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 یجعفر

 مقدمه:

 دلبر؟ میگویم

 !؟ینیبنش میروبهرو یو کم ییایب شودیم

 و من غرق شوم در گرداب چشمانت؟ یسکوت کن تو

 ت؟یهُرمِ نفسها یو من جان دهم برا یلب تر کن تو

 !؟ینگاه کن چارهاتیب نیبه ا یکم شودیم شود؟یم

 و من یزیچشمانت را در چشمانم بر یجادو یکم

 شوم؟ تیهوا مست

 دلبر... یرحمیب

 ...دیآینفسم بند م یکه گاه رحمیب آنقدر

 نبودنت... از

 بودنت... القلبیقص از

 چند؟ یساعت تیدلبر؛ دستها میگویم
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 عطر دنِیچیبدجور حسرتِ پ میموها ،یدانیم آخر

 را دارند... شانیدر البهال دستانت

 دلبر؟ یآها

 !نیرا نب زمیتند و ت زبان

 بودنت جان یکه برا ن،یعاشقم را بب چشمان

 ...دهندیم

 که عطرِ تو را دارند... ن،یرا بب میاه هدلنوشت

 که نشانت یالقلب یدلبر، نه آن قص نیرا بب یواقع منِ

 ...دادهام

 !نیرا بب من

 عاشق را... منِ

 :شهوتکی فصل

 بود. زیم یبه گلدانِ رو نگاهش
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 خشکشده را در یبود نرگسها یکه چندوقت یگلدان

 داده بود. یجا خود

 و یاز خشک چیو ه دهیعشق به دورشان حصار کش با

 .کردیگله نم شانیروحیب

 سرما داشت، اشعه داشت، پر از ییدخترک، گو نگاهِ 

 خوشبو را ینرگسها نینچنیبود که ا یحسیب

 بود... خشکانده

 که یانگشتانِ همان دست کش،یبار انگشتان

 شکسته و کجومعوج شده بود، باال آمد و شیناخنها

 نبضدارش را فشرد... یقهیشق

 بود! رهیخ رهیاما، همانطور خ نگاهش

 تفنگ داشت. کی کاش

 و بنگ! دیکشیکه ماشهاش را م یتفنگ
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 .کردیم کیافکارش شل یشانیوسطِ پ درست

 مرده بود. ییگو

 خود مرده بود. در

 مرده بود. روحش

 اتفاقات، جهنمِ نیا یهم واقعا مرده بود و همه دیشا

 بود! گرید یایدن

 رنگ را یقهوها یصندل ،یشانحواسیو پر یجیگ با

 رفت. سازیراند و بهسمتِ چا عقب

 نرگس را یکه عکسِ شاخها یهمان دش،یسف فنجانِ

 جا داده بود، برداشت. شیرو

 فنجان را... همان

 که.... یفنجان همان

 به سوختنِ  چیرا پُر از آبِ جوش کرد و ه درونش
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 ساز،ییبر اثر بخارِ چا دش،یو سف کیبار انگشتانِ

 نداد. تیاهم

 سوخت،ینداشت، کل جانش م یاحساس گریکه د او

 نبود! یزیکه چ انگشت

 بلندش، یو از صدا دیکوب یچوب زِیم یِرا رو فنجان

 را جمع کرد. شیاه هشان

 به تمامِ نشدنها.... لعنت

 خشک و منحوسش جا گرفت و یصندل یِدگر رو بار

 در اطرافِ فنجان، آن ختهیآب ر یاه هبه قطر توجهیب

 .دیبهطرف خودش کش را

 هات چاکلت را از کنارش برداشت و درون یبسته

 .ختیر فنجان

 از کجا کنارِ دستش سر دانستیکه نم یقاشق با
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 هم زد و هم زد. برآورده

 که اعصابش همچون چرخش قاشق در یآنقدر

 شیرها کبارهیو او به  دیچیفنجان، درهم پ اتیمحتو

 .کرد

 نگاهش یکرد جلو یداد و سع هیتک یصندل یپشت به

 .ردیبگ را

 که ییو بهسمتِ جا گرفتیکه داشت گوشه م ینگاه

 ...شدیم دهیکش د،ینبا

 خزدهاشی یمردمکها یهرچقدر جلو یی... اما گواما

 .شدیم شتریو ب شتریزورشان ب گرفت،یم را

 یجهش آن بسته کیدهانش را قورت داد و با  آب

 را برداشت. کوچک

 پرتاب کرد و با یدر همان حوال ییرا به جا کارتنش
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 را باز کرد و آن را کامل لکسشیلرزان، نا یدستان

 کرد. یفنجان خال داخل

 هم زد! وانهواریکرد و د یخال

 یزیدهانش را بارها و بارها قورت داد و هربار، چ آب

 .شدینم بشینص شتریسوزشِ ب جز

 خواباند و با دو دستش، فنجان را چنگ زد و چشم

 .دیطناب دار، باال کش همچون

 و لرزان! آرام

 هم با طنابِ دار نداشت! یتفاوت

 زیکچیهردو،  انِیروششان فرق داشت، وگرنه پا فقط

 !بود

 خانه یدرِ چوب یِکه رو یمشت محکم یصدا با

 شد، تنش لرز برداشت. دهیکوب
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 .دیپر تپش و پر تپشتر کوب قلبش

 جانشیقبل از آنکه دستِ آن نامردان به جسمِ ب دیبا

 .کردیکار را تمام م د،یرسیم

 چشمانش را ذوب خِیمغزش،  یِفشارِ و گرما ییگو

 . که اشک درونشان حلقه زد کرد

 نیمعصومش حلقه زد و او آخر یهایاشک درونِ عسل

 که ییهایهم آن نرگس دیشا ایرا با خود،  زمزمهاش

 او را داشتند، کرد و فنجان را باالتر آورد: یدستها رد

 آها آ گفتن؟یم یچ میاز قد یآخرش تلخه، ول -

 !انهیپایب یِتلخ هیتلخ، بهتر از  انیپا هی! کاهللیبار

 یِ آتشفشان، رو یداغ فنجان، همچون گدازه یلبه

 نشست و سوزاندشان! شیلبها

 که به در خورد، لبخند زد. یمحکمتر یضربه
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 همراهش یکه از کودک یتلخ یِهمان لبخندها از

 .بودند

 که ترانه ییکه در جوابِ ظلمها ییهمان لبخندها از

 !نشستیو او به نظارهشان م کردیحقش م در

 داغِ فنجان را یمحتوا کباره،یخواباند و به  چشم

 !دیبلع

 نداد. تیو به سوزش گلو و معدهاش اهم دیبلع

 و اشک حلقه شده در چشمانش را کتمان کرد. دیبلع

 چشم داشتند و با غم ییکه گو ییهایو به نرگس دیبلع

 پشت کرد. کردند،یم نگاهش

 دستشان خبرهایاز آنکه در بشکند و آن از خدا ب قبل

 برسد، کار را تمام کرده بود. تشیمعصوم به

 راحت بود! الشیخ حال
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 نه؟! دیبخشیاو را م خدا

 و بابا اردالن چه؟! ترانه

 نه؟! گر،ید دندیبخشیم

 !کردندیکارش، حاللش م نیبهخاطرِ ا کاش

 رفت. یرو به خاموش شیپلکها کمکم

 .اشیحالیبهخاطر فشارِ استرس و ب دیشا

 !یآن فنجان لعنت اتِیهم بهخاطرِ محتو دیشا ای

 را کُشت و گردِ هاینرگس ییزمزمهاش اما، گو نیآخر

 و پر از عشقش پاشاند: ینقل یرا در خانه غم

 منو ببخش آکو! -

****** 

 «بازگشت»

 ...اعتمادیهم ب یکم دیبود، شا نیسنگ نگاهش
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 طرفِ صورتش کی شهیفر شدهاش را مانندِ هم یموها

 استاد، که یها "یشیآخرش کور م"به  چیو ه ختیر

 توجه نکرد. زد،یگوشش زنگ م در

 تا دیکش شیموها یرا ال بشیو دلفر کیبار انگشتان

 بپوشاند... شتریشده و صورتش را ب شتریب حجمشان

 یرو گر،ید کباریرا برداشت و رژ ماتش را  ولنشیو

 ...دیافتادهاش کش یلبها

 چشمش پررنگ بود و رژش پر رنگتر... خط

 صورت صافش را صافتر کرده بود...اما ،یشیآرا کرم

 خودش را دوست نداشت؟! چرا

 خوشش نه،یداخل آ یاز دخترکِ رنگ کرده چرا

 !آمد؟ینم

 داد و از اتاق رونیرا ب انشیدر م یکی ینفسها
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 خارج شد. کوچکش

 طرح یِهایواریرا در هالِ مربع که با کاغذ د نگاهش

 شده بود، گرداند و چشمش نیداماسک، تزئ یگلها

 کیسبک کالس یکننده لیکه تکم یگرامافون یرو

 بود، ماند. خانهشان

 را آنجا نگذاشته بود؟! شیدهایکل

 آسوده ش،یدهایکل دنِیرا تند کرد و با د شیگامها

 داد. رونیرا ب نفسش

 را برداشت و همزمان با مرتب کردنِ دیکل دسته

 رفت. یبهسمت خروج شالش،

 یبه خود نداد، چرا که کس یزحمت ،یخداحافظ یبرا

 خانه نبود... در

 ...کردینم یبود، فرقِ چندان یاگر هم کس ولو
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 بود! نیهم شهیآنها، هم خانه

 و کور و ساکت... سوت

 ،یتندش را که در کوچه گذاشت، باد بهار یگامها

 انِیبه صورتش خورد و روحش را در م انهوار،یتاز

 به پرواز درآورد... ابان،یخ یِدمجنونهایب

 و دیکوب ابانیآسفالت خ یرا رو زشیتند و ت یقدمها

 آموزشگاه رفت... بهسمت

 روح و جانش امبخشِیالت ،یکه تا حدود یآموزشگاه

 بود... شده

 و فقط سوختیروزها بدجور م نیکه ا یو جان روح

 از سوختنش خبر داشت... خود،

 امدنیزد و با ن ابانیدر عرض خ یمچرخین نگاهش

 از آن عبور کرد. ن،یماش
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 فکرش مشغول بود و آنقدر به ترانه و سارا فکر آنقدر

 .دیبه مقابل آموزشگاه رس یکِ دیکه نفهم کرد

 یِاه هیعنب شه،یمانندِ هم د،یرا د شیکه تابلو یوقت

 یساختمان کنار یو به تابلو دیرنگش چرخ یعسل

 ...دیرس

 که در سلول به سلول یاقیو با ذوق و اشت دیگز لب

 یبار، نوشته نیچندهزارم یدوانده بود، برا شهیر تنش

 چندهزار یتابلو را با خود زمزمه کرد و برا یرو بزرگ

 بار،دلش رفت: نیکمی و

 "آکو. یباشگاه بدنساز"

 را به شیکه پاها یجانیکردِن شور و ه یخال یبرا

 یرا تندتند رو شیانداخته بود، گامها گزگز

 یاه هو پل دیآموزشگاه کوب یجلو یِسنگفرشها
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 باال رفت... ،یکیرا دوتا  لشیطو

 بدخُلق و مو قرمز، یمنش دنِیبا د د،یکه رس یورود به

 اش،ییدارا نیرا همچون باارزشتر ولنشیو سِیک هارد

 هم یرژ خوردهاش را رو یخود چسباند و لبها به

 :دیسائ

 سالم! -

 سرش را از لپتاپ یآنقدر آرام بود که زن، حت شیصدا

 .اوردین رونیدستش ب یجلو

 بلندتر گفت: نباریدهانش را قورت داد و ا آب

 سالم! -

 پوشانده شده یزن، که امروز با لنزِ آب یقهوها چشمان

 باال آمد و به نگاه دخترک افتاد! بود،

 صورتش یرا رو شیموها شهیدخترک هم نیا چرا
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 !خت؟یریم

 حرفها باشد ها، نه! نیمُد و از ا رویپ نکهیا نه

 !شدیم زشیچ کیدخترک  نیا

 نبود! یعاد

 گرداند و لب زد: یچشم حوصلهیب

 سالم، بله؟ -

 زن زِیهول و استرس، که بهخاطرِ لحن تند و ت یکم با

 تنش منتقل شده بود، به اتاقِ روبهرو اشاره کرد و به

 :گفت

 روحبخش اومدن؟استاد  -

 ژل خوردهاش را کج کرد و غر زد: یلبها زن

 ایه اومد نیخودت درو باز کن بب گه،یالبد اومده د -

 !نه
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 که زن به یسرخورده و کسل، از احساسِ بد دخترک

 عبور رشیپذ لیطو زیم یمنتقل کرده بود، از جلو او

 آرامشبخشش برود. یانهیتا به سمتِ آش کرد

 کش سازها، در سرشدل یِکه صدا ییهمانجا

 یچند ساعت یرا برا شیو مغزِ گزافه گو دیچیپیم

 ...کردیم خاموش

 یرهیدستگ یو دستِ سردش را رو دیبه در کوب یتقها

 فشرد. لیاست

 به چشمان آرامِ استاد نکهیباال آمد و هم نگاهش

 شکل نیباتریلبش، به ز یلبخند رو د،یرس روحبخش

 درآمد... ممکن

 اسم، مناسبِ استادش بود! نیکه چقدر ا یبهراست

 !روحبخش
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 به دیبخشیسازش، روح م ییِجادو یکه با صدا حقا

 خسته! یجسمها

 شده، سالم داد و استاد، با دهیدزد یلبخند و نگاه با

 بزرگتر جوابش را داد. یلبخند

 نشست و با یصندل یدوستانش برسند، رو گرید تا

 فکر کرد. خود

 نامعلومش... یندهیآ به

 ...ضشیاحساساتِ ضد ونق به

 خانواده و دوستانِ کمش... به

 جلو رفت... شیپ شیذهنش پ یحت

 که... یترانه هم فکر کرد، به مادر به

 استاد، که اعالمِ شروع کالس کرد، مانند یصدا با

 سرش را تند تکان داد و افکارِ پوچش را شه،یهم
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 ...زدود

 دخترک نیکه ا دانستندیبه کالس داد و همه م دل

 و نیزرنگتر ب،یهم عج یکم دیو شا ساکت

 استاد روحبخش ولنیدانشآموز کالس و ن،یباذوقتر

 ...است

 !دادیم ییساز، او را از جنگِ درونش، رها یِصدا ییگو

 .بردیا مه هافسان نِیرا به سرزم او

 خوشبو داشت... یهایکه نرگس ییهمانجا

 نداشت... ییمعنا ،یادیو ش یکه بد ییهمانجا

 و گرفتیچپش قرار م یشانه یرو ولنیهرگاه و ییگو

 روحش د،یکشمی² "ال، ر، سل ،یم" روی را¹ آرشه

 ...آمدینوتها به پرواز درم همراهِ

 دختر ذوق داشت... نیچقدر ا و
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 ولن،یاما در برخورد با و کرد،یکه پنهانش م یذوق

 !هرگز

 او بود... یبرا یقیموس ینوا نیهم ا،یاز تمامِ دن اصال

 نداشت... یزیچ گریکه د او

 نداشت... یآرامش منبعِ

 ولنیاز جانش، گونه به و یفشرد و همچون عضو چشم

 ...چسباند

 و نواخت و نواخت... دیکش مهایس یرا رو آرشه

 و کردندیم بشیرا نص ولنیو نیهم ا،یاز تمامِ دن کاش

 ...ینیمردِ واحدِ پائ یِهم از آن مهربان یکم

 مگر؟! شدیم چه

 شانه یرا رو ولنشیدور، و یِجا کی رفتیم مثال

 دیشا ایو دست در دستِ آن مردِ مهربان و  زدیم
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 ...شدیم یراه طان،یهم ش یکم

 نهمهیاز ا شدیدور م نکهیکه مهم نبود، هم مقصد

 بود... یکاف اهو،یه

____________ 

 است، در دست راست یچوب یکمان ترکها ای آرشه¹: 

 دم اسب در طول آن یمو یاه هکه رشت رد،یگیم قرار

 شده و به دو سر آن ثابت شدهاست. دهیکش

 می)س ی: مبیبه بم به ترت ریاز ز ولنیو یمهاسی²: 

 چهارم.( میسوم(، سل )س میدوم(، ر )س می(، ال )ساول

 خود را یکم دیکه تمام شد، خورش ولنشیو کالس

 بود. دهیا سکنه گزه هکو یو جور کرده و در پهلو جمع

 که یآمد و دوباره به ساختمان کنار نیا پائه هپل از

 کنارش دهیورز ییاه هچیبا ماه کلیمردِ درشت ه چند

 بودند، نگاه کرد. ستادهیا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 یو از گوشه ختیصورتش ر یرو شتریرا ب شیموها

 نگاهش را گرداند. چشم،

 از او نبود؟! یخبر چرا

 از آن یپا و آن پا کرد، اما بازهم خبر نیا یکم

 بود خواب را از چشمانش ربوده یکه چندوقت یموجود

 نبود! بود،

 بود. تشیاز شانسِ درپ نهمیا

 کدام کردند،اویم میکه شانس را تقس یوقت اصال

 رفته بود؟! یگور

 معطل کند. توانستینم نیاز ا شتریب

 آن یحت ای هایدستِ همکالس یسوژها خواستینم

 بدهد. کلیدرشت ه مردان

 گرفت. شینگاهش را برگرداند و راهِ خانه را در پ کالفه
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 یجعفر

 یزیچ کیکه  ییکم داشت، گو یزیکه چ ییگو

 نبود! شیسرجا

 اوست... دنِیحالش، بهخاطرِ ند نیا دانستیم

 آن غول یوقت بود که عادت کرده بود، دزدک یلیخ

 بزند. دیرا د طانیهم ش یو کم مهربان

 یهایچندثان یدارهایوقت بود که به همان د یلیخ

 آنهم بدون آنکه مرد بفهمد، عادت کرده بود. عصرها،

 از عالقهاش بفهمد. یزیمرد، چ خواستینم دلش

 یهم راض مهاشینصفه ن یعالقه نیبه هم دخترک

 .بود

 کامل آسمان را دیآنقدر آرام بود که خورش شیگامها

 هوا، کم کم یِو روشن یکیتار انیکرد و در م ترک

 شدند. انیچشمکزن، نما یاه هستار



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 نداشت... یرفتن به خانه عجلها یبرا

 شیبه آن خانه و آدمها یاگر دستِ او بود، حت اصال

 ...کردیهم نم نگاه

 جز بابا اردالن... البته

 ...سوختیاو م یبرا دلش

 ییاز تنها د،یدیرا هم نم هیتنها بود، اگر سا یلیخ او

 .کردیم دق

 شده بود، اما آنقدر امن بود که کیتار کوچهشان

 را آرام آرام بردارد. شیو گامها نترسد

 بلند مادرش، ابروانش را یخانه را که باز کرد، صدا در

 برد: باال

 شام بخور. ایسارا جان ب -

 هواس،یرا ب شیدهایکل شه،یکج کرد و مانند هم یلب
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 یجعفر

 پرت کرد. یجاکفش یرو

 فت.پا درآورد و داخل ر کلنگهیرا  شیکفشها

 کج شد و لبخند زد. شیبابا اردالنش، لبها دنِید با

 که نسبت به او در قلبش یبدون آنکه از محبت اما

 رفت و ییبروز دهد، بهسمت دستشو یزیچ داشت

 اکتفا کرد. ،یرلبیز یبه گفتن سالم تنها

 را عوض کرد، شیرا که شست و لباسها شیدستها

 چهارنفره، کنارِ خواهرش نشست و بشقابش را زیم دور

 از برنج کرد. پر

 که با گوشت و خونش یبا ناز شه،یمانندِ هم سارا

 بلوندش را پشت گوش زد و رو یشده بود، موها قیتلف

 مادرشان گفت: به

 چند وقته برنج نیترانهجون بازم برنج؟! انقدر ا یوا -
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 یجعفر

 !ختهیبهم ر کلمیکل ه م،یخورد

 زد. لبخند

 خواهرش... یاه هدغدغ به

 نیخوب بود که کلِ هم و غمِ خواهرش، هم چقدر

 بهقول خودش، شکستن ای کلیه ختنیر مه هب

 بود. شیناخنها

 بابا اردالنش یرا در بشقاب تاب داد که صدا شیغذا

 :اوردیشد سرش را باال ب باعث

 !؟یکنیم یچرا باغذات باز -

 را پر از برنج کرد و بهسمتِ دهانش برد: قاشق

 .خورمیدارم م -

 گرداند و رو به سارا گفت: یچشم ترانه

 بابات گرفته. ،یزنیمن نگرفم که غرشو سرِ من م -
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 یجعفر

 بود. نیهم شهیهم

 نداشت... ییآنها، معنا یدر خانه یخانگ یغذا

 را شانیکل شامها و ناهارها آمد،یم ادشیکه  یوقت از

 .گرفتندیا مه هآشپزخان از

 ترانه، با آنهمه دب دبه و کب کبهاش نکهیفکرِ ا با

 آورد. شیکند، لبخند به لبها یآشپز

 و به مادرش داد، به دیعسلگونهاش را باال کش نگاهِ 

 !ترانه

 جفت کیرنگش که خود  یعسل یدهیکش چشمان

 یرا داشت، دماغ عمل کرده و لبها همرنگشان

 ساخته بود. بایز یاز او زن برجسته،

 خواهرش بود تا مادرش! هیشب شتریکه ترانه، ب یطور

 که.... دهیچه فا یول
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 یجعفر

 دختر؟! یکنینگام م ینجوریچرا ا -

 را تکان داد و نگاهش را به بشقاب دوخت: سرش

 تو فکر بودم، ترانه جون! یچیه -

 سفت و سختِ ترانه بود. نِیاز قوان یکی آنهم

 حق نداشتند او را مچکدایاو و نه خواهرش سارا، ه نه

 صدا بزنند... مادر

 بود، نه کمتر و "ترانهجون" شانیآن زن، برا شهیهم

 ...شتریب نه

 را زیکه تمام شد، دخترک و خواهرش، م شامشان

 کردند و به سراغ ظرفها رفتند. جمع

 به داخل اتاقش رفته بود و شهیکه مانندِ هم ترانه

 لم داده بود. ون،یزیتلو یجلو ز،ین اردالن

 یآبچکان گذاشت، که صدا یو رو دیرا آب کش وانیل
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 یجعفر

 :دیچیدر گوشش پ سارا

 با فرزاد کات کردم. -

 کَند و به خواهرش داد: وانیرا از ل نگاهش

 چرا؟! -

 .بُردیحوصلمو سر م -

 را باال داد و رو به خواهرش لب زد: شیابرو دخترک

 تورو سر نبره! یکه حوصله شدیم دایپ یکیکاش  -

 خواهرش که کش آمد و چشمانش که برق یِلبها

 اخم کرد: هیسا زد،

 ...گهید یکیسارا؟ نکنه با  یکرد کاریباز چ -

 فرق داره. یکی نیا -

 و دستانش را شست: دیرا هم آب کش وانیل نیآخر

 فرق داره، اون فرق داره! نیا ،یگیم نویهم شهیهم -
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 یجعفر

 وقت یاصال تو کِ !یمونینم چکدومیآخرشم با ه یول

 !یدوباره وارد رابطه شد یو کِ یکات کن یکرد

 نکیدستانش را شست و کمرش را به س زین خواهرش

 داد: هیتک

 آشنا میبا فرزاد کات کنم با ابراه نکهیخب قبل ا -

 !شدم

 !م؟یابراه

 را باال داد. شیابرو

 .آمدیاسم بدش م نیاز ا چقدر

 در ذهنش، مانده بود! شهیکه هم یاسم

 گفت: ضیبه خواهرش با غ رو

 خوادیدلت م یهرغلط شم،یتو نم فیمنکه حر -

 !بکن
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 یجعفر

 راهش را گرفت تا به سمتِ اتاقش برود. سپس

 نفر بماند؟! کیبا  توانستیخواهرش نم چرا

 به قولِ خودش، ای کردندیاو را خسته م همه

 .بردندیرا سر م حوصلهاش

 کند! یکار شیبرا توانستیم کاش

 سارا، عوارض اتِیاخالق نیا یهمه دانستیم هرچند

 ماجراهاست... آن

 فکرشان، خواب یکه حت ییماجراها یلعنت به همه و

 ...کردیو مغزش را نشخوار م ربودیچشمش م از

 بابا اردالن یرا در دستش فشرد که صدا رهیدستگ

 کرد: متوقفش

 ه؟یسا -

 :ستادیرفته را برگشت و کنار مبل ا راه
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 یجعفر

 بله؟ -

 باهات کار دارم. ؟ینیبش کمی شهیم -

 بابا اردالنش یبرا شهیباز و بسته کرد و او هم چشم

 داشت... وقت

 نبود، اما... دوستش قیرابطهشان آنچنان عم هرچند

 ...داشت

 هم نسبت به او ترحم داشت! دیشا

 !دانستینم

 مبل لم داد و چشم به دهانِ پدرش دوخت: یرو

 بله بابا؟ -

 ژهیب وحسا هی یدونیخودتم م ،یتو دخترِ بزرگ من -

 دارم. روت

 آورد: نتریرا پائ شیصدا
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 یجعفر

 زایچ یسر هی دی! بایدهتریفهم ،یتو از سارا عاقلتر -

 بزارم. ونیباهات در م رو

 خود را شتریرا جمع کرد و ب شیپاها یکم دخترک

 :دیپدرش کش سمتِ

 شده بابا؟ یچ -

 !میگرفت مایتصم یسر هیمن و مامانت  -

 یبه پدرش دوخت و کاش همان حرفها نگاه

 نباشد... یشگیهم

 نباشد... شانیبازهم موضوعِ جدائ کاش

 باشد ها، نه! یناراض شانیاز جدائ نکهیا نه

 ...ندیپدرش را گرفته بب گرید خواستینم فقط

 مردِ دل کندن از ترانه نبود! او

 و کاش ترانه شیهایبد یداشت، با همه دوستش



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ...دیفهمیم نرایا

 ...کردیتوجه نثارش م یکم کاش

 که... ییاه ههمان توج از

 سال اصرار کرد و من نهمهی! اهیسا هیجد ندفعهیا -

 برام یچیخسته شدم. ه گهیمقاومت کردم، د جلوش

 !ینه شوهرِ خوب ام،ینه پدر خوب نمونده،

 پدرِ خسته دل؟ نیبه ا گفتیچه م حال

 ...کردیخدا نگاهشان م یکم کاش

 ...کَندیترانه م یاقلکم، بند دلش را از دلدادگ ای

 ها، نه! دیایاز ترانه بدش ب نکهیا نه

 مادرش بود... ترانه

 نه، اما به هرحال مادرش بود... دیآنگونه که با هرچند

 ،یزندگ نیکه ا کردیاما چه م خواست،یرا نم اشیبد
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 یجعفر

 ...شدینم یزندگ گرید

 از لبخند ریپُر از غم پدرش لبخند زد و غ یحرفها به

 !آمد؟یاز دستش برم یکار

 را با همان لبخند معصوم و شیاوجِ دردها شهیهم

 ...دادینشان م نیهم غمگ یکم

 چشمانش پر از راند،یبرلب م یکه وقت یلبخند همان

 ...دیکشیرا به رخ م تشیمعصوم تیو نها شدیم آب

 !کرد؟یآرام و خسته چه م دخترکِ

 خودش را جمع دیبا یکیآنها به کنار،  یِزندگ اصال

 !کردیم

 بلد بود... یدلدار یانداخت و کاش کم نیرا پائ سرش

 سروزبان داشت... یکاش مانندِ سارا کم اصال

 گرفته بود... در خود فرو ادیاو، تنها سکوت را  اما
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 یجعفر

 و به انزوا رفتن... ختنیر

 داد و تنها گفت: رونیرا ب نفسش

 یدونیکه م یبگم بابا، هرکار یچ دونمیمن نم -

 رو انجام بده! کنهیم خوشحالت

 شانیمبل کنار یِکه با چشمانِ کنجکاو رو سارا

 هردو سکوت کردند. نشست،

 موضوعات نیاز ا یزیچ دینبا شه،یهم مانند

 ...دیفهمیم

 شیبرا ،یزیچ نیچن رشیخانه بود و پذ یتهتغار او

 سخت بود... یو کم مشکل

 دامن هیقض نینق نقو بودنش، به ا یکه لوس و کم ولو

 ...زدیم

*** 
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 یجعفر

 را در دستش تاب داد و نگاه و لبخندِ  وهیآبم وانیل

 بود. وانیپُر ل یمهیبه ن رهیخ کمرنگش،

 و هواسش را پرت دیچیدر گوشش پ میابراه یصدا

 :کرد

 بود، ول یعجب کنها ه هگند نیداداش ا گمیم -

 .کردینم

 یزانوانش برداشت و به پشت یرا را از رو شیآرنجها

 داد. هیتک کاناپه

 میکنده شد و به صورت ابراه وانیبا مکث از ل نگاهش

 .دیرس

 خوب نگاه کرد. نهاش،یرید قیرف به

 مرد، رنگ داشت، پُر از اعتماد و معرفت نینگاهِ ا چقدر

 !بود
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 یجعفر

 کش آمد و شیلبها قش،ینگاهِ رف دنِیبا د میابراه

 :گفت

 !؟یکنینگامون م نیچته داداش، چرا همچ -

 نگاه گرفت. یو با تان دیآرام خند مرد

 خوب بود، امشب حالش خوب بود. حالش

 و گفت: دیهم سائ یرو لب

 خوبِ ما رو خواست، کَنه شد؟! یکیحاال  -

 چشم گرد کرد: میابراه

 آکو؟ یرو قبول کن شنهادشیپ یخوایواقعا م -

 داد و رونیکه چشم خواباند، او نفسش را پر صدا ب مرد

 به کمر گفت: دست

 داداش! ولمون کن تو الیخیب ؟ییخدا یشد وونهید -

 یدو لقمه نونِ حالل نیحضرت عباس. بزار به هم رو
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 یجعفر

 . بابا ما حاللشم تو حلقمونمیباش یراض میاریدرم که

 چه برسه به حروم! کنه،یم ریگ

 ! پولِ جونمه. جونمو وسطمیابراه ستیحروم ن -

 .زارمیم

 را اشغال اشیکنار یکاناپه یو عاص یبرزخ قشیرف

 :کرد

 با من، خطرناکه! حواست هست یِداداشِ من، حاج -

 بابا رد شدن از کنار ؟یدمخور ش یخوایم ییآدما چه

 به حالِ همدست شدن یماه حبس داره وا شیش نایا

 !باهاشون

 نیدر عوضش ا زد،یحرصوجوش م میابراه هرچقدر

 سراسر آرامش بود. مرد

 نداشت... ییاو جا یلهیدر مخ تیعصبان ییگو
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 یجعفر

 چشم خواباند و جواب داد: یتان با

 قراره یبا چه قوم دونمیاتفاقا خوبم م دونم،یم -

 ممیتصم یدونیخودتم م یشم داداش، ول دمخور

 ندارم! یگهاید یباشه، چاره یجد دیبا یعنی! هیجد

 گذاشت و بهسمت زیم یرا رو وانیل سپس

 رفت: اشینقل یآشپزخانه

 ؟یاِب یخوریم یچ -

 و دستانش را جک زد: ستادیآنطرفِ کانتر ا یاِب

 خندق بال رو نیفقط ا ست،یباشه مهم ن یهر کوفت -

 یعنی! یکرد یکنه....!آکو، جونِ داداش بگو شوخ پُر

 ؟یقبول کن شنهادشویپ یخوایم واقعا

 و ینیبزمیبا تاسف تکان داد و با آرامش، س یسر مرد

 اجاق گذاشت. یرا رو تخممرغها
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 یجعفر

 نیکه ا دانستیرا نداد و فقط خدا م قشیرف جوابِ

 چقدر از اصرار متنفر بود. مرد،

 هم از نیاز ا شتریانداخت و ب هاینیزم بیبه س ینگاه

 .آوردیسر در نم یزیچ

 بود. یپُر شود، کاف شیخندقِ بال یبه قولِ اِب نکهیهم

 نیهولِ هم شان،یطول شام، کلکل و بگو مگوها کل

 .گذشتیم موضوع

 بود نیخون نگیلفِ شرکتش در آن ربهشدت مخا یاِب

 .رفتیمرد، حرف در کلهاش فرو نم نیاما ا و

 بود؟ با مرگ دست و پنجه نرم یخطرناک یِباز

 کرد؟یم

 !دانستیرا م نهایا یهمه

 چه؟ یبه کس رد،یبم خواستیدلش م اصال
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 یجعفر

 بود. ختهیرا بهم ر یآرامشش، اعصابِ اِب نیهم

 بود! نیمرد هم نیا

 نیآرام و رفتارِ آرامترش، لجبازتر یلبخندها نیهم با

 که یبود، ولو تا وقت نیزم یموجودِ رو نیکدندهتری و

 کردیامن و امان بود آرامشش را حفظ م زیچ همه

 بود. یلینبرد،  دانیدر م وگرنه

 جرات داشت با یداشت و چه کس ینامها، نام نِیب در

 !فتد؟یدر ب آرامشش

 خفته را ریش نیجرات داشت صبرِ ا یکس چه

 !بسنجد؟

 نیچن یبود که برا اشیاعتبار و نامدار نیاز هم اصال

 شده بود! دهیبرگز یخطرناک یمسابقه

 با جان و آبرو یحرام و باز یکه به قولِ اِب یمسابقها
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 یجعفر

 !بود

 یبا کم یانداخت، رو به اِب نکیرا که درون س ظرفها

 لب زد: تیجد

 اندازه خودم و هفت جدم از خطراش گه،یبسه د -

 !دمیشن

 لعنتش کند. خدا

 بود! نیزم یموجودِ رو نیمرد لجبازتر نیا

 کرد؟یرا درک نم قشیرف یِهاینگران چرا

 خودِ  یعنیراه،  نیکه قدم گذاشتن در ا دیفهمینم چرا

 !؟ینابود خودِ

 .دیظرفها را سائ حوصلهیکرد و ب عیرا پر از ما اسکاچ

 و نشان ختیریرا در خودش م شیدردها چقدر

 !داد؟ینم
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 یجعفر

 خبر داشت. اشیزندگ طیکه از شرا یاِب

 !دانستیکه م او

 !کرد؟یچرا مخالفت م گرید او

 آبچکان گذاشت، یو رو دیرا که آب کش ظرف

 را به دست شیالهایاتاقش رفت تا فکروخ بهسمت

 بسپارد. آب

 حرکت کیچنگ شد و با  شرتشیت نیکه پائ دستش

 زد و با ادا اصول گفت: یسوت یسرش درآورد، اِب از

 ات.ه هضلع نیبا ا یجون باو. دلمونو آب کرد -

 نگاه یرو فُرمِ اِب کلِیبه ه یرچشمیکج شد و ز لبش

 :کرد

 !یتو که بهترشو دار -

 و چیدر پ چیپ نیهمچ نه اندازه تو داداش! المصب -
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 یجعفر

 یبه حالِ دخترا یوا رهیمنم دلم مالش م برجستهن

 !چارهیب

 لبش نشست. یرو یلبخند

 نیهم کرد،یکه به آن فکر م یزیچ نیآخر دیشا

 دخترکها بود! یرهیخ یِاه هنگا

 نیو مشغله داشت که وقتِ چن یگرفتار آنقدر

 را هم نداشت! ییطنتهایش

 وارد حمام اشیرا کَند و تنها با شرت باکسر شلوارش

 .شد

 سر و یآب که رو یاه هشد و قطر انیکه عر کامل

 از فشار تنش آزاد ییفرود آمد، روحش گو صورتش

 و به پرواز درآمد. شد

 آب اجازه داد یاه هرا بست و به قطر چشمانش
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 یجعفر

 دهند. نیرا تسک شیدردها

 رابیدر کرد و خوب که تنش س یکه خستگ خوب

 آمد. رونیشده از حمام ب چیحولهپ شد،

 تختش دراز یو رو دیرا پوش اشیراحت یلباسها

 .دیکش

 یکیهال و آشپزخانه،  یبه سقف بود که المپها رهیخ

 بلندِ  یخاموش شدند و پس از آن صدا یگریاز د پس

 :دیچیدر گوشش پ یاِب

 من کو تا کَپَمو بزارم؟ یپتو نیداداش ا -

 گفت: آرام

 رش نداشتم.همون کنارِ کاناپهاس، ب -

 در شهیمانند هم دیفهم امد،یدرن یکه از اب ییصدا

 خواب یکاناپه، آماده یرو یعنی اش،یشگیهم یجا
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 یجعفر

 !شده

 نگاهش را به سقف داد و با خود فکر کرد دوباره

 ده؟ید شیبرا ییچه خوابها گرید یزندگ

 را تجربه کند؟ ییبتهایقرار بود چه مص گرید

 بود که خواب الهایکدام فکر و خ انیدر م دینفهم

 شیالهایاز فکروخ ینه خبر گریرا ربود و د چشمانش

 !یاِب یِنه خروپوفها بود،

 یخانه تا باشگاه را ط رِیبازهم قدم زنان مس دخترک

 بود. کرده

 ستادهیآن باشگاه ا یِروبهرو شه،یبازهم مانندِ هم و

 .بود

 ا،ه هوانیهمچون د یاو را لعنت کند که هر سر خدا

 او و آن مردک انیم لِیکه حا یوارید نیا یِروبهرو
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 یجعفر

 را شیو خط به خطِ آجرها ستادیایشده بود، م جذاب

 .کردیم حفظ

 هم داشت! ییالهایفکروخ چه

 و رخ دیآکو در را بگشا ،یانتظار داشت به اذن اله مثال

 !ستاد؟یرخش با به

 !شدیهم م نیکه اصال چن رمیگ

 گفتن؟ یداشت برا یحرف او

 را فوت کرد. نفسش

 یِ دارهایبه همان د بودیهنوز هم قانع م دیبا دیشا

 دم غروبها. یِهایثان چند

 به تابلو بود و قدم به قدم جلو رفت. نگاهش

 یو لحظها دیایب رونیب کهویآن مرد،  شدیچه م مثال

 !ند؟یرا بب دخترک
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 یجعفر

 که هنگام ییاز همانها ن،یریش یلبخند نکهیا ای

 نثارش کند؟! کرد،یم قشینثارِ رف یخداحافظ

 ولنشیرا رد نکرده بود، که و ابانیکامل عرض خ هنوز

 افتاد، تا خم شد که نیزم یسُر خورد و رو دستش از

 ینیچه شد، که ماش دیلحظه، نفهم کیدارد، در  برش

 حد نیشد و چشمان دخترک تا آخر کیسرعت نزد با

 شد. گشاد

 به هوا رفت و چشم برهم فشرد، که دهاشیترس غیج

 یشد و به کنار دهیبهشدت کش شیلحظه، بازو کی در

 شد. پرتاب

 زنگ شیدر گوشها یزیبرخورد و شکستن چ یصدا

 که نبود، ها؟ ولنشیشکستن و یو آن صدا، صدا زد

 دستان دردناکش را مشت کرد و چشم باال نفسزنان
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 یجعفر

 .آورد

 که تندتند ینهایبا چشمان گشاد شده و س یمرد

 بود. ستادهیا شیروبهرو شد،یم نیباالوپائ

 دهانش را قورت داد و نگاهش گوشه گرفت و به آب

 .دیمرد رس یِآنطرفترِ پاها یکم

 و تار شد. رهیچشمانش ت شِیپ ایدن

 ....ولنشیو

 ...اشیدوست داشتن ولنیو

 نه ولنش،یکه و دانستیو فقط خدا م دیلرز شیلبها

 از قلبش بود... یچوب، بلکه تکها یتکها فقط

 بود. شیهایحال خراب همدمِ

 خودش نبود که اشک در چشمانش جمع شد. دست

 جوابِ توانستینم یخودش نبود که حت دست



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 که نجاتش یمرد یو حت نیراننده ماش یهاینگران

 گرمابه قِیمرد، همان رف نیبود را بدهد و ا داده

 آکو که نبود، ها؟ گلستانِ

 اشکش بهخاطرِ از یاه هرا فشرد و قطر چشمانش

 از چشمان زیبه ر زیدادنِ تنها همدمش، ر دست

 .دیچک نیو معصومش پائ درشت

 !کرد؟یچه م حال

 !شد؟یم شیدردها نیکدام ساز تسک یِصدا شبها

 ساز اشک کیکه بهخاطرِ  دیدیم یاگر کس دیشا

 !کردیمسخرهاش م زد،یریم

 آدمها، به یکه از دستِ نامهربان یدخترک یچه کس اما

 دل خوش کرده بود را درک ولنشیپرسوز و ینوا

 !کرد؟یم
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 یجعفر

 کج شده سِیبه هاردک رهیاشکبارش، همچنان خ نگاه

 یگوشه یبود که دست نیماش کیالست ریز در

 ا، نگاهشه هو او همچون برقگرفت دیرا کش نشیآست

 باال برد. را

 که از حجم یچشم کیرا باال برد و با همان  نگاهش

 سرش نگاه یدر امان مانده بود، به مرد باال شیموها

 .کرد

 و نگاهش خشک شد. ختیر دلش

 یتیوضع نیدر چن قایدق دیبا یلعنت یآکو آکو،

 !دش؟یدیم

 قشیآکو بود که کنارِ رف قایدق نیباز ماند و ا شیلبها

 بود! ستادهیا

 بودش! دهید ادیاما ز دانست،یرا نم اسمش
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 یجعفر

 آکو بود و نجاتش داده بود! قیشف قیکه رف یمرد نیا

 کرختش را جمع کرد و اکنون چه وقتِ یِدستوپاها

 بود؟! ابانیشدن وسطِ خ ولو

 صورتش یرو شتریرا ب شیانداخت و موها نیپائ سر

 .ختیر

 باشد! دهیرا ند اشیکند مرد چشمان اشک خدا

 یتیپا که شد، با مِن مِن به راننده گفت که شکا سر

 برود. تواندیو م ندارد

 .دیبه آکو نگاه کرد و قلبش لرز یرچشمیز

 د،یکه رنگ سف دانستیبدجنس، مگر نم مردکِ

 !د؟یآیبه پوست برنزهاش م چقدر

 رونیب یاه هکه بازوها و عضل دانستینم مگر

 !برد؟یبه تاراج م یچه دل افتادهاش،
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 یجعفر

 آکو، بابتِ نجات جانش تشکر کرد و با سر قِیاز رف آرام

 یخورد شده یاه هافتادهاش، به سمت تک نیپائ

 رفت و جیلحظه، سرش گ کیرفت که در  ولنشیو

 خورد. تا به خود بجنبد، دستان بزرگِ آکو یسکندر

 را در برگرفت. شانهاش

 داد و خدا نهاشیرا به س هاشیو شلو ول، تک نفسیب

 یبازو یرا، بر رو شیاه هاو نگذرد که رد عضل از

 کرد. وانهترشینشاند و د دخترک

 هم فشرد که آکو با اخم سرش را یرا رو چشمانش

 برد و کنار صورتش لب زد: نیپائ

 خانم؟ یخوب -

 و کوچک بود! یبغل چقدر

 ریانگشت بزرگ آکو گ انیم دش،یو سف زیر انگشت
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 یجعفر

 مرد چه مرگش شده بود که زل زل به نیبود و ا کرده

 !کرد؟یتضاد رنگ نگاه م نیا

 آب دهانش را قورت داد و خدا لعنتش کند دخترک

 خود نگذاشته بود! یامروز آبرو برا که

 !کرد؟ینگاهش م یدیآکو با چه د حال

 !کرد؟ینگاهش م اصال

 !یلفتدست و پا چ دخترک

 درهم شد و شتریاخمانش ب د،ینشن ییکه صدا آکو

 روبهراه یحالش را کم توانستیم یآبقند اکنون

 کند؟

 دخترک فیو نح زیر یاه همحکمش را دورِ شان دستان

 کرد و به سمت باشگاه کشاندش. سفتتر

 برداشت بد یاز لمسش نداشت و کاش کس یبد قصدِ
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 یجعفر

 !نکند

 شد و با چشمان یلخ لخ کنان پشت سرِ مرد راه یاِب

 شده لب زد: گرد

 آکو؟ شیبریکجا م -

 .ستی. حالش خوب نیاِب اریآب قند ب وانیل هیبرو  -

 داد، رونیرا باال انداخت و نفسش را ب شیابرو یاِب

 جلوتر راه افتاد و داخل رفت. سپس

 از مردان یگَل انیرا م حالیدخترکِ ب نیا دیبا اکنون

 !برد؟یم

 اجازه نداد. رتشیغ

 کرد و باد خود گفت: ینچ رلبیز

 فنچ نیکنم با ا کاریمصبتو شکر، حاال من چ "

 "؟یعسل
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 یجعفر

 آن یو خدا را شکر که کس دیداخل باشگاه کش یسرک

 نبود! اطراف

 که جلب توجه نکند، دخترک را داخل کشاند یطور

 در را چفت کرد. و

 را دید یقرار داشت، جلو یورود یکه جلو یپاوران

 داد. رونیو او نفسش را آسوده ب گرفتیم

 چه؟! نشاندشیپشت پاوران م یِصندل نیهم یرو اگر

 با جان و رفت،یم جیکه هنوز هم سرش گ دخترک

 جا یصندل یحرکت دستانِ مرد شد و رو رویپ دل

 .گرفت

 نخوردنِ ناهار و ایبود  ولنشیحال بدش، بهخاطر و نیا

 !صبحانه؟

 هر دو! احتماال
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 یجعفر

 چیدخترک قد علم کرد و ه یودست به کمر جل آکو

 دلبرانهاش، یژستها نیکه با ا کردیخود فکر نم با

 !برد؟یبه تاراج م یچشم عسل نیاز ا یدل چه

 باشگاه، یهایمیاز قد یکیمتعجبِ مهران،  یصدا با

 فیجسم نح یو با اخم، کامال جلو دیفورا چرخ آکو

 را گرفت: دخترک

 ه؟یک نیآکو، داداش ا -

 را باز کرد، تا تمامِ شیپررنگتر شد و پاها اخمانش

 را بپوشاند. یتنِ آن فنچ عسل حجمِ

 !ند؟یداشت دخترک را بب یلیدل چه

 .ستین یزیداداش برو تو، چ یچیه -

 د،ییشد و پشت سرش را پا زیمهران که ر چشمانِ

 درهم و گردنش صافتر شد. شیاخمها
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 یجعفر

 !زد؟یم دیرا د چه

 االن. امیبرو داداش، منم م -

 یسر طان،یش یمهران کج شد و با نگاه یلبها

 داد و رفت. تکان

 .دیکش شیداخل موها یرا فوت کرد و دست نفسش

 دستِ ملت شود. یمانده بود که سوژه نشیهم فقط

 را اشغال یاز صندل یمیکه ن ییبه آن کوچولو نگاهش

 به سمتش خم شد: یبود داد و کم کرده

 دنبالت؟ ادیب یهست که زنگ بزن یخانوم؟ کس -

 !ستیخوب ن حالت

 .دیلب گز دخترک

 شده بود؟! مزاحمش

 فشرد و با سر یصندل یدسته یلرزانش را رو دستان
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 یجعفر

 افتادهاش تندتند گفت: نیپائ

 ... من...دی... بب...ببخشرمیم... من م -

 خم شد و با چشمان گرد شده شتریکرد و ب ینچ مرد

 :گفت

 حالت خوب نیبش ن،یبش د؟یببخش ویچ یکجا؟ چ -

 !ستین

 آخه.... -

 . بخور وبعدارهیو بآب قند ر یآخه نداره... صبرکن اِب -

 .برو

 دخترک درهم شد. یچهره

 !؟یاِب

 .آمدیاسم بدش م نیاز ا چقدر

 آرام گرفت و لعنت به سردرد شیسرجا دوباره
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 یجعفر

 که بدتر شده بود. اش،یعصب

 دخترک صافتر نشست د،یآبقند رس یوانیکه با ل یاِب

 را گرفت و به دستِ دخترک داد. وانیآکو ل و

 !زد؟یرا کنار نم شیموها چرا

 حجم از نیکه ا یوقت دیدیچشمانش چگونه م اصال

 انداخته بود؟! هیاز صورتش سا یمین یفر، رو یموها

 داد. رونیرا ب نفسش

 !کردیفکر م ییزهایهم به چه چ او

 حالش بهتر شد. یو کم دیکلِ آبقند را نوش دخترک

 رفت،یو م کردیرا جمع م شیبود دست و پا بهتر

 راه انداخته بود! یزیآبرور ،یکاف یبه اندازه امروز

 گفت: رلبیبرخاست و ز یصندل یرو از

 .نیشد تیاذ دیممنون... ببخش یلیخ -



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 اطرافِ صورتِ آکو زد و لب یمچرخین اش،یفرار نگاه

 .دیگز

 !کرد؟یرا باال انداخت و اشتباه نم شیابرو مرد

 د؟یکشیدخترک خجالت م نیا

 کج شد و دستانش را به کمرش زد: شیلبها

 ادیب یزنگ بزن کس یخوای... مکنمیخواهش م -

 !دنبالت

 :دیهول و دستپاچه نگاه دزد دخترک

 .رمینه نه... خودم م -

 شده بود؟ یچشم دخترک قهوها رنگِ

 را باال انداخت! شیابرو

 چه جورش بود؟ گرید نیا

 رنگ؟! یقهوها گرید یو لحظها یعسل یلحظها



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 کرد و مرد، یخداحافظ ،یبا خجالت و خودخور هیسا

 جوابش را داد. رلبیز

 بود! یبیعج دخترکِ

 که تابهحال در اطرافش ینسبت به کسان اقلکم

 بود. بیعج دهبود،ید

 زد. رونیب ژن،یاکسیتند کرد و از آن باشگاهِ ب گام

 چقدر از خودش بدش د،یکشیخجالت م چقدر

 .آمدیم

 وجه چیه هاسبابِ زحمتِ آن مرد شده بود و او ب امروز

 را به فهاشیوظ ایکند  تیرا اذ یکس خواستینم

 ...اندازدیب یکس گردنِ

 را جمع کرد و با ابانیخ یخردشده در گوشه ولنِیو

 جمع شده نگاهش کرد. ییلبها
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 یجعفر

 آمده ولنشیسرِ و ییرا باز کرد و چه بال سیهاردک درِ

 !بود؟

 بکند... توانستینم شیچکاریشده بود و ه خرد

 افسوس آن را در دستش فشرد و راهِ خانه را در با

 گرفت. شیپ

 رفتن به آموزشگاه د،یخریم دیجد یولنیبود تا و بهتر

 !کردیم لیتعط را

 دنِیآکو، باعث شد فکرِ خر دنِیکه فکرِ ند هرچند

 .اندازدیرا به جلو ب ولنیو

******* 

 ه نبود.در خان یهم کس باز

 که سرکار بود و سارا و ترانه هم که معلوم بود! پدرش

 اشیداغ، در ماگِ آدمبرف یقهوها دنِیرا به نوش خود



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 تختش لم داد. یکرد و رو دعوت

 بود! نجایآرامشش هم ینقطه

 !رنگشیتوس یِنو و روتخت ادیتختِ نه ز نیهم

 یو نگاهش از پنجره دیرا جرعه جرعه نوش قهوهاش

 بود! ابانیخ یدِمجنونهایبه ب کوچک،

 دمجنونها،یب یبانهیغر یرو به غروب و تکانها آفتابِ

 بود... ریدلگ شهیهم مانندِ

 زد و گفته بود که در مقابل تمام دردها و لبخند

 تنها ش،یو غمها هایریدر مقابل دلگ مشکالتش،

 !زند؟یم لبخند

 .دیکش شهیش یو دستش را رو ستادیپنجره ا کنار

 که یشهایش یرا کج کرد و با انگشتانش، رو سرش

 نداشت، بدون آنکه ردِ قابل یگرد و خاک ایبخار  چیه



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 نوشت: افتد،یب یدید

 «انیسا»

 د،یا به گوشش رسه هپل نیبلندِ سارا که از پائ یصدا

 اشیپاتخت یداد و ماگ را رو رونیرا ب نفسش

 .گذاشت

 را جمع شیو موها دیرا پوش اشیخرگوش یِهاییدمپا

 .کرد

 نیکه خانهشان را دوست داشت، هم یلیتنها دل دیشا

 بود! اشیو آزاد سکوت

 راحت از الِیرا با خ شیموها شدیکه باعث م یایآزاد

 نباشد... شیهاییبایصورتش کنار بزند و نگرانِ ناز یرو

 او، خانه بود! یجا برا نیامنتر دیشا و

 خفهکننده یتنها قفس گر،ید یبرخ یکه برا یخانها
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 یجعفر

 بود... شده

 خانه بود، آرام نیکه در ا یهنگام ز،ین یپرانرژ یسارا

 .شدیکمحرف تر م و

 رفت و نگاهش را به دنبال رونیاتاق کوچکش ب از

 از خواهرش، گرداند. یرد افتنی

 !نبود

 پنهان دشیآنقدر بزرگ نبود که سارا از د خانهشان

 .بماند

 لیتبد نیقیرفتن به سمت آشپزخانه، حدسش به  با

 .شد

 صحبت یبا شخص یریبهدست، تصو یگوش سارا

 شل شد و ششیخواهرش، ن دنِیکه با د کردیم

 به فرد پشتِ خط، گفت: خطاب
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 یجعفر

 صبرکن االن نجاست،یهم ا هیسا ام،یآره بابا م -

 .شینیروش بب ندازمیم نویدورب

 درهم شیحرف خواهرش، اخمها دنِیبا شن دخترک

 را برگرداند: شیو فورا رو شد

 !یری. از من نگسارا یرینگ -

 رفت، سپس آرام رو به فرد یبا خنده چشم غرها سارا

 خط گفت: پشت

 !ستی! بهخاطرِ اون نذارهینه بابا، نم -

 آن شخص مجهول چه گفت، چرا که دینفهم

 .دادیدرز صدا را نم یاجازه هایهندزفر

 شیروبهرو یصندل یبه مکالمهشان رو تیاهمیب اما

 گرفت. جا

 اگر منتظر بماند، مکالمهشان، به درازا دانستیم
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 یجعفر

 .کشدیم

 را چنگ زد و با چشمش عالمت داد شیموها کالفه

 زودتر قطع کند. که

 کرد یکنجکاو شده بود، زودتر خداحافظ یکه کم سارا

 انداخت: زیم یرا رو یگوش و

 !؟یجونم خواهر -

 و مگر دیو فِرش کش میحج یداخلِ موها یدست

 خوشبو؟ سوانِیگ نیحجمِ ا ینمرد برا شدیم

 روشنِ یو موها یچشمانِ عسل ینگاهش را رو سارا

 گرداند و دوباره تکرار کرد: خواهرش

 ه؟یسا شدهیچ -

 کف دو دستش گذاشت و با یچانهاش را رو هیسا

 گفت: یشانیپر
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 یجعفر

 شکست. ولنمیو -

 سارا باال رفت. یابرو یتا

 مورد عالقهاش شکسته بود؟! ولنیو

 یبود و حال، حتما حساب ولنیعاشقِ آن و خواهرکش

 شده بود! شانیپر

 چرا شکست؟ -

 تصادف کردم. -

 سارا که گِرد شد، خواهرش فورا اصالح کرد: چشمان

 کینزد ! البتهنیماش ریتا رِیافتاد ز ولنمیخودم نه! و -

 قسمت نشد. گهید ی! ولرهایخودم برم اون ز بود

 لبانِ یبر رو ،یحرفش، لبخند کمرنگ انیدر پا و

 و افتادهاش راند. یضیب

 لبخند مظلوم و گرفتهاش دنِیخواهرش، با د قلب



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 شد. فشرده

 که یبود و خدا لعنت کند آنکس یآرام و منزو هیسا

 بال را سرشان آورد. نیا

 با یکم هیاکنون سا کرد،یکارها را نم نیاگر او ا دیشا

 !بودیشادتر م یاحتیو  هتریروح

 د،یدیرا نم یخودش... اگر آنهمه کثافتکار یحت ای

 !کردیلجنزار فرو نم نیا انِیاکنون خود را م دیشا

 ...لعنت

 به او... لعنت

 لبخند زد و دستش را در ه،یلبخندِ کمرنگِ سا به

 فشرد: دست

 !؟یبخر گهید یکی میبر یخوایم -

 چشم خواباند و با خواهرش موافقت کرد. دخترک



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ولنِیکه تا عمر دارد در حسرتِ و توانستینم

 بماند! یباق شکستهاش

 بود. هیسا او

 و یاما فراموش دانست،یو غلطش را نم درست

 گرفته بود... ادیرا خوب  یچشمپوش

 سالها یکه تمام شده، حت یزیچ یگرفته بود برا ادی

 ...کندیرا دوا نم یدرد ،یو غمخوار یعذادار

 عاشقانه، عشق پدر و یتمام شده، رابطها زِیآن چ خواه

 باشد... اشیدوستداشتن ولنِیو یحت ایو  مادر

 یِفکرها نیا ختیریدور م دیفرو برد و با ینفس

 غاز را... هی صدمن

 :دیبه سارا، خواهرِ کوچکترش پرس رو

 !؟یزدیحرف م یبا ک یداشت -



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 یجد گرید یکی نیا هیسارا عمق گرفت و قض لبخندِ

 !بود

 آمده بودند، بروند به میکه قبل از ابراه یکسان اصال

 دوستش داشت و کمبودِ نهمهیکه او، ا یوقت درک؛

 !کردیرا جبران م شیمحبتها

 !میابراه -

 یکی نیا شدیم یعنیداد و  رونینفسش را ب ه،یسا

 باشد؟ یماندن

 که دانستیو م شناختیکه خواهرکش را م هرچند

 !ستین یطوالن یِاه هشخصِ ماندن در رابط او

 که در یایکرد و با نگران تیاحساسِ مسئول بازهم

 دوانده بود، شهیبه رنگِ عسلش ر یِچشمها عمقِ

 :گفت
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 یجعفر

 سارا؟ یمواظبِ خودت هست -

 نیا یبرا دادیبازهم لبخند زد و اصال جان م سارا

 کوچک: یِهاینگران

 !یآره مواظبم خواهر -

 و به رنگِ شبش را به دهیسپس چشمان کش و

 دوخت. هیسا چشمانِ

 نگاهش را در صورت خواهرش گرداند. هیسا

 بود! بایکه سارا چقدر ز یراست به

 خواهرکش را داشت! ییِبایاز ز یاو هم کم کاش

 بود. دهیو کش یچشمانِ او هم مشک کاش

 لبانِ او هم مانند سارا، درشت و پُر بود، ولو که کاش

 خواهرش، یِلبها ییِبایو ز یمیژل، در حج قیتزر

 نبود! اثریب
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 یجعفر

 بود. هیاما، شب شانیهاینیب

 به یداشتند، که حساب یکیبار بلند و ینیب هردو

 .آمدیم چهرشان

 شیبلوند روبهرو یِموها نباریا ه،یچشمانِ سا مردمک

 هدف گرفتند: را

 !؟یکجا باهاش آشنا شد -

 پُر از لبخند شیخواهرش شور گرفت و لبها چشمان

 :شد

 ونجا کارداره، البته خودش ا کیتو پاساژ رضا بوت -

 روز هی زنه،یسر م رهیوقتا م یها! فقط بعض کنهینم

 به دو یکیمن اونجا بودم و داشتم با فروشندهاش  که

 اومد تو. هوی کردم،یم

 را تکان داد و لبخندش عمق گرفت: دستانش



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 نگام کرد اما چشماش که برق زد، کمیاولش  -

 مخش خودبهخود زده شده، منم که تا دلت دمیفهم

 و چراغسبز دادم. همونجا اول به ختمیعشوه ر بخواد

 رو انجام گهیخانوم م یکه هرچ دیتوپ فروشندهاش

 بعدشم شماره داد. بده،

 :دیدستانش را درهم جمع کرد و پرس هیسا

 از فروشندهاش؟ یخواستیم یمگه چ -

 کیکوچ زشیگرفته بودم، سا شرتیت هیبابا،  یچیه -

 !کردیگفتم برام عوض کن که قبول نم بود،

 د زد.خواهرش لبخن یِرا تکان داد و به رو سرش

 کوچکتر بود، اما شلوغتر و یآنکه سارا از او دوسال با

 بود. سروزباندارتر

 وغم غلیشاد و ب نیحسرتِ هم یاو چقدر گاه و
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 یجعفر

 .خوردیخواهرکش را م بودنِ

 .گرفتیرا آسان م یزندگ نکهیهم

 .زدیلبخند م لیدلیب نکهیهم

 شاد بود! یعلت چیه یب نکهیهم و

 .کردیکارِ درست را او م دیشا

 سرخوش، از همهشان عاقلتر بود... یِسارا نیهم دیشا

 هم دیشا ایگذشت و دو دختر، پس روزها و  یساعات

 بپزند. ییگرفتند غذا میتصم ا،ه هما

 خانواده یوقت بود که گرما یلیخانه، خ نیا یِوارهاید

 بود. دهیرا به خود ند ذیلذ یغذاها یِبو و

 و فقط ندیاز ترانه انتظار نداشتند که در خانه بنش ولو

 نبود، اما فهاشیکند، چراکه وظ یآنها آشپز یِبرا

 محبت نثارشان کند؟ یکم توانستینم
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 یجعفر

 کرده بود، اما افتیدر یشتریکه سارا، محبتِ ب هرچند

 ...یو کاف ریآنقدر چشمگ نه

 کمِ ساراهم دلخوش یاه هخواهران نیبه هم ه،یسا

 ...بود

 .زدیم شیصدا "یخواهر" یکه گاه نکهیهم

 .کردیرا نثارش م نشیریش یلبخندها یگاه نکهیهم

 یکوچک یدوستانِ رنگارنگش، جا نِیدر ب نکهیهم ای و

 بود! یکاف کرد،یم یخال هیسا یبرا

 خواست؟یچه م نیجز ا مگر

 !خواست؟یمحبت، چه م یجرعها جز

 شد و بابا اردالن که به خانه بازگشت، کیکه تار هوا

 یچقدر دلش سوخت برا هیو سا دندیسفره را چ هردو

 !یخانگ یِغذاها دنِیچشمانِ پدرش، از د برقِ
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 یجعفر

 .امدیاما، بازهم خانه ن ترانه

 داشته باشد ها، یخاص تیفعال ایسرکار باشد  نکهیا نه

 !نه

 بود! نیهم شهیهم ترانه

 نبود! شانیزندگ یچکجایه در

 ...هایدر شاد نه

 در غمها... نه

 ...ازهایدر اوج ن ینه حت و

 آرام خانهشان خوردند و طِیمح انِیرا در م شامشان

 را جمع کردند. سفره

 لحظه، کیدر  رفت،یخواب باال م یکه برا هیسا

 سارا متوقفش کرد: یصدا

 د؟یخر میفردا بر -
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 یجعفر

 یرا به سو شیلبخندکمرنگش موافقت کرد و گامها با

 تند کرد. اتاقش

 داشت... دیام

 ...آمدندیکه م ییفردا و فرداها به

 د،یشا ایدوباره و  یطلوع یکه نقطه ییفرداها به

 دوباره بودند. یشروع

 بازارِ نهچندان انیهم، در م یخواهر، شانهبهشانه دو

 .زدندیقدم م خلوت

 یگاه یا و حته هخند یو خروش و صدا جوش

 و زدیگوششان زنگ م انیکودکان، در م یاه هیگر

 انیشکل ممکن، جر نیبه فعالتر یزندگ نجایا

 ...داشت

 در یو گاه زدیگرهخورده لبخند م یبه دستها یگاه
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 یجعفر

 ...دیدزدیصورتش را م ده،یدر یاه هنگا مقابلِ 

 سارا نکهیهمراهِ خواهرش بود، هم نکهیهم اما

 راحت بود. الشیخ آمد،یم شیپابهپا

 گذاشته نیبود را در ماش دهیکه خر یدیجد ولنیو

 نشیکرده و ماش یو امروز پدرشان دستودلباز بودند

 به دخترانش قرض داده بود. را

 که دست در دستِ یرا از پسرکِ بور و کوچک نگاهش

 گرفت و به سارا داد: آمدیاز روبهرو م مادرش

 خستهم. یلیخونه، خ میرفتیکاش م -

 ش رفتخواهرِ بزرگتر یِبه نقنقها یچشمغرها سارا

 بود: هتریپا یخواهرکِ آرامش، کم نیکاش ا و

 !یزنیچقدر نق م ه،یسا یمغزمو خورد -

 گفتهاند ینگاه گرفت و مثال بزرگتر و کوچکتر هیسا
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 یجعفر

 !ها

 نبود! اشیحال چیهم ه سارا

 چشمانِ سارا برق زد دند،یکه رس شاپیمقابلِ کاف به

 در سرش داشت؟! یکوچک، چه فکر طانِیش نیا و

 :دیبا شَک و تذبذب نگاهش کرد و پرس هیسا

 نجا؟یا میایب یچرا انقدر اصرار کرد -

 را تا انتها باز کرد و یشهایچشم گرداند و در ش سارا

 ماند تا خواهرِ بزرگترش وارد شود: منتظر

 .یبرو تو که جون به لبم کرد ه،یبرو تو سا -

 از چیرا به خود چسباند. ه اشیکوچک و شان فِیک

 نیو چه خوب که ا آمدیشلوغ خوشش نم یِطهایمح

 لش،یوسا یِدنج بود و طرحِ چوب یحساب شاپیکاف

 کرده بود. یجنگل یِاه هکلب هِیشب آنرا
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 یجعفر

 به دهیکه چسب یزیوارد شد و هردو، کنارِ م زین سارا

 شیرا به نما ابانیکه دستودلبازانه خ یشهایش

 .ستادندیبود، ا گذاشته

 به رهیکنارش، خ یشهینشست و با لبخند از ش هیسا

 مردم شد. عبورومرورِ

 انداخت و خواهرش یکنار یِصندل یِرا رو فشیک سارا

 به عذرِ شستنِ دستانش، تنها گذاشت. را

 از باتریز یزیچانه زد و چهچ رِیدست ز دخترک

 دنج و یشاپیکاف انِیدر م ی قهوه ِیبو دنِیچیپ

 ؟یچوب

 نِدیو د یقیموس یاز نوازشِ نوتها باتریز یزیچ چه

 شفاف؟! یشهایاز پشت ش ،یزندگ انِیجر

 در کنارش، تند سرش را یکس ستادنِیاحساسِ ا با
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 یجعفر

 کبارهینگاهش را باال برد، قلبش به  نکهیو هم چرخاند

 سُر خورد و چهرهاش رنگ نهاشیس یقفسه انِیم از

 !باخت

 بود؟! یچه تصادف گرید نیدهان قورت داد و ا آبِ

 خودش نبود که زانوانش، همچون فنر از جا در دستِ

 .دیشکلِ ممکن، از جا پر نیعتریو به سر رفتند

 لبش جا یِرو یکه ابرو باال داد و لبخندِ کمرنگ مرد

 کرد، دخترک خود را بهخاطرِ حرکتِ هولش خوش

 کرد. لعنت

 د،یمقابلش نشن یِاز دخترکِ موفرفر ییکه صدا مرد

 دست به کار شد: خود

 !یسالم، چه تصادفِ جالب -

 دخترک را کش داد و یلبها ج،یخشک و گ یلبخند
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 یجعفر

 نکند، فورا ادامه جشیگ نیاز ا شیآنکه ب یِبرا مرد

 :داد

 با دوستدخترش قرار داره، مثل نجایمن ا قِیرف -

 دوست دخترش، خواهر شماست... نکهیا

 دوستِ سارا، همان مِیابرو باال داد و نکند ابراه هیسا

 آکو باشد! قِیرف مِیابراه

 کرد،ینگاه م شیروبهرو یِو گُنگ به آکو جیگ هنوز

 مقابلش اشاره کرد و گفت: یِ مرد با چشم به صندل که

 !نم؟یبش تونمیم -

 ن؟یبهتر از ا یزیکرد و چه چ نیرا باال و پائ سرش

 !خواست؟یاز خدا چه م کور

 !نایچشمِ ب دو

 دوخت. زیمرد نشست و نگاهش را به م یِهم روبهرو او
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 یجعفر

 .آمدیبود و کاش سارا م معذب

 ریدر کجاها سِ اش،ییواه هنبود باز با سرب معلوم

 !کندیم

 حال جذابِ آکو، توجهش را نِیزمخت و در ع یصدا

 کرد: جلب

 !ارهیرفت سارا رو ب یاِب -

 تا خندهاش را دیکش شیلبها یِرو یدست سپس

 کند! کنترل

 حق هم داشت! خب

 مضحک یبه آنجا، کم یبود و رفتنِ اِب ییدستشو سارا

 :دیرسینظر م به

 !چوننیفکرکنم خواستن ما رو بپ یول -

 با کردیچشم باال برد و خدا به او رحم م دخترک
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 یجعفر

 مردِ مقابلش! تِیجذاب

 :دینگاهش، پرس دنِیو با دزد دیهم سائ یِرو لب

 سارا خواهرِ منه؟! نیدونستیشما م -

 تا نمیرو نشونم داد و گفت بش زیفقط م ینه، اِب -

 !ارهیبره سارا رو ب خودش

 یرچشمیپلک زد و ز نکهیو هم دیجو رلبیز یی"آها"

 و لبخندِ  رهینگاهِ خ دنِیمردِ مقابلش نگاه کرد، با د به

 نگاهش یو به تند ختیدوباره دلش فرو ر کمرنگش،

 کنارش دوخت. یشهیبه ش را

 کرد؟ینگاهش م نگونهیا چرا

 نگاه را نیدلِ دخترک، لَنگِ هم دانستینم مگر

 شود؟! وانهیتا پاک د زدیم

 خواباند و تضرع دلش را خفه کرد. چشم
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 یجعفر

 !کردینگاهش م دینبا

 احساساتش را کف دست بگذارد و مقابلِ خواستینم

 همه بگرداند. چشمِ

 بدهد. ینبود که دل به نگاه یدل کرد اما او آن دل

 ا چرخاند وسرش ر ،یشدنِ صندل دهیکش یِصدا با

 غرقِ در لبخندِ سارا، که شروع به یباچهره

 با آکو کرد، مواجه شد. یاحوالپرس

 بود، ستادهیا زیو بالبخند کنارِ م نهسپریکه س میابراه

 سرخم کرد و گرم، مشغولِ احوال ه،ینگاهِ سا دنِید با

 شد. یپرس

 .آمدیم یجوابش را داد و بهنظر، مردِ خوب دخترک

 از زین مینشست و ابراه یخال یِتنها صندل یرو سارا

 یبرداشت و کنارش جا یصندل کی ،یکنار زیم
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 یجعفر

 .گرفت

 یگریقرار گرفت و د زیم یرو میاز دستانِ ابراه یکی

 شد. دهیچیخواهرکش پ یدورِ شانه به

 یکس آمدیخوشش نم چیاخم درهم کرد و ه هیسا

 کوچکش را لمس کند! خواهرِ

 بود! یکه خواهرش خود راض کردیچه م اما

 سفارش گر،یکه آمد، آرام و گرفته، مانندِ سهنفرِ د تریو

 نگاه کرد. رونیداد و بازهم به ب قهوه

 خوشش ییاه همنظر نیبود که چقدر از چن گفته

 !د؟یآیم

 نگاهش را ریآکو، ارادهاش را گرفت و ناگز یصدا

 خود کشاند: بهسمتِ

 اصرار یمزاحم خلوتتون بشم، اِب خواستمیمن نم -
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 یجعفر

 .کرد

 را نثارِ مرد اشیدیخورش یِاز آن لبخندها یکی سارا

 و لب زد: کرد

 !ارهیگفتم شما رو هم ب میخودم به ابراه -

 !کرد؟یبا آکو رفتار م یمیگرم و صم نقدریسارا ا چرا

 او نداشت، ها؟! یکه درباره یبد فکرِ

 کرد و تند سرش را تکان داد. اخم

 نیوا بود، اما در اه هو سرب طانیهرچقدر هم که ش سارا

 !کردینم یادهرویز حد

 بود! میابراه قِیرف آکو

 بود! نطوریهم

 !کردینم یکار نیچن سارا

 حواسش نبود که چیداد و ه زیو نگاه به م دیکش یپوف
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 یجعفر

 گره کرده، یکج و دستان یبا لبخند کلیهیقو یمرد

 فر و دلبرش دوخته و در سوانیچشم به گ شیروبهرو

 .خنددیم اشیو چشمانِ عاص یبه کالفگ دل،

 دختر نیرا بازهم سارا بهدست گرفت و ا جمع

 بود! ریناپذ یخستگ

 مشکل کیتا هزار و  ریخلقت بگ شیدایموضوعِ پ از

 جز ییدر خانوادهشان وجود داشت، حرف زد و گو که

 نداشت! یگرید یزدن، سرگرم حرف

 که شدینم لیاما دل آمدیکه از آکو خوشش م هرچند

 آنان باخبر شود! یاز تمامِ اتفاقاِت زندگ او

 که در دادینم تیمسائل اهم نیبه ا چیاما، ه سارا

 لب زد: میسوال ابراه جواب

 دیعاشق سازشه، شا ره،یم ولنیکالس و هیآره سا -
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 یجعفر

 .دهیم حشیبه منم ترج یحت ینشه ول باورت

 و ادامه داد: دیخند

 ده،یم حشیبه کلِ خونواده ترج ،یچیمن که ه -

 یزیکه هرچ هیعیطب م،یکه ما دار یباخونوادها هرچند

 داده بشه! حیترج بهش

 اخم به سارا نگاه کرد. با

 !د؟یایکوتاه ب خواستینم

 چیهستند و ه یموضوعات خانوادگ نیا دیفهمینم

 دومردِ نه چندان آشنا ندارند؟! نیبه ا یدخل

 خجول و کمرنگ بر لب یلبخند م،ینگاه ابراه دنِید با

 .دیسارا کوب یرا به پا شیو پا راند

 د،یخواهرش را که د یِچشم گرداند و نگاهِ شاک سارا

 .شدیو کاش اصال الل م دیگز لب
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 یجعفر

 مسائل حساس است و بازهم نیا یرو هیسا دانستیم

 کار دستش داده بود. اشیپرحرف

 دو نِیردوبدلشده ب یاه هبه نگا توجهیاما، ب آکو

 قرار داد و بهسمتِ زیم یدستانش را از آرنج رو خواهر،

 خم شد: هیسا

 !؟یعالقه دار ولنیبه و یلیخ -

 .ختیدخترک برق زد و فلبش فرو ر چشمانِ

 مرد همکالم نیکه با ا کردیفکرش را نم یحت یروز

 کافه دنج نشسته کیدر  شیامروز اما، روبهرو شود،

 .بود

 نه، اما هرچه که بود، دیکه با یبه آن صورت هرچند

 بود! خوب

 :دیرا گز شیکج کرد و لبها سر
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 یجعفر

 دوست دارم. یلیآره خ -

 نبود؟! یخجالت یادیفرو برد و.... دخترک ز ینفس مرد

 یِنگاها، دستان گره کرده و لبها دنِیدزد نیا

 .دادیرا نشان نم نیاز ا ریغ یزیچ دهاش،یگز

 کارشم ده،یآموزش م ولنیمن و یِقایاز رف یکی -

 .کنمیم شیبهت معرف یخوبه، اگه بخوا یلیخ

 لحظه، کی یدخترک ستارهباران شد و برا چشمانِ

 آکو را مسخ کرد. نگاهِ 

 بود! یمعصوم و بغل چقدر

 یلکنندهیکشآمده، تکم یپرآب و لبها چشمان

 بودند و آکو که خدا نبود! شیاه هدلبرِ گون یِسرخ

 بکر و ییِبایز نهمهینبود که چشم ببندد مقابلِ ا خدا

 !ناب
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 یجعفر

 لب زد: هیسا نباریداد که ا رونیرا ب نفسش

 یخوشحال شدم، اوم...چطور یلی... خوبه، خیلیخ -

 !نم؟یآموزش بب ششونیبرم پ تونمیم

 هایراحت نیکه قلبِ دخترک را لرزانده بود، به ا یشوق

 .آمدینم بند

 یِ کینزد یعنی نیو ا دیدیدوستِ آکو آموزش م نزدِ

 به او! شتریب

 به آکو شتریب یِکیاو را از نزد ،یکه احساس هرچند

 .کردیم ینه

 افتاده انیبه غل شیکه در رگها ینیتوس یاکس اما

 حرفهابود! نیقَدَرتر از ا بود،

 دادنش لب رونینفسش را فرو برد و همزمان با ب مرد

 :زد
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 یجعفر

 خونهش! دیبر دیبا ده،یآموزش م یخصوص -

 چه جورش بود؟ گرید نیدخترک کُند نواخت و ا قلب

 !رفت؟یم بهیغر کی یخانه به

 مرد؟! کی آنهم

 را نکاریباال آمد و او ا شیگلو خِ یتا ب نیچرک یغدها

 !کردینم

 جرأتش را نداشت! اصال

 بهیمرد غر کی یکدام شجاعت پا در خانه با

 گذاشت؟یم

 !یگرید زِیهر چ ایکه بهخاطرِ آموزش بود  ولو

 چه؟! آوردیسرش م ییآن مرد بال اگر

 اصال خودِ آکو... ای

 !ها؟
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 یجعفر

 بود؟! ینانیاطم چه

 از آکو نداشت! یکه شناخت او

 انداخت. تمامِ نیمشت کرد و سرش را پائ دست

 بود! امدهیبه او ن یخوش ییکور شده و گو ذوقش

 کرد،یکه با دقت به حرکات دخترک نگاه م مرد

 بود؟ یعاد زیرا باال انداخت و همه چ شیابرو

 بود که چشمانشِ پر از شوق و یهمان دخترک نیا

 شده بود؟! ذوق

 بود. جالب

 بود! یجالب دخترکِ

 کسلکننده و گر،یپسرانِ د یبرا ش،یکه رفتارها رمیگ

 او اما، جالب بود. یبرا د،یرسیبهنظر م مسخره

 از شتریکه به قولِ پدربزرگش، پخته بود و ب ییاو یبرا
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 یجعفر

 !دیفهمیم سنش

 سارا عبوس و کسل، به د،یا را چه هکه قهو تریو

 داد. هیتک یصندل

 را هاشیسا یِاهویگرفته و چشمانِ پره یچهره

 نداشت! یو او که قصدِ بد خواستینم

 که در آن فرو ییرا از انزوا هیسا یکم خواستیم تنها

 بود، خارج کند! رفته

 رونیسختش ببود که او را الک  ییدنبال جادو به

 و چه اشکال داشت که اگر آن جادو، مراوده با بکشد

 !بود؟یمانندِ آکو م یمرد

 یکش داد و دستش را بر رو یرا تصنع شیلبها

 ا راه هقهو تریخواهرش فشرد که همان لحظه، و دست

 .دیدستشان چ یجلو
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 یجعفر

 بود که لب میابراه نباریباال آمد و ا هیسا یچشمها

 :گشود

 کارت دارم؟ رونیب یایلحظه م هی زمیسارا، عز -

 قهوه..... -

 بود: یجد لحنش

 .زمیکارم واجبه عز -

 یکمرنگ به رو یسر تکان داد و با زدنِ لبخند سارا

 شد. یراه میپشتِ سرِ ابراه ه،یو سا آکو

 خجالت شتریب هیآندو تنها مانده بودند، سا حال

 .دیکشیم

 معذب بود. شتریکه نه، ب خجالت

 نگاهش را یآکو، رشته یِبه فنجان داد که صدا نگاه

 کرد: پاره
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 یجعفر

 !؟یترسیاز مردها م -

 بود! نیسنگ یادیدهان قورت داد و نگاهِ مرد، ز آب

 :دیشن یبه سخت زیآنقدر آرام بود که خود ن شیصدا

 نه! -

 گرم یبود، اما برا نانیآکو، آرام بود، پُر از اطم لبخندِ

 دخترک؟! نیدلِ ا کردنِ

 نبود! یکاف نه

 حرف یوقت یچرا حت ،یدزدیپس چرا نگاهتو م -

 ؟یکنیبه چشام نگاه نم ،یزنیم

 نبود؟! یادهرویز

 دهیرا د گریکدی یکه بهطور رسم یبار نیاول یبرا

 نبود؟! یادهرویز بودند،

 آمد و رونیب نهاشیدخترک تکه تکه از س نفسِ
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 یجعفر

 درهم شد. چهرهاش

 .دیهم فهم آکو

 نبود! یکرده و او که مردِ هَوَل یادهرویکه ز دیفهم

 و آن نبود! نیا یِبه زندگ دنیکه اهل سرک کش او

 گرفته لب زد: یهم فشرد و سپس با لحن یرو لب

 یکردم! من آدم فضول یادهرویاگه ز دیببخش -

 ......کمیفقط شما  ستم،ین

 حوصله سر بَرَم؟! -

 سَر بَر؟ حوصله

 مبهم و ناشناخته بود! شتری! بنه

 دختر! یساکت شتریحوصله سر بر نه، ب -

 یطنتیبه سمت باال رفت و با ش شیلبها یگوشه

 اضافه کرد: کوچک،
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 یجعفر

 !یدزدیهمشم نگاهتو م -

 و لبخندش را خورد! دیلب گز دخترک

 مرد، پر از نیکه از لبخندِ ا کردیچشمانش را چه م اما

 و شوق شده بودند! شور

 و مردانه، یرنگ، آن صورت قلب یچشمانِ قهوها آن

 قلب دخترک را ،یضیب یو در آخر لبها دهیکش دماغ

 بود. لرزانده

 صورتش صاف کرد و کاش یرا رو شیموها

 از صورتش را یشتریبا حجمشان، قسمت ب توانستیم

 .بپوشاند

 دوخت و قهوهاش را مزهمزه کرد. نیبه پائ نگاه

 یو دزدک شدندیم طانیش یکه گاه یچشمان با

 نگاه به قهوه زدند،یم دیجذابِ آکو را د یچهره
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 یجعفر

 .دوخت

 گفتن داشت. یبرا یحرف کاش

 خودش را هم کالفه یسکوت، حت نهمهیا یگاه

 !کردیم

 رو دوست داره. تیآبج یاِب -

 باال برد: نگاه

 مدت کم؟ نیتو ا -

 داد و دستان هیتک زیم یرا رو شیآرنجها مرد

 دهانش گرفت: یرا جلو گرهکردهاش

 که با هم شهیم یچندماه ست،یکم ن نمیهمچ -

 برخاست دارن. نشست

 ابرو باال انداخت و حال سارا پنهانکار شده بود؟ هیسا

 آشنا شده! میکه گفته بود تازه با ابراه او
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 یجعفر

 داد و سر کج کرد: رونیرا ب نفسش

 !دمیمن تازه فهم -

 :دیاز قهوهاش را نوش یابرو باال داد و جرعها زین مرد

 !؟ینگرفت متوی! تصمدونمیرو نم ناشیا گهید -

 حبس شد. نهاشیپشت س ه،یسا یِنفسها

 شد، درمانده و ناتوان شد! یشد، عصب کالفه

 !داد؟یم یجواب منف دیبا

 سختش بود! خب

 د؟یفهمینم چرا

 .... دوره!رشیمس دیشا کمیمن... خب...  -

 گفت؟! چه

 و مکانش ریاز مس یدور است؟! آکو که حرف رشیمس

 بود! نزده
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 یجعفر

 مرد گِرد شد و دخترکِ هول کرده، که شمانچ

 که زده بود چکار کند، یپوشاندنِ تپق یبرا دانستینم

 به مرد یرچشمیو ز دیاز قهوهاش را نوش یقلوپ تند

 چشمان گرد شده و لبخند کِش دنِیکرد که با د نگاه

 پرتاب شد و به شیقهوه بهشدت در گلو آمدهاش،

 افتاد. سرفه

 هم شیهایکش آمد و دستپاچگ شتریمرد ب یلبها

 و خندهدار بود. بامزه

 نیخندهاش را مقابلِ ا توانستیو چرا نم دیخند

 شانیکه در هوا پر یفِر یِسرخشده و موها یچهره

 بودند، نگه دارد؟! شده

 گذاشت. زیم یدستش را رو کیداد و  هیتک یصندل به

 رقمه قصدِ کوتاه آمدن نداشت نگاه چیکه ه یلبخند با
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 یجعفر

 دوخت! زیم یرو یِچوب یمجسمه به

 نیکه تمام شد، نگاه به پائ شیاه هسرف دخترک

 و خدا لعنتش کند که بازهم مقابلِ آکو، تپق دوخت

 بود! زده

 او، بهتر و یِجلو رو کردیهرچقدر تالش م ییگو

 .دادیباخت م شتریبهنظر برسد، ب خانمتر

 به آکو نگاه کرد، لبخندِ  یچشم ریو ز دیگز لب

 وسط؟! نیا گفتیچه م اشیموذ

 شالش را شلتر کرد و چقدر گرمش بود! یحلقه یکم

 باال رفته یداد و با ابرو رونیب ینفسش را به تند آکو

 :گفت

 یراحت بگ یتونیدختر. م میکه ندار یاجبار -

 کنهیم خودیب یبرم. کس تونمینم ای خوامینم
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 یجعفر

 کنه! مجبورت

 به چالِنگاهِ آکو،  نباریلبخند به لب راند و ا دخترک

 چانهاش افتاد. زِیر

 برازندهاش ،یبامزه بود و حقا که لقبِ فنچِ عسل چقدر

 !بود

 !آمدیدخترک خوشش م نیاز ا مرد

 ا، نه!ه هعاشقان یاز آن خوشآمدنها نه

 تش،یبودنش، از نگاه پُر معصوم یکوچولو و خجالت از

 و صدالبته از رفتارِ مشیفِر و حج یموها از

 !شیایباحُجبوح

 یحت ایمانند خواهر  دیشا آمد،یدخترک خوشش م از

 دوست! کی

 بود و یدختر جاذبه داشت، دوستداشتن نیا
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 یجعفر

 .کردیتوجهش را جلب م ناخودآگاه،

 کنفسیقهوهاش را  یماندهیرا فوت کرد و باق نفسش

 .دیبلع

 با وجود یداشت و حت زیهمچنان نگاه به م هیسا

 اشیضیلبانِ افتاده و ب یکه بر رو یلبخند

 بود. اوردهیسرش را باال ن کرد،یم یفخرفروش

 وادارش کرد چشم شد،یم کیکه نزد ییگامها ییصدا

 .اوردیبردارد و سرش را باال ب زیم از

 از هر تریکه حال، واقع ییبا لبخندها ،یو اِب سارا

 گرفتند. یجا شانیهایصندل یبود، رو یزمان

 بود که بازهم سرِ بحث را باز کرد و جمع را یاِب نیا و

 سکوتش نجات داد. از

 گرداند و از حق که نشانینگاهش را ب هیسا
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 یجعفر

 امروز خوش گذشته بود! گذشت،ینم

 بعد از مدتها، خوش گذشته بود! دیشا

 یبهخاطرِ حضور آکو توانستیخوش گذشتن، م نیا

 جمع دوستانه! نیحضور در ا یحت ایباشد  شیروبهرو

 که بود اما، خوب بود! هرچه

 دنج شاپیآن کاف یدر گوشه ،یچوب زیپشت آن م در

 از آن چکدامیه دیپُر عبور، شا ابانیاز خ یچشمانداز با

 چه ر،یکه تقد کردندیفکرش را هم نم ینفر حت چهار

 !دهید شانیبرا ییخوابها

 حسرتِ  ،یکه زمان کردندیفکرش را هم نم یحت دیشا

 ادشیلبخند،  کیگاها، با  یروزها را بخورند و حت نیا

 ...کنند

 عادت داشت... یریبه غافلگ ر،یاما دستِ تقد و
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 یجعفر

 بگذارد و ککش هم قتیرا در مض یداشت آدم عادت

 !نَگزد

 رو به غروب رفت و دل کندن از مرد مقابلش آفتاب

 سخت بود. چقدر

 بود؟! مسخره

 که تنها چند ساعت یمرد یهم مسخره بود برا دیشا

 یولو احساس شد،یاو وقت گذرانده بود، دلتنگ م با

 هیقض نینسبت به آکو در قلبش داشت، در ا که

 نبود! ریتاثیب چندان

 بود، یخداحافظ نیسادهتر دیشا شان،یخداحافظ

 ساده، یتنها لبخند ،یخاص یاشاره اینگاه  بدون

 بود! شانیلبها نتبخشیز

 یچراغان ابانیداد و چشم از خ رونینفس ب دخترک
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 یجعفر

 .گرفت

 توانستیم یبود و چه کس یعاشقِ رانندگ سارا

 !ند؟یشود که پشت رل ننش فشیحر

 خودشان دور شدند و کاش بازهم نیبا ماش پسرها،

 !دشانیدیم

 خبر نداشت، اما کاش هیسارا از احساسِ سا گرچه

 !کردیکارها م نیاز ا بازهم

 که شدیم یعنیو  کردیدو را باهم روبهرو م نیا بازهم

 بلرزد؟! شیآکو برا دل

 نداشت! چیاو که ه یو ول دیبرچ لب

 مرد را جلب کند. کینداشت که توجه  چیه

 مانندِ آکو... یهم مرد آن

 به سازِ او هم ییجا کیدر  ایداد و دن رونیب نفس
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 یجعفر

 نه؟! د؛یرقصیم

 نه؟! د؛یدیرا م ایدن نیا یِهایخوش

 ذوقشان یخاموش، تو یِچراغها دند،یخانه که رس به

 از شتریکه گذراندهبودند، ب یلحظات یِو اما خوش زد

 حرفها بود! نیا

 دخترها بودند که نیا شهیداخل شدند و هم باهم

 ...کردندیخانه را روشن م نیا چراغِ

 نگاه ییِالمپ را، بلکه روشنا ییکه نه روشنا یخانها

 مادر را کم داشت! کی

 وجودِ ترانه را کم یشوفاژها را، بلکه گرما یگرما نه

 ...داشت

 یدخترها، مگر چقدر جان داشتند برا نیداشت و ا کم

 مادرشان... یِکمبودها جبرانِ
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 یجعفر

 دهیصورتش را هم ند یبود، حت یکه چندوقت یمادر

 ...بودند

 شده بود... رحمیب بیروزها ترانه، عج نیا و

******* 

 و از دیکش سشیخ یموها یِنمدار را رو یحوله آکو

 آمد. رونیب حمام

 سشیکه به تن خ یخنک و مطبوعِ بهار یهوا

 .کردیروحش را زنده م خورد،یم

 را تا انتها باز کرد و از داخل اتاقِ  مهبازین یپنجره

 .دیسرک کش منیبه نش کوچک،

 یکاناپه لم داده بود و با لبخند یدراز به دراز رو یاِب

 اشیگوش یتند تند انگشتانش را رو کشآمده،

 .لغزاندیم
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 یجعفر

 که ییداخل دستش را مچاله کرد و با لبها یحوله

 قشیباال کج شده بود، آن را در صورتِ رف بهسمت

 :دیکوب

 *اکش؟! یکنیم ریکجا سِ یهو -

 و نگاهش که به دیبا چشمان وق شده، از جا پر یاِب

 مبل نشست یشل و وِلِ آکو افتاد، چهار زانو رو شِ ین

 تشر زد: و

 ؟یمونیم وونی. چرا مثل حختیق*مساق پشمام ر -

 که به دورِ یزد و با همان حولها یشخندین مرد

 بسته بود، بهسمتِ آشپزخانه رفت: کمرش

 ! تف؟یزنیرو م یمخِ کدوم ننهخر یباز دار وزیپ* -

 !دنیپا م شرفیب یکه به تو قشونیصل تو

 گذاشت و مثال یو پُر از چرب فیگاز کث یرا رو یکتر
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 یجعفر

 دم کند؟! ییچا خواستیم

 نداشتند و یزکاریتم یحوصله چیمردِ شلخته، ه دو

 .شدیگم م ینقل یخانه نیبا بارش، در ا شتر

 و کردیم زیخانه را تم نیمادرش که هربار ا ادی با

 بود یلبخند زد و چندوقت زد،یبه جانش غر م رلبیز

 از خانوادهاش نگرفته بود؟ یسراغ که

 را یحساب یدعوا کی هیپ دیبود و با معرفتیکه ب حقا

 !دیمالیتن م به

 از آن طرف داد زد: یاِب

 یاه هند* نیخودم فاب دارم، ا ،یببند گاله رو حاج -

 !کار؟یچ خوامیرو م یمفت

 بدهد، شیو شِر و ورها یبه اِب یآنکه پاسخ بدون

 نیرا باال و پائ نشیرا چنگ زد و مخاطب اشیگوش
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 یجعفر

 .کرد

 سبز را کونآی افتاد،¹ "دالگه"که به نامِ  چشمش

 داد. یرا کنار گوشش جا یکرد و گوش لمس

___________ 

 : مادردالگه¹

 صدا را نیو چقدر ا دیچیدر گوشش پ یگرم یصدا

 شیداشت، چقدر آرامشبخشِ روزها و شبها دوست

 :بود

 آکو؟¹الو، روله -

 لب یرا کش داد و با فروتن اشیضیب یلبها لبخند

 :زد

 ؟یسالم دالگه خوب -

 مادرش را احساس کرد: لبخند

 بهترم. شنومیخوبم خداروشکر، صدات رو که م -
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 یجعفر

 بابا خوبه؟ پسرا کجان؟ -

 که ییداد، گو رونینفسش را پُر صدا ب مادرش

 :کردیم ینیسنگ نهاشیس یرو م،یعظ یحجم

 و بُن آبرو خیب دوتا از نیهمه خوبن، خدارو شکر! ا -

 آدم خوانیم یکِ  ستیمن نذاشتن، معلوم ن یبرا

 .بشن

 بود، نیریکش آمد و چقدر ش شتریآکو ب یلبها

 خانوادهاش: یِهایو گلگ اه هدغدغ

 شتریدر من، هر چقدر شما بانقدر حرص نخور ما -

 بفرستشون یچند روز هی. کننیاونا بدتر م دیبد ریگ

 .نینفس راحت بکش هیمن تا همتون  شیپ

 قلب نا یبرا یسمفون نیمادرش بهتر دنیخند یصدا

 بود: آرامش
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 یجعفر

 نفسم شن،یازم دور م قهیکه روله، دو دق یدونینم -

 .ادیبند ب خوادیم

 بود. نیداد و مادرش هم رونیرا ب نفسش

 کیاما تحمل  کردیم یاز دست پسرها گلگ دائم

 را هم نداشت. شانیدور لحظه

 که یناب یشمهاینرم بود، از جنس همان ابر لبخندش

 .دادیم نوازش

 دعواشون ایمادر من،  یخودت پرووشون کرد -

 !یحد وسط ندار ،یریقربون صدقشون م ای یکنیم

 کنم پسرم؟ کارشونیاز بس شرن! چ -

 :دیخند دوباره

 چند روز بمونن تهران، حال و نجا،یبفرستشون ا -

 .شهیعوض م هواشون
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 یجعفر

 کرد، قلبش آرام گرفت. دیتائ یتیکه با نارضا مادرش

 را آورده بود، اما از حق شانیو آزارها تیبهانه اذ گرچه

 طانیآن دو پسرکِ شروش یدلش برا گذشت،ینم که

 شده بود. تنگ

 سرشان یخانه را رو آمدند،یکه هروقت م ییهمانها

 .کردندیم یو همه را عاص گذاشتندیم

 داد، یکه بلند شد، سرش را تکان یقل قل کتر یصدا

 را دم کرد. ییچا و

______________ 

 : فرزند، بچه.روله¹

 دستانش را پشت سرش لم داد و یکنار اِب یکرخت با

 کرد. گره

 را در رپادشیآ نبار،یکه ا یرا برگرداند و به اِب نگاهش

 داد. کرد،یصحبت م یریچپانده بود و تصو گوشش
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 یجعفر

 به یلبش نقش بست و سقلمها یرو یموذ یلبخند

 .دیکوب قشیرف یپهلو

 زد و با یشخندین د،یچیکه به سمتش پ یاِب سرِ

 چشم به تلفن داخل دستانش اشاره کرد: یگوشه

 اره؟ی -

 :دیکش شیداخل موها یشل شد و دست یاِب شِ ین

 !ارهی -

 یخم شد و شُکالت زیم یو رو دیخند صدایب آکو

 دهد، ناخودآگاه، هیصاف شد تا تک نکهیهم برداشت،

 ریتصو یدر کار باشد، چشمش رو یآنکه عمد بدونِ

 ثابت ماند. یاِب یگوش

 بزند ها، نه! دیآنکه سارا را د نه

 یکه رو شان،یبلند و پر ییسرِ سارا، حجمِ موها پشت
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 یجعفر

 ولو شده بود، توجهش را جلب کرد. تخت

 ینگاهش اما رو نداخت،یهم به سارا ن یمنگاهین یحت

 موها ماند. آن

 فر و بلند، همان دخترک یموجود کوچک، با موها آن

 !بود؟

 بود اسمش....؟ چه

 !ه؟یسا

 م،یکش آمد و ناگهان آرنج ابراه شیلبها یگوشه

 در شکمش فرو رفت. بهشدت

 نگاهش کرد: یسرش را برگرداند و شاک تند

 ؟یرم کرد وون؟یچته ح -

 :دیهم سائ یدندان رو یاِب

 !؟یکنینگاه م یبه چ -
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 یجعفر

 کرد. اخم

 !زدهیم دیفکر کرده باشد که او سارا را د یاِب نکند

 !هاه

 یشده بود که دخترِ موردعالقه شرفیآنقدر ب یعنی

 بزند؟ دیرا د قشیرف

 گرفت. حرصش

 یِکه بر رو ،یاِب یِبلند کرد و محکم به پا پا

 .دیدراز شده بود، کوب یزجلومبلیم

 سر خورد و کج شد. یاِب یپاها

 :دیزد و با حرص کلماتش را جو پوزخند

 ارانگ یکنینگاه م یبه چ گهیم نیببند فقط، همچ -

 و به دوستدخترش چشم دارم! ناموسمیب من

 گِرد شد و فورا تماس را قطع کرد. یاِب چشمان
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 یجعفر

 باال رفته لب زد: یو با ابرو دیکوب زیم یرا رو یگوش

 خب ،یشیم یگفتم، چرا انقدر عصب منظوریب -

 !یکردینگاه م مویگوش یداشت

 حق داشت! یرا فوت کرد و اِب نفسش

 .کردیفکر را م نیهم بود، هم یگرید هرکسِ

 نگاه کرد و گفت: قشیچشم به رف یگوشه از

 بود، خواهرش بود؟ دهیکه پشت سرش خواب یاون -

 شل شد: ششیباال رفت و ن یبا تان یاِب یابرو

 آره داداش، چطور؟ -

 که دخترک را نگاه نکرده بود، ها؟ یو اِب دیدزد نگاه

 مردانهاش رتِیبودند و خب غ بایز یادیز شیموها آخر

 افتاده بود. انیغل به

 نکهیبود و ا اشیحال رتیغ یقول پدرش، جرعها به
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 یجعفر

 نگاه کند، آزارش یبخواهد چپ به آن فنچِ عسل یکس

 .دادیم

 و حرف دلش را به زبان آورد: دیهم کش یرو لب

 اون دختر خوابه و بدون یوقت ستین یجونمرد یاِب -

 خودش خبر داشته باشه، تو تماس شما دوتا نکهیا

 !باشه

 یرو یرا باال انداخت و زبان شیابرو یتا طنتیبا ش یاِب

 :دیکش لبش

 منکه اونو نگاه ؟یداداشِ من، حساس شد هیچ -

 .کنمینم

 قبل از آنکه دیرفت و نگاه گرفت. با یغرها چشم

 به سراغ دیترکیم یاِب یِهاییاز دستِ گزافهگو سرش

 .رفتیم اشییچا
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 یجعفر

 رد،کیکج م وانیرا به داخل ل یهمان حال که قور در

 :دیپرس

 برقنورد نشد؟ ارویاز  یخبر -

 بارش، یهمچون دو ابر پُر از بار و آماده ،یاِب ابروان

 :دندیرا در آغوش کش گریکدی

 !ستنین یدرست ینه؟ اونا آدما ای یکنیول م -

 سرخوشش، از چه حرف قیرف نیزد و ا پوزخند

 درست و غلط؟ زد؟یم

 !هاه

 کاربرد داشت، که ییهدارهایآن ما یو غلط برا درست

 انِیبودند، نه او که در م یدر پول و خوشبخت غرقِ

 !زدیو درشتش دست و پا م زیر مشکالت

 !کردیم یفکر دیداد و با رونیب نفس
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 یجعفر

 که شرکت در آن مسابقات و بردنِ پول مورد هرچند

 نبود، اما بهتر از ریامکان پذ هایزود نیبه ا نظرش،

 دست گذاشتن بود! یرو دست

 چهکنم چهکنم یاز نشستن و گرفتنِ کاسه بهتر

 بود. بهدست

 چسباند و چشم برهم شیرا به لبها اشییچا وانِیل

 .فشرد

 افتاده بود، مدام در شیکه برا ییو اتفاقها میشم فکرِ

 .شدیم نیباال و پائ ذهنش

 یرا برهم زد و او تا کِ شیالهایفکروخ ،یاِب یصدا

 از فکرِ آن روزها فرار کند؟! توانستیم

 شده اشیکابوسِ زندگ نیکه حال، بزرگتر ییروزها

 ...بودند
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 یجعفر

 هم تو فکر اون گهید ،یبه من بده حاج میچائ هی -

 نرو، ارزششو نداره. اروی

 از یکج کرد و همزمان با خوردن جرعها یلب

 گفت: اش،ییچا

 حال ندارم. ز،یخودت بر -

 نیکاناپه پائ یکج کرد و با آخ و اوخ، از رو یلب زین یاِب

 رفت. یو به سراغ کتر دیپر

 یکه رو یایرا که گرفت، از چرب یکتر یرهیدستگ

 به آکو ینگاه مینشست چهره درهم کرد. ن انگشتانش

 و دستش را نشان داد: انداخت

 برم تو خوامیبه موال، م مینوبرش گهیما د یحاج -

 شرکت کنم بلکه درمون شم، هایوسواس برنامه

 !کنهیم تمیداره اذ یزیتم نهمهیا المصب
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 یجعفر

 اشاره کرد: رآبیزد و با ابرو به ش شخندین آکو

 گردونتشیو چشم ما مبشورش بابا، دوساعته جل -

 !هیچ انگار

 بهعنوان یگرفت و سر رآبیش ریدستش را ز یاِب

 تکان داد. تاسف

 ،یو شلختگ یفیکث نهمهیخاله وارش، با ا بهقول

 .گرفتندیهزار جور مرض م آخرش

****** 

 را خواند: امکیپ گریداد و بارِ د رونیاسترس نفس ب با

 یول ،یاز دستم فرار کرد یادیچموش، ز یِکوچولو "

 "نه! گهید ندفعهیا

 گرفته بود. هاشیگر

 پناه ببرد! یچکار کند، به چهکس دانستینم
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 یجعفر

 فقط مانده بود خودش و ،یتوفان زندگ انِیم در

 !خودش

 که داشت که آنهم یجرعه جان نیمانده بود هم فقط

 بود. امیپ نیهم بندِ

 چه؟ آمدیبه سراغش م اگر

 !کرد؟یدوباره گرفتارش م اگر

 نهمهیا یزد و کِ شتریچشمانش ن ین یبه ن اشک

 !کرد؟یم شیرها استرس

 بگذارد و نیراحت، سر بر زم الیبا خ توانستیم یکِ

 !رد؟یبم شهیهم یبرا

 کرد. نیاتاقش را باال و پائ یبه کمر زد و عصب دست

 .دیو لب گز دیچک نیدرشتِ اشکش پائ یِقطرها

 آنقدر با خانوادهاش راحت بود که مشکلش را در کاش
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 یجعفر

 بگذارد. انیم

 بزند، که از یآنقدر جرات داشت که حرف کاش

 !دیبگو شیدردها

 هم که شده، فارغ از کباری یبرا خواستیم دلش

 ...نندیبنش شیحرفها و درد و دلها یِپا تعصبشان،

 نداشت، اما مشکلِ او هم یبستها یآنکه خانواده با

 نبود! راحت

 یدلگرم یاعتماد و کم یذرها ت،یمیصم یجرعها

 !خواستیم

 بود تا حرف بزند... یکاف نهایهم

 دایکه پ یزیاو، تنها چ یاما، در خانواده افسوس

 بود... هایو دلگرم تهایمیصم نیهم شد،ینم

 سکوت، نیهم خانهشان غرقِ در سکوت بود و هم باز
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 یجعفر

 فکر کند. یتا کم کردیم کمکش

 برسد. یکند و به راه چارها نیذهنش را باال و پائ یکم

 .زدیحرف م یبا کس دیبا

 و دُم نبود! شاخیآن غولِ ب فِیحر ییبه تنها خود

 زین گرانیفکرِ کمک گرفتن از د یکه حت هرچند

 نداشت. یاما چارها داد،یم آزارش

 بار، فکر کمک خواستن از آکو را از نیهزارم یبرا

 از او کمک یکرد و با چه صنم رونیب ذهنش

 !خواست؟یم

 یهایرا خواند و اشک از عسل امکیپ گرید بار

 شُره کرد. شتریو ب شتریب معصومش

 چه؟! گرفت،یناشناس تماس م یبا آن شماره اگر

 را نداشت خب! جراتش
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 یجعفر

 هم عذابآور بود. یآن لعنت یصدا دنِیشن یحت

 رو صفحه نقش یگرید امکیفکرها بود که پ نیهم در

 و بند دلش پاره شد. بست

 یبزرگ شد ؟یننهت هنوز همونه،خودت چ "

 "دمت؟یچندوقته ند یدونیم کوچولوم؟

 ییعق زد و فورا خود را به روشو امک،یخواندن پ با

 .رساند

 !ترانه

 ....یلعنت یترانه

 حالش از همهشان بهم شهیاز هم شتریزد و ب عق

 .خورد

 کرد. هیگر نباریا

 شیدلِ خدا هم ر ییبلند، آنقدر بلند که گو یصدا با
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 یجعفر

 .شد

 چنگ شد و با درد آرام آرام ییروشو یرو دستانش

 کف حمام نشست. یرو

 همهشان را لعنت کند. خدا

 زد،یوجودش را بهم بند م یپارهشده یاه هتک دیبا

 باشد... یقربان خواستینم گرید نباریا

 بره بودن خسته شده بود. از

 نیآنکه فکرِ آن کابوسها، مدام در ذهنش باال و پائ از

 خسته شده بود. خت،یریو وجودش را بهم م شدیم

 کرد: هیلرزان با خود واگو ییلبها با

 بسه ن،یتکِش ... هزار بار منوگهیخستهم.... خستهم د -

 .شرفایب گهی... بسه دگهید

 از حجم ش،یاه هدستانش صورتش را پوشاند و شان با
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 یجعفر

 .دیلرز ش،یو بغضِ گلو اشک

 آن روزها را لعنت یِکرد و آنقدر باعث و بان هیگر آنقدر

 خشک شد و چشمانش آنقدر شیکه اشکها کرد

 جلو توانستینم گرید یو ورمکرده شد که حت نیسنگ

 .ندیرا درست بب شیرو

 و دیخانه، تند از جا پر یبسته شدنِ درِ ورود یصدا با

 حمام، جمع کرد. یکهایسرام یکرختش را از رو تنِ

 دانستیبه دست و صورتش زد و خود هم خوب م یآب

 آثار آن همه اشک را از تواندینم زیچچیه که

 .دیبزُدا چشمانش

 غمِ  کرد،یاشک چشمانش را کتمان م رمیگ اصال

 کرد؟یرا چه م درونشان

 حواسش بود سر و رفت،یم رونیحمامِ اتاقش که ب از
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 یجعفر

 نکند. جادیا ییصدا

 شکل نیسارا با ا ایکه اگر بابا اردالن  دانستیم خوب

 .دادیم یحساب حِیتوض کی دیبا دندش،یدیم لیشما و

 سرش یتخت انداخت و لحاف را رو یخود را رو آرام

 .دیکش

 !د؟یخوابیم

 !نه

 حیتا مجبور به توض زد،یخود را به خواب م تنها

 و اندوه چشمانش نباشد... یقرمز یدرباره

 ز،یدآمیتهد یامکهایگذشته بود و پ یروز دو

 و جان و روحش را به دندیرسیبه دستش م همچنان

 .آوردندیدرم لرزه

 از ترس بود. پر



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 از استرس... پر

 شتریو اشک دائم به چشمانش ن دیلرزیم تنش

 ...زدیم

 دیتهد نیطرف و ا کیدو روز  نیا یتَنِشها یهمه

 طرف! کی زین یآخر

 صفحه گریدواند و بار د شهیر شیدر گلو شتریب بغض

 باز کرد. را

 و کلِ  دهیبه دستش رس یکه به تازگ یعکس همان

 بود! ختهیرا بهم ر فکرش

 !د؟یدیبابا اردالن آن را م اگر

 تخت یرو یفشرد و عاص یشانیفکر دست به پ نیا از

 ...نشست

 دوباره و شیعکس را خواند و نفسها نیپائ امیپ
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 یجعفر

 تند شد: دوباره

 عکس برسه دست باباجونت، نیکوچولوم، فکرکن ا "

 "!چارهیبشه ب یچه حال یوا یوا

 :اشیبعد امیپ و

 که یشاپیبه اون کاف یایبهتره با زبون خوش ب "

 نداشته باشم، اما اگه دختر تیکار دمیقول م گم،یم

 ".ینیبیبد م ،یش یبد

 !کرد؟یچه م ایخدا

 کرد؟یبه آن دغلکار اعتماد م دیبا

 و آن عکس به دست دادیاگر به حرفش گوش نم اما

 چه؟! دیرسیاردالن م بابا

 شد؟ینه.... اگر پخش م ای

 !ی... وایوا
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 یجعفر

 ...ختیریمغزش را بهم م شتریفکرها ب نیا

 دو روز، اشک به نیو مانندِ کلِ ا دیترک بغضش

 دواند. شهیر چشمانش

 !داد؟یکدام گناهِ نکرده را م تاوانِ

 وجود لرزش تنش، با وجود قلب پر تپش و ترس با

 حرکت بهسمت کمد رفت و کیدر  چشمانش،

 به تن زد. ییمانتو

 دوانده بود شهیاضطراب و استرس به جانش ر آنقدر

 هم به ذهنش خطور نکرد، شکردنیفکرِ آرا یحت که

 که طبق معمول ییو موها روحیب یچهره باهمان

 زد. رونیصورتش را پوشانده بودند، از خانه ب نصف

 ....یحت ای یابانگردیخ دیمشخص نبود، شا مقصدش

 !یلعنت یکافه آن
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 یجعفر

 تند کرد و رفت و رفت... گام

 برود... شهیهم یبرا شدیم کاش

 آدمها نباشد... نیاز ا یکه نشان ییجا به

 که انگار بدجور عادت کرده بودند، خونش را ییآدمها

 و ککشان هم نگزد. بمکند

 بدجور آمد،یمنافعشان وسط م یکه تا پا ییآدمها

 و بدتر از هزاران گرگ، بردندیم ادیخود را از  تیآدم

 .دندیدریم

 یجلو شاپیآن کاف یِکه به خود آمد، درِ مشک یوقت

 .کردیم یفخرفروش چشمانش

 .دیدهان قورت داد و قلبش لرز آب

 ب،یعج شاپِیکاف نیکوچه و از ا نیاز ا ابان،یخ نیا از

 !دیترسیم
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 یجعفر

 بود نه؟ بیعج

 نیو منفورتر نیتریدوستداشتن انِیکوچه م کی تنها

 فاصله بود! اش،یزندگ مکانِ

 ،یبعد یمنفور و در کوچه شاپیکوچه، کاف نیا در

 !اشیدوست داشتن باشگاهوآموزشگاهِ 

 خود مهابایکه ب یسستش را تند کرد و با قلب یقدمها

 و کینزد د،یکوبیم نهاشیس یبه زندانِ قفسه را

 شد. کترینزد

 دراز کرد و لرزش دستانش، رهیبهسمت دستگ دست

 .دادیاضطرابش را نشان م اوج

 آمد. رونیب نهاشیرا باز کرد و نفس، از پشتِ س در

 شاپ،یخاطر چشم فشرد و چقدر خوب که کاف آسوده

 رنگارنگ بود. یِهایاز مشتر پُر
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 یجعفر

 فرستاد: یامکیرا درآورد و پ اشیگوش

 "من تو کافهام. "

 کنارِ در نشست و او سخت از تنها بودن یصندل یرو

 .دیترسیآن موجود منفور م با

 با او روبهرو شود؟ خواستیکدام جرات م با

 ت؟یکدام امن با

 شتریسرکشش ب یانداخت و موها نیرا پائ سرش

 را پوشاند. صورتش

 .دیجویمتناقض، مغزش را م یفکرها

 .دیترسیم

 نداشت. یو چارها دیترسیم

 را انتخاب یکیبد و بدتر،  نِیب دیو با دیترسیم

 .کردیم
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 یجعفر

 که بلند شد، صفحه را باز کرد: امکشیپ یصدا

 "کوچولوم. گهیروز د هیقرارمون باشه  ام،یب تونمینم "

 آسوده ای ستیلبخندش از خوشحال دانستینم

 !یخاطر

 فشرد و از ته دل خدا را شکر کرد. چشم

 بر سرِ ییممکن است چه بال "او" دنِید دانستینم

 !اوردیو روانش ب روح

 واریبا در و د شاپیسرعت از آن کاف نیشتریب با

 داد. رونیزد و نفسش را آسوده ب رونیب رنگ،یمشک

 خفه بود و چقدر خوب که از آن مهلکه شیفضا چقدر

 بود! ختهیگر

 شده تریخلوت، طوالن یکوچه ییتند کرد و گو قدم

 !بود
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 یجعفر

 یکیبود، اما از تار ییو هرچند که عاشق تنها دیگز لب

 بیعج شدند،یوهمناک م یبیکه ترک ،یخلوت و

 .دیترسیم

 طول کوچه، هزاران ییکه او عجله داشت، گو حال

 شده بود. برابر

 به کوچه یو اندک ریدلگ ییو توکِ چراغها، روشنا تک

 را راحتتر و الشیخ یکم ن،یهم دیبودند و شا داده

 ...کردیرا کمتر م ترسش

 بشیرا به داخل ج اشیداد و گوش رونیب ینفس

 .سُراند

 شیچراغها ینورباال د،یچیکه داخل کوچه پ ینیماش

 در چشم دخترک انداخت و او در دل، به را

 غر زد. اشیفرهنگیب
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 یجعفر

 داد تا تابش هیتک اشیشانیانگشتانش را به پ یِدرازا

 نور، کمتر چشمانش را آزار دهد. میمستق

 صورتش برداشته یاز رو میتند کرد که نورِ مستق گام

 لحظه، با کیلبخند زد و سر باال آورد که در  شد،

 و رنگ از چهرهاش رخت ختیقلبش ر د،یکه د یزیچ

 .بست

 نقشه کی نهایا یآمد و همه نیپائ نیاز ماش مردک

 !بود

 را با دخترک نکاریسست شد و او که ا شیپاها

 نه؟ کرد،ینم

 یدر پسِ پا ش،یپا کی نکهیداد و همدهان قورت  آبِ

 قرار گرفت و آماده فرار شد، انگشتان بلند گرشید

 شد و چشمان ترسناکش دهیچیپ شیبه دور بازو مرد،
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 یجعفر

 !گشاد

 دخترک دست خودش نبود. یعصب ِ  یحالتها

 احساس انزجار و تنفرش. یحت

 از گرفتیدستش را تکان داد و عوقش م کیستریه

 انگشتان... نیا

 زد و با آن یشخندیکه مرد ن دیرا عقب کش تنش

 زمخت کنار گوشش پچ زد: یبم و کم یصدا

 کجا دخترک رامِمن؟ -

 افتاد. نیسُر خورد و پائ قلبش

 منفورش. یزد از صدا عق

 عقب شتریرا تند تند تکان داد و خود را ب سرش

 :دیکش

 و...... ول... م...... کُن.. -
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 یجعفر

 شد: یطانیمرد ش یچهره

 کنم عروسکم. دایکه فقط تو رو پ من اومدم -

 خود را تکان داد که مرد کیستریو ه دیلرز چانهاش

 شیاه هپنج ریرا اس شیگشاد کرد و هردو بازو چشم

 :کرد

 تکون نخور... من یتکون نخور کوچولو، تو دستا -

 خوب نبود. حالش

 نبود. خوب

 .دیلرزیگشاد شده بود و چانهاش م چشمانش

 .دیلرزیم کیستریکلِ جانش ه چ،یکه ه چانه

 تکان تکان خورد. شیلبها

 .دیکش نیدستش را بهسمت ماش مرد

 چشمانش تکرار شدند... شِیجلو جلو، پ ا،ه هصحن
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 یجعفر

 برود. خواستینم چکجایبرود، ه خواستینم

 .دیزد و دستش را عقب کش غیزد، ج غیج

 :دیصورتش غر یرا چنگ زد و جلو شیموها مرد

 خفه شو هرزه. -

 .رفتیزد و نم غیج

 ...رفتیقسم که نم بهخدا

 ...رفتینم گرفتیاگر جانش را هم م یحت

 چیداشتند و نه ه تیلحظه، نه آن عکسها اهم نیا در

 ...گرید زیچ

 که یآدم نیفرارش، فرارش از دستِ منفورتر تنها

 داشت! تیبود، اهم دهید تاکنون

 چراغ برق یِفلز ریزد و دستش را بندِ ت غیزد، ج زور

 :دیرا کش گرشی. مرد با خشونت دست ددکر
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 یجعفر

 .کنمیم هتیتنب ارم،یآشغال، پدرتو درم فتیراه ب -

 نزن، آروم! غیج س،یه سیه

 کرده بود، انیدر م یکیرا  شیکه نفسشها یبغض با

 :دیجو دهیبر دهیبر

 .امی....ن...مامیو...لم کن....نم -

 آتشِ ترسش. یِبود بر رو ینیبنز ییمرد، گو شخندِین

 زد. مشت غیزانوانش خم شد و با تمام توانش ج یرو

 کرد: هیو واگو دیقدرتمند مرد کوب یرا به پاها آزادش

 ... رو... خدا کمک...کمک.... کمک... تو -

 ییموتور، گو کیگاز بلند  یلحظه با صدا کی در

 شد. دهیتازه در کالبدش دم یروح

 کمک؟

 کمکش آمده بود؟ یبرا یکس یعنی
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 یجعفر

 کرده بود؟ داینجات پ ن،طایش نیدستِ ا از

 .دیخند هیشد و با گر ریاز چشمانش سراز اشک

 ش،یگاز موتور هول شده بود، با تشو یِکه از صدا مرد

 به اطراف انداخت و پشت سر دخترک قرار ینگاه مین

 دستش را به کی. تند او را به خود چسباند و گرفت

 را بند کمر دخترک کرد. گرشیدهانش و دست د دور

 نیا یدخترک رام، پا ییزد تا بلندش کند و گو زور

 .شدیم یاغی آمد،یکه وسط م اشیع

 زد. غیرا تکان تکان داد و خفه ج خود

 مرد، یتند با فحشها و زور زدنها ییگامها یصدا

 ادغام شد. درهم

 کشاندش... نیبه سمت ماش یمنفور، گام مردکِ

 پر از استرس اه هیحبس... قلبها پر تپش و ثان نفسها
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 یجعفر

 بود. شده

 شد و مرد که کتریو نزد کیتند گامها نزد یصدا

 داد و یکیفحش رک د،یرا قمر در عقرب د اوضاع

 سرعت، پشت فرمان نیشتریرا رها کرد. با ب دخترک

 تکان داد. یدیو سرش را تهد دیپر

 تند به آمد،یکه تا االن به سمت او م یتند یِگامها

 ز آنکه به اوبلندِ مرد رفت و قبل ا یشاس نیماش سمتِ

 وهمآور یِدر خلوت نیگازِ بلندِ ماش یصدا برسد،

 :دیچیپ کوچه

 باش! یرمنشو یمنتظرِ پخش شدنِ اون عکسا -

 یپتک ییو بلند مردِ پشت فرمان، گو یدیتهد یصدا

 که در سرش فرود آمد. شد

 که به هوا رفت و ییکهایپس از آن دود الست و
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 یجعفر

 نیماش یِکه به پا یتند و بلندِ مرد ییگامها

 .دینرس بلند،یشاس

 که تحمل کرده بود، سست شده، یحجم استرس از

 مانده بود. ابانیخ یگوشه

 که نجاتش داده یمرد پوشیتنومند و مشک کلیه

 ...ختیو قلبش ر دیچیبه سمتش پ بود

 کلمه مُرد... یِواقع یبه معنا نباریا

 برد و چرا؟! ادیتپش را از  قلبش

 بودند؟ گردانیبخت و اقبال از او رو شهیهم چرا

 شره کردند و نگاه اخمآلود و منزجر شتریب شیاشکها

 ...زدیم شینفسها یشهیبه ر شهیت مرد،

 کرد؟یدربارهاش م یآکو چه فکر حال

 ...اشیآخرِ آن ع یجمله دنِیبا شن آنهم
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 یجعفر

 بود. دهیاخمآلود و عبوس ند نیآکو را چن چگاهیه

 تنومندش را به دخترک رساند و کلیبلند و ه یگامها

 چنباتمه زد. کنارش

 داد و با هیکنار دخترک تک ربرقِیرا به ت دستش

 نگاهش کند، تنها میدرهم و بدون آنکه مستق یاخمها

 :دیپرس

 ؟یبلند ش یتونیم -

 نداشت. یینا

 لحظه، نینداشت که جواب بدهد و کاش درهم یینا

 ..مردیم

 را به دوش تیمسئول نهمهیو بارِ ا مردیم کاش

 ...دیکشینم

 انداخت: نیپائ شتریو سرش را ب دیرا باال کش اشینیب
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 یجعفر

 ب... بله. -

 .ستادیتکان داد و صاف ا یسر مرد

 بلند شد. یگرفت و به سخت ربرقیبه ت دست

 مشت شدند و آکو یقلیفلز ص یلرزانش، رو انگشتان

 شیرا به رو شیدلربا یِبارِ قبل، بارها لبخندها که

 نیا گفتیاخم پررنگش چه م نیبود، حال ا پاشانده

 وسط؟

 اما.... دانستیرا م لشیکه دل هرچند

 یچشم ریداد و دستش را ز رونیمانند نفسش را ب آه

 .دیدر امان مانده بود، کش شیاز حجم موها که

 عقب رفت و تنها به گفتن: گرید یگام مرد

 اکتفا کرد. ".رسونمتیم ایب"

 به او، توجهیو ناالن، سر باال آورد و آکو، ب سرخورده
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 یجعفر

 موتورش شد. سوار

 شیرها خواستیمرد م یعنیو  دیدرهم کش اخم

 و برود؟! کرده

 برساندش! خواهدیخودش گفته بود که م اما

 .....پس

 گرد کرد و نه! چشم

 باشد! نیا توانستیمرد که نم منظورِ

 به رهیدهان قورت داد و چشمان وق زدهاش، خ آب

 شد. نشیو موتورسنگ مرد

 یو از گوشه دینخورد که سرِ آکو چرخ یتکان

 نگاهش کرد: شانهاش

 ؟یایچرا نم -

 :دیو پر استرس پرس دهیجلو رفت و لب گز یگام
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 یجعفر

 ام؟یکجا ب -

 ...ختیرینگاه مرد، تمسخر م از

 گرم و مهربانش، سرد و پر از انزجار شده بود... نگاه

 بهم خورد... حالش

 کند، حالش بهم رییآکو دربارهاش تغ نظرِ نکهیا از

 و مرد حق داشت... خورد

 یِآن جمله، فکرها دنِیهم که بود، با شن گرید هرکسِ

 ...کردیدربارهاش نم یخوب

 آن مرد بپرسد، یدرباره یاما، بدونِ آنکه سوال آکو

 داده بود. رییرا تغ رفتارش

 که از آکو یسوخت و جواب تشیدرپ یاز فکرها قلبش

 کوچه یتنها نگاه به آسفالتِ ترکخورده نگرفت،

 :دوخت
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 یجعفر

 ن؟یریبرام آژانس بگ شهی... میم -

 .اوردیسرش را هم باال ن یحت

 و ندینگاهِ پرتمسخر مرد را بب گر،یبارِ د خواستینم

 احساساتش بخورد. یشهیبه ر شهیت

 غم را به یِاه هزیآکو اما، ن یسرد و گزنده یصدا

 قلبش پرتاب کردند: سمتِ

 نیتنهات بزارم و برم ماش شهیندارم شمارشو... نم -

 ... پس سوار شو.رمیبگ

 نباریو با او که چشم در چشم شد، ا دیباال کش نگاه

 به یبود که با اخم نگاه به جلو دوخت و گاز تند آکو

 داد: موتورش

 بپر باال! -

 نداشت! یو چارها دیلب گز دخترک
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 یجعفر

 فکرکند کوچه نیبه تنها ماندن در ا خواستینم یحت

 هم از آژانس نداشت، ناچار و پر از خجالت یشمارها و

 موتور گذاشت! یترس، دست رو و

 شد؟یچگونه سوار م حال

 و نگاهش کرد: دیمرد چرخ سر

 ار شو.دستتو بزار رو شونهم و سو -

 !کرد؟یدهان قورت داد و آکو را لمس م آب

 را نداشت. اشییتوانا

 را نداشت... اشییقسم که توانا بهخدا

 آن فیو دستان کث شدیچندشش م یاز هر لمس حال

 به تن و بدنش خورده بود... مرد،

 سهیو کلِ تنش را ک رساندیخود را به حمام م دیبا

 .دیکشیم
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 یجعفر

 آکو تند شد: نگاهِ 

 !االیدِ  -

 آکو یشانه یهول، دستانِ لرزانش را جلو برد و رو با

 !گذاشت

 یمحکم و درشت او، لرز یبرخورد دستش با عضله از

 جانش نشست و حقا که حالش بد شد... در

 دوانده شهیکه در جانش ر یاز آکو، بلکه از تنفر نه

 .بود

 موتور رد کرد و سوار شد. یرا از رو شیپا فورا

 رها شده کنار تنش دراز شدند، که مرد ش،یدستها

 شتریب یاندک انشان،یکمِ م یجلوتر رفت و فاصله یکم

 !شد

 از داد و رفت.گ آکو
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 یجعفر

 در شهیکه هم یبود و نه آغوش یمنیاز کالهِ ا یخبر نه

 .خواندیم رمانها

 بدجور ییکه گو یفقط خودش بود و مرد نجایا

 دخترک عوض شده بود. یدرباره نظرش

 کیتار یزدند و هوا حساب رونیب کیبار یآن کوچه از

 بود. شده

 حالش را بهتر د،یوزیکه در صورتش م یتند باد

 .کردیم

 که در دانستیو فقط خدا م راندیبا سرعت م آکو

 !گذردیچه م ذهنش

 دخترک اشتباه کرده بود؟ یدرباره یعنی

 چه؟ زد،یکه مرد، از آنها دم م ییعکسها آن

 گاز داد. شتریو ب شتریداد و ب رونینفسش را ب یعاص
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 یجعفر

 داغش را یکله یکم خورد،یکه در صورتش م یباد

 .کردیم خنک

 نکهیبود، نه ا ختهیاز دخترک بهم ر تشیذهن یهمه

 مهم باشد ها، نه! شیبرا او

 یدختر بکر و ناوارد را باز کیمقابلش نقشِ  نکهیا از

 .گرفتیبود، حرصش م کرده

 لحظه، کیپلک زد و گاز را فشرد که در  یتند به

 و آکو بهسرعت دیچیپ شانیجلو درنگ،یسف ینیماش

 کم شد و تن ،سرعتشانیدیگرفت. با تکان شد ترمز

 محکم به تنش خورد. دخترک

 در یگریران و د یکوچکش رو یاز دستها یکی

 مرد، چنگ شد. یپهلو

 بود؟ ییچه بال گرید نیچشم فشرد و ا آکو
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 یجعفر

 که یمحکم و قو یاه هاما، جان داد و آن عضل هیسا

 خوردند. چیدستانش، پ ریز

 نداشت و دخترک یچرب یکه ذرها خوردیم قسم

 ریتحتِ تاث ن،ینچنیکرده، که ا یکه هنجارشکن ییگو

 بود. دهیمرد، لب گز یِاه هعضل

 یفشرد و فورا دستش را برداشت، اما لحظها چشم

 ا، غافل نشد.ه هاز حجم آن عضل ذهنش

 داد و دوباره به راه افتاد، اما با رونینفسش را ب مرد،

 چیبدون ه شیپ یکوچک که لحظات یتن یگرما

 !کرد؟یشده بود، چه مچفت تنش  یفاصلها

 یبه آن کوچولو خواستینم یحت گریکرد و د اخم

 دربارهاش بداند! شتریب یحت ایفکر کند  یدوستداشتن

 و نه کمتر! شتریآشنا بود، نه ب کی شیبرا دخترک
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 یجعفر

 مضحکانه به یکم شیفکرکردن و حرص خوردن برا و

 !دیرسیم نظر

 سرش را یآمده باشد، کم ادشی یزیکه چ ییگو آکو

 :دیکرد و پرس کج

 خونهتون کجاست؟ -

 به یوزش باد، بهسخت انیآرام دخترک، در م یصدا

 :دیرس گوشش

 بغلِ پارک. یکوچه نیهم -

 دخترک د،یبه مقابل کوچهشان رس نکهیداد و هم گاز

 پچ کرد: پچ

 رنگ. دیاون درِ سف -

 قرقفه قلبش، از انیدر م ه،یو سا ستادیمقابل در ا آکو

 آمد. نیپائ موتور



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 :کردیبابت امشب تشکر م دیانداخت و با نیپائ سر

 چوقتیلطفتون رو ه ن،یممنون که کمکم کرد -

 .کنمینم فراموش

 نگاهش کرد. آکو

 شده! رهیت یو چشمان یفکر یریاخم، با درگ با

 بدهد. حیتوض شدیو کاش م دیلب گز دخترک

 که دربارهاش ییکه مرد را از فکرها دیبگو یزیچ

 دهد. ییرها کرد،یم

 نگاه شیتکان داد و با اخم به جلو رو یتنها سر آکو

 :کرد

 مواظب باش. شتریب -

 در چشمانش ادامه داد: رهیرا برگرداند و خ سرش

 هم دمخور نشو که بعدا عکسات واست اشیبا آدم ع -
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 یجعفر

 شن! دردسر

 نهاشیس انیپوزخند گفت و قلب دخترک، در م با

 .دیلرز

 یکنیآنگونه که فکر م دیدهان باز کرد که بگو تا

 دور شد. دگانشیمرد گاز داد و از مقابل د ست،ین

 عبور کرد را یکه به تند یپر غمش، موتور چشمان

 .دادیم حیتوض دیکرد و او با دنبال

 و سوء تفاهم را برطرف دادیم حیتوض دیبا نباریا

 .کردیم

 و با شدیخودش دست به کار م نباریا دیبا دیشا

 یِ با آن آکو گریسارا، بارِ د یِهمدست

 .شدیروبهرو م اش،یدوستداشتن

 :دیطرد هیسا
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 یجعفر

 نیداد و داخل رفت، برخالفِ ا رونیرا ب نفسش

 خانوادهاش، در خانه حضور یگذشته، همه چندوقتِ

 .داشتند

 ورود سالم داد و بهسمتِ اتاقش گام یهمان ابتدا از

 کرد. تند

 را، بهبلند سا یصدا آورد،یرا که درم شیلباسها

 :دیرس گوشش

 شام. ایب هیسا -

 آورد و داد زد: رونیرا از سرش ب شرتیت

 باشه اومدم. -

 را جمع کرد. شیو موها دیپوش یو شلوارک تاپ

 امکیپ یرا لمس کرد، صدا رهیدستش دستگ نکهیهم

 تنش وار،ید یناخن بر رو دنیهمچون کش اش،یگوش
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 یجعفر

 مور مور کرد و نفسش را تنگ... را

 آرام بهسمتش ییدهانش را قورت داد و با گامها آب

 .رفت

 لرزان قفل را زد و اگر بازهم آن مردک یدستان با

 چه؟ بود،یم

 دست از سرش بردارد؟ شدیم یعنی

 را باز کرد: امکیزد و پ شخندیخود ن یواه یالیخ به

 یملخک، آخر تو یملخک، دوبار جست یبار جست هی "

 "ملخک یدست

 نیفتریرا همچون کث اشیقروچه کرد و گوش دندان

 تخت پرتاب کرد و بهسمت در رفت. یممکن، رو شئ

 ...اشیع مردکِ

 و خدا ترانه خوردیبهم م وجدانیاز آن مرِد ب حالش
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 یجعفر

 لعنت کند! را

 نداشت. شیآسا ش،یاز دستِ خود و کارها چگاهیه

 عادت کرده شیتهایو جنا هایرحمیکه به ب هرچند

 ه،یبود و سا نیمادرش سنگ یِاما بازهم کارها بود،

 را به ینیسنگ نیبود که، حجمِ ا یتنها کس دیشا

 .دیکشیم دوش

 بابااردالن و سارا نشسته بود. یِروبهرو ترانه،

 برجسته، خوب یاه هو گون یآن چشمانِ عسل با

 ...کردیم ییدلربا

 از او بدش آمد، از مادرش، از ش،یفکرکردن به کارها با

 اما.... بودیمنبع آرامشش م دیکه با یکس

 و نشست. دیکش رونیکنارِ ترانه را ب یصندل

 و گفت: دیپاش شیبه رو یلبخند بابااردالن
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 یجعفر

 ؟یپوشونیند روزه رُخ از ما مچدخترم چطوره؟ چرا  -

 بابا اردالنش... چارهیلبخند زد و ب نیغمگ

 مهربان بود. پدرش

 جانبشرا از  یکه هزاران کمبود و کوتاه هرچند

 اما دوستش داشت. کرد،یم احساس

 و نه ستیکه قصورش از سهالنگار دانستیخوب م و

 !یعمد

 تپل و قدبلند پدرش گرداند و کلیه یرا رو نگاهش

 داد. دهاشیچشمان کش به

 .یگندم یدرشت و پوست یلبها ،یگوشت ینیب

 از مردان نبود، اما یلیخ ییِبایپدرش به ز دیشا

 بود. یدوستداشتن

 اما آمد،یاردالن، بدش م یِکه ترانه، از طاس هرچند
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 یجعفر

 بامزهاش کرده بود. یحساب ه،یسا بهنظرِ

 بلند لب زد: یزد و با نفس لبخند

 خستهم کرده، همش دوست دارم یبهار یهوا -

 .بخوابم

 برنج درونِ گرید یریتکان داد و کفگ یسر پدرش

 :ختیر بشقابش

 شکسته، ولنتیو گفتیسارا م نه،یبهار هم یهوا -

 آره؟

 ...ولنشیو چارهیو ب دیکش یحسرت بار آه

 آره، از دستم افتاد، شکست. -

 پدرش باال رفت: یابرو

 باشه! نحرفهایمحکمتر از ا کردمیفکر م -

 برنج درون بشقابِ خود یداد و کم رونیرا ب نفسش
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 یجعفر

 .ختیر

 نداشت. ییاشتها

 زنده ماندنش هم معجزه ش،یپ یاز اتفاقاتِ ساعات بعد

 !شکشیپ گریاشتها که د بود،

 اتکه از دستم افتاد،  شدمیرد م ابونیداشتم از خ -

 با سرعت از روش رد شد نیماش هیبرش دارم،  بخوام

 لهش کرد. و

 پدرش درهم شد: یاخمها

 !هیسا مواظب باش شتریب ،یخداروشکر االن سالم -

 اکتفا کرد و قاشق را در بشقابش یبه زدنِ لبخند تنها

 .چرخاند

 قاشق و چنگالش را کنارِ بشقاب رها کرد و با ترانه

 دورِ دهانش را پاک کرد: دستمال،
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 یجعفر

 ؟ایچ شدیم تیزیاگه چ ه،یمواظب باش سا شتریب -

 پوزخند زد. صدایب

 نگرانش شده بود؟! ترانه

 !هاه

 !شد؟یمقتولش نگران م یقاتل برا مگر

 لب زد: هیخودش نبود که با کنا دست

 !شه؟یمن نگران م یهم برا ی! مگه کسیچیه -

 سر باال آورد و نگاهش را د،ینشن یکه از کس ییصدا

 شده و متعجبِ هر سه نفرشان خیم یاه هچهر نِیب

 .چرخاند

 ییحرفها نیچن هیبود که سا یبار نیو اول دیگز لب

 .زدیم

 نکرده بود! یگلگ ها،یمحبتیاز ب چگاهیه
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 یجعفر

 انداخت و همزمان که با قاشقش برنج نیرا پائ سرش

 زمزمه کرد: رلبیز زد،یهم م را

 نداشتم. یمنظور د،یببخش -

 سارا بود که لب زد: نباریا

 شده؟ یزیچ ه؟یسا هیمنظورت چ -

 خواهرش پاشاند: یبه رو نیو غمگ یتصنع یلبخند

 حالم گرفتهست. کمیسارا.  ستین یزینه چ -

 بود، حوصلهیب ییتکان داد و او هم که گو یسر سارا

 کرد. شیبا غذا یبه باز شروع

 را در تنش راهشیبلند شد و پ یصندل یاز رو ترانه

 کرد: صاف

 نیپاش ن،یدخترا؟ پاش نیگرفت هیافهایچه ق نیا -

 .نیشیچاق م نیبرنج نخور انقدر
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 یجعفر

 نگاهش را باال گرفت و به ترانه که مشغول مرتب هیسا

 لباسش بود، داد. کردنِ

 خورد و ترقوهاش قهاشیلحظه، که دستش به  کی در

 درهم شد. هیسا یشد، چهره انینما

 چه بود؟ یکبود آن

 هم چفت شد. یرو شیخورد و دندانها چیپ معدهاش

 بلند شد و یصندل یدرهم، از رو ییبا اخمها اردالن

 به سمتِ ترانه رفت: یگام

 شده؟ یگردنت چ -

 به گردنش یو با هول دست دیاز رخ ترانه پر رنگ

 :دیکش

 نشده! یزیشده مگه؟ چ یچ -

 همسرش را یقهی یباهمان اخمان درهم، کم اردالن
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 یجعفر

 گردنش شد. یبه کبود ِ  رهیو خ دیکش نیپائ

 دندان؟ ردِ

 و به چشمانِ ترانه داد: دینگاهش را باال کش نیسنگ

 ه؟یچ نیا -

 و تته پته کرد: دیخند یتصنع زن

 میکه امروز باهم رفت شعوری... بیالناز ب نیا ،یوا یا -

 کرد... گاز زیگردنمو.... چ دیپر ایوحش نی.... عاستخر

 همونه! ِیفکر کنم جا گرفت،

 اردالن کورتر شد. یپوزخند زد و اخمها هیسا

 من برم انگار"هول زد و فورا با گفتنِ  یلبخند ترانه

 آشپزخانه را ترک کرد. "ادیم میزنگ گوش یصدا

 ه،یشده بود، که سا نیآنقدر سنگ نشانیب یفضا

 و با برداشتنِ  دست نخوردهاش را رها کرد یغذا
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 یجعفر

 گرفت. یجا نکیفورا کنار س بشقابها،

 شده و در چشمش فرو یخار ییگو یلعنت یِکبود آن

 بود! رفته

 دیشا ایا و ه هکه پدر و مادرش، ما دانستیم خوب

 باهم ندارند و... یکیارتباطِ نزد چیکه ه سالهاست

 کاش همانطور که ترانه کرد،یاشتباه م کاش

 اما بود،یالناز م یهایردِ شوخ یآن کبود گفت،یم

 که آن ست،ین یزیچ نیکه چن دانستیم خوب

 ....یکبود

 او هم دانستیبابا اردالن هم قانع نشده، م دانستیم

 ترانه را قبول نکرده و اما، مانندِ  یمسخره لِیدل

 خود فرو رفته! انِیپایدر سکوتِ ب شهیهم

 به شتریو بغض ب دیبشقابها کش یرا رو یکف اسکاچ
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 یجعفر

 زد. شترین شیگلو

 چه کرده بود؟ شان؟یچه کرده بود با زندگ ترانه

 پر یهایاشک شد و معصومانه از عسل شیبغضها

 .دیچک نییپا دردش

 را پاک کرد و اسکاچ را شیاشکها نش،یپشتِ آست با

 .دیظروف کش یرو محکمتر

 یمعصومانهاش را چه کس یِاشکها نیا جواب

 داد؟یم

 ترانه؟

 !خبر؟یآن محمدصادقِ از خدا ب ای

 شهیرا که شست، بدون آنکه مانندِ هم ظرفها

 بهسمتِ اتاقش گام تند کرد. د،یبگو یریشببخ

 تخت افتاده بود را برداشت و بدونِ  یکه رو اشیگوش
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 یجعفر

 انداخت. یپاتخت یبه صفحهاش، آن را رو نگاه

 سرش، درهم قالب کرد. ریو دستانش را ز دیکش دراز

 .رفتندیو م آمدندیم یندبه ک شینفسها

 درزِ پنجره به گوشش یباد، از ال یزوزه یِصدا

 و مگر بهار نبود؟ دیرسیم

 گفت؟یدگر چه م یو طوفان ریدلگ یهوا نیا پس

 آسمان هم گرفت،یکه دلش م شهیزد و هم لبخند

 .شدیم یابر

 هرگاه ابرِ ییخدا هم طاقتِ غم او را نداشت، گو ییگو

 انداخت،یم هیدلش سا یغم، بر رو نیو چرک اهیس

 .اندیگریآسمان را م ش،یهم پا به پا خدا

 من، تو تنها یبنده"کند که  یادآوری خواستیم دیشا

 "!یستین
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 یجعفر

 که به در یتقها یکه با صدا دیکش یقیعم نفسِ

 خارج شد. ال،یاز فکر و خ خورد،

 گرفته، لب زد: ییرا کج کرد و با صدا سرش

 بله؟ -

 ه؟یسا -

 تو سارا. ایب -

 وارد شد. نیغمگ یدر را باز کرد و با لبخند سارا

 هیآن تک یو به پشت دیتخت باال کش یخود را رو هیسا

 :داد

 شده؟ یزیچ -

 حجم از سکوت و غم، نیشنگول، ا شهیهم یسارا از

 بود. دیبع

 تختش اشاره کرد: یکرد و با دست به لبه اخم
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 یجعفر

 .نیبش -

 داد و نشست. رونینفسش را ب سارا

 ناخنش ور یگوشه یانداخت و با پوسته نیپائ سر

 .رفت

 دست دور زانوانش حلقه کرد و مسکوت به هیسا

 زل زد. خواهرش

 چکارکند. دانستینم

 ند،یحال و روز بب نیکه سارا را با ا آمدیم شیپ کم

 که قلبش به درد آمده بود. حقا

 شدند،یکه آرام م طان،یشلوغ و ش یآدمها شهیهم

 .دیلنگیکار م یِکجای ییگو

 نبود! شیسرجا یزیچ کی ییگو

 و آمدیبه چشم م هیاز بق شتریواقع سکوتِ آنها، ب در
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 یجعفر

 و غمِ خواهر کوچکش، تیقلبش از مظلوم ه،یسا

 شد. فشرده

 سارا مشت کرد و بهسمت خود یشانه یرو دست

 :چرخاندش

 .آیکنینگرانم م یدار شده؟یسارا! چ -

 اشکِ حلقه زده در دنِیبا د هیسر باال آورد و سا سارا

 .ختیدلش ر چشمانش،

 بند بندِ  ،یدست ییو گو ختیریاشک م خواهرکش

 .گسستیرا از هم م وجودش

 سرد خواهرش رساند و یلرزانش را به دستها دستانِ

 فشرد: ینگران با

 سارا! -

 شد، که دست زیصبرش لبر کبارهیبه  ییگو سارا
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 یجعفر

 افتاد. هیبه گر یها یصورتش گرفت و ها مقابلِ 

 هول کرده، خود را به سمتش سُر داد و دست هیاس

 شانهاش حلقه کرد: دورِ

 نکن، دق کردم! سارا؟ ینطوریسارا، ا -

 با هیدهانش فشرد و سا یزنان، دستس را جلو نفس

 خواهرش را یِو فرار ینگران، چشمانِ اشک ینگاه

 .دیکاو

 سارا؟ -

 کنه؟یم کاریمامان داره چ هیسا -

 .دیکُند کوب قلبش

 مادرش؟

 گفت؟یم دیبا

 !دانست؟یسارا نم مگر
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 یجعفر

 هم که شاهدِ آن ماجراها بود. او

 لبخند زد و دستش را محکمتر دورِ  نیو غمگ آرام

 خواهرش گره زد. یشانه

 داشت، اما حساستر بود. یشاد یهیبا آنکه روح سارا

 رنج و شکنندهتر بود. زود

 میکنیم که ما فکر یاونطور دیزود قضاوت نکن، شا -

 !نباشه

 پوزخند زد و کدام قضاوت؟ سارا

 و دهیرا با چشمان خود د زیهمه چ یقضاوت وقت کدام

 قضاوتِ اشتباه نگذاشته یبرا ییجا گریکه د مادرشان

 .بود

 شد و او که مادر نبود... نیچرک قلبش

 روزِ خوش و کیقسم مادر نبود که حسرت  بهخدا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 دلشان یرا، بر رو یمعمول یخانواده کی داشتنِ

