو خیلی...  هشد متمو چیز همه ببین؟  نیدو می کجااز  تو

 ما بین

 کنی سعی یا...  یا کنی زيبا نیست زمال یگهد حتی...  کندرك  ،نیست

 ي،بد تغییر يچیز به نسبترو  منظر

...  پس بشم تو يمینو خاله حمامز من نیست ارقر یگهو د دهرم نالارد

 . باشم دمخو لحا يتو اربذ کن لمو

 . شد دهپیا تومبیلا از

 . لعنتیداد زد :  طاها

*** 

 ینا ايخو می قعاًوا:  گفتو  ختاندا بیتا يپا تا سر به نگاهی نساما

 ؟ يبیا ريطو

 ؟ چیه من نپوشید سلبا مشکل نالا:  گفت بیتا

 ناسالمتی رتمنظو:  گفت بیتا.  مهمونی یمر می یمدار سالمتی به خترد -

 نگفتی مگه؟  هخبر چه کنه می فکرآدم  مهمونی گی می همچین؟!  دبو

 از تا چند
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 با نساما؟  تیرپا يببررو  من ارهقر نکنه...  نشد جمع همدور  تستادو

 می اههمر دخو با قتاا سمت بهاو را  که حالیو در  گرفترا  یشزوبا خما

 رچها که گفتم:  گفت دکر

 زهتا که کنند یدزدبا اریدو د بشند جمع همدور  ارهقر مستااز دو تا پنج

 . بشه

 . خندید بیتا

 . کنند زهتا اريیدد -

 لشرو و ها ینا...  فتهر دمیا چیزها خیلی خُب؟!  کنی میام  همسخر -

 پوشی می هسیااش داري  همه چیه...  کنی ضعورو  لباست باید ،بیا کن

 که نخترمود ستدو م،بدام رو  عمه خترد زپ مستادو يجلو امخو می... 

 ینا

 . رمنیا کم نجلوشو که بیا تو قلاحد نیست جا

 . فتر ها سلبا کمد اغسر بهو  دکر هارا ر یشزوبا نساما

*** 

 ؟ کنیم می رکا چی جا ینا ما نساما...  نساختمو ینا:  گفت

 ؟ مگه رطو چه:  گفتو  دکر ختداپررا  نسآژا یهاکر نساما
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 ؟ چیه ستتدو سما:  گفتو  ختاندا نساختما به نگاهی بیتا

 ؟ باشه چی سمشا کنه می فرقی چه تو ايبر -

 . فتندر نساختما سمت به هم باو  گرفترا  یشزوبا

 . ممداو جا ینا قبال من:  گفت بیتا البی به نشدوارد  با

 ؟ اچر؟!  قعاًوا -

 به:  گفتو  شد رسانسواز او وارد آ بعد نساما.  طاهاست خونه جا ینا -

 جا ینا نیدو می؟  توئه يبابا مگهداره  سیبیل کی هر دتخو لقو

 ؟ هحدوا چند

داري  اچر:  گفتو  شد هخیر رسانسوآ تطبقا نشانگر شنرو کمهد به بیتا

 ؟ گی میدروغ 

 . بزنید فحر هم با باید نچو:  گفتو  دکر کجرا  شسر نساما

 داره ؟ تو به بطیر چه قیقاًد ینو ا -

 . بیتا هستم تو فطر من -

 ؟ ريطو ینا -

 زد . لبخند نهاآ نیدد با طاها.  شد زبا رسانسوآ يهادر
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 بیتا.  دکر پرسی الحوداد و ا ستد نساما با... .  مدیداو شخو خیلی -

 رسانسوآ يهادر کامل نشد بستهاز  قبلداد .  رفشارا  البی کمهد

 . شد ارسو طاها

 ... . يقاآ:  گفتو  بسترا  چشمانش بیتا

 هشد دگر چشمانی با بیتا.  شتاگذ بیتا نهارا روي د ستشد کف طاها

 بزنیم فحر هم با قیقهد چند ارهقر:  گفت خما با طاها.  دکر می نگاهش

 بعصاا با که ینا یا کنیم يسپر مشآرا بارو  قیقهد چند ینا تونیم می... 

دم  می ننشو ريصبو خیلیدارم  بیتا...  تهدخو بنتخاا ینا...  من شتهاند

 دبو فعهد خرینآ ینا

  

 قبل قتاون و باشی تو جرقه ینا ارنذ بشم منفجر تادارم  جرقه یه به زنیا

 ..دتخو همهاز 

 ممداو هکوتا که

 . بینی می سیبآ

داد  بیتا.  شتاگذ عقب به قدمیو  شتدابر بیتا نهارا از روي د ستشد

؟  نیزوبسو یناز ا بیشتررو  من ارهقر ريطو چه ببینم اربذ جهنم بهزد : 
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 ريطو چه تو نمدو نمی من...  گرفتیدرو  چیز همه...  هنموند يچیز یگهد

 لیو بکشونه جا ینا تادروغ  بارو  من ديکر ضیرو را بلها نسامااون 

 اــاهــط رــکتد ياــقآ مبیا هکوتا تجلو نیست ارقر یگهد شبا مطمئن

. ... 

 نشد زبا با نهمزماو  گرفت ستانشد نمیارا  بیتا رتصو

 . دکر طیرا  نمیانشا فاصله بلند مگا یک با طاها

 . بوسیداو را  رسانسوآ يهادر

 یددر دار يجلو قیقاًد شماها...  لیو شم می حمامز ببخشید:  گفت نیلوفر

 . یددیستاوا که ینها رممنظو... 

 کمردور  بهرا  ستشد طاها.  کوبید می طاها کمرو  شانه به مشت با بیتا

 . دکر بلندرا  شسر.  دکر حلقه بیتا

 . کثافتداد زد :  بیتا

 گفت ضار حمیدو  نیلوفر بهرو  لبخند باو  کشید عقب دخو بااو را  طاها

 . یددکر یرد...  مدیداو شخو خیلی: 

 گرفت تشرصو مقابلرا  ستانشآن دو د به پشت.  گرفت زگارا  لبش بیتا

...  ستیاخو دتخو:  گفت گوشش یرز طاها.  دکر خم کمیرا  شسرو 
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 بحسا به طاها کترد يقاآ نهمو فطررو از  نمز می نالا که حرفی ینا

 نیم...  هبگیررو  مجلو تونه نمی يچیز هیچ شبا مطمئنو  اربذ تهدید یه

 و شینی می جمع يتو ساعت

 نجمعمو يتو شم می

 ..لخوشحا شتیدا ستدو گهاز اون ا بعد

 نیمز می فحر هم با قتاا تو یمر می بعد

 يبد منجاام ا ستهاخو فخال بر ريکا یه موقعاون  تا گها لیو بمونی

 بخو خیلی که جمعی يجلو هماون  ممیادر  خجالتتاز  ريطو همین

 ازهندا به...  دهیستاوا تسر پشت نالا همیناش  نمونه...  نشناسیشو می

 کافی

 ؟ دمکر منتقل بهترو  رممنظو شنو رو ضحوا

 . قیقاًد:  گفتو  کوبید طاها شکمرا در  مشتش بیتا

*** 

 . شد بلند جااز  هشد دگر چشمانی با مینو

 . بیتا -
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 . شد هخیر طاها به مینو.  دکر خما بیتا

 اپیدرو  دمگر می نبالشد که بیتاییاون  زهنو:  گفتزد و  لبخند طاها

 ... . لیو دمنکر

 . شتدابر جلو به بلند مگادو  مینو

 . دنیا جلو بگو بهش:  گفت بیتا

 مینو شانهدور  بهرا  ستشو د سانداو ر بهرا  دخو طاها.  شد متوقف مینو

 . دکر حلقه

 ه،بگیرآروم  اربذ...  کن کشدر...  خاله حتهرانا:  گفتو  دکر خمرا  شسر

 داره . حق...  نشو لگیرازش د

درك  امخو می منم...  حتمرانا منم:  گفتو  شد هخیر بیتا رتصو به مینو

 دارم . حق منم...  بشم

 . نشاند مینو سراي روي  بوسه طاها

 ؟ ديکر اشپید ريطو چه:  گفت مینو

...  بشینید بفرمائید مدیداو شخو همگی خُب...  کنم می تعریف بعد -

 . کنی کمکم شه می نجا نیلوفر
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 هم رکناو  گرفترا  بیتا زويبا نساما.  فتندر شپزخانهآ سمت به هم با و

 . نشستند مبلروي 

 تو به که

 هاییرکا

 يتو

 یگهد

 يگیر می

 دیا

 قترو دادم اون و تها

 شیطونی رماآ

 جولی به

 قتی: و

 گفت

 بیتا

 . نکنی خالتد ارهند بطیر
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 . کنه انجبر ستاخو می:  گفت نساما

 ريطو چه صالً؟ ا کنه انجبررو  چی:  گفتو  دکر نگاهش خما با بیتا

 ؟ کنه نشاجبر تونه می

 ینا يتو مقصر بیشترین کنم می فکر من...  باشم دقصا تباها اربذ -

 . هستی دتخو تجریانا

 تغییررو  يچیز شه نمی ،طبیعته ینا...  میرند می هاآدم  -!  نساما -

 ینها عموضو لیو فتها می هم توو  من ايبر قتفاا ینزود ا یا یرداد ... د

 ،نشدگر ازيبندرو  قتفاا ینا تا ديگر می مقصر لنباد همیشه تو که

 یا طاها ،خانم مینو

 باعث که کسی لیو کنه حتترانا حرفم ینا شایداي ...  یگهد کس هر

 . ديبو تو شد عمو حتیرانا

 دکر می فکر تو به شتدا فقط...  دکردق  تواز دوري  نالارد:  گفت مینو

. 

 نساختما جیوخردر  سمت به بیشتر مگادو  زهنوو  شد بلند جااز  بیتا

 عموضو ینا ردمودر  ما...  تا بی -.  دکر متوقفش طاها ايصد که دبو نرفته

 دتخو به کنی بنتخاروش رو ا ومکدداري  ستدو ینکها ،یمدبوزده  فحر
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 داره . بستگی

 سمت بهو  داد

 شمسیرو  شد قرمز تشرصو تغییر را

 دبو

 دهیستاا طاها رکنا

 نیلوفر

 . چرخید سمتش به

 بیتا

 . فتر شتیابهد یسوسر

*** 

 . کن تعریف خُب:  گفتو  نشست صندلیروي  مقابلش طاها

 ارمند نیدکر تعریف چیز:  گفتو  نددابرگر یگرد سمت بهرا  یشرو خما با

. 

از  غلط نالا همین تا ننصفشو که نجاییاز او لیو مشنید چیزها خیلی

 آب در..
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 کنم وعشر من اربذ پس -

 من ايبر... و  هشد چی که مبشنو دتخو نبودم از ز می ترجیح همداو

 بابک با اچر که ینها عموضو مهمترین

 اچر:  گفتزل زد و  طاها نچشما به نددابرگررا  شسر بیتا؟  ديکر دنامز

 و شتمدا ستشدو نچوداره ...  دهسا خیلی لیلد یه؟! 