 بود. گذاشته

 هیپوزخند به خواهرِ بزرگترش چشم دوخت و کنا با

 :زد

 و میانگار ما چشموگوش بسته بود یگیم یهجوری -

 ه،یائه هصحن نی. خاطراتِ ما پُر از همچمیدیند یچیه

 .نایبدتر از ا یحت

 .دانستیچشم خواباند و م هیسا

 از آن چکدامیکه ه دانستیبهتر از سارا م خود

 کمرنگ هم نشدهاند... یحت چ،یپاک که ه خاطرات

 ادامه داد: سارا

 گفتمیبازم ادامه بده، با خودم م کردمیفکر نم -

 دونسته،ینم یاز زندگ یزینداشته، چ یسن اونموقعها
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 یجعفر

 یخوب شده، دست از کاراش برداشته! ول االن

 ه،یسا کنهیم انتیترانه داره به هممون خ ؟ینیبیم

 کبابه. تشیمظلوم یبرا ! دلمسوزهیبابا م یبرا دلم

 غرورِ شکستهاش خونه! یبرا دلم

 و دهیزد و اشکِ چشمانِ کش هیگر ریدوباره ز و

 را زُدود. اشیمشک

 گرفت و چشم به پنجره دوخت. ینفس هیسا

 دانست؟یاز حالِ او چه م سارا

 دهید بیآنان آس یاز همه شتریکه او ب دانستیم چه

 !دهیرنج کش و

 تخت ولو کرد. یفشرد و خود را رو چشم

 گرفته، به آغوشِ  یرنجور و چشمان یبه تن سارا

 فشرد. نهاشیس یپناه برد و سر رو خواهرش
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 یجعفر

 شهیو او هم چاندیدست دورِ گردنِ خواهرش پ هیسا

 بود. پناه

 خواهرکش... یِهاییو تنها یکسیب پناهِ

___ 

 یرا باالتر برد و هالتر را بر رو تیدستگاه اِسم یوزنه

 پهن و فراخش، قرار داد. یاه هشان

 به رهیخ نه،یمصمم و رنگدارش، از داخل آ نگاهِ 

 زد،یو تنش برق م یشانیپ یِکه بر رو یعرق یِاه هدان

 .بود

 و سفر ریا، سه هگذشت یِحوال ییاما، در جا فکرش

 .کردیم

 .کردیم یکار شدیم ریقبل از آنکه د دیبا

 دست افتاد،یم میشم یبرا یقبل از آنکه اتفاق دیبا

 .جنباندیم
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 یجعفر

 مکث کرد و سپس یلحظها ،یبلند اِب یصدا با

 قرار داد و شیجا یهالتر را رو یلهیم کنجکاو،

 باشگاه، رفت. یورود بهسمتِ

 مقابل یدهیمردانه و ورز بتیه دنِیشد و با د کینزد

 را باال داد. شیابرو یتا ش،یرو

 برقنورد؟ ارِیمه ینوچه

 کش آمد و جلوتر رفت. اشیضیب یلبها

 را به مرد ییزهایاخم درهم کرده و تند تند چ یاِب

 .گفتیم

 خواستیکه نم یاِب انایو اح دیابرو درهم کش آکو

 را برهم بزند؟ معاملهاش

 کند، خود را یکار یتند کرد و قبل از آنکه اِب گام

 داد. نشان
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 یجعفر

 داد و رونیآکو، آسوده نفسش را ب دنِیبا د مرد

 آمد. بهسمتش

 کمرنگ لب زد: یدراز کرد و با لبخند دست

 ؟یچطور ،یسالم حاج -

 کج لبخند زد و محکم دستش را در دست فشرد: آکو

 ورا؟ نیاز ا م،یچاکر -

 مرد برق زد و آکو لبخندش فراختر شد. چشمانِ

 همان یصحبت کردن درباره یمرد برا دانستیم

 ن؟یبهتر از ا یزیآمده و چه چ موضوع

 به آن پول شهیاز هم شتریکه ب یزمان نیهم در ا آن

 داشت! اجیاحت

 باشگاه دراز کرد و گفت: یرا به سمتِ انتها دستش

 .میاونجا، حرف بزن مینیبش میبر -

___________ 
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 یجعفر

 گرفت و همراه مرد، به سمتِ دهیرا ناد یاِب یچشمغره

 باشگاه رفت. یانتها

 مانده بود که نه راهِ پس داشت و یاز زندگ یاه هبر در

 ...شیراهِ پ نه

 از یو کار زدیباتالقِ مشکالتش دست و پا م در

 !آمد؟یبرم دستش

 کرد؟یحالش را درک م یکس چه

 کرد؟یرا درک م شیهایو نگران هایدلواپس یکس چه

 افتاد؟یم یاتفاق میشم یبرا اگر

 موضوع، کل جانش به عرق نیبا فکر کردن به ا یحت و

 ...شدیم خیتنش س یو موها نشستیم

 نبود! نیا میشم حقِ

 یکار دیمرد با نینبود و ا تیماندن در آن وضع حقش
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 یجعفر

 ...کردیم

 ...کردیم یکار دیبا شد،یم ریاز آنکه د قبل

 باشگاه یسکومانندِ انتها یلبه یکه رو اریمه ینوچه

 که یگرفت و با ابروان یکنارش جا زیآکو ن نشست،

 درهم فرو رفته بودند، نگاهش کرد. یکم حال،

 یبدونِ مقدمه، به سراغ اصل مطلب رفت و همه مرد

 را گفت. شیحرفها

 ...نیخون نگیحضورِ آکو در آن ر از

 برندهشدنش... ادِیاحتمالِ ز از

 و در اوردیبهدست ب توانستیکه م ییتهایموفق از

 .شدیم بشیکه نص یبه پول ز،ین آخر

 .دانستیم مرد

 یبکشاند تا آکو شیبحث را به کجا پ دانستیم
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 یجعفر

 کند. رشیرا مجبور به پذ درمانده

 به هیشب یزیلب چ ریتکان داد و ز یتنها سر آکو

 .دیجو "دمیبهت خبر م"

 آکو یشانه یسرش را تکان داد و دستش را رو مرد

 :زد

 رو تو یلیدوتا داداش خ نیفرصتو از دست نده، ا -

 کردن. درسته ممکنه اوالش پولش در اون حد حساب

 تو یافتیباالتر، با سر م یبر کمیاما اگه  نباشه،

 عسل. یکندو

 شوخ مانند اضافه کرد: یزد و بالحن یلبخند سپس

 کار نید ا! مطمئنم وارادینم نیباختن به پنجه آهن -

 !یزنیرو دستِ همشون م ،یبش

 مرد، شجرنامهاش را هم نیزد و ا یلبخند مچهین آکو
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 یجعفر

 نِ یچه برسد به لقب و منسبش، در ب گرید دانست،یم

 ...شیهایا و همصنفه هشکست گوش

 نیکه ا دانستیداد و خود خوب م رونیرا ب نفسش

 ...کندیرا م کار

 ندارد و کاش خدا نیجز ا یچارها دانستیم خوب

 ...کردیم رحم

 و خود با دستانِ خود، کردیفکر م شتریآکو ب کاش

 ...کردیرا تباه نم ندهاشیآ

 یعنیشدن به آن دو برادر،  کینزد دانستیم کاش

 توانستیم یلحظه، چه کس نیو در ا یخودِ تباه خودِ

 رد؟یمرد را بگ نیا یجلو

 نبرد ییراه به جا ،یاِب یو مخالفتها هایبدخلق یحت

 .کردیآکو کارِ خود را م و
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 یجعفر

 !دانستیرا خوب م نیا یاِب و

 درهم و یبا اخمان یکه باشگاه را ترک کرد، اِب مرد

 :ستادیسر آکو ا یبه کمر، باال دست

 به دنیواسه ر یقطع میتصم ؟یکرد کاریچ -

 ؟یگرفت تویزندگ

 داد و همزمان با بلند شدنش، غر رونینفسش را ب آکو

 :زد

 .یگیشعر م یادیز ،یببند حاج -

 محکمش را تند کرد تا بهسمت دستگاه برود یگامها

 شانهاش یرو یرا ادامه دهد، که دست اِب نشیتمر و

 شد: مشت

 ؟یکن یچه غلط یخوایم دونهیخاله وارش م -

 هم یرا پس زد و دندان رو قشیاخم دستِ رف با
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 یجعفر

 :دیسائ

 ماجراها بفهمه، بد نیاز ا یزیبه جون مادرم، چ ،یاِب -

 ندارم یبهت، حواستو بده به کارت. شوخ نمی*رم

 .باهات

 چهره درهم کرد و دستش را در هوا تکان داد: یاِب

 ت؟یبه زندگ یتر بزن یدست یبزارم دست یعنی -

 قشیچشمانش را چشمِ رف تیشد و جد کینزد آکو

 :ختیر

 لنگه پا مونده، هی میکه مجبورم، شم یدونیم -

 بزارم اون انه؟یبکنم  یکار دیرو هواست، با میزندگ

 بشه، چه ریاگه کارش د یدونیبره؟ م نیاز ب بچه

 اد؟یم شیبراش پ ییمشکال

 به یو تا حدود دیکش شیدرون موها یدست یاِب



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 !دادیحق م قشیرف

 اشیزندگ یو ادامه میکه نگران شم دادیم حق

 مت؟یاما به چه ق باشد،

 اش؟یبردنِ زندگ نیاز ب متِیق به

 یکه آوازه یشدن در دامِ آن دو برادر ریاس متِیق به

 کلِ تهران را برداشته بود؟ شیهایگندکار

 زمزمه کرد: رلبیداد و ز رونیرا ب نفسش

 !زارمینم -

 بلندتر ادامه داد: سپس

 تو هچل آکو! یخودتو بنداز زارمینم -

 و اخمانِ درهم آکو یبه نگاهِ عاص یبدونِ آنکه توجه و

 باشد، آنجا را ترک کرد. داشته

 .کردمیم یکار دیبا
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 یجعفر

 را به اشیزندگ قشیو رف شدیم ریقبل از آنکه د دیبا

 !کردیم یکار داد،یم باد

 ذهنش بهسمت سارا رفت. ناخودآگاه،

 ت تا دوستش داشته باشد،را داش یآکو هم کس اگر

 کار بردارد؟ نیبود دست از ا ممکن

 !ندازد؟یبود بهخاطر او، جانش را به خطر ن ممکن

 را یاگر الزم بود، بهزور شخص یزد و حت یشخندین

 یدست یدست گذاشتیاما نم کرد،یم اشیزندگ وارد

 را تباه کند! ندهاشیآ

 مظلوم و آرام رفت، یهیکه به سمتِ سا یفکر با

 خندهاش گرفت و لب برهم فشرد. ناخودآگاه

 هم نبود ها! یبد فکرِ

 دم از کیبود که لبخند  ییروزها یجزِ مستثن امروز
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 یجعفر

 .رفتیلبش کنار نم یرو

 را دوست داشت، آسمان را دوست داشت، دیخورش

 بود را نیزم یکه رو یهر موجود چرنده و پرندها اصال

 داشت. دوست

 که صورتش یاول صبح بهار یرا باز کرد و هوا پنجره

 .دینفس کش قینوازش داد، چشم خواباند و عم را

 .دادیدلش را قلقلک م ،یو ذوق دیدیاو را م امروز

 و دل در دلش نبود تا اعتمادِ آن دیدیآکو را م امروز

 را، داشته کردیم یکه در قلبش حکمران یاسطورها

 .باشد

 موضوع ،یکه با چه زجر و کالفگ دانستیخدا م فقط

 آکو را به سارا گفته بود و لبخند یدوباره دنِید

 دم از کیخواهرکش،  طانترِیو چشمانِ ش طانیش
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 یجعفر

 .رفتیچشمانش کنار نم یجلو

 وجودش را یاه هاحساسِ خجالت، آن ته ت یکم

 دنِ ید یبود که برا یبار نیداده بود و او اول قلقلک

 .دادینشان م اقیمرد، اشت کی

 را شیسراغِ کمدش رفت و وسواسگونه، لباسها به

 و رو کرد. ریز

 د؟یپوشیدهان قورت داد و حال کدام را م آب

 !گذاشتیم یگریروز د یکاش وقتِ قرار را برا اصال

 به سر یو دست دیرسیبه خود م یکه قبلش کم یروز

 .دیکشیم شیرو و

 شیدرون موها یداد و کالفه دست رونیرا ب نفسش

 به در اتاقش خورد. یکه تقها دیکش

 ورود داد و سارا وارد شد. یرا برگرداند و اجازه سرش
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 یجعفر

 و لبخندِ دلکش، یبا آن چشمان مشک خواهرش

 شده بود. نیزم یموجود رو نیبندهتریفر

 کینزد هیباال رفته به سا یِابرو یداخل آمد و با تا آرام

 .شد

 کالفه نگاهش را برگرداند و به کمد داد: هیسا

 بپوشم بهنظرت؟ یسارا؟ چ -

 را به درون دهان فرو برد و شیلبها طانیش سارا

 :دیخواهرش کوب یرا به شانه شانهاس

 آکو خان چشمتو گرفته؟ ه؟یکلک! خبر آیمشکوک -

 که ازش خوشت..... دونستمیواهلل م دونستم،یم

 سارا! -

 رفت: یکج کرد و چشم غرها یلب سارا

 ومده؟یخوشت ن یعنیمگه؟  گمیدروغ م -
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 یجعفر

 و ادامه داد: دیخند

 المصب زدم،ینبودم، مخشو م یبهخدا اگه من با اِب -

 !هیزیچ بد

 بود؟ یچه حرف گرید نیو ا دیاخم درهم کش هیسا

 گر،یهرکَسِ د ایخواهرش  آمدیخوشش نم چیه

 آکو داشته باشد و قبول که او یدرباره ینظر نیچن

 حق نداشت یو دلربا بود، اما کس بندهیبود، فر جذاب

 کند. اصال مال خودش بود! نگاهش

 جوابِ سارا را داد و دوباره به سراغِ  ،یاخمِ تند با

 بلند یخنده یهم به صدا چیرفت و ه کمدش

 نداد! تیاهم خواهرش

 یمالینیم یزنانه یمانتو ش،یانبوه لباسها نِیب در

 شهیهم ل،یکه در استا دانستیکرد و خوب م انتخاب
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 یجعفر

 برنده است. یسادگ

 به سارا یمنگاهیتخت انداخت و ن یرا رو شیلباسها

 بود، انداخت! شیمشغولِ تماشا نهیدستبهس که

 تخت یلبه یرا داخل دهان برد و رو شیلبها

 .نشست

 گرفت و نگاهش کرد: یبا لبخند کنارش جا سارا

 ه؟یسا یباهام حرف بزن یخوایم -

 تکان داد و نگاه به روبهرو یرا به عالمت نف سرش

 .دوخت

 اما لب زد: سارا

 انقدر زیهمه چ ه،یسا ریانقدر بهخودت سخت نگ -

 ! چه اشکال داره اگه توام ازستین بیو عج دهیچیپ

 ؟یراه بد تیرو تو زندگ یاگه کس اد،یخوشت ب یکس
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 یجعفر

 خودت نهمهیا ؟یمگه دل ندار ،یستیتو آدم ن مگه

 ،یرو سخت گرفت یزندگ نهمهیا ،یکرد ریاس رو

 ؟ییشد؟ االن کجا یچ آخرش

 انداخت و لبخند زد. نیسر پائ هیسا

 کجا بود؟ االن

 !چجایه

 اطرافش غربت بود و غربت! کرد،یتا چشم کار م فقط

 نه ها! ییتنها

 مطلق! غربتِ

 داشت. یتلخ احساسِ

 کردن یکه پس از قربان یرمردیبه پ هیشب یاحساس

 فرزندانش، جان یصدا دنِیعمر، در حسرتِ شن یهمه

 .داد
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 یجعفر

 که تمامِ مال و جان و غرور، به یبه رفتنِ معشوق هیشب

 شد! ختهیر شیپا

 چشم به سارا نگاه کرد. یو از گوشه دیکش ینفس

 با او بود؟ حق

 سخت گرفته بود؟ یادیرا ز یزندگ یعنی

 ،یریهرچقدر سخت بگ"رفته بود که  ادشیهم  دیشا

 "!گذردیم سختتر

 به من سخت یادیز یزندگ دیسارا، شا دونمینم -

 از دیبه من نشون داده که با یزندگ دیشا گرفته،

 نکهیبترسم! از دل بستن بترسم! از ا دوستداشتن،

 نکهیبترسم! از ا ال،یخیعاشق بشم و طرف مقابل ب من

 تو ترس بوده سارا. مینباشم بترسم! من کلِ زندگ یکاف

 گرفتم بترسم، منتظر ضربه ادیفقط  مویزندگ کلِ
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 یجعفر

 !باشم

 د؟یفهمیحرفِ دلش را م یو چه کس دیکش آه

 آسان بود و عمل سخت! گفتن

 آندو، کرور کرور اراده و خواستن، فاصله بود! نِیب و

 حرف زده بود. یادیبرهم فشرد و ز چشم

 .کردیکه درد و دل نم هیسا

 !دادیرا نشان نم ضعفش

 بلند شد و بهسمتِ دراورش رفت: شیاز جا فورا

 با لباسام شمویآرا دیبهم کمک کن، با کمی نجایا ایب -

 کنم. ست

 انداخت: یواریبه ساعت د یمنگاهین سارا

 هنوز زوده که! -

 !ایب کشه،یتا آماده بشم طول م -
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 یجعفر

 از رژلبها را یکیگرفت و  یکنارخواهرش جا سارا

 نگاهش کرد: یو کم برداشت

 اد؟یجون سارا راستشو بگو، از آکو خوشت م ه؟یسا -

 :دیکش رونیاخم کرد و رژلب را از دستش ب هیسا

 زیچ هی. اصال موضوع گهیسارا. ول کن د آیداد ریگ -

 .گهستید

 بگو تا منم بدونم. ه؟یخب موضوع چ -

 :دیداد و کالفه از خواهرش پرس رونیرا ب نفسش

 ن؟یکجا قرار گذاشت -

 م،ینگرفت یمیطفره برو... فعال تصم یباشه توام ه -

 و میخوریم ییجا هیدنبالمون. حاال نهار رو  انیم پسرا

 دور دور. میریم بعدش

 به ساعت انداخت: گرید یچشم خواباند و نگاه هیسا
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 یجعفر

 .رسنیاالن م م،یکمکم آماده ش -

 کرد و با دستش رژِ قرمز را نشان داد: یخندها سارا

 .ادیبهت م یلیقرمز بزن خ -

 دستش را تکان داد و بهسمت در اتاق رفت و سپس

 شد. خارج

 نشست. اشیصندل یچشم از در گرفت و رو هیسا

 اما... شد،یم یگریاز هروقتِ د باتریز دیبا

 بلندش به یِچشم بست و خوب بود که موها یعصب

 .آمدندیم کارش

 و ممکن پوشاندندیاز صورتش را م یمیبود که ن خوب

 که آکو حرفش را باور کند؟ بود

 او عوض نشده باشد و یبود که نظرش درباره ممکن

 تحملش را نداشت. هیسا
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 یجعفر

 آن نامرد، شانسِ یِاه هلیرا نداشت که با ح تحملش

 آکو را از دست بدهد. داشتنِ

 آکو یبه خود انداخت و او برا ینگاه نه،یداخلِ آ از

 کم بود. یلیخ

 بود. ریکوچک و حق یلیخ

 نیرا آلوده کرد و ا شیبایز یهایو غبارِ غم، عسل گرد

 پر از کمبود بود. دختر،

 و نه فراموش... شدیکه نه جبران م ییکمبودها

 از آنکه تمامِ صورتش را رنگ و لعاب داد و پس

 طبقِ معمول زیبلندش را ن یموها د،یرا پوش لباسش

 که یو با دلهرها ختیطرف صورتش ر کی یرو

 اضطراب داشت، به سمت در رفت. یچاشن

 مبل نشسته بود و یدسته یحاضر و آماده، رو سارا
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 یجعفر

 پیتا اشیرا داخل گوش ییزهایتند تند چ باخنده،

 .کردیم

 بود و دهیلباس پوش یو امروز کیش شهیهم انندِم

 بلوندش، پشت یِرا به همراهِ موها رنگیلین شال

 زده بود. گوش

 صاف کرد و سارا که متوجهش شد، گفت: ییگلو

 دن؟یمن آمادهام، نرس -

 باال رفت و لب زد: دنشیخواهرش، با د یِابرو

 !شرفیب یچه خوشگل شد -

 کلماتِ سارا عادت داشت. نیلبخند زد و به ا هیسا

 اومدن؟ گمیسارا حواست کجاست، م -

 .دنیرس م،یبپوش تا ما کفش کن،یها... آره.. آره، نزد -

 تکان داد و دو خواهر، همراه هم، به سمت یسر هیسا
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 یجعفر

 رفتند. در

 و از خانه خارج شدند. دندیرا پوش شانیکفشها

 یلبها یاز دور آمد و لبخندِ موقرِ رو یاِب نِیماش

 گستردهتر شد. ه،یسا

 چشمش به مردِ نکهیباال داد و هم یرا کم سرش

 افتاد، خشکش زد. نیداخل ماش تنومندِ

 آکو؟

 یدختر، در مقابلش، راه نیجذاب شده بود و ا چقدر

 عاشق شدن نداشت! جز

 نشده بود؟ رهیخ یادیو ز دیگز لب

 گرفت، سرش را کج کرد و به یکه کنارش جا سارا

 نگاه کرد. خواهرش

 که منتظرشان بود، ینیزد و به ماش یلبخند سارا
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 یجعفر

 کرد: اشاره

 منتظرنآ. م،یبر -

 یاخمها کردیم یسع هیشدند و سا نیسوار ماش هردو

 که ینگاه ردیبگ دهیناد رد،یبگ دهیآکو را ناد درهم

 .شدیبه سمتش روانه نم گرید

 سادهاش را... یِو احوالپرس هایمحلیب یحت

 به درد آمد و بازهم ترانه... قلبش

 یهم ترانه باعث شده بود گرد و غبارِ غم، در خانه باز

 النه کند. دلش

 را خاموش کرده بود، اشیکه گوش یچندروز نیا در

 در امان بود و ز،یدآمیتهد یِو تماسها امکیپ لیس از

 قصد نداشت خود را به گریاما د د،یترسیکه م هرچند

 .اندازدیب خطر
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 یجعفر

 و بازهم دیایکوتاه ب رحمینداشت مقابلِ آن ب قصد

 شود. فشیکث یدستها یچهیباز

 .آمدیاو کوتاه نم شد،یم شد،یهرچه که م اصال

 کردن خسته یزندگ گرانیبود؛ از بهخاطرِ د خسته

 .بود

 ان،یخانهشان دور و دورتر شدند و در آن م رِیمس از

 جمع شد و نه شانیاه هنه به موضوعِ خند ه،یسا حواسِ

 که آمده بودند. ییبه جا یحت

 شده داریکه از خواب ب ییگو ن،یبا توقف ماش تنها

 افتاد، گل اچهیسر باال آورد و نگاهش که به در باشد،

 گلش شکفت. از

 شدند و حال چگونه به آکو ادهیپ نیاز ماش یهمگ

 داد؟یم حیتوض
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 یجعفر

 !یفشرد و چه کارِ سخت چشم

 .یکنارِ اِب زیگرفت و سارا ن یسارا جا کنار

 هیکنار سا یادیز بایتقر یبا فاصله زیمرد اخمو ن آن

 بود. ستادهیا

 بهسمت رستوران به راه یرا زد، همگ موتیکه ر یاِب

 .افتادند

 چشم به آکو یو از گوشه دیکش یقینفس عم هیسا

 کرد. نگاه

 بزرگش، چشمانش را پوشانده بود و یِدود نکیع

 .دادیچشمانش را نشان م شدیم کاش

 را شانیحال و هوا هیتا سا دادیرا نشان م چشمانش

 و درست ندیرا کنار هم بچ شیتا حرفها ند،یبب

 دهد. حیتوض
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 یجعفر

 و ستین هیاو بفهماند که آن عکسها، متعلق به سا به

 که مادرش... گفتیم چگونه

 و سارا یاز اِب یسستتر شد و ناخودآگاه، کم شیگامها

 افتاد. عقب

 آکو، راهشان را یحت ای هیبدون توجه به سا زین آندو

 .دندیخندیو م کردندیو باهم پچ پچ م گرفته

 یرا دوباره و دوباره برهم فشرد، که صدا چشمانش

 نفسش را تند و چشمانش را باز کرد: آکو،

 تو چشت؟ رهیموهات نم -

 کرد: یسوالش جا خورد و مکث از

 موهام؟ -

 بود؟ یچه سوال گرید نیلب برهم فشرد و ا مرد

 سوال را نیا ش،یموجِ موها دنِیناخودآگاه با د نکهیا از
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 یجعفر

 بود، حرصش گرفت. دهیپرس

 را شیو ناچار، گامها دیخود کش یداخلِ موها یدست

 راه رفت: هیسا یبه پا یکرد و پا آرام

 فراموشش کن. ،یچیه -

 .زدیحرف م دیجان کند و االن با هیسا

 قلب آکو را آلوده ،ینیقبل از آنکه گرد و غبارِ بدب دیبا

 .زدیحرف م کرد،یم

 چشم به خواهرش نگاه کرد و او که یگوشه از

 نبود. حواسش

 رو به آکو کرد و با مِن مِن گفت: سپس

 معلوم ن،یب... ممنون. اگه شما نبودبهخاطر اون... ش -

 .اومدیسرم م ییچه بال نبود

 چشم نگاهش کرد: یاز گوشه آکو
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 یجعفر

 که بخوام شناسمتینم ادمینکردم، ز یمن کار -

 که کل یاز کس نویا یکنم، ول حتتینص نمیبش

 داشته باش، راحت به ادیباخت داده به  شویزندگ

 فکر کن که اگه نیلحظه به ا هیاعتماد نکن،  چکسیه

 و چه افتادیم یبودم، چه اتفاق دهیشب من نرس اون

 !اومدیسرت م ییبال

 د؟یرسیحبس شد و اگر آن شب آکو نم هیسا نفسِ

 گفت: کبارهیدهان قورت داد و به  آب

 !ستیاون عکسا مال من ن -

 خم کرد و شتریآکو، سرش را ب نیو سنگ رهیخ نگاهِ 

 ادامه داد: دخترک

 داره، اما مال من ییمدرکا هیخب... خب اون  -

 نداره، اما خب... ی... به من ربطیعنی... ستین
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 یجعفر

 گفت؟یدختر چه م نیو ا ستادیا آکو

 نبود و یفنچ عسل نیآن عکسها متعلق به ا اگر

 بود، پس البد، متعلق به دیتهد شیهم برا ییکجورای

 خانوادهاش بود و.... یاز اعضا یکی

 که به سمتِ سارا رفت، فورا اخم درهم کرد و یفکر با

 د؟یفهمیاگر م یاِب

 یبود، با انگشتانش باز ستادهیکه همزمان با آکو ا هیسا

 :کرد

 حرف زدم من.... ادیز دیببخش -

 :دیحرفش پر انیم آکو

 ساراست؟ یعکسا برا -

 یهایقهوها یرهیخ حواس،یباال رفت و ب هیسا نگاه

 آکو شد: یبایز
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 یجعفر

 !ستیاون ن یسارا؟ نه نه، برا -

 داد؟یم حیچگونه توض حال

 زده و رونیکه از شال ب ییموها نیبا پائ یکم کالفه

 روشنتر شده بود، یآفتاب بهار ریروشنش در ز رنگِ

 کرد: یباز

 ن؟ینپرس شهیم شه،یم -

 زشیچ کیدختر  نیداد و ا رونینفسش را ب آکو

 .شدیم

 راحت شده بود، از الشیخ یکه تا حدود حال

 فنچ کرده بود، عذاب وجدان نیا یکه درباره ییفکرها

 .گرفت

 نیهم زود قضاوت کرده بود و خود چقدر از ا باز

 !آمدیبدش م اخالق
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 یجعفر

 نداده بود، باز هم حیتوض هیکرد و اگر سا شرم

 او در ذهنش ادامه بدهد و... یبه محاکمه خواستیم

 در شیاز صورت دخترک که از حجم موها یمین به

 مانده بود نگاه کرد و لبخند زد. امان

 !یدوست داشتن یکوچولو

 نیا دانستیقلبش م یاه هآن ته ت ییکجای اصال

 ر باشند.خطاکا توانندیمعصوم، نم چشمانِ

 !دیفهمیم دیداد و حال با رونیرا ب نفسش

 فنچ نیا یآن مردک، با چه مدرک دیفهمیم دیبا

 ...؟دیرسیکرده و اگر آن شب نم تیرا اذ کوچولو

 نگاه کرد و گفت: هیچشم به سا یگوشه از

 حقم ،یبهم اعتماد کن یبه راحت یتونینم دونمیم -

 ایبهم بگو.  اد،یاز دست من برم یاگه کار یول ،یدار
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 یجعفر

 یالاقل به خونوادت بگو، اون ،یگیاگه به منم نم یحت

 برات ینبود. ممکن مشکل یآدم درست دم،یمن د که

 از پسش ییکه تنها ستین یمسئلها نیا اره،یب شیپ

 !یایبرب

 دانست؟یچه م آکو

 را یچه بار بزرگ ف،یظر یاه هشان نیا دانستیم چه

 یبودن نه به بازوها یقو دانستیکردهاند، چه م حمل

 بزرگ است! یهایبلکه به تحمل سخت بزرگ،

 شده بود، که جورِ یدخترک، آنقدر قو نیا و

 و هرچند دیکشیبه دوش م ییرا تنها مشکالتش

 ادیرا  ینه، اما بزرگ شده بود، زندگ دیکه با آنگونه

 بود... گرفته

 که خواستینم چگاهینداشت و ه اجیاحت یکس به
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 یجعفر

 !گرانیاضافه باشد، بر دوشِ د یبار

 آرام، ییبا گامها ند،یبگو یزیچ گریبدونِ آنکه د هردو

 سمت رستوران به راه افتادند. به

 یِدزدک یاه هاخمکرده، غرقِ در افکارش بود و نگا آکو

 .دیربائیبه او، دل م هیسا

 دل ه،یسا انیم نیشدند و در ا کتریو نزد کینزد

 قدم زدن با او... یبرا یحت لرزاندیم

 از بودن در کنارش خجالت ،یکه گاه هرچند

 زشت نبود؟ یادیو در برابر آکو، ز دیکشیم

 هیدستش را به سمتِ درِ رستوران دراز کرد و سا آکو

 زد. لبخند

 از پشت سر، از ییگام جلو گذاشت، صدا نکهیهم

 نگاهشان داشت: حرکت



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ن؟یپنجه آهن نم،یبیدرست م -

 و نگاهشان، قفلِ دو دیهمزمان چرخ هیآکو و سا سرِ

 با فخر و اقتدار، ستادهیا یکیشد،  شانیروبهرو مردِ

 و سرد! یخال یو با نگاه لچریو یرو یگرید

 معذب شد و نامحسوس خود را به یکم هیسا یچهره

 کرد. کینزد آکو

 و یچنان خال لچریو یمرد نشسته بر رو نگاهِ 

 کرد. یبود، که ته دلش را خال احساسیب

 انداخت و سپس اخمکرده، رو هیبه سا یمنگاهین آکو

 :دیدو مرد پرس به

 .اوردمیبه جا ن -

 را به عرض شانه باز و با شیکه پاها ستاده،یا مردِ

 را کج کرد شیلبها کرد،یمرموذ نظارهشان م ینگاه
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 یجعفر

 جلوتر آمد: یگام و

 !شناسمتیاما من م ،یشناسیتو منو نم -

 بود؟! یچه کس گریاخم کرد و او د آکو

 آشنا نبود. زین شانیاه هچهر یحت

 نگاهشان کرد که مردِ قیجلوتر رفت و دق یگام

 لب زد: ستاده،یا

 برقنوردم! -

 آکو باال رفت و برقنورد؟ یابرو

 چه نجایکه اسپانسرِ مسابقاتش بود و او ا یهمان

 کرد؟یم

 تکان داد: یگرفت و سر ییرنگ آشنا لبخندش

 !دمیشن رتونویبله، ذکر خ -

 آکو دراز کرد: یجلوتر آمد و دستش را جلو مرد
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 یجعفر

 !نیپنجه آهن ت،یمفتخرم از آشنائ -

 یدست در دستش فشرد و نگاهِ مرد، از کنارِ شانه آکو

 .دیگوشه گرفت و به دخترکِ پشت سرش رس آکو،

 ...!باتریز شیبود و موها بایز چهرهاش

 گرفت،یکه فاکتور م ظشیغل شینداشت و از آرا یسن

 داشت! یبچگانها یچهره

 خود را یآکو درهم شد و کم ینگاهِ مرد، اخمها از

 برقنورد را گرفت! دِید یِو جلو دیراست کش بهسمت

 نیکش آمد و ا شیلبها د،یکه حرکتِ آکو را د مرد

 نقطه ضعف؟ یعنی

 به یمنگاهیسرش را باالتر از حدِ معمول گرفت و ن آکو

 انداخت. لچریو یرو مردِ

 برادران ندو،یکه ا دیان، فهمشباهتِ چهرهش از
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 یجعفر

 یکیبودنِ  نیلچرنشیهستند و هرچند که از و برقنورد

 بروز نداد. یزیآنها متعجب شده بود، اما چ از

 لحن ممکن گفت: نیتریکرد و با عاد هیبه سا رو

 .امیداخل، منم م نیشما بر -

 که سرتکان داد و داخل رفت، نگاهِ مردِ هیسا

 نیاز ا چیبه دنبالش روانه شد و آکو ه ن،یلچرنشیو

 .آمدیخوشش نم رهیخ یاه هنگا

 از خود نشان یرفتار دیو نبا دیکش یقیعم نفسِ

 !شدیکه باعثِ سوءتفاهم م دادیم

 و گفت: دیلب کش یرو زبان

 ما آورده! یاز شما برا یادیز یغامایپ ارتونیدست -

 .کردیم یآکو را راض دیزد و با شخندین مرد

 ز،یمرد ن نیبُرد بود و ا کیاو در مسابقاتش،  بودنِ
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 یجعفر

 نبود که از بُردش بگذرد... یکس

 وارد کردن نکهیمثل ا یبوده، ول ادیما که ز یغامایپ -

 !هیخودت، کار سخت یِواقع یِایبه دن تو

 تکان داد و لب زد: یسر آکو

 !کردمیروش فکر م دیبا ه،یمهم میباالخره تصم -

 مرد باال رفت: یابرو

 نیبه ا یانتظار دارم منطق ن؟یپنجه آهن یفکرکرد -

 !ینگاه کن هیقض

 :دیپشتِ گردنش کش یدست حوصلهیب آکو

 باهم گهیروز د هیاجازه بده  ست،یاالن وقتش ن -

 .میزنیم حرف

 سرش را تکان داد و نگاهِ آکو گوشه گرفت به مردِ مرد

 دوخته شد. نیلچرنشیو
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 یجعفر

 برادرمه! ،یمهد -

 آکو باال آمد و مرد اضافه کرد: نگاه

 !یو برادرمم مهد ارمیمن مه -

 یاه هاز نگا چیتکان داد و ه یمهد یبرا یسر آکو

 .آمدیخوشش نم سردش،

 روشن و سرد، از او یکوتاهِ کوتاه و چشمان یموها

 ساخته بود. نینه چندان دلنش یچهرها

 گرفت: اریرا باال آورد و بهسمتِ مه دستش

 .دمیبهت خبر م -

 سر تکان داد و دست در دستش فشرد: اریمه

 منتظرتم! -

 دو یزد و با تکان دادنِ سرش برا یلبخند مچهین آکو

 را به سمتِ رستوران کرد و گام تند کرد، شیرو برادر،
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 یجعفر

 را: اریزمزمهوارِ مه یِصدا دینشن اما

 !نیپنجه آهن -

 را... یپس از آن، پوزخندِ مهد و

 سرسبز و اطِیهش در حگذشت و نگا یاز درِ اصل آکو

 زد. یچرخ اه،یاز گل و گ پُر

 اهانِیاز گ یانبوه انِیدر م ،یریحص یهایزوصندلیم

 را رقم زد بود. ییبایز یِهارمون سبز،

 چرخاند و دخترک کجا رفت؟ چشم

 را تند کرد و جلوتر رفت. شیگامها

 را زیم کیپسر، که دورِ  کیدو دختر و  دنِید با

 کرده بودند، چهرهاش ازهم باز شد و اشغال

 رفت. بهسمتشان

 نشسته و نگاهِ خجولش ریکوچولو، باز هم سر به ز فنچ
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 یجعفر

 .گرداندیاطراف م ییِبایز نِیدر ب را

 یجانیبلند و ه ییکه با صدا یاز پشت به اِب آکو

 شد کیبود، نزد یزیکردنِ چ فیمشغولِ تعر مضاعف،

 یِدستش را محکم بر رو ،یناگهان مِیتصم کیدر  و

 .دیکوب قشیرف یشانه

 وق یو بهسرعت و با چشمان دیباال پر یاِب یاه هشان

 یچشمش به آکو افتاد، نگاه نکهیهم د؛یچرخ شده،

 داد که فقط آکو یفحش رلبینثارش کرد و ز یچپک

 آورد. شیو لبخند به لبها دیشن

 کنارِ یِدر دور زد و صندل زیبدهد، م یآنکه جواب بدونِ

 .دیکش رونیرا ب هیسا

 یِ چشمان خندان و قرمز نکهیباال آورد و هم چشم

 لبخند بر لب راند. د،یدخترک را د یِاه هگون

_______________ 
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 یجعفر

 بود! نیریش چقدر

 نسبت به او داشته باشد ها، نه! یقصدِ بد نکهیا نه

 بدجور در دلش نشسته بود. با،یز یکوچولو نیا فقط

 و بایرنگش، ز یآرام و چشمانِ معصوم و عسل یچهره

 بود. دلنواز

 افتادهاش، بابِ چالندن بود و یِو لبها دهیکش ینیب

 .دیدیرا م گرِصورتشید یمهین شد،یم کاش

 !زدیحدسش را م آکو

 یرد ایصورتش مشکل  گرِید یمهین نکهیا دنِیفهم

 سخت نبود. داشت،

 نداشت آن را بپوشاند. یلیدل وگرنه

 هیخورد، فورا نگاه از سا شیکه محکم به پا ییپا با

 را شیکه چشمانش را گرد کرده و لبها یو به اِب کند
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 یجعفر

 نگاه کرد. کج،

 سارا، چهرهاش را درهم یباز شده شِیکرد و ن یاخم

 .کرد

 و او اصال دیایب شیپ یدوست نداشت سوءتفاهم چیه

 را نداشت. نکارهایا وقتِ

 که شد،یآنقدر در حجمِ مشکالتش غرق م یگاه

 کند، بخندد، یآمده تا زندگ ایدن نیبه ا رفتیم ادشی

 و "نشدنها"آنقدر در حجمِ  نکهیببرد و نه ا لذت

 غرق شود، که زمان مرگش، تنها "دنهاینرس"

 مردهاش یِکولهبارِ حسرتها و آرزوها کولهبارش،

 ...باشد

 داد. زیچرخاند و نگاه به م یچشم

 را کش داد و کاش شیلبخندِ لبها م،یبه شم فکر
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 یجعفر

 .اوردیب نجایاو را همراهِ خود، به ا توانستیم

 مترها،یمانند قد تواندینم گرید نکهیفکر به ا هرچند

 طرف و آنطرف بدوئد، نیوُرجه کند و به ا وَرجه

 !کردیرا سرد م لبخندش

 انیکه آمد، ناهار را سفارش دادند و در آن م تریو

 نبود. هیحواسش به سا چکسیه

 جمع خوشحال نیا انِیکه چقدر از بودن م یهایسا

 اخالقِ او بود. نیزتریتعجببرانگ نیا دیو شا بود

 به بودن در جمع نداشت، مگر یعالقها چگاهیه هیسا

 که دوستشان داشت و او که یمعدود کسان همراهِ

 نبود! افسرده

 و دادیم حیترج یاطرافش را به شلوغ یِتنها، خلوت او

 .دندیفهمیم نیا هیبق کاش
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 یجعفر

 یمتفاوت یاو، معنا یکه لذت برا دندیفهمیم کاش

 باشد ها، نه! بیغر بیعج نکهینه ا داشت،

 یکه ممکن بود برا برد،یلذت م ییزهایاز چ تنها

 لذتبخش نباشد... ه،یبق

 سکوت... مانند

 ...ییتنها

 ...کیتار یاتاق

 که هرگز تمام یکتاب دیشا ایفنجان قهوه و  کی

 ...نشود

_____________ 

 با خنده و یشد، همگ دهیچ زیم یکه رو ناهارشان

 کردند و دنیشروع به خوردن و آشام یشوخ

 خوب بود، کنار هم خوش بودند و چقدر جمعشان

 کردند. دایرا پ گریکدیبود که  خوب
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 یجعفر

 را شانیاه هخند یاز همهشان شلوغتر بود و صدا سارا

 هم برده بود. یکنار یزهایم تا

 شنونده بود. شتریو ب دیخندیاما، آرامتر م هیسا

 با لبخند به سارا نگاه کرد و گفت: یاِب

 ؟یگرد ریکو میآخرهفته بر نیهایپا -

 بزرگ، چشم گرد کرد: یبا لبخند سارا

 آخر هفته؟ نیواقعا؟! هم -

 کرد و گفت: دیتائ یاِب

 آکو امروز صبح بهمون خبر داد. یقایاز رف یکی -

 مرنجاب، گفت اگه رنیدارن م گهیچند روزِ د واسه

 .رنیم یپی. اکمیماهم باهاشون بر میخوایم

 داد و نگاهش را شیاه هبه شان یتاب ،یبا خوشحال سارا

 کرد: یاِب خِیم
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 یجعفر

 هتمیمنکه عاشق گشت و گذارم، پا ،یوا یوا -

 .دایشد

 دخترک را در دستش فِیظر یِو دستها دیخند یاِب

 .فشرد

 شده شیایدن یجذاب، همه یِچشم مشک نیا یکِ

 !بود؟

 دوانده و دل به شهیجانش، ر یدر نهانخانه یکِ

 داده بود؟! نگاهش

 .میریم زم،یعز میریم -

 کرد: هیرو به سا سپس

 بهونه مهونه یاالن هرچ نی. از همآیایب دیتوام با -

 !یتیصفاس میچندروز بر میخوایدور. م زیبر یدار

 یعنینگاه کرد و  هیچشم به سا یاز گوشه آکو
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 یجعفر

 آمد؟یم

 به سارا انداخت و گردنش را کج کرد: یمنگاهین هیسا

 !ادیم شیپ یچ نمیبب دی! بادونمیراستش من نم -

 اخم کرد: یاِب

 ی! توام شدایزنیساز مخالف م یاالن دار نیاز هم -

 آکو. یلنگه

 آکو را درآورد: یرا کج کرد و ادا شیلبها سپس

 کاریدارم، باشگاه رو چ یپسر، کار دارم، زندگ امینم -

 ...دهیزنم رو گازه، بچهم شاش کنم،

 زیم ریرا از ز شیو پا دیحرفش پر انیبا خنده، م آکو

 :دیکوب قشیرف یپا به

 به غرغر؟ مگه همه مثل خودت یباز شروع کرد -

 آدم یهزارتا کار رو هماهنگ کنم، کل دیمن با کارن؟یب
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 یجعفر

 بزارمشون ینجوریکه هم شهینم شن،یمن م معطل

 !امیب و

 بود که یبار نیاول نیا دیکش آمد و شا هیسا یلبها

 داشت! اقیاشت شیهاییدور شدن از اتاقِ تنها یبرا

 و... آمدیاگر آکو م البته

 آمد؟یم یعنی

 لب زد: طنتیسارا بود که با ش نباریا

 مگه دستِ خودشه ارمش،یمن م ،ینباشه اِب تیکار -

 اد؟ین

 .آمدیخوشش نم ییاز زورگو چیاخم کرد و او ه هیسا

 هیرساند و سا انیرا به پا شیآب، غذا یوانیبا ل آکو

 نگاه ،یلیچرب و چ یبه غذاها چیبود که او ه حواسش

 .نداختین هم
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 یجعفر

 کج لب زد: یداد و با لبخند هینگاهش را به سا یاِب

 راحت! التونیخ اد،یآکو هم م -

 داشت؟ یمنظور یو اِب دیلب گز هیسا

 به آکو عالقه دارد و... هیباشد سا دهیفهم اگر

 !نه

 از عالقهاش بداند. یزیچ یکس آمدیخوشش نم چیه

 نگاهش کردند که با بلند شدنِ  نیو سارا، سنگ آکو

 نگاه، از آنها گرفت و به صفحهاش اش،یگوش یصدا

 .داد

 نیاز ا بیناشناس و او عج یشماره کی بازهم

 !دیترسیم ناشناسها،

 برخاست اشیصندل یاز رو شان،یاه هفرار از نگا یبرا

 جواب داد: شد،یدور م زیهمزمان که از م و
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 یجعفر

 الو؟ -

 عروسکم.... -

 و بازهم آن صدا... ختیر دلش

 .دیلرز شیبرهم فشرد و زانوها چشم

 .دیترسیم

 .دیترسیمرد م نیاز ا بیعج

 عروسک؟ یجوابمو بد یخواینم -

 که از ته ییو با صدا دیهم کش یرا رو شیلبها

 :دیغر آمد،یم رونیب حلقش

 یشغال، زنگ نزن! برو هر غلطآبه من زنگ نزن  -

 !ستیکارساز ن داتیتهد گهیبکن! د خوادیم دلت

 و قسم خورد که اگر آن مردک جلو دیلرز شیدستها

 شیهم برا چیو ه کردیبود، قلبش را تکه تکه م شیرو
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 یجعفر

 اعدام! اینبود که تاوانش زندان باشد  مهم

 خشنتم جذابه،، آ، آ، عروسک انقدر خشن؟ اوف -

 که تو همهجوره.... یدونیم

 خفه شو، خفه شو آشغال. -

 را باال برده بود و... شیصدا ناخودآگاه

 یرهینگاهِ خ دنِیبه اطراف انداخت و با د ینگاه

 تند، به ییو با گامها دیخجالت زده لب گز چندنفر،

 رفت. یبهداشت سیسرو سمتِ

 ت،آن مردک، نفرت داش هیکر یکه از چهره هرچند

 قلبش یکه رو یبود تا حرص شیکاش االن روبهرو اما

 .کردیم یراه نفسش خال دنِیشده را با بر تلنبار

 منتکشانه شد: یو کم گوشیمرد، باز یصدا

 شمیپ ایب ا،ینازِ تو رو بخره؟ هوم؟ ب یمن خفه شم ک -
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 یجعفر

 ... اصال...عروسکم

 .خوردیو حالش بهم م دیغلت شیهایدرونِ عسل اشک

 .خوردیحقارت، حالش بهم م نیا از

 داد و پشت هیتک ییدستشو یکنار وارِیرا به د شانهاش

 دور به نظر یکه کم ییرایپذ یِزهایبه م کرده

 :ستادیا دند،یرسیم

 کم بال سرم ؟یخوایاز جونم م یولم کن. چ -

 بکن، کهیبا اون زن خوادیدلت م یبرو هرغلط ؟یآورد

 .ستیبرام مهم ن یچیه گهید ست،یبرام مهم ن گهید

 ...نیراحتم بزار فقط

 کرد؟یشد و چه م یجار شیاشکها

 در بهوجود چیکه ه یدر وسط باتالق ،یو عاص وسیمأ

 !زدینداشت، دست و پا م ینقش آمدنش
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 یجعفر

 آره؟ آره دختر کوچولو؟ االن ؟یکنیم هیگر یدار -

 اتیبچگ هیشب زونه؟یباد کرده؟ اوف. لباتم آو چشات

 همون موقعها که.... هیآره؟ شب ،یشد

 .دانستینم

 رخ شیدر نورونها ییایمیچه واکنش ش دانستینم

 زنگ زد. شیکه سرش تپ تپ صدا داد و گوشها داد

 که در آن قرار داشت، یبه مکان توجهیزد و ب غیج

 را توف کرد: شیحرفها

 تخدا لعنتت کنه، خدا لعنت شرف،یببند دهنتو ب -

 .ینابودم کرد ،یازم گرفت مویزندگ کنه،

 زد: غیج بلندتر

 ش،ی! با همون بچگیکُشت ،یبچه رو نابود کرد هی -

 !شیکشت
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 یجعفر

 و دیکه شانهاش را لمس کرد، تند ازجا پر یدست با

 تنش مور مور شد. کلِ

 عقب رفت و دست خودش نبود که ینفس نفس گام با

 از نگاهِ آکو دور نماند. نیلرز برداشت و ا تنش

 میرا دستانش را به عالمت تسلپررنگ فو یبا اخم آکو

 گرفت و لب زد: باال

 یبترسونمت، هرچ خواستمینم د،یببخش د،یببخش -

 !یدیزدم نشن صدات

 را فشرد و کامل اشیپاور گوش یفورا دکمه هیسا

 کرد. خاموشش

 آب دهان قورت داد و د،یکوبیکه تندتند م یقلب با

 لرزانش را در پشت سرش گره زد. دستانِ

 به ترحم، به هیشب یو حس یبا اخم و سردرگم آکو
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 یجعفر

 هیجلو رفت که سا ینگاه کرد و گام شیاشکها

 نیآکو از ا یفاصله گرفت و ابرو مگامین ار،یاختیب

 باال رفت. حرکتش

 چرا؟

 د؟یترسیم چرا

 ؟یترسیشده؟ م یزیچ -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و هرچند تندتند

 مردها یاما او اکنون از همه کرد،یانکار م که

 .دیترسیم

 .دیترسیم یهر لمس از

 و قلبش... دیترسیم یهرنگاه از

 .نواختیحالتِ ممکن، م نیبا تندتر قلبش

 دخترک نیداد و او که قصدِ آزارِ ا رونینفسش را ب آکو
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 یجعفر

 نداشت. را

 هیبه پشت سرش انداخت و دوباره به سا یمنگاهین

 کرد: نگاه

 ؟یلرزیم یندارم، چرا دار تینترس، من کار -

 .دادیو کاش آکو ادامه نم دیلرز شتریب هیسا یلبها

 ...ادیز هاشیبه گر لِیسخت بود و م شیاشکها کنترلِ 

 دخترک نیا یکرد و دلش برا یکالفه نوچ آکو

 .سوختیم

 بود. یو منزو نیغمگ یادیز

 و اما... آمدیاز دستش برم یکار کاش

 هم از دستِ یکار خواست،یکه خودش نم یوقت تا

 .آمدیبرنم آکو

 لب زد: اریاختیب
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 یجعفر

 نگاه ستم،ین یمن آدم بد مشکلتو بهم بگو، باورکن -

 کمکت کنم تا... خوامیهم بهت ندارم، فقط م یبد

 از بند اش،یاغی یِبود تا اشکها یکاف نیهم

 کنند. سیرا خ شیاه هرها شده و گون شیپلکها

 گرید یگام خته،یو آکو بهمر ختیاشک ر سوزناک

 شد. کینزد

 ...کردیآرامش م دیبا

 که شده... یهرطور

 خواهرتو صدا بزنم؟ ؟یخوب شده؟یچ -

 هول شده چشم گرد کرد و با ترس لب زد: هیسا

 !دینگ یزینه، نه توروخدا به خواهرم چ -

 .ستادیا کشیهم فشرد و کامل نزد یلب رو آکو

 و لرزشِ تنش، دیلرزیدلشکسته، م یداغدار همچون
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 یجعفر

 لرزاند. آکو را دل

 .آمدیهم از دستش برنم یداد و کار رونیرا ب نفسش

 مرد، آرام یدلِ وامانده نیتا ا زدینم یحرف یحت

 .ردیبگ

 هردو ار،یاختیمرد ب د،یدخترک که لرز یزانوها

 را گرفت: شیبازو

 ارم،یب یصندل هیدختر، صبرکن برم  یضعف کرد -

 کن. صبر

 ز،یم نیکتریچمنها نشاند و از نزد یرا رو هیسا آرام

 برداشت. یصندل کی

 :دشیدورِ کمرِ دخترک حلقه کرد و باال کش دست

 .نیبش نجایا ایب -

 داد و رونینشاند، نفسش را ب یصندل یرا که رو هیسا
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 یجعفر

 اخم نگاه در چهرهاش گرداند. با

 و ستیب ای ستیحدود ب دینداشت و شا یسن

 !شدیم کسالشی

 گذاشت و سرش یصندل یدسته یدستش را رو آکو

 دخترک، شانیپر سوانِیگ یبرد تا در پستو نیپائ را

 :ندیرا بب چهرهاش

 بهت زده؟ یحرف یکس -

 نکرد، ادامه داد: افتیکه در جواب

 !اد؟یسرُم بزنن، حالت جا ب هیببرمت دکتر؟  -

 چهرهاش را پوشانده و مَرد، ه،یسا مِیفِر و حج یِموها

 و شدیخم و راست م یاز حالِ دخترک، ه مستأصل

 از جانبِ او... یمنگاهیاز ن غیدر

 از یباالتر رفت و آکو، عصب هیهق هقِ سا یصدا
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 یجعفر

 را در شیاز موها یپنهان شدهاش، دستها صورتِ

 دستِ بزرگش یکه رو شانیگرفت و نرم دست

 مکث کرد. یشد، لحظها دهیکش

 به خود ییدخترک، گو یهیگر یقطع شدنِ صدا با

 هیصورتِ سا یمهیو به ن دیکه نگاهش را باال کش آمد،

 کرد. نگاه

 یِ ایغوطهور در در اش،یچشمانِ عسل چشمانش،

 به خروش داشت... لِیبودند که م یقرمز

 آب دهان قورت داد و آرام آرام، همچون حرکتِ  مرد،

 بلندش را به پشتِ گوشش یِدر باد، موها یشاپرک

 کرد و دلِ دخترک... تیهدا

 یِ که ال یاز احساسِ حرکت دستان دیدخترک لرز دل

 یبر جا شان،یشد و عطرش را ال دهیکش شیموها
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 یجعفر

 .گذاشت

 ؟یبه دست و صورتت بزن یآب هی یخوایم -

 یکه زد، اشکها یلب برهم فشرد و با پلک هیسا

 آمد: نیچشمش، شره کرد و پائ یدر کاسه برجامانده

 حرف بزنم... شدیکاش م -

 ،یصندل یدرهم شد و جلو یآکو از کنجکاو یاخمها

 زد: چمباتمه

 انجام ییرو خودت تنها یهرکار ستی! الزم نشهیم -

 چیبه ه یریهم کمک بگ گرانیاز د وقتایگاه ،یبد

 !خورهیبرنم ایدن یکجا

 رینفسش را فرو خورد و دستش را ز دخترک

 .دیکش چشمانش

 انگشتانش، نشان از خراب یِبرجا مانده بر رو هیاهیس
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 یجعفر

 که در آن دانستیو فقط خدا م دادیم ششیآرا شدنِ

 داشت! یآکو، چه جلوها یچشمها یجلو لحظه،

 حرفِ چیهیشد که آکو، ب زیمخیانداخت و ن نیپائ سر

 بازهم اصرار دیبا یعنیبرخاست و  شیاز جا ،یگرید

 کرد؟یم

 حرف بزند، چکارش خواستیدخترک نم یوقت

 !کرد؟یم

 به سمتِ توالت ر،یسربهز هیعقب رفت و سا یگام

 .رفت

 ختهشیبهم ر شِیبه چهره و آرا یسر و سامان دیبا

 .دادیم

 یخود برگرداند و کالفه و بافکر یِرا بهجا یصندل آکو

 داد. هیتوالت تک یِکنار وارِیبه د مشغول،
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 یجعفر

 دختر نیدخترک شده بود و ا رِیدرگ یحساب فکرش

 نبود. یعاد

 و کردیم جتریو گ جیبا هر رفتارش، مرد را گ هرلحظه

 .دیکشیرا بهسمتِ خود م فکرش

 از هیآمد، آکو تک رونیشده ب زیتم یکه با صورت هیسا

 برداشت و بهسمتش رفت: وارید

 که ششونیپ یبر ینطوریچشمات قرمز شده، ا -

 !یکرد هیگر فهمنیم

 به مرد و اطرافش انداخت و یو پراسترس دیباترد نگاهِ 

 :دیدستانش را بهم سائ کف

 کنم؟! کاریپس چ -

 یهجوریمن برم  نجایا نیبش یخوایم -

 .چونمشونیبپ
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 یجعفر

 باال رفت: هیسا یابرو

 یزیچ هیفوقش  ست،یحدم الزم ن نیحاال درا -

 .کنمیم سرهم

 سرووضع او را نیبعد با خود فکرکرد اگر سارا با ا و

 و شودیبهراه م شیهایسوالها و نگران لِیس ند،یبب

 نداشت. شیگنجا گرید هیسا

 را نداشت... زینشان دادنِ همهچ یعاد شِیگنجا

 کج کرد و اضافه کرد: یسر

 هیاطراف  نیکه ما هم نیبهشون بگ نیخوایحاال م -

 میکه ما خواست کننیاونام فکر م م،یزنیم یدور

 تا باهم راحت باشن. میبزار تنهاشون

 یحرفها یشد برا یدیلبخند زد و لبخندش تائ آکو

 .دخترک
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 یجعفر

 رفت. زشانیتند کرد و بهسمتِ م گام

 !کرد؟یباخود فکر کرد حال تنها با آکو چه م هیسا

 قدم زدن را یبرا یکاف یبود و جا یبزرگ رستورانِ

 .داشت

 در کنار آکو.... اما

 شیاه هگذاشته و گون دنیرقص یکه دلش بنا هرچند

 نکهیسرخ شده بود، اما سختش بود، ا جانیه از

 از خود یچه رفتار دیدر مقابلِ آن مرد، با دانستینم

 د؟یفهمیدهد و اگر آکو م نشان

 ...هیکه سا دیفهمیم اگر

 !گذاشتیسرش را تکان داد و نم تند

 شود و انیرازِ سربهمهر، ع نیا گذاشتینم چگاهیه

 موضوع، رعشه به تنش نیشدنِ ا انیفکر به ع یحت
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 یجعفر

 .انداختیم

 را اشیشگیهم یِفکرها د،یدور که آمدنِ آکو را د از

 .ستادیراند و صافتر ا عقب

 بود، که یدیمرد، بهمانندِ خورش یِلبها یِرو لبخندِ

 .کردیدخترک را گرم م یخزدهی قلبِ

 جانیه یکم یِو بالبخندو چاشن دیبه کنارش رس آکو

 زد: لب

 نیهمچ م،یبگرد کمی میریگفتم م چوندمشون،یپ -

 انگار کردن،ینگاهم م یریو حالت مچگ مشکوک

 کنم! کاریچ خوامیم

 کش آمد و آکو که لبخندِ بچگانه و هیسا یلبها

 لبخندش بزرگتر شد و چقدر لبخند د،یرا د معصومش

 .آمدیصورتش م به
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 یجعفر

 پر لبخند و یلبها نیهم را،یگ یچشمها نیهم

 ساخته بود. بایز یصاف، از او دختر صورتِ

 گفت: زیو ر دینگاهش را دزد هیسا

 !م؟یکن کاریحاال چ -

 زِیو با اشاره به م دیپشتِ گردنش کش یدست آکو

 گفت: وارید یگوشه

 یول اد،یم شیپ یچ مینیاونجا، تا بب مینیفعال بش -

 مینیشیم نجای. امیدو نشون زد ریت هیبا  ما،یخودمون

 هم اون دوتا مرغِ عشق، اد،یحالِ تو جا ب کمیهم  تا

 کنن. عشقوحال

 یلحظات یِو حقا که از حال و هوا دیآرام خند هیسا

 آمده بود. رونیب ش،یپ

 فراموش کند ها، نه! نکهیا نه
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 یجعفر

 نینبود که به ا یزیکردنِ آن موضوع، چ فراموش

 گرفته بود. ادیخوب  هیباشد، اما سا سریم هایراحت

 ادیو به بعدها موکول کردن را خوب  یچشمپوش

 بود. گرفته

 اشک ها،یاز فشار غمها و ناراحت یگاه دیشا

 یگاه یحت ایو  کردیم یخودزن ییروزها خت،یریم

 نها،یا یهمه یاما در پستو کرد،یفکر م یخودکش به

 یِ زندگ یمقاومت کند، برا دیداشت که با ادیبه  خوب

 زیهمهچ شهیرا داشت بجنگد و هم اقتشیکه ل یراحت

 امن و امان نبود. که

 یشهرِ قشنگ، اتفاقات نیا یپوسته رِیدر ز یگاه

 یکه قلب را از کوبش و انسان را از زندگ افتادیم

 .کردیم دیناام
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 یجعفر

 نشستند و آکو سرِ صحبت یصندل یهم، رو یروبهرو

 باز کرد: را

 اگه ازت بپرسم چند سالته؟ یشیناراحت م -

 باچشمانِ قرمز و معصومش، به مرد نگاه کرد و هیسا

 زد: لبخند

 و دو سالمه. ستینه، ناراحت چرا، ب -

 فت:آکو باال ر یابرو

 !یخوریکمتر م -

 اضافه کرد: سپس

 و شش سالمه. ستیمن ب -

 بود که تعجب کند. هینوبتِ سا نباریا

 با ای یآکو، آنقدر پخته بود که س یو چهره رفتار

 .آمدیوهشت سال، به او م ستیب یتیخوشب تِینها
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 یجعفر

 و لب زد: دیخند د،یکه تعجبِ نگاهش را د آکو

 نه؟ اد،یبهم م شتریب -

 به عالمت مثبت تکان داد که یناخودآگاه سر هیسا

 شد و گفت: ضتریلبخندش عر آکو

 حتما تو دیبا ،یکردیم یزیچ یتعارف هیحداقل  -

 دم؟ینشون م رتریکه چقدر پ یگفتیم روم

 هول شده لب زد: هیسا

 یعنی. ..یخوب یلینبود، شما خ نینه، نه منظورم ا -

 ....زهیچ یعنی.... نه... یپختها یادیخب ز نهیا منظورم

 نیو چقدر ا دیخند اشیبا صدا به دستپاچگ آکو،

 بامزه بود! دختر

 کند و نه ینیتوه خواستیکه دخترک نه م دیفهم

 !یفیتعر
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 یجعفر

 نیداشتند و هم یفیناخودآگاه، جمالتش بارِتعر اما

 سرخ شده و بابِ  فشیظر یاه هشده بود، گون باعث

 شوند... چالندن

 گفت: زیسرش را تکان داد و ر طانیش آکو،

 .چونشینپ ،یحرفتو زد گهید -

 .دیلبخند زد و لب گز هیسا

 بود و خوشمشرب. نیریمرد ش نیا چقدر

 را به دست هایسخت یهمه شدیکه در کنارش م حقا

 داد. یزندگ یایسپرد و آسودهخاطر دل به در باد

 گذاشت: زیم یدستانش را گره زد و رو آکو

 سفارش بدم؟ یخوریم یچ -

 من... ستمیگرسنه ن -

 ارن؟یبگم ب یدوست دار یدختر، چ یضعف کرد -
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 یجعفر

 کج کرد و آرامتر گفت: یسر

 واقعا اشتها ندارم، تازه ناهار کنم،یتعارف نم -

 .میخورد

 داد: زیسر تکان داد و دخترک نگاه به م آکو

 گه؟ید یخواهر دار هیفقط  -

 کرد که لبخند آکو کش آمد دیسر تکان داد و تائ هیسا

 گفت: و

 اوان ودارم، دوقلوان. س طونیمن دوتا داداشِ ش -

 !سوران

 باال رفت. هیسا یابروها

 بود؟ خبریدوبرادر دوقلو داشت و او ب آکو

 کن؟یکوچ -

 آکو باال رفت: یابرو نباریا
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 یجعفر

 نه، همسن و سال توان. -

 خدا حفظشون کنه! -

 ممنون! -

 که یمساعتین نید و در ارا روشن کر اشیگوش هیسا

 از سارا نبود. یبود، خبر گذشته

 مشغول گپ و گفت یکرد و البد آنقدر با اِب تعجب

 برده بود. ادیکه پاک خواهرش را از  شده،

 :دینگاه که باال آورد، آکو پرس دخترک

 ؟یکرد کاریرو چ ولنتیکالسِ و -

 گذاشت و پاسخ داد: زیم یرا رو دستش

 .رمیخودم رو مهمون آموزشگاه  -

 ه؟یاستادت ک -

 مرموذ نبودند؟ ینگاهش کرد و چشمانش کم دخترک
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 یجعفر

 استاد روح بخش. -

 گرفت: ییآکو، رنگِ آشنا یچهره

 .شناسمشیم ه،یاستاد خوب -

 جلوتر آمد: یصندل یاز رو یزده کم جانیه دخترک

 نش؟یشناسیواقعا؟ م -

 سر تکان داد و لب زد: آکو

 آره، استاد منم بوده! -

 کج کرد: یسر جیمتعجب و گ هیسا

 ن؟یکار کرد ولنیشمام و -

 :دیخند آکو

 بلدم! ییزایچ هی ینگ یبگ یه -

 زنگ خورد اشیحرفش تمام نشده بود، که گوش هنوز

 را شیابرو یتا طنتینگاهش که به اسم افتاد، باش و



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 گفت: هیانداخت و رو به سا باال

 ام ادِیخوش خوشانشون تموم شده،  یتازه بعد قرن -

 .افتادن

 گفت: یجواب داد و بالحن الت منشانها سپس

 چه حال چه احوال؟ خوش ؟یبَه داشِمون اِب -

 ار؟یبا  گذرهیم

 و لب زد: دیخند طنتیبا ش یاِب

 که خدا شاهده انگار گذرهیخوش م نیاوف. همچ -

 کنن که با دست خودم زنگ زدم به میسالخ خوانیم

 .یزنخلوتمونو بهم ب یاینرهغول که ب یتو

 اعتراضمانندِ سارا از آن طرفِ خط به گوش یصدا

 و آکو لبخند زد. دیرس

 لب زد: سپس
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 یجعفر

 ؟یحاج نییکجا -

 کرد که معلوم بود در جواب ساراست و یغرغر یاِب

 گفت: بلندتر

 . اون دخترم باایدم رستوران، لشتو جمع کن و ب -

 یفراموش کن ترسمیانقدر ساکته که م ار،یب خودت

 باهاته! اونم

 اخم کرد و دخترک آرام بود، اما آنقدرها هم آکو

 نبود. زبانیب

 اما کمحرف بود و آکو کرد،یم یهمراه زد،یم حرف

 خصلتِ او را، نیا یاِب آمدیخوشش نم چیه

 تمسخر کند. یهیدستما

 آ،یخبر بد هی یخواستیاالن، انقدر زر نزن. م میایم -

 ادتیکه کال موضوعو  یبندش انقدر حرف زد پشت
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 یجعفر

 !رفت

 را قطع کرد یبدهد، گوش یبه اِب یبدونِ آنکه فرصت و

 که چشم به دهانش دوخته بود گفت: هیرو به سا و

 م؟یبر -

 کرد و باهم از رستوران خارج شدند. دییتا هیسا

 روندیسارا گفته بود که بعد از ناهار به گردش م صبح

 بود. یاجبار قِیتوف نیاز ا ،یخوشحال و راض هیسا و

 آکو نکهیهم را برطرف کرده بود، همسوءتفا نکهیهم

 و یکاف شیقبل برخورد کرده بود، برا یِسر مانندِ

 بود. ندیخوشا

 مرد را داشته باشد؟ نیا یروز شدیم یعنی

 آکو شد،یموضوع هم دمغ م نیاز فکر کردن به ا یحت

 !کرد؟یدرکش م یبود و چه کس یادیاو ز یِبرا
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 یجعفر

 فکرِ داشتنِ آکو را یکه حت کردیدرکش م یکس چه

 دخترک نیبر سرِ ا ییو چه بال دیدیم یادیز هم

 بود؟ آمده

 ،یعاد یرابطه کی قِیخود را ال یکه حت یدخترک

 !دیدینم

 شده و نیشده بود و آنها، تازه سوار ماش مهشبین

 بازگشت به سمتِ خانهشان بودند. درحالِ

 رقم نیریخوش گذشته بود و چقدر خاطراتِ ش امروز

 بودند. زده

 نیبانهتریروز، به غر کی دانستندیکه نم یخاطرات

 .ردیگیرا م بانشانیممکن، سر برآورده و گر شکل

 داد. هیتک شهیچشمانش را بست و سرش را به ش هیسا

 به چند شد،یکه پخش م یآرام یِ قیموس انِیم در
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 یجعفر

 صبا، یِکه در کشت ییبازگشت، به همانجا شیپ ساعتِ

 گرفته بود. یآکو جا کنار

 ؟یترسیم -"

 و ستادهیسکو ا یکه رو یمظلومشدهاش از مرد نگاهِ 

 را در دست داشت گرفت و به آکو داد: اهرم

 نه؟ -

 ؟یشونیپس چرا انقدر پر -

 مکالمهشان خش انداخت: یسارا از آنطرف، رو یصدا

 از ارتفاع ی! از همون بچگترسهیآکو، م گهیدروغ م -

 .دیترسیم

 یبرد تا از کنارِ تنها نیسرش را پائ یکم هیسا

 .ندیسارا را بب م،یآکو و ابراه یدهیو ورز درشت

 یبازِ خواهرش افتاد، چشم غرها شِیکه به ن نگاهش
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 یجعفر

 و رو به آکو گفت: رفت

 یچجور دونمینم ا،ه هکتریدوسال از من کوچ نیا -

 !ادشهیوضوح  نیمنو به ا یبچگ

 یدختر کوچولو نیلپِ ا شدیلبخند زد و کاش م آکو

 .چالندیرا م اخمو

 کج شده بود. شیو لبها یاغی شیچشمها

 انِیبود، اما در م دهیاز او د یمتفاوت یِاه هچهر چقدر

 !تشیمشترک بود؛ معصوم زیچ کی همهشان،

 یگرفت که مرد، اهرم را حرکت داد و کشت ینفس

 به حرکت کرد. شروع

 که در پشت یاز همان ابتدا، همراه با چند دختر سارا

 هیو سا دیکش غیج جانزدهینشسته بودند، ه سرشان

 .دیتند لب گز تند
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 یجعفر

 خودش نبود. دست

 .دیترسیم

 باال تواندیم گریکه معلوم نبود چقدرِ د یلهایوس از

 رد،یسرعت بگ تواندیم گریچقدر د د،یایب نیو پائ برود

 .دیترسیم

 شیلبها ده،یترس هیگرفت و سا یشتریاوجِ ب یکشت

 هم چفت کرد. یرو را

 پررنگ، رنگ گرفته بود و از یآکو، با لبخند یِلبها

 هم نداشت، لذت یجانیکه چندان ه یلهایوس نیا

 دخترک یلحظه، حواسش به چهره کیکه در  بردیم

 شد. جمع

 پر از اش،ییزرد شده و چشمانِ طال دشیسف پوستِ

 و وحشت شده بود. ترس
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 یجعفر

 و سارا انداخت که هردو را غرقِ یبه اِب یمنگاهین فورا

 .دیخودشان د جاناتیو ه یادش در

 د؟یترسیدخترک برگشت و چرا انقدر م بهسمت

 دیدستِ بزرگش را به دستِ کوچک و سف اریاختیب

 چنگ شده بود، رساند. یکشت یلبه یکه رو ه،یسا

 نشست و هیسردِ سا یدستها یگرمش رو یدستها

 .ختیر شیدخترک با تمامِ قوا قلب

 .دیرنگِ آکو رس یو به نگاهِ قهوها دینگاهش چرخ تند

 دستانش گرم بود و چقدر قلبِ دخترک تند چقدر

 .نواختیم

 انِ ینگاهش را م ،یشانیدهان قورت داد و با پر آبِ

 آکو چرخاند. یچشمها

 دستانش را جمع کرد و یخودش نبود که کم دست
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 یجعفر

 لمسش کند! اجازهیب خواستیکه نم آکو

 حواسِ دخترک را پرت کند. یکم خواستیتنها م او

 دست یتا از رو دیدستش را باال کش یکه کم نکهیهم

 که در یاحساس یو از رو اریاختیب هیبردارد، سا هیسا

 دستش را باال برد و به دست کرد،یم یحکمران قلبش

 چسباند. آکو

 دست دخترک فرود آمدند یمرد دوباره رو یِدستها

 درهم قفل شد. یلحظها یبرا شانیچشمها و

 !فینرم بود و لط پوستش

 نیداشت از لمسِ ا یمرد، چه احساسِ خوب و

 سرد! ینرم و کم یشمهایابر

 :دیطرد هیسا

 یکه رو یبا لمسِ دستِ دخترک، جملها ناخودآگاه
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 یجعفر

 آمده بود را فراموش کرده بود. زبانش

 برهم فشرد و سرش را تند تکان داد. چشم

 !د؟یبگو خواستیم چه

 گرداند. هیسا یهایعسل انِیرا م نگاهش

 شد. نیریش دهانش

 همرنگِ چشمانش! یطعم داشت، طعم شیاه هنگا

 !نیریو ش یعسل

 سرش را به سمتِ دخترک یداد و کم رونیب ینفس

 را به گوشش شیو دادها، صدا غیج انِیتا در م برد

 :برساند

 دستِ ،یدیترس یلیهروقت خ نجام،ینترس، من ا -

 رو از سقوط نجات بدم، ینتونم کشت دی! شاریبگ منو

 توبغلم پنهونت کنم تونمیکه م ییتو انقدر کوچولو اما



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 !ینیبب یبینزارم آس و

 قرمز و یاه هرا باال برد و نگاهش که به گون سرش

 یدخترک افتاد، لحظها یِمتعجب و خجالت چشمانِ

 کرد. مکث

 گفته بود؟! چه

 هم یرو شیکه گفته بود، دندانها ییاه همرورِ جمل با

 شد و فکش تکان خورد. قفل

 از کدام بخشِ مغزش آمده بودند؟ قایا، دقه هجمل نیا

 و کاش الل دیسرش را عقب کش ،یو عصب کالفه

 !شدیم

 رانیحواسش به چشمان ح چیرا برگرداند و ه نگاهش

 نبود. دخترک

 نیمرد، روحش از ا یاه هجمل نیکه با هم یدخترک
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 مسخره اوج گرفته و به دل آسمان رفته بود. دستگاهِ 

 زیترس از ارتفاع را ن یکه حت گفتینبود اگر م دروغ

 کرده بود. فراموش

 نبود. دروغ

 و روز به روز پروراندیم نهیمرد در س نیکه از ا یعشق

 "دروغ نبود! شد،یم شتریب

 به الیفکروخ یایکه از قعر در ییسارا، گو یِصدا با

 خورد و چشمانش یباشد، تنش تکان دهیآن رس سطح

 شد. باز

 به خواهرش نگاه کرد و گفت: جیگ

 ؟یچ -

 :دیخواهر بزرگترش را مال یکرد و شانه یاخم سارا

 ،یفکر کردم خواب ؟یحواست کجاست خواهر -
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 یجعفر

 شو. داریب میخونها کیبگم نزد خواستم

 سارا تکان داد و صاف نشست. یبرا یسر

 ،یجانب ینهیگرفت و از آ هیزاو ینگاهش کم اریاختیب

 گرفته بود را یجلو جا یاز آکو که در صندل یهالها

 کرد. نگاه

 گرفته یصبا، آکو کم یِآمدن از آن کشت نیاز پائ بعد

 سردتر شده بود. شیرفتارها و

 ییاه هجمل یِخوش توانستینم نها،یاز ا چکدامیه اما

 شده بود را بکاهد. قیتزر رپوستشیبه ز که

 خوشحال بود. او

 حسرتشان را یعمر دیکه شا ییاه هجمل دنِیشن از

 خوشحال بود. داشت،

 دست منو یدیاگه ترس"گفته بود  یکه کس نکهیا از
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 کردیم دیتاک ز،یچچیخوشحال بود و ه "ریبگ

 را برهم بزند. اشیخوشحال توانستینم ز،یچچیه

 تمام یحت ای بود،یآن موضوع، رفتارِ سرد آکو م ولو

 شده نشیریاز خاطراتِ ش یکه جزئ یشب نیا شدنِ

 !بود

 .شدیمادرش در گوشش اِکو م یادهایداد و فر یصدا

 بحث و جدل را دوست نیصدا را دوست نداشت؛ ا نیا

 نیمحکوم شده بود به ا شهیهم ییاما گو نداشت،

 بلند! یادهایفر

 ...یاجبار یِلشدنهایخواستن و تحم نیا به

 !دانستیم

 پدرش را چیکه مادرش ه دانستیم خوب

 نبود؛ بود؟! یو خواستن که اجبار خواستینم



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 کورکورانه پدرش، همهشان را به قعرِ چاهِ یعالقه نیا

 نجات یبرا یکه راه ییکشانده بود، جا ینابود

 ...نداشت

 به سقف بود و چشمانش باز... رهیخ

 نداشت... یاشک

 شده بود. سِر

 سِرش کرده بود. ،یزندگ یِکار یِاه هضرب

 بزند و چشم یبلندِ مادرش، باعث شد تلخخند یِصدا

 :بخواباند

 دستت راحت شم. از یطالقم بده، طالقم بده لعنت -

 یکه برا یجهنم نیاز ا تون،یگم کنم از زندگ گورمو

 .میساخت هم

 نگهش نیداشت پائ یغرشِ پدرش، که سع یصدا و
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 :دارد

 ؟یکم دار یچ ؟یرو زهرمون کرد یچرا زندگ -

 ندادم؟ یکه برات نکردم؟ بهت آزاد یخواست کاریچ

 کردم کاریکردم؟ دست روت بلند کردم؟ چ تتیاذ

 مون؟یو ا نیدیب

 تمامِ ییمادرش، که گو ادِیفر یپس از آن صدا و

 واریرا شکاند و هزاران بار به خورد در و د حرمتها

 رفت: خانه

 دوست ندارم، بفهم! -

 .دینشن ییصدا گرید

 خط شد. انِیپا ییگو

 پدرش را تصور کرد. حالِ

 لومترهایلنگان ک ییخسته، که با پا یدهادون همچون
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 !دهیرا به چشم د بشیو بُرد رق دهیدو

 .دیبه حال پدرش کش یآه

 را داشت، اما یقربان کینقش  ،یزندگ نیدر ا گرچه

 نبود! ریتقصیهم ب آنچنان

 یکه سرانجام نداشت، چه سود یدادنِ رابطها ادامه

 داشت؟ بهحالش

 و ریتحق نهمهیکَندن و رفتن، بهتر از ا کباری

 نبود؟! خوارشدن

 .دیو به پهلو چرخ دیسرش کش یرا رو لحاف

 .کردیخانه فرار م نیاز ا شدیم کاش

 نداشت! شیبرا یگریکه جز خفقان، ارمغانِ د یخانها

 گردش کی یکه حسرتِ حت کردیباور م یکس چه

 با مادرش را دارد؟ ساده
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 یجعفر

 یدخترک، با ظاهر نیکه ا کردیباور م یکس چه

 نیبزرگتر بنده،یفر یمحجوبانه یو لبخندها آراسته

 !پروراند؟یرا در دلش م حسرتها

 دراز کرد و صفحهاش را روشن یبهسمت گوش دست

 .کرد

 آن مزاحمش شده یلهیکه مردک، بهوس یشمارها آن

 بالک کرده بود. را

 نیندارد و از ا دهیفا شینکارهایکه ا دانستیم اما

 !دیترسیم سکوت

 سکوتِ آن شغال! از

 شد و انگشتش را شیاه هاز برنام یکیوارد  ناخودآگاه

 .دیآکو کوب لیپروفا یرو

 درشتاندام، با یکه مرد د،یو سف اهیس یعکس
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 یجعفر

 یکه رو ی. مرددادیرا نشان م کیزماتیکار یلبخند

 .ستینگریرا م گرید یینشسته و جا موتورش

 .دیصفحه کش یو آرام دستش را رو دیگز لب

 نیهم یبود و دخترک برا نیهم لشیعکسِ پروفا تنها

 .دادیجان م هم

 مرد انداخت. یبه شماره ینگاه نباریا

 خواهرش برداشته بود یاز گوش ،یکه دزدک یشمارها

 !د؟یفهمیم یاگر کس و

 لیعکس پروفا یو دوباره رو دیفکر، لب گز نیا از

 ند،یآکو را بب یِدیلبخندِ خورش گریزد تا بارِ د ضربه

 ینهیگز یلحظه انگشتش خطا رفت و رو کیدر  که

 خورد! وکال،یدیو

______ 

 ��نکنه ابونیگرگ ب بینص خدا
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 یجعفر

 تماس را انیپا نهیگرد شد و هول و تند، گز چشمانش

 .فشرد

 .دیقلبِ لرزانش گذاشت و لب گز یِرو دست

 نداشت، اما اگر آکو لشیاز خود در پروفا یعکس گرچه

 د؟یفهمیم

 لحاف را کنار زد و وسط تخت نشست. یعاص

 آکو و عالمتِ تماسِ یبه صفحه گرید ینگاه

 آن افتاده بود، انداخت. یکه رو یپاسخیب

 پاکش کند. توانستیدهان قورت داد و کاش م آب

 شیداد و گونهاش را به زانو هیبه تاجِ تختش تک پشت

 .چسباند

 شد، چشم فشرد و فورا از اکانتِ او نیکه آنال آکو

 شد. ارجخ
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 یجعفر

 نشد. یگذشت و خبر قهاشیدق چند

 شده بود؟ الیخیداد و آکو ب رونیرا ب نفسش

 به کرد،یتوجه نم چیآنقدر سرش شلوغ بود که ه دیشا

 که پشت به یدخترک لِیبا عکسِ پروفا یشمارها

 یبود و دستها ستادهیا اهانیاز گ یانبوه انیم ن،یدورب

 نرگس را در دست داشت. گل

 گرِ یگرفته شده و دستِ د نیکه رو به پائ یینرگسها

 بود. شیکه بندِ کالهِ فدورا دخترک،

 تخت انداخت که همان لحظه یرا رو یگوش ظ،یغ با

 صفحه نشست. تند برش داشت که یباال ،یکشنیفینوت

 آکو، تپش قلبش را باال برد: امِیپ

 شما؟ -

 و دیقدرت لب گز نیشتریخودش نبود که با ب دستِ
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 یجعفر

 .دیلرز دلش

 و دیدستِ عرق کردهاش را به شرتکِ کوتاهش مال کفِ

 صفحه لغزاند: یرا رو انگشتانش

 اشتباه شد. دیببخش -

 کُنجِ گوشش ییخواست ارسال کند، صدا نکهیهم اما

 زد: پچ

 "؟یسربهسرش بزار کمیچطوره "

 شیاه هو خون به گون دیگز شتریفکر، لبش را ب نیا از

 آورد. هجوم

 بینکرده بود و عج ییطنتهایش نیبهحال چن تا

 هم که شده، امتحانش کباری یبرا زدیپر م دلش

 .کند

 نوشت: نباریرا پاک کرد و ا امیپ
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 یجعفر

 آشناست! هیکه دنبال  یبهایغر هی -

 نداشت، اما یخاص یمعنا امشیآنکه ازنظرِ خودش پ با

 ته دلش آمده بود. از

 ارسال را زد و با استرس به صفحه یفکر، دکمه بدون

 وخت.د چشم

 تا دیطول کش یقهایرا خواند و چند دق امیپ آکو

 را بفرستد: جوابش

 شماره رو نی! اشناسمیرو م بهیمن نه آشنام، نه غر -

 کن بچه! پاک

 !بچه؟

 درهم کرد و چرا گفت بچه؟ اخم

 کرده افتیرا در یحس نیچن لش،یپروفا دنِیبا د دیشا

 .باشد
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 یجعفر

 فکر کرد، سپس نوشت: یو کم دیبرچ لب

 !؟یآشنا ش شهیم یچحاال  -

 .دیتخت دراز کش یو به پهلو رو دیگز لب

 گرفت. شیلبها یِرا چنگ زد و جلو لحاف

 یآکو چه جواب یعنیبه راه بود و  ییدلش غوغا در

 !داد؟یم

 استرس پوستِ لبش را کَند و لبخندش که کوتاه با

 .آمدینم

 پدر و مادرش را فراموش کرده یِدعوا یِماجرا بهکل،

 .بود

 داشت، تیاهم شیکه برا یزیلحظه، تنها چ نیا در

 آکو بود. جوابِ

 شد. دهیتوسطِ آکو د امیپ
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 یجعفر

 کِش شتریب شیدخترک شور گرفت و لبها چشمانِ

 .آمد

 !گفت؟ینم یزیداد و چرا چ رونیب ینفس

 نکرد. افتیدر یگذشت و جواب قهیدق کی

 .قهیدق دو

 .قهیدق سه

 یعنیدخترک کمرنگ شد و  یلبها لبخندِ

 جواب دهد؟! خواستینم

 صفحه لغزاند: یو دوباره انگشتانش را رو دیبرچ لب

 !؟یدیچرا جواب نم -

 یحت امشیپ نباریگذشت و ا یقهایچند دق بازهم

 هم نشد. دهید

 کرد. یدهان کج اشیچرخاند و به گوش یچشم
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 یجعفر

 آکو بزرگتر و پختهتر از آن است که به دیفهمیم دیبا

 اکانت ناشناس بپردازد. کیبا  طنتیش یحت ای بحث

 با طنتهایجنس ش نیا یِبرا زدیاما، دلش پر م هیسا

 بد به مزاجش خوش آمده بود. ییکه گو آکو،

 :دیطرد هیسا

 نشد. یگذشت و باز هم خبر گرید یقهیدق چند

 انداخت و به یپاتخت یرا رو یو کِسل، گوش دیناام

 .دیچرخ پهلو

 بود، دایآکو مانده بود، اما آنطور که پ شِیدلش پ گرچه

 بدهد. ینداشت جواب قصد

 و چشم بست. دیتنش کش یرا رو لحاف

 .شدیفردا سرکالسش حاضر م دیبا

 و راحت شدن از یفکرِ داشتنِ استادِخصوص گرچه
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 یجعفر

 ا، بدجور در مغزش جوالنه هبچ یرهیخ یاه هنگا

 از استاد روحبخش دل بکَند. آمدیاما دلش نم داد،یم

 بود که دوستش داشت و چقدر یجزء معدود کسان او

 حضورش در آن یزهیکه استاد، تنها انگ خوب

 پُر از نگاهِ پرتمسخر شده بود! یکالسها

 آنچنان غرقِ در سکوت شده بود، که انگار نه خانه

 مادرش به راه بوده. یادهایداد و فر ش،یپ یقیدقا انگار

 ییو گو دیخوابیم دیفشرد و با شتریرا ب چشمانش

 بود. رشینفسگ یتنها درمانِ فکرها خواب،

**** 

 .کردیم یقدم زنان،طول سالن را ط آکو

 یقبل از آنکه آن دوقلوها دیو قرار نداشت و با آرام

 و خود را به بستیقرارداد را م دند،یرسیم طانیش
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 یجعفر

 .رساندیم خانه

 یاِب ظِیکه نگاهش به نگاهِ پُرغ دیدورِ لبانش کش یدست

 :افتاد

 قتل کردم؟ ،یحاج هیچ -

 که اگه نهیا از بنداش یکیاونم به وقتش، اتفاقا  -

 خودته! یِپا یهمه چ ،یشد کشته

 که مادر یقیرف یحوصله چیچرخاند و ه یچشم آکو

 بود را نداشت. شده

 !شد؟یخسته نم اثریب یِاه هتکرارِ جمل نهمهیا از

 موتورت رو بفروش! -

 نگاه قشیبه رف شخندیرا باال داد و با ن شیابرو یِتا

 :کرد

 !؟یچ -
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 یجعفر

 کاریچ یخوای**مغز موتورت رو بفروش! م گمیم -

 ها؟ موتور ؟یجون جا*کشت رو وسط گذاشت یوقت

 کار؟یچ یخوایم

 .ختیریاعصابش را بهم م داشت

 !ختیریدلسوز داشت اعصابش را بهم م قِیرف نیا

 گرفت. یبه سمتِ اِب دواریاشارهاش را تهد انگشت

 و از شدتِ  زدیسرش نبض م تیشدتِ عصبان از

 :شدیباز و بسته م اشینیب یتندش، پرها ینفسها

 ه خبرک ناموسیب یتو ،یببند دهن گشادتو اِب -

 اما اگه دم،یمن جونمو پا اون موتور م یدونیم ،یدار

 به ابلفضل که فروختم،یم دادیکفاف م پولش

 دِ آخه مشنگ انقدر چرت نگو، خودتم فروختم،یم

 یپول یگوشه هی یهفتتا پولِ اون موتور حت یدونیم
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 یجعفر

 به یدیانقدر نرو رو مخم. ر شه،یالزم دارم نم که

 !گهیبسه د اعصابم

 یسرتاسر یپوزخندزنان نگاهش را به پنجره یاِب

 .دوخت

 یِ هایاز لجباز یبحثِ اضافه را نداشت وقت یحوصله

 باخبر بود. آکو

 یموجودِ رو نیازتریمرد لج نیا دانستیکه م یوقت

 است. نیزم

 در گوشِ  نیاسی دیگویهرچه م دانستیکه م یوقت

 گزافه یحوصله چیخواندن است و او هم ه خر

 را نداشت. شتریب یهاییگو

 که از پنجره مشخص بود، یسرسبز و بزرگ باغِ

 کرد. قتریرا عم پوزخندش
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 یجعفر

 دوهزار بود و برادران کقرانیکه لنگ  ییآکو

 جوالن شان،یالهایکه در کاخها و و یبرقنورد

 !دادندیم

 مسخره بود. نقدریهم زیهمهچ

 نشست، زیم یبرقنورد که آمدند، آکو روبهرو یاه هنوچ

 کارها را انجام داده بودند و فقط مانده بود امضا همه

 آن قرارداد. کردنِ

 بند به بندش را خواند و پوزخندش پررنگ و آکو

 .شدیم پررنگتر

 یاد روزبرگه را امضا زد، به خود قول د یِپا یوقت

 دوقران پول، خفت و یثروتمند شود که برا آنقدر

 خدا را به دوش نکشد. یاه هبند یِخوار

 باز یرا عقب راند، که همان لحظه در توسطِ مهد برگه
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 یجعفر

 .شد

 نگاهِ سرد. همان

 که به ییو همان موها روحیچشمانِ ب همان

 حالت ممکن درآمدهبودند. نیکوتاهتر

 به آکو نگاه کرد. میبدهد، مستق یآنکه سالم بدونِ

 و سرش را دیمرد، اخم درهم کش یرهیاز نگاهِ خ آکو

 .برگرداند

 !د؟یآیمرد خوشش نم نیاز ا چیبود ه گفته

 ا را دستهه هنشسته و برگ زیکه پشت م یشخص از

 :دیپرس کردیم

 !شن؟یشروع م یمسابقات کِ -

 داشت. تریمعمول یو اندام یمعمول یچهرها مرد

 چپاند،یرا داخل پوشه م اه هکه برگ ینیح در



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 به آکو انداخت و پاسخ داد: یمنگاهین

 یهم برا ناتتونیتمر یهم برا م،یدیبهتون خبر م -

 !مسابقه

 بلند شد. یصندل یتکان داد و از رو یسر

 یفهماند که وقت رفتن است و اِب یبه اِب یمنگاهین با

 همراهش شد. زین

 در بود و آکو با اخم یهنوز هم جلو ،یمهد لچریو

 کرد. نگاهش

 کنار برود؟! خواستینم

 جلورفت. یپررنگتر شد و گام اخمانش

 اهرم یبه روبهرو، نوک انگشتش را رو رهیخ یمهد

 راه کنار زد. یرا از جلو اشیبرق لچریو و فشرد

 انیپچپچگو زین یزد و اِب رونیاز اتاق ب حوصلهیب آکو
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 یجعفر

 دنبالش. به

 یرهیو از پشت، خ دیشرا عقبتر ک لچریو یمهد

 دو مرد شد. یدهیورز یِاندامها

 زمزمه شخندیبا ن رلبیرنگ نفرت گرفت و ز چشمانش

 :کرد

 !هیسا رتوعهیتقص یهمهچ -

 چشمانِ درشتش را گرد کرد و با تعجب از سارا هیسا

 :دیپرس

 کار؟یاونجا چ میحرفشم نزن سارا، بر یوا -

 بلوند و صافش را برس یکه موها ینیدر ح سارا

 به خواهرِ بزرگترش انداخت: یمنگاهین د،یکشیم

 باهم کمی میری! مکار؟یچ یمهمون رنیمردم م -

 !به؟یعج م،یبخند م،یبگ م،یباش خوش
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 یجعفر

 آخه خونه دوتا پسر مجرد؟ یول ست،ین بینه عج -

 را با کش شیکرد و موها یتک خندها هوایب سارا

 تا محکمتر شود: دیو از دوطرف کش بست

 من، مگه خونه دوتا پسر مجرد چشه؟ خواهرِ خنگِ -

 م؟یکن یکار میخوایم یکنیفکر م نکنه

 گرداند و با لوچ کردنِ چشمانش، یسر هیسا

 گفت: حوصلهیب

 !؟یکنه چ یبخواد کار یاگه اِب ینه، تو نه، ول -

 کیو با دلضعفه به خواهرش نزد اوردیتحمل ن سارا

 :دیو محکم لپش را کش شد

 رو هم هیسا گفتیکنه که نم یکار خواستیاگه م -

 !اریب

 و با اخم دیکش رونیدست سارا ب ریرا از ز لپش
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 یجعفر

 کرد: نگاهش

 یخطرناکه، آخه چجور گمیدارم م نینکن، بب -

 نداشته مونی! ها؟ از کجا معلوم کار؟یکنیم اعتماد

 ....ییباشه که دوتا دهینقشه کش دیاصال شا باشه،

 :دیحرف خواهرش پر انیبا اخم م سارا

 ازش مطمئنم! -

 تو که تا حاال... ،یمطمئن یچجور -

 رفتم. -

 !؟یچ -

 رفتم خونهش... -

 ظیتخت بلند شد. غ یرفت و از رو یچشم غرها هیسا

 گفت: کرده

 دست خودت یکار هی اتیسر به هوائ نیآخرش با ا -
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 یجعفر

 سالته نفهم، هنوز اونقدر بالغ ستیهنوز ب ،یدیم

 !یمرد اعتماد کن هیحد به  نیکه در ا ینشد

 در هوا تکان داد و به طرفِ کمدش رفت: یدست سارا

 نمهمسن  یدخترا کردم، کاریبرو بابا، حاال انگار چ -

 مونه،یکه دهن منم از تعجب باز م کننیم ییهکارای

 !یکنیکه سکته م یتو اونا رو بشنو اگه

 ان خواهرش بود.نگر هیسا

 !د؟یدیم یبینداشت و اگر آس یهنوز سن او

 که راه دمیمن شعار نم ؟یدار کاریچ هیسارا تو به بق -

 حرفا، اما الاقل حواست به روحت به نیبرو و از ا راست

 باشه. حواست به خودت نباشه بدجور از جسمت

 !گم؟یم یچ یشنویسارا م کنن،یساقطت م یزندگ

 دیخواهرش که سر در کمد فرو برده بود را کش یشانه
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 یجعفر

 به سمتش برگشت: حوصلهیسارا ب و

 منم یبار گفت هی گه،یول کن د دم،یخب خب فهم -

 کردم! گوش

 داد. رونیب ینفسش را عاص هیسا

 سال داشت اما کوچکتر از سنش ستیبا آنکه ب سارا

 .ترساندیرا م هیسا نیو ا کردیم رفتار

 خواهرکش، به سرنوشت او دچار شود و خواستینم

 بهم خورد. حالش

 با چنگ و دیسالم ماندن، با یکه برا یزمانها نیا از

 حالش بهم خورد. ،یکردیخود را حفظ م دندان

 متوقفش کرد: یسارا لحظها یدر رفت و صدا بهسمت

 !گه؟ید یاینم یعنی -

 نه! -
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 یجعفر

 رفت. رونیگفت و از اتاق خواهرش ب محکم

 مبل لم داده و جز معدود یبه دست، رو یگوش ترانه

 بود که در طول روز، در خانه حضور داشت. یدفعات

 هم که در یکالفه داخل اتاقش شد و ترانه ساعات هیسا

 کردیفرو م اشیحضور داشت، سرش را در گوش خانه

 .زدیلبخندِ ژکوند م و

 دشیبازهم سرش با کدام عروسک جد دانستیم خدا

 او که جز غصه یِاست و فکرکردن به کارها گرم

 نداشت! یزیچ خوردن

 را بهم زد. شیلباسها قراریکمدش رفت و ب بهسمت

 !رفت؟یم یسارا به آن مهمان یعنی

 هم بود، ها؟ آکو

 یو حس ندیشد، دوست داشت بازهم آکو را بب کالفه
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 یجعفر

 .زدیم بیدلش نه ته

 نداشت، نداشت! اعتماد

 .دیکش اشیشانیپ یرو یدست

 هم سر رفته بود. امروز کالس هم نداشت، حوصلهاش

 !شد؟یم یزیچ رفتیم اگر

 !رفتیو اصال نم دیاخم درهم کش فورا

 به آکو هم اعتماد نداشت. اصال

 اعتماد نداشت! چکسیه به

 !هاه

 .کردیم وانهاشیتناقض درون، آخر د نیا

 ماند. دشیجد یمانتو یرو نگاهش

 بود، نه؟! بایز

 آورد. رونشیو از داخل کمد ب دیکش شیرو یدست



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 و صدالبته تابستانه و خنک! با،یبود و ز دیسف

 یعنیدرهم برهم مغزش لعنت فرستاد و  یفکرها به

 !افتاد؟یم یاتفاق رفتیم اگر

 چه؟! سارا

 و... شدیم یسارا تنها راه رفت،یاو نم اگر

 به بعدش فکر کند. خواستینم یحت

 نشست وتخت  یداخل دستش رو یبا مانتو کالفه

 فشرد. اشیشانیبه پ دست

 و داشت رفتیقدم زنان در مغزش رژه م د،یترد

 .کردیم وانهاشید

 رفتنِ گریو از طرفِ د یطرف خطراتِ احتمال کی از

 بود. ختهیرا برهم ر اشیعصب یستمهایکلِ س سارا،

 .گرفتیم یمیتصم دیبا
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 یجعفر

 گذاشت؟یرا تنها م خواهرش

 شوم دچار شود و یاو هم به سرنوشت خواستینم

 در برابر خطر، از توانستندیاگر دونفر بودند، م دیشا

 محافظت کنند. ها؟ خود

 .ستادیا اشیقد ینهیتخت بلند شد و مقابل آ یرو از

 .دیپوستش دو ریبه ز ن،یریش یزد و استرس لبخند

 گرفت، نفسش را تکه تکه یکه جا نیماش درون

 داد. رونیب

 آخر یبه آمدن گرفته بود، اما لحظه میتصم گرچه

 سارا بود که به زور، بهدنبال نیشد و ا مانیپش بازهم

 کشاندش. خود

 کنار ناخنش یدوپسر برسند، مدام پوسته یبه خانه تا

 کرد. یو خودخور دیجو را
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 یجعفر

 ییجاها نیسارا بود و او که به چن ریتقص نهایا یهمه

 .آمدینم

 شیبا مردها نداشت ولو آکو برا یکه ارتباط خوب او

 داشت. فرق

 جنسِ ناب بود. ییگو

 به او اعتماد داشته باشد ها، نه! نکهیا نه

 وجودش، آکو را از یاه هآن ته ت یاحساس کی انگار،

 !دانستیم یمستثن هیبق

 شد و ادهیپ نیباتعجب از ماش دند،یکه رس یهنگام

 ساده داد. ییسهطبقه با نما یرا به خانه نگاهش

 یآکو، در کوچه یکه خانه کردیرا هم نم فکرش

 آن نیآموزشگاهش باشد و البد بهخاطرِ هم یِپشت

 کوچه حضور داشت و از دستِ آن نیآکو در ا شب
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 یجعفر

 نجاتش داد. اد،یش

 بر تنش نشست و فورا یفکر به آن شب، دوباره لرز از

 رونیرا از ذهنش ب هودهیرا تکان داد تا افکار ب سرش

 .کند

 اعالم کرد و یکوتاه، آمدنشان را به اِب یماسبا ت سارا

 باز شد. شانیبه رو در،

 دوانده بود، از شهیکه در دلش ر یترس و استرس با

 سوم، توقف کردند. یباال رفتند و در طبقه اه هپل

 زنگ فشرد و در توسطِ یلبخندزنان، دست رو سارا

 باز شد. یاِب

 دنِیکه با د یو لبخند یراحت یو شلوار شرتیت با

 گرفته بود، به داخل دعوتشان کرد. یشتریجانِ ب سارا

 به دنبالِ یمچرخین رش،یگیداخل رفت و نگاهِ پ هیسا
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 یجعفر

 زد، نبود؟! آکو

 هیاز پشت سرش بلند شد و سا یآرامِ بوسها یصدا

 درهم کرد. چهره

 با رد،یرا بگ یآنکه برگردد تا مچِ سارا و اِب بدونِ

 نه چندان یکوتاه و معذب بهسمت کاناپه ییقدمها

 رفت. مرتب

 شده بود، به تریکه به وضوح پر انرژ ییبا صدا یاِب

 یبر رو یگذاشتنِ کتر نیآشپزخانه رفت و درح داخل

 گفت: اجاق،

 .ادیآکو حمومه، االن م ن،یراحت باش نینیبش -

 کنارش. زینشست و سارا ن هیسا

 خرِخواهرش نگاهگلگون شده و لبخندِ فا یاه هگون به

 .کرد
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 یجعفر

 خودش نبود که حالش بهم خورد. دست

 کند ها، نه! یبه رابطهشان حسود نکهیا نه

 حالش شانیبوسهشان، از تصور لمسِ لبها یِصدا از

 خورد و فورا نگاه از سارا گرفت. بهم

 .زدیذهن خود را بهم بر ن،یاز ا شتریب خواستینم

 یگذشت که در اتاق باز شد و آکو، با لباسها یقیدقا

 آمد. رونیب س،یخ ییو موها یراحت

 آکو و سیخ یموها اق،یو بااشت مهابایب ه،یسا چشمانِ

 را دنبال کرد. کردیکه از آنها چکه م یآب یاه هقطر

 ریجذاب شده بود و چشمانِ دخترک که س چقدر

 !شدینم

 یداد و تا وقت یجیآکو را با گ یهایاحوالپرس جوابِ

 یرا با لبخند رهاشیمرد، جوابِ نگاهِ خ که
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 یجعفر

 .امدیداد، به خود ن زیطنتآمیش

 مرد، دل دخترک طانِینگاهِ برقدار و لبخندِ ش دنید با

 .ختیر نیپائ یهر

 دوخت. نیرا گاز گرفت و نگاه به پائ شیلبها

 درآورده که لبخند یعبازیچقدر ضا دانستیم خدا

 داشت. طنتیش نهمهیا آکو

 هیرا بندِ سا رهاشیگرفت و نگاهِ خ یکنارشان جا یاِب

 .زد

 دینفهم یکه حت دیکشیآنقدر خجالت م دخترک

 .دیچرخ یحول چه محور صحبتها

 رونیب سیخ یکه آکو با موها یو تنها، لحظها تنها

 نثارش کرد، در ذهنش طانیش یو سپس لبخند آمد

 .شدیم تکرار
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 یجعفر

 ت، سر باال آورد ودستش گرف یرا جلو ییکه چا یاِب

 نگاهش کرد. گُنگ،

 و فرش، االنم کهر یبردار دختر، دوساعته چت کرد -

 تو هپروت! یرفت باز

 ز،یر یخود را جمع و جور کرد و با تشکر یکم

 را برداشت. اشییچا

 پچپچ زیر یبه خواهرش زد و با خندها یسقلمها سارا

 :کرد

 یآ یتو هپروت، آ یچرا رفت دونمیکلک منکه م -

 کنه. ریخانوم، خدا آخر عاقبتمونو باتو به خ هیسا

 به سارا کرد و جوابش را نداد. یاخم

 گفته بودند ها! یبزرگتر، کوچکتر مثال

 یو به حرفهاو گهگاه دیرا نوش اشییآرام چا آرام



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 .دادیجمع گوش م یِاه هخند

 اشیهمراه زیو آکو ن گفتیاز خاطراتش م یاِب

 .کردیم

 کاناپه افتاده یحالت درازکش رو اد،یاز خنده ز سارا

 .کردیاکتفا م زیر یاه هتنها به خند هیو سا بود

 رو به یآرام شد، اِب یکه گذشت و جو که کم یکم

 زد و گفت: یچشمک سارا

 بهت بدم؟! تویامانت یایلحظه م هی زم،یعز -

 اخم کرد و احمق که نبود. هیسا

 نهفته است ییطنتهایش ،یامانت نیپشتِ ا دانستیم

 .آمدیکاش از پسِ سارا برم و

 خواهرِ کوچکترش خط و نشان ینگاهش، برا با

 جوابش را داد و دست در یکه سارا با دهان کج دیکش
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 یجعفر

 به داخل اتاق رفت. ،یاِب دستِ

 بسته شد، گرفت و یآرام یاز در اتاق که با صدا نگاه

 داد. شیناخنها به

 االن نیآنقدر جسارت و قدرت داشت تا هم کاش

 رونیو ب ردین اتاق برود و دست سارا را بگآ داخل

 ...بزند

 او.... اما

 آکو باعث شد سر بلند یداد که صدا رونیرا ب نفسش

 :کند

 ؟یشد یعصبان -

 هول شد و دستش را تکان داد: یکم

 .سنش کمه... که... که.. کمیخب، سارا  یعنینه....  -

 داشته باشه! یکینزد یمرد، رابطه هیکه با  -
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 یجعفر

 .دیرا به عالمت مثبت تکان داد و نگاهش را دزد سرش

 آکو، دوباره نگاهِ معصومش را به سمتش یخنده تک

 :کشاند

 کامال برعکسِ هم! ن،یائشما دوتا مثل دو سرِ آهن رب -

 اگه کنم،یتو نگاه م دِیقبول دارم، منم از د حرفتو

 یلیفکر کنم خ کرد،یم یکار نیخودم همچ خواهر

 !کردمیبرخورد م سخت

 سرش را تکان داد و چقدر خوب که حرفش را هیسا

 !دیفهمیم

 دخترها و پسرها را اشتباه یبخواهد روابطها نکهیا نه

 ها، نه! بخواند

 یزندگ کیستویکه در قرن ب دانستیم خوب

 میخود حقِ تصم یکه هرکس دانستیخوب م کند،یم
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 یجعفر

 کردن روابط، یروابطش را دارد و نه یبرا یریگ

 از ه،یاما ترسِ سا ست،ین دهیجز افکار پوس یزیچ

 بود! اه هسوءاستفاد

 تازه را پرپر یکه به اسمِ عشق، گلها ییگرگها از

 !کردندیم

 که از عشقِ دخترانِ همسن و سالِ سارا، ییآنها از

 و یروح یاه هضرب نیو بدتر کردندیم سوءاستفاده

 !کردندیرا نثار روح و تنشان م یجسم

 .ستادینجره ابلند شد و کنارِ پ شیاز جا آکو

 شیتمام، به نما یکه کوچه را با فراخ یپنجرها

 بود. گذاشته

 برگرداند و گفت: هیرا به سمتِ سا سرش

 .ایب -
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 یجعفر

 با بایبلند شد و تقر شیاز جا دیآرام و باترد هیسا

 :ستادیاز آکو،کنارِ پنجره ا یادیز یفاصله

 بله؟ -

 دراز کرد و یآن حوال ییدستش را بهسمتِ جا آکو

 :گفت

 که نوک چندتا درخت ییهمونجا ،ینیبیاونجا رو م -

 کنارِ ساختمون معلومه؟ از

 اندکِ درختان، در یِکرد و سبز زیچشمانش را ر هیسا

 لب زد: د،یرا که د دهیقدکش یساختمانها انِیم

 .دمیآره د -

 شه،یپارکه، شبا پر از دختر و پسر م هیاونجا  -

 یروز هیاز اونا  یلیخ یدونی! مشتریب یفرار یدخترا

 خودشون یداشتن، کَس و کار داشتن، برا خونوادت
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 یجعفر

 یکجان؟ اگه کس ینیبیاالن م یداشتن، ول یزندگ هی

 که تو ادیخونه، اگرم ن رنیکه باهاش م ادیب رشونیگ

 .خوابنیپارکه م همون

 تلخ ادامه داد: یدخترک نگاه کرد و با لبخند به

 یآدم بودن، مثل منوتو زندگ نامیبگم، ا خواستمیم -

 ییجا هیوسط درست نبوده،  نیا یزیچ هیاما  داشتن،

 اعتماد د،یکه نبا یاعتماد کردن. به کس د،ینبا که

 سرنوشتشونو؟! ینیبی. گول خوردن! مکردن

 بهم دوخته شده بود. هیسا یلبها

 گرفته شد. حالش

 .دادیعذابش م ییزهایچ نیچن دنِیشن ای دنید چقدر

 محبت، به هذرهی ،یآزاد هذرهیبهخاطرِ  اشونمیلیخ -

 شتریب کمیاشون ه هحال و روز افتادن! اگه خونواد نیا
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 یجعفر

 از خطرات اجتماع شتریب کمی کرد،یمحبت م بهشون

 شتریب یآزاد کمی یحت نکهیا ای گفتنیم براشون

 رو با خودشون و یکار نیهمچ دادن،یم بهشون

 !کردن؟یم شونیزندگ

 رونیباعث شد مرد نفسش را تند ب ه،یسا نِ یغمگ نگاهِ 

 :بفرستد

 اگه بچهمون میکنیخود ماست، فکر م ریهمش تقص -

 فکر م،یهنر کرد میاریچشم و گوش بسته بار ب رو

 سنگ تموم نهیرنگ آفتاب رو بب میاگه نذار میکنیم

 بره رو هی میکارها دار نیکه با ا یدرحال م،یگذاشت

 گرگ بشه! هی یتا طعمه م،یکنیم تیترب

 هیقشنگ بود و چقدر به دل سا شیحرفها چقدر

 .نشستیم
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 یجعفر

 را به نهایبود ا یبودند و کاش کس تیواقع همهشان

 .رساندیپدر ومادرش م گوش

 فرزندان، آنچه را کرد،یبود که گوشزد م یکس کاش

 از رونینکنند، در ب افتیخانه در طیدر داخل مح که

 یخواه محبت باشد، آزاد گردند،یبه دنبالش م خانه

 حرفشان را بفهمد! یکه ذرها یکس یحت ای باشد

 به فکر فرو رفت، مرد با لبخند نگاهش قیکه عم هیسا

 .کرد

 گم شده و شیهجوم موها نِینصف صورتش ب بازهم

 .کردیم یدلبر بیعج

 به مذاق دخترک خوش آمده یادیز شیحرفها ییگو

 .بود

 نگاهش از چشمانِ دخترک که غرق در فکر ناخودآگاه
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 یجعفر

 فِر یبود، کنده شد و به موها رونیب یه فضاب رهیخ و

 .دیروشنش رس و

 یبیو غر بیعج لِیبا آن وسا ایبود  نگونهیا حالتشان

 نیبه ا چاندند،یپیرا به دورش م شانیدخترها موها که

 درشان آورده بود؟ روز

 جلوتر مگامیبود، ناخودآگاه ن ادیبا دخترک ز فاصلهاش

 نگاه کرد. شیبه موها قتریو دق رفت

 یعیطب ییکش داد و گو نیرا رو به پائ شیلبها

 .بودند

 رنگشان و هم حالشتان. هم

 که مورد هجومِ آفتاب قرار شیاز موها یقسمت آن

 ییبایز یِو چه هارمون شدیم دهیبود، روشنتر د گرفته

 بهوجود آورده بود. را
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 یجعفر

 خودش نبود که دست دراز کرد و چند تار از آن دست

 درشت را در دست گرفت. یاه هفر

 کش آمد و نگاه متعجب و شیلبها شان،ینرم از

 شیدخترک که باال آمد، فورا چشم از موها یدهیترس

 چشمانش داد. یو به عسل گرفت

 !تشیمعصوم نیاز ا آخ

 .اشیلعنت تیمعصوم نیاز ا آخ

 جلو رفت. گرید مگامِیو ن دیهم سائ یرو دندان

 گِرد، نگاهش یخشک شده، تنها با چشمان هیسا

 !کردیم

 !آکو؟

 را در دست گرفته بود؟! شیآکو بود که موها نیا

 سست شد. شیبر تنش نشست و پاها یلرز ناخودآگاه
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 یجعفر

 .دیترسیم

 کلِ یدستانِ بزرگ و ه نینگاهِ ناخوانا، از ا نیا از

 .دیترسیم ،یعضلها

 زد، که یمچرخیتکان داد و ن یلرزانش را کم یِپاها

 به پنجره خورد. پشتش

 حواسش به ترسِ چشمانِ دخترک نبود. چیه آکو

 که درون چشمانش جمعشده و ینگاهش به آب تنها

 حالت ممکن درآورده نیرا به معصومانهتر شیهایعسل

 بود. رهیخ بود،

 دخترک را مزه مزه یهایکه نگاهش، عسل همانطور

 دخترک که به یدستش باال آمد و موها کرد،یم

 چشمانش بسته شد.و  دیبو کش د،یرس اشینیب یجلو

 .مردیم دیکشیموها را نفس نم نیکه اگر عطر ا ییگو
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 یجعفر

 به دل و یبهشت یبو نیا بیو عج دیبو کش وانهوارید

 نشست. جانش

 که دست د،یخود را عقب کش یلرزان کم دخترک

 نشست. شیبازو یناخودآگاه، رو آکو،

 بود؟ دهیگرد کرده و ترس چشم

 !شهیاز هم شتریب

 را در زیچ کیخلسه، تنها و تنها  نیحاالت، ا نیا

 .کردیم یتداع ذهنش

 لحظه، پلک آکو باال آمد و کیکه در  دیلرز شیلبها

 فورا خود را د،یو لرزان دخترک را که د دهیرم نگاهِ 

 فرو برد. شیو دست داخلِ موها دیکش عقب

 !د؟یترسینداشت و دخترک م یحیتوج چیه کارش

 را داخل دهان برد و او که قصد ترساندش نشیریز لبِ
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 یجعفر

 لحظه... کیلحظه....  کینداشت، فقط  را

 لحظه چه؟! کی

 بدهد: یحیفشرد و دستش را تکان داد تا توض چشم

 زنم،ینم یبیهت آسبقصد نداشتم بترسونمت. من  -

 موهات... یلحظه بو هی... فقط

 را از هاشیلرزان، تند سرش را تکان داد و تک هیسا

 برداشت. پنجره

 .دیترس، عقب رفت و تند به سمت کاناپه دو یکم با

 ینیدست خودش نبود، ترِس چشمانش، بدب حاالتش

 تهوعش، دست خودش نبود. و

 تا از آن چدیخواست بپ نکهیرا چنگ زد و هم فشیک

 شیبازو یبرود، دست آکو رو رونیخفقان آور ب یخانه

 شد: مشت
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 یجعفر

 بترسونمت، خواستمیمن نم هیسا ه،یسا -

 از من یکنم، بابا مگه تا حاال حرکت یکار خواستمینم

 باتوام، نگام کن! ؟یدید

 شانیپر یآرام سرش را برگرداند و به چهره دخترک

 نگاه کرد. مرد

 حجمِ دستانِ او، به گزگز افتاده بود و رِیز شیبازو

 .کردیم شیرها کاش

 و ستین یدخترِ معمول کیکه او  دیفهمیم کاش

 مانندِ  شودیرفتار کند، نم یکه عاد شودینم شود،ینم

 و زدیمردِ مورد عالقهاش عشوه بر یبرا گر،ید دختران

 حرکت آکو، نیبود، از ا یگریواقع اگر شخصِ د در

 را شانیعاد یو رابطه بردیاستفاده را م تینها

 ....هیاما سا کردیم یمیصم
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 یجعفر

 کمی.... کمیبرم.  دیم کنباشه... باشه، فقط لطفا ول -

 بخورم الاقل. هوا

 دو دستش را مقابل دخترک باال گرفت: آکو

 رو پشت بوم، خب؟ میریباشه، باهم م -

 اخم کرد و پشت بام؟ هیسا

 بود؟ یتیامن چه

 مرد چرا نیرا محکمتر به خود چسباند و ا فیک کالفه

 !د؟یفهمینم

 که اکنون مغزِ دخترک، پر از دیفهمینم چرا

 پرتابند؟ یهستند که هرکدام آماده ییترکشها

 بود، ندارم، قبول دارم کارم اشتباه تیدختر من کار -

 نداشتم. یقصد اما

 کنار رود، به شیبازو یآنکه دست مرد از رو یبرا هیسا
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 یجعفر

 سر تکان داد و لب زد: اجبار

 ن؟یدستتونو بردار شهیباشه، م -

 چشم خواباند و آرام دستش نانیاطم یبه نشانه آکو

 راند.دخترک عقب  یبازو یاز رو را

 یمانیس یپشتبام رفتند، آکو به لبه یکه بر رو یوقت

 دورتر از دخترکِ  ییداد و نگاهش را به جا هیتک

 دوخت. ده،یرم

 و آکو که دیایقانعش کرده بود که همراهش ب بهزور

 نبود. یادهرویز مردِ

 و آن نبود. نیا میتجاوز به حر مردِ

 یداشت که کارش غلطانداز بود، اما بو قبول

 چنان مسخش کرده بود، اشیلعنت ی... بواشیلعنت

 شد. خودیاز خود ب یلحظها که
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 یجعفر

 یو گاه کردینگاه م ابانیاز آن باال به خ دخترک

 .شدیآکو، پرت م یرچشمیز یاه هبه نگا حواسش

 کند. تشانیاذ ش،یکه گرما یگرم بود، اما نه آنقدر هوا

 رفت و هیبه سمت سا طاقتیکه گذشت، مرد ب یکم

 داد: هیتک یمانیس یبه لبه کنارش

 حال و هوات عوض شد؟! -

 بدونِ آنکه نگاهش کند، سرش را به عالمت هیسا

 راند. رلبیز یا "خوبه"تکان داد و مرد  مثبت

 دوباره لب زد: سپس

 !م؟یبخور یزیچ یوهایآبم ،یبست میبر -

 رلبیتکان داد و ز یسرش را به عالمت نف نباریا هیسا

 :گفت

 داخل؟! می. برمیزود برگرد دینه، با -
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 یجعفر

 داد و دستش را دراز کرد رونیب قینفسش را عم مرد

 :فتدیدخترک جلوتر از او راه ب تا

 .میشد گریدختر که امروز بد خون به ج میبر م،یبر -

 روزش را خراب کرده بود؟! یعنیو  دیلب گز هیسا

 شود! نیچن خواستیکه نم او

 و خجل، جلوتر از آکو راه افتاد و داخل دیکش یآه

 .رفت

 نبود یاز سارا و اِب یوارد خانه شدند، بازهم خبر یوقت

 باعث شد دخترک اخم درهم کند. نیهم و

 !کردند؟یآن اتاق چه م داخل

 از یو حت کردندیکه چه م زدیحدسش را م هرچند

 .گرفتیهم، عوقش م فکرش

 فکش فشرده شد و خود را به در اتاق رساند. اریاختیب



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 یبه آن زد و صدا یمحکمتر از حالت معمول یضربها

 خونش به د،یرا که شن یهولِ اِب یو کم خشدار

 آمد: جوش

 بله؟! -

 .میبر دیبا میکار دار رون،یب ادیب دیلطفا به سارا بگ -

 باعث شد نیگرفته بود و هم یسارا، بدتر از اِب یصدا

 مشت شوند: فشیکوچک و ظر دستانِ

 االن! امی! مه؟یسا هیچ -

 زود باش سارا. -

 و خشن شده بود، که یآنقدر عصبان شیصدا

 ناخودآگاه تعجب کردند. همهشان

 ییکه از پشت سر، با ابرو ییو سارا، چه آکو یاِب چه

 را یدخترک کوچک و عصبان نیا باالرفته،



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 !ستینگریم

 هم فشرده بود، به یکه رو ییقرمز شده و لبها لپ

 که درهم گره خورده، او یابروان نه چندان پهن همراه

 کرده بود، که مرد یو خوردن ییآنقدر تماشا را

 بازهم مسخش شده بود. اریاختیب

 بود؟! نیدلنش نقدریدخترک ا نیا چرا

 بهم شِیآرا دنِیبا د هیآمدند و سا رونیب یو اِب سارا

 و ختیاعصابش بهم ر شیاز پ شیسارا، ب یختهیر

 که به یخواهرِ بزرگتر نیا رتِیبا غ کردیرحم م خدا

 آمده بود. جوش

 از یکِ  دیآنقدر حرص و جوش خورد که نفهم دخترک

 از نشیبا نگاه سنگ یکردند و کِ یپسر خداحافظ دو

 زهرچشم گرفت. ر،یسربهز یِاِب
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 یجعفر

 یبر رساندشان را با لحن یمبتن یتعارفات اِب تمامِ

 فنچ نیا تیمقابل عصبان یرد کرد و چهکس محکم

 آورد؟یدوام م کوچولو

 اگر هم ای شد،ینم یعصبان ایبابا اردالنش،  بهقولِ

 .شدیم منطقیبد و ب یلیخ شد،یم

 شتریگرفتند، اخمانش را ب یکه جا نیماش داخل

 تیسارا اهم یِرچشمیز یاه هبه نگا چیکرد و ه درهم

 .نداد

 یاه هفراتر از بوس یزیدر آن اتاق، چ دانستیم

 مغزش را داغ نیرخ داده و هم زیطنتآمیو ش یواشکی

 .کردیم

 یاز خانه دند،یبه مقابل خانهشان رس ع،یسر یلیخ

 نبود و خدا یادیخودشان، راهِ ز یتا خانه پسرها
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 یجعفر

 کرده است. یرا ط ریمس نیسارا چندبار ا دانستیم

 بدون آنکه منتظر خواهر کوچکترش بماند، دخترک

 لحظه، خشکش کیانداخت و داخل رفت که در  دیکل

 .زد

 ازهم گسست که شیو حواسها دیقلبش کوب چنان

 .ردیمقابلش بگ ینتوانست نگاه از صحنه یحت

 زد و چشمانِ شترین شیبه گلو رحمیو ب قیعم یبغض

 که با هول و وال تاپش را یبه دنبال زن قرمزشدهاش

 و آرام آرام شخندیکه با ن یو مرد دیپوشیم

 حرکت کرد. بست،یرا م شیاه هدکم

 لرزانش که دوام یبه در گره زد و زانوها دست

 !آوردندینم

 ییاما گو د،یشنیم شیگوشها د،یدیم چشمانش
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 یجعفر

 نداشت. یدرک

 شده بود. سِر

 سارا چشم فشرد و جان از تنش رفت: یصدا با

 حالت بد ،یناراحت شد دونمیم ه،یسا دیببخش -

 ........سایوا نجایچرا ا هیسا شد؟

 یکه معزش دستور ییخواهرش، گو قیعم باسکوتِ

 یرهیخ زشیو فورا نگاه برگرداند و چشمان ت فرستاد

 شد. شیو پُر از اشک سارا رانیح چشمان

 !نه

 .دیدیصحنه را م نیا دینبا او

 مردِ کیکنارِ  ،یعیوضعِ فج نیمادرش را با چن دینبا او

 !دیدیم بهیغر

 خواهرش، قلبش را به یگرد و دهان بازمانده چشمان
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 یجعفر

 آورد. درد

 !ترانه

 را... آبرویب یلعنت کند ترانه خدا

 خواهرش شره کرد و با درد یِاز چشمانِ مشک اشک

 بست. چشم

 تحملش را نداشت. سارا

 نبود. هیکه سا سارا

 ...کردیبغضش را پنهان نم نِیچرک یِ اه هاو غد مانندِ

 دستش را به دست سارا رساند که دخترک دست هیسا

 لرزانش را بهسمتِ یو مسخشده، گامها دیکش عقب

 برداشت. داخل

 ده،یگز ییکه مادرشان، با لبها ییسمت همانجا به

 ایو  شخندیبا ن بهیبه سرش گرفته و مردکِ غر دست
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 یجعفر

 .کردیهم تمسخر، نگاهشان م دیشا

 در گوشش شیکه ضربانها یو با قلب طاقتیب هیسا

 بهدنبال سارا داخل رفت. نواخت،یم

 را شیهاییکه تمامِ دارا یمسخشده، همچون کس سارا

 شد. کیدست داده، به ترانه نزد از

 و او مادر کردیم یگوششان چه غلط ریخائن ز آن

 !بود؟

 مادر بود؟! شانیبرا

 چهرهاش از انزجار، جمع شد، د،یمقابلش که رس به

 پروتز یاز آن لبها ،یگرفت از آن چشمان عسل عقش

 طرح را در کنار باتربنیبرجسته، که ز یِاه هو گون شده

 داشتند. گریکدی

 ؟یتو مادر -
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 یجعفر

 تازه بود که یداشت، زخم نهیخش داشت، ک شیصدا

 :کردیهنوز درد م شیجا

 چشم ما به عشق و یجلو گهید یشد حیانقدر وق -

 یبابا یتو خونه ؟یبرس تیبه کثافتکار ؟یبرس حالت

 من؟

 زد: ادیصورتش فر یشد و جلو کترینزد

 ....خوایم گهید یکی رِیمن ز یبابا یتو خونه -

 ترانه، برق از سرِ دخترک پراند. یِلیس

 فشرده و دستانش مشت شد. چشمانش

 را به سارا فشیدستانِ کث یبه چه حق ؟یچه حق به

 !زد؟یم

 دستان، نیکه ا یوقت کردیلمسش م یچه حق به

 !زدند؟یرا رقم م انتیخ کی ش،یپ یقیدقا
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 یجعفر

 ریآن صحنه آنقدر سخت و نفسگ دنِیدو دختر، د یبرا

 به هیثان شد،یم یچشمانشان، پل یجلو یکه ه بود،

 !شدیتکرار و تکرار م یه هاشیثان

 صورت سارا تکان داد و یانگشت اشارهاش را جلو ترانه

 :دیغر کرد،یدخترانش م بینص شهیکه هم یتحکم با

 ،یحرف بزن ینطوریبامن ا یحق ندار ،یحق ندار -

 مادرتم! من

 که به ییبود که دندان فشرد و با نفسها هیسا نباریا

 لب زد: آمدیباال م یسخت

 ادرم میحق نداشت یما که حت ؟یاالن مادرمون شد -

 ؟یاالن مادر شد م،یبزن صدات

 شده بود یاغیآنقدر  ینگاه کرد و او کِ هیخشم به سا با

 بارش کند؟ چاریو ل ستدیبا شیجلو رو که
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 یجعفر

 عمقِ استخوانش را سوزاند، ییگو هیسا یِحرفها

 سارا... یِاز حرفها شتریب

 یکِخفه شو تا دندوناتو خورد نکردم،  ه،یخفه شو سا -

 بامن حرف ینطوریکه ا یشد حیپررو و وق انقدر

 ؟یبزن

 بود! نیهم شهیپر از اشک شد و هم هیسا چشمانِ

 حقِ حرف زدن نداشت، حق نظر دادن نداشت! او

 را شیحرفها و دردودلها شد،یخفه م شهیهم دیبا

 .خوردیدرِ کوزه و آبشان را م گذاشتیم

 که ممکن است ستیپارت شامل کلمات نای��

 ��همه نباشد. ندیخوشا

 :دیسارا بود که غر نباریا

 م،یهناق گرفت میتو خفه شو، ما انقدر خفه شد -
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 یجعفر

 پُر از ه،یچرک یگلومون پُر از غده م،یگرفت سرطان

 رانه، خدا لعنتت کنه که باخدا لعنتت کنه ت عقدهست،

 رو هم و.... یختیر یایالش هرنوع

 دراز کرد و ادامه داد: هیدستش را به سمتِ سا و

 .میدیر کشزجرش رو فقط و فقط ما دونف -

 مرد، نگاهِ هرسهنفرشان را به سمتش کشاند، دو یِصدا

 :ینگاهِ عصبان کیپُر تنفر و  نگاه

 میمن الش ن؟یریتند م نیکجا گازشو گرفت یه یه -

 کنه؟یجـ*ندتون که واسه همه لنگاشو باز م یننه ای

 وضع نه،ی! مادر که انیدهنتونو اول مزه مزه کن گه

 !هیچ دختراش

 از چشمانِ ترانه فواره زد و به سمتِ مرد هجوم خشم

 زد: غیو ج برد
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 یجعفر

 ه تاکمن جـ*ندم؟ تو  ناموس،یب دِیببند دهنتو سع -

 دنبالم رفتمیهرجا م ،یزدیواسم له له م روزید

 نگاه بهت هیکه فقط  یسوختیتا ته م ،یاومدیم

 االن شدم جـ*نده؟ شدیچ بندازم،

 نیزم یعیبا وضعِ فج یترانه را هول داد و وقت مرد

 صورتِ دو دختر درهم شد. افتاد،

 زن، پُر بود! نیشده بود و چقدر دلشان از ا ریحق چقدر

 گهید یرفت قامیهمه رف رِیتو که ز اره،یگمشو پت -

 فکر ،ییایابونی! تو در حد همون خاریتنگا رو درن یادا

 آدم گهید کننیم یسیدونفر پشت سرت ک*ل یکرد

 واسه ک*ردنته، ادیدو خط دنبالت م یهرک ؟یشد

 !ی*نده مفتجـ

 یتک خندها ز،یچشم فشرد و سارا تمسخرآم هیسا
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 یجعفر

 .کرد

 زد: غیبلندتر ج ترانه

 من عاشق چشم و ابروتون شدم، منم یفکر کرد -

 یفکر کرد یچ کنم،یم یسوءاستفاده جنس ازتون

 ؟یآدم یلیخ یفکر کرد ؟یالش

 نداشت؟ ایح یزن ذرها نیا

 نیکه کل ا ییدو نیدخترانش، مقابلِ ا مقابلِ 

 و کابوسِ  شدیدر ذهنشان ضبط م اه همکالم

 حیوق نهمهیا توانستیچگونه م شد،یم شانیشبها

 باشد؟

 ترانه زد و همانطور که به سمتِ یبه پهلو ییپایت مرد،

 انگشتِ وسطش را به هر سه زن رفت،یم یخروج درِ

 یشخندیزشت و ن یداد و با دادنِ فحش نشان
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 خارج شد. ز،یتمسخرآم

 .دیلرز هیسا تنِ

 همه ظلم و سارا؟ نیاز ا ر،یهمه تحق نیا از

 !آمد؟یموضوع کنار م نیبا ا سارا

 نشست و به ترانه که درحالِ جمع شیدو پا یرو سارا

 داد،یفحش م دیبه سع رلبِیجور کردنِ خود بود و ز و

 کرد: نگاه

 من گمشو! یبابا یاز خونه -

 خود از یگفت و حت روح،یسرد و ب یچشمان با

 سردش، لرزش گرفت. یجمله

 ترانه مشکوک یِمشکوک شده بود، به رفتارها رایاخ

 نیکه تا ا کردیفکرش را هم نم چوقتیبود، اما ه شده

 رفته باشد! شیپ حد
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 .کردینم درکش

 مادر بود، چطور توانست؟ او

 از یلیبه خ زیکه خود ن دانستیخوب م سارا

 کرده، اما او انتیخ اشیزندگ یچندروزه یمهمانها

 نبود. مادر

 تعهد نداشت! یبه کس او

 و بغضآور بود، که نیمادر، آنقدر سنگ کی انتِیخ

 هضمش کند! توانستینم چرقمهیه

 بهم فشردهشدهاش، یِچشمانِ ترانه و لبها خشمِ

 در چشمِ سارا فرو رفت. یخار چون

 روحِ نیزن، با ا نیا دانستیم دیکه مادر نبود. بع او

 مادرش باشد! ،یطانیش

 کند و انتیمقابلِ چشمشان خ توانستیم چطور
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 یجعفر

 اورد؟یخم به ابرو ن یذرها

 نبود، دایدر چهرهاش پ یمانیهم از پش یآثار یحت

 طلبکار و حقبهجانب هم بود. یکه حساب ولو

 گزک دستِ دخترانش بدهد و خوب خواستینم ترانه

 تا عمر دیترس نشان دهد، با یکه اگر ذرها دانستیم

 دخترانش یِگو "بله چشم قربان"باج بدهد و  دارد

 .باشد

 د؟یفهمیفشرد و اگر اردالن م چشم

 بارها مچش را گرفته و هربار عرضهیکه آن ب هرچند

 بلند، بروز نداده بود. ادِیجز چند فر یزیچ

 .آمدیبدش م شیهایصالبتیاز آن مرد و ب چقدر

 .آمدیبدش م شیهایجربزهبازیاز چهره و ب چقدر

 دورتر از آنها نظارهگرِ خواهر و مادرش بود. ه،یسا
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 تنفرِ چشمانِ سارا و خشمِ چشمانِ ترانه! نطارهگرِ

 دیلم داد. نبا شیلرزانش را به مبل رساند و رو یِزانوها

 دیبا شهیاو که حقِ اظهارنظر نداشت. هم زد،یم یحرف

 عادت کرده بود که مقابلِ ظلمها ییو گو شدیم خفه

 کند و تنها به تاراج رفتنِ روحش را به نظاره سکوت

 .ندیبنش

 خانهشان سرکوب شده بود، که به یِدر فضا آنقدر

 گرفته بود، عادت کرده بود! ادیرا  یخوریتوسر ،ینوع

 یترانه، مقابل چشمان سارا باال رفت و با هج انگشتِ

 دخترکش یشانه یهرکلمه، آرام آنرا رو کردنِ

 :دیکوب

 دختر خوب هیخونه به اسمِ منه، بهتره مثل  نیا -

 وگرنه هم تو ،یدیند یدید یو هرچ یببند دهنتو
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 !رونیب ندازمیخونه م نیالدنگتو از ا یاون بابا هم

 گفتم؟ یچ یدیسارا؟ شن یدیشن

 .شدیگِردتر نم نیسارا از ا چشمانِ

 اکتفا کرد و او خوب یاما، تنها به زدنِ پوزخند هیسا

 .شناختیرا م ترانه

 چیترساندنشان است اما ه یحرفها برا نیا دانستیم

 رونشانیب افتاد،یم شینبود و اگر پا دیاز ترانه بع زیچ

 !کردیم هم

 ،یکه از قرمز یقرمزشده و چشمان یبا صورت سارا

 و دیپر شیتا انفجارشان نمانده بود، از جا یزیچ

 تاسف به اطراف تکان داد. یرا به نشانه سرش

 یگام عقب عقب رفت و در مقابل ترانه، تصنع چند

 توف کرد و تند به سمت در رفت. در همان نیزم یرو
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 :دیغر رلبیز حال

 با نکهیخودم گمشم تا ا یخودم با پا دمیم حیترج -

 !یترانه، برام مُرد ی. برام مُردفتمیب رونیب پایت

 در چشمانِ ترانه یزیچ ییزد، گو رونیدر که ب از

 لرزانش را یِهایبه خود آمد و تند زانو هیسا شکست،

 کرد. جمع

 زد و با دو، خود را به او که رونیدنبالِ سارا، از در ب به

 دور شده بود، رساند: چندصدمتر

 ؟یریسارا، سارا کجا م -

 !یاِب یخونه -

 باتوم! نم،یصبرکن بب ؟یاِب یخونه یچ یعنی -

 و متوقفش کرد. دیسارا را کش یهمزمان شانه و

 یخونه یبر یخوایم ؟یشد وونهیسارا؟ د -
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 یجعفر

 نرهخر هیمچ مامانمو با  یبگ ؟یبگ یچ دوستپسرت

 رون؟یو از خونه زدم ب گرفتم

 دست خواهرش ریفشرده، شانهاش را از ز یبا فک سارا

 و انگشت اشارهاش را مقابلش باال گرفت: دیکش رونیب

 ریهرزهست، س هیبگم، بگم مادر من  خوامیآره م -

 بگم گه زده شه،ینم ریس یول پرهیباهمه م شه،ینم

 بگم پُر از عقده م،یکن یما، بگم نذاشت بچگ یزندگ تو

 ...میکمبود و

 همزمان اشک از چشمانش شره کرد و نگاه از و

 گرفت. خواهرش

 شیو رنجها زدیم چپیعل یخود را به کوچه چقدر

 !کرد؟یبلندش پنهان م یاه هپشتِ خند را

 مهم شیهم برا چیداد و ه هیتک اشیکنار وارِید به
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 یجعفر

 شیوضع و حال بد، تماشا نیبا ا ا،ه هیکه همسا نبود

 .کنند

 خاص و عام شده یِانگشتنما یداشت وقت تیاهم چه

 بودند؟

 و آنها شدندیمادرشان هرز خطاب م منیُبه  یوقت

 نداشتند. یگناه که

 نبودند. لیترانه دخ یِهایکه در گندکار آنها

 در شهیغم ر ییدوخت که گو یهایبه سا نگاه

 دوانده بود. چشمانش

 آورد؟یتاب م چگونه

 !زد؟یو دم نم آوردیتاب م چگونه

 سکوت و فرو خوردنِ  نهمهیظلم را، ا نهمهیا

 را... شیاه هاندو



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 داد و لب هیتک واریکالفه و گرفته کنارِ سارا به د هیسا

 :زد

 رو ییماست، ما که جا یخونه نجایتو، ا میبر ایب -

 .میتحمل کن میمجبور م،یندار

 ترانهست! یخونه ست،یما ن یخونه -

 داد و به خواهرش نگاه کرد. رونیرا ب نفسش

 برود؟ یاِب یبه خانه خواستیم واقعا

 سارا؟ -

 که نگاهش کرد، لب زد: دخترک

 چقدر حالت از اون خونه و دونمیتو، م میبر ایب -

 میسادیوا ست،ین یچارها یول خورهیبهم م آدماش

 .اه هیکوچه، زشته جلو همسا وسط

 برداشت و نگاهِ بغضدارش را چرخ واریاز د هیتک سارا
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 یجعفر

 :داد

 آروم شم کمیباهاش روبهرو شم. بزار  تونمیفعال نم -

 !الاقل

 و لبخندِ دیکش هیدست سا یرو یرا نوازش دستش

 زد: یتلخ

 ادمی دیآروم بشم تا شا کمی دیهوا بخورم تا شا رمیم -

 برف بکنم و ریکه مجبورم مثل کبک سرمو ز بره

 !گردمینگم. برم یچیه

 راهش را گرفت و خالف جهتِ خانهشان شروع سپس

 حرکت کرد. به

 داد و رفتنِ خواهرش را به تماشا هیتک واریبه د هیسا

 .نشست

 نداشت. یبازگشت دیکه شا یرفتن
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 یجعفر

*** 

 .کردیم نییاسترس عرضِ اتاق کوچکش را باال و پا با

 شانشیپر یداخل موها یخوب نبود، دست حالش

 و سارا کجا بود؟! دیکش

 ییبه تنها دانستیم ست،یحالش خوب ن دانستیم

 از او نبود. یشب شده بود و خبر مهیدارد، اما ن ازین

 خواهرِ کوچکترش بود. نگرانِ

 بود. شیو بغضها هایخودخور نگرانِ

 از عصر که آن اتفاق افتاده بود به داخل اتاقش ترانه

 بود. امدهین رونیو ب رفته

 هیاز سارا هم نگرفته بود و سا یسراغ یحت

 و ردیکمک بگ یکه چه کند؟ از چه کس دانستینم

 نداشت! یهم از اِب یشمارها یحت
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 یجعفر

 سارا را گرفت و باز هم یبار، شماره نیچندهزارم یبرا

 دسترس نبود. در

 نیبه آخر فشرد،یکه قلبش را م یترس یو از رو ناچارا

 پناه برد. دشیام

 !آکو

 نامش را نشیمخاطب نِیو از ب دیکش یقیعم نفس

 و دست و دلش دیشمارش کوب یکرد، بر رو انتخاب

 .دیلرز

 که از صحبت یجانیطرف، ه کیسارا  امدنین استرسِ

 ...گریآکو بهجانش افتاده بود، طرفِ د با

 به ینگاه مین دیچیبوق که در گوشش پ نیاول یصدا

 .دیانداخت و لب گز ساعت

 چیتماس با ه یبرا یصبح، وقتِ مناسب میکونی
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 یجعفر

 تماسش نیتماس، اول نینبود و چه بسا که ا یشخص

 آکو بود! با

 شتریرا ب شیلبها د،یچیآکو که در گوشش پ یصدا

 خود را به پنجره رساند: جان،یو از ه چالند

 شما؟ نیسالم، خوب -

 ؟ییتو هیسا -

 با دوکلمه یآکو حت یعنیبرق زد و  چشمانش

 را شناخت؟! شیصدا حرفزدن،

 احمتونوقت شب مز نیا دیبله...بله منم. ببخش -

 ست،یاز سارا ن یراستش...اوم...از عصر خبر شدم،

 در دسترس شیگوش زنم،یزنگ م یهرچ

 ست؟ی....اوم...اونجا نستین

 گرمِ آکو: یآمد و پس از آن صدا یتق تق یصدا
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 یجعفر

 یبا اِب شیپ مساعتین نینگران نباش، هم نجاست،یا -

 روبهراه نبود. ادیخونه، انگار ز اومد

 چشم فشرد و حال خواهرکش خوب نبود! هیسا

 بهش؟ نیبد ویگوش شهیم -

 آ...نه! چون رفته بخوابه! -

 تختش نشست: یلبه یداد و رو رونیرا ب نفسش

 بد بود؟ یلیحالش خ -

 زد و زنگ یروبهراه نبود، سرشب به اِب ادیظاهرا که ز -

 مساعتیازشون نشد تا ن یخبر گهیدنبالم. د ایب گفت

 که له و لورده باهم برگشتن! شیپ

 گذراند؟یم یامشب را با اِب یعنی

 به؟یمردِ غر کی یخانه

 لحافش چنگ شد. یفشرد و دستش رو چشم
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 یجعفر

 .ندیاالن خواهرکش را بب نیهم توانستیم کاش

 باشه، ممنونم، فقط.... -

 ؟یفقط چ -

 ن؟یمثلِ خواهرِخودتون مواظبش باش شهیم -

 و از پشتِ تلفن لبخند زد. دیرا فهم هیمنظورِ سا آکو،

 مادرها بود! هیخواهر، شب نیا چقدر

 راحت باشه. التیخ -

 را هم کش داد. هیسا یِلبخند، لبها نباریا

 یتمام نشده بود، اما ذرها شیهایکه نگران هرچند

 راحت شد. الشیخ

 قولِ آکو حساب کند! یِرو توانستیم دیشا

 ممنونم. خداحافظ. -

 خداحافظ. -
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 یجعفر

 زمزمه کرد: رلبیز و

 !یفنچ عسل -

 را که قطع کردند، آکو از داخلِ آشپزخانه، تماس

 اتاق انداخت. یبه درِ بسته یمنگاهین

 شد و اگر تریدر سرش ت ،یبه دخترکِ عسل قولش

 در یبهایبا مردِ غر دادیخودش بود، اجازه م خواهرِ

 اتاق بخوابد؟! کی

 !هرگز

 یکُر یاِب یبرا رلبیاتاق گام تند کرد و ز بهسمتِ

 :خواند

 کهیخوش خوشانت بشه مرت ذارمیم یفکر کرد -

 شیامشب پ کنم،یپنبه م یرشته کرد یهرچ الق؟ید

 بدقواره! لیگور یخوابیم من
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 یجعفر

 کِش آمد. ،یطانیش یبه لبخند شیلبها و

 هم بداند! خواستیکجاست، نم دانستینم

 گرید یزهایبه چ چ،یآنقدر خوب بود که ه حالش

 .دادینم تیاهم

 آکو بود. رهیخ اش،یاغیرنگدار و  نگاهِ 

 از یقیو با تلف ستادهیا ریبه  ریکه مقابلش،  ییآکو

 .کردیو شهوت، نگاهش م عشق

 تنش، از احساسِ یِبه جا یدهان قورت داد و جا آب

 .زدیاو، نبض م نگاهِ 

 .کردیبه عمقِ جانش رسوخ م چشمانش

 به مرد نگاه کرد. مهابایرا فرو خورد و ب نفسش

 برهنهاش، به چشمان سوزاننده و به یباالتنه به

 ...زشیهوسانگ یِلبها
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 یجعفر

 شد،یوارد و خارج م شیکه به ششها ییحجمِ هوا از

 ...شدیم نیتند تند باال و پائ نهاشیس

 !آوردینم آورد،یمرد، دوام نم نیا تِ یجذاب مقابلِ 

 و با شکوهش، مقابلِ چشمانِ دهیدرهم تن عضالتِ

 پروایب ییوگ هیو سا کردندیم یفخرفروش دخترک

 بود. شده

 که یگستاخانه و با خواستن نیشده بود که چن پروایب

 رهیچشم در چشم مرد خ گرفت،یقلبش نشأت م از

 ...کردیو نگاهش م کرده

 .دیلب گز هیجلو آمد و سا یگام آکو

 و نفسِ  دیبازماندهاش کش یلبها یِرو یزبان مرد

 بند آمد. دخترک

 !کشتیانتقباضاتِ تَنَش، او را م نهمهیا
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 یجعفر