و  شد خم سمتش به کمی.  نمروبگذاون  بارو  ندگیمز متما ستماخو می

 حرفت من دينامز ینا ردنخو هم به دجوو باداري  رنتظاا قعاًو وا:  گفت

 کنم وربارو 

 ؟

 من ايبر همیتیا هیچ تو دننکر یا دنکر وربا:  گفتو  شد بلند جااز  بیتا

 . ارهند

 کن تمومش:  گفتو  دیستاا مقابلش.  تجا سر بشین:  گفت خما با طاها

 نیستمات  دهبر من؟  نها؟  يبد مهادا زيبا ینا به ارهقر کی تا...  طاها

 ... . بشم بلندو  بشینم تو رختیاا به که

 همین نیمز می فحر هم با یمدار فقط ما...  نگفتم يچیز چنین هم من -

. 
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 . نیست گفتن ايبر حرفی -

 . کشید عقبرا  دخو بیتاو  دکراو دراز  سمت بهرا  ستشد

 ؟ من خاطر به؟  شد اتعود نالارد با اچر:  پرسید طاها

 هم با بابک خاطر به شتیمدا ما...  نیست طمربو تو به عموضو ینا نخیر -

 . یمدکر می اعود

 ؟ دکر می رکا چی سطاون و من سمو ا -

...  هشد صلوا نتوابر تجزئیا باو  قیقد خیلی تشاارگز که بینم می -

و  شتاگذ نورا روي زا هایش نجآر طاها.  قاآ سوندندر نعرضتو به هشتباا

 بابک با تو که ینا خبر...  غلط چیو  ستهدر چی بگو من به پس:  گفت

 . ختاندا ضعو ینا بهرو  نالارد داکانا فتیو ر ديکر ازدواج

 . نشست تخت لبه بیتا

 . غهدرو -

 . کن هنگا من به بیتا -

 . چیز همه دبو من تقصیر...  امخو نمی -
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 تو ،شتدا مشکل پیش قتو خیلیاز  نالارد قلب ضعیتو:  گفت مینو

 . دينبو مقصر

 . دبو دهیستادر ا بچورچا نمیا.  شدند هخیر مینو سمت بهدو  هر

 . نیوند ردمو یندر ا يچیز شتدا ارصرداد : ا مهادا

 . گی میدروغ  -

.  بستو در را  شد قتاوارد ا کاملداد .  نتکا منفی عالمت به يسر مینو

 نمی ،هست پزشکیش اركمد متما...  بپرسی شکتراز د تونی می -

 همین خاطر به کنه حترانارو  تو ستاخو

 . نگفت بهت يچیز

 زد . خندزپو بیتا

 . کنم وربا گفتید چی هر نیست ارقر:  گفت

 . نالارد ازهندا به ست... در زيلجبا:  گفتو  نشست تخت لبه مینو

 کهآورد  نمی دشخوروي  بهداد :  مهآورد . ادا لب بر کمرنگی لبخند بیتا

 می بماخو دکر می فکر قتیو ،شب نصفه لیو هشد تنگ اتبر لشد

 . بیداخو می تو تختروي  صبح تاو  تاقتا يتو فتر
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 . دبو هشد هخیر مینز به بیتا

 منتظر...  دنکر شگو لیو نبالتد دبیا کنم قانعش دمکر سعی خیلی من -

 . ديبرگر تو تا دبو

 . چکیداش  گونهاز روي  شکیا هقطر

 ؟ نگشتی بر اچر:  پرسید طاها

 . فتدر ر سمت بهو  شد بلند جااز  بیتا

 نبالتد ممیا نیمو  شش ساعت...  هنشد متمو نهامو فحر:  گفت طاها

 . هشگازمودر آ

 . ببینمت امخو نمی:  گفتو  کشید پایینرا  هستگیرد بیتا

 . باشم شتهاند همیتیا امبر عموضو ینا که هستم اهخودخو رنقدا زهنو -

 . دبیا ارنذ:  گفت مینو بهداد و رو  ونبیر اصد بارا  نفسش بیتا

 رکا ینا ايبر تونم می...  لیو کنم منصرفش تونم نمی:  گفت مینو

 . يشد تنها ديیاز تو بیتا...  کنم تشویقش

 . هست نساما -

 . هستم منم -
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 . دينبو قتو هیچ تو -

 . شد رجخا قتاو از ا دکر زبارا  در

 یه -.  فتر باال طاها يهاوبرا.  شد ارسوو  دکر زبارا  تومبیل***در ا

 یختمر می برنامه شتمدا...  کنی میزده ام  شگفت ريبدجو هایی قتو

 کنم رتمجبو باید ريطو چه که

 هر نیمز می فحر هم با:  گفتو  چرخیداو  سمت به بیتا.  بشی ارسو

 نهامو فحر قتیو لیو...  لیو ايبخو تو که رچقد

 . ببینمت امخو نمی یگهد شد متمو

 که نیستم مطمئن خیلی حرفت خرآ قسمت ردمودر :  گفت لبخند با

 ... . بتونم

 کشید دخو سمت بهو  گرفترا  یشزوبا طاها.  دکر زبارا  تومبیلدر ا بیتا

. 

 می لقو ،بشین...  يشد نجیرنا زكنا رقد ینا حاال تا کیاز ...  بابااي  -

 . برسیم فقاتو به ردشمودم در 

 . مبیا هکوتا نیست ارقر من ردمو یه ینا يتو:  گفت بیتا

 . گفتو  دکر شنرا رو تومبیلا طاها
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 . سیمر می فقاتو به که گفتم -

*** 

 ؟ جا ینا اچر -

 . تریم حترا -

 . جایی ،نیراستور ،شاپی کافی یه بریم -

اي  حاشیه مسائل اننگر کهدادم  پس بخورو  متحانما رنقدا:  گفت طاها

 . باال بریم...  نباشی من خونه يتو

 ... . رممنظو:  گفت خما با بیتا

 . دبو چی رتمنظو نمدو می بخو -

 . شدند دهپیا تومبیلاز ا نهمزما

 سطو عمل يپا قتیو لیو شم می متوجهرو  رتمنظو من:  گفت بیتا

 ... ارمند نطمیناا ردتمودر  خیلی دبیا

 ... . ششوهرو  نیلوفر يجلو خونه همین رسانسوآ يتو وزیرد

 . دکر تسکو

 . دمبو حتراناو  عصبانی ستت... از د دکر می قفر موقعاون  -
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 بهرو  انیگرد تحساساا شی می عصبانیو  حترانا قتو هر ارهقر پس -

 ؟ يبگیر زيبا

 ازهندا به هم زهنو من -.  دکر حلقه بیتا زويبادور  بهرا  ستشد طاها

 قتیو...  قتیدي و و نمی شگو فحر به قتیو...  هماخودخو فتمر قتو

 آروم امخو می

 بیتا.  دمنبو خوبی یگرزبا قتو هیچ منو ...  باشی رمکنا تو کافیه بشم

 یهرطو ینا توذات ...  نیستی یگرزبا گی می سترا:  گفتو  دیستاا مقابلش

 بخو انیگرد تحساساا با که

 . کنه می منر پنجهو  ستد

*** 

 ؟ ديکر دنامز بابک با اچر:  گفتداد و  بیتا ستد بهآب را  انلیو

 بابک که ینا:  گفت خما با طاها... .  ستاخو می دبو قتو خیلی بابک -

 ديبو دهکررو رد  بابک قبالً تو...  ارهند من ايبر همیتیا ستهاخو می چی

 چه

 ؟ هفته چند ضعردر  هماون  د،کر تغییر تنظر شد رطو
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 تغییر هشد باعث که دهبو يچیز حتماً:  گفتو  فتر باال بیتا لب گوشه

 . مبد هعقید

 . شد هخیر بیتا نچشما بهو  شتاگذ نورا روي زا هایش نجآر

 ؟ ديکر اعود نالارد با اچر -

 گفتو  خونه مد... او دبوزده  فحر بابک با نالارد:  گفت طوالنی تاخیر با

 . بزنیم بهمرو  دينامز

 . نشست فصا طاها

 اعوو ... د کنمازدواج  بابک با امخو می فقط گفتم منمداد :  مهادا بیتا

 ینا سر کنم وربا نیست ارقر...  نیست یناش ا همه؟  چیو  -.  یمدکر

 ديکررو ول  تبابا حترا خیلی همسخر عموضو

 . فتیر و

 یندر ا ،ستیاخو نمیرو  بابک تو -.  ارهند بطیر من به نشدکر وربا -

 بابک با اچر کنمدرك  تونم نمی که همینه خاطر به...  ارمند شک ردمو

 ارقر

 زدي . بهمش هم بعدو  شتیاگذ ازدواج

 . نددابرگر طاهارا از  یشداد و رو تکیه مبل پشتی به بیتا
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 . ديکر زيلجبا که کنم می فکر ینا بهاش دارم  همه...  تا بی -

 ؟ کی با...  زيلجبا -

 . دتخو -

 ؟ اچر -

 . من خاطر به:  گفت طاها

...  که هستی کی مگه تو؟!  تو خاطر به:  گفتو  دکر نگاهش خما با بیتا

. 

 ندگیتز بهزدم  گند کنم فکر:  گفت بیتا مکال نمیاو  دبر باالرا  ستشد

. 

 که ممقصر من...  نیست مقصر هم مینو حتی...  دنبو تو تقصیر نه؟!  تو -

 . دمبو دهسا

 . گرفت يجا رشکنا مبلو روي  شد بلند جااز  طاها

 ... . یمدبگر مقصر لنباد نیست ارقر جا ینا -

 . گرفترا  ستشد.  چرخید بیتا سمت به

 . کن هنگا من به -
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...  بزنی ستد من به اريند حق:  گفتو  چشمانش بهزل زد  خما با بیتا

 من ،بشه ريطو ینا دنبو ارقر...  متاسفم -.  عقب بکشرو  ستتد دتخو

 رکنا هم با تر حترا تا کنم کمک مینو خالهو  تو به ستماخو می فقط

...  دکر دشخو گیررو در من دمکراش  تجربه تو با که مشیآرا ماا بیاید

 رکا ايبر توجیه یه ها فحر ینا همه

 ... . بگم باید لیو دیا می بحسا بهام  حمقانها

اون  منداد :  مه. ادا دنکر هارا ر ستشد طاها.  کشید عقبرا  ستشد بیتا

 تجربهرو  عموضواون  رهبادو ستماخو نمی...  دمبو هلیا گیردر ديیاز موقع

 هیچو ...  کنم

 بیشتر لیو باشم دهنکر فکر که ینا نه یعنی دمنکر فکر تو سحساا به قتو

 دادم . می همیتا دمخو به تواز 

 . هستی عوضی اهخودخو یه تو -

 . نکن شک:  گفت لبخند با طاها

 زهنو من ،کنند می تغییر سخت هاآدم  که ینو ا -.  شد بلند جااز  بیتا

 و متاخو می...  هستم عوضیو  اهخودخو ازهندا نهمو به

 . جنگم می دتخو حتی همه باام  ستهاخو ايبر
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داري ؟  توقعی چه مناز  نالا بگی شه می:  گفت خندزپو بااو  بهرو  بیتا

 ... معزیز؟ آه  بگم چی ادخو می لتد

...  بغلت مپر می نال... ا دمبو تو فحر همین منتظر فقط من...  عشقم

 دارم ... تعلق تو به من؟  چیه نجنگید

رو  ها ینا...  نیست مهم چیزها بقیه اي،خو میرو  من تو که ینها مهم

 ؟ يبشنو مناز  ايخو می

 داره ؟ شکالیا:  گفتو  ختاندا یگرد يپاروي  پا طاها

 شتهدا تونه می شکالیا چه...  نه:  گفتداد و  ونبیررا  نفسش اصد با بیتا

 شنرو اتبررو  عموضو تادو  اربذداد :  مهادا خما باو ... .  هیچی؟  باشه

 خترد یه نقش تو ايبر نیست ارقر یگهد من که ینا یک...  طاها قاآ کنم

 بگم گفتی - - - چی هرو  کنم زيبارو  شتنیدا ستو دو حمقو ا دهسا

 باو ... دارم ...  چشم

 رم . می نساما

 . پرید جااز  طاها

*** 

 ؟ يبریز چایی تادو  شه می:  گفتو  دکر زبارا  لیخچادر  طاها
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 . چرخید بیتا

 هشاخو گهداد : ا مهآورد و ادا ونبیر لیخچارا از  شکلی مستطیل جعبه

 ؟ چی کنم

 . دیستاا بیتا

 . امخو می دوکا-

 جعبهدر  طاها.  برگشت سمتش بهو  فتر باال فحر ینا با بیتا يهاوبرا

 . دکر زبارا 

 نیمو  امبخو چایی تاازت دو  متولد دويکا يبجا که یهدیاز ستهاخو -

 ؟ هیاهمر ساعت

 . شد هخیر کیک به بیتا

*** 

 . شتماند يتولد فتندر لنیاو دا یناد قتیاز و شاید:  گفت طاها

 ؟ اچر:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  چنگالش بیتا

 . نمدو نمی...  نچو:  گفت کمرنگی لبخند با

 ؟ هلیا با...  با حتی -



 

392 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 داد . نتکارا  شسر طاها

  

 تحملی بتونی که هشد يچیز از

 ینجاییا تو که خوشحالم...  حاالو  مندروگذروز رو  ینا تنهایی لسادو  -

. 