 سوزان و پُر از حرص و طمع و ولع، سرتا یبا نگاه مرد

 حرمت یو نگاهش پرده دیدخترک را کاو یِپا

 دخترک را از شهوتش پُر یِپاها نیو ب دیدریم

 .کردیم

 فِر و بلندش برد و یدست به سمتِ موها مهابایب

 کرد. تیآنها را به پشتِ گوشش هدا وانهوارید

 شده و پر یاغیکه حال  یبا چشمان معصوم دخترک

 خواستن شدهبود، زل زل به مرد نگاه کرد. از

 اشینیب وانهوار،یخراب و د یسر خم کرد و با حال آکو

 در گردنِ دخترک فرو برد. را

 که از احساس شهوت و یبلند و خرناس ینفسها با

 یدخترک شل شد و رو یِپاها د،یکش خواستنش

 آب شد. دستانش
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 یجعفر

 کمر دخترک چنگ انداخت و با یمرد، رو گرِید دستِ

 او را به خود چسباند. یتابیب

 !یخواستن یِکوچولو

 هم افتاد و سرش به عقب خم یدخترک رو یِپلکها

 .شد

 !کرد؟یمرد با او چه م نیدهانش خشک شده و ا آب

 و سوختیکمرش م یآکو، رو یچنگها یِجا

 گردن دخترک را به گز گز دِیپوستِ سف ش،ینفسها

 بود. انداخته

 دخترک به سمتِ یِموها نِ یدستش را از ب مرد

 بُرد و آنرا در چنگش فشرد. گردنش

 !لعنت

 !لعنت
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 یجعفر

 !شدیم وانهید داشت

 را به گردنِ سشیخ یِداد و لبها یرا تکان سرش

 چسباند. دخترک

 که احساساتِ سرکشِ یداغ و نرم بود، آنقدر پوستش

 کرد. داریب شیاز پ شیرا ب مردانهاش

 و کوچک دخترک را به خود چسباند و کنار فیظر تنِ

 :دیبا حرص غر گوشش

 خورد! دیگردنتو فقط با -

 مرد ینهیشد که به س خودیاز خود ب ییگو دخترک

 زش،یت یاز ناخنها یقرمز یِانداخت و ردها چنگ

 گذاشت. یبرجا

 را شیبسته، لبها یآکو کش آمد و با چشمان یلبها

 .دیدخترک کش یبناگوش تا چانه از
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 یجعفر

 هم یمرد رو یو دندانها دیکش یآه اریاختیب هیسا

 شد. چفت

 امشب او ده،یو سربهفلک کش یاغیاحساساِت  نهمهیا

 !کشتیم را

 گردنِ دخترک را نوازش کرد زیشصتش، خشونتآم با

 او فرو برد. یچانه یِرا در نرم شیدندانها و

 و شتریرا ب شیکه آخ گفت، فشارِ دندانها دخترک

 را محکمتر فشرد. کمرش

 یآهو نیشده بود، امشب ا یشده بود، وحش وانهید

 و او که راهِ آوردیبه دستش م دیمالِ او بود، با زپا،یگر

 نداشت! یفرار

 دخترک را یِآرام آرام باز شد و نگاهِ عسل چشمانش

 یلبها یِآمد و رو نیمزه کرد، نگاهش کم کم پائ مزه
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 یجعفر

 نشست. زشیهوسانگ

 جدا کرد و به دشیو سف یبلوررا از گردنِ  دستش

 رساند. چانهاش

 و کدر شده، دندان یوحش یبرافراشته و نگاه یسر با

 بودند؟ یلبها، عاد نیکرد و ا چفت

 نبودند. نه

 نشانیکه ب یآن ترکِ کوچک رنگشان،حالتشان،

 .داشت

 .کردیم وانهاشیداشت د نینبودند و ا یعاد چکدامیه

 نیا دنِیچش یو کم دادیعقلش را از دست م داشت

 سرخ، گناه که نبود، بود؟! یبهایس

 خود ینهیرید یقلبش به آرزو ییخم کرد و گو سر

 یِمرد، لبها یآرام گرفت و لبها نینچنیکه ا د،یرس
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 یجعفر

 .دیکش ریدخترک را به تسخ یبایز

 آرام یدر سرشان، رودخانها ییخوب بود، گو حالشان

 گرفت. انیجر

 یلبها وانهواری غاصب مرد، مالکانه و د ِیِلبها

 و دخترک، دیدخترک را به کام کش یو افتاده کوچک

 مرد به نیکه ا یبزم یبرا دادیداشت جان م دخترک

 انداخته بود. راه

 دخترک، خوش خوشانش شده بود و کاش تا ابد دلِ

 !ماندندیحال م نیا در

 قدرتمندش، مقابلش یِکه آکو یلحظها نیا در

 ییگو خواست،یاو را م وانهواریو د ستادهیا

 بود. نیزم یِموجود رو نیخوشبختتر

 دل هیرا چنگ زد و سا هیسا یِعسل یِمرد موها دستِ
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 یجعفر

 بهوجود شیکه در لبها یو احساسِ گزگز سُراند

 از یشتریبود باعث شد، دهان باز کرده و حجم ب آمده

 مرد قرار دهد، که اریبهشت را در اخت یدو تکه آن

 .دیاز جا پر ،یداد یِهمان لحظه با صدا آکو،

 هزاران مترمکعب آب ریاز ز ییباز کرد و گو چشم

 !زدینفس نفس م نیآمده بود که چن رونیب

 یچه خلسها گرید نیو ا دیکش شیداخلِ موها یدست

 بود؟

 دانستیبود، م داریآنکه چشمانش بسته بود، اما ب با

 بود، که یچنان واقع شیاینبوده، اما رو خواب

 .آمدیباال م یبه سخت شینفسها

 احساساتش ختهشدنِیبه خود انداخت و از برانگ ینگاه

 بست. چشم
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 یجعفر

 کلِ تنش را در برگرفت، ،یرپوستیز یگناه احساسِ

 یِ آن کوچولو یبه خودش اجازه داده بود درباره چطور

 ببافد؟ ییایرو نیچن معصوم

 یاز خود نداشت و حت یاریاخت چیکه ه هرچند

 برود. یخلسها نیناگهان به چن دیچرا با دانستینم

 بلند شد. شیاز جا یفشرد و با کرخت چشم

 و کردیبا سارا جروبحث م ییبود که گو یدادِ اِب یِصدا

 مَن دوغاز کی یوقتِ گوش دادن به حرفها االن

 به دش،یدیم یقبل از آنکه کس دیرا نداشت، با آنها

 .بردیپناه م حمام

 و دیسق خشک شدهاش بلع انِیدهانش را در م آب

 دوانده بود، شهیکه در تنش ر یانزجار احساس

 عبوسش کرد. یحساب
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 یجعفر

 .افتادیم یاتفاق نیچن دینبا د،ینبا

 نداشت! یکه به آن کوچولو، نگاهِ بد او

 را شیو گامها دیلب گز وانهوارش،ید یِ ایرو یِادآوری با

 کرد. تندتر

 کیو اگر  کردیم رونیرا از ذهنش ب ریآن تصو دیبا

 یِ واقع رِیکرده بود، تصو ختهاشیبرانگ نیچن ایرو

 !کرد؟یبا او چه م دخترک،

 نیبه چن دینبا د،یفکر، اخم درهم کرد و نبا نیا از

 !کردیفکر م ییزهایچ

********* 

 یو آرام، زنگ را فشرد و نگاهش را در کوچه خجول

 گرداند. خلوت

 ولو داد،یسارا خبر م ایبه آکو  د،یایقبل از آنکه ب کاش
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 یجعفر

 سارا خاموش بود و از آکو هم خجالت یگوش که

 .دیکشیم

 !کردند؟یداد و چرا در را باز نم رونیرا ب نفسش

 یِ صدا ه،یثان نیزنگ را فشرد که پس از چند گرید بارِ

 :دیچیپ فونیدر آ یاِب پرخاشگرِ

 ه؟یک -

 و سرش را جلوتر دیبه شالش کش یشده دست هول

 :برد

 نجاست؟یسارا ا -

 ؟ییتو هیسا -

 چشم خواباند و استرسش هیآرامتر شد و سا یاِب یصدا

 شد: کمتر

 سالم، بله! -
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 یجعفر

 باال. ایب -

 .دیباز شدنِ در، به گوشش رس یپس از آن صدا و

 ا باال رفت، قبل از آنکه زنگِ در راه هشد و از پل داخل

 باز شد. یدر توسطِ اِب بزند،

 که به تن داشت، یدیسف یِ اخمانِ درهمش و رکاب با

 چندان شده بود.دو بتشیه

 را بازتر کرد و لب زد: در

 تو. ایب -

 قدم یرپوستیز یجمعشده و خجالت ییاه هبا شان هیسا

 وقت از صبح مزاحمشان نشده نیگذاشت و در ا داخل

 !بود؟

 را به سمتِ مرد برگرداند و الحق که بدن سرش

 داشت! یدهایورز
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 یجعفر

 :دیپرس رلبیسر کج کرد و ز یکم

 سارا کجاست؟ -

 مرد بدتر درهم شد و با سر به اتاق اشاره کرد: اخمان

 تو اتاقه! -

 در بابِ تشکر تکان داد و به آن سمت رفت. یسر

 تخت نشسته و یسارا که رو دنِیرا که باز کرد، با د در

 فرورکرده بود، اخمانش درهم شیرا در موها دستش

 :شد

 سارا؟ -

 خواهرش، فورا از دنِیتند سر باال آورد و با د دخترک

 بلند شد و به سمتش آمد: جا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ه؟یسا -

 شبی! قرار بود د؟یکنیم کاریچ نجایخودت ا -
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 یجعفر

 چقدر نگران شدم؟ یدونی! میبرگرد

 کالفه، دستِ خواهرِ بزرگترش را یو با چشمان یعاص

 نشاند: یتختِ چوب یِو رو دیکش

 !دیحالم خوب نبود، ببخش -

 رفت:زد و نگاه از سارا گ پوزخند

 یکس هیخوب بودم؟ من شب یلیمن خ یفکر کرد -

 ؟یروبهراهم که توام بدتر نگرانم کرد یلیکه خ بودم

 هباونقدر حالم گرفته بود که  د،یگفتم که ببخش -

 فکر نکردم! یچیه

 .کردیتکان داد و درکش م یسر

 سخت بود! یموضوع نیچن رشِیپذ

 :دیپرس ظیاخم درهم کرد و با غ سارا

 در رو برات باز کرد؟ یاِب -
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 یجعفر

 آره، چطور؟ -

 نگفت؟! یزیچ -

 را پنهان یزیکرد و خواهرِ کوچکش چه چ اخم

 !کرد؟یم

 !گفتیم یزیچ دینه با -

 :دیناخنش را جو یداد و گوشه هیبه تاج تخت تک سارا

 آخه! میدعوا کرد -

 چرا؟ -

 حوصله دارم، اونم یلیبابا، نهکه من االن خ یچیه -

 !دهیم ریگ یه

 داده؟ یریگ چه -

 آورد: نیرا پائ شیشد و صدا کترینزد یکم سارا

 من افتاده ادی هوی شبیچرا د دونمینم شعوریفرزاد ب -
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 یجعفر

 داده بود، منم انقدر تو هپروت بودم امیو دوباره پ بود

 رفته بود سر یچک نکردم، صبح اِب مویگوش که

 بپا کرد که یبود، چنان قشقرق دهید امشویو پ میگوش

 پوکوند. مویآخرشم زد گوش ،یدیدیو م یبودیم دیبا

 واریکه کنار د اشیگوش یخرد شده یاه هبه تک و

 بود، اشاره کرد! افتاده

 اخم درهم کرد: هیسا

 ؟یمگه تو با فرزاد کات نکرد -

 کرد: ظیغ سارا

 باز شدهیچ دونمینم یکات کردم خبر مرگش، ول -

 هندستون کرده! ادی لشیف

 دیشد و با ترد کتریبه خواهرش نزد یکم هیسا

 :دیپرس
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 یجعفر

 و همزمان..... یکرد یسارا، نکنه دوباره باهاش آشت -

 دهان خواهرش را گرفت و انگشتِ  یتند جلو سارا

 خودش گذاشت: ینیب یرا جلو گرشید دست

 ؟یشناسیرو نم یوحش نی! تو اشنوهیاالن م سیه -

 کنم؟ حاال انتیکه من بتونم بهش خ هیآدم بهنظرت

 یاِب یفکر کرد یدیاسکولم رو د یدوتا از اون رال تو

 با هزار نفرم دنیفهمیم یمثل اوناست، اونا حت هم

 از ذارهینم یحت شعوریب نیا یمهم نبود، ول براشون

 بخوام نکهیجنس مذکر رد شم، چه برسه به ا هی کنار

 کنم! انتیبمالم و بهش خ رهیش سرشو

 راحت یتا حدود الشیداد و خ رونینفسش را ب هیسا

 .شد

 !شدیتنوعطلب بود و زود از همه خسته م سارا
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 یجعفر

 توانسته یو چقدر خوب که اِب دیترسیم نیاز هم هیسا

 کنترلش کند! بود

 موهاتو ببند و ه؟یچه سر و وضع نیحاال، ا لهخبیخ -

 به دست و صورتت بزن! یآب هی

 بلند شد: شیزد و از جا یلبخندِ کمرنگ سارا

 ا شدم.هه برقگرفت هیشب -

 . همزمان کهدیو خند دیبلوندش کش یبه موها یدست

 گفت: رفتیسمتِ در م به

 .امیبه دست و صورتم بزنم، االن م یآب هی -

 رفت. رونیسر تکان داد و سارا ب هیسا

 را در اتاقِ نه چندان بزرگ گرداند. تختِ  نگاهش

 سرتاسر زمطالعه،یو م زتوالتیدونفره، کمد، م یِچوب

 که کوچه را یبزرگ یرا دربرگرفته بودند، پنجره اتاق
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 یجعفر

 اتاق بود. نیآرامشِ ا ینقطه داد،یم نشان

 که در کنار کمد قرار داشت، نظر دخترک را یدر

 کرد. جلب

 دو زین یکوچکِ ورود یِحمام بود! اما در راهرو البد

 حمام و یکی زدیحدس م هیوجود داشت که سا در

 باشد! ییدستشو زین یگرید

 نیکوچکشان دو حمام داشت و هم یالبد خانه پس

 متراژ کم، نیبا ا یبود که خانها بیدخترک عج یبرا

 داشته باشد! دوحمام

 تکان داد و افکارش را پس زد. او هم به چه یسر

 ها! کرد،یفکر م ییزهایچ

 که ضربان دیچیپ ییبا خود، صدا شیگفتگو نِیب در

 کرد: خیتنش را س یرا باال برد و موها قلبش
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 یجعفر

 سارا تو اتاقه؟ ،یاِب -

 !یینه رفته دستشو -

 لباس بپوشم. رمیمن م لهخب،یخ -

 به خواستیبه سمتِ در پا تند کرد و آکو م دخترک

 !د؟یایاتاق ب نیا

 نشست، آکو در را رهیدستگ یکه دستش رو همزمان

 مگامین ده،یآن طرف هول داد و دخترک لب گز از

 .دیپر عقب

 داخل شد و چشمش که به دخترک افتاد، آکو

 .ستادیا متعجب

 !کرد؟یچه م نجایفنچ کوچک ا نیا

 با ه،یسا یهم فشرد و نگاهِ خشک شده یرو لب

 ستیمرد ا یبرهنه ینهیس یِزد و رو یچرخ تعجب
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 یجعفر

 .کرد

 جانش را کرده بود؟ قصدِ

 ،یشکم شش تکه و وا نیا ده،یعضالتِ درهم تن نیا

 بود! دیبد دیکه ند یهایو سا شیاز عضالت بازو یوا

 !نبود؟

 اگر یمرد را دوست داشت. حت نیو او ا دیلرز نگاهش

 در چشم او، به بود،یمردِ جهان هم م نیزشتتر

 حالتِ ممکن قرار داشت! نیباتریز

 و دستِ خودش ستیدخترک را نگر رهیخ رهیخ آکو

 دم صبحش در ذهنش یِایرو یِاه هکه مدام صحن نبود

 .شدیو تکرار م تکرار

 یخودش نبود که نگاهش گوشه گرفت و رو دستِ

 شد. خیرژخورده و قرمز دخترک م یلبها
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 یجعفر

 خوش فرم بودند و چرا تاکنون توجه نکرده چقدر

 !بود؟

 و دیمرد را احساس کرد، لب گز یرهیکه نگاهِ خ هیسا

 .دیرا دزد نگاهش

 زوم شده بود؟! شیلبها ینگاهِ آکو رو د؟یدیم درست

 اما د،یلرزیم یینگاها نیتنش از جنسِ چن گرچه

 ریکه قلبش را درگ یخوب یمنکرِ حس توانستینم

 بشود. کرده،

 نیخوشمزهتر ییکه گو یآن شور چشمان اق،یاشت آن

 دخترک یِمقابلشان قرار دارد، دست و پا ایدن یخوردن

 سِر کرد. را

 عقب رفت و مِن مِن کرد: یگام

 .رونیب رفتمی.... میم ... من... داشتمدیب... بفرمائ -
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 یجعفر

 .دیکش سشیخ یِبه موها یچشم خواباند و دست آکو

 یتوهم زده و حال ه ،یلعنتش کند که دمِ صبح خدا

 .دادیم گاف

 باز کرد: هیسا یو راه را برا دیخود را عقب کش فورا

 دیاومدم تو، ببخش ییهوی ،یشما تو اتاق دونستمینم -

 !یشد تیاذ اگه

 نیدر دل، شعور و درکِ مردِ مقابلش را تحس هیسا

 خواهش" ریمحو و سر بهز یو با لبخند کرد

 گفت و از اتاق خارج شد. ی"کنمیم

 یجا هیآمد، کنار سا رونیب ییکه از دستشو سارا

 داغان، یو با اعصاب جیکه گ یبه اِب یمنگاهیو ن گرفت

 نگاه کرد. رفت،یو آنور م نوریا یه

 و سارا ستین شیسش، سرجابود هوش و حوا معلوم
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 یجعفر

 منحوس امکِیکه فکرش، کنارِ آن پ دانستیم خوب

 مانده! جا

 جنس رفتارها و نیا دنِیآزاد، د شهیدخترکِ هم یِبرا

 گانهیب یو تا حدود بیعج ها،یبازیرتیغ یبه قول ای

 .بود

 رو دست خواهرکش نشست: هیسا دست

 خونه میگردیبرم ،یصبحونه خورد نکهیبعد ا -

 باشه؟ خودمون،

 در شتریچشم خواباند و موافقت کرد، ماندنِ ب سارا

 صالح نبود و گرچه آن خانه را دوست نداشت، نجا،یا

 نداشت. یاما چارها خورد،یحالش از ترانه بهم م گرچه

 هیآمد، سرِ سا رونیاز اتاق ب دهیکه لباس پوش آکو

 راهنیاگر بدونِ پ شدیافتاد و مثال چه م ریبه ز بازهم
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 یجعفر

 ریآن عضالت نبود که در ز فِیح آمد؟یم رونیب

 !شد؟یپنهان م راهنیپ

 خودش، خندهاش گرفت و خب او هم آدم یفکرها از

 داشت و... یزیغرا بود،

 کند. ریذهن خود را درگ نیاز ا شتریب خواستینم

 بست و سرش را تند تکان داد. چشم

 یاصرارها برا انیرا که خوردند، در م صبحانهشان

 یبه سمت خانهشان راه ،یدرهم اِب یو اخمها ماندن

 .شدند

 ترانه خانه نبود و آمد،یم نجایبه ا هیکه سا صبح

 هم خوب بود. نیهم

 باهم روبهرو نشوند. ادیز ،یچندوقت دادیم حیترج

 را در دیکل هیو سا دندیبه مقابل خانهشان رس یوقت
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 یجعفر

 انداخت، متوجه درهم شدنِ صورتِ سارا شد! قفل

 شده و یدر ذهنش تداع آنروز یخاطره دانستیم

 .کردندیا را فراموش مه هآن صحن یکِ  دانستیم خدا

 از ترانه و بابا اردالن نبود و دو یمعمول خبر طبق

 رفتند. شانیبهسمت اتاقها دختر،

 هیاتاقش را در دست فشرد و رو به سا یرهیدستگ سارا

 :گفت

 باهات دیبا شت،یپ امیو م کنمیلباسامو عوض م -

 بزنم! حرف

 یجا هیکنار سا یبا تاپ و شلوارکِ طرح خرس سارا،

 .چاندیو انگشتانش را درهم پ گرفت

 چشم باال برد و نگاه به نگاهِ خواهرش دوخت: هیسا

 حرفتو بگو. -
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 یجعفر

 گرداند و لب فشرد: یچشم سارا

 به بابا اردالن بگم. ویهمهچ خوامیم -

 نیچن خواستیچشم گرد کرد و واقعا سارا م دخترک

 کند؟ یحماقت

 گم؟یبه بابا اردالن م یچ یعنیسارا؟  یشد وونهید -

 مچ زنتو یبگ یبر یهلک و هلک پاش یخوایم یعنی

 ؟یها؟ واقعا انقدر نفهم گرفتم؟

 خواهرش! یهایفکریشده بود، از ب یعصبان دخترک

 .دیایکنار ب یزیچ نیپدرش با چن دانستیم دیبع

 و غرور پدرش، از تیاز شکستنِ شخص د،یترسیم

 برداشتنِ روحش... ترک

 کننده رانیکشنده بود، و ت،یفارغ از جنس انت،یخ

 !رفتینم نیاز ب چگاهیه شیبود که جا یگلولها بود،
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 یجعفر

 :دیکوچکترش بغض کرده غر خواهر

 خواست بکنه؟ بزارم یکنم پس؟ بزارم هرغلط کاریچ -

 تو ارهیب ویکیتو رومون باز شه و از فردا هر روز  روش

 شمینگهبان نمیتا بش رهیگیاگه دلت آروم م خونه؟

 بدم؟

 مات ماند. هیسا

 را کدر کرد. شیایدن اه،یس یپردها ییگو

 ...لعنت

 به ترانه... لعنت

 ذهنش عقبگرد کرد و به آن روز برگشت... ییگو

 که ترانه، مجبورش کرده بود که دمِ در یآن روز به

 او و یِرا بدهد! نگهبان شانیو نگهبان ندیبنش یورود

 آن دو کفتار را یِکه به خانه آورده بود! نگهبان یمرد
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 یجعفر

 نکرده بابا اردالن سر نرسد و مچشان ییکه خدا بدهد

 .ردیبگ را

 نه از ترانه، بلکه از نباریگرفت، عقش گرفت. ا لرزش

 را چکدامیکه ه ییاز بودنش، از کارها خودش،

 و به آنها مجبور شده بود! خواستینم

 که مادر خطاب یظلمِ شخص انِیم ش،یکودک تمامِ

 گذشته بود. شد،یم

 زد، نه آرام و موقر ها، نه! لبخند

 و شکست بود: شیلبخندش پر از تشو نباریا

 برام مهم یچیه گهیبکن سارا، د یخوایم یهرکار -

 !یچی! هستین

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

 شکسته، ابرها درهم فرو رفته اه هشیسرد بود، ش هوا
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 یجعفر

 ...و

 نقطه به حالِ او بود... نیهتریو بوران، شب برف

 گرفته بود... نقدریسرد و هم نقدریهم شیو هوا حال

 شیشانه زد و راه آموزشگاه را در پ یرا رو ولنشیو

 ...گرفت

 یکه کِ  دانستیآکو بود و خودش هم نم دلتنگِ

 دل به آن نگاهِ  یشد و کِ قیعم نهمهیا احساسش

 بَست... یآسمان

 داد و ینگاهش را چرخ ،دیمقابلِ آموزشگاه که رس به

 کرد، به آن دایپ نانیاطم ن،یماش امدنِیکه از ن یوقت

 رفت. ابانیخ طرفِ

 و آمدیم رونیب یاگر آکو از آن درِ لعنت شدیم چه

 را به خوردِ دلِ شینگاهِ دلربا یلحظها دخترک
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 یجعفر

 !داد؟یم دلتنگش

 صورتش یرو شتریرا ب شیا باال رفت و موهاه هپل از

 .ختیر

 !یاجبار یهم آن زنِ بدخُلق و بازهم سالم باز

 ا،یکالسش رفت و چقدر خوب که از دارِ دن بهسمت

 آرامش را هم داشت... ینقطه نیهم

 ساز و یصدا نیهم زد،یآرامش را م نیلنگِ هم دلش

 که سراسرِ اتاقِ استاد روحبخش را یچوب یِبو نیهم

 گرفته بود. فرا

 شیالهایو فکر وخ هایاتاق که داخل رفت، دلنگران از

 پشتِ در جا گذاشت و لبخند زد. را

 لبخند زدن یبرا یجان مهیخوب که هنوز هم ن چه

 ...داشت
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 یجعفر

 بود. شهیکالسش مانندِ هم یِو هوا حال

 یِ زنده و سرشار از شوق و البته با چاشن آرامشدهنده،

 ...یانکار نشدن یِدخترانه و ادا اطوارها یپچپچها یکم

 زد، تلفن رونیکه تمام شد، از ساختمان که ب کالسش

 برد، با بیو دست که به درون ج دیلرز همراهش

 مکث کرد... یآکو، لحظها یشماره دنِید

 کشاند... وارید یو خود را به گوشه دیلرز چشمانش

 !د؟یلرزیم نهمهیدادن که جرم نبود، پس چرا ا جواب

 را لمس کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: کونیآ

 بله؟ -

 ه؟یسا -

 به فکرِ قلبِ  یمرد، چرا لحظها نیو ا ختیر دلش

 دخترک نبود؟! تیدرپ
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 یجعفر

 را صاف نگه دارد، اما چندان شیکرد صدا یآنکه سع با

 نبود: موفق

 بله؟ -

 !نمتیبب دیبا -

 از کوره در رفت و در نباریدخترک، ا یجنبهیب قلب

 نواختن گذاشت. یشلوغ، بنا ابانِیخ انِیم

 :کشتیمرد آخر او را م نیلرز برداشت و ا شیصدا

 شده؟! یزیچ -

 باهات حرف بزنم، وقت دیبا یمسئلها هی یدرباره -

 ؟یدار

 به شتریچرخ داد و تلفن را ب ینگاهش را کم هیسا

 چسبابد: گوشش

 م،اومد رونیاالن از آموزشگاه ب نیمن، راستش هم -
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 یجعفر

 وقت دارم. یدوساعت یکی...اوم

 :دیشن شیلبخندِ مرد را از صدا ییگو

 ؟یدمِ آموزشگاه یباشه، پس گفت -

 آره. -

 دنبالت! انیاالن م -

 نیو تلفن را از کنارِ گوشش پائ دیلب گز دخترک

 .آورد

 یِ برا زدیکارش مطمئن نبود، اما دل دل م یِدرست به

 .زدیکه آکو از آن دم م یموضوع دنِیشن

 که چندان ینیمنتظر ماند، که آکو با ماش یلحظات

 به خود شتریرا ب ولنیشد. و کیآشنا نبود، نزد شیبرا

 به سمتِ  ادهرویآرام، از کنار پ ییو با گامها چسباند

 رفت. جاده
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 یجعفر

 مقابلش ترمز کرد و گُنگ نگاهش کرد. آکو

 و بازهم نصفِ  دیکش شیبه موها یشده دست هول

 خوشبو، پنهان شده بود! یِآن فِرها رِحجمِیز صورتش،

 یمهین یکس رستانش،یخانواده و دوستانِ دب رازیغ

 بود و دخترک با خود فکر دهیصورتش را ند گرِید

 است! باتریز نگونهیا کردیم

 باشد انیاز صورتش نما یحجمِ کمتر دادیم حیترج

 ...و

 را لمس رهینبود، دستگ نهایوقتِ فکرکردن به ا االن

 و سوار شد. کرد

 سالم داد و آکو جوابش را داد. زیر

 مرد، آنقدر رنگِیمشک کدستیاسپرت و  لباسهاب

 نگاهش رهیخ یکرده بود، که دخترک لحظها جذابش
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 یجعفر

 .کرد

 به فنچ کنارش یمنگاهیدنده را جا انداخت و ن مرد

 :انداخت

 م؟یکجا بر یدوست دار -

 صحبت نیتو ماش نجایهم نیخواینداره، م یفرق -

 م؟یکن

 باال رفت: طنتیآکو باش یابرو

 زارم و توبخانوم باکماالت قرار  هیکه با  یانتظار ندار -

 نگهش دارم؟ نیماش

 و خانوم با کماالت؟! دیلب گز دخترک

 از نظرِ آکو، او باکماالت بود؟! یعنی

 ها؟! کرد،یمسخرهاش م نکند

 داد و لب زد: رونیرا آرام ب نفسش
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 یجعفر

 نداره. یبرام فرق ن،یهرجا خودتون راحت -

 کرد. شتریتکان داد و سرعتش را ب یسر مرد

 پارک کرد، دیبعد، که آکو مقابلِ مرکزِ خر یکم

 آمده بودند؟! نجایاخم درهم کرد. چرا به ا دخترک

 که ذهنش زد، چهرهاش ازهم باز شد! یفلش بک با

 که دفعه قبل در آن با آکو مالقات یشاپیکاف همان

 !کرد؟

 .آمدیآنجا خوشش م یِاز فضا چقدر

 شاپیشدند و بهسمتِ همان کاف ادهیپ نیماش از

 .رفتند

 معذب شده بود! رفت،یدر کنار آکو راه م نکهیا از

 یو حت رفتیو راحت راهش را م الیخیاما، ب آکو

 یدخترک به شانه یبود که شانه کیکه نزد کبار،ی
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 یجعفر

 را هیشود، دستش را حائل کرد و سا دهیکوب یمرد

 .دیخود کش بهسمتِ

 را چالند و دلش.... امان از شیبازهم لبها دخترک

 مرد، غنج نیکوچکِ ا یِبا کارها یکه بدجور دلش

 !رفتیم

 وارد شد. هیدر را نگه داشت و سا آکو

 قهوهاش که شامهاش یِو بو یچوب طِیهمان مح بازهم

 !دادینوازش م را

 آن یقبل رو یکه دفعه یزیبه سمتِ همان م مرد

 .دیکش رونیرا ب هیسا یِ بودند رفت و اول صندل نشسته

 ...شیروبهرو زینشست و آکو ن هیسا

 آمد و هردو سفارش قهوه دادند. تریو

 به دخترک نگاه کرد: میدست گره کرد و مستق آکو
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 یجعفر

 رو بهت بگم! زایچ یسر هی دیبا -

 در چه مورد؟! -

 در موردِ تو و سارا. -

 کنجکاو شد: یدخترک کم یچهره

 شده؟! یزیچ -

 داد: هیتک یصندل یبه پشت آکو

 ین، براو سارا دعوا کرد یکه اِب یفکر کنم خبردار -

 مجبور شدم که خودم دست بهکار شم. البته همون

 هیحرف بزنم، اما  ایخالهزنک باز نیدرمورد ا ومدمین

 هست که بهتر دونستم بهت بگم. زایچ یسر

 زیچ هیخب فکر کردم  یدعوا کردن، ول دونستمیم -

 بوده! یمهم یانگار... انگار مسئله یباشه، ول یعاد

 :دیکش شیداخلِ موها یسر تکان داد و دست آکو
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 یجعفر

 از گذشتهتون بپرسم، چون اوال به خودتون خوامینم -

 ستیداره و دوما داداشم عاشق ساراست و صالح ن ربط

 از نکهیروز بعد از ا هیکنم، اما  یمن بخوام کنجکاو که

 هیاومد در خونهمون و  یشخص هی ن،یما رفت یخونه

 حرفها زد که.... یسر

 تند نواخت و... هیسا قلبِ

 به سمتِ آن مرد رفت. فکرش

 به آکو زده باشد؟! ی.... اگر حرفاگر

 .دیلرز شیرنگ باخت و دستها چهرهاش

 به مرد شد و کاش آن رهیوق شده، خ چشمانش

 باشد! فتادهیاتفاق ن کرد،یکه فکرش را م یزیچ

 !؟یک.... ک-

 هم کالفه بود! یگرفته و کم یآکو کم نگاهِ 
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 یجعفر

 ییآورد و عکسها ادیرا به  انسالیآن مردِ م یچهره

 در دستش داشت! که

 بود. انسالیمرد م هی -

 .دیکوبیم شیگومپ گومپ در گوشها هیسا قلب

 !انسالیمردِ م انسال،یمردِم

 کلمه نداشت! نیاز ا یخوب یخاطره چیه او

 و ادامه داد: دیبه صورتش کش یاما دست آکو

 عکس رو تو یسر هی اومدم،¹ کیاز طرفِ ب گفتیم -

 گذاشته بود و داد دستِ من...راستش اولش پاکتنامه

 که گفت باز کن هیچ نایا دمیشدم، ازش پرس جیگ

 .یفهمیم

 قهوه جلو آمد، آکو سکوت کرد و ینیکه با س تریو

 دور زین تریشد، و دهیدستشان چ یِکه جلو اه هقهو
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 یجعفر

 و مرد ادامه داد: شد

 ز کدومامَرده  دمیو رو کردم، نفهم ریتا من پاکتو ز -

 جا یلیراستش خ دمیرفت. عکسا رو که د طرف

 تو بود. هی....شبهیآخه چهرهش شب خوردم،

 اخم درهم کرد و نگاهِ  دیجملهاش که رس انِیپا به

 را نشانه گرفت! هیسا اشیسوال

 به دهان آکو بود. رهیخشکشده، خ یبا سق دخترک

 کرده بود؟ یچه غلط یآن لعنت ،یلعنت آن

 نگونهیدخترک را ا یِفرارها و جواب ندادنها تقاصِ

 گرفت؟یم

 دهیبر دهیو بر دیرانش کش یلرزانش را رو دستانِ

 :دیپرس

 بودن؟! یعکس....عکسا چ....چ -
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 یجعفر

 داد: رونیکرد و نفسش را ب یمکث آکو

 ؟یتو خاله و عمه دار هیسا -

 یتکان داد، که چهره ینف یسرش را به معنا دخترک

 درهم شد: شتریب آکو

 بود اما هتیشب یلیکه تو عکس بود، خ یاون زن -

 مادرت....مادرت.... زد،یم شتریب سنش

 !دانستینم

 کند! انیچگونه فکرش را ب دانستینم مرد

 مادرت در آغوش انِیعور و عر یعکسها گفتیم مثال

 !دهام؟یمرد را د کی

 بود! مسخره

 و دستش را به سرش دیرا فهم زیهمهچ دخترک

 ...گرفت
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 یجعفر

 یهیبق نکهیاما از ا کرد،یآنکه احساسِ حقارت م با

 مسکوت ماندهبود، خوشحال بود. ماجرا

 و... دیفهمیماجراها را م یاگر ادامه آکو

 به آن روز فکر کند... خواستینم یحت

 اتفاقاتِ گذشته، دنِیبود آکو به محضِ فهم مطمئن

 ...اندازدیهم به سمتش نم یمنگاهین یحت

_______________ 

 "بک"است که شکل درست آن  یترک یواژها ک؛بی¹: 

 بزرگ، خان،" یبه معنا "وکیب"و از کلمه  بوده

 ، مشتق شده است."شاهزاده

 نیهمچ دیسوال بود که چرا با یلیراستش برام خ -

 به دست من برسه، آخه من که باهاتون ییعکسا

 ندارم... ینسبت

 کرد: حیرا تصح حرفش
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 یجعفر

 ما نیب یلیفام یرابطه ،یبه جز دوست نهیمنظورم ا -

 رو بکنه! یکار نیبخواد همچ یکه کس ستین

 لبش از پوزخند باال یچشم خواباند و گوشه هیسا

 !رفت

 کرده بود! زیرا آنال زیخوب همه چ اش،یمردکِ ع آن

 نیاو با آکو شک کرده که دست به چن یبه رابطه البد

 که آن دانستیزده بود و دخترک خوب م یکار

 توانستیتنها قصد زهرچشم داشته وگرنه م مردک،

 اول نیرا کفِ دستِ آکو بگذارد و از هم زیچ همه

 شکل نگرفتهشان را خراب کند. یرابطه

 ه؟یسا -

 :دیسر باال آورد. که آکو پرس حواسیب دخترک

 ؟یشناسیرو م کیب -
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 یجعفر

 !گفت؟یدهان قورت داد و حال چه م آب

 هیخود را نشان نداده بود و سا یچهره مردک

 را فاش کند و اگر تشیهو خواستهیکه نم دانستیم

 است یکه او، همان مرد دیفهمیم د،یدیاو را م آکو

 را گرفت. شیرا بدزدد و آکو جلو هیقصد داشت سا که

 یِ که سر هیمهمون آد نیگوش کن دخترجون، ا -

 کرده، درسته؟ دتیتهد قبل

 مثبت، باال و یناخودآگاه سرش را به معنا دخترک

 کرد. نیپائ

 عکس فرستاده! ندفعهیکرده و ا دتیقبل تهد یسِر -

 رو طتتیشرا یتا حدود کنه،یم دایپ خیداره ب کار

 درست یچیه یاگه سکوت کن یول کنم،یم درک

 !شهینم
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 یجعفر

 ...ترسمیمن..... من... م -

 را گفت و نگاهِ آکو، رنگِ ترحم گرفت: نیا اریاختیب

 واسه دردسر! کنهیکلهم درد م میمن آدم ن،یبب -

 لبخند زد. رمقیب هیگفت و سا طنزآلود

 ادامه داد: آکو

 خومیکنارت هستم، نم یتا هرجا خودت بخوا -

 تو دستش داره که ییزایچون چ ارمیدرب میباز قهرمان

 یول کنم،یکه بشه خودم حلش م ییتا جا خطرناکه،

 میبر میتونیم م،ینبرد شیپ یراه گهیهم د هرجا

 کنه،یم دتیکه با عکس تهد یبگ هیکاف س،یپل شیپ

 !ارنیدرم پدرشو

 ...یعنی.... پدرم.... خوامیخونوادهم، نم -

 بود! دهیرا فهم زیهمه چ آکو
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 یجعفر

 .سوختیدخترک م یبرا دلش

 که چهرهاش یبا آن مرد ه،یبود که مادرِ سا دهیفهم

 عکسها معلوم نبود، رابطه داشته و اکنون آن در

 .کندیم دیفنچ کوچولو را تهد نیا مردک،

 خونش به جوش ختهیاعصابش بهم ر یآنکه حساب با

 کردنِ حرصش، یبا خال خواستیبود، اما نم آمده

 داشت فضا را یسع یرا بترساند و تا حدود دخترک

 کند! راحتتر

 یفتا و... مراجعه کند اما برا سینداشت به پل قصد

 موضوع را گفته نیدخترک را راحت کند، ا الِیخ آنکه

 .بود

 آن هم با عکس و... جرم دیتهد دانست،یکه م هرچند

 ییاشهایع نیکه گرفتارِ چن ،یو هر شخص ستیبزرگ
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 یجعفر

 بدونِ آنکه به سیکند و پل تیشکا تواندیم شود،

 ده رادهد، پرون یشده اطالع دیفرد تهد یخانواده

 !کندیم یریگیپ

 گفت: هیرو به سا یلحنِ آرام با

 به یحت نکهیبدونِ ا سیپل ،یبترس ستین یازین -

 دنبال ،یبده، پرونده رو کامال سِر یاطالع خونوادهت

 !کنهیم

 کالفه چشم خواباند! هیسا

 .دانستیکه نم آکو

 !دانستیاو را که نم دردِ

 کرد موضوع را منحرف کند: یسع

 تیکه من برم شکا ستیمال من نآخه عکسها  -

 ....یخب اونا برا کنم،
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 یجعفر

 یصندل یرو ینداد و آکو اخم درهم کرد و کم ادامه

 رفت. جلو

 احساسِ  یداشته باشد و از رو یآنکه منظور بدونِ

 یدراز کرد و دستها زیم یدستش را رو دوستانه،

 یلرز هیرا در دست گرفت که سا یفنچ عسل کوچکِ

 تنش نشست و خشکشده به مرد نگاه کرد. بر

 دخترک، گرم یخزدهیدر مقابلِ دستانِ  شیدستها

 !بود

 هیاعتماد سا یتا حدود ییدستانش، گو یِگرما نیهم

 جلب کرد. را

 رِ یکه باوجود لرزشِ کوچکشان، آنها را از ز یآنقدر

 :دینکش رونیمرد، ب دستِ

 ماجرا نترس، تو نیبهت گفتم از ا ن،یمنو بب هیسا -
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 یجعفر

 اگه الزم یبدون حت نویا ،یکه بترس ینکرد یکار

 که اون عکسا رو شمیهمه جوره وارد عمل م باشه،

 گم؟یم یچ یدیگوش م رم،یبگ پس

 دوخت. زیتکان داد و نگاه به م زیسرش را ر هیسا

 یقهوها یِو بو یرعادیغ یِگرما نیدستانِ بزرگ،ا نیا

 ندیخوشا شیاطرافش را فرا گرفته بود، آنقدر برا که

 که دوست داشت سالها در آنجا بماند... بود

 آکو را دوست داشت. یِمحبتها نیا چقدر

 بزرگ بودند. یادیاو، ز یِبرا ییکه گو ییمحبتها نیا

 .زدیم بینه یدلش اما، احساس در

 به ترس، ترسِ از تنها شدن، ترسِ از هیشب یاحساس

 ن و ترسِ از رفتن...شد وابسته

 اما، با گرفتنِ آن دستانِ کوچک ناخودآگاه، دلش مرد
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 یجعفر

 شد. یجور کی

 کوچک، ینوزاد یِاه هخند دنِیبه د هیشب یجور کی

 بلند! یآمدن از سرسرها نیبه پائ هیشب

 دست... دنِیقنج رفتن دل و لرز کجوری

 داد و نوازش مانند، دستانش را از رونیرا ب نفسش

 آورد. نیدستِ دخترک سُراند و پائ یِرو

 دستشان گذاشت و آکو با نگاه یِا را جلوه هقهو تریو

 .دیجرعه جرعه، سر کش ه،یسا به

 زد و گفت: ایبود که دل را به در هیسا نباریا

 اون آدم.... اد،یب شیبرات پ یمشکل خوامینم -

 پات دی... نبادینبا کنه،یرحم نم یچکی! به هخطرناکه

 اون باز بشه! یِباز به

 برگرداند: زیم یزد و قهوه را به رو شخندین آکو
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 یجعفر

 نیپام به ا یعنی ارن،یمن م یعکسا رو برا یوقت -

 یهدفشون اِب زنمیباز شده، هرچند حدس م ماجرا

 !دیبودم که اونا رو د یخب من کس یول بوده،

 که هدف، خودِ آکو بوده و دلش دانستیخوب م هیسا

 .زدیشور م یحساب

 و... آوردندیسرش م ییبال اگر

 احتمال فکر کند. نیبه ا خواستینم یحت

 ؟یاون عکسا رو دار -

 اخم درهم کرد و سرش را به عالمت مثبت تکان مرد

 :داد

 بدم. لشونیه خودت تحوآره، نگهشون داشتم که ب -

 دیبعد گفتم شا یپارهشون کنم ول خواستمیم اولش

 الزم بشن! ییجا هی
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 یجعفر

 سر تکان داد که آکو دست در تشکر یبه معنا هیسا

 فرو برد و تلفنش را ببرون آورد: بشیج

 مخصوص افیدیپ یسر هینرفته،  ادمیتا  یراست -

 حتما بخونشون، فرستم،یرو برات م ولنتیو کالس

 .خورهیم بهدردت

 بود که ریدوباره سر تکان داد و آنقدر فکرش درگ هیسا

 .دادینم تیو کالسش اهم ولنیبه و چیه االن

 بود. ابانیبه خ شهیاز ش نگاهش

 و رفتوآمدها... هایشلوغ به

 آن مردک را به ترانه یدهایموضوع تهد دادیم حیترج

 که زده را جمع کند. یخودش گند یو بهقول دیبگو

 زینمانده بود، حال که سارا ن یباق یکه حرمت حال

 نیا رِیدرگ شتریب دادیم حیبود، ترج دهیرا د زیهمهچ
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 یجعفر

 نشود... ماجرا

 آکو یچشمش به چهره نکهیرا برگرداند و هم سرش

 مکث کرد. افتاد

 زیطنتآمیش یشخندیباال رفته و کم کم، ن ابروانش

 چهرهاش نقش بست. یِرو

 بود؟! دهید یبیزِعجیچ

 و حال.... فرستدیم شیرا برا افهایدیبود پ گفته

 فرستد؟یم

 کدام برنامه؟! با

 افتاد... شیدوهزار ییگو ناگهان،

 .یتند زد و لعنت قلبش

 !یلعنت

 بود؟ دهیرا د اشیقبل یِامهایآکو پ یعنی
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 یجعفر

 آنکه سربهسرِ مرد یِکه آن شب، برا ییهمانها

 فرستاده بود. شیبرا بگذارد،

 آکو فرستاده بود را به ی"شما"که در جوابِ  ییامهایپ

 آورد: ادی

 آشناست. هیکه دنبال  یبهایغر هی"

 !؟یآشنا ش شهیم یچ حاال

 "!؟یدیجواب نم چرا

 !یفشرد و لعنت چشم

 رفت... شیآبرو

 به رانهیو مچگ زیطنتآمیش یسر باال آورد و طور آکو

 رنگ عوض کرد و فورا هینگاه کرد، که سا دخترک

 .دیرا دزد نگاهش

 سرِ خودش یِکافه را رو نیکلِ ا خواستیم دلش
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 یجعفر

 کند. خراب

 دستش رو یکند ها، طور طنتیش خواستیم کباری

 مرد را نیا گر،یتا هزاران سالِ د دادیم حیکه ترج شد

 ...ندینب بینگاهِ عج نیا با

 داد؟یم یحیو حال چه توض دیگز لب

 زد و گفت: یگریلبخندِ د آکو

 شده؟ یزیدختر؟ چ یچرا قرمز شد -

 نگاهش هم نکرد. یحت هیسا

 قهوهتو بخور سرد شد!-

 باعث نشد که نیاما ا اورد،ین شیخوب که به رو چقدر

 خجالت نکشد. شتریب

 تلخش را مزه مزه کرد و داشت از شرم آب یقهوه آرام

 .شدیم
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 یجعفر

 !کرد؟یدربارهاش م یآکو چه فکر حال

 به یمنگاهیگذاشت و ن زیم یرا که رو یخال فنجانِ

 انداخت. مرد

 گذاشته بود و نگاهش به زیم یرا رو تلفنش

 بود. زیم یرو یمجسمه

 یکه متوجه نگاهش شد، چشم باال آورد و لحظها آکو

 قرمز دخترک ماند. یگونه یرو نگاهش

 دخترک هم نیدوباره خندهاش گرفت و ا ناخودآگاه

 داشت ها! ییطنتهایش

 کرده بود و آکو از ییهایالپردازیدر ذهنش خ البد

 خندهاش گرفت. شتریفکر، ب نیا

 بچه بود. یادیز شیبرا هیسا

 سال داشت، اما کوچکتر از سنش ستودویب دیشا
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 یجعفر

 به زین اشیو بهعالوه، رفتارِ خجالت دادیم نشان

 .زدینشان دادنش، دامن م کوچکتر

 که ییهایپرداز الیدر ذهنش چه خ دانستیم خدا

 !نکرده

 ؟یبخور ارنیب یزیبگم چ یخوایم -

 آرام لب زد: هیسا

 !رمینه ممنون، س -

 ! تعارف نکن.یگشنها ا،یاز کالس اومد -

 ینیبزمیو س تزایآکو پ ه،یسا یمخالفتها عالرغم

 سفارش داد. سرخکرده

 یتزایآکو پ دند،یچ شانیرو یِرا که جلو سفارشها

 هول داد و گفت: شیرا جلو هیسا

 دختر. گهیبخور د -
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 یجعفر

 برداشت و در همان زمان که به سمتِ یتکها دخترک

 گفت: یو خجالت زیر برد،یم دهانش

 .دیببخش -

 بابتِ؟ -

 لب طنتیو جواب نداد که آکو با ش دینگاه دزد هیسا

 :زد

 !؟یآشنا ش یخواستیو م یبود بهیغر نکهیبابت ا -

 شده طانیش نهمهیا یمرد کِ نیبور شد و ا دخترک

 بود؟

 یبرا یبود مسئلها یکاف گر،یبودند د نیهم مردها

 دیپل یکنند؛ آنوقت بود که آن رو دایانداختن پ دست

 .دادندیرا نشان م طانشانیش و

 ...دیکه...ببخش خواستمی... من نمیعنینه... -
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 یجعفر

 :دیخند آکو

 ونستمدیکنم، اگه م یعذرخواه دینه اتفاقا من با -

 .شدمیحتما باهات آشنا م ،ییتو

 از یکیبه دخترک زد و  یحرفش، چشمک انِیدر پا و

 سرخ شده را داخل دهانش گذاشت! یهاینیبزمیس

 آکو، یِطنتهایو ش هیسا یِخجالتها انِیم در

 پولِ  خواستیکه آکو م یتمام شد و وقت شانیغذا

 آورد که رونیرا حساب کند، دخترک کارتش را ب زیم

 اخم کرد و نگذاشت. مرد

 هیسا یخانه نبار،یشدند و مقصدشان ا نیماش سوار

 .بود

 آکو مانده بود و ادِیخانهشان از آن شب، در  آدرسِ

 آن شب و بازهم درهم شدنِ  یِادآوری بازهم
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 یجعفر

 .شیاخمها

 داد و همانطور که نگاهش به روبهرو رونیرا ب نفسش

 لب زد: بود،

 یاگه کار ،یخلوت نر یِجاها ییکن فعال تنها یسع -

 !یحتما بهم بگو، شمارمو که دار ،یداشت هم

 یبازشده گفت و از گوشه شِیآخرش را با ن یجمله

 بود، نگاه کرد. دهیکه لب گز یهایبه سا چشم

 چقدر آکو دوست داشت بود و نیریش چقدر

 بگذارد. سربهسرش

 نبود، اما طنتیاهل دستانداختن و ش ادیآنکه ز با

 .دادیم یگرید یمزه ،یفنچعسل نیکنارِ ا زیهمهچ

 به او داشته باشد، شک یدخترک عالقها نکهیا به

 بود. کرده
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 یجعفر

 ینگاه و حت دنیخجالت و دزد نهمهیا امها،یپ آن

 کی یبود و بهقول بیعج ،یواشکی یِاه هنگا یگاه

 !دادیم ییبوها

 ها، نه! دیایبدش ب نکهیا نه

 آمد؟یمورد توجه باشد بدش م نکهیاز ا یکس چه

 رِیدرگ ،یدوستداشتن یِکوچولو نیا خواستینم اما

 اشتباه شود. یاحساس

 !شناختیخودش را خوب م مرد

 یکه دل به عشق و عاشق ستین یکس دانستیم

 اوضاع را قمر در مش،یشم یِفیبالتکل یو از طرف بدهد

 کرده بود! عقرب

 نه! وقتِ فکر کردن به دیدیم کرد،یکه فکر م درست

 بچگانه را ندارد... یِاحساسها نیا
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 یجعفر

 خبر نداشت... ندهیمرد که از آ نیا اما

 نیدر انتظارشان هست و ا یچه سرنوشت دانستینم

 دخترک بدجور به سرنوشتش نی... سرنوشتِ ادخترک

 خورده... گره

 و نیعشق آتش ،یسالها سخت ش،یبها دیکه شا یگرها

 هم هردو باشد... دیشا ای

 خانهشان توقف کرد، دخترک دست یِکه جلو نیماش

 آکو حرکت دستش یبرد که صدا رهیسمتِ دستگ به

 متوقف کرد: را

 ه؟یسا -

 برگرداند و چشم در چشمش شد: نگاه

 بله؟ -

 و.بهم بگ یداشت یهروقت هرکار ،یتو مثل خواهرم -
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 یجعفر

 م،یکنیم شیهکاریاون عکسا هم نباش، باهم  نگرانِ

 باشه؟

 همان شِیحواسِ او اما، پ کرد،یمنتظر نگاهش م مرد

 اولش جا مانده بود. یجمله

 آکو، مثلِ خواهرش بود؟ یِبرا

 قلبش را برش داد. قیعم یشهایش

 :شهیزد، مانندِ هم لبخند

 ممنون. -

 خارج شد. نیو از ماش گفت

 خوب بودو نبود. حالش

 یاحساسیو ب یوزنیاز ب ییایهمان جمله، به در ییگو

 داده بود. انتقالش

 یرفت و خودش کِ یآکو کِ  دیسِر شد، که نفهم آنقدر



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 انداخت و به اتاقش پناه برد. دیکل

 را شیتخت رها کرد و لباسها یرا رو ولنشیو و فیک

 !کَند

 خواهرش بود؟ مانندِ

 خواهر؟

 .گفتیجمله را نم نیفشرد و کاش ا چشم

 قتیمض نیرا در ا دهیدخترک زخمد نیا کاش

 ...گذاشتینم

 و کالفه بود. راندیرا به سرعت م نیماش مرد

 یِ از جلو یدخترک، لحظها حالِیو ب روحیب یچهره

 .رفتیکنار نم چشمانش

 تنها بهخاطرِ گفتنِ آن جمله به آن حال دچار یعنی

 بود. شده
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 یجعفر

 هنوز از احساسِ دخترک مطمئن نبود، اما گرچه

 .گفتیآن جمله را م دیبا نان،یاطم محض

 داد. رونیدنده را عوض کرد و نفسش را ب تیعصبان با

 که خواستینم یناراحتش کند و از طرف خواستینم

 کند. دوارشیام شیرفتارها با

 که زده بود، یاز حرف زیبود و اما خودش ن مجبور

 شده بود! کالفه

 یاحساسش به دخترک، تنها دوست داشتن دانستیم

 یاز آن برداشتِ اشتباه هیسا خواستیاست و نم ساده

 .کند

 را روشن نکرده میشم فیکه تکل ینه تا وقت اقلکم

 !بود

 را پس بدهد و یمهد نِیباشگاه راند تا ماش بهسمتِ
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 یجعفر

 را بردارد و برود. موتورش

 .کردیدور دور، حالش را بهتر م یکم دیشا

 و سرش را تند تکان داد. دیچیکوچه پ داخل

 به آن موضوع، به صالح نبود و او اکنون شتریب فکر

 .کردیمسابقات آماده م یخودش را برا دیبا

 ادهیپ نکهیباشگاه پارک کرد و هم یرا جلو نیماش

 دست تکان داد. شیافتاد و برا یچشمش به مهد شد،

 ،بازشده شِیلبخند به لب، بهسمتش آمد و با ن یمهد

 انداخت: کهیت

 خوش گذشت؟ ؟یداداش دختر بلند کرد -

 را بهسمتش پرتاب کرد: چیزد و سوئ شخندین آکو

 نگاه رمردیپ یبه ما یدختر کجا بود؟ ک یحاج -

 !کنه؟یم



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 چشمک زد: یمهد

 !یآموزشگاه سوارش کرد نیکه دمِ ا یهمون -

 کنارشان را نشان داد. یقیبا دستش آموزشگاه موس و

 لب زد: تیاخم کرد و با جد آکو

 یکنیکه فکر م ییاز اون دخترا یدیکه د یاون -

 آشنامه! ست،ین

 لب زد: انهیرا باال انداخت و دلجو شیابرو یمهد

 !؟یرایباشه داداش، حاال چرا جوش م -

****** 

 تماشا ونیزیمبل لم داده بود و تلو یاردالنش رو بابا

 .کردیم

 که دانستیخوب م هیداخل اتاقش بود و سا زین سارا

 .دیآینم رونیروبهرو نشدن با ترانه، ب یبرا
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 یجعفر

 اردالن و یچشمان گرد شده انیاما ترانه، در م و

 داخل آشپزخانه، درحالِ دم ه،یکمرنگِ سا پوزخندِ

 بود. ییچا کردنِ

 به دو یداشت به نوع یسع ش،یکارها نیبا ا دانستیم

 ایخودش،  زد؟یرا گول م یباج بدهد و چه کس دختر

 را؟ شیدخترها

 یصورتش قرار گرفت، با ابرو یِکه جلو یچا ینیس

 هم دیشا ایسرباال آورد و با لبخند مغرور و  باالرفته،

 مهربانِ ترانه روبهرو شد! یکم

 رد کند! توانستیرا نم یکی نیا

 یکه جلو ینیبرداشت، س ییچا کیدراز کرد و  دست

 یبزرگ، لبها یاردالنش قرار گرفت، لبخند بابا

 را کش داد و او با هزاران به به و چه چه، پدرش
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 یجعفر

 را برداشت. اشییچا

 بدش رانهیحق یِرفتارها نیزد و چقدر از ا پوزخند

 ...آمدیم

 .آمدیکودکانه، بدش م یِباج دادنها نیاز ا چقدر

 ترانه بداند ها، یفهیخانه را وظ یِانجامِ کارها نکهیا نه

 !نه

 دو دختر را به نیا یِکه با خواستِ خودش، پا یوقت اما

 در مقابلشان هم احساسِ دیباز کرده بود، با ایدن نیا

 دیبا داشت،یرا م شانیهوا دیبا کرد،یم تیمسئول

 .کردیهم که شده، محبت نثارشان م یکم

 او و هم پدرشان! هم

 مسئول بودند و... هردو

 داشت؟! یدهایحرفها چه فا نیا گفتنِ
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 یجعفر

 گذاشت. زیم یرا رو یخال وانِیرا خورد و ل اشییچا

 شد تا به سمتِ اتاقش برود که حرفِ پدرش، زیمخین

 کرد: متوقفش

 !تیبرم مامور یچند روز دیاز طرفِ شرکت با -

 کج کرد و به پدرش که درحالِ مزه مزه کردنِ سر

 بود نگاه کرد. ییچا

 :دیپرس ترانه

 کدوم شهر؟ -

 ونجا بمونم.ا یسمنان، احتماال سه چهار روز -

 ناخودآگاه اخم کرد. هیترانه باال رفت و سا یابرو

 در سر داشت؟ یزن، بازهم چه نقشها نیا

 :دیپرس ناخودآگاه

 ؟یبر دیحتما با -
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 یجعفر

 چشم گرداند و به دخترکش نگاه کرد: پدرش

 .امیو م مونمیچندروز م رمیم ه،یآره باباجان، اجبار -

 گفت: رلبیداد و ز رونیرا ب نفسش

 .یبهسالمت -

 پا انداخت: یرا برداشت و پا رو اشییچا زین ترانه

 هم بهت یتیحقِ مأمور هیماه  نیخوبه حداقل ا -

 .دنیم

 زد: شیروبهرو ییِبایز یه هبه ال یلبخندِمهربان اردالن

 ارم؟یاز سمنان برات ب یالزم ندار یزیچ زم،یآره عز -

 را بشنود و شانیحرفها یتا ادامه ستادینا گرید هیسا

 اتاقِ سارا رفت. بهسمتِ

 بر دهیآنکه در بزند وارد شد و سارا را دراز کش بدونِ

 .دیتخت د یرو
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 یجعفر

 نشست و نگاهش کرد: کنارش

 رون؟یب یایچرا نم -

 پوزخند زد: خواهرکش

 !هیحوصله ندارم، ول کن سا -

 :دیدست خواهرش کش ینوکِ انگشتانش را رو آرام

 ؟ینکرد یآشت یبا اِب -

 بدخُلق اخم درهم کرد: سارا

 خودمم یهحوصل یانقدر اعصابم خورده که حت -

 .یاِب یاومدنا یچه برسه به چس گهید ندارم،

 را زیچ چیه یحوصله زیرا برگرداند و خود ن شیلبها

 ...نداشت

 خسته بود... یدلمشغول نهمهیتکرار، از ا نهمهیا از

 خدا داد،یخوش نشانش م یرو کی ایدن نیا یکِ
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 یجعفر

 !دانستیم

 سارا. -

 لب زد: هیگفت که سا ی "هوم" حالیب سارا

 سمنان! رهیبابا داره م -

 دوباره پوزخند زد: دخترک

 !یبهسالمت -

 ل وحا کمی م،یباهاش بر میتونیم نهیخوب منظورم ا -

 نیخفه ا یِعوض بشه، خسته شدم از فضا هوامون

 !خونه

 و با سمنان که خانوم راحت باشه میما با بابا بر -

 نجا؟یا ارهیآسوده دوستپسراش رو ب الیخ

 نبودنِ ایکه بودن  دیچشم فشرد و خواست بگو هیسا

 اما کند،یندارد و ترانه کارِ خود را م یفرق آنها
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 یجعفر

 ذهن خواهرِ کوچکش را نیاز ا شتریب خواستینم

 .زدیبر برهم

 برهم یکاف یکه خود به اندازه ییحاال، نه حاال نه

 بود... ختهیر

 که گذشته بود، فکرش سخت مشغولِ یدو روز نیا در

 بود. آکو

 و کردیخود را بهخاطرِ حماقتش لعنت م هرلحظه

 تا آن مرد را فراموش رفتیبا خود کلنجار م هرلحظه

 و یپوشال یالیاو جز خ یِاما افسوس که فراموش کند،

 نبود! یزیچ عبس،

 رو به سارا لب زد: یآرام یِبا صدا ناخودآگاه

 ازت بپرسم؟ یزیچ هی -

 هوم؟ -
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 یجعفر

 نداره؟ یزی...چیاوم....آکو دوستدختر -

 هیسارا کم کم باال رفت و سرش را به سمت سا یابرو

 لبش نقش بست و چرا یگوشه یشخندین برگرداند،

 یآکو کنجکاو یدرباره نهمهیبزرگترش ا خواهر

 کرد؟یم

 هیو قبراقتر از قبل به سا دیتخت باال کش یرا رو خود

 کرد: نگاه

 ؟یپرسیچرا م -

 :دیکش مشیحج یِداخلِ موها یدست دخترک

 گفتم به،یاخالقش نج یلیآم... خب... خب آخه خ -

 !بندهیباشه که انقدر بهش پا یبا کس دیشا

 تو ای ییبه تنها ینبودنِ آدما، ربط ایبودن  بینج -

 بودنشون نداره! رابطه
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 یجعفر

 :دیتکان داد و دوباره پرس یسر هیسا

 نه؟ ایداره  ،ینگفت -

 نازک کرد و با ادا اطوار یبا خنده پشتِ چشم سارا

 :گفت

 !ستین نکارایدور و بر ا ادیکه گفت نداره، ز ینه، اِب -

 یدمپَرِ کس ادیداره، اما ز یچه مشکل دونمینم

 دم و دستگاهش مشکل داره! دمیشا شه،ینم

 هیتنهاش اشاره کرد که سا نیبا دستش به پائ و

 خواهرِ کوچکترش یِبازو یو با محکم رو دیخند

 :دیکوب

 سارا. ییایحیب یلیخ -

 تلفن سارا، سردو به آن امکِیپ یِبلندشدنِ صدا با

 شد. دهیچیپ سمت
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 یجعفر

 را برداشت. دشیدست دراز کرد و تلفن جد دخترک

 تلفن نیتلفنش را شکسته بود، ا یکه اِب یروز همان

 بود. دهیرا خر دیجد

 از طرف امکیپ نیا گفتیته دلش م یاحساس

 لیتبد نیقیکه با بازکردنش، حدسش به  ست،یاِب

 .شد

 را کش داد و با خواندنِ  شیلبها نیریش یلبخند

 باال رفت: شیابرو یِتا ام،یپ متن

 حساب منوتو باشه ه،یدادم خبر امیپ یفکر نکن "

 مرنجاب، چندهفته میبر میخوایفردا م یول بهوقتش،

 ن،یایا گفتم که مه هبچ شیبهت گفته بودم، پ قبل

 "!نیباش آماده

 جمعش توانستینم چجورهیکه ه یبا لبخند سارا
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 یجعفر

 تلفنش ینگاه کرد و بدونِ حرف صفحه هیبه سا کند،

 نشان داد. را

 و لب زد: دیابروانش باال پر ام،یبا خواندنِ متن پ هیسا

 !ن؟یچرا جمع زده؟ آماده باش -

 !گهیمنوتو رو گفته د -

 ام؟یمنم ب یعنی -

 اصرار م،یبر میخواستیهمونموقع که م گه،یآره د -

 !ست؟ین ادتی ،یایتوام ب داشت

 را کش داد. شیناخودآگاه لبها یلبخند

 هم که شده، بود و کنفری یبهخاطرِ آنکه، برا دیشا

 با آکو... یاز ذوقِ مسافرت دهمیشا ایمهم بود و  نبودش

 لبخند بزند... اقیهرچه که بود، باعث شد با اشت اما

 فراموش کرد پدرش هم به مسافرت یکه حت یطور
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 یجعفر

 ...ماندیخانه، تنها م نیو ترانه در ا رفتیم

 یرا در کولهاش چپانده و رو شیلباسها شبید از

 به انتظار نشسته بود. تختش،

 چرا، خوشحال بود... دروغ

 به اشیقرار بود همراهِ جمعِ دوستداشتن نکهیا از

 برود، خوشحال بود. سفر

 کش آمد و شیدر اتاقش که بلند شد، لبها یصدا

 .دیاز جا پر فورا

 شانه زد و برداشتنِ تلفن و یِکجش را رو فِیک

 رفت. رونیب کولهاش

 را به دنبال لشیوسا ،یلبخند به لب و هول هولک سارا

 رفت،یکه به سمتِ در م نیکشاند و در همان ح خود

 :گفت
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 یجعفر

 !دنیرس هیبدو سا -

 به دنبالِ خواهرش رفت. و تند تند دیلب گز دخترک

 سفر صحبت کرده یکه با پدرشان درباره شبید

 اما سرانجام با د،یرسیبهنظر م یناراض یکم بودند،

 شد که یدادنش، راض نانیسارا و اطم یختنهایزبانر

 یتا حدود هیسا یسفر، که برا نیرا به ا شیدخترها

 بود، بفرستد. متفاوت

 یو بهقول گذاشتیآزادشان م شهیپدرشان هم هرچند

 .دادیحقِ انتخاب م ش،یدخترها به

 را به پا زده و خارج شدند. شانیکفشها

 در خانه حضور نداشت و زحمتِ یکس بازهم

 دوششان برداشته شد. یِاز رو یخداحافظ

 ابروانش باال د،یدر د یکه جلو یزیرون سانِین دنِید با
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 یجعفر

 .دیپر

 چهرهاش معلوم ادیکه ز یانتظارش، دختر برخالفِ

 گرفته بود. یعقب، جا یدر صندل زین نبود،

 با ادیچهرهاش درهم شد و او که ز یکم ناخوداگاه

 .دیجوشینم اه هبیغر

 ز،یرا به سمتِ سارا برگرداند که نگاهِ او را ن نگاهش

 .دیدخترک د یرهیخ

 گرفته شده بود، به یکه حال کم ییاه هبا چهر هردو

 رفتند. نیماش سمتِ

 کنار دستش بود. زین یپشتِ فرمان نشسته و اِب آکو

 وارد شد. زیر یدر را باز کرد و با سالم سارا

 تنها به تکان یو آن دختر، گرمتر جواب دادند و اِب آکو

 سرش اکتفا کرد. دادنِ
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 یجعفر

 زتریر یداد و با سالم رونینفسش را محکم ب زین هیسا

 جا گرفت. یصندل یسارا، رو از

 کرد و بهنظر، دختر یمعرف "سمانه"خود را  دخترک

 .آمدیم یو مهربان خونگرم

 و هیهم با سا یو گاه کردیم یبا پسرها شوخ یگاه

 .سارا

 نِ یبودند و جز آنها، دو ماش یشلوغ بایتقر پِیاک

 .آمدندیپاترول هم همراهشان م سانین

 نِ یراحت و بزرگ و در ع نینگاهش را در کاب هیسا

 گرداند. نیلوکسِ ماش حال

 نیمتعلق به ا مت،یگرانق نِیماش نیا دانستیم دیبع

 بود؛ شانیقهایاز رف یکی یبرا دیشا ایباشد و  دوپسر

 باشد. توانستینم نیاز ا ریغ



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 و دندیاز چندساعت که در راه گفتند و خند پس

 بودند را دهیکه پسرها از قبل خر یمختلف یهایخوراک

 .دندیمرنجاب رس یسرانجام به کاروانسرا خوردند،

 یِ به بزرگ هینگاه سا شدند،یم ادهیکه پ نیماش از

 ماند. رهیبود، خ شیکه جلو رو یسازها

 و بزرگ، که در اطرافش چند یمیقد اریبس یسازها

 پارک شده بود. نیماش یادیو تعداد ز اتوبوس

 . دروغآمدیم یریبود که به مناطق کو یبار نیاول

 ابانِیچهرهاش درهم شد؛ هوا گرم بود و ب یکم چرا،

 کسلش کرد. یبود، کم شیکه جلو رو یبرهوت

 سراغ نداشنند؟! یبهتر یجا یعنی

 شیبرا ییو چشم و ابرو ستادیکنارِ خواهرش ا سارا

 .آمد
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 یجعفر

 لجش گرفته بود. ،یاِب یِاز رفتارها یحساب

 یهیوارد کاروانسرا شدند و منتظر ماندند تا بق یهمگ

 از راه برسند. زین پیاک یاعضا

 به کاروانسرا زین هینگذشته بود، که بق یادیز زمان

 .دندیرس

 از یکیجمع شدند،  یمیو قد بایز اطیکه در ح یهمگ

 درشت داشت و یو اندام یمعمول یکه چهره پسرها

 سه پسر و پنجدخترِ یِ مسلم بود، شروع به معرف نامش

 کرد. گرید

 و فرنوش، خواهر بودند و هردو بور و با بایفر

 ...یرنگ ییچشمها

 زیو با اعتماد بهنفس، که کنار لبش ن بایز یدختر کاین

 یرهیخ یرا لحظها هیداشت و نگاه سا نگیپرس
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 یجعفر

 کرد. خودش

 نام داشتند که باهم الیو شک ایرو زین گریدخترِ د دو

 یمعمول یبودند و هردو چهرها یمیصم دوست

 .داشتند

 که کنارش یدستش را به سمتِ دو پسر مسلم

 لب زد: طنتیش یباکمبودند دراز کرد و  ستادهیا

 !پمونیاک طونیش یِو سپهر، دوقلوها روانیس -

 یداشتند و رو گریکدیبه  یادیپسر، شباهت ز هردو

 نشسته بود. ز،یطنتآمیش یلبخند شان،یلبها

 هیبه سا یبود نگاه روانیکه نامش س یپسر آن

 کش داد. شتریرا ب شیو لبها انداخت

 زد و فورا نگاهش را برداشت. یهول شده، لبخند هیسا

 یجذاب یاه هو چهر دهیورز ییکه اندامها الحق
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 یجعفر

 .داشتند

 دستس را عقبتر برد و پسرِ قدبلند اما یکم مسلم

 به چشم یطب ینکیو ع ستادهیکه دورتر ا یالغر

 کرد: یرا معرف داشت

 خان! وشیجناب دار پ،یاک نیا لسوفِیف شونمیا -

 گریکدی دنیکه از د یکه تمام شد و همگ اه همعارف

 یگرفتن اتاق راه یکردند، پسرها برا یخوشحال اظهار

 .شدند

 پسرها یدخترها و دو اتاق برا یسه اتاق برا سرانجام

 شد. فراهم

 و سارا، به طرفِ اتاقِ دونفرهشان رفتند؛ چقدر هیسا

 یحوصله چیه هیکه تنها بودند و سا خوب

 را نداشت. یبهایغر چیبا ه شدنیهماتاق
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 یجعفر

 اتاق سرحالشان آورد و یِبایو ز زیاما تم یسنت بافتِ

 قشنگ بود. نجایا چقدر

 دهیپوش یسنت یِذوقزده به تختها که با روتخت هیسا

 بود، نگاه کرد. شده

 آنجا زد. یِسنت یِدر فضا یو چرخ دیگز لب

 تخت انداخت؛ یکرد و خود را رو ینق نق سارا

 رمق از تنش ربوده بود. یحساب ،یسردِ اِب یِرفتارها

 .کردینگاهش هم نم یالدنگ حت پسرکِ

 را نشان یزیقصد داشت چه چ ش،یرفتارها نیا با

 !دهد؟

 نبود یکند و او که کس هیسارا را تنب خواستیم مثال

 .ندیبنش آرام

 شده بود، از ختهیمره هب یکه حال کم یاعصاب با
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 یجعفر

 تخت نشست. یو رو دیپر شیجا

 به خودش و آن غرورِ  یدرسِ حساب کی دیبا

 .دادیم مضخرفش

 کش آمد! شیکه به سرش زد، لبها یفکر با

 جدا و دونفره گرفته بودند، مثال اگر به یو آکو، اتاق یاِب

 تا آکو را مشغول کند و فرستادیرا م هیسا یبهانها

 !افتاد؟یم یچه اتفاق رفت،یم یبه سراغِ اِب خود

 خراب، یلو سرانجام با حا کردیم یدلبر شیبرا یکم

 !کردیم شیرها

 هزاران ه،یکش آمد و در چند ثان شیفکر، لبها نیا از

 به سرش زد. ،یطانیو ش فکرِمختلف

 انجام یچهکار دانستیمردها را خوب بلد بود، م او

 کند. ریمرد را درگ کیتا فکرِ  دهد،
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 یجعفر

 انِیکه مشغول گشتن در م هیبه سا یمنگاهین

 بود انداخت و بعد از گردش امروزشان، حتما لشیوسا

 !کردیرا م نکاریا

 از پسرها نبود! چکدامیاز ه یشده بود و خبر شب

 کنار یتختش لم داده و سارا، پرده را کم یرو هیسا

 یِمخمل یپارچه ییکه گو ر،یبود و به آسمانِ کو زده

 .کردیبود، نگاه م یلیپر از اکل یِمشک

 بود... ختهیرا آن پسرکِ غد، بهم ر اعصابش

 راه آمده نهمهینبود و ا چکدامشانیاز ه یخبر چیه

 بچپند؟! شانیتا داخلِ اتاقها بودند

 پرده را رها کرد. یو گوشه دیکش ینوچ کالفه

 به سقف بود لب زد: رهیکه نگاهش خ یهایبه سا رو

 چقدر غده؟ یدید -
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 یجعفر

 به سمتش برگشت و سارا ادامه داد: هیسا نگاهِ 

 نهسر بز هیاومده  یحت نیمسافرتها، بب میمثال اومد -

 !انه؟ی میدار ازین یزیچ نهیبب

 حوصلهیفرو برد و ب شیموها انِیدستش را م هیسا

 :گفت

 داره! یزیچ یکار دونم،یچه م ایخوابه  دیشا -

 پوزخند زد و باحرص دستش را تکان داد: سارا

 د،یطول کش نهمهیکه ا هیوخدا، چه کارول کن تور -

 خودشون رفتن گردش و مارو نبردن. دیشا اصال

 باشد، چشم دهیرس یمهم یجهیبه نت ییگو سپس

 کرد و با دندان قروچه اضافه کرد: گرد

 ینطوریتن و مارو نبردن! بهخدا اگه انکنه واقعا رف -

 ارمیدرم نیماش هیسنگم شده  ریاالن از ز نیهم باشه،
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 یجعفر

 تهران! گردمیبرم و

 گرداند و به پهلو شد که خواهرش یچشم هیسا

 و غر زد: ستادیا کنارش

 رو هیقض نیا یتهوتو دیپاشو من با ه،یپاشو سا -

 .ارمیدرب

 یخوایم یکنم؟ خودت هرکار کاریمن پاشم چ -

 !گهید بکن

 نق زد: سارا

 دارم. ازیبه کمکت ن نم،یپاشو بب گه،یبد نباش د -

 ندارم. ولم کن سارا، حال -

 کرد وبهزور دستِ خواهرش را یغرغر رلبیز سارا

 تخت نشاند: یو رو دیکش

 ؟یکنیبگم برام م یکار هی ه،یسا -
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 یجعفر

 هوم؟ -

 نه؟! ای یکنیبگو م -

 ؟قول بدم آخه یخب من تا ندونم چهجور -

 را داخلِ شیچهرهاش باز شد و لبها یکم دخترک

 و رها کرد: دیکش دهان

 تو یرو بفرست یاِب یبهونها هیهرطور شده، به  دیبا -

 !نمشیبب دیاتاق، با نیا

 عقلشیبه خواهرِ کوچک و ب هیعاقل اندر سف هیسا

 کرد. نگاه

 !زد؟یم یخود را به نفهم ای دیفهمینم واقعا

 من برم کجا؟ نجا،یا ادیب یاونوقت اِب -

 شد: طانیسارا، ش یچهره

 آکو! شِیپ -
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 یجعفر

 !کردیرا نم نکاریهمان بود، او ا هیسا نگاهِ 

 سارا بفرستد و از شیرا پ ینداشت که اِب یبهانها چیه

 !شدند؟یاتاق تنها م کیدر  یگذشته، سارا و اِب آن

 !هاه

 ...الیخوش خ چه

 را یایآکو هر سخت دنِید یکه برا ،یآن فکر موذ به

 قاطع گفت و رو به ی"خفهشو" کی د،یخریجان م به

 لب زد: سارا

 ؟ییدنبال ماجرا نقدرول کن جان جدت سارا، چرا ا -

 دختر، دوستپسرم دور برداشته، داره هیماجرا چ -

 یدرس درست حساب هی خوامیبه اعصابم، م نهیریم

 که میراحت ما اونقدر باهم تنها بود التیبدم. خ بهش

 . قرارمیفتیبه جون هم ب ایمثل وحش مینخوا االن
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 یجعفر

 !فتهیب یبا تنها شدنمون اتفاق ستین

 آزاد بودنِ سارا نهمهیاز ا چیاخم درهم کرد و ه هیسا

 .آمدینم خوشش

 لب زد: تیجد یرا برگرداند و با کم چهرهاش

 زنگ ایبده  امیبهش پ یخواینداره، م یبه من ربط -

 اتاق! نیتو ا شیاریب یحق ندار یول بزن،

 خواهرِ زبان نفهمش، نیکرد و چرا ا یکالفه نوچ سارا

 !د؟یفهمینم

 ها؟ آورد،یدلش را به دست م یکم دیبا دیشا

 کنارِ خواهرش نشست و دستش را دورِ شانهاش آرام

 کرد: حلقه

 یکار خوامیبهجان خودت قسم نم ه،یتوروخدا سا -

 !نیادبش کنم، هم کمیفقط  کنم،
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 یجعفر

*** 

 کرد، یدر مکث یداد و جلو رونینفسش را ب کالفه

 زد؟یبا کدام جرات، درِ اتاق پسرها را م حال

 غر زد: لبریو ز دیکش شیداخلِ موها یدست

 خدا لعنتت کنه سارا. -

 کرد و سیرژ خوردهاش را با زبان خ یِلبها ناخودآگاه

 نهمهیبود که ا یریکو یبه آبوهوا تیحساس دیشا

 .شدیخشک م شیلبها

 .دیجرأتش را جمع کرد و چند تقه به در کوب تمام

 نشد. یگذشت و خبر یکم

 نشد! یدر زد و بازهم خبر دوباره

 دیبا خود فکر کرد شا د،یدر کوب یبار سوم که رو یبرا

 ریگردش شبانه در کو یبرا یبا سارا بوده و همگ حق
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 یجعفر

 از یهایو آندو را جا گذاشتهاند، هنوز چند ثان رفتهاند

 باز شد. یفکر نگذشته بود، که در توسط اِب نیا

 به تن داشت. یشل یو رکاب ختهیبهم ر شیموها

 فورا نگاهش را به هیخمار بودند که سا یکم چشمانش

 گردنِ قطورِ مرد دوخت و با هول دستش یِحوال ییجا

 آنطرفتر بود، دراز یبهسمت اتاق خودشان که کم را

 :کرد

 ینیبب یبر شهیحالش بد شده، م کمی...کمیسارا  -

 شده؟ چش

 متوجه شد یینگاهش کرد و سپس گو جیگ یکم یاِب

 قبپوشد، به سمتِ اتا یزیبدونِ آنکه چ ده،یشن چه

 و از در باز شده، داخل رفت. دیدو دخترها

 د،یبستنِ در به گوشش رس یلحظه بعد که صدا چند
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 یجعفر

 کلیاز اتاق گرفت و سرش را برگرداند که با ه چشم

 آکو روبهرو شد. تنومند

 عقب رفت. مگامیگرد کرد و تند ن چشم

 یچه کوفت گرید نیو ا دیکوبیدر دهانش م قلبش

 بود؟

 شیچجاینازک ه یِکه رکاب مشیحج یاه هآن عضل با

 هیبه سا جیو گ ستادهیدر ا یپنهان نکرده بود، جلو را

 :کردیم نگاه

 دختر؟ شدهیچ -

 قرمز. یخشدار بود و چشمانش کم شیصدا

 عقب رفت و اکنون چه گرید مگامِین دخترک

 !گفت؟یم

 ممکن بود زد،یسارا م نِیدروغ یِضیاز مر یحرف اگر
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 یجعفر

 و آنوقت بود که گندِ دروغشان، ردیماجرا را بگ یِپ آکو

 .آمدیدرم یحساب

 کرد و تند لب زد: سیرا خ شیبازهم لبها ناخودآگاه

 حرف بزنه، اومدم بهش بگم یبا اِب خواستیسارا م -

 .ششیپ بره

 کش آمد و با همان حالتِ طنتیآکو باش یلبها

 را شیبه اتاقِ دخترها انداخت و ابرو ینگاه جش،یگ

 انداخت: باال

 خودت، مام یِتیصفاس یِپ یرفت ،یتو روحت اِب یا -

 نیخدا، ا یچشمون به در خشک شه، ه نجایا دیبا

 انصافه؟

 .دیباتعجب باال پر هیسا یابروها

 زد؟یحرفها را م نیبود که ا آکو
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 یجعفر

 به لبخندِ یمنگاهیخندهاش گرفت که آکو ن ناخودآگاه

 کش آمد. شتریب شیدخترک انداخت و لبها نِیریش

 کنار رفت و با سر به داخل اشاره یدر کم یجلو از

 :کرد

 یاگه بخوا رسن،یبه کارشون م نایتو تا ا ایحاال ب -

 رون،یب انیاونجا تا اونا از اتاق ب یسیوا ینجوریهم

 !مونهیم یاسکلت ازت باق هی فقط

 گردن کج کرد و نگاهش را یرو یسرش را کم هیسا

 :دیدزد

 راحتم. ینطورینه ممنون، هم -

 جیو معلوم بود که گ دیبه چشمانش کش یتدس آکو

 مصرف کرده بود؟! یزی. چزندیم

 که در یپسر پیرا باز کرد و با اشاره به اک چشمانش
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 یجعفر

 گرفتن اتاق بودند و هر وکرِ یبرا یچانهزن حال

 به راه بود، لب زد: شانیخنده

 هزارتا کَس و ناکَس رفتوآمد داره، بدو نجایتو، ا ایب -

 .ایب

 دوباره مِن مِن کرد: هیباز کرد که سا شتریدر را ب و

 نه.... ممنون.... حواسم.... -

 :دیحرفش پر انیم حوصلهیب آکو

 یتاز اون اتاق کوف یگوشه تا اِب هی نیبش گه،ید ایدِ ب -

 !رونیب ادبی بشه، کوفتش¹ شاالیا که

 پسرکِ تخس، نیدوباره خندهاش گرفت و ا هیسا

 بامزه شده بود. چقدر

 یداخل رفت و آکو که کار یو دودل دیترد یکم با

 !کردینم
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 یجعفر

 از آن اتاق یتا اِب نشستیگوشه م کیقول خودش  به

 .گشتیو بعد به اتاق خودشان بازم دیایب رونیب

 را شیلرزش گرفت اما سرانجام کفشها یکم شیپاها

 و وارد اتاق شد. درآورد

 کامال مانندِاتاق آنها بود و با دوتختِ ز،یپسرها ن اتاق

 شده بود. دهیپوش ،یسنت یلینفره و وسا تک

 از تختها نشست، که آکو به سمتِ  یکی یرو آرام

 لم داد. شیرفت و رو گرید تخت

 وانیرنگ و دول دیسف یگوشه گرفت و به بطر نگاهش

 .دیوله رسه ههل یکم و

 خوردند؟یم یدنینوش داشتند

 .زدندیم جیگ یبود که هردو کم نیبهخاطر هم پس

 خود را جمع و جورتر کرد و اگر آکو مست بود و یکم
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 یجعفر

 چه؟ آوردیسرش م ییبال

 مرد کلیفورا باال آمد و به ه دهاشیترس چشمان

 شد. دوخته

 اما، فارغ از جهان، چشمانش را بسته و سرش را به آکو

 داده بود. هیتخت، تک یباال وارید

 خواستیآب دهان قورت داد و اگر مرد م دخترک

 !شدیدور نم نهمهیکند، که ا یکار

 تخت عقبتر رفت. یرو یداد و کم رونیرا ب نفسش

 به دخترک یمنگاهیچشمانش را باز کرد و ن آکو

 تخت جمع کرده بود، یکه خود را گوشه دهیترس

 .انداخت

 د؟یترسیم

 خندهاش گرفت. با آنکه بدنش گر گرفته و ناخودآگاه
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 یجعفر

 اما آنقدر مست نبود که ترسِ زد،یم جیهم گ یکم

 را نخواند. دخترک

 و پرواتریب کرد،یمصرف م یمشروبات الکل هروقت

 به همان حال دچار شده زیو اکنون ن شدیم طانتریش

 ...شتریب یزینه چ بود،

 یگذاشته و کم ریتأث زشیغرا یکه الکل، رو هرچند

 داغ بود. تنش

 چندوقتِ  یِایآن رو یِاه هدوباره صحن ناخودآگاه

 دخترک شد. خِیآورد و نگاهش م ادیرا به  ششیپ

 صورتش را در کطرفِی شه،یمانند هم شیموها

 چهرهاش داشت. یرو زین یکامل شِیو آرا برگرفته

 عبور کرد و اشیو فرار یاز چشمانِ عسل نگاهش

 که همان دیقرمزشدهاش رس یِآمد و به لبها نترییپا
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 یجعفر

 چیکرد و دل مرد پ سیرا خ شیدخترک لبها لحظه

 .خورد

 نگاه گرفت و چشم فشرد. چه مرگش شده بود؟ فورا

 .رفتیمغزش راه م یبدجور رو ،یعروسکِ کوک نیا

 دیچرا با ،یریو سربهز یآرام نیدختر به ا دانستینم

 که دانستیجالب شود، اما هرچه که بود، م شیبرا

 شتریب یساکت و مرموذ بودنش، باعثِ کنجکاو نیهم

 !شدیم

 که در سرش جوالن ییدادِن فکرها یفرار یبرا

 اتاق رفت: یبهسمتِ پخچالِ کوچکِ گوشه داد،یم

 ارم؟یبرات ب یخوریم یچ یدنینوش -

 مشروب یگرد شد و او که کنارِ کس هیسا چشمان

 :خوردینم
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 یجعفر

 .خورمینه... نه ممنون من نم -

 بردارد: یزیزد و خم شد تا چ شخندین آکو

 نترس، بدون الکلن! -

 که یپُر کرد. وقت وانیلرا برداشت و دو وهیآبم یبطر

 دخترک گرفت، سر باال آورد و با یرا جلو وانیل

 کمرنگ، آن را برداشت و تشکر کرد. یلبخند

 بدونِ آنکه به سمتِ تخت خود برود، کنار آکو

 نشست. یتخت اِب یِرو دخترک،

 از یخود را جمعوجور کرد و جرعها یمعذب کم هیسا

 از یکه از بس هول بود، قطرها دینوش اشیدنینوش

 مرد، بازهم زوم یِاغینشست و نگاهِ  شیلبها یرو آن،

 .شد

 اتاق یتارش را دوباره فشرد و فضا یکم چشمان
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 یجعفر

 گرم شده بود! چقدر

 دیکشیقرمز را به دهان م یاالن آن لبها نیهم اگر

 شد؟یم چه

 یزیکه چ نیاز ا شتریب خورد،یم یچک فوقش

 ها؟ شد،ینم

 کنفسیاخم درهم کرد و  ش،یپروایب یفکرها نیا از

 را باال داد. وهیآبم

 !تیدرپ یِفکرها نیلعنتش کند بهخاطرِ ا خدا

 .کردیم وانهاشیدخترک کوچک داشت د نیا

 حال که با اعتماد به اتاقش پا گذاشته، از خواستینم

 سوءاستفاده کند! اعتمادش

 گذاشت، یپاتخت یرا رو یخال وانِیخم شد و ل یکم

 امشب ییو گو دیچیعطر دخترک در سرش پ که
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 یجعفر

 دست به دستِ هم داده، تا او را به قعر زیهمهچ

 برساند. یوانگید

 حاالت اثرات مشروب است و نیا یهمه دانستیم

 یفرو ببرد تا کم خیآب  رِیسرش را ز توانستیم کاش

 را خفه کند. قشیعم یِگرفتگ گر

 نگاه کرد. هیو به سا ستادیصاف ا دوباره

 یِو چشمان عسل یقلم یِ نیب ش،یبایز مرخِین به

 !خوشرنگش

 نبود؟ ییبایز نیصورتش به ا گرِیطرفِ د یعنی

 .پوشاندشیم نهمهینبود که ا البد

 چشمان انیدستش جلو رفت و در م ناخودآگاه

 را لمس کرد: هیسا یِموها نیدخترک، پائ یوقزده

 ان؟یعیفِر طب یگفت -
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 یجعفر

 باال آمد و آب دهان قورت داد: دیبا ترد هیسا نگاه

 آره. -

 انگشتانش داشت انیرا در م هیسا یکه موها همانطور

 نیو ا ندیدستش را عقب برد تا صورتش را بب یکم

 شده بود. وانهیپاک د مرد

 یخشک شده بود و دستانش رو دهیترس هیسا

 چنگ انداخت. یروتخت

 سرش را ند،یصورتش را بب گریاز آنکه آکو طرفِ د قبل

 !گذاشتیو نم دیکش عقب

 !ندیکامل صورتش را بب چکسیه گذاشتینم

 تند شده بود و او آکو را دوست شینفسها تمیر

 .داشت

 اما کرد،یوحشت م یگاه یحت د،یترسیم
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 یجعفر

 که نسبت به یمنکرِ احساسِ دوستداشتن توانستینم

 داشت بشود. او

 سالها انزجارش از مردانِ  انِیکه در م یدوستداشتن

 جوانه زده بود! گر،ید

 سرخ بود. بیآن س یرهیآکو اما، همچنان خ نگاه

 !شد؟یم یزیچ کرد،یمزه مزهاش م یکم

 هرز نبود، اما یاه هکه هوسباز نبود، او که مردِ نگا او

 یِ لبها ییچنان مدهوش شده بود، که گو االن

 یماریبودند و مرد، ب نیزم یرو ژنیتنها اکس دخترک

 !مردیم د،یکشینفس نم گرید یکه اگر تا لحظها که

 به یخود را منقبض و کم هیرا جلوتر برد که سا سرش

 خم کرد. عقب

 اما، بدونِ آنکه حواسش به وحشت چشمان آکو
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 یجعفر

 شده و سرش را جلو و شیباشد، زوم لبها دخترک

 برد. جلوتر

 از وحشت و دیاز ترس، شا دیخشک شده بود، شا هیسا

 هم... دیشا ای

 رکت نداشت، درونشهرچه که بود، قدرت ح اما

 تکان توانستیاما نم د،یلرزیم شیپلکها د،یلرزیم

 .بخورد

 را بند کرده شیدست و پاها ینامرئ ییرهایزنج ییگو

 قدرت حرکتش را ربوده بود! و

 را چنگ هیلحظه، دست آکو، پشتِ گردنِ سا کی در

 .دیلرز شتریو دخترک ب زد

 قرمزش! یِقرمزش، لعنت به لبها یِلبها

 درشت یلحظه، لبها کیو در  دیهم سائ یرو دندان
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 یجعفر

 دخترک نشست زیهوسانگ یلبها یرو اش،یوحش و

 تکان خورد، که دستِ آکو، شیچنان از جا هیسا و

 یلبها یرو ش،یگردنش چنگ شد و لبها پشتِ

 دخترک تکان خورد. یو خوشمزه براق

 قدرت حرکت یآنقدر شوک شده بود، که حت هیسا

 دهد. یسِرش را تکان یدست و پا توانستینم نداشت،

 به چشمان بسته و اخمان وانه،یخشک و د مسخ،

 شده بود. رهیمرد، خ درهم

 طعم بهشت یلعنت نیرا تکان داد و ا شیلبها آکو

 !دادیم

 شراب ناب را نیبودش و اگر ا دهیخوب که بوس چقدر

 !مُردیم د،یچشینم

 را به دهان هیکوچکِ سا یاز لبها یشتریب حجمِ
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 یجعفر

 به سمتِ کمر گرشیو با چشمانِ بسته، دستِ د دیکش

 هینوک انگشتانش با کمر سا نکهیرفت و هم دخترک

 که به خود آمده باشد، از ییکرد، دخترک گو برخورد

 .دیو با چشمان گرد، خود را عقب کش دیپر جا

 یاما، بدونِ آنکه چشم باز کند، زبانش را رو آکو

 یلبها یبرجا مانده نیریو طعم ش دیکش شیلبها

 بکی. آب دهان قورت داد و سدیساحره را بلع آن

 تکان خورد. شیگلو

 وحشت زده خود را هیآرام چشم باز کرد که سا آرام

 چهشد، که کفِ دیلحظه نفهم کیو در  دیکش عقبتر

 را یقینشست و سوزش عم یزیچ یرو دستش،

 کرد. احساس

 شد که فورا یو نگاهش، زومِ خون دیکش یکوتاه غِیج
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 یجعفر

 و به دیزد. چشمانش چرخ رونیکف دستش ب از

 داده شده و هیکه به کوسن کوچک تک ییچاقو

 رو به باال بود، افتاد. دهانهاش

 بود. دهیبر قیدرهم شد و دستش چقدر عم چهرهاش

 گنگ به دخترک نگاه کرد و هنوز هم مست یکم آکو

 .بود

 نیو ا رانکنیخانهو یآن بوسه، مستِ آن لبها مستِ

 !دانست؟یخوشمزه بود و او نم نهمهیا دخترک

 یعیدوباره چشمانش را فشرد و باز کرد که ما یلحظها

 داد. صیدست دخترک تشخ یرنگ را رو قرمز

 نالهاش درآمده نیو بهخاطرِ هم دیپر شیاز جا تند

 !بود؟

 و بهسمتش خم شد، ستادیدرهم کنارش ا یاخمان با
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 یجعفر

 مرد، نیو او از ا دیعقب کش شتریخود را ب هیسا که

 کرده بود. وحشت

 .دیترسیخودش نبود که م دستِ

 شیشده بود و دلش داشت از جا دهیاجازه بوس بدونِ

 .شدیم کنده

 او هم د،یدیم زیاشتباه کرده بود که آکو را متما اصال

 بود! دهیکه د یهمان هوسبازان یبود لنگه یکی

 را فشار داد و کف دستش بدجور شیگلو بغض

 .سوختیم

 یشده بود، از ناراحت اریهوش شتریب یکه حال کم آکو

 درهم شد و همانطور که به طرف دخترک چهرهاش

 به چشمانِ تَر دخترک و یمنگاهیشده بود، ن خم

 انداخت. اشیدستِ زخم سپس
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 یجعفر

 چکار کند. دیاکنون با دانستیبود و او نم دهیبر قیعم

 فکر کرد و پارچه! یکم

 داشت. ازیاالن به پارچه ن او

 کرد و دایاتاق، چند دستمال و پارچه پ لیوسا نِیب در

 بلند شده و شیکه از جا یهایبه سمتِ سا دوباره

 فرار کند، رفت. خواستیم ییگو

 و آکو با دیآرنجش را گرفت که دخترک از جا پر فورا

 :دیاو را دوباره به سمتِ تخت کش زور

 پانسمانش نیبش ده،ینشو دختر، دستت بد بر وونهید -

 .کنم

 :دیغر بغضدار

 خواهرم! شِیبرم پ خوامیم خوام،ینم -

 طاقت،یانداخت و ب زانشیآو یبه لبها ینگاه آکو
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 یجعفر

 .دیدستش را کش دوباره

 حال از اتاق خارج شود و نیبگذارد با ا توانستینم

 کاملش را یِاریکمکم داشت هوش فکر،یمردکِ ب نیا

 که چکار کرده! دیفهمیو تازه م آوردیم بهدست

 باشم... نجایا خوامیبرم، ن...نمبزار  -

 :رفتیم جیو چقدر سرس گ دیلب گز مرد

 نمیدختر، من االن اونقدر اعصاب ندارم بش نیبش -

 دستتو ببندم! نیبه دو کنم، بش کهی باهات

 برم. دی...بادیبا نم،یبش خوامین...نم -

 چشمان دخترک را میداد و مستق رونینفسش را ب آکو

 گرفت: نشانه

 ندارم. تیکار نیبش -

 سر تکان داد و به کدام اعتماد؟ هیسا
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 یجعفر

 گفته بود د،یایبه داخل اتاق ب خواستیهم که م یوقت

 اما االن... کند،ینم یکار

 !هیسا -

 گفت. تیو باجد یدیتاک

 که در دلش رخنه یبابغض و لرزان، با ترس دخترک

 تخت نشست. یبود، رو کرده

 گریدرهم آکو انداخت و گرچه د یبه چهره منگاهین

 نالهوار ته دلش یبه او نداشت، اما احساس ینانیاطم

 بوسه را دوست نداشته باشد نیکه اگر او ا زدیم ادیفر

 چه؟

 دلش را زده باشد و... اگر

 .شدیم وانهید داشت

 یحت نکهیمتناقض، از ا یاحساسها نیا از
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 یجعفر

 خود و یبرا یواضح و روشن مِیتصم توانستینم

 .ردیبگ ندهاشیآ

 دخترک را در دست گرفت کِیدستِ کوچک و بار آکو

 کرد. زیآرام با دستمال خونش را تم و

 بود و خدا لعنتش کند. دهیبر قیعم

 بال بر سرِ  نیا د،یچشیاو آن شهدِ ممنوعه را نم اگر

 .آمدینم دخترک

 طول ادیکردنِ زخم و بستنِ آن با پارچه، ز زیتم

 .دینکش

 یکه کم ستادیا شیپاها یکه کارش تمام شد، رو مرد

 بهدست آوردنِ تعادلش، چشم یرفت و برا جیگ سرس

 .فشرد

 را یخون یِسطل زباله رفت و دستمالها بهسمتِ
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 یجعفر

 پرت کرد. داخلش

 یبوسه یبرگشت، مدام صحنه هیکه بهسمتِ سا نباریا

 و شدیم یچشمش تداع یِجلو ششانیپ چندلحظه

 ...دیپریزودتر از سرش م ،یلعنت یِمست نیا کاش

 یدستِ خود و آن فنچِ جمعشده یاز آنکه کار زودتر

 تخت بدهد. یرو

 قبل در دلش یلحظات یِآنکه هنوز هم سرخوش با

 زِ یافسارش را بهدستِ غرا نباریکرده بود، اما ا رخنه

 .دادینم نافرمانش

 او را بترساند و گرچه منکر نیاز ا شتریب خواستینم

 اما به ترسِ دخترک شد،یکه برده بود نم یلذت

 .دیارزینم

 .دیارزیآنطور لرزان آنگوشه کز کند، نم نکهیا به
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 یجعفر

 آب پر کرد و بهسمتش رفت. یوانیل نباریا

 دایپ یزیچ یشکالت یعنیبه چهره نداشت و  رنگ

 فشار دخترک را باال ببرد؟ یتا کم شدیم

 یکه ه ییبا لبها هیگرفت، سا شیرا که جلو رو وانیل

 شکستنِتا  یزیو چ کردیم دایقوس پ نیپائ بهسمت

 بغضش نمانده بود، لب زد: یدوباره

 .خورمینم -

 .نیآبه، آب. بخور بغضت بره پائ -

 خود را عقبتر یبدونِ آنکه جواب بدهد، کم هیسا

 داد. رونیو مرد نفسش را ب دیکش

 اشیقبل یِکه هنوز هم در جا ییبه چاقو نگاهش

 بود. فکریب یِاِب رِیهمه تقص نهایبود انداخت و ا مانده

 گذاشت و لب زد: یپاتخت یرا رو وانیل
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 یجعفر

 وتحالش بد بود و باز افتاده بود  کمیبود،  یاِب یچاقو -

 دمیمنم که د کرد،یباز و بستهاش م یچاقوش و ه فاز

 بهش ارمیخواستم حالشو جا ب ست،یروبهراه ن حالش

 باال که.... میبزن یآب شنگول کمی گفتم

 با خواستیکه م کردیاعتراف م دینداد و با ادامه

 حرفها، به دخترک بفهماند که آن بوسه نیا گفتنِ

 رخ داده و... یمست درحالت

 باشد قبول! اصال

 دخترک از او بترسد. خواستینم مرد

 با آن یچه فرق گریکه بنا بر ترس بود، او د یوقت

 داشت؟ کرد،یم دشیکه تهد یادیش

 از شتریو ب شتریو ب گشتیداشت عقلش باز م کمکم

 .شدیکه کرده بود مستأصل م یکار



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 یآن تجربه گریبود و از طرفِ د مانیپش یطرف از

 .....ناب

 هیسا یرا از رو رهاشیداد و نگاهِ خ رونیرا ب نفسش

 و تا آکو دیلحظه، دخترک از جا پر کیکه در  برداشت

 زد: ادیزد و مرد فر رونیاز در ب هیگرد کرد، سا چشم

 ه؟یسا -

 و مرد دوان دوان به دنبالش خود را از ستادینا دخترک

 لحظه، خروجش از کیانداخت که در  رونیب اتاق

 .دیرا به چشم د کاروانسرا

 سرعت، به داخل برگشت نیشترینچ کرد و با ب کالفه

 به تن زد تا به دنبالش برود. یشرتیت و

 وقتِ شب کجا رفت؟ نیا وانه،ید دخترکِ

 طرف و نیزد و ا نرویبلند از کاروانسرا ب ییگامها با
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 یجعفر

 را نگاه کرد. آنطرف

 !نبود

 کجا رفت؟ یلعنت ،یلعنت

 آبیشنزار ب نیدر دلِ ا ر،یکو حدِیب یِکیتار نیا در

 کجا رفت؟ وعلف،

 ...ای شدیگم م اگر

 داد و از دستِ راست، شروع رونیخشم نفسش را ب با

 گشتن در اطرافِ کاروانسرا کرد. به

 و بهسمت دیکش شیداخلِ موها یدست مستأصل

 کاروانسرا رفت پشت

 کوچک، که یدخترک دنِیشد، با د کیآنجا که نزد به

 به آسمان احساس،یداده و خستهوب هیتک وارید به

 نگاه کرد. ست،ینگریم
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 یجعفر

 آمدیسرش م ییداد و اگر بال رونیرا آسوده ب نفسش

 چه؟

 داد و هیتک واریاز دخترک، به د یچندمتر یفاصله با

 را به آسمان دوخت. نگاهش

 یِ نداشت. ستارها فیبه تعر یازیکه ن ریکو یِشبها

 یآسمان، فخرفروش اهیدر دلِ س یو نوران چشمکزن

 آرامش داشت. نجایا بیو عج کردندیم

 یحضور آکو را احساس کرده بود، اما حت دخترک

 حس و حالِ واکنش نشان دادن را هم نداشت. گرید

 او خسته باشد... یبه اندازه چکسیه کردینم گمان

 یدنهایروزگار، خسته از دو یِهایاز باز خسته

 ...مکرر

 چیه گرید کرد،یلحظه که به آسمان نگاه م نیا در
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 یجعفر

 نداشت... یاحساس

 ...یشاد یترس، نه غم، نه درد و نه حت نه

 یتیبود و حضور آن مرد هم که اهم یخنث یِخنثا

 ...نداشت

 ؟یدانیم

 همچون رسد،یکه م یاز زندگ ییجا کیبه  آدم

 انیرا به پا نشیبنز یاه هقطر نیکه آخر ینیماش

 جان روشن ماندن گرید افتد،یبه پت پت م رسانده،

 ...شودیسرد م شود،یخاموش م ندارد،

 شیاه هخند رسد،یکه م یاز زندگ ییجا کیبه  یآدم

 و... دهدیخون م یبو شیاه هیگر دهد،یزهر م یمزه

 !ستیخوب ن شهیهم هم "دنیرس ییجا کیبه "

 و غروبِ  "دنهایبر"طلوع  "جا"اگر آن  مخصوصا
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 یجعفر

 باشد... "ادامه دادنها"

 دخترک نگاه کرد. مرخِ یچشمش را گرداند و به ن آکو

 چشمانش، یِاحساسیب نیترسانده بودش و ا چقدر

 او بود؟! یِعقلیب بهخاطرِ

 کردیفکرش را هم نم چوقتیو ه دیهم کش یرو لب

 عذاب بکشد و نهمهیدختر، ا کی دنِیبهخاطرِ بوس که

 را سرزنش کند! خود

 اما، فرق داشت... هیسا

 نبود و هایآسان نیبه ا مش،یوارد شدن به حر ییگو

 دوستش داشته هیسا نکهیبه ا یلحظه مرد حت نیا در

 هم، شک کرده بود! باشد

 و نیغمگ نهمهیدوستش داشت، که از بوسهاش ا اگر

 .شدینم گرفته
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 یجعفر

 و لب زد: دیکش شیداخل موها یدست

 م،یچقدر از چشمت افتادم و چقدر عوض دونمیم -

 دمیحالم خوب نبود، نفهم یکنم ول حیتوج خوامینم

 لحظه حواسم پرت هیکردم، همش... همش  کاریچ

 .دمتیو بوس شد

 مزخرف بود. شیپوزخند زد و چقدر حرفها هیسا

 ند،یشخص، به او بگو کیبود که بعد از اعدام  نیا مثل

 لحظه حواسم نبود و طناب را به دورِ گردنت کی

 ...انداختم

 ادامه داد: آکو

 نگاهم یه کسب یحت یبهجون مادرم تو عمرم زورک -

 کردم با یاما هرکار گناهم،یپاک و ب گمینم نکردم،

 شد،یچ دمیاصال نفهم نباریا یطرف بوده، ول تیرضا
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 یجعفر

 کردم. نیهزار بار خودمو لعن و نفر مساعتین نیا تو

 !گم؟یم یچ یفهمیم ه،یسا

 کردیمرد با خودش فکر م دیجواب نداد و شا دخترک

 .کندیموضوع کوچک را چقدر بزرگ م کی که

 خواستیم یحس و حالش را نداشت، اصال هرفکر اما

 را گرانید یِرفتارها لِیتحل یحوصله گری. دبکند

 .نداشت

 دهیکه تابهحال د یستارگان نیترینوران نِیرا ب نگاهش

 لب زد: اریاختیگرداند و ب بود

 جاها یلیبه من سخت گرفته، خ یلیخ یزندگ -

 کنم،یدرد و دل م ایدارم ناله  یزده، فکر نکن نمیزم

 منم گمیوقتا با خودم م یاما بعض ستم،یاهلش ن چون

 لذت ببرم؟ میاز تک تک لحظات جوون دیچرا نبا آدمم،
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 یجعفر

 ههم سن و ساالم شاد باشم؟ مگ هیبق هیشب دینبا چرا

 که یاون شهیتنگ کردم؟ هم ویک یکردم؟ جا کاریچ

 بار هی چکسیمن بودم. اما ه شدیبه سکوت م محکوم

 سر ییخودش فکر نکرد که کارهام ممکنه چه بال با

 اشونی! همه به فکرِ خودشون و شادارهیدختر ب نیا

 !بودن

 دیناام یرا به سمتِ آکو برگرداند و با چشمان نگاهش

 زد: لب

 تونمیمثل اونا باشم؟ چرا من نم تونمیچرا من نم -

 من ساده و یکنیبه خودم فکر کنم؟ توام فکر م فقط

 خرم؟

 نگاهش کرد. میمستق آکو

 برپا بود. ییآرام چه بلبشو یچهره نیا رِیز
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 یجعفر

 ندارد اما یچندان مطلوب یِدخترک زندگ دانستیم

 را نداشت... قیپردرد و عم یِاه هگفت نهمهیا انتظارِ

 لب زد: مرد

 !یتو مهربون ،یستیتو خر ن -

 قبول ه،یدوتا از هم کار سخت نیا صیاما تشخ -

 ؟یدار

 نگاه زین هیزد و نگاهش را برگرداند که سا شخندین آکو

 آسمان دوخت. به

 را داخل شکمش جمع کرد و دستش را به شیپاها

 حلقه کرد. دورشان

 شد. دهیفکرش بهسمتِ سارا کش یلحظها

 یو حت اندیاکنون در چه حال دانستیم خدا

 جمع کردنِ او را هم نداشت. یحوصله
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 یجعفر

 و آن نیا دنِیند بیمواظبِ آس دیبا یتا ک اصال

 بود؟یم

 نفر حواسش نبود؟ کی دیدیم بیکه او آس یوقت چرا

 برخاست. شیاز جا صدایداد و ب رونیرا ب نفسش

 ییهم به سمتِ جا دیشا رفت،یبهسمت اتاقش م دیشا

 آکو نباشد... که

 ...دانستینم

 آکو اما، از پشت سر به دخترک دوخته شد. نگاهِ 

 که امتداد داشت... یرهایخ نگاهِ 

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

 .کردیم نیاتاق را باال و پائ یعصب

 یچشمش به ملحفها کیچشمش به سارا بود و  کی

 مچاله شده بود. وار،ید یگوشه که
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 یجعفر

 را اشیشانیپ یو عصب دیفرش کش یِدر موها دست

 دست گرفت. در

 .کردینم درک

 .کردینم درکش

 نگاه هیبه سا دهیگز ییسرخ و لبها ییاه هبا گون سارا

 :کرد

 کنم؟ کاریحاال چ -

 نگاهش کرد. یپوزخندزنان و عصب هیسا

 هیسا ادیبه  کرد،یغلطها م نیکه از ا یموقع چرا

 نبود؟

 که یگریرفت و دوباره مانند هروقتِ د یغرها چشم

 :دیناخنش را جو یگوشه شد،یم کالفه

 ؟یکرد نکارویا ینیبه چه تضم -
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 یجعفر

 :دیاشک از چشمِ خواهرش چک یقطرها

 لحظه شد، هیاصال  شه،یم ینطوریا دونستمیچه م -

 تو حال خودم نبودم، انگار.... انگار

 دستش را مقابل خواهرش باال گرفت تا ادامه هیسا

 بشنود. خواستیهم نم نیاز ا شتریو ب ندهد

 :ماندیم رتیدخترک، در ح نیا یِ عقلیاز ب شهیهم

 نیسارا؟ هان؟ به هم یباخودت کرد یچه فکر -

 چرا فهممینم فهمم،ینم ؟یبهدست اومد یراحت

 یاگه بکارتشونو بدن، برا کننیباکره فکر م یدخترا

 فکر شن،یم نیزم یموجود رو نیپسر خاصتر اون

 به تونهیو نم مونهیم بندیاون پسر تا ابد پا کننیم

 فکرکنه، چرا واقعا؟ یگهاید چکسِیه

 ینمکِ رو ه،یسا یِافتاد و نطقها هیبه گر شتریب سارا
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 یجعفر

 شده بود. زخمش

 بود و هم نبود. مانیپش هم

 ...ترساندشیاما، م یاِب رفتار

 و یو در آخر، کالفگ شیشدنش، نگاهِ ناخوانا شوکه

 ...رفتنش

 یکرده بود و کاش اِب جشیرفتارها، گ نیا یهمه

 .ماندیم کنارش

 یزیبا آن چ ت،یواقع ییو گو دادیم اشیدلدار کاش

 متفاوت بود. خواند،یدر کتابها م که

 ه؟یسا -

 با خشم سربرگرداند و به خواهرش نگاه کرد دخترک

 و ادامه داد: دیسارا لب گز که

 دلشو زدم؟ یعنی -
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 یجعفر

 پوزخند زد: هیسا

 نیرحال اونکه کارش راه افتاده، اه هب ست،ین دیبع -

 !یکه گرفتار شد ییتو

 نیکوچک، مز یکرد و چهرهاش با اخم ینیف نیف سارا

 :شد

 رفته، همما شکل گ نِیرابطه ب هیچرا گرفتار شدم؟  -

 که یکنیرفتار م یجور هیلذت بردم هم اون! چرا  من

 مگه ؟یکارِ عاد هی یکردم و اِب یبزرگ یمن خطا انگار

 م؟یجفتمون دست نداشت نکار،یا تو

 دختر نیتختش لم داد و چرا ا یرو رمقیب هیسا

 د؟یفهمینم

 نیا! بعدشم، تو یراه انداخت یزار هیاول خودت گر -

 اما از تو خواد،یاز اون بکارت نم یکس یکوفت جامعه
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 یجعفر

 گم؟یم یچ یفهمیم خوان،یم

 :دیرو به خواهرش توپ انیو گر یعصب دخترک

 ه توانقدرام ک ؟یکنیم دهیچیپ ویچرا انقدر همهچ -

 ،یاِب یِاصال گورِ بابا ست،یمهم ن یکنیم بزرگش

 بذاره بره، به جهنم، به درک. اونه که ضرر نهیا فوقش

 !ستیبرام مهم ن یچیه گهید کنه،یم

 داغان، خود را یبا اعصاب ش،یهایپس از رجزخوان و

 سرش یتختِ بدون ملحفه انداخت و پتو را رو یرو

 .دیکش

 حق با سارا بود. دیسرش را برگرداند و شا هیسا

 و فقط او دادینم یتیبه بکارت اهم یکس گرید دیشا

 .کردیم دهیچیمسئله را پ نهمهیکه ا بود

 .دیتخت دراز کش یداد و کامل رو رونیرا ب نفسش



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 اه همسئل یدر ذهنِ او بزرگ بود، همه زیهمهچ

 .کردیم دنظریتجد یکم دیبا دیبود و شا دهیچیپ

 آنقدرها هم سخت نبود... یزندگ

 ینازک را رو یکنارش را خاموش کرد و پتو آباژور

 .دیکش تنش

 .گذاشتیسارا را تنها م دیاو هم بود، نبا رِیتقص اصال

 دهیپر یکه با رنگ یو آن لحظها یبه سمتِ اِب فکرش

 شد. دهیبودش، کش دهیاتاقشان د یجلو

 را در دهاشیهم نگاهِ سردرگم و صورت رنگ پر هنوز

 داشت. خاطر

 .ماندیو کنارِخوهرش م کردیفرار نم کاش

 هم یبه اِب یو از طرف کردیآرامترش م ،یدلدار یکم

 داد. حق
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 یجعفر

 ،یکه در آن حالتِ مست دانستیم هیبود و سا شوکه

 تسلط نداشته. ش،یکارها یرو ادیز

 داد. رونیرا ب نفسش

 کرد. یکار شدیاتفاق افتاده بود و نم زیهمه چ گرید

 آکو که... یبوسه مانندِهمان

 پتو فرو برد و ریسرش را به ز شیادآوری با

 به آن لحظه فکر کند. خواستی.... نمخواستینم

 و رفتیاز خاطرش نم چگاهیکه ه یآن لحظها به

 .کردیآکو آن کار را نم کاش

 شدن دهیاو بود، از بوس یِبه جا یگریهرکسِ د دیشا

 اما، فرق هیسا شد،یمعشوقش، مسرور و شاد م توسط

 .داشت

 فرق نداشت. زشیهمه چ اصال
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 یجعفر

 نشود. کیبه آکو نزد گریگرفت د میتصم

 بود! یتا به االن به او اعتماد کرده، کاف هرچقدر

 چه؟ شدیم ادیآن ش یلنگه یکیاو هم  اگر

 د؟یدریتنش را درهم م اگر

 در خود جمع شد. شتریفکر لرزش گرفت و ب نیا با

 او هم گذاشتیو نم شدینم کیبه آکو نزد گرید

 شود. کشینزد

 را به خود قول داده بود... نیا

 مهشبیبود، با آنکه ساعت از ن شهیاز هم کتریتار هوا،

 بود، اما آنقدر فکرش حولِ اشتباهِ سارا گذشته

 آرام و قرار نداشت. یکه لحظها گذشت،یم

 و بهسمتِ بامِ کاروانسرا رفت. دیبلندش را پوش یمانتو

 و گرچه دیرسیآن باال به گوش م چندنفر از یصدا
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 یجعفر

 رفتن رونیاما از ب خواست،یرا م اشییتنها دلش

 یکه از آن صدا ی. در حالِ حاضر، پشت بامدیترسیم

 امنتر د،یرسیبه گوش م یادیز یو پسرها دختر

 .آمدیم بهنظر

 رونیرا که از دَرِ پشت بام ب شیا باال رفت و پاه هپل از

 یکه هرکدام گوشها یپسر و دختران دنِیبا د گذاشت،

 راحت شد. الشیدر بر گرفته بودند، خ را

 و بدونِ ترس، دل ردیآرام بگ یکم نجایا شدیم دیشا

 بدهد. اشییتنها یِایدن به

 مشغولِ یبه افراد حاضر، که برخ یآنکه توجه بدون

 مشغولِ گپ و گرید یآسمان با تلسکوپ و برخ دنِید

 بام رفت و نشست. یبودند، بکند، به سمتِ لبه گفت

 ا دوخت.ه هو چشم به ستار دیکش یقیعم نفسِ
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 یجعفر

 بود! رفتهیرا پذ رشیتقص

 شیتنها دیهم در اشتباهِ سارا دست داشت و نبا او

 ...گذاشتیم

 اتاق بماند و حال کیدر  یکه با اِب دادیاجازه م دینبا

 داد؟یپدرش را چه م جوابِ

 موضوع خواهد نیبا ا یچه برخورد یاِب دانستینم

 .گشتیو کاش زمان به عقب برم داشت

 و... ردیآن اتفاق را بگ یِجلو توانستیم کاش

 نداشت. یدهایکه افسوس فا آه

 از کار گذشته بود. کار

 سالم. -

 قدبلند و یسرش را باال گرفت که چشمش به مرد تند

 افتاد. دهیو اتوکش زیتم یراهنیبا پ الغر،
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 یجعفر

 چهره درهم کرد و او را شناخت. یکم

 بود. وشیدار

 و آکو بود. یاِب پیاز اک یکه جزئ یپسر همان

 تکان داد و آرام سالم کرد. یاحترام سر ینشانه به

 دستانش انِیکه م یزد و با کتاب یلبخند نرم مرد

 اما با ه،یکنارِ سا رد،یبدون آنکه اجازه بگ داشت،

 نشست. فاصله،

 خود را جمعوجور کرد و او اکنون یمعذب، کم هیسا

 !دند؟یفهمیچرا نم خواست،یم ییتنها دلش

 نگاه کند، موقر گفت: هیبدونِ آنکه به سا مرد

 گه؟یجا د هیبرم  کنه،یم تتونیاگه وجودم اذ -

 هول شده لب زد: هیسا

 به شما ندارم. ینه، نه، من کار -
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 یجعفر

 قیرا صاف کرد و نفسش را عم نکشیع وشیدار

 داد. رونیب

 داد و کردینگاهش م هیکه سا یبه همان آسمان نگاه

 سکوتِ دخترک را دوست داشت. چقدر

 .آمدیآدمها چندان خوشش نم یِ هم از پرحرف او

 به یپشتبام جک زد و کم یلبه یدستش را رو هیسا

 .ندیخم شد تا همهجا را بهتر بب پشت

 و لب زد: دیکتابش کش یرو یدست مرد

 ؟یاهل کتاب هست -

 اوقات! یگاه اد،ینه ز -

 که عادت کردم کتابا یکتابم. اونقدر یِمن اهل یول -

 هم یعاد یبزنن و من گوش بدم، تو زندگ حرف

 شدم. عادت کردم همه حرف بزنن و من ینجوریهم
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 یجعفر

 نگاه کنم و به فکر فرو برم! قیگوش بدم، دق فقط

 نثار یمنگاهیرا باال انداخت و ن شیمتعجب ابرو هیسا

 کرد. مرد

 گفته بود. قیمآنکه تنها چندجمله گفته بود، اما ع با

 داد و لب زد: رونیرا ب نفسش

 ،یخنگ کننیفکر م ،یکه ساکت باش ادمیز یول -

 !ستیبارت ن یچیه

 ه وقتشوک یداره؟ کس یتیبزار فکر کنن، چه اهم -

 به دردِهمونکار قایدق ده،یقضاوت تو هدر م یبرا

 مردم! یتو زندگ دنیقضاوت، سرک کش خوره،یم

 خودش یارتقا یبرا نکهیا یکه وقتشو بهجا یکس

 یتیحرفهاش هم اهم ذاره،یم یفضول یبرا بذاره

 !زننیم ادحرفیکه؟ احمقا ز یدی! شننداره
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 یجعفر

 به مردِ  یلب کج کرد و جالب بود که احساسِ بد هیسا

 نداشت. کنارش

 !کردیم تیاحساس امن ییکجورای

 تقضاو نهمهیوقتا از ا یآدم بعض یآره خب... ول -

 !شهیم خسته

 با یبخوا یخستهکنندهست. ول یزندگ نیا زِیهمهچ -

 !یاریکم م ،یشیخسته م ،یبهش نگاه کن دید نیهم

 .یتوش بد یراتییتغ هیوقتا  یالزم بشه بعض دیشا

 صدا رو ،یرو بو بکش ینقاش ،یهوا رو لمس کن مثال،

 از دست شهیم یراحت نیبه هم ؟ینیبی... میکن مزه

 خالص شد! یشهایو کل یتکرار یِزایچ

 قرار گرفته بود، لب زد: ریتحت تاث یکه تاحدود هیسا

 چقدر حرفاتون متفاوته! -
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 یجعفر

 نگاهم متفاوته! ست،یحرفام متفاوت ن -

 .گفتیآرام سر تکان داد و درست م دخترک

 .بودینگاهش متفاوت م دیشا

 به ساعتش انداخت و سپس به دخترک ینگاه مرد

 کرد: نگاه

 .ستیخوب ن ادیانگار حالتون ز -

 گفت؟یآرام لبخند زد و چه م دخترک

 اعتماد کرد؟ بهیغر کیبه  شدیم

 کسلم. کمی ست،ین یزینه، چ -

 حرف زده بود. یادیسر تکان داد و راستش ز وشیدار

 دختر نشسته بود، اما به نینبود که کنارِ ا قهیدق چند

 چندماهش، حرف زده بود. یاندازه

 به سمتش انداخت و چقدر یگرید منگاهِین ناخودآگاه
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 یجعفر

 آرامش داشت. چهرهاش

 داشت. بیعج تِ یمعصوم کجوری ،یراحت کجوری

 از چهرهاش پوشانده بود و مرد یمین مش،یحج یموها

 در یو فِرش، ناخودآگاه شعر شانیپر یزلفها دنِید با

 جرقه زد: ذهنش

 مو کافر شد/ چشیپ کیبر سر  یعارف"

 "رند و سه وجب زلف پر از فِر ، چه شود؟ من

 شب، یِکینگاه برگرداند و در تار یبا تان هیسا

 .دیرسیبهنظر م رهتریروشنش، ت یِهایعسل

 چهره، به دلِ مرد نشسته بود. نیا بیعج

 داشته باشد ها، اما یخاص ای یریاساط ییِبایآنکه ز نه

 بود. نیمعصوم و دلشن بیعج چهرهاش

 نشده یگناه نیمرتکبِ کوچکتر اش،یدر زندگ ییگو
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 یجعفر

 .بود

 "فرشته"

 ، نامش هک شد.ذهن مرد در

 مطمئن بود وشی. دارآمدیبه او م شتریفرشته ب لقب

 کرد،یرا کمتر م ششیآرا یدخترک کم اگر

 .آمدیبه چشم م شتریب تشیمعصوم

 و درشت، غرق شده زیر یِاه هستار انِیاما، در م هیسا

 . آنقدر غرق، که حواسش به نگاهِ لبخنددارِ مردبود

 .نبود

 بازهم آمد،یامشب بدجور حرفش م ییکه گو وشیدار

 خلوت دخترک را برهم زد: یِایدن

 که باهاتون بود، خواهرتون بود؟ یاون خانوم -

 گفت؟ینگاه برگرداند و سارا را م هیسا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 بود؟ ستادهیهمونکه امروز کنارم ا -

 آره. -

 خواهرمه! -

 تتونیانگار شخص یهم بود، ول هیته چهرتون شب -

 باهم متفاوته. یلیخ

 تکان داد و لب زد: یسر هیسا

 چطور؟ -

 یلیشلوغتر بودن، شما خ کمی شونیآخه انگار ا -

 .یساکت

 لبخند زد. دختر

 یبرا نکهی. همدادیم حیترج یزیرچه هسکوت را ب او

 بود: یکاف شیبرا ماند،یناشناخته م آدمها

 ینه حرفا یکس یاز من شده، وقت یسکوت جزئ -
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 یجعفر

 گفتنشون کنه،یو نه درکشون م فهمهیرو م آدم

 عقلیب ای وونهید نکهیداره؟ جز ا یدهایفا چه

 هم داره؟ یگهاید یدهیکنند فا خطابت

 تکان داد: یسرش را به عالمت منف وشیدار

 اگر صدبار یرو حت زایچ ینداره، بعض یدهاینه فا -

 خودشون یبذار دیبا دینداره، شا دهیفا یبگ هم

 الاقل ینطوریبسوزن و تجربه کنن، ا نن،یبب

 .مونهیتو خاطرشون م شتریب

 به خود داد و جمعتر نشست، که یتکان دخترک

 کرد و آرام از یساعتش را وارس گریبار د وش،یدار

 همراهش باال رفت و مرد با هیبرخاست. نگاهِ سا شیجا

 کرد: نتریلبخند، چهرهاش را دلنش زدنِ

 ، حالمو بهتر کرد. من اولش گفتمصحبت باهاتون -
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 یجعفر

 نشستم نکهیاما هم زنم،یحرف نم ادیکه ز میآدم

 ن؟ینیبیشروع کردم حرف زدن. م شتون،یپ

 که خودمون تو سرِ م،یمشت شعار هی هممون

 !میکوبیم گهیهمد

 منتظر نماند و با گریکه کش آمد، مرد د هیسا یلبها

 به دنبالش هیلبخندش دور شد. نگاه سا نیآخر زدنِ

 بود. یبیآمد و مردِ عج کش

 یو آگاه رتیبص یفتنش هم کلدر راه ر یحت ییگو

 شده بود. جمع

 .آمدیمدل آدمها خوشش م نیا از

 و رو ریرا ز زیکه با فکرشان، همهچ ییآدمها از

 !کردندیم

**** 
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 یجعفر

 :دیطرد هیسا

 حالتِ ممکن درآمده نیلبش، به بزرگتر یرو لبخندِ

 باال رفته، به همراه کلکل و شیاه هکه شعل ی. آتشبود

 آورده بود. فشیسرک یبچها، حساب یِاه هخند

 ریو در دلِ کو شانیقرار بود داخلِ چادرها امشب

 .بخوابند

 پارک کرده بودند که بتوانند یرا طور نهایماش

 که دورتر از یرا کنارش بنا کنند و آتش شانیچادرها

 برپا کرده بودند، لحظه به لحظه، شعلهورتر نهایماش

 .شدیم

 که در یدور آتش حلقه زده و مسلم با دبها یهمگ

 .خوانندیو دوقلوها هم م زدیداشت دمبک م دست

 یِبه ادا اطوارها ایو  زدندیدست م ایا هم ه هبچ یهیبق
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 یجعفر

 .دندیخندیم دوقلوها

 یکنارهم نشسته بودند و نگاهِ اِب زین یو اِب آکو

 شهیکه آرامتر از هم ییبه سارا کبار،ی هرچندلحظه

 .شدیخواهرش نشسته بود، دوخته م کنارِ

 که چندبار ییبه آکو توجه نداشت. آکو چیاما، ه هیسا

 نداده بود. تیاهم چیه هیکرده بود و سا نگاهش

 زد و گفت که به کمکش شیآکو صدا کباری یحت

 هیاما سا اورندیب نیرا از داخل ماش هایدنیتا نوش دیایب

 خود شه،یزده و آکو اخموتر از هم دنیرا به نشن خود

 را آورد. وهیدلستر و آبم یهایبطر یِ تمام ییتنها به

 یمرد حساب یکردنها، برا یو دور یمحلیب نیا ییگو

 بود. نیسنگ

 یِ محلیو ب یتوجهیموردِ ب ن،یچن خواستینم دلش
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 یجعفر

 که به دوست داشته شدن توسط او، مشکوک یدختر

 .ردیبود، قرار بگ شده

 رونیقبل داخلِ چادر بود، ب یکه تا لحظات وشیدار

 رفت و کنارش بافاصله هیبه سمتِ سا میو مستق آمد

 .نشست

 مرد نیا دانستیو م دیخود را کنارتر کش یکم هیسا

 ا، استاد شده بود.ه هندارد، او در خواندن نگا یمنظور

 را شکار کرد و اخمانش بدتر هیاما، لبخندِ محوِ سا آکو

 شد. درهم

 یداغان به اِب یداد و با اعصاب رونیرا محکم ب نفسش

 :دیتوپ

 گوشه. هی یلشتو بکش اونورتر، منو چپوند -

 :دیخود را کنار کش یمتعجب نگاه کرد و کم یاِب
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 یجعفر

 دوتا مشتم بزن! هی یخوایچته داداش؟ م -

 خودش را هم یجواب نداد و اکنون حوصله مرد

 .نداشت

 یگریدوقلوها، آهنگِ شادِ د نباریعوض شد و ا آهنگ

 .خواندند

 درحال هیکه مثل بق هیبه سا یرچشمیز یمنگاهین

 نگاه یبود، انداخت و باتلخ دنیزدن و خند دست

 .گرفت

 کنارِ گوشه یزیاما، سرش را خم کرد و چ وشیدار

 گفت، که لبخند دخترک وسعت گرفت و نفسِ هیسا

 ریدخترِ گوشهگ نیا شِیتندتر شد. چه گفت که ن آکو

 باز کرد؟ را

 یباکس هیسا خواستیحرص خورد و دلش نم بدتر
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 یجعفر

 شود. یمیصم

 را در حالِ قشیرف نیتریمیکه صم یکودک همچون

 چهره درهم کرد و اعصابش ند،یبیم بشیبا رق یباز

 داغان شد. شتریب

 و دوسه تا آوردیم ریآن فنچِ لجباز را گ یگوشها کاش

 . مگر دخترک، او را دوستکردیبارش م درشت

 !گر؟یچه بود د هایمحلیاداها و ب نیپس ا نداشت،

 دور وشیو سرش را از دهانِ دار دیآرام لب گز هیسا

 و دوباره مشغول دست زدن شد. کرد

 بلند شیآرام و بدونِ آنکه جلبِ توجه کند، از جا یاِب

 دیا ده هکه به بچ ییجا نها،یو در پشت ماش شد

 .ستادیا نداشت،

 آورد و به رونیب بشیتلفنش رااز ج حوصله،یو ب کسل
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 یجعفر

 داد: امکیپ سارا

 کارت دارم! نها،یماشپشت  ایب -

 نشد. اخم درهم یمنتظر ماند و خبر یچندلحظها

 و چرا جوابش را نداد؟ کرد

 و تا دیرا شن ییآرامِ پا یِفکرها بود که صدا نیهم در

 سارا روبهرو شد. نیغمگ یرا برگرداند، با چهره سرش

 شد: کترینزد یداد و کم رونیرا ب نفسش

 ؟یخوب -

 افتاده بود حالش را ادشیپوزخند زد و اکنون  دخترک

 بپرسد؟

 خوبم، از لطف شما! -

 یِ و هنوز هم از ماجرا دیهم سائ یِدندان رو یاِب

 اعصابش خورد بود. شب،ید
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 یجعفر

 کار از کار گریو اکنون د افتدیآن اتفاق ب خواستینم

 بود. گذشته

 ؟یندازیم کهیت -

 نندازم؟ -

 سارا، من حالم خوب نبود، مست یخودت خواست -

 بودم، توام با اون لباسا و با اون همه ناز و جیگ بودم،

 به انبار باروت! یدیکش شیآت ادا،

 بدتر پوزخند زد و با خشم سرش را باال برد و دخترک

 :دیصورت مرد غر کینزد

 ش منم، اصال من خواستم، خوبه؟باشه مقصر همه -

 یحال هی دینبا ؟یموندیم شمیپ یکم دینبا یول

 انگار..... یفرار کرد نیهمچ ؟یدیپرسیم

 ازدواج ندارم سارا! طیمن شرا -
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 یجعفر

 یپاشنه یگرد شده، وا رفت و رو یبا چشمان سارا

 فرود آمد. شیپاها

 .شدینم باورش

 با خود کرده بود؟ یالیاحمق چه فکر و خ مردکِ

 ازدواج؟

 !هاه

 !گفتیبا اعتماد بهنفس هم م چه

 که حاضر به ازدواج نبود، سارا بود! یکس آن

 وانهواریباشد که د یهمان اِب نیا شدینم باورش

 داشت. دوستش

 و رگزدنها، یبازیرتیعشق، آن همه غ آنهمه

 من"دیآخر بگو نکهیدر ا شدیخالصه م همهاش

 ؟"ازدواج ندارم طیشرا
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 یجعفر

 که چشم یتیفرهنگ درپ نیکورکورانه و با ا یوقت

 مرد واگذار کرده نیرا پوشانده بود، خود را به ا همه

 .دیشنیجمله را م نیهم ا دیبا بود،

 بود، اصال نوش جانش... حقش

 صورت مرد یاشارهاش را باال برد و روبهرو انگشت

 :دیغر

 کدرصد،یاما  ،یباخودت کرد یچه فکر دونمینم -

 فکر نکن که من با تو ازدواج کنم! نیبه ا کدرصدمی

 ادامه داد: هیبا کنا و

 .یازدواجم داشته باش طیاگه شرا یحت -

 به پشت سرش داشته باشد، یبدون آنکه توجه سپس

 فکر یکه روزگار یو از آن خائن دیرا کش راهش

 دور شد. ستاده،یهمه جوره پشتش ا کردیم
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 یجعفر

 نفسش د،یسارا را د نکهیسرش را برگرداند و هم هیسا

 قرمزشده و یچهره دنِیداد، اما با د رونیآسوده ب را

 گره شدهاش، اخم درهم کرد. دستان

 ییخواهرش نشست و هنوز هم از حرفها کنار سارا

 بود، مغزش داغ بود. دهیشن که

 :دیسرم خم کرد و کنار گوش دخترک پرس هیسا

 چرا صورتت قرمزه؟ ؟یسارا؟ خوب شدهیچ -

 به خواهرش انداخت و دوباره به آتش یمنگاهین سارا

 نگاه کرد: شیروبهرو

 .زدمیحرف م یداشتم با اِب -

 خب؟ -

 را کج کرد: شیلبها پوزخند

 گفت من قصد ازدواج ندارم. -
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 یجعفر

 .گریبود د نیسرش را برگرداند و هم یعصب هیسا

 که، خود یبر کس یبود و وا دهیبه خواستهاش رس یاِب

 .گذاشتیم یگرید ارِیراحت در اخت را

 ساده را دوست ندارند. یزهایکه چ آدمها

 دنبالِ آن زند،یو گر بیدنبال تعق شهیهم آدمها،

 را یزیکه چ یاز روز یو وا دیآیکه بهدست نم یزیچ

 نکنند، که لشیو م فیتا ح اورند،یبهدست ب مفت

 !ستندیبردار ن دست

 کنم ستیرو سر به ن یهم تو و هم اِب خوادیدلم م -

 جوابتو داد؟ چرا یچجور یدید ؟یتو عقل ندار سارا،

 ؟یوونهاید ؟یکن یکار نیهمچ یشد حاضر

 یکالفه دستش را تکان و اکنون حوصله دخترک

 نداشت: حتینص ای سرزنش



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 بهش. نیتو بدتر نر ده،یاعصابم ر ه،ینده سا ریگ -

 نثار خواهرش کرد و سر برگرداند ی"شعوریب" هیسا

 گریکنجکاو آکو روبهرو شد. او د یبا چهره نباریا که

 آن وسط؟ گفتیم چه

 داشت، رو به آکو یکه از اِب یبه سبب حرص ناخودآگاه

 کرد و تند نگاهش را گرفت. اخم

 ...گریبود د قشیاو هم مانندِ رف البد

 کرد؟یبه او اعتماد م دیبا چرا

 اول راه، خوب خود را نشان داد و نیبهتر که هم اصال

 ییداد، وگرنه معلوم نبود فردا چه بال یرا فرار دخترک

 .اوردیسرش ب بر

 عجب شده بود، کالفهمت هیسا زِیکه از اخم تندوت آکو

 یدنینوش کیبلند شد و  شیرا تکان داد و از جا سرش
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 یجعفر

 برداشت. نیداخل ماش از

 شده بود که به یاغی نهمهیا یکِ ریدخترک سربهز نیا

 اخم کند؟ آکو

 حرفِ آکو، به پِت پِت کیبا  روزیکه تا د یدختر همان

 !دیپریو رنگ از چهرهاش م افتادیم

 ا، قطع شده بود وه هدمبک زدن و خواندنِ بچ یصدا

 بلندشان به یاه هخند یحرف زدن و گاه یصدا فقط

 .دیرسیم گوش

 را باال یرا باز کرد و باحرص بطر یشهایدلستر ش دَرِ

 لحظه، چشمش کینفس سر بکشد که در  کیتا  برد

 یعنیعبور کرد، افتاد و  نهایکه از کنارِ ماش هیسا به

 بود؟ خودش

 اندازد؟یب ریدخترک را تنها گ توانستیم
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 یجعفر

 سرعت نیشتریکش آمد و با ب شیفکر، لبها نیا از

 که دخترک رفته ییرا خم کرد و به سمتِ جا سرش

 رفت. بود،

 متوجه آمدنش به یکس نکهیراحت، از ا یالیبا خ هیسا

 نیا دیسمت نشده، آرام به سمتِ چادر رفت و با نیا

 .شدیو داشت کالفه م آوردیتنگ را درم رِیز لباس

 نیکه پارچه را پائ یو وقت دیچادر کوچک خز داخل

 راحت شد، دهنشدنشیاز بابتِ د الشیو خ انداخت

 آورد. رونیدوبنده ب یبرد و از داخلِ کولهاش، تاپ دست

 که به تن داشت را درآورد و قفلِ لباس یآزاد راهنیپ

 باز یلحظه، از فضا کیرا باز کرد، که در  رشیز

 یبود و برق چشمانِ متعجب شیکه روبهرو یهاپنجر

 یو فورا لباسش را جلو دیکش یفیخف غِیج د،ید که
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 یجعفر

 گرفت. تنش

 نیمانده بود و ا نهاشیبدون بازدم، در س شینفسها

 چطور به خودش اجازه وجدانیمردک ب نیا مردک،

 بزند؟ دشیبود، د داده

 دخترک از آن خارج شده غیکه با ج یاما با شوک آکو

 فورا نگاه گرفت و خدا لعنتش کند. بود،

 حال چقدر از دانستیو م زدیسرهم گند م پشت

 دخترک افتاده. چشمِ

 نگاهش را خواستینم یو حت دیهم سائ یرو دندان

 .اوردیب باال

 .دیترسیم

 نداشت، یاعتماد گریکه د یچشمان دنِید از

 .دیترسیم
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 یجعفر

 دیکوچک، کنار رفت و خود نفهم یاز کنار پنجره فورا

 شد. شیروبهرو یماتِ صحنها یلحظها چگونه

 .یلعنت

 آمده بود تا دخترک را صدا بزند اما تا دهان باز کرد، او

 ییو شکمِ تخت دخترک روبهرو شد و گو دیبدن سف با

 در حنجرهاش گم شد. شیصدا

 ا، در چندلحظه اتفاق افتاده بود وه هصحن نیا یهمه

 !رفتینم یلعنت یاصال به کنارِ آن پنجره کاش

 گلگون ییاه هبا گون هیگذشت که سا یقهایچنددق

 از چادر خارج شد و بدونِ آنکه به مرد، که در شده،

 از چادر، منتظرش مانده بود نگاه یچند متر یفاصله

 را تند برداشت، که قبل از آنکه از شیگامها کند،

 را گرفت و به شیبرود، آکو بازو رونیب نهایماش پشت
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 یجعفر

 .دیخود کش سمت

 را از دست مرد شیلرز برداشت و خواست بازو هیسا

 کند، که آکو محکمتر آن را فشرد و اکنون فقط خارج

 به خواستیخود را ثابت کند. م یگناهیب خواستیم

 زدن نبوده و لعنت به دیبفهماند قصدش د دخترک

 از کجا شروع کند! دانستیکه نم یزبان

 و بدون آنکه نگاهش دیخود را عقب کش شتریب هیسا

 لب زد: اوردیباال ب را

 ولم کن. -

 یبا هردو دستش، دو بازو نباریگوش نداد و ا آکو

 بود که ولش کند؟ وانهیرا گرفت و مگر د دخترک

 یو آن همه سوءتفاهم ییایخولیهم با آن افکارِ مال آن

 آمده بود. شیپ که
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 یجعفر

 کارت دارم. ریآروم بگ هلحظهی ه،یسا -

 ندارم. ولم کن میباهات ندارم، اصال حرف یمن کار -

 .گمیم

 دخترک نیا داد؟یکالفه شد. چرا گوش نم مرد

 دانست؟یلجباز بود و آکو نم نهمهیا یخجالت

 آنکه یادامه داد که آکو برا شیبه تقالها دخترک

 که ینیمهارش کند، ناچارا، دخترک را به ماش بتواند

 که دیکش ینیه دهیترس هیو سا دیبود کوب کنارشان

 نش فشرد.دها یِ دست جلو مرد

 وحشتزده و پر از ترس نگاهش کرد و هیسا

 معصومش، پر از اشک شد. یِهایعسل

 آشنا بود و... یادیز یلعنت یصحنه نیصحنه، ا نیا

 لحظه آروم باش.... گوش کن بهم. به هی ه،یسا ه،یسا -
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 یجعفر

 ؟یلرزیکنم، چرا انقدر م تتیاذ خوامینم خدا

 ه؟یازم؟ آره سا یترسیم

 تکان داد که آکو محکمتر نیسرش را به طرف دخترک

 برش گرفت و ناخودآگاه سرش را خم کرد و کنار در

 پچ زد: گوشش

 نگات کنم، خواستمی! من نمنیمنو بب هیسا س،یه -

 ! گوشیدیو ترس یدیاومدم صدات بزنم، تو منو د تا

 گم؟یم یچ یفهمیم ؟یدیم

 دستش را آزاد کرد و آرنج مرد را چنگ کی دخترک

 روشن، یِموها نیا یِکه آکو اخم درهم کرد و بو زد

 .کردیم وانهاشید داشت

 و چرا کردیم وانهاشیدخترک ساده، داشت د نیا

 د؟یفهمیخود را نم حالِ
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 یجعفر

 سوءتفاهم پشتِ  داد،یم حیرا توض زیهمهچ دیبا

 نیا خواستیمرد، نم نیآمده بود و ا شیپ سوءتفاهم

 را نیکوچولو را از دست بدهد، فقط هم فنچ

 !دانستیم

 دخترک را در دستش فشرد و دوباره کنار دست

 پچ پچ کرد: گوشش

 من اومدم باهات حرف بزنم که ه،یسا گهیبس کن د -

 شدم. چرا عیرو جمع کنم، که بدتر ضا شبید گندِ

 اتفاق افتاد، هیثان هیتو  گمیبهم؟ م یدینم گوش

 ؟یفهمیم

 کرد، اما نیباال و پائ دنیسرش را به عالمت فهم هیسا

 را زیچچی. هدیفهمینم زیچچیاکنون ه گفت،یم دروغ

 که یآن دست شِی. ذهنش تنها پکردینم درک
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 یجعفر

 را فشرده، مانده بود و کاش مرد دستش را دهانش

 .داشتیبرم

 آرام دستش را از د،یکه آرامتر شدنِ دخترک را د آکو

 که به همراهِ انگشتانش، دیکش نیدهانش پائ یجلو

 شدند و آکو، با دهیکش نیبه پائ دخترک رو یِلبها

 باز هم دش،یو سف زیر یدهان قرمز و دندانها دنِید

 !یدر ذهنش تکرار شد و لعنت شبید یخاطره

 بود و دهیبهشت ناب را چش نیطعمِ ا شبیاو د ،یلعنت

 یِشکلِ ممکن، جلو نیزتریبه هوسانگ اکنون

 .کردندیم یدلبر چشمانش

 شده و در جلدش فرو طانیش بسرخ،یآن س ییگو

 عقلِ خود را بهدست گریبارِ د خواستیاما او نم رفت،

 بدهد و اصال با کدام نسبت به ضشیضدونق احساساتِ
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 یجعفر

 !داد؟یم یشرویپ نهمهیا یاجازه خودش

 .خوردیچشم بست و حالش از خودش بهم م فورا

 ینگاهِ بد خواستِیسوءاستفاده کند، نم خواستینم

 هرچه ییمعصوم داشته باشد، اما گو یکوچولو نیا به

 .شدیگرفتارش م شتریب کرد،یاز او فرار م شتریب

 و تارِ خودش بود، رهیت یِایکه هنوز هم در دن دخترک

 مرد یکالفه یباال گرفت و چشم به چهره نگاه

 .دوخت

 آکو بود. او

 توانستیآکو بود و دخترک که نم شیمردِ روبهرو نیا

 فرار کند. تیواقع نیا از

 واریهرچقدر خود را به در و د د،یترسیم هرچقدر

 مرد بود. نیاما گرفتارِ ا د،یکوبیم
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 یجعفر

 یو مهربان که وقت یدوچشمِ قهوها نیا گرفتارِ

 .گرفتیدامن همه را م ش،یاه هاشع شد،یم یعصبان

 کرد، اما شیداد، که آکو رها یرا تکان شیدستها

 ستادهیا اشیبه تنِ کوچک و بغل دهیهم چسب هنوز

 .بود

 کشیکه دست دورِ کمر بار آمد،یداشت درم دلش

 فنچ را به تنش سنجاق کند. نیکند و ا حلقه

 شیکه روبهرو ینیچه مرگش شده! ا دانستینم

 شیبود که آکو چندروز پ یبود، همان دخترک ستادهیا

 او گفته بود که مثل خواهرش است و اکنون داشت به

 .شدیظرافتش م یوانهید

 بعدش یهایمحلیو ب یعنتل یاز آن بوسه زیهمهچ

 هوس بود، ها؟ دیشد و شا شروع
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 یجعفر

 !خوردینم نیاز ا ریغ یزیروزه، چ کیاحساسِ  نیا به

 یِ موها یِکه بو د،یکش یقیفشرد و نفس عم چشم

 بدتر شامهاش را نوازش داد. دخترک،

 از مهلکه دیبه تنِ کرختش داد و با یتکان هیسا

 گرفتار شود و او اکنون به خواستی. نمختیگریم

 اعتماد نداشت. چکسیه

 یبدونِ آنکه دهان باز کند، دستش را به بدنه آکو

 زد و سد راهش شد. نیماش

 برود. گذاشتینم

 برود. گذاشتینم دش،یبخشینم تا

 !شدیزورگو م کباری بگذار

 مگر؟ شدیم چه

 باتوام؟ هیسا -
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 یجعفر

 شد؟ینم اشیمرد حال نیچشم فشرد و چرا ا دخترک

 که ستین یطیدختر اکنون در شرا نیا دیفهمینم چرا

 به دو کند! کهیاو  با

 به یدختر کوچولو، خوب گوش کن. کار نیبب -

 از من یو امشب ندارم، اما قبلش نگاهِ بد شبید

 باورکن من ؟یکردم که وحشت کن یکار ؟یدید

 بترسونمت. من قبلترم بهت ایآزارت بدم  خواستمینم

 که از شرِ او دمیانجام م ادیاز دستم برب یهرکار گفتم،

 کنه، تتیاذ یکیچیه ذارمی. نمی*ث خالص شید

 ؟یفهمیم

 یآخرش، نگاهش پُر از مهربان یهمزمان با جمله و

 .شد

 .اوردیتاب ن دخترک
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 یجعفر

 و بغض اوردیرا تاب ن اشیاحساس یِاه هو نگا اه هجمل

 فشار آورد. شیگلو به

 فرار کند، آنقدر فرار کند که چشمش توانستیم کاش

 ...فتدین یانسان چیه به

 بدعادت خواستیمحبتها عادت نداشت و نم نیا به

 !شود

 هم نداشت. یریو تقص دیترسیاعتماد م از

 !ند؟یبب نباریبود که ا دهید یریخ شیاز اعتمادها یکِ

 لب زد: ناخودآگاه

 !اومدمیسفر نم نیبه ا چوقتیکاش ه -

 زاریآنقدر از آن بوسه ب یعنیآکو درهم شد و  یاخمها

 بود؟

 موضوع ییدواند و گو شهیدر وجودش ر یبد احساسِ
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 یجعفر

 ترس نبود! فقط

 ها؟ آمد،یدخترک از او خوشش نم دیشا

 کج شد یبه پوزخند شیخودش نبود که لبها دست

 سرد گفت: و

 !یدیدیجان رو نم وشیدار یاومدیاگه نم یول -

 که یش یمیاونقدر باهاش صم یوقت کرد یکِ یراست

 هوم؟ ؟یگوشت پچ پچ کنه و تو براش بخند در

 نگاه باال برد و به چشمانِ سرد و پوزخند مرد هیسا

 کرد. نگاه

 ها؟ کرد،یحسادت م نکند

 ادامه داد: رحمیب آکو

 که من یی! تا اونجامتیما درست نشناخت دمیشا ای -

 شیت شیت یاون پسره اطیتو ح باریفقط  دم،ید
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 یجعفر

 ....یشی! چه زود با همه جور میدیرو د یمامان

 به چیآکو بود، که ه یحرفها جِیآنقدر گ هیسا

 .کردیتوجه نم شیاه هیکنا

 یرتیغ ییو گو یکه با سرد یو تنها به جمالت تنها

 .کردیشده بود، فکر م انیب پنهان،

 ...یو لعنت دیدلش لرز ته

 .شدیم یرتیآکو داشت غ ،یلعنت

 .دیکش آمد و دلش لرز شیلبها ناخودآگاه

 برد. ادیرا از  زیهمهچ ییگو

 و نیماش نیشدنش ب یزندان یبوسهاش، حت ترسش،

 تنومند آکو... بدنِ

 نفسش را پوف کرد د،یدخترک را د زیکه لبخندِ ر آکو

 د؟یخندیچرا م و
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 یجعفر

 و مسخرهاش دیخندیمرد م یجلز ولزها هی نکند

 کرد؟یم

 داد و انگشت اشارهاش را یدخترک را تکان دست

 صورتش تکان داد: یجلو یدیتهد

 بهخاطرِ  شمیم یدخترجون، من اگه عصب نیبب -

 یدرست حساب نیدوره زمونه همچ نیا یآدما خودته،

 قشنگترشون یِ. نگاه به ظاهر قشنگ و حرفاستنین

 تمدنیب یِوونهایهمون ح فته،یپاش که ب نکن،

 سالِ قبلن! ونهایلیم

 تکان داد و دست خودش نبود که زیسرش را ر هیسا

 گلگون شد. شیاه هگون

 هزاران بار، نگاه هیشده بود و مغزش در ثان وانهید پاک

 به شیمرد را برا یچهره یو حسادت پنهان شده سرد
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 یجعفر

 .گذاشتیم شینما

 یانارها نیبا ا دادیو خدا صبرش م دیکش یپوف آکو

 براق و براقتر یچشمش، ه یکه جلو یسرخ

 .شدندیم

 عقب رفت و ابرو باال داد. یکم

 یو دفعه دادیبود که هشدار م یبار نیآخر نیا دیشا

 خبرها نبود: نیاز ا گرید

 یسابحرو درست  یمن هشدارمو دادم، تا کس -

 نشو. حواستو بده به کارات کیبهش نزد ینشناخت

 !یازت ساختم بمون نجایکه ا ی. بذار همونهیسا

 و عقب عقب دیکوب قهاشیهمزمان دستش را به شق و

 را برگرداند و دور شد. شیلحظه رو کیو در  رفت

 یخواب ییکه گو یمرد یِخال یماند و جا دخترک
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 یجعفر

 نبوده. شیب

 رفت... صدایآمد و ب صدایب

 آن جمع را انِیحس و حال رفتن به م گرید دخترک

 .نداشت

 دل شیبایز یاه هکه ستار یآسمان ریرا در ز نفسش

 .دیداد و داخل چادر خز رونیب دند،یربائیم

 شیرو یِمرد را جلو یهزاران بار، چهره خواستیم

 قیتزر شیرا در رگها یکند و تاصبح، خوش تجسم

 ...کند

 گریرفت که هزار بار به خود قول داده که د ادشی پاک

 قولش را کباریآن مرد فکر نکند و هزار و  به

 ...شکست

 فرو رفت... شیبایز یِاهایفشرد و در رو چشم
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 یجعفر

 را دوست داشت. الشیخ یایدن نیا

 و بندها، شهیبه کل توجهیب توانستیآنجا م حداقل

 داشته باشد... خواستیرا که م هرچه

 :دیطرد هیسا

 روِز سفرِ کوتاه اما پر حادثشان در دل نیآخر امروز

 بود. ریکو

 و گرچه گشتندیباهم به تهران بازم یصبح، همگ فردا

 شیکرده بود پ ینیشبیسفر، آنطور که دخترک پ نیا

 اما بد هم نبود؛ البته اگر حماقتِ سارا را فاکتور نرفت،

 ...گرفتیم

 یطنتهایش انِیچرا، ناهارِ دورهمشان، در م دروغ

 بود. دهیچسب بیسمانه، عج یِهایو متلکپران دوقلوها

 و آکو، که چندان هم بزرگ یدر اتاقِ اِب شانیهمگ
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 یجعفر

 جمع شده و ناهار خورده بودند. نبود،

 یِ به همراهِ بشقابها ،یرانیا یِگرد، غذاها یهاینیس

 کرده بود و امان از یفضا را سنت یحساب ،یروح

 یبیعج یکه هارمون ها،یسبز انیم یِاه هترپچ یِقرمز

 تم اتاق داشت. با

 را به انیاز دوقلوها، بعد از ناهار، بساط قل یکیو  مسلم

 برق زد. هیانداختند که چشمان سا راه

 بار نیو تا بهحال چند آمدیخوشش م انیاز قل بیعج

 کرده بود. آنهم به همراهِ سارا و دوستانش... امتحانش

 که همراه داشتند را به راه یانیچهار قل پسرها

 را وسط گذاشتند. یو همگ انداختند

 دخترها، سرزنده و قبراقتر بود، خود هیکه از بق سمانه

 نشست. هیو کنار سا دیجلو کش را
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 یجعفر

 بازشده لب زد: شیو با ن دیکوب شیآرنج به پهلو با

 رو بده. لنگیاون ش -

 یِکه ن نندیبب هیکه بق یخجالت و طور یباکم هیسا

 سمانهاست، آن را برداشت و به دستِ  یبرا انیقل

 داد. دخترک

 انگشت ،یبا حرکت بامزه و التمنشانها سمانه

 و دیتشکر کوب یبه معنا هیدست سا یرا رو اشارهاش

 را گرفت. ین

 ان،یدختر و پسرها هم مشغول شدند و در آن م هیبق

 مشغولِ اندازد،یب انهایبه قل یبدونِ آنکه نگاه آکو

 شد. روانیبا س بگوبخند

 از یکیرا از دستِ  انیقل وش،یدار ه،یتصورِ سا برخالفِ

 گرفت و ماهرانه پوک زد. پسرها
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 یجعفر

 لسوفیپسرِ ف نیرا زوم کرد و ا دهاشیورقلمب چشمانِ

 کارها بلد بود؟ نیاز ا هم

 کش شیلبها د،یرا د هیکه نگاهِ متعجبِ سا وشیدار

 فاصله انداخته بود، اما نشانیو با آنکه سمانه ب آمد

 متوجه شود، لب زد: یگریآنکه کسِ د بدونِ

 یکنیها، اونقدرام که فکرمباورکن ما کتابخون -

 .میستین حوصلهسربر

 که نگاه آکو د،یخند یو نخود زیناخودآگاه ر هیسا

 و هیسا یِو به لبخند نمک دیچرخ زیت یعقاب همچون

 .دیرس وشیدار یپرخنده یچهره

 آن یِنگاهش رو یخودش نبود که لحظها دست

 ماند و رهیکوچک خ دِیسف یِسرخ و دندانها یلبها

 وشیبه دار یدست خودش نبود که اخم کوچک بازهم
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 یجعفر

 که ییآندو یکرد تا حرفها زیگوش ت نباریو ا کرد

 خوب باهم اُخت شده بودند را بشنود... ییگو

 دانستیدوخت و فقط خود م روانینگاه به س دوباره

 .دهیرا نفهم شیکلمه از حرفها کی یحت که

 و صحبتش را خاتمه داد. دیکش یپوف

 اه هخند یِپر از دود شده بود و هرلحظه، صدا اتاق

 .رفتیم باالتر

 سربهسرِ یسر رفته بود و دوست داشت کم حوصلهاش

 شیلحظه که تماشا کیفنچ کوچولو بگذارد. در  آن

 که دستِ سمانه بود ین یِنگاهِ حسرتبارش بر رو کرد،

 را شکار کرد! زدیپوک م و

 خوشش انیکش آمد و دخترک از قل شیلبها

 آمد؟یم
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 یجعفر

 را باال داد و شیکرده باشد، ابرو یکشفِ بزرگ ییگو

 شد؟یچه م کردیم تشیاذ یکم اگر

 و از کنارش بلند دیکوب روانیران س یرا رو دستش

 .شد

 یِ جز تلفن همراهش نداشت، پس آن را از رو یبهانها

 و ستیکه انگار حواسش ن یبرداشت و طور یپاتخت

 نشست. هیسا گرِیطرفِ د ست،یزیخواندن چ مشغولِ

 خود را جمعوجور کرد و گرچه یباتعجب کم دخترک

 بود، اما او یعاد گریکدیدخترو پسرها کنارِ  نشستن

 !کردیعادت نم هرگز

 را خورد و سرش را باال آورد. اشیطانیلبخندِ ش آکو

 کند، مشغول یهمچنان، بدونِ آنکه به مرد توجه هیسا

 بود. هیدادن به بق گوش
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 یجعفر

 را از دستِ انهایاز قل یکی یدست دراز کرد و ن مرد

 خود گذاشت. یلبها یو رو دیکش مسلم

 چشم گرد کرد و گفت: مسلم،

 ضرر یگفتی! میحاج یدیکشینم ونیتو که قل -

 ی... پس چشهیو بل م شهیال م کسپکامیس داره،

 شد؟

 که از دهانش یدود انِیرفت و در م یچشم غرها آکو

 لب زد: شد،یم خارج

 هوسش، هوش از سرم برد. -

 کشاند، که ضربان قلب هینگاهش را به سا زیر و

 گفتیچه م اشینگاهِ پرمعن نیتند شد و ا دخترک

 وسط؟ نیا

 بود و... هیمنظورش به سا نکند
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 یجعفر

 .کشتیاحساسِ متناقض، او را م نهمهیا یروز

 شیاز رو هیپوک زد و کمکم نگاهِ بق گریچندبار د آکو

 شدند. شانیشد و همه مشغولِ بگوبخندها برداشته

 سمانه یبامزه یمشغولِ گوش دادن به خاطره هیسا

 یزیچ لحظه، با احساس کیکه در  دیخندیو م بود

 فرو رفت، تند سرش را برگرداند که با شیدر پهلو که

 مواجه شد. انیقل ین

 قیعم طان،یرا باال برد و دو چشم دلربا و ش نگاهش

 .کردندیم نگاهش

 را به سمتش گرفت یسرش را کج کرد که آکو ن جیگ

 صورتش پچ پچ کرد: یجلو و

 !یبا چشات قورتش داد ر،یبگ ایب -

 یو حال که سع دیدوباره نگاهش را باال کش دخترک
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 یجعفر

 دنبالش یکند، چرا ه یمرد دور نیاز ا کردیم

 آمد؟یم

 هم فشرد و سپس گفت: یرو لب

 .کشمینه ممنونم، نم -

 دخترک نیرا باال داد و از آن شب، ا شیابرو یتا آکو

 و احتماال نظرش دهیترس دانستیشده بود. م بیعج

 نظرش مهم گفتیکرده، اگر م رییمرد تغ نیبه ا راجع

 از یکس خواستیدروغ گفته بود، اما دلش نم ست،ین

 دلخور باشد و.... دستش

 به فنچ کوچولو تیجد یداد و با کم رونیرا ب نفسش

 کرد: نگاه

 شده؟ تا االن فیو پ چون دست ما خورده بهش، اَخ -

 !یکردیخوب براش ذوق م که
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 یجعفر

 جا خورده به آکو نگاه کرد. دخترک

 شده بود؟ بیعج نهمهیاز آن شب ا چرا

 اما کرد،یبه دخترک توجه م یاز آن هم گهگاه قبل

 زیحال همهچ ییتوجهش فرق داشت، گو جنسِ

 شده بود. دگرگون

 باشد که یبهخاطرِ بوسها نهایا یهمه کردینم باور

 هم فوقالعاده نبود. چندان

 میتسل شهیکه مانندِ هم یو چشمان تیمظلوم یکم با

 خود را یرا گرفت که آکو لبخند زد و کم یبود، ن شده

 .ردیرا بگ گرید یِمردها دِید یِتا جلو د،یکش جلوتر

 نیمقابلِ ا دیآب دهان قورت داد و حال با هیسا

 زد؟یپوک م کیبار ین نیبه ا دهیدر چشمانِ

 گذاشت و آکو تماما چشم شده و شیلبها یرا رو ین
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 یجعفر

 .کردیاو نگاه م به

 رونیب شیلبها نیکه ب یپوکش را زد و دود نیاول

 کرد. رهینگاهِ مرد را خ آمد،

 سرخ، که نگاهش را به یافتاده یلبها نیبه ا لعنت

 .کشاندیخود م دنبال

 یداشت چه غلط قایبه خود آمد و دق یلحظها

 کرد؟یم

 چشم به دهان دخترک دوخته شعور،یب یسانِ آدم به

 شمرد؟یرا م شینفسها و

 شد و با یاحساسِ گزافهاش، حرص نیدستِ خود و ا از

 نگاه گرفت. اخم

 افسارش را دست دلش بدهد و خواستینم گرید اصال

 کرد؟یدختر توجه م نیبه ا دیبا چرا
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 یجعفر

 از آن شتریب دیرخ داده بود و او نبا یاشتباه

 .دادیم گسترشش

 ....گرید یبود و اگر کس دهیلبها را چش نیا طعم

 چیه گذاشتیو نم دیهم سائ یفکر دندان رو نیا از

 شود. کشینزد یگرید مردِ

 هم که یگریو هرمرد د شدینم کشیخودش نزد اصال

 ...کردینابود م چرخاند،یرا به سمتِ او م نگاهش

 .دیرس وشیرا گرداند و به دار نگاهش

 .داشتیرا از سر راه برم همهشان

 ابله را... وشیآن دار مخصوصا

 نگاهِ آکو را گرفته بود، متعجب یِاه هکه اشاع وشیدار

 نگاهش را د،یبگو یزیکرد و مرد بدونِ آنکه چ نگاهش

 کرد. تریوحش
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 یجعفر

 یآکو مشکل دیرا کج کرد و شا شیلبها وشیدار

 ها؟ داشت،

 و خشن شده بود. نهتوزانهیک شینگاها

 بود دهیند نگونهیداشت، هرگز او را ا ادیکه به  یزمان تا

 د، اما دوست که بودند...نبودن قیهرچند که آنها رف و

 شیمرد از رو یو ناخوانا نیکه نگاهِ سنگ دخترک

 چیو ه دیرا کش انشیشده بود، راحت قل برداشته

 نبود... وشیبه نگاهِ خصمانه آکو به دار حواسش

 داغ، یلحظه نفس کیخود بود، که در  یحال و هوا در

 شد و جانش را سست کرد: دهیگوشش دم کنارش

 نداده که؟ امیبهت پ گهیاون ج*کش د -

 و چشمانش گرد دیلب گز هیبود و سا یدیتهد لحنش

 .شد
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 یجعفر

 .دیشنیمرد م نیاز ا ،یحرف نیبود که چن یبار نیاول

 لب زد: زیآنکه سرش را برگرداند ر بدون

 نه! -

 مرد یسرش را برگرداند و گونهاش به لبها دیترسیم

 شد؟یم کشینزد نهمهیشود. چرا ا دهیکش

 که ینیداغ و نگاهِ سنگ ینفسها نیحرارت تند، ا نیا

 کرد؟یم ریزوم شده بود را به چه تعب شیلبها یرو

 نیا انیدهان قورت داد و تنش منقبض شد. در م آب

 مرد با او چه کرده نیسروصدا، ا نهمهیشلوغ و ا جمع

 بود؟

 ...شینفسها یِبا چند کلمه و داغ تنها

 چشم به مرد نگاه کرد. یخود جرات داد و از گوشه به

 یعیاز حدِ طب تریطوالن اش،یفراخ و عضالن ینهیس
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 یجعفر

 بهخاطرِ  نهایا یهمه یعنیو  شدیم نیو پائ باال

 به دخترک بود؟ یکینزد

 کرد و پچ زد: کتریدوباره سرش را نزد آکو،

 کرد، بهم بگو! تتیاگه اذ -

 مرد نیدخترک و خدا به ا نیا دادیم یخوب یبو چه

 .کردیم رحم

 یفر یِسرخ و موها یلبها نیا ،یانار یاه هگون نیا

 بود، نگاهش ختهیصورتش ر یدست و دل بازانه رو که

 توانستیکه نم ییو لعنت به او کردیم رهیخ را

 را کنترل کند. نگاهش

 نهمهیجمع شلوغ، ا نیا نیلحظه و ب نیکه در ا ییاو

 و خرابش کرده بود. رانیو

 رد رژت رو چونهت مونده! -
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 یجعفر

 خود یرو یو بدون آنکه کنترل ختیدخترک ر دل

 باشد، فورا نگاهش را به مرد دوخت. آکو با داشته

 شده بودند، نگاه نیبزرگ، مز یطنتیکه باش ییلبها

 ،یبه تخت اِب ه،یثان نیدخترک گرفت و عمدا، چند از

 بود نگاه دهیآن بوس یدوشب قبل دخترک را رو که

 .ختیو دل دخترک از نگاهش ر کرد

 یینگاه کرده بود، که گو روحیبه آن تختِ ب یطور

 مرد نیو ا ندیبیرا از نو م دنشانیبوس یصحنه زنده،

 نداشت... ایح یذرها

 دختر، نیو ا کردیکه کرده بود افتخار م یکار به

 ...دیدیاو نم یِدر چشمها یمانیپش یذرها

 از مرورش ییبود، اما حال، گو مانیآنشب پش گرچه

 نامحسوس به آن لحظه که نینچنیکه ا بردیم لذت
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 یجعفر

 بود، اشاره دهیرا بلع شیبزرگ، لبها یلبها نیا

 !کردیم

********* 

 را شی. از استرس ناخونهاآمدیداشت درم جانش

 حالت ممکن نیو قلبش... قلبش به تندتر دیجویم

 .زدیم

 نیشتریبا ب یرا در انداخت و کِ دیکل یکِ دینفهم

 وارد شد. سرعت

 خون یِاه هکه به آن تنِ آش و الش و قطر چشمش

 سست شیافتاد، جان از تنش رفت و پاها نیزم یرو

 .شده

 دخترک را هول داد و خود وارد شد. نفسیب سارا

 رفت شیرمق از پاها خته،یاوضاعِ بهم ر دنِیهم با د او
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 یجعفر

 .دیزانوانش لرز و

 فقط ظواهر نباریا ییو گو یتکرار ییویسنار بازهم

 داشت، باطن که همان بود... فرق

 .کردیم یکار دیرها شد و با هیاز دستِ سا کوله

 دست گذاشت. یدست رو شدینم

 تا بارششان نمانده یزیکه چ یبا چشمان ،ینفسیب با

 شد و کنار زن نشست. کیفورا نزد بود،

 بازکردنِ چشمانش ییِتوانا ایشده  هوشیب دانستینم

 ندارد. را

 .دیگونهاش کوب یدراز کرد و رو دست

 .دادینشان نم یواکنش چیکه ه دیفهمینم ییگو زن

 رو به خواهرش داد زد: هیسا

 .اریآب ب وانیل هی -
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 یجعفر

 و دیکوبیزن م یگونه یسارا برگردد مدام رو تا

 .کردینم افتیدر یاما بازهم واکنش زد،یم شیصدا

 یاز آب رو یکه کم یلرزان و طور یبا دستان سارا

 را به دست خواهرش داد. وانیل خت،یر نیزم

 آمد؟یسرس م ییآب دهان قورت داد و اگر بال هیسا

 پدرش کجا بود؟ اصال

 که تماس گرفته بودند، او بود که تلفن را یوقت

 کرد، قیاسترس به جانشان تزر نهمهیو ا برداشت

 خودش کجا بود؟ پس

 افتیدر یو بازهم واکنش دیصورت زن پاش یرا رو آب

 .نکرد

 و گرچه از زنده بودنش مطمئن بود، زدیزن م نبضِ

 .دیترسیم اما
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 یجعفر

 چه؟ آمد،یسرش م ییبال اگر

 :دیرو به سارا غر دوباره

 زنگ بزن اورژانس. -

 سارا با اورژاتس تماس گرفت، دوباره و دوباره، تمامِ تا

 یزن را چک کرد و چشمان کبود و گونه یاتیح عالئم

 گرفت. دهیرا ناد کبودترش

 قاتلش یبرا یکس شدیشره کرد و مگر م شیاشکها

 بسوزاند؟! دل

 بود شده¹دچار سندروم استکهلم ، کردیم گمان

 نبود. یزن، عاد نیا یبرا ینگران نهمهیا مگرنه

 صورتش خشک یکه از دماغش آمده بود، رو یخون

 جاها پُر از خون بود. یو کل تنش کبود و بعض شده

 سالم مانده باشند و شیاستخوانها کردینم گمان
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 یجعفر

 کند. دایرا گرداند تا پدرش را پ سرش

 دارد و... یاکنون چه حال دانستیم خدا

 ...کردیزن را رها م نیا کاش

 نیاما در ا شدند،یطالق م یاه هکاش بچ اصال

 نهمهیبه خانواده نداشت، ا یشباهت چیکه ه خانواده،

 .دندیدینم بیآس

 هیبا اورژانس تماس گرفت و تا آنها برسند، سا سارا

 نظر گذراند. ریخانه را از ز تیوضع گرید بار

 ینیتزئ لیشکسته بود، کل وسا یزِجلومبلیم یشهیش

 آنها شکسته بودند. شتریبود و ب نیکف زم یرو

 هم چپه شده بود و اشیگرامافونِ دوست داشتن یحت

 از پدرش نبود. یرد چجا،یه

 بردند،یم مارستانیزن را به ب نینکه اقبل از آ دیبا
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 یجعفر

 .کردیم دایرا پ پدرشان

 باشد، فورا به سمتِ دهیبه ذهنش رس یزیچ ییگو

 مشترک پدرش و ترانه رفت و بدون آنکه در بزند، اتاقِ

 را باز کرد. آن

________________________ 

 که در آن یروان ستیا دهیاستکهلم: پد سندروم¹

 به یو وفادار یهمدرد ،یحس همدل گروگان

 حس نیا یو در مواقع کندیم دایپ ریگروگانگ

 که جان، مال و یاست، که از کس ییتا جا یوفادار

 و عالقه اریکرده است، دفاع و با اخت دیرا تهد شیآزاد

 را یعارضه روان نی. علت اکندیم مشیرا تسل خودش

 دانسته اند. یدفاع زمیمکان ینوع عموماً

☆☆☆☆☆☆ 

 ��شده؟ یچ بنظرتون
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 یجعفر

 بود ییاه هپرتر نیزتریاز غم انگ یکی د،یکه د یریتصو

 بود. دهیدر عمرش د که

 هیتختشان تک نییبه پا اش،یپدر دوستداشتن پدرش؛

 را از دست اشییکه همه دارا یو همچون کس داده

 .کردینگاه م شیبه روبهرو داده،

 ! تلفن، کنار دستش افتاده ودیدیرا نم هیسا ییگو

 .کردیرا احساس نم زیچچیه

 که دادی. حق مکترشدینزد یو عصب نیغمگ هیسا

 که از درون فرو دادیباشد، حق م نیغمگ نهمهیا

 نقطه فاصله کیتنها  ت،یو جنا انتیباشد. خ ختهیر

 ارتباطشان، از همان نقطه هم کمتر دیو شا داشتند

 .بود

 پدرش نشست و صورتِ سردش را در هر دو کنارِ
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 یجعفر

 گرفت، اما اردالن بدون آنکه به دخترکش نگاه دستش

 خودش بود. یایغرق در دن کند

 چشمش یِکه مدام جلو یشده بود در صحنها غرق

 .سوزاندیم شتریو ب شتریرا ب شیایو دن شدیم تکرار

 که دیفهمیبرد، حال م یم یبه اشتباه خودش پ حال

 حال کرد،یاشتباه را بارها و بارها تکرار م کی دینبا

 که از ترانه یواشکیکه  ییآخر آن تلفن ها دیفهم یم

 شد... یبود، به کجاها که ختم نم دهید

 اما خود را به دانست،یقبلتر م یلیاز خ هرچند

 گریامروز که د داد،یزده بود و امروز تاوانش را م ینادان

 باختن نداشت... یبرا یزیچ

 زد: شیناالن و آرام صدا هیسا

 بابا؟ -
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 یجعفر

 !دیشنینم یحت دیجوابش را نداد، شا مرد

 یجان گریغرق بود در گذشته و حال که د آنقدر

 نمانده بود. شیبرا

 تلخ بود! نقدریهم کطرفهی یعشقها یهمه آخرِ

 که ترانه دوستش ندارد، اما دانستیم دانست،یم

 !خواستیزده و او را م یخود را به کور ابلهانه

 خود تکرار کرد: با

 "تلخه! نقدریهم شهیهم کطرفه،ی یعشقها انیپا "

 به سمت دست پدرش رفت. هیسا گرِید دستِ

 یکم دیبا دیشا داد،یم یدلگرم یکم دیبا دیشا

 خورد؟یمرد م نیبه چه درد ا نهایاما ا کرد،یم درکش

 از دست دادن نداشت؟! یبرا یزیچ گریکه د یمرد

 نداشت، نه احترام، نه چیبود که ه یاو کس حال
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 یجعفر

 غرور و یذرها یو نه حت یدرست و حساب خانواده

 !شرف

 نداشت، خودش بود و خودش! زیچچیه

 را هم دارد. شیمطمئن نبود که دخترکها یحت

 که پس از سالها نبرد باختش را یکس همچون

 نگاه کرد. هیبه سا رفته،یپذ

 و دوباره تکرار کرد: دیاز چشمان دختر چک اشک

 بابا؟ -

 نداشت تا دختر یتوان ینگفت. حت چیمرد بازهم ه و

 بدهد. یرا دلدار کوچکش

 ،یجهنم یزندگ نیا یاه هاشاع دانستیکه م یدختر

 او را هم سوزانده. تنِ

 بلند شد. شیگره کرد و از جا نیبه زم دست
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 یجعفر

 خون شده بود را از یکه پر از لکها یدیسف شرتیت

 و چهره کلیبه ه ،یقد نهیکَند و نگاهش از آ تنش

 افتاد. خود

 اشیرتیغیچقدر از ب آمد،یاز خودش بدش م چقدر

 شده بود. فیچقدر خوار و خف آمد،یم بدش

 از کمد درآورد. همزمان که آن یراهنیگرفت و پ نگاه

 به دخترکش انداخت. کنار ینگاه مین زد،یبه تن م را

 .کردیم هیزانو زده و هنوز هم گر تخت

 که در ینه بهخاطرِ ظلم د،یبخشیخود را نم چوقتیه

 که در حق یخود کرده بود و نه به خاطر ظلم حق

 کرده بود... شیدخترها

 او هم مقصر بود. وها،یسنار نیا یهمه در

 او بود. یخودخواه ریتقص نهایا همه
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 یجعفر

 را آرام شیرا از داخل کمد برداشت و لباسها ساکش

 در گنجاند. آرام

 پا افتاده بود. از

 دانست کجا، مهم هم نبود، یبرود، نم خواستیم

 بازهم مهم کردیم رشیدستگ سیاگر االن پل یتح

 .نبود

 که یخانها نیدر ا خواستیبرود، نم خواستیم تنها

 یبماند. خانها کرد،یتعفن آن داشت خفهاش م یِبو

 به ش،یوارهایو در د دادیم انتیخ یبدجور بو که

 احساساتش رفته بود. جنگ

 عمقِ توانستینم یرا برداشت و کس ساکش

 یِ اه هشان یِدگیرا بفهمد. خم شیاه هشان یِدگیخم

 از پا درش آورده بود... انتیکه بار خ یمرد
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 یجعفر

 "بابا"به  توجهیشانه زد و ب یاندکش را رو لیوسا

 گرفت. شیراه خود را در پ ه،یسا یِگفتنها

 به دانستیو نم دیبه دنبال پدرش دو انیگر دخترک

 تن درهم ایکند، به حال خرابِ پدرش،  یدگیرس کدام

 مادرش؟! دهینورد

 نگاهش را به دخترِ کوچکش دوخت و نیآخر مرد،

 .شیاه ه. از هر دو فرشتگذشتیاز او هم م دیبا

 با خواستینم گریاو نبود، د یجا گرید نجایا

 دو گُلش را هم بر باد نیا یغلطش، زندگ یمهایتصم

 ...بدهد

 و پُر از خون بود. کاش انیهم گر هیسا چشمان

 که یاحساسات نیآخر کردند،یحاللش م دخترانش

 و به هر دو دخترش نگاه ختیرا در چشمانش ر داشت
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 یجعفر

 .کرد

 شهیکم بگذارد، هم شانیبرا چگاهیه خواستینم

 از شتریب شهیو هم خواستیم شانیرا برا نهایبهتر

 دوستشان داشت! خود

 اما انه،یرا کش داد  شیلبخند، لبها دانستینم

 نگاهش غم داشت. نیآخر

 دوباره آنها را یکِ دانستیکه نم یزانیعز یهمه

 ساک را یبه دست خدا سپرد و دسته ند،یبیم

 شانهاش فشرد. یرو محکمتر

 رو به دختر بزرگترش گفت: تنها

 ون، مواظبرو کارتت زمیریریهر ماه براتون پول م -

 !دیباش خودتون

 و از در خارج شد. گفت
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 یجعفر

 دو دخترش توجه نکرد و یبه زانو زدنها چیه

 انتِیخ دانستیم دهاند،یرا فهم زیهمه چ دانستیم

 ماندند، کاش یم یکاش قو دهاند،یرا فهم مادرشان

 ...شدندینم فیمانند پدرشان، ضع چگاهیه

 .کردیرا تمام م زیو همه چ گذاشتیقدم م دیبا

 ایچند روز  یبرا دیشا رفت،یداد و م رونیرا ب نفسش

 چند سال... یهم برا دیشا

***** 

 به رهینشسته بود و خ یفلز یهایصندل یرو هیسا

 کرده بودند، نگاه یکه مادرش را در آن بستر یاتاق

 .کردیم

 مو شیدستش شکسته و استخوان پا کیبودند  گفته

 وضع سر صورتش هم که معلوم بود. سرش از برداشته،
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 یجعفر

 بود. یشکسته و صورتش پُر از کبود هیناح دو

 ردِ دست پدرش است، نهایهمه ا دانستیم

 گرفته و انتیپدرش مچ او را در حال خ دانستیم

 و ایدن یِهایباز نیسِر شده بود، به ا گرید دخترک

 عادت داشت... "ترانه"

 یصندل یرو دهیرا به سارا دوخت که رنگ پر نگاهش

 سوخت. شیشده بود. دلش برا جمع

 داد و از ساختمان خارج شد و چند رونیرا ب نفسش

 را یکه کنار خواهرش نشست، ن یوقت د،یخر وهیآبم

 قرار داد و به سمت سارا گرفت: وهیآبم در

 .یکنیم االن غش ،یبخور، رنگ به چهره ندار -

 ساعات یِاه هیکه هنوز هم بر اثر گر ییبا لبها سارا

 را از وهیرا به دهان برد و آبم ین د،یلرزیم قبلش
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 یجعفر

 خواهرش گرفت. دست

 نیو سرش را ماب دیکش شیدست در موها هیسا

 با دانستیچکار کند، نم دانستیگرفت. نم دستانش

 !ردیتماس بگ ،یکس چه

 در شانیلهایفام شتریمادرش، ب یِجز عمو به

 در خارج از زیآنها ن یچند تا یبودند و حت شهرستان

 سکونت داشتند. کشور

 به هیهم که داشتند، قهر بودند و سا ییهمان عمو با

 کارها و نیداشت که قهرشان بر سرِ هم ادی

 ترانه بوده! یِهاییواه هسرب

 تلفنش را گرفت،یچقدر با پدرش هم تماس م هر

 و دخترک باز هم به او حق داد! دادینم جواب

 کس چیداد که اکنون آشفته باشد، که به ه حق
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 یجعفر

 یدو دختر چه گناه نیفکر نکند، اما ا یگرید

 داشتند؟

 فیکث یهایباز یقربان شهیدو دختر که هم نیا

 شده بودند... روزگار

 گذشت و دکتر گفته بود که به خانه بازگردند یساعت

 ندارد. یدهایفا چیه نجایحضورشان ا و

___ 

 نیتونینم گهید نیلفت بد ه،یکانال خصوص زانمیعز

 ��هنوز مونده یاصل یو بعالوه، ماجرا نیبرگرد

 با خواستیبه خانه برگردد و انگار که م توانستینم

 .ردیکنترلِ اوضاع را در دست بگ ماندنش،

 از دهتریرا دوباره به سارا برگرداند. رنگ پر نگاهش

 ندارد. یقبل بود و معلوم بود حالِ خوش یساعات

 یتا حدود اش،یو ناتوان یحالیب نیهمه ا دانستیم
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 یجعفر

 ...گرددیچند شب قبل هم برم یماجرا

 یفکرش را عمل نیآخر دینداشت. با یگرید یچاره

 را به ی. بدون آنکه از سارا بخواهد که شماره اِبکردیم

 به آکو یامکیدر آورد و پ بشیبدهد، تلفنش را از ج او

 :داد

 ش،خود شِیسارا رو ببره پ ادیبگو ب یلطفا به اِب -

 آدرسشو م،یمارستانی. ما تو بستیاصال خوب ن حالش

 .فرستمیم برات

 مرد فرستاد. یدوم برا امکیآدرس را در پ و

 هم نگذشته بود که تلفن شروع به قهیدق کی هنوز

 افتاد و اکنون شیآکو رو یخوردن کرد، شماره زنگ

 جواب دادن نداشت! حال

 کرد و تلفن را جکتیمهم باشد، ر شیآن که برا بدون
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 یجعفر

 سُراند. بشیداخل ج دوباره

 ده؟ید ویچ قایبابا دق -

 خواهر رمقِیسرش را برگرداند و به چشمان ب هیسا

 اکنون کتمان دانستینگاه کرد. م کوچکترش

 انیع زیهمه چ کند،یرا عوض نم زیچچیه قتیحق

 نداشت: ییمعنا یو پنهانکار بود

 استش....ر م،یخونها کیمن زنگ زدم که بگم نزد -

 ...یبازم ترانه رو با وضع بد خواستمینم راستش

 کرده.... ز... زود جمعش یاگه کار خواستمی. ممینیبب

 ...کنه

 پوزخند زد و دخترک ادامه داد: سارا

 رو یگوش چکسیده بار زنگ زدم و ه کینزد -

 آخرش بار چندم بود که بابا دونمینم برنداشت،
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 یجعفر

 فرستادمش ن،یندار یمادر گهیو گفت که د برداشت

 که ییهمون ج*کشا شیگفتم فرستادمش پ جهنم،

 انگار تو زدیحرف م یهجوری زنه،یپَرپَر م براشون

 خودش نبود. حال

 یهرچ گه،ید ی! خودتم کنارم بوددمیترس یلیخ

 نگفت و منم قطع کردم و یزیشده؟ چ یچ دمیپرس

 گوشِ تو گفتم که ترانه باز دست گل به آب داده دم

 !یشوکه نش ادیز میدیرس یوقت که

 اضافه یحالیلم داد و با ب یصندل یخواهرش رو کنارِ

 :کرد

 ماجراها برام سخته، نیخسته شدم، تحمل ا گهید -

 انقدر برم که خوادیبِکَنم و برم، دلم م خوادیم دلم

 نباشه که یمادر گهیاز من نباشه، د ینشون چیه
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 یجعفر

 نباشه که ول کنه و بره... از یپدر گهیبکنه، د انتیخ

 حرفا رو هم بزنم نیا نکهیاز ا یخستم، حت همشون

 ینیکه بش ییکجاست؟ اونجا دنیبُر یدونیم خستم،

 پشت سرهم بهت مشت یو اون ه یزندگ نگیر وسطِ

 !یلبخند بزن تفاوتیو تو ب بزنه

 نداشت، اما دلش یبا آنکه خود هم حال خوب سارا

 خواهرکش سوخت. دست دور شانهاش حلقه کرد یبرا

 محکم او را بغل گرفت. و

 تازه ییخواهر در آغوش هم زار زدند و گو هردو

 تلمبار شدهشان را یکرده بودند تا غمها دایپ یفرصت

 .زندیبر رونیب

 باال گرفت که با هشدار پرستار شانیاه هیگر یصدا

 شدند. ساکت
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 یجعفر

 هر دو ساکت و آرام، ،یو زار هیگر مساعتیاز ن بعد

 یکز کرده بودند که ناگهان، سروکله یصندل گوشه

 شد. دایو آکو پ یاِب

 شدند کیدرهمتر نزد یدرهم و چهرها یبا اخمان هردو

 نشسته هایصندل یدودختر، که سالم رو دنِیبا د که

 آرام گرفتند. یاندک بودند،

 هیآن دو تعجب کرده بود، رو به سا دنِیکه از د سارا

 :گفت

 کنن؟یم کاریچ نجایا نایا -

 ست،یدنبالت، حالت خوب ن ادیگفتم ب یمن به اِب -

 اونجا. یکه بر ستیخونه هم اونقدر خوب ن اوضاع

 اون. شیامشبو برو پ نیهم

 پرخاش کرد: یعصب سارا
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 یجعفر

 ....یبهش گفت یغلط کرد یلیخ -

 دو مرد به کنارشان، در دنیحرفش، با رس یادامه و

 خفه شد. نطفه

 کند، کنار سارا نشست: یسالم یبدونِ آنکه حت یاِب

 ؟یخوب شدهیسارا، چ -

 چشمانش را باز و هیگونهاش گذاشت. سا یدست رو و

 جواب داد: سارا یِبهجا رمق،یکرد و ب بسته

 مونه،یم نجایمادرمون حالش بد شده، امشب ا -

 اگه حالش ن؟یشما سارا رو با خودتون ببر شهیم

 .گفتمینبود به شما نم خوب

 داد و رونیآرام شده بود، نفسش را ب یکه تاحدود یاِب

 زد: لب

 مادرتون چش شده؟ -



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 نگاه کرد که دخترک نفسش را هیبه سا نیغمگ سارا

 داد و گفت: رونیب

 پشت بوم پاش سُر خورده. یاه هاز پل -

 االن حالش چطوره؟ -

 باشه. یامشبو بستر دیبهتره! فقط با -

 و به حال و روزِ نزارش نگاه ستادهیا هیکنار سا آکو

 .کردیم

 تکان داد: یسر یاِب

 ن؟یپول دار ،یپول چ ارم؟یبرات ب یالزم ندار یزیچ -

 ندارند. ازین یزیآرام تشکر کرد و گفت که به چ هیسا

 اشاره کرد ینشست و به اِب هیکنارِ سا یصندل یرو آکو

 گفت: و

 که اگه مونمیم هیسا شیتو سارا رو ببر خونه، منم پ -
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 یجعفر

 باشم. نجایداشتن ا یزیچ یکار

 فورا مخالفت کرد: هیسا

 خودم هستم! ن،یشما بمون ستین یازیممنونم، ن -

 ناالن لب زد: سارا

 .مونمیمن امشب م ه،یتو برو سا -

 دستِ خواهرش را در دست فشرد: دخترک

 !ستیاستراحت کن سارا، حالت خوب ن کمیبرو  -

 ییانداخت و با حال و هوا یبه اِب ینینگاهِ سنگ سپس

 گفت: خسته

 همهجوره! ن،یلطفا مواظبش باش -

 از یو کم دیگفته بود، که مرد منظورش را فهم یطور

 .دیخجالت کش شش،یچندشب پ کارِ

 دختر کنارش، بهدستِ او بکارتش را از دست داده نیا
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 یجعفر

 حالش، او بود! نیو مسئولِ ا بود

 نه رد،یشکل بگ نشانیب یباز هم رابطها خواستینم

 !نشانیروشن شدنِ مسائل ب تا

 داد و گفت: رونیرا دوباره ب نفسش

 راحت. التیخ -

 :هیسا

 و سارا به خانه یاِب ه،یسا ادیز یِبا اصرارها سرانجام

 . آکو اما، کنارش ماند.برگشتند

 کوهِ  نیا خواستیم یو چه کس ماندیبود م گفته

 را از کارش منصرف کند؟ یکدندگی

 کنارِ دخترک نشسته بود و حال که تمامِ قایدق مرد

 تِ یرفته، معصوم نیاز ب شیاه هیبر اثرِ گر ششیآرا

 دوچندان شده بود. چهرهاش،
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 یجعفر

 را، با آن ییبایز نیبه ا یچهرها دیچرا با دانستینم

 مسخره، رنگ و لعاب دهد؟! لیوسا

 .دادیبود و مرد به او حق م نیغمگ یحساب دخترک

 یحساب ت،یدرپ یمادرش، با آن عکسها گرچه

 را آزرده بود، اما بازهم مادرش بود. دخترک

 داده و چشمانش را بسته هیتک واریسرش را به د هیسا

 .بود

 خورده یزیکرده بودند، چ ادهشانیکه پ یاز وقت اصال

 بود؟

 هم کرده باشند! یاستراحت یداشت حت شک

 شام شنهادیپ دند،یبه تهران رس نکهیبه محض ا امشب

 ادهیخانهشان پ یکیرا رد کرده و فورا در نزد پسرها

 .شدند
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 یجعفر

 برد: کیسرش را نزد یداد و کم رونیرا ب نفسش

 ه؟یسا -

 هول چشم باز کرد که آکو دستش را باال دخترک

 :گرفت

 یدوست دار یچ گم،یآروم، آروم. منم. م س،یه -

 ؟یاصال شام خورد رم؟یبگ برات

 !شام؟

 آب یوانیبه ذهنش هم خطور نکرده بود که ل یحت

 ببرد، چه رسد به نیرا از ب شیگلو یتا خشک بنوشد

 !شام

 تکان داد: یرا به عالمت نف سرش

 .ستیمن گشنم ن -

 اخم کرد: آکو
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 یجعفر

 یدختر، چ یشیاالن تلف م ؟یشام نخورد یعنی -

 رم؟یبرات بگ یدار دوست

 دوباره تکرار کرد: هیسا

 .ستیگشنم ن -

 نهیهم کنه،یمخت کار نم گهیچون د ستیگشنت ن -

 .یغش کن یخوایم یافتاد نجایا که

 دخترک یبلند شد و دوباره روبهرو شیاز جا سپس

 :ستادیا

 !یبخور رمیبگ یزیچ هی میبر ایپاشو ب -

 مرد، بدونِ آنکه نباریبازهم امتناع کرد، که ا هیسا

 یصندل یو از رو دیبدهد، آرنجش را کش یفرصت

 کرد. بلندش

 نیشد و ا ینق نق کنان به دنبال مرد راه دخترک
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 یجعفر

 چهجورش بود؟ گرید

 اورد؟یو ب ردیبگ یزیچ یچیساندو شدینم

 غر زد: رلبیز

 منو چرا گه،ید یاوردیم یکوفت یچیساندو هیخب  "

 ".یکشونیدنبال خودت م یگار مثل

 بهسمتش برگشت و بالبخند گفت: آکو

 که کشونمت،یدنبال خودم م یمثل گار نیا یبرا -

 اونجا و بعدشم مثل جوجه یلش نکن یلیتر مثل

 نره! جیسرت گ یراه بر کمیحداقل  ،یش حالیب

 د؟یسرخ شد و چطور شن یحساب هیسا

 برود و اصال اگر شیآبرو نیاز ا شترینداشت ب امکان

 !شدیروزش شب نم داد،یمرد گاف نم نیا کنار

 را آرام کرد شیشدند، مرد گامها ادهیآسانسور که پ از
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 یجعفر

 و بتواند کنارش راه فتدیفنچ کوچولو عقب ن نیا تا

 .دیایب

 گام به گام کنارش راه رفت و حالش بهتر شده هیسا

 .بود

 ادشی ییمرد، حالش بهتره شده بود و گو نیا کنارِ

 مرد اعتماد نیبه ا گریداشت د میبود که تصم رفته

 نشود! کشینزد یو حت نکند

 را نقشِ شیاه هنقش نیتمامِ ا ،ینامرئ ییروین ییگو

 که آرام و قرار داشت، ییو آخرش هم جا کردیم برآب

 مرد بود! نیا کنارِ

 اطراف باز یاز رستورانها چکدامیوقت شب، ه نیا در

 روبهرو رفتند. یچیو هردو اجبارا، بهسمت ساندو نبود

 مغازه، درحالِ بستنِ مغازهاش بود که با اصرار صاحب
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 یجعفر

 چیرا به راه انداخت تا دو ساندو لشیدوباره وسا آکو،

 بپزد. گرید

 و مرد گناه کردیخجالتزده، به آکو نگاه م هیسا

 !داشت

 به خانهاش برود و بهخاطرِ آنها، بازهم خواستیم

 را به راه انداخته بود. لشیوسا یهمه

 مرد گرفتند،یم لیرا تحو شانیچهایکه ساندو یوقت

 :گفتیم یینگاهشان کرد که گو یطور

 براتون نمیبش نیوقت شب مجبورم کرد نیا "

 رونیب نیناموسا بر گهیدرست کنم، د چیساندو

 "برسم!  میمنم به کار و زندگ نش،یبخور

 که در ذهنش از مرد یایفرض یاز مکالمه هیسا

 بود، خندهاش گرفت و ناخودآگاه پا بلند کرد تا ساخته
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 یجعفر

 نیبزند که آکو هم سرش را پائ یگوش آکو حرف کنار

 تا دخترک راحتتر حرفش را بزند: آورد

 چارهیب م،یبخور رونیب میرو ببر چایساندو -

 داره. خستهست،گناه

 دخترک مورمورش شده بود، یِکه از هرم نفسها آکو

 :ستادیگردنش را جمع کرد و صاف ا یکم

 .رونیب میریباشه، م -

 رو به مرد ادامه داد: سپس

 .یمرد یلیخ ،یدمت گرم حاج -

 را اشیبه مرد داد و باق د،یاز آنچه که با شتریب یپول و

 نگرفت. هم

 طرافنگاهش را در ا هیسا شدند،یمغازه که خارج م از

 طیدر مح خواستیدلش نم چیو ه چرخاند
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 یجعفر

 شامش را بخورد. مارستانیب

 ی. آکو که نگاهِ عاصرفتندیم گرید ییبه جا کاش

 و دیبود، آرنج دخترک را دوباره کش دهیرا د دخترک

 :گفت

 شده؟ یزیچ -

 م؟یشاممونو بخور مارستانیاوم.... تو ب -

 آکو باال رفت: یابرو

 هست؟ یگهاید یجا -

 دنِ ینگفت که مرد با د یزیکج کرد و چ یسر دخترک

 وسط بلوار، چشمانش برق زد. یِچمنها

 انِ یرا م شیاه هبرد و پنج نیدستش را پائ فورا

 دخترک فرو برد. یِاه هپنج

 حرارت گرفت. شیاه هو گون ختیر هیسا قلب
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 یجعفر

 کرد؟یرا با او م نکاریا چرا

 کند، یبدونِ آنکه به تِپ تِپ قلب دخترک توجه آکو

 رد کرد. ابانیو از عرض خ دیرا کش دستش

 و با چشم و ابرو اشاره ستادیچمنها ا یِبلوار، رو وسط

 .ندیتا دخترک بنش کرد

 بازمانده گفت: ییچشم گرد کرد و بالبها هیسا

 نجا؟یا -

 مارستانیجلو ب فه،یرد میلیخ نجا،یهم گه،یآره د -

 که میستیخدا ن رآسمونیز م،یکه هست میستین

 گهید م،یکه هست میستیرو سبزه و چمن ن م،یهست

 دخترجون؟ یخوایم یچ

 چمنها نشست: یرو اطیو با احت دیخند ینخود هیسا

 !میوونهاید کننیاالن فکر م -
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 یجعفر

 مگه؟ میستین -

 دخترک نشست. یو روبهرو دیبا لبخند پرس آکو

 درآورد و کیا را از داخل پالسته هو نوشاب چیساندو

 داد. هیاز هرکدام را به دست سا یکی

 گاز را زد. نیرا باز کرد و اول لشیآرام آرام فو دخترک

 ونِیرا مد نهایا یبهتر از قبل شده بود و همه حالش

 بود. شیروبهرو مرد

 کنارِ او، ییگو کرد،یرا فراموش م زیبا او، همهچ ییگو

 گوشِیقصد داشت آن دخترکِ باز ،یاغیاحساسِ  کی

 چگاهیبزرگسال، ه یهیبکشد و سا رونیرا ب درونش

 اجازه را به او نداده بود. نیا

 نُچ نُچ کرد و با نگاه به د،یلقمهاش را که جو نیاول آکو

 گفت: چیساندو
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 یجعفر

 ده سالمو امشب شکستما، همش بهخاطرِ توعه میرژ -

 !دختر

 .دیپوستش دو رِیز یو خوش ختیبازهم ر هیسا دل

 کلمه، کی نیبا ا یبرگشت و حت شیاه هبه گون رنگ

 کرده بود. دایپ یاحساس خوب چقدر

 ن؟ینخورد یفستفود چیده ساله ه یعنی... یعنی -

 زد و سرش را باال انداخت: یگریبا ولع گاز د آکو

 غذاها نجوریشروع کردم به ورزش، لب به ا یاز وقت -

 از ویچ دمیواهلل که دلم تنگ شده بودم، فهم نزدم،

 دادم! دست

 به دخترک نگاه کرد. طنتیباش و

 زد و هنوز آن را کامل چشیبه ساندو یگاز زین هیسا

 باسرعت از کنارشان رد شد و ینیبود که ماش دهینبلع
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 یجعفر

 زد: ادیفر

 عاشق؟ ای نیونهاید -

 و بهشدت، به سرفه افتاد. دیپر هیسا یدر گلو لقمه

 یخندان و تندتند، در نوشابه را باز کرد و جلو آکو

 گرفت. دهانش

 خورد و بدونِ آنکه به مرد نگاه کند، یقلوپ کدختر

 انداخت. نیو سر پائ دیگز لب

 شد؟ شیدایاز کجا پ گرید وانهید نیا

 وانه؟ید ایبودند  عاشق

 !وانهیهم عاشقِ د دیشا

 و نشستندیاگر دونفر نصف شب، در بلوار م یعنی

 عاشق بودند؟ یوانهید خوردند،یم چیساندو

 را نکاریا یآدمِ عاقل چیه کرد،یکه نگاه م یمنطق
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 یجعفر

 و ناخودآگاه دوباره خندهاش گرفت. کردینم

 شد؟یاگر آکو عاشقش م شدیم چه

 که به یجذاب یشهایآن تهر یکرد و دلش برا نگاهش

 بود، رفت! دهیصورتش روئ یرو یتازگ

 تا داشته باشدش؟! دیکشیطول م گرید چقدر

 .هاه

 وضع و اوضاع، در نی. در اشدیم وانهیداشت د قطعا

 فکرها بود؟ نیچه وقتِ ا ط،یحال و شرا نیا

 از یرا تمام کرده بود، قلوپ چشیکه ساندو آکو

 کیرا در پالست ماندهاشیو باق دیرا نوش نوشابهاش

 کند! یادهرویز خواستی. نمانداخت

 و در وسط شیکه بدون آرا ش،یدخترک روبهرو به

 نشسته بود، نگاه کرد. بلوار
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 یجعفر

 را دوست داشت. اشییو رها یسادگ نیا چقدر

 دوره و زمانه نبود. نیهزار رنگِ ا یِآدمها هیشب

 نها،یماش راژیو یمرد و صدا نینگاه سنگ انِیم در

 را داخل لیرا تمام کرد و همزمان که فو چشیساندو

 آرام تشکر کرد و در جوابش، انداختیم کیپالست

 کرد. افتیدر یلبخند

 مارستانیو درکنارهم، بهسمت ب ستادندیسرپا ا هردو

 .رفتند

 یِ که روبهرو یدرنگیسف نیحواسشان به ماش چیه و

 شانیهایوانهبازیپارک کرده و شاهد د مارستانیب در

 نبود! بود،

 یشهیو ش زیحواسشان به آن پوزخند تمسخرآم چیه

 که باال داده شد، نبود! یایدود
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 یجعفر

 در آن لحظه که آنان غرقِ در یینبود و گو حواسشان

 خود بودند، دشمنانشان، گرگ مابانه، یِهایسادگ

 ...شدندیم دنشانیدر یآماده

 تفاوت که نینشست، با ا یفلز یِهایصندل یرو دوباره

 آن نباریتفاوت که ا نیآکو هم کنارش بود، با ا نبار،یا

 خفهکننده را نداشت و گرچه دلش ییِتنها احساسِ

 توانستیعادت کند، اما نم یبه بودنِ کس خواستینم

 ...ردیرا بگ دهاشیدلِ سُر یِهایوانگید یجلو

 :دادیمرد شده، آزارش م نیمزاحم ا نکهیا فکر

 تیاذ ینطوریا مونم،یمن خودم م ن،یشما بر -

 .نیشیم

 رفت و جوابش را نداد. یچشم غرها آکو

 گذاشت؟یم شیتنها



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 فکرش هم خندهدار بود. یحت

 .گذاشتیرا تنها نم یفنچ عسل نیا چگاهیه او

 دوباره لب زد: هیسا

 تیانقدر خودتونو اذ ستین یاجیاحت نیباورکن -

 داشته باشم باهاتون تماس یاگه مشکل ن،یکن

 شرمندم نیاز ا شتریب کنمیخواهش م رم،یگیم

 .نینکن

 را تمام شیلفظ قلم حرف زدنها نیا خواستینم

 کند؟

 .آمدیدور بودنش، بدش م نیمرد چقدر از ا و

 کیبه دخترک نزد نکهیا یروز به روز، بهجا نکهیا از

 ...آمدیبدش م شد،یدور و دورتر م شود،

 ،یکن یمن سخنران یدختر، تو تا صبح برا گهیبسه د -
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 یجعفر

 نکن. تیاذ ادیحاال خودتو ز مونم،یباز م من

 نداشت. یدهایفا گریساکت شد و اصرار که د هیسا

 حرف حرفِ خودش بود، یوقت داد،ینم یتیاهم یوقت

 داشت؟ یدهایفا هیسا یِاصرارها

 داد و چقدر خسته بود. هیتک یرا به صندل سرش

 اتفاقها افتاده نیا امده،یراه از تنش درن یخستگ هنوز

 جانش را گرفته بود. و

 و کاش کردیم وانهاشیپدرش، داشت د یبرا ینگران

 .شدیحالش خوب م زودتر

 دارد و آن هم، یمعن کیکه رفتنِ پدرش  دانستیم

 ...ستیزندگ نیا انِیپا

 اما، نبارینکَنده بود، ا چگاهینرفته بود، ه چگاهیه پدرش

 داشت... فرق
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 یجعفر

 خرج یزندگ نیا یرا هم برا شینفسها نیآخر ییگو

 نشده بود. دشیعا یزیو چ کرده

 را رها زیخسته شده و همهچ دنیاز جنگ دانستیم

 است. کرده

 م،یجنگیم یزندگ یکه برا ستین ییشکست، آنجا و

 ...میشویخسته م دن،یکه از جنگ ستییآنجا شکست

 یکیرا فشرد و آنقدر خسته بود که فکرها،  چشمانش

 ذهنش رفتند و خواب چشمانش را یِاه هبه آن ت یکی

 .ربود

 یباعث شد کمکم ال ییحرکت تند پا یصدا

 را باز کند. چشمانش

 نینشسته بود و اول یفلز یِهایهمان صندل یرو

 بلند و مردانه بود. یِکه به چشمش خورد، دو پا یزیچ
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 یجعفر

 بخورد، که یکم صورتش درهم شد و خواست تکان کم

 احساس شیشانه و دستها یرا بر رو یزیچ ینیسنگ

 سرش را باال گرفت و... یکم کرد،

 آنقدر تند و تندتر شد که شیضربانها خت،یر قلبش

 کند. داریمرد را ب دیترسیم

 را شیدهانش را قورت داد و لرزش مردمکها آب

 کرد. کنترل

 به آغوشش آمده بود؟ یکِ

 مرد گذاشته و او دستش را به نیا نهیس یسر رو یکِ

 حلقه کرده بود؟! ش،یاه هشان دور

 یبازو یِ نیتندش را حبس کرد و از سنگ ینفسها

 .کردیکل شانه و دستش، درد م مرد،

 که همان د،یایب رونیرا تکان داد تا از آغوشش ب خود
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 یجعفر

 آکو با چشمان بسته و صورت خوابالود، گونهاش لحظه،

 او شتریو ب دیدخترک مال یآمده رونیب یموها یرو را

 تنش، فشرد. انیم را

 حرکت، نیمانده بود، باهم شیهم جان برا یذرها اگر

 تنش رفت. از

 بود یبار نیاول دیماند و شا شیسرجا وانه،یو د مسخ

 !دیآغوش مردانه، نترس کیاز  که

 تن مرد، یِداشت، آنقدر گرما یحس خوب آنقدر

 برده بود! ادیرا از  زیبود، که پاک همهچ وانهکنندهید

 دیماند و شا شیسراسر شور، سرجا یلرزان و دل یتن با

 آغوش گرم را تجربه نیبود که ا یبار نیآخر نیا

 شیبرا یو حال که مرد خواب بود و خطر کردیم

 .بردیلذت م شتریب دیبا دیشا نداشت،
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 یجعفر

 که ییپا یِهنوز روشن نشده بود و جز صدا آسمان

 اطراف تردد نداشت و نیبه ا یکس گریبود، د دهیشن

 در آغوشِ هم نگونهیآنها را ا یکه اگر کس دانستیم

 الِ یخیرا ب نباریبرخورد خواهد کرد، اما اگر ا ند،یبب

 شد؟یم یزیچ شد،یعالم و آدم م یهمه

 مرد فشرد و جانش را به ینهیس یسر رو دوباره

 دعوت کرد. آرامش

 احساس، نهمهیو ا ییپروایب نهمهیازکجا ا دانستینم

 نها،یا یهمه دیدر وجودش سر درآورده و شا کبارهی به

 بود که آفتاب هنوز طلوع نکرده و زمانِ  نیا یبرا

 .شدیجزِ شب حساب م اکنون،

 نیکه شبها، احساسات به باالتر دانستیخوب م و

 .شدیروز نم چوقتیو کاش ه رسندیمخود  حد
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 یجعفر

 بماند. نهیس نیا انِیبود تمامِ عمر را م حاضر

 زمان گم شد. انِیبست و دوباره در م چشم

 داریاز خواب ب د،یکه شن ییپچ پچها یاز صدا نباریا

 آکو زیر ی. قبل از آنکه چشمانش را باز کند، صداشد

 :دیچیگوشش پ در

 خوابه؟ ینیبیمگه نم وان،یآروم ح -

 :یاِب یو جمله زیر ییاه هخند یپس از آن صدا و

 انگار دهیخواب نیهم گرفته داداش، همچ یچه حس -

 تو! یسنگ ینهیپَرِ قوِ نه رو س تو

 :دیکرد و آرامتر از قبل غر یدوباره نوچ مرد

 .ستیوب نخبذار بخوابه، حالش  ،یببند گاله رو اِب -

 که حالش از ده،یحس گرفته و خواب نیواهلل همچ -

 توام بهتره. منو
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 یجعفر

 کرد و بحث را ادامه نداد. یدوباره نوچ آکو

 یکه حت دیکشیاما، آنقدر خجالت م دخترک

 چشمانش را باز کند. توانستینم

 شده بود از داریهمان دم صبح که از خواب ب کاش

 خجالت زده و نگونهیتا االن ا آمدیم رونیآغوش ب نیا

 نشود. مستاصل

 چشمانش توانستینم یدرمانده شده بود که حت انقدر

 باز کند و با دو مرد، چشم در چشم شود. را

 نه؟ ای شدیم داریب دیآخرش چه؟ با اما

 چشمانش را باز کرد. یزد و آرام آرام ال ایرا به در دل

 بودنش باخبر شود خود را داریاز ب یاز آنکه کس قبل

 و مهربان میآمد و مستق نییداد که سر آکو پا یتکان

 کرد. نگاهش
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 یجعفر

 نیاز ا شتریبتوانند ب شیاه هکه گون کردینم گمان

 و دیکش شیبه موها یشوند. با خجالت دست قرمز

 نگاه کند. ینتوانست به اِب یحت

 و کهیدستش داده و خدا به ت یخوب یسوژه دانستیم

 آنقدر آرام بود شی. صداکردیبعدش رحم م یِشهاین

 باشد چه برسد به دهیآکو هم شن یشک داشت حت که

 :یاِب

 بم بردهخوا یاصال چه جور دونمیآم... من...من نم -

 ... من... من...دیببخش

 گفت؟ینتوانست ادامه دهد؛ اصال چه م گرید و

 خوابش برده بود و واریبه د هزدهیکه او تک هرچند

 مرد در آورده! نیچگونه سر از آغوش ا دانستینم

 که مرد دیرا جمع و جور کرد و تنش را عقب کش خود
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 یجعفر

 دستش را از دور شانه دخترک برداشت و با هم

 جمع شده بود دستش را کنار بدنش یکه کم یچهرها

 .دیکش

 دستش یادیساعات ز نکهیاز ا زدیحدس م دخترک

 مانده، خواب رفته باشد. حرکتیحالت و ب کی به

 نشان دهددر چهرهاش  یگرید زیاما بدون آنکه چ مرد

 نوازش مانندش را به دخترک داد و گفت: نگاه

 رمیمن م ،یبه دست و صورتت بزن یآب هیتا تو  -

 .رمیبگ صبحانه

 کرده باشد، فورا به سمت دایفرار پ یبرا یفرصت ییگو

 یو خندان اِب نینگاه سنگ ریو از ز دیدو ییدستشو

 کرد. فرار

 رفت حال سارا را ادشی یهول شده بود که حت آنقدر
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 یجعفر

 .بپرسد

 به دست و صورتش زد یآب مارستان،یب ییدستشو در

 رفت. رونیب و

 که تنها یاِب دنیرفت و با د شانیقبل یسمت جا به

 بود، آه از نهادش برآمد. ستادهیا آنجا

 و دخترک ناچارا به همان ردیرفته بود صبحانه بگ آکو

 رفت. سمت

 جهت رییصد در صد تغ د،یدیآمدنش را نم یاِب اگر

 نداشت. یاما اکنون، چارها داد،یم

 توانستیو کاش زودتر م شدیمادرش مرخص م امروز

 عرق سِیفرار کند و کل تنش، از خجالت، خ نجایا از

 بود. شده

 دخترک باز هم خنده اش گرفت و خدا دنیبا د یاب
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 یجعفر

 خودش را یجلو یکم توانستیکند، نم لعنتش

 خجالت زده نشود؟ نیاز ا شتریب هیتا سا رد،یبگ

 گُر گرفتهاش، با فاصله از مرد یِاه هبه گون توجهیب

 حواسش را پرت کند، آرام یآنکه کم یو برا نشست

 :دیپرس

 سارا کجاست؟ -

 سرخش یِاه هنگاهِ خندانش را برگرداند و به گون یاِب

 .داد

 بود، دهیکه از آکو د یریخودش نبود، آن تصو دستِ

 .شدیو باعث خندهاش م شدیدر ذهنش تکرار م مدام

 رابطه یادیقبل از آن اتفاق، آکو با دختران ز گرچه

 پا در چکسیه گرید ش،یاما از چندسال پ داشت،

 هیدوروبر سا دیدینگذاشته بود و حال که م اشیزندگ
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 یجعفر

 در دلش زنده شده بود. دیام پلکد،یم

 یاو را تا حدود توانستیدخترک آرام، م نیهم دیشا

 انیپا اشییتنها نهمهیبرگرداند و به ا یعاد یزندگ به

 .دهد

 قصدِ کنار چعنوانیکه آکو، نشان داده بود به ه هرچند

 ز،ین چارهیب یرا ندارد و سمانه اشییتنها گذاشتنِ

 بود. دهیمرد را د نیا یِهایاز لجباز یگوشها

 و فتهیکه با آنهمه دبدبه و کبکبهاش، ش یسمانها

 مرد، رد یکه عشقش از سو یآکو بود و وقت یوانهید

 کرد کنار بکشد و اقلکم، اعتمادبهنفسش را یسع شد،

 کند. حفظ

 که سمانه داشت، مرد راحت یآن همه پول با

 یازین گریتمام مشکالتش را حل کند و د توانستیم



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 دهینداشت، اما چه فا نیخون نگیشرکت در آن ر به

 و آخرش، کار خود را دادیاو، حرف گوش نم که

 .کردیم

 دخترک، دوباره حواسش برگشت و در یِنگاهِ فرار با

 به سوالش لب زد: پاسخ

 خواستمیخواب بود. نم نجا،یمن اومدم ا یوقت -

 روبهراه نبود، گذاشتم فعال ادیز شبیکنم...د دارشیب

 !بخوابه

 اضافه کرد: شخندیسپس با ن و

 وساعت خوابش،نداشته که د یگرم و نرم یاونکه جا -

 دیبده، با یبهش انرژ یبا ده ساعت خواب عاد برابر

 .کردیاستراحت م گهید کمی

 گوش تا گوش سرخ شد و آنقدر د،یرا شن نیتا ا هیسا
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 یجعفر

 به نگاه توجهیتنش نشست که ب یشرم رو عرق

 یمرد ذرها نیرفت و ا یبه سمت خروج ،یاِب طانیش

 نداشت... ایح

 و با دیمادرش، آنقدرها هم طول نکش صیترخ کار

 ا افتاده و ازه هخود ترانه، که گفته بود از پل اذعانِ

 سیخبردادن به پل رِیندارد، دکترها از خ تیشکا یکس

 خانهشان یِحرکت به سو یو حال، آماده گذشته

 .بودند

 رساندشان داشتند، یبرا یادیآنکه هردوپسر اصرار ز با

 یمادرمون از رابطه میدوست ندار"با گفتنِ  هیسا اما

 را کنده بود. هیقال قض "و سارا باخبر بشه میاِبراه

 و یشدند، ترانه بهسخت ادهیکه مقابل خانه پ یوقت

 شد. ادهیپ نیاز ماش لنگلنگان،
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 یجعفر

 و حق هم دادندیبه او نم یچندان تیو سارا، اهم هیسا

 ...داشتند

 داخل ندازد،یترانه ببه  یمنگاهین یبدونِ آنکه حت سارا

 و تند بهسمت اتاقش رفت. رفت

 اما، با اخم و بدخُلق، منتظر ماند تا اول ترانه وارد هیسا

 کی یکه زن، مرخص شده بود، حت یو از لحظها شود

 هم باهم حرف نزده بودند. کلمه

 که در تک تک یاما، آرام آرام و با درد ترانه

 در را هیبود، داخل رفت و سا دهیچیپ شیاستخوانها

 سرشان بست. پشت

 خانه، همان بود. اوضاعِ

 شکسته! لِیو همان وسا یختگیبهمر همان

 بهسمتِ اتاقش ،یحرف چیکرد و بدونِ ه ضیغ هیسا
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 یجعفر

 .رفت

 دارد و مقصرِ همه یپدرش چه حال دانستیم خدا

 زن بود. نیا نها،یا

 حال و روز ترانه یکه برا ییبه آن صدا خواستینم

 ییمعنا یگوش بدهد و اکنون دلسوز سوزاندیم دل

 که معلوم نبود پدرشان کجاست و ینه تا وقت نداشت،

 دارد... یحال چه

 تخت پرت کرد و یرا رو شیلباسها کِیبه  کی

 رونیداشت لباس جلوبستهاش را از سرش ب نکهیهم

 یقرار گرفت و عطر اشینیب یِلباس جلو د،یکشیم

 .دیچیدر مشامش پ آشنا،

 .دیبو کش وانهواریفشرد و د چشم

 بو، همان احساس، دوباره در تنش جان گرفت. همان
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 یجعفر

 آکو بود. یبو

 شب ادآورِیلباسش جا مانده و  یآکو بود که بر رو یِبو

 بود. قبلش

 گرفت. اشینیب یِرا از تنش کند و جلو لباس

 لباس را در سبد لباسچرکها نیا آمدیدلش نم حال

 که از مرد یادگاریبود که تنها  وانهیو مگر د ندازدیب

 را پاک کند؟ داشت

 لباس را تا کرد و در اش،ییدارا نیبا ارزشتر همچون

 کمدش گذاشت. کفِ

 بود. اشیادگاری نیباارزشتر نیا

 همان د،یچیدر مشامش پ یکه وقت ییبو، بو کی

 کرد. یادآوری شیو همان گرما را برا احساس

 به جانش مزه بیعج ییو گو دهیچش کباریکه  ییگرما
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 یجعفر

 بود. داده

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

 چهار ماه! فقط

 یمسابقهشان وقت باق نیچهار ماه تا شروع اول فقط

 .کردیم نیتمر یحساب دیبود و او با مانده

 و اگر موفق کردیم نیرا تمر شیاه هبرنام کِیبه  کی

 گرفت،یرا م دردیب یِاه هاگر چشمِ آن مرف شد،یم

 را باال برود یترق یِاه هپل کیبه  کی توانستیم راحت

 راحت، یالیآنوقت بود که بدونِ عذاب وجدان و با خ و

 .دیرسیم اشیزندگ یختهیاوضاعِ بهم ر به

 یرا خوشحال و راض میشم توانست،یبود که م آنوقت

 .ندیبب

 دختر، جانش بود. آن
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 یجعفر

 مطلق، جانش یبایآن ز ،یدوستداشتن یفرشته آن

 .بود

 که مشخص کرده بودند رفت و ییبه همان جا امروز

 را انجام داد. نشیتمار

 بود، دهیبا آنچه که تا به االن د یکه کم ینیتمار

 بود. متفاوت

 .دادیبا برنامه رخ م زیهمهچ دیبا ییگو

 هودهیگرفته، تا نزدنِ ضربات ب دنشیطرز نفس کش از

 !فیحر یِآرامش روان ختنیطرز بهم ر و

 نیا یِنهایبود، اما تمر یکی هیو پا سیکه ب هرچند

 داشت. یعاد ینهایبا تمر ییتفاوتها مسابقات،

 را از تن کَند و شیداخل باشگاه لباسها خسته،

 گرفت. یدوش
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 یجعفر

 بخوابد و به نجایهم دادیم حیخسته بود که ترج آنقدر

 خواب درست و یِنه جا نجایبازنگردد، اما ا خانه،

 اش راکه با آن، شکم گرسنه ییداشت و نه غذا یحساب

 کند. ریس

 که هنوز هم ییرا تن زد و با موها زشیتم یِلباسها

 داشتند، سوار موتورش شد. نم

 باعث نینبود و هم یایباشگاه تا خانهاش، راهِ طوالن از

 شود. یراه ش،یبدون خشک کردنِ موها شد

 بود که با یرا نداشت و چندروز زیچ چیه یحوصله

 صحبت نکرده بود. مادرش،

 دیدوخته، با یحال نگران و چشم به گوش دانستیم

 و گرفتیبا او تماس م د،یرسیبه خانه م نکهیهم

 .کردیفکرش را آزاد م یکم
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 یجعفر

 مسابقات، آنقدرها هم بد نبود. نیا

 معرفتش! ای تینه انسان کرد،یجانش قمار م یِرو او

 یو چاره گذاشتیم هیکه بود، از خود ما هرچه

 نداشت... یگرید

 نگیموتورش را داخل پارک د،یکه به خانه رس یوقت

 ا را باال رفته هکرد و پل پارک

 و احوالِ مادرش را گرفتیهم تماس م هیبا سا دیبا

 .دیپرسیم

 کوچک هم کخبری یدرست نبود که حت رحال،ه هب

 .ردینگ

 کاناپه لم یرو یاِب شه،یخانه که شد، مانندِ هم داخل

 بود. ونیزیتلو یِو مشغولِ تماشا داده

 یرا رو یکند، کتر جادیا یادیز یآنکه سروصدا بدون
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 یجعفر

 برگشت و نگاهش کرد: یگذاشت، که اِب اجاق

 ؟یاومد -

 نه هنوز تو راهم. -

 داد یکوسن را به سمتش پرت کرد، که آکو جاخال یاِب

 .دیخند و

 انداخت گفت: نیزم یکه ساکش را رو همزمان

 شیپ یود؟ من نبودم مشکلبامروز باشگاه چطور  -

 ومد؟ین

 را کم کرد: ونیزیتلو یباال انداخت و صدا یسر یاِب

 بود. یاوک ینه داداش، همه چ -

 تو خودت؟! یچته تا ته رفت -

 انداخت: قشیبه رف یمنگاهیخندهاش گرفت و ن یاِب

 برم توش، مجبورم برم تو خودم! ستین یکس یوقت -
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 یجعفر

 زد. یحرفش چشمک انِیدر پا و

 دایپ یکه تلفنش را برا زد و همزمان یشخندین آکو

 غر زد: کرد،یم نیاسم مادرش باال و پائ کردنِ

 نیا ،یاریتو ما و در نم یفعال که تا ته کرد -

 االنم یدونیخودتم م ا،یمن ن یبرا تویچس یاه هافیق

 .رونیب امیب تونمینم گهیاگه بخوام، د یحت

 هم پوزخند زد: یاِب

 یضافازر  گهیمن د ،ینه داداش اشتباه گرفت -

 بکن! یخوایم یهرغلط زنم،ینم

 را کنار گوشش یگوش قش،یرف ظیبه غ توجهیب آکو

 مادرش در گوشش یِکه از آنور خط، صدا گذاشت

 آورد. شیو لبخند به لبها دیچیپ

 را اشیصدا، کل زندگ نیشاد بودنِ ا یبود برا حاضر
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 یجعفر

 .بدهد

 کرد یو ابراز دلتنگ یگِلگ یمادرش کل شه،یهم مانند

 غر زد. طانش،یش یِآخرش هم بهجان برادرها و

 غر زدن خندهاش گرفته بود، با نهمهیکه از ا آکو

 هیداد و اکنون نوبتِ سا انیو خنده، تماس را پا یشوخ

 .بود

 و دخترک دست تنها گرفتیبا او هم تماس م دیبا

 چه؟! آمدیم شیپ شیبرا ی. اگر مشکلبود

 و آرام بودنش، یبا وجود خجالت دانست،یکه م هرچند

 خانوادهاش بوده و او بود که یبرا یمحکم هگاهِیتک

 .دیکشیمشکالتشان را بر دوش م جورِ

 روزها، فکرش را مشغول کرده نیا بیکه عج یدخترک

 به کدام رفتارِ آن فنچ کوچولو باور دانستیاو نم و
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 یجعفر

 .کند

 سرد! یگرم و لحظها یلحظها

 بود که فکرش را نیاو پر از تناقض بود و هم رفتارِ

 کرده بود. مشغول

 که دوستش دارد و در شدیرفتارش، مطمئن م کی با

 که مرد به کل دوست دادینشان م یلحظه، رفتار کی

 .دیدیم یرا منتف داشتنش

 داد و با گرفتنِ شمارهاش، تلفن را رونیرا ب نفسش

 گوشش گذاشت. کنار

 به داخل اتاق رفت داد،یکه به بوقها گوش م همزمان

 مکالمهشان را بشنود. یدوست نداشت اِب و

 شیلبها د،یچیدخترک که در گوشش پ زیر یصدا

 آمد و ناخودآگاه، دلش شور گرفت. کش
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 یجعفر

 سالم. -

 سالم عسل خانوم. -

 خواند "عسل خانوم"دهانش در رفت و دخترک را  از

 بود؟ یچه کار گرید نیو ا دیفورا زبانش را گز که

 حد ممکن نیشتریکه با ب یخط، دخترک به قلب آنور

 گرفته بود، تلفن را به گوشش چسباند و عسل ضربان

 .شدیمرد، دائم در گوشش تکرار م خانوم

 "عسل خانوم"بود، به او  یچون چشمانش عسل یعنی

 !گفت؟یم

 :دیداد و پرس رونینفسش را ب آکو

 چهخبر؟ ؟یخوب -

 داد: رونینفس حبس شدهاش را آرام ب زین دخترک

 ؟یشما خوبممنون،  -
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 یجعفر

 دخترک نیا فیتکل ییخطاب شد و گو"شما"هم  باز

 خودش معلوم نبود. با

 خواستیو م دادیم امیناشناس به آکو پ کروزی

 روز هم او را شما کیبا باهم آشنا شوند،  شتریب

 !کردیم خطاب

 طعنه زد: طنتیباش

 باهم آشنا شتریب یخواست نکهیبعد از ا کردمیفکر م -

 نباشم. "شما"برات گهید م،یبش

 خواستیمرد نم نیآنور خط بور شد و ا دخترک

 از خجالت دادنش بردارد؟ دست

 را کش داد شیآکو لبها امد،یدرن هیکه از سا ییصدا

 شده و بابِ یانار اش،یاستخوان یاه هالبد االن گون و

 بود. دنیگز
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 یجعفر

 مادرت ارم،یبه روت ب یخواینم دمیفهم یاوک -

 چطوره؟

 لرزش گرفته بود، جواب داد: یکه کم ییبا صدا هیسا

 دکتر، داروهاش مشیبرد ممنون بهتره، امروز دوباره -

 عوض کرد. رو

 خلوت نگاه کرد: یاتاق را کنار زد و به کوچه پرده

 روم حساب یتونیم یداشت یکه اگه کار یدونیم -

 ؟یکن

 ازینیکه با وجودِ ب یلبخند زد، چقدر داشتنِ کس هیسا

 همراهت باشد، جذاب بود: بودنت،

 .دمیزحمتتون م شهیمن هم -

 :دیگرفت و پرس دهیجملهاش را ناد آکو

 نکرده؟! دتیتهد گهیکه د ارویاون  -
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 یجعفر

 یعنیکه سکوت کرد، اخمان مرد درهم شد.  هیسا

 کرد؟یم دشیتهد بازهم

 از قبل لب زد: تریجد

 !شنومیم -

 ....یزینه... نه... چ -

 آمد: شیپت پتها انِیم به

 منتظرم بشنوم! هیسا -

 گفت؟یم چه

 مشکالتِ ریآکو را درگ نیاز ا شتریب خواستینم هیسا

 یبرا آمدیخوشش نم چیخود کند و ه یشخص

 .ردیکمک بگ یاز کس شیکارها

 ه؟یبفهمم سا گهیجور د هی ای یگیم -

 یِ هایاز لجباز ینداشت و قبال، گوشها یچارها ییگو
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 یجعفر

 بود. دهیمرد را د نیا

 :دیفشرد و لب گز چشم

 رونیجرات ندارم از خونه ب یکرده، حت دمیباز تهد -

 .برم

 :دیکش شیداخلِ موها یدست آکو

 شمارشو برام بفرست. -

 بغضش گرفت: هیسا

 زنگ هم یحت ده،یم امیبهم پ یمجاز یبا اکانتها -

 دونمینم شه،یشمارهاش معلوم نم زنه،یم که

 !کنهیرو م نکاریا یچهجور

 دیبا ترد نباریداد و ا رونیب قینفسش را عم آکو

 :دیپرس

 کنه؟یم دتیبازم با همون عکسها تهد -
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 یجعفر

 و کاش همان عکسها بود، کار دیدخترک چک اشک

 مستأصل، هیو سا دیکشیم کیبار یبه جاها داشت

 مانده بود. ف،یکث یباز نیا انِیم

 خواستیاز رازش باخبر شود، نم یکس خواستینم

 گران،یگذشته را بفهمد و کمکخواستن از د یکس

 بود که یزیچ نیبود با فاش شدن رازش، و ا یمساو

 از آن، وحشت داشت. دخترک

 آ... آره. -

 .نمتیبب دیبا -

 خواستی... نمخواستیدخترک حبس شد و نم نفس

 :فتدیب یاتفاق نیچن

 .امیب تونمیمن نم -

 شد: تریعصب آکو
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 یجعفر

 که دست رو دست شهینم نمت،یبب دیبا گمیم -

 بکنه، ساعت هفت خوادیدلش م یتا هرغلط گذاشت

 دنبالت. امیم

 لب به مخالفت گشود، که آکو بحث را خاتمه هیسا

 :داد

 امخوینم یگهاید یزیساعت هفت منتظرتم، چ -

 . فعال.بشنوم

 یِ زده و لبها رونیچشمان از حدقه ب یتماس را رو و

 قطع کرد. هیسا بازمانده

 آن مردک را دیورد شده بود و باخ یحساب اعصابش

 .کردیم دایپ

 و به کردیم دایاو را پ تیهو ه،یدور از چشم سا دیبا

 .رفتیم سراغش
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 ندیبب خواستینداشت و نم یدهایفا گرید سازش

 .کندیم دیدخترک را تهد یکس

 زد، رونیتخت پرتاب کرد و از اتاق ب یرا رو تلفنش

 غر زد: یهمان لحظه اِب که

 .دییدرآورد پسر، دهنمو گ* سمانه پدرمو -

 یگرداند و اکنون حوصله یچشم آکو

 سمانه را نداشت. یِهایخالهزنکباز

 گفته؟ یچرا، چ -

 رقص باله در هوا تکان هیشب یانگشتانش را با حالت یاِب

 که ییلوس، گو یرا کج کرد و با حالت شیو لبها داد

 گفت: آورد،یسمانه را درم یِادا

 غذا خورده؟ آب خورده؟ کنه؟یم کاریآکو جونم چ -

 خودشو شسته؟ ده،یر
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 یجعفر

 بلند یو با صدا ردیخودش را بگ ینتوانست جلو آکو

 به خنده افتاد و اضافه کرد: زین یکه اِب دیخند

 تر زده به اون گهید یکیعاشق شده،  گهید یکی -

 خانوم رو یعاشقانه یک*شرا دیاونوقت من با ،یکی

 .بشنوم

 گفت: یکاناپه لم داد و رو به اِب یرو مرد

 .میبذار بخور یچا هی -

 را در یبهسمت آشپزخانه رفت و همزمان که چا یاِب

 کرد : طنتیش ختیریم یقور

 بار کرمشو هیدختره کرمش گرفته،  نیبابا ا -

 دهن منم صاف ره،یگیآروم م گهید ،یبخوابون

 خدا زد پس دیتست کن شا هیاصال  یحاج کنه،ینم

 سیانقدر دهن ما رو سرو گهیکه د یو دلشو زد کلش
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 یجعفر

 .نکنه

 بده ما ییچا هیسرِ جدت.  یکم شر و ور بگو اِب -

 .میو بر میکن کوفت

 ؟یکجا به سالمت -

 کاناپه لم داد و چشمانش را بست: یراحتتر رو آکو

 کار دارم. -

 و دیبگو یزینداشت از رابطهاش با دخترک، چ دوست

 شیهایبازهم مسخرهباز یکه اِب آمدیخوشش نم چیه

 به راه شود. شیشروع کند و بازار چرت و پرتها را

 نداشت یلیبود و دل یمشکل دخترک شخص بهعالوه،

 آن را بفهمد. شیرف که

 :دیکوب شیکنارش نشست و با پا به پا یاِب

 اد؟یدختره خوشت م نیآکو تو از ا گمیم -
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 یجعفر

 حیو توض دیخند یچشمش را باز کرد که اِب کی مرد

 :داد

 .گمیرو م هیسا -

 شد: ینشست و جد شیجا در

 ؟یاز کجات درآورد گهید نویا -

 باهاش حرف یسچاریب یاز تو ک*نم، حاج -

 مونده بود که به نیهم مارستانیاون روز تو ب ،یزنیم

 بندازنتون زندان، اسمشم که جدهیعمل مثبت ه جرم

 !؟یچ یعنی نایا ،یپریفنر تو جات م نیع ادیم

 گفت: یکرده رو به اِب اخم

 .ستیما ن نِیب یزیچ -

 یزیچ یاما مطمئن ست،یشما ن نِیب یزیچ ه،یاوک -

 ست؟یخودت و خودتم ن نیب
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 یجعفر

 تا شیرفتارها یعنیو  دیکش شیلبها یِرو یزبان آکو

 اندازه غلطانداز شده بود؟ نیا

 بود یداد و گرچه چند روز رونیب قایرا عم نفسش

 کرد،یبه آن دخترک فکر م د،یکه با یزیاز چ شتریب

 او نداشت. یدرباره یقصدِ بد اما

 .یبهش ندارم اِب یمن کار -

 میتسمه تا ار،یبه خودت فشار ن ادیداداشم، ز هیاوک -

 !یکنیم پاره

 تو ،یزنیزر م یدار دونمیمنکه م" هیشب یباحالت و

 نگاهش کرد. "اون دختر خوشت اومده از

 نمدارش یِداخلِ موها یچشم غره رفت و دست آکو

 .دیکش

 .شدیکمکم آماده م دیبه ساعت انداخت و با ینگاه



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 به شهیرا خورد، مانندِ هم اشییاز آنکه چا بعد

 اکتفا کرد. ن،یو ج شرتیت کی دنِیپوش

 ره،یاسپرت و راحت و البته رنگِ ت یاز لباسها شهیهم

 .آمدیم خوشش

 غرغر رلبیهنوز هم ز یاِب شد،یخانه که خارج م از

 را بلند کرد: شیکه آکو از دم در صدا کردیم

 یرزنایپ نیا هیسخته، شب یلیناموسا تحملت خ -

 . تو رودنیم ریگ واریکه مدام به در و د یشد غرغرو

 زود شوهر داد رفت. دیبا

 گوش بدهد، از خانه یبعد یِبدون آنکه به غرغرها و

 زد. رونیب

 به سراغش یرپوستیز طنتیبازهم آن ش نگیپارک در

 .آمد
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 یجعفر

 و چه ردیرا قرض بگ قشیرف نِینداشت ماش دوست

 !رفت؟یاگه با موتور به دنبال دخترک م شدیم

 یاجبار یقیکش آمد و توف شیفکر لبها نیا از

 .شدیم

 کوچک دخترک به یِاه هکند، پنج یآنکه تالش بدونِ

 چفت شدن، نیفکر ا ب،یو عج شدیتنش چفت م دورِ

 .دیچسبیجانش م به

 شد و مرد سوار بر روزیپ یآن احساسِ موز سرانجام

 یکه به جانش وصل بود، بهسمت خانه ینیموتورسنگ

 رفت. دخترک

 نبود و بعد از چند ادیچندان ز شانیاه هخان یفاصله

 مقابله خانهشان بود. قه،یدق

 بعد از هیو سا دیایب رونیگرفت و گفت که ب تماس
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 یجعفر

 فِرش، یِو همان موها دیسف ییبا لباسها قه،یدق چند

 آمد و نگاهِ  نیپائ یورود یا، از دو پلهه هفرشت مانندِ

 کرد. رهیرا خ آکو

 یدهیکوتاه و چشم گرد شدهاش، چشمانِ در یِقدمها

 کرد. صتریرا حر آکو

 دلبر شده بود؟ نهمهیدختر ا نیا چرا

 و دور... دلبر

 در دستت یآمدیکه تا م با،یز یخرگوش هیشب

 .کردیو فرار م جَستیم ،یریبگ

 را نیموتور متعجب شده بود و آکو هم دنِیاز د البد

 .خواستیم

 .یلعنت یبازمانده یلبها نیچشمان گِرد و هم نیهم

 سالم کرد، که آکو زیو ر ستادیکنارش ا هیسا
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 یجعفر

 را باال انداخت و اشاره کرد که شیابرو طنت،یباش

 .ندیسرش بنش پشت

 بود که یچشمانش را گِردتر کرد و چندوقت دخترک

 حرکت نیعادت را گرفته و خبرنداشت که با هم نیا

 .کندیم صتریو حر صیمرد را حر کوچک،

 با موتور؟ -

 ابرو باال انداخت: آکو

 نترس کالسش باالست. نه،یسنگ -

 پوزخند زد. و

 هولشده، فورا اصالح کرد: هیسا

 ه آخه....ک نهینبود، منظورم ا نینه، نه. منظورم ا -

 دنتیمن جانِ در آغوش کش د،یچگونه بگو دانستینم

 عادتم هایکینزد نیندارم، جانش را ندارم که به ا را
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 یجعفر

 ...یو بعد برو یده

 منتظرش بگذارد، پس نیاز ا شتریب دیکشیم خجالت

 شیدمغ شده بود و بدون حرف، پا یکه کم یچهرها با

 بلند کرد و سوار شد. را

 که از افتادنش هیلبخند به لب، گاز داد و سا آکو

 نیمرد را چنگ زد و لعنت به ا یِپهلوها د،یترسیم

 .یاجبار قیتوف

 انگشتانش مچاله شد و برخالف نیمرد، ب شرتیت

 .راندیآکو آرام م تصورش،

 که یا بود و نه آن آغوشه هاز چاله چول یخبر نه

 را داشت. انتظارش

 را باال داد. شیابرو هیسا دند،یمقابل کافه که رس به

 هم همان کافه! باز
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 یجعفر

 هم با آکو در آنجا بود. یکه دو بار قبل یکافها

 بود، آکو در را دهیچیقهوه پ یآن بو یِچندصدمتر از

 که وارد شد، باز هم مانندِ بار قبل، هیو سا نگهداشت

 را از نظر گذراند. زیچ همه

 بودند. یچوب ها،یو صندل زیو م لیوسا تمام

 شده و زانیآو از سقف زین یکمنور و چوب یلوسترها

 ا کرده بود.ه هکلب هیدنج را شب یجا آن

 قبل رفت. یِاه هدفع زِیبازهم به سمتِ همان م آکو

 معلوم ابان،یکنارش، کلِ خ یشهیکه از ش یزیم همان

 .بود

 آنجا را باب آرامش کش،ینسبتا تار یو فضا تیال نور

 بود. کرده

 بازهم ناخوداگاه لبخند زد و هردو همزمان دخترک
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 یجعفر

 نشستند. هایصندل یرو باهم،

 نبرد، آکو یمنو و سفارش دادن، زمان چندان برداشتن

 به نیداد و سنگ هیتک اشیبه صندل نه،یبه س دست

 نگاه کرد: هیسا

 !شنومیم ویهمه چ شنوم،یم -

 تحت فشارش بگذارد تا حرف بزند، اما خواستینم

 بگذارد با حرف نزدنش، توانستینداشت. نم یچارها

 .ندازدیخود را در خطر ب شتریو ب شتریب

 درهم قفل کرد و با شیپاها یدستانش را رو هیسا

 داد. یبهم فشرده، نگاهش را از آکو فرار ییلبها

 گفت: زیر

 نگفته! یزیچ گهیگفتم، د ویمن همهچ -

 نم؟یبب داشویتهد تونمیم -
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 یجعفر

 و لعنت! دیپر هیاز رخ سا رنگ

 امهایرا نکرده بود و اگر آکو آن پ شینجایا فکر

 خواند؟یم

 درآورد و هرگز فشیلرزان، تلفنش را از ک یدستان با

 .ندیرا بب امهایآکو آن پ گذاشتینم

 هیو بق کردیآن بخشِ محرمانه را حذف م دیبا

 .دادیرا نشان م دهایتهد

 دستانش انیدست برد قفل را بزند، تلفن م نکهیهم

 لرز شیو چشمش که به شماره افتاد، مردمکها دیلرز

 و االن وقتش نبود... گرفتند

 اخم درهم کرد و د،یدخترک را د یختگیکه بهم ر آکو

 بود؟ ادیهم آن ش باز

 دست برد تا قطع تماس را بزند، که همان لحظه، هیسا
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 یجعفر

 د،یایشد و تا بهخود ب دهیانگشتانش کش انیاز م تلفن

 دستان آکو بود. انیم

 آن نوشته یرو "ناشناس"که  یبا اخم به صفحها آکو

 نداشت، نگاه کرد. یشمارها چیو ه شده

 که همان رد،یگرفت تا تلفنش را از مرد بگ زیخ هیسا

 رونیو فورا از کافه ب دیهم سائ یآکو دندان رو لحظه،

 .زد

 و آدرسش را دیرسیحساب آن مردک را م دیبا

 .گرفتیم

 قسر در برود. گذاشتینم

 نداشتند، به ستادنیجان ا گریکه د ییبا پاها هیسا

 یکه چه استرس دانستیآکو رفت و فقط خدا م دنبال

 شده و خدا آن مردک را لعنت کند. قیجانش تزر به
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 یجعفر

 از هیسبز را لمس کرد که همان لحظه سا کونیآ آکو

 مرد را گرفت. یبازو خزده،ی یخارج شد و با دستان در

 اما، بدون توجه به ترس دخترک، تلفن را کنار آکو

 هم فشرده یکه رو ییگذاشت و با دندانها گوشش

 :دیغر شد،یم

 که همش یخوایدختر م نیاز ا یچ ناموسیب -

 ؟یزنیزنگ م بهش

 ییسکوت شد و پس از آن، صدا هیآنور خط، چندثان از

 :دیچیپ شیو فوقالعاده محکم، در گوشها بم

 دارم؟ ویک یِصدا دنِیافتخار شن -

 سالخورده و یصدا نیمرد به جوش آمد و ا خون

 بود؟ یک متعلق به محکم،

 را بدزدد؟ هیکه قصد داشت سا یهمان مردک به
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 یجعفر

 یبهتره خوب گوش کن ناموس،یپستفطرت ب نیبب -

 جور گه،یچون اصال حوصله ندارم بار د گم،یم یچ

 یایدختر تو کثافتکار نیبرات تکرارش کنم. ا یگهاید

 خودتو ب*ا نیاز ا شتریتو جا نداره، بهتره ب امثال

 بشم یپس نذار اون گردم،یچون من دنبال شر م ،یند

 !یمرگ کن یهزار بار آرزو یروز شهیباعث م که

 کرد،یکه داشت حنجرهاش را پاره م یبا بغض هیسا

 :کردیو پچ پچ م دیکشیساعد آکو را م مدام

 توروخدا نکن، سر لجش ننداز، توروخدا، من "

 ".ترسمیم

 دیآکو که نثارش شد، لرزان لب گز یاخم و نگاه جد با

 دستانش را درهم گره کرد. و

 به یبودند و اقلکم، کس ستادهیا ینسبتا خلوت یجا
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 یجعفر

 نداشت. دید نشانیب تنشِ

 ش،یگلو ییو گو دادیآب دهان قورت م یه دخترک

 .شدیتَر نم یباران چیخشک بود، که با ه یریکو

 :دیبه گوشش چسباند و غر شتریرا ب یگوش مرد

 ؟یزوریگفتم پ یچ یدیشن -

 فیآکو سرک یِپشت خط، که از جلز و ولز زدنها مردِ

 و تمسخر شخندیو با ن دیهم سائ یبود، لب رو آمده

 زد: لب

 !ینبود ادبیا،ِ آکو؟ توکه انقدر ب -

 جا ینامش از زبانِ آن مرد، لحظها دنیاز شن آکو

 یبدهد، مشتش را رو یتیاما بدون آنکه اهم خورد،

 لب زد: یکنارش فشرد و حرص وارید

 اومدن از پشت اون تلفن رو رونیتو ت*م ب نیبب -
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 یجعفر

 از پشت تلفن هارت و پورتت نهیتنها افتخارت ا ،یندار

 اگه ،ی. اگه جنمشو داریدختر بد نینشون ا رو

 .ناموسیب مینیقرار بذار همو بب هی ،ی*مشو دارت

 رو به بایآکو، تقر یِحرفها نیا دنِیکه از شن هیسا

 یبازو یو لرزان، دستش را رو یحالیبود، با ب سقوط

 تا سقوطش نمانده بود، یزیآکو مشت کرد و چ سفت

 کرد. کشیآکو با اخم، دست آزادش را ِگرد کمر بار که

 شیو اشکها دیمرد چسب ینهیلرزان به س هیسا

 به راه افتاد. صدایب

 قطع شد که آکو آن را یگریحرفِ د چیبدون ه تلفن

 با هردو دست، دخترک را نباریسراند و ا بشیج داخل

 .دیآغوش کش در

 مانند او، یمگرنه دختر ستیحالش خوب ن دانستیم
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 یجعفر

 .اوردینبود که به آغوشش پناه ب یکس

 ک،یبار یکوچه انیم بایعقبتر رفت و تقر یکم آکو

 رفتند. فرو

 گذاشت و سرش را باال آورد. هیسا یرچانهیز دست

 .دیمعصومش پُر از اشک بودند و دل مرد لرز چشمان

 کرده انیمعصوم را گر یهایعسل نیکه ا یبه آن لعنت

 .بود

 ویهمه چ دمیقول م ست،ین یزینترس چ س،یه -

 کنم، خب؟ حل

 انیلرزانش، م یسرش را تکان داد و استخوانها هیسا

 مرد فشرده شدند. بازوان

 بود. بیعج

 آن ترس وحشتناکش را نداشت. نبار،یبود که ا بیعج
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 یجعفر

 بود، که دهیهم آنقدر از رو شدنِ آن ماجرا ترس دیشا

 آغوش آکو ینمانده بود تا به پا شیبرا یترس یگرید

 .بگذارد

 حجم کوچک که در نیکه بدجور از ترسِ ا مرد

 را شیمچاله شده، دگرگون شده بود، لبها آغوشش

 خورد. چیپ هیدخترک فشرد و دل سا یموها یرو

 و دیایب رونیداشت تا از آغوشش ب یزانوانش رمق اشک

 خود پناه ببرد. ییغار تنها به

 محکم شده و اجازه یوارید ییآکو اما، گو بازوان

 از او دور شود. لونیاپس کیدخترک  دادینم

 گردن و گوش انِیم ییبرد و درجا نتریرا پائ سرش

 پچ زد: دخترک

 جون دارم، که الزم هیمن فقط  ن،یمنو بب هیسا -
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 یجعفر

 ازت یاون الش ذارمینم یول دمیاونم م باشه

 گم؟یم یچ یفهمیکنه، م سواستفاده

 لرزان زمزمه کرد: هیسا

 ترسم،یدست اون. ازش م فتمیب خوامیمن... من نم -

 .کنهیم تمیاذ

 نبودند. یحرفها، عاد نیو ا ختیآکو ر دل

 کرده؟ تتیتاحاال اذ ه،یسا -

 .دیبه مرد چسب شتریجواب نداد و تنها، ب دخترک

 تنش را در برگرفته بود، کبارهیکه به  یبا خشم آکو

 هیرا دور تن دخترک محکمتر کرد که سا دستانش

 گفت و مرد تکرار کرد: یآخ جان،یب

 ؟کرده تتیاذ ناموسیاون ب گمیباتوام دختر، م -

 مرد ینهیبه خود آمد که با ترس، سر از س ییگو هیسا
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 یجعفر

 و خواست عقب برود، که آکو اجازه نداد: برداشت

 مترسینکرده... ف... فقط م تمی.... اذتینه، نه اذ -

 .ازش

 مرد داغان شد و هنوز هم قانع نشده بود. اعصابِ

 سرش آورده باشد چه؟ ییبال شرفیآن ب اگر

 اگر خورد،یفکر کلِ تنش منقبض شد و قسم م نیا از

 هم که یردک هرکسافتاده باشد، آن م یاتفاق نیچن

 .گرفتیجانش را م بود،

 آکو مشت کرد و خود را ینهیس یدست رو هیسا

 کرد و آنقدر اعصابش شیکه آکو رها د،یکش عقب

 کشمکش را نداشت. یبود که حوصله داغان

 به یرا پاک کرد و کِ شیدخترک اشکها یکِ دینفهم

 برگشتند. شاپیکاف داخل
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 یجعفر

 یکه جلو کیک یقهوه و بشقابها یفنجانها

 قرار گرفت، هردو از فکر خارج شده و دستشان

 هم، رد و بدل کردند. نیرا ب نگاهشان

 که ییفنجان را در دست گرفت و رو به آکو هیسا

 در خود فرو رفته بود لب زد: بدجور

 و سارا میابراه ر،یچندروز اخ نیتو ا یدونیشما نم -

 نه؟ ایارتباط داشتن  باهم

 به دخترک نگاه کرد. ج،یگ یسر بلند کرد و کم مرد

 سوالها بود؟ نیوقتِ ا اکنون

 و فنجان را چرخاند: دیکش شیداخل موها یدست

 زنه،یهمش غر م یچند روزه اِب دونم،ینم یعنینه..  -

 چه مرگشه، دعواشون شده؟ دونمینم

 زیچ چیآکو از ه یینفسش را آزاد کرد و گو دخترک
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 یجعفر

 نداشت. خبر

 هیو سا دانستینم یزیبهتر که از آن شب چ همان

 خراب یکس شیوجه خواهرش، پ خواستینم چیه

 :شود

 اختالف دارن. کمیانگار  یول دونم،ینم -

 بحث را ادامه نداد. گریگفت و د یی"آها"آکو

 را که تمام کردند، آکو دست گره کرد و با قهوهشان

 نظر گرفت: ریرا ز هیسا دت،یجد

 حرفامون نصفه موند! -

 و او یو باز هم همان بحثِ قبل دیدخترک لرز دل

 .دیترسیبحث م نیاز ا بیعج

 گفتم. ویمن که همهچ -

 که کنارت خوامیم ی! من وقتیدختر، نگفت ینگفت -
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 یجعفر

 که تا تونمیخبر داشته باشم. نم یاز همهچ دیبا باشم،

 اوسکوال نگاه کنم تا بفهمم نیع اد،یم شیپ یحرف

 !هیچ انیجر

 مرد، نیکمک ا یِخود انتخاب کرده بود که رو هیسا

 باز کند و... حساب

 بود؟ مانیپش

 !بود

 خود کرده و یبود که او را وارد باز مانیپش سخت

 را به خطر انداخته بود. جانش

 شیپا یعنی دانست،ینامِ آکو را م اد،یکه آن ش یوقت

 که خواسته، در ییدرازتر کرده و تا هرجا مشیاز گل را

 بود. دهیسرک کش شان،یزندگ

 و کِشدیماجراها، به کجا م نیآخر ا دانستینم
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 یجعفر

 شود،یبه کجاها ختم م ،یمعمول یدوست نیا سرانجامِ

 از ،یراهِ خالص چیه دانست،یرا خوب م زیچ کی اما

 نداشت. اد،یآن ش دستِ

 داره، عکس یچون کل کنه،یم دمیآره، اون آدم تهد -

 میتونینم میکه اگه پخش بشن، تا عمر دار ییعکسا

 و در و لیاز فام دیبا میتا عمر دار م،یریباال بگ سرمونو

 یدونیم ،یکنیرو درک م نای. امیحرف بشنو ه،یهمسا

 چقدر خودم رو، ترسم؟یرومه؟ چقدر م یفشار چه

 کنم؟یخانوادهم رو لعنت م یتک اعضا تک

 نداشت. چرا یدختر که سن نیو ا کردیدرکش م مرد

 د؟یکشیرا به دوش م گرانیجورِ گناهِ د دیبا

 تمامِ دنِیآزارش دهد و فهم نیاز ا شتریب خواستینم

 موکول کرد. گرید یرا، به زمان ماجرا
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 یجعفر

 فراتر از آن عکسهاست و اگر یزیماجرا، چ دانستیم

 تیراحت شکا توانستیمشکل عکسها بود، م فقط

 .دیترسیم یزیاما دخترک، از چ کند،

 مرد را نیکه آکو، از آن خبر نداشت و هم یزیچ از

 کرده بود. وانهید

 را که تمام کردند، دوباره سوار بر موتور شده قهوهشان

 شدند. یراه شان،یاه هبه سمتِ خان و

 ،یروبهراه نبود و هرازگاه ادیحالش ز دخترک

 .فشردیمرد را محکم م یِپهلوها

 رفتیم یعیطول راه، بازهم آکو، آرامتر از حد طب در

 بود. هیبهخاطر سا ش،یکارها نیا یهمه و

 که خود تنها ینداشت او را بترساند و وقت دوست

 گاز دهد و خواهدیتا دلش م توانستیم شد،یم
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 یجعفر

 کند. یدلش را خال حرص

 یحوصله چیشام آکو را رد کرد و ه شنهادِیپ هیسا

 ماندن را نداشت. رونیب

 از آن یکیو  خواستیاتاقِ آرامشبخشش را م دلش

 در کُن. یخستگ یِاه هقهو

 به اطراف یترمز کرد و نگاه ه،یسا یمقابل خانه مرد

 .انداخت

 در کوچه نبود. چکس،یشده و ه کیتار هوا

 مرد یآمد و کنار پا نیاز ترک موتور پائ دخترک

 .ستادیا

 را باال آورد و نگاهِ قدر دانش را به آکو داد: سرش

 !کنمیلطفتو فراموش نم نهمهیا چوقتیه -

 لبخند زد و امروز دخترک، مدام مفرد خطابش کوآ
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 یجعفر

 !نتر؟یریش نیاز ا یزیبود و چه چ کرده

 .تهیانسان ست،یلطف ن --

 مرد خوب نیروشنتر شد و چقدر ا ه،ینگاهِ سا رنگِ

 .بود

 حال جسور بود. نیو درع نیمت چقدر

 نیسر پائ ز،یر یو با لبخند دیکش یقیعم نفس

 :انداخت

 بگم. یچ گهید دونمیرحال ممنون. نمه هب -

 نیرا ب هیمرد ضعف رفت و ناخودآگاه، لپ سا دل

 .دیشصت و اشارهاش گرفت و کش انگشت

 دخترک گِرد شد و باتعجب به مرد نگاه کرد. چشمان

 کنار زیچال ر یو دل دخترک، برا دیاما، آرام خند آکو

 رفت. گونهاش
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 یجعفر

 لب نیریو ش دیکوب هیسا ینیب یانگشت اشاره، رو با

 :زد

 شده. کیعسل خانوم، هوا تار گهیبرو تو د -

 تفاوت که نیخواند با ا "عسل خانوم"هم او را  باز

 نه بهطور ناخودآگاه، بلکه عمدا آن کلمه را بر نباریا

 آورد. زبان

 دیدوست شود و با شتریداشت با دخترک ب دوست

 ها؟ کرد،یهم م یآن تالش یبرا

 ضربان توانستینم نیاز ا شتریکه ب یبا قلب هیسا

 ،یرا تند کرد و بدونِ خداحافظ شیگامها رد،یبگ

 .دیرفت و در را بهم کوب داخل

 به در بسته زل زد و لعنت به آن ه،یاما، چندثان آکو

 قدرتِ اراده و چیکه در برابرشان، ه ،یعسل چشمان
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 یجعفر

 نداشت. یاریاخت

 بلند، موتورش را از یداد و با گاز رونینفسش را ب آکو

 کند. جا

 گاز موتور که به یرا از پا کند و صدا شیکفشها هیسا

 چشم فشرد و ناخودآگاه لبخند زد. د،یرس گوشش

 چکار کند تا دل دانستیخوب م ،یموز مردکِ

 کند. رانیو ح وانهید نیاز ا شتریدخترک را ب یدهیرم

 سارا را مقابل در نکهیو هم دیکش یقیعم نفس

 لبخند زد و بهسمتش رفت. د،ید آشپزخانه

******** 

 شانه یرا رو فشیزد و ک رونیدر آموزشگاه ب از

 کرد. جابهجا

 به باشگاهِ آکو انداخت و یمنگاهین شه،یهم مانندِ
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 یجعفر

 از او نبود. یخبر بازهم

 باشگاه از هم یکه جلو یچند ده مرد نیب از

 و دیآکو را ند یکرده و دور شدند، چهره یخداحافظ

 موتورش هم آنجا نبود. یحت

 ده،یدلِ رم نیبود که از او خبر نداشت و ا یچندروز

 شده بود. رانیسرگشته و ح بدجور

 دیبا رفت،یم یکیداد و هوا رو به تار رونیرا ب نفسش

 یچندان تِیروزها، امن نیو ا گشتیبه خانه بازم زودتر

 .نداشت

 به کردیم یشود، سع دهیبود دزد کیاز آنکه نزد بعد

 یکالسها یو اکنون، برا دیاین رونیاز خانه ب ییتنها

 مجبور بود. ولنش،یو

 برسد که در ابانیقدم مانده بود به آن طرف خ چند
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 یجعفر

 از کنارش رد شد و تا به خود یلحظه، موتور کی

 شد و بر اثر دهیشانهاش کش یاز رو فشیک د،یایب

 افتاد. نیزم یکه به کتفش وارد شد، بر رو یضربها

 که یو چند مرد دیچیپ ابانیخ انیبلندش، در م غیج

 شدند. کیبودند، نزد ابانیاطراف خ در

 که باسرعت دور یگشاد شدهاش به موتور چشمان

 ...فشیشد و ک رهیخ شد،

 بودند فشیدر ک یهمگ اش،یبانک یِو کارتها پولها

 لعنت... و

 کنارش چنباتمه زد و شانهاش را در دست یمرد

 :گرفت

 نشکسته؟ تیخانم؟ جائ یخوب -

 گفت: یگرید یآن طرف صدا از
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 یجعفر

 .قاپنیم فیآب خوردن ک نیع شرفا،یب -

 جمع یکتف دردناکش گذاشت و با چهرها یِرو دست

 را چک کرد. ولنشیو شده،

 داد. رونیبود و نفسش را آسوده ب سالم

 بابت، نیگذاشته و از ا شیمانتو بیرا در ج تلفنش

 راحت بود. الشیخ

 لب زد: کردینگاهش م یکه با نگران یبه مرد رو

 خوبم آقا، ممنون. -

 که دورش جمع شده بودند، هرکدام یسه نفر دو

 آنها، یبه گفتگو توجهیب هیو سا گفتندیم یزیچ

 بلند شد. شیرا تکاند و آرام از جا شیلباسها

 کوفته شده زدیو حدس م کردیبدجور درد م کتفش

 .باشد
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 یجعفر

 کرده یزخم شده و شلوارش را خون زیچپش ن یپا

 .بود

 یرا از رو ولنشیو ز،یر یبا نالها به دندان گرفت و لب

 برداشت. نیزم

 گفت: انهیبود، دلجو ستادهیکه کنارش ا گرید یمرد

 زیشه، چ ریدستگ یکن تیشکا شااهللیغصه نخور، ا -

 ؟یداشت فتیتو ک یمهم

 تکان داد و لب زد: یسر هیسا

 نبود. یمهم زینه چ -

 لبخند زد و تعارف کرد: مرد

 مارستان؟یبرسونمت ب ستیاگه حالت خوب ن -

 تکرار کرد: دخترک

 ممنونم خوبم. -
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 یجعفر

 نگفت. یزیچ گریتکان داد و د یسر مرد

 شانهاش چنگ شد و تا یرو یلحظه، دست کی در

 شد. دهیتنش به عقب کش دیایب بهخودت

 یبزند، اما همان لحظه، چهره غیباز کرد که ج دهان

 و دهانِ باز شدهاش، بسته شد. دیآکو را د شانِیپر

 نگاهش را شان،یپر یدرهم و چشمان ییبا اخمها آکو

 :دیدخترک حرکت داد و آرام پرس یسرتاپا

 ه؟یسا شدهیچ -

 مرد آنقدر جذاب بود که یلب فشرد و نگران هیسا

 لب از لب باز کند. نتوانست

 تکرار کرد: آکو

 چرا مردم جمع شدن دورت؟ شده؟یچ گمیم -

 زد. فمویک یموتور هی... یچیه... ه -
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 یجعفر

 که دورشان جمع شده، پراکنده شدند و یچندنفر

 نه چندان شلوغ، تنها ماندند. ابانِیکنار خ آندو،

 گذاشت هیسا گرید یشانه یِرا رو گرشیدست د آکو

 دخترک درهم شد. یآن را در دست فشرد که چهره و

 گذاشته و دهاشیکتف ضرب د یدستش را رو قایدق

 را چندبرابر کرده بود. دردش

 :دیستش را برداشت و با اخم پرسفورا د آکو

 دردت گرفت؟ کتفت درد گرفت؟ -

 و سرش را به عالمت مثبت تکان داد. دیلب گز هیسا

 بر سرِ ییبال نیچن یچهره درهم کرد و کدام لعنت مرد

 فنچ کوچولو آورده بود؟ نیا

 :دیپرس انیباعص

 کجات درد داره؟ گهید -
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 یجعفر

 کنه،یپام زخم شده و کتفم درد م کمیفقط  چجا،یه -

 نگران نباش. ست،ین یزیچ

 داد و دستش را پشت کمر رونینفسش را ب آکو

 گذاشت: دخترک

 شده تیزیبکنه، اگه چ نهتیمعا هیدکتر  میریم -

 ؟یچ یو نفهم یو داغ باش باشه

 تیکتفم اذ کمیط نه، نه. باورکن من خوبم. فق -

 چندروز هیکه احتماال کوفته شده،  کنهیم

 !شهیبکنم، درست م شیچیباندپ

 شده بود، دوباره تکرار کرد: یعصبان یکه حساب آکو

 چک بکنه. هیدکتر هم  میریم -

 دست مرد، به تیآب دهان قورت داد و با هدا دخترک

 کنار موتور پارک شدهاش رفت. ابان،یخ آنطرف
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 یجعفر

 رم؟یبگ نیماش ای یسوار موتور ش یتونیم -

 به دکتر نداشت. یاجیو احت دیلب کش یزبان رو هیسا

 به دکتر ازینبود که ن یاما آنقدر کرد،یدرد م کتفش

 باشد. داشته

 خوشرنگش را در نگاه یهایرا باال برد و عسل نگاهش

 :ختیر مرد

 خونه رمی. مگفتمیبود م باورکن خوبم، اگه حالم بد -

 حالم کنم،یم یچیو کتفمم باندپ خورمیمسکن م هی

 .شهیم خوب

 نگاهش کرد. دیو ترد یدلبا دو آکو

 د؟یکشیخجالت م ایواقعا درد نداشت  یعنی

 رونینفسش را ب ن،یکند، بنابرا تشیاذ خواستینم

 و گفت: داد



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 دست و به یآب هیتو باشگاه  ایباشه، پس الاقل ب -

 شده، لی. االن تعطادیحالت جا ب کمیبزن که  صورتت

 نگران نباش. ستیاون تو ن یچکیه

 متعجب شده بود، یشدنِ مرد، کم یکه از راض هیسا

 سر و وضعش را یکج کرد و بهتر بود که کم یسر

 .دادیم سامان

 خته،یشده و بهمر فیکث یلباسها نیبا ا توانستینم

 خانه بازگردد. به

 جلوتر از او به راه افتاد. هیدستش را دراز کرد و سا آکو

 باز کرد و منتظر ماند تا دخترک دیباشگاه را با کل در

 شود. وارد

 نجایبود که به ا یبار نیداخل رفت و دوم هیسا

 .آمدیم
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 یجعفر

 کامل باشگاه شده و تنها دنِیاول اما، پاوران، مانع د بار

 بود. دهیرا د اشیورود

 وارد شد. زیو آکو ن ستادیدر ا کنار

 برق را فشرد و باشگاه غرق در نور شد. دیکل

 و دوست داشت خوردیدر ته جانش وول م یذوق

 .ندیهمهجا را بب زودتر

 نبود. یاما، کنترل شدن لبخندش

 دخترک را از گر،یدر را بست و از پشت سر، بار د مرد

 گذراند. نظر

 ش،یشدنِ زانو یشدنِ لباسها و زخم یخاک جز

 نداشت. یگرید مشکل

 کرد و بر ییباشگاه راهنما یِرا به سمتِ انتها هیسا

 نشاند. واریکنار د یصندل یرو
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 یجعفر

 اول دیرفت و با هیاول یکمکها یبهسمت جعبه خود

 .بستیهم کتفش را م دیو شا کردیم زیرا تم زخمش

 بود رشیپذ زیکه کنار م یخچالیرا آورد و از  جعبه

 برداشت. وهیچندآبم

 که یو بزرگ شکلیاما، نگاهش را در سالن مربع هیسا

 بزرگ، به یاه هنیبود گرداند و از آ یورزش لیاز وسا پُر

 نگاه کرد. اشیخاک یِلباسها

 که در سرتاسر باشگاه یصوت ستمیو س هایپرداز نور

 کرده بود. رتریرا چشمگ اشییبایز شد،یم دهید

 بود انداخت و حدس شیکه روبهرو یلیبه در ر ینگاه

 آنجا باشد. ییحمام و دستشو زدیم

 دخترک زانو زد که یِپاها یِشد و جلو کینزد آکو

 را جمع کرد. شیپاها یمعذب شده، کم هیسا
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 یجعفر

 دخترک یِلبها یفرو کرد و جلو وهیرا در آبم ین مرد

 .گرفت

 مکث، یو آکو گرداند و باکم ین نِینگاهش را ب هیسا

 را از دستش گرفت. آن

 و پنبه را نیآکو بتاد خورد،یرا م وهیکه آبم ینیح در

 به شلوار دخترک یآورد و نگاه رونیجعبه ب از

 .انداخت

 و نگاهش را باال برد: دیرا داخل دهان کش شیلبها

 شلوارتو بزنم باال. دیبا -

 :دیرا عقبتر کش شیچشم گرد کرد و فورا پا هیسا

 ببندمش! تونمیخودم م -

 کف دستاتم زخم شده! -

 کف دستانش گرداند و چرا تا االن ینگاه رو دخترک
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 یجعفر

 نشده بود؟ متوجهش

 بود؟ دهیآنقدر بدنش گرم بود، که تا االن نفهم یعنی

 را کج کرد و معذب گفت: سرش

 .انجام بدم تونمیندارم، م یمشکل -

 داد و پنبه را به سمتش گرفت: رونیمرد نفسش را ب

 بگو. یکمک خواست یول ند،یباشه خودت بب -

 حرکت کوچک، نیبالبخند سر تکان داد و هم دخترک

 به مرد اعتماد کند. یشد کم باعث

 به سمت اندازدیبه پشت سرش ب یبدون آنکه نگاه آکو

 رفت. رشیپذ زیم

 را کنار گذاشت وهاشیآبم د،یکه رفتن مرد را د دختر

 که حال متوجه سوزششان شده بود، آرام یبا دستان و

 شلوارش را باال زد. آرام
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 یجعفر

 بود. یزخم شده و خون شیزانو ینییپا قسمت

 بود را با دهیکه به زخمش چسب یو شلوار دیگز لب

 جدا کرد. درد

 آمد و رونیلبانش ب نیاز ب یمانند "سیه" یصدا

 که با آن کتفِ دردناکش، چه دانستیخدا م فقط

 را تحمل کرد تا شلوارش را باال بزند. یدرد

 آغشته کرد و نیداخل دستش را به بتاد یپنبه

 یزخمش همانا و بلند شدنِ صدا یبر رو گذاشتنش

 همانا... غش،یج

 دخترک، فورا سرش را غیج یصدا دنیبا شن آکو

 و بهسمتش گام تند کرد. برگرداند

 چنباتمه زد و با شیپاها یجمع شده، جلو یچهرها با

 نگاهش کرد: غضب
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 یجعفر

 دم،بذار من ببن گمیم ه؟یسا یچرا انقدر لجباز -

 کتف نیخودم، خودم. آخه با ا یگیم همش

 ؟یزور بزن یتونیم شکستهات

 مظلوم گفت: دخترک

 .کنهینشکسته، فقط درد م -

 انگشتانش انِیرفت و پنبه را از م یچشمغرها مرد

 .دیکش رونیب

 یو قبل از آنکه رو ختیر نیآن بتاد یرو دوباره

 و ستادیا شیزانوها یرو طنتیبگذارد، باش زخمش

 :گفت

 !یریگردن منو گاز بگ یتونیاگه دردت گرفت م -

 دهیمرد را د نیا طانِیش یِبور شد و بازهم آن رو هیسا

 یو پنبه را رو دیکه آکو آرام خند دینگاه دزد. بود
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 یجعفر

 گذاشت. زخمش

 یهم دردش گرفت، اما قبل از آنکه دوباره صدا نباریا

 یلبه یو دستانش رو دیبلند شود، لب گز غشیج

 سکو، مشت شد. یسنگ

 درهم شده که از درد دخترک نشات یباصورت آکو

 شیزخمش را پاک کرد و باند را دور پا گرفت،یم

 .دیچیپ

 دیسف یِساق پا ینگاهش منحرف شد و رو یلحظها

 یگره خورد، آب دهان قورت داد و با نفس دخترک

 باند را گره زد و سرش را باال گرفت. حبسشده،

 دخترک رنگ گرفته و چشمانش پر از یاه هگون

 بود. احساس

 مقاومت خواستیم نیفوالد یو ارادها دیلب گز مرد



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ظرافت. نهمهیبرابرِ ا در

 تشکر کرد و آکو لب زد: رلبیز ن،یریآرام و ش هیسا

 کتفتم ببندم؟ -

 آم... دردش کمتر شده. -

 :دیخند مرد

 نمت؟یکه بب یترسیم ایکمتر شده  -

 .دیکش نیشلوارش را پائ ینگفت و دمپا چیه هیسا

 تکرار کرد: آکو

 !شهیم رشتیدردش ب ینطوریبذار برات ببندمش، ا -

 ند؟یمرد تنش را بب گذاشتیم دیبا یعنی

 هم آکو؟ آن

 یزیچه چ زدیوسوسهکننده تلنگر م یحس یطرف از

 ته یترس ،یاز دستان معشوق و از طرف درمانکنندهتر
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 یجعفر

 .زدیم بینه دلش

 یِهایعسل نگونه،یبود که ا یبار نیاول دیشا

 .کردیم رهیرنگ مرد، خ یرا به نگاهِ قهوها درخشانش

 را باال داد و شیو رنگدارش، ابرو رهیاز نگاهِ خ آکو

 شد. طانیش دهاش،یدر چشمانِ

 داد؟یکوچک، نخ م عروسکِ

 بود، همقدِ دخترک ستادهیزانوانش ا یکه رو همانطور

 قیسکو بود، سرش را کج کرد و عم یبر رو نشسته

 کرد. نگاهش

 یکه از نگاهش هول شدهبود، فورا دست رو هیسا

 دردناکش گذاشت: کتف

 ش؟یبندیم -

 شیآن کلمه را به زبان آورد و تا به معنا یکِ دینفهم
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 یجعفر

 کرد، بدتر هول شد و از چاله درآمدن و به چاه فکر

 بود؟ نیهم افتادن،

 کش شیهوا زده بود، لبها یکه حرفش را رو آکو

 گفت: دهیو کش آمد

 اتو باز کن ببندم.ه هشما اَمر کن، دکم -

 را باز کند؟ آن هم مقابل شیاه هشوکه شد. دکم ییگو

 آکو؟

 اخم کرد: مرد

 لباستو در دیبا یرفتیباز کن دختر، دکتر هم که م -

 تو یبرا یدکتر اختصاص انیاونا که نم ،یآوردیم

 .ننیبب تدارک

 .گفتیم راست

 و کردیلباسش را باز م دیبا رفت،یهم که م دکتر
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 یجعفر

 نیدکتر محرم اصرا است و از ا گفتندیکه م هرچند

 !شد؟یم شد؛یکه عوض نم هیاما اصل قض حرفها،

 که بدجور در نگاه مرد گره رهیبا همان نگاه خ دخترک

 را نداشت، شیدستها اریکه اخت ییبود، گو خورده

 دکمهاش را باز کرد و نگاهِ آکو، به رد دستانش نیاول

 .بود

 ...رهتریدکمه هم باز شد و نگاهِ مرد، خ نیدوم

 نبود که اشیحال ییدخترک گم شده بود، گو ییگو

 ...ددهیانجام م یچکار

 بود؟ نیو عاشق شدن هم دیدیچشمانِ مرد را م تنها

 از تفکر ینشان چیه ییکه گو ییحماقتها نیهم

 !نداشت؟

 یِ تَر شده بود، دست رو یکه چشمانش کم همانطور
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 یجعفر

 .دیکش نیگذاشت و پائ قهاشی

 براقش، که نشان از عرقکردنش یو کم دیسف یشانه

 افتاد و نگاهِ اشعهدار مرد، آرام به آن سمت رونیب بود،

 شد. دهیکش

 گذشته و حال، انیم ییاما، غرق شده بود. گو هیسا

 شده بود. غرق

 را شروع یخطرناک یحواسش نبود که چه باز چیه

 هم حواسش بود. دیو شا کرده

 نداشت. یهمراه یارایبود و ذهنش،  حواسش

 فشیافتاده و ظر رونیب یبه شانه ره،یخ رهیخ آکو

 .کردیم نگاه

 هم نبود، چشمانش اما، دیبد دیعنصر نبود، ند سست

 .شدیکَنده نم ،یلعنت یاز آن ترقوه یلحظها
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 یجعفر

 قهیهم چند دق دیشا ای هیچند ثان دانستینم مرد،

 که حال، ییبود، که بهخود آمد و با نفسها گذشته

 شده بود، باند را در دستش فشرد. کشدار

 کتف دخترک، که بدجور یبه قسمتِ قرمزشده ینگاه

 انداخت. کرد،یم ییتنش، رخنما یِدیسف انیم در

 آن دنِیو بوئ دنیذهنش هزاران صحنه، از بوس در

 که کنترلش یبه ذهن ینقش بست و لعنت یلعنت چال

 از دست داده بود. را

 برد. هیسا یو دستش را بهسمتِ شانه دیگز لب

 رد دخترک نشست،س یشانه یداغش که رو دستان

 ماجرا بود... کیشروعِ  نیا دیو شا دندیلرز هردو

 به ییگو هیو سا دیکش یقرمز یشصتش را رو انگشت

 سر برآورد. قیعم یچاه قیاز عم کباره،ی
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 یجعفر

 به دست مرد دوخته رانش،ینفس زد و نگاهِ ح نفس

 .شد

 که چکار کرده، اکنون دیفهمیاکنون م ییگو

 که حرکتش، چقدر زشت و دور از دیفهمیم

 بوده... تشیشخص

 دست آکو گذاشت که نگاه یهول و وال، دست رو با

 شد: دهیدوباره به صورتش کش مرد،

 ا... دست... نزن.ن... نه... ل... لطف -

 یترس و حرفِ چشمانش را خواند که کم ییگو مرد

 را رصد کرد: شیهایعسل قتر،یشد و عم کترینزد

 !هیدربارهت نکردم، سا یمن فکر بد -

 آکو را یحرفها چینبود، ه اشیحال چیاما، ه دخترک

 !دیفهمینم
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 یجعفر

 تکان داد که آکو تکرار کرد: یرا به عالمت نف سرش

 الن شونهت روا نیبذار برات ببندمش، منکه هم -

 نداره! دهیفا گهیپس پوشوندنش، د دم،ید

 یبود تا شوکه شده، چشمان قهوها یحرف کاف نیهم

 را رصد کند و دست مرد جلوتر آمد. آکو

 و زمخت بود، که یقو یبه آن دستها ه،یسا نگاهِ 

 دکمه را هم باز کرد... نینشست و سوم شیمانتو یِرو

 تنش... یو لعنت به بو دیکش نتریدخترک را پائ یقهی

 که در شامهاش نشسته و داشت ییبه بو لعنت

 .کردیم وانهاشید

 دیآن شانه و گردنِ سف نِیداشت سرش را ب دوست

 بو بکشد. قیببرد و عم فرو

 هم یسخت رو شیرا کنترل کرد و دندانها خود
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 یجعفر

 شد. دهیسائ

 دخترک برد و مجبورش یرا به پشت شانه دستش

 .ندیتا صافتر بنش کرد

 داد،یم اشیکه از نگاه مرد فرار یبا نگاه هیسا

 باند به دور شانهاش دنِیچیشد و آکو مشغولِ پ صافتر

 .شد

 به اطرافش ینگاه چاند،یدور باند را که پ نیآخر

 کرد.سرش را ی"نچ"کالفه  ،یچیق دنِیو با ند انداخت

 کند که میبرد تا با دندان، باند را به دونصف تقس نیپائ

 گردن دخترک نیبه پائ اشینیلحظه، ب کی در

 شد و هردو مکث کردند. دهیسائ

 شده بود و لعنت وانهیآکو، د یِنفسها یاز گرم هیسا

 فرو یاز ترس، وسوسه شتریلحظه، ب نیاو که در ا به
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 یجعفر

 گردنش را در سر انیبه م ینیآن دهان و ب رفتن

 .داشت

 باشد، چشم دهیرس نهاشیرید یبه آرزو ییکه گو آکو

 کشاند. هاشیخاص را به ر یآن بو اریاختیو ب فشرد

 !خواستیدختر را م نی... او انیمست شد و او ا مستِ

 که به خود کرده بود، خشکش زد یحیاعترافِ صر از

 ...و

 .لعنت

 .افتادیاتفاق م نیا دینبا

 !میشم یهیتا روشن شدنِ قض نه

 فورا سرش را از خته،یبهم ر یخراب و روان یحال با

 با دستش، یو عصب دیکش رونیگردن دخترک ب انِیم

 را نکاریکرد؛ چرا از اول ا میرا به دو نصف تقس باند
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 یجعفر

 بود؟ نکرده

 بلند شد، شیسر باند را گره زد و چنان تند از جا دو

 خورد، اما خود را نگه یلحظه سکندر کیدر  که

 .داشت

 برداشت. یآب معدن یبطر کیپخچال رفت و  بهسمتِ

 بازهم به آن فرشته نگاه کند و او خواستینم

 در جلدش فرو رفته طان،یبود که همچون ش یفرشتها

 .بود

 .دیسر کش کنفسیرا باال داد و  یبطر

 دهانش یآورد، با پشت دستش، رو نیرا که پائ یبطر

 زل هیگرگ به شکار، به سا کیو همچون نگاه  دیکش

 .زد

 دهیکه نفهم یو شال دهیرا کامل پوش شیمانتو هیسا
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 یجعفر

 از سرش افتاده را دوباره بر سر کرده بود. یکِ بود

 بپوش ببرمت. -

 یرا بر رو ولنشیفورا و ،یمخالفت ایبدون نگاه  دخترک

 نهچندانمطمئن، بهسمت آکو ییزد و با گامها شانه

 .رفت

 خود یِایزدند و هرکدام، در دن رونیاز باشگاه ب هردو

 بودند. غوطهور

 قیدوباره در باشگاه را قفل کرد و نفسش را عم آکو

 داد. رونیب

 از حرکت، هیسا یموتورش رفت که صدا بهسمت

 داشت: نگهش

 ....کمی. موتور رمیم نیمن با ماش -

 .دیحرفش را خورد و نگاهش را دزد یِباق
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 یجعفر

 گریکدیتنشان به  دنیچسب ییتوانا دیبگو توانستینم

 و جلو رفتن یکینزد نهمهیاز ا دیندارد، نتوانست بگو را

 !ترسدیراه، م نیا در

 خجالت یعنیشانه به دخترک نگاه کرد و  یاز رو آکو

 د؟یکشیم

 د؟یکشیسوارِ موتور او شود، خجالت م نکهیا از

 بزرگ، غرورش را یپتک ییدرهم شد و گو اخمانش

 شکست. درهم

 یآورد تا تاکس رونیسر تکان داد و تلفنش را ب تلخ

 خبر کند. ینترنتیا

 کنار باشگاه وارِیزده به د هیبرسد، هردو تک نیماش تا

 .کردیتوجه نم هیبه سا چیو آکو اما، ه ستادندیا

 غرورش درهم شکسته و موتور او که کردیم احساس
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 یجعفر

 نبود! متیارزانق

 بود نیاز ا ریو مگر غ دیپوستش دو ریسخت، ز یحس

 نداشت؟ یاو، پولِ چندان که

 یباشگاه و موتورش بود، بهعالوه نیا اش،ییدارا تنها

 !یجاریاست یخانه کی

 و بوق زد، که آکو رو به دیاز راه رس یتلفن یتاکس

 گفت: ینیبا سرسنگ دخترک،

 اومد. ا،یب -

 را هیبه دنبال مرد رفت و آکو پول کرا دخترک

 کرد. پرداخت

 نشست. هیدخترک باز کرد و سا یرا برا در

 یقبل از آنکه در را ببندد، رو به آکو، با کم دخترک

 لب زد: خجالت
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 یجعفر

 برات زحمت بودم، بازم ممنون. شهیمثل هم -

 حوصله نداشت جوابش را یسر تکان داد و حت آکو

 .بدهد

 دور و دورتر یبه راه افتاد، تاکس یرا بست و تاکس در

 ...رهتریو خ رهیخ گر،یکدیو نگاهِ آندو به شد

 چشمانش یاز جلو یرا برگرداند و تاکس شیرو آکو

 شده بود. محو

 دیو قبل از آن، با گشتیبه خانه بازم دیبا اکنون

 آمده بود را نجایکه بهخاطرِ آن، از خانه تا به ا یشرتیت

 .داشتیبرم

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

 دارد، نیباال و پائ یزندگ ندیگویکه م یدهایشن

 دارد؟ یو آسان یسخت
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 یجعفر

 مزخرف و یشهیجمالت، جز چند کل نیا یهمه

 .ستندین یزیچ ،یخراف

 دارد، پس آن قسمت آسان ما یو آسان یسخت اگر

 به م،یگردیبه دنبالش م یکه از هر راه کجاست

 م؟یخوریم ه هرایب

 رنگِ آن باال باالها را به چشم یچرا ما لحظها پس

 عادل؟ یایاست دن نیو ا مینیبینم

 ؟یو برادر یاست برابر نیا

 !ست؟یاز آن ن یما، رنگ و نشان یِایچرا در دن پس

 همه به خون هم تشنهاند و کند،یتا چشم کار م نجایا

 ؟یو همراه یکجاست آن همدل پس

 که در کتابها و یزیبا آن چ ،یواقع یِایدن ییگو

 کرور کرور فاصله دارد... م،یخوانیم اه هقص
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 یجعفر

 .آمدیم دادیداد و ب یصدا

 .ونیو ش غیج یِصدا

 دختربچه... کی یِصدا و

 ...هیگر کی زِیر یصدا

 بلند و بلندتر. شد،یکه بلند م ییصدا

 .غیج

 .غیج

 .غیج

 یرهیو چشمانش خ دیاز خواب پر ،یعصب یلرزش با

 شد. سقف

 عرق بود. سِیدهانش خشک شده و کل تنش خ آب

 مانده بود. شیتلخ، ته گلو یحس

 بلند و یزجه کی هیشب اد،یفر کی هیشب یحس
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 یجعفر

 که قصد جانش را کرده بود. یزهر کی هی.... شبهیشب

 یرا جمع کرد و ناخودآگاه صدا شیو پاها دست

 بلند شد. نالهاش

 به آن خواب فکر کند و... خواستینم یحت

 آن خاطرات، جز سوزش قلبش و تکه تکه یادآوری

 نداشت. یدهایروحش، فا شدنِ

 یدر اتاقش باز شد که از شوک، دوباره تکان کبارهی به

 اتاق یو روشن یکیتار انیدر م ی. طرح بدن زنخورد

 شد و او... او ترانه بود. انینما

 تختش یدهانش را قورت داد و آرام آرام رو آب

 شد: کتریکه ترانه نزد نشست

 ؟یدیدیخواب بد م دم،ینالهتو شن یصدا -

 خش گرفتهاش لب زد: یبا صدا تنها



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 آره. -

 شت؟یپ نمیبش شهیم -

 تخت یسر تکان داد و ترانه کنارش بر رو نباریا

 .نشست

 لحظه، از خودش، از ترانه و از تمام نیدر ا گرچه

 هم نشان یاما واکنش آمد،یبدش م نیزم موجودات

 .نداد

 دست دخترک یدستش را جلو برد و بر رو زن،

 .گذاشت

 !دیدیم یدیجد یزهایپوزخند زد و چ هیسا

 ؟یدیدیم یچه خواب -

 مهم نبود. ؛یچیه -

 داد: رونینفسش را ب زن
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 یجعفر

 ؟یکن فیبرام تعر یخواینم -

 گفتم که، مهم نبود! -

 ترانه، پوزخند زد: نباریا

 براتون نبودم. االن نه یمادر خوب چوقتیه دونمیم -

 داره که بخوام بهتون یدهایشما فا یبلدم و نه برا من

 بشم. کینزد

 نیا دیچرا ترانه، با دانستیسکوت کرده و نم هیسا

 را بزند! حرفها

 شیسال، حرفها نهمهیو بعد از ا کردینم درکش

 .دندیرسیخندهدار و مضحک بهنظر م یکم

 ادامه داد: زن

 ایکنم  یبراتون مادر نیبگم قراره بعد از ا خوامینم -

 ریتقص میبهت بگم همهچ خوامیاما م مونم،یپش نکهیا
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 یجعفر

 حال من ی. کِامی. منم مثل شما دوتا قربانستین من

 من مهم باشه؟! یبرا هیمهم بود که حال بق هیبق یبرا

 ایمنو بهدن یکرد خودیحالم برات مهم نبود، ب یوقت -

 !یآورد

 چطور آن جمله از زبانش خارج شد و هم خود دینفهم

 فرو رفتند که تنها سکوت یهم مادرش، در شوک و

 و سکوت. داشت

 را قبول نینبود، دخترک ا یمادر خوب چگاهیه ترانه

 نکرده بود. یاحترامیهم مقابل او ب چگاهیاما ه داشت،

 ترانه اما، پوزخند زد د،یپوست تنش دو ریبد، ز یحس

 دست دخترک برداشت. یآرام دستش را از رو و

 که برق نگاهش در آن ینگاهش کرد، طور نیسنگ

 انداخت. ریرا به ز هیسرِ سا ،یکیتار
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 یجعفر

 را در شیو پاها دیکش شیداخل موها یدست دخترک

 حرف بزند، کاش توانستیجمع کرد. کاش م شکمش

 موجود نیلحظه، تنهاتر نیداشت، اما در ا یهمدم

 بود. نیزم یرو

 خارج شدن از اتاق کند، یبرا یبدون آنکه اقدام ترانه

 دست گچ گریزانواش گذاشت و با نگاه به د یرو دست

 شدهاش لب زد: گرفته

 آدمه، اما نیباباتون مظلومتر دیکنیشما فکر م -

 . اونم به اندازه خودش مقصره. اونم بهستین نطوریا

 کرده. یخودش کوتاه اندازه

 نکرده. یبد در حقِ ما چوقتیه یول -

 چوقتیکرده! من ه یلیاما در حق من خ -

 یدونیدوسش نداشتم. م چوقتیه خواستمش،ینم
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 یجعفر

 ... من... من خجالتیدونیازم بزرگتره؟ م چندسال

 رو افشیباهاش راه برم؟ اصال ق ابونیتو خ کشمیم

 ؟یدید

 چهرهاش سخت شد و پدرش خوب بود، هیسا

 آنقدرها هم که ترانه افهاش،یبود. ق یدوستداشتن

 بد نبود! گفت،یم

 ما، خوشگل نبودنِ بابامه؟ یتموم مشکل زندگ یعنی -

 که نتونستم یهمه! وقتآره، آره، هست! باورکن م -

 گهیکه ازدواج بهم اجبار شد، د یدل ببندم، وقت بهش

 نخواستم دوسش داشته باشم. هنوز یو حت نتونستم

 شوهرم دادن، تابودم که  دهینفهم میاز نوجوون یچیه

 بچشم، حامله شدم و کمیدونفرهم  یاز زندگ خواستم

 هیوقت نکردم مثل  چوقتیبچه تو بغلم بود. من ه هی
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 یجعفر

 کنم، بفهمم خوب و یخوش بگذرونم، زندگ یعاد آدم

 ه؟یچ بد

 گناهِ منوسارا نبود! نا،یاز ا چکدومیه یول -

 اطرافش، یکیهم تار دیشا ایکابوسش بود،  ریتاث دیشا

 رو یکه عمر ییجرات کرده و داشت حرفها نباریا اما

 .ختیریم رونیتلنبار شده بود را ب دلش

 بودند، که نیو سنگ ادیاو آنقدر ز یِحرفها هرچند

 تا بهطور کامل دیکشیسالها طول م دیو شا اه هما

 شوند. گفته

 از یچیا گناه منم نبود که هگناه شما نبود، ام -

 نذاشتن که بفهمم. تو اصال یعنی دم،ینفهم میزندگ

 آدم رو هیچقدر روح  یدونیم ه؟یاجبار چ یدونیم

 خودم اردالن رو ذاشتنیاگه م دی! شاکنه؟یم نابود
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 یجعفر

 بهم ی. اما وقتبودمیکنم، االن عاشقش م انتخاب

 وجودش رو تحمل کنم. یشد، نتونستم حت لیتحم

 بهتر از ترانه! یحت د؛یفهمیرا خوب م لیتحم او

 گرانیو خواست د لیمورد تحم اشیدر زندگ آنقدر

 مقاومت نداشت. یبرا یگرفته بود، که جان قرار

 چشمش یفِرش را از جلو یِرا باال برد و موها سرش

 زد: کنار

 ؟یبابام رو دوست نداشت چوقتیه -

 دلم چوقتیچرا ه یدونیلحظه. م هی ی! حتچوقتیه -

 خواست، خودش نوینسوخت؟ چون خودش ا براش

 بدون عشق باهاش باشم و آخرشم با هزار خواست

 ...ی. حتمیکرد که باهم ازدواج کن یبابامو راض ترفند

 .....یکیمن با  دیفهمیهربار که م یحت



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 جملهاش را خوب ینداد و دخترک ادامه ادامه

 گهید یکیمن با  دیفهمیهربار که م یحت": دانستیم

 "دارم. رابطه

 ادامه داد: ترانه

 یِ م حاضر نبود طالقم بده تا برم پاونموقعها ه یحت -

 ازش شتریهربار ب شدیباعث م نیخودم و هم یزندگ

 .ادیب بدم

 هم که شده ِ حرف دلش را کباری یبرا دیبا دیشا

 :زدیم

 موضوع تو هیترانهجون؟ چون  هیچ یدونیم -

 رو هم تیزندگ هیطبق خواستهت نبوده، بق تیزندگ

 یول کرد زوی. همهچیهمون موضوع کرد یفدا

 هی ش،یسال پ یستوخوردهایب نکهیبه ا یدیچسب
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 یجعفر