درك  که سهر میروز  یهداد :  مهادا طاها.  کشید سررا  چایش نفنجا بیتا

 بیشتر خیلی تها تنهایی کنی می

 . کنی

 شسر بیتا.  دکر یکدنز بیتا نهاد بهزد و آن را  لچنگا بهرا  کیکی تکه

 به که شتماندآرزو  مداو پیش هلیا عموضو قتیو حتی -.  نددابرگررا 

 لیو کنم ستدر دمخو نفع بهرو  عضاو او دمبرگر عقب

 . ستماخو میرو  يچیز چنین تو ردمودر  همیشه

...  شه نمی ،بینی می...  مجی جیا...  مجی جیا:  گفت خندزپو با بیتا

زد و  خم سمتش به کمی طاها.  دکر سترو در چیزها بعضی شه نمی

 ینا زهنو لیو برگشت گذشته به شه نمی...  کنی می هشتباا:  گفت

 رو فرصت
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 . مبد تغییر هیندآ ايبررو  چیزهایی یه که دارم

 . شد بلند جااز  بیتا

 . امخو می دوکا متولد ايبر زمبا من -

 . یختمر چایی اتبرو  دمکر لطف بهت که من...  ووپر بچه -

 . کمه خیلی ین؟! ا چایی تادو  فقط...  نکن نصافیا بی -

 بیتا.  دتخو پخت ستد با نماو امخو می مشاداد :  مهو ادا شد بلند جا از

 ارينداي  یگهد مرا:  گفتزد و  نمایی انندد لبخند ،چرخید سمتش به

 کنم ستدر اتبرداري  ستدو چی؟ 

 ؟ رهطو چه نیازاال؟  مزیزـــع

 خیلی تچشما گفتم بهت قتو هیچ:  گفتزل زد و  چشمانش به طاها

 ؟ خوشگله

 طاها بهو  شتاگذ عقب به قدمی.  شد كپا هایش لباز روي  لبخند

 . دکر پشت

 . دمبو نگفته کنم فکر -

*** 
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 . شد رجخا هشگازموآ از

 . نباشی خسته -

 . گرفت تومبیلاش را از ا تکیه طاها

 ابخو رده،نخو جایی به که مسر:  گفتو  ختاندا ساعتش به نگاهی بیتا

 هم نهویود حتماالًا ،بینم نمی که هم

 -؟  کنی می رکا چی جا ینا تو...  یعنی...  نیست وزیرد وزمرا پس منشد

 مپیچوند سماًرو ر رمکااز  ساعتدو ...  نگیر دتخو بهرو  ضیرانا قیافهاون 

 ینا رقد پس تو لنباد مبیا فقط تا

 . یمدبگر کمی ونبیر بریم هم با یماخو می...  ونبدرو  ها لحظه

 ؟ باشم دهکر شموافررو  نموارقر ممکنه ديکر فکر که شد چیو  -

 نیز می فحر ارقر ومکد ردمودر :  گفتداد و  باالرا  ستشرا ويبرا طاها

 ؟

 ؟ ببینمت امخو نمی یگهد بگم بونیز چه با:  گفت خما با بیتا

 . شخو نبوز با:  گفتو  گرفت ارقر مقابلش بلند با طاها
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 نحس یختر امخو نمی یگهد من ديعبا طاها کترد يقاآ:  گفت لبخند با

 . ببینمرو  شما

 . خندید اصد با طاها

 . مداو خوشم قعاً... وا دبو عالی -

 هم شخو نبوز ینا حتی متاسفانه لیو -.  کشیدو  گرفترا  بیتا زويبا

 دارم عالی دپیشنها یه من؟  بریم کجا بخو...  باشه زسارکا تونه نمی

*** 

 . نساماداد زد :  بیتا

 ؟ نیز میداد  اچر؟  چیه:  گفت لبخند با نساما

رو از  من يبیا دبو ارقر تو:  گفتو  دیستاا مقابلش کمر به ستد بیتا

 ... . ینا ستد

 نه کنی صخالداد : ...  مهو ادا دکر رهشاا طاها يپا تا سر به ستد با

 گرفت طاها سترا از د انلیو لبخند با نساما.  ريبخو نمعجو يبیا ینکها

 نمعجو مشنید...  یمر می موقع به...  بیتا نگیر سخت:  گفتو 

 . ارهند فحر جا ینا يها
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 نطمیناا حرفم به تونی می:  گفتو  شد هار ها صندلیاز  یکیروي  طاها

 . کنی

 . دکر لشغااش را ا ريکنا صندلی نساما

 ؟ کشه می لطو رچقد مگه...  یگهد بشین:  گفتو  دکر رهشاا بیتا به

 نساما.  نشست صندلیروي  خما با بیتا.  کشیدو  گرفترا  بیتا ستد

 داد . ستشد بهرا  انلیو

 بهرا  انلیو تمحتویااز  اريمقد لبخند با طاها.  عالیه...  یگهد ربخو -

 اش پیشانیروي  خما هکوتا ثانیه چند ضعرو در  شتاگذ نهاد

 . نشست

 . رنخو -

 . شد هخیر طاها به فتهر باال ويبرا با بیتا

 . رشنخو گم می بهت:  دکر ارتکراو  بهرو  رهبادو طاها

 با.  کشید عقبرا  ستشد بیتا.  دکردراز  بیتا قاشق سمت بهرا  ستشد

 نیستم تادو  شما ستد سکوعر من؟!  که قعاً... وا رنخو ر،بخو:  گفت خما

 می تکلیف تعیین امبر یددار که
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 . کنید

 کشید بیتا سترا از د انلیو.  شد بلندو  کوبید میزرا روي  نشالیو طاها

. 

 . دونگر شبر بهم -

 دم . می رشسفا اتبر یگهد یکی نالا -

 . امخو میرو  همین من -

 . دیستاا مقابلشو  شد بلند جااز  بیتا

 -؟ آره  کنی می زيلجباداري :  گفت میآرا ايصد با طاها

 شسر... .  فعهد یه ینا لیو مبیا هکوتا مقابلتدم در  می لقو یگهد فعهد -

 میزروي  که طاها انلیو سمت بهرا  ستشداد . د نتکا منفی عالمت بهرا 

 مچ طاها.  دکردراز  شتدا ارقر

 دنکر هایشر طاها.  کشید عقبرا  ستشد خما با بیتا.  گرفترا  ستشد

 انلیو یه سر یددار عمومی يجا یه يتو که شتهز خیلی:  گفت نساما. 

 بچه تادو  عین...  کنید می اعود نمعجو

 ؟ هست نستواحو...  شدید تخسو  سلو



 

398 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . طاها کن لشو:  گفت بیتا

 من خاطر به ربا ینا نیست ارقر:  گفتو  شد هخیر چشمانش به طاها

 . شو خیالش بی پس نستاربیما يبر

 . شد هخیر تشرصو به فتهر باال يهاوبرا با بیتا

 ردمودر  يچیز شه می مگه صالً؟ ا فتهر دمیا کنی می فکر:  گفت طاها

 یهرم  میداره ...  پسته...  هبر دمیا تو

 . مبد رشسفا یگهد چیز

 . دبو هشد هخیر فتنشر به بیتا

*** 

 ايصدداد .  رفشارا  رسانسوآ کمهد.  شد نساختماوارد  زبا نیمهدر  از

 . پیچید وهردر را بیتا

 يقاآ ارهند دنکر ادبیدداد و  همه ینا ،باشه گفتم منمو  گفتید شما -

 . ممحتر

 . گرفت باالرا  شسرو  دیستاا پله لینروي او مینو

 . کنم صبر تونم نمی من خانم -
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 یمدکر مضارو ا اردادقراون  که؟ روزي  اردادقر -.  یمدار اردادقر هم با ما -

 خونه ینا يتواش  کلهو  سر دمر یه ارهقرروز  هر شتماند خبر

 . بشه اپید

 خجالت شما؟  چی یعنی فحر ین... ا ممحتر ظاهر به يقاداد زد : آ بیتا

 و ... . من يعمو پسر؟  کشی نمی

 . فتر باالرا  ها پله مینو

 -.  کنید خالیرو  خونه ینزود ا خیلی باید شما...  مخانو ممعلو کجااز  -

 ینا يتورم،  می همیشه ايبردارم  یگهد هما یه من...  یمزد فحر قبال ما

 باید کجا؟  کنم رکا چی هما یه

 ؟ کنم رهجاا خونه

 شما که شرطی به...  بیایمراه  هم با تونیم می...  لبتها:  گفت مکث با دمر

 ... . هم

آورد  ودفر دمر رتصوو روي  دبر باالرا  ستش. د دیستاا دمر مقابل مینو

. 
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 طاها:  گفتداد  می ارقر انچمدرا درون  ها سلبا که حالیدر  مینو*** 

 کمکم ادخو می گفت بهمو  مداو دشخو

 . کنه

 ینا:  گفتو  ختاندا تخترا روي  ورکادرون  يها سلبا خما با بیتا

 . ارهند بطیر من به عموضو

اون  یگهد قتو هیچ د،بو نغودا خیلی هلیا گمراز  بعدداد :  مهادا مینو

و ...  ردمخو جا دمیا خوششازت  گفت بهم طاها قتیو...  نشد سابقآدم 

 ستشدو ،شتیدا سحساا بهش هم تو لیدادي و نمی ننشو که ستهدر

 دمکر سعی من...  فقط نمهربوو  بهاجذ ،خوبیه خیلی پسر طاها...  شتیدا

 که ینا اره،ندرو  جدید بطهرا یه شتندا گیدماآ طاها که مبد ارهشد بهت

 بطهرا یهوارد  تو با ادبخو که ینو ا دبو مسئله یه مداو می خوشش تواز 

 بشه يجد

 . یگهاي د مسئله

 . دهنبو ما بین يجد چیز قتو هیچ -

 . شد بلند جاو از  بسترا  انچمد مینو
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 . جدیه طاها ايبر خیلی نالا عموضو ینا:  گفت

 بگو ادرتبر پسر به لطفاً:  گفتآورد و  پایین تخترا از روي  انچمد بیتا

 و ... . زيبا همسخراز  ستد

 . هخرید حلقه اتبر -

 . ماند ثابت مینواش رو  هخیر هنگاو  شد هار بیتا ستاز د انچمد

*** 

 خانه به نگاهی بیتاآورد .  ونبیر تومبیلا عقب وقصندرا از  انچمد هنندرا

 . ختاندا

 . هست هم تو خونه جا ینا...  بیتا یمزد فحر مفصل ما:  گفت مینو

 می ديحسو شتدا تو به نالارد کهاي  عالقه به همیشه -... .  گها بابا -

 لیو رمبیا نبوز بهرو  سمتا شتذا نمی...  دمکر

 زد . اصد بیتارو  من هارباو  هاربا

 . فتر نساختما سمت به انچمد با اههمر بیتا

 ستدو قعاًرو وا نالارد من:  گفتو  چرخاند قفلرا در  کلید مینو*** 

 همیشه ببینم تونستم نمی...  گاهی لیو شتمدا
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 تاخیر با بیتا.  فتر رکنادر  مقابلده . از  می همیتا مناز  بیشتر تو به

.  شد خانهوارد  کشید می دخو لنباد بهرا  انچمد که حالیدر  کوتاهی

 نمیا

 . دیستاا لها

رو  تو فقطو  دبو هشد رجخا کمااز  بشه متمو...  که یناز ا قبل گفتند -

 زد . می اصد

 . دکر می گریهزد .  نوزا مینروي ز بیتا

 فقط نگفت هیچی...  دبو ستمد يتو ستش... د دمبو رشکنا من:  گفت

 . تا بی...  بیتازد ...  می امصد فقط... 

*** 

 ؟ بزنی نگز نساما به ايخو نمی:  گفت مینو

 پس یا دافر س،عباربند فتهر...  نهز می نگز دشخو بشه نمانگر گها -

 . دهبرگر دافر

 ؟ يبهتر:  گفتو  شتاگذ مقابلشرا  يچا نفنجا مینو

 ؟ اچر؟  باشم بهتر باید:  گفتو  فتر باال بیتا لب گوشه
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 ؟ نیدو می مقصررو  دتخو -

 ؟ نموبد نباید -

 ؟ شتدا طاها به بطیر چه نتواعود عموضو -

 . هیچی:  گفتداد و  يجا مبلرا روي  پاهایش بیتا

 - نه؟  کنم ورباداري  رنتظاا -

 . گذشت تسکواي در  قیقهد چند

 ما. ... ا دمبو دهکر دنامز بابک با نچو دبو عصبانی ستماز د بابا:  گفت بیتا

- 

 . نگی طاها به يچیز هبد لقوداد :  مهادا مینو بهرو  بیتا

 شکایتمو  بابا پیش دبو فتهر بابک -.  رمخو می قسم:  گفت تاخیر با مینو

 ستشو ... دو نیستم مگر شباها که ،نیست بخو نبطمورا که دبو دهکررو 

 . ارمند

 ؟ شد هکشید طاها به نبحثتو عموضو اچرو  -

دارم  سترو دو طاها منداره  خبر که دبو گفته نچو:  گفت تاخیر با بیتا

. 
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 . فتر باال مینو يهاوبرا

 بزنید بهمرو  دينامز بگه حترا خیلی که ديبو نالارد دهکر عزیز رنقدا -

. 