 کردن! لیرو بهت تحم انتخاب

 شب و روز کنار یفهمیم ؟یفهمیتو حالِ منو م -

 داره؟ یچه حال یکه ازش متنفر یباش یکس

 ادامه داد: تریعصب

 چه رهیگیکه ازش عُقِت م یبخواب یباکس یفهمیم -

 داره؟ یحال

 و دستش را دیچیدرهم پ هیسا یرا گفت، معده نیا تا

 دهانش گذاشت. یجلو

 نیاعصابش داغان شد. چقدر از ا خورد،یبهم م حالش

 و تنفر آمدیاجبار، بدش م نیا انیب یاز حت جمله،

 .داشت

 مکث د،یکه درهم رفتنِ صورت دخترش را د ترانه

 .کرد
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 یجعفر

 بهم نگونهیاو از اردالن تنفر داشت، ا نکهیاز ا یعنی

 خت؟یر

 حق داشت. هرچند

 دوست نداشت شاهدِ تنفرِ پدر و مادرش از چکسیه

 باشد! گریکدی

 کرده بود، یادهرویز ییداد و گو رونینفسش را ب ترانه

 یو او دختر آرام زدیم هیحرفها را به سا نیا دینبا

 به ،یزیدرونش اما، پرتالطم بود و بابت هرچ بود،

 .رفتیبا روانِ خودش م جنگِ

 تخت بلند شد. یو از رو دیکش یدردناک آه

 از شتریآنکه هزاران حرف ناگفته باهم داشتند، اما ب با

 صالح نبود. نیا

 لب خواند و از اتاق خارج شد. ریز یریشببهخ
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 یجعفر

 بهم شتریداد و ذهنش، ب هیبه تاج تخت تک دخترک

 .ختیر

 دیو شا شدیترانه، مدام در مغزش تکرار م یحرفها

 به چشم یحق داشت. آنقدر کم، که حت یهم، ذرها او

 .آمدینم هم

 .دیسرش کش یو ملحفه را رو دیتخت دراز کش یرو

 نیاز ا چکدامیه شد،یم داریفردا که از خواب ب دیشا

 نداشت. ادیرا به  حرفها

 چشم بست... دیام نیهم به

 بهتر... دیشا ییفردا... فردا دیام به

 و دستش را به عالمتِ  دیخند یبلند یِبا صدا سارا

 گرفت که او هم محکم نیمیمقابل س "بزن قدش"

 را به دست دخترک زد. دستش
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 یجعفر

 کرده و فیآنها، ک یو شاد غیغجیکه از ج هیسا

 یلبه یدر خونش ترشح شده بود، رو نیآدرنال

 گفت: جانینشست و با ه اشیصندل

 م؟یبذار یشرطشو چ -

 نشسته بود، سرش را جلو آورد و هیکه کنار سا گندم

 و گِرد کردن چشمش گفت: جانیباه

 ماه با اون کچله رل بزنه. هی دیباخت، با یهرک -

 دستانش را باال برد و بلند گفت: جانیبا ه سارا

 .نهی! همسی -

 یبه صندوقدارِ کافه، که مرد یمنگاهیو ن دیخند هیسا

 بود، انداخت. لویبیو س کچل

 گفت: طنتیباش نیمیس

 ناموسا شرط باختشو ده،یاز اوناس که پا نم نیآقا ا -
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 یجعفر

 .نیبذار گهید زیچ هی

 اضافه کرد: سارا

 منگاهین هی میهر و کِر کرد نهمهای¹آره المصب  -

 چه سفته.فکرکنم از اوناس که نیننداخت. بب بهمون

 خانوم و خانوادهست. بندیپا

 زد و به یو سارا آرام سوت دندیدختر خند هرچهار

 یو خشک پیبه پسر خوشت دهیگز یکه با لب نیمیس

 آنطرفتر نشسته بود اشاره کرد و زیچند م یرو که

 :گفت

 ؟یحاضر ده،یص یآماده یطال، ماه نیمیخب س -

 و حالتدارش را پشت گوش یپرکالغ یموها نیمیس

 :دیلب ژلخوردهاش را گز یو گوشه زد

 .هیزینگاهش کن چه چ ا،ه هارزیم سکشیر ییخدا -
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 یجعفر

 کرد: دیباخنده تائ سارا

 نگاش کن چقدر لول باالست. آب از ،یلیآره خداوک -

 من راه افتاده. یو لوچه لب

 کرد: طنتیش گندم

 بعدش ،یو بباز یمخش کن یمنتظرم نتون ییخدا -

 .یبا اون کچله رل بزن یش مجبور

 اضافه یرا جمع کرد و با حالت خندهدار چهرهاش

 :کرد

 ی، اَبره تو دهنت الشیبیس یریفکرکن ازش لب بگ -

 .یاَ

 و با گشاد کردنِ  دیگندم کوب یبه بازو یمشت نیمیس

 گفت: چشمش

 هنوز کنه،یخشتکش باد م امیبهخدا دوتا عشوه ب -
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 یجعفر

 که تا کنمیتورش م یجور نی. ببیرو نشناخت نیمیس

 !نیبا من شرط ببند نیجرات نکن گهید سالها،

________________ 

 .المذهب¹: 

 درآورد و رژلبِ رنگِ فشیرا از داخل ک نهاشیآ سپس

 .کرد چک را¹ نودش

 برگ توانستیم نیو هم باشدهیز یحساب امروز

 باشد. برندهاش

 یدیسه دختر گرداند و با ترد نینگاهش را ب نیمیس

 :دیهم سائ یدر دلش رخنه کرده بود، لب رو که

 کچله نیماه با ا هی رمیبه من پا نداد، م نیحاال اگه ا -

 کنم، دیص گرویج نیاگه تونستم ا یول زنم،یم رل

 ن؟یکنیم کاریچ ؟یشماهاچ

 زد و یفکر کردند، که گندم بشکن یدختر کم هرسه
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 یجعفر

 :گفت

 یتونیما، م یواسه هرسهتا ،یتورش کن یاگه تونست -

 خودت ویهرک گهی. دمیتا مخ کن یکن نییتع آدم

 !یکن انتخاب

 لب باز کرد تا اعتراض کند که سارا کنار گوشش هیسا

 پچ کرد: پچ

 بابا، عمرا بتونه مخشو بزنه. سیه -

 شیابرو یشده بود، تا فوریشرط ک نیکه از ا نیمیس

 بلند شد: یصندل یباال انداخت و باخنده از رو را

 ب*اتون بدم. یحساب نیمتظر باش یول ه،یاوک -

 و با مرتبکردنِ  دیهم مال یرا رو شیلبها دوباره

 :دیرو به سه دختر پرس ش،یمانتو

 م؟یاوک -
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 یجعفر

 داد و به سمتِ رونیکردند که نفسش را ب دیسه تائ هر

 رفت. زیم آن

 اشیصندل یاخمو و مغرور رو یکه پسر یزیم همان

 بود، شیپاها ریکه ز یداده و از آن باال، به تهران لم

 .کردیم نگاه

 زیم یکه بر رو یانگشتانِ دست یال زین یبرگ گاریس

 درحالِ سوختن بود. بود،

 نیمیبه س رهیخ ،یجانیه یبا استرس و خنده هیسا

 و دیکش رونیمرد را ب ییروبهرو یصندل کبارهیبه  که

 .کردینگاه م نشست،

 کنارش یشهایش واریاما، تنها نگاهش را از د مرد

 یتکان شیداد، بدون آنکه لبها نیمیو به س گرفت

 .ندیسردش، بنش یدر مردمکها یاحساس ای بخورد،
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 یجعفر

 چشم دوخته و تک تک زیسه دختر، به آن م هر

 .کردندیرا ضبط م حاالتشان

 چانه زد و ریبا اعتماد بهنفس، دست ز نیمیس

 که ییو پچ پچها یقیموس انیگفت که در م ییزهایچ

 .دیداشت، به گوششان نرس انیکافه جر در

 رو به گندم با خنده گفت: سارا

 بز نیع ارویکه  کنهیبلغور م یداره چ ستیمعلوم ن -

 زده بهش. زل

 گفت و دستش را به عالمت سکوت ی"سیه" گندم

 گذاشت: اشینیب یرو بر

 زننیزر م یچ فهممیم نمیببند فکتو، بب قهیدو دق -

 نه. ای

 را کش شیکه لبها یباال رفت و با لبخند هیسا یابرو
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 یجعفر

 بود رو به سارا گفت: داده

 سر نیمیس نکهیاز ا مونه،یشمر م نینگاهش کن ع -

 !هیک گهید نیتعجب هم نکرد، ا ینشست حت زشیم

 در نگاهِ  قایزد و دق یمچرخیلحظه نگاهِ مرد ن همان

 دخترک یلبها ینشست که لبخند کمکم از رو هیسا

 برگرداند. زیشد و نگاهش را به م جمع

_____________________ 

 ای یکرم هیاست که پا یینود:نود شامل رنگ ها رنگ¹

 طبق یبرهنه است بعبارت یدارد و در لغت به معنا بژ

 کننده رنگ پوست یرنگ تداع نیکارشناسان ا گفته

 .است

 و همانطور دیکوب هیسا یبه پا یمشت زیم ریاز ز سارا

 گرداندیآن مرد، برم زِیسرش را به جهت مخالفِ م که

 را با دستانش پوشش داد: صورتش
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 یجعفر

 هست که ما یرخب هی دیاوه اوه، گندش بزنن، فهم -

 یپا دیبهش. فکر کنم فهم میزل زد نیهمچ

 .ونهیدر م یزیچ یشرطبند

 .دیو گندم خند دیلب گز هیسا

 ادامه داد: سارا

 پا بده. نیمیبه س گهیفکر نکنم د یول -

 گندم باخنده اضافه کرد: و

 به زنهیو گه م زنهیبا اون کچله رل م رهیم نمیمیس -

 اُرد بده که تونهینم گهی. اونوقت دشیو پوزِ الک دک

 یبخندم بهش، آ یآ کنم،یبخوام تور م رویهرک من

 .بخندم

 ترسان گفت: یو با لحن دیخند هیسا

 یهرکار دیبا گهی. دمیاگه ببره، بدبخت شد یول -
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 یجعفر

 .نهیبرامون بب یچه خواب دونهی. خدا ممیبکن گهیم

 سیو دوباره ه دیکوب زیم یانگشتانش را رو گندم

 جلب زیکنان، توجه دو خواهر را به همان م سیه

 :کرد

 تونمیم نمیساکت بب زنه،یپسره داره حرف م -

 کنم. یلبخون

 غر زد: سارا

 به ینه با گوشت که ه یکنیم یتو با چشت لبخون -

 .سیه سیه یگیم ما

 ینگاه کرد که چهره زیبه آن م یرکیز ریدوباره ز هیسا

 به ییزهایچ اش،یبه صندل هیسردتر شده و با تک مرد

 .گفتیکه بدجور چهره درهم فرو برده بود، م نیمیس

 :دیدستش را مقابل سارا گرفت و خند جانیبا ه گندم
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 یجعفر

 .دمیفهم یوا دم،یکلمهشو فهم هیبهخدا  -

 هولشده گفت: هیسا

 گفت؟ یگفت؟ چ یچ -

 کردم. یرو لبخون "خجالت" -

 دستش را مقابل دهانش گرفت و با گرد کردن سپس

 وگفت: دیخند چشمش،

 خجالت بکش که"بگه  نیمیفکرکن به س یوا -

 مدت از هیتا  یوا یوا "یکن تیلیمخمو ت یخوایم

 عجب م،یشیراحت م نیمیس یادا اطوارا دست

 شد، جون جون. یسوژها

 گفت: زیو با اشاره به همان م دیخند هیسا

 چه قرمز نیاالنه که منفجر شه، بب نیمیس یوا -

 .شده
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 یجعفر

 رینگاه کردند و هرسه باهم ز نیمیبه س گریدختر د دو

 خندهشان، سرش را یاز صدا نیمیزدند که س خنده

 و با اخم چشم غره رفت. برگرداند

 دوباره رو به مرد کرد و با حرکت دستش، سپس

 را گفت. ییزهایچ

 و دیقرمزش کش یلبها یرو یزبان گندم

 را در حدقه چرخاند: شیمردمکها

 داره میکنیسوژهش م میدار دهیفهم نا،یبب ناموسویب -

 .زنهیدل و جون مخ م با

 را کشیشِ یِو ن دیجلو کش یندلص یخود را رو هیسا

 شیآن نما دنِیدهانش فرو برد، تا همزمان با د در

 هم لذت ببرد. اشیشکالت کیاز شِ جذاب

 و همانطور دیکوب هیسا یبه پا یمشت زیم ریاز ز سارا
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 یجعفر

 گرداندیآن مرد، برم زِیسرش را به جهت مخالفِ م که

 را با دستانش پوشش داد: صورتش

 ما هست که یخبر هی دیبزنن، فهماوه اوه، گندش  -

 یپا دیبهش. فکر کنم فهم میزل زد نیهمچ

 .ونهیدر م یزیچ یشرطبند

 .دیو گندم خند دیلب گز هیسا

 ادامه داد: سارا

 پا بده. نیمیبه س گهیفکر نکنم د یول -

 گندم باخنده اضافه کرد: و

 به زنهیو گه م زنهیبا اون کچله رل م رهیم نمیمیس -

 اُرد بده که تونهینم گهی. اونوقت دشیو پوزِ الک دک

 یبخندم بهش، آ یآ کنم،یبخوام تور م رویهرک من

 .بخندم
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 یجعفر

 ترسان گفت: یو با لحن دیخند هیسا

 یهرکار دیبا گهی. دمیاگه ببره، بدبخت شد یول -

 .نهیبرامون بب یچه خواب دونهی. خدا ممیبکن گهیم

 سیو دوباره ه دیکوب زیم یانگشتانش را رو گندم

 جلب زیکنان، توجه دو خواهر را به همان م سیه

 :کرد

 تونمیم نمیساکت بب زنه،یپسره داره حرف م -

 کنم. یلبخون

 غر زد: سارا

 به ینه با گوشت که ه یکنیم یتو با چشت لبخون -

 .سیه سیه یگیم ما

 ینگاه کرد که چهره زیبه آن م یرکیز ریدوباره ز هیسا

 به ییزهایچ اش،یبه صندل هیسردتر شده و با تک مرد
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 یجعفر

 .گفتیکه بدجور چهره درهم فرو برده بود، م نیمیس

 :دیدستش را مقابل سارا گرفت و خند جانیبا ه گندم

 .دمیفهم یوا دم،یکلمهشو فهم هیبهخدا  -

 هولشده گفت: هیسا

 گفت؟ یگفت؟ چ یچ -

 کردم. یرو لبخون "خجالت" -

 دستش را مقابل دهانش گرفت و با گرد کردن سپس

 وگفت: دیخند چشمش،

 خجالت بکش که"بگه  نیمیفکرکن به س یوا -

 مدت از هیتا  یوا یوا "یکن تیلیمخمو ت یخوایم

 عجب م،یشیراحت م نیمیس یادا اطوارا دست

 شد، جون جون. یسوژها

 گفت: زیو با اشاره به همان م دیخند هیسا
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 یجعفر

 چه قرمز نیاالنه که منفجر شه، بب نیمیس یوا -

 .شده

 رینگاه کردند و هرسه باهم ز نیمیبه س گریدختر د دو

 خندهشان، سرش را یاز صدا نیمیزدند که س خنده

 و با اخم چشم غره رفت. برگرداند

 دوباره رو به مرد کرد و با حرکت دستش، سپس

 را گفت. ییزهایچ

 و دیقرمزش کش یلبها یرو یزبان گندم

 را در حدقه چرخاند: شیمردمکها

 داره میکنیسوژهش م میدار دهیفهم نا،یبب ناموسویب -

 .زنهیدل و جون مخ م با

 را کشیشِ یِو ن دیجلو کش یصندل یخود را رو هیسا

 شیآن نما دنِیدهانش فرو برد، تا همزمان با د در
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 یجعفر

 هم لذت ببرد. اشیشکالت کیاز شِ جذاب

 تالش شیر براکه بدجو یبا ناز و عشوها نیمیس

 گرشیرا پشت گوش زد و با دست د شیموها کرد،یم

 به فنجانِ  ی. گاهدیکشیم یفرض یخطها زیم یرو

 دست مرد یکه جلو یرنگییطال یگاریرسیو ز قهوه

 داشت نگاه رنگیمشک زیبا م ییبایز یو هارمون بود

 مرد. یِبه چشمانِ عسل یو گاه کردیم

 گذشت و همانطور که هر سه گرید قهیچند دق حدود

 کنارشان زیبه م یرپوستیز یجانیبا انتظار و ه دختر،

 گره شده یِبا دستها نیمیسرانجام س کردند،یم نگاه

 .ستادیمرد ا یبلند شد و کنار صندل یصندل یرو از

 صورت او خم کرد و با انگشت اشاره، یرا رو سرش

 گفت که مرد، تنها پوزخند زد و ییزهایچ یدیتهد
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 یجعفر

 ش،یلبها نیرا از ب "گمشو" یتوانست کلمه هیسا

 کند. یلبخوان

 زیدرهم به سمت م یداغان و صورت یبا اعصاب نیمیس

 .دیکش رونیرا دوباره ب اشیآمد و صندل دخترها

 انداخت که سارا و گندم یصندل یرا رو خود

 هرسه یاه هرا با هم رد و بدل کردند و گون نگاهشان

 که در دلشان نگه داشته بودند، یاز خندها دختر،

 شده بود. سرخ

 نشسته و صورتش از شیکه روبهرو ینیمیبه س هیسا

 نگاه دهیگز ییقرمز شده بود با لبها تیعصبان

 را از دست شیکه همان لحظه سارا خوددار کرد،یم

 زیو گندم ن هیاز خنده زد، به دنبال او سا یو پق داد

 حرص و انیرا آزاد کردند و هر سه در م شانیاه هخند
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 یجعفر

 بلند یبا صدا ن،یمیصورت س یِقرمزترشدنها

 .دندیخند

 را کج کرد و با تکاندادن شیلبها نیمیس

 :دیغر ضیدر هوا، پرغ شیدستها

 ن،یدبه گور نداشتتون بخن ،یاله ادیخبر مرگتون ب -

 .سیه س،یه شعورا،یب زهرمار

 کرد،یساکت کردنشان تالش م یاو برا هرچقدر

 که سرانجام با قهر شدیهر سه بلندتر م یخنده

 گرینشست و سرش را به سمت د نهیدستبهس

 .برگرداند

 شیخنده ها انیشده بود در م فوریک یکه حساب گندم

 گفت: دهیبر دهیبر

 عشق، منتظرته. ایدن هیکچل خان با  ،یمشت االی -
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 یجعفر

 کنار گوش سارا پچ پچ کرد: هیسا

 عیضا یمدل نیا یول رهیآدم از قورباغه لب بگ ییخدا -

 .نشه

 کش شتریهم ب هیسا یکه لبها دیبلندتر خند سارا

 آن مرد نگاه کرد و زِیو در همان لحظه به م آمد

 سردِ او را شکار کرد. پوزخندِ

 را باال انداخت و شیابرو د،یرا د هیکه نگاه سا مرد

 یآورد و رو رونیاز پاکت ب گرید یگاریس همزمان

 گذاشت و آتش زد. شیلبها

 را گاریبه دخترک بود، س رهیکه نگاهش خ همانطور

 شیلبها یانگشت اشاره و وسطش گرفت و از رو نیب

 ی. دود را رو به باال فوت کرد و با چشمانبرداشت

 نگاهش را از چشمها تاشکم دخترک، که از مغرور،
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 یجعفر

 بود، گذراند. دیدر د زیم یباال

 اخم کرد و فورا چشم از او شیپروایاز نگاه ب هیسا

 .گرفت

 بدش آمد. زش،ینگاه مغرور و تمسخرآم از

 انداخت و انیرا در تنش به جر یاحساسِ بد نگاهش

 نیکه از چشم در چشم شدن با مرد، از ب یلبخند

 لبش برگرداند. یبود را، دوباره رو رفته

 کلمشغول کل نباریدوخت که ا نیمینگاه به س دوباره

 گندم بود: با

 .دمینم شنهادیکچله پ نیمن به ا -

 پاش دیبا یبندیشرط م یوقت ،یدینم یغلط کرد -

 !یسیوا

 اعتراض مانند دستانش را در هوا تکان داد: نیمیس
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 یجعفر

 به کفشمون یگیر هی دیآقا، اون فهم ستیقبول ن -

 شما نگاه کرد. اگه زیبه م یاونطور نیهم یبرا هست،

 و هِر و کِر خندهتون تو هوا نیموندیآدم ساکت م نیع

 ن،یکه تِر زده شمائ یاالن مخش کرده بودم. اون نبود،

 ریچون تقص ن،یرو بکن گمیکه م یکار دیبا حاالم

 شد که نتونستم مخش کنم. شما

 را نیمیس یکه ادا یکج کرد و طور یلب گندم

 گفت: یبامسخرهباز اورد،یدرب

 اراده کنم تا همه پسرا برام غش و ضعف هیکاف" -

 یماه حت هیرد شم، تا  یمن از کنار هرک کنن،

 نکهیعطرمو فراموش کنه، چه برسه به ا یِبو تونهینم

 که نمیبیم ت؟یاسطوره جذاب شدیچ "باشم. یباکس

 .یدیر نبارویا
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 یجعفر

 جیکه از کلکل آنها، هم خندهاش گرفته و هم گ هیسا

 آرام کنار گوش سارا گفت: بود،

 باهم مشکل دارن؟ -

 ت،پرواسی. گندم رک و بننیهم شهیهم ناینه بابا، ا -

 داره. یفتگیمشکل خودش نمیمیس

 گفت: زتریو ز دیخند هیسا

 دمش،یکه د یچندبار نیموافقم، تو هم ییخدا -

 کرده، پدرمونو درآورده. فیاز خودش تعر انقدر

 کرد. دیو تائ دیهم خند سارا

 لوس، چشمانش را در حدقه چرخاند و یبا حالت گندم

 گفت: هیبه سا رو

 تیجذاب یخدا نیمیجون، مگه س هیسا گمیم -

 در خونشونو از جا نکندن؟ یمگه پسرا پاشنه ست؟ین
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 یجعفر

 یپسره محل سگش نذاشت؟ تو نظر نیچرا ا پس

 ؟یندار

 گندم در یِو به ظاهر جد یکه از لحن منطق هیسا

 دهانش گرفت و یبود، دستش را جلو دنیترک حالِ

 بدتر نیمیکه س دیقرمز خند ییاه هبا گون ز،یو ر آرام

 کرد: کیشد و سرش را به گندم نزد یحرص

 ه نرو.تو دهنتا. رو اعصابم را زنمیگندم بهقرآن م -

 واموندهت رو شیتوعه نسناسه، اگه اون ن ریتقص همش

 االن پسره تو مشتم بود. یبستیم

 اشیرا کنار صندل یلحظه، حضور کس کیدر  هیسا

 :زیرسا و تمسخرآم ییکرد و پس از آن صدا احساس

 خانوما؟ دعوا سر منه؟ یه یه -

 خم شده و مشغول بگو و زیم یهرچهار نفر که رو سرِ
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 یجعفر

 بودند، باال آمد و به آن کوه تکبر دوخته شد. مگو

 زیم یدست رو شخند،یابرو باال انداخت و با ن مرد

 که حال ییبرد تا صدا نیزد و سرش را پائ جک

 کرده بود را به گوشِ هرچهار دختر برساند: آرامترش

 هی تونمیم ن،یسرِ من کلکل کن ستین یازین -

 بهتون بدم. یفیتخف

 همه ییکرد و رو به هرچهار نفر که گو یمکث سپس

 نِینبودند و تنها منتظرِ شکارِ حرف از ب ایدن نیا در

 گفت: مرد بودند، لبان

 رو با خودم یفرفر یکوچولو نیامشب ا تونمیم -

 به حرص میازیو به دعواهاتون خاتمه بدم. ن ببرم

 کوچولو و نیمن از ا ن؟یدونیآخه م ست،ین خوردن

 .ادیخوشم م شتریب اه هزیزهمیر
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 یجعفر

 ادامه داد: یبالحن بد و

 خوش دستترن! -

 مردک ِنفهم، چقدر نینگاهش کرد و ا یعصب هیسا

 بود. گستاخ

 سارا را باال برد یکه ابرو یو لحن محکم تیجد با

 :دیغر

 حرف یبا ک یشه دارحرف دهنتو بفهم، حواست با -

 بچگونه یشرط بند هی. فکر نکن حاال که سرِ یزنیم

 !هیخبر م،یدیبهت خند دوخط

 چشمان نباریا اش،یزد و چشمان وحش شخندین مرد

 را هدف گرفت: هیسا یِو عصبان دکُنیتهد

 ها؟ ،یشرطبند -

 را یچندان هم موضوع شرط بند ییکه گو یبالحن و
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 یجعفر

 نکرده بود، ادامه داد: باور

 تو از یبگ یخوایم یعنینکنه بدت اومده؟  هیچ-

 کیجمع کن بابا، همتون سر و ته  ؟یسرتر قتیرف

 .نیکرباس

 بار سارا هم مداخله کرد: نیا

 !یباش شعوریو ب زونیآو نقدریا ومدیبهت نم -

 مکالمه نیاما، تنها با سکوت نظارهگرِ ا نیمیو س گندم

 .بودند

 تکرار کرد: هیسا

 درست نکن، بفرما برو. یآقا مزاحمت الک -

 مرد را نشان داد. زیبادستش، م و

 پوزخند زد و نگاهش مغرورتر شد: مرد

 که بخوام برات یهست یدر حد یواقعا فکر کرد -
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 یجعفر

 حرف مفتم نزن. ریکنم؟ باباتو پولتو بگ جادیا مزاحمت

 بهتر؟ نیاز ا یچ

 اشیصندل یکه خونش به جوش آمده بود از رو هیسا

 اسپرت که سنش را یشد و با همان لباسها بلند

 .ستادیمقابل مرد ا داد،ینشان م کمتر

 مرد، اعتماد به نفسش یبایز پیآنکه از قد بلند و ت با

 از دست داده بود اما به خود قوت قلب داد و سرش را

 باال گرفت: را

 کنم،یو آزاد م خرمیمن صدتا مثل تو رو م ن،یبب -

 ردِ یبر اد،یب شیپ یمشکل نکهیبهتره قبل از ا پس

 .کارت

 و دست به کمر بودن دخترکِ  دهایکه از تهد مرد

 دیلبش کش یخندهاش گرفته بود، دست رو زنقشیر
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 یجعفر

 حرصدرار شد. یشخندیبه ن لیخندهاش تبد و

 آنکه یو برا ستیکاره ن نیبود دخترک ا دهیفهم

 هیسا یِسرتاپا ینگاهش را رو اوردیرا در ب حرصش

 و دیلب گز طنتیاز ش ییاه هو آرام و با رگ گرداند

 :گفت

 ترتمام قدت انقدر جذابه، زود دونستمیجون، اگه م -

 .کردمیم بلندت

 مرد اعصابش خورد شد و از طرف یاز گستاخ ه،یسا

 شد، فیمقابلِ دوستانش از اندامش تعر نکهیاز ا گر؛ید

 یبار نیاول نیا دیکرد و شا دایاحساس غرور پ یکم

 .کردیرا تجربه م ندیاحساسِ خوشا نیکه ا بود

 جلوتر داده شده بود، یکه کم ینهایبا س نباریا

 زد و تکرار کرد: شخندین
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 یجعفر

 آدم آبروت رو ببرم، نهمهیا یجلو نکهیقبل از ا -

 شو. الیخیب

 به ییحرف، گو نیا دنِیمرد باال رفت و با شن یابرو

 آمد. خود

 .کردیتمام م دیرا با یمسخرهباز دهمیشا ای یباز نیا

 سرد و سردتر شد: نگاهش

 رحاله هب ست،ین یاصرار ،یخوایحاال که نم ه،یاوک -

 .ادی....عزت زختهیمن ر یبرا یجور دختر همه

 ت،یکوتاهش را عقب عقب برداشت و در نها یِگامها و

 شد و به سمتِ صندوق رفت. دور

 نشست و اشیصندل یِرو ،یروزیبا لبخندِ پ هیسا

 که به خرج داده و جوابِ یاز دل و جرات ز،ین خودش

 مرد را داده بود، در تعجب بود. آن
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 یجعفر

 و عمدا در کردیاما، با افتخار به خواهرش نگاه م سارا

 نکرد. یادیبحث، دخالت ز نیا

 هم که شده، خواهرش از حق کباری یبرا خواستیم

 دفاع کند. خود

 هم، نشانیکه حضور دوستان و جوِ بانشاط ب هرچند

 بدون ترس و تعلل، جوابِ  هیداشت تا سا یادیز ریتاث

 را بدهد. شعوریمردک ب آن

 .کردینگاه م هیانزجار، به سا هیشب یبا احساس نیمیس

 و نهچندان جذاب، بدتر یدخترکِ عاد نیاو از ا یعنی

 !؟بود

 درهمتر شد و کاش آن حرف را به مرد چهرهاش

 .زدینم

 که حاضر گفتیشرط، به او نم نیبردنِ ا یبرا کاش
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 یجعفر

 را با او بگذراند. کشبیامشب به خانهاش برود و  است

 مرد یبه خانه چوقتیه برد،یاگر شرط را م هرچند

 اما اکنون وجهش نزد او خراب شده و بدتر رفت،ینم

 شده بود. حهداریآن، غرورش نزد دوستانش، جر از

 لم داد که گندم با یصندل یراحتتر رو نباریا هیسا

 نگاهش کرد: لبخند

 .کلشیبه ه یدیدمت گرم دختر، خوب ر -

 گفت: رلبیلبخندش را وسعت داد و ز هیسا

 خداست. کردیحقش بود، فکر م -

 یکه در جانش نشسته بود، کم یایسرِ کنجکاو از

 را شاپیرا گوشه داد، که خروج مرد از کاف نگاهش

 کرد. شکار

 که ییاما، قبل از آنکه در را ببندد، بهسمت جا مرد
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 یجعفر

 ینشسته بود، نگاه کرد و بانگاه سردش، پوزخند هیسا

 .دیداد و در را بهم کوب لشیتحو

 چموش یبود و مرد، چقدر از آدمها یچموش دخترکِ

 .آمدیم خوشش

 نشان، راحت نبود وکه بهدست آورد ییآدمها از

 جذابتر هم بودند. مسلما،

 ییذهنش فرستاد، آنجا یدخترک را به پستو یچهره

 سرسخت، در آن یِاز دخترها ،یکوچک ستِیل که

 دیچرا با دانستینم چگاهیشده بود و خود ه پنهان

 یداشته باشد و باز ادیرا به  ستیآن ل شهیهم

 بود. بیو غر بیاما، عج سرنوشت

 رممکنیغ اش،ینیشبیکه گاه پ ب،یو غر بیعج آنقدر

 .شدیم
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 یجعفر

 نِیرفت. سوارِ ماش نیو پائ دیآسانسور را کوب یدکمه

 زد و شخندیبازهم ن شد،یکه م متشیو گرانق یمشک

 داشت. ازین جانیه یکسلکنندهاش، به کم ی  ِزندگ

 از جنس عاشق کردن و سپس رها یجانیه دیشا

 داشتند! یادیز یِکه ادعا یکسان کردنِ

 گرداند و از بحثِ نیمیگندم و س نِینگاهش را ب هیسا

 خسته شده بود. نشان،یب یِتکرار

 نیدرد گرفته و دوست داشت هرچه زودتر، از ا سرش

 شور و نشاطش را از دست داده بود، گریکه د ییفضا

 کند. فرار

 را خم کرد و کنارِ گوش سارا گفت: سرش

 دارن کسرهیکه  نای. اگهید میحوصلم سر رفت، بر -

 جا ندارم. گهی. حالم بهم خورد، بهخدا دکننیم بحث
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 یجعفر

 هم گذاشتنِ چشمانش، به یو با رو دیخند سارا

 یفضا نیاز ا یداد که به زود نانیاطم دخترک

 .شوندیسربر خالص م حوصله

 ییکه گو یچانه زد و به دو دختر ریدست ز هیسا

 باهم جنگ داشتند،نگاه کرد. بدجور

 تکرار کرد: یبا لجباز گندم

 بار نشد به کیترسو و بدقول.  ،ینیهم شهیتو هم -

 لغوز ی. فقط بلدیبمون بندیپا م،یبندیکه م یشرط

 .یکن یو گندهگوز یبخون

 :دیداد و غر رونینفسش را ب تیبا عصبان نیمیس

 یزنی. فقط حرف خودتو میزبون نفهم گه،ید یخر -

 به یچون خودِ تو تِر زد ستیحساب ن نباریا اصالً

 زیچ هیسرِ  ای! اصال بیدونیخودتم خوب م ،یهمهچ



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 !میشرط ببند گهید

 دستش را در هوا تکان داد و گفت: گندم

 به اونم؟ ینیبر ن،یتا مثل ا -

 !یشعوریب یستیگندم، تو رک ن یشعوریب یلیخ -

 هوا برت "گندم رکه، گندم رکه"ا گفتن ه هبچ انقدر

 کهیبندِ بار هی ،یشعوریو ب ییرکگو نیب نی. ببداشته

 .یتو همه رو رد کرد که

 ینشان داد و با لب نیمیانگشت وسطش را به س گندم

 ادا درآورد: کجشده

 یخوای. مکنهیم یلسففزر نزن بابا، واسه من بحث  -

 .اریبهونه ن یالک ،یکن یخودتو ماستمال ی*ث بازید

 بار نیچندم یداد و برا رونیکالفه نفسش را ب سارا

 :گفت
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 یجعفر

 مگه ن،یپریم گهیا، همش به همده هبچ گهیبسه د -

 ن؟یو گربها سگ

 بلند یصندل یاز رو شان،یبا لج و چهرهاش پر نیمیس

 هیرو به سا داشت،یرا برم فشیو همزمان که ک شد

 و با دست گندم را نشان داد: کرد

 همه ابلهن و فقط خودش کنهیفکر م نه،یهمش ا -

 هرجور یخداست که با هرک کنهیفکر م فهمه،یم

 باهاش یکار گهی. منکه دزنهیبخواد حرف م دلش

 خورد کنم، نیاز ا شتریاعصابتونو ب خوامینم ندارم،

 که برم. بهتره

 یحوصلهیب یِاه هگندم و چهر یشخندهاین انیدر م و

 چیشانه زد و دور شد و ه یرا رو فشیو سارا، ک هیسا

 سارا هم توجه نکرد. یِگفتنها "نیمیس ن،یمیس" به
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 یجعفر

 رونیداد و با ب هیتک یصندل یباخنده به پشت گندم

 نفسش گفت: دادنِ

 .میراحت طهیسل نیدو روز از دست ا ش،یآخ -

 . حاال اگه خودش شرطو بردهیحقهبازِ عوض یدختره

 حاال که باخته، یول کرد،یک*ون مارو پاره م بود،

 .ادیم یچس

 نگاهش کرد و غر زد: حوصلهیب سارا

 تو که اصال ؟یکنیچرا انقدر باهاش کلکل م -

 باهاش شرط یچ یبرا مونه،یسر قولش نم یدونیم

 ؟یکنیم یبند

 را وهاشیآبم یِابرو باال انداخت و قبل از آنکه ن گندم

 هانش بگذارد لب زد: در

 بهش بفهمونم چقدر رو مخ و گندهگوزه. نکهیواسه ا -
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 یجعفر

 همسنِ خر خانه و همش کشه،یسنش خجالت نم از

 دبه زدنه. دنبال

 را نداشت، دستش گرید یبحث یحوصله چیکه ه سارا

 درهوا تکان داد و گفت: را

 .الیخیباشه باشه، حق با توعه. ب -

 یجروبحثشان را قطع کرد و صفحه ،یامکیپ یصدا

 روشن شد. ه،یسا تلفن

 از د،یرا برداشت و ناخوداگاه دلش لرز تلفنش

 نداشت. یخوب یخاطره امکها،یپ

 صفحه یبر رو ام،یاز متن پ یناشناس بود و کم شماره

 بود: معلوم

 ظرتن ست؟یشماره برات آشنا ن نیدختر کوچولو، ا -

 .....هیچ
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 یجعفر

 لرزان، قفل یبا دستان هیمتن، مشخص نبود و سا یباق

 متن را خواند: هیباز کرد و بق را

 شماره بفرستم؟ نیا یلوندتو برا یمام یکه عکسا -

 هوم؟

 پدرش نوشته شده بود. یدر آخر هم، شماره و

 ختهیم ره هب یکاف یفشرد و پدرش به اندازه چشم

 ی. گرچه تلفنش را خاموش کرده بود، اما گهگاهبود

 که خطش را زدیو دخترک حدس م شدیم نیآنال

 یرا، بر رو اشیارتباط یاه هکرده باشد و برنام عوض

 مانده باشند. یشماره باق همان

 هم یرا هضم نکرده بود، که بعد امکیپ نیا هنوز

 :دیرس بهدستش

 دیعکسها بهدستش نرسه، با نیا یخوایاگه م -
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 یجعفر

 جواب تویگوش زنم،یزنگ م یو وقت یباش یخوب دختر

 !یبد

 و چشم فشرد. دیگز لب

 دو صفحه جوابش را پس دیبود، با دهیخند دوخط

 داد؟یم

 منحوس... یزنگ خورد و همان شماره تلفنش

 بود، با اخم دهیرا د هیسا یوارفته یکه چهره سارا

 :دیپرس

 شده؟یچ -

 یزینگران، به خواهرش نگاه کرد و بدونِ آنکه چ هیسا

 بلند شد: شیاز جا د،یبگو

 االن. امیم -

 رفت. یبهداشت سیبهدست، به سمتِ سرو یگوش و
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 یجعفر

 در را باز کرد و خود را شان،یپر یهول و چهرها با

 انداخت. داخل

 برد، که کونینفسزنان، انگشتش را به سمت آ نفس

 که از ،ییتوگلو یخندها یِلحظه، با صدا همان

 خشکش زد. آمد،یم شیروبهرو

 .شناختیرا م یلعنت یخنده نیصاحبِ ا او

 لعنت! لعنت،

 نمانده بود، سرش را اشیتا قطع یزیکه چ ینفس با

 برد و مُرد! باال

 سِر شد. شیو دستوپا مُرد

 و نفسش بند آمد. مُرد

 درد، درد در سرتاسرِ وجودش پخش شد و او درد،

 بود. همان
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 یجعفر

 یِ نیو ب کیبار یمرتب، لبان یشیمرد با تهر همان

 .یعقاب

 و دستانش، لعنت به دستانش... یو وحش زیت یچشمان

 شدند و با دهیهم کوب یدستان محکم، که رو همان

 .کردیوافر، به دخترک نگاه م یحظ

 .دیلرزیم هیسا

 در سرتاسر د،یدمیکه م یژنیهمراهِ اکس ترس،

 .شدیپخش م وجودش

 لبانش خفه شد و زانوانش خم شد. نیب نالهاش

 .دانستیتمام شد، کارش تمام شد، م کارش

 لیبه خنده تبد آمدیم شیکه کم پ یبا لبخند مرد

 جلو و جلوتر آمد. شود،

 ستادیزانوانش فرود آمده بود ا یکه رو یهایسا مقابل
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 یجعفر

 را در قفل چرخاند. دیدست دراز کرد و کل و

 تماسِ  نیلرز برداشت و پس ا شتریدخترک ب تن

 نقشه بود. ،یلعنت

 هوشِ نیو مرحبا به ا اندازدیب ریبود تا او را گ نقشه

 !دخترک

 به مرد نگاه د،یدیکه تار م یبا چشمان نیهمان پائ از

 کرد. دایگسترش پ ،یو لبخندِ آن لعنت کرد

 :دیحو شد و لبانش جنبمرد م شخندین

 رو با خودم شنیپوز نیا یچقدر خاطره یدونیم -

 کردم؟ تکرار

 سرش را به چپ و راست تکان داد و نه! دخترک

 کند. رشیتحق نیاز ا شتریب گذاشتی. نمگذاشتینم

 هم فشرده یرو شیو لبها دیچشمانش جوش اشک
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 یجعفر

 .شد

 تکِ اجبارها، تک تکِ آن خاطرات تلخ، تا ته تک

 باال آمد و نفسش را قطع کرد: حلقش

 م... م... من... -

 هیشب ،یلرزیو م رهیگیزبونت م یآخ، آخ وقت -

 بارون مونده و دلِ منو آب ریکه ز یشیم یگنجشک

 چه دنِیهردومونو از د یدونیم ه،ی! آه سایکنیم

 لجباز نباش دختر، وقتشه ؟یمحروم کرد یلحظات

 !یتو بزرگ شد گه،ید یش عاقل

 .دیبه در چسب شتریخود را جمع کرد و ب هیسا

 کیخم شد و سرش را به صورت دخترک نزد مرد،

 .کرد

 دنِیو ترس دنیاز لرز آمد،یشکنجه خوشش م نیا از
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 یجعفر

 .آمدیدخترک خوشش م نیا

 و عقلیکوچکِ ب نیدادنِ ا یداشت باز یلذت چه

 دخترِ کوچک، نیاز ا شتریب چکسیه چگاهیه چگاه؛یه

 او لذت نداده بود. به

 هزار و یِزنها یترانه، نه همسرش و نه حت نه

 شبانهاش... کرنگِی

 بم و مردانهاش آرام پچ پچ کرد: یصدا با

 چرا ؟یذاریدختر؟ چرا منو سرکار م یشد طونیش -

 منو یخوایم ؟یدیدیجوابمو نم شمیپ ایب گمیم

 هوم؟ ؛یکرد یکیبا اون پسره دست به  ؟یچونیبپ

 شتریو ب شتریهرلحظه ب چ؛یه شد،یکم که نم ترسش،

 .شدیم هم

 چه؟ آوردیسرش م ییبال اگر
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 یجعفر

 فشرد و سیسرو یِکیکفِ سرام یرا رو دستش

 بلندشود. خواستیم

 اما، رمق نداشتند. اشیلعنت زانوان

 ...صدایاما ب کرد،یم هیگر

 مجبورش ،یمرد لعنت نیکه ا ییهمان وقتها مانندِ

 هشیرا خفه کند، وگرنه تنب شیاشکها یصدا کردیم

 .کردیسختتر م را

 شیگرفت و لبها انیجر شیاز درون، در پاها یلرز

 تکان خورد: آرام

 ... ذارم.ین... ن... ن... نم -

 گرد کرد: جانیو چشمانش را با ه دیبا شعف خند مرد

 ،یکلمهشو درست تلفظ کن یتونینم یتو که حت -

 ؟یریجلومو بگ یخوایم حاال
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 یجعفر

 سرش را نباریرا پشت کمرش گره زد و ا دستانش

 مقابل چشمانِ قایجلو برد که چشمانش، دق آنقدر

 یداشت از بو هیدخترک قرار گرفت و سا ترسانِ

 .خوردیمرد، حالش بهم م ینفسها

 بهظاهر خوشبو اما پر از یِبو نیگرفت و ا عقش

 .زدیو لجن، داشت حالش را بهم م کثافت

 تن خواستیم ییکه گو یو لحن شخندیبان مرد،

 وادارد، پچ زد: جانیرا به ه دخترک

 که به تن کوچولوت دست یریجلومو بگ یخوایم -

 دمیشا ایخوشگلتو ازهم باز نکنم،  یپاها نکهیا ای نزنم،

 خوشحالتتو به دور اندامم حلقه نکنم، یاون لبا نکهیا

 کدومش؟ خب

 باال آمد. شیمعدهاش تا گلو دیرفت و اس جیگ سرش
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 یجعفر

 که پشت یحجم کباره،یفشرده شد و به  چشمانش

 کرده بود، جلو آمد و عق زد. ریگ شیگلو

 از یآمد و کفشوقسمت رونیمعدهاش ب یمحتوا کل

 کرد. فیمرد را کث شلوار

 با چهرهاش جمع شده، عقب رفت و با تشر به مرد

 :دیتوپ هیسا

 هیچه کثافت نی! حواست کجاست؟ افیکث یدختره -

 من چندشت شد؟ آره هرزه؟ یاز حرفا ؟یزد نجایا به

 دخترک را چنگ زد. قهیخم شد و  و

 که رمق بازماندن یو لرزان، با چشمان حالیب هیسا

 نگاه کرد و خدا اشیآدمِ زندگ نیبه منفورتر نداشت،

 را... رحمیمحمدصادقِ ب نیکند ا لعنت

 جانش را... قاتلش
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 یجعفر

 را... شیروح و آرزوها قاتلِ

 را رها قهاشی ض،یبا غ دیرا د هیکه تنِ کرخت سا مرد

 شده فیبه دستش انداخت که مبادا کث یو نگاه کرد

 .باشد

 تکان داد و هیانگشت اشارهاش را مقابل سا سپس

 :دیهم سائ یرو دندان

 بدم و یدرس درست و حساب هیامروز  خواستمیم -

 بکشم، یشتریبه گه ب تتویخاصیو ب فیکث یلبا اون

 یکه حت یاالن انقدر حال بهمزن شد فیح یول

 نگات کنم! کنمینم رغبت

 و با آنکه غرورش له شده دیچک شتریدخترک ب اشک

 بازهم آن خواستیخوشحال شد. نم یاما تاحدود بود،

 را تجربه کند و اشیکودک یِهایو سخت عذابها
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 یجعفر

 تمامِ آن لحظات گذشته بودند، اما بارشان، بر گرچه

 .کردیم ینیسنگ شیاه هشان یرو

 سرحالتر شدنِ حالِ دخترک را یکه کم محمدصادق

 باال انداخت: ییزد و ابرو شخندین د،ید

 یندارم؟ اشتباه کرد تیکه کار یخوشحال شد هیچ -

 ؟یاز دست من فرار کن یتونیم ی! فکر کردزمیعز

 خوامی. میتونینم چوقتی... خب راستش نه، هآم

 یاون پسره نمیبکنم و بب خوادیدلم م یهرکار

 که هروقت ییاون خدا اینجاتت بده  خوادیم یالاُبال

 !یزدیاسمشو صدا م زدمیدست م بهت

 لرزانش را از یو نفسها دیهم سائ یدندان رو هیسا

 داد. رونیآنها ب نیب

 .گرفتیعقش م ن،یکلمات سنگ نیحرفها، از ا نیا از
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 یجعفر

 چنگ کهایسرام یکه رو یخورد و دستان چیپ دلش

 بود را مشت کرد. شده

 ...گذاشتینم

 .اوردیسرش ب ییبال گذاشتینم

 آن دخترکِ  گریشده بود، د تریشده بود، قو بزرگ

 سیمرد خودش را خ نیکه مقابلِ ا یزوریو ب لرزان

 نبود. کرد،یم

 برد تا از سرش هیدستش را به سمت شال سا مرد

 بکشد، که دخترک شال را چنگ زد و با نفرت رونیب

 کرد. نگاهش

 منفور باشد؟ توانستیآدم، چقدر م کی

 باشد؟ یطانیو ش فیکث توانستیم چقدر

 شیبا آنکه دست و پاها د،یترسیآن که هنوز هم م با
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 یجعفر

 بود؛ تریا قوه هاما ترسِ از تکرار آن صحن د،یلرزیم

 داد و یجمع شدهاش را تکان یکه زانو تریقو آنقدر

 .دیمرد کوب یبا کف کفشش به ساق پا محکم

 متعجب شده یانضربه ناگه نیصادق که از ا محمد

 هم یکم کم اخمانش در هم شد و دندان رو بود،

 :دیسائ

 ختهیت ولت کردم افسارگسچند سال به حال خود -

 که به خودت اجازه یو هرزه شد وونیانقدر ح ؟یشد

 که به ییمن اون دست و پاها ؟یبه من لگد بزن یدیم

 از همون دی. اصال باکنمینشونه برن رو قطع م سمتم

 خودم یو ازت برا کردمیدست و پات رو قطع م اول،

 .ساختمیم تایلول هی

 شال دخترک را با خشونت تیبا همان عصبان نباریا و
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 یجعفر

 ریدستانِ مرد گ یال زین شیاز موها یکه قسمت دیکش

 شد. دهیو کش کرد

 قصد بلند شدن کرد. ه،یافتاد و سا نیزم یرو شال

 هم نفرت از تکرار آن دیشا ایشجاعت بود  دیشا

 یاما هرچه که بود، باعث شد خشم و نفرت خاطرات؛

 دواند بود، به سطح برسد. شهیکه در قلبش ر قیعم

 و ستدیهم که شده، مقابلش با کباری یبرا خواستیم

 بزند. یلیاو س به

 بود دهیکه دخترک کش ییبا دردها یلیآن س دیشا

 نیاز ا یکردن جرعه ا یخال یاما برا کرد،ینم یبرابر

 تلنبارشده، خوب بود. ینهایو ک خشم

 و با کمک ینا نداشتند اما به سخت شیآنکه زانوها با

 بلند شد. شیاز جا وار،یاز د گرفتن
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 رهیخ انگر،یو عص یبا همان چشمان عصبان مرد

 دخترک بود. حرکات

 شده بود؟ یاغی نهمهیا یک

 ستد؟یگرفته بود که مقابل او با ادی یک

 که یو با نفرت نگاهش کرد. نفرت ستادیمقابلش ا هیسا

 .گرفتیعمق قلبش نشأت م از

 که دستش را بلند کرد تا در صورت مرد بکوبد، نیهم

 .دیبه در خورد و دخترک از جا پر دوتقه

 به چشمان دخترک نگاه کرد و تا بخواهد یدیتهد مرد

 یراه نجات ییبرداشت و گو زیخ هیکند، سا یحرکت

 ده باشد، قفل در را باز کرد.کر دایپ

 چنگ هیسا یشانه یلحظه، دست مرد رو نیآخر در

 در باز شد، تند دستش را برداشت. یال نکهیو هم شد
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 چوجهیکند و به ه سکیر توانستینم نیاز ا شتریب

 زنانه، یبهداشت سیاو را در سرو یکس خواستینم

 .ندیبب

 پناه برد و درش را هاییاز دستشو یکیبه داخل  فورا

 هم قرار داد. یرو

 در را آمدند،یباال م یکه به سخت ییبا نفسها هیسا

 اخمو و کنجکاو سارا، از پشت در یکرد و چهره بازتر

 شد: انینما

 ؟یکرد رینگرانت شدم، چرا انقدر د -

 یچنگ زد و رو نیفورا شالش را از کف زم دخترک

 انداخت. شیموها

 چشمش نکهیداخل آمد و هم شانیپر یبا صورت سارا

 دهانش یخورد، دست جلو نیکفِ زم یفیکث به



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا
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 و نگران به خواهرش نگاه کرد: گرفت

 بود؟ شالت چرا افتاده ه؟یسا یحالت بد شد؟ خوب -

 دید یتا جلو دیخود را جلوتر کش یکم دخترک

 :ردیرا بگ یبه آن گندکار خواهرش

 ... حالم بهم خورد.کمی.. یچیه... ه -

 !ینخورد یزیتوکه چچرا؟  -

 به اونجا"گرفت و باگفتن اشیشانیدست به پ هیسا

 رفت ییسست به سمت روشو ییو با قدمها "نکن نگاه

 را باز کرد. رآبیش و

 آنقدر جرات داشت که موضوع را به خواهرش کاش

 چه؟ شیاما آبرو د،یبگو

 گریسرش آمده، د ییچه بال دندیفهمیهمه م اگر

 کند؟ یجامعه راحت زندگ نیدر ا توانستیم
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 به دست و صورتش زد و دهانش را با وسواس یآب

 .شست

 پنهان شده و کاش ییدر دستشو ادیش مردکِ

 یاز او باق یرا منفجر کند تا آثار نجایا توانستیم

 ...نماند

 خواهرش را در دست گرفت و یِاه هاز پشت شان سارا

 دخترک یکه بغض به گلو د،یسرش را بوس یرو

 ییروشو یلبه یانداخت و تنها دستانش رو چنگ

 شد. محکمتر

 سیکه صورتش را خ یاشکش همراه با آب یِاه هقطر

 و او چشم فشرد. دیچک ییروشو یبود، رو کرده

 سارا از پشت در گوشش زنگ زد: یصدا

 ادیا بگم به هاز خدم یکیتا به  رونیب میبر ایب -
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 یجعفر

 کنه. زیتم نجارویا

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

 یتخت جک زده و با چشمان یرا رو دستانش

 .کردیبه خواهرش نگاه م حالت،یب

 و از دیکش شیاه هگون یبا وسواس، براش را رو سارا

 نگاه کرد: هیبه سا نهیداخل آ همان

 خوبه؟ نقدریهم ایکنم  شترشیچطوره خوبه؟ ب -

 کش داد و گفت: نییرا رو به پا شیلبها دخترک

 به نظر من خوبه! یول ،یدونیخودت م -

 یِلبخند زد و به جان موها یتمندیبا رضا سارا

 افتاد. بِلوندش

 یعیبه خواهرش نگاه کرد؛ حاالتش طب قیدق دخترک

 یهم بود؛ به هر حال، او هنوزهم با اِب دیشا ای نبود،
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 مشکوک بود. یکم اشیالیخیب نیداشت و ا مشکل

 سارا با او فرق داشت... یاخالق اتیخصوص هرچند،

 سرش جمع یباال ،یرا به حالتِ دماسب شیموها سارا،

 بود، شیو در همان حال که دستش بندِ موها کرد

 برگشت و گفت: هیسا بهسمت

 بازش بذارم؟ ایبهتره  ینجوریا -

 .شهیم دهتریبهتره، چشات کش ینجوریا -

 دوست دارم. شتریب ینجوریاهوم، خودمم ا -

 تخت یرا که بست به سراغ لباسش که بر رو شیموها

 قرار داشت، رفت. هیکنار سا و

 نقشِ کامل آن، دنِیبا د هیو باز، که سا دیسف یلباس

 باال رفت: شیابرو

 ؟یبپوش نویا یخوایواقعا م -
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 داره؟ یآره؛ مشکل -

 ست؟یباز ن یادیز کمیآم... نه خب.  -

 قشنگه. نشینُچ، هم -

 یو ابرو دیلباس را مقابلِ چشمانِ خواهرش پوش سارا

 آن باال رفت. یِاز کوتاه ه،یسا

 از باسنِ خواهرش بود و نتریپائ یتاکم اش،یبلند

 دخترک را دیکل تنِ سف پورش،یبلندِ گ یِنهایآست

 البته اگر از پشت بازش، فاکتور داد،یم نشان

 .گرفتیم

 ؟یلج کرد یبا اِب -

 :دیدلبرانه خند هیسا -

 که هیدر حد یبا اون لج کنم؟ فکر کرد دیچرا با -

 اره؟یلج منو درب بتونه
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 رو افهیق و پیت نیپس چرا ا یاگه با اون لج نکرد -

 ؟یخودت ساخت یبرا

 دستش را تیبا جد نباریسارا جمع شد و ا یخنده

 تکان داد: هیسا مقابل

 من داره؟ یبرا یچه ارزش گهیاالن د یفکر کرد -

 یموفق شد به تنم دست بزنه، وقت نکهیبعد از ا یوقت

 چه یکنیبکارتم رو گرفت و ول کرد و رفت، فکر م که

 چقدر سخت بود برام؟ یدونیمن داره؟ م یبرا یارزش

 تمویخودم مشت زدم که خر یچقدر به کله یدونیم

 اون یبرا یباج ندادم، ول یالاُبال چیبره؟ من به ه ادمی

 کل وجودم رو گذاشتم. ت،یخاصیب انترِ

 ادامه داد: تریحرص

 که قبالً یدونیم ،یشناسیمنو م ،یتو خواهرم هیسا -
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 یجعفر

 ریاس یهزار نفر بودم، با هزار جور آدم گشتم، ول با

 برام مهم نبودن، اما تا چوقتینشدم. خب ه چکدومیه

 تِر زد به مهم ینجوریبها بدم، ا شونیکیبه  خواستم

 تا هوا ننیتوجه بب هی. کافننیهمشون هم بودنش،

 !یداره و گه بزنن به همه چ برشون

 به زیو تمسخر آم دینگاهش را باال کش دخترک

 نگاه کرد: خواهرش

 یکس ؟یزنیکارات به اون ضربه م نیبا ا یکنیفکر م -

 !یخودت خوره،یضربه م که

 به خواهرش یپوزخند زد و بدون آنکه جواب سارا

 و چند نیچند یبه سمت ادکلنش رفت؛ عصب بدهد،

 کرد و یخال شیگردن و مچِ دستها یرو پاف

 دوباره با گذاشت،یم زیم یکه آن را رو همزمان
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 گفت: هیرو به سا تیعصبان

 نکن که میعصب گهیپُرم، تو د یبه اندازه کاف هیسا -

 کهیکنم و رو سرِ همتون خراب شم...اون مرت فوران

 خودمو بندازم بهش، خوامیمن م کنهیفکر م االغ

 به نیکرده. از ا داریدرون منو ب یِوالیکه ه ونهدینم

 ستین یکُرهخر چیه گهیفقط خودمم و خودم. د بعد

 بخوام بهش جواب پس بدم. که

 اضافه کرد: شخندیبا ن و

 م.راهمم که باز شده، آسوده شد -

 باتعجب به خواهرِ کوچکترش نگاه کرد. دخترک

 باز شده؟ راهش

 منظورش بکارتش بود؟ یعنی

 .گذشتیچشم فشرد و سارا داشت از حدش م یعصب
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 به کل از ییو آزاد بود، اکنون اما، گو یاغیهم  قبال

 بندها آزاد شده بود. یهمه

 که نداشتند، پدرشان هم معلوم یدرست و حساب مادرِ

 نیبهتر از ا یتیچه موقع کند،یکجاست و چه م نبود

 کله شق؟ یِسارا یِبرا

 او یشدن، رو یکردن و عصب یتند دانستیم

 پشت ،یظاهر یمتیعکس دارد، پس با مال یجهینت

 سانت از او بلندتر بود، نیخواهرش، که چند سرِ

 .ستادیا

 نهیاو گذاشت و از درون آ یشانه یرا رو دستانش

 کرد: نگاهش

 نکن. یباز ندهتیبا آ -

 یِننه بابا نیبا ا یدلت خوشه؟ فکرکرد نده؟یکدوم آ -
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 م؟یدار ندهیما آ داغون

 اخم کرد: هیسا

 یول ست،یباشه ن دیکه با یاونطور زیدرسته همهچ -

 .میحاال که اوضاع بده، خودمون بدترش کن شهینم

 به سمتِ  نباریتکان داد و ا یسر حوصلهیب سارا

 و کفشش را بردارد. فیرفت، تا ک کمدش

 یداد و با خستگ هیخواهرش تک شِیزآرایبه م هیسا

 تلفن ،یامکیپ یبست، که در همان حال، صدا چشم

 را لرزاند. خواهرش

 صفحه نشست. یو رو دینگاهش چرخ فورا

 آدرس فرستاده بود، که کی "ندا"به اسم  یشخص

 باشد. یهمانیآدرس م زدیحدس م هیسا

 قبل از آنکه صفحه خاموش شود، تند تند ناخودآگاه
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 امکِیصفحه خاموش شد، پ نکهیرا خواند و هم آن

 یدوباره دزدک هیکه سا دیاز همان شخص رس یگرید

 شد: تریمتن آن، عصب دنِیکرد و با د نگاه

 ؟یفکراتو کرد نیبب اد،ینامدار هم امشب م اروی نیا -

 .....یرابطه جنس ست،ین یدنبال بچهباز اروی

 معلوم نبود. ام،یپ هیبق و

 را خراب زیو سارا داشت همهچ زدیرا م حدسش

 .کردیم

 دوست شود و اگر دوباره به گرید یبا کس خواستیم

 گشتیبرم اشیزندگ یِچندروزه بودنِ آدمها زمانِ

 !چه؟

 از ته کمدش درآورده یکه کفشش را به سخت سارا

 رو به خواهرش غر زد: بود،
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 من بود؟ امیپ یصدا -

 آره. -

 بود؟ یک -

 نوشته بود ندا. -

 کفش را رها کرد و تند به سمتِ تلفنش آمد و آن سارا

 یدیپرترد منگاهِین زد،یهمزمان که رمز را م برداشت. را

 خواهرش انداخت. به

 یعنینگاه کرد و  هیندا را که خواند دوباره به سا امِیپ

 آن را خوانده بود؟ متنِ

 نباریبپرسد، ا یزیداد و بدون آنکه چ رونیرا ب نفسش

 .دیرا پوش شیرا با خودش برد و کفشها تلفنش

 خواهرش یِبایچهره و انداِم ز ینگاهش را رو هیسا

 .چرخاند
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 سارا را داشت. ییِبایاز ز یاو هم ذرها کاش

 بارِ آخر، به یِداد و برا رونیرا آه مانند ب نفسش

 رو انداخت: خواهرش

 کنهیم یاشتباهات هی تیوقتا تو عصبان یآدم بعض -

 نیاز ا یاما بعض شه،یم مونیپش یلیبعدش خ که

 هم اشونیو بعض نیدنیبخش اشتباها

 باشه سارا... هی...حواست به دومینابخشودن

 به خواهرش نگاه کرد. هواس،یو ب رهیخ سارا،

 ره،ینگاهِ گنگ و خ نیزنده شد. ا هیدر دل سا دیام

 شده؟ مانیاو از رفتن پش نکهیا یعنی

 سارا یبا جمله ند،یلبش بنش یلبخند آمد که رو تا

 شد و به هوا رفت: دود

 یاشتباه بخشودن خوادیحاال م. رمیمن امشب م -
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 !ینابخشودن ای باشه

 یگریحرفِ د چیزد و بدونِ ه یپوزخندِ تلخ دخترک

 زد. رونیاز اتاق ب بزند،

 شده و شیبه چشمان آرا نه،یاز داخل آ سارا

 به خود پوزخند زد. زینگاه کرد و خود ن رنگشیمشک

 انه؟ی کردیم یتالف دیبا

 رها شده بود، آن ریآن کو انِیکه آن شب، در م یوقت

 یِ مرده و دوباره همان سارا د،یجد یرامشده یِسارا

 برگشته بود. یاغی

 با آن مردک دوست شود. خواستیم

 یاز آن هفتخطها گفتندینامدار بود، همه م نامش

 .خواستیرا م نیاست و سارا هم روزگار

 ...یهم تالف دیشا ایکرده بود،  یدلش هوس باز دیشا
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 هم از خودِ رامشدهاش... دیشا ای یاز اِب یتالف

 ادامه یکه بدونِ او هم، به زندگ کردیثابت م دیبا

 ...شودیعوض نم یزیو چ دهدیم

 چیکه ه ستیهمان دخترِ شاد کردیثابت م دیبا

 .کندیرا رد نم یایمهمان

 کمرنگ در ته وجودش، از رفتن منعش یحس یگاه

 را گرفته بود. شیمیو او اما، تصم کردیم

 ...رفتیم یمهمان نیا به

 شده داریب والیدستِ او نبود؛ ه گرید ماتیتصم نیا

 ...بود

 هم شش؛ دیشا ایپنج،  دیگذشته بود؛ شا یساعت چند

 !دانستینم

 تختش یکه رو ستیچندساعت دانستیم تنها
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 .کِشدیو انتظارِ خواهرِ کوچکترش را م نشسته

 یادیخواهرِ ز نیعادتش شده ا ییکه گو ییسارا انتظارِ

 بگذارد. قهیرا در مض نگران

 از تماس گرفتن و خاموش بودنِ تلفنِ او هم گرید

 شده بود. خسته

 داشت هیبود و سا یتکرار وهایسنار نیا چقدر

 .شدیخورد م اعصابش

 آکو را یشماره د،یترد ایبدونِ دل دل کردن  نباریا

 را نداشت. یاِب یو هنوز هم شماره گرفت

 نفسش آزاد شد و د،یچیآکو در گوشش پ یِصدا تا

 :دیلرز شیصدا

 ...شهی.. ممزاحمت شدم. شه،یسالم...بازهم مثل هم -

 م؟یبه ابراه یرو بد یگوش شهیم
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 :دیپرس یو سوال دیاز آنور خط اخم درهم کش آکو

 شده؟ یزیچ -

 کارش داشتم. کمیفقط  ست،ین یمهم ادیز زیآم... چ -

 جواب یبا دهانکج نباریدراز کرد و ا زیم یپا رو آکو

 :داد

 هم زنگ زدم یچندبار ست،یازش ن یاز عصر خبر -

 نداده. جواب

 .زدیو حدسش را م دیکالفه پوف کش هیسا

 یبازهم دعوا باال گرفته و برا یسارا و اِب نیب البد

 سارا لج کرده بود. نیهم

 موضوع را به دیبا یعنیرا به سرش گرفت و  دستش

 گفت؟یم آکو

 کردیمست هم نه، اگر لج م ای شد،یسارا مست م اگر
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 یجعفر

 چه؟ دیخوابیبا آن مرد م و

 .شدیزودتر دستبهکار م دیبا

 :دیا را جوه هو بدون فکر واژ تندتند

 ،ینخر لج کرده رفته مهمو نیسارا لج کرده، ع -

 سرش ییکنم؟ اگه بال کاریچ دیبا دونمی... نمدونمینم

 وونهیخدا دارم د یاگه مست شه؟ وا ؟یچ ادیب

 از یفقط اِب ست،یبند ن ییچجایدستم به ه شم،یم

 ازش یاونم که خبر اد،یاون زبون نفهم برم پسِ

 اگه.... ست،ین

 سر و ته دخترک رفت و یب یِانهایهز انیبه م آکو

 گفت: تند

 ..آروم بگو. ؟یگیم یچ نمیصبر کن، صبرکن بب -

 ؟یرفته مهمون سارا
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 یجعفر

 داد: رونینفسش را تکه تکه ب هیسا

 .ادیسرش ب ییبال ترسمیآره. م -

 ه؟یبد یچرا؟ مگه جا -

 نگفت. یزیمکث کرد و چ دخترک

 و آرامتر از قبل لب زد: دیرا فهم زیهمهچ مرد

 ؟یآدرسشو دار لهخب،یخ -

 آ... آره. -

 نفسش را شدیکاناپه بلند م یهمزمان که از رو آکو

 کرد: فوت

 دنبالت! امیآماده باش، م -

 را شیقطع شد و دخترک تند تند لباسها تلفن

 بود که یهم از ترانه نبود؛ چند روز ی. خبردیپوش

 کرد،یو افسرده مدام گوشه اتاقش کِز م ساکت
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 یجعفر

 را بداند شیهاییتنها لیدل خواستینم یحت دخترک

 تازه به ه،یآن شب سا یِحرفها دنِیبعد از شن دیشا و

 بر سر ییبود که چه بال دهیآمده و فهم خود

 آورده. اشیزندگ

 آن زن، اصال بهفکر فرزندانش دانستیم دیبع هرچند

 فکرکردن یبرا یجذابتر یزهایباشد؛ او چ هم

 !شیاه همعشوق یحت ایمثال دوستان،  داشت،

 کرد که نییطول و عرض اتاق را باال و پا ینگران با

 تلفنش افتاد و دخترک با یشماره آکو رو سرانجام

 به سمت در رفت. نیپاورچ نیپاورچ فشیک برداشتن

 نکهیباز کرد، اما هم مهیصدا در را تا ن نیکمتر با

 در یلوال ریرجیج یکامل بازش کند، صدا خواست

 جمع شود. شیاه هباعث شد شان نیشد، و هم بلند
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 یجعفر

 سرش را به سمت اتاق یمکث کرد و با نگران یلحظها

 نگذشته بود که در اتاق هیبرگرداند؛ هنوز چند ثان ترانه

 در چارچوب شان،یپر ییشد و ترانه با اخم و موها باز

 .ستادیا در

 نگاه هیمتعجب، به سا یچشمان گشاد شده و صورت با

 :کرد

 ؟یریکجا م یدار -

 را کم نیگرفت و هم یشانیدست به پ دخترک

 .داشت

 هم قرار داد، که همان لحظه دوباره تلفنش یرا رو در

 را قطع کرد که ترانه شیخورد. آکو بود، فوراً صدا زنگ

 :دیگام جلو آمد دوباره پرس چند

 ؟یرفتیکجا م یداشت -
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 یجعفر

 !کردیسر هم م یدروغ دیفکر کرد و با یلحظها هیسا

 رونیراجع به ب یزیبه سبب قهر بودن با ترانه، چ سارا

 فکر کرد و سپس یکم هیبه او نگفته بود و سا رفتنش

 که بهخاطرِ دروغ گفتنش لرزان شده بود، ییصدا با

 گفت: دستپاچه

 !ششیبرم پ خوامیاز دوستام حالش بد شده م یکی -

 واضحتر نبود؟! نیاز ا یدروغ

 که به ذهنش آمده بود را یدروغ نیتریدمدست

 ترانه که خود هفت بود، داده و معلوم بود که لیتحو

 .فهمدیم

 را لعنت کرد که ترانه ابرو باال انداخت و با حالت خود

 کرد: نییسرش را باال و پا یمشکوک

 ست؟ین یشهایو کل یتکرار کمی دروغت
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 یجعفر

 زد: هیناخودآگاه کنا هیسا

 .میستیوارد ن ادیکه ما ز دیببخش -

 درهمتر شد. شیو اخمها دیمنظورش را فهم ترانه

 نگان ول یبپرسد، با همان پا یزیچ گریآن که د بدون

 به گردنش، به سمت آشپزخانه رفت. در زانیآو دستِ

 حال زمزمه کرد: همان

 باشه برو. -

 از مادرش نبود، یعذرخواه ای حیوقت توض االن

 و واجبتر بود. یسارا ضرور تیوضع

 و قبل از آنکه تماس دیرا پوش شیتند کفشها تند

 رفت. رونیاز خانه ب ند،یتلفنش بنش یپسر رو سوم

 هیو تا سا دیآمدنِ دخترک را د ن،یاز داخل ماش مرد

 نگاهش کرد. رهیشد، خ سوار
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 یجعفر

 کنارش نشست و سالم کرد. دخترک

 ؟یسالم خوب -

 و یچهره یختهینگران بود و اوضاع بهم ر هیسا

 :دادیآن را کامل نشان م ش،یلباسها

 م؟یزودتر بر شهیآره آره، م -

 لب زد: بخشیتسل مرد

 .شهینم یزینگران نباش، چ ،یآشفتها یلیخ -

 نگفت. یزیچ گریتکان داد و د یسر هیسا

 را به راه انداخت و با آدرسِ نه چندان نیماش مرد

 که در ذهن دخترک مانده بود، سرانجام یواضح

 کنند. دایرا پ یمکان آن مهمان توانستند

 وجود نداشت. یمشکوک زیچ دند،یداخل کوچه رس به

 دوطبقه، یو خلوت، و ساختمان یدرخت یکوچها
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 یجعفر

 بود. یمهمان یمکان برا نیهتریحاشیب

 شدند و آکو زنگ طبقه باال را فشرد. ادهیدو پ هر

 زنگ یجواب نداد، مرد دست رو یگذشت و کس یکم

 ییبار صدا نیو پشت سرهم آن را فشرد، که ا گذاشت

 از پشت اف اف بلند شد: یآلود و شاک خواب

 بله؟ -

 و همزمان باهم رد و بدل شد و چرا درو آک هیسا نگاه

 از ییصدا چیخوابآلود، ه یصدا نیا نهیزم پس

 آمد؟! ینم یشلوغ ای یقیموس

 :دیپرس هیفورا از سا آکو

 بود؟ یچ یاسم صاحب مهمون -

 فکر کرد و سپس تند گفت: یکم هیسا

 ندا. -
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 یجعفر

 رو به اف اف تکرار کرد: آکو

 .میبا ندا کار دار -

 پرخاشگرتر شد: یخواب آلود کم یصدا

 .میندار نجایرو ا یکس نیما همچ -

 آدرس را درست یعنینگران شده بود،  زیآکو ن حاال

 بودند؟ آمده

 خورد. دوباره و دوباره، چیدلش درهم پ یاز نگران هیسا

 تلفن سارا خوانده بود را در ذهنش یکه رو یمتن آن

 کرد. مرور

 آدرس بود. نیخانه بود. هم نیهم کرد،ینم اشتباه

 سر خواهرش آمده باشد؟! یی... نکند بالنکند

 بود که آکو را کنار زد و با استرس به اف هیسا نباریا

 شد: کینزد اف
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 یجعفر

 ت جواب بده، شما ندا روآقا تورو خدا درس -

 !؟یسارا چ ؟یشناسیم

 پرخاشگرانه همان مرد: یباز هم صدا و

 .ینصف شب نیولمون کن ه؟یندا ک ه؟یبابا، سارا ک یا -

 .دیکوب شیجا یرا رو فونیآ یتق... گوش و

 د،یکش شیلبها یدست به کمر گرفت و زبان رو آکو

 انجام شد،یم یعصب اینگران  یکه معموالً وقت یکار

 .دادیم

 نمانده بود، به در ختنشیتا اشکر یزیچ هیسا

 سر خورد. نیزم یداد و آرام آرام رو هیتک ساختمان

 گفت: یو رو به آکو با زار دیرانش کوب یرو دست

 سرش اومده ییدختر کجاست؟ اگه بال نیا ایخدا -

 جا بود. نیمن مطمئنم آدرسش هم ؟یچ باشه،
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 یجعفر

 آکور دوباره زنگ همان طبقه را فشرد. و

 بلند و ییرا برداشت با صدا فونیکه آ یبار مرد نیا

 گفت: کشدار

 ه؟یچ گهیبله؟ د -

 و سختتر از شتریب یحت دیبود، شا یهم عصبان آکو

 مرد: آن

 دم در. ایلحظه ب هی -

 آکور جا خورده بود، یعصبان یکه از صدا مرد

 مکث کرد و سپس آرامتر گفت: یلحظها

 ؟یچ یبرا -

 :دیکش شیدست در موها آکو

 که یایشده، آدرس مهمون بینفر غ هی یمردِ حساب -

 .میگردیدنبالش م میجاست. دار نیهم اومده،
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 یجعفر

 کجاست! میدونینم

 :دیمرد لرز یصدا

 یمهمون نجایا ؟یچ یمهمون ن؟یهست یشما ک -

 !نبوده

 نباریو آکو، باز هم رد و بدل شد و آکو ا هیسا نگاه

 جا بوده! نیهم یشد، مهمان مطمئن

 باشد، سرش را به اف اف شیکه آن مرد روبهرو ییگو

 :دیکرد و غر کینزد

 شکونم،یدر رو م ای ن،ییپا یایاالن م نیهم ای -

 هم باهات ندارم، انقدر کلهم یباال. شوخ امیم خودم

 .ادیازم برم یکرده که هرکار داغ

 گفت: خبریبه ظاهر ب یبا لحن مرد

 ی! نصف شبیگیم یآقا باور کن من خبر ندارم چ -
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 یجعفر

 من ؟یمهمون یگیم ،یما رو زابرا کرد یاومد

 !؟یکشک چ ،یچ یمهمون ،یگیم یچ فهممینم

 تکرار کرد: آکو

 .شکنمیخودم م یاوک -

 یضربه را به در زد، صدا نیاول شیکه با پا نیهم و

 مرد در پشت اف اف بلند شد: هول

 دارم، آبرو دارم. هیسانزن، نزن آقا، اومدم، من هم -

 باز یآرام یِگذشت که سرانجام در با صدا قهیدق چند

 . با کمکدیباال کش ن،یزم یتنش را از رو هیو سا شد

 یجوان و کچل، با شکم یبلند شد. مرد شیاز جا در

 کوفته، در را باز کرد. یو صورت برآمده

 که بندِ  یو با همان دستان ستادیا شیفورا روبهرو آکو

 :دیسخت و فشرده پرس یبود و نگاه کمرش
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 یجعفر

 بوده؟! یمهمون نجایا -

 مضطرب شده بود. یحال، کم مرد

 تمام شد و شهیبود، اما زودتر از هم یمهمان نجایا

 .دیایب شیپ یمشکل کردینم گمان

 :دادندیدردسر م یِبدجور بو به،یدو غر نیاکنون ا اما

 ساده بود که زودم تموم شد، یدورهم هی نجایآقا ا -

 .ستین نجایا یکس گهید ،ینیبیم یدار خودتم

 نیپر استرس به آکو نگاه کرد و ناخودآگاه، پائ هیسا

 را چنگ زد وگفت: شترتشیت

 باشه! ومدهیسرش ن ییدختره کجا رفته؟ بال نیا -

 و تا خواست دست پشت دیکش شیدست در موها آکو

 دخترک بگذارد، تلفنش زنگ خورد. کمرِ

 رو به ،ینام اِب دنِیدرآورد و با د بشیآن از ج فورا
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 یجعفر

 گفت: دخترک

 .هیاِب -

 ج... جواب بده. -

 زیرا لمس کرد و کنارِ گوشش گذاشت و مرد ن کونیآ

 .کردیاه مبه آکو نگ رهیخ رهیخ همانطور،

 یکی نیو اگر ا دیایب شیپ دیجد ییماجرا خواستینم

 تا عمر داشت، طرفِ گرید شد،یگردنش کنده م از

 .رفتینم یمهمان

 یِ اه همشغل انیاز آنطرف خط در م یگرفته اِب یصدا

 :دیآکو پچ یذهن

 ؟ییآکو، کجا -

 یزنیزر نم یکنیگورتو گم م یچرا وقت ؟ییتو کجا -

 .یتا مارو هم زابراه نکن یریم یکدوم گور که
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 یجعفر

 ؟یاش، فعال غر نزن، خونهاصبرکن، صبرکن داد -

 نه، چطور؟ -

 د،یبگو یزیسارا چ یفعال درباره خواستینم آکو

 بوده، یمهمان نیدر ا شدیمشخص م یتا وقت اقلکم

 .انهی

 شد: زتریر یاِب یصدا

 میریبا سارا م میدار ؟یایب رترید کمیامشب  شهیم -

 .میباهم حرف بزن میخوایم اونجا،

 یداد و بالحن رونیب ینفسش را با آسودگ آکو

 :دیغر سرزنشگر

 ،یبگو خواهرتو سکته داد عقلیبه اون دختره ب -

 دوره افتاده تو تهران دنبالِ اون خواهرِ  هیسا

 . معلوم هست کجاست؟تشیمسئولیب
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 یجعفر

 کجاست؟ هیسا ه،یسا -

 را بدهد، رو به دخترک یقبل از آنکه جوابِ اِب آکو

 :گفت

 .هیاِب شِیسارا پ -

 گرفت و کرخت اشیشانیدست به پ یبا آسودگ هیسا

 داد. هیتک وارید به

 مکالمهشان تمام یگفت و کِ یآکو چه به اِب دینفهم

 .شد

 با آکو یبه خود آمد که مرد بعد از پچ پچ یوقت تنها

 را بست و داخل رفت. در

 ش،یبه سمت دخترک آمد و با گرفتنِ بازو آکو

 کرد نگاهش کند: مجبورش

 ؟یسِرُم بزن هی میبر یخوایم ؟یخوب -
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 یجعفر

 نگاهش کرد: جیگ هیسا

 ؟یچ یسِرُم برا -

 لبات خشک شده. ده،یرنگت پر -

 و رژیلبانِ ب خِیحرف، نگاهش م نیهمزمان با ا و

 شد. هیسا یدلربا

 لبها، در ذهنش پررنگ نیا دنِیهوسِ چش دوباره،

 آورد. ادیرا به  شانیو مزه شد

 نیو... آبدار... لعنت، لعنت به ا زیهوسانگ ن،یریش

 که کل مغزش را در بر گرفت و باعث شد سرش کلمه

 ببرد. کترینزد را

 مرد نگاه کرد و چرا یدهیبه نگاهِ شور یجیبا گ هیسا

 شده بود؟ شیزوم لبها نهمهیا

 نبود. شیجا نجایا
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 یجعفر

 نبود. شیجا نجایا

 و به کردیجمله را تکرار م نیمدام با خودش ا آکو

 بلند، یتمامِ ارادهاش را جمع کرد و با نفس کباره،ی

 .دیرا عقب کش خود

 کردیبه رفتار مرد نگاه م جیهنوز هم گنگ و گ هیسا

 اشاره کرد: نیآکو بدخُلق به ماش که

 .میبر نیبش -

 یگرفت و خود را رو واریاز د هیآرام تک دخترک،

 جلو انداخت. یصندل

 را به راه انداخت. نیسوار شد و ماش زین آکو

 داد و با چرخاندنِ هیتک یصندل یسر به پشت دخترک

 پُر دار و درخت یِابانهایکنار، به خ یاز پنجره سرش،

 .کردیم نگاه
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 یجعفر

 هیکه توقف کردند، سر سا یفروش وهیآبم کی مقابلِ 

 .دیآکو چرخ بهسمت

 با لبخند شد،یم ادهیپ نیهمزمان که از ماش مرد

 :گفت

 .یبهت بدم، آبدارتر ش وهیآبم کمی -

 چه بود؟ منظورش

 در فکر فرو رفت و نکند منظورش به دخترک

 بود، ها؟ اشیالغر

 بود که از زن تپل و به ییهم او از آن مردها دیشا ای

 !آمدیتوپُر خوشش م ،یقول

 و دیپوستِ تنش دو رِیز یحسِ بد ناخودآگاه،

 جمع شد. شیاه هشان

 و آمدیبدش م اشیاعتمادبهنفسیب نیاز ا چقدر
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 یجعفر

 که آن را نشان ندهد و تا کرد،یم یسع شهیهم

 موفق هم بود. یحدود

 را، نه اشیزیجمعگر نیا د،یدیکه م یاز افراد یلیخ

 مغروربودنش، یِعدم اعتمادبهنفسش، بلکه به پا یِپا به

 .گذاشتندیم

 برگشت و همان یبزرگ آب طالب وانِیبا دو ل آکو

 نشست، با چشم گرد شده نیکه داخل ماش لحظه

 نگاهش کرد، که مرد دست یکرد، دخترک سوال مکث

 :دیکوب اشیشانیپ یرو

 ینطوریهم ،یدوست دار یرفت ازت بپرسم چ ادمی -

 .آوردم

 مرد، با یِو ناخودآگاه، لبها دیخند ینخود هیسا

 خندهاش، کش آمد: دنِید
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 یجعفر

 .یشیخوشگلتر م یخندیم -

 که قلب یهایبرگرداند و سا ابانیو رو به سمت خ گفت

 ریباخجالت، سر به ز کرد،یم یقراریب نهاشیس در

 .انداخت

 آب"شود، با گفتن: ادهیاز آنکه مرد دوباره پ قبل

 یمرد را راحت کرد و وقت الِیخ "دوستدارم یطالب

 :دیپرس آکو

 مطمئن؟! -

 جواب داد: -

 مطمئنِ مطمئن. -

 .گفتیهم نم دروغ

 از آن، آب انار شتریرا دوست داشت، اما ب یطالب آب

 ...را
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 یجعفر

 انِیوارد جر ،یبهشت یطعم ییو گو دینوش یجرعها

 شد. خونش

 خوشمزه شدیآکو به آن خورده بود و مگر م دستِ

 نباشد؟

 مرد، یختهیگر یِاه هو نگا دیلبخند نوش با

 .دیپائیچشم، دخترک را م یاز گوشه ،یهرازچندگاه

 .آمدیاو خوشش م از

 بهکنار، آنقدر اخالقش شیلبها یفوقالعاده طعمِ

 به دنبالش کردیبود، که ناخودآگاه مجبورت م جذاب

 .یبرو

 وقار، مرد نیهم دیو شا هایدور نیهم زها،یگر نیهم

 به سمتش کشانده بود. را

 به او فکر نکند. شدینم
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 یجعفر

 دربارهاش نداشت، تنها او یقصد دهبودش،یکه د ابتدا

 و تنها رها پناهی، که ببود دهید یدخترکِ کوچک را

 .شده

 را فیظر یاه هشان نیبودنِ ا یجلوتر که رفت، قو اما

 کرد. احساس

 پناهِ مادرِ دانستش،یم پناهیکه ب یدخترک نیهم

 کنارِ مارستانیشده بود، شب تا صبح در ب خطاکارش

 وقتِ شب، با احساسِ  نیمانده و در ا مادرش

 دربهدر، دنبالِ خواهرش گشته بود. تش،یمسئول

 کوچک یهیسا نیو پناهِ خانوادهاش، هم هیپا ییگو

 .بود

 دوزار، یدختر، تومن نیلبخند زد و جنسِ ا ناخودآگاه

 داشت. فرق
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 یجعفر

 ناب بود، اصل بود. جنسش

 از یانبوه انِیدرخشان، که در م یالماس همچون

 افتاده بود. ،یجعل یِالماسها

 بود، باطنها اما، نه! یکی دیشا ظاهرها

 دختر، فرق داشت. نیا باطنِ

 ینیس یرا رو یخال وانِیکوتاه، ل یبا تشکر هیسا

 را تمام کرده بود، وهاشیو آکو که قبلتر آبم گذاشت

 به دخترک کرد: رو

 ؟یریرو م ولنتیهنوز کالس و -

 آره... -

 بهت گفته بودم منم استادم؟ -

 با تعجب نگاهش کرد. دخترک

 بود؟ استاد
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 یجعفر

 آنقدر دانستینم یول زده،یم ولنیقبال و دانستیم

 که استاد باشد. خوب،

 واقعا؟ -

 :دیخند ییتوگلو آکو

 !فیظاهر گنده و باطن ظر اد؟یبهم نم هیچ -

 لحن بامزهاش دخترک به خنده افتاد و آکو هم از

 :دیخند

 یاهبودم، االنم هرازچندگ ولنیمن قبال عاشق و -

 شیاز چندسال پ یول زنم،یدل خودم ساز م واسه

 نکردم. سیتدر گهید

 فشرده شد و چقدر خوب یدخترک از خوشحال قلب

 ولنیمرد، و نیاشتراکش با ا ینقطه که

 بود. اشیدوستداشتن
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 یجعفر

 که در قلبش جمع شده بود، دستانش را در یجانیباه

 کرد: فیتکان داد و تعر هوا

 .زنمیاز همه بهتر م گهیاستاد م ولنم،یمن عاشق و -

 مییذوق و شوق دارم؛ از کل هفته منتظر روزا یلیخ

 که رشتهم حقوق بوده و نیدارم. با ا ولنیکالس و که

 دنبال هنر بودم. شهیهم یبه هنر نداره، ول یربط چیه

 چشمانِ معصوم، نیبا لبخند نگاهش کرد و برق ا آکو

 کرد؟یبا روانش چه م داشت

 حق داشت که به او فکر کند، آنقدر متفاوت و دیشا

 تینهایآن حس ب توانستیخاص بود که نم آنقدر

 درونش را خفه کند. طلب

 ادامه داد: یشتریبا ذوق ب نباریو ا دیخند هیسا

 داشت دختر هیبابام،  یاز دوستا یکیبچه که بودم،  -
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 یجعفر

 با من لج بود، هر جا منو یلیاسمش صدف بود. خ که

 بار که هی. نداختیراه م یالم شنگها هی دیبا دیدیم

 باغ، جلو همه مسخرم کرد و میبا هم رفته بود یهمگ

 هیمنم اون موقع  ،یستیبلد ن یدوچرخه سوار گفت

 داشت. یقشنگ یلیخ یداشتم که صدا یدهن ساز

 اونو آوردم و باهاش ساز ارمیلجش رو درب نکهیا یبرا

 .زدم

 و پرشورتر ادامه داد: دیخند

 کرد، تا هیو گر دیزد،موهاشو کش غیهمونجا انقدر ج -

 خنده دار باشه دیمجبور شد بره براش بخره. شا باباش

 مختلف شدم، یمن از همون موقع عاشق سازها یول

 بار بود که حقمو گرفتم. نیاول یبرا چون

 نیدر برابر ا توانستینم توانست،ینم گرید آکو
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 یجعفر

 کش یسرخ شده و لبها یاه هپر شور، گون چشمان

 خود را کنترل کند. آمده،

 را شیکه در دلش افتاده بود، لبها یشور و ضعف از

 .دیدخترک را محکم کش یو گونه دیگز

 ساکت شد و با چشمان گرد شده هاج و واج هیسا

 چه بود؟! گرید نیکرد؛ ا نگاهش

 پرشور ه،یو در مقابل چشمان متعجبِ سا دیخند مرد

 زد: لب

 !طونیش یِکوچولودختر  -

 یبود که کس یبار نیاول دیو شا ختیدلش ر دخترک

 یاز کودک شهی. همکردیخطاب م "طانیش"را  او

 امدهین شیپ چیبود، که ه ریساکت و گوشهگ آنقدر

 "طانیش"او را  ایکند،  یگلگ طنتشیاز ش یکس
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 یجعفر

 .بخواند

 پوستِ ریخوب، ز یکش آمد و حس شتریب شیلبها

 .دیدو تنش

 دوست شتریمرد، خود را ب نیخوب که در کنار ا چقدر

 .داشت

 یاه هنگا نیکوچک، هم یفهایتعر نیهم دیشا

 باعث داد،یکه به او م یاعتمادبهنفس نیو هم پرشور

 خودش را دوست داشته باشد. شتریب یبود کم شده

 ناز که یناخودآگاه سرش را کج کرد و با کم ه،یسا

 کش نییرا رو به پا شیلحنش شده بود، لبها یقاط

 و چشمانش را مظلوم کرد: داد

 طونه؟یمن کجام ش -

 کرد؛یدختر را نگاه م یناز و ادا ره،یبا چشمان خ آکو
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 یجعفر

 دلبر بود. چقدر

 که چشمان دخترک را یو جد رهیهمان نگاه خ با

 :دیگرفته بود، پرس نشانه

 ؟یو دوست داشت یتا حاال کس -

 محکم نواخت. هیسا قلب

 ت داشت.را دوس کنفری

 بار بود، که توجهش به جنس مخالف نیاول یبرا دیشا

 ...شدیم جلب

 را دوست داشت! آکو

 ...شتریهمه ب از

 گفت؟یراز را م نیا دیبا اما

 نه! قطعاً

 تکان داد و نگاهش را از یسرش را به عالمت نف تنها
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 یجعفر

 مرد گرفت. یجد نگاه

 که بر ه،یدست سا یآکو آرام جلو رفت و بر رو دستِ

 قرار داشت، نشست. شیپاها یرو

 یخورد. مرد با لحن یزیشوکه شد و تکان ر دخترک

 اورا نترساند لب زد: کردیم یسع که

 ؟یدوست داشته باش ویکس یکرد یتا حاال سع -

 ... اونینوادم و دوست دارم ولخب... خب... من خو -

 که منظورِ توعه، نه. یزیچ

 یکش آمد و چقدر خوب که کس شتریآکو ب یلبها

 دوست نداشت... را

 باشد؟ دواریام توانستیم یعنی

 دخترک یلحظها خواهد؛یچه م دانستیهم نم خود

 کرد،یکمکش م دیکه با دیدیم پناهیب یکودک را
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 یجعفر

 و اکنون، اکنون شدیخواهر م شیبرا گر،ید یلحظها

 داشت او را داشته باشد. دوست

 !دهدیمعشوقش جان م یکه برا یعاشق همچون

 احساس داشت و هربار کیهر لحظه  نکهیا از

 شده بود. شانیپر کردیخود را سرکوب م احساس

 از یاز طرف رد؛یبگ یمشخص مِیتصم توانستینم

 نیا خواستیو نم دیترسیخود م داریناپا احساس

 از گر،یکند و از طرفِ د تریرا زخم دهید بیآس دخترِ

 شده یعاص خورد،یاو که به جانش افتاده و لول م فکرِ

 .بود

 و دیدخترک کش فیدست ظر یدستش را رو آکو

 او فرو فِیظر یپنجه ها انیبزرگش را در م یها پنجه

 .برد
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 یجعفر

 و کشنده، داشت در تمام جانش لول یفکرِ سم آن

 .خوردیم

 کنارش اور،یدختر را بهدست ب نیا گفت،یکه م یفکر

 را هشیبتوان شب یکه بهراحت ستین یو او دختر باش

 کرد. دایپ

 ؟یدونیم یزیچ "تنخواس"از  -

 حرفها چه نینگاهش کرد، منظورش از ا جیگ هیسا

 بود؟

 شده بود. بیمرد، عج نیا امشب

 دیبا دانستیکِش داد و نم نیرا رو به پائ شیلبها

 :دیبگو چه

 ؟یچ یعنی -

 شتخو یکیتا حاال شده از  نه،یخب... منظورم ا -
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 یجعفر

 اد؟یب

 من که گفتم... -

 منظورم ت،سینه، نه، منظورم دوستداشتن ن -

 و یرو بخوا یکی یواریبهطرز لعنت یعنی خواستنه،

 هیچرا، اصال  یخودتم ندون ،یاحساست بزن ریز بعدش

 داشته یانگار سردرگم ییهجورای ب،یو حال عج حس

 !یباش

 نینگاهش کرد و آنقدر ابله نبود، که ا میمستق هیسا

 چشمانِ پرمنظور را نفهمد. نیداغ و ا لحنِ

 در دانستیدهان قورت داد و قلبش... قلبش را نم آب

 کدام کلماتِ مرد جا گذاشته! یِالبهال

 نه! -

 به میبار مستق نیداد و ا رونیبازهم نفسش را ب آکو
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 یجعفر

 نه! ای دیبگو دیبا دانستینگاه کرد، نم روبرو

 هنوز زود است؟! ای ده،یرس زمانش

 دیبشناسد، با شتریدختر را ب نیا خواستیدلش م اما

 با او رفت و آمد کند و... شتریب

 نبود؟ یکاف نجای. تا همدانستیرا نم هاشیبق

 خوشش یکیسال، از  نینبود که بعد از چند یکاف

 آمده؟

 یسال دختر نینبود که بعد از چند یکاف نیهم

 را جلب کرده؟! نظرش

 نییو تا پا دیپرپشتش کش یداخل موها یدست

 امتداد داد. گردنش

 را اشیکالفگ نش،یهم با نگاهِ سنگ هیبود، سا کالفه

 .کردیم شتریب
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 یجعفر

 شود. قتریعم یاحساسش کم گذاشتیم دیبا دیشا

 چه؟! دادیدختر را از دست م نیاگر ا د،یترسیم اما

 !برد؟یو دلش را م آمدیم یناشناس اگر

 شد و صورتش درهم شتریب اشیفکر، کالفگ نیا از

 رفت. فرو

 که آکو یباشد؛ تا زمان یدختر، حق نداشت با کس نیا

 یحق نداشت با کس کرد،یجلز ولز م نگونهیفکر او ا از

 باشد! گرید

 یرا محکمتر در دست فشرد و با صورت هیسا دست

 به سمتش برگشت: درهم

 .ادیخوشت ب یاز کس یحق ندار -

 تعجب، اخم درهم کرد. یدخترک به جا نباریا

 گفت،یرا م ییزهایمرد، چ نیحرفها و حرکات ا همه
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 یجعفر

 دیترسیم یحت د،یترسیاز باورِ آنها م هیسا که

 کند! لیخود تحل شیرا پ شیرفتارها

 نبود، چه؟ کردیآنطور که فکر م اگر

 .دیرا فهم نیکرد و آکو ا خیمرد  ردستانِیز دستانش،

 نگاهش کرد: یو جد میمستق

 .ادیازت خوشم م -

 شتریو ب شتریو قلب دخترک ب گفت

 .ختیر

 به آکو شد. رهیچشمان وقشده، خ با

 آمد؟یاو خوشش م از

 ه؟یسا از

 کجا را نگاه کند و دانستیچکار کند؟ نم دانستینم

 .لعنت
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 یجعفر

 دیلحظه با نیو در ا آمدیداشت از دهانش درم قلبش

 گفت؟یجمله را م نیا

 گفت؟یراست م یعنی

 خوشش آمده بود؟ هیسا زِیچه چ از

 کشدار شد و از ترس آنکه آکو به هول شینفسها

 را حبس کرد. شیببرد، نفسها یپ بودنش

 الشیخ ییشده و آکو، آکو اما، گو خی یتکها دستانش

 شد. راحت

 دختر نیرا گفته بود، حرفش را گفته بود و ا حرفش

 یهمانطور که او قصد داشت، برا شد،یاو م یبرا گرید

 شود. دخترک

 رانِ یآرام کِش آمد و نگاهش را در نگاهِ ح شیلبها

 گرداند. هیسا
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 یجعفر

 .ردیپذیعالقه را م نیود اب مطمئن

 و گرچه چندان ستین لیمیدخترک هم ب دانستیم

 یاما چشمانِ شفافش، تا حدود داد،یرا نشان نم آن

 .دادیرا لو م زیهمهچ

 لبخند زد و زمزمه کرد: یروزیبا پ آکو

 !دونستمیم -

 کرده بود، رهیرا خ مشیهمانطور که نگاه مستق هیسا

 دستِ او، مشت کرد. رِیدستش را در ز آرام

 ره،یخ یآکو باال رفت و دخترک با همان نگاه یابرو

 و سرد شده بود، لب زد: زیحال، ر که

 دستمو ول کن! -

 جا خورد. آکو

 حرکت را نداشت؛ ابروانش، همچون دو ابرِ نیا انتظارِ
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 یجعفر

 :دیپرس جیبارش، در آغوش هم فرو رفتند و گ یآماده

 ؟یچ -

 گفتم ولم کن. -

 صورت توانستینم ض،یصورت سرد و پر از غ نیا

 معصوم باشد. یهیسا همان

 :دیپرس دیترد با

 گفتم؟ یحواست هست چ شده؟یچ ؟یچ یعنی -

 .ادیازت خوشم م گفتم

 که گشاد کرده بود، دستش را مقابل یبا چشمان و

 تکان داد. دخترک

 و لعنت. دیهم سائ یدندان رو هیسا

 که قرار ینه تا وقت خواست؛یرا نم نیا خواست،ینم

 شود! چهیباز بود
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 یجعفر

 را شروع کند. یباز نیا خواستینم

 آکو یبرا دانستینم یترس بود؛ از طرف سراسر

 آنقدر خواستینم گر،یاز طرفِ د انه،یهست  مناسب

 شدیم یو اگر آکو هم مانندِ اِب دیایبهدست ب راحت

 !چه؟

 نیبه هم توانستیبود و نم دهید یادیز یاه هضرب او

 .دادیم یخوب یاعتماد کند؛ گرچه دلش گواه یراحت

 شود، آکو ادهیبرد تا پ رهیکه به سمت دستگ دست

 شیبازو نباریدستِ دخترک برداشت و ا یاز رو دست

 گرفت. را

 لب زد: یآنکه نگاهش کند با سرد بدون

 کجا؟ -

 برم. خوامیم -
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 یجعفر

 .یرینم چجایتو ه -

 و وحشت، بر تمام تنش دیدخترک سوت کش مغز

 زد. هچنبر

 !اورد؟یسرش ب ییبال نکند

 که قرمز شده و ییاه هتند شد و با گون شینفسها

 دهیباز مانده بود، بر شیکه از شدت نفسها یدهان

 گفت: دهیبر

 ... برم.خوامیم ی.... دارکارمیچرا.... چ -

 از گوشه چشم نگاهش کرد. از ترسِ دخترک آکو

 جمع شد. صورتش

 درد گرفت. آن شتریآورد و سرش ب ادیبوسه را به  آن

 را بترساند، اما آنقدر مستِ هیسا خواستیهم نم زمان

 .دیفهمیرا نم زیچ چیشده بود، که ه شیهوا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 گفت: یکرد و با تند ضیغ

 یورنطیکه ا یدیاز من د یباز ناموسیمگه تا حاال ب-

 ؟یترسیم

 دیآب دهان قورت داد و با چشمانِ پر از ترد هیسا

 تکان داد. یرا به عالمت نف سرش

 داد و آرامتر از قبل گفت: رونینفسش را ب مرد

 درو ببند. -

 و آرام در را بست و زانوانش را بهم عیمط هیسا

 .چسباند

 دختر، دور از انتظارش نینگاهش کرد و چقدر ا آکو

 .بود

 یبرخورد نگونهیانتظار نداشت که با اعترافش، ا چیه

 .کردیشود و کاش عجله نم بشینص
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 یجعفر

 که یوقت یبرا گذاشتیاعتراف را م نیا کاش

 بود. مناسبتر

 را روشن کرد. نیداد و ماش رونیب قیرا عم نفسش

 دینبا گفت،یم یزیامشب چ دیراه افتاد و با به

 .شدیکه زده بود سوء برداشت م یاز حرف گذاشتیم

 گذشت آکو شروع به رشانیکه از مس یقهایدق چند

 زدن کرد: حرف

 ل ونداشتم، نه پسر وِ یزدم، قصدِ بد یمن اگه حرف -

 که دنبال سرکار گذاشتنت باشم، نه میسروپائیب

 دورهزمونه رو دارم. یاه هبچ نیا یایبچهباز یحوصله

 سالمه، من از تو شیستوشیفقط تو شناسنامه ب من

 کنار یادیواسه من ز یزندگ نیسال دارم. ا هزار

 .نینب ینطوری. منو اگذاشته
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 یجعفر

 و دستِ  دیرا داخلِ دهان کش شیلبها دخترک

 اعتماد کند. چکسیبه ه توانستینبود که نم خودش

 شوخ یبه سمتش انداخت و با لحن یمنگاهین آکو

 داد: ادامه

 برام ینطوریه اکبعدشم من نگفتم عاشقت شدم  -

 . آدمادیبابا فقط گفتم ازت خوشم م ،یگرفت افهیق

 ازش دوره لومتریکه هزاران ک یگریباز هیاز  ممکنه

 منظور آدم یبابا چرا دوست دار یا اد،یخوشش ب هم

 ؟یبد برداشت کن رو

 دست خودش نبود که از لحنِ بامزهاش، دخترک

 شهیکش آمد و فورا سرش را به سمت ش شیلبها

 اما او ند،یپرخندهاش را نب یتا آکو لبها برگرداند

 یخنده دنِیحرفها بود و با د نیاز ا زرنگتر
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 یجعفر

 گفت: طانیلبخند زد و ش نیریش دخترک،

 پنهونش نکن! دمش،یمن که د یآ یآ -

 مواقع یبعض طان،یپسرک ش نیو ا دیلبگز هیسا

 .شدیبامزه م یلیخ

 و لبخندش را خورد. دیکش یقیعم نفسِ

 را صاف کرد و گفت: شیگلو آکو

 تا میبچرخ ابونایتو خ دیخونه، با ایگفت فعال ن یاِب -

 گمی. مشهیتموم م یو مجنون کِ یلیل یقصه مینیبب

 تا یباش نیماش هیکه با من تو  ستیسختت ن حاال

 تموم بشه و سارا باهات یکه حرف خواهرت و اِب یوقت

 خونه؟ برگرده

 هیآخرش را با تمسخر گفته بود و سا یجمله

 نگاهش کرد. یرچشمیز



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 از دستش ینداشت دلش را بشکند و کاش کار دوست

 .آمدیبرم

 داد: رونیرا ب نفسش

 .مونمینداره، م یمشکلنه  -

 پوزخند زد: آکو

 .مکنیفراموش نم چوقتیلطفتو ه نیمچکرم بانو، ا -

 دوباره نگاهش کرد و حق داشت ناراحت باشد و هیسا

 صحبت کند. هیکنا با

 نداشت؛ اصال دل خودش هم یریدخترک که تقص اما

 درونش اعتمادِیاحساسِ ب نیبود، اما ا دهیآکو سُر یبرا

 کرد؟یچه م را

 کرد بدونِ پِت پِت و استرس، حرفش را بزند: یعس

 یتراماحیبهت ب خواستمیمن... من متاسفم. نم -
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 یجعفر

 بد لشیاگه نخواستم به احساست جواب بدم، دل کنم،

 شدم، میزندگ رِی. من فقط اونقدر درگستیتو ن بودنِ

 خودم ریرو درگ گهید ی.... کستونمیو نم خوامینم که

 ازت شهیهم ،یکمکم کرد یلیتا حاال خ دونمی. مکنم

 ....یول ممنونم

 که انگار قراره ولت کنم؟ یزنیحرف م یهجوریچرا  -

 .ختیو دلش ر دیتند به سمت مرد چرخ هیسا سر

 نیباال رفته ا یِابرو یِو تا هیعاقالندرسف یبا نگاه مرد

 تِپ تِپ صدا داد. ه،یو قلب سا دیپرس را

 کرد؟ینم ولش

 که هیآخرِ سا یِحرفها نیو ا شنهادیبعد از آن پ یعنی

 بازهم ولش داد،یرا م نهاشیدسترد زدن به س یِبو

 کرد؟ینم



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 که د،یپوست تنش دو ریدر ز یاحساسِ خوش آنقدر

 برق زد و آکو بود که برقِ چشمانش را شکار چشمانش

 :کرد

 نیحاال ا ،یرو زدم، توام جوابتو داد یحرف هیمن  -

 جوابت تالش نکنم. رییواسه تغ شهینم لیدل

 سرخ شد. شیاه هو گون دیلب گز دخترک

 بود. دهیبود که تاکنون شن یجملها نیقشنگتر دیشا

 .کردیم تالش

 نیو چقدر با هم کردیتالش م هیداشتنِ سا یِبرا

 شد! ادیاعتماد به نفسش ز جمله،

 که یگذشت، آکو کنارِ همان پارک ریاز مس گرید یکم

 که دخترک به همراه یخانهشان بود و روز کِینزد

 کردند،یبه خانهشان آمده و از پنجره نگاهش م سارا
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 یجعفر

 کرد. پارک

 گفت: هیبه سا رو

 تو پارک؟ میبر یدوست دار -

 شدند. ادهیسر کج کرد و سرانجام هردو پ دختر

 دستانش را به اریاختیب هیآنقدر خوب بود که سا هوا

 خود حلقه کرد و با لبخند و چشمان بسته، نفسِ دور

 .دیکش یقیمع

 با باز کردنِ هینگاهش کرد و سا بیدست در ج آکو

 و آرام دیمرد، چشم دزد یرهینگاهِ خ دنِ یو د چشمش

 زد. لبخند

 هیداشت نشستند و سا دید نیکه به ماش یمکتین رو

 آورد. رونیب فشیرا از ک تلفنش

 یاز مادرش داشت که باعث شد تا پاسخیتماسِ ب کی
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 یجعفر

 باال برود. شیابرو

 دیشمارهاش کوب یتماس گرفته، رو یبود کِ دهینفهم

 تلفن را کنارِ گوشش گذاشت. و

 ترانه در گوشش رمقِیب یِاز چند بوق، صدا بعد

 :دیچیپ

 ه؟یسا -

 را صاف کرد: شیصدا دخترک

 سالم. -

 ست؟یسارا چرا تو اتاقش ن ؟ییسالم، کجا -

 .ستیبود که سارا هم خانه ن دهیفهم پس

 .میزنیخونه حرف م میایم -

 شده؟ یزیحالتون خوبه؟ چ ن؟یباهم -

 نگران نباش م،یخوب -
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 یجعفر

 "باشه"داد و با گفتن  رونینفسش را آهمانند ب زن

 را قطع کرد. تلفن

 کرد،یبه تلفنش نگاه م رهیخ دیترد یباکم هیسا

 بود. گرید ییاما، در جا ذهنش

 شده بود. یو منزو ریمشکوک بود. گوشهگ ترانه

 به دخترانش توجه شتریب یبود کم یچندوقت بهعالوه،

 هزار برابر شیاه هتوج نیاگر ا یو گرچه حت کردیم

 یمادرِ عاد کی یِهاینگران یِبه پا شدیکه م هم

 دیبع شناخت،یکه او م یاما بازهم از ترانها د،یرسینم

 .بود

 تفکراتش را برهم زد: آکو

 حالت خوبه؟ -

 آره، آره. -
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 یجعفر

 دستش مانده انِیکه م یداد و تلفن رونیرا ب نفسش

 گذاشت. فشیرا در ک بود

 به پارک خلوت انداخت و توجهش به پشتِ  ینگاه

 از شمشادها جلب شد. یکی

 و ژنده، که در خود جمع فیکث یِبا لباسها یدختر

 .زدیو چرت م شده

 نگاهش کرد که آکو رد نگاهش را گرفت: یدلسوز با

 که صبح هیدختر و پسرهائ نیپارک پُر از همچ نیا -

 .دنیشب، واسه دوگرم مواد جون م تا

 .سوزهیدلم براشون م -

 داد: رونینفسش را ب آکو

 سفت بخوابن. نیمجبورن رو زم یگنج دارن ول نایا -

 جووناش واسه دیمنابع داره، نبا نهمهیکه ا یکشور تو
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 یجعفر

 واراید یلقمه نون جون بکنن و آخرشم معتاد، پا هی

 .فتنیب

 و آکو ادامه داد: دیآه کش هیسا

 کنه،یحل نم ویزیغصه خوردن که چ ال،یخیب -

 !یخوب خودشونو زدن به کور نن،یبب دیکه با ییاونا

 !کنهیرو حل نم یزیآره، غصه خوردن چ -

 کرد،یاحساس م مرخشین یمرد را رو نیسنگ نگاهِ 

 بود. رهیاو اما، به همان شمشاد خ چشمان

 بدونِ آنکه نگاهش را از شمشاد و آن دختر هیسا

 :دیپرس رد،یبگ

 ؟یباشگاه هم داشت یزدیم ولنیکه و یوقت -

 زدن، ولنیبچه بودم شروع کردم به و ینه، وقت -

 یکه شدم، کمکم باشگاه هم رفتم و جد نوجوون
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 یجعفر

 ولنیهم و یبازه زمان هیتو  گهیکردم. د دنبالش

 هم باشگاه خودمو زدم. از درس و کردم،یم سیتدر

 افتادم دنبال کارِ خودم. دم،یند یریکه خ دانشگاه

 رو برگرداند و نگاهش کرد: هیسا

 ؟یدیآموزش نم گهیاالن چرا د -

 نثارش کرد: یمنگاهین آکو

 اهباشگ دِیاتفاق افتاد، که به کل، ق هی شیچندسال پ -

 رو زدم. بعد چندماه که کمکم سرِ پا شدم، ولنیو و

 نرفتم. ولنیسراغِ و گهید یباز ادامه دادم ول باشگاهمو

 وقتشو ندارم. گهیاالنم د هرچند

 افتاده، یچه اتفاق شیداشت بپرسد چندسالِ پ دوست

 .دیکشیخجالت م اما

 سرک بکشد و یکس یِدوست نداشت در کارها چیه
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 یجعفر

 بستهاش، یچشمان کنجکاو اما لبها دنِیبا د آکو

 زد: لبخند

 شده؟ یچ شیچندسال پ یبپرس یاالن دوست دار -

 و با خجالت دیفکرش را خوانده بود خند نکهیاز ا هیسا

 را برگرداند: سرش

 نه حاال. یول گم؛یبهت م -

 مرد نشست و دخترک را یچهره یو غبارِ غم، رو گرد

 کرد. کنجکاوتر

 بوده باشد، خونش انیدر م یدختر یِپا نکهیفکرِ ا با

 جوش آمد و ناخودآگاه اخم کرد. به

 انداخت و آنقدر فکرش شیبه اخمها ینگاه آکو

 .دیرا هم نپرس لشیدل یبود که حت مشغول

 کرد و بشیتلفن آکو، دست در ج یِبلندشدنِ صدا با



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 آورد. رونیرا ب آن

 بود. یاِب

 را لمس کرد و کنارِ گوشش گذاشت: کونیآ

 الو؟ -

 ؟ییداداش کجا -

 مشاجرهاش زدیبود، حدس م رمقیگرفته و ب شیصدا

 ختم نشده باشد: یخوب یسارا، به جا با

 م؟یایب م،یما تو پارک -

 هنوز باهاته؟ هیسا -

 .گردهیآره؛ با سارا برم -

 .نیایب -

 و قطع کرد. گفت

 کرد: هیرو به سا آکو



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 .میبرگرد دیبا ومدهیبلند شو دختر. ن -

 آکو رفتند. یشدند و بهسمتِ خانه نیسوار ماش هردو

 بود. یکوتاه رِیمس

 آکو توقف کرد و دند،یساختمان که رس مقابلِ 

 زد. یبه اِب یتکزنگ

 شیچندسالِ پ یادآوریرا باال آورد و با آنکه از  سرش

 به ته شهیبود، اما غمش را مانندِ هم ختهیبهم ر یکم

 کرد. هیراند و رو به سا دلش

 داد: رونیو مرد نفسش را ب دیچشم دزد دخترک

 ؟یدزدیچرا انقدر چشاتو ازم م -

 گفت: زیر دخترک

 .دمیندزد -

 هم چشاتو، هم.... ،یدیدزد -
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 یجعفر

 "هم هوش و حواسِ منو!"در دلش ادامه داد  و

 وقار دخترک زد و اعتراف کرد که نهمهیبه ا یلبخند

 هزاران برابر، جذابترش کرده. اش،یخوددار نیا

 اش،یاستخوان یرا خوب نگاه کرد. گونه مرخشین

 و یلعنت یِرا، لبها شیو لبها بایز پوستِ

 را... رانکُنشیخانهو

 خودش نبود که آرام آرام، سرش را جلو برد و دست

 با چشم گِرد شده، به د،یکه حرکتش را د هیسا

 برگشت. سمتش

 آن یو برا دیدخترک رس یبایصورتِ ز یکیبه نزد آکو

 چشم فرو بست. بایز یخلسه

 یِ دخترک نشست و بو یاستخوانِ گونه یرو اشینیب

 .دیرا به مشام کش اشیبهشت
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 یجعفر

 آن دنِیبوس یخوشبو بود و دلش داشت برا چقدر

 .زدیدل دل م انارها،

 آمد. نتریو پائ نییو پا دیگونهاش کش یرا رو اشینیب

 یو نفسها دادیخلسه جان م نیداشت از ا هیسا

 مانده بود. نهاشیحبس در س کشدارش،

 یِاز لبها یمتریلیم یآکو، در فاصله یِلبها

 بِ او را لمستوقف کرد و بدون آنکه لبش، ل دخترک،

 .دیکنار دهانش را بوس قایدق کند،

 و نفسِ داغ مرد، دیدور خود رس نیهردو به تندتر قلب

 شد. دهیدم همانجا

 به حرارتِ تنش... لعنت

 سرش را کج کند و آن منبعِ یکم توانستیم کاش

 عسل را به کام بکشد. شهد
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 یجعفر

 و اگر دست دیاز همان بو کش یگرید قیعم نفس

 تا ابد همانجا بماند. دادیم حیبود، ترج خودش

 کنارِ دهانِ دخترک بود، لبخند ش،یکه لبها همانطور

 فر دخترک را یاز موها یتکها قرارش،یو دست ب زد

 زد. چنگ

 خود بود، نیریش یمستِ و فرو رفته در خلسه مستِ

 خورد و هردو شهیبه ش یلحظه تقه محکم کیدر  که

 خورد و هیکه سرِ آکو به دماغِ سا دند،یاز جا پر یطور

 که چهرهاش را جمع کرده یبدون توجه به درد هیسا

 چشمش به نکهیبا ترس سرش را برگرداند و هم بود،

 یرو خ،یآب  یتشت ییغضبناک سارا افتاد، گو یچهره

 شد. یخال سرش

 چندان ییو به آکو که ابروانش باال رفته و گو دیگز لب
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 یجعفر

 مچشان گرفته یمهم نبود که در چه حالت شیبرا هم

 انداخت. یمنگاهین شده،

 کرد و یهمانطور چشمانش را گِرد و عصبان سارا

 و آکو گرداند. هیسا نیرا ب نگاهش

 از آن فاصله هم یو حت ستادهیدورتر ا یکه کم یاِب

 چهرهاش نشسته، معلوم بود، جلوتر یکه رو یخندها

 کرد که دخترک یو کنارِ گوش سارا پچپچ آمد

 به او انداخت و با حرص، در زین یمنگاهین باغضب

 را باز کرد و سوار شد. عقب

 یسوار شد و با لحن زین یاز آنکه در را ببندد، اِب قبل

 و پرخنده لب زد: نیسنگ

 اگه مزاحم دیببخش ر،یسالم، وقت بهخ -

 داخل، هروقت میما بر نیاگه کار دار گمی....ممیشد
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 یجعفر

 هوم؟ م،یایتموم شد ب کارتون

 که آن جلو در حالِ ذوب شدن بود، المتاکام هیسا

 نزد. حرف

 اخم کرد: یبه اِب نهیاز آ آکو

 ببندم؟ ای یبندیم -

 دلتو خون کرده، حرصشو گهید یکیداداشم،  هیچ -

 ؟یکنیم یسر من خال چرا

 را به نیرفت و ماش یچشم غرها نهیهمان داخل آ از

 انداخت. راه

 داغان مدام نگاهش را یفشرده و اعصاب یبا فک سارا

 .گرداندیکه کنارش بودند، م یسه نفر نیب

 خورد شده بود و یاز همه اعصابش ازدستِ اِب شتریب

 .رفتیم ناژیمغزش پات یرو شتریآن صحنه، ب دنِید
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 یجعفر

 که خوب از او سوءاستفاده کرده بود و فقط مانده یاِب

 بکشاند. ه هرایرا به ب هیکه آکو سا بود

 یکلِ وجودش را در برگرفت. دندان رو یحرص ناگهان

 آتش از آن یاه هکه شرار یو با چشمان دیسائ هم

 به آکو نگاه کرد: نهیاز داخل آ شد،یم پرتاب

 !یشیم کین نزدمبار آخرت باشه به خواهرِ  -

 که متوجه حرفش نشده باشد اخم کرد و ییگو آکو

 :گفت

 ؟یچ -

 و کلمه دیکوب یصندل یپشت یانگشتش را رو سارا

 تکرار کرد: کلمه

 !یبش کیبه خواهر من نزد یحق ندار گهیگفتم د -

 :دیباتمسخر خند مرد
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 یجعفر

 کنه؟یم نییحق رو تع نیا یاونوقت ک -

 جواب داد: تریعصب سارا

 .کنمیم نییمن! من تع -

 دنده را عوض کرد و همانطور که یبا خونسرد آکو

 بود نهیچشمش به آ کیچشمش به جاده و  کی

 :گفت

 یتونبکه  یداشته باش اریفکر نکنم انقدر اخت -

 .یخواهرِ بزرگترت رو هم کنترل کن یرابطه

 چشمانش نباریجلوتر رفت و ا یصندل یرو دخترک

 :دیگشاد کرد و با خشم غر را

 گوشتِ  یبو ؟یسوءاستفاده کن یخوایتو هم م ه،یچ -

 ست،یخبرا ن نیاز ا نجایدماغت خورده؟ نه ا ریز تازه

 .ستین نکارهیا ،یدیکه د یدختر نیا
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 یجعفر

 جلو جمع شده یصندل یکه رو یهایبا دستش سا و

 را نشان داد. بود

 اخم کرد: یجد نباریا آکو

 برات یادینذار سارا؛ احترام ز پاتو از حدت فراتر -

 نکن کالمون بره تو هم. ی. کارقائلم

 یفوران کرد و مشتش را از همان پشت رو خشمش

 زد: غیو ج دیمرد کوب یشانه

 پامو از حدم فراتر بذارم، ؟یکن کاریچ یخوایم -

 ؟یکن کاریچ یخوایم

 و سرعتش را باالتر برد. با دیهم سائ یدندان رو آکو

 نهیشده بود، از داخل آ زیدآمیکه حال تهد یچشمان

 که با اخم شاهدِ مشاجرهشان بود، نگاه کرد: یاِب به

 ندازمشیم نیجمعش کن، االن از ماش نویا یابِ -
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 یجعفر

 .شمایو دو سه بارم از روش رد م نیپائ

 :دیبه آکو رفت و ساعد سارا را کش یچشمغرها یاِب

 ابطهشون دخالتنداره که تو ر یبسه سارا، به تو ربط -

 .یکنیم

 زد: غیج

 احمقه هی ینیبیکه م ینیدخالت نکنم؟ ا یچ یعنی -

 خودشو به باد بده، وابسته شه و آخرشم ترسمیم که

 بدبخت کنه! خودشو

 .دیکوب هیسا یِ با کفِ دستش، دوسهبار به بغلِ صندل و

 برخورده بود، تشیکه بدجور به شخص دخترک

 از ذهنش پنهان کرد و با یرا در گوشها خجالتش

 جمع شده به سمتِ سارا برگشت: یچهرها

 و حقسارا... تو... ت یگیم یچ یحواست باشه دار -
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 یجعفر

 ی. فکر نکنم کارهایریبگ میواسه من تصم یندار

 اونقدر عاقالنه بوده باشه که حاال منو پند و خودت

 .یدیم اندرز

 خواهرش جا خورده بود، تیعصبان نیکه از ا سارا

 سرش را "قیهرچه ال قیخال"زد و باگفتنِ  یپوزخند

 را در دلش شیبرگرداند و حرصها شهیش بهسمت

 کرد. خفه

 حقش بود. اصال

 حقش بود. آمدیسرش م ییهربال

 هم به سرنوشتِ او دچار هیسا خواستیتنها نم او

 کرده بود. یادهرویز ییاما گو شود،

 کرده بود، فیدخترک ک یِکه از حاضرِ جواب آکو

 گفت: دهیکش رلبیبشنود، ز هیکه سا یجور



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 جون، بخورمت. -

 با چشمان گرد شده به مردِ کنارش نگاه کرد دخترک

 چقدر پررو شده بود! و

 را برگرداند، شیاخم کرد و رو طانشینگاهِ ش به

 از مرد به غنچ یحرکت کوچک، چه دل نیهم دینفهم

 .برد

 قُلدر باشد کردیم یسع زه،یم زهیر یآن قد و قواره با

 حرکات، نیا بیرا به رخ آکو بکشد و عج شیاخمها و

 و صیداشتنش، حر یو مرد را برا کردیم یدلبر

 ...صتریحر

 نیسارا قهرآلود، از ماش دند،یمقابل خانهشان که رس به

 کند، با یخداحافظ یشد و بدون آنکه با کس ادهیپ

 در آورد، در را باز کرد و فشیکه تند از ک یدیکل
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 یجعفر

 رفت. داخل

 از توانستینم یکه حت دیکشیانقدر خجالت م هیسا

 کند. یخداحافظ یاِب

 در آغوش آکو مارستان،یاز آن که در آن ب بعد

 مچشان را گرفته بود، هرگز فکرش یبرده و اِب خوابش

 از آن لحظه، شتریب یکه زمان کردیهم نم را

 د،یکشیشود،اکنون اما، آنقدر خجالت م خجالتزده

 بزند. یحرف توانستینم یحت که

 زیبرد و آنقدر ر رهیرا به سمت دستگ دستش

 به دو مرد ،یبهسخت شیکرد که صدا یخداحافظ

 .دیرس

 سارا خورد یِبا آنکه اعصابش از دستِ رفتارها یاِب

 بگذرد: طنتشیش رِیبود، اما نتوانست از خ شده
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 یجعفر

 .میزاحم شدمکه  دیخدانگهدار زن داداش، ببخش -

 دیکه بگو آمدیدر نم شیصدا یو حت دیلب گز هیسا

 !ستیاو و آکو ن انِیم یرابطها

 گذاشت که همان لحظه نییپا نیرا از ماش شیپا کی

 به یدستِ آکو چنگ شد و مرد طور انِیم ساعدش

 روتو"فوراً منظورش را گرفت:  ینگاه کرد که اِب یاِب

 "اونور، من کارش دادم. بکن

 بچگانه، کفِ دستش یلبخند زد و با حالت طان،یش یِاِب

 هردو چشمش گذاشت و سرش را هم باالتر از یرو را

 گرفت. یعیطب حدِ

 که منتظر و یهایکه خندهاش گرفته بود، رو به سا آکو

 سرش را جلو برد و کرد،ینگاهش م یاَنار ییاه هگون با

 صورتش پچ پچ کرد: یجلو
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 یجعفر

 یاز کس یگفتم، حق ندار ینره بهت چ ادتی -

 !یدر مورد من فکر کن یتونی. فقط مادیب خوشت

 باش دختر کوچولو. خب؟ مواظب

 ص، نگاهش کرد.خا یبالبخند و

 دستش را آزاد کرد و زد،یکه قلبش تندتند م هیسا

 و با دیجه رونیب نیکوچک، از ماش یخرگوش همچون

 سرعت، وارد خانهشان شد. نیشتریب

 یو بدون آنکه دستش را از رو طنتیبا همان ش یاِب

 بردارد گفت: چشمانش

 شد؟ تموم شد؟ کور شدما. یآقا چ -

 کرد: شیحواله زانو یو مشت دیلب گز مرد

 یشتااون انگ نِیاز ب یعنی ناموس،یبردار دستتو ب -

 ؟ینگاه نکرد شکستهت
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 یجعفر

 انگشتانش را اورد،یب نیبدونِ آنکه دستش را پائ یاِب

 به مرد نشانیشلشده، از ب یشیباز کرد و با ن ازهم

 کرد: نگاه

 طول شتریبابا، چه زود. انتظار داشتم ب یرفت؟ ا -

 .بکشه

 صاف نشست و لب زد: آکو

 جلو. ایب -

 در آورد و یمسخرهباز زیکری یبه خانه برسند، اِب تا

 اعصاب آکو راه رفت. یرو یحساب

 پارک کرد و همزمان که از نگیرا در پارک نیماش مرد

 غر زد: شدیم ادهیپ آن

 فکتو ببند. نیا قهیسرِ جدت دو دق یاِب -

 هم غرغر کرد: یاِب
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 یجعفر

 دغل باز، خوب به نوا کهیکوفتت بشه مرت یاله -

 ؟یجورش کرد یچه جور ییامشب؛ خدا یدیرس

 !ادیکه راحت باهات راه ب خوردینم نایبه ا افهشیق

 حوصلهیب یبه سمت راه پله رفت و در جواب اِب مرد

 :گفت

 .یچرت و پرت نگو حاج م،یستیما با هم ن -

 :دیکوب قشیو با مشت به شانه رف دیخند ییتو گلو یاِب

 حد. نینه در ا یول میمشنگ میما گفت قیرف -

 .کنهیسرم درد م یکشش نده اِب -

 یا باال رفتند و اِبه ههم، از پل یشانه به شانه هردو

 داد: ادامه

 نه، یگفت یه اد،یمن که بهت گفتم ازش خوشت م -

 چرت و پرتا، نیحرفا، منو چه به ا نیچه به ا منو
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 یجعفر

 ؟یآخرش دم به تله داد یدید ؟یدید

 و سرش داشت از دستِ  دیرا مال اشیشانیپ مرد

 .دیترکیم یاِب یِهاییگزافهگو

 یزیتَنِش داشتند و حال که چ یکاف یبه اندازه امشب

 گرم و سپس یسحر نمانده بود، فقط دلش دوش آب تا

 .خواستینرمش را م تخت

 خستهدل بد شکست یسمانه نیآکو، حاال ا گمیم -

 بهش بگم آکو گهیم طونهیش ا،ه هخوریم یعشق

 گرفته تا دمشو بذاره رو کولش و بره. دوستدختر

 بده، دهن امیجرات نداره به خودت پ زونیآو دختره

 کرده. سیسرو منو

 هم پشتِ سرش: یدر را باز کرد و داخل رفت و ِاب آکو

 به یدرست نکن، اون دختر جوابِ مثبت عهیشا یاِب -
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 یجعفر

 .شهیم یبعدا چ نمینداده، حاال بب من

 به عربده شباهت شتریکه ب یاِب یاه هخند یصدا

 و باتعجب به ستدیبا شیباعث شد سرجا داشت،

 برگردد: سمتش

 هنوز جواب مثبت نداده؟ فقط مونده وسط یحاج -

 رو کول هم، اونوقت هنوز جواب نیلخت بپر ابونیخ

 نداده؟ مثبت

 خونش به جوش آمد و ،یاِب یجمله دنِیاز شن مرد

 .بودیآرام م دیبا یلعنت بود،یآرام م دیبا

 هجوم برد و تا او یو به سمت اِب دیهم سائ یرو دندان

 فکش نشست: یخودش بجنبد، مشت آکو رو به

 ت و بستچرا چف ر،یاون دهنت گهت رو گِل بگ -

 چالت نجایهم یبهواهلل قسم داداشم نبود نداره؟



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ...کردمیم

 نگاهش دیکه از مشتِ او شوکه شده بود، با ترد یاِب

 جملهاش را در ذهنش مرور کرد. گر،یو بارِ د کرد

 .شدیدرد چشم بست و کاش الل م با

 نیبا ا کردیم یاعصابش داغان بود که سع آنقدر

 به ظاهر خندهدار، خود را سرگرم کند، تا موضوعِ

 نرود... شیکه سارا کرده، پ یبه سمتِ غلط فکرش

 .دادیکرده بود و به آکو حق م یادهرویز ییگو اما

 سوال رِیرا ز هیبا حرفش، کلِ وقار و نجابتِ سا ییگو

 بود. برده

 تا دردِ حرفش را زدیو کاش آکو بازهم م دیگز لب

 .کردیم فراموش

 .زادیمر دست
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 یجعفر

 بود. حقش

 .زدیم شتریآکو، ب کاش

 یداد و دستش را از رو رونیرا تکه تکه ب نفسش

 برداشت: گونهاش

 لحظه از دهنم در رفت. هیداداش،  دیببخش -

 گرفته زمزمه کرد: ییباصدا آکو

 .ستین یاون دختر بد -

 فقط اعصابم خورد نم؟یمگه کورم که نب دونم،یم -

 گفتم. یچ دمینفهم بود

 تو یدونیون نزدم، خودتم مبعدشم، فقط بهخاطر ا -

 ه،یسا تیبه معصوم یحرفا، درمورد کس نیما ا مرام

 .جرمه

 یچقدر رو قش،یرف دانستیشرمندهتر شد و م یاِب
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 یجعفر

 موضوعات حساس است. نیا

 تکان داد و بهسمت یدادنِ نفسش، سر رونیبا ب مرد

 رفت. اتاق

 نیرا از پائ شترتیدست، ت کیبا  شه،یهم مانندِ

 .دیچنگ زد و باال کش کمرش

 به آکو نگاه قراریداد و ب هیبه چهارچوب در تک یاِب

 .کرد

 یانداخت و با آنکه از مشت قشیبه رف یمنگاهین مرد

 بروز نداد. یزیاما چ د،یکشیزده بود عذاب م که

 را نیخطا بود و ا ا،ه هگنایبه ب نیقاموس آنها، توه در

 .دانستندیم هردو

 به یرچشمیانداخت و ز شرتشیکنارِ ت زیرا ن شلوارش

 نگاه کرد: قشیرف
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 یجعفر

 بگو. -

 پنهان کردنِ حال یِبرا یبدونِ آنکه تالش نبار،یا یاِب

 بکند، چهره درهم کرد و عبوس گفت: بدش

 به واهلل ده،یآخرش منو سکته م عقلیدختره ب نیا -

 امشب دوسه بار زد بهسرم اول بزنم اونو بکشم و قسم

 کارش. یِخودمو بکشم، تموم شه بره پ بعدشم

 دهاشیورز یاه هگره کرد و عضل نهیس یدست رو مرد

 گذاشت: شیبه نما شتریب را

 باشه، اون خواهر یازش عصبان دیکه با یاون -

 تو میکردی. فکر مکردیکه داشت سکته م بدبختشه

 به اون عقل دیسرش اومده...با ییبال یمهمون

 که نیدادیخبر م هیو  نیکردیرجوع م هی نداشتهتون

 .نیباهم
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 یجعفر

 لبهاش نشست. یبه سمت تخت رفت و رو یاِب

 :دیهم سائ یگره زد و دندان رو رچانهاشیز دست

 فکر کنم؟ زایچ نیاعصاب گذاشت برام که به امگه  -

 به اعصابم، رفته تو نهیبر نکهیا یلجباز! برا لجبازه،

 تازه یعالمه مادر قحـ*به هی ونیبعد اونجا، م ،یمهمون

 از خودش برام عکس فرستاده. ده،یدوران رس به

 آمد: کتریداد و نزد رونینفسش را ب آکو

 ؟یآورد ریاز کجا آدرسشو گ -

 کرده. نکارویا یکه، فقط واسه لج و لجبازگفتم  -

 کردم، آدرس داد. از اولشم دشیزدم تهد زنگ

 تو مخ من! نهیبره، فقط رفته بود بر خواستینم

 تا طلوع یزیو چ دیکش شیداخل موها یدست آکو

 نمانده بود. آفتاب
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 یجعفر

 ا ساله هد یبه اندازه توانستیخسته بود که م آنقدر

 .بخوابد

 گفت: رفتیام مکه به سمت حم همزمان

 با خودتون چند ستیمعلوم ن ن،یوونهایجفتتون د -

 . امشب زنت اعصابش از دست تو خورد بود، رونیچند

 نیتونیشماها که نم دونمیکرد. من نم یمن خال سرِ

 چرا انقدر باهم جنگ و دعوا ن،یکن یهم زندگ بدونِ

 !ن؟یدار

 دستانش نِیبدون آنکه جواب بدهد، سرش را ب ،یاِب

 و آکو وارد حمام شد. گرفت

 را هم درآورد. رشیرا بست و لباس ز در

 پوستِ تنش یرا باز کرد و آب داغ که رو رآبیش

 چشمانش از لذت بسته شد و فکرش دوباره به د،یدو
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 یجعفر

 پرواز کرد. نیریش یآن بوسه سمتِ

 سال را ینوبرانه یِالسهایطعم گ ،یعسل دخترکِ

 .دادیم

 تا دل دیچشیبارها و بارها م د،یبا دیکه شا یطعم

 .گرفتیآرام م یاندک قرارش،یب

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

 اما نه آنقدر بلند بود که بشنود و آمد؛یپچ پچ م یصدا

 آنقدر آرام، که نشنود. نه

 کار خوشش نیعادت داشت و نه از ا یبه فضول نه

 .آمدیم

 حرکاتش را انجام د؛یشنیکه م ییاز صداها الیخیب

 .دادیم

 دستِ خودش نبود که چیاوج گرفت و ه یکم صداها
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 یجعفر

 ییکه در فضا یدو مرد انیردوبدل شده م یاه هجمل

 یشده در گوشه دهیچ یاه هو در پشت بشک دورتر

 .دیرا شن کردندیباهم مشاجره م سوله،

 یِ و صدا نهتوزانهیاز صداها، جوان، اما گرفته و ک یکی

 و بمتر بود... ریپ گرید

 بزرگ یسوله انیم جوان در ادِیفر یصدا ناگهان

 .دیشد و سرِ آکو به سمت عقب چرخ پخش

 نیکه تمر یآنقدر بلند بود که همه کسان صدا

 متوقف شدند. یلحظها کردند،یم

 ه عمرم،روز مونده باشه ب هیاگه  یازت متنفرم، حت -

 .رمیگیتموم کاراتو ازت پس م تقاص

 با آنکه نسبت به قبل بلندتر بود، اما رتریمرد پ یِصدا

 نگهش دارد: نیداشت پائ یهم سع هنوز
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 یجعفر

 ریهم ز لچریو نیحد خودتو بدون، من نباشم هم -

 و یآنچنان ینهایچه برسه به ماش گهید ست،ین پاهات

 لوکس! یاه هو خون راننده

 مشاجره، نیا نِیاز طرف یکیکه  زدیحدس م آکو

 مکان، نیکه در ا یبرقنورد باشد، تنها کس یمهد

 بود، او بود. نیلچرنشیو

 یاحساس خوب چ،یبود و آکو ه یآرام و سرد مرد

 به او نداشت. نسبت

 بود یبار نیاول نیبود، که ا یکمحرف و منزو آنقدر

 .دیشنیاو را م یصدا که

 با او یلحن بد و زنندها نیآنکه با چن دانستینم

 پدرش، نکهیو حدس ا ستیچه کس کندیم صحبت

 باشد، سخت نبود. کانشیاز نزد یکی ای
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 یجعفر

 قهیبه پچ پچ شد و چند دق لیصداها تبد یدوباره

 یاه هبهسرعت از پشت بشک ،یمهد لچریکه و گذشت،

 آمد. رونیهم تلنبار شده، ب یرو

 را فشرده بود، که اشیبرق لچرِیمحکم اهرمِ و آنقدر

 .دیگرائیم یدیبندِ انگشتانش، به سف بند

 که صورتش را قرمز و کل جانش را به لرزه یخشم با

 چیگذر کرد و ه کلیهیبود، از کنار مردان قو درآورده

 نداد. تیاهم رهشان،یخ یاه هنگا به

 دهشدهیو پوش یجوگندم یبا موها یآنطرف، مرد از

 رفت و بدون رونیا به هکت شلوار، از پشت بشک در

 به سمتِ میمستق اندازد،یب یسمت نگاه نیبه ا آنکه

 رفت. تیریمد دفتر

 اریمه هیشب کلش،یمعلوم نبود، اما قد و ه چهرهاش
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 یجعفر

 بود. برقنورد

 پدرشان باشد. زدیم حدس

 یتوجه گریبود و آکو بدون آنکه د یدعوا خانوادگ البد

 برداشت یداشته باشه، دمبل بزرگتر اه هیحاش نیا به

 نیانگشتانش، باال و پائ انیآن را م شیبا نگاه به بازو و

 .کرد

 تمام شد، ساکش را شهیزودتر از هم نشیتمر امروز،

 شانه زد و بهسمت موتورش رفت. یرو

 یاما گاه کرد،یرا دنبال م یبدنساز یآنکه حرفها با

 ستیعیفراتر از حد طب نات،یتمر نیا کردیم احساس

 .کردیعضالتش را خسته م یاندک نیهم و

 شد و موتور را به راه انداخت. سوار

 چند نیدر ا دیتنگ شده بود و شا میشم یبرا دلش
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 یجعفر

 .زدیبه شمال م یسر ر،یاخ روزِ

 را اشیدوستداشتن یبایآن ز گریداشت بار د دوست

 را به عمق جانش بکشاند. شیو بو ردیآغوش بگ انیم

 شتریکش آمد و گاز را ب شیاو، لبها دنِیفکر د از

 .فشرد

 تلفن همراهش، باعث شد اخم درهم بکشد و با یصدا

 ببرد. بیدست داخل ج یعصب ی"نچ"

 را داخل گوشش گذاشت و تماس رپادیبود و آکو ا یاِب

 وصل کرد. را

 به گوشش یباد، بهسخت یزوزه انِیدر م یاِب یصدا

 :دیرس

 ؟ییآکو، کجا -

 زد: ادیبه او برسد فر شیآنکه صدا یبرا
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 یجعفر

 تو راهم، چطور؟ -

 و ماجوج حمله کردن، زودتر اجوجیقوم  یحاج -

 برسون! خودتو

 را رپادیاخم کرد و دستش را به گوشش رساند و ا آکو

 داد: فشار

 و اجوجی ؟یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 ه؟یک ماجوج

 مدن.داداشات، ساوان و سوران او -

 پوستِ رِیز یآکو باال رفت و دروغ چرا، خوش یابرو

 .دیدو تنش

 را شیحال و هوا ،یمدت یآمده و برا طانیدو ش آن

 .کردندیم عوض

 تماس را "باشه اومدم "زد و با گفتن: یبزرگ لبخند
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 یجعفر

 قطع کرد و گاز را محکمتر فشرد. یاِب یرو

 برقنورد، به اریقرارداد با مه یامضا یکه برا یروز آن

 یو اما کم ندیایب شیرفته بود، قرار بود برادرها قصرش

 به دیکه باز دستِ گل جد د،یکاشف به عمل رس بعد،

 ماندگار شده بودند.داده و در کُردستان  آب

 بود و چقدر دوست داشت که ینیریش زیسورپرا

 را کنارش داشته باشد. زانشیعز

 از کتریکه نزد یو اِب طانیومادرش، آن دو پسر ش پدر

 بود. شیبرادرها

 یموجود یذهنش گوشه گرفت و رو ناخودآگاه

 متمرکز شد. نیریو ش کوچولو

 چیبود که ه یاو را هم دوست داشت و دوسهروز بودنِ

 بود، تا دهیوقتش رس گرید دیاز او نداشت و شا یخبر
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 یجعفر

 خود را به دخترک نشان دهد. دوباره

 که خواستینم چیخوب نبود و آکو ه یدور نهمهیا

 او، کمرنگ یحضورش برا ایببرد،  ادیاو را از  دخترک،

 .شود

 را در شیکهایالست غیج یفشرد و صدا شتریرا ب گاز

 با سرعت در حال عبور یکه همگ یینهایماش نیب

 گذاشت. یبر جا بودند،

 پارک کرد و نگیموتور را در پارک د،یخانه که رس به

 ا را باال رفت.ه هپل ،یعیتندتر از حالت طب ییقدمها با

 یکه وارد شد، لحظها نیرا در، دَر انداخت و هم دیکل

 .ستادیحرکت ا از

 زدیکه حدس م ییو لباسها ختهیخانه به همر کل

 خانه، یِجا یبه ساوان و سوران باشند، در جا متعلق
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 یجعفر

 .خوردیچشم م به

 را به عالمت تاسف تکان داد و در را بست. سرش

 به سمتش یشخص کبارهیجلو رفت به  یقدم نکهیهم

 شد و بهشدت خود را در آغوشش انداخت. حملهور

 نگهداشت و عاقل اندر نیزم یرا محکم رو شیپاها

 آغوشش بود، نگاه کرد. انیکه م یبه ساوان ه،یسف

 از آکو کوتاهتر بود و نگاه مرد که متریچند سانت تنها

 افتاد، ناخودآگاه، اشیو عسل طانیچشمانِ ش به

 زد. لبخند

 چال یرو نباریرا باز کرد و نگاه آکو ا ششین ساوان

 نشست: گونهاش

 طون؟یش یچطور -

 ،یخوش بر و روتر شد نیچاکر داداش، همچ -
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 یجعفر

 خوب بهت ساختنها. یتهرون یماشااهلل دخترا ماشااهلل

 شدند،یم یدوقلوها عاص یطنتهایآنکه از دستِ ش با

 نور خانهشان بودند. اما

 و دستش را دور شانه برادرش حلقه کرد که دیخند

 .دیزبرش را بوس یگونه ساوان

 د،یآمد و تا آکو را د رونیلحظه سوران از اتاق ب همان

 :دیرا در آغوش کشبهسمتش آمد و برادرش  تند

 .کلیداداش؟ ماشااهلل عضله، ماشااهلل ه یچطور -

 :دیرا بوس قهاشیو شق دشیدر آغوش کش زین آکو

 ورا؟ نیچه عجب از ا ،یچطور -

 دو برادر ردوبدل شد و آکو چشم نِ یب یطانیش نگاهِ 

 کرد: کیبار

 ن؟یباز دست گل به آب داد -
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 یجعفر

 یشانه یکه آکو محکم رو دندیهمزمان خند هردو

 و با لبخند از کنارش گذشت که پسرک دیکوب سوران

 نق کنان غر زد: نق

 نشیبا دست سنگ مونه،یم ایوحش نیبه واهلل ع -

 .ادیب رشیهم گ زهیزهمیداره دختر ر انتظار

 باال رفت و شیحرف، ناخودآگاه ابرو نیا دنِیشن از

 را برگرداند. سرش

 سرش را به د،یبرادرش را د کیکه نگاهِ بار سوران،

 یزیتکان داد که آکو بدون آنکه چ "هیچ" یمعنا

 چشم گرفت و بهسمت اتاق رفت. د،یبگو

 و جذاب بود، از فکر او دوباره زهیزمیهم ر یعسل فنچِ

 خود تکان داد. یبرا یزد با تاسف سر لبخند

 بدجور کنترل ،یدوستداشتن یِآن کوچولو ییگو
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 یجعفر

 نیا یبرا یفکر دیرا بر دست گرفته بود و با افکارش

 .کردیم حالش

 یتخت افتاده و دستش را رو یرو یاتاق شد. اِب وارد

 گذاشته بود. اشیشانیپ

 اتاق انداخت و یتوجه به او، ساکش را گوشه بدون

 نگاه کرد: قشیاز آنکه وارد حمام شود، به رف قبل

 کردن؟ تتیاونجا؟ دوقلوها اذ یدیچته چپ -

 ای مونن،یاله مبچه دوس نیبه واهلل مخمو خوردن، ع -

 مثل پت و مت، در حالِ ایدعوا دارن،  باهم

 .انیخرابکار

 :دیخند مرد

 گوشه؟ هی یاالن از دستِ اونا غمبرک زد -

 نوچ. -
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 یجعفر

 پس چته؟ -

 برداشت و با چشمانِ اشیشانیپ یرا از رو دستش

 نگاه کرد: قشیبه رف قرمز،

 .میآدم مزخرف یلیمن خ -

 تکان داد و همزمان که دنیفهم یبه معنا یسر آکو

 گفت: زدیدست از تنش چنگ م کیرا با  شرتشیت

 ه؟یحالت چرا تخـ* گمیم دونم،یاونو که م -

 یگَند هینرفته باشه  ده،یدختره باز جوابمو نم نیا -

 !بزنه

 گرفت و قبل از آنکه در قشینگاه از رف حوصلهیب آکو

 صورتِ نگرانش ببندد غر زد: یرو را

 در خونشون که بدون نیبرو بَست بش یخوایم -

 تکون نخوره. اجازهت
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 یجعفر

 که گرفت، حولهاش را دور کمر بست و از حمام دوش

 آمد. رونیب

 فرو رفته بود و دوقلوها یدر سکوتِ مشکوک همهجا

 بودند؟ کجا

 هم نبود. یاز اِب یانداخت و خبر یبه تخت خال ینگاه

 انداخت و از اتاق شیموها یکوچکتر را رو یحوله

 لحظه، تا به خود بجنبد، دونفر کیشد که در  خارج

 و قبل از آنکه فرصت کند دندیسر و کولش پر یرو

 حوله بردارد، شروع به مشت یدستش را از رو یحت

 در شکم و سر و صورتش کردند. زدن

 راست یِپا رِیمحکم ز ش،یرا انداخت و با پا حوله

 پشتش یو تا او خم شد، مرد با مشت رو دیکوب ساوان

 .دیکوب
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 یجعفر

 یروزیکرد، با پ ینیعقبنش یکه از درد کم ساوان

 زد که مشت سوران در شکمش نشست. لبخند

 اگر دانستیخم شد، اما م یدرهم شد و کم اخمانش

 کارش اورد،یکم ب طانیدو ش نیلحظه مقابلِ ا کی

 است. تمام

 .بشانیبغریعج یهایدو پسر بودند و شوخ نیا

 .دیکوب شیبازو یرو ،یو مشت محکم برگشت

 محکم ضربه بزند، اما دیآنقدر که با آمد،ینم دلش

 محکم بود. یحساب ش،یبرادرها یضربه

 گردن آکو را نباریا اوردیبدون آنکه خم به ابرو ب سوران

 حرکت دستش کیکه مرد خندهاش گرفت و با  گرفت

 .چاندیاز دور گردنش باز کرد و پ را

 دوباره لبخند زد و تا لگد سوران آمد که یروزیپ با
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 یجعفر

 انبوه یداد و او را رو یجا خال ند،یرانش بنش یرو

 افتاده بود، انداخت. نیزم یکه بر رو ییلباسها

 حولهاش را محکمتر کرد و به دو برادرش که گره

 را گرفته و باغضب شانیاز دستها یکی هرکدام

 گرفت: یگوریو ف دیخند کردندیم نگاهش

 یناسالمت نها،یکنیمبارزه م یتخـ*م یلیخهنوز  -

 ساله بوکس و هزارجور کوفت و زهرمار کار نهمهیا

 .نیکرد

 یبرداشت پا زیو تا خ دیهم سائ یدندان رو ساوان

 :دیو فورا خود را عقب کش دیآکو خند رد،یرا بگ مرد

 اگه نها،یپائ ارمیدستگاه مسگاهتو م زنمیم کهیمرت -

 تا خوردمیرو م یهایشکست دو ثان نیتو ا یجا من

 .شدمینم یطرفا آفتاب نیا سالها
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 یجعفر

 گفت: طنتیبا ش ساوان

 که میزبون رو دار سر و م،یداداش حداقل ما زور ندار -

 یدیتو از بس ازش کار نکش م،یدختر جور کن دوتا

 به حالش بکن. یفکر هیزده از کار افتاده،  کپک

 آکو اشاره کرد که مرد ینتنهیبه پائ یشرمیبا ب و

 گرفت. شیکرد و راه آشپزخانه را در پ اخم

 بود، با دهیدراز کش نیکف زم یکه از خنده رو سوران

 و دیهم کوب یدستانش را رو یالتمنشانها حالت

 زد: ادیفر

 با زور ادب کرد، فقط شهیکه نم نویا کاهلل،یآ بار -

 ساکتش کرد. شهیدم و دستگاهِ داغونش، م لهیبهوس

 غر زد: رلبیخندهاش گرفته بود، ز زیکه خود ن آکو

 انه؟یسالمه  مینیروتون امتحان کنم بب نیخوایم -
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 یجعفر

 آرامتر ادامه داد: و

 یدارن، نه بزرگتر تیکه، نه شخص ستنیآدم ن -

 گاون، گاو. شونه،یحال یکتریکوچ

 از همانجا دوباره داد زد: ،یخال یآشپزخانه دنِید با

 کجا رفت؟ یاِب -

 ا دعواش شده.ه هبا خانوم بچ نکهیمثل ا رون،یبرفت  -

 اجاق را ریز یگفت و آکو، شعله نرایبود که ا سوران

 کرد. روشن

 :دیدوباره پرس ستادیکه ا صاف

 ن؟یکنیکه نم تشونیمامان بابا چطورن؟ اذ -

 بلند شد و صاف نشست: نیزم یاز رو سوران

 م؟یکن تیاذ ویکس میآخه ما بلد -

 گفت: یابرو باال انداخت و با دهان کج آکو
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 یجعفر

 آدمو تا نیشما فقط بلد ن،یکنینم تینه شما اذ -

 !نیگور ببر یپا

 مرد، اضافه یاز آن طرف، بدون توجه به جمله ساوان

 :کرد

 شهیل هممامانم مث گذرونه،یبابا که داره خوش م -

 .زنهیما غر م سر

 شرکت مخابرات و یکارمند بازنشسته پدرشان

 آموزگار مدرسه بود. زین مادرشان

 آکو بود که نیداشتند و ا یآرام و ساکت یزندگ

 .کردیپرواز م شیهایبه دنبال بلندپرواز شهیهم

 سالِ نیبود که چند شیاهایرو نیبه دنبال هم اصالً

 خانوادهاش، مستقل شده و یبا وجود مخالفتها ش،یپ

 تهران آمده بود. به
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 یجعفر

 کانتر یآورد و رو رونیب خچالیرا از داخل  وهیم ظرف

 از داخل آن برداشت و گاز زد: یبی. سگذاشت

 دنبال کار؟ نینرفت -

 ساوان زنگ خورد و او به سمت اتاق رفت. سوران تلفن

 جواب داد: اما،

 اگه جور م،یمونباشگاه خود ینه داداش، دنبال کارها -

 .میهمونجا باشگاهو بزن میخوایم شه

 زد: بشیاز س یرگترسرش را تکان داد و گاز بز مرد

 که با نینددرس خو یخوبه حداقل شما تو رشتها -

 .اومدیجور در م عالقهتون

 ،یتبدنیترب یدر رشته یبرادرش بهتازگ دو

 از آن، شتریشده بودند و قصد نداشتند ب لیفارغالتحص

 را ادامه دهند. درسشان
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 یجعفر

 بهسبک یبه زندگ یاز پسرها، عالقها چکدامیه ییگو

 که آرام باشد و به یایو مادرشان نداشتند، زندگ پدر

 از چالش. دور

 آمد و آن را به رونیتلفن به دست، از اتاق ب ساوان

 آکو گرفت: سمت

 ه؟یک -

 با تو کار داره. هیاِب -

 را گرفت و کنار گوشش گذاشت: تلفن

 جونم داداش؟ -

 ؟یبرام انجام بد یهکاری یتونیآکو، م -

 جون بخواه. -

 رو از خونه بکش هیسا یبهونها هیالن به ا نیهم -

 .رونیب
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 یجعفر

 :ستادیآکو درهم شد و صاف ا یچهره

 شده؟یچرا، چ -

 ؟یانجام بد ویکار دنیبار بدون پرس هیشد  -

 شد؟یچ گمینوچ. م -

 .ارمیب ریدختره چموش رو تنها گ نیا خوامیم -

 داد: هیکانتر تک یآرنجش را رو مرد

 ؟یپس مادرشون چ -

 یرو بکش هیسا یبهونها هیفقط اگه به  رون،یرفته ب -

 تا آخر عمر نوکرتم. رون،یب

 مالش یداد و با آنکه ته دلش از خوش رونیرا ب نفسش

 لب زد: لیمیب رفت

 .شهیم یچ نمیبب -

 فکر کرد. یرا قطع کرد و کم تلفن
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 یجعفر

 چموش را از ینداشت تا آن کوچولو یبهانها چیه

 بدجور سر راه ر،یتقد ییبکشد و گو رونیب خانهشان

 قرارشان داده بود. هم

 را گریکدی شدندیکه مجبور م افتادیم یاتفاقات مدام

 قشنگتر؟! نیاز ا یکنند و چه اجبار مالقات

 سرش را باال آورد و رو به دوقلوها که در سر و کالفه

 غر زد: دند،یکوبیهم م یکله

 زنگ بزنم. هی خوامیم ن،یریآروم بگ قهیدو دق -

 آنکه به برادرشان توجه داشته باشند، بازهم بدون

 بگومگو باهم شدند و آکو وارد اتاق شد و در را مشغولِ

 بست. هم

 شیآسا شان،یتا مدتها از دست سروصدا دانستیم

 سن ستودوسالیو انگار نه انگار که هرکدام، ب ندارد
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 یجعفر

 آنقدر پر شور و پر سروصدا بودند، که هرجا داشتند،

 .شناختندیم همه آمد،یم اسمشان

 کیکل ه،یشماره سا یبا تاسف تکان داد و رو یسر

 .کرد

 رشییتغ شیدوشب پ نیزد و به اسمش که هم لبخند

 «یفنچ عسل»بود، نگاه کرد: داده

 کلمات، گذاشتیم دیبا دیو شا دیدندان کش ریز لب

 کنند. دایراه را پ خودشان

 را گرفت و تلفن را کنار گوشش گذاشت. شماره

 و داشتیدخترک برنم خورد،یبوق آزاد م هرچقدر

 آکو درهم شد. اخمان

 بوق هم خورد و تلفن قطع شد. نیآخر

 به تلفتش نگاه کرد و نکند دخترک ک،یبار باچشمان
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 یجعفر

 را زده باشد، ها؟ دشیق

 درخواستش را رد کرده بود و... آنشب

 درهم، دوباره شماره یو با چهرها ختیبهم ر اعصابش

 گرفت. را

 در فیو ظر زیر ییصدا د،یبه بوق سوم که رس نباریا

 آورد: شیو لبخند به لبها دیچیپ گوشش

 سالم. -

 کج ییو با لبها ستادیبه کمر، کنار پنجره ا دست

 گفت: یبمتر از حالت عاد شده،

 ؟یدادیخانوم! چرا جواب نم هیسالم، سا -

 ... آ... حموم بودم.دیببخش -

 خودش نبود که لبخندش، پهنتر شد و با فکر دست

 چشمانش برق زد. سش،یخ یِموها به
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 یجعفر

 شده و بلندتر بهنظر رهیروشن، ت یِهاییآن خرما البد

 .دندیرسیم

 گل انداخته و باب اشیاستخوان یاه هگون نکهیمثال ا ای

 زدن شده بودند. گاز

 را تکان داد و االن وقتش نبود. سرش

 .وانهکنندهید یاه هصحن نیفکر کردن به ا وقتِ

 باشه. تیعاف -

 از قبل گفت: زتریر

 .یسالمت باش -

 م؟یبزن یدور هی میبر یهست گم،یم -

 ؟یچ یدور؟ برا -

 به آسمان یمنگاهیو ن دیکش شیلبها یدست رو مرد

 .انداخت



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 غروب نکرده و هوا هم خوب بود: دیخورش هنوز

 .میبچرخ کمی میخوبه! گفتم بر یلیهوا خ -

 دنیتپ یکه بدجور بنا یبا دل ه،یآنطرف سا از

 .دیچه بگو دانستیو نم دیبود، لب گز گذاشته

 کی یقاجار شده بود و برا یدختران دوره هیشب

 دیو سرخ و سف کردیدل دل م یرفتن، ه رونیب

 .شدیم

 زد یرا احساس کرده بود، کجخند اشیکه دودل آکو

 خاتمه داد.بحث را  "اریباخودت ب ولنتمیو"با گفتن:  و

 با لبخند نگاهش هیثان نیرا که قطع کرد، چند تلفن

 .شدیم وانهیو داشت د کرد

 .کردیم شیبرا یفکر دینبود و با یعیحاالتش طب نیا

 یزینه چ د،یایبود تنها از دخترک خوشش ب قرار
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 یجعفر

 ....شتریب

 از شتریب یبا وسواس نباریکمدش رفت و ا بهسمت

 شروع به انتخاب لباس کرد. شه،یهم

 و دیپوش یساده و مشک یو شلوار شرتیآخر ت در

 نشسته بود. شیعضلها کلیه یرو چقدر

 گردنش را غرقِ در شه،یرا باال زد و مانندِ هم شیموها

 کرد. ادکلن

 یهم برا یفکر دیرا برداشت و با نایس نِیماش چیسوئ

 .کردیم او

 و گذاشتیرا نزد آکو جا م نشیاوقات، ماش شتریب

 نشیاز ماش یچندان یاستفاده نایکه س هرچند

 اما بازهم درست نبود که مرد آن را نزد خود کرد؛ینم

 دارد. نگه
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 یجعفر

 آمد، سوران ابرو باال انداخت و رونیاتاق که ب از

 کرد: نگاهش

 کجا داداش؟ -

 .گردمیها، تا برم نینر رونیکار دارم، ب ییجا رمیم -

 برادرش، خندهاش گرفت و یاز اخطارِ کودکانه ساوان

 انداخت: کهیت طنتیباش سپس

 نیتگاهت برخورده که بهش توهبه غرور دم و دس -

 نه؟ ایسالمه  ینیبب یتست کن یبریم م؟یکرد

 کرد: یباال انداخت و نوچ نوچ ییابرو مرد

 رونیزحمت ب ستین یازیبخوام امتحان کنم، ن -

 .انیب زنمیرو بکشم، زنگ م رفتن

 به لب، از در شخندیخنده زدند و آکو ن ریز دوقلوها،

 شد. خارج
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 یجعفر

 نبود، سالها یباکس یاهل وقتگذران ادیز هرچند

 در باورِ یکرده بود که حت طنتیاما، آنقدر ش شیپ

 مرد باوقار و پخته، در گذشته نیا دیگنجینم یکس

 وا بوده.ه هو سرب طانیش چنان

 شد و به سمت خانه دخترک گاز داد. نیماش سوار

 گفت که هیگ زد و سازن د،یمقابل خانهشان که رس به

 .رسدیم گرید یقهیدق چند

 را عوض کرد و سرانجام اشیقیموس ستیاو برسد، ل تا

 توقف کرد. شانیکی یرو

 از کردیسرخ، که معلوم م ییاه هبا گون دخترک

 نینشات گرفته، تند سوار ماش ادش،یز یتهایفعال

 و با نفس نفس سالم داد. شد

 نگاهش کرد: ک،یبار یمهربان و کم یبا چشمان آکو
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 یجعفر

 ؟یسالم عسل خانوم، خوب -

 :دیسرخ دخترک کِش آمد و نگاهش را دزد یلبها

 ؟یوبممنون، خوبم... اوم... تو خ -

 مرد هم کش آمد و سرش را تکان داد: یلبها

 االن خوبم. -

 نداشت که کجا یدهایا چیرا به راه انداخت و ه نیماش

 .بروند

 گذاشته و شیپاها یرا جلو سشیهاردک دخترک

 .کردیچشم، نگاهش م یاز گوشه ،یهرازگاه

 هیبه سا یمنگاهیآورد و ن نترییرا پا یقیموس ولوم

 :انداخت

 م؟یکجا بر یدوست دار -

 شانه کج کرد: یفکر کرد و سرش را رو یکم دخترک



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 !یهرجا راحتتر دونم،ینم -

 رفت! د،یکه با ییگاز داد و به سمتِ همانجا آکو

 که به همان دیکشیرا م شینفسها نیآخر دیخورش

 .دندیمعروف رس پل

 و بایاز پارکِ ز دیبه آن، با دنیرس یکه برا یپل

 .گذشتندیم شانیروبهرو یِطوالن

 لبخند زد و نگاه ذوقدارش را پنهان نکرد، از هیسا

 به دنبالش. زیشد و آکو ن ادهیپ نیماش

 یِهایادهرویپ نیا بیکنار هم راه رفتند و عج در

 ...دیچسبیم ساده

 که دو طرفش با درختان بلند یسنگالخ ریمس از

 و آفتاب کردندیشده بود، آرام آرام حرکت م پوشانده

 به غروب بود. رو
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 یجعفر

 بود بایدرختان، آنقدر ز نیغروب، در ب یبایز ینما

 کرد. رهینگاه هر دو را خ که

 شانه جابهجا کرد که آکو یرا رو سشیهاردک هیسا

 را از دستش گرفت: آن

 دختر. یمن، خسته شدبده  -

 گفت: طنتیلبخند زد و آکو با ش دخترک

 دختر مو هیو  ینیبش نجایداره ا یچه لذت ییخدا -

 بزنه. ولنیبرات و یفرفر

 نی. ادیو لبش را داخل دهانش کش ختیر هیسا دل

 بود؟ یچه حرف گرید

 که لحظه ستیآتش هیاکنون دل سا دانستینم مگر

 یحرفها نیو ا ردیگیگُر م شتریلحظه ب به

 که آتش خواستنش را ینیمرد، بنز یوانهکنندهید
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 یجعفر

 کند؟یتر م شعلهور

 ساعدش را یآکو جد نباریقدم جلوتر رفتند که ا چند

 و از حرکت نگاهش داشت: دیکش

 ؟یزنیم ولنیبرام و -

 و مرد مطمئنتر شد: دیلرز دیدخترک با ترد چشمان

 بزن. ولنیبرام و ست،ین نجایا یکس -

 .هیجور هی نجایا آخه... آخه... -

 ابرو باال انداخت: آکو

 زود ،یهست یاصال در چه سطح نمیبب خوامیخب م -

 .نمیبب باش

 گذاشت و درش را باز یسنگ یرا کنار لبه سیهاردک و

 .کرد

 مراه،ه هرا درآورد و ب ولنیو مرد، و ستادیکنارش ا هیسا
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 یجعفر

 به دستش داد. آرشه،

 ن،یریش یکم کم کش آمد و استرس شیلبها

 .دیدو رپوستشیز

 چه؟! زد؛یخوب نم اگر

 ریکه آکو دست ز د،یرا داخل دهانش کش شیلبها

 زد که دخترک متعجب نگاهش کرد و آکو ساعدش

 :گفت

 برو باال. -

 ؟یچ -

 اشاره کرد: یسنگ یابرو به لبه با

 برو باال، اونجا بزن. -

 چشمانش را متعجب برهم زد و با کمک دخترک

 آکو، باال رفت. دست
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 یجعفر

 با،یمرد ز نیو مقابلِ ا ستادیایباال م نیا دیبا یعنی

 !زد؟یم ولنیو

 بود؟ یینمایس لمیف مگر

 که آکو اخم کرد و دوباره دیخود را عقب کش یکم

 :دیرا کش ساعدش

 .یکنسرت برام اجرا کن خوامیم نم،یبرو باال بب -

 چشمانش را گرداند: هیسا

 اد؟یب یاگه کس -

 گردنش را صاف کرد و قلدر گفت: مرد

 نگاه کنه. ذارمینم -

 انداخت که نییخندهاش گرفت و سرش را پا دخترک

 دوباره اصرار کرد: آکو

 بدو دختر. بدو برو باال. -
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 یجعفر

 یِزد و با کمکِ آن دستها ایدل را به در هیسا

 باال رفت. سوزاندیرا م شیکه داشت بازوها ن،یآتش

 را اجرا کند. یچه قطعها دانستیفکر کرد و نم یکم

 و قصدِ نشان ستادهیکه نبود، مقابل معشوقش ا یشوخ

 را داشت. شیهاییتوانا دادنِ

 که در ذهنش زده شد، چشمانش برق زد و یجرقها با

 نشست. شیلبها ینرم، رو یلبخند

 یرا رو ولنیباز کرد و و یرا کم شیاسترس پاها با

 گذاشت. شانهاش

 داد و چشم بست. هیبه آن تک گونه

 ذهنش، از زمان ییگو د،یکش مهایس یرا که رو آرشه

 نوتها، به پرواز درآمد. انیشد و در م کنده

 رهیرا آنقدر خوب شروع کرد، که آکو خ «پدرخوانده»
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 یجعفر

 و نگاهش کرد. ستادیا شیمات، روبهرو و

 که نصفش را آن یچشمان بسته، آن صورتِ آسمان آن

 فِر دربرگرفته بود، هوش و حواسش را ربود. یموها

 از یغرق شده بود، که نگاه مرد را لحظها بایز آنقدر

 جدا نکرد. خود

 یِکه آدمها کارها یمادام د،یمرد فهم و

 تریچهرهشان نوران دهند،یرا انجام م موردعالقهشان

 .شودیم

 آرشه را به چپ و راست چرخاند و باد دخترک

 به رقص درآمد. شیموها انِیو در م دیوز یمیمال

 به رقص درآمد و شالِ آزادش را شیموها انِیم باد

 انداخت و امان... شیاه هشان یرو

 باد به پرواز انِیکه در م ییاز حجمِ آن موها امان
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 یجعفر

 که نگاه کندن از کردندیم یو آنقدر دلبر درآمده

 کارِ آکو نبود. آنها،

 جلوتر رفت. یآب دهان قورت داد و گام آکو

 دختر ساحره بود؟ نیا

 یعاد یِکارِ آدمها ،ییدلربا نهمهیا ت،یمعصوم نهمهیا

 .نبود

 کند ها، نه! یبخواهد دلبر نکهیا نه

 ،یآسمان ییاز سمتِ خدا یینبود، گو یعاد شیکارها

 .گرفتیرا م شیکارها کِیبه  کی خطِ

 با احساس و آنقدر از عمق وجودش، نواخت، که آنقدر

 به یدنیشن د،یکه با یزیاز آنچ شترینوتها، ب یِصدا

 .دیرسیم گوش

 در آن شتریو ب شترینواخت و نواخت و مرد ب دخترک
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 یجعفر

 .شدیدم غروبش غرق م یِایرو

 شده و قیعم یمرداب هیسا ییخودش نبود، گو دستِ

 .کشاندیرا به داخل خود م مرد

 نواخته شد و دست ییبایقسمت هم به ز نیآخر

 ثابت ماند. دخترک

 آورد. نیچشم باز کرد و آرامتر دستش را پائ آرام

 شانهاش یرا از رو ولنیدهانش را قورت داد و و آب

 .برداشت

 چیمرد اما، ه نیخوب نواخته، مقابلِ ا دانستیم

 .دانستینم

 شیو آکو آنقدر جلو آمد که پاها دیلب گز ناخودآگاه

 برخورد کرد. یسنگ یلبه به

 دخترک دست زد یبرا شکنندهاش،یهمان نگاهِ ستا با
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 یجعفر

 شد. رنگیانار ه،یسا یاه هگون و

 گذاشت و با همان سیرا درون هاردک ولنیو هیسا

 به چشمان مرد نگاه کرد. رینشسته، از ز حالت

 لبخند زد: آکو

 خوب بود. یلیدختر. خ یگل کاشت -

 مرد را نیا توانستیدخترک ضعف رفت و کاش م دل

 یکند تا برا زانیاتاقش آو وارِیو به د ردیبگ قاب

 باشدش... شهیهم

 ا.ممنون، اونقدرام خوب نبود ه -

 لبخند زد و دستش را به سمتش گرفت: آکو

 .ایب -

 لحظه، از کینگاهش کرد و در  رهیو خ میمستق هیسا

 که قلبش را لرزانده بود، دستش را یاحساسات ریتاث
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 یجعفر

 برد و آکو آن را در چنگ گرفت. جلو

 لب زد: آرام

 .ایب -

 و با حالتِ نشسته خود را دیدندان کش رِیلب ز هیسا

 بپرد، که آکو دست گِرد کمرش نیداد تا پائ کش

 و شکم صافش را به شکم خود چسباند. دیچیپ

 و شوکه نگاهش کرد، که مرد، نگاهش را دیلرز هیسا

 گذاشت. نیو تند، دخترک را پائ دیدزد

 حبسش را فوت کرد و لعنت. نفس

 را بست و آن را در دست گرفت. سشیدر هاردک هیسا

 دختر داشت نیچنگ کرد و ا شیدست در موها آکو

 .کردیم وانهاشید

 .دیکشیو با پا پس م زدیدست پس م با
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 یجعفر

 زیکچیسرخ  یِاه هگون نیو ا فتهیچشمان ش نیا

 از مرد اما، زشیر یِزبانِ مخالف و ترسها گفت؛یم

 ...گرید زِیچ

 .میبر -

 جلوتر راه هیرا از دختر گرفت و سا سیهاردک دوباره

 .افتاد

 و حواسش اما، اصال آنجا رفتیپشت سرش راه م آکو

 .نبود

 نیو اگر چن خوردیخورنده، داشت مغزش را م یفکر

 واکنشِ دخترک چه بود؟ داد،یم یشنهادیپ

 ممکن بود قبول کند؟ یعنی

 شد؟یکش آمد و اگر م شیاز فکرش هم، لبها یحت

 خود را جلوتر نباریداد و ا رونینفسش را ب پوفمانند
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 یجعفر

 و کنار دخترک شروع به قدم زدن کرد. دیکش

 دانستیچشم نگاهش کرد و آکو نم یاز گوشه هیسا

 کجا شروع کند. از

 داخل موها و سپس پشتِ گردنش یدست یکالفگ با

 :دیکنجکاو پرس یو با لحن دیکش

 استاد روحبخش؟ شِیپ یریهنوز م گم،یم -

 چطور؟آره،  -

 شرکت شیعموم یِتو کالسا ای یریم یآها، خصوص -

 ؟یکنیم

 دانست؟یمرد نم یعنینگاهش کرد و  جیگ هیسا

 بود. دهیاو را مقابلِ آموزشگاه د بارها

 بود که تیکم اهم شیبرا هیالبد آنقدر سا پس

 .کردیرا دربارهاش فراموش م زیهمهچ
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 یجعفر

 اخم کرد و سردتر جواب داد: ناخودآگاه

 .یعموم -

 اده،ینداره، تعداد ز دهیکه فا یآخه کالس عموم -

 برات نداره. یدهایفا جیکمه، ه توجه

 ابرو باال انداخت: هیسا

 .میکم میلیاتفاقا خ ست،ین ادیتعدامون ز -

 بازم ن،یاگه ده نفرم باش ی. حتیخب حاال هرچ -

 ده ای یریگیم ادیبهتر  ینفر باش هی. بهنظرت ادهیز

 دهم اون کیتوجه استادت  یتو کالس عموم نفر؟

 .شهیم د،یکه با یزیچ

 کش داد و آکو که تا نیرا رو به پائ شیلبها هیسا

 را زد: اشیکرده بود، حرف اصل ینیمقدمهچ یحدود

 هتب یخصوص تونمیمن م یاگه دوست داشته باش -
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 یجعفر

 بدم. آموزش

 نگاه هیبه سا طان،یش یکج و چشمان یبا لبخند و

 .کرد

 یوسوسهکنندها شنهادِینگاهش کرد. پ یکم دخترک

 کرد؟یرا م نکاریا دیو اما با بود

 د؟یدیهر روز آکو را م یعنیشد و  ریدرگ ذهنش

 و مرد، خم و چم کار را نواختندیم ولنیو کنارهم

 داد؟یم حیتوض شیبرا

 شیآرزو یفکر، ناخودآگاه لبخند زد و روز نیا از

 بود. نیهم

 که کنارِ آکو باشد، دست در دستش باشد و نیهم

 هم کنارش... ولنشیو

 مکانِ آموزششان چه؟ اما
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 یجعفر

 او به ای آمد،یآنها م یآکو به خانه دیبا ای یعنی

 رفت؟یمرد م یخانه

 داد. رونیو نفسش را ب دیرا داخل دهان کش شیلبها

 :ستادیا شیدرست روبهرو آکو

 هم آموزش ،یزنیدو نشون م ر،یت هیتو با  نیبب -

 ...یاونم بهصورت خصوص ،ینیبیرو م ولنتیو

 کرد و ادامه زیبرانگیو کنجکاو زیجانانگیرا ه شیصدا

 :داد

 استادت کلیو خوشه پیپسر خوشت هی نکهیو هم ا -

 و هم پزشو یمخش رو بزن یتونیکه هم م شه،یم

 .یبد

 انداخت ریکه خندهاش گرفته بود، سرش را به ز هیسا

 زد: یخندهاش، کجخند دنِیآکو با د و



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 بله؟ یعنیخنده  نیا -

 "نچ"آکو با اخم  نباریدوباره چشم باال برد و ا هیسا

 :کرد

 دنبال شاگردش تا فتهیاستاد ب یدید ایدن یکجا -

 فهیانصافه؟ من دارم وظ نیا ییآموزش بده؟ خدا بهش

 بکشم؟ دی. نازتم باچیه دم،یرو انجام م تو

 هول گفت: هیسا

 .کنمینمنه، نه. ناز  -

 داد و کالفه ادامه داد: یرا تاب دستانش

 ... خب... خب... ما..هیهجوریآخه  -

 ؟یما چ -

 و آکو حرفش را ادامه داد: دیرا دزد نگاهش

 ؟یایب یخواینم اد،یچون بهت گفتم ازت خوشم م -
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 یجعفر

 بود. نیهم لشیدل نیچرا؛ مهمتر دروغ

 یآکو بخواهد به اسمِ عالقه کار نکهیاز ا د؛یترسیم

 !دیترسیم کند،

 کرد؟یاعتماد م دیچرا با و

 که آن شخص، آکو باشد. هرچند

 اعتمادها بود که آدمها شکست نیاز سرِ هم اصال

 .خوردندیم

 ییوجود نداشت، شکست هم معنا یاعتماد اگر

 .نداشت

 شکست بخورد. خواستیاو نم و

 از دست دادِن آکو. متِیبه ق یحت دیشا ؛یمتیچقیه به

 خانه، آن هم با وجود اعتراف کیبودنشان در  تنها

 باز کرده یتا حدود یشرویپ یکه دستش را برا آکو،
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 یجعفر

 ممکن نبود. بود،

 .تونمیمن نم -

 و زدیبار بود که محکم حرفش را م نیاول یبرا دیشا

 بود. یبزرگ شرفتِیپ نیا

 کوچک هم که شده، به یِاه هخواست یبرا یحت نکهیا

 شجاعت دهد و حرفِ دلش را بزند. خود

 هم ناراحت شد. یتنها نگاهش کرد و تاحدود آکو

 موردِ خاص، دل نیداشت دخترک اقلکم در ا انتظار

 قصد کوتاه آمدن نداشت. ییدلش بدهد و او اما، گو به

 خود را مشتاق یادیبود که ز رِخودشیهم تقص دیشا

 داده بود. نشان

 سرش، به جلو اشاره درهم کرد و با تکان دادنِ اخم

 .کرد
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 یجعفر

 رنگباخته، بهراه افتاد و قلبش داشت یبا چهرها هیسا

 .آمدیدهانش درم از

 چه؟ کرد،یآکو ولش م یجد یجد اگر

 آن حرف را نزده بود. کاش

 آمد از خواستهاش دفاع کند و آن کباریسرش  ریخ

 که... هم

 بدجور در ییبه مرد کنارش که گو ،یرکیرزیو ز کالفه

 خود فرو رفته بود، نگاه کرد. یِایدن

 یکِ  دندیسکوت شد و سکوت، که نفهم نشانیب آنقدر

 .دندیپُل رس یباال به

 شده بودند که تا وسط یزیکه از قبل برنامه ر ییگو

 داده و به هیقطور آن تک یاه هلیبروند و سپس به م پل

 نگاه کنند. شان،یرپایشلوغِ ز ابانِیخ
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 یجعفر

 و بازهم آکو بود که سرِ بحث ستادندیکنار هم ا هردو

 باز کرد: را

 رک بهت بگم. پس خوب گوش کن. آدم از خوامیم -

 ی... ولهیگـ* خور یکنه، به منزله فیکه تعر خودش

 بهت بگم... اگه بهت گفتم ازت خوشم خوامیم من

 که ببرمت ستمین نیدوروبرتم، دنبال ا یدیاگه د اد،یم

 و بهت دست بزنم. یخال خونه

 یمشت کرد و با همان نگاه اه هلیم یرا رو دستانش

 ریکه از ز یینهایو ماش یچراغان ابانِیبه خ رهیخ که

 بود، ادامه داد: گذشتندیبه سرعت م شانیپا

 حرفها رو تو روت بزنم، نیسختمه ا نه،یروت سنگ -

 ... منیکجا رو اشتباه رفت یبگم که بفهم دیبا یول

 دنبال نکهیاز ا شتریدرست! اما من ب اد،یخوشم م ازت
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 یجعفر

 باشم، دنبال نجابتت بودم، دنبال وقار تو گهید یزایچ

 دنبال محکم بودنت بودم... و هستم. منو با بودم،

 به هدفشون برسن و براشون خوانیکه فقط م یینایا

 ندون! یکی شه،یم یو چ گنیم یکه چ ستین مهم

 مغلوب شده، آب دهان قورت داد و بدون آنکه به هیسا

 که کش،یدستان بار یرهینگاه کند، نگاهش را خ مرد

 مشت شده بود، نگه داشت. اه هلیم یرو بر

 توانستیقرار گرفته بود و اما بازهم نم ریتحتتاث

 کند. اعتماد

 نجایتا هم دیفهمیکاش م کرد،یآکو درکش م کاش

 .ستیاز معجزه کمتر ن د،یایکه توانسته با او راه ب هم

 با خود کلنجار رفت و آنقدر مغزش را برهم زد، آنقدر

 :دیاز عمق وجودش بگو یآنکه توانست جملها تا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 تمیاذ یخواینم دونمی. میتو متفاوت دونمیمن م -

 ...یول ؛یکن

 ...کردیرا خراب م زیهمه چ آمد،یکه م "یول" نیا

 که یگرید یآکو زنگ خورد و دخترک جمله تلفن

 کرده بود را خورد. آماده

 آورد. رونیکرد و تلفن را ب بشیدست در ج مرد

 آکو، ناخودآگاه، کش یبود و لبها میشم یشماره

 .آمد

 فاصله گرفت، تا یانداخت و کم هیبه سا یمنگاهین

 را جواب بدهد. تلفنش

 را لمس کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: کونیآ

 .نمیزتریسالم عز -

 دختر، از آن طرف خط نازک و لوس بود، که یصدا
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 یجعفر

 ضعف رفت: شیآکو برا دلِ

 .یبد یلیآکو؟ خ -

 آورد: نترییرا پا شیکش آمد و صدا شیلبها

 گلِ خوشگلِ منو ناراحت کرده؟ یچ زم؟یچرا عز -

 هیکه در گوش سا یدخترانها یِصدا زِیر اریبس ولومِ

 اخمانش را درهم برد. نشست،

 هیسا خواستینم یعنی کرد؟یآکو آرام صحبت م چرا

 بشنود؟

 نهاشیدر س یتابیخودش نبود که قلبش با ب دست

 دختر بود که از کی یصدا... صدا نیکرد و ا یقراریب

 آمد؟یتلفن آکو م داخل

 را چنگ زد. ینهایس یگرفت و دست شینفسها

 فشرده شدند و آکو آنقدر اه هلیم یرو شیناخنها
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 یجعفر

 به حاالت دخترک، چیشده بود، که ه شیایدر دن غرقِ

 .کردینم توجه

 را به سمتِ  شیفاصله گرفت و رو گرید یکم مرد

 هیبرگرداند تا راحتتر به مکالمهاش برسد و سا یگرید

 را ناباور تکان داد. سرش

 ارتباط داشت؟ یبا کس آکو،

 خود را نشان داد؟ یزود نیا به

 چشمانش ین یخون، که به ن ایاشک بود  دانستینم

 .ختینر نیزد و اما پائ شترین

 و دخترک مشتشان کرد. دیلرز دستانش

 کند؟ یآکو متفاوت نبود؟ مگر او بلد بود نامرد مگر

 یآمد و مرد که در فاصله شیگلو خِیتا ب بغض

 یپشتش را به دخترک کرده بود، با صدا ،یچندمتر
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 یجعفر

 و سرش به عقب خم شد. دیخند بلند

 کَر شده بود. هیسا

 هم بشنود. خواستیو نم دیشنی. نمدیشنینم چیه

 !د؟یشنیرا م وجدانیآن نامردِ ب یِاهه صدق قربان

 دستش هیرو شد و سا شیشد که زودتر دروغها خوب

 خواند. را

 بغضآلودش را خورد و دو گام بلند را، عقب نفس

 رفت. عقب

 .رفتیو م کردیفرار م نجایاز ا دیبا

 داشت، فرار رنگیکه رنگ دروغ و ن ییاز هرجا دیبا

 .رفتیو م کردیم

 :هیسا

 داد و بدون آنکه رونیب اشینیرا از ب اشیعصب نفسِ
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 یجعفر

 یبلند، به سمتِ انتها ییبدهد، با گامها یآکو اطالع به

 رفت. پُل

 از آکو نشد و معلوم بود که متوجه رفتنش یچخبریه

 متوجه بود و نبود دخترک شده یچه کس شود؛ینم

 که آکو بشود؟! بود

 پلِ یِو لرزانش را رو یعصب یزد و قدمها پوزخند

 کردیکه پل بزرگ را به پارک وصل م یچککو یِچوب

 سنگفرشها قرار یرا رو شیپا نکهیو هم گذاشت

 .دیبه گوشش رس ییتند قدمها یِصدا داد،

 را تندتر برداشت که شیجمع شد و قدمها چهرهاش

 شد. دهیلحظه دستش کش کی در

 و آکو با دیآکوست و فورا خود را عقب کش دانستیم

 دستش را فشرد: یگشادهشده و عصب چشم
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 یجعفر

 !؟یریباتوم؟ کجا م ؟یریکجا م یدار -

 بغضش بشکند و دستش خواستینزد، نم یحرف هیسا

 نامرد، رو شود. نیا مقابلِ 

 دهان قورت داد و آکو با اخم جلو آمد: آب

 ه؟یسا -

 کرد و دستش را تکان نییسرش را باال و پا دخترک

 رونیب شیلبها انِیاز م یزیاما چ د،یبگو یزیتا چ داد

 .آمدینم

 !خواستینم زد،یاشک بر خواستینم یلعنت

 شانهاش را تکان داد: آکو

 یکس یبرا یشده؟ اتفاق یزیچ ؟یفرار کرد هویچرا  -

 افتاده؟

 مرد به چه! نیو ا کردیبه چه فکر م او
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 یجعفر

 یدادنِ تکه تکه رونیرا تکان دادن و با ب سرش

 لب زد: یبهسخت نفسش،

 برم.... برم خونه... -

 شده؟ شیزیسارا چچرا؟  -

 نگاه ضیتکان داد و با غ یرا به عالمت نف سرش

 .گرفت

 آدم نیکنارِ ا گرید یلحظه کی یحت خواستینم

 .بماند

 چانهاش را گرفت: آکو

 لباتو چرا روهم ه؟یچ یقرمز برا یچشا نیپس ا -

 ؟یدیم فشار

 حرفها را نیاز ا چکدامیگرهید خواست،ینم

 چه؟ شد،یم ریدرگ شتریو اگر ب خواستینم
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 یجعفر

 دستان آکو از دور شانهاش شل شد، از فرصت تا

 رونیکرد و به سرعت، خود را از دست او ب استفاده

 کرد. دنیو شروع به دو دیکش

 دختر چه نیچشمانش از خشم گشاد شد و ا مرد

 شده بود؟ مرگش

 از کنار هیو قبل از آنکه سا دیسرعت بهدنبالش دو با

 شی، پشت مانتوکه جلوتر بود، رد شود یبزرگ درخت

 گرفت و تا سرعت دخترک کم شد، ساعدش را هم را

 دست گرفت و نگهش داشت: در

 .یآبرو برامون نذاشت سایوا نم،یبب سایوا -

 یبرا نباریاطراف، آن قدرها هم شلوغ نبود و آکو ا آن

 هردو ساعدش را در دست گرفت: نان،یاطم

 ازت حرف بکشم؟ گهید هجوری ایچته  یگیم -
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 یجعفر

 تقالکنان و بدون آنکه حرف بزند، خود را عقب هیسا

 پشتش را به درخت ،یکه آکو کالفه و عصب دیکشیم

 :دیداد و با دندان قروچه غر هیتک

 ینجوریچته؟ هان چته؟ چرا ا ،یلعنت ریآروم بگ -

 ؟یکنیم

 و... ولم کن. -

 من ،یرم کرد هویچته، چرا  یبگ دیبا کنم،یولت نم -

 ...دمید هویلحظه تلفنم رو جواب دادم  هی

 چه شده! دیتازه فهم ییکرد و گو سکوت

 از تلفنش ناراحت شده بود؟ هیسا یعنی

 رفته بود؟ میشم یپشت تلفن قربانصدقه نکهیا از

 بود، پس چه مرگش دهیرا نشن میشم یاو که صدا اما

 !بود؟
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 یجعفر

 یبایز یِحواسش نبوده و دخترک صدا یلحظها دیشا

 باشد. دهیرا شن میشم

 کرد؟یم یحسود

 د،یکه رنگِ نگاهش را د هیکش آمد و سا شیلبها

 تقال کرد: شتریب

 .زنمی.. مغی.... جیولم نکن -

 گوش نداد و هرلحظه، شیدهایبه تهد چیه آکو

 .آمدیکش م شتریب شیلبها

 حسود! دخترک

 یحسود نگونهیرابطهشان شروع نشده بود که ا هنوز

 .شدیکه شروع م یبه حالِ وقت یو وا کردیم

 یِ بود که به دخترها یحسود یِاز آن کوچولوها البد

 حساس بود و دمار از روزگارش یحساب اطرافش
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 یجعفر

 .آوردیدرم

 یفکر، ناخوداگاه دلش ضعف رفت و با ولع نیا از

 یدخترک را در دست گرفت؛ طور یاه هگون خشن،

 طرفِ لپِ او و انگشت شصتش کیچهار انگشتش  که

 قرار گرفت. گرشیطرف د زین

 :دیو دآلبکُن غر دیهم سائ یرو دندان

 یدآره؟ فکر کر یدیتلفنمو شن یفنچِ حسود. صدا -

 دورت بزنم؟ خوامیم یرابطه دارم؟ فکر کرد یباکس

 سرخ شده از ینفس نفس زد و با صورت هیسا

 خود را تکان داد: ت،یعصبان

 برگردم. خوامیولم کن. م ست؛یبرام مهم ن -

 تا ولت کنم. یکرد یحسود بگو -

 :دیغر هیسا
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 یجعفر

 نکردم! -

 مرد را در برگرفت و چقدر خوب یِکل لبها لبخند،

 بود. چقدر خوب که کیتار یتا حدود نجایا که

 دایدو کفتر عاشق پ نیاز ا یزیدرختان، چ یالبهال

 :آمدیخوشش م یباز نیو او تازه داشت از ا نبود

 تو ا،نجیو تا صبح هم ینگ یزیمن از خدامه تو چ -

 دلچسب، نگهت دارم. ینقطه نیهم

 خود را هیشد و سا کیبه دخترک نزد گرید یکم و

 به درخت چسباند. شتریب

 یبزند و او که اعتماد یحرف خواستینم خواست؛ینم

 .نداشت

 شتریمرد، دلش ضعف برود ب یِآنکه از حرفها یبهجا

 .کردیحماقت م احساسِ
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 یجعفر

 .ستمیمن... خر... ن -

 نیو هم شدیم پرواتریب شد،یم یکه عصبان یگامهن

 تا بحث را ادامه دهد. کردیم بیرا ترغ مرد

 گهم؟ید یکیبا  یواقعا فکر کرد ،یخر یلیاتفاقا خ -

 خانوم؟ هیسا یشناخت ینطوریا منو

 اخم درهم کرد و سرش را برگرداند. دخترک

 ده،یقانعش کند که اشتباه فهم کردیم یسع نکهیا از

 .شدیمشکوک م شتریب

 برد و کنار گردنش زمزمه کرد: کتریسرش را نزد آکو

 یکیبرم با  ادیمن دلم م یتو هست یآخه تا وقت -

 گه؟ید

 دخترک، که با یبه گردن خوشبو شتریسرش را ب مرد

 شیکرد و صدا کیشده بود، نزد دهیپوش شال
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 یجعفر

 شد: رترینفسگ

 ؟یکرد یفکر نیهوم؟ واقعا همچ -

 دخترک کشدار شد و از جنسِ سنگ که یِنفسها

 .نبود

 سوزان و ینفسها نیو داغ، ا یجو لعنت نیا یوقت

 و ختیدلش ر د،یمرد موردعالقهاش را شن یِاعترافها

 .گرفتیدلش را گِل م یدرِ دروازه کاش

 .کردیم ستشیو سر به ن کَندیاصال از جا م کاش

 دلِ ممنوعهپسندش بود! نیاز دستِ ا د،یکشیم هرچه

 دربارهت نکردم. یفکر چیمن ه -

 !یدونینم میشم یدرباره یچیتو ه هیسا -

 !م؟یشم

 اسم بدش نیکه سالهاست از ا کردیم احساس



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 .دیآیم

 ریکه در دستِ مرد اس یداد و دست نیرا چ اشینیب

 .دیرا کش بود

 نسبت به یاحساسِ ترس چیلحظه، ه نیچرا، در ا دروغ

 دیشا ایآزاد بود و  طیبهخاطرِ مح دینداشت، شا مرد

 بودند، اشیچند صدمتر یکه در فاصله ییآدمها هم

 که داشت انزجار بود و بس. یتنها احساس اما

 یهزاران سالِ نور یفرار کند و به اندازه خواستیم

 شود. دور

 کند، اصال میتقس گرانیقرار بود او را با د اگر

 ...خواستشینم

 .خواستشیاصال نم ایاو بود،  یتنها برا ای آکو

 یحهیو چشمان مرد، از احساسِ را دینفس کش تندتر
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 یجعفر

 مانده در گردن و شال دخترک، بسته شد. ادکلن

 موجود کوچولو، نیاز ا شدیخوشبو بود و مگر م چقدر

 گذشت؟ داد،یهم م یخوب یبو که

 بود؟ وانهید مگر

 ساعد دخترک برداشت و هردو یرا از رو دستانش

 .دیزبر درخت کوب یرا به تنه پنجهاش

 چجایه گذاشتیو نم دیطرفِ دخترک را سد کش دو

 .برود

 سرخِ مانده در یِالسهایکه طعم آن گ یتا زمان نه

 را، نچشد. صورتش

 ،یستودن یبا دلوجرات نبارینفس نفس زد و ا هیسا

 مرد گذاشت. ینهیس یرا باال آورد و رو دستانش

 انگشتانِ کوچک و ریآکو، در ز یقو یِاه هعضل احساسِ
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 یجعفر

 بود، که چشم بست و ذیآنقدر دلچسب و لذ کش،یبار

 را همانطور کج نگه داشت: سرش

 یکو با  یکنیم کاریکه چ ستیاصال برام مهم ن -

 ... اما... اما خب...انتظار نداشتم که توامیدار رابطه

 .یبگ دروغ

 غصبناک باشد، آرام و ای یآنکه شاک یبهجا لحنش

 بود. گرفته

 داد و دخترک، از حجم رونینفسش را همانجا ب آکو

 شد، خود را منقبض دهیگردنش دم انیکه م یداغ

 :کرد

 اشتباه گمیدارم م ؟یکدندهایانقدر  شهیواقعا هم -

 یکنیکه تو فکرم یاون کس می. شمیکرد برداشت

 .ستین
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 یجعفر

 .گفتینفس حبس کرد و کاش آکو م دخترک

 حالِ نیو به ا گفتیم میاز رابطهاش با شم کاش

 .دادیم انیو نامفهومش، پا مزخرف

 قبول، او حسود بود. اصال

 گذشتند،یمرد هم م نیکه از کنارِ ا یبه کسان یحت

 .کردیم حسادت

 هم که از یمنظوریب ایبا منظور  یِاه هبه نگا یحت

 .کردیحسادت م شدند،یرد م شیاه هعضل یرو

 آنکه یِداد و مرد بهجا رونینفسش را ب پوفمانند

 یگردن دخترک را از رو ر،یبدهد، آرام و نفسگ جواب

 .دیبوس شال

 گردنِ  نیداغ و ا یلبها نیا بِیو ترک ختیهردو ر دل

 کشنده بود. نبضدار،



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 و کُند شده بود، که نیآنقدر سنگ نشانیب یِفضا

 مانده بودند. شانیخشکشده، در جا هردو

 .کردندیم یکهتازیو قلبها  دهیعقلها خواب ییگو

 ییرفت و درست در جا نترییو پا نییمرد پا دست

 کمرِ دخترک، توقف کرد. یِحوال

 که از خود یحالت نیتریگریبا وحش خواستیم دلش

 حلقه کرده و کیدارد، دستش را دورِ آن کمرِ بار سراغ

 گرم و نرمِ دختر کوچولو را به خود بچسباند. تنِ

 که ترس، دستوبالش را بسته بود. کردیچه م اما

 را بترساند! او نکهیا ترس

 دخترک یقهیشق نبار،یو ا دیرا باالتر کش شیلبها

 تبدار مرد قرار گرفت. یِکه مورد هجوم لبها بود،

 و مگر در دیکشیآخرش را م یداشت نفسها هیسا
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 یجعفر

 بود؟ یبیعج زِیقلب، چ ستادنِیلحظه، ا نیا

 حال آنقدر آرام شده بود، که نِیو در ع قراریب آنقدر

 نیبه ا یواکنش نیکوچکتر توانستینم یحت

 از شهوت ییرنگ و بو چیه ییکه گو ییلمسها

 نشان دهد. نداشتند،

 کرد. یقراریو دلِ آکو ب امدیدرن هیاز سا ییصدا

 یاگر آن لبها شدیکه او راه آمده بود، چه م حال

 !د؟یکشیرا به دهان م سرخ

 رابیس ش،یاگر خود را از شهد لبها شدیم چه

 کرد؟یم

 نکارشیبعد، از ا یچندلحظه دیزد و شا ایرا به در دل

 لبها را نیلحظه اما، ا نیدر ا شد؛یم مانیپش

 .خواستیم
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 یجعفر

 هم مهم نبود شیو برا خواستیتند را م یِنفسها نیا

 بعد، ممکن است از کردهاش یقیدقا ایساعات  که

 شود. مانیپش

 رساند و سرش را هیو آرام، دستش را به فکِ سا نرم

 خود برگرداند. بهسمتِ

 .زدندیبرق م اش،یعسل چشمانِ

 از آن ت؛یمعصوم یِنه ها، از آن برقها یخوشحال برقِ

 .کردیرا راحم م یرحمیکه دلِ هر ب ییبرقها

 بود. وانهکنندهیدختر، د نیبرد و ا نییسر پا آکو

 لبش بکارد، به چشمانش نگاه یاز آنکه لب رو قبل

 .کرد

 !اشیعسل یِاه هلیو آخ از آن ت اشیعسل یاه هلیت

 بود که کیکه باز کرد، سرش آنقدر به دخترک نزد لب
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 یجعفر

 شد و دهیاو کش یافتاده یلبها یلحظه، لبش رو کی

 .دیهردو رم دل

 لب زد: ریداد و نفسگ رونیرا همانجا ب نفسش

 ببوسمت؟ -

 .دیلرز هیسا چشمان

 یعقل و فهم چیلحظه که ه نیحال و هوا، در ا نیا در

 د؟یپرسیبود که م یچه سوال نیا نداشت،

 یناکاوتش کند و باز یکِ  دانستیحقه باز، م مردکِ

 را شروع نکرده بود. یخوب

 را یخوب یدخترک، باز نیا یدهیدل رم یبرا اقلکم

 نکرده بود. شروع

 زد: ادیهزاران بار فر ییو نگاهش اما، گو چنگفتیه

 "منو ببوس"
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 یجعفر

 تحمل نداشت. گریحرفِ نگاهش را خواند و د مرد

 خود نکند. یلبها را برا نیتحمل نداشت تا ا گرید

 بود، یکه او هم خواسته بود، حال که دلش راض حال

 خواست؟یچه م گرید

 یلحظه نیاحساس ا یرا بست و برا چشمانش

 نبود. یچشمِ سر، کاف وانهکننده،ید

 .کردیبوسه را احساس م نیا دیبا

 جز به جزِ وجودش. با

 فرو رفت، یلبش رساند و در چنان خلسها یرو لب

 را با آسمان شیجا ش،یرپایسبزِ ز نِیزم ییگو که

 یِ همان حوال ییعوض کرد و مرد در جا پوشیمشک

 بود. آسمان

 مرد را یِرا از هم فاصله داد و لبها شیلبها هیسا
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 یجعفر

 گرفت. انشانیم

 .دیبوسیرا م یبود که کس یبار نیاول نیا

 کی یلبها انِیرا م شیبود که لبها یبار نیاول نیا

 و آکو، با تمامِ جانش او را دادیحرکت م مرد،

 .دیبوسیم

 دهان، زبان، جز به جز یگوشه ن،یباال و پائ لبِ

 د،یبوسیم شتریهرچقدر ب ییو گو دیرا بوس دهانش

 .شدیم ریس کمتر

 آرامتر و دیشا کرد،یم یهم همراه دخترک

 ماجرا را نیا قتیاما هرچه که بود، حق تر،یخجالت

 .کردینم عوض

 گرفته بود که ادی یو کِ  دیبوسیمرد را م نیداشت ا او

 شود؟ کیحد به او نزد نیا در
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 یجعفر

 شدن کینزد یمرد، اجازه نیگرفته بود به ا ادی یکِ

 .داشتیدورش، کمکم ترک برم یوارهاید دیو شا دهد

 بال را سرِ دخترک نیکارِ آکو بود و او ا نهایا یهمه

 .آورد

 ه،یدرآورد و دستان سا لهاشیدختر را از پ نیا او

 مرد حرکت ینهیس یاز رو ه،یسا قراریب دستانِ

 و باالتر رفتند. کردند

 مرد و با آنکه قدش به آکو یِاه هشان یِرو درست

 نیآنکه راحتتر ا یآکو اما، خم شده و برا د،یرسینم

 .کردیرا ببوسد، تمامِ تالشش را م وانهکنندهید یه هال

 دایدخترک پ یِموها انِیراهشان را م اش،یقو دستانِ

 .آمدیداشت دل و جانش باال م هیسا ه،یو سا کردند

 یِبار، احساسها نیاول یبرا کردیم احساس
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 یجعفر

 گرفته. یشیاز عقل و منطقش پ سرکشش،

 که در ک،یتار یگرفته که در گوشها یشیپ آنقدر

 دست کردند،یآدمها تردد م شانیچندصدمتر یفاصله

 .دیبوسیگردن مرد حلقه کرده و او را م دور

 سرها عوض شد و نفسها، سوزانتر. هیزاو

 .دادیهشدار م یذهن آکو، ه یقرمز، در گوشه یچراغ

 ست،ین شیجا نجایا گفت،یو م دادیهشدار م یه

 نداشت. یارادها گریو مرد که د ستین شیجا نجایا

 .کردیو تمامش م دیبوسیم گرید یقهیدق کی اصال

 ...قهیدق کی فقط

 هم، چهار قهیشد و دو دق قهیدو دق قه،یدق کی اما

 ...قهیدق

 که یو سرانجام با آن خشونت اورهیآکو تاب ن دستان
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 یجعفر

 به دورِ کمر دخترک حلقه دند،یکشیرا م حسرتش

 .شدند

 او را یدستانِ آکو صدا داد و مرد طور ریز ه،یسا کمر

 در جانش حل شده و هیسا ییکرده بود، که گو استتار

 از او شده بود. یجزع

 زد،یبر رونیآنکه احساسش را ب یلحظه، برا کی در

 و دیکش رونیدخترک ب یلبها انیرا از م شیلبها

 که از خود سراغ ییصدا نیدهانش با خشدارتر مقابل

 غرد: داشت

 چوقتیه گهیتموم شد... د گهید ه،یتموم شد سا -

 که یازم بخوا یتونینم گهید ،یمنو دور کن یتونینم

 وارید نیا ه،یتموم شد سا گهی. درمیفاصله بگ ازت

 .ختیفرو ر ،یبتُن
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 یجعفر

 .دیفهمینم چ،یچشم بست و اکنون ه هیسا

 رونیب وانهکنندهاشید یکه هنوز از خلسه یتا وقت نه

 بود. امدهین

 را به دهان شیدوباره سرش را جلوتر برد تا لبها مرد

 .دیدخترک عقب کش نبار،یکه ا رد،یبگ

 هم عقل خاموشش، دیشا ایبود و  یرارادیغ حرکتش

 .شدیکمکم روشن م داشت

 و دیکش شیرا بست و آکو سر دخترک را پ چشمانش

 پهنش گذاشت. ینهیس یرو بر

 فراتر از یزیبوسه، چ نیو ا زدیهنوز هم تند م قلبش

 تصورش بود. حد

 را بند شیخاص و اغواکننده بود، که نفسها آنقدر

 بود. آورده
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 یجعفر

 آغوشش قفل کرد و اکنون هردو انِیرا م دخترک

 .کردندیودند، که به اطرافشان، توجه نمب جیگ آنقدر

 آغوش انیآرام آرام چشمانش را باز کرد و در م هیسا

 .دیدینم یزیاما، چ مرد

 یبه کار خواستینم یبود و او حت کیتار زیچ همه

 کرده، فکر کند. که

 وارد یبه او، اجازه نکهیبه ا ده،یمرد را بوس نکهیا به

 فکرها نیرا داده و چند بار بود که ا مشیبه حر شدن

 کرد؟یمرور م را

 !انهیخود را سرزنش کند  دیبا دانستینم

 شتریب کرد،یعشق فرار م نیاز ا شتریهرچقدر ب ییگو

 .آمدیسمتش م به

 آرام آرام، زیکه مرد ن دیخود را عقب کش یکم
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 یجعفر

 را از دورش برداشت. دستانش

 دارد. ازیشده و به زمان ن جیدخترک گ دانستیم

 نیا یکردهاند و هنوز برا یادهرویز دیشا دانستیم

 زود بود. یکم اتفاق،

 .دیکش شیموها انِیم یرا مرتب کرد و دست لباسش

 بود و با نگاه به آن حجمِ ختهیدخترک را بهم ر یموها

 شیدوباره و دوباره، لذت بوسهشان برا شلخته،

 شد و قلبش را وادار به تند زدن کرد. یادآوری

 یِکینگاهش را چرخاند و چقدر خوب که در تار یکم

 حواسش به آنها نبود. یگوشه، کس نیا

 مرد، نینگاهِ سنگ رِینگاه کرد و دخترک در ز هیسا به

 از صورتش یمین شه،یرا مرتب کرد و مانند هم شالش

 فِرش، پنهان کرد. یحجم موها ریدر ز را،
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 یجعفر

 چکدامیه گرید رفتند،یم نیکه به سمت ماش یهنگام

 نزدند. یحرف

 یصندل یرا در آغوشش چپاند و رو سشیهاردک هیسا

 .نشست

 را روشن کرد. نیبدون حرف، سوار شد و ماش زین آکو

 دانستیخلوت دخترک را برهم بزند. م خواستینم

 دارد. ازیشده و به زمان ن سردرگم

 نیا دانستیرا احساس کرده بود و م اشیناوارد

 به یرا، به راحت یکه شخص ستین یکس دختر،

 مشکل یحضور آکو را کم ن،یراه دهد و هم اشیزندگ

 .کردیم

 آسمان بود و نگاه انیکه به راه افتاد، ماه در م نیماش

 به همانجا. دخترک
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 یجعفر

 .نیسنگ کیشلوغ بود و تراف ابانهایخ

 هم باز کیآکو زنگ خورد، که همان لحظه تراف تلفن

 .شد

 نیکنان، تند تلفن را که به بلوتوث ماش "نچ" آکو

 بود، جواب داد: وصل

 بله؟ -

 ؟ییداداش کجا -

 بود. یاِب یصدا

 یکرد و هنوز هم رابطه زیکنجکاو، گوش ت دخترک

 و سارا خوب نبود. یاِب انِیم

 هم بعد از آن ماجرا، اختالفشان تمام نشده و هنوز

 بودند. ریدرگ باهم

 چطور؟ ک،یتو تراف -
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 یجعفر

 و معلوم بود چندان کردیبه گوشه کنارها، نگاه م آکو

 به مکالمهشان نبود. حواسش

 کالفه گفت: یاِب

 یتونی، دمت گرم. ممن کارم تموم شد داداش -

 .یرو برگردون دختره

 !دیتند کوب هیخشک شدند و قلب سا یلحظها هردو

 و آکو گولش زده کردیم ریجمله را به چه تعب نیا

 بود؟

 تمام شده بود، نکند.... یاِب کارِ

 که ییو بدون توجه به آکو دیتندتر کوب قلبش

 بدون توجه یحت کرد،ینگاهش را احساس م ینیسنگ

 تلفنش را از کرد،یم "الو، الو"که دائم  یاِب ییصدا به

 سارا را گرفت. یدرآورد و هول، شماره فشیک
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 یجعفر

 بوق خورد و جواب نداد. بوق سوم، چهارم و دو

 یدر بوق پنجم، تلفن را برداشت و صدا سرانجام

 نفسش را آهسته د،یکه به گوشش رس خواهرش

 داد: رونیب

 ؟ییسارا کجا -

 حوصلهیهم ب یگرفته و کم یخواهرش کم یصدا

 :بود

 .گهیکجا باشم؟ خونه د یخوایم -

 ؟ییباشه باشه، تنها -

 نه ترانه هم هست. -

 داد: ونریراحتتر نفسش را ب یالیبا خ نباریو ا دوباره

 خداروشکر. -

 ؟ییکجا ؟یشده؟ چرا زنگ زد یزیچ -
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 یجعفر

 .میزنیحرف م امیم رونم،یب -

 ؟یبا ک -

 نگاه کرد و آهسته تکرار کرد: رونیپنجره به ب از

 .میزنیحرف م امیم -

 یتلفن را قطع کرد و دخترک حت "باشه"با گفتن سارا

 آورد، به مردِ کنارش نگاه نییکه تلفنش را پا یزمان

 .نکرد

 داشت. یبد احساسِ

 کشانده رونیآکو گولش زده و او را از خانه ب نکهیا از

 .بود

 خوب بودنِ هوا، هم بهانه بود. پس

 شیدلِ مرد برا کردیچه ساده بود که فکر م هیسا

 فکر، قند در دلش آب شده نیشده و چقدر از ا تنگ
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 یجعفر

 .بود

 ...یلعنت یو آن بوسه کردیحماقت م احساسِ

 یفکر به آن لحظه، چشمانش را بست و فکش را رو از

 فشرد. هم

 ه؟یسا -

 را بشنود و تا شیصدا خواستینه، اکنون نم اکنون

 با او یبود، حرف "دختره " قشیاو و رف یکه برا یوقت

 .نداشت

 نداد، اما آنقدر نگاهش را سرد، به سمتِ مرد یجواب

 آکو درهم شد. یکه چهره برگرداند،

 موضوع را نیو چطور ا دیدروغ بگو خواستینم مرد

 داد؟یم حیتوض

 حالِ دخترک بد شده، سخت نبود و نکهیا حدس
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 یجعفر

 آکو بود. ریتقص نهایا یهمه

 دلِ دخترک یکم آمدیلعنتش کند که هروقت م خدا

 .ختیریرا بهم م زیبدتر همهچ اورد،یبهدست ب را

 ...یاز موضوعِ اِب نهمیا م،یاز موضوع شم آن

 و دوست نداشت دروغ دیکش شیداخلِ موها یدست

 :دیبگو

 هیبا سارا حرف بزنه، بهم گفت که  خواستیم یاِب -

 یکنم باهم تنها بشن... باور کن من قصدِ بد یکار

 خودم بهت گفت،یاگه اون نم یحت دی. شانداشتم

 .زدمیم زنگ

 که نینکرد یکار خوب ینگفتم. ول یزیمن که چ -

 که با اون مرد حرف نیخواهرمو مجبور کن نیخواست

 .بزنه
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 یجعفر

 آکو را جمع بست و اعصاب مرد داغان شد. بازهم

 تا کردیم یهمه مراحل را از اول ط دیبازهم با البد

 .اوردیدل دخترک را بهدست ب دوباره

 هنوز هم شک داشت که توانسته باشد دلش را هرچند

 .اوردیبهدست ب کامل

 فشرد. شتریرا جا انداخت و گاز را ب دنده

 .کردیخودشان را روشن م فیتکل امشب

 بس بود. هایموش و گربهباز نیا

 دیرا شروع کنند، با یجد یرابطها خواستندیم اگر

 .زدندیباهم حرف م مفصل

 دیامشب با نیهم قایدق گر؛یفردا و نه چند وقتِ د نه

 !زدندیم حرف

 که ابانیاز خ یداد و در گوشها رونیرا ب نفسش
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 یجعفر

 بود، راهنما زد. خلوتتر

 را نیمرد ماش کرد؛ینگاهش م یبا کنجکاو هیسا

 متوقف کرد و با گذاشتن ساعدش بر ابانیخ گوشه

 فرمان، به سمت دخترک برگشت: یرو

 .میمفصل با هم حرف بزن دیبا -

 که به سارا گفتم زود نیدیبرگردم خونه، د دیمن با -

 .گردمیبرم

 .دمینشن یزیمن که چ -

 نگفت و مرد ادامه داد: چیه هیسا

 که هدفت ،یخوایم یکردم بفهمم چ یسع یلیخ -

 با خودتم ،یانگار سردرگم ی! ولهیکارا چ نیا از

 .یخوایم یچ یدونینم ،یستین روراست

 نگفت. چینگاهش کرد و ه هیسا
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 یجعفر

 شیبرا یبحث را دوست نداشت، چون جواب نیا

 همه نیا یبرا ،یهمه سردرگم نیا یبرا نداشت،

 نداشت. یجواب ،یدودل

 د؛یترسیبه پشنهاد مرد پاسخ مثبت بدهد، م نکهیا از

 .دیترسیاعتماد کردن به او، م از

 جواب رد از دنیکه آکو، با شن خواستینم ،یطرف از

 برود. گرید یبه سراغ کس طرفش،

 کرده بود، که نه راه پس داشت و نه ریگ یباتالق نیب

 ...شیپ راهِ

 و دیترد نیا کشت؛یداشت او را م یاعتمادیب نیا

 ...کشتیداشت او را م ،یدودل

 نییو سرش را پا چاندیرا درون هم پ انگشتانش

 .انداخت
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 یجعفر

 دختر را درک نیگنگ و نامفهوم نگاهش کرد. ا آکو

 .کردینم

 رد،یرا سخت بگ یآنقدر زندگ دیچرا با دانستینم

 که تمام دخترانِ  یرابطها شنهادِیپ یبرا دیبا چرا

 نهمهیا دادند،یجوابش را م یو ساالش، بهراحت همسن

 داشته باشد. دیترد

 یخود را به سمت صندل یچشم بست و کم کالفه

 کشاند: دختر

 ه؟یسا یترسیاز من م -

 تا جواب مرد را بدهد، اوردیسرش را باال ن یحت دختر

 اما جوابش را گرفته بود. دخترک به اعتماد آکو

 .زدیحدسش را م نداشت،

 چرخ خورد. هیفِر سا یِموها ینگاهش رو ناخودآگاه
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 یجعفر

 از او دست بکشد. توانستینم

 باشد ها، نه. فتهاشیعاشق و ش نکهیا نه

 یزیچ کرد؛یدرون دخترک او را جذب م یزیچ اما

 به شتریو ب شتریآهنربا که هر لحظه مرد را ب هیشب

 .کشاندیخود م سمت

 .دیکش یرا برگرداند و پوف کالفها سرش

 روبهرو نگاه کرد و لب زد: به

 که ییاز دخترا چکدومیه هیشب دمیفهم ،یاوک -

 بهم یتونیراحت نم دمی. فهمیستین دم،ید تاحاال

 نشونه هی دیالاقل با ،یخوایاما اگه منو م ،یبد یجواب

 بشه تا ادامه بدم. میکه دلگرم یزیچ هی ،یبد بهم

 کنم؟ کاریچ دیمن... من با -

 آکو کش آمد و سرش را برگرداند. یِلبها
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 یجعفر

 یعنی نیدخترک نگاه کرد و ا یاستخوان یِاه هگون به

 مثبت؟ جوابِ

 سرش را جلو برد: طنتیباال داد و با ش ابرو

 بله؟ یعنی نیا -

 تا لبخندش را پنهان کند و سرش را دیلب گز هیسا

 انداخت. نییپا

 شتریب ه،یسا یاه هکش آمد و گون شتریآکو ب یلبها

 شد. سرخ

 را گرفته بود. جوابش

 دلگرم کردنش یبداند برا خواستیدخترک م نکهیهم

 بود. یکند، کاف چکار

 دخترک یو به دنبالش، لبها دیناخودآگاه خند مرد

 کش آمد. هم
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 یجعفر

 یدر فضا ه،یسا زیر یآکو و خنده نیریش یاه هخند

 به دستِ  ز،یهمهچ ییپخش شد و گو نیماش کوچک

 سپرده شد. یفراموش

 حال نه چندان خوبِ ،یو آکو، تماسِ اِب میشم یرابطه

 از گذشته شدند و از یجزئ ییو همه و همه، گو سارا

 رفتند. ادی

********* 

 زیم یگاز برداشت و تند رو یاملت را از رو ظرف

 .دیکوب

 یباال، حساب یبر اثرِ شعله اش،یکیالست یِاه هریدستگ

 شده بودند. داغ

 گرفت و از سوزشش شیلبها نیاشارهاش را ب انگشت

 بست. چشم
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 یجعفر

 را صدا زد: هیرا باال برد و سا شیصدا

 چه کرده. تیآبج نیبب ایب هیسا -

 گشاد و ییبا لباسها هیبعد، سا یقهیدق چند

 آمد. رونیاز اتاق ب اش،یخرگوش یِهاییدمپا

 بود. ختهیبهم ر شیخوابالود شده و موها چهرهاش

 را پسِ کلهاش انداخته بود، شیبه سارا که صدا بدخُلق

 ش ضعف رفت و پر سروصدا،کرد که سارا، دل نگاه

 :دیخواهرش را بوس یگونه

 ییولوهابچه کوچ نیا هینگاهش کن توروخدا، شب -

 خوادیو م شنیم داریکه تازه از خواب ب شده

 .رهیبگ هشونیگر

 را جمع زانشیآو یِلبها ایبدون آنکه بخندد  هیسا

 .شیروبهرو زینشست و سارا ن زیپشت م کند،
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 یجعفر

 ییکسلش کرده و گو یحساب یبعدازظهر خواب

 بود. یبود، سارا قبراق و پر انرژ حالیاو ب هرچقدر

 را پر از املت کرد: نشیو ب دیاز نان را بر یتکها

 ترانه جون کجاست؟ -

 هرچند که زدند،یم شیصدا "ترانهجون"عادت  طبق

 آن ترس سابق را نسبت به او، نداشتند. گرید

 گفت: الیخیگرفت و ب یلقمها سارا

 .رونیرفته ب دونم،ینم -

 شیهایریآن گوشهگ یپوزخند زد و پس همه هیسا

 دو روز بود. یبرا

 آن را یکه به سخت یگرفت و در حال یلقمها زین سارا

 یزیچ ،ینامفهوم یبا صدا چپاند،یدهانش م داخل

 چهرهاش را جمع کرد و گفت: هیکه سا د،یپرس
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 یجعفر

 رت بده، بعدش حرف بزن، تا منماول لقمهتو قو -

 .یگیم یچ بفهمم

 و گفت: دیتندتند لقمهاش را جو سارا

 رفت ماهم ادشیباز دست و پاش سالم شد،  گمیم -

 .میدار وجود

 شامش شد. هیپوزخند زد و مشغولِ خوردِن بق هیسا

 زیم یرا رو وانیو همانطور که ل دیآب نوش یقلپ سارا

 گفت: گذاشتیم

 میبر شدیحوصلهم سر رفته تو خونه، کاش م ایخدا -

 .ییجا

 تلفن سارا، بلند شد. امکِیپ یهمان حال، صدا در

 کانتر یدستش را دراز کرد و تلفنش را از رو دخترک

 .برداشت
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 یجعفر

 رهیخ هیچند ثان ق،یعم یرا باز کرد و با اخم صفحه

 آن نگاه کرد. به

 ییهمانطور که مشغول لقمه گرفتن بود، با صدا هیسا

 :دیپرس گرفته

 ؟یکرد دایتوش پ دهیشده؟ سر بر یچ هیچ -

 در فکر فرو رفته بود، جواب خواهر یکه حساب دخترک

 را نداد و در عوض گفت: بزرگترش

 مشکوکه! یلیخ امیپ نیا هیسا گمیم -

 :دیدرهم پرس یو با صورت ختیر نییپا یهر هیسا دل

 ه؟یشده؟ ک یچرا؟ چ -

 نییرا رو به پا شیبا همان اخم مذکور، لبها سارا

 داد و گفت: کش

 داد. اول امیشمارهش ناشناسه، ظهر بهم پ دونمینم -
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 یجعفر

 فکر کردم باباست، "یسالم دخترم خوب"بود  نوشته

 بود. منم هول بهیبهش زنگ زدم صداش غر یوقت

 یصدا "اشتباه گرفتم دیببخش"و فقط گفتم  شدم

 نگفت. منم قطع کردم. یزیچ یاومد، ول خندهش

 رها کرد و فورا زیم ینان داخل دستش را رو هیسا

 .دیرا از دست سارا قاپ یگوش

 :دیهم سائ یرا رو شیرا خواند و دندانها امیپ

 یخوایبابات خبر دارم، نم یدخترم، من از جا "

 "کجاست؟ یبدون

 آشنا نبود، اما شیگرفت و با آنکه شماره برا نفسش

 .ستیشرفیکارِ کدام ب دانستیم

 دوم هم امکیو پ دیدستانش لرز انیدر م یگوش

 :دیرس
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 یجعفر

 یکوچولوت بپرس یصادقم، از آبجمن عمو  "

 "شناسهیم

 جانِیب یرا چنگ زد و با دلهره به ش شیموها هیسا

 دستش نگاه کرد. داخل

 به سراغِ سارا آمده بود. یلعنت آن

 سر سارا ییاگر بال آمد؛یدر م شیداشت از جا دلش

 چه؟ آوردیم

 را پاک کرد و آن شماره را هم مسدود کرد. امهایپ تند

  سارا گرفت و با دلهره گفت:را بهسمتِ تلفن

 ضه،یمر کهیمرت نیا ،یجوابشو ند چوقتیه گهید -

 سوءاستفاده تیموقع نیاز ا خوادیمنم شده، م مزاحم

 گم؟یم یچ یشنویسارا، م یاصال گولشو نخور کنه

 بابا خبر نداره. یاز جا گه،یدروغ م داره
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 یجعفر

 جلو یصندل یکه حال نگران شده بود، خود را رو سارا

 نگاه هیلرزان به سا ییو مردمکها دیو با ترد دیکش

 :کرد

 ما خبر داره؟ مگه یاز زندگ یچجور ه؟یسا هیک نیا -

 !؟یزیچ نیهمچ شهیم

 یتوام اصال کنجکاو دونم،یسارا، نم هیک دونمینم -

 بارم که شده، به حرفم هی یبرا ه،ی. آدم خطرناکنکن

 یچ دونمیگولشو نخور. نم چعنوان،یبده، به ه گوش

 ما رو تو تله یهجوری نهیقصدش ا یول خواد،یم

 ای نمت،یتا بب ییجا ایپس اگه بهت گفت ب بندازه،

 خب؟ ،یرینم چعنوانیبه ه دونم،یباباتو م یجا نکهیا

 با هیکرد، که سا نییسرش را باال و پا دیبا ترد سارا

 :دیقاپ زیم یرا از رو یلرزان، دوباره گوش یدستان
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 یجعفر

 یکی رمیردا مبشکن، خودم فاصال... اصال خطتت رو  -

 شمارهتو داره، ممکمه با کهیمرت نی. ارمیگیم برات

 مزاحمت بشه. یگهاید یشماره

 ببند شود تا خط شیخواست از جا نکهیهم و

 دستش یببرد، سارا دست رو نیرا از ب خواهرش

 و ازحرکت نگهش داشت. گذاشت

 و نگاهش سرد شده بود: رهیت چشمانش

 !هیآدم ک نیفکرکنم بدونم ا ن،یبش -

 به خواهر رهیهمانطور که نگاهش خ دخترک

 نشست: یصندل یبود، رو کوچکترش

 ه؟یک -

 سارا خواستی. نمدیکلمه را بگو نیتوانست هم تنها

 آن آدم بفهمد. تیاز هو یزیچ
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 یجعفر

 و با عقب دادنِ دیهم کش یرا رو شیلبها سارا

 بلندش گفت: یِموها

 دوستپسرِ ترانه جون. -

 نگاهش کرد. جیگ هیتمسخر گفت و سا با

 !شناخت؟یرا م محمدصادق

 زمزمه کرد: یگرفتها ییباصدا

 ؟یدونیتو از کجا م -

 دهین مصدا که نشو نیمرد با ا هیبهنظرت من خرم؟  -

 ما خبر یزندگ زِیاز ر دیچرا با ست،یجوون ن نمیهمچ

 رهیبابا هم نم م،ینگفت یباشه؟ منوتو که به کس داشته

 هیمردم جار بزنه. پس فقط  نیزنش رو ب یهاشاهکار

 قشنگش رو به یکه بره پز زندگ مونهیم نفر

 بده، اونم ترانهست. دوستپسراش
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 یجعفر

 سارا از نکهیداد و هم رونینفسش را پوفمانند ب هیسا

 بود. یشکرش باق یخبر نداشت، جا یزیچ

 بلند شد و بدون آنکه تلفن اشیصندل یاز رو دوباره

 را بردارد، بهسمت اتاقش رفت. در همان حال سارا

 :گفت

 عنوان به چیگفتم! به ه ینره بهت چ ادتی -

 رم،یگیخط برات م هی. فردا یکنیتوجه نم حرفهاش

 بشکن. نویا

 پشتسرش آمد و در درگاه اتاق، سد راهش شد: سارا

 گفته؟ یبه تو چ -

 گفته؟ یچ یک -

 یآدم مزاحم توام شده؟ بهت چ نیا یگیمگه نم -

 گفته؟
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 یجعفر

 .دیچه بگو دانستیگرداند و نم یچشم دخترک

 بود که نیداشت، ا نانیکه به آن اطم یزیچ تنها

 از اتفاقاتِ گذشته، مطلع چکدامیسارا از ه خواستینم

 .شود

 :دیکش شیداخل موها یدست

 که به تو گفته رو به منم گفته. یینایهم -

 دی شااصال گه،یدروغ م یدونیخب... خب از کجا م -

 بابا خبر داشته باشه. یجا از

 .شدیخواهر زباننفهمش قانع نم ییگو

 دست کنارش زد و وارد اتاقش شد. با

 هم پشت سرش آمد: سارا

 گه؟یدروغ م یدونیاز کجا م گمیم ه،یباتوام سا -

 هیچرا  ده،یچرا خودشو نشون نم گه،یاگه راست م -
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 یجعفر

 داره. ییاه هنقش هیهست  یهرک ده؟یاز بابا نم عکس

 .ستین یدرست آدم

 به خواهر رهیهمانطور که نگاهش خ دخترک

 نشست: یصندل یبود، رو کوچکترش

 ه؟یک -

 سارا خواستی. نمدیکلمه را بگو نیتوانست هم تنها

 آن آدم بفهمد. تیاز هو یزیچ

 و با عقب دادنِ دیهم کش یرا رو شیلبها سارا

 بلندش گفت: یِموها

 ترانه جون.دوستپسرِ  -

 نگاهش کرد. جیگ هیتمسخر گفت و سا با

 !شناخت؟یرا م محمدصادق

 زمزمه کرد: یگرفتها ییباصدا
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 یجعفر

 ؟یدونیتو از کجا م -

 دهین مصدا که نشو نیمرد با ا هیبهنظرت من خرم؟  -

 ما خبر یزندگ زِیاز ر دیچرا با ست،یجوون ن نمیهمچ

 رهیبابا هم نم م،ینگفت یباشه؟ منوتو که به کس داشته

 هیمردم جار بزنه. پس فقط  نیزنش رو ب یشاهکارها

 قشنگش رو به یکه بره پز زندگ مونهیم نفر

 بده، اونم ترانهست. دوستپسراش

 سارا از نکهیداد و هم رونینفسش را پوفمانند ب هیسا

 بود. یشکرش باق یخبر نداشت، جا یزیچ

 بلند شد و بدون آنکه تلفن اشیصندل یاز رو دوباره

 را بردارد، بهسمت اتاقش رفت. در همان حال سارا

 :گفت

 عنوان به چیگفتم! به ه ینره بهت چ ادتی -
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 یجعفر

 رم،یگیخط برات م هی. فردا یکنیتوجه نم حرفهاش

 بشکن. نویا

 پشتسرش آمد و در درگاه اتاق، سد راهش شد: سارا

 گفته؟ یبه تو چ -

 گفته؟ یچ یک -

 یآدم مزاحم توام شده؟ بهت چ نیا یگیمگه نم -

 گفته؟

 .دیچه بگو دانستیگرداند و نم یچشم دخترک

 بود که نیداشت، ا نانیکه به آن اطم یزیچ تنها

 از اتفاقاتِ گذشته، مطلع چکدامیسارا از ه خواستینم

 .شود

 :دیکش شیداخل موها یدست

 که به تو گفته رو به منم گفته. یینایهم -
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 یجعفر

 دیاصال شا گه،یدروغ م یدونیکجا مخب... خب از  -

 بابا خبر داشته باشه. یجا از

 .شدیخواهر زباننفهمش قانع نم ییگو

 دست کنارش زد و وارد اتاقش شد. با

 هم پشت سرش آمد: سارا

 گه؟یدروغ م یدونیاز کجا م گمیم ه،یباتوام سا -

 هیچرا  ده،یچرا خودشو نشون نم گه،یاگه راست م -

 داره. ییاه هنقش هیهست  یهرک ده؟یاز بابا نم عکس

 .ستین یدرست آدم

 پنجره یگرفت، و روبهرو اشیشانیدست به پ سارا

 .ستادیا

 شیروبهرو واریداد و به د هیبه تاج تختش تک زین هیسا

 کرد. نگاه
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 یجعفر

 از پنجره انداخت؛ هوا رونیب یبه فضا یمنگاهین

 شده بود. از بعدازظهر که خوابش برده بود، تا کیتار

 از ترانه نداشت. یشده بود، خبر کیکه هوا تار االن

 سابقش یکه باز هم به دنبال کارها زدیم حدس

 فکر تنش مور مور شد و تمام نیاز ا رفته؛

 بد، به سمتش هجوم آورد. یِاحساسها

 ترانه"شماره  یتلفنش را برداشت و رو ناخوداگاه

 کرد. کیکل "جون

 نطرفاز آ یکس خورد،یچقدر تلفن، بوق آزاد م هر

 .دادیجواب نم خط

 تخت یرا قطع کرد و رو یبا پوزخند گوش دخترک

 .انداخت

 :دیسرش را به سمتش برگرداند و پرس سارا
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 یجعفر

 ؟یزنیزنگ م یبه ک -

 ترانه. -

 هم پوزخند زد: او

 جواب نداد؟ -

 نه. -

 رحاله هما هدر بده، ب یوقتشو برا خوادیالبد نم -

 لذت رو ببره. تیاش، نهاه هاز معشوق دیبا

 جمع شد و تشر زد: هیسا یچهره

 رو تکرار کن. انگار یلعنت یجمله نیکم ا گه،یبسه د -

 .هیکدوم گور دونمینم خودم

 هم که انبار باروت شده و منتظر جرقه بود، چشم سارا

 :دییهم سا یکرد و دندان رو گشاد

 اکترانه خانوم پ شه؟یعوض م یزیاالن من نگم چ -
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 یجعفر

 با نهیشیالبد م ایخونه؟  گردهیمقدس برم و

 !خونهینمازشب م دوستپسرش،

 :دیچشم فشرد و غر دخترک

 سارا، حوصلهتو ندارم. رونیبرو ب -

 و به دیکوب یبا پا، به عروسکِ کوچک کنارِ عسل سارا

 بهسمت تیاتاق پرتابش کرد، سپس با عصبان آنطرف

 لب گفت: ریاتاق رفت و ز در

 یلیبه درک. انگار خ نیبه جهنم. همتون بر -

 حالم خوبه، که واسم طاقچه باال هم کنارشون

 .ذارنیم

 .دیو در اتاق را بهم کوب گفت

 گرفت و آنقدر اعصابش اشیشانیدستش را به پ هیسا

 ناراحت شدنِ سارا، ای یبه عصب چیبود، که ه داغان
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 یجعفر

 .کردینم فکر

 سارا، یمحمد صادق برا یفکرِ مزاحمتها یطرف از

 گموگور گر،یو از طرفِ د کردیم اشوانهید داشت

 ترانه، به حالِ یدنهایپدرش و شروع هرزپر شدنِ

 .زدیدامن م بدش

 تخت، زنگ خورد و دخترک دست از یرو تلفنش

 برداشت. یشانیپ یرو

 یاسمِ نقش بسته رو دنِیصفحهاش نگاه کرد و با د به

 بازهم، پوزخند زد. آن،

 سبز رنگ را لمس کرد: کونیرا برداشت و آ تلفن

 بله؟ -

 جان؟ هیسا یداشت یکار -

 خودش نبود که طعنه زد: دست
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 یجعفر

 آره. ستم؛یاگه مزاحم ن -

 شداریلحن ن نیاز ا چیسکوت کرد و معلوم بود ه ترانه

 .امدهین خوشش

 کرده یادهرویز ییرا صاف کرد و گو شیصدا دخترک

 :دیپرس یآرامتر ی. با صدابود

 خونه؟ یایشده؛ نم کیترانه جون؟ هوا تار ییکجا -

 شد: یجد یترانه کم یصدا

 از دخترام اجازه دیاومدنم با رید یبرا دونستمینم -

 !رمیبگ

 و پس دیچیمردانه، داخل گوشش پ یبمِ خندها یِصدا

 س،یه"ترانه که تند گفت:  زیر یآن فوراً صدا از

 "سیه

 تلخ تنها گفت: یفشرد و با لبخند چشم
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 یجعفر

 .ریشب بهخ یاوک -

 تلفن را قطع کرد. و

 .شناختیو منفور را م یلعنت یخنده یصدا آن

 محمدصادق چشم یدهایبود از تهد دهیرس وقتش

 را به ترانه ریاخ یِدهایتهد نیا یو ماجرا بپوشاند

 .دیبگو

 کرده بود که اگر دشیمرد بارها و بارها تهد آن

 ترانه را یِتمام عکسها دیبگو یرا به کس موضوع

 چکس،یه خواستیدلش نم ،یو از طرف کندیم پخش

 بداند. یزیسالها قبل، چ یِماجرا از

 را مقصر فی. آن کفتار کثدانستیرا مقصر م خودش

 .دانستیعالم و آدم را مقصر م یاصال همه دانست؛یم

 ییو همه حقارتها زدیم ایدل را به در د،یبا دیشا اما
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 یجعفر

 .دیکوبیبود را، در صورتش م دهیبه خاطر ترانه کش که

 تلفنش بلند شد و او دست برد و دوباره امکیپ یصدا

 را برداشت. آن

 ارسال شده بود. شیبرا یناشناس، عکس یشمارها از

 دیکوب شنیکیفینوت یو بدون استرس، رو یخنث نباریا

 عکس را باز کرد. و

 نیکه ا دانستیم ند،یقبل از آنکه صفحه را بب یحت

 .ستیو موضوعش چ ستیاز طرف ک عکس

 یکه با لبخند یبه عکس نگاه کرد. ترانها خوب

 و قرمز رنگ، در آغوشِ آن متنهین یو تاپ دنداننما

 یعکس سلف شانیلم داده و از هردو ف،یکث خوکِ

 بود. گرفته

 :دیعکس به دستش رس نییدر پا یامیلحظه پ همان
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 یجعفر

 عکس خوب و معقول، از من و مامانِ پاک هی نمیا "

 "دامنت

 هم امیخنده و ادامه پ کریپس از آن چند است و

 بود: نوشته

 ما همش رو کول هم یفرستادم تا فکر نکن نویا "

 متمدن یوقتا هم مثل آدمها یبعض م،یسوار

 هرچند که آخر م،یزنیو با هم حرف م مینیشیم

 ی*متخـیو و ب یعرضگیبه ب میرسیم حرفامون

 "بابات

 به یهم فشرد و تحمل نداشت کس یرا رو چشمانش

 کند. نیتوه پدرش

 در حقشان ظلم کرده بود، اما پدرِ دیکه شا یپدر به

 نبود. یبد
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 یجعفر

 کی داد،یم ادیبه او  یکس دیبا دیعاشق بود و شا او

 اشتباه است و ادامهدادنِ آن، جز شهیاشتباه، هم رِیمس

 ندارد. یارمغان ،یو نابود یستین

 که جواب دهد، بدون آنکه خواستیو نم توانستینم

 شماره را مسدود کند، تلفنش را خاموش کرد و آن آن

 گذاشت. یپاتخت یرو را

 رِیبه ز هیکه خاموش شد، سا ییرایپذ یالمپها

 خواب زود بود، او یو با آنکه هنوز برا دیخز ملحفهاش

 .خواستیدلش خواب م اما،

 بدون توجه یکه روشن بود و حت یتوجه به المپ بدون

 هم فشرد. یش را روظهرش، چشمان یِخوابِ طوالن به

 .سوختیسارا م یبرا دلش

 یاو هم به اندازه کرد؛یرا م شیمدارا یکم کاش
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 یجعفر

 بود. ختهیبهم ر ،یکاف

 داد و آنقدر چشمانش را بسته نگه رونیرا ب نفسش

 یبه خواب ال،یکدام فکروخ انیدر م دیکه نفهم داشت،

 فرو رفت. قیعم

********** 

 بل گرفته روان،ینشسته و ساوان و س زیدور م یهمگ

 .بودند

 کرده دایپ شیهاییگزافهگو یبرا یقیرف ییکه گو یاِب

 .کردیم طنتیش شانیو پابهپا دیخندیمدام م بود،

 اما نسبت به کرد،یم یهمراه یبا آنکه گهگاه زین آکو

 بود. نتریآرامتر و مت آندو،

 مشتش را باال برد تا به صورت سوران، که کنار سارا

 یبکوبد، که اِب گذاشتینشسته و سربهسرش م یاِب
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 یجعفر

 شد: مانعش

 دختر. نمیبب نیبش -

 با چشم غره نگاهش کرد. و

 خندهاش گرفت و دست یاِب یِهایبازیرتیاز غ هیسا

 :دیرا کش سارا

 ولش کن. نیبش -

 که یبود، با حالت دهیدخترک را شن یکه صدا ساوان

 چشمانش را زد،یحرف م نیریش یبا دختربچها ییگو

 گفت: هیداد رو به سا نیچ

 ؟یخوایم یزیچ زم؟یعز شدهیچ -

 دوپسر نیا نکهیدخترک جمع شد و از ا یچهره

 حرصش کردند،یا با او رفتار مه همانند بچ طان،یش

 .گرفت
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 یجعفر

 مانده بود لپش را بکشند. فقط

 کرد و عبوس گفت: یاخم

 بخوام، گارسون هست. یزینه، چ -

 :دیو دستانش را بهم کوب دیباصدا خند یاِب

 قهی. حقشه تا دو دقیکرد عشیخوب ضا ه،یسا ولیا -

 ور ور جادوشو ببنده. اون

 مهربان و نباریکرد و ا یدهانکج یرو به اِب مرد

 نگاه کرد: هیبه سا میمستق

 و ستیب ییخدا یول ،یهست یدوست داشتن یلیخ -

 .یستین جدهمیسالته؟ بهخدا که ه دو

 آکو بود که جواب داد: نباریگرداند و ا یچشم هیسا

 ساوان. گهیبسه د -

 گفت. یجد یاخم و لحن با
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 یجعفر

 دخترک مورد توجه همه باشد، خوشش نکهیا از

 .آمدینم

 داده بودند. ریو سوران اما، امروز به دخترک گ ساوان

 یِ و با آن لبخندها کردندینگاهش م هرلحظه

 .ختندیریاعصابِ آکو را بهم م شلشان،

 ش،یبرادرها دانستیداد و م رونینفسش را ب مرد

 از ریکه غ آمد،یخوشش نم چیندارند، اما ه یبد قصد

 دخترک را دوست داشته باشد. یکس خودش،

 یِموها نیا اش،یزگیزهمیر نیاو بود. ا یفقط برا هیسا

 نیمختصِ آکو بود و فقط ا اش،یو چشمانِ عسل فِر

 حق داشت دوستش داشته باشد، به جز بهجزِ مرد

 شود. قیو تنش، دق صورت

 بود. جیگ د،یشد تیاحساسِ مالک نیاز ا زین خود
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 یجعفر

 دختر اما، نیا یبود، برا یرتیکه از اول هم غ هرچند

 هزاران برابر شده بود. رتشیغ ییگو

 به آکو نگاه کرد، مرد طانیش یشخندیکه بان ساوان

 به طانیپسرک ش نیا دانستیفشرد و م چشم

 برده. یپ عالقهاش،

 چیدوقلوها، ه نیو ا شدیاز فردا سوژهشان م البد

 .دادندیدستانداختنش، از دست نم یرا برا یفرصت

 به برادرش نگاه کرد، تا حسابِ کار یو جد میمستق

 از طرز نگاه مرد ییو ساوان که گو دیایب دستش

 برگرداند و گریگرفته بود سرش را به طرفِ د خندهاش

 .دیخند زیر زیر

 را داخل دهان برد و همزمان چشم وهاشیآبم ین سارا

 ساوان رفت. یبه خنده یغرها
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 یجعفر

 بشیبلند شد و او دست در ج یتلفن اِب امکیپ یِصدا

 آورد. رونیو آن را ب برد

 چشم به یکه کنارش نشسته بود، از گوشه سارا

 اسم دنیتلفنش چشم دوخت و با د یصفحه

" "samaneخشکش زد. یلحظها 

 در ارتباط بود؟! یباکس یاِب

 یدرآمده و با نگاه شیقلبش از جا کردیم احساس

 چشم به مرد دوخت. ،یشاک

 تلفنش را یکه متوجه نگاه سارا شد، فورا صفحه یاِب

 نوشت و سپس صفحه را یزیکرد و تندتند چ کج

 قرار داد. زیم یکرد و آن را رو خاموش

 کرد؟یم انتیخ یو اِب دیهم سائ یدندان رو سارا

 !کرد؟یم انتیسارا خ به



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 نبود. شیجا نجایو ا دیبگو یزیچ توانستینم

 مشغول، به یرا عقب راند و فکر وهاشیآبم بدخُلق

 داد. هیتک اشیصندل

 را نگرفت. اشیسارا شد و پ یمتوجه ناراحت یاِب

 نیبحث کنند و باز کردنِ ا گرانید یجلو خواستینم

 بزرگ؛ هرچند که یبود با جنجال یمساو موضوع،

 نداشتند. یچندان شاد یرابطه ز،ین اکنون

 طنتیو سوران ش دیرا جلو کش وهاشیآبم زین هیسا

 :کرد

 یاگه قبلنا ا،ه هیعزب بودنم بد درد ییخدا گمیم -

 شده بود، مام یِاسم یِپُر از دافا نجایبود، االن ا آکو

 .میومدیدرم ینگلیس نیاز ا میداشتیبرم شویکی

 آکو؟ یِدرهم شد و قبالها هیسا اخمانِ
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 یجعفر

 کرد؟یآکو قبال چه م مگر

 هم با یاخم و کنجکاو، به سوران زل زد که اِب با

 به ظاهر ناراحت ادامه داد: یچهرها

 از تو چه ستیه پنهون نکهمدردتم داداش. از خدا  -

 .....یاز اون هلوها یکیکه بد دلم هوس  پنهون

 یشد، صدا دهیبا دست سارا که داخل شکمش کوب و

 یتصنع یبا آخ و اوخ یجمع باال رفت و اِب یخنده

 را گرفت: شمکش

 بتن آرمهست... حاال بعدا به ست،یدست که ن ییخدا -

 که پسره چرا منو نگرفت، پسره چرا فتهیناله م چس

 ....نیکه ا ییمشتا نیولم کرد، با ا رفت،چرا

 توانستیدلش تلنبار شده و نم یکه رو یبا حرص سارا

 یاِب یشانه یرو یگریکند، مشت د اشیخال فعال
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 یجعفر

 وانیرا به هوا برد. ساوان با خنده، ل یو آخ اِب دیکوب

 دستش را به سمت سارا گرفت و گفت: یجلو یخال

 بزن تو نیبا ا ریبگ شه،ینم شیچیه ینطوریا -

 مخش از هم بپاچه. مالجش

 را از دست ساوان گرفت و گفت: وانیبا خنده ل آکو

 نی. اکنهیم لشیکال از مخ تعط زنهینکن بابا، االن م -

 نکهیبه حالِ ا یوا زنه،یم جیخودش کم گ کهیمرت

 بخوره تو مالجش. وانمیل

 و بدجور خندهاش گرفته بود. دیلب گز هیسا

 هرسه مرد، جابهجا نِیاما، تنها با اخم نگاهش را ب سارا

 نگاه کرد. شانیهایبه مسخرهباز یو شاک کردیم

 سارا شده بود، نچ یبودنِ ناراحت یکه متوجه واقع یاِب

 و بهزور دست کوچک دیکنان، لپش را کش نچ
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 یجعفر

 دستس گرفت. انیرا، م دخترک

 و نق زد: دیبا اخم خود را عقب کش سارا

 منو ه،یاسم یِاون دافا شیدلت پ یولم کن، وقت -

 کار؟یچ یخوایم

 دخترک، نگاه زانِیآو یِشور، به لبهاو با  دیخند مرد

 .کرد

 کوچک را به کام یتنها بودند، تا آن لبها کاش

 را شیهایبدقلق نیا یِتالف ،یو حساب دیکشیم

 .آوردیدرم

 گفت: کند،ینق نقو را رام م یکودک ییکه گو یلحن با

 ی. آخه داف اسمکردمیم یمن داشتم شوخ زم،یعز -

 و بنز و یهرشب پارت یداف اسم ده؟یمن پا م به

 من کدومشو دارم؟ خواد،یم امویب
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 یجعفر

 داد: ریبدتر گ سارا

 ؟یداف اسم هیبا  یرفتیم یاگه بنز داشت یعنیآها  -

 :دیو دستانش را بهم کوب دیباصدا خند ساوان

 یشقع... آخ آخ دارم چه یکنه اِب تیلیحقته مختو ت -

 . حقته ناموسا.کنمیم

 هیخندهکنان سرش را تکان داد و مهربان به سا آکو

 کرد. نگاه

 کرد؟ینق نق م ،یاو هم از حسود یعنی

 یمتوجه شده بود که دخترک، حساب هرچند

 .آمدیو مرد چقدر خوشش م ستیرتیغ

 .آمدیدختر خوشش م نیا زیاز همهچ اصال

 لبخند زد. زینگاهش کرد و ر هیسا

 .آمدیهرلحظه، توجه مرد را داشت، خوشش م نکهیا از
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 یجعفر

 کرد: شتریخشم سارا را ب یاز آنطرف شعله سوران

 هنکینه ا شد؛یبنز داشت، از کنارتم رد نم نیبهخدا ا -

 .شرفهیب نیها، ا یبد باش تو

 داد که یفحش رلبیز یشد و اِب یبدتر حرص سارا

 را دنداننما کرد. طانیپسرک ش لبخند

 دخالت کرد: آکو

 اریشبیه آتک نیکرد دایسوژه پ هیدوقلوها، باز شما  -

 ن؟یبش معرکه

 کرد: طنتیش ساوان

 داف بلند کنه، خوادیم یاِب م؟یدار کاریبابا، ما چ یا -

 م؟یتشرش رو بخور دیبا ما

 که یخندهاش گرفته بود و از زورِ خندها یحساب هیسا

 قرمز شده بود. شیداشته بود، لپها نگه
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 یجعفر

 پسرها، آنقدر بامزه بود، که ناخودآگاه طنتیو ش چهره

 .گرفتیم خندهاش

 و با چشم دیکش رونیب یدستش را از دست اِب سارا

 نگاه گرفت. غره،

 گفت ی"شرفیدارم برات ب"رو به سوران  ،یرلبیز یاِب

 داد. هیتک اشیبه صندل ،یخنث یبا چهرها و

 بود. نیاو و سارا، هم نیب

 که باهم تجربه کرده بودند، سارا یاز رابطها بعد

 و نساز شده بود. بدخُلق

 شده و زانشیبعد از آن رابطه، دخترک آو کردیم فکر

 یالهایاما او، تمامِ فکروخ کند،ینم شیرها چرقمهیه

 را برهم زده بود. مرد

 یحرفش مانده و قصد یکه هنوز هم، بر رو هرچند
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 یجعفر

 ازدواج نداشت. یبرا

 باز هم شان،یگذشت و جو دورهم یساعت چند

 شد. یخودمان

 یِ به پا یبازهم پا ز،ین یبرد و اِب ادیقهرش را از  سارا

 درآورد. یوانهبازیو د دیگفت و خند دوقلوها،

 اهیکه بودند، پر از دار و درخت و گل و گ یباغ داخل

 .بود

 توانِ چکدام،یآنقدر قشنگ و ناب بود، که ه شیفضا

 نداشتند. دلکندن

 شد، همه دست از صحبت دهیچ زیم یکه رو شام

 شدند. شانیو مشغولِ خوردن غذا برداشته

 آکو یچشمش را به دنبال دوغ گرداند و روبهرو هیسا

 کرد. شیدایپ
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 یجعفر

 پارچ را برداشت و د،یدخترک را د یرهیکه نگاهِ خ مرد

 :گفت

 جلو. اریب وانتویل -

 یرا جلو برد که همان لحظه، صدا وانشیل دخترک

 و سر همهشان به آن سمت دیچیدخترانه پ یسالم

 .برگشت

 و مسلم بودند که هرسه، کنار هم وشیدار سمانه،

 بودند. ستادهیا

 یبه احترامشان، بلند شدند و با هم احوالپرس یهمگ

 .کردند

 زیبه م یگارسون سه صندل ،یدرخواست اِب به

 کنارشان زین شانیاضافه کرد و مهمانها بزرگشان

 گرفتند. یجا
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 یجعفر

 گرفته و درهم بود. یاِب یچهره

 و آمدیخوشش نم چیه نجا،یحضور سمانه در ا از

 آکو را به میج نیس نجا،یکه حضور او در ا دانستیم

 دارد. دنبال

 دخترک سمج نداده بود. نیآدرس را به ا کاش

 آکو، نیداد که نگاه سنگ رونیرا پوفمانند ب نفسش

 نشست. شیرو

 با تیپرلبخند و شخص یبا همان چهره سمانه

 سفارش شام داد و رو به ساوان و اعتمادبهنفسش،

 گفت: سوران

 نینجائیا دونستمیمن نم ن،یخوش اومد یلیخ -

 حاال که د،ینیبی. شانس رو مدنتونید اومدمیم وگرنه

 !متونیدید یقسمت شد که اتفاق ن،یخبر نداد شما
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 یجعفر

 را زیپوزخند زد و دخترک چه چ"یاتفاق"به کلمه یاِب

 !کرد؟یم پنهان

 شود و هرچند که مالیغرورش پا خواستینم البد

 در مقابلِ آکو، کلِ غرور و اعتمادبهنفسش را دخترک،

 هنوز هم آن گران،یگذاشته بود، اما در مقابل د نیزم

 .دادیو شجاع را نشان م یقو دختر

 دورو نیا یحوصله چیگرداند و ه یچشم آکو

 سمانه را نداشت. یِهایباز

 و دهیرابطه، را د کیشروع  یبرا شیو التماسها اشک

 !دیایباعث شده بود که از او، خوشش ن نیهم دیشا

 در سفرِ مرنجاب هم، به زور حضورش را تحمل یحت

 هم یرا رو شیبود و از فکر به آن روز، دندانها کرده

 .دیسائ
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 یجعفر

 و خواب، مجبورش کرده بود، یخستگ یبه بهانه یاِب

 و کل غرور ندیسمانه بنش نِیپشت فرمان ماش که

 را، لگدمال کرده بود. مردانهاش

 به سمانه نگاه کرد. هیسا

 بود. یو خوشاخالف بایز دختر

 دهانش را قورت داد و در آن لحظه، احساس آب

 ندارد. یاعتمادبهنفس چیه کردیم

 تماموکمال بود. یادیدختر، ز نیا

 نیزوم شده بود و چقدر از ا هیسا یرو وش،یدار نگاه

 .آمدیخوشش م دختر

 خورد،یدر اطرافش تکان م ت،یاز جذاب یهالها ییگو

 .کردیم اشیدوستداشتن نهمه،یا که

 را احساس کرد و سرش را وشیدار یرهینگاه خ هیسا



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 برد. باال

 کمرنگ، جوابش را داد و هیلبخند زد و سا وشیدار

 .دیرا دزد نگاهش

 را احساس کرده بود، وشیدار یرهیکه نگاهِ خ آکو

 درهم شد. اخمانش

 نش،یسرِ پائ دنِیداد و با د هینگاهش را به سا تند

 باعث نشد اعصابش نیداد و ا رونیرا تکه تکه ب نفسش

 نشود. داغان

 نگاهِ  نیو ا ستین یمردِ چشمچران وشیدار دانستیم

 .کردیرا درک نم رهاشیو خ مهربان

 دیدستش فشرد و البد با ریرا در ز یصندل یدسته

 پنهان ،یدرها ،یغار ،یرا در کوهستان دخترک

 توجه را بهسمتِ خود جلب نکند. نهمه،یتا ا کرد،یم
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 یجعفر

 نداشت و یبه کارٍ کس یبود و کار یآرام و ساکت دختر

 باعث شده بود که مورد توجه اشیژگیو نیهم دیشا

 .باشد

 آکو، در یرانهیو مچگ نیمتوجه نگاهِ خشمگ سمانه،

 حرکت، نیشده بود و از ا وشیو دار هیسا نِیب

 درهم شد. اخمانش

 مشغولِ خوردن شام بودند و کام او اما، تلخِ تلخ یهمگ

 بود. شده

 آمد؟یدختر خوشش م نیاز ا آکو

 بود، سمانه اما، احساسِ  یبیمعقول و نج دختر

 داشت. یبیعج حسادتِ

 و دوست دانستیخود م یهم داشت! آکو را برا حق

 .ندیبب یکه توجه او را، معطوف کس نداشت
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 یجعفر

 کنار دستش وانیرا در بشقابش رها کرد و ل چنگالش

 .دیسر کش کنفس،یبرداشت و آبش را  را

 دهانش را تندتند قورت داد، که مسلم کنار آب

 لب زد: گوشش

 سمان؟ شدهیچ -

 دیتکان داد و با "یچیه" یسرش را به معنا دخترک

 .آوردیماجرا را درم نیا یتهوتو

 هم دیآکو از ابن دختر، خوشش آمده بود و شا دیشا

 حساس شده بود. یادیز او،

 !دانستینم

 .شدیمشخص م زیهمهچ ،یبه زود اما

 خود را جمعوجور کرد. یو کم دیکش یقیعم نفسِ

 را اشیشخصِ زندگ نیتریمیصم ییکه گو یبالحن
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 یجعفر

 قرار داده، لب زد: مخاطب

 آکو جانم؟ -

 دخترک شد. یرهیا، خه هنگا یهمه

 باشد بیپسرودختر، عج یِدوست نشان،یدر ب نکهیا نه

 نه! ها،

 نداشتند و از یدوستانها یرابطه چیسمانه و آکو، ه اما

 عاشق و معشوقها هیشب شتریلفظ سمانه، ب ،یطرف

 .قیتا دو رف بود،

 کنارش، یاخم درهم کرد و تند به دخترکِ فرفر آکو

 کرد. نگاه

 ؛ چشمانِ جستجوگرِ وا رفت اشیصندل یرو هیسا

 که رنگ از رخش یهایاما، زوم شد. زوم سا سمانه

 دوخته شد. هیکه تند به سا ییو نگاهِ آکو دیپر
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 یجعفر

 بود! نشانیب یزیچ

 نهیقلبش را در س ،یدست ییمطمئن شد و گو گرید

 .فشرد

 سرد، تنها یبالحن ،ینسبتا طوالن یپس از مکث آکو

 :گفت

 بله؟ -

 خود را دیتنش را جمع و جور کرد و نبا سمانه

 چشم! نهمهیآنهم مقابلِ ا باخت،یم

 ینهچندان متمرکز یو با صدا دیکش یقیعم نفس

 :گفت

 تو می، برهفته نیا، قراره اه هآ... من... منو بچ -

 ؟یایم م،یآشغال جمع کن عت،یطب

 آدم نهمهینگاهش کرد، ا رهیخ رهیهمانطور خ آکو
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 یجعفر

 کرد؟یبود و او تنها آکو را دعوت م نجایا

 و چنگالش را برداشت و همانطور که گوشتش را کارد

 و نگاهش به آن بود، گفت: زدیم برش

 !شهیم یچ نمیبب دیبا دونم،ینم -

 بدتر، دانستیتکان داد و خود م یسر دخترک

 را خراب کرده. زیهمهچ

 بوده و االن ادبانهیکه کارش، چقدر ب دانستیم خود

 فکر کردن نداشت. یو حوصله حال

 را نداشت. زیچچیه یحوصله

 غرورش شکسته و حق هم داشت. کردیم احساس

 خود را نکهیا اینبود که التماس کند  یدختر او

 د،یپرستیکند؛ آکو را دوست داشت، اصال م لیتحم

 .کردیحد، خود را کوچک م نیدر ا دینبا اما
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 یجعفر

 هیمرد، گر نیبارها مقابل ا دیو شا دیکش یقیعم نفس

 زانشیآو چگاه،یو از عشقش گفته بود، اما ه کرده

 بود. نشده

 که یعزتنفس، اما بعد از جواب رد ایترس بود  دیشا

 نزده یزنگ ای امیبه او پ چگاهیه گریآکو گرفته بود، د از

 احوال مرد شد،یدلتنگ م یلیو هروقت هم که خ بود

 .گرفتیم یرا، از اِب معرفتشیب

 .خوردینطرف آکو، خون خونش را مفشرد و از آ چشم

 حالتِ  نیدستش، به سختتر انِیو چنگالِ م قاشق

 را از هیو دوست نداشت سا شدندیفشرده م ممکن،

 بدهد. دست

 شیپ اشیفنچ عسل یبرا یسوءتفاهم خواستینم

 .سوختیسمانه م یدلش برا گر،یو از طرفِ د دیایب
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 یجعفر

 یکند و با جواب عهشیجمع، ضا انِیم خواستینم

 را هم آورده بود. هیسروته قض ،یسرسر

 بود. نیهم آکو

 انِیرا بشکند، آن هم م یدوست نداشت کس چگاهیه

 !جمع

 کرد؟یچه م اشیبا فنچ ِعسل اما

 خِ یکه صورتش را درهم برده و نگاهش را م یفنچ

 کرده بود. شیغذا

 زیم یاز رو یرا که خوردند، مسلم خاللدندان شامشان

 غر دادیلم م اشیصندل یو همانطور که رو برداشت

 :زد

 هارمردیپ رزنیپ نی. عییحوصلهم سر رفت خدا -

 .میخوریو تکونم نم ایصندل نیرو ا مینشست
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 یجعفر

 باال آورد و خونسرد اشیگوش یسرش را از رو یاِب

 :گفت

 هی م،یوسط جمع کن نیرو از ا زایم هینظرت چ -

 یوسط؟ مشت میبپر یو همگ میبذار میرقص آهنگ

 م؟یبکن میتونیم کاریباغ رستورانه، چ نجایا

 بود که با لبخند گفت: وشیدار

 رفتن به رستوران، قرار گذاشتن تو ن،یدقت کرد -

 انگار ح؟یواسه ما جوونا شده تفر ،یادهرویو پ کافه

 نه هیدوران بازنشستگ حاتیتفر نایرفته ا ادمونی

 ¹.یجوون

 اگر ای زد،یحرف نم ایپسر،  نیسکوت کردند و ا همه

 فکر کرده و شیساعتها به حرفها دیبا زد،یم هم

 !یکردیم لشانیتحل
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 یجعفر

 باتمسخر گفت: ساوان

 م،یکنیرو م نکارایما جوونها ا یگیم یهجوریحاال  -

 ینهیما به انتخاب خودمون، دست رد به س انگار

 میو اومد میزد یتابستون یوالهایو فست کوهایدس

 رستوران. نیتو ا میدیچپ

 با لبخند به ساوان نگاه کرد. وشیو دار دندیخند همه

 شلوغ، خوشش یِآنکه ساکت و آرام بود، اما از آدمها با

 .آمدیم

 باال انداخت و در جوابِ ساوان گفت: یشانها

 یخاب خودمونه، گفتم واسمون عادمنم نگفتم انت -

 یزی. خدا نکنه آدم به چمیعادت کرد ییهجورای شده،

 کالهش پسِ  گه،یکنه، وگرنه بعد از اونه که د عادت

 .معرکهست



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 ک،یکرد و انگشت شصتش را به عالمت ال دییتا یاِب

 گرفت. وشیدار بهسمت

 ان،یدر م یکیلم داده و  اشیصندل یرو هیسا

 .دیشنیپسرها را م یِحرفها

 خورنده، در جانش افتاده و در فکرش لول یشک بازهم

 .خوردیم

 هم گولش زده بود، آکو هم دروغ گفته بود. چرا آکو

 با او صحبت ،یایمیلفظ صم نیدختر، با چن نیا دیاب

 !کرد؟یم

 فشرد و لعنت! چشم

 در "انتیخ" یبا آکو نداشت، اما واژه یآنکه رابطها با

 شده بود. تریت سرش

 کرد. انتیهم خ آکو
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 یجعفر

 کرد. انتیهم خ آکو

____________________ 

 منم نویدل، ا یزایعز ستیجمله از من ن نای¹: 

 ♡خوندم. ییهجای

 سارا، تمرکزش را برهم زد: یصدا

 ابون؟یدور دور تو خ میبر -

 ردوبدل کردند و بهنظر گریکدی نِینگاهشان را ب همه

 .آمدینم بدشان

 را رو به شیو لبها دیکش شیدست داخل موها آکو

 کش داد: نیپائ

 تا میبر نیشبلند  ن،یموافق تونمیمن موافقم، اگه بق -

 .هایصندل نیرو ا میدینپوک

 آنکه یانداخت و برا هیبه سا ینگاه سپس
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 سمانه بکشد، یخط و نشانِ آخر را برا م،یرمستقیغ

 :دیپرس مانهیصم یبالحن

 هجان؟یسا یگیم یتو چ -

 مکث کرد، یفورا سرش را باال آورد و لحظها دخترک

 گفت: سپس

 .میبر -

 یبه رو انه،یدلجو یسرش را تکان داد و لبخند مرد

 .دیپاش دخترک

 بود. نیرا گرفت و هنوز هم دلچرک نگاهش هیسا

 حل شود. زیهمه چ "جان هیسا" کیکه با  شدینم

 را شیو دستوپا دیبه مغزش رس یفکر یلحظها

 کرد. سست

 کیدرآوردن لجِ سمانه، به او نزد ی... نکند آکو برانکند
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 باشد؟ شده

 اشیعصب ستمیفکر، آنقدر مخرب بود، که کل س نیا

 .ختیبهم ر را

 بود، با اشیصندل یکه درحال برخاستن از رو سارا

 یدسته یبهسمتش آمد و دست رو هیحالتِ سا دنِید

 گذاشت و سرش را بهسمتِ صورت اشیصندل

 آورد: نییپا خواهرش

 ؟یخوب ه؟یسا شدهیچ -

 .شدیبلند م دیسرش را تکان داد و با جیگ دخترک

 ،یکس خواستیو نم شدیبلند م ه،یهمراه بق دیبا

 حالش شود. متوجه

 زِ یبه ر زیو ر ستادهیکه، مقابلش ا یبیآن رق مخصوصا

 داشت. رنظریرا ز کارهاش
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 یجعفر

 .کردیرا مشخص م زیهمهچ فیتکل دیو با ستادیا سرپا

 و ستیآکو و سمانه چ نِ یب یرابطه دیفهمیم دیبا

 آن، به سارا باج دنِیفهم یبرا شدیمجبور م دیشا

 .بدهد

 آکو بود ان،یبهسمت صندوق رفتند و در آن م مردها

 درآورد و قبل از آنکه بشیرا از ج چیتند، سوئ که

 گرفت: هیبرود آن را بهسمتِ سا هیبق همراه

 .میایم ن،یتو ماش نیبر -

 یِاه هسمانه و گون نیتا نگاهِ سنگ ستادینا یمرد، حت و

 .ندیدخترک را بب سرخ

 دستانش گرفت و همراه انِیگرم را، م چِیسوئ ه،یسا

 رستوران رفت. یآرام آرام بهسمتِ خروج ه،یبق

 آکو نیکه از رستوران خارج شدند، سارا به ماش یوقت
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 آورد. رونیب ش،یمانتو بیداد و تلفنش را از ج هیتک

 خواست سوار شود، نکهیرا زد و هم ریدزدگ هیسا

 سمانه، متوقفش کرد: یصدا

 جون؟ هیسا -

 سر برگرداند و کنجکاو نگاهش کرد، که دخترک

 گرم لبخند زد: سمانه،

 رم؟یوقتتو بگ کمی تونمیم -

 شده؟ یزیچ کنم،یخواهش م -

 به ی"خوشحال شدم، خداحافظ"حرفشان،  انِیم سارا

 شد و دو دختر را تنها نیگفت و سوارِ ماش سمانه

 .گذاشت

 دخترک یبازو یآمد و دستش را رو کترینزد سمانه

 خود را جمع کرد. یناخودآگاه کم هیکه سا گذاشت،
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 یجعفر

 نبود و دایپ یزیرنگ سمانه، چ یچشمانِ قهوها از

 جنگطلب باشد، ایآنکه خصمانه  یِهم، بهجا نگاهش

 و سرد بود. گرفته

 گفت: هیو رو به سا دیکش شیلبها یرو زبان

 اگه اشکال نداره، شمارت رو بهم بده. اگه گمیم -

 هم یبرا یخوب یدوستا میتونیم ،یدوستداشتهباش

 .میباش

 پشت بندش، لبخند زد. و

 دختر، نسبت به آکو نیا یکه به عالقه یاز وقت هیسا

 دربارهاش نداشت. از یکرده بود، احساس خوب شک

 محترمانهاش را رد شنهادیپ دیکشیخجالت م ،یطرف

 .کند

 لبخند زد و گفت: ،یو آرام و تصنع دیرا دزد نگاهش



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا
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 ن؟یکنیم ادداشتیباشه،  -

 را کش داد و تلفنش را شیجاندارتر، لبها سمانه،

 کرد. رهیگفت و او ذخ هی. سادرآورد

 را باال آورد: شینگاهِ قهوها دخترک

 !یهست یدوستداشتن یلیجون، خ هیممنون سا -

 راهش ه،یسا یو بدونِ توجه به چشمان وقشده گفت

 رفت. اشیآئود نیگرفت و بهسمت ماش را

 را باال انداخت و ممکن بود اشتباه کرده شیابرو هیسا

 به آکو نداشته باشد؟ یو آن دختر، احساس باشد

 خود بیرا بهعنوانِ رق هیهم او، اصال سا دیشا ای

 !دیدینم

 نسبت به آکو، ه،یسا یهم داشت! او که از عالقه حق

 نداشت. خبر
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 سارا، یدخترک بود، که صدا نیبه ماش رهیخ نگاهش

 نگاهش را قطع کرد: اتصال

 .گهیباال د ایب ه؟یخوابت برد سا -

 یداد و کنارِ خواهرش، بر رو رونینفسش را ب دخترک

 عقب، نشست. یصندل

 بود و از همه بایشد. سمانه خوب بود، ز ریدرگ فکرش

 پولدار بود و با اعتماد به نفس. مهمتر؛

 چه؟ کردیتوجه آکو را جلب م اگر

 چه؟ کرد،یخودش م یآن مرد را برا اگر

 خودش بود. یاما، آکو برا دیلرز دلش

 به سرنوشت. یحت داد؛ینم چکسیرا به ه او

 بود. دهید یگرید یاما، خوابها سرنوشت

 :دیپرس یسرش را جلو آورد و با کنجکاو سارا
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 گفت؟یم یچ -

 نگاهش کرد: هیسا

 شمارمو خواست. -

 ؟یبهش داد -

 آره. -

 سرش را تکان داد و دوباره نگاهش را به تلفنش سارا

 .دوخت

 نگاهش کرد که متوجه درهمتر شدنِ یکم هیسا

 خواهرش شد. صورتِ

 گفت: نگران

 سارا؟ شدهیچ -

 تند به تلفنش نگاه کرد. و

 لرزان زد و فورا صفحه را قفل کرد. یاما، لبخند سارا
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 چشم فشرد و البد بازهم محمدصادق بود. دخترک

 :دیپرس شیپر از تشو ییصدا با

 همون مزاحمهست سارا؟ -

 تند سرش را به چپ و راست تکان داد: دخترک

 ه؟یمزاحم چ ؟یگیم یچ -

 ت؟یتو گوش یدید یچ ،یهول شد د،یرنگت پر هوی -

 کتمان کرد: سارا

 و یبه خوش یشد وونهید دته؟یجد ینسخه -

 ؟یدیتو صورت منو از کجا د یکیتار نیتو ا منت؟یم

 .دیرنگت پر دمیخودم د چون،ینپحرفو  -

 یداد و خسته، سرش را به پشت رونینفسش را ب سارا

 گفت: یداد و عاص هیتک یصندل

 از ه،یچمزاحم  ه،یچ چوندنیولمون کن سر جدت، پ -
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 گذشته، مخت ارور داده! دوازده

 یعیحالٍ خواهرش، طب نیکه ا دانستیم دخترک

 آنقدرها هم هیو سا کردیرا پنهان م یزیچ کی. ستین

 نبود، که نفهمد. خام

 دانستیچشم از خواهرش گرفت و م یدلواپس با

 بکشد. رونیاز زبانش ب یحرف تواندینم

 و نیماش یرونیب یکوچک، به فضا یپنجره از

 .دیروشنِ باغ، نگاه کرد و ناخنش را جو یِالمپها

 بعد، مردها از رستوران خارج شدند و یقهیدق چند

 دست دادند. باهم

 و وشیخودشان شدند و دار نیسوار ماش دوقلوها،

 از همانجا دستشان را بلند کرده و با حالتِ  مسلم،

 کردند. یو سارا خداحافظ هیاز سا ،یلبخوان
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 یجعفر

 ایسمانه نگاه کند،  نیاما، بدون آنکه به ماش آکو

 آمد و نشیکند، بهسمتِ ماش یاز او خداحافظ بخواهد

 را، پهن کرد. هیلبخندِ سا نیهم

 یخوشحال شد و چه کس ،یمحلیب نیاز ا دانهیپل

 ستند؟یکه عاشقها حسود ن گفته

 .ناندیزم یموجوداتِ رو نیحسودتر عاشقها،

 یکشِ آمده یشدند و لبها نیمرد وارد ماش هردو

 .شدیجمع نم چجوره،یه ه،یسا

 به پشت سرش نگاه کرد و با نه،یاز آ یلحظها آکو

 را باال انداخت. شیابرو ه،یلبخند سا دنِید

 را تحمل کند و حال شیهایمحلیب دیبا کردیم فکر

 زد؟یلبخند م او

 کش آمد و همانطور نگاهش را شیلبها ناخودآگاه،



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 زد و یداد بلند یاِب کدفعه،ینگه داشت که  رهیخ

 .دیهمهشان باال پر یشانه

 نگاه کرد و دخترها، قشیو با اخم، به رف جیگ آکو

 با ،یجلو آوردند، که اِب یدو صندل نِ یرا از ب سرشان

 و گفت: دیپر از خنده، دستانش را بهم کوب یصورت

 عشق یندم، نه؟ عشق کردم، آآخ آخ، بد حسو پرو -

 .کردم

 بود موضوع از چه قرار است، دهیکه تازه فهم آکو

 را نشانه گرفت و قشیبا کفِ دستش، گردن رف محکم

 :دیپرس جیزد. سارا گ یپسگردن محکم

 شد؟یچ -

 گردنش گذاشت یدردناک،دستش رو ی"یآ"با  یاِب

 جواب داد: هیبا کنا و



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 تو بخواب. ،یچیه -

 رو به آکو گفت: سپس

 . گردنمیهپروت یکهیشه مرت کهیدستت هزار ت یاله -

 خدا دستتو بشکونه. شکست

 و دوباره درست دیباهمان لبخند، سرش را دزد هیسا

 را روشن کرد و نینشست و آکو ماش اشیصندل یرو

 راه افتاد. به

 دوقلوها، پشتسرشان آمد و سمانه اما، نیماش

 همانجا مانده بود. حرکت،یب

 گردنش گذاشته و مدام یهمچنان دستش را رو یاِب

 .زدیم غر

 گفت: یکرد و با دهان کج یکالفه نچ آکو

 یارده ساله د ی.ناسالمتختتویریب یِببند اون صدا -
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 یجعفر

 ؟یرو ندار یکف گرگ هیتحمل  ،یکنیم ورزش

 ابرو باال طنت،یصاف نشست و با ش د،یرا شن نیتا ا یاِب

 :انداخت

 یتو دختر باز یدرخشان یسابقه یتوام ناسالمت -

 ه؟یچ ایباز دیبد دیند نیا ،یدار

 چشم درشت کرد و هشدار داد: مرد

 .گهیبسه د ،یاِب -

 یلبخند ش،یکه لبها یاز آن پشت، در حال هیسا و

 یدر دلش، قربانصدقه دند،یکشیم دکیرا  پررنگ

 و با آنکه خجالت رفتیم شیمرد جلو رو حاالتِ

 را دوست داشت. یاِب یِاما حرفها د،یکشیم

 متوجه توجه آکو زین گرانید یحت دیدیم نکهیا از

 بود. یبه او شدهاند، خوشحال و راض نسبت
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 داد. هیتک یصندل یبست و سرش را به پشت چشم

 عشق، در دلش ایدن کیلبش، و  یپررنگ رو یلبخند

 بود. نشسته

 خوشحال! یلیبود؛ خ خوشحال

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

 کلِ باغ بزرگ را برداشته بود. ادشان،یداد و فر یصدا

 نگاه شیپنجره، به باغ بزرگِ روبهرو یروبهرو ،یمهد

 .کردیم

 همان صورت سرد، و نگاهِ سردتر... با

 یو صدا زدیدر سرش زنگ م ار،یمه یِادهایفر یصدا

 بود. اشیزندگ یسمفون ن،یحال بهمزنتر پدرشان،

 .آمدیاز آن مرد بدش م چقدر

 .دیکشیم دکیکه فقط، اسمِ پدر را  یآن مرد از
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 یجعفر

 داشت قدرتش را داشت تا او را از صفحه دوست

 گفته که همه پدر و یپاک کند و چه کس روزگار

 خوب و مهربان هستند؟ مادرها

 کنند؟یگفته که آنها ظلم نم یکس چه

 زنند؟یاز دشمنان ضربه نم قتریبدتر و عم که

 یزندگ یِبزند، برود پ رونیداشت از خانه ب دوست

 یبه باق ر،یتحق ایکه بدونِ منت،  یی! جاخودش

 ادامه دهد... اشیزندگ

 نیو ا لچریو نیکه ا شد،یکه نم کردیچه م اما

 جان از تنش ربوده بود. ،یرینگیزم

 یو چهره دیچیبازهم در گوشش پ ار،یمه یصدا

 را سردتر کرد: سردش

 من دخالت یتو کارا یحق ندار شرف،یب یتو، تو -
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 دکیتو رو  یلیفام نکهیاز ا یبرقنورد! من حت یکن

 .ادیاز خودم بدم م کشمیم

 بودند. یبیعج یکش آمد و خانواده شیلبها یگوشه

 بود که یقانونِ خندهدار ،یو. کوچکتر یبزرگتر

 .کردندینم تیرعا چکدامیه

 داشت بلند نگهش یپدرشان گرفته بود، اما سع یصدا

 :دارد

 رم. فقط دوتاندا یگه چیمثال من پسر دارم؟ من ه -

 شونیکیکه  میالدنگ افتادن وسط زندگ مفتخور

 کنم،یبز نگات م نیگوشه و ع هیافتاده  تیم نیع

 الوات به تمام معناست. هیکه  شونمیکی

 کلمات نیمهم نبود، آنقدر ا شیحرفها برا نیا گرید

 بود، که جز تکرار، احساس دهیچیپ شیگوشها در
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 به همراه نداشت. شیبرا یدیجد

 :دیرا شن اریپوزخند مه یاز آن فاصله هم، صدا یحت

 و. توبرو برقنورد، بر ؟یگیم یاز الوات یآخه تو دار -

 چرا؟ گهیتو د ،یکرد دیالواته سف یهرچ یرو که

 توانستیآمد و مرد م یشکستن یاز آن صدا پس

 !ستیچ یبعد یبزند که صحنه حدس

 ا و پس ازه هپل یتندِ پدرشان بر رو یِقدمها یصدا

 شدنِ در! دهیکوب آن

 ده،یو او ند یتکرار یهمان شد؛ همان صدا قایدق

 را تجسم کند. شیتصور توانستیم

 اه هپل یهم از رو اریمه یقدمها یاز آن، صدا پس

 که پشت سرش گره کرده یشد و او، با دستان دهیشن

 .ستادیکنار برادرش ا بود
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 یجعفر

 :دیهم سائ یدندان رو ارینگاهش کرد و مه یمهد

 ازش متنفرم. -

 .دیفهمیرا خوب م نیا یو مهد گفتیرا م پدرشان

 سرد و نقدریبود، هم نیزد و اخالقش هم پوزخند

 .تفاوتیبهظاهر، ب نقدریهم

 برد و به چشمان نینگاه آتشدارش را پائ اریمه

 آن نشسته بود، یکه رو یلچریو سپس به و بردارش

 .دوخت

 بود. وجدانیآن برقنوردِ ب رِیتقص نها،یا یهمه

 که ییداد و با اخم، به همان جا رونیرا کالفه ب نفسش

 نگاه کرد. کرد،ینگاه م یمهد

 عذاب... یبرا یاما منبع اه،یسرسبز و پر از گلوگ یباغ

 را یزندگ د،یکشیم دکیکه نام پدر را  یوجدانیب آن
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 یجعفر

 زهر کرده بود. شانیبرا

 ،یبه آرام لچرشیاهرم فشرد و و یدست رو یمهد

 عقب رفت. بهسمت

 .آمدینگاهش کرد و چقدر دلش به درد م اریمه

 د،یدیم تیوضع نیهربار که برادرش را در ا اصال

 .آمدیبهدرد م دلش

 نیشده بود، که به سردتر ریکه آنقدر تحق یبرادر

 شهرت داشت. ن،یزم یرو موجود

 از حرکت نگهش اریاز آنکه کامل دور شود، مه قبل

 :داشت

 .مدیهرچقدر عذابت داده، عذابش م -

 حرف خوشحال نیپوزخند زد و با آنکه از ا یمهد

 نگهداشت. تفاوتیبود، اما چهرهاش را ب شده
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 یجعفر

 یاعصاب خوردکن بود، اما نه برا یحساب ش،یاخالقها

 .اریمه

 برادر را کی نیهم ا،یکه از دارِ دن یاریمه یبرا نه

 شیرا به کل جهان و آدمها شیتارِ مو کیو  داشت

 .دادینم

 دوباره اهرم را فشرد و در همان حال که به سمتِ مرد

 بلند گفت: رفت،یسالن م گرِید

 که یزیپس اونچ خوام؛یم یازت چ یدونیخودت م -

 ندادِن اون، ایرو برآورده کن! عذاب دادن  خوامیم ازت

 نداره! یتیاهم برام

 نیا بیو عج خواهدیبرادرش چه م دانستیم اریمه

 دور... بیسخت بود و عج خواسته

 که از مقابلِ چشمانش دور شد، دوباره بهسمت لچریو
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 یجعفر

 برگشت. پنجره

 فرو برد و بشیدست در ج نبار،یتفاوت، که ا نیا با

 آورد. رونیرا ب تلفنش

 را گرفت و تلفن را کنار گوشش گذاشت. شماره

 موردنظرش که داخل گوشش نشست، نگاهِ او یصدا

 سرد شد. هم

 اما هرچه که بود، سرد بود. ؛یمهد ینه به اندازه دیشا

 گفت: یرا صاف کرد و دستور شیصدا

 ؟یکه گفتمو انجام داد یکار -

 آره، حل شد. -

 خب؟ -

 ادامه داد: پشت خط یصدا

 ،که همراه دوتاپسر و خواهرش یبعد از اون شب -
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 یجعفر

 .ومدهین رونیب گهیخونه، د برگشتن

 گرداند: یچشم اریمه

 هی ،یدیبه من گزارش م هیچ ایخالهزنک باز نیا -

 نرفتن اون، به ایرفتن  رونیبگو بهدرد بخوره. ب یزیچ

 خوره؟یدرد من م چه

 همراه دوتاپسر،ورد. گفتم جملهمو مرور کن آق برقن -

 ؟یرو گرفت نکته

 یرا باال انداخت و کمکم داشت عصبان شیابرو یتا

 .شدیم

 بود که ختهیر تیخاصیب نیپول در حلقوم ا نهمهیا

 بدهد؟! یتکرار اطالعات

 اون دوتا پسرم ورزشکارن و اسم یبگ یخوایالبد م -

 ها؟ ه،یاِب یکیآکو و اون  شونیکی
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 یجعفر

 ی"ه ه"ساکت شد و مرد با  بیپشت خط، عج یصدا

 غر زد: رلبیتلفن را قطع کرد و ز ده،یکش

 ولمواونوقت من پ کنن،یم تیمردم گانگستر ترب -

 بهم بگه دختره ادیکه ب عرضهیب هیتو حلقوم  زمیریم

 . خاک تو سرتون کنن.رونیپسره رفته ب با

 از همانجا بلند داد زد: و

 .اریبرام ب یسکیو وانیل هیصادق، بپر  -

 آمد و مرد ییتند قدمها یداخلِ آشپزخانه، صدا از

 بود، ستادهیفرو برد و همانطور که ا بشیدر ج دست

 بست. چشم

 که به راه افتاده بود، به یانیجر نیآخرِ ا دانستینم

 .شدیختم م کجا

 نیتا ته ا خواستیم شد،یبه هرکجا که ختم م اما
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 یجعفر

 را برود... یباز

 ؛ حتما برندهکه نه دیو شا شدیکه برنده م دیشا

 !شدیم

 کوچک نشسته بود و یرودخانه یروبهرو هیسا

 را در شکمش، جمع کرده بود. شیپاها

 یِ کمرنگ، بر رو یآب بود و لبخند انیبه جر نگاهش

 .شیلبها

 که یینجایآمده بود، به ا نجایپدرش، به ا نیماش با

 بود. شیهاییتنها پاتق

 سرش را یجک زد و کم یخاک نیزم یرا رو دستانش

 گرفت. باال

 آنقدر خنک بود که دوست داشت سالها آنجا هوا

 بکشد. نفس
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 یجعفر

 درختان کنارش یِکوچک، با شاخ و برگها یرودخانه

 خروش آب، آنقدر لذتبخش یشده و صدا دهیپوش

 که روحش را به پرواز درآورده بود. بود،

 غرق بود، که همان لحظه بشیآرامشُ عج انِیم در

 زنگ خورد. تلفنش

 کبار،یاجازه نداشت چندماه  ینچ کرد و حت کالفه

 را در آرامشِ روحش بگذراند؟! یساعات

 .دیکش رونیکرد و تلفن را ب بشیدر ج دست

 ا،ه همانندِ گذشت گریآکو بود و دخترک د یشماره

 نکرد. تعجب

 از هیشده و سا شتریرابطهشان، ب ر،یمدت اخ نیا در

 بود؛ هرچند که احساسِ ترسش، یراض راتییتغ نیا

 .زدیم شترین
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 یجعفر

 را کونیلبش بهوجود آمده بود، آ یکه رو یلبخند با

 کرد و تلفن را کنار گوشش گذاشت: لمس

 سالم. -

 مرد، نرم و نوازشدهنده بود: یصدا

 ه؟سالم، عسل خانوم؛ حالت چطور -

 ها"عسل خانوم" نیوسعت گرفت و چقدر ا لبخندش

 دوست داشت. را

 ؟یم خوبم، تو خوبممنون -

 آکو را از پشت تلفن احساس کرد و مرد نفسش لبخند

 داد: رونیب را

 ؟یخونها گمیمنم خوبم، خوبم. م -

 به اطرافش انداخت و مکث کرد: ینگاه هیسا

 . چطور؟ستمیآم... نه خونه ن -
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 یجعفر

 سکوت نیا کرد،یاحساس م هیسکوت کرد و سا مرد

 است. شتریب حیمنتظر توض یعنی

 یخاکها یکه کنارش بود را برداشت و کم یچوب

 را بهم زد: کنارش

 شده؟ یزیچ رونم،یب -

 اد؟یآب م یصدا -

 آره. -

 سارا هم هست؟ -

 نه. -

 خش یاحساس کرد صدا هیسکوت کرد و سا آکو

 .دیمرد را شن یلباسها خش

 تعجب گفت: یواضحتر شد و آکو باکم صدا

 کنار آب؟ یرفت ییخودت تنها -
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 یجعفر

 لبخند زد: هیسا

 با خودش خلوت کنه؟ ییآدم تنها شهینم -

 آمد: نتریپائ یمرد کم یصدا

 امنه؟ ،یکه هست ییجا -

 کرد: دیتائ هیسا

 آره کامال امنه. -

 نداره، باخودت خلوت کن. یپس مشکل -

 را انشیو جرات ب خوردیدر سرِ دخترک وول م یفکر

 .نداشت

 ادامهآکو بود که  نیسکوت کردند و ا یلحظات هردو

 :داد

 جان؟ -

 و دیبگو یزیچ خواهدیبود که دخترک م دهیفهم مرد
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 یجعفر

 .کندیم امتناع

 یو چوب داخل دستش را محکمتر رو دیلب گز هیسا

 .دیکش خاکها

 لب د،یشن یکه مرد بهسخت یطور ن،ییپا ییصدا با

 :زد

 نجا؟یا یایم -

 مرد قبراق شد و فورا جواب داد: یصدا

 .اومدم بفرست¹لوک  -

 تلفن را بهسرعت قطع کرد. و

 صورتش گرفت و با تعجب یتلفن را جلو دخترک

 .دیخند

 زمزمه کرد: رلبیز

 "!عیچه سر"
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 یجعفر

 مرد به نکهیاما از ا د،یکشیآنکه هنوز هم خجالت م با

 خوشحال شده بود. یحساب آمد،یم نجایا

 فرستاد و تلفنش را کنارش گذاشت. شیرا برا شنیلوک

 .دیآرام کشو  قیعم یبست و نفسها چشم

 نهیو تند تند، آ زدیدلش را چنگ م ن،یریش یاسترس

 یآورد و لبها رونیب فشیژرلبش را از داخل ک و

 را قرمزتر کرد. قرمزش

____________________ 

 : مکان.شنی: لوکلوک

 را بهم زد و با انگشت، رنگش را مات کرد. شیلبها

 را بست. آنقدر ساعتش را نگاه کرد و نهیزد و آ لبخند

 سرش را چرخاند و چشم به راه بود، که آنقدر

 از ،یو با خوشحال دیمرد را از دور د نیماش سرانجام،

 بلند شد. شیجا
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 یجعفر

 باال یدخترک پارک کرد و با ابرو نیکنارِ ماش آکو

 شد. ادهیپ رفته،

 یانسان رو نیرا همچون دلتنگتر رهاشیخ نگاه

 لبش، باال یدر صورت دخترک گرداند و گوشه ن،یزم

 .رفت

 بودش دهیچند روز که ند نیشده بود و در هم باتریز

 دلتنگ شده بود؟ نهمهیا

 سرخ و لبخند یاه هبا آن گون زین هیآمد و سا کترینزد

 دخترک یشد. مرد روبهرو کترینزد یگام کمرنگ،

 نیینگاهش را از باال تا پا کدوریو پس از آنکه  ستادیا

 را باال انداخت: شیابرو یتا طنتیگرداند، باش صورتش

 ؟یکرد دایخوشگلو از کجا پ یجا نیعسل خانوم ا -

 داد: یو نگاهش را فرار دیسُر هیسا دل
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 یجعفر

 .نجایا امیوقته م یلیخ -

 :ستادیصاف ا مرد

 !هیقشنگ یهوم، جا -

 پشت کمرش گره زد و بدون توجه به دخترک، دست

 به سمت رودخانه رفت. قدمزنان

 درختان نگاه کرد. یسبزرودخانه و  یآن باال، به آب از

 بود. یقشنگ و دنج یجا

 به ته یبرگرداند و دست هیرا سمت سا نگاهش

 :دیکش شیشهایر

 ،ینشونش ند یو به کس یایب ییتنها یحق داشت -

 .رهیو آرامش بگ نهیبش نجایدوست هم آدم

 .ستادیآرام آرام به، سمتش آمد و کنارش ا هیسا

 هم به رودخانه نگاه کرد و لبخند زد: او
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 یجعفر

 .نجامیمن عاشق ا -

 "از اون، عاشقِ تو، آکو شتریب"در دلش اضافه کرد: و

 دوخت و چشمانش هیسا یبایز مرخینگاه به ن مرد

 زد. برق

 در دلش جواب داد: ناخودآگاه

 "یکاش عاشق من باش "

 زد. شخندیرا باال انداخت و ن شیابرو یتا

 اشاره کرد و گفت: نیبا چشمش، به کفِ زم سپس

 حال شتریب شینجوریهم یول ؛یکه ندار راندازمیز -

 .دهیم

 کرد و هردو کنار هم، نشستند. دییتا دخترک

 دخترک نگاه کرد و گفت: مرخیبه ن مرد

 نجا؟یا یایچندوقته م -
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 یجعفر

 خسته یاز زندگ یلیهروقت که خ شه،یم یچندسال -

 دم،یبه ذهنم استراحت م کمیو  نجایا امیم شم،یم

 وطن داشته هی دیبا یوطن منه، بهنظرم هرآدم نجایا

 از یوقت د،یعالم و آدم بر یاز همه یکه وقت باشه

 یعنیو زمان خسته شد، به اونجا پناه ببره! وطن  نیزم

 حالت بهتره... ،یخوشحال ،یکه توش آرامش دار ییجا

 .یکنیو... عشق رو اونجا احساس م یخندیم راحتتر

 سرش را تکان داد: آکو

 دهیوطن داشته باشه، اما چه فا هی دیبا یآره، هرکس -

 ستم،ین ینیسرزم چیمتعلق به ه امونیلیخ که

 ...مینیزم یرو یآدمها نیوطنتریب

 :دیخند هیسا

 نیرفته ا ادمونیکه  م،یآره انقدر غرق مشکالت شد -
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 یجعفر

 بهش کمی دیداره، با ازین یاستراحت هیهم به  ذهن

 که خودشو بسازه، سرپا بشه. م،یبد فرصت

 و روان دوخت: زهینگاهش را به آب پاک آکو

 شکالتماونقدر تو م م،یوطنیمنم فکر کنم آدم ب -

 کنم. یرفته زندگ ادمیشدم، که  غرق

 :دیپرس اریاختیب هیسا

 ؟یچه مشکالت -

 و سر به هوا شتریبودم، بد هم که نه، ب یمن آدم بد -

 خودم غرق شده بودم. اونقدر هایس یای. تو دنخودخواه

 انمیسرِ اطراف ییکه حواسم نبود دارم چه بال غرق

 شبه بزرگم کرد. هیاتفاق که  هیاتفاق افتاد،  هی. ارمیم

 بود. نیهم دنِیدنبال فهم هیسا

 عاقلش را، بزرگ کرده بود. یکه آکو یاتفاق نیهم
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 یجعفر

 ؟یچه اتفاق -

 سر برگرداند و دوباره به دخترک چشم دوخت. مرد

 سرخش... یرژخورده یچشمان معصوم و لبها به

 ییکه گو یکیفر و بلند، به آن خطِ بار یِآن موها به

 کرده بود. میتقس میرا با ظرافت، به دون اشینییپا لب

 تنها گفت: آکو

 .یچیه -

 زدیم رونیب نهاشیبا آنکه قلبش داشت از س دخترک

 .دینپرس یزیچ گریاما خود را کنترل کرد و د ؛

 بزرگ شدن، به یِماجرا نیبود که ا نیترسش ا تمام

 مربوط شود. یمیقد یعشق

 هم فشار داد و نگاهش یرا رو شیفکر، لبها نیا از

 گرفت. را
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 یجعفر

 داد و بلندتر از قبل گفت: رونینفسش را ب زین آکو

 .میشد یفلسف یلیخ گهید ال،یخیب -

 نچ نچ کنان اضافه کرد: سپس

 یفقط آبتن نجایا دهیحال م ،یول هییعجب هوا -

 .یکن

 لبخند زد و آکو انگشت بلند کرد و لپش را هیسا

 .دیکش

 حرکتش نیقبل هم، ا یخندهاش گرفت و دفعه هیسا

 مرد، عادت داشت. ییبود و گو دهید را

 مهربان زد یدخترک، لبخند یلبخند نمک دنیباد مرد

 هم فشار یرا رو شیو دندانها دیکش شتریلپش را ب و

 :داد

 کوچولو. ینیریتو چقدر ش -
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 یجعفر

 بچگانه، خود را عقب یبرق زد و با حالت هیسا چشمان

 .دیکش

 بود. فوریک یو او هم حساب کردیداشت لوسش م آکو

 یمرد بچگ نیا یبرا یاشکال داشت اگر کم چه

 کرد؟یم

 مجبورش کرده بودند که بزرگ باشد و یکودک از

 ... حال که فرصت داشت، دوست داشت تمامِ آنحال

 .زدیبر رونیرا ب اه هعقد

 مرد، حالش را خوب نیداشت با آکو بماند و ا دوست

 دوست داشته شتریخود را ب شدیباعث م کرد،یم

 نیسالم بزرگتر یرابطه کیو مگرنه که  باشد

 بود؟! نیهم تش،یمز

 آن انگشتان کوچولو را نباریدستش را دراز کرد و ا آکو
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 یجعفر