 بهتر همه ايبر ريطواون ...  شتانداي  هفاید لیو دمکر رشنکاا من -

 . دبو

 من...  سخته خیلی اريند ستشدو که کسی با دنکر ندگیز:  گفت مینو

 ندگیز رطو ینا ،شتماش رو دا تجربه

 . تو ايبر خصوصاً...  بهاعذ دنکر

 . گرفت يجا رشکناو  شد بلند جا از

 ینا تا عموضوداد  می زهجاا نباید طاهاداد :  مهو ادا گرفترا  ستشد

 . کنه اپید کش ازهندا

 می خوشم شهارکااز  من...  خیلی رشفتااون ر...  من دکر نمی فرقی -

 . مداو

...  نشدکر صحبت...  رشفتاداد : از ر مهآورد و ادا لب بر کمرنگی لبخند

 ... . امبر هم شها زيبا ووپر حتی

 . فتر نیفوآ سمت به مینو.  شد بلنددر  نگز ايصد.  دکر تسکو
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 . طاهاست -

 . فتر قتاا سمت بهو  شد بلند جااز  بیتا

 . مجا ینا من نگو بهش -

*** 

 ومکد شب قتو ینا نیست ممعلو خهآ:  گفتزد و  چنگ موهایش به طاها

 . فتهر ريگو

 مینو خاله خهآ -؟!  نیهزد فحر رطو چه ینا طاها:  گفت خما با مینو

 جهنم به من...  رمخو می صحر شهارکا ستدارم از د رچقد نیدو نمی

 نساما به اچر لیو

 نباید گه نمی...  کنه میزده  شگفترو  من پسر ینا تغیر؟  ادهند خبر

 ،شبی گه؟ ا ارهبذ تنهارو  خترد ینا

 نالا صالً؟ ا برسهدادش  به ارهقر کی خونهاون  تو مددزد او شبی نصف

 ارهندرو  جایی کهاون  خه؟ آ کجاست

 . هبر

 ؟ اچر؟  نشیانگر:  گفت مینو
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 خه؟ آ باشم نشانگر نباید -.  لها لطوزدن در  مقد به دکر وعشر طاها

 سردرد تو گهده ... ا نمی ابجو کهرو  گوشیش؟  کجاست شب قتو ینا

 باشه دهفتاا

اش  کله يتو عقلذره  یه...  برسه نساما هپسر ینا به ستمد گه؟ ا چی

 . نیست

 . بگیر ستما موبایلش با رهبادو -

 داده ؟ پساش رو  خونه اچر فهمم نمی:  گفتو  شد هار مبلروي  طاها

 نگز بهش رهبادو صبح دافر اربذ:  گفتو  دکر بیتا قتادر ا به نگاهی مینو

 ... . شاید نبز

 با گفت می خونش صاحب...  کنم اشپید باید؟  اچر یگهد شما!  خاله -

 کی یعنی ،فتهر لسا نمیا مخانو یه

 کجا اره،ند جا ینرو ا کسی که خترد ینا...  شم می نهویو؟ دارم د دهبو

 ؟ پس فتهر

 . فتر جیوخردر  سمت بهو  شد بلند جا از

 هم ستشاون دو خونه...  هتل باشه فتهر شاید -؟  طاهاري  می کجا -

 هم شما به دمکر اشپید...  کنم فکر دبو مریم سمشا ،هست
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 دم . می خبر

 داد . تکیهدر  بچورچا بهو  شد رجخا قتااز ا بیتادر،  نشد بسته با

 . نتهانگر خیلی؟  بگی بهش ايخو نمی:  گفت مینو

درس  ،بمونه اننگر ريطو همین اربذ...  نگو بهش يچیز لطفا:  گفت بیتا

 . اشبر عبرته

 کنم عفازاده ام د ادربراز  ستاخو می لمد خیلی:  گفتو  خندید مینو

 . توئه با حق...  لیو

*** 

 رو ... . من طاها ینا:  گفت نساما -

 . تو نه من نه بزنی بیاد بی فحر: گفت خما با بیتا

 میو  نهز می نگز ربا یه قیقهده د هر...  بابا باشه:  گفتو  خندید نساما

 . نه یادارم  خبرازت  پرسه

 گفتی بهش چی تو:  گفتو  کشیددراز  تختروي  کمرنگی لبخند با بیتا

 ؟

 . کجایی نمدو نمی هم زهنو که من؟  گفتم می باید چی -
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 خونه گفتم که من:  گفتو  شتاگذ شیگرد شگورا روي  موبایلش بیتا

 ام .

 ؟ بزنی نگز بهش ايخو نمی -

 ؟ يمیا کی...  نه -

 ؟ بگم چی طاها بهدارم ...  وازپر وبغر دافر:  گفت تاخیر با نساما

 . کشیددراز  پهلو به بیتا

 . هندرو  بشاجو:  گفت دبو هشد هخیر نالارد عکس به که حالی در

*** 

 . دبوزده  نگز رهبادو طاها -

 آورد . لب بر کمرنگی لبخند بیتا

 می تعجب حتماً دهگر می نبالتداره د کجاها نیوبد گهداد : ا مهادا مینو

 . کنی

 قانونی پزشک هبر هبد دپیشنها:  گفتو  شتاگذ میزرا روي  ادشمد بیتا

 . دکر امپید شاید... 
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 ستشو د شتاگذ میزرا روي  نجشآر بیتازد .  اصدرا  نامش خما با مینو

 زد . چانه یررا ز

 ؟ مبر ارهقر کیداره  خبر:  گفت

 ؟ ريخو می يچیز نهوعصر...  نکنم فکر -

 آره . باشه شیرینیو  چایی گها -

 . فتر شپزخانهآ سمت بهو  چرخید مینو

 - بله؟  مینو -

 ؟ ريخو نمی چایی زهنو:  گفتدر  نگز ايصد نشد بلند با نهمزما

 . فتدر ر سمت بهداد و  نتکا منفی عالمت به يسر لبخند با مینو

 . نیست خاله:  گفت طاهادر  نشد زبا با

 ییاپذیر سالندرون  بیتا.  شد هخیراو  به هشد دگر چشمانی با مینو

 . دکر فصارا  شکمر

 ... . تو طاها -

 باشه همداو شسر بالیی گها ،شم می نهویودارم د...  نیست مینو خاله -

 ؟ چی
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 تپر مبلرا روي  دشخو طاها؟  کنی می رکا چی جا ینا نجا طاها -

 تونم نمی حتی... واي  زهجنا تا چند گفت می گاهیآ فسرا:  گفتو  دکر

 بهش

 . کنم فکر

و روي  شد بلند میناز روي ز بیتازد .  چنگ موهایش به ستدو د هر با

 . نشست مبل

 ..نساما اون

 داده.. تحویل هماش رو  خونه ده،کر بحسا تصویه هشگازموآ با

 ترمه خر: آ

 داد مهادا

 طاها

 خبر گه میداره دروغ  نمدو می...  ارهند خبرازش  گه می که هم ربیشعو

 . بگه من به ادخو نمیو  کجاستداره 

 لبه طاها.  دکر می نگاهشو  دبو دهیستاا مقابلش سینه به ستد مینو

 کنم اشپید گها دمگر می نبالشدو روزه دارم د:  گفتو  گرفت يجا مبل

 می رهخو می که جایی تا
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 و ... . نمشز

 . دفتاا پایین مبلو از روي  ردخو سختی نتکا طاها

 يبد فحش من يعمو پسر به اريند حق:  گفتو  شتاگذ جلو به قدمی

 . نکن شموافررو  ینا

 نگاهش بعدو  شد هخیر بیتا بهاي  لحظه چند هشد دگر چشمانی با طاها

 . ختدو مینو بهرا 

 بهرا  شسر مینو؟  دهبو جا یندو روز ا ینا متما:  گفتو  دکر رهشااو ا به

را  دخو هستهآ هایی مگا با.  شد بلند جااز  طاهاداد .  نتکا مثبت عالمت

 یکو در  ساندر بیتا به

 . دیستااش ا قدمی

...  يشد تیپ شوـخ:  گفتو  شد هخیر چشمانش بهاي  لحظه چند

 ! عمه رــختد

 . فتر جیوخردر  سمت بهو  شتاگذ عقب به قدمی

 ؟ معزیزري  می کجا نجا طاها -

 اركشلو زبلو.  شد هخیر دشخو يپا تا سر به بیتا.  فتر ونبیر طاها

 . شتدا تن به نگیر تیرصو حتیرا
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 . لعنتی:  گفت خما با لب یرز

 زد . لبخند مینو

*** 

 . شد هخیر موبایلش صفحه به

 . دهنز نگز منم به حتی:  گفتداد و  تکیهدر  بچورچا به مینو

 فحر کی ردمودر :  گفتو  ختدو مقابلش يها برگه بهرا  نگاهش بیتا

 ؟ نیز می

 . شد حترانا ستتاز د خیلی -

 اون در . به ین... ا مشد حترانا ستشاز د منم -

 . شتاگذ میزرا روي  ستانشو د فتر جلو مینو

 ؟ کنی زيلجبا شباها ايخو می کی تا:  گفت

 یگهد هفته سه:  گفتو  شد هخیر مینو نچشما به د،کر بلندرا  شسر بیتا

 رم . میدارم 

رو  شانس ینزاده ام ا ادربر به امخو می:  گفتو  چرخید تاخیر با مینو

 . کنه انجبررو  شهارکا که مبد
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 . شد بلند جااز  بیتا

 ؟ بگی بهش که ايخو نمی -

 - نه.  دتخو خاطر به هشد حتی بکنمرو  رکا ینا باید کنم فکر -

 . بسترا  قتادر ا شسر پشتو  ختاندا باال شانه مینو

 . مینوداد زد :  بیتا

*** 

 کند نگاهش نکهآ بی طاها.  شد هخیراو  به خما باو  دکر زبادر را  بیتا

زده  نگز مینو خاله؟  تو نیدد مبیا باید همیشه ديکر فکر؟  چیه:  گفت

 رمکا دبو

 . شتدا

 ساعت نیم...  نیست خونه:  گفت تاخیر باو  شد هخیر تشرصو به بیتا

 . خرید فتهر ،بیا یگهد

 به طاهاو  شد شپزخانهوارد آ بیتا.  شدو وارد  دکر رعبو رشکنااز  طاها

 . نبالشد

 ؟ بزنیم فحر چی ردمودر  ارهقر نیدو می -
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 . شد هخیر مقابلش کاسه بهو  نشست میز پشت بیتا مقابل

 آره .:  گفت بیتا

را روي  هایش نجآر طاها.  گرفت لچنگا بهرا  کاسه خلدا دلنواز  بخشی

 گفت کشید میاو  سمت بهو  باالرا  دخو کمی که حالیو در  شتاگذ میز

 گها یعنی: 

 ؟ گی می بهم چیه عموضو بپرسم

 یعنی:  گفت کند اجد کاسه تمحتویارا از  نگاهش نکهآ بی طاهاآره .  -

 می بهمده  میاي  همز چه لتدنو بپرسم گها

 -؟ آره  گی

 کنی میرو  رکا ینا بشی شریک مباهارو  لتدنو امبخوازت  گها یعنی -

 - نه؟ 

 دلنو هخوشمز ريطو ینا تو نصافیها بی ... ا:  گفتو  نشست فصا طاها

 . کنم هنگا فقط منو  ريبخو

 داد . تکیه صندلی پشتی به.  دکر هار کاسه خلرا دا چنگالش بیتا

 ؟ بپرسی ايخو نمی:  گفت
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 ؟ چیه لتدنو همز:  گفت لبخند با طاها

 . رچقا -

 زل زد . کاسه بهزد و  چانه یررا ز ستشد طاها

 . ستا هخوشمز خیلی حتماً:  گفتو  کشید هیآ

 . کشید عمیقی نفس کاسه یکدنزو  دبر جلورا  شسر

 ؟ یختیر هم غمر شتوداره ...  هم خوبی يبو عجب -

 . یختمآره ر -

 ؟ چیه سبزیشداره ...  که همذرت  -

 . يجعفر -

 لیخچا رکنا کابینت به بیتا؟  یددار دلنو:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 یه هم یشرکنا کابینت يتو...  نجاستاو ها قابلمه:  گفتو  دکر رهشاا

 . داريبر تونی می ستیاخو چی هر هم لیخچا.. از هموند دلنو

 داد . مهادا ردنخو بهو  ختاندا پایینرا  شسر بیتازد .  لبخند طاها

*** 
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 خاله -.  شد بلند جااز  بیتا.  نشستو  شتاگذ میزرا روي  قابلمه طاها

در  يچیز خاله که زيمرمو يگفتگو ینا نجریا...  لیو نیومد که مینو

 در هم توو  ادهند وزبر ردشمو

 بهم ،کنم میرو  رکا همیندارم  که ،بپرسمازت  گهو ا نیدو می ردشمو

 مقابلشآورد و  ونبیراي  کاسه کابینت خلاز دا بیتا؟  چیه گی می

 را محتویاتشو  دکر بلندرا  قابلمه لبخند با طاها.  نشست

 . دکر خالی کاسه درون

 رم . می همیشه ايبر نساما بادارم  یگهد هفته سه -

 -. ... آخ  ردخو تکانی طاها

 بلند جا. از  دبو یختهاو ر يپاو  میزروي  قابلمه خلدا تمحتویااز  بخشی

 . شد

 اَه ....  تو...  تو بیتازد :  داد

را  نگشتانشا.  بسترا  چشمانشزد و  کابینت به پایش پنجه بااي  ضربه

را  میزو روي  شد بلند جااز  بیتازد .  می نفس نفسو  دبو دهکر مشت

 یتمر.  نشست میز پشتو  شتاگذ کاسه رکنا يتمیز لستما. د دکر تمیز

 نفس
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 . شد تر منظم طاها يها

 لستماد با.  نشست صندلیروي  بیتا به دنکر هنگا ونبدو  چرخید

 . شد ارششلو دنکر تمییز لمشغو

 ؟ گرفتیرو  تصمیم ینا کی -

 چشمانش به ،کوبید میزرا روي  مشتش طاها.  نالارد تفواز  بعدده روز  -

 تا ديکر صبر اچر؟  نرفتی موقع نهمو اچر پس:  گفتزل زد و 

 ؟ کنم اتپید

 نیز میداد  اچر طاها:  گفتو  دیستاا شپزخانهدر آ بچورچا نمیا مینو

 . تر؟ آروم 

 ؟ نگفتید اچر:  گفتو  شد هخیر مینو به خما با طاها

 ؟ بفهمه ايخو نمی دمکر می فکر:  گفت بیتا بهرو  مینو

رو  رکا ینا دمخو اچر بگی بهش ارهقر تو که حاال دمکر فکر:  گفت بیتا

 . نکنم

 رم ... . میداد : دارم  مهو ادا شد بلند جااز  بیتا
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 خاله؟  بشینی کنم هشاخو تونم می:  گفتو  پرید حرفش نمیا طاها

 ؟ یداربذ نتنهامو قیقهد چند شه می مینو

*** 

 میز پشت رهباو دو شتاگذ شویی فظر سینک خلرا دا خالی کاسه طاها

 شتدا هرز همز امبر...  شم می متنفر دلنواز  معمر خرآ تا:  گفت.  نشست

 هیچرو  چیزها بعضی تا ردمخو شخرآ تا ما... ا

 . نکنم شموافر قتو

 . دبو هشد هخیر میزروي  به بیتا

 شتماگذ اچر که ین؟! از ا من؟ از  يگیر می منتقاداد : داري ا مهادا طاها

 . شتمدا لیلد رمکا ايبر من؟!  فتمر

 حتی که هستی کی ديکر فکر طاها قاآ:  گفتو  گرفت باالرا  شسر بیتا

 ین؟ ا مبگیر منتقاا باید اچر صالًا...  باشی شتهرو دا گرفتن لنتقاا لیاقت

در  عموضو ینو ا شتاند تباطیار من به سفر يبر گرفتی تصمیم تو که

 ردمو

 ... ارهند تو به بطیر هیچ من سفر لیلد...  کنه می قصد هم تو
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 می خفه شهر ینا يتودارم  دمکر سحساا هلیا گمراز  بعد قتو چند: 

 شم

 گفت طوالنی تاخیر با

 طاها

اون  به عشقم گمر غماز  نددکر می فکر که فماطرا يهاآدم  زيلسود

 نتالششوو  دمفتاا ابخرو روز  لحا

 دکر می نمویود شتدا کنند وارمیدا ندگیز به رهبارو دو من که ینا ايبر

 معرفی بهمرو  جدید خترد یهروز  هر... 

 ..نیت

 تا یختندر می جدید برنامه یه امبر نشودخو لخیا بهروز  هر ،نددکر می

 کننددور  هلیارو از  هنمذ

 . کشید می نجنو زمر بهرو  من شتدا نخیرشو

 . دکر می زيبا ستشد ننگشتاا با بیتا

 دي ؟ می توضیحداري  چی ايبررو  چیزها ین؟ ا چه من به -
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 هم...  دبو بخو خیلی مشد می طلبداو نشوابر که ريکا يسفرها -

از اون  تمد یه تا همداد و  نمی کسی ستد بهرو  نمدکر ارفر بهانه

 ارقر امبر شیماو  بابا قتی... و مشد می صخال حمقانها يها زيلسود

 تیاخاطر امبخو که ینا رتصو حتی...  مسر بهزد  ،شتنداگذ ريستگااخو

 کس بارو  دمبو دهکر تجربه هلیا با که يچیز به شبیه

 زد . می بهمرو  حالم کنم ارتکراي  یگهد

 باداد .  تکیه کابینت لبه بهرا  شکمر ،سینه به ستو د شد بلند جا از

 بهتررو  حالم خیلی نکرما به ماههدو  سفر یهداد :  مهادا کوتاهی تاخیر

 می ارتکر شتدا کاسه نهموآش و  نهمو ستدر برگشتنم با لیو دکر

 تر طوالنی که ینا ايبر دبو خوبی بهانه ساله یک شیزمودوره آ یه...  شد

 خاطر به لحظه خریندر آ ستدر...  ماا بشمدور  محیط یناز ا همیشه از

 باو  نشستمروز  یه ،شد کنسل هما چنین ايبر مسفر حمقانها لیلد یه

 تصمیم دکر ارفر که عمر خرآ تا شد نمی دم،کر بکتا بحسا دمخو

داد  ابجو بخو خیلی رفتار تغییر تا چند...  کنم ضعوام رو  یهور گرفتم

 شموافر عموضو شتدا کم کم که ینا بر وهعال

 . شد می

 . فتاو ر سمت به هستهآ هایی مگا باو  گرفت کابینتاش را از  تکیه
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 . يمداو تو که ینا تا -

 . شد خم صندلی پشتیرا روي  ستشد

 . ديکر ضعورو  چیز همه: و  دکر مزمهز بیتا شگو در

رو  چیز همه که یددبو مینو خالهو  تو:  گفتو  کشید رکنارا  شسر بیتا

 . یدداد تغییر

 . دينبو تقصیر بی مینو باات  بطهرا يتو هم تو که کن لقبو -

 . شتاگذ بیتا يها شانهرا روي  هایش ستو د دیستاا فصا

 ؟ ننز ستد من به بگم باید ربا چند -

 هااون  نتونم قتو هیچ که دبو وتمتفا رنقدا شتمدا تو با که تیاخاطر -

 ... کنم مقایسه هلیا با تماخاطر بارو 

 و.. عقل نصف که مانیز

 موقع بدترین يتو ستدر مسفر نشد کنسل ايبر حمقانها لیلد اون

 شد ستدر

 يگیردر یناز ا ستاخو می لمد لحا عینو در  دبو تو گیردر حساسما

 شتمدا هلیا با کهاي  تجربه...  کنم ارفر



 

422 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 . کنم ارشتکر رهبادو امنخو که دبو ههندو آزار د نگرپر امبر رنقدا زهنو

 . اردادقر بیتا سر رکنارا در  شسر شد خم رهبادو

 . نکن طاها -

 فقط من...  دهنبو مها فحرو  هارفتااز ر ومکد هیچ يتو غیدرو هیچ -

. ... 

 ؟ نیز می چی ايبررو  ها فحر ینا:  گفت کالمش نمیا بیتا

 . نشانداش  گونهاي روي  بوسهو  نددابرگراو  سمت بهرا  شسر طاها

...  بمونی امخو میرو ازت  ربا یه همین فقط:  دکر مزمهز گوشش یکدنز

 . ونر

 امخو نمیازت  نالام رو ا ستهاخو ینا ابجو من...  نگو -... .  ـش نمی -

 امخو نمی ،کنی فکر بهشداري  قتو هفته سه... 

 . بمونی کنم رتمجبو

 . ارمند نموند ايبر لیلد یگهد...  گرفتم قتهو خیلیرو  تصمیمم من -

 داد . تکیهاو  شقیقه بهاش را  پیشانیو  بسترا  چشمانش طاها

 . باشم هکنند قانعو  محکم لیلد یه تونم می من:  گفت
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 . فتنیر ايبر محکم لیلد یه دتخو تو:  گفت تاخیر با بیتا

 می ريطو چه فطراون :  گفتو  کشید بیتا يموهارا روي  ستشد طاها

 ؟ کنی ندگیز ايخو

 . حتیرا به -

 . دیستاا فصا طاها

 مقابلش.  ونبیر مبر امخو میدارم،  رکا؟  نشد متمو تها فحر:  گفت بیتا

 ربا خرینآ:  گفتو  اردادقر میزرا روي  ستانشد ،نشست صندلیروي 

 شتال موندنت ايبر که شه نمی لیلد ینا لیو ينر ستماخوازت  که دبو

 هر شتنتدا ايبر کهدارم  ستدو رنقداو لیو نباشم عاشقت شاید...  نکنم

 . مبد منجاا بتونم ريکا

 رهبا؟ دو کنی نمی تمومش اچر:  گفتو  دکر تفو ونبیر بهرا  نفسش بیتا

 اول ... خونه سر یمدگر برمی یمدار

 . ردهمو بیو  حمقانها کامالً تالشتو  کنی ضعورو  منظر تونی نمی

و  دمکررو  دمخو سعی که دهبو ینا تالشم سنح قلاحد هم يبر گها حتی -

 . ادهند نتیجه

 . داربر مسراز  ستد -
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 ینا تونستم می شاید اريند بهم حسی هیچ کنم وربا تونستم می گها -

 مطمئنم هم زهنو لیو بکنمرو  رکا

 . بکنمرو  رکا ینا تونم نمی پسداري ...  ستمدو

 با طاهادارم ؟  عالقه بهت گفته کی؟!  قعاًوا:  گفتزد و  خندزپو بیتا

 حتی چیزها بعضی...  مبر باید یگهد من:  گفتو  شد بلند جااز  لبخند

 من ندگی... ز ارهند گفتن به زنیا

 . کنم کاملرو  ندگیمز امخو میداره و  کمرو  تو فقط نالا

 . اهخودخو -

 . دمنکر رنکارو ا صفتم ینا قتو هیچ -

 ؟ چیهات  برنامه دافرداد :  مهو ادا دکر مرتبرا  کتش

 باشه:  گفتو  ختاندا باال شانه طاها.  ارهند بطیر تو به:  گفت خما با بیتا

 حترا خیلی نساما با نمداو رکنا ها قتو گاهی ؛پرسم می نساما... از 

 تر

 . بینمت می دافر...  توئه از

 به لبخند با طاها.  نکن بافی لخیا دتخو ايبر پس ببینمت امخو نمی -

 جلو به مگا چندو  شد بلند جااز  بیتا.  فتر نساختما جیوخردر  سمت
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داد .  تکه شپزخانهدر آ بچورچا بهرا  یشزوبا سینه به ستد.  شتدابر

 در وج،خراز  بعد طاها.  دکر خما بیتاداد .  نتکا یشابر ستید طاها

 آورد . لب بر کمرنگی لبخند بیتا.  بست را

*** 

 . شدو وارد  چرخاند قفلرا در  کلید

 . یگهد باشه توو  من تیم بین فرقی یه باید ببینداد زد :  نساما

 . فتر باال بیتا يهاوبرا

 يکُر رنقدا اچر کنه زيبا نیست بلد تیمت قتیو بخو پسر...  بابااي  -

 ؟ خونی می

 مقابل نساماو  طاها.  ساندر خانه لها بهرا  دخوو  بستدر را  بیتا

 می تماشا لفوتباو  نددبو نشسته نتلویزیو

 . نددکر

 ؟ هخبر چه جا ینا -

 ريطو چه ببین جا ینا بشین بیا:  گفت کند نگاهش کهآن  بی نساما

 . کنه می نلهشو نالا منچستر



 

426 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 با ممد... او مسال:  گفتو  شد هخیر بیتا رتصو به ثانیه چند ايبر طاها

 . ببینم لفوتبا نساما

 ؟ کجاست مینو:  گفتو  ختاندا افطرا به نگاهش بیتا

 . ما خونه فتهر -

 می گل شتیدا...  طاها قاآ يیدد:  گفتدادي زد و  نهیجا با نساما

 . رديخو

 که تشو ین؟ ا کو:  گفتزد و  نساما شانه بهاي  ضربه یشزوبا با طاها

 . دبودروازه  يباال متر شیش

...  يمداو شد بخو رچقد بیتا:  گفتداد و  نتکا اهودر  ستید نساما

 ... . گُشا که طاها ینا

 طاها ینا که دبو ینا رممنظو...  بابا باشه -.  نداخورا  نامش خما با بیتا

 می؟ دارم  کنی می ستدر يچیز شامی یه...  منهاز  تر تنبل هم

 . گشنگیاز  ممیر

 . لــگو داد زد :  شد بلند جااز  طاها

 . هسیا مغال نباباهاتو نوکر:  گفتو  نددابرگررا  یشرو خما با بیتا
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 . دکر می نگاهش خما با نساما.  خندید اصد با طاها

*** 

 مینیز سیب ،ختاندا می باالرا  هایشوبرا که حالیدر  لبخند با نساما

 . دکر یکدنز بیتا نهاد بهرا  هشد خسر

 . دکر زبارا  هانشد بیتا.  دکر خما طاها

 ادبیدداد و  ها شما که ريطواون  -.  دبو زيبا عجب لیو:  گفت نساما

 همسخر خیلی!  هیچ ،یکزدن ...  گل تا شصت دمکر فکر من یددکر می

 . ستا

 گها...  بعله:  گفت خما با نساما.  درب ما تیم که ینها مهم:  گفت طاها

 صددر  صد که خطااون ...  یمدبر می ما دبو هخریدداور رو  هم ما تیم

 پنالتی

 . دبو

 . دکر یخ یدربخورو  نشامتو -

 نساما... .  خاله که حاالدارم،  كترسنا فیلم یه فلشم تو من:  گفت طاها

 سرد ايبر بیتا...  مشبا بشه شبی عجب...  عالیه:  گفتو  شد خیز نیم

 میرو  هخوشمز چیز یه ترتیب
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 ؟ دي