 دستش، گرفت. انیم

 و نازک بودند، که مرد، فیآنقدر ظر ه،یسا دستان

 فشارشان دهد. آمدیم فشیح یحت

 دوخت و شیبایبلند و ز یرا به ناخنها نگاهش

 .دیآنها کش یشصتش را رو انگشت

 بزرگ، آن یدخترک گرم شد و آن دستها تن

 گرم، آنقدر احساس داشتند که تنش را یدستها

 کرد. منقبض

 .کردیخودش نبود که داشت عادت م دست

 یعاد شیداشت کمکم برا ،ییکه گو ییلمسها نیا به

 .دیترسیم "شدن یعاد" نیاز ا دیبا دیو شا شدیم

 لبِ باال رفته، یبالبخند سر بلند کرد و با گوشه مرد

 زد: پچ
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 یجعفر

 چه کوچولوئه. -

 اما تک تک د،یبد دیهم ند دیبود و شا جنبهیب دیشا

 بود و زیشگفتانگ شیمرد، برا یو حرفها حرکات

 .لرزاندیقلبش را م هرلحظه

 رونیلرزانش کش آمد و خواست دستش را ب یلبها

 که آکو نگهش داشت. بکشد،

 کوچک را ینگاهش کرد و هنوز آن دستها میمستق

 دست داشت. در

 دختر رفته بود. نیا یمرد، برا دل

 نیکه ا دانستیخوب م دانست،یهم خوب م خود

 کار از کار گذشته. گریرا ربوده و د نشیدل و د دختر،

 را آرام هیداد و دست سا رونیرا آرام آرام ب نفسش

 دخترک جلوتر آمد. یمتنهیکه ن دیکش
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 یجعفر

 سرگردان، به مرد یو نگاه دیبا چشمان پُرترد هیسا

 و یبه چشمان قهوها شش،یکرد، به تهر نگاه

 صورتش و آکو جذاب ی... به تک تک اجزامهربانش

 نهمهیهم که از شدت عشق، او را ا دیدلربا بود، شا بود،

 .دیدیم بایز

 د،یکاویرا م هیچشمان سا یهیکه قرن یبا نگاه مرد

 یلبها یرا رو شیباز کرد و هرم گرم نفسها لب

 گذاشت: دخترک،

 . من تحمل ندارم.گهیبسه د ه،یسا -

 و با همان چشمان کینزد یدر همان فاصله هیسا

 شینفسها یلب زد، لب زد و دل مرد را با گرم خمار،

 کرد: وانهید

 و؟یتحمل چ -
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 یجعفر

 ...نویا یتحمل صبرکردن برا -

 دست پشت گردن ز،یجنونآم یو با حالت گفت

 فرود آورد. شیلبها یچنگ کرد و لب رو دخترک

 از تعجب بود. زشیر یو ناله دیلرز هیسا دل

 شیلبها انیسرخ را م یآن لبها ،یقراریبا ب آکو

 .دیو بوس گرفت

 .دیبوس قراریب

 .دیبوس جانیه با

 .دیبوس وانهوارید

 اما، در شوک مانده بود. هیسا

 مرد، تمام تصوراتش نیو ا شدیدل نم گریدل، د نیا

 و رو کرده بود. ریز را

 کرد و چقدر خوب قتریمرد کج شد و بوسه را عم سر
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 یجعفر

 و زدیپَر نم یاحد با،یسبزهزار ز نیا انِیدر م که

 .زدیدو عاشق را برهم نم نیا خلوت

 انگشتانِ لرزانش را مشت کرد و دستان مرد، دخترک

 .دیخز هیسا سوانیگ انیم به

 خوش، عقل از سرش یحهیموجدار، آن را یموها آن

 دنِیبود؛ بوس ایانتخاب دن نیسختتر دیو شا پراند

 ...؟شیموها دنِیبوئ ای ش،یلبها

 کمکم از شوک خارج شد و طعم آن دخترک

 .کردیناب را با تمام جانش، احساس م یاه هبوس

 را به گزگز و دلش را به تاپ شیکه لبها ییاه هبوس

 انداخته بود. تاپ

 شیرها یو ه زدیدلش را چنگ م یه یدست ییگو

 .ختیریم یو با هربار رها کردن، دلش هر کردیم
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 یجعفر

 و را پس زد.ا گریکرد و نه د یهمراه نه

 که نه، حتما دیمرد، اعتماد کرده بود، شا نیبه ا دیشا

 کرده بود. اعتماد

 به ،یخلوت یِجا نیدر چن ،یکدام دختر عاقل وگرنه

 !داد؟یم کشدنینزد یمرد، اجازه کی

 را متوقف کرد و با همان چشمان بسته، شیلبها آکو

 دخترک چسباند. یشانیبه پ یشانیپ

 را به اشینیخوشش بود و ب یهم در حال و هوا هنوز

 .دیمال هیسا ینیب

 بود. نیزم یموجودِ رو نینتریریدختر، ش نیا

 اصال کل جانش ن،یریچشمانش ش ن،یریش شیلبها

 بود. نیریش

 زد و بدون آنکه چشمانش را باز کند، دستش را لبخند
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 یجعفر

 صورت دخترک گذاشت. کطرفی یرو

 در پسِ دست مرد، پنهان شد و ه،یکوچک سا صورت

 کوچک، ینیآن ب یرا محکمتر رو اشینیب مرد

 :دیکش

 نیعسل خانوم، ع گمیکه بهت م ستین لیدلیب -

 .ینیریش عسل

 که در جانش یجانیو از ه ختیدخترک بازهم ر دل

 را مور مور کرده بود، لب شیشده و داخل پاها قیتزر

 .دیگز

 و نواختیحالت ممکن م نیبا تندتر قلبش

 .دادیرا نم ژنیبه اکس ازشیکفافِ ن ش،ینفسها

 یسیبزند، اما نتوانست و هنوز هم خ یحرف خواست

 .کردیاحساس م سیلبها یمرد را بر رو یلبها
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 یجعفر

 دهانش را قورت داد و چشمان آکو، آرام آرام باز آب

 .شد

 فنچ یِرنگ و خمار مرد، در نگاهِ عسل یقهوها نگاه

 یهایآن عسل ینشست و دلش برا شیکوچولو

 ضعف رفت. معصوم،

 نیحالت بمانند، در ا نیداشت سالها در ا دوست

 هیسا یختهیفر و بهمر یِموها یکه باد، ال یحالت

 چشمانٍ خمارش را صدچندان یو جلوه دیچیپیم

 سرخ و بازماندهاش صرف یالبته اگر از لبها کرد،یم

 .کردیم نظر

 که همچون ییاه هآن گون یشصتش را رو انگشت

 و هوس گاز دیشده بودند کش یقرمز و انار گلسرخ،

 سرخهوا، در بیس دنیآنها، همچون چش زدنِ
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 یجعفر

 . فرو رفت.جلدش

 فرو رفتن در یبرا شیو دندانها یبه آن سرخ نگاهش

 .زدیا، دل دل مه هگون آن

 انیآنقدر در م هیافتادهاش کش آمد و سا یلبها کنج

 متوجه لبخند یگم شده بود، که حت احساساتش

 مرد، نشد. یموز

 لحظه، چنان کیسرش را کج کرد و در  مرد

 فرو برد، که تن هیسا یاه هرا در گون شیدندانها

 به هوا رفت. غش،یج یجمع شد و صدا دخترک

 و دیآکو کوب یچشمان گرد شده، مشتش را به شانه با

 به مزاجش یگاز خوشمزه، حساب نیا ییکه گو مرد

 با درد، آخ هیآمده بود، چشمانش برق زد و سا خوش

 .گفت
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 یجعفر

 انیرا از م هیدلش سوخت و آرام لپ سا آکو

 یرها کرد که دست دخترک، فورا رو شیدندانها

 مرد را محکم هول ،یرارادیغ ینشست و با حرکت لپش

 یتنش سست شده بود، کم یو آکو که حساب داد

 کنارش، باعث یخال نیلحظه، زم کیرفت و در  عقب

 داخل آب ش،یهردو پا یبخورد و بر رو یملق شد

 .فتدیب

 که د،یپر شیگرد شد و با ترس از جا هیسا چشمان

 یخود را از درد جمع کرد و طور یچهره طان،یش آکو

 خم شد. شیزانوها یدرد دارد، رو ییگو که

 گذاشت و با نیپائ یرا از تله خاک شیتند پاها هیسا

 کنارِ مرد نشست. زد،یم شیکه در گوشها یقلب

 شوندیم سیخ شیمهم نبود، که لباسها شیبرا چیه
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 یجعفر

 سرِ آکو آمده باشد، چه؟! ییاگر بال و

 مرد را تکان داد و لرزان گفت: یشانه باهول،

 شد؟ تیزیشد... نگا... نگام کن... چ آ... آکو... چت -

 درد گرفت؟ تییجا آره؟

 باال برد و با همان یبدجنس، سرش را کم مرد،

 نگاه کرد. هیجمعشده به سا یچهره

 درد داشت؟ یعنیو  ختیدخترک فرو ر دل

 را تند تکان داد: سرش

 !کنه؟یکجات؟ کجات درد م -

 خفه گفت: ییبرد و با صدا شیدست پشتِ زانو آکو

 .شیزانوم، فکر کنم شکست -

 طانیمرد، ش ند،یرا بب شیدخترک خم شد که زانو تا

 بفهمد چهشده، کل هیداخل آب برد و تا سا دست
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 یجعفر

 از آب کرد. سیرا خ صورتش

 ماند و زیمخیشوکشده، در همان حالتِ ن هیسا

 مرد یپُرخنده یگرد شدهاش را به چهره چشمانِ

 .دوخت

 زده بود؟ گولش

 گولش زده بود؟! آکو

 کند، مشت دوم و سوم لیرا تحل زیبخواهد همهچ تا

 دفاع از یشد و برا دهیچهرهاش پاش یهم رو آب

 زد و با عقب عقب رفتن، غیهم که بود، ج خودش

 مرد را راهنیو او هم صورت و پ دیدر آب کوب مشت

 کرد. سیخ

 کرد سیاز قبل، دخترک را خ طانتریو ش دیخند آکو

 اصال ییکرد و گو طنتیش شیپابهپا ز،ین هیسا و
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 یجعفر

 شد. یجانیه یباز نیکه چگونه، واردِ ا دینفهم

 و با حرص، تندتند و دیدست داخل آب کوب دخترک

 و کل ختیسروصورت مرد، آب ر یسرهم، رو پشت

 کرد. سیرا خ تنش

 بامزه، یصورتش گرفت و با غرش یدستش را جلو آکو

 و جلوتر رفت: جلو

 نده اززدستم بهت نرسه که  ه،یدستم بهت نرسه سا -

 .یرینم رونیآب، ب نیا

 که به جانش یجانیزد و از ه غیباخنده، ج دختر

 شده بود، پا به فرار گذاشت. قیتزر

 بلند شده بود، به یه حسابک یخندها یِبا صدا زین آکو

 رشیاگر گ آورد،یم رشیو اگر گ دیدخترک دو دنبال

 .کردیم سیکل تنش را خ آورد،یم
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 یجعفر

 را بدود و مرد با گرفتن یادیز رینتوانست مس دخترک

 از پشت، متوقفش کرد. لباسش

 باالرفته پچ پچ کرد: یگرداند و با ابرو برش

 کنم؟ کارتیخودت بگو چ -

 که آکو، محکمتر د،یو خود را عقب کش دیخند هیسا

 داشت. نگهش

 دهیچسب اشیشانیپ یشده و رو سیفرش، خ یموها

 .بود

 کنار اشیشانیپ یرا از رو شیدست برد و موها مرد

 کج شده گفت: یو بالب زد

 هوی ،یشد سیخ کهیت کهیحاال که ت هینظرت چ -

 شتریب ینطوریا ؟یش کدستیتو آب، که  بندازمت

 ها. دهیم حال
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 یجعفر

 :دیچشم گرد کرد و با خنده خود را عقب کش هیسا

 شده. سینه، توروخدا، نگام کن، کل تنم خ یوا -

 ...شمایم ضیمر

 کش آمد: شتریآکو ب یلبها

 !یشینم ضیوسط تابستونه، نترس مر -

 خود را زد،یبرق م یکه از خوش یبا چشمان هیسا

 کرد: مظلوم

 .ینداشتم، خودت شروع کرد تیخب من که کار -

 سرش را باال انداخت و با حرکت دستش طانیش مرد،

 :گفت

 توام سرتا پا یدرسته من شروع کردم ول گه،ینه د -

 کنم؟ کارتیچ دیحاال بهنظرت با ،یکرد سمیخ

 یآکو با خندها د،یبگو یزیلب باز کرد چ هیسا تا
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 یجعفر

 کیو هردو خم شدند، که در  دیدستش را کش ق،یعم

 صورت یفاصله، رو نیکتریاز نزد ،یآب سرد لحظه،

 دخترک، دوباره به غیج یشد و صدا دهیپاش دخترک

 رفت. هوا

 تند با مشتش، به شکم و سروصورت مرد تند

 که دهیاما چه فا د،یکشیو خود را عقب م دیکوبیم

 آکو بدهکار نبود. گوش

 زد: غیج دخترک

 وونه،ینفس بکشم، د تونمینکن، نکن نم یوا -

 ....وونهید

 شیحرکت، رها کیزد و آکو با  ادیفرآخر را  "وونهید"

 باالرفته گفت: یابرو یو تا طنتیو با ش کرد

 دبت کنما نیهمچ دی... بارهسریآها، حقته دختره خ -
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 یجعفر

 .یفتیبا آکوخان درب یجرات نکن گهید

 که تازه از دست مردک بدجنس رها شده بود، از هیسا

 دهانش تندتند دم و بازدم کرد و چند گام عقبتر راه

 .رفت

 صورت و یسیو خ دیبه صورتش کش یدست زین مرد

 را گرفت. شیموها

 شده بود و اکنون چگونه به سیخ شانیلباسها کل

 گشتند؟یبازم خانه

 کرده و حال، سیرا خ گریکدی یسرتاپا ا،ه هوانید هیشب

 و خندهشان گرفته بود. ستادهیهم ا یروبهرو بازهم

 رونیرا از آب ب هینرم لبخند زد و جلوتر رفت تا سا آکو

 را باال انداخت و عقب شیکه دخترک تند ابرو بکشد

 رفت: عقب
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 یجعفر

 .ستیجون تو تنم ن گهیتوروخدا د این ا،ین -

 ع،یسر ینگاهش کرد و باحرکت هیعاقل اندرسف آکو

 :دیزد و دستش را کش جَست

 از گهید ؟یشیهم م ستریخ نیمگه از ا نم،یبب ایب -

 !؟یترسیم یچ

 انداخت: شانیهردو یبه سرتاپا ینگاه هیسا

 که... شمینم ستریخ نیازا گهید ،یینه خدا -

 یرفت و پاها رونیبود، از آب ب هیکه جلوتر از سا آکو

 شیگذاشت که کفشها یتله خاک یرا رو سشیخ

 نگاه کرد. شیبه پاها ضیشد و او باغ یگِل

 رونیوا رفته، قبل از آنکه آکو او را هم از آب ب هیسا

 و دیکش رونیدست او ب انیدستش را از م بکشد،

 به آکو انداخت: ینگاه
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 یجعفر

 خاکها که سرتاپا نینه، من پامو بذارم رو ا یوا -

 .شمیم یگِل

 :دیکش شیشهایبه تهر ینچ کنان، دست آکو

 انه؟ی رونیب یایب دیبابا، خب باالخره با یا -

 شد: یمظلوم و عاص هیسا چشمان

 ن؟یبرم تو ماش یحاال چجور -

 .ستادیراه رفته را دوباره برگشت و کنار رود ا آکو

 را به سمت دخترک دراز کرد و گفت: دستش

 .ایبده دستتو، ب -

 !شمیم ینه، نه، گِل -

 کالفه نگاهش کرد: مرد

 ؟یاونجا بمون یخوایم یتا کِ  ه،یبدو سا -

 .کشمیرو به گَند م نیخب. ماش تونمیمن نم -
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 لحظه، محکم کیداشت، در  گرید یکه فکر مرد

 دخترک همزمان شد با غیو ج دیرا کش هیسا دست

 رفتنش در آغوش مرد. فرو

 شد: دهیتند آکو، کنار گوش دخترک دم ینفسها

 ؟یشیم یبغلت کنم راض -

 مرد را هضم کند، یاز آنکه حرارت نفسها قبل

 غیو ج دیخز شیگردن و پاها ریآکو، به ز یدستها

 ش در هوا:دخترک، همراه شد با معلق شدن دوم

 وونه،ینکن د ن،یبذارم زم ؟یکنیم کاریچ ،یوا یوا -

 ه؟یچه کار نی.... اوونهید

 آنها از دخترک دنِیکه شن ییبه غرغرها توجهیب آکو

 لبخند زد و از عمد، یبود، موز بیساکت عج شهیهم

 دستانش سُر انیاز م هیبود سا کیکه انگار نزد یطور
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 گرد هیآورد، که چشم سا نییدستانش را پا بخورد،

 انیمرد را م راهنیپ غ،یو با وحشت و ج شد

 مچاله کرد. انگشتانش

 خوشش آمده بود و چه یباز نیاز ا ،یموز مردک

 !کرد؟یسوءاستفاده م تیموقع نیاز ا یاگر کم شدیم

 هم از هیدخترک رفت و سا نیآرام بهسمت ماش آرام

 بود. دهیمرد را چسب راهنیافتادنش، محکم پ ترسُ

 و با چشم و ابرو به آن اشاره ستادیا نیکنار ماش آکو

 :دیپرس جیگ هیکه سا کرد

 ؟یچ -

 دوباره اشاره کرد که دخترک اخم درهم کرد: آکو

 خب؟ یگیم یچ -

 کو؟ چتیدختر. سوئ نویباز کن در ماش -



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 خنگ لب زد: هیسا

 ندارم. چیمن که سوئ چ؟یسوئ -

 نگاهش کرد: هیعاقل اندر سف مرد

 نیالزمه بگم ا ؟یداشته باش چیسوئ دیچرا نبا -

 ؟ینیبب یتونیخودت م ایخودته،  نیماش

 ناالن گفت: دخترک

 م؟یکن کاریحاال چ فمه،یتو ک چمیسوئ -

 زد و دوباره بهسمت رودخانه رفت. شخندین آکو

 به معذب هیشب یباعذابوجدان و احساس دخترک

 پچ پچ کرد: بودن

 یاوردیخودت م ن،یزم یذاشتیمنو م ،یخسته شد -

 .گهید

 شد: هایعسل یرهیآمد و خ نیمرد پائ چشمان
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 .یشدیم یکه خاک یاونطور -

 اضافه کرد: طنتیبا ش و

 .گذرهیخوش م شترمیب ینطوریتازه ا -

 خندهاش گرفت و سرش را برگرداند تا مرد هیسا

 .ندیرا نب خندهاش

 نیرا که آوردند، مرد، دخترک را داخل ماش چیسوئ

 در را باز گذاشت تا آفتاب یقهایداد و پنجدق قرار

 دخترک را خشک کند. یلباسها

 زین هیرا در دست داشت و سا نیکه در ماش همانطور

 شیلم داده بود تا لباسها یصندل یکج رو بهصورت

 شود، گفت: خشک

 ؟ه هرو به را یهمهچ -

 .دینگاهش را باال کش هیسا
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 یمزاحمتها "زیهمهچ"منظورش از  احتماال

 بود. محمدصادق

 آکو نامِ او را بفهمد و هرچقدر او کمتر از خواستینم

 بهتر بود. دانست،یم گذشتهاش

 زیرا به چپ و راست تکان داد و چشمان مرد ر سرش

 :شد

 مردمکات یگیچرا هروقت دروغ م دونمینم -

 !لرزنیم

 و هول نگاهش را گرفت: دیلرز شتریب هیسا چشمان

 ازش بزنم. یحرف یحت دوست ندارم ار،یاسمش رو ن -

 داد: رونینفسش را ب مرد

 !هیک یگفتیکاش بهم م -

 گردنش را کج کرد: دخترک



 

 

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهدطر یاه هیسا

 یجعفر

 رو بهت گفتم. دونستمیکه دربارهاش م یزیهرچ -

 صورت دخترک یجلو قایآمد و دق نتریآکو پائ سر

 شد. متوقف

 :تریبود و لحنش جد یجد نگاهش

 ه؟یسا یرو بهم گفت یمطمئن باشم همهچ -

 تنها گفت: م،یمستق یو نگاه نانیبااطم دختر

 آره. -

 :ستادیداد و دوباره صاف ا رونینفسش را ب آکو

 خانوم کوچولو، جواب نمی. حاال بگو ببلهخبیخ -

 شد؟ یمن چ شنهادیپ

 باره حرف زده بودند و بعد از اتفاقات نیدر ا یچندبار

 یشتریب یدخترک احساسِ راحت شان،یو آبباز امروز

 .کردیم
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 یجعفر

 رنگ رییبدون آنکه گونهاش تغ نبار،یکه ا یآنقدر

 بدهد، جواب مرد را آهسته داد: یچندان

 من که جواب دادم. -

 م، تو فقط منوعسل خانو یدِ نه دِ. تو جواب نداد -

 و با پا پس یزنی. بادست پس میکرد سردرگمتر

 یچ یرفتار متناقضت رو پا نهمهی! من ایکشیم

 بذارم؟

 مرد از ولع و یعنیو  دخترک تنگ شد ینفسها

 بود؟! دهیفهم یزیچ اقش،یاشت

 نیآنکه از ا یبحث را ادامه دهد و برا خواستینم

 و جوابها خالص شود، تند صاف نشست و سوال

 :گفت

 . بهترهکنهیآفتابم داره غروب م گه،ید میبر گمیم -
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 .میبه شب بخور نکهیقبل از ا م،یبر زودتر

 دخترک کالفه شده بود، یزهایگر نیکه از ا مرد

 نیدرِ ماش یکه ساعدش بر رو یهمانطوور اخمالو،

 صورت دخترک یبرد و روبهرو نیسرش را پائ بود،

 کرد: تکرار

 نه؟ ای یخوایممنو بده. منو  یانقدر طفره نرو. جوا -

 ،یدار یمشکل هیتو  ه؟یچته سا ؟یاریدرم یباز چرا

 نفهمم، اون مشکله رو بگو، همون ستمیخر ن من

 !یراحت با من باش الیبا خ ذارهیکه نم یزیچ

 نها،یا دنِیاما فهم ،یبود، باهوش و قو رکیز مرد

 هم سخت نبود. چندان

 بود، که شکِ  انیمتناقض دخترک آنقدر ع رفتارِ

 .ختیانگیرا برم یهرکس
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 آن مزاحم بکند و یمرد را واردِ باز خواستینم دیشا

 هم... دیشا

 خواستیفکر کند، نم گریبه علتِ د خواستینم مرد

 را بخواهد، فکر کند. گرید یدخترک کس نکهیا به

 بود؟ یچه فکر گرید نیو ا دییهم سا یرو دندان

 را دوست ینبود؛ او اگر کس یدختر نیچن هیسا

 بودن یبرا نکهینه ا ماند،یم شیبه پا داشت،یم

 دودل شود. گر،ید یباکس

 یحت نباریسرش را به اطراف تکان داد و ا دخترک

 .خورندیکه به دردِ هم نم دیبه مرد بگو دیترسیم

 از رفتنِ مرد، شد،یکه داشت کمکم وابسته م حالِ

 .دیترسیم

 از دست شهیهم یو او را برا دیبگو یزیچ نکهیا از
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 .دیترسیم بدهد،

 .کردیدرکش م یداشت. کاش کس یبیعج یدوگانگ

 آنقدر ذهنش مسموم شده، که دیفهمیم یکس کاش

 شخص مورد عالقهاش را داشته باشد و نه، تواندیم نه

 باشد. نداشته

 یرهیهمان نگاهِ سردرگم به مرد نگاه کرد و مرد، خ با

 مظلومش شد. چشمانِ

 .خواستیچشمها را م نیا مرد

 .خواستیرا م جکنندهیدخترِ پر از تناقض و گ نیا

 ما شده بود، باعثمع شیاو، برا تیشخص نکهیهم اصال

 یشود و چه کس بیبه داشتنش ترغ شتریب شدیم

 مرموز و جذاب تواندیدخترک آرام، نم نیکه ا گفته

 !باشد؟
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 یجعفر

 برد و درست نتریراسخ، سرش را پائ یبا عزم نباریا

 دخترک، لب زد: یلبها یجلو

 چرا الماس انقدر باارزشه؟ چون بهدست یدونیم -

 سخته! آوردنش

********* 

 رهیو نگاه دنبالهدارش، خ دیلب گز ن،یریش یاسترس با

 بود. تلفنش

 بود. یسخت میتصم

 را انتخاب کند. یکیدل و منطقش،  نیب توانستینم

 شده و در یغدها یینتوانستن، گو نیو ا توانستینم

 کرده بود. ریگ شیگلو

 .زدیبود و دلش را چنگ م یدست ییگو اضطرابش،

 دندان فشرد و سرانجام برخالف جنگ ریز لب
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 نداشت. یبه سمت تلفنش رفت؛ اما بهانها اش،یدرون

 یاما حساب انه،ی شودیهم بهانه م یدلتنگ دانستینم

 بود. دلتنگ

 گوربهگورشده را بشنود و یآن آکو یِصدا خواستیم

 ! با آنکه زماند؟یریرا بگ شیجرات داشت جلو خجالت،

 مهم نبود. شیبرا چیاو اما، ه رفت،یم مهشبیبه ن رو

 یشماره یرا گشت و بر رو نشیکوتاه مخاطب ستیل

 .دیکوب آکو

 را کنار گوشش گذاشت و بوق اول که خورد، لب تلفن

 دندان له کرد و بوق دوم هم خورد ریرا ز چارهاشیب

 را چنگ زد. شیخورد موها که

 یکرد و به صدا نیاتاق کوچکش را باال و پائ نباریا

 .دادیگوش م د،یرسیبه آخر م ییکه گو ییبوقها
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 یجعفر

 یخودیمرد، ب دانستیو م شدیداشت نگران م کمکم

 شیبرا یو اگر اتفاق گذاردینم پاسخیاو را ب تماسِ

 باشد؟! افتاده

 را چنگ زد و بعد از بوق شیفکر، دوباره موها نیا از

 و دیچیمرد، داخل گوشش پ یکه خورد، صدا یگرید

 چشم فشرد: یاز آسودگ دخترک

 الو؟ -

 نیبه ا نکهیو گرفته بود و دخترک بدونِ ا زیر شیصدا

 با رسد،یبهنظر م شهیکند که اکنون چقدر عاشقپ فکر

 گفت: ینگران

 صدات چرا گرفته؟ شده؟یچ -

 خواستیم ییکه گو ییچندسرفه آمد و آکو یصدا

 را صاف نگه دارد. شیصدا
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 یجعفر

 و تا مرد پاسخ بدهد، هزاران بار، ختیدخترک ر دل

 دهانش را قورت داد. آب

 گفت: آمد،یکه بهزور باال م ییباصدا آکو

 یزنگ بزن یبه اِ... اِب یتونینترس، م ستین یزیچ -

 جواب زنمیکارش دارم؟ خودم بهش زنگ م یبگ

 .دهیجواب ن... نم چوقتی... هشرفیب نیا ده،ینم

 .دانستیم

 نیگرفته، ا یصدا نیافتاده و ا یاتفاق دانستیم

 هستند، یزیبهخاطر چ یکلماتش، همگ نیب یِاه هوقف

 است. خبریاز آن ب هیسا که

 رمقشان را از دست دادند و او چشم فشرد و شیپاها

 تختش انداخت: یرا رو خود

 حالت خوبه؟ شده؟یآکو چ -
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بگو  نه، ایبزن  زنگ...ز یدختر. فقط به اِب ستین یزیخوبم، خوبم، چ -

  سارا زنگ بزنه... که جواب بده.
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 یجعفر

 
 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/


 

  1093                                                                              

 دای: آسندهینو                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ؟یآکو واقعا خوب -

 ... چاقو خوردم.کمیدختر  ستین یچیه -

 چاقو خوردم؟ کمی

 چاقو؟

 چاقو؟

 منفجر شد و دخترک با یدرسرش، بمب ییگو

 :دیپر شیگِرد شده، از جا یچشمان

 شده؟ ! چت؟یآکو باتوام، چاقو خورد ؟یچاقو خورد -

 ؟ییکجا

 :رفتیمرد، رو به زوال م یصدا

 فقط ،یشینگران م یچرا الک ست،ین یچیه گمیم -

 زنگ بزن، فقط! شرفیاون ب به

 دخترک آشوب شده و هزاران سوال در ذهنش، دل
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 بسته بود: نقش

 آدرس بده. ؟یمارستانیکدوم ب -

 کرد: یرا گفت و مرد نچ نچ نینفس نفس ا با

 دختر، خونهم. هیچ مارستانیب -

 دخترک گِرد شد خانه بود؟ چشمان

 خورده و در خانه بود؟ چاقو

 که د،یرا فهم نیتکان داد و فقط ا یرا با ناباور سرش

 که به یمهتنهایهمان ن یرا چنگ زد و بر رو شیمانتو

 .دیداشت، پوش تن

 شلوار و شالش را هم به تنش یکِ دانستینم یحت

 از خانه خارج شد. ن،یپاورچ نیپاورچ یکرد و کِ اضافه

 بود. نیخانهشان هم یخوب

 و یبرو یتوانستیم ،یخواستیهروقت م نکهیهم
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 یجعفر

 نبود که بازخواستت کند. یو کس ییایب

 اما او بهخاطر مرد، ،یگرید زِیهرچ ایبود  یوانگید

 به اسم محمدصادق، از یشب، باوجود خطر آنوقت

 .شناختیزده بود و عشق که خطر نم رونیب خانه

 خودِ عشق، سرتاسر خطر بود. اصال

 خواستِ خدا بود که دیرا تند برداشت و شا شیگامها

 افتاد یشبانهروز یداروخانه یِ نئون یِبه تابلو چشمش،

 به همان سمت رفت. و

 ممکن است به دردش کردیکه فکر م یلیوسا تمام

 .دیرا خر بخورد

 !یجراح غِیت ،یچسب و باند گرفته، تا الکل و حت از

 چگونه پول را حساب کرد و چگونه به سمتٍ دینفهم

 .دیآکو پَر کش یخانه
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 یجعفر

 قطعش کرده یبود کِ دهیبه تلفنش، که نفهم ینگاه

 آکو را گرفت. یو دوباره شماره انداخت

 جواب داد، تند گفت: ریرا که با تاخ تلفن

 در رو بزن. -

 جان گرفت: یمرد، کم یصدا

 ؟یچ -

 .نمیدرو بزن، پائ -

 :دیرسیبهنظر م یعصب یمک ییآکو گو یصدا

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا وونهید وونه،ید -

 و اکنون کم بغض داشت که مرد، دیلب برچ دخترک

 زد؟یغر هم م سرش

 بازدم شد و ینگفت و نفس مرد، به تند یزیچ

 را فشرد. فونیآ یدکمه
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 سرعت، خود را داخل انداخت و نیشتریبا ب هیسا

 رفت.ا را باال ه هچگونه طبق دینفهم

 نکند، داریرا ب یآنکه کس یبرا د،یمقابل در که رس به

 بود. ییدر دلش اما، غوغا د،یدر کوب یرو آرام

 گذشت تا مرد در را باز کند و قهیدق کیحدود  دیشا

 قرار شیپهلو یکه رو یدرهم و دست یآن چهره با

 .ستدیمقابلش، با داشت،

 زیتم یلباس ییتنِ مرد، که گو یبهسرعت، رو نگاهش

 خونش در زِیر یِاه هاما آن لباس هم از قطر دهیپوش

 شد. رهینمانده بود، خ امان

 آکو یگرهکرده یِفورا باال آمد و به ابروها نگاهش

 .افتاد

 عقب رفت، تا دخترک یو آکو، گام دیلرز شیلبها
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 یجعفر

 .دیایب داخل

 !یحرف و بدونِ برخورد بدون

 در بسته شد، نکهیتند داخل رفت و هم دخترک

 و بهسمتِ مرد برگشت. ستادیا یدر ورود همانجا

 نگاه کرد و تا شیبه پهلو ق،یعم یدلشورها با

 مرد، مانعش شد: یجلو برود، صدا یگام خواستیم

 .ستین یزیچ -

 بداخالق شده نهمهیو چرا آکو ا دیرا باال کش نگاهش

 !بود؟

 فکر، چهرهاش جمع نیدرد داشت و دخترک از ا البد

 .شد

 به نگاهِ پر اخم توجهیرا حبس کرد و ب شینفسها

 جلو رفت. مرد،
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 یجعفر

 نگران شده یو با آنکه حساب ستادیا شیروبهرو قایدق

 مرد را کنار بزند و شرتیت توانستیاما بازهم نم بود،

 .ندیرا بب شیپهلو

 :دیبگو یتوانست بانگران تنها

 .شهیم شتریب تیزیسرپا نمون خونر ن،یبش ایب -

 لم شیسرتکان داد و بهسمتِ کاناپه رفت و رو مرد

 .داد

 آنجا زد. خود یبه داخل آشپزخانه رفت و چرخ ه،یسا

 آنکه یآمده. اما برا نجایچه، به ا یبرا دانستینم هم

 درست کرد و یبهنظر نرسد، آبقند جیگ یحساب

 مرد رفت. بهسمت

 را که به طرفش گرفت، سر آکو باال آمد و وانیل

 .دیدخترک رس یدهیرنگ پر یبه چهره نگاهش
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 یجعفر

 را از وانیهمان اخمان درهمش، همزمان که ل با

 گفت: گرفت،یم دستش

 رون؟یب یبزن ییوقت شب، تنها نیگفته ا یک -

 یو نگران، رو فتهیش یدخترک قنج زد و با نگاه دل

 نشست. کاناپه

 و دخترک نگاهش کردیهمچنان با اخم نگاهش م آکو

 :دیدزد را

 نگران شدم خب. -

 تمامِ ،ییشده بود، اما گو یعصبان یآنکه حساب با

 جمله، دود شد و به هوا رفت. نیبا ا تش،یعصبان

 نگرانش شده بود. دخترک

 !ذیبود و لذ دلربا

 جمعشده، دوباره یاز آبقند خورد و با چهرها یقلوپ



 

  1101                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را به دخترک برگرداند: آن

 .ادیچقدر از آبقند، بدم م -

 و همزمان که نگاهش دیخود را جلوتر کش یکم هیسا

 یبا دلنگران د،یچرخیپهلو و چشمان مرد م نیب

 :گفت

 بهت چاقو زد؟ یک -

 نداد و تنها گفت: یجواب آکو

 ؟یاریرو ب هیاول یجعبه کمکها یتونیم -

 که پشتتلفن با او یحالش نسبت به وقت ییگو

 کرده بود، بهتر بود. صحبت

 گرفت بود. یلیپشت تلفن صدات خ -

 شد و منظوردار رهیدخترک خ یبه چشمان عسل مرد

 :گفت
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 یجعفر

 مسکن خوردم. -

 سرش را تکان داد و بدون آنکه بلند شود، دخترک

 و دیکه همراه خود آورده بود را جلو کش یکیپالست

 :گفت

 .دمیرو خر نایا ست،ین یازین -

 یکم ،یفرار یرا برداشت و بانگاه یباند و ضدعفون و

 یروبهرو قا،یتا دق د،یمبل جلوتر کش یرا رو خود

 .ردیمرد، قرار بگ یِپهلو

 آکو، دست دست کرد و مرد شرتِیباال زدن ت یبرا

 یآن را از رو یرا گرفت و کم شرتشیت نییپا خود

 باال زد. شیپهلو

 که در سرتاسر کمر یآن باند یدخترک رو چشمان

 یکه رو یشد و آن قسمت رهیشده خ دهیچیپ مرد
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 یجعفر

 قرار داشت، به رنگ قرمز در آمده بود. شیپهلو

 درد داشت! یلیبه درد آمد و البد خ هیسا دل

 کامالً در آن مشهود بود، اش،یکه ناراحت یچهرها با

 برد و گره باند را باز کرد. دست

 .دیدیرا م نشیغمگ یمرد، تنها دخترک و چهره نگاهِ 

 کنار زد و چشمش یباند را از دور کمر آکو کم هیسا

 ختیچاقو افتاد دلش ر ینه چندان سطح یِبه جا که

 و دلشوره به ینگاه متعجبش را باال برد و با شگفت و

 نگاه کرد. آکو

 زد؟یو دم نم کردیرا تحمل م قیزخم عم نیا چگونه

 را داشت، اما یکوچکتر یلیزخمِ خ انتظارِ

 زخم را ببندد! نیا توانستی.... نمتوانستینم

 .رفتندیم مارستانیبه ب دیبا
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 یجعفر

 و دیکه به جانش افتاده بود، خود را عقب کش یلرز با

 تند گفت: تند

 میبر دی.. بامیبر دیببندم، با نویا تونمینه من نم -

 خطرناکه. مارستان،یب

 اما گوشش بدهکار نبود، اخم درهم کرد و با آکو

 به زخمش، چهرهاش از درد درهم شد؛ اما باز ینگاه

 مقاومت کرد: هم

 کن و جعبه زشیتم کمینداره، فقط  یازین -

 یحسیب یدارم که توش هم اسپر ه،یاول یکمکها

 ؟یکوک بزن یتونی. مهیهم نخ بخ هست

 سرش را تند تند به اطراف تکان داد و گفت: دخترک

 تو خونه شهینم قه،یچاقو عم یجا ،یشد وونهید -

 کرد. شیکار
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 یجعفر

 با اخم نگاهش کرد و تنها گفت: آکو

 نه! مارستانیب -

 .دیفهمیمرد را نم یلجباز نهمهیا د،یفهمینم دخترک

 بسته یزخم کم یو با آنکه رو آمدیداشت در م دلش

 بود و خونش لخته شده بود، اما بازهم طرح خون شده

 باند، افتاده بود. یرنگ، رو قرمز

 لب زد: ،یجد یو کالم میو مستق رهیخ یبا نگاه مرد

 .زنمیخودم م ،یکوک بزن یتونیاگه نم -

 یدخترک، جعبه یدر مقابل چشمان گرد شده و

 و نخ و یحسیب یرا آورد و اسپر هیاول یکمکها

 آورد. رونیرا، ب هیبخ سوزنِ

 برد تا باند را کامل از دور شکمش باز کند که دست

 دستش گذاشت. یتند و هول، دست رو ه،یسا
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 یجعفر

 شتریب اشیزیخونر آورد،یبه زخمش فشار م هرچقدر

 مردکِ لجباز را. نیو خدا لعنت کند ا شدیم

 از ترس، گفت: یوبا حس باالجبار

 کرد. شهیم کارشیچ نمیلم بده رو کاناپه تا بب -

 که کنار کاناپه مچاله ینازک یقبل از آن، پتو و

 آن پهن کرد و رو به آکو یرا برداشت و رو شدهبود

 :گفت

 بشه. فیکاناپت کث ترسمیم ن،یرو ا ایب -

 که یبا دست و دل هیپتو، لم داد و سا یرو آکو

 جلوتر رفت. یگره باند را آرام باز کرد و کم د،یلرزیم

 را از کاناپه برداشت هاشیباند را گرفت و آکو، تک یتا

 کمک کرد. هیدر درآوردنِ باند به سا ز،یخود ن و

 تشانیو اذ آمدیم نییپا یمرد، ه شرتیت یتا
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 یجعفر

 حرکت، آن را گرفت و از کیکه آکو با  کرد،یم

 .دیکش رونیب سرش،

 عضالت برجسته، نیو لعنت به ا دیفورا نگاه دزد هیسا

 و نگاهش را به سمتِ کردیحواسش را پرت م یه که

 .دیکشیم خود

 اخم درهم کرد و پنبه را برداشت. کالفه

 و اگر کردیم یزخم را ضدعفون ،یزیقبل از هرچ دیبا

 آلوده بوده باشد، چه؟ چاقو

 نیپنبه را به بتاد د،یلرزیم یکه حساب یدستان با

 کرد و آن را جلو برد. آغشته

 نگاه کرد و دادیزخم فشار م یکه باند را رو ییآکو به

 :گفت

 کنم. شیبرش دار ضدعفون -
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 یجعفر

 باند را برداشت و دخترک فورا پنبه را در اطراف آکو

 کرد. زیبه حرکت درآورد و اطرافش را تم زخم،

 دمار از زد،یبر نیزخم بتاد یکه اگر رو دانستیم

 که مجبور بود کردیو اما چه م آوردیمرد درم روزگار

 آلوده بودن چاقو، الِ یفکروخ کرد،یرا نم نکاریاگر ا و

 .کردیم وانهاشید

 یچهره ختیزخم ر یرا رو نیلحظه که بتاد کی در

 ناله کرد. رلبیسرخ شد و ز مرد

 که بود، یرا برداشت و به هرسخت نیفورا بتاد هیسا

 زدن، هیاز نوع بخ یآموزش لمیچندف دنِیبا د سرانجام

 بزند. هیباکمک مرد، زخم را بخ توانست

 به آکو نگاه کرد و در حالیکه کارش تمام شد ب یوقت

 دوساعت،آنقدر استرس داشت، که حال، یکی نیا



 

  1109                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 در تن نداشت. یرمق

 را از کنارش برداشت تا بپوشد، که نگاه شرتشیت مرد

 به دستش دوخته شد. ه،یسا مظلوم

 سر برگرداند و نگاهش کرد: طنتیباش آکو

 نپوشم یخوایم ؟یکنینگام م یشاک ینطوریا هیچ -

 ؟یلذت ببر که

 سرخ، سرش را ییخندهاش گرفت و با لپها هیسا

 .برگرداند

 دوانگشتش انیمرد ضعف رفت و محکم لپش را، م دل

 :دیکش

 .مردمایم یامشب تو نبود ،یدختر قو -

 بود؟ یچشم آکو، قو شیواقعا پ یعنی

 .دیو قلب دخترک لرز دیدیم یاو را قو مرد
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 یجعفر

 شادتر، صاف یستاره باران شد و با احساس چشمانش

 :نشست

 ؟یدرد ندار گهید -

 سرش را به اطراف تکان داد و گفت: مرد

 نه اونقدرا. -

 به خوردش داد. ،ینشد و مسکن یاما، راض دخترک

 دانستیکجاست و فقط خدا م یاِب دانستینم هیسا

 سر مرد ییچه بال رساند،یاگر او خودش را نم که

 .آمدیم

 یخوراک کیکاناپه بلند شود و  یخواست از رو تا

 چ،یکه ه یتیبا جد نباریآکو ا اوردیآکو ب یبرا ن،یریش

 نداشت، محکم گفت: یحالتِ قبلِ صورتش، تشابه با

 !نیبش -
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 یجعفر

 اشیو جد میباتعجب نشست و مرد نگاهِ مستق هیسا

 به او دوخت: را

 ه؟یکنه سا دیتو رو تهد دیچرا اون با -

 که یینگاهش کرد و سپس گو جیگ یکم دخترک

 یرا باال داد و با نگران شیافتاده باشد، ابرو اشیدوهزار

 :گفت

 ه؟یمنظورت چ دم،یدرست نفهم -

 ، اگه اون آدم قصدش مادرت باشه،منظورم واضحه -

 نه تورو! کنه؛یم دیرو تهد خودش

 بحث نیبحث... ا نیخشک شده نگاهش کرد و ا هیسا

 خوب نبود. چیلحظات، ه نیا در

 چ،یکه ه بردیم ییفکرش را به سمت جا داشت

 .آمدینم خوشش
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 یجعفر

 به ته خط ییکه گو یوا رفت و با حالت شیجا سر

 گفت: ده،یرس

 کار اون بوده، نه؟! -

 یبدتر اخم کرد و با آن که درد داشت، اما کم مرد

 :دیرا جلوتر کش خود

 بود! گهید زیچ هیبحث ما  -

 صالیو با است دیخشکش کش یلبها یزبان رو هیسا

 :گفت

 ، نه؟. اون زدهنهینه اتفاقا،ً بحث ما هم -

 ادامه داد: چارهوارانهیب و

 یچین دور بمون. من جز دردسر هممن که گفتم از  -

 ندارم. از من دور بمون! برات

 بلند شد، شیرا برداشت و از جا فشیکه ک نیهم و
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 یجعفر

 که چشمانش را گشاد کرده بود، و با یتیبا عصبان آکو

 . بادیبود، از جا پر دهیکه تنش را در یزخم وجود

 :دیمچ دختر را گرفت و به سمت خود کش خشونت،

 .نمیبب سایکجا؟ وا -

 دوانده بود، سرش شهیر شیکه در گلو یبا بغض هیسا

 :دیبه اطراف تکان داد و خود را عقب کش را

 بزار برم! -

 .یبد دیجوابمو با -

 !ستمین یآکو من آدم خوب -

 کرد. ستیا یرا که گفت، مرد لحظها نیا

 خوب نبود؟ چرا

 بود، معصوم بود، خوشقلب بود! یانسان خوب او

 را از نیوسط درست نبود و مرد ا نیا یزیچ کی
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 یجعفر

 نیکه ا یبود؛ از همان وقت دهیفهم شیپ وقتِیلیخ

 از همسن و ساالنش، ساکت و یرا سوا دختر

 بود. دهید ریگوشهگ

 بدش داد،یکه در سرش جوالن م یاز فکر مرد

 !خوردی! اصال حالش بهم مآمدیم

 کند، محکم سرش را رونیفکر را ب نیآنکه ا یبرا

 شتریرا ب هیمچ سا ،یوانگیرو به د یداد و با حالت تکان

 .دیکش

 :دیدختر ک غر نهیبه س نهیبرد و س نییرا پا سرش

 صنم یگیو م یکنیاون دهن کوچولوت رو باز م ای -

 فهمم،یم گهیجور د هیخودم  ای ه،یچ اروی نیو ا تو

 به مزاجت ادیباخودته! اما ممکنه راه دوم، ز انتخاب

 ! امشب راه دررویطفره رفت یبسه هرچ اد،ین خوش
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 یجعفر

 .یندار

 کرد،یکه به آنها وارد م یاز فشار شیدندانها و

 را تمام زیهمه چ هی... ساهیشکستن بود و سا درحال

 !دیدیم شده

 و آقاجانش دیترسیبحثها م نیاول هم، از شروع ا از

 گفت؟یچه م ردیاز آنکه بم قبل

 ".ادیسرت م ،یبترس یاز هرچ "

 ؟ینکرد تیچرا شکا ؟یترسیچرا از اون آدم م هیسا -

 نارویکرده؟ من ا دتیگه تهد یگینم یبه کس چرا

 کنم؟ یمعن یچ

 .میمن آدم بد -

 مچش، یبهجا نباریهم فشرده شد و ا یآکو رو دندان

 :دیرا چسب شانهاش
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 یجعفر

 درمن نده. فکرکنم رابطهمون اونق لیشر و ور تحو -

 شده که بفهمم چه مرگته! قیعم

 .گفتینم یزیلب فشرد و چ دخترک

 زیهمهچیبه نفعِ آن ب ز،یکه قرار بود همهچ یتا وقت نه

 شود: تمام

 .یندار یحق چیتو... تو ه -

 لرزان و پر از شه،یبلکه مانندِ هم ،یمحکم و نه جد نه

 گفته بود. ترس،

 مرد. نیبه، از دست دادنِ ا هیشب یترس دیشا

 رهیو همانطور خ دیدندانش کش ریرا ز شیلبها آکو

 .ختینگاهش را در نگاه دخترک ر ره،یخ

 د،یکشیرا از زبانش نم شیامشب تمام حرفها اگر

 نبود. آکو
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 یجعفر

 عقب رفت و با فشار یگام هیرا فشار داد و سا شانهاش

 کاناپه نشست. یدست مرد، رو شتریب

 را در نگاهِ  اشیاز آن باال، خم شد و نگاه وحش مرد

 .ختیکوچولو ر فنچ

 نبود. اشیحال چیه اکنون

 ر،یبا غل و زنج د،یبود که با یوانهایفقط د اکنون

 :بستندشیم

 که ییترسو هیتو  ،یستین یمن اشتباه کردم، تو قو -

 دل و جرات ،یعرضهایب ،یحرف بزن یترسیم یحت

 !یندار

 شکه شد، یو نگاهش طور دیلرز یطور هیسا چشمان

 اما، شیو از حرفها دیهم سائ یمرد دندان رو که

 نبود. مانیپش
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 یجعفر

 و اکنون به درست و غلط بودنِ کردیرا م نکاریا دیبا

 به هدفش خواستیتنها م کرد؛یفکر نم ز،یچچیه

 .برسد

 دخترک زد و با قهیشق یاشارهاش را رو انگشت

 ادامه داد: پوزخند

 مشت ترسِ  هیپر شده از  نجایا ؟یدیرو د نجایا -

 یهست؟ از چ ی. مگه باالتر از مردن چمزخرف

 !؟یترسیم

 جمع شد و آنقدر احساس شیاما شانه ها دخترک

 توانست نگاه ینم یکرد که حت یو کمبود م حقارت

 را در نگاه مرد نگه دارد. ناباورش

 در خود جمع شد. آکو شتریانداخت و ب نییرا پا سرش

 از یهمچون کوه تشیعصبان ه،یحالتِ سا دنیبا د اما،
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 یجعفر

 زد: ادیفوران کرد و با تمامِ توان فر آتشفشان

 از یکی یزاریبهت ظلم کنن؟ چرا م یزاریچرا م -

 یکنه؟ اصال لعنت دتیسواستفاده کنه و تهد ترست

 کنم؟ رتیهم تحق شرفیمن ب یذاریم چرا

 و آنقدر اشک به کاسه چشمانش دیلرز هیسا یها لب

 .کردیفشار آورد که درد و سوزششان را احساس م به

 یاکنون از همه اورد؛یسرش را باال ب خواستینم

 از همه، از خودش! شتریو ب آمدیبدش م آدمها

 زد: ادیقلبش تلنبار شده بود، فر یکه رو یبا درد مرد

 یدیاجازه م نکهیاز ا اد،یبدم م تتیمظلوم نهمهیاز ا -

 از ی. حتادیبدم م ارن،یدرداشونو رو تو باال ب گرانید

 .ادیبدم م ،یدیگوش م رامویو فقط تحق ینشست نکهیا

 خاموش شیکه تمام احساسها یهمچون ربات هیسا
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 یجعفر

 از چکدامیمانده و جواب ه شیباشد، در جا شده

 .دادیمرد را نم یحرفها

 جمله فکر کیتنها به  کرد،یفکر م زیچ کیبه  تنها

 ...کردیکه داشت مغزش را منفجر م یجملها کرد،یم

 "کرد رتیآکو هم تحق"

 که به زبان آورده ینیخسته از حجمِ کلمات سنگ مرد

 و با دیدخترک کنار کش یخود را از جلو رو بود،

 کاناپه لم داد. یبود، رو دهیچیپ شیکه در پهلو یدرد

 همه حرص و جوشش، همه از سرِ عالقهاش بود نیا

 مهم نباشد، حرص شیکه برا یکس یآدم که برا و

 .خوردینم

 ند؛یبب نگونهیدخترک را ا نیا گرید خواستینم

 دخترک، سوء یهایاز مهربان یکس خواستینم
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 یجعفر

 .آوردیاو را به خودش م دیکند و با استفاده

 دادیخفتهاش را قلقلک م یِاغیآن احساسِ  یکم دیبا

 جورِ اشتباهاتِ ستین یازیکه ن فهماندیبه او م و

 را بکشد. گرانید

 شهیمقابلِ همه سکوت کند و هم ستین یازین

 !ستیهم خوب ن کوتاهآمدن

 از قبل ادامه داد: آرامتر

 دختر؟ مگه یریگیانقدر خودتو دست کم مچرا  -

 ؟یدار یرادیمگه ا ؟یکم دار یچ

 .شدینم گرید

 و او شدیمرهم دل دختر نم ش،یحرفها نیا گرید

 آکو بود. یها "ادیبدم م"گوشش پر از  اکنون

 از یدهانش را آرام قورت داد و بدون آنکه اشک آب
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 یجعفر

 چشمانش، سرخ سرخ شده بود. زد،یفرو بر چشمش

 ...انیرو به پا یبغرو همچون

 رو به یدیهمچون خورش ،یعسل یِمردمکها آن

 پر شده از اشکِ چشمانش بود یِایدر نِیدر ب غروب،

 و اکنون به تنها دیکش شیدستش را در موها مرد

 یسوزن سوزن شدنِ جا کرد،یکه فکر نم یزیچ

 بود. زخمش

 آن چشمانِ سابق گرینگاهش کرد و چشمانش د هیسا

 .نبودند

 را نداشتند و شیپ یو ساعات قیآن شورِ دقا چشمانش،

 در ،یگاه یالزم نبود، آدم یطوالن یکه زمان شهیهم

 ریهزاران سال پ یبه اندازه اش،یسکانس از زندگ کی

 !شدیو عوض م شدیپخته م شد،یم



 

  1123                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نگاه شیبایبلند و ز یآشکار، به ناخنها یبا بغض هیسا

 :کرد

 و من ادیتوام از من بدت م اد،یاز من بدت م -

 یدوستداشتن چوقتیکه ه دونستمی.... مدونستمیم

 .ستمین

 چشمانِ کالفهاش را باز و بسته کرد و او چه گفته آکو

 و دخترک چه برداشت کرده بود! بود

 که د،یبگو یزیدهان باز کرد تا چ ،یاز ناراحت یاخم با

 دستش را باال آورد: هیسا

 رابطه نیگفته بودم ا شه،یمن بهت گفته بودم نم -

 توام از من بدت اومد؟ یدید ؟یدید ست،ین یشدن

 منو دوست یچکیه ستم،ین یآدم دوستداشتن من

 یچکی. هکنهیاخالقمو تحمل نم یچکیه نداره،
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 یجعفر

 یانتیبفهمه هرلحظه تو ذهن من چندتا ت تونهینم

 .زهیریو کل باورها و وجودمو بهم م شهیم منفجر

 تا حرفش را دیکاناپه جلوتر کش یخود را رو یکم آکو

 و کل دیخود را عقب کش ،یرارادیغ هیکه سا بزند،

 حرکتش، آتش گرفت. نیمرد از ا وجود

 را خراب کرده بود. زیهمهچ

 را خراب کرده بود. زیاز آنهمه تالش، همهچ بعد

 من... اد،یمن از تو بدم نم هیسا -

 لطفا ی. ولارزشمیدرنظرت، چقدر ب دونمیلطفا! م -

 نکن. نیبهم توه نیاز ا شتریب

 با پوزخند ادامه داد: و

 اما ،یتو بگ یقابل تحملم، اصال هرچ ریمن بدم، غ -

 من از... من ترسم،ی! من از مرگ نمستمیترسو ن من،



 

  1125                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ...از

 کلمات جان نیا یادامه یکرد و مرد برا سکوت

 و دخترک اما، ادامه نداد. دادیم

 بلند شیاز جا ه،یداد که سا رونینفسش را کالفه ب آکو

 و نگاه مرد، همراهش باال رفت. شد

 افتادهاش زد و سرش، یاه هشان یرا رو فیک دخترک

 بلکه در مغزش جمع شده ش،یکه نه در گلو یبغض از

 .کردیدرد م بود،

 حال نیبا ا هیسا گذاشتیبلند شد و نم شیاز جا آکو

 زیکه همهچ یبرود، اقلکم، نه تا زمان رونیروزش ب و

 بود. دهینفهم را

 حرفام تموم نشده. نیبش -

 زد: هیکنا دخترک
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 یجعفر

 حالتو بهم بزنم. نیاز ا شتریب میعرضگیبا ب خوامینم -

 باهمان بغضْ نبار،یا هینفسش را فوت کرد و سا مرد

 به مرد نگاه کرد و باچشمانِ میمستق خانهخرابکنش،

 لب زد: معصومش،

 .یتفاوتیب ه؟یباالتر از مردن چ یدونیم -

 باوجودِ درد زیبرداشت و آکو ن زیبه سمت در خ و

 نکهیو هم دیبه دنبال دخترک دو ش،یدر پهلو دهیچیپ

 دویرا کش قهاشیدر نشست، از پشت  یرو هیسا دست

 دخترک به سمتش برگشت، مرد پشتش را به در تا

 و صورت، در صورتش خم کرد: دیکوب

 باز کجا؟ -

 یحس کرد،یناشناخته، به مرد نگاه م یبا حس هیسا

 گریو او د ختهیتمامِ باورها و افکارش، بهم ر ییگو که
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 یجعفر

 ...شدیقبل نم یهیسا

 مرد، اعتماد نیکه داشت، کمکم به ا یهایسا همان

 .شدینم هیآن سا گرینه! او د کرد،یم

 تمامِ تنش از حقارت، در خود جمع شده و اکنون

 افتاده بود. شیاه هشان

 مرد نیا دنِید یآدم بود و حت نیتر پناه،یب اکنون

 حرام بود. هم،

 واقعا مشکل از او بود، ها؟ دیشا

 دوستش نداشت؟ چکسیه چرا

 ماند؟یکنارش نم یکس چرا

 .هاه

 خودش، خود را یهم داشت، وقت ییانتظارها چه

 داشت؟ گرانیاز د ینداشت؛ چه انتظار دوست
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 یجعفر

 یدستش را مشت کرد و پشت دستش را رو آرام

 مرد فشرد و آکو قلبش تند زد. ینهیس

 شده و خی شیدختر چه کرده بود که دستها نیا با

 !د؟یلرزیم

 گذاشت؟یتن مرد نم یچرا کف دستش را رو اصال

 به تن و بدن ش،یدستها خواستینم چیاما، ه هیسا

 یکه حت د،یدیبخورد و اکنون آنقدر خود را کم م مرد

 را لمس کند. یکس خواستینم

 برم. دیمن با -

 به کمی دیالزم بود. با یحرفام بد بود، ول دونمیم -

 ،یسکوت کن دینبا شهیهم یبفهم دیبا ،یایب خودت

 اعتماد بهنفسته! نینقطهضعف تو، هم یبفهم دیبا

 یکهایو نگاهش، سرام دیلرزیدخترک م چشمان
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 یجعفر

 کف خانه را، نشانه رفته بود: دیسف

 ؟یوب کنخحالمو  یخواستیبا... با اون حرفات م -

 نم،یبب ویچکیه خوامیباشم، نم نجایا خوامینم االن

 برم. خوامیفقط م االن

 ه؟یسا -

 یدر صدا یشکستگ نهمهیزد و ا شیناالن صدا مرد

 بهخاطرِ آنحرفها بود؟ دخترک،

 بد بود، زشت بود، اصال حالبهمزن بود، اما شیحرفها

 د،یکوبیترس را در سرش م نهمهیا دیبا گفت،یم دیبا

 .کردیم شیبرا یفکر تا

 کرد، کنترل اوضاع را یو سع دیکش یقینفس عم آکو

 :ردیدست بگ در

 فعال. نیبش ایب -
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 یجعفر

 نکرد. یمخالفت گرید یحت هیسا

 خواست،یتا آسمان، دلش رفتن م نیآنکه از زم با

 نگفت! یزیچ بازهم

 مرد نیا خواستیدلش، نم یِاه هآن ته ت یحس دیشا

 از دست بدهد. را

 امشبش... یِباوجودِ حرفها یحت

 نرفت، اما بهسمت کاناپه هم نرفت. رونیدر ب از

 دوخته بود و نیبه در، نگاه به زم هزدهیتک همانطور

 دهیچیتن مرد، که در سرش پ یبه بو کرد،یم یسع

 توجه نکند. بود،

 و شیروبهرو قایکرد توجه نکند که مرد، دق یسع

 او را دوست داشت، هیو سا ستادهیبه تنش، ا دهیچسب

 اما گمان خواست،یهمه جان و تنش، او را م با
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 یجعفر

 ادامه دادن باهم، داشته یبرا یراه گر،یکه د کردینم

 .باشند

 که زده ییبرد و کالفه از حرفها نییسرش را پا مرد

 نگاه کرد. هیسا یبه چشمان فرار بود،

 دیشا گرفت،یاعتمادبهنفسش را نشانه م دینبا دیشا

 !کردیحالش را دگرگون م نهمه،یا دینبا

 ؟اشتباه کرده بود یعنی

 هیسا نیرا گرفت و ا هیسا یرا جلو برد و چانه دستش

 که دوباره و دوباره، خود را منقبض کرد. بود

 درآورد. یلرزان و خشک بود و دل آکو، باز شیلبها

 قرمز، چرخ شهیافتاده و هم یآن لبها یرو نگاهش

 .دیبوسیم دیو نبا خورد

 و االن وقتش نبود! دیبوسیم دینبا
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 یجعفر

 که شیبایسرش را کج کرد و بنا گوش ز یکم هیسا

 مرد ینیب ریتنش که ز یچشم مرد فرو رفت و بو در

 نداشت. ییمعنا یخوددار د،یچیپ

 عطر نیا دیبا د،یبوسیرا م ذیپوست لذ نیا دیبا

 که مهم هایریو دلگ دیکشیرا نفس م زیدالنگ

 ها؟ نبودند،

 را رفع اشیدلخور د،یآن فکِ سف دنِیبعد از بوس اصال

 ها؟ کرد؛یم

 ا، بروند به درک!ه هغص اصال

 یداغ و ملتهبش، که رو یرا جلو برد و لبها سرش

 خورد و یتکان سخت هیدخترک نشست، سا بناگوش

 تقال کرد، که آکو، کمرش را چنگ زد و پوستش... فورا

 چنان خوشبو بود، که هوش از سرش اشیلعنت پوست



 

  1133                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .برد

 که د،یبو کش قیبه پوستش چسباند و چنان عم ینیب

 خشکش زد. شیدر جا دخترک

 داد،یعرق م ینداشت و اگر بو یاحساسْ خوب هیسا

 چه؟

 بود؟یتنش حال بهم زن م یاصال اگر، بو ای

 ینهیبد، هردو دستش را باال آورد و محکم س یحال با

 رونیب هیرا فشار داد، که آکو سرش را از گردن سا مرد

 و خمار، نگاهش کرد. جیو گ دیکش

 !شیاز آن، موها شتریبود و ب بایچه ز چشمانش

 نیا شدیتنش هم، که حسابش جدا بود، کاش م یبو

 ادکلن، یو هرروز بهجا زدیبر یشهایرا در ش بود

 یسر و تنش، خال یو چند پاف از آن را، رو نیچند
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 یجعفر

 .کند

 صورتش یرو شتریسرکشش را ب یموها دخترک

 رهیدستگ یو از پشت آرام، دستس را رو ختیر

 .گذاشت

 دیو اکنون با کردیم دایاتفاقات ادامه پ نیا دینبا

 .رفتیم

 !رفتیم دیاز آنکه مغزش منفجر شود، با قبل

 باز "تق" یو تا صدا دیکش نیرا پائ رهیدستگ آرام

 که از خلسهاش خارج شده ییبلند شد، آکو گو شدنش

 شیکه برا یفورا چشم گرد کرد و با تمام توان باشد،

 و از در، دورش دیبود، دست دخترک را کش مانده

 .کرد

 را در قفل دیهم فشرده شده، کل یرو ییلبها با
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 یجعفر

 که کنار یکمد بلند یو سپس آن را باال چرخاند

 بود، گذاشت. یورود

 :دیوحشتزده، نال هیسا

 کاریبامن چ ؟یکنیم دیدرو چرا کل ؟یکنیم کاریچ -

 ؟یدار

 چنگ شیجلو رفت و چنان دستش را در موها مرد

 .اوردیقصد داشت از ته، درشان ب ییکه گو کرد،

 را بکند و اما، مجبور نکاریا خواستینم خواست،ینم

 بود! شده

 کرد،یکه م یکه خود، از کار ییو گو یعصب یحالت با

 هینبود، دستش را جلو برد و رو به سا یراض چیه

 :دیغر

 .لیموبا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چه یتلفنش را برا دانستیخشکش زد و م دخترک

 .خواهدیم

 و شدیدگرگون م زیهمهچ د،یدیرا م امهایآن پ اگر

 نبود. شیسرجا یزیکه اکنون هم، چ هرچند

 بفهمد. یکس خواستینم اما

 رازِ آنموقعها را بفهمد! ،یکس خواستینم

 کرد،یرا به خودش چسباند و اگر مرد زورش م فشیک

 چه؟

 چه؟ گرفت،یتلفنش را بهزور م اگر

 و دل در دلش نبود، ستیدلشوره مرد را نگر با

 .آمدیداشت و جانش داشت از تنش درم استرس

 ؟یخوایم یاز جون من چ -

 مرد را قرمزتر کرد. یو نگاهِ بهخوننشسته گفت
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 یجعفر

 آرام بود، مهربان و دلرحم بود، دخترک آکو

 یروز نیباعث شده به چن یزیچه چ دانستینم

 .افتدیب

 نش،یو چشمان خون تیکه با عصبان یروز نیا به

 بزند و حنجرهاش را پاره کند. ادیدخترک فر مقابل

 یکرد میروان ه؟یمن سا خوام؟یم یمن از جونت چ -

 یدرونگرا بودنت، دار نهمهیبا ا یکرد میروان دختر،

 گه؟ید ستیسکوتت. بس ن نیبا ا یکنیم میعصب

 درست شد؟ مزاحمتا یچ یمدت پنهون کرد نهمهیا

 به یبه من بگو که چ شهیهم یبرا کباریشد؟  کم

 عذاب رو تموم کن! نیبگو و ا کباری ه،یچ

 آرام گفت، آرام و خشدار: هیسا

 یشتریگند ب یبو ،یهم بزن شتریب یگنداب رو هرچ -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .رهیگیجا رو م همه

 بود تا مرد را مطمئن کند که مسئله، تنها یکاف نیهم

 و اگر دخترک... ستین هیسا مادر

 کینزد گرید یهم فشرد و گام یرا رو شیدندانها

 :شد

 تو با اون مرده ه؟یسا یکرد کاریکدوم گنداب؟ تو چ -

 آره؟ ؟یبود

 از خدا نیا کردیو چرا بس نم دیکل تنش لرز هیسا

 خبر؟یب

 هم، ترس! دیشا ایجرات بود و  دیشا

 هرچه که بود باعث شد، دست کوچکِ دخترک اما

 .دیایآکو، فرود ب یگونه یشود و رو بلند

 به گزگز افتادند و سرِ  دش،یو سف کیبار یانگشتها
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نگاهش قیهمانطور طرف دخترک ماند و دق مرد،

 .کرد

 زد؟ یلیس

 شده بود، که خون خونش را یآنقدر عصبان آکو،

 نشان دهد، نه تا یواکنش خواستیو اما، نم خوردیم

 بود. هیکه فردِ مقابلش، سا یوقت

 یبا لب هیداد که سا رونیب اشینیرا تند از راهِ ب نفسش

 ییرا محکمتر به خود فشرد و با گامها فشیک لرزان،

 به سمتُ کمد کنار در رفت. تند،

 داشت سرش را برگرداند و هزاران حرف، بارِ آن دوست

 زباننفهم کند. مردک

 را بکشد و آن شیموها یدوست داشت دانه دانه اصال

 .اوردیرا از کاسه درب اشیو عصبان یلعنت چشمان
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 یجعفر

 یآخر نیا یبه اندازه ش،یاز کارها و حرفها چکدامیه

 نبود! نیسنگ

 او گفته بود که با محمدصادق.... به

 تصور شرفیدخترک را با آن ب نکهیاز فکر ا یحت

 .ختیریبود، اعصابش را بهم م کرده

 را بردارد و دیبلند شد تا کل شیپاها یپنجه یرو

 .دینرس دستش

 کرد،یرا تنگ م شیگلو شتریکه هرلحظه ب یبغض با

 لحظه، دست کیو دوباره پا بلند کرد، که در  دوباره

 را برداشت. دیاز کنارش رد شد و کل آکو

 درهم و یرا داخل قفل در چرخاند و با اخمان آن

 در را باز افتاد،یم هیاز سا ریغ ییکه به هرجا ینگاه

 .کرد
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 یجعفر

 که از قفس آزاد شده باشد، فورا از کنار ییگو ه،یسا

 یصدا د،یا رسه هبه پل شیپا نکهیگذشت و هم مرد

 .دیچیمرد هم پشت سرش پ یِقدمها

 یبود، که حت ریشد، اما آنقدر ناراحت و دلگ متعجب

 .دیآیعقب بازنگشت تا بفهمد، آکو چرا به دنبالش م به

 راهش را به سمت در نکهیرفت و هم نیرا پائ اه هپل

 شد و دهیچیپ شیگرفت، دست مرد، دور بازو یخروج

 داشت. نگهش

 فشرده شده ییدخترک دوباره جمع شد و با لبها تن

 خروشان، بهسمت آکو برگشت. یچشمان و

 آکو بود که بدون نیو ا دیبگو یزینداشت چ دوست

 خشدار لب زد: ییبه صورت دخترک، با صدا نگاه

 .رسونمتیسوار شو م -



 

  1142                                                                              
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 یجعفر

 زور زد تا دستش را خارج کند که مرد، محکم دخترک

 به چشمانش ،یو جد میمستق نباریرا گرفت و ا مچش

 کرد. نگاه

 از او خواست،یدلش نم ینگاه گرفت و حت هیسا

 کند. شیکه رها بخواهد

 که به تن داشت، باعث یساده و راحت شرتِیو ت شلوار

 نداشته باشد. یریبه دخترک، تاخ دنِیبود در رس شده

 نیکه موتور و ماش ییو به سمتِ جا دیرا کش هیسا مچ

 بود، برد. آنجا

 داغان زمزمه کرد: ییبا صدا دخترک

 .امیمن با موتور نم -

 یبه رو یزیمرد، بازهم خدشه دار شد و اما، چ غرور

 گفت: هی. تنها با کنااوردین خود
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 یجعفر

 که برات کسر شأن نباشه! برمتیم یهجورینترس  -

 را زد و گفت: نیماش ریدزدگ و

 رونیب ییوقت شب خطرناکه تنها نیا ن،یبرو بش -

 !یبر

 هم خود، از نباریا دینشست؛ شا یبدون لجباز هیسا

 تا خانه ییمحمدصادق، جرات نداشت تنها ترسِ

 بود چاقو خوردنِ آکو کار دهیو حال که فهم برگردد

 ترسش، هزاران برابر شده بود. اوست،

 نیرا کامل پائ شهیرا به راه انداخت و ش نیماش مرد

 زخمش، داغتر... ی. سرش داغ بود و جادیکش

 یکه داشتند، معلوم بود که جا یآنهمه کشمکش از

 .ردیگیدرد م زخمش

 در سرش پرورانده شتریمزخرف، ب یفکرها هرلحظه
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 یجعفر

 فکرها... نینداشت از دست ا یخالص ییو گو شدیم

 آن حرفها را به دینبا دیرا محکمتر فشرد و شا گاز

 اما اکنون آنقدر خسته و کالفه بود، که زد،یم هیسا

 فکر کند. شیاز حرفها چکدامیه به خواستینم یحت

 آورد،یم ریکه وقت گ گر،یچندروز د ایفردا  دیشا

 ردوبدلشده یحرفها یو قشنگ به همه نشستیم

 اکنون اما، نه! کرد،یفکر م نشانیب در

 د،یدخترک که رس یگاز داد و به مقابل خانه شتریب

 شد و در را ادهیپ ،ینگاه ایبدون تشکر  هیو سا ستادیا

 بست. آرام

 و دیچرخش کل ینگاه به روبهرو دوخته بود و صدا آکو

 .دادیم هیاز آن بستهشدن در، نشان از رفتنِ سا پس

 د،یدخترک را ند یچشم نگاه کرد و وقت یگوشه از
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 یجعفر

 گاز قرار داد. یرا رو شیراحت شد و پا الشیخ

 یآن دستها ادیو بازهم به  دیکش ریت شیپهلو

 بود... دهیچیافتاد، که باند را به دور شکمش پ یکوچک

 که نه؛ حتما دیشا زد،یآن حرفها را م دینبا دیشا

 .زدیآن حرفها را م دینبا

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

 ساوان و دنِیزنگ زده و رس شیچندساعت پ مادرش

 را اطالع داده بود. سوران

 ه،یچندساعت قبل از آمدن سا شب،یکه د یدوبردار

 بودند. رفته

 و دهیتختش دراز کش یدردناک، رو یو با تن خسته

 گذاشته بود. رسرشیرا ز دستش

 ناخوداگاه سرش را کج کرد و با د،یچرخش کل یصدا
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 یجعفر

 بازگشته. یاِب دانستینداشت، م یبه ورود یدید آنکه

 داد و چندلحظه بعد، مرد با رونیرا ب نفسش

 اتاق شد.وارد  دهتر،یژول ییو موها دهیژول ییلباسها

 خوب نبود و چشمانش هم قرمز شده بود. چیه حالش

 به مشام آکو ش،یاز الکل، از لباسها یکمرنگ یبو

 تخت نشست: یو مرد، با اخم رو دیرس

 .ریاوغور بهخ -

 سرش را تکان داد و تند بهسمت ،یفرار یبا نگاه یاِب

 رفت. حمام

 با نگاه دنبالش کرد و قبل از آنکه وارد حمام شود، آکو

 :گفت

 ؟یکنیکجا فرار م ؟یچته؟ چرا زرد کرد -

 زمزمه کرد و آکو را در "یچیه" کی رلبیتنها ز یاِب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 گذاشت و در حمام را بست. یکنجکاو

 نگاه از در گرفت و بهسمت آشپزخانه حوصلهیب آکو

 بخورد. یزیتا چ رفت،

 لیتحل یبود، که حوصله ریفکرش درگ آنقدر

 را نداشت. یاِب یرفتارها

 هرروزشان یباز نیشده و ا شیبازهم با سارا دعوا البد

 بود. شده

 ،یمیقد خچالِیبه دست و صورتش زد و از داخلِ  یآب

 درآورد. یبیس

 اشیزخم یپهلو یزد و همانطور که دستش رو گاز

 به سمت پنجره رفت. بود،

 یتهوتو دیبرگشت و با شبیدوباره به سمتِ د فکرش

 .آوردیماجرا را درم آن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 راهش را گرفته یکه جلو یآن کس دیفهمیم دیبا

 بود. یک بود،

 دیرا تهد هیکه سا یزیهمهچیآن ب تیهو دیبا

 .آوردیدرم کرد،یم

 که پس از بازگشتن از باشگاه، قصد واردشدن شبید

 که از درد، یمرد یصدا دنیکوچه را داشت، با شن به

 و به دنبال منبع ستادهیناخودآگاه ا خواست،یم کمک

 .رفته بود صدا

 دهیکوچه د کیتار یرا در گوشه میحج یمرد یوقت

 صورتش خم شده یرو نکهیبهسمتش رفته و هم بود،

 از پشت حملهور شده و هردو آن گر،ید یفرد بود،

 قصد کشتنش را داشتند. وجودها،یب

 از خجالت یحساب ،یکه با دستان خال هرچند
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 یجعفر

 که یدرآمده بود، اما آخر سر، آنکسان سروصورتشان

 نشه، داتیسمتِ اون دختر پ گهید"زد و باگفتن: چاقو

 که آقا بد ازت شکاره یگردیدورش نم گهید

 فراره کرده بود، آن دونفر بودند."**اققر

 دایهم داشت را پ یبم یکه صدا ،یلعنت یآن آقا دیبا

 .کردیم

 کرد؟یم شیدایبا کدام نشانه پ اصال

 یِشهر، هزاران مرد وجود داشتند، که صدا نیا در

 که نشد نشانه! نیداشتند و ا یبم

 .دیزد و با خشم جو بیبه س یگرید گاز

 آخ که اگر آورد،یم ریرا گ شرفیآن ب یروز اگر

 ...آوردیم رشیگ

 به توانستینم چکسیو ه دیکشیحرف م هیاز سا دیبا
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 یجعفر

 کمکش کند. اد،یکردنِ آن ش دایاو، در پ یاندازه

 و او با چنگ ختیدر حمام، افکارش را بهم ر یصدا

 و دیاز کنار کاناپه، آن را پوش شرتشیت زدنِ

 چشیشود و سوالپ یزیمتوجه چ یاِب خواستینم

 .کند

 آکو یوقت یکه او آنقدر حواسپرت بود که حت هرچند

 تخت و مقابل چشمانش لخت بود، بازهم باندِ  یرو بر

 بود. دهیشده بر دورِ کمرش را ند دهیچیپ

 دستانش بود، از انیکه م یو ساک سیخ ییبا موها یاِب

 خارج شد. اتاق

 باال رفته نگاهش کرد و چرا داشت یابرو یبا تا آکو

 کرد؟یرا جمع م شیلباسها

 قشیانداخت و بهسمت رف زیم یگاز زده را رو بیس
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 یجعفر

 .رفت

 گریبه داخل اتاق برگشت و با چند دست لباسِ د یاِب

 .برگشت

 !رفت؟یم کجا

 :دیپرس یشده بود و سوال جیگ یحساب آکو

 ؟یکنیجمع م یچ یبرا نارویا ؟یکنیم کاریچ -

 در چشمان مرد هم نگاه نکرد و بدونِ آنکه یحت یاِب

 بدهد، تنها گفت: یشتریب حیتوض

 توام. یهمش خونه ه هخونمون، چندما رمیم -

 کج کرد و به دنبالش، به داخل اتاق رفت: یلب آکو

 کنم؟یم یچه غلط یدار گمیباتوام، م ابو،ی یهو -

 ه؟یغهایچه ص گهیتوام د یخونه ه هچندما

 داخل یو دست ستادیمستاصل وسط اتاق ا یاِب
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 یجعفر

 .دیکش شیموها

 نیهم لیدل خواستیکالفه بود و آکو م یحساب

 را بفهمد. یکالفگ

 یروز نیرا به چن قشیهست که رف یزیچ دانستیم

 شد،یموضوع بازهم مربوط به سارا م دیو شا انداخته

 ها؟

 دومرد را، نیکردنِ ا وانهیآن دو خواهر، راه د ییگو

 گرفته بودند. ادی یحساب

 :دیجلو رفت و پرس گرید یگام

 مربوط به ساراست؟ هیقض -

 متالطم شد و چهرهاش رنگ باخت. یاِب چشمان

 نبود و آکو مطمئن شد، یعیحال و روزش طب نیا

 حرفهاست: نیفراتر از ا یزیچ ه،یقض
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 یجعفر

 ؟یکرد یچه غلط د؟یچرا رنگت پر -

 یمنگاهینزار ن یآب دهان قورت داد و با چهرها یاِب

 به آکو انداخت و فورا نگاهش را گرفت: ،یرچشمیز

 حوصلهشو االن زنم،یولم کن آکو، بعدا حرف م -

 .ندارم

 مرد باال برود. یابرو یجمالت، باعث شد تا نیهم

 اه هجمله، د کیاو در  زد،یکه لفظ قلم حرف نم یاِب

 نبود. شیسرجا یزیچ کیو  دادیفحش م بار

 حوصله چیسماجت کند و ه نیاز ا شتریب خواستینم

 نداشت. هم

 را تنها گذاشت و از قشیرف ،یرلبیز ییبا بروبابا تنها

 آمد. رونیب اتاق،

 متوقفش یاِب یصدا د،یکاناپه رس یکیبه نزد نکهیهم
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 یجعفر

 :کرد

 منو ببخش آکو. -

 برگشت قشیو به سمت رف ستادیمتعجب ا مرد

 ؟یچ یبرا -

 من... من... -

 یداد و بهجا رونینفسش را ب یسکوت کرد و اِب آکو

 گفت: یگرید زیچ اش،یقبل یجمله یادامه

 همون گفتم. یزحمتت دادم، برا یلیمدت خ نیا -

 :ستادیا قشیپوزخند زد و دوباره رخ به رخ رف آکو

 نداشت. یقابل کنم،یخواهش م -

 یکار یاست و اِب دهیفایب شتریاصرار ب دانستیم

 بود. کرده

 مرد، خجالت یکرده بود که اکنون، از رو یکار
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 یجعفر

 .دیدزدیو نگاهش را م دیکشیم

 دوباره بهسمت پنجره رفت و از همان باال، به آکو

 خلوت، نگاه کرد. شهیهم یکوچه

 سکوت خانه را درهم شکسته ،یاِب یتندِ گامها یصدا

 بلند شد: یدر ورود یبعد، صدا یو لحظات بود

 کن. من رفتم، حالل -

 هست، االنم تیمرگ هی دونمی... میآخرش نگفت -

 بکن، خوادیدلت م یندارم، هرغلط یتعارفباز حوصله

 چه مرگته! فهممیم یمطمئن باش، بزود اما

 زرد یسرش را برگرداند و از همانجا، به چهره و

 نگاه کرد. قشیرف یشده

 گرفت و فورا نگاهش را یاحساس بد ناخودآگاه

 .برگرداند
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 یجعفر

 و دیچیبسته شدن در، در آپارتمان کوچک پ یصدا

 داد. رونینفسش را محکم ب آکو

 .یهم از اِب نیا ه،یاز سا آن

 یدارد و آکو حت یمعلوم نبود چه مرگ وانهید مردک

 خودش را هم نداشت، چه برسد کنکاش یحوصله

 را... یاِب یزندگ کردن

 زنگ تلفنش بلند شد و او به همان سمت رفت. یصدا

 ،یاز کنجکاو یبرقنورد بود و آکو با اخم یشماره

 داد: جواب

 بله؟ -

 آن ییداشته باشد، اما گو یکه کار مهم کردیم گمان

 حال و ،یشده بود که اول صبح وانهیهم د مردک

 .دیپرسیرا م احوالش
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 یجعفر

 از ،یمعمول یهایکرد و پس از احوالپرس یکج دهان

 بود، که مرد، گفته بود، چند دهیپرس ناتشیتمر وضع

 یهم مخالفت اریکند و مه نیتمر تواندینم یروز

 بود. نکرده

 غر زد: رلبیرا که قطع کرد، ز تلفن

 زده یچ ستیمعلوم ن فتن،یما م ری*خله گ یهرچ -

 .کنهیم یاحوالپرس زنهیهفت صبح زنگ م که

 از هفت صبح گذشته بود، اما ،یکه چندساعت هرچند

 که حرص داشت. کردیم چه

 و زمان را فحش بدهد، نیدوست داشت زم اصال

 حالش را نیا لیبدهد و دل ریداشت به همه گ دوست

 .دانستینم

 به سمت آشپزخانه رفت و خود هم داشت دوباره
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 یجعفر

 .شدیم کالفه

 برداشت و گاز زد و آن را هم نصفه رها گرید یبیس

 .کرد

 یویت یرا جلو یزد و لحظات ییرایداخل پذ یچرخ

 .اما آنهم نتوانست سرگرمش کند نشست،

 دامن اشیبه کالفگ نیبود و هم لیهم که تعط باشگاه

 .زدیم

 فحش داد و حرص رلبیو آنقدر ز دیچرخ آنقدر

 یشرتیشلوار و ت ،یکِ دیکه سرانجام نفهم خورد،

 از لش،یو موبا چییتن زد و با برداشتنِ سو رنگیمشک

 زد. رونیب خانه

 زخمش سوخت و یموتورش هم که شد، کم سوار

 که مهم نبود. نهایا
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 یجعفر

 را لشیکجا برود، دل خواهدیکه م دانستیداد و م گاز

 .دانستینم اما،

 که گذشت و درون آن کوچه دمجنونهایب ابانِیخ از

 واقعا گند شبید یعنیقلبش تندتر زد و  د،یرس که

 بود؟ زده

 را ناراحت کرده بود و خدا به دادش یچشم عسل آن

 .دیرسیم

 مقابلِ خانهشان پارک قایرا جلوتر برد و دق موتورش

 .کرد

 به درِ خانهشان رهیخ رهیهمانطور خ ،یقهایدق چند

 درآورد و بشیبعد، تلفنش را از ج یکرد و لحظات نگاه

 .دیکوب "عسل خانوم"آن اسم  یرو ،یو دودل دیترد با

 و اگر جواب دیاول که خورد، پوست لبش را کش بوق
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 یجعفر

 چه؟ داد،ینم

 دوم، سوم و... بوق

 و دادیمعصوم جواب نم یآن کوچولو داد،ینم جواب

 ناراحت شده بود؟ نهمهیا یعنی

 یِامکهایپ ایبود که جواب تلفن  امدهین شیپ چگاهیه

 گند زده بود. یرا ندهد و آکو حساب مرد

 کرده رحمیکه آن دلرحم معصوم را هم، ب ادیز آنقدر

 .بود

 یکه بازهم جواب یشماره را گرفت و وقت دوباره

 را بازکرد شیامکهایحرص، باکس پبا اخم و  نگرفت،

 کرد: پیتند تند تا و

 جواب بده کارت دارم. -

 .چیگذشت و بازهم ه یگرید قهیدق چند
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 یجعفر

 از د،یدیرا نم یزد و امروز تا آن فنچعسل پوزخند

 .رفتینم نجایا

 زده بود؟ دل شکسته بود؟ گند

 قبول! باشد

 چموش را یقبول، اما تا آن فرفر نهایا یهمه اصال

 را نیهم، ا امشیپ نیو آخر رفتینم ییجا د،یدینم

 :کردیم ثابت

 لی؟ مزنگ خونه رو ای یدیزنگ تلفن رو جواب م -

 !خودته

 از پنجره، به حالت،یتختش نشسته و ب یرو هیسا

 .کردیخلوت، نگاه م ابانِیخ

 هم خوب بود. نینداشت و هم یاحساس چیه

 یزیچچیبماند و به ه نگونهیهم شهیداشت هم دوست
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 یجعفر

 نکند... فکر

 باعث یبد نبود، اصال گاه شهیکه هم یتفاوتیب

 ..یبگذر زهایچ یلیاز خ شد،یم

 کمبود ها و... یلیا، از خه هطعن یلیاز خ مثال

 .خواستیاکنون فقط آرامشش را م ال،یخیب

 شنشیتیکرد و غرق در مد یپل یکالمیب یقیموس

 .شد

 صفحه نشست، آرامش یکه رو یسوم امکیپ یصدا

 داد. رونیرا برهم زد و او پُرصدا، نفسش را ب اشینسب

 اما ست،یک دانستیرا برداشت و با آنکه م تلفنش

 را باز کرد. امکیپ بازهم

 صفحه نشست و چندلحظه بعد، یسومش رو دیتهد

 .دیبه گوشش رس فونیزنگ آ یصدا
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 یجعفر

 باخود کرده بود؟ یزد و مرد چه فکر پوزخند

 را بترساند؟ هیسا ها،یبچهباز نیبا ا خواستیم مثال

 داد هیتختش تک یبه پشت ،یظاهر یبا آرامش دخترک

 مهم نبود که زنگ، درحال سوختن در شیبرا چیه و

 دستان مرد است. ریز

 که، تنها یکارساز نبود، مخصوصا زمان دها،یتهد نیا

 در خانه حضور داشت و نگرانِ حضورِ ترانه و سارا خود

 .نبود

 الیخیزنگ در به صدا درآمد و آنقدر دخترک ب آنقدر

 ،یزنگ برداشت و عصب یکه مرد، دستش را از رو بود

 .دیدر کوب یدستش را رو کف

 خواستیو دلش نم دیهم کش یرا رو شیلبها هیسا

 .ندیرا بب یکس
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 یجعفر

 که درونش را پُر کرده، یاحساس پوچ نیا دانستینم

 کجا آمده بود. از

 پُر بود. اما

 !چیاز ه پُر

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. شیجا از

 آمد، رونیاز در آشپزخانه ب نکهیدم کرد و هم یقهوها

 که از داخل کوچه بلند شد، ماگ، از یبلند یصدا با

 افتاد و هزاران تکه شد. دستش

 شکسته شده یِکیسرام یاه هآنکه به قطع بدون

 به ،یکند، فورا بهسمت در رفت و از چشم یتوجه

 نبود. یخبر چیه کرد، اما هنگا کوچه

 چادر ،یهم فشرد و از داخل جاکفش یرا رو شیلبها

 دوبار از آن استفاده شده یکیکه تابهحال،  یگلدار
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 یجعفر

 .دیسرش کش یرا برداشت و فورا رو بود

 چیبرد، بازهم ه رونیرا که باز کرد و سرش را که ب در

 از یسرش را داخل آورد، کس نکهینبود و هم یخبر

 .دیپر شیجلو وار،ید یگوشه

 پله باال آمد. کیعقب رفت و آکو،  یگام دهیترس

 اما، تکان نخورد. شیدخترک کدر شد و لبها چشمان

 را دراز کرد تا در را ببندد که مرد، از آن دستش

 در فشرد. یدستش را رو طرف،

 نماندهبود. یحرف ییو گو گفتندینم چیه چکدامیه

 که شب قبل ردوبدل شدهبود، چنان یآنهمه حرف با

 نبود. دیبع هم

 نداشتند اصال. یحرف گرید

 ه،یجز سا دانستینفسش را حبس کرده و م آکو
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 یجعفر

 در خانه حضور ندارد، یکس

 زنگ خوردنِ  نهمهیاگر داشت، اقلکم مقابلِ ا که

 .دادینشان م یواکنش فون،یآ

 یفرصت نیهم دیدخترک تنهاست و شا دانستیم

 حیرفتار شب گذشتهاش را توض ،یکجوریبود، تا  شده

 .دهد

 برداشت و مرد همان لحظه، ریبستن در، خ یبرا هیسا

 آمد. داخل

 مردک نیبازهم گول خورده بود و بازهم ا دخترک

 بود. دهیمال رهیسرش را ش حقهباز،

 باز و یلباسها یهمانطور شل و ول، رو چادرش

 مانده بود. شانشیپر یِموها

 از صورتش را پوشانده یکه طبق معمول، طرف ییموها
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 یجعفر

 گریطرفِ د توانستیمرد آرزو داشت که کاش م و

 .ندیرا بب شیفنچ کوچولو صورتِ

 و در پسِ دیآکو جنب یلبها باالخره

 بر زبان راند: یکلمها ش،یهایخودخور

 ه؟یسا -

 !نیهم

 را در خود داشت و شیکلمه، تمامِ حرفها نیهم

 .کردیدخترک درکش م کاش

 شب یِحرفها کرد،یکه درست فکر م حال

 بود. یکشنده بود، سم گذشتهاش،

 که تا آخر دادیکه به دخترک حق م ،یسم آنقدر

 نگاهش هم نکند.. یحت عمر،

 از ریغ ییرا به هرجا اشیاما، چشمان فرار دخترک
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 یجعفر

 .دوختیمرد، م نگاهِ 

 چرا، از حضورش خوشحال نبود. دروغ

 باشد و اصال دوست نداشت که نجاینداشت ا دوست

 باشد. چکجایمرد، ه نیا

 که تجربه کرده بود، هنوز هم در یریتحق احساسْ

 که با شدیباعث م نیمانده بود و هم یباق وجودش

 از خود شه،یاز هم شتریزشتش، ب یِچادر گل گل نیا

 باشد. متنفر

 جلو آمد: گرید یگام آکو

 .یناراحت باش یحق دار -

 اما در دلش جواب داد: هیسا

 "ندارم یحق چیه چوقتیحق ندارم، من ه"

 بازهم جلو آمد: آکو
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 یجعفر

 بدتر از اون ایتو گوشم  یبزن یبخوا یحق دار -

 بد کردم، بد گفتم، خودم ،یرو بارم کن حرفها

 .دونمیم

 لحظه هم کی یتنها سکوت کرده و نگاهش حت هیسا

 .گشتیسمت مرد برنم به

 بود؟ یکم مجازات نیهم

 نیخودش بزرگتر کرد،یمرد را نگاه نم نکهیهم

 بود. مجازات

 که.... خواستمیمن نم -

 .رونیبرو ب -

 شیکه پس از سالها، صدا ییگرفته بود، گو شیصدا

 آمده. در

 خاک خورده و اشیصوت یکه سالها، تارها ییگو
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 یجعفر

 را احاطه کرده بود. شیگلو

 .دیکش شیدست داخل موها مرد

 !یو عصب شان،یپر کالفه،

 زدم، یگند چه دونمیباشه دختر، باشه! خودم م -

 تو بذار به حساب اعصاب داغونم. بذار به حساب یول

 بفهمم، بذار به حساب ویهمهچ خواستمیم نکهیا

 به سرم هجوم آورده ییایخولیمال یانقدر فکرها نکهیا

 که مخم ارور داد. بود،

 .ستمیمن ازت ناراحت... ن... ن -

 شدیکالفه کرد و مگر م شتریحرف، مرد را ب نیهم

 نباشد؟ ناراحت

 !بودیناراحت م دیبا

 .دیترسیم "ناراحت نبودن" نیا از
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 یجعفر

 نبود. یعاد "ناراحت نبودن" نیا

 شانیتفاوتیزنها خطرناک بود، ب "ناراحت نبودن"

 بود. خطرناک

 و رابطه که به دیلنگیکار م یجا کی یعنی نیا

 فاتحهاش را خواند. دیبا د،یرس یتفاوتیب

 ؟یدیچرا جوابمو نم ،یستیاگه ناراحت ن ،یناراحت -

 ؟یکنینگام نم چرا

 تم... گفتم ازم دور بمون... گف... گفتممن بهت گف -

 رو یکه هـ... هوس داشت ی... تو اون لحظهاشهینم

 ... اما من امروز رو...یدید

 مرد باال رفت و با پوزخند، سرش را تکان یابرو یتا

 .داد

 هوس؟
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 یجعفر

 بود؟! نیک از احساس او، همبرداشت دختر کل

 هوم؟ نکنه فکر ؟ینیبیم یتو هوس رو چجور -

 خواستم هوسم رو بخوابونم؟ دمتیدوبار بوس یکرد

 اگه هوس بود، یدونیم ه؟یهوس چ یدونیم اصال

 ؟یکجا بود االن

 جواب خواستیهم نم چوقتیجواب نداد و ه هیسا

 .دهد

 مهم نبود. گریحرفها د نیا

 .خواستیرا م اشییتنها یلهیاکنون فقط پ او

 بود: نیجلوتر رفت و سرش، هنوز هم پائ یگام

 .نتتیبب نجایا یکس خوامیبرو، نم -

 خودم ،یانقدر برو برو کن ستیبمونم، الزم ن ومدمین -

 باهات حرف بزنم. خواستمیفقط م رم،یم
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 یجعفر

 امدهیدخترک، به مزاج مرد، خوش ن یِاصرارها ییگو

 که مهم نبود. نهایو ا بود

 مهم نبود. زیچچیدخترک، ه یبرا گرید

 .دیرسینقطه م نیزودتر به ا دیبا دیشا

 خودش را زیخود ن یکه وقت دیفهمیزودتر م دیبا

 داشته باشد. یانتظار گرانیاز د دیندارد، نبا دوست

 بپوشد، یاتاقش رفت تا اقلکم، لباسِ مناسب بهسمت

 را نگه داشت: شیآکو، بازو که

 ؟یتموم کن ویهمهچ یخوایواقعا م -

 شده قیآنها، چقدر عم یمگر رابطه "و؟یهمهچ"

 بود؟

 یرابطه، کِ نیبودند ا دهیخودشان هم نفهم یحت

 شد. قتریو عم قیعم یشد و کِ شروع
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 یجعفر

 و حالتیدخترک باالخره باال آمد و چشمانِ ب نگاه

 به مرد دوخته شد. ش،یناخوانا نگاهِ 

 از شتریشد و هرلحظه، ب یکجوری کهویآکو،  دل

 :شدیم مانیپش کردهاش،

 تش،یبابا آدم تو عصبان ه،یسا یحساس یلیخ -

 . حاالگهیم راهیهزارجور بدوب زنه،یحرف م هزارجور

 گفتم، االن بهت گفتم که یزیهچیبهخاطر خودت  من

 .گهیول کن د دونم،یکردم، خودمم م یادهرویز

 منتظر و یدرهم و نگاه یحرفش، با اخم انِیدر پا و

 گرفت. رنظریرا ز هیسا ،یشاک

 آکو هم حق داشت، نه؟ دیشا

 و اصال از دانستیرا م هیسا یاز زندگ یاتیتنها جزئ او

 او خبر یهیشکننده بودنِ روح نهمهیاز ا کجا،
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 یجعفر

 داشت؟یم

 اشتباه بود، قبول! شیحرفها

 مرد، ارزش نیاشتباه بود، اما ا شیکارها یهمه اصال

 را نداشت؟ دهشدنیبخش کباری

 ببخشد. خواستینم نباریاما، ا هیسا

 هم دیشا ایخودِ مرد بود و  یِحرفها ریتاث دیشا

 و آن... نیا دنِیسال بخش نهمهیا یِهایخستگ

 دیهم، نبا دیشا ایداشت و  یادیدخترک انتظار ز دیشا

 ...شدیم یجد یکردنِ خود، وارد رابطها دایپ تا

 مانندِ آکو یکه، طرفِ مقابلش، مرد یرابطها مخصوصا

 .باشد

 یسُر خورد و بر رو شیموها یآرام از رو چادر

 افتاد. شیاه هشان
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 یجعفر

 نکرد. دنشیپوش یبرا یاما، تالش هیسا

 بود و نگاه ییبایز بیو تاپ باز، ترک دیگردن سف آن

 کرد. رهیخ یرا لحظها آکو

 یچادر را رو یاما، تا متوجه نگاهش شد، تا هیسا

 چادر ریکه ز یفِر یو با آنهمه مو دیکش نهاشیس

 کرد؟یچه م شدندینم بند

 را از دست مرد درآورد و با اشاره به کاناپه، شیبازو

 گفت: زیو ر آرام

 حرف بزنم. خوامیم ن،یبش -

 که از کوتاه یو خوشحال، با احساس خوب یراض آکو

 کاناپه نشست و یدخترک اوج گرفته بود، رو آمدنِ

 مناسب، به داخل یلباس دنِیپس از پوش هیسا

 رفت و دو قهوه دم کرد. آشپزخانه
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 یجعفر

 هنوز هم ،یکیسرام وانیل یشکسته شده یاه هتک

 جمع یهم برا یبود و دخترک، قصد نیزم یرو

 نداشت. کردنشان

 نکهیآمد و هم رونیقهوه، از آشپزخانه ب یماگها با

 بود، حالتِ ختهیرا نه در فنجان، بلکه در ماگ ر اه هقهو

 مرد را کش یداشت و نامحسوس، لبها یمانهتریصم

 .داد

 کاناپه نشست و یفاصله از آکو، رو یبا کم هیسا

 با انگشتانش شد. یباز مشغول

 یبحث را از کجا شروع کند و حت دانستینم

 میتصم نیبه سرانجام رساندنِ ا ییکه توانا دانستینم

 !انهیدارد  را

 تا از درست بودنِ گذشتیم یچندوقت دیبا دیشا
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 یجعفر

 .شدیو قدرت ارادهاش، آگاه م میتصم

 ماتِیمرد، تصم نیا یفراموش یقبلترها، درباره او

 گرفته بود و اما... یادیز

 زد: ایداد و دل را به در رونیرا تکه تکه ب نفسش

 فرار کنم. خوامیم -

 یاول متوجه حرفش نشد، همانطور لم داده رو آکو،

 دوباره حرفش را تکرار کرد: هیماند، که سا کاناپه

 فرار کنم! خوامیمن م -

 و صاف نشست: دیپر شیاز جا مرد

 ؟یکن کاریچ -

 تکرار کرد: هیسا

 فرار کنم. -

 :دیکرد و خود را جلو کش یتکخندها آکو
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 یجعفر

 ه؟یفرار چ ؟یگیم یچ -

 فرار شناسم،یکه م ییاونا یاز دست همه خوامیم -

 از همه، از خودم. شتریب دی. شاکنم

 کاناپه یراحتتر به پشت نباریو ا دیدوباره خند مرد

 داد: هیتک

 ؟یبر یخوایحاال کجا م -

 یبود، با حالت دهیپرس یو جد یشوخ نیب یحالت با

 بود. دهیتمسخر و انزجار پرس نیب

 هم فشرد. یرا رو شیجواب نداد و تنها لبها هیسا

 شیرانها یرا رو شیشد و آرنجها یجد یکم آکو

 داد و رو به جلو خم شد: قرار

 دختر؟ کجا یگیم یحواست هست چ چیه -

 ؟یبر یخوایم
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 یجعفر

 نداره. یباشه، فرق ییهم نداره. هرجا یفرق دونم،ینم -

 ؟یکنیاسکولم م ای یذاریسربهسرم م یدار -

 درون ماگش بود، یقهوه یرهیکه خ یبا نگاه هیسا

 که دیدیم یزد و واقعا آکو، حال او را طور پوزخند

 سربهسرش بگذارد؟ ایکند  یشوخ بتواند

 :دیکمرنگ، دوباره پرس یو اخم یجد یبالحن آکو

 ؟یو مهم رو گرفت لیبدیب میتصم نیا یحاال کِ -

 توانستینم یو حت دیچه بگو دانستینم دخترک

 آن دیبگو توانستینم ی.. حتشیاز چندساعت پ دیبگو

 روحش را درهم شکستند، اما نکهیعالوه بر ا حرفها،

 چشمانش را هم باز کردند: ،یکم

 وقته! یلیخ -

 گفت و دروغ گفتن که شاخ و دم نداشت. دروغ
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 یجعفر

 زد و بدون آنکه لب به زیتمسخرآم یپوزخند مرد

 بلند شد: شیبزند، از جا قهوهاش

 فرار کنم گهیم یهجوریبکن دختر،  تویزندگ نیبش -

 پُر از گل و بلبله! رونیاون ب انگار

 کالفه گفت: یو چهرها نییپا ییباصدا دخترک

 .نیبش -

 جلو رفت و گرید یگام ند،یآنکه بنش یاما، بهجا آکو

 .ستادیمقابل دخترک ا قایدق

 کاناپه فشرد: یدسته یخم شد و دستش را رو یکم

 اما اگه ه،یسا گذرهیم یتو اون سرت چ دونمینم -

 بهت بگم خوامیمنه، م شبید یحرفا بهخاطرِ

 ستادنیا یعنیشجاعت  ست،یبه فرار کردن ن شجاعت

 حل کردن! و
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 یجعفر

 پوزخند زد و مرد، محکم نیبا همان سر پائ دخترک

 داد. رونیرا ب نفسش

 یعصب یحساب ه،یسا یافکار بچگانه نیآنکه از ا با

 نشان بدهد و یواکنش بد خواستیاما نم شدهبود،

 دلسردش کند. ن،یاز ا شتریب

 میبرد و حال نگاهش، مستق نتریسرش را پائ یکم

 ِفر و روشن بود: یآن موها یرو

 !ستیکه ن یبچهباز یفکرا نکن دختر، زندگ نیااز  -

 فرار کنم انگار حبست کردن تو خونه یگیم یهجوری

 .دنیدارن شکنجهت م و

 و سر و یریشالق دستت بگ هیکه  نهیمگه شکنجه ا -

 از یلیمن خ ؟یطرف رو پرُ از خون کن صورت

 نشده، اما یاز بدن زخم ییکه جا دم،ید اروه هشکنج
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 یجعفر

 همهجارو پر کرده. ،یداخل یزخما یخونابه یبو

 را زد و هاشیحرفش را زد، باالخره کنا باالخره

 هم فشرده شد. یمرد، رو چشمان

 برد و نیزد و با آرامش، سرش را پائ یتلخند

 فرق سر دخترک نشست. یرو قیدق ش،یلبها

 از دوطرف باز شده و ش،یبایز یکه موها ییهمانجا

 .دادیبهشت را م یبو

 و آکو لب زد: دیاتصال لرز نیاز ا هیسا تن

 الزم بود بهت یول ،یچقدر ناراحت شد دونمیم -

 یول اد،یتو سرم ب ییفکرا نیهمچ ی. تو باعث شدبگم

 ناراحتت کنم و اگه خوادیدلم نم چوقتیه رحال،ه هب

 .خوامیکردم، عذر م نکارویا

 حالش بهتر یآنکه دلش نرم نشده بود، اما بازهم کم با
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 یجعفر

 .شد

 اما شعور طرف کرد،یرا درست نم یزیچ ،یعذرخواه

 .دادیرا که نشان م مقابل

 .ستادیو آکو صاف ا دیسرش را عقب کش دخترک

 تکرار کرد: گرید بار

 یفکرا نیهم از ا گهید ه،ینره سا ادتیحرفامو  -

 که ینکن، برم و فرار کنم و... مگه بچها مسخره

 ؟یزنیم ییحرفا نیهمچ

 داد: رونینداد و مرد نفسش را ب یجواب دخترک

 بهت زنگ زدم جواب یکار دارم. ول کمی رم،یمن م -

 .ایبد

 نگفت و مرد اخم کرد: چیه هیسا

 خب؟ ا،یدیجواب م ه،یباتوام سا -
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 یجعفر

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و مرد با هیسا

 :دیگونهاش کش یرو یدست لبخند،

 که بهت یفهمیم یروز هیازم ناراحت نباش دختر.  -

 گفتم! یچ یگفتم و برا ایچ

 گریکه د ،یاز آن دوچشمِ عسل یرا به سخت نگاهش

 کَند و بهسمت در رفت. کردند،ینم نگاهش

 ننشسته بود که دخترک رهیدستگ یدستش رو هنوز

 بلند شد و گفت: شیازجا

 چرا به تو گفتم؟ یدونیم -

 سرش را برگرداند و نگاهش کرد. آکو

 ادامه داد: دخترک

 .خوامی. ازت کمک مستمیرو بلد ن ییچجایچون ه -

 یچیکجا، اصال ه دونمینم یاز تهران برم ول دیبا
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 یجعفر

 نه که یعنی شه،ینم ییتنها دونمیفقط م دونم،ینم

 .ترسمیمن م یها، ول نشه

 هم فشرد. یرا رو شیلبها و

 سیاز مرد کمک خواسته بود، کل جانش خ نکهیا از

 بود. عرق

 نفر کمک کیاقلکم از  دینداشت و با یچارها

 .گرفتیم

 ممکن است نکهینرفتن فکر کرده بود، به ا ایرفتن  به

 هم، فکر کرده بود؛ فتدیبه راه ب یبزرگ یزیآبرور چه

 فکرها، به رفتن ختم شده بود. نیهمه ا انیپا اما

 چرا کردند،یبه او فکر نم یلحظها گران،یکه د یوقت

 را زهر اشیبه خاطر آنها کل زندگ دیبا دخترک

 !کرد؟یم
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 یجعفر

 هم شیمرد روبهرو نیو دلش را ا رفتیم اصالً

 ها؟ کَند،یم

 آنجا ای نجایداشت، ا یکه نه پدرش بود و نه مادر حال

 !کردینم یفرق بودنش،چندان

 او که گفت،یموضوع راهم به ترانه م دیشا اصالً

 نداشت. یمخالفت

 خبر داشته شیاز جا یکس خواستیاما، نم یازطرف

 کیهم  دیشا ایبود،  یآن یوانگید کی دیشا باشد،

 لحظه، تنها و نیاما هر چه که بود، در ا ؛یقطع مِیتصم

 هدفش رفتن بود! تنها

 که یمینگاه، با تصم نیبا هم یینگاهش کرد و گو آکو

 :کردیبود، مخالفت م گرفته

 چه دیشده. حاال من با یبد زمونها ،یبترس دمیبا -
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 یجعفر

 نجاینباشه که از ا نیمنظورت ا دوارمیبکنم؟ ام یکار

 !بیشهر غر هیبدم و بعدش بزارمت تو  تیفرار

 یجا هی نکهیفقط... فقط ا ،یبد میفرار خوادینم -

 کجا خوامیم دونمی. نمیکن یرو بهم معرف مطمئن

 !خورهیبهم م نجایحالم ازا گهیکنم، اما د کاریو چ برم

 حواسم بهت"گفتیکه م ییاخطار، گو یبا نگاه مرد

 شد و سپس هیسا رهیخ "برندار یقدم اشتباه هست،

 گفتن: با

 .میزنیباهم حرف م -

 زد. رونیخانه ب از

 نگونهیمبل آوار شد و قرار نبود آخرش ا یرو دخترک

 خود یو حت ندی! قرار نبود باز هم آن مرد را ببباشد

 که چگونه، آن درخواست را از آکو دانستینم ز،ین
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 یجعفر

 .دیرسیبه ذهنش نم یگریاما فکر د کرد؛

 کمکش کند، تنها آن مرد توانستیکه م یکس تنها

 .بود

 یاه هبعد، با جارو و خاکانداز، تک قهیدق چند

 جمع کرد و قهوه نیزم یماگ را از رو یشکسته

 کرد. یخال نکینخورده آکو را هم درون س دست

 فکرِ مشغولش را آرام کند و یکجوریداشت  دوست

 کردن؟ یبهتر از آشپز یزیچ چه

 ، زود بود؛ او اما،درست کردن غذا یآن که هنوز برا با

 مورد عالقهاش کرد. یبه درست کردن غذا شروع

 اما دستپختش خوب کرد،ینم یآشپز ادیآنکه ز با

 .بود

 در بلند شد و یبرنج بود که صدا یآبکش مشغول
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 یجعفر

 و سارا وارد شدند. ترانه

 با هم حرف یبود هنوز هم درست حساب معلوم

 درهم فرو رفته شانیاه هگونه چهر نیکه ا زنندینم

 بزند، یسارا با همان اخم تندش، بدون آنکه حرف بود،

 .دیسمت اتاقش رفت و در را بهم کوب به

 کَند و بر شیموها یشالش را از رو یبا خستگ ترانه

 کاناپه انداخت. یرو

 داخل ینگاهش کرد که زن دست یسوال هیسا

 و ناالن گفت: دیکش شیموها

 که یکالنتر میعکسشو داد م،ینکرد دایازش پ یخبر -

 یچیکردن بهمون خبر بدن، فعال ه دایپ ییجا اگه

 .ستین معلوم

 سرش را تکان داد و برنجش را ق،یعم یبا نفس هیسا
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 یجعفر

 بابت، نیپدرش کجاست و از ا دانستیکرد. نم آبکش

 یهمانطور که گفته بود، برا ییآشفته بود. گو یحساب

 رفته بود! شهیهم

 یاز خود، بر جا یرد چیه هک صدا،یآرام و ب آنقدر

 بود. نگذاشته

 :دیگاز را کم کرد و سرش را باال آورد، پرس یشعله

 ؟یکالنتر نیفقط رفت -

 رفت و در همان یبهداشت سیبه سمت سرو ترانه

 گفت: حال

 حال گهید شم،یاز گرما. دارم تلف م میآره بابا، مُرد -

 بگردم. نیاز ا شتریب نداشتم

 آتش درونش را یتا کم د،یآب نوش یوانیل دخترک

 .سوختیسارا م یکند، دلش برا خاموش
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 یجعفر

 گذاشت و به سمت اتاق خواهرش زیم یرا رو وانیل

 .رفت

 نگرفت. آرام در را باز کرد و داخل یزد و جواب در

 .رفت

 هیتختش انداخته بود. سا یبه شکم، خود را رو سارا

 زد و جلوتر رفت. یسرد لبخند

 اما دخترک چموش، ده،یاست و نخواب داریب دانستیم

 را به خواب زده بود. خود

 تخت نشست و سارا سرش را باال آورد. یبر رو کنارش

 درد دلش تازه شد، که ییگو د،یرا د هیسا نکهیهم

 داد: هیتختش نشست و به تاج آن تک یرو فورا

 .واریسر خودمو بکوبم تو د خوامیبه قرآن م -

 شده؟یچرا چ -
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 یجعفر

 .کُشمیرو م کهیزن نیمن آخرش ا -

 تنها نگاهش کرد که سارا ادامه داد: هیسا

 هم نایو ا مارستانیسر به ب هی میبر گمیبهش م -

 تونم،یکه گرممه نم ،یپررو م یلیکه خانوم خ میبزن

 ادهیز تشیبعد. البته حقم داره ها، فعال یبرا بذارش

 .چارهیب

 زد: شخندین هیگفت و سا هیآخرش را با کنا جمله

 به ییچجایبابا کجاست، ه دونمینم دم،یبر گهید -

 .رسهینم ذهنم

 :دیآه کش سارا

 سر خودش آورده یینگرانشم، اگه بال یلیمنم خ -

 ؟یچ باشه

 تخت بلند یشد و با استرس از رو یخال هیدل سا ته
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 یجعفر

 .شد

 شد! دهیصورتش پاش یرو خ،یآب  یپارچ ییگو

 سر خودش آورده باشد چه؟ ییپدرش، بال اگر

 یدست رو صال،یدرد گرفت و او با است معدهاش

 فشرد. معدهاش

 نبود. نیپدرش ا حق

 نبود. نیا چکدامشانیه حق

 اتاق بلند شد: رونیترانه، از ب یصدا

 م؟یندار ییچا هیسا -

 حرکت، کیهم فشرد و با  یرا رو شیدندانها سارا

 تند، آرنجش را هیزد تا بهسمت در برود، که سا جست

 :گرفت

 کجا؟ نم،یصبر کن بب -
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 یجعفر

 سرجاش بنشونم. دیرو با کهیزن نیا -

 شد: کینزد گرید یچشم گشاد کرد و گام هیسا

 باشه مادرمونه، من یهرچ یدونیخودتم م س،یه -

 باز مادرمونه. یول ه،یچجور آدم دونمیم خودمم

 و دیکش رونیتند دستش را از دست خواهرش ب سارا

 اتاقش رفت. یبهسمت پنجره باحرص،

 از ترانه گرم یآب دانستیو م دیدندان کش ریرا ز لبش

 .شودینم

 طبق معمول، خود و خواهرش، دست بهکار دیبا

 .شدندیم

 دینبود و با یعاد یزیپدرشان گم شده بود، چ نکهیا

 .آمدندیبه خودشان م نها،یاز ا زودتر

 کرده بودند و چگونه ییواه هسرب یاالن هم، کل تا
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 یجعفر

 شد پدرشان را با آن حال، تنها بگذارند؟ یراض دلشان

 در یو تنها با ساک ینیماش ایپول  چیهم بدون ه آن

 دستانش؟

 به سمت خواهرش برگشت و گفت: سارا

 من یول ه،یسا یکن کاریچ یخوایتو م دونمینم -

 روزها خودم دست نیتو خونه، هم نمیبش تونمینم

 .شمیم بهکار

 تخت نشست: یرو هیسا

 کاریچ یخوایم ؟یشیدست به کار م یچ یعنی -

 ؟یکن

 برم دنبال بابام بگردم. خوامیم -

 داد: رونینفسش را ب هیسا

 رو رانیکل ا میکجا رفته؟ بر میدونیآخه مگه ما م -
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 یجعفر

 م؟یبگرد

 سرش را برگرداند و با همان چشمان نگران، به سارا

 نگاه کرد: ابانیخ

 رفته باشه دیشا م،یبگرد خوادیرو نم رانینه، کل ا -

 دونمیم یواقعا، ول دونمیمادربزرگ. نم شیپ الن،یگ

 اونجاست. م،یبگرد دیکه با ییجا نیاول

 مادربزرگش یسرش را رو به سقف گرفت و خانه هیسا

 را اما، نه! شانیاه هیدوست داشت، آشناها و همسا را

 که هنوز هم با یزمان که کودک بود، همان زمان آن

 از شهیرفتوآمد داشتند، هم اشیپدر یخانواده

 .دیشنیرا م انیاطراف یو کنارها، طعنه گوشه

 به مادرش نگاه ن،یکه چقدر بد و سنگ دیدیم شهیهم

 یاز مادرش دل خوش زیو با آنکه خود ن کردندیم
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 یجعفر

 اشیکه نثار کودک ینیسنگ یاه هاما آن نگا نداشت،

 نبرد. ادیاز  چگاه،یبود را، ه شده

 مادربزرگ مهربانش، با آن دنِیخود فکر کرد د با

 دیچقدر خوب است و شا نش،یریش یلکیگ یلهجه

 .رفتیم

 که از ییا و عموهاه هو کنار عم رفتیبه آنجا م دیشا

 .گرفتیآرام م یبا آنها منع شده بود، کم رابطه

 یمهربانش، که هزاران خاطره یِو عموها اه هعم

 ساخته بودند و لعنت به ترانه، اشیدر کودک نیریش

 و ماندن در کنارِ آنها، دنیدو خواهر را، از د نیا که

 کرده بود. منع

 به خواهرش نگاه کرد: هیسا

 مونواونجا، دل و رود میبر میخوایترانه بفهمه م -
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 یجعفر

 .رونیب زهیریم

 کل چشمان سارا را در برگرفت: خشم،

 چرا انقدر از عموهام بدش یدونیم کنه،یغلط م -

 اونا دست از پا خطا کنه، شیپ تونستیچون نم اد؟یم

 خودش برسه. یایرو از اونا کَند که به کثافتکار ما

 خوب الن،یرفتن به گ دیبه فکر فرو رفت و شا هیسا

 ها؟ بود،

 شیهم حالوهوا یو کم شدیاز تهران دور م یکم

 .شدیم عوض

 شیو از جا دیکش شیبایبلند و ز یداخل موها یدست

 شد: بلند

 .امیمنم م م،یبر -

 شده بود. نیهم نروزهایا
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 یجعفر

 سردرگم. نقدریعجول و هم نقدریهم

 و آنقدر نظرش را گرفتیمختلف م ماتیتصم آنقدر

 .شدیم یخودش هم، عصب یکه گاه کرد،یم عوض

 قصدِ فرار داشت و اکنون، دلش ش،یپ یاه هلحظ تا

 .خواستیرا م النیبه گ رفتن

 .زدیم بیبزرگ، نه یاحساسِ ترس اما

 یِ از دندانها یکیکه  یهمان هشان،یآن زن همسا اگر

 شالش را به دور شهیکج شده بود و هم یکم ش،یجلو

 چه؟ زد،یاگر بازهم طعنه م چاند،یپیم گردنش

 چه؟ دیدیمثال اگر راحله را م ای

 بود، اما پس از اشیکه همسن وهمباز یراحلها همان

 دخترک یوقت یو حت امدین هیسا دنِیبه د گرید یمدت

 درِ خانهشان رفته بود، مادرِ او، گفته بود که راحله، به
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 یجعفر

 .دیآینم رونیب گرید

 شدیباعث م نیداشت و هم ادیرا به  نهایا یهمه

 و دلش، سرد شود. دست

 .دیفهمیرفتارها را م نیا یهمه لِیبود، اما دل کودک

 هیکودکانشان با سا گذاشتندیچرا مادرها نم دیفهمیم

 !دیفهمینم نهمهیکنند و کاش ا یسارا باز و

 و دیفهمینم نهمهیا ،یدخترک از همان کودک کاش

 .دادیادامه م اشیبه زندگ راحت

 داد و ترانه بد بود، اما هنوز هم نقاطِ رونیرا ب نفسش

 یِهمان کمکها دیشا شد،یم دایدر روحش پ یدیسف

 .کردیم اه هیریکه به خ یانهایماه

 یکه رو یتخت بلند شد و سارا با همان دستان یرو از

 جلو آمد: یگره زده بود، گام نهاشیس
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 یجعفر

 م؟یبر یکِ  م؟یکن کاریچ -

 کِش داد: نیرا رو به پائ شیلبها هیسا

 .میریم یهروقت تو بخوا دونمینم -

 سرش را تکان داد و دخترک به سمت در رفت. سارا

 افتاد ادشی یزیرا لمس کند، چ رهیاز آنکه دستگ قبل

 سرش را برگرداند: و

 یچجور م،یندار نایاز مامانبزرگ ا یشمارهاما که  -

 م؟یکن دایجاشون رو پ میخوایم

 لبخند زد: سارا

 وزم عوض نکردن،من مطمئنم خونشونو هن -

 یجا هیبره  کنهیاون خونه رو ول نم مامانبزرگ

 ادته؟ی. آدرسشو که گهید

 بود. ادشیلبخند زد و هنوز هم  هیسا
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 یجعفر

 بود. ادشیرا،  اشیکودک یِهایباز پاتق

 سفرشان، زودتر از آنچه که فکرش را لیوبند بار

 یِ هایجمع شد و با وجود غرغرها و بدخُلق کردندیم

 اما بازهم موفق شدند که سفرشان را به راه ترانه،

 .کنند

 شک کرده بود و مدام از مقصدِ  ییزهایزن، به چ ییگو

 .دیپرسیدخترانش م سفرِ

 رفتوآمدشان نباریا ییو گو زدیسرشان غر م مدام

 شده بود. مهم

 مخصوصِ خودش، یِهاییاعتنایاما، با همان ب سارا

 کرده بود. ایرا مه زیرا رزرو کرده و همهچ تهایبل

 بود و مخصوصا آنکه، به یترانه، کار سخت چاندنیپ

 دخترانش مشکوک شده بود. رفتار
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 یجعفر

 سفرِ نیهست و ا مکاسهین ریز یکاسها دانستیم

 افتنی یآن هم بعد از آنهمه جستجو برا ،ییکهوی

 نبود. یعیطب پدرشان،

 را جمع شانیدخترها چمدانها د،یسفر که فرا رس روز

 ارید یاز پدرشان، راه یرد افتنی دیو به ام کردند

 شدند. شانیمیقد

 و کردیمدام متلک بار ترانه م ه،یبا پوزخند و کنا سارا

 گفت: میهم مستق کباری یحت

 راحت التیخ دیتو که با ؟یحساس شدچرا انقدر  "

 مکانِ دنج و راحت، هیو  میریبه هرحال ما م بشه،

 ". ادیم رتیگ

 را خورده بود، اما اشیلیحرف، س نیآنکه بعد از ا با

 داغِ دلش، کم شده بود. یاندک
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 یجعفر

 که به یوقت یشدند و حت مایکه سوار هواپ یوقت

 هنوز هم هردو استرس داشتند و دند،یرس شهرشان

 .آوردندیخود نم یبه رو هرچند

 دندیدیرا م شانیپدر یسال، خانواده نیاز چند بعد

 که نبود! یزیکم چ و

 کنند و ینیشبیبرخوردها را پ توانستدینم یحت

 کردند؟یهم نبود، چه م نجایاگر پدرشان ا یبهراست

 شهیسرش را به ش هیسا دند،یمحلهشان که رس به

 عوض شده بود. زیو همهچ چسباند

 یِآسفالتِ تکهتکهشده یحت شان،یا، بلنده هخان بافت

 کوچه. کف

 به اطراف نگاه کرد و گرچه مدت زمان یدلتنگ با

 نجایدلتنگ ا بینگذرانده بود، اما عج نجایرا ا یادیز
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 یجعفر

 .بود

 ،یمیقد یشدند و به درِ خانه ادهیپ نیاز ماش هردو

 کردند. نگاه

 رهتر،یخ یجلوتر رفت و با چشمان یگام دیبا ترد سارا

 کرد: یرا بررس در

 همونه، فقط رنگش عوض شده. نکهیمثل ا -

 جلوتر رفت و قبل از آنکه به کنارِ  یهم گام هیسا

 شرفتهیپ فونیآ یبرسد، سارا دستش را رو خواهرش

 و زنگ کوتاه را به صدا درآورد. گذاشت

 برهم یآمد و نه صدا ییلخ لخ دمپا یصدا نه

 خانه! یِدر آهن دهشدنِیکوب

 عوض شده بود. زیهم، همهچ نجایا

 د،یچیپ فونیکه داخل آ یسالخورده و مهربان یِصدا
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 یجعفر

 ردوبدل کردند و گریکدی نیدختر، نگاهشان را ب دو

 :ستادیا فونیآ یفورا جلو سارا

 سالم. -

 :دیپرس دیسکوت شدو زن، با ترد یکم

 سالم دخترم، بله؟ -

 من، من سارام. -

 یشد و چندلحظه بعد، صدا تریطوالن سکوت،

 :دیرس شانیمادربزرگشان، به گوش هردو بغضدار

 ؟ییسارا، سارا مادر، تو -

 ...هیآره مادرجون، منم. منم و سا -

 آمد و کوتاهتر شیجا یرو فونیشدن آ دهیکوب یصدا

 باز شد و اطیدر ح کردند،یکه فکرش را م یزیآنچ از

 با ،یو رنگ نیچ نیبا آن دامن چ مادربزرگشان،
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 یجعفر

 اشکآلود، مقابلشان یو چروک و نگاه نیپُر چ یصورت

 .ستادیا

 چشمش به دو نوهاش افتاد، اشک از چشمانش شره تا

 دستانش را باز کرد: یو با زار کرد

 .دیمادر، که دلم براتون ترک نیایب ن،یایب -

 داد. یو سارا را در آغوشش جا هیهمزمان، سا و

 دستش را دور تن مادربزرگش حلقه کرد و هیسا

 پنهان کرد. اشیپر روسر یِرا ال اشینیب

 .دادیمادرها را م یبو

 به هیشب ییداشتند، بو یبیعج یبو شهیهم مادرها

 اعتماد. ایعشق،  یبو

 آرامشش چشم فشرد و مادربزرگشان با آنگه قدش، از

 دو نوهاش کوتاهتر بود، اما سرشان را خم کرد و با از
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 یجعفر

 یکه چشمانش را تَر کرده بود، بهنوبت رو یاشک

 :دیرا بوس سرشان

 دورتون بگردم، دق یاله ن،یچشممو روشن کرد -

 ن؟یسر به من نزد هیمادر، چرا  کردم

 و دیمادربزرگش مال یآرام صورتش را به شانه هیسا

 .دیرا عقب کش سرش

 زمزمه کرد: رلبیز

 برات تنگ شده بود. یلیمادرجون، دلم خ -

 که در قلبش جمع شده بود، یاما، با احساس سارا

 :دیرا بوس دهاشیچروک یپشت سرهم، گونه چندبار

 دلم برات تنگ شده بود، مادرجون! یلیخ -

 و راه را باز کرد: دیبا اشک خند مهیسل

 شمرگتونیمن پ یاله ،یتو دروتون بگردم اله نیایب -
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 یجعفر

 تو مادر. نیای. ببشم

 را در دست گرفتند و وارد شدند. شانیچمدان دودختر

 نبود. یبیعج زیچ اه،یپُر از درخت و گلوگ اطیح

 و یسرسبز نیبه هم نجا،یا یاه هتمامِ خان بایتقر

 بودند. ییبایز

 رنگِ سرخ یکننده لیقرمز رنگ خانه، تکم یروانیش

 بود. اطیگوشه و کنار ح یِگلها

 نهچندان اطِیح یهم، در انتها یکوچک و چوب یاتاقک

 داشت، آنموقعها که ادیبه  هیقرار داشت و سا بزرگ

 بودند، مادربزرگشان از آن اتاقک، به عنوان کودک

 .کردیاستفاده م یانبار

 یبا پره مه،یباال رفتند و سل یورود یدو سه پله از

 اشک چشمش را زدود و در را نگه داشت اش،یروسر
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 یجعفر

 وارد شوند. اش،یدوستداشتن یاه هنو تا

 مدرن. ادیبود و نه ز یسنت ادیخانه، نه ز یفضا

 خانه یفضا ،ینیتزئ لیبه همراه وسا کیکالس یمبلمان

 از پدربزرگشان نبود. یپوشانده بود و خبر را

 آمدیبا تلفن م یحرف زدنِ کس یداخل اتاق، صدا از

 کاناپه یکنند، رو یدودختر، بدونِ آنکه کنجکاو و

 .نشستند

 دستش، انیبا شربت م مهیبعد، سل یقهیدق چند

 گرفت: هیآمد و اول آن را مقابل سا رونیب

 یقشنگت بشه، چجور یچشما یمادر فدا یاله -

 ؟یرو چشم به راه بذار رزنیمن پ نهمهیاومد ا دلت

 و آرام زمزمه کرد: دینگاه قرمزشدهاش را باال کش هیسا

 دب یلیخ دونمیم خدا نکنه، ممنون مادر جونم. -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خب... یول میکرد

 یلبخند زد و با عشق، به غنچه مهیسل

 نگاه کرد. اشیدوستداشتن

 بشنود و ادامه، به چه خواستیجمله را نم یادامه

 مقابلش ننگاه،یریش نیکه ا یوقت آمد،یم کارش

 بود؟ نشسته

 هم یرا هم مقابل سارا گرفت و کل شربت

 او رفت. یقربانصدقه

 شربت را به سمت دهانش برد، در اتاق نکهیهم هیسا

 درشت و یکلیه مهبلند،ین یبا موها یشد و پسر باز

 خندان، وارد هال شد. یصورت

 مراهه هگذاشت و ب زیم یرا رو وهاشیفورا آبم دخترک

 بلند شد. شیاز جا سارا



 

  1213                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دستش را دراز کرد و با اشاره به کاناپه گفت: مرد،

 .کنمیخواهش م نیبفرمائ ن،یسالم خوش اومد -

 یبا مکث به چهره یبعد از گفتنِ جملهاش، لحظها و

 نگاه کرد. هیسا

 بدون آنکه مهیو سارا، آرام جوابش را دادند و سل هیسا

 نِ ینگاهش را ب س،یبا همان چشمان خ د،یبگو یزیچ

 نوهاش گرداند. سه

 نه، که ایدارند  ادیرا به  گریکدیکه  ندیبب خواستیم

 را شکست: نشانیسکوت ب اسری یِصدا

 عمو اردالن، درسته؟ یسارا، دخترا ه،یسا -

 هم رد و نیگفت و نگاه دو دختر ب جانیذوق و ه با

 شد. بدل

 گشاد شده و برقدار، یتند جلو آمد و با چشمان مرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :ستادیدو دختر ا یروبهرو قایدق

 چقدر خوشگلتر ؟یچشم عسل یخودت ا،یخدا یوا -

 واقعا شه،یباورم نم طون،یشَر و ش ی! سارایشد

 ن؟یخودتون

 مرد، نیکج شد و از ا شیناخودآگاه لبها سارا

 گرفت: یخوب احساس

 .نشناختم یول دیآره، ام... شما؟ ببخش -

 :دیرو به خواهرش پرس سپس

 ؟یتو شناخت هیسا -

 ندانستن کج کرد یبه نشانه یباخجالت گردن زین هیسا

 که از کِشش یسرکش یبه موها یپسرک، دست و

 جلوتر آمد: ق،یو با لبخند عم دیآمده بود کش رونیب

 ن؟یمنو نشناخت ییبابا، خدا اسرمی -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یهردو دختر همزمان باال رفت و چهره یابرو

 گرفت. ییرنگ آشنا شان،یهردو

 بود. اسری

 لحظه، نظم کل کیپسر خندان و شَر، که در  همان

 .ختیریرا بهم م کوچه

 دستش را جلو برد تا جانیلبخند زد و سارا با ه هیسا

 :ردیرا در دست بگ شیپسرعمو دست

 ! چقدریواقعا؟ چقدر عوض شد یخودت اسری یوا -

 .یشد بزرگ

 هم دست داد: هیو با سا دیخند اسری

 سال نهمهیحاال؟ بعد ا نیبه موال، کجا بود میچاکر -

 از کدوم طرف دراومده؟ دیخورش

 کرد: یانیپا در م مادربزرگشان
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دخترام خسته شدن. نیمادر، بش اسری -

 مهیبه سل ه،یو عاقل اندر سف یطنز، شاک یباحالت اسری

 کرد: نگاه

 و ما رو یدیرو د یکیخانوم؟ باز  میسل میداشت -

 ؟یترپ فروخت مثل

 میبگذارد، سل مهیسربهسرِ سل خواستیم هرگاه

 پسرک شاد و نیجلوداِر ا یو چه کس زدیم شیصدا

 بود؟ شنگول

 باز یشیدوخواهر گرداند و با ن نِینگاهش را ب پسرک،

 :دیبرقدار پرس یچشمان و

 چرا باورم دونمینم گه؟ید نیخودتون ییخدا -

 یزیچ یمخف نیدورب کنمیهمش احساس م شه،ینم

 یول دمتون؟یچندساله ند نیدونیآخه م هستش،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چه دافا... المصب

 یبه خجالت دست هیشب یرا قطع کرد و با حالت حرفش

 :دیکش ششیتهر به

 ا،ابونیتو خ ختهیر ییکه چه داف و مافا نهیمنظورم ا -

 .نیخداروشکر که شما دوتا، ساده موند اما

 پسر، خندهاش گرفت و معلوم بود طنتیاز ش هیسا

 هم همانقدر شاد و شنگول مانده است. هنوز

 گفت: طنتیو با ش دیخند سارا

 .یگفت یچ میدیما که نفهم چونیآره بپ -

 بود، به ییچا ختنیکه درحال ر مهیسل یصدا

 کوتاه، مکالمهشان را یلحظها یو برا دیرس گوششان

 کرد: قطع

 نیهم ،یکن تیدخترامو اذ یبهخدا قسم بخوا اسری -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .رونیب کنمیپرتت م االن

 و گفت: دیمتاسف آه کش یبا نگاه مرد

 رو یکه آمارِ خشونت خانگ یینایمن موندم ا ییخدا -

 ن،یتوروخدا بب سن؟ینویچرا اسم منو نم کنن،یم ثبت

 زنا گنیاونوقت م کنه،یم دادیما مردا ب هیعل خشونت

 آزار قرار گرفتن و زنا اِل و زنا بِل! مورد

 کردیپسر، آنقدر راحت برخورد م نیو ا دیخند هیسا

 دو دختر بوده. نیسالهاست کنارِ ا ییگو که

 را باز ششیراحتتر بود، ن اشیریکه ارتباطگ سارا

 گفت: رلبیو ز کرد

 !یهست یچه جونور گهیتو د -

 نگاه شیگشاد، به دخترعمو یو با لبخند دیشن اسری

 :کرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که دور میون مگس بدبختمن اگه جونورم باشم، ا -

 تو سرش. زننیو آخرم م چرخهیهمه م سر

 وز وز یلیکه خ ییآره مخصوصا از اون مگسا -

 .کنهیم

 دو دختر را به هوا یگفت و خنده نرایبود که ا مهیسل

 .برد

 از دشمن قرار گرفته یسپاه انِیکه در م ییگو اسری

 سهنفرشان گرداند و صافتر نینگاهش را ب باشد،

 :نشست

 یدوتا کمک ،یخانوم؟ خودت کم بود میسل گمیم -

 ؟یآورد هم

 را برداشت و در مقابل ینیداخل س ییچا سارا

 مادربزرگش لبخند زد و گفت: یِرلبیز یقربانصدقه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دم،یاز تو د قهیچند دق نیکه من تو ا یزیچ نیبا ا -

 !!ارهیسپاهم در برابرت کم م هی ،یچینفر که ه سه

 را ششیمزد زحماتش را گرفته باشد، ن ییکه گو اسری

 داد: هیکاناپه تک یکرد و به پشت باز

 هیدخترعمو، باالخره  یخوب اومد ویکی نیا ییخدا -

 سپاه آدمم در برابر من کم هی ،یدرست زد حرف

 .ارهیم

 را باال داد. شیابرو یبا غرور تا و

 نیاز ا شتریو خود را کنترل کرد، که ب دیلب گز هیسا

 .نخندد

 به نیپر شر و شور بود؛ خدا به از ا یپسرک حساب نیا

 .کردیرحم م بعدشان

 حالشان یکه آمده بودند، حساب یمساعتین نیهم در
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که چه نعمت دندیفهمیاکنون م دیبود و شا بهتر

 را از دست دادند. یبزرگ

 سرش را به دوطرف تکان داد و رو به مرد مهیسل

 :گفت

 ؟یمگه قرار نداشت رون؟یب یبر یخواستیمگه نم -

 ونریمن قصد ب ،یکن رونمونیب یواهلل اگه نخوا -

 نداشتم. رفتن

 با تعارف زین هیگرداند و سا نشانینگاهش را ب سارا

 را برداشت. اشییچا مه،یسل

 پدرشان تیچگونه از وضع دانستندینم دخترها

 .دیرسیبه ذهنشان نم یزیو چ بپرسند

 از پدرشان نزده بود و یهم حرف مهیسل ،یطرف از

 هرچند که وجود کرد؛یهم کار را سختتر م نیهم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نبود. ریتاثیهم، ب اسری

 را برداشتند و سارا، بحث شانییهم چا اسریو  مهیسل

 از پدربزرگشان آغاز کرد: را

 کجاست مادرجون؟آقاجون  -

 مادر. ادیبزنه، زود م قشیرف یسر به مغازه هیرفته  -

 آموزگار بازنشسته بود و مادربزرگشان پدربزرگشان،

 خانهدار. هم،

 هم از یو خبر دانستندیرا نم شانیپسرعمو شغل

 نداشتند. شان،یپدر یِلهایفام یهیبق

 خم کرد و با تواضع گفت: یگردن اسری

 اصال خدمتت بانو، رسهیفورا مپدربزرگ برگرده،  -

 نگران نکن. خودتو

 ثابت ماند. ش،یرو اسریلبخند زد و نگاه  سارا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 جینگاهش را در سرتاسر خانه گرداند و ه دخترک

 وجود نداشت! نجاست،یکه ثابت کند پدرشان ا ،ینشان

 دو دختر، بعد نیآمدن ا لیکه دل دانستندیم همهشان

 ضحکانه بهنظرم یکم دیو شا ستیسال چ نهمهیا از

 زده بودند. چپیعل یکه خود را به کوچه دیرسیم

 دور شد و بدون لبخند طنتیاز ش یمرد، کم نگاه

 :گفت

 باباتون ن،یاونورو وجب کن نوریانقدر ا ستیالزم ن -

 .نجاستیا

 سارا باال رفت. یجا خورد و ابرو هیسا

 و آرامش شد و یهردو به وضوح، غرق در شاد یچهره

 :دیبود که از جا پر هیسا نیا

 نجاست؟یبابام ا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 زیسرش را به عالمت مثبت تکان داد و سارا ن اسری

 بند خواهرش از جا بلند شد و گفت: پشت

 کجاست؟ نکنه تو اتاقه؟ -

 که اشک در چشمانش جمع شده بود، نگاه مهیسل

 ریرا ز اشیروسر یگرفت و پره اسریرا از  ظدارشیغ

 غصهدار گفت: یو با نگاه دیکش چشمانش

 هیخونگ ونیش ح. انگار دور از جونادینه مادر، باال نم -

 .اطیح یکز کرده اون گوشه که

 اط؟یح یدرهم رفت و گوشه هیسا یچهره

 اط؟یح یگوشه کدام

 بپرسد، به سمت در راه یشتریب زیبدونِ آنکه چ سارا

 :دیبه گوش همهشان رس مه،یو تشرِ آرام سل افتاد

 وش ازآب خ هی یذاشتیم ؟یبگ ونیاالن وقتش بود ا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بره! نیپائ گلوشون

 از خودش دفاع کرد: اسری

 عقاب زل زده نیع یچجور یدیند میبابا سل یا -

 بکشن؟! رونیحرف ازم ب هیبه دهن من که  بودن

 به دنبال سارا رفت و هردو از خانه خارج شدند. هیسا

 بود. نجایا پدرشان

 ...نجایهم قایدق

 فورا، زین هیرفت و سا اطیبهسمت اتاقک ته ح سارا

 را پا زد و به دنبالش رفت. شیکفشها

 .ستادیا وانیا یرو اسریبه دنبال دخترها آمد و  مهیسل

 دست برد تا در انبار را باز کند که با قفل بودنش، سارا

 بهسمت مادربزرگش برگشت: ،یدرماندگ با

 از داخل ققله؟ -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :دیرا باال کش اشینیب مهیسل

 بخواد نکهیمگه ا کنه،یاومده، همش قفل م یاز وقت -

 .رونیب ادیب

 جلو رفت. یلب فشرد و گام هیسا

 سروصداها، پدرشان نیبود که با ا بیعج شیبرا

 نشان نداده. یواکنش

 در ضربه زد و آرامتر صدا زد: یرو آرام

 !میبابا، بابا مائ -

 آمد و کنار مادربزرگش نیپائ یاه ههم از پل اسری

 .ستادیا

 و جز ستیخوب ن چیه شیحالِ عمو دانستیم

 .کردیباز نم یکس یاندک، در را به رو یموارد

 در ضربه زد: یرفت و خود رو جلو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 عموجون؟ درو باز کن دختراتن. -

 انقدر حال پدرشان بد بود؟ یعنینشد و  یخبر بازهم

 فرو رفت و همهشان هیدر قلب سا یشترین ییگو

 نیحال بود، ا نیپدرشان در ا یبودند، وقت معرفتیب

 خود بودند و بدتر از یخوشگذران یِدختر، در پ دو

 اتفاقات بود نیآنها، ترانه بود که خود، مسبب ا یهمه

 شیب یگناهیب ییکه گو کرد،یبرخورد م یوطور

 !ستین

 جلو یهم فشرد و مادربزرگشان گام یرا رو شیلبها

 .آمد

 :دیپرس هیو مظلوم، رو به سا آرام

 شده؟ با مادرت بحثش شده ینطوریا پسرم اچر -

 خته؟یچرا انقدر بهم ر دخترم؟
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که خواستینم یو از طرف دیچه بگو دانستینم هیسا

 خراب کند. ن،یاز ا شتریمادرش را، ب وجه

 یبه سارا نگاه کرد و دخترک، اشک گوشه درمانده

 را پاک کرد. چشمش

 در یرو یمحکمتر ینداد و با ضربه یهم جواب سارا

 :دیکوب

 !شکنمیدرو م ،یبابا بهقرآن باز نکن -

 و آرام کنار گوشش گفت: دیآرنج سارا را کش اسر،ی

 دهیتحت فشار نذارش، فهم ست،یحالش خوب ن -

 .ادیم رونیکم کم ب ن،ینجائیا شما

 سرش اومده ییتحت فشار نذارش، اگه بال ویچ یچ -

 ؟یچ باشه،

 بوده، تا دلش نخواد، ینطوریمدت هم نینترس، ا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !یدر بکش نیاگه خودتو پشت ا یحت کنه،یباز نم درو

 سکوت کردند و درمانده پشت در ماندند. یهمگ

 چنگ بزنند و بدتر از یسمانیبه چه ر دانستندینم

 سارا بود. یِهایقراریب همه،

 کمطاقت و بهقول بابا نقدریبود، هم نیهم شهیهم او

 لوس! نقدر،یهم اردالنشان،

 چرخش ینگذشته بود که صدا یقهایچند دق هنوز

 در قفل بلند شد و متعاقب آن، در باز شد. لبخند دیکل

 تند از در داخل رفت هیلبِ همهشان نشست و سا یرو

 خود را در آغوشش انداخت. د،یتا پدرش را د و

 مانده بود، او را به خود فشرد. شیکه برا یتمام جان با

 و کردیرا بغل م یسبود، که ک یاندک موارد جزِ

 فرق داشت! نبار،یا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 د،یدیو اگر پدرش را نم مردیم یداشت از نگران نباریا

 .دیآیبر سرش م ییچه بال دانستینم

 سرد سارا، که به دورِ شانهاش حلقه شد را یِدستها

 کرد و اشک در چشمانش حلقه زد. احساس

 که در قلبش جمع شده بود، محکم یبا احساس اردالن

 هیسا یموها یدخترش را به خود فشرد و لب رو دو

 .گذاشت

 به او بها شتریبود و ظاهراً ب اشیآنکه سارا تهتغار با

 دوست داشت؛ دختر یگریرا جورِ د هیاما سا داد،یم

 !رانشدهاشیچشم و چراغِ خانه و بزرگش،

 غر زد: یتودماغ یو با صدا دیرا باال کش اشینیب سارا

 یول کرد یطور نیما رو هم ،یمعرفتیب یلیبابا خ -

 ییچه بال میکردینم داتیاگه پ یدونیم ،یرفت و
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 یجعفر

 !یمردم از نگران ومد؟یم سرمون

 دختر کوچکترش را هم بوسه زد و یِ موهایرو اردالن

 گرفته زمزمه کرد: یصدا با

 بودم. یبد یبابا شهیهم دونمیدخترم، م دیببخش -

 به مهیسل ،یدر انبار هیحوال ییطرفتر، در جا آن

 مقابلش را یداده و با اشک صحنه احساس هیتک وارید

 .کردیم نگاه

 سر پسرش آمده بود؟! ییبال چه

 و دیکش رونیآرام آرام خود را از آغوشِ پدرش ب هیسا

 کمرنگ، دستش را از دورِ یبا لبخند زین اردالن

 دخترانش برداشت. یاه هشان

 یبا لبخند اسریرا پاک کردند و  شانیاشکها هردو

 داخل آمد. اد،گش
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 یجعفر

 نگاهش را گشت،یم یکه انگار به دنبال سوژها یطور

 گرداند. شیدخترعموها یچهره در

 د،یکشیسارا که آب دماغش را باال م دنید با

 گفت: یرا جمع کرد و با حالت چندش چهرهاش

 قورت بده ییهوی ،یدیقورت م کهیت کهیچرا ت -

 راحت کن. المونویخ

 با اخم نگاهش کردند. هیو سا یبا چشمان برزخ سارا

 به عمو اردالنش نگاه کرد: دهیو لب گز دیخند

 نهیمنظورم ا یعنیهار....  یلیدخترات خ ییعمو خدا -

 سخت هستن. یعنی هستن،¹هارد  یلیخ

 بود که به وجود یزد و چندوقت یلبخند مچهین اردالن

 پسر، عادت کرده بود. نیا

 گفت: یبا دهان کج سارا
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 یجعفر