 ؟ یدارنداي  یگهد مرا -

 پفیال پیش هفته که هایی... از اون ذرت  دفتاا دمیا يچیز یه نهاآ -

 داري ؟ لسترد...  کن ستدر هم ديکر

 . يشد توقع پر...  هشد ضعو خالقتا گشتی ها بعضی با:  گفت بیتا

 زد . یشاپیتز به گیربز زگا و

 . ديکر می دهستفاا روپر کلمهاز  باید:  گفت طاها

 . باشم دبمو ستماخو:  گفتزل زد و  چشمانش به بیتا

*** 

 . نساما کن تمومش:  گفتزد و  نساما زويبا بهاي  ضربه بیتا

 . فتر باال هایش سخُرنا ايصدو  دفتاا پهلو به نساما سر

 نساما رکنا بیتا.  بشینی من رکنا يبیا تونی می:  گفت هخند با طاها

 چند ستد با طاها.  تکی مبلروي  طاهاو  دبو نشسته هنفردو  مبلروي 

 يپا به هستهآ ضربه

 زد . دخو
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 کنم می عایترو دارم ر نتدبو نمهمو حرمت:  گفتزد و  يخندزپو بیتا

 ... . پس

 فیلمدارم  فقط من:  گفتو  نددابرگر نتلویزیو سمت بهرا  شسر طاها

 . کنم می تماشا

 . خوبه -

 - بله.  بیتا:  گفتو  شد جابجا مبلروي  کمی طاها بعد قیقهد چند

 ؟ یددبو گرفته مهمونی تجتماعاا سالن يتو ،پایین تهدیا -

 . شد هخیر طاهارخ  نیم بهو  شتدابر نساما شانهرا از روي  شسر بیتا

 ؟ چی که خُبآره ... :  گفت تاخیر با

 ؟ داريبررو  ها نیو  دوکا باال يمداو تهدیا -

 داد . نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر بیتا

 ؟ تاقتا يتو فتیمر هم با که تهدیا حتماً پس -

 بگم ستماخو می فقط:  گفتو  نددابرگراو  سمت بهرا  شسر طاهاآره .  -

 خوشم خیلی تاقتو ا تموها يبو ،ستپختتد ت،چشمااز  مناون روز 
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 باعث که هست دتجوو يتو يبیشتر يچیزها خیلی وزمرو ا دبو همداو

 شه می

 . نیوبدرو  ها ینا خُب خیلی ستماخو می...  باشم شتهدا ستدو

اي زد  ضربه نساما سینه به نجآر با.  ماند هخیراو  بهاي  لحظه چند بیتا

. 

 نساما يها خُرناسه.  یگهد شو اربید...  نساما يبر ابخو به ابخو -

 وعشر رهبادو نساما.  ستابرخو جااز  بیتا.  شد قطعاي  لحظه چند ايبر

 خُرناسه به دکر

 . خندید طاهاو  دکر خما بیتا.  نکشید

 دهستفاا ها کوسناز  تونی می پس یمارند بالشت...  بمابخورم  می من -

 . کنی

 . دکر زبارا  تاقشا در

 ؟ چیه ايبر ها زيلجبا ینا...  تا بی:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 ؟ برسی کجا به ايخو می تو:  گفتو  چرخید سمتش به بیتا

 . بمونی من رکنا جا همین که ینا -
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...  ارهند دجوو نموند جا ینا ايبر لیلید هیچ؟  قعاًوا -زد .  خندزپو بیتا

 طتباار هیچ مطمئناً بشه اپید لیلید چنین حیاناًا گها که

و  نیوبد تا گفتمرو  ها ین... ا ارهند تو به مستقیمی غیر لبتهو ا مستقیم

 . نکنی خسته ديخو بیرو  دتخو

 . کوبید هم بهو در را  شد قتاا وارد

                                                                                                           

 تختروي  بیتا.  گرفت ارقر بچورچا نمیاو  دکر زبارا  قتادر ا طاها*** 

 میز مقابل صندلی ق،تاا شنرو نیمه يفضادر  طاها.  دبو هبیداخو پهلو به

روي  پا.  نشست صندلیروي .  شتاگذ تخت رکناو  شتدابررا  لتاتو

 یگرد يپا

 . شد هخیر بیتا رتصو بهو  ختاندا

*** 

 شد بلند صندلیاز روي  خسر چشمانیو  لبخند با طاها دکر زبا چشم که

 روي فصا هشد دگر چشمانی با بیتا. 

 . نشست تخت
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آروم  خیلی که یشبد...  بخیر صبح:  گفتو  فتر قتادر ا سمت به طاها

 . ديبو هبیداخو حتو را

 ؟ ديکر می رکا چی من قتاا يتو...  تو -

 . دیستااي ا لحظه طاها

 . کن خوشگل حسابی...  بینمت می ظهراز  بعد دافر:  گفت

 . شد رجخا قتااز ا و

 . اهاـــط -

*** 

 ؟ چیداد زد :  بیتا

 بیتا ترآروم ...  هی هی:  گفتو  دکر حلقهاش  شانهرا دور  ستشد نساما

:  گفتزد و  پس ستد بااو را  بیتا.  خوبیه خیلی قتفاا که من نظر به... 

 یه پیش نیمو  لسا یک؟  بخو قتفاا گی می ینا به تو؟!  بخو قتفاا

 فعهد

 يسو بهاش را  رهشاا نگشتا نساما... .  ارهقر من حاال...  فتو ر شتاگذ

 ماا گرفتم دیا نالارد عمواز  چیزها خیلی:  گفت خما باو  گرفت نشانهاو 

 یه
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 می دتیارو  رهنبواون ز...  کنم نمی شموافر قتو هیچ که هست يچیز

:  گفتو  شتدابر عقب به قدمی بیتازد ... .  نیشرو  من که همونی دیا

 وزمرا ما... ا ردمخو نیش منمو  دمکر ارتکررو  تو ويکنجکا منماون روز 

رو  طاها هشتباداري ا قیقاًد تو؟  بیتا کنه می فرقی چه -.  کنه می قفر

از  خیلی دبو سخت اتبر خیلی فتر کهروزي ...  کنی می ارتکر گاهانهآ

 رکا نهموو داري  نیست ستدر رشکا نیدو می...  رديخو ضربه رشکا

 دي می منجارو ا

 !؟

 خیلی گناهش لیو طاها دنگر ازمبندرو  چیز همه گها نصافیها بی -

رو  من سحساا متما طاها.. ببخشمش باشم حاضر که چیزیهاز  گترربز

 . گرفت زيبا به حترا خیلی

 اچر کنه انجبررو  چیز همه ادخو می...  پشیمونه که نالا:  گفت مینو

 دي ؟ نمی زهجاا بهش

 . ارمند حساسیا هیچ بهش یگهد من نچو:  گفت بیتا

 نمکاا که دبو هایی فحراز اون  ینا:  گفتو  چشمانش بهزل زد  نساما

 ستشدو هم زهنو تو...  کنم وربا ارهند
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 باشه رطو ینا که لمحا ضفر بر:  گفتو  شد هار مبلروي  بیتا.  داري

رو  چی ارهقر ینا...  باشم عاشقش زهنوو  باشم شتهدا ستشدو من... 

 نالارد ،عشقو  شتندا ستدو همین خاطر به من...  هیچی؟  کنه ضعو

 سترو از د

 . تونم نمی کن کمدر نساما...  دادم

 ینا...  کنید عقدو  يبِد بله ابجو تو رستگااخو نمداو تا نیست ارقر -

 . ستا دهسا ريستگااخو یه فقط

از اون  بعد:  گفت نساما.  نددبوذوق زده  کلی شیماو  انمهر:  گفت مینو

 خاطر به نکنه...  نکنه بیتا...  نددار حق شتهدا که تشینیآ عاشقیو  عشق

 دنامز که ینا

؟  کنیازدواج  شباها ايخو نمی ده،بواي  یگهد کس عاشق قبالًو  شتهدا

 می نالارد گمراز  هما چند...  نساما:  گفتو  شد هخیر مینز به بیتا

 ايخو می...  دبو من يبابا نال؟ ارد رهگذ

 ینا به گرفته تصمیم طاها هباالخر که باشم لخوشحا؟  کنم رکا چی

 ؟ ببخشه جدیت کمی نیمهو  نصفه بطهرا
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 شسر بیتا.  دکر حلقه بیتا شانهدور  بهرا  ستشد.  نشست رشکنا مینو

 طاها که باشی مطمئن تونی می:  گفت مینو.  شتاگذاش  سینهرا روي 

 ريکا یه فتنتاز ر قبل ادخو می لیو گرفته نظردر  همرو  عموضو ینا

 کوچیک چند هر شانسِ یه امخو می فقط کن قبولش گم نمی...  بکنه

 اتبررو  دشخو که يبد طاها به

 باشه مشخص قبلاز  یشرستگااخو دپیشنها به بتاجو گها حتی کنه ثابت

. 

 رم . میدارم  من مینو -

 دبیا رکنا عموضو ینا با طاها اربذ پس؟  ستهدر گرفتیرو  تصمیمت تو -

. 

*** 

 . تا بی:  گفتو  نشست صندلیروي  طاها

 . قالیروي  حطر به دبو هشد هخیر بیتا

 ري . میداري  یگهد هفتهدو  لیزوده و خیلی نمدو می -

 ؟ مینو طریقاز  هم؟ اون  بکنیرو  رکا ینا سمیر دبو زمال حتماً -
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 کمی ايخو نمی اچر؟  سختی رنقدا اچر:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 ؟ يبیاراه  مباها

 و ... . ممدراه او تباها خیلی مانیز یه:  گفت کند نگاهش نکهآ بی بیتا

 . نشست تختروي  رشکنا طاها.  دکر تسکو

 ارصرا فتنر ايبر رنقدا گها:  گفتو  شتاگذ نورا روي زا هایش نجآر

 کنم میرو  تالشم متمادارم  نالا لیو دمکر می صبر قتاون و شتیاند

 مهااون روز یطاشر من...  بیتا...  کنم يجلوگیر طریقی هر به فتنتاز ر که

 کمدر کمی لطفاً شه می لیو نباشه ستیدر رنتظاا شاید ،گفتم بهترو 

 تونستم نمی قتو هیچ شاید فتمر نمی گه؟ ا کنی

 . مبگیر قاطعی تصمیم بهت حساسما ردمو در

 ام،خو نمی...  نه -.  کنی کمدر تو امخو می نالا...  کنم می کتدر من -

 ستهاخواز  بتونی تو شاید ،نیستم تو مثل من...  کنم کتدر تونم نمی

 انیگرد خاطر به تها

 . تونم نمی من لیو ريبگذ

دارم در  قتهو خیلی ه،نشد متمو حرفم زهنو...  کن صبر -... .  طاها -

 نچو مبیا جلو حوصلهو  صبر با ستماخو می...  کنم می فکر يجد ردتمو
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 ايبر تصمیمت مفهمید قتیو لیو دمکر میرو درك  حیترو یطاشر

 نه جدیه فتنر

 . مبیا رکنا یطتاشر با تونستم نهو  کنم صبر تونستم

 گفتو  دکر قتاا ونبیر بهاي  رهشاا ستد با.  شد هخیر خشر نیم به بیتا

 جدیه تصمیمم نستیدو می که تو...  ديکر نمیرو  رکا ینا شکا: 

 ... . که ديکر رمجبورو  مخانو شیماو  رتپد اچر

 و.. سلبا خرید فکر به لحظه نهمو شیما

 دمکر کوچیک رهشاا یه فقط من

 ؟! رمجبو

 : گفت لبخند با

 طاها

 . دبو نسیمووعر جشن تکاارتد

 می من ردمودر  چیزها خیلی توداد :  مهادا طاها.  دکر نگاهش فقط بیتا

 هماون  ام،خو می يچیز یه فقط...  رطو همین منمو  نیدو
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 خیلی عموضو ینا يتو من...  کنی فکر بخو دمپیشنها ردمودر  که ینها

 . کنم میرو  تالشم متماو دارم  جدیم

 بمونم تونم نمی یگهد...  هستند ییمو دا نساما من ادهخانو یگهد نالا -

 من...  بیتا...  شه می حترانا هبشنو مینو خالهداد :  مهادا لبخند با طاها. 

 تو امخو میات و  ادهخانو شم می دمخو

 . من کس همه بشی

 . نددابرگررا  شسر بیتا

*** 

 هشتم بخش

 . دکر می نگاهشو  دبو نشسته مبل لبه طاها

 تمومش ايخو نمی:  گفتو  نشست تکی مبل ترین یکدنزروي  بیتا

 ؟ کنی

 ؟ رطو چه تو -

 . گرفتمرو  دمخو تصمیم من -

 . رطو همین منم -
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 خونه وبر؟  اريند ندگیو ز رکا تو:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش

 پیش وبر ت،ستادو پیش وبر دت،خو

 ابجو منو از  نزنه نگروز ز هر بگو نجو شیما به لبتهات و ... ا ادهخونو

 رممجبوو  نهز می نگز قتی. و ادنخو

 . شم می بمعذ مبد بهش ابجو یه ربا هر

 ضعورو  بتاجو تونی می:  گفتو  دکر خماو  سمت بهرا  شسر طاها

 . کنی

 . کنی می هپیچیدو  سخترو  عموضوداري ...  کن تمومش طاها -

 ونبیر بریم مشا فقیدامو:  گفتو  دیستاا شپزخانهدر آ بچورچا نمیا مینو

 ؟

 . هشد تنگ ستپختتد ايبر لمد:  گفت طاها

 . سبر رتکا به وبر...  خونه وبر:  گفتو  شد بلند جااز  بیتا

 و ... . رمکا سررم  میروز دارم  هر من -

 . کن حتاسترات ا خونه وبر...  جا ینا يمیا ظهرهااز  بعد -
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 تاقشا سمت به که حالیدر  بیتا؟  کنم حتاسترا جا ینداره ا لشکاا -

 دتخو خونه تونی می دهسوآ لخیا با یگهدو روز د:  گفت فتر می

 حتاسترا

 . کنی

 رپد ینا من اهاـط:  گفتو  نشست رشکنا مینو.  بست اصد بارا  قتاا در

 سر تباها...  زنلجبا نجفتشو...  شناسم می بخورو  خترو د

 . دهفتاا لج

 . شهدخو کنه می رضر که کسی باشه ريطو ینا گها -

 بهتر شاید...  هبگیر تصمیم دشخو اربذ پس اريند ستشدو مگه تو -

...  لیو نمدو می مینو خاله:  گفتو  گرفترا  مینو ستد طاها.  هبر باشه

 می که ینا خاطر به خصوصاً مبیا هکوتا تونم نمی

 ره ... . میداره  یشزلجبا خاطر بهداره و  ستمدو زهنو نمدو

 ايبر جا ینا ممیا ظهراز  بعدروز  هر که ینداد : ا مهادا کوتاهی مکث با و

 دارم ؟ حمتامز شما

 . کنی می خستهرو  دتخوداري  فقط...  نه که لبتها:  گفت خما با مینو
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 مرخصیرو  دافر ،خونهرم  میدارم  من:  گفتو  شد بلند جااز  طاها

 زدم،بدرو  خانم بیتا ینا که ارهقرو  گرفتم

 . منه با نشید اننگر یددبو خبر بیازش  دافر گها پس

 ؟ مطمئنی -

 دارم . اشبر برنامه کلیآره ...  -

 ؟ چی نساما -

 شدیم می خوبی خیلی يستادو موند می جا ینا گها:  گفت لبخند با طاها

. 

را  موبایل بسته نچشما بازد .  غلت پهلو به موبایل نگز ايصد با*** 

 ارقر بررا  طتباآورد و ار ونبیر بالشتش یراز ز

 - بله.  دکر

 می خوشگل رچقد دمبو گفته بهت...  بخیر صبح:  گفت هخند با طاها

 ؟ بیاخو

 . دبو نشسته تخت رکنا صندلیروي  طاها.  نددابرگررا  شسر سریع بیتا
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 ینا قتیو خصوصاً؟  دیا می خوشم تچشمااز  رچقد دمبو گفته بهت -

 فصا کند جابجا گوشش رکنارا از  موبایل نکهآ بی.  بنداخو رِخما ريطو

 من قتاا يتو ،جا ینا ،صبح قتو ینا تو:  گفتو  نشست

 ؟ کنی می رکا چی

 . شد بلند جاو از  دکر قطعرا  طتباار

 ها فحر رطو ینو از ا نبایدو  شه نمیو  نه...  هنفردو  ماروز  وزمرا:  گفت

 . یمارند هم

 ؟ گی می چیداري  هست ممعلو:  گفت خما با بیتا

 خوشم هم بتاخو سلبااز  ستیرا:  گفتو  دکر رهشااو ا به چانه با طاها

 . دیا می

 . اهاـــطو داد زد :  کشید باالرا  مالفه

 شباها ارهقر همرو  تنگشتاا گرفتم حلیم یه...  منی نمهمو صبحونه -

 دسر امخو نمی شبا... زود  ريبخو

 . بیفته هنو از د بشه

 . بست شسر پشتو در را  شد رجخا قتاا از
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*** 

 شد هخیراو  يموها به طاها؟  چیه نجریا:  گفتو  نشست میز پشت بیتا

؟  ديبو نبستهرو  تموها ريطو ینا من يجلو قتو هیچ اچر:  گفتو 

 ات قیافه

 . شه می هبامز خیلی

 ريطو ینداد : ا مهادا هخند باو  کشید فطررا از دو  چشمانش گوشه

 . يشد

 . نکن یتاذ:  گفت خما با بیتا

 نگر بگم ستماخو می زهتا:  گفتو  شتاگذ مقابلشرا  شکر فظر طاها

 خصوصاً...  دیا می بهت خیلی سفید

 . باشه خوشگلیاون  به ابخو سلبا نگر گها

؟  حرفیه چه ینا خه... آ روپر...  طاهااَه  -.  دکر مشترا  نگشتانشا بیتا

 مینو؟  جا ینا يبیا پاشیزودي  ینا به صبحداد  زهجاا تو به کی صالًا

 ؟ کجاست نساما؟  کو
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 می کجا...  بشین -.  گرفترا  ستشد مچ طاها دشو بلند که یناز ا قبل

 ارهقر ن،خونمو دمفرستا نسآژا بارو  مینو خالهزود  صبح؟  يبر ايخو

 شیما با ظهراز  بعد

کد یگهد بهانه یه با همرو  نساما...  سیوعر خرید برند  نالا دم،کر ش

 . تنهاییم

 فقط توزدم و  فحر همه ینا:  گفتو  خندید اصد با طاها؟  سیوعر -

 در سیوعر یه؟! آره ...  کلمه یه همین به يچسبید

 داري ؟ ستدو چیندار ،یمدار پیش

*** 

 . شه نمی:  گفت خما با طاها

 . باشه شما فحر همیشه نیست ارقر:  گفت بیتا

 دتخو...  لیو کنم دهستفااز زور ا امخو نمی من:  گفت لبخند با طاها

 . کنی می رممجبو

 . فتر عقب بیتا.  شتدابر جلو به قدمی

 ... . تا ونبدرو  دتخو حد ببین -
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او را از روي .  شتدابر سمتش به سریعو  بلند مگاو دو  خندید طاها

 - طاها. ...  دکر بلند مینز

 هنکشید يیکترربا يجاها به متهدیدها تا...  شد کر گوشم ننزداد  -

 - نه.  من به هبدرو  وزتمرا

رو روي  بیتا.  کنی اضعترا بهم اريند حق بعد...  ستیاخو دتخو باشه -

 لب لبخند باو  بسترا  چشمانش.  شد خم سمتش بهو  ختاندا مبل

 با بیتا.  دکر غنچهرا  هایش

 داد . له عقب بهاو را  هخند

 . شچِند -

 ام . يجد خیلی من -

:  گفتو  دکر زبارا  چشمانش لبخندو  خما با طاهاات .  عمه نجوآره  -

 رو دمخو جدیت حتماً باید رديخو قسمرو  مینو عمه نجو

 . مبد ننشو

 . گمشو:  گفت هخند با بیتا

 - نه.  بشم فمنصر تا قبوله بگو -
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 ؟ مطمئنی؟!  نه -

 زد . خم بیشتر

 لیو باشه:  گفتو  شد هخیر تشرصو به لبخند ونبداي  لحظه چند بیتا

 ... . کهدارم  طشر

 . عالیه:  گفت طاها

 . دیستاا فصاو  نشاند بیتا گونهروي  سریعو  هکوتااي  بوسه.  شد خم

*** 

 ؟ کجاست جا ینا:  گفتو  گرفت تومبیلا ونبیررا از  نگاهش بیتا

 . هشگاوفر معلومه:  گفت هخند با طاها

 رممنظو...  شگاههوفر نمدو می:  گفتداد و  ستشو د سر به تکانی بیتا

 ؟ کنیم می رکا چی جا ینا ما که ینها

؟  هگیر می سیوعر؟  کنه می عقد؟  کنه می رکا چی هشگاوفر توآدم  -

 . خرید مدیماو معلومه خُب؟  قصهر می

 . نکن همسخر:  گفتزد و  یشزوبا به مشتی

 . شدند دهپیا هم بادو  هر
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*** 

 . طرفهاون  ها کیراخو قسمت...  خُب:  گفت طاها

 . دکر می نگاهش هشد کج يسر با سینه به ستد بیتا

 ؟ کنی می نگاهم ريطواون  اچرداد :  مهادا

 ايخو می رکا چی بگی ايخو نمی:  گفتداد و  ونبیر اصد بارا  نفسش

 ؟ بکنی

 زد . حلقهاو  زويبادور  بهرا  ستشد ،فتر جلو طاها

و در .  شماست يپا ها حمتز همه...  بکنم ريکا نیست ارقر که من -

 شماو  من خونه بریم ارهقر:  گفت دکر می اههمر دخو بااو را  که حالی

 ستدر دهلعاا قفو رنها یه نموابر

 . کنی

 همین فقط -؟  اــقآ شتهاگذ شما با اريقر چنین کی قتاون و بعد -

 امخو می ،شی نمی نپشیمو...  بیاراه  مندل  با وزمرا همین...  وزهمرا

 بخو هخاطر اتبر کلی

 لمد نیدو می...  بزنی لبخند فتیا می نشودیا قتو هر که کنم ستدر

 ؟ هشد تنگ ستپختتد ايبر رچقد
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 بهو  شتدابررا  مصنوعی سکاکتو انگلد یکاش  ريکنا قفسه خلدا از

 . گرفت بیتا سمت

 دويکا یه شجا به منمو  هبد ما به رنها یه ،هفته یهاون  مثلداد :  مهادا

 ؟ رهطو چهدم  می بهت خوشگل

 با بعدو  شد هخیر طاها ستدر د انگلد بهاي  لحظه چند.  دیستاا بیتا

 . گرفت فاصلهاز او  قدمی خما

و  کنم ستدر رنها اتبرو  بکشم حمتز همه ینا من یعنی!  چی یگهد -

 و کوچیک ونگلد یه فقط شخرآ

 . اًعمر؟!  برسه بهم سکاکتو مصنوعی

 خندید بعدو  شد هخیراو  بهاي  لحظه چند طاها.  دفتاراه ا بهو  چرخید

. 

 . تا بیزد :  یشاصدو  فتر نبالشد به کوتاهی تاخیر با

*** 

 نگشر سبز پسو خلدا تمحتویا به قتد باو  دبو هشد خم میزروي  طاها

 . دکر می هنگا

 ؟ چیه ینا:  گفت فتهر باال هاییوبرا با
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 . پسو:  گفتو  شتدابررا  قاشقش هخند با بیتا

 ديیاز خه؟! آ سوپه مطمئنی یعنی...  هچیز:  گفتآورد و  باالرا  شسر

 ده . نمی چمن همز حتماالً... ا هسبز

 دبو عاشقش بابا...  دمکر ستدر یتالیاییا پسو یه:  گفت لبخندو  خما با

 . یگهد ربخو...  ستا هخوشمز خیلی

روي  که يیگرد فظر به ستد با... .  نهروبگذ خیر به اخد؟!  یتالیاییا -

 قاطیش دساال با فقط نیهروماکا کهداد : اون  مهو ادا دکر رهشاا دبو میز

 خوشگلهاش  قیافه؟  یختیر می اجدرو  کاهوها شد نمی حاال.. ديکر

 . یهرجو یه...  خُب لیو

 ..پنه اغذ ینا سما م،کشید حمتز اتبر ساعت دو

 طاهااي  سلیقه بی خیلی: 

 گفتداد و  نتکا يسر

 بیتا

 تهدیا:  گفتو  دکر رپ نگر سبز پسورا از  قاشقش طاها.  ستوراپیما

 چی رمبخورو  ستپختتد ستماخو می که ريبا لیناو

 ؟ گفتی
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 تونی می ستماخو گها گفتی -؟  گفتم چی...  نه:  گفت کوتاهی تاخیر با

 يبد بهم ديپیشنها چنین نالا گها کنم فکر...  بزنی نگز مبوالنسآ به

 لکما با

 . کنم لقبو میل

 . لیاقت بی -

 ... . تو میدا به یااخد:  گفتو  ختاندا سقف به نگاهی طاها

 نددابرگر ببشقا خلآن را دا رهبادو بعدو  دکر یکدنز نهاد بهرا  قاشقش

. 

 مبر من اربذ؟  چیه نیدو می...  شه نمی...  نه:  گفتو  شد خیز نیم

 ؟ باشه مبیا بعد بنویسمام رو  نامه صیتو

 اَه ....  کن سلورو  دتخو کم...  دکر یخ اغذداد زد :  بیتا

 . گرفت طاها نهاد سمت بهو  دکر پر پسورا از  قاشقش

 . مبد بهت امخو نمی که رما هرز...  ببین ربخو -

 . ردخورا  قاشق خلدا تمحتویاو  شد خم سریع هخند با طاها



 

451 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ردهخو قبال که سبزیجاتی پسواز اون :  گفتو  نشست فصا جایش سر

 . هتر هخوشمز دمبو

 . اـــاهــــط -

*** 

 کمی بیتا.  نشست بیتا رکناو  شتاگذ میلرا روي  يچا يها نفنجا

 . شد جابجا

 ؟ من به بچسبی يبیا باید حتماً...  جا همه ینا -

 اشهوآب و  جا ینا خهآ:  گفتو  ختانداو ا دنگردور  بهرا  ستشد طاها

 . هبهتر

 داد . تکیه بیتا سر بهرا  شسر و

 - بله.  تا بی -

 . دمیا بماخو -

 ؟ گی می من به اچر:  گفت مکث با بیتا

 . باشی من بغل بماخو می قتیدارم و ستدو خهآ -
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 بهونه هی که هایی بچه پسر عین يشد نالا نیدو می:  گفت هخند با

 . گیرند می

 . گفتم يجد -

 شی می باعث هم کنی می خالقیابد قتیو حتی: 

 داد مهو ادا دکر حلقهدور او  به همرا  شیگرد

 ستد

 . باشم لخوشحا

 ! طاها -

 می لیو شتماندرو  تو بهزدن  صدمه قصد قعاًوا قتو هیچ...  طاها نجا -

 . دمکررو  رکا ینا هگادآناخو نمدو

 . کنی میام  خفهداري  فقط...  فقط...  نیست مهم -

 ..حلقه یه اتبر نستیدو می

 يموند می پیشم دنبو مهم گه: ا

 گفتو  نشاند موهایشاي روي  بوسه

 طاها
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 . مخرید

 آره .:  گفت طوالنی مکث با بیتا

 . نیدو می که خوبه -

 . کن ارمبید یگهد ساعت نیمداد :  مهو ادا گرفت فاصلهاز او  کمی طاها

 . شتاگذ بیتا يپارا روي  شسرو  کشیددراز  مبل روي

 ؟ کنی میداري  رکا چی -

 . دمیا بماخو:  گفتو  بسترا  چشمانش

*** 

 کشید ونبیر طاها يموها نمیارا از  ستشد طاها يها پلک حرکت با بیتا

. 

 . هبد مه... ادا دبو عالی ستتد يجا:  گفت طاها

 ... . ستماخو می دبو تموها يال يچیز یه -

 لنباد من يموها بین ساعته نیم:  گفت لبخند باو  دکر زبارا  چشمانش

 ؟ ديگر می چی

 . فتر سرام  حوصله پاشو بیاخو می رچقد یگهد بسه:  گفت خما با بیتا
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 . شد تو يها ستد دمعتا شه میزود  رچقد:  گفتزد و  غلتی طاها

*** 

 ؟ یمر می یمدار کجا طبساو  بند همه ینا با -

 پیک:  گفتو  شتاگذ تومبیلا عقب وقصند خلرا دا يچا فالکس طاها

 . نیک

 . دکر زبارا  تومبیلو در ا گرفترا  بیتا ستد.  فتر جلو

 سچالو دهجا بریم نیست ارقر که ما...  لیو سهر می هنمذ به يچیز یه -

 ؟

را  تومبیلو ا بستدر را  طاها.  نشست صندلیروي  طاها ستد رفشا با

 دور زد .

 نه.  نختمودر پیش یمر می یمدار:  گفتو  دکر قفلرا  هادر ،شد ارسو

- 

 ؟ اچر -

 ... . هچیز...  جااون ...  که ینا ايبر...  که ینا ايبر -

 - نهداري ؟  دعتماا من به:  گفت طاها
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 . خندید اصد با

 ..لیدم و می مخالفت ايبررو  لیلتد

 ..کنم دیجارو ا دعتماا ینا که هبدرو  فرصت ینا بهم پس

 باشه -

 - ماا. ...  شی می لخوشحا یدنشاز د مطمئنم ش،نبا اننگر

 ؟ يبدرو  شانس ینا بهم ايخو نمی...  ستماخو فرصت یهازت  من -

 . ارمند ستدو یگهرو د جااون :  گفتو  شد هخیر تومبیلا ونبیر به بیتا

 روي.. نمکا ترین شتنیدا ستدو اتبر جااون  که کنم می ريکا یه

 باشه: 

 گفتو  گرفترا  ستشد طاها

 . بشه مینز

 . وارممیدا:  گفت لب یرز بیتا

*** 

 . دیستاا بیتا

 . بیتا -
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 . تونم نمی -

 ؟ اچر -

 دیا جا ینا ممیا قتو هر:  گفتو  شتاگذ مینرا ز ستشي در د کیسه

. ... 

 شسر پشتو  شتاگذ مینرا روي ز سبدو  فالکس نیز طاها.  دکر تسکو

 . گرفت ارقر

 هنمذ يتو دمیا بخو اتخاطر کلی جا ینا میا می قتو هر منم:  گفت

. 

 . شتاگذ بیتا شانهرا روي  شسرو  دکر حلقهدور او  بهرا  ستانشد

 دارم . جا یناز ا بد خیلی هخاطر یه من ماا -

 ؟ ستهدر جا ینا يمداو من فتناز ر بعد تو:  گفت طاها

 داد . نتکا مثبت عالمت بهرا  شسر طوالنی تاخیر با بیتا

 زدم . می سحد -

 . مبخشید ها نهاتر بهرا  تو:  دکر مزمهز گوششدر  و

 . دکراش  هیاهمر نیز بیتا.  شتدابر جلو به گامی
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 . ننما من با -

 . نداخورا  نامشو  گرفت زگارا  لبش بیتا

 . طاها -

 . شتنددابر جلو به یگرد مگا دو

 . نیست يبدا ختیدر هیچ عمر -

 . شدند پر شکاز ا چشمانشزد .  چنگ طاها نستاد به بیتا

 . دکر دتعا ندگیاز ز ئیاجد به باید -

 . طاها نکن -

 شسر.  چرخیدو  بسترا  چشمانش بیتا.  شتنداگذ مقد زيبا محوطه به

 . شتاگذ طاها سینهرا روي 

 . بزنم پیوند ندگیز ینا بهرو  تو امخو می من ماا:  گفت لبخند با طاها

 . شتنددابر جلو به مگا یک هم بازد .  چنگ هنشاپیر به بیتا

 ستدو حتی...  ختیدر هیچ...  نیست يبدا ختیدر هیچ عمر:  گفت بیتا

 . شتندا

 داري ؟ شک من شتندا ستدو عمر به تو -
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 . فتیر توآره ...  بگم امخو می -

 . ارمندرو  رهبادو فتنر قصد صالًو ا برگشتم حاالو  دمکر هشتباا -

 . دهرم ختاون در -

 . ماند هخیر چشمانش بهو  شد خم.  گرفت فاصلهاز او  کمی طاها

 ؟ گفته کی:  گفت لبخند با

 درم ختتو در رديخو قسم ختتدر نجو به تو...  یدمشد دمخو من -

. 

 ختدر هشد هبرید تنه به بیتا.  نددابرگرو او را  گرفترا  هایشزوبا طاها

 . بسترا  چشمانشو  ختاندا نگاهی نیم

 قطعشو ...  جا ینا ممداو فتیر تو قتیو ده،رم قتهو خیلی...  يیدد -

 . نددبو دهکر

 . دکر مزمهز گوشش یرز لبخند باو  گرفت شغودر آ پشتاو از از  طاها

 - نه.  ببینو  کن زبارو  تچشما -

 . بوسیداش را  گونه

 . نیست يبدا ختیدر هیچ عمر:  دکر مزمهز بیتا
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 . نشانداش  گونهروي  یگراي د بوسه

 - نه.  بوسمت می نکنی زبارو  تچشما قتیو تا -

 آره .:  گفت لبخند با طاها

 . کنی می یتمداري اذ:  گفتو  کشید رکنارا  تشرصو بیتا

 شگفت رچقد ببین ،خوشگله رچقد ببین...  ببینی کنم ريکا امخو می -

 . تاست بی دتخو مثل ست... در هنگیزا

 نشی نپشیمودم  می لقو...  کن دعتماا بهمداد :  مهادا کوتاهی مکث با

 رو ... خوشگلت يچشمااون  کن زبا... 

 ؟ چشماتم شیفته من گفتم بهت قتو هیچ

 . نشست بیتا يها لبروي  کمرنگی لبخند

 . ديبو نگفته بهم قتو هیچ:  گفت

 . بگم تا کن زبا -

 . شد هخیر ختدر بهو  دکر زبارا  چشمانش بیتا

*** 

 . خوشگله خیلی:  گفتو  دکر جابجا طاها يپارا روي  شسر بیتا



 

460 

 مهسا نجف زاده: ندهسینو                                                                        ستین  یابد یدرخت چیعمر ه

 

 ختدر هشدو اَره  رقطوي  تنه رکنازده از  نهاجوي  شاخه به نگاهی طاها

 . تو ازهندا به نه:  گفتو  ختاندا

*** 

 خیلی منمو ...  نبیا یگهد هما یه تا ارهقر شاهینو  نشایا:  گفت مینو

 . باشی من پیش ینجادارم ا ستدو

 . دبو اصدو  سر پرو  غشلو هگاودفر.  ختاندا افطرا به نگاهی بیتا

 . هنیومدداد :  مهادا مینو

 . دنمیا:  گفتداد و  نتکا يسر بیتا

 ؟ گفته کی -

داد  باال ییوبرا لبخند با طاها.  شد هکشید طاها سمت به بیتاو  مینو هنگا

 یدمتد که مشد لخوشحا خیلیداداش  -.  فتر نساما سمت بهو 

 ربا ین... ا انیرا يبیا سفر یهو  بشه قسمتزود  خیلی رهبادو وارممیدا

 شمراوا بگوو  نبرسو نجا ییدا بهرو  من صمخصو مسال...  سیوعر ايبر

 داره . جا چشممروي 
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 ريفشا طاها... .  بونتز ینا با تو...  ديکر زهجاا کسب پس:  گفت نساما

 هپر می وازتپر نالا نشه تیرد پسر وبر:  گفتو  دکروارد  طاها کمر به

 خترام و د عمه ختر... از د

 ؟ دينکر حافظیاخدات  عمه

 . بوسیدرا  بیتا رتصوو  شد خم لبخند با نساما.  فتر باال بیتا يهاوبرا

 عمه خترد ینا نجوو  شما نجو مخانو مینو...  شبا دتخو ظبامو -

 . باشید ظبشامو...  ما سلو

 ؟ گی می چیداري  هست ممعلو -

 . دکر حلقهاش  شانهدور  بهرا  ستشو د گرفت ارقر رشکنا طاها

 به که شه نمی لیلد لیو بمونی کنم نمی هشاخوازت  گفتم من:  گفت

 . ارمند نگهتزور 

 . دکر نگاهش خما با بیتا

 ؟ طاها ديکر رکا چی -

 زد . می لبخند مینو

 ... آخ
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 شد کنسل

 بلیطتو  کمهد

 یه به ردخو

 ستمد

 ..شتباهیا من

 هیچی: 

 گفتو  ختاندا باال شانه

 طاها

  

 و.. نشایا تونی می

 ..مینو خاله نه مگه نشد بد هم هارنقدا

 دبو يعمد دم،نکررو  رکا

 ینا قصد از

 ببخشید

 . ببینی همرو  شاهین
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 ستید نساما.  یگهد وبر...  پسر پرید وازتپرداد :  مهادا نساما بهرو  و

 شوخیداري  طاها؟  نساماري  می کجا -.  شدداد و دور  نتکا نیشاابر

 چی یعنی ین؟ ا کنی می

 چشمانش به ،کشید دخو سمت بهاو را  طاها... .  حقی چه به تادو  شما ؟

 با من ه،بد فرصت نمودخو به هما یه...  بیتا:  گفتو  شد هخیر

 ختدر رکناو  كخا همین يتو کهرو داري  ینا لیاقت تو لیو ،نه من

 هشد هبرید

 زدم ... فحر مفصل ئیتدا

 . بزنی نهوجو دتخو

 دمخو ايبررا  توداد :  مهادا لبخند با.  دکر می هنگااو  نچشما به فقط بیتا

 من با دنبو به باید ،ستا يبدا ما ختدر عمر ن،بمو من با م،بخشید

 دتعا

 . کنی

 فتضاحیا شاعر:  گفتو  نشست بیتا يها لبروي  لبخند طوالنی تاخیر با

 . هستی

 . دکر رشنکاا شه نمی