 ترس، بعد از ،یگیم یزیچ هیاول  یانگار عادت دار -

 خوب ییخدا ،یدیربطش م گهیکلمه د هیبه  فورا

 ها. یدار یمخ

________________ 

 hard :¹: سخت

 را درآورد: شیادا اسری

 !یدار یخوب مخ -

 قرار وارید یکه در گوشه ،یبه سمت تخت فلز اردالن

 نشست. شیرفت و رو داشت

 رهیهمانطور خ ه،یکنار پدرش نشست و سا زین سارا

 پدرش را نگاه کرد. رهیخ

 که پدرش شکستهتر نشده! گفتیبود اگر م دروغ

 یشده بود و رو دیسف شیاز موها یشتریب حجم

 نشسته بود. ،یاز شکستگ یگرد و غبار چهرهاش،
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 یجعفر

 :ستادیپسرش ا یروبهرو قایجلو آمد و دق مهیسل

 لت.دسته گ یاز دخترا نمیچشمت روشن مادر، ا -

 ادامه داد: مهیبا لبخندش تشکر کرد و سل اردالن

 یچیچند ساعته ه ؟یبخور ارمیب یزیمادر چ -

 !ینخورد

 .ستینه مادر، گشنهم ن -

 به پسر ،یخصوص ییفضا خواستیم ییکه گو مهیسل

 فهماند که اسریبدهد، با اشاره چشم، به  شیاه هنو و

 خارج شوند. یاز انبار دیبا

 سارا آمد و با زور دستِ  یبرا ییچشم و ابرو اسری

 خارج شد. یاز انبار مادربزرگش،

 هیکه بسته شد، اردالن سرش را به سمت سا در

 :برگرداند
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 یجعفر

 بابا؟ نیاومد یکِ -

 چنبره شیکه بغضِ خانه خرابکنش، در گلو دخترک

 انداخت: نییبود، سرش را پا زده

 .میدیرس شیدو ساعت پ یکی -

 پدرش یدرمانده دستش را دور بازو یبا حالت سارا،

 همان جا گذاشت. قایکرد و سرش را دق حلقه

 دانست که چقدر نگران شده بود. یخدا م فقط

 سخت بود که شیداد و برا رونینفسش را ب اردالن

 .بپرسد

 ا، بدنشه هسخت، که از فکر کردن به آن لحظ آنقدر

 .آمدیو رگ گردنش باال م شدیمور م مور

 کرد آرامش خود را حفظ یو سع دیکش یقیعم نفس

 :کند
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 یجعفر

 مادرتون کجاست؟ -

 هیبود تا بدن سارا بلرزد و سا یحرف کاف نیهم

 هم فشار دهد. یرا رو شیلبها

 مادرش، یو او به جا دیچه بگو دانستینم دخترک

 .دیکشیم خجالت

 سارا بود که باتمسخر نیانداخت و ا نییرا پا سرش

 :گفت

 فکر کنم خونه باشه. -

 لحن پر نیبه خواهرش کرد و ا یاخم تند هیسا

 .کردیم حهداریغرورِ پدرشان را جر شتریب تمسخرش،

 بلند شد و شیکه تنگ شده بود، از جا یبا نفس اردالن

 جلوه دهد، یرا عاد زیهمه چ کردیم یکه سع یطور

 را باز کرد. راهنشیاول پ دکمه
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 یجعفر

 داشت، آتشش رتشیتنش گر گرفته بود و غ کل

 .زدیم

 دخترانش فرار کند، نینگاه سنگ رِیآنکه از ز یبرا

 که در گوشه اتاق قرار یاجاق گاز کوچک بهسمت

 اجاق گذاشت. یرا رو یرفت و کتر داشت،

 داد و صاف نشست: رونینفسش را ب سارا

 .میحرف بزن دیبابا با -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و سارا نگاه از مرد

 گرفت. پدرش

 که یشنهادیبه خواهرش نگاه کرد و از پ یدرماندگ با

 بدهد، دودل بود. خواستیم

 طِینه بهخاطر مادرشان، بلکه بهخاطرِ شرا دودل

 .پدرشان
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 یجعفر

 دانستینداشت و دخترک نم یخوب طیشرا اردالن

 کمکش کند، تواندیموضوع، چقدر م نیکردنِ ا مطرح

 !زدیرا برهم بر هاشیبالعکس، بدتر روح ای

 دست از سرِ اجاق برداشت و ناچارا دوباره نزد مرد

 برگشت. دخترانش

 تختش یرا برداشت و روبهرو یانبار یگوشه یِصندل

 نشست. شیو رو گذاشت

 دندان ریگرفت و لبش را ز هینگاه دودلش را از سا سارا

 .دیکش

 پدرش را بداند: میابتدا تصم دادیم حیترج

 مونیقراره زندگ یعنی ؟یکن کاریچ یخوایبابا؟ م -

 بمونه؟ ینطوریهم

 از جنس خفقان، نگاهش را یبا سکوت و درد اردالن
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 یجعفر

 خواهدیم دانستیدخترانش گرداند و خود هم نم نیب

 کند. چکار

 ترانه را بخواهد ها، نه! گرید نکهیا نه

 سال، نهمهینگاهش کند و ا خواستینم یحت گرید

 را بر گردن انداخته بود، بس نبود؟ یرتیغیب وغی

 خانه و خانوادهاش زده بود، بس نبود؟! از

 داشت. یبیعج حال

 که سالها حالش را خوب کرده، حال، یمسکن ییگو

 به درد شده بود... لیتبد خود

 بود و درد داشت. سِر

 .ادیبود و پُر از فر یاز زندگ یخال

 شده بود. بیروزها، حالش عج نیا

 یدور توانستیکه نه م یوانهایهمان د هیشب
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 یجعفر

 به او، یکینزد گریرا تحمل کند و نه د معشوقش

 .کردیرا خوب م حالش

 شیکه برا یداد و با تمام جسارت رونیرا ب نفسش

 گفت: رلبیبود، ز مانده

 دوجو یزیچ گهیما، د نیکنم؟ ب کاریچ یانتطار دار -

 .نداره

 پدرش نگه یرو ره،ینگاهش را همانطور خ هیسا

 .داشت

 خواست؟یترانه را نم گرید پدرش

 و بعد از آن شدیآنها تمام م یرابطه یعنی

 .دیچرخیآزادانه دورشان م محمدصادق

 پدرش خشک شد و هرچه پدرش از آن یرو نگاهش

 محمدصادق، روز به روز، به شد،یدور و دورتر م زن
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 یجعفر

 .شدیم کتریو نزد کینزد شان،یزندگ

 شه؟یم یما چ فیتکل -

 حواسش را جمع کرد تا هیو سا دیبود که پرس سارا

 پدرش را بشنود. جواب

 .نجایا نیایم ن،یاگه دوست داشته باش -

 اگر پدرومادرشان جدا یعنیسارا مردد شد و  نگاه

 آمدند؟یم نجایبه ا دیدو دختر با شدند،یم

 او را توانستیدر سرش پررنگ شد و نم یفکرِ اِب فورا

 بگذارد. تنها

 کرده بود، که چشمانش دایپ یراه نجات ییاما، گو هیسا

 زد. برق

 شد؟یچه م آمد،یم نجایبه ا اگر

 را بهدست اشیآزاد شه،یهم یممکن بود برا یعنی
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 یجعفر

 آورد؟

 و یرد چیبرود، که ه ییبه جا خواستیدلش م گرچه

 هم قانع بود. نجاینباشد، اما به هم چکسیاز ه ینشان

 رمردیآن پ نکهیهم شد،یاز تهران دور م نکهیهم

 بود. یکاف د،یدیرا نم صفتیب

 که اگر به آن زدیم بیته دلش نه ،یموز یحس اما

 .کردیم شیدایپ رمرد،یآن پ رفت،یهم م نیزم سمت

 فورا گفت: سارا

 .نجایعادت ندارم به ا یعنی ام،یب تونمیمن نم یول -

 فکر کند. شتریب دادیم حینگفت، ترج چیاما، ه هیسا

 کند رونیفکرِ آکو را از سرش ب کردیم یسع مظلومانه

 .دیدیاو را نم گریاصال به جهنم که د و

 یاو را برا دیبا آمد،یم نجایجهنم که اگر به ا به



 

  1243                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیفراموش م شهیهم

 مردها. نیهم یبود لنگه یکیهم  او

 که چشمانشان را، هوس کور کرده بود و یینهایهم

 .دندیدیرا نم یزیچ زهشان،یغر جز

 کرد بحث یسرش را به دوطرف تکان داد و سع اردالن

 بکشاند. گرید ییبه جا را

 کالفه شده بود: ،یکاف یبه اندازه امروز

 نیایکه ب دیبه فکرتون رس یبابا، چجور یدخترا -

 نجا؟یا

 رییتغ نیبحث را احساس کرد، در ا رییهم که تغ سارا

 شد: همراه

 ط دورخنگا فق نیع هیهمش فکر خودم بود، سا -

 اگه من نبودم هنوزم داشت دور و د،یچرخیم خودش
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 یجعفر

 .گشتیخونه رو م اطراف

 کمرنگ، یبا لبخند هیو سا دیو حال خند حسیب مرد

 خواهرش نگاه کرد. به

 .گرفتیم اشیزندگ یبرا یمهم میتصم یزود به

 !یبزود

********** 

 که بیهستند، آنقدر عج یبیموجودات عج آدمها،

 جلو چشمشان را یِزهایچ نیکترینزد ،یگاه

 که از دستش دادند، آنوقت است یو وقت نندیبینم

 .رندیگیچه کنم، چه کنم، بهدست م یکاسه که

 لمیکه ف یونیزیبود، تلو ونیزیتلو یرهیخ نگاهش

 .کردیم پخش

 ؟یلمیف چه
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 یجعفر

 !دانستینم

 د؟یفهمینم چیبود، که ه ریذهنش درگ آنقدر

 و ستیماه و ب کیتاوانِ چندجمله اشتباه،  یعنی

 بود؟ یخبریب سهروز

 نیو بازهم مانندِ تمام ا دیکش اشیشانیرا به پ دستش

 کرد. یروز، خودخور ستوسهیماه و ب کی

 کردیاحساس م یرا بهخوب نیرا از دست داده بود، ا او

 .کردیم یته دلش را خال ن،یهم و

 هزاران یهرکدام بهاندازه ییکه گو ییروزها نیا در

 گذشته بودند، هزاران بار تمام خاطراتِ کمشان را سال

 مرور کرده بود. باخود

 دخترک، در کنار آن دنیبوس یبار صحنه هزاران

 را در ذهنش، رج زده بود. درخت
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 یجعفر

 خواستیدلش نم یشده بود و حت یاز انرژ یخال

 بپزد و بخورد. یزیچ

 هم که شده، دخترک، آن کباری یبرا شدیم کاش

 یهایرا روشن کند و جواب سردرگم اشیلعنت تلفن

 مرد را بدهد. نیا

 را قطع کرد. ونیزیتلو یبلند شد و صدا شیجا از

 رفت و امشب، بازهم شام نداشت. خچالشی بهسمت

 مسابقاتش را از دست رفت،یم شیپ نگونهیا اگر

 .دیکش ششیبه تهر یدست ،یو پر از کالفگ دادیم

 هفته... کی فقط

 مانده بود و یهفته تا شروع مسابقاتش باق کی فقط

 چه؟ دیدیرا نم هیسا چوقتیه گرید اگر

 دل را نیهم فشرد و سختتر یرا رو شیدندانها
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 یجعفر

 !یآن لعنت داشت

 ظالم و نهمهیآن ظاهر معصوم، ا کردیباور م یکس چه

 باشد؟! سخت

 آورد و بدون آنکه رونیرا ب مهخوردهاشین یتزایپ

 از آن را گاز زد. یکند، تکها گرمش

 هم یحال ،یشده و حت شهیاز هم معرفتتریهم ب یاِب

 .دیپرسینم قشیرف از

 را جمع کرده و رفته بود، شیکه لباسها یآن روز از

 یِآمده بود و در مقابلِ سوالها دنشیدوبار به د تنها

 .کردیتنها سکوت م آکو،

 نداشت. یاو هم حال خوب ییگو

 شهیشده و خون دو مرد را در ش بیدختر باهم غ دو

 بودند. کرده
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 یجعفر

 یانداخت و دوباره خود را رو زیم یرا رو تزایپ پاکت

 ولو کرد. کاناپه

 دخترک لیعکس پروفا یرا برداشت و رو تلفنش

 .دیکوب

 فِر، پشت به ییعکسِ همان دختر، که با موها بازهم

 بود. ستادهیا نیدورب

 نیبود و لعنت به ا شیدوماه پ یبرا دشیبازد نیآخر

 مزخرف. احساسِ

 یشماره دنِیو با د دیدستانش لرز انیدر م یگوش

 جواب داد. حوصلهیب ناشناس،

 پرت یِسوالها شه،یاز شاگردانش بود و مانندِ هم یکی

 .دیپرس ییپال و

 از آنکه جوابش را داد، تلفن را قطع کرد و آن را بعد
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 یجعفر

 کاناپه انداخت. یرو

 سرش گره کرد و به سقف نگاه کرد. ریز دست

 .دادیمادر دخترک، جوابش را م کاش

 یکه به در خانهشان رفته بود، زن نشان یدوبار همان

 نداده بود و آکو که مرد التماس نبود. هیسا از

 د،یکشیروزها، زجر م نیا یاز لحظه به لحظه گرچه

 .کردیالتماس نم اما

 آن دخترک چموش بود. دنِیاگر موضوع، د یحت

 به حرفش عمل کرده بود، به حرفش عمل کرده هیسا

 رفته بود. و

 فرار کند و مرد چه ابلهانه، خواهدیبود م گفته

 گذاشته بود. تیعصبان یرا پا شیحرفها

 یصدا دنیرا گرفت و با شن هیسا یشماره دوباره
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 یجعفر

 را اشیگوش شه،یاز هم تریاپراتور، عصبان یشگیهم

 .دیکوب نیزم یرو

 زمزمه کرد: رلبیز

 دختر؟ نیکرد ا وونمید یچجور ا،یخدا ا،یخدا ا،یخدا -

 خودمم یخودش کرد که حت ریمنو اس یچجور

 بلد بود. اول خودشو یلیبلد بود، آره خ دم؟ینفهم

 شد، که روز و دیناپد نیکنه و بعدش همچ کمینزد

 ازم گرفت. شبمو

 کاناپه برداشت و نیدوباره تلفنش را از پائ یعصب

 را گرفت. یاِب یشماره نباریا

 نه؟ ای کردیم یکار دیبا

 هم یحالِ اِب کرده بود و وانهاشید یسردرگم نیا

 بود که چرا نیخوب نبود؛ اما تعجبش از ا چندان
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 یجعفر

 !کندینم یکار قش،یرف

 یهم برا یو گرفته بود، اما تالش نیبا آنکه غمگ یاِب

 شتریشک مرد را ب نیو هم کردیسارا نم داکردنیپ

 .کردیم

 در گوشش قش،یخشدار رف یاز پنج بوق، صدا بعد

 :دیچیپ

 الو؟ -

 .نجایا ایب -

 سکوت کرد و سپس گفت: یکم یاِب

 .الیخیحال ندارم، ب -

 هم فشرد: یرا رو شیصاف نشست و دندانها آکو

 کارت دارم. ایب -

 داد: رونینفسش را ب یاِب
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 یجعفر

 االن. امیخب، م لهیخ -

 انداخت. زیم یرا قطع کرد و رو تلفن

 .کردیم دایهفته، آن چموش را پ کی نیاز ا قبل

 !کردیم شیدایپ

 سر و وضعش، چندان د،یاز راه رس یکه اِب یوقت

 نبود. روبهراه

 بلند شیشهایر ایچروک باشد  شیآنکه لباسها نه

 نه! ها،

 خسته بود، خسته و داغان. چشمانش

 از سر و وضعشان معلوم شهیآدمها، که هم یخستگ

 .ستین

 نو، بر تن ییکه هرروز، لباسها ییآدمها هستند

 گردنشان یرو متیگرانق یادکلنها کنند،یم
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 یجعفر

 و از همه، خسته ترند. پاشندیم

 را، پشت چشمانشان شانیکه خستگ ییآدمها هستند

 .خنددیهمچنان م شان،یو لبها کنندیم میقا

 کرد و یاحوالپرس رلب،یتنها ز شه،یسردتر ازهم یاِب

 لم داد. شیکاناپه رفت و رو بهطرف

 و سرش را باال آورد، تا به دیکش شیداخل موها دست

 نگاه کند: آکو

 .نیبش ایب -

 نشست و با همان نگاه قشیرف یروبهرو مرد

 نگاهش کرد. موشکافانه،

 تکان داد و آکو بحث را"ه؟یچ"یسرش را به معنا یاِب

 شروع کرد: یگرید یجا از

 باشگاه؟ یایچرا چندوقته کجوکوله م -



 

  1254                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد: یزیتمسخرآم یتک خنده یاِب

 ومدم؟یمگه قبال راست م ام؟یکجوکوله م یچ یعنی -

 را باال شیزد و ابرو شخندیبه حرف منظوردارش ن آکو

 :انداخت

 من االن انقدر گم،یم یدارم چ یدونیخودت م -

 بخوام با انبر ازت حرف ستی**حوصلم، که حسش ن

 بنال! بکشم،

 نگاه کرد و سپس همزمان با قشیبه رف یکم یاِب

 دادنِ نفسش، نگاه گرفت: رونیب

 داغونم. یدونیخودت م -

 زد و گفت: رچانهاشیدست ز آکو

 ؟یکنینم یچرا کار یول دونم،یاونو که خودم م -

 کل محل رو بهم رفت،یم ابونیقبال تا سرخ توکه
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 یجعفر

 یچغلطیگم و گور شده و تو ه ه ه! االن دومایختیریم

 .ستیوسط درست ن نیا یزیچ هی! ینکرد

 و چنگشان کرد: دیکش شیدست داخل موها یاِب

 داغونم، اگه یازه کافننداز، من به اند ادمیانقدر  -

 برم گورمو گم ،یبکش شیباز بحث اونو پ یخوایم

 !کنم

 :دیبلند شد که آکو غر شیحرفش، از جا انیدر پا و

 .اریدرن یلوسباز ن،یبش -

 یبا اخم پررنگ و نگاه نباریدوباره نشست؛ اما ا یاِب

 ...اهتریس

 نگاه قشیداد و منتظر به رف هیکاناپه تک یبه پشت مرد

 .کرد

 .دیفهمیرا م ییزهایچ کی دیبا امشب
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 یجعفر

 انیپا چگاهیه ،یسارا و اِب یِقهرها و دعواها دانستیم

 دینبوده که ق دیهم آنقدر شد چگاهیو ه ابدیینم

 را بزنند. گریکدی

 ؟یاون دختر بش الیخیباعث شده ب یچ -

 نشدم. الشیخیب -

 از دمیشا ای! یخبریازش ب ه هکه دو ما یشد -

 !نیزنیمنو دور م نیو دار یخبردار جاشون

 نگاهش یعصبان یحرفش پوزخند زد که اِب انیدر پا و

 :کرد

 اش خبر داشتم، االنمن اگه از ج کم ک*شر بگو. -

 نبودم. شرفیب یتو شیپ

 :دیخند یعصب آکو

 چه ،یکنیرو پنهون م ییزایچ هی یدار شرفیدِ ب -
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 یجعفر

 یزد، چه اتفاق بتیکه غ یاز اون شب ؟یاِب مرگته

 ؟یکجا بود ؟یچرا صبحش عوض شد افتاد؟

 نیکه ا کردیشود و اما چه م چیپاپ خواستینم آکو

 .کردیم وانهاشیداشت د الهایفکروخ

 بهظاهر قلبِیرا از دست داده بود، آن ب دخترک

 .شدیم وانهیرا از دست داده بود و داشت د مظلوم

 یبرا نکهیرود، فکرِ ا گرید یبهسمت کس نکهیا فکرِ

 پناه ببرد، داشت گرید یعشق کس از آکو، به فرار

 .خوردیرا ذره ذره م روحش

 را.... شیلبها یکس اگر

 ..لعنت

 ...لعنت

 ...لعنت
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 یجعفر

 زد: ادیو فر دیقدرت ممکن کش نیشتریرا با ب شیموها

 ؟یکنیچه مرگته؟ چرا فرار م نمیبنال بب شرفیب -

 ؟یکرد مشیدختر کجاست؟ کجا قا اون

 سرد شد و رنگ تمسخر گرفت: یاِب چشمان

 انقدر **مغزم که یکردم؟ فکر کرد مشیمن قا -

 !؟یخالهزنکباز یکارا نیدنبال ا فتمیب

 تحمل نداشت. گریبلند شد و د شیاز جا آکو

 را نداشت. الیفکروخ نهمهیا تحملِ

 رو به ،یداد و پشت به اِب رونیرا محکم ب نفسش

 .ستادیا پنجره

 دوماه، نیکرد و چقدر در ا رترشیکوچه، دلگ یِکیتار

 عوض شده بود. ز،یهمهچ یو بو رنگ

 .دیآب سر کش یوانیبلند شد و ل شیاز جا یاِب
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 یجعفر

 را گرفته بود. مشیکه به کنارِ پنجره رفت، تصم یوقت

 ای ریو او که د دیرا به آکو بگو زیهمهچ خواستیم

 !دیفهمیم زود،

 و گفتنش سخت دیشنیبهتر که از زبانِ خودش م چه

 .بود

 سخت، که تنش را به لرزش انداخته بود. آنقدر

 در حال کنکاش یو اِب کردیبه کوچه نگاه م آکو

 بود. ذهنش

 زد. ایو دل را به در دیهم کش یرا رو شیلبها

 آمد، نجایکه آکو تماس گرفت و او به ا یآن لحظها از

 بود و دست دست کردن، که قتیگفتنِ حق قصدش

 .کردیرا عوض نم یزیچ

 ...کباری ونیش کبار،ی مرگ



 

  1260                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رونیگرفت و همزمان که بازدمش را ب یقیعم دم

 گفت: داد،یم

 هست که تو خبر ییزایچ هی ،یدرست حدس زد -

 !یندار

 نگاه کرد، که قشیسرش را کج کرد و به رف یکم آکو

 به آن نگاه و پُر استرس، ادامه داد: توجهیب یاِب

 ساراب با خ یعنینبودم،  یاونشب، طبق معمول اوک -

 کار هر روزمون گه،ید یدونیشده بود، خودتم م بحثم

 !بود

 شب، زل زد: یکیشد و به تار کیبه پنجره نزد مگامین

 ،یقراریهونه، همش ببکالفهم کرده بود، همش  -

 اونم افتاده بود رو ینکردمها، ول تیمنم کم اذ البته

 . مخم رورفتیم ورتمهیلج و همش رو مخم  دنده
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 یجعفر

 . تو اون حال و احوالگهیبود، تحمل نداشتم د دهی*ا

 سمانه زنگ زد. داغونم،

 نگاه کند، قشیآکو جلب شد و بدون آنکه به رف توجه

 کرد. زیرا ت شیگوشها

 یدم، حسابمنم که از همه جا پُر بو د،یباز از تو پرس -

 یدوساعت یکیقطع کردم و  نکهی*دم بهش. بعد از اـیر

 عذاب وجدان گرفتم. زنگ زدم بهش و گذشت،

 . دروغهیگر ریزد ز کدفعهیکردم که  یخواه معذرت

 من یکه بهخاطر بداخالق اوردیدلم طاقت ن چرا؟

 .نمشیشده، ازش آدرس گرفتم که برم بب ینطوریا

 گوش قشیرف یتمام آکو، گوش شده و به ماجرا حال

 .دادیم

 مهینحرفش را قطع کند و ماجرا، نصفه و  خواستینم
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 یجعفر

 .بماند

 یهم فشار داد و پس از مکث یرا رو شیلبها یاِب

 ادامه داد: ،یطوالن

 رفتم در خونهشون، تنها بود. -

 شد. دهیدر سر مرد کوب یپتک ییگو

 .دیرسیبه مشامش نم یخوب یِبوها

 نگاه کرد. یبه اِب میسرش را برگرداند و مستق نباریا

 کیتار یاما، با همان نگاه خجالتزده، به کوچه یاِب

 و ادامه داد: کردیم نگاه

 باهاش حرف خواستمیبرم تو، فقط م خواستمینم -

 راه انداخت یزار هیانقدر گر ی. ولارمیاز دلش درب بزنم

 فرار از نگاه مردمم که شده، رفتم تو خونه. یبرا که

 بغلش یدلسوز یبرا یکِ دونمینم شد،یچ دونمینم
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 یجعفر

 و... کردم

 جلو آمد: یآکو درهم رفت و گام یچهره

 و؟ -

 دوباره آن ییپر از ترس و استرس بود، گو ،یاِب نگاهِ 

 :کردیرا تجربه م لحظات

 نیهمچ یول کنم، یبغلش کردم که باهاش همدرد -

 چسبوند بهم، که خودمم تو شوک بودم. خودشو

 و مظلوم فیبودم که انقدر ضع دهیتاحاال ند راستش

 یقو . اون دخترسوختیهمون دلم براش م یبرا بشه،

 شده بود. گهید هنفریاما اونشب انگار  بود،

 بود. یعصب آکو

 و سردرگم: یعصب

 لُپ مطلب ؟یاِب یچرخونیچرا لقمه رو دور سرت م -
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 یجعفر

 بگو. رو

 .میباهم رابطه داشت -

 بود. یبد شوک

 ،یخورد و اِب یتنش تکان کهخورده،یبد، که مرد  آنقدر

 چکار کرده بود؟! ،یلعنت یِاِب

 ؟یلعنت یکرد کاریچ -

 با شرم بسته شد و ،یاِب یدرشت و قهوها چشمان

 را چه بدهد. قشیجواب رف دانستینم

 را ابراز کند و سمانه اشیچگونه شرمندگ دانستینم

 آکو بود! عاشق

 خت؟یآویننگ را به گردن م وغی نیا چطور

 بود، همبستر شده بود و قشیکه عاشق رف یباکس

 !کرد؟یدر چشمان آکو نگاه م گرید چگونه
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 یجعفر

 ه خودمآن ب هیشد،  یچ دمیباورکن داداش، نفهم -

 کار از کار گذشته! دمید اومدم

 .شدیپوزخند زد و مغزش داشت منفجر م مرد

 با خود چه کرده بود، با سارا چه کرده بود؟ یاِب

 یبود که دمش را رو دهیرا فهم نیسارا هم هم دیشا

 گذاشته و رفته بود. کولش

 با خود یخود را کنترل کند، ه کردیم یسع آکو

 ندارد، اما... یموضوع، به او ربط نیکه ا کردیم تکرار

 یطوالن یهم فشار داد و پس از مکث یرا رو شیلبها

 :گفت

 رفت؟ نیسارا بهخاطر هم -

 نه اون خبر نداره! -

 راحت شد و سرش را به عالمت الشیخ یتاحدود مرد
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 یجعفر

 تکان داد: مثبت

 هم با اون دختر و گهیفراموشش کن، د ،یاوک -

 رابطه نداشته باش. انشیاطراف

 باکره بود. -

 !بنگ

 چشم یطبل بزرگ، در سر هردو صدا داد و اِب گرید بار

 فشرد. برهم

 هم باکره بود، سارا هم باکره بود! سارا

 کرد و دستانش را پشت یایعصب یتک خنده آکو

 گره زد: کمرش

 یجواب سارا رو چ ؟یکن کاریچ یخوایخب االن م -

 ؟یدیم

 ریعمرش گ یمخمصه نیکه در بزرگتر ییگو یاِب
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 یجعفر

 گفت: دویدندان کش ریبود، لبش را ز کرده

 سارا هم باکره بود. -

 با سارا هم رابطه داشته؟! قشیکرد و رف زیچشم ر مرد

 نمانده بود که دود از یزیرا باال داد و چ شیابرو

 بلند شود: کلهاش

 گمی! میشهر نذاشت نیباکره تو ا گم،یم کیتبر -

 دستت در ریمنم هستما، فکرکنم فقط من از ز اجالتا

 .رفتم

 آکو، دستش را به شدارین یبدون توجه به جمله یاِب

 گرفت: اشیشانیپ

 کنم؟ب یآکو، من چه غلط ستیاالن وقت زر زدن ن -

 کن. منم غهیص هشونمیبق ر،یدوتاشونو بگ ،یچیه -

 .شمیم تیپنهون معشوقه
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 یجعفر

 نگاه کرد. قشیبا خشم به رف و

 حق به جانب آکو، خندهاش افهیناخوداگاه از ق یاِب

 و سرش را تکان داد: گرفت

 شم،یم وونهیمن دارم از استرس د س،یدهنت سرو -

 نیکنم؟ ا کاریسارا رو چ ؟یفکرِ شر و ور گفتنت تو

 کرد به لهیاگه بخواد همونطور که به تو پ ؟یچ دختره

 ؟یکنه چ لهیپ منم

 باتمسخر گفت: آکو

 که خودشو جر داد تا من نگاش کنما. تا هیهمون نیا -

 دوره و نیا یلنـ*گاشو باز کرد. نچ نچ، آدما دیرو د تو

 شدن! ییچه جونورا زمونه

 اخم کرد و گفت: یاِب

 یخبر چیازش نشده، منم ه یخبر چیاز اون شب ه -
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 یجعفر

 حرف بزنم وبال گردنم بشه. ترسمینگرفتم. م ازش

 ...سارا

 یبه آن روز خواستینم یرا ادامه نداد و حت جملهاش

 ماجراها را بفهمد! نیکند که سارا، ا فکر

 نگاه گرفت: آکو

 یکار نیهمچ یاگه به فکر سارا بود ؟یسارا چ -

 !یکردینم

 اضافه کرد: شخندیبا ن سپس

 .یسرحال اومد یهرچند، نوش جونت، حساب-

 گفت و به سمت پخچال رفت تا رلبیز ی"نچ" یاِب

 آب بخورد: یوانیل

 کردم. تویخر نیچرا ا دمیانگار جادو شدم، نفهم -

 ؟یمست بود -
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 یجعفر

 نه. -

 .دیسر کش کنفس،یآب پر کرد و  یوانیل

 هیکانتر تک یرا رو شیآمد و آرنجها تریهم نزدک آکو

 و دستانش را درهم گره کرد: داد

 دنبال اون دختر؟ یبر یخواینم -

 و می. چندروز اول قهر بودنمشیبب تونمیفعال نم نه، -

 بار زنگ زد که نیازش نبود، اما بعدش چند یخبر

 ندادم و آخرشم شمارشو مسدود کردم. جوابشو

 هم نداشت. ینگفت و حرف یزیچ گرید آکو

 ناراحت بود، اما نه بهخاطرِ ارتباطش با یکار اِب از

 به خودش و سارا... انتی! بلکه بهخاطرِ خسمانه

 چیآکو نداشت و مرد ه یدر زندگ یگاهیجا سمانه

 او نداشت. یبرا ،یدلسوز احساس
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 یجعفر

 کاناپه لم داد. یآمد و دوباره رو رونیب یاِب

 دستانش را پشت سرش گره زد و سرش را رو به نباریا

 گرفت: سقف

 دیبا دونمینم ه،یدرست چ میتصم دونمینم گهید -

 نه! اون دختره باکره بود، به دست ایدنبال سارا  برم

 از عذاب وجدانم بگذرم. از سارا تونمیزن شد، نم من

 . من دوسش دارم.نطوریهم هم

 بود و نگاهش به سقف دهیدراز کش یتختِ فلز یرو

 .بود

 را باال برده و کنار سرش گذاشته بود. آنقدر دستانش

 آرامش، شک نهمهیخود هم، به ا یبود که گاه آرام

 .کردیم

 و باز انداختیبه تلفنش م ،یچپک ینگاه ،یهرازگاه
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 یجعفر

 .زدیم بیعقلش، نه هم

 دستش به آن سمت برود و بعد از خواستینم

 را باز کند. یلعنت یآن صفحه مدتها،

 که از یباد تابستان یداد و خنکا رونیرا ب نفسش

 .دادیروحش را جال م آمد،یداخل م پنجره

 دینفهم چوقتیبه تلفنش کرد و ه یگرید یِکج دهان

 چشمش یچرا آن کوه وسوسه را از جلو که

 .داردیبرنم

 دوبار و آن هم به یکیآنکه خاموش بود، با آنکه جز  با

 روشنش نکرده بود، اما بازهم گرید قه،یچند دق اندازه

 چشمش بردارد. ینبود آن را از جلو حاضر

 اطیاز داخل ح اسر،یو  هیسا یادهایداد و فر یصدا

 زمزمه کرد: رلبیشد و دخترک ز بلند
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 یجعفر

 شروع شد. -

 اوج شتریصداها ب زد،یکه حدسش را م همانطور

 کار هرروزشان بود. نیو ا گرفتیم

 د،یداخل سرش، پررنگ شد و با ترد یفکرها دوباره

 را به سمت تلفنش برد. دستش

 پاور یکنندهاش، دکمه وانهید یو با وسوسه دیگز لب

 فشرد. را

 و امهایپ لیکه روشن شد، مانند بارِ قبل، س تلفن

 صفحه نقش بست. یرو تماسها،

 و او بود که دائم تماس ستیجز آکو ن یکس دانستیم

 آموزشگاه، که چند یالبته اگر از شماره گرفت،یم

 .کردیم یتماس گرفته بود، چشمپوش یبار

 را باز کرد و با آنکه امهایبازهم پ ،یدوبار قبل مانندِ
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 یجعفر

 اما همهشان را داد،ینم یجواب امکها،یبه پ چگاهیه

 .خواندیم

 آکو را باز کرد و دانه دانه خواند: یامکهایپ

 "!یبهخدا تو شمر ،یشمر هیسا"

 :گرید یامیروز بعدش، پ خیدر تار و

 "آره؟ گهید هینجوریا"

 خودت، یزندگ یِ پ یباشه جواب نده، تو که رفت "

 "اوسکوال افتادم دنبال تو نیمنم که ع فقط

 بس یخواینم یدختر، ول یناراحت دونمیم ه،یسا"

 "؟یکن

 بهخاطر چندتاجمله، یعنیما که خوب بود،  یرابطه"

 "؟یازش بگذر یشد حاضر

 امش،یپ نیآخر نکهیادامه داشت، تا ا امهایپ نطوریهم
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 یجعفر

 دخترک را گشاد کرد و دلش را از جا کَند: چشم

 "شمال امیدارم م"

 بود؟ دهیتا االن رس یعنیبود و  روزید یبرا خشیتار

 رفت. یلیویلیرا به سرش گرفت و ته دلش، ق دستش

 کرده بود آن مردکِ حقهباز دایرا از کجا پ شیجا

 جذاب؟

 که در قلبش جوانه زده یکش آمد و شوق شیلبها

 قصدِ کوتاهآمدن نداشت. چجورهیه بود،

 بود؟ نجایآکو،اکنون ا یعنی

 که همان لحظه، دیدندان کش ریز شتریرا ب لبش

 صفحهاش، نقش یناشناس، رو یاز شماره یامکیپ

 .بست

 را که باز کرد، نگاهش امکیدرهم شد و پ اخمانش
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 یجعفر

 :دیشد و قلبش سخت کوب خشک

 فقط ا،یب مارستانه،یآکو تصادف کرده، ب ام،یاِب هیسا "

 "ایب

 دلش پاره شد و آب دهانش را قورت داد. بند

 بود؟ یاِب یشماره برا نیواقعا ا یعنی

 که یبه سراع تلفن سارا رفت و وقت نان،یاطم یبرا

 کرد، مطمئن شد که شماره سهیرا باهم مقا اه هشمار

 .دیاست و بازهم دلش سخت تپ یبه اِب متعلق

 ارسال شد، که آدرس یگرید امکیبندش پ پشت

 گفته بود: انشیرا نوشته و در پا مارستانیب

 نجا،یا ایب عیسر شه،یداره تموم م میشارژ گوش "

 "ازت دور باشه ادیز فکرنکنم

 آن را کنار نکهیو هم دیشماره کوب یرو دخترک
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 یجعفر

 اپراتور، که خاموش یصدا دنیگذاشت، باشن گوشش

 .ختیاعصابش بدتر بهم ر کرد،یآن را اعالم م بودن

 مانتو ش،ینبودن لباسها ایتوجه به ست بودن  بدون

 آورد و به تن زد. رونیاز کمد ب یشلوار

 سرعت، از اتاق نیشتریرا برداشت و با ب فشیو ک تلفن

 زد. رونیب

 سرِ آکو آمده ییو اگر بال دیکوبیدر دهانش م قلبش

 چه؟ باشد

 آمده بود و لعنت! نجایدخترک به ا بهخاطر

 "یریکجا م"را پا زد و در جواب:  شیکفشها تند

 تنها گفت: مه،یسل

 .امیمامان، م امیم -

 عبور کرد و همان اسریمقابل نگاه کنجکاو سارا و  در
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 یجعفر

 را هم به آن دو داد. جواب

 مارستانیخود را به ب یگرفت و کِ  یتاکس یکِ دینفهم

 .رساند

 و آنقدر استرس داشت، دهیپوست لبش را جو آنقدر

 جلو یمانتو ریز یِرفته بود، تاپ رنگ ادشی یحت که

 را عوض کند. بازش

 هیجمع کرد. فورا کرا نهاشیس یمانتو را جلو دوطرف

 شد. ادهیحساب کرد و پ را

 و آن دنشیپخشِ صورتش شده بود و با دو شیموها

 نفر را به نینگاه چند ش،یلباسها یآشفته تیوضع

 خود کشاند. دنبال

 رفت و رشیکه شد، فورا به سراغ پذ مارستانیب وارد

 :گفت
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 یجعفر

 جاست؟کخانوم؟ خانوم آکو رهنورد  -

 ال آشفته دخترک انداخت وبه ح ینگاه پرستار

 گفت: مهربان

 .زمیصبرکن چک کنم عز -

 دستش ور رفت و سپس گفت: یجلو توریبا مان یکم

 همونکه تصادف کرده بود؟ -

 آره، آره. -

 دو. ستویراهرو سمت راست، اتاق دو یانتها -

 تشکر داشته باشد، فورا یبرا یبدون آنکه حواس هیسا

 را ترک کرد و خود را به آن اتاق رساند. آنجا

 موضوع نیبه ا چینبود و دخترک ه یاز اِب یخبر

 .دادینم تیاهم

 فقط حال مرد خوب بود،یحال مرد خوب م فقط
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 یجعفر

 !خواستینم زیچچیه گرید بود،یم

 با هول، خود را داخل انداخت. هیاتاق باز بود و سا در

 یوبود و در تخت دوم، جسم آکو، ر یاول خال تخت

 افتاده و چشمانش بسته بود. تخت

 سرعت نیشتریکنده شد و با ب شیدخترک از جا قلب

 را به کنار مرد رساند. خود

 آکو زخم شده و چانهاش کبود شده بود. یگونه

 آنقدر حالش یعنیحلقه زد و  هیدر چشمان سا اشک

 بود؟ امدهیبود که هنوز به هوش ن بد

 جانش را نداشت که به سراغ یو حت دیلرز دستانش

 شود. ایمرد را جو تیبرود و وضع یپرستار ای دکتر

 که ییجمع شده در دهانش را قورت داد و با صدا آب

 صورت مرد خم شد و آرام یبرداشته بود، رو لرز
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 یجعفر

 زد: شیصدا

 آکو؟ -

 و چشمانش اما، باز نشد. دیمرد لرز پلک

 که به یسِرم یو نگاهش را رو دیلب گز دخترک

 وصل بود گرداند. دستش

 پتو، قرار داشت. یشده بود و رو یچیباندپ شیپا یحت

 مرد یبرد و با دقت به چهره نیسرش را پائ دوباره

 کرد. نگاه

 کرد؟یچشمانش را باز نم چرا

 دیدست مرد کوب یترس و لرز، نوک انگشتش را رو با

 پوست آکو، گرم بود. و

 زد: شیرا قورت داد و دوباره صدا بغضش

 ؟یشو، چت شده؟ خوب داریآکو؟ لطفا ب -
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 یجعفر

 درمانده شده بود. هیو سا امدیاز مرد درن ییصدا

 بهتر بود به سراغ دکتر دیچکار کند و شا دانستینم

 .رفتیم

 و دیصورت مرد کنار کش یسرش را از رو نکهیهم

 خورد و چهرهاش جمع شد، یمرد تکان ستاد،یا صاف

 در دل دخترک زنده شد. دیام ییگو که

 یرو شتریسرش را ب نباریذوق و بغض، لبخند زد و ا با

 صورت مردانه خم کرد: آن

 ؟یخوب ؟یداریآکو؟ ب -

 هم فشار داد و سپس آرام آرام، یچشمانش رو مرد

 را از هم فاصله داد. شیپلکها

 دخترک باز یو درشتش که به رو یقهوها چشمان

 شد. یچشمانش، روشن و نوران شیپ ایدن ییگو شد،
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 یجعفر

 زمزمه کرد: رلبیداد و ز رونیرا با آرامش ب نفسش

 .اشکرتیخدا -

 را نشناخته باشد، گُنگ نگاهش هیکه سا ییگو آکو

 تا مرد دیخود را عقب کش یو دخترک، کم کرد

 و آرام گفت: ندیچهرهاش را بب درست

 ؟یحالت خوبه؟ درد ندار -

 تو... تو.. -

 کرد و آکو ادامه داد: یاز کنجکاو یاخم هیسا

 یکجا بود ؟یاومد یچهجور ه؟یسا یخودت تو -

 مدت؟ نهمهیا

 به دخترک نگاه کرد. بیعج یو باحالت گفت

 به برق زدن چشم و غنج رفتن دل. هیشب یحالت

 !یبه دلتنگ هیشب یحالت
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 یجعفر

 تخت باال یخود را رو یشد و به آرام زیمخین سپس

 .دیکش

 یکه دخترک واقع ییگو ند،یبیکه خواب م ییگو

 .کردینگاهش م اق،یبا لذت و اشت ست،ین

 کرده بود. شیدایروز، پ ستوچهاریماه و ب کیاز  بعد

 .زدیکرده بود و چشمانش برق م شیدایپ

 کرده بود و محال بود که بگذارد باز از دستش شیدایپ

 برود. در

 سرش را باال آورد و به آکو نگاه کرد. یبا نگران هیسا

 ...یو عسل نیهمان نگاهِ رنگ با

 دوام یچشمان عسل نیمدت را بدون ا نیا چگونه

 بود؟ آورده

 حالت خوبه؟ -
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 یجعفر

 حرف بزند. خواستینداد و اکنون نم یجواب مرد

 یبه حل کردنِ آن کوچولو یبیعج لیم تنش

 .توانستیدر خود داشت و کاش م یدوستاشتن

 بازوانش بکشد و تا جان انیاو را م توانستیم کاش

 آن لبان خشک شده را ببوسد. دارد،

 نگران بود. هیداد و سا رونیرا آرام آرام ب نفسش

 کند و از ریمرد را به چه تعب بینگاه عج دانستینم

 سکوتش ترسناک بود. نیا ،یطرف

 خورده باشد، چه؟ یسرش ضربها اگر

 سرش را یهم فشرد و کم یرا رو شیفکر لبها نیا از

 برد: جلو

 کنه؟یدرد م تیجائ ؟یزنیچرا حرف نم -

 که به خود آمده باشد، چهرهاش را جمع ییگو آکو
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 یجعفر

 شیبه پا ه،یدردگونه، نگاهش را از سا یو با حالت کرد

 :داد

 تکونش بدم. تونمیفکر کنم شکسته، نم -

 مرد نگاه کرد و او که از یدلنگران به پا دخترک

 .آوردیسر در نم یزیچ

 ی"آخ" رلبیرانش فشرد و ز یدستش را رو آکو

 .گفت

 درد داشت یلیکنده شد و حتما خ شیاز جا هیسا دل

 :کردیناله م نگونهیا که

 گفت؟ عکس از پات نگرفت؟ برم صداش یدکتر چ -

 بزنم؟

 سکوتش، نیچهرهاش را جمع کرد و ا شتریب مرد

 .کردیدخترک را نگران و نگرانتر م داشت
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 یجعفر

 تند و هولشده، خواست به سمت در برود و هیسا

 را صدا کند، که آکو مانعش شد: پرستار

 .نجایا ای.. بینه... نر -

 را خورد و دوباره خود را به کنار تخت رساند: نفسش

 کنم؟ کاریچ شد؟یچ -

 آب، آب بده. -

 را پُر کرد و آن را بهدست مرد داد. وانیل هیسا

 و چنان از دیرا سر کش وانیبا ناله، آبِ داخل ل آکو

 که دل دخترک داشت از دیچیپیبه خود م درد

 .شدیکنده م شیجا

 خواست به سمت در برود، که بازهم آکو مانع دوباره

 :شد

 نیحداقل تو آخر رم،یمیمن دارم م ای... بای... بینر -
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 یجعفر

 خواستم دستم بده. یزیباش، چ شمیپ اه هلحظ

 بود؟ یچه حرف گرید نیاخم کرد و ا دخترک

 ده بودپا درد ساده مُر کیبهخاطر  یچه کس تاکنون

 آورد؟یدرم یباز یکول نهمهیمرد ا که

 برات مسکن بزنن. انیبذار بگم ب -

 .نجایاز ا ینر خوام،ینم یچیه خوام،ینه، نه، نم -

 دخترک دیترسیم یعنیو  دیسخت کوب هیسا قلب

 کند؟ فرار

 ...تشیو لعنت به او و دل درپ دیهم ته دلش لرز باز

 تخت ولو یرا از تاج برداشت و دوباره رو هاشیتک آکو

 .شد

 جمع شده، به دخترک اشاره کرد: یباچهرها

 سرم رو درست کن، گردنم شکست. ریز یبالشتا نیا -
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 یجعفر

 تا بالشتها را درست کند دیخود را جلو کش دخترک

 که مدام، راه چشم تا ،یلعنت به آن نگاه داغ و وحش و

 .کردندیم یرا ط قهاشی

 تن و ادکلن یگره خورده بود و بو نهاشیدر س نفس

 و ریرا ز لهاشیبدجور در شامهاش فرو رفته و مخ مرد،

 کرده بود. رو

 را درست کرد که آکو غر زد: بالشت

 لشت بود، گردن و مخم دارهانقدر سرم رو با -

 پشت گردنمو ماساژ بده. کمی ترکه،یم

 به ک،ینزد یتند شد و از همان فاصله هیسا نفس

 مرد نگاه کرد. رلهگیح چشمان

 دم به دیشد که درد گردن، بهانهاست و با مطمئن

 داد؟یم تلهاش
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 یجعفر

 و دستانش، سوختیلمس م کیاما، در انتظارِ  آکو

 تنِ خوشبو، زُق زُق نیا دنِیدر آغوش کش یبرا

 .کردندیم

 دلش سوخت و اگر واقعا درد داشت چه؟ هیسا

 و او زندیکه خود را گول م دانستیخوب م هرچند

 دلتنگ بود. هم

 تخت لم داده و با نگاهِ  یکه رو یمرد نیهم دلتنگِ

 دخترک را در دامِ آن چشمان پر دردسرش، اغواگرش،

 بود. انداخته

 .توانستیو نم دیکش یقیعم نفس

 خورد،یاگر دستش به آن تن م کرد،یلمسش م اگر

 گریو افسار دل رم کردهاش را د شدیبدعادت م بازهم

 جمع کند؟ توانستیم یکس چه



 

  1291                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تخت لم یرو نیموجودِ زم نیکه ترسناکتر ییگو

 باشد، از تخت فاصله گرفت و دستانش را پشتش داده

 کرد. میقا

 غر زد: رلبیبه واکنشش زد و دوباره ز یشخندین آکو

 دوسه تا کلوچه از تو اون ضعف کردم، حداقل -

 تا بخورم. اریدرب میکوفت یکوله

 یمشک یکوله دنْینگاهش را برگرداند و با د هیسا

 قرار داشت، به یکیپالست دیسف یصندل یکه رو یرنگ

 و کلوچه، از داخلش تیسکویرفت و چند ب سمتش

 آورد. رونیب

 را به سمت مرد گرفت، که آکو اخم کرد: تیسکویب

 ه؟چقدر زخم شد ینیبینم کنه،یمن دستام درد م -

 کلوچه رو بذارم تو دهنم. خودت
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 یجعفر

 یکالفه چشمانش را فشرد و سپس با نفس بلند هیسا

 داخل دهان مرد تیسکویدانه ب کیداد،  رونیب که

 .گذاشت

 شد و دهیمرد کش یانگشتانش، به لبها نوک

 کرد. یدر همان لحظه، باهم تالق نگاهشان

 نوک انگشتان ت،یسکویب دنیاز عمد، همراه با بلع آکو

 تند خود را هیکه سا دیکش رلبشیرا هم ز دخترک

 تندش، از دستش یِآمار ضربانها گریو د دیکش عقب

 رفته بود. در

 بود؟ یچه درد گرید نیتخت فاصله گرفت و ا از

 آمده بود و نجایهم نشده که به ا مساعتین هنوز

 نبود؟ یادیز یکم جان،یه نهمهیا

 و دوباره گفت: دیرا بلع تیسکویب آکو
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 یجعفر

 آب. -

 مرد گرفت یلبها یرا جلو وانیکالفه، دوباره ل هیسا

 شده بود که ریبدخُلق و بهانهگ یحساب ییآکو گو و

 غر زد: دوباره

 آخ باز پام درد گرفت. -

 خب بذار دکتر رو صدا کنم. -

 رو ببند، یاون اتاق لعنت نه صداش نکن، فقط درِ -

 .کنهیم تمیاذ سروصداهاش

 به در اتاق انداخت و سپس به چشمان یمنگاهین هیسا

 مرد نگاه کرد. منتظر

 در سر دارد یچه نقشها لهگر،یمکارِ ح نینبود ا معلوم

 خوشپوش و یقبل از آنکه به سمت در برود، پزشک و

 وارد اتاق شد. بارو،یز
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 یجعفر

 سالم کرد و هردو جوابش را دادند. یانرژ پُر

 همراه با حرکتش، ه،یبود و نگاهِ سا یو جوان بایز دختر

 .دیچرخ

 سِرم را چک کرد و سپس قطعش کرد. ابتدا

 :دیگشاده پرس یِمرد انداخت و با رو یبه پا ینگاه

 ن؟یپاتون چطوره؟ درد دار -

 انداخت و سپس چهرهاش را هیبه سا یمنگاهین آکو

 کرد: جمع

 فکرکنم شکسته. ،یلیآره خ -

 د،یبگو یزیباتعجب به آکو نگاه کرد و خواست چ زن

 رشیدستگ یزیچ ییسکوت کرد و گو کبارهیبه  اما

 یانداخت و پا هیبه سا یپُرخندها منگاهیباشد، ن شده

 را چک کرد: مرد
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 یجعفر

 حرکتش ادیز دینبا ست،یپاتون خوب ن تیوضع -

 .نیبد

 گفت: هیرو به سا سپس

 پاشونو تکون دیاصال نبا زم،یحواست باشه عز یلیخ -

 تیخواستن، اذ یزیکه اگه چ ن،ی. کنارشون باشبدن

 .نشن

 لبخند یتکان داد و نگاهش رو یبا تعجب سر هیسا

 آکو نشست. بدجنس

 گفت؟یآکو دروغ م یعنیکرد و  یاز گنگ یاخم

 !کرد؟یم یکار نیچن دیچرا با اما

 گر،ید هیتوص نیکج کرد و دکتر، پس از چند یلب

 رفت رونیمرد، ب یدهیبدیآس یمراقبت از پا یدرباره

 گفت که مرخص است. و
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 یجعفر

 که با یو هنگام دیچندان طول نکش صیترخ یکارها

 به اتاق مرد وارد شد، چشمان آکو، بسته بود. برگه

 یاز فضا ،یکند و از طرف دارشیب آمدینم دلش

 .آمدیخوشش نم مارستانیب

 کند، چشمان آکو، خودبهخود باز یاز آنکه اقدام قبل

 و دخترک ناخودآگاه لبخند زد. شد

 یبود حساب چشمانش قرمز شده بود و معلوم یدیسف

 است. خسته

 که مرد، به دانستیداشت و م یقیعم عذابوجدان

 بر سرش آمده: ییبال نیاو آمده و چن دنِید

 م؟یبر یرو گرفتم، آمادها صتیبرگه ترخ -

 با چشم و ابرو، به کولهاش اشاره کرد و گفت: آکو

 لباسمو عوض کنم. دیاز تو کولهم بده، با رهنیپ هی -
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 یجعفر

 یراهنیگفت و ازداخل کوله، پ "ییپرو" رلب،یز هیسا

 به او داد. رنگ،یمشک

 تخت نشست و بدون آنکه خجالت بکشد، با یرو آکو

 را چنگ زد و از سرش شرتشیت نیدست، پائ کی

 .دیکش رونیب

 و چندبار دیچرخ شیاه هعضل یرو ه،یسا یایحیب نگاهِ 

 بود؟ دهیرا، لخت د یتن عضلها نیا گرید

 دوبار؟

 سه بار؟ ای

 بدنساز کیحق هم داشت، مردک حقهباز،  خب

 چندان هم ،ییاه هعضل نیبود و داشتن چن یحرفها

 از ذهن نبود. دور

 نگاه ینیو با آنکه سنگ دیرا پوش راهنشیپ آکو
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 یجعفر

 و اوردیاما سرش را باال ن کرد،یرا احساس م دخترک

 لبش شکل گرفته بود را، خورد. یکه رو یلبخند

 نگاهِ  نیعادت داشت، اما ا ره،یخ یِاه هنگا به

 ...دادیمزه م بیعج فنچکوچولو،

 ییگو هیخود را به کناره تخت کشاند و سا نه،یطمأن با

 به سمتش رفت: ع،یخود آمد که سر به

 نذارش ؟یراه بر یخوایم یپات چهجور نیبا ا -

 نذارش. شه،یاالن بدتر م نیزم

 گرفت: شیکرد و دستش را به پا ی"نچ نچ" مرد

 کاش شه،یپا نم گهیپا د نیا کنه،یدرد م یلیخ -

 یوقت ادیبه چه کارم م گهید دنش،یبُریم زدنیم

 باهاش راه برم؟ تونمینم

 گفت: رلبیخندهاش گرفت و ز هیسا
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 یجعفر

 ببرنش انگار درخته. انیب گهیم نیهمچ -

 و خود هم خندهاش گرفت. دیشن آکو

 باال برد و به دخترک اشاره کرد: چشمانش

 بدم بهت هیکه بگم تک یستین ترمشیب موجبیآخه ن -

 .یراه برم. فسقل و

 جمله قند در دلش آب شد و نیناخودآگاه از ا هیسا

 کند، دایپ یآنکه احساس بد یچرا بهجا دینفهم

 احساس لوسبودن، گرفت. شتریب

 کوچولو، ،یفسقل "جمالت نیکه ا شهیهم برخالف

 نیو اعتماد بهنفسش از ب دیشنیرا م"زهیم زهیر

 دلش را ،یموز یخوشش آمد و حس نباریا رفت،یم

 برد. ضعف

 یآکو ط یِرا، با غرغرها یتا خروج مارستانیداخل ب از
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 یجعفر

 :دیزبانش آمد که بگو یرو یدو سه بار هیو سا کردند

 هیخجالت بکش، بهخاطر  کلتیاز قد و ه "

 "یاریدرم یبازیکول نهمهیا یدگیضربد

 کنار مرد ماند. ،ینگفت و با صبور چیه اما

 و دیآن چرخ یرو هینگاه سا دند،یرس نیبه ماش یوقت

 گفت: باتعجب

 تصادف ینشده، پس چهجور شیزیکه چ نیماش -

 ؟یکرد

 که ابونیخ نطرفیا اومدمیبودم بابا، داشتم م ادهیپ -

 رمیخرتوپرت بگ کمی مارستانیب یجلو یدکها نیا از

 باسرعت باال رد شد و زد. هیوانت که

 آمده ادشی یزیکه چ ییباال انداخت و گو ییابرو هیسا

 :دیپرس باشد
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 یجعفر

 .نجایا امیداد ب امیکجاست؟ اون بهم پ یاِب یراست -

 !دمشیند

 به دخترک انداخت و همزمان که از یمنگاهین آکو

 گفت: شد،یشاگرد سوار م سمت

 .ستین نجایکه ا یاِب -

 پس کجاست؟ -

 تهران! -

 را روشن کند نیهم سوار شد و قبل آنکه ماش هیسا

 :گفت

 ؟یخودت تنها اومد یعنی -

 اهوم. -

 اکنون کجا دانستیو نم دینپرس یزیچ گرید دخترک

 .برود
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 یجعفر

 رها نحال،یمرد را با ا دیکشیهم، خجالت م یطرف از

 حال نیرحال او به خاطر دخترک به اه هو برود، ب کند

 روز افتاده بود. و

 هیتک ،یصندل یرا روشن کرد و آکو سر به پشت نیماش

 .داد

 کجا برم؟ -

 .گمتیبرو، م میمستق -

 یینجایا دانستی. نمدادیو آکو آدرس م راندیم هیسا

 ماندن یرا برا ییکجاست و البد مرد جا رودیم که

 ها؟ داشت،

 پارک کرد و مرد، قبل یخواست آکو، مقابل خانها به

 نگاه کرد: هیشود، منتظر به سا ادهیآنکه پ از

 .میخاموش کن بر -
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 یجعفر

 ادهیرا خاموش کرد و هردو پ نیفورا ماش دخترک

 .شدند

 دوروبرش انداخت و او که یناآشنا یبه فضا ینگاه

 را بلد نبود. نجایا

 گشت؟یچگونه به خانه بازم حال

 منتظر کرد و گفت: یرو به آکو صال،یاست با

 نیماش نجایبرگردم؟ ا دیبا یچهجور یبگ شهیم -

 داره؟

 گفت: شخندیو با ن دیمرد باال پر یابرو

 کجا؟ ؟یبرگرد -

 تعجب کرد: هیسا

 خب.. خونمون. -

 را به دیبا دستش به در خانه اشاره کرد و کل آکو
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 یجعفر

 دخترک گرفت: سمت

 حالمو؟ بهنظرت من نیبب ؟یکجا بر نم،یبب ایب -

 رم؟یمینم یاز گشنگ نجا،یا ییتنها

 کرد؟یمستاصل نگاه کرد و حال چه م هیسا

 .دادیخجالتش، که داشت کار دستش م نیبه ا لعنت

 را گرفت و در خانه را باز کرد. دیکل ناچارا

 لنگ لنگان به دنبالش رفت. آکو

 کوچک و پر یاطیبود، با ح یروانیو ش یمعمول یخانها

 .اهیگل و گ از

 یندارد و فضا یهست که ساکن یبود چند وقت معلوم

 .دادیرا نشان م نیو کورش، هم سوت

 سرش را به عقب یم جلو رفت و چندبارآرام آرا هیسا

 تا مطمئن شود حال آکو خوب است. برگرداند
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 یجعفر

 را بست. اطیپشت سرش داخل آمد و در ح مرد

 .آمدیخانه خوشش م نیلبخند زد و از ا ناخوداگاه

 باشد، او اما گفت: دهیپرس یزیچ هیآنکه سا بدون

 . هرچندوقتهیالنیاصالتا گ قامه،یاز رف یکی یخونه -

 .نجایا انیم یحیتفر کبار،ی

 را در قفل انداخت. دیسرش را تکان داد و کل هیسا

 زنگ زده ییزور زد، نتوانست بازش کند و گو هرچفدر

 .بود

 بیشمال، چندان هم عج یبازان شهیهم یهوا نیا در

 .نبود

 برد، رهیو دستش را به سمت دستگ ستادیکنارش ا آکو

 و مرد، با فشار دیکنار کش یخود را کم هیسا که

 را در قفل چرخاند و بازش کرد. دیکل دست،
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 یجعفر

 زد و در را باز نگه داشت تا دخترک وارد یکج لبخندِ

 :شود

 !یدیل دیبفرمائ -

 وجود نداشت. یبیعج زِیچ چیوارد شد و ه هیسا

 و تا تریمعمول یلیبا وسا ،یکامال معمول یخانها

 .یمیقد یحدود

 مبل تکنفره نشست و آکو کولهاش را کنار در یرو

 .گذاشت

 به روشن کردنِ کولر نبود. یازیخوب بود و ن هوا

 جمع شده، یگرفت و با چهرها شیرا به پا دستش

 کاناپه انداخت: یرا رو خود

 خ آخ، چرا انقدر درد داره؟آپام داغون شد،  -

 واقعا به همان شدت دیو شا دیخود را جلو کش هیسا
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 یجعفر

 درد داشت، ها؟ فت،گیم که

 !ها؟یلوسباز نیآکو را چه به ا وگرنه

 چکار کند: دیبا دانستیمبل بلند شد و نم یرو از

 برات؟ ارمیتو داروهات مسکن هست، ب -

 .کنهیمسکن خوبم نم خواد،ینه نم -

 ؟یدونیاز کجا م ،یتوکه نخورد -

 نگاهش کرد و غر زد: یچپک آکو

 دراز بکشم. کمیکمکم کن برم تو اتاق  ایحداقل ب -

 شد. کینزد یداد و گام رونیب ینفس هیسا

 دیچگونه با دانستیو نم ستادیکنار مبل مرد ا درمانده

 کند. کمکش

 نجا؟یهم ارمیبالشت و پتو رو برات ب یخوایم -

 نه کمکم کن برم تو اتاق. -
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 یجعفر

 یکه سع ییبا لبها د،یرا د هیسا جیکه نگاه گ آکو

 گفت: دیایاز لبخند کِش ن کردیم

 دستمو بندازم دور شونت. وزنم رو پام باشه، ایب -

 .کنهیم تمیاذ

 با خود فکر کرد: هیسا

 وزنم رو بندازم شهیو نم یهست موجبیمگه نگفت ن "

 "روت؟

 معذب شد. یکج کرد و کم یلب

 شیفنچکوچولو یصورت دلربا خیشَر آکو، م چشمان

 .گرفتیآرام نم کرد،یبود و امروز تا بغلش نم شده

 ؟یکنینگاه م ویچ گه،ید ایب -

 .میترکونیرو من که م یتو خودتو بنداز -

 گشاد شد و یحرف، کم نیا دنیمرد، با شن چشمان
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 یجعفر

 که ناخودآگاه بچگانه شده یرا از آن لحن شیدندانها

 هم فشرد. یرو بود،

 بود؟! یچه جملها گرید نیو ا دیلبش را گز دخترک

 خجالتش داد: شتریخجالت زده شد و آکو ب یحساب

 .یروت که نترک فتمیم یهجورینترس  -

 دخترک، گوش تا گوش سرخ شده بود و حال

 و هول، به سمت اتاق رفت و در همان خجالتزده

 گفت: حال

 .یبخواب نجایکه هم ارمیپتو ب رمی... میم -

 هیتک وارید یفورا به گوشه د،یبه داخل اتاق رس یوقت

 داد. رونیو نفسش را ب داد

 و عجب دادیخجالتش م یحقهباز، حساب مردک

 هم بود! یسوءاستفادهگر
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 یجعفر

 نیو بازهم به دام ا دیکش شیرا داخل موها دستش

 افتاده بود. مردک

 دوماه، نتوانسته بود فراموشش کند، اما نیدر ا گرچه

 بهتر شده بود و حال یلینسبت به قبل، خ تش،یوضع

 نقشِ بر آب شده بود. ش،یمرد، تمام تالشها دنِید با

 یرنگ رفت و پتو و بالشت دیسف یواریسمت کمد د به

 داخلش برداشت. از

 از اتاق خارج شود و تا ،ییصدا جادیکرد بدون ا یسع

 توجه آن گرگ فرصت طلب را خواستیامکان، نم حد

 خود جلب کند. به

 آکو که صاف و دنیاز اتاق خارج شد، با د نکهیهم

 یچشمانش کم رفت،یآنکه لنگ بزند راه م بدون

 شد. گشاد
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 یجعفر

 !دینالیم شیکه دائم از درد پاها او

 خوب شد؟ کبارهی به

 دروغ گفته بود؟ یعنیهم فشار داد و  یرا رو شیلبها

 تا خانه، نیو از ماش نیتا ماش مارستانیاز ب نهمهیا

 بود؟ یزده بود و همه الک لنگ

 یداد و پتو و بالشت را رو رونینفسش را ب یحرص

 آکو که در درگاه آشپزخانه ش،یکه از صدا دیکوب نیزم

 داشت، به سمتش برگشت. قرار

 افتاد که فورا لب اشیدوزار ییگو د،یرا که د دخترک

 چشم دوخت. هیمظلوم، به سا یو با حالت دیگز

 که تنش را به لرزه انداخته بود، یتیاما، با عصبان هیسا

 یو همزمان با نشستن دستش بر رو دیدر دو بهسمت

 دست آکو، دستش را چنگ زد: ره،یدستگ
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 یجعفر

 .نمیبب سایکجا؟ کجا؟ وا -

 :هیسا

 و دیاعصابش داغان شده بود، که دستش را کش آنقدر

 نکرد. شیاما، رها آکو

 دخترک را یبازو یمرد عصب نشان،یکشمکش ب در

 زد و ثابت نگهش داشت: چنگ

 . کجاسایباتوام، وا هیسا ه؟یچ ایبازیوحش نیا -

 ؟یبر یخوایم

 من چقدر خرم که خام تو ،یمنو گول بزن یفقط بلد -

 .شدم

 .ینداختیکه انقدر جفتک نم یاگه خر نبود -

 به چشمان شَر انیچشم گرد کرد و با عص دخترک

 نگاه کرد. مرد،
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 یجعفر

 !انداخت؟یدستش م چرا

 ،یضیمر کردمی. من فکر مگمیولم کن م -

 قصدت فقط مسخره کردنٍ منه! دونستمینم

 کردمیم تیراض یهجوری دیبابا، با هیمسخره چ -

 نه؟! ای یایب

 رابطه کنمیتو. فکر نم شیپ امینداره من ب یلیدل -

 ما باشه. تو دوستِ دوستپسر خواهرم نیب یمهم

 .ستین یقی! چندان هم رابطه عمنیهم ،یبود

 گردنش را باال گرفت و از همان یپوزخند زد و کم آکو

 به دخترک نگاه کرد: باال

 حده؟ من فقط دوستِ  نیمکل رابطه ما در ه یعنی -

 خواهرتم؟ دوستپسرِ

 و اخمش را پررنگتر کرد. دینگاهش را دزد هیسا
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 یجعفر

 درهم برهم یفکرها نهمهیو از ا دیچه بگو دانستینم

 شده بود. خسته

 داد و گفت: رونینگرفت، نفسش را ب یکه جواب مرد

 باشه، منم نه تو. یشاک دیکه با یجالبه! اون یلیخ -

 ینجوریکردم، ا داتیاالنم که پ ،یو رفت یگذاشت هوی

 یادآوریبگو برات  ،یگرفت ی. اگه فراموشیطلبکار

 افتاده. ییچه اتفاقا قایدق کنم

 ویهچ. تک به تک همادمهیخوب  وینه اتفاقا همهچ -

 ترسو و نکهیا عرضهام،یآدم ب هی نکهی. مثال اادمهی

 ...خورهیهمه حالشون ازم بهم م نکهی. ابزدلم

 دهان دخترک یدستش را با تمام قدرت، رو آکو

 را تکرار یآن جمالت لعنت خواستیم یو تاکِ فشرد

 کند؟
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 یجعفر

 شال دخترک به دور گردنش نشان،یکشمکش ب از

 و آکو ادامه داد: افتاد

 ؟یدیدختر؟ چرا انقدر کشش م یکنیچرا بس نم -

 هم کردم. یعذرخواه یدادم. حت حیبهت توص منکه

 یحرفها یکه دست مرد، جلو یبا همان حال هیسا

 را گرفته بود، سرش را به چپ و راست تلنبارشدهاش

 برد. نتریداد و آکو سرش را پائ تکان

 چشم در چشم دخترک، لب زد: قایدق

 به یدیو چسب یرو ول کرد هایچرا همه اصل -

 و یچرا فقط دنباله دوتاکلمه اشتباه رو گرفت ها؟یفرع

 و من خبر یبود ینهایتو انقدر ک ؟یستین ولکُنش

 نداشتم؟

 آکو گرفت و دست ینگاهش را از چشمان شاک هیسا
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 یجعفر

 فراخ او فشرد. ینهیس یرا رو مشتشدهاش

 .خواستینم گریادکلن را د یبو نیگرما و ا نیا

 خواست،یاو را نم گریها، د دیایاز او بدش ب نکهیا نه

 !دیترسیاز شکستِ بزرگتر م چون

 سرش را تکان داد که آکو، آرام آرام دستش را دوباره

 و به همراه حرکت دیکش نیاو پائ یلبها یرو از

 شد و دل مرد دهیکش نیپائ ه،یسا نیریلبز دستش،

 برد. غمایبه  را

 داد و آکو مسخشده لب رونیداغش را همانجا ب نفس

 :زد

 ن،یبش ای. بمیباش، بذار باهم حرف بزن یدختر خوب -

 اومدم که فقط باهات حرف بزنم. نجای. من تا اایب

 نجام؟یمن ا یدونستیتو از کجا م -
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 یجعفر

 مگه مهمه؟ -

 من آره. یبرا -

 .چنگفتیعقبتر رفت و ه یکم

 یاِب ایسر سارا  ریز نجا،یباخبرشدنِ آکو از ا دانستیم

 یکار نیچن یکس ته،یاز آن دو عفر ریو غ است

 .کردینم

 خواست از نکهیو هم دیرا مناسب د تیموقع دخترک

 جا زیم یافتاد که تلفنش را رو ادشیبرود،  رونیب در

 .گذاشته

 به آن سمت رفت و تلفنش را برداشت. فورا

 سرعت، نیشتریخواست خارج شود، آکو با ب نکهیهم

 دستش را از پشت، قفل کرد و کمرش را به هردو

 چسباند: وارید
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 یجعفر

 بتمرگ کارت گمیم انه؟ی شهیم تیحرف آدم حال -

 ؟یکنیا انقدر لج مچر دارم،

 یکه رو یتن عضلها نیخورد و ا جیدخترک پ دل

 را لرزاند: شینشسته بود، اندامها بدنش

 بمونم بفهم. خوامینم -

 واریدخترک را به د شتریو ب دیهم سائ یدندان رو آکو

 :فشرد

 االزور ب دیفقط با شه،ینم تیتو حرف حساب حال -

 باشه؟ سرت

 باال یکه به سخت یو نفس شانیپر یبا حال هیسا

 باعث شد مرد او را نیخود را تکان داد و هم آمد،یم

 .ردیدر بر بگ شتریب

 کنار وارِیرا به د اشیشانیبرد و پ نیسرش را پائ مرد
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 یجعفر

 داد. هیدخترک تک سر

 بود و چشمانش از حال و هیکنار گوش سا ش،یلبها

 که داشت بسته شد. ییهوا

 :کردیم وانهاشیتن، داشت د یبو نیبو، ا نیا

 رونیلج کن، مخالفت کن، اصال بزن و ایبا کل دن -

 با من نه... یول کن،

 آرامتر و پچپچوارانه ادامه داد: و

 که انقدر دربهدر و خرابت شدم،نه. یبا من -

 او، به ینفسها یاما گرما د،یرا نشن شیاه هزمزم هیسا

 لرزاند. شتریپوستش رفت و دستودلش، ب خورد

 مرد، جلوتر یخود را کنار بکشد که لبها خواستیم

 گردنش نشست. یرو قایو دق رفت

 را به شیآکو بود که لبها نیخشکشان زد و ا هردو
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 یجعفر

 د،ینازک گردنِ دخترک فشرد و از آن ابر سف پوست

 سرخ، برداشت. یبوسها

 یرا به پوست گردنش چسباند و با همه اشینیب

 .دیمانده بود، بو کش شیکه برا یجان

 نقدریچرا ا نختریپوستش فرستاد و ا یبه نرم یلعنت

 بود؟ دیسف

 نبار،یخارج شد و ا شیاز گلو یخِرخِر مانند یصدا

 بود، که پوست دخترک را خراش داد. شیدندانها

 و مسخشده، چشمانش را بسته بود و حالیب هیسا

 هم یجان یشده بود، که حت رمقیب شیزانوها آنچنان

 نداشت. ستادنیا یبرا

 جیکند و هنوز هم گ فیاحساسش را توص تتوانسینم

 .بود
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 یجعفر

 مرد، چهرهاش از درد جمع شد و یاحساس دندانها با

 ضعف رفت. دلش

 بود؟ ییچه بال گرید نیا

 مشت در خواستیخود را کنار بکشد، م خواستیم

 نیا ،یلعنت یحسِ کنجکاو نیمرد بکوبد، اما ا دهان

 شده بود... رشیبدجور دامانگ ،یکرخت حس

 عیمط یدست و بالش را بسته بود و از او، فرد بدجور

 رام، ساخته بود. و

 مرد، کشدارتر شد و مگر چقدر جان داشت؟ ینفسها

 نیکه ا یخود را کنترل کند و وقت توانستیم چقدر

 دستانش بود، مگر ریتنِ معشوق ز یِو گرم ینرم

 بود که بگذرد؟! وانهید

 بگذره؟! توانستیهم، م خواستیاگر م یحت اصال
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 یجعفر

 !نه

 هم فشار داد و یچشمانش را رو ،یحالیبا ب هیسا

 .دیآکو، به قوس گردنش رس یلبها

 را هاییبایز دیبا نکهیو مگر نه ا بایز یآن انحنا به

 کرد؟ شیستا

 ...کردیم شینقطه را ستا نیهم ا او

 ...شیکمصدا یِ... و با پچپچهاشیاه هبوس با

 هیو سا دیکم عمق کش یآن چاله یرو قایرا دق زبانش

 تنش، منقبض شد. کل

 را بیحسِ غر نیو ا شدیم یکجوریداشت  حالش

 .خواستینم

 که نداشت. یفشرد و راه فرار واریبه د شتریرا ب خود

 هم داشت، توان یاگر راه فرار یکه حت کردینم گمان
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 یجعفر

 ...داشتیم حرکت

 با آنها چه کرده بود؟ یدلتنگ

 او به ییشد و گو دهیمرد، به گردنش کش شیتهر

 شد. داریب ق،یعم یاز خواب کباره،ی

 سرش را تکات داد و نفسش را حبس کرد که سر تند

 فاصله گرفت. یکم مرد،

 دخترک افتاد، انگریکه به چشمان عص نگاهش

 بزند، یدرهم شد و تا خواست حرف یکم چهرهاش

 صورتش نشست و هردوشان را در یرو هیسا یلیس

 فرو برد. شوک

 به در ماند و سرش همانطور رهیماتِ آکو، خ چشمان

 شده، رو به در بود. کج

 چه دانستیو خود هم نم زدیاما، نفس نفس م هیسا
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 یجعفر

 !کرده

 یلعنت ،یهم فشار داد و لعنت یرا رو شیلبها مرد

 وقتش نبود. االن

 شتریب ،یگستاخ نیوقتش نبود که بهخاطرِ ا االن

 ،یوحشیجوجه نیداشتنِ ا یشود و برا کیتحر

 شود. صیحر شتریب

 بیکه به حالت عج هیرا برگرداند و نگاه سا سرش

 بود؟ یچه نگاه گرید نیافتاد، وا رفت و ا چشمانش

 بود؟! یعیگرما و ولع، طب نهمهیا

 نبود. یعیطب

 یلیخواستنِ شعلهور شده، آن هم بعد از آن س نهمهیا

 نبود. یعیطب محکم،

 به خود هیهم فشرد و تا سا یرا رو شیدندانها آکو
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 یجعفر

 دستش، دهان دخترک را در دست کیبا  بجنبد،

 فاصله، به مقابل نیو صورت او را با کمتر گرفت

 خود کشاند. صورت

 به ش،یصورتشان آنقدر کم بود، که لبها یفاصله

 را نیشد و آکو هم دهیدخترک کش یلبها

 ...خواستیم

 تش،یکه عصبان یبدهد، با ظاهر یآنکه فرصت بدون

 آن حجم ولعِ جمعشده در تنش بود و نه آن بهخاطر

 شد. رهیبه دخترک خ ،یلیس

 و تار بود. رهیت نگاهش

 :دیهم سائ یرو دندان

 تم؟یمن عاشق نسخه وحش یدونینم ؟یوحش -

 کلمه حرف، کیهر  دانستینگفت و م چیه دخترک
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 یجعفر

 به آن ش،یلبها شترِیب دهشدنِیاست با کش یمساو

 زمخت و افتاده! یلبها

 شد: یجر شتریب آکو

 زنهیاز چشات م یچه گرگ ،یشیم یوحش یدونینم -

 چرا ؟یکرد مشی! اون گرگ درونتو کجا قارونیب

 !نمشیتا حاال بب ینذاشت

 کیشد که آکو در  انگرتریدخترک، تنها عص نگاه

 درشت یلبها یبا تمام ولع و خشمش، لب رو لحظه،

 فشرد. او

 نیبا تمام قدرتش، کمر دخترک را چنگ زد و ب و

 چفتش کرد. وار،یو د خود

 ردیرژنحورده را در بربگ یداشت تمام آن لبها دوست

 .دادیم یعجب طعم بکر و



 

  1327                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یبا مشتها یگهگاه چ؛یه کردیکه نم یهمراه هیسا

 .کردیم ضیمرد را مستف ینهیسر و س زش،یر

 کوچک، آن تکان تکان خوردنها و یٍمشتها آن

 به مزاج مرد، خوش آمد. بیعج ،یظاهر یْمخالفتها

 آن لبها، دنِیو به دهان کش دنیبوس نیح در

 خودش بود. یدختر، برا نیزد و ا یلبخند

 کیچه برسد به  داد،یجهان هم نم نیرا به کل ا او

 !بهانه

 نشست و مرد با نهاشیس یرو نباریدخترک، ا مشت

 .دیعقب کش کبارهیبلند، به  ینفس

 یرو یبلند، نفس نفس زد و کم یبا صدا دخترک

 خم شد و دستش را به گردنش گرفت. کمرش

 داشت ،یوحش نیعرق شده بود و ا سیتنش، خ کل
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 یجعفر

 .کردیم خفهاش

 و بدتر از همه، زانوانش کردیزُق زُق م شیلبها

 خانه را نداشتند. نیزدن از ا رونیکه رمق ب بودند،

 هیسا یبه نفسزدنها دتر،یشد یبا حرص و ولع آکو

 خاص بود. زیکرد و چقدر همهچ نگاه

 را، شیبود، اما آکو، تمام کارها یهم او معمول دیشا

 !دیدیم خاص

 و دیمرطوبش کش یدستش را به لبها پشت

 را نشانه هیسا ینگاه شرش، چشمان فرار همانطورکه

 بود، غر زد: گرفته

 .یرژ بزن یندار خق گهیبدون رژ خوشمزهتر بودا، د -

 .ختیر یدلش بود که هُر نیماتش برد و ا دخترک

 را نداشت تا به شیو رو ستادیصاف ا ده،یگز یلب با
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 یجعفر

 آن مردک، نگاه کند. چشمان

 و کردیم دایقبلش را پ یباهم جرات لحظات کاش

 .دیکوبیدر گوش آن مردک م بازهم

 .دیکش قیرا فشرد و چند نفس عم چشمانش

 باشد ها! امدهیخوشش ن نکهیا نه

 او کنترل دارد، بدش یآکو انقدر رو د،یدیم نکهیا از

 .آمدیم

 احساساتش را کنترل کند و ینداشت کس دوست

 کار، خبره شده بود. نیمردک، در ا نیا ییگو

 یشکل ز،یرا در دستش فشرد و کاش همهچ تلفتش

 داشت. گرید

 لحظه، نیا نبود، که در آخره هماجرا، مانند قص نیا

 از یاثر گریبود، شود و د ،یدیدیبا ب یدیبیب ز،یهمهچ
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 یجعفر

 و گذشته نماند... اختالفها

 فرق داشت. زیهمهچ نجایا

 ...ماندیرد زخمها، جا م نجا،یا در

 ...شدیفراموش نم اه هنیک

 ...ماندینم یابد هایدوست

 فرق داشت... یلیا، خه هبا قص یواقع یایدن

 خود را آرام کرد. یو کم دیکش قینفس عم چند

 و کردیرا نگاه م هیبر و بر، سا ستاده،یهمانطور ا آکو

 برود. ییجا خواستینم گرید دخترک

 هم که شده، حرف بزند، دل را کباری یبرا خواستیم

 رابطه، که معلوم نبود، هست نیا فیبزند و تکل ایدر به

 را مشخص کند. ستین ای

 داشت او را ببخشد. دوست
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 یجعفر

 و عقل گفتیمدام از ببخشش م جنبهاش،یب دل

 .زدیم بیاما، نه اشیاستدالل

 یشدن برا دهیبخش د،یبخشیم یراحت نیاو را به ا اگر

 شد؟ینم یعاد مرد

 و لرزاندیدل دخترک را م ش،یهرروز با حرفها مثال

 "! بخشهیبابا، اونکه م الیخیب":گفتیخود م با

 مرد یفکرها، سردرگمش کرده بودند و وقت نیهم

 :گفت

 .میحرف بزن دیبا نیبش ایب -

 .ندیکاناپه بنش یخودش، جلو رفت تا رو لیم با

 ادیکه شروع به حرکت کرد، تازه متوجه لرزش ز یوقت

 شد. زانوانش

 .شیکاناپه نشست و آکو هم روبهرو یرو
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 یجعفر

 را تجربه کرده بودند و خارج شدن یجانیپره لحظات

 ز،ینشان دادن همهچ یآن حال و هوا و عاد از

 سخت بود. یتاحدود

 کرد فکرش را منحرف یو سع دیکش یقینفس عم آکو

 .کند

 انداخته و دل مرد، با شیموها یشالش را رو دخترک

 باز شال یتازه، که از گوشه یِکبود یآن لکه دنِید

 در چشمش فرو رفته بود، نفسش بند آمد. دخترک،

 ریرا ز شیگرفت و لبها دشیاز گردن سف چشم

 چالند. دندانش

 منتظر ماند تا اول آکو شروع کند و انتظارش، هیسا

 :دیطول نکش ادیز

 ازت بپرسم. ینیسوال رو راست و حس هیبذار  -
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 یجعفر

 چشم باال برد و مرد ادامه داد: هیسا

 اد؟یاَ من خوشت م -

 گونهاش، چه یدهیو رنگِ پر ختیدخترک ر دل

 آن وسط؟! گفتیم

 آکو، پررنگتر شد. یلبها ینگفت و لبخندِ رو یزیچ

 همه نیاما ا د؛یآیدخترک از او خوشش م دانستیم

 ...کردیرا درک نم یدوگانگ

 که باعث شده بود، مرد دفعات ،یهمه دوگانگ نیا

 او، شک کند. یبه عالقه ،یادیز

 د،یچه بگو دانستیسکوت کرده بود و نم دخترک

 بود! بیعج حالش

 که به او یو از عشق ندیبنش تیمعشوقت روبهرو نکهیا

 یپرورانیکه در قلبت م یبپرسد، و تو آن عشق یدار
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 یجعفر

 !ستیآسان ن ،یکن ینف را

 و دستانش دیکاناپه جلوتر کش یخود را رو یکم آکو

 در هم گره کرد. را

 ابروانش نیکمرنگ در ب یلبخندش، اخم یجا حال

 بود. نشسته

 دادیشجاعت به خرج م دیاگر دوستش داشت، با هیسا

 !گفتیرا م زیهمه چ و

 داشت، خودِ او هنوز، به طور یادیهم انتظار ز دیشا

 دوست داشتنش را اعتراف نکرده بود و از واضح،

 از عالقهاش پرده حیانتظار داشت که صر دخترک

 !بردارد

 خود دیبا دیو شا ردیگیبود که امروز اعتراف م گفته

 .شدیدست به کار م هم
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 یجعفر

 بلند شد. شیو از جا دیکش یقیعم نفس

 و چشمان دخترک باال رفت ستادیا هیسا یپاها یجلو

 به آکو دوخته شد. و

 !دیفهمینگاهش را نم یمعن

 را بیعج یراز ب،یچشمان دلفر نیو ا راینگاهِ گ نیا

 خود، حل کرده بودند. درون

 بلند شو. -

 را شیبلند شد و آکو لبها شیاز جا دیبا ترد دخترک

 دوستت"دیچگونه بگو دانستیهم فشار داد و نم یرو

 "دارم

 بود و بیو غر بیعج شیبرا ییکجورایکلمه،  نیا

 آسانتر از آن یلیخ "ادیازت خوشم م": گفتنِ

 بود! نیسنگ یدوکلمه



 

  1336                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 منتظر نگاهش کرد و آکو با اشاره به داخل دخترک

 :چاندیبحث را پ آشپزخانه،

 دارن تا من برم انیا لهیوس نیتو برو تو آشپزخونه بب -

 درست یزیچ هیکه  ارمیرو از جعبه ب لهیوس یسر هی

 .میبخور میکن

 را باال داد و مرد ادامه داد: شیابرو هیسا

 بودم و دهیضرور خر یاه هلیقبل تصادف، وس -

 گشنه نجایکه اومدم ا ن،یبودم تو جعبه ماش گذاشته

 .نمونم

 از خانه خارج زد،یلنگ نم گریکه د ییو با پا گفت

 .شد

 از پشت سر، به مرد نگاه کرد و ناخودآگاه هیسا

 گرفت. خندهاش
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 یجعفر

 را لشیدر دلش داشت و خود هم دل بیعج یذوق

 !دانستیم

 به او! یکینزد

 کرد ذوقش را بخورد. یسمت آشپزخانه رفت و سع به

 نیاز قبل، دچارش شود و ا شتریب خواستینم دلش

 آسان نگذشته بود! دوماه،

 خواست نکهیبرداشت و هم نتیاز داخل کاب یوانیل

 آب شد. یرا پُر کند، متوجه قطع وانشیل

 آب دیکرد و بهسمت در رفت تا به آکو بگو ینچ کالفه

 وصل کند. را

 بست شیشد و در را با پا اطیبا دستان پُر، وارد ح آکو

 از همانجا بلند گفت: هیسا که

 آب قطعه، اهرمشو باز کن. -
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 یجعفر

 سرش را تکان داد و گفت: مرد

 بذارم داخل. نارویباشه بذار ا -

 دخترک دستش را جلو د،یکه رس یکنار در ورود به

 :دیکه آکو خود را کنار کش ردیرا بگ اه هسیتا ک برد

 .نهینه، سنگ -

 کهایلبخند زد و آکو پس از گذاشتنِ پالست دخترک

 رفت تا آب و برقِ اطیآشپزخانه، دوباره به داخل ح در

 شده را باز کند. بسته

 و دیکه برگشت، به داخل آشپزخانه سرک کش یوقت

 افتاد، نگاهش برق زد: هیکه به سا چشمش

 .نجاستیخانومم که ا زهیم زهیبه به، ر -

 شیلبها یدخترک ناخواسته بود، زبان رو لبخند

 و چشم گرفت. دیکش
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 یجعفر

 .دیرا پُر از آب کرد و آرام آرام سر کش یخال وانیل

 گذاشته بود را نیزم یکه رو یلیوسا کِیپالست آکو

 گذاشت. یناهارخور زیم یو همه را رو برداشت

 داخلش لیو وسا کردیرا باز م کهایدانه پالست دانه

 .آوردیدر م را

 دانستیآکو نگاه کرد و نم یبه دستها هیسا

 چه کار کند. خواهدیم

 به دخترک انداخت و گفت: ینگاه مین مرد

 درست یزیچ هی ای! ب؟یکنیبر و بر منو نگاه م هیچ -

 .ضمایمثال من مر ،یمردم از گشنگ م،یبخور میکن

 جمله هر دو خندهشان گرفت و آکو نگاه نیگفتن ا با

 .دیدزد

 لم داد و آکو دست به کمر، یناهارخور زیبه م هیسا
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 یجعفر

 :ستادیا مقابلش

 باهم درست ایب شما،یاالن تلف م گه،یبجنب د -

 .میکن

 چه ،یریهم نبود، بعد از دوماه سختگ یبد دهیا

 و به دیرسیدلش م یبه حال و هوا یاگر کم شدیم

 داد؟یمرد گوش م حرف

 گفت: یبه ظاهر ناراض یافهایق با

 م؟یدرست کن یچ-

 کنه، االن ریباشه که منو س یزیفقط چ دونم،ینم -

 قورت بدم. لویف هی تونمیم

 ؟یماکارون -

 جوابش را گرفت. هیآکو برق زد و سا چشمان

 زد و گفت: لبخند
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 یجعفر

 ؟یهم گرفت گوشت -

 کِش داد و گفت: نیرا رو به پائ شیلبها مرد

 یابعالکشمکشم با جن دونستمیکه م ییآره، از اونجا -

 گرفتم. یهمهچ کشه،یدرازا م به

 یفیو با آنکه حرف مرد، جنبه تعر دیخند هیسا

 او اما، خوشش آمده بود. نداشت،

 خوشش کرد،ینزد آکو، سرسخت جلوه م نکهیا از

 .آمدیم

 اجاق گذاشت. یو رو ختیرا درون قابلمه ر آب

 داد و حرکات دست هیتک نتیکنار دستش به کاب آکو

 .کردیرا دنبال م دخترک

 درست نکرده بود و با آنکه یتا به حال ماکارون مرد،

 از غذا چوقتیاما ه کرد،یم یبود تنها زندگ یچندسال
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 یجعفر

 .آمدیکردن خوشش نم درست

 یود که غذاهاب نیا تشیمادرش، اوج خالق بهقول

 یا سفارش دهد؛ وگرنه غذاه هرا از آشپزخان مفصل

 یبود که مجبور یسادها یهمان غذاها اش،یعاد

 .پختیم

 که آکو ختیرا داخل آب جوش ر هایماکارون دخترک

 را جلو برد و نگاه کرد: سرش

 .شنیدرازن، تو قابلمه جا نم یلیکه خ نایاِ ا -

 خندهاش گرفت و گفت: هیسا

 .شنینرم بشن، جا م کمیاالن  -

 داده بود، با لذت، به هیکنار گاز تک نتیکه به کاب مرد

 .کردیدخترک نگاه م یآشپز

 و با آنکه کردینگاهش را احساس م ینیسنگ ه،یسا
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 یجعفر

 داشت. یشده بود، اما احساس خوب دستپاچه

 را تفت داد، رو به آکو گفت: یکه سس ماکاران یوقت

 تو م،کنیتا من آبکششون م رن،یوا م ایاالن ماکارون -

 رو به مواد اضافه کن. رب

 که رب را داخل تابه یفورا دست به کار شد و وقت مرد

 کنارش هیکرد و سا فیدست خود را کث خت،یریم

 از خنده، به دستش نگاه کرد: یو با لبخند ستادیا

 کاریبا خودت چ نیبب ا،یرب رو اضافه کرد هیفقط  -

 !یکرد

 دخترک، زیلبخند ر دنید و بادسرش را برگردان آکو

 به خود بجنبد، دست مرد هیکِش آمد وتا سا شیلبها

 .دیاو مال ینیب یدستش را رو یرفت و رب رو جلو

 با چشمان گرد شده، به آکو نگاه کرد و تا هیسا
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 یجعفر

 دستش کیآکو بود که با  نیعقب تر برود، ا خواست

 از رب را یمقدار گر،یداشت و با دست د نگهش

 کل یآن را رو ه،یسا غیو همزمان با ج برداشت

 .دیمال صورتش

 یو دستش را رو دیکش ینفس بلند و صدادار دخترک

 پر از ربش زد. صورت

 را باال برد و لبخند بدجنس آکو را شکار کرد: سرش

 هینبود که  کیبود، حاال ک امیاز فانتز یکیجون تو  -

 کیو فضا رمانت تینیاز آردشو بزنم رو نوک ب انگشت

 رُب در توانمون بود. نیدر حد هم گهید شه،

 هم فشرد و اکنون نه خجالت یدندانش را رو دخترک

 ...گرید زیچ چینه ه شد،یم اشیحال

 مشت رب بردشت کی یوافر، از داخل قوط یحرص با
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 یجعفر

 د،یآکو را د یکشآمده یتا چشمان خندان و لبها و

 پا ق،یعم یسمتش حملهو شد و آکو با حالته لذت به

 فرار گذاشت. به

 و تا آکو متوقف دیمرد را کش شرتیت هیکانتر، سا کنار

 و نهیگردن و س یکل رب داخل دستش را، رو شد،

 .دیاز چانهاش مال یقسمت یحت

 حرص غر زد: با

 بهت! رسهیصورتتم بمالم، دستم نم نیپائ اریسرتو ب -

 بلند آکوبه هوا رفت و با حض، دوطرف یخنده یصدا

 غیج یدخترک را گرفت و همزمان با صدا کمر

 .دیکانتر گذاشت و با لذت خند یاو را رو دوبارهاش،

 که د،یایب رونیدستان مرد ب نیزور زد که از ب هیسا

 هردو دستش را در پشت کمرش غالف کرد و با آکو،
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 یجعفر

 زد: شخندیشرش، ن چشمان

 کاریچ یخوایم ،یزورشو ندار یصورت، وقت نمیا ایب -

 ؟یکن

 هم یرو یچشمانش را گِرد کرد و با دندانها دخترک

 شده غر زد: فشرده

 فشارش دستم، انقدر یولم کن، دستم شکست. آ -

 .نده

 شیسرش را جلو برد و صورت فنچ کوچولو مرد

 قرمز شده بود. یحساب

 شده بود و دل مرد، یرُب یحساب اشیاستخوان ینیب

 رفت. ضعف

 :دیاو مال ینیرا جلو برد و به ب اشینیب

 و من یانقدر بال شد یتو کِ طون،یش یکوچولو -
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 یجعفر

 !دونستم؟ینم

 .دیکش یقیو آکو نفسِ عم دیچشمانش را دزد هیسا

 یلعنت نیبود و ا دهیچیپ اشینیب ریدخترک، ز یبو

 فرو رپوستشیز ونیبود که خواستنش، همچون اف چه

 .ختیریو داشت روح و روانش را بهم م رفته

 دست دخترک برداشت و به یدستش را از رو کی

 رساند. چانهاش

 و دیگِردش را در دست گرفت و باال کش یچانه

 باال آمد. هیسا چشمان

 چشمانش یدیسف انیدر م اش،ییطال یِمردمکها

 کردنِ  وانهید یچشمها، برا نیو هم دیدرخشیم

 بود. یکاف یهرموجود

 و با دیدخترک مال یِشانیپ یرا رو اشیشانیپ مرد،
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 یجعفر

 بسته پچ پچ کرد: چشمان

 ..زمیعز -

 را فراموش کرد. زیخورد و همهچ چیدخترک پ دل

 چندماهِ گذشته را... یحرفها

 مرد را... نیبودن با ا تنها

 را... اشیصورت قرمز و رُب یحت

 رلبیرا بست و آکو ز اشییطال یهم مردمکها او

 :گفت

 درخشه،یهمرنگشه، م ده،یچشات مثل خورش -

 ارم درآورده، سگ مصبا رودمار از روزگ نورشون

 یرفتن اون باال دیگرفت. مثل خورش دهیناد شهینم

 .کننیم یینشستن و خدا صورتت

 بلرزد؟ نیاز ا شتریراه داشت ب جنبهاشیب قلب
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 یجعفر

 که نداشت! بهخدا

 دخترک زیدستان ر یکم کم دستانش را از رو مرد

 دستانش را کنار بدنش مشت کرد. ه،یو سا برداشت

 خوب بود. شیچشمانش را باز کرد و حال و هوا آکو

 یحوال ییدر جا ینفسها نیا یبو نکهیهم

 تن کوچک، درون تنش نیا نکهیباشد، هم شینفسها

 !خواست؟یچه م گرید باشد،

 هردو ییچشمانش را باز کرد و گو یآرام آرام ال هیسا

 اجاق یرا رو شانیغذا یکرده بودند که حت فراموش

 ..بگذارند

 .چاندیدستش را جلوتر برد و گِرد کمر دخترک پ آکو

 دستان بزرگ مرد چالنده شد و دل ریز کش،یبار کمر

 کرد. تابتریرا ب تابشیب
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 یجعفر

 نداشت. ییتوانا گریلحظه، د نیا در

 نداشت که زبانش را نچرخاند و آن دو ییتوانا گرید

 .دیرا نگو یلعنت یکلمه

 اند!م یباق زیکچیکل جهان خاموش شد و تنها  ییگو

 !هیسا

 دیگفتنِ آن حرف، با یرا آرام باز کرد و برا چشمانش

 .دیدیرا م دهایآن خورش برق

 تحملش را نداشت. گریو د گفتیم دیبا

 اما د،یرسینظر م خودش هم سخت به یبرا یحت

 سختتر بود. نگفتنش،

 رم.دوستت دا -

 بود. یمیشوک عظ

 که یو چشمان دیکه تن دخترک لرز م،یعظ آنقدر
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 یجعفر

 گشاد شد. یکهخوردگیچشمان مرد بود، با  رهیخ

 .کردینگاهش م میمستق آکو

 داشته توانستیکه م یو با تمام احساس میمستق

 .باشد

 .دادیلحظات را از دست نم نیا

 ...دادیدست نم از

 دیشا ایدوماه سخت گذشته بود، بد گذشته بود و  نیا

 بود که بهطورکامل، احساسش را یزمان خوب هم

 .بشناسد

 ..خواهدیچه م دانستیم حال

 دختر، چه نیو از ا یاز خود، از زندگ دانستیم حال

 .خواهدیم

 هم دوخته شده بود و هرلحظه، یرو هیسا یلبها
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 یجعفر

 درون قلبش، یطبل ییکه گو دیکوبیم یطور قلبش

 .شودیم نواخته

 زِیچچیکه ه زدیدر سرش زنگ م یمرد، طور یصدا

 .دیشنیرا نم گرید

 .رفتیضعف م یدهانش را قورت داد و دلش ه آب

 که انگار از یجور ضعف کی ها،یضعف خوشحال نه

 بود. شوک

 ازهم باز شد و آکو یمشت شدهاش، با کرخت دستان

 را جلو برد و دست پشت گردنش گره کرد. سرش

 و دیاو کوب یشانیبه پ قیعم یرا با احساس اشیشانیپ

 دخترک نگاه یدرون چشمها ق،یهمان احساس عم با

 .کرد

 درهم شانیبه بزم هم رفته و نفسها شانیشانیپ
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 یجعفر

 .شدیم دهیتن

 درونشان، قابل جاناتیکه از زورِ ه یتند ینفسها

 نبود. کنترل

 هنوز هم شوک بود. دخترک

 کانتر، یاز رو یحت ایحرف بزند  یکلمها توانستینم

 بپرد. نیپائ

 و با چشمان گرد، چشمان مرد را رهیخ همانطور

 .دیکاویم

 هم فشارشان یکه رو ییبا حرص و دندانها آکو

 :دیفشرد و غر شتریسر دخترک را ب داد،یم

 ؟یدوستت دارم خره، الل شد گمیم -

 شده بود. الل

 مرد را با یلحظه، الل شده بود و دائم صدا نیا در
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 یجعفر

 .کردیمرور م خود

 ینینبود، وزن داشت، سنگ یعاد یکلمه، کلمها آن

 داشت. تیمسئول داشت،

 نبود. یدوستت دارم، که الک گفتنِ

 رونیب قیهم فشرد و نفسش را عم یرا رو چشمانش

 .داد

 جمله نیو ا کردیم دایجرات پ یروز کیاوهم  دیشا

 ..آوردیبر زبان م را

 نه حاال! یول ،یروز کی دیشا

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

 .آمدیم مهیسل یِغرغرها یصدا

 به ستوه اسری یطنتهایاز دست ش شه،یهم مانندِ

 کل خانه را پُر کرده بود. ش،یغرغرها یو صدا آمده
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 یجعفر

 سرسبز نگاه کرد و اطیکنارش به ح یاز پنجره هیسا

 کرد،یپچ پچ م مهیکه کنارش گوش سل اسری دنِید با

 به جانش غر یباحرص ه زین مهیو سل دیخندیم

 گفت: رلبیسرش را تکان داد و ز زد،یم

 آب خوش از هی چارهیب رزنیپ نیا ذارهینم ،یروان -

 بره. نیپائ گلوش

 آمدن سارا از رونیبود که باب اطینگاهش به ح هنوز

 .دینگاهش به آن سمت چرخ خانه،

 شده تریگوشت ش،یاه هتپلتر شده و گون خواهرش

 .بود

 دوماه، چندان هم سخت نگذشته بود. نیا ییگو

 ارتباط دارد و یبا اِب یهنوز هم گهگاه دانستیم

 او دند،یخوابیاتاق م نیو پدرش، در ا هیکه سا شبها
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 یجعفر

 .آمدیم شیپچ پچها یو صدا رفتیم اطیداخل ح به

 طانیبود که پدرشان از خر ش نیا گر،یخوب د خبرِ

 آمده بود. رونیب یآمده و از آن انبار نییپا

 چانهاش گره زد و سارا همزمان که ریرا ز دستانش

 بهسمت زد،یآزادش را باال م راهنیپ یِنهایآست

 رفت. اسریو  مهیسل

 نگاهش همانجا و فکرش، بهسمت ترانه رفت. دخترک

 از خود نداده یبود که تماس نگرفته و خبر یروز چند

 .بود

 که دخترک، با تلفن خانه تماس یکباریآن  یحت

 نکرد.. افتیدر یباز هم جواب گرفت،

 غر اسریرا محکم کرد و رو به  اشیدماسب یموها سارا

 :زد
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 یجعفر

 که انقدر رو یبرداشته ش نیزم یاز رو یاله یا -

 صدا نکرهت نیخواستم بخوابم، مگه ا قهیدو دق ،یمُخ

 !گذاشت؟

 بود: ضیپُر ازغ اسری یصدا

 و یرخبچ یگاو فقط بلد نیبرو بابا اوسکول، ع -

 .یبخور

 به بحث داشت؟ یاالن چه ربط نیا -

 که بود. قتیحق یربط نداشت، ول -

 داخل دستش را باال گرفت و همانطور یجارو مهیسل

 که به کمرش بسته بود را یدستش، چادر کیبا  که

 با اخم گفت: کرد،یم محکم

 سالت شد، هنوز فکر یمرد گنده، س گهیبسه د -

 بکن. خدا یکار هی ر،یبگ یشهایپ هیبرو  ،یاتیبچهباز
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 یجعفر

 تو خونه و فقط ول نهیمرد مثل زن بش ادیخوش نم رو

 .گَندهیخونه بمونه م . مرد که توبگرده

 باال رفت و با همان لحن اسری یپق خنده یصدا

 گفت: خندانش

 ییه بگنده ننه؟ چه حرفاآخه مگه هندونهس ک -

 .ایزنیم

 . از بس کهدهیواال، مخ تو که گند دونمیمن چه م -

 و نیتو کار ا دنیو فقط فکر سرک کش یچرخیم ول

 !یکردن تیو اذ اون

 کشاند و با مهینار سلبا ذوق خود را به ک سارا

 گفت: یچاپلوس

 دیبا گه،یواسه چندروز د کنه،یم بتمیننه تازه غ -

 یبا زنا نهیدستش، بره بش میبد یسبز لویچندک
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 یجعفر

 پاک کنه. توکوچه

 با اخم نگاهشان کرد: اسری

 ! منهیچ ینترنتیکار ا فهمهیگاو چه م نیننه ا -

 دارم، کارمم رو دوره. مگه اوسکولم خودمو نشاپیآنال

 هم پول کنمیتو خونه هم عشق م نمیشیبدم؟ م زجر

 .ارمیدرم

 گنگ نگاهش کرد: مهیسل

 ه؟یچ گهید پیشا النیآ -

 را شیهم لبها اسریو  دیخند یبلند یبا صدا سار

 هم فشرد تا خندهاش را کنترل کند. یرو

 دهیپرس یو سوال یجد یچنان با حالت مادربزرگشان

 .شدیکه کنترل خندهشان، سخت م بود،

 بود که گفت: اسری
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 یجعفر

 شاپ. نینه ننه، آنال پیشا النیا -

 ه؟یچه درد گهید نیداره؟ ا یچه فرق ،یحاال هرچ -

 حینگاه کردندو توض گریکدیجوان، مستأصل به  هردو

 که چندان با رشد زمانه، یمادربزگ یموضوع، برا نیا

 نبوده، آسان نبود. همراه

 ماجراها بود، خندهاش نیکه از دور، شاهدِ ا هیسا

 دستانش بود را، رها کرد. انیکه م یو پردها گرفت

 قهوهجوش را از نکهیآشپزخانه رفت و هم بهسمت

 تلفنش، به گوش یآبچکان برداشت، صدا یرو

 .دیرس

 کرد و به آن سمت رفت. ینوچ کالفه

 یات ند،یخم شد تا شماره را بب یپا تخت یکه رو یوقت

 تلفنش را ،یاز تعجب باال رفت و با کنجکاو شیابرو
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 یجعفر

 .برداشت

 در شیکه چندوقت پ یامیبعد از آن پ کردینم فکر

 شود. دایداده بود، بازهم سروکلهاش پ واتساپ

 مقابل آن خواستیرا صاف کرد و نم شیصدا

 .اوردیکم ب دخترک،

 نهچندان یتلفن را کنار گوشش گذاشت و با صدا فورا

 سالم داد. ،ینیپائ

 ازلبخند داشت: ینازکِ آن طرف خط، طرح یصدا

 ؟یخوب زم،یسالم عز -

 کنجکاو شده یتخت نشست و با آنکه حساب یرو هیسا

 بروز نداد: یزیاما چ بود،

 ؟یممنون سمانهجون، تو خوب -

 نشد. داتیپ گهید یدیبار مارو د هی زم،یعز یمرس -
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 یجعفر

 ها،ینیمقدمهچ نیاز ا چیچرخاند و ه یچشم دخترک

 .آمدینم خوشش

 من من کرد و سپس به سراغ اصل مطلب یکم سمانه

 :رفت

 یدونیمزاحم تو شدم. خودت که م دیبخش زمیعز -

 چندروزه یول م،یباهم جور یلیخ ،یآکو و اِب منو

 نگران شدم. تو دن،یجواب تلفنشونو نم هردوشون

 ؟یخبر ندار ازشون

 نداشت! یچندان هم کار مهم ییگو

 را در حدقه چرخاند و فقط زنگ زده بود تا نگاهش

 !رد؟یآکو را بگ سراغ

 .دمشونیوقته ند یلینه من خبر ندارم. خ -

 .گفتیم دروغ
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 یجعفر

 هم بود. یداریبود و عجب د دهیآکو را د روزید نیهم

 یبعد یکه جمله د،یلبش را گز روزیکردن به د بافکر

 حواسش را جمع کرد: سمانه،

 . مثال بهم قول داده بودمعرفتهیب یلیبابا، آکو خ یا -

 .گهید شعورهیبام ها. ب میبر باهم

 پوزخند هیکه سا د،یحرفش، منظوردار خند انیدر پا و

 .زد

 شکاک بود، اما آنقدر بچه نبود که یآنکه تاحدود با

 حرفها را نفهمد. نیپشت ا هدفِ

 یتیاهم شیآنکه نشان دهد آکو چندان هم برا یبرا

 داد:بحث را ادامه  ندارد،

 باالخره ن،یرفته. بهش زنگ بزن ادشی دیشا -

 .دارهیبرم
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 یجعفر

 داد: رونینفسش را ب سمانه

 یممنون ازت، کار زنم،یبازم زنگ م زم،یآره عز -

 ؟یندار

 نه، خوشحال شدم، خدانگهدار. -

 ...یآ... راست -

 به ظاهر ناراحت ییمکث کرد و سمانه باصدا هیسا

 داد: ادامه

 رناراحت شدم. واقعا فک یلیخ ،یسارا و اِب ییاز جدا -

 ازهم جدا بشن. یهروزی کردمینم

 اخم کرد و جدا شده بودند؟! هیسا

 ادیز کردیم یکه سع یینشست و با صدا صاف

 :دیپرس دینباش کنجکاو

 گفته جدا شدن؟ جدا نشدن که! یک -



 

  1365                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هم از کم شدنِ ارتباطشان مطلع شده هیآنکه سا با

 ،یکه هنوز جدا نشدهاند و ازطرف دانستیاما م بود،

 موضوع را نشان نیسارا، عکس ا یشبانه یپچپچها

 .دادیم

 باتعجب گفت: سمانه

 تره که با. اون دخزمیعز یکنیجدا نشدن؟ اشتباه م -

 ....یاِب

 گاف ییتظاهر کرد که گو یسکوت کرد و طور فورا

 داده: یبزرگ

 من اشتباه کنمیفکر م هجون،یسا دیآخ ببخش -

 شدم. متوجه

 حرفش انیکنجکاو شده بود، م یکه حال، حساب هیسا

 :دیپر
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 یجعفر

 .میبدون دیهست که با یزیکدوم دختره؟ چ -

 من اشتباه متوجه شدم. زم،ینه نه عز -

 خوامیهست بهم بگو. من نم یزیلطفا اگه چ -

 کرده، نه؟ بهخاطر یکار یبشه. اِب چهیباز خواهرم

 که رابطهشون کمرنگتر شده؟ نهیهم

 بود که باحرص، هیسا نیسکوت کردو ا سمانه

 هم فشرد. یرا رو شیدندانها

 شده بود. یعصبان نبار،یا

 دیشا گفت،یحرفها را راجعبه آکوم نیسمانه ا اگر

 .کردینم باور

 .دیبگو یدروغ ،ینداشت که پشت سر اِب یلیدل اما

 یکه به تند ینهایتخت بلند شد و با س یاز رو یعصب

 گفت: شدیم نیو پائ باال
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 یجعفر

 وقته؟ یلیخ ایتازه  ؟یشما متوجه شد یکِ -

 مِن مِن لب زد: یبا کم سمانه

 ی. تا مطمئن نشدکنمیاصال من اشتباه م دیشا -

 .ایبه خواهرت نگ یزیچ

 از آب انتکاریهم خ یدوباره پوزخند زد و پس اِب هیسا

 .درآمد

 هم بعد از آنکه، بکارت خواهرش را گرفته بود! آن

 کردن خود به آن مرد، میتقد د،یفهمیکاش سارا م و

 !ستیبر ماندنش ن یلیدل

 گفت: رلبیبه کمر شد و ز دست

 خواهر منوگذاشته تو آب ،یاِب نیا هیعجب جونور -

 .کنهیبخواد م یخودش هرغلط یو برا نمک

 ناراحت گفت: ییو با صدا دیشن سمانه
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 یجعفر

 که کنهیم ییکارا هیوقتا آدم  یبگم واال، بعض یچ -

 !مونهیتوش م خودشم

 از شتریو دوست نداشت ب دیکش یقینفس عم هیسا

 حرف بزند. بهیغر نیبا ا نیا

 یحال رمق کهییو با صدا دیکش اشیشانیبه پ یدست

 گفت: نداشت،

 شه.بچشممون بازتر  یممنونم، شما باعث شد -

 کرد و سپس گفت: یسکوت کوتاه سمانه

 اول مطمئن شو، ر،ینگ میزود تصم کنمیخواهش م -

 به خواهرت بگو. بعد

 .ارمیباشه، خودم تهتوشو درم -

 یتلفنش را رو هیکردند و سا یجانیب یخداحافظ

 انداخت. تخت
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 یجعفر

 یاز چه کس دیبا دانستیو نم دیدور اتاق چرخ یعصب

 !بپرسد

 راهیسمانه، چندان هم ب یحرفها دانستیدلش م ته

 و... ستین

 تند ت،یبه سمت تلفنش رفت و باهمان عصبان دوباره

 کرد: پیآکو تا یبرا یامیپ تند

 خودشه، یدنایدورِ هرزپر یبگو تاوقت قتیرف نیبه ا"

 "به خواهرم نداشته باشه یکار

 نگذشته بود، که تلفنش زنگ یقهایچنددق هنوز

 .خورد

 داد. رونینفسش را ب هیآکو بود و سا یشماره

 دلش یآنقدر اعصابش داغان بود که حت اکنون

 بزند..با آکو هم حرف  خواستینم
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 یجعفر

 را لمس کرد کونیآ یکه خورد، ناراض گرید چندبوق

 داد: وجواب

 بله؟ -

 ه؟یچ امیپ نیکوچولو؟ ا شدهیچ -

 سرد، آتش یهمچون آب ییبود و گو فیلط لحنش

 دخترک را خاموش کرد. خشم

 از قبل گفت: آرامتر

 درسته؟ کنهیم انتیبه سارا خ یاِب -

 سکوتش، از نیا دانستیسکوت کرد و دخترک نم آکو

 !کندیرا پنهان م یزیچ ایاست  شوک

 گفت: نانهیبدب

 گو.توروخدا راستشو ب ؟یدرسته؟ تو خبر دار -

 خبر داشته باشم. گرانیاز رابطه د دیچرا من با -
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 یجعفر

 را پنهان یزیچ یعنی دادینم یجواب واضح نکهیهم

 .کردیم

 کنه؟یم انتیداره به خواهرم خ یتوروخدا بگو، اِب -

 ازکجا اومد تو نیا ؟ییهوی یگیم یچ ه؟یچ انتیخ -

 ذهنت؟

 دست چهیخواهرم باز نهیمهم ا ست،یمهم ن نشیا -

 شده. یآدم نیهمچ

 خودت برس. به رابطه ینُچ، خانوم شما اگه زرنگ-

 گوشه خونه، انصافه که نیافتاده ا لیدلتنگو عل آقاتون

 بابا تو چقدر ؟یهم بهش ننداز ینگاه خشک وخال هی

 !یسخت

 و دلتنگ بود؟ دیلبش را گز هیسا

 شد: زتریآکو ر یصدا
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 یجعفر

 . همش به فکررهسریخ یدختره ینامرد یلیخ -

 یندارم بخورم. اون از ماکارون یکوفت چی. من هیخودت

 یمحلیاز ب نمیازش خورد، ا شدیکه نم شبتید

 ...امروزت

 دلبرانه شد: یدخترک، کم یصدا

 رو خراب یمن نبود که، خودت ماکارون ریتقص -

 .یکرد

 بلند شد و شیاز جا قراریاز آن طرف تلفن، ب مرد

 هال رفت: بهسمت

 من بود که زود ولت ریمن بود. اصال تقص ریآره تقص -

 نیبازم ا نمیبب نجایا داشتمینگهت م دی. بایبر کردم

 !انهی یدار زبونو

 و آکو از آنطرف گفت: دیخند زیر هیسا
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 یجعفر

 نجایا رسرمیحوصلهم سررفته، گشنهم، خ نجایمن ا -

 ؟یاز مهمونت بپرس یحال یتوام، اصال بلد مهمون

 حالتو بپرسم؟ دیچرا من با -

 حال عشقشو بپرسه؟ دیآدم نبا -

 که درحال حرکت به سمت پنجره بود، دخترک

 و عشقش؟ ستادیا یلحظها

 . اما هربار کهکردیانکار نم نرایعشقش بود، ا آکو

 بیعججالب و  شیبرا د،یشنیرا از او م یکلمات نیچن

 .بود

 کرد: یرا باد کرد و سپس خال شیلپها

 .یخوب بحث رو عوض کرد -

 دخترچموش. دلم برات تنگ شده، ایب نجا،یا ایب -

 راحت شد؟ التیخ
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 یجعفر

 گفت: رلبیو ز دیخند هیسا

 .امیاالن م -

 آکو ازتعجب باال رفت و تاخواست یابرو ازآنطرف

 .دیچیبوق اشغال در گوشش پ یصدا د،یبگو یزیچ

 !عجب

 چموش، حرفگوشکُن شده بود. دخترک

 کرده یزیکه ناپره ییتزایذوق لبخند زد و کارتنِ پ با

 خورده بود را برداشت و داخل سطل انداخت. و

 یبرا یبهانها یوقت کردیلبخند زد و چه م یبدجنس با

 !کرد؟ینم دایپ شیهایدلتنگ

 یگرید یو چارها ندازدیچنگ ب یبود به گشنگ مجبور

 .نداشت

 به سمت حمام رفت و بد نبود قبل از آنکه فورا
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 یجعفر

 به خودش برسد. یبرسد، کم دخترک

 گرفت و از حمام که خارج شد، یعیدوش سر فورا

 کرد. یپوست خود، خال یو ادکلنش را رو ویافترش

 را به شیموها نکهیو هم دیروشنش را پوش شرتیت

 زنگ در، به گوشش یباال حرکت داد، صدا سمت

 .دیرس

 نیشده بود با ا اه هوانید هیذوق لبخند زد و شب با

 ژکوندش... یِلبخندها

 در را پا زد و تند تندبه سمت در یجلو یِهاییدمپا

 رفت. اطیح

 بزمِ  نیا بیآمده و عج دنشیبه د یچشم عسل آن

 .دادیمزه م کوچک،

 د،یتابان را د دیآن دو خورش نکهیرا باز کرد وهم در
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 یجعفر

 کِش آمد. شتریب شیلبها

 و دیرا داخل دهانش کش شیلبها هیباز کرد و سا در

 کوتاه، داخل آمد. یو قدمها دیترد با

 گام برداشت، دستش را هیفورا در را بست و تا سا مرد

 .دیدر کوب یو به گوشه دیکش

 بلند شد، که غشیج یدخترک ضعف رفت و صدا دل

 دهانش گذاشت و بدون آنکه تنش یفورا دست رو آکو

 فاصله، مقابلش نیشته باشد، با کمتربا او دا یبرخورد

 .ستادیا

 چشم طنتیباش زیچشمانش را گِرد کرد و آکو ن هیسا

 کرد: گشاد

 !شه؟یخانوم کجا کجا؟ مگه بدون بوس م یآها -

 آمد و رونیب شیلبها نیاز ب ی"اوم اوم" یصدا هیسا
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 یجعفر

 سرش را به اطراف تکان داد: یبا بدجنس آکو

 بابا من به ؟یدیبوس نم یعنی ؟یگیم یها؟ ها؟ چ -

 تی. من بوست نکنم که خستگیتوام، خسته راه فکر

 !رهینم در

 شده ریکه در دست آکو اس یاخم کرد و دست هیسا

 را تکان داد. بود

 :دیخند مرد

 ردارشالک یداره با اون چشا ینگاه نگاه، چهجور -

 !کشهیو نشون م خط

 بزرگش یجملهاش، فور خم شد و لبها انیبعد از پا و

 بسته ه،یدخترک فشرد و چشمان سا یگونه یرو را،

 .شد

 تن نیو هم دادیرا م اشیشگیهم ویافترش یبو
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 یجعفر

 .کردیرا کرخت م دخترک

 قرار یلعنت نیو هربار که مقابل ا دیکش یقیعم نفس

 .شدیم یانرژ هیتخل یحساب گرفت،یم

 را همانجا نگه داشت و پچ پچ کرد: شیلبها آکو

 خوشمزه. -

 و آب دهانش را قورت داد. ختیر نیدخترک پائ دل

 ،یلعنت یوسوسه نیهم گر،یآمده بود د نیهم یبرا

 .دیایب نجایکند به حرف مرد گوش بدهد و به ا وادارش

 شتریرا فشرد و دست مرد هرلحظه ب چشمانش

 .دادیرا فشار م دهانش

 چشمان یِآرام آرام باز شد و نگاهش پ چشمانش

 آکو رفت. کینزد

 و چقدر، کردندینگاهش م فته،یکه ش یآن چشمان یِپ



 

  1379                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیکشینگاه را م نیا حسرت

 داشتن او فکر کرده بود و هی ،ییشبها و روزها چه

 او، مقابلش بود. حال

 ...شیایبرآورده شدن،ِ رو جهینت

 لبخندش، ناخودآگاه بود. طرح

 او بر یلبها دهشدنِیاما کش د،یلبخندش را ند آکو

 دستش را احساس کرد. یرو

 و مانندِ بار قبل، همراه، با دیکش نیرا پائ دستش

 نییدخترک رو به پا یشدن دستش، لبها دهیکش

 ماند. رهیشد و نگاه مرد به همانجا خ دهیکش

 هم فشار داد و نگاه مرد، یرا رو شیآرام لبها هیسا

 شد. دهتریرم

 خود را تکان یکم ت،یاز آن موقع زیگر یبرا دخترک
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 یجعفر

 حرکتش حواس آکو، جمع شد، نیبا هم ییو گو ددا

 تمرکز ییو گو دینمدارش کش یداخل موها یدست که

 نداشت که دستش را به سمت خانه دراز کرد: یچندان

 .ایتو. ب میبر ایب -

 در تعجب بود که چرا زیجلوتر راه افتاد و خود ن هیسا

 !دهیحرکات آکو، نترس نیا از

 بود! بیعج نیشوکه شده بود و ا تنها

 بنده شهیهم به او عادت کرده بود و آدمها، هم دیشا

 بودند... شانیها عادت

 را از شیمرتب، ابرو لیوسا دنیخانه شد و با د وارد

 باال داد. تعجب

 پسر، در آن سکونت داشته کیکه  یخانها هیشب

 نبود! باشد،
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 یجعفر

 به دنبالش وارد شد و در را پشت سرش بست. زین آکو

 نیاول دیرا پوشانده بود و شا شیلبها بایز یلبخند

 دخترک را یِزبانیم مانه،یصم نیبود، که چن یبار

 .کردیم

 ،ییاجاق گذاشت و دم کردن چا یگرم را رو یکتر

 .دیطول نکش چندان

 یقندان کالفه نچ دنیبا ند کرد،یرا که پُر م ینیس

 دهیکنار مبل، د یعسل زِیم یبار، رو نیو آخر کرد

 .بودش

 بود. هیکنار سا قایهمان سمت رفت و قندان، دق به

 مبل لم داده و در فکر فرو رفته بود. یرو دخترک

 شد و چقدر خوب، که راحت کیآرام آرام نزد آکو

 کند. تشیاذ توانستیم
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 یجعفر

 که یکرد و طور ستیدخترک ا یپاها یعمد، جلو از

 یِ عسل یکه بر رو یقصدش برداشتن قندان انگار،

 خود ده،یترس هیبود، خم شد و سااست،  وارید یگوشه

 و سرگردان، هردو دستش را جلو آورد، دیعقب کش را

 .ردیحرکت مرد را بگ یجلو تا

 یمرد، باال رفت و گوشه یابرو یحرکت، تا نیا از

 کش آمد. ش،یلبها

 کوچک... یِو پا چلفت دست

 و مرد بدجنستر شد. دیدخترک لرز چشمان

 حالت مظلومانه چشمانش را دوست داشت و نیا

 نگاهش را ثابت نگه داشت.. د،یگنگ و با ترد هیسا

 نگاه رهیخم شد و همان طور که نگاهش خ شتریب آکو

 دراز کرد و بر یبود، دستش را به سمت عسل دخترک
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 یجعفر

 قندان گذاشت. یرو

 قندان نشست و نفسش را یو رو دیچرخ هیسا نگاه

 داد. رونیب آرام

 نییکه مقابل آکو گارد گرفته بودند را آرام پا یدستان

 کِش آمد. شتریآکو ب یو لبها آورد

 را باال داد و پچ پچ کرد: شیابرو

 ستم؟یآدمخوار ن یدیفهم ؟یترسینم گهید هیچ -

 را به دندان نشیریگوشه لب ز زیر یبا لبخند هیسا

 داد. یو نگاه پر خندهاش را فرار دیکش

 برد و ادامه داد: کتریسرش را نزد مرد

 کار نا،یچون گذشتن از ا ،یکه بترس نهیاصلش ا یول -

 !ستین من

 تا دخترک متوجه منظورش شود، سرش را خم کرد و
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 یجعفر

 شیلبها نیرا ب هیسا یلبها ق،یعم یبا مکش و

 .گرفت

 جا خورده خشکش زد و مرد دستش را به دخترک

 گردن او رساند. پشت

 اصالً طعم همه ؛یلعنت دادندیطعم انار م شیلبها

 .دادندیخوشمزه را م یاه هویم

 بود، دهیطمعشان را تابهحال نچش ییکه گو ییاه هویم

 ذهنش، ثبت یِاه هدر تهت ییدر جا شان،یخوشمزگ اما

 بود. شده

 دستان مرد فشرده شد و رگ ریقندان در ز شهیش

 زد. رونیب دستانش

 نیکه ا یآرام بماند، نه تا وقت توانستینم یلعنت

 فشرده ش،یلبها ریو لرزان، در ز سیخ یلبها
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 یجعفر

 .شدندیم

 که در تنش شورش به پا کرده یازیحس ن یباهمه

 آن، یبهجا توانستیقندان را فشرد و کاش م بود،

 تکه استخوان نیدخترک را فشار دهد، اما ا گردن

 که تحمل فشار دستِ او را نداشت. کوچک،

 دلبر، بدجور از نیداشت و ا ییازهایهم آدم بود، ن آکو

 به درش کرده بود. راه

 که تنش را به درد آورده بود، یانقباضات یباهمه

 فشرد و آخ هیسا یلبها یرا رو شیدندانها

 د،یچیدخترک که داخل دهانش پ یخفهشده

 کرد. وانهاشید

 او را مال خود کند، یاالن، همه نیداشت هم دوست

 ...یلعنت شدینم شد،ینم اما
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 یجعفر

 دستان مشتشدهاش را باال آورد و با آنکه دخترک

 قلبش را گرم ز،یر یاقیشده بود و اشت یکجوری دلش

 بروند. شیپ نیاز ا شتریب خواستیاما نم کرد،یم

 که آکو، واضح، دوستداشتنش را ییحاال مخصوصا

 زده بود و هرچند دخترک به عالقهاش شک ادیفر

 کند. سکیر توانستیاما نم داشت،

 مراهش، جلوتره هب زیو آکو ن دیکشرا عقبتر  خود

 .رفت

 .کردیرا رها نم شیلبها

 .کردیخوشمزه را رها نم یانارها نیا

 مرد مشت شد و کار راهنِیپ یدخترک رو دستان

 .دیکشیم کیبار یبه جاها داشت

 او، زمزمه کرد: یلبها انیم
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 یجعفر

 آ... آکو. -

 که یبوسهاش را با حرص نیشد و آخر وانهترید مرد

 یقبل یاه هدلش تلنبار شده بود، محکمتر از بوس یرو

 .دیو آرام عقب کش کاشت

 بمان، گفت،یو کاش دخترک م زدیدلش لنگ م یپا

 و... ببوس

 بود و مرد نفسش را نحرفهایاز ا رحمتریاما، ب هیسا

 داد. رونیب دیناام

 زمزمه کرد: ،یتخس و شاک باحالت

 نامرد. -

 همانطور که دستش زینگاهش نکرد و آکو ن دخترک

 قندان بود، باحرص، برداشتش و بهسمت یرو

 رفت. آشپزخانه
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 یجعفر

 نیقسمت نبود در ا ییسرد شده بود و گو ش،یهاییچا

 بخورند. یزیکنار هم چ خانه،

 و به داخل هال رفت. ختیر یتازها یِهاییچا

 وسطشان زیم یرا رو ینینشست و س هیسا یروبهرو

 .گذاشت

 بود، ختهیر ینیکه داخل س ییهاییچا یرو هیسا نگاه

 و خندهاش گرفت. نشست

 .شدیمرد، خانهدار نم نیکه ا الحق

 شلخته و نقدریهم ش،یخورد و خوراکها یهمه

 بود. انهیناش نقدریهم

 آکو بود که نیداشت مزهاش را امتحان کند و ا دوست

 زد: تعارف

 مثل نمیا یکردینشدن. واهلل مقاومت نم خیبخور تا  -
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 یجعفر

 قابل خوردن نبود. گهیو د شدینابود م هیماکارون

 اگر جواب دهد، دانستیرا برداشت و م اشییچا هیسا

 .کشدیبحث به درازا م نیا

 را تا نشانیب یکشاند و فضا یگرید یرا به جا بحث

 عوض کرد: یحدود

 بگو. یدر مورد اِب -

 را اشییآکو درهم فرو رفت و بدخُلق چا اخمان

 .برداشت

 اگر یرا برمال کند و حت قشینداشت راز رف دوست

 :کردیرا نم نکاریبود، ا انیجانش هم در م یپا

 ،یدخالت کن گرانیطه دمن اصال دوست ندارم تو راب -

 نکارایا یاونا به خودشون ربط داره، بهجا یزندگ

 کن رو رابطه خودت. تمرکز
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 یجعفر

 اضافه کرد: شخندیبا ن و

 ادیبه حرکاتم دقت کن  کمی بوسمت،یم یمثال وقت -

 !یمثلِ بالنسبت بز، نگام نکن گهیکه دفعه د ،یریبگ

 بود؟ یگرد شد و آکو چرا عصبان هیسا چشمان

 نکرده بود، اشیدر بوسهاش، همراه نکهیاز ا البد

 بود. ناراحت

 را ادامه ندهد و یهایحاش یبحثها نیا دادیم حیترج

 بود! یگرید زیدخترک، چ بحث

 مرد مزه مزه کرد و در نینگاه سنگ ریرا در ز اشییچا

 حال گفت: همان

 ون ساراچ! کنمیالزم باشه، م یمن دخالت نکردم،ول -

 یشوخ چکسی. اون خط قرمزمه، سر اون باهخواهرمه

 .ندارم
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 یجعفر

 یرا رو مهخوردهاشین یمرد باال رفت و چا یابرو یتا

 برداشت. یگذاشت و شکالت زیم

 تفاوتیبهظاهر ب یباز کرن جلدش، با لحن نیح در

 :گفت

 ه اومد. پسخانم با کل ا،یپس بگو چرا تا گفتم ب -

 .یاطالعاتم کن هیتخل یمن نبوده، فقط اومد بهخاطر

 یآکو، بحث زندگ ستین یموضوع شوخ نیا -

 !خواهرمه

 کاناپه یشده بودند. مرد خود را رو یهردو جد حال

 تفاوت یب کردیم یکه سع ییو با صدا دیکش جلوتر

 در آن مشهود بود گفت: ت،یاما عصبان باشد

 خه توآنه  ره؟یم یرآبیداره ز یاِب یدونیتو از کجا م -

 یگیبه من م نانیبا اطم نقدریکه ا یدونیکجا م از
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 یجعفر

 بگو! بگو

 قتیحق نیگفتن ا دانستیکرد و نم یمِن مِن هیسا

 نه! ایاست  درست

 او هم در برابر ییمرد، سرد شده بود و گو حاالت

 نداشت. یشوخ قش،یرف

 که داخل صورتش افتاده بود را کنار یشانیپر یموها

 داد: رونیو آرام نفسش را ب زد

 سمانه گفت... -

 زمزمه کرد: رلبیو ز دییهم سا یدندانش را رو آکو

 .یالش -

 و حاالت مرد را نگاه کرد. دیشن دخترک

 که حال، کدر و بَدخُلق شده یمهربان یِقهوها چشمانِ

 .بود
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 یجعفر

 افه کرد:را کج کرد و آکواض سرش

 گفت؟ یچ قایدق -

 ا،نگفت میالبته مستق ده،یدختره د هیرو با  یگفت اِب -

 حرفشو قطع کرد. مهینصفهون

 انداخت: گرشید یپا یرا رو شیپوزخند زد و پا مرد

 !دتشیخب د چاره،یب گهیآره راست م -

 را باال داد و گفت: شیباتعجب ابرو هیسا

 ها؟ -

 دنبالش، یبابا، اون فندوقمغزه تو چرا افتاد یچیه -

 ؟یتو از کجا با سمانه ارتباط دار نمیصبرکن بب اصال

 خب شمارمو داره! -

 از کجا؟ -

 رستوران، اونجا شمارمو گرفت. میباهم رفت -
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 یجعفر

 بهش شماره دیازت شماره بخواد، با یهرک یعنیآه  -

 !؟یبد

 که حال رنگ یو باچهرها دیخود را جلوتر کش هیسا

 گرفته بود گفت: تعجب

 با تو نکهیرو حساب ا وا، خب خودش خواست، منم -

 دوسته، بهش دادم. یاِب و

 بلند شد و درهمان حال که شیبدخلق از جا مرد

 گفت: رفتیاتاق م بهسمت

 که به یستین یکارا نکن، تو آدم نیاز ا گهید -

 پس دخترا رو هم ،یراحت اعتماد کن یهرکس

 چون همجنسته بهت ستیقرار بده. قرار ن جزوشون

 نزنه! بیآس

 مرد نگاه کرد و آکو، بهسمت یخال یبه جا هیسا
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 یجعفر

 رفت. چمدانش

 ،یالک یوقتش را با بحثها ن،یاز ا شتریب خواستینم

 دهد. هدر

 و مطمئن بود، اوردیرا درب لهیآن وس خواستیم

 .شودیخوشحال م فنچکوچولو،

 یاِب یکرده بود، ماجرا یزیبرنامه ر یگریآنکه طور د با

 برنامهاش را برهم زده بود. یتاحدود اما،

 تخت یرا از داخل چمدانش برداشت و رو جعبه

 .گذاشت

 اما به همان اورد،یسر درنم زهایچ نیاز ا ادیآنکه ز با

 یکار را به درست نیبود تا بتواند ا دهیکه د یپیچندکل

 دهد، بسنده کرد. انجام

 یخشک شده را رو یو شمع و گلبرگها پوشالها
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 یجعفر

 شیپخش کرد و پوشالها را گلوله شده رو تخت

 که ازجعبه درآورده بود را هم، یو مجسمها گذاشت

 آن.. یرو

 .شدیذوق لبخند زد و دخترک حتما خوشحال م با

 همانجا بلند داد زد: از

 ه؟یسا -

 در فکر فرو رفته بود، شانهاش باال یکه حساب دخترک

 شد و کیبه اتاق نزد دیو کنجکاو اخم کرد؛ با ترد دیپر

 چکارش داشت؟ اکو

 و نگاه آخرش را به مجسمه ستادیکنار در ا آکو

 .انداخت

 .شودیبود فنچ کوچولو، عاشقش م مطمئن

 دخترک گوش کرد و کاش یپاها یبه صدا جانیه با
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 یجعفر

 .گذاشتیهم م یقیموس کی

 یکه جلو یزیچ نیپا داخل اتاق گذاشت و اول هیسا

 به همراه آن کنفره،یرخ نشان داد، تخت  چشمش

 مجسمه در کیشده، با  نییتز یو شمعها گلبرگها

 ...وسطش

 ...یچوب یمجسمه کیمجسمه،  کی

 که یزیچ توانستیگِرد شده بود و نم هیسا چشمان

 باور کند.. ند،یبیرا م مقابلش

 .دیشل شد و شوکه خند دستانش

 به مجسمه.. گرید یبه آکو انداخت ونگاه ینگاه

 مال منه؟! -

 یبالبخند سرش را تکان داد و دخترک باشوق مرد

 به آنسمت پرواز کرد. دلچسب،
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 یجعفر

 مجسمه.. نیا ایو خدا ردیبگ هاشیبود گر کینزد

 نیفتریکه انگار ظر یخم شد و طور اقیاشت با

 را در دست دارد، برش داشت. نیزم یرو یلهیوس

 را نگاه کرد. زشیبه ر زیچشمانش گرفت و ر مقابل

 را... اشیاتورینیو م بایز طرحِ

 دلش را آب کرده بود. ،یلعنت مردک

 هم آب کرده بود. بدجور

 همان یمجسمه، برا نیرا قورت داد و ا شیگلو بغض

 بود. روز

 طرح آن خوب نگاه کرد. به

 و فِر، شانیپر ییاندام، با موها فیظر یدخترک طرح

 به دست داشت. ولنیو و ستادهیا ییسکو یرو که

 میلبِ قرمز، ترس کیجز  زیچچیدخترک ه یچهره از
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 یجعفر

 .کردیاش را دوچندان م ییبایز ن،یبود و هم نشده

 به همراه آکو، به شیبود، که چندماه پ نیاز ا ریغ مگر

 سکو یرفته بودند و دخترک، بر رو عتیطب پل

 زده بود؟! ولنیمرد، و نیا یو برا ستادهیا

 و رنگِ شانیدر هوا پر شیموهابود که  نیاز ا ریغ مگر

 قرمز بود؟! رژلبش،

 شده هیاز سا یجزئ نیقرمز بود و ا شهیکه هم یرژلب

 .بود

 مجسمه، طرحِ همان روز بود. نیطرح ا نکهیا مگرنه

 از احساساتش بود، مجسمه یکه ناش ق،یعم یبغض با

 جلو آمد. یچسباند و آکو گام نهاشیبه س را

 به مجسمه نگاه کرد. زیو خود ن ستادیا هیسر سا پشت

 ساده یزهایکه با چ ییخوب بودند آدمها چقدر
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 یجعفر

 ..شدندیم خوشحال

 ...بایز یبا کتاب مثال

 داغ... یقهوها

 کوچک... یهایهد ای و

 مجسمه را از د،یسرش را برگرداند و آکو را که د هیسا

 که در یآورد و با تمام احساس نیپائ نهاشیس یرو

 بند وجودش جمع شده بود، نگاهش کرد. بند

 ذوق کرد شیاز عشق داخل چشمان فنچ کوچولو مرد

 ریدستانش را باز کرد، که دخترک، تحت تاث و

 خود را محکم در ،یچفکریو بدون ه احساساتش

 انداخت. آغوشش

 آکو ضعف رفت و با تمام جانش او را به خود دل

 .فشرد
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 یجعفر

 باخود پچ ریپنهان کرد و ز شیموها یرا البهال سرش

 کرد: پچ

 .شیآخ -

 بیعج اشیلعنت یچسباند و بو هیبه گردن سا ینیب

 بود. دلچسب

 مرد سنجاق کرد و ینهیخود را به س دخترک

 جان داد شدیگرم بود، امن بود، م بیعج آغوشش

 .شیبرا

 حد، نیدر ا یبود که کس یبار نیو اول دیرا بلع نفسش

 .کردیاوتوجه م به

 بود. نیهم بهخاطر هم شیبغض گلو دیشا

 قشنگه. یلیآکو، خ یمرس ،یمرس -

 !هیکیکوچ یلیخ زیکه چ هیهد نیدختر کوچولو ا -
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 یجعفر

 ییزاینه اون چ ن،ینه ماش دم،یبرات خر ینه گوش من

 .خرنیدوست دختراشون م یمردم برا که

 به توجهت، یندارم، ول نیو ماش یبه گوش یازیمن ن -

 !چرا

 دوم جملهاش را آرامترو باخجالتتر گفت، که یکهیت

 کوچک را، یمرد پُر از شوق شد و آن استخوانها دل

 دستانش چالند. انیم شتریب

 بود.. یبزرگ نعمت

 که هم عاقالنه باشد، هم عاشقانه! یاننخاب

 و زمزمه دیخوشرنگش را به مشام کش یِموها یبو

 :کرد

 .یماه کهیت هیبه واهلل  ؟یچرا انقدر خوب -

 گفت: رلبیذوق کرد و ز هیسا
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 یجعفر

 ؟یبکن یکار نیهمچ دیبه ذهنت رس یچطور -

 یرو دوست داشته باشه، برا یکس یآدم وقت -

 .شهیکردنش، خالق م خوشحال

 ش،یهایزبانباز نیبود و هم نیریچقدر ش جملهاش

 بود. بندهیو فر نیریبود، ش دلچسب

 یو نفسش را همانجا، بر رو دیکش یقینفس عم آکو

 داد: رونیدخترک، ب یِموها

 راه ریارزششو داشت، د یول ،یکرد تمیاذ یلیخ -

 .دمیخوشحالم پا پس نکش یول ،یاومد

 نداده بود! یکرد و او که هنوز جواب قطع یمکث هیسا

 را به نفع خودش تمام زیحقهباز خوب همه چ مردک

 بود. کرده

 و با آنکه تنش کِرخت شده دیمرد را بوئ ینهیس آرام
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 یجعفر

 .دیاما آرام آرام خود را عقب کش بود،

 فرو بشیو دستش را درون ج ستادیصاف ا زین آکو

 .برد

 یتخت، جعبه نیمجسمهاش نگاه کرد و آکو از پائ به

 را برداشت. مجسمه

 باذوق، تمام گلبرگها را هیدخترک داد و سا بهدست

 .ختیکرد و درون جعبه ر جمع

 انیبزرگش را م یاه هلبخند زد و پنج نکارشیاز ا آکو

 فرو برد. هیسا یاه هپنج

 بهسمت هال گر،یکدیرا فشرد و با فشیظر دستان

 .رفتند

 مبل دونفره نشستند و مرد، از یچفت هم، رو هردو

 انعطاف دختر، در تعجب بود. نهمهیا
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 یجعفر

 بودکه گفت: مرد

 م؟یبگرد کمی میبر یدوستدار -

 م؟یکجا بر -

 .میکجا بر یبگ دیشهره توعه ها، تو با دونم،ینم -

 .میشام بخور میبعدشم بر ایدر میاول بر هیچ نظرت

 امدهیکج کرد و با آنکه به قصد گردش ن یسر هیسا

 .آمدیاما چندان بدش هم نم بود،

 کوچک، آنقدر لذتبخش هیهد نیگرفتنِ ا راستش

 برده بود. ادشیرا از  زیکه پاک، همه چ بود،

 :فکر گفت یاز کم یرا کنارش گذاشت و پ جعبهاش

 .شمینم ریاونجا س رمیهرچقدر م ا؟یدر میبر -

 .ایدر میبر -

 اما، نینبود، با ماش یچندان طوالن ا،یخانه تا در ریمس
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 یجعفر

 بود. راحتتر

 هردو از دند،یرس کرانیب یآب یکه به کناره یوقت

 .دیکش یقینفس عم ه،یشده و سا ادهیپ نیماش

 شتر،یرا دوست داشت و از همه ب ایدر یشور یبو

 بودند. نجایا نفکیجز ال ییکه گو یپرندگان یصدا

 قایدق زین هیداد و سا هیتک نیبه کاپوت ماش آکو

 !کنارش

 نگاه کردو سپس نگاهش را به یبه آسمان آب مرد

 خروشان انداخت. یایدر

 خوب بود. نجایا آرامش

 .دادیافکارش را سروسامان م یتاحدود

 .کردیآرامش، کمکمش م نیا و

 مضاعف، به تهران برگردد یدرتتا با ق کردیم کمکش
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 یجعفر

 مسابقاتش... و

 و شدندیشروع م گریمسابقاتش هم تاچندروز د یلعنت

 .گشتیتا آن موقع، برم دیبا

 رو به مرد گفت: هیسا

 .ارمینسکافه ب -

 نگاهش کرد: مرد

 آره. شهیاگت زحمتت نم -

 فالسک و ن،یلبخند زد و از داخل ماش دخترک

 رونیکه باخود آورده بودند را ب ینسکافها نیچند

 .آورد

 و سپس ختیمرد ر یبرا ،یکاغذ وانِیدرون ل ابتدا

 .زیخود ن یبرا

 برد، که درهمان حال، آکو شیرا بهسمت لبها نسکافه
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 یجعفر

 :گفت

 برگردم تهران، توام باهام گهیدوروز د یکی دیبا -

 ؟یایم

 نگاهش کرد: هیسا

 چطور؟ بهخاطر باشگاه؟ -

 هم زمانش دیو شا دیرا بگو تیواقع دادیم حیترج آکو

 بود. دهیرس

 بگذارد. شیکارها انیآنکه دخترک را هم در جر زمانِ

 بابت اونجا النیخ وهست  ینه بهخاطر باشگاه نه، اِب -

 مسابقات دارم. یسر هی. راستش راحته

 کش آمد. شیدخترک باال رفت و لبها یابرو یتا

 !گفت؟یرا م یکشور مسابقات

 گفت: دیکه داخل چشمانش درخش یشور و شوق با
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 یجعفر

 ؟یدار یمسابقه کشور -

 گفت؟یخندهاش گرفت و کدام مسابقات را م آکو

 اگه بفهمن از کشور نویا ه،یچ یکشور زم،ینه عز -

 ...کننیم رونمیب

 ه؟یمگه چ ؟یچ یعنی-

 خر توخره. کمی یچیه -

 ه؟یرقانونیغ -

 .ختیسرش را تکان داد و دل دخترک ر مرد

 انجام یرقانونیغ یباور کند آکو کارها توانستینم

 داد؟یم

 سرش ییکه گرفتار شود و اگر بال نیاز ا دیترسیم

 آمد؟یم

 ؟یرقانونیهم غ هیکه هم ورزش هیچه کار نیا -
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 یجعفر

 .ینیرزمیمسابقه ز -

 که داخل یزیاز آن چ ریتنها نگاهش کرد و غ هیسا

 ینیرزمیاز مسابقات ز یتصور چیبود؛ ه دهید لمهایف

 .نداشت

 رونیداخل دستش را فشار داد و همراه باب نسکافه

 نفسش گفت: دادن

 ن؟یکنیم یشرط بند گهیبا همد -

 پوزخند زد و گفت: مرد

 بهش فکر یکه تو حت هیتر از اون دهیچیپ زیهمه چ -

 !یکن

 ینگاهش را به مرد کنارش دوخت و با حس دخترک

 افتاده بود گفت: شیداخل صدا که

 لطفاً نکن! یول ه،یچه کار قایدق دونمینم -
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 یجعفر

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

 بود. نیسنگ شینفسها

 در گوشش زنگ یزیر یبود و صداها کیتار همهجا

 .زدیم

 کجاست! دانستینم یحت ست،یچ یصدا دانستینم

 نداشت از یدهایا چیبود که ه کیاطرافش تار آنقدر

 سر در آورده باشد. نجایکه چگونه ممکن است از ا نیا

 بند آمده یقلبش گذاشت و نفسها یرا رو دستش

 دـیاش کش نهیبه درون حجم س شتریرا ب اش

 تمام تفکراتش را بر هم زد. ییپا یصدا ناگهان

 از کجا کدفعهی دانستیکه نم یواریرا گوشه د خود

 که در باز نیداد و هم هیدستش سربرآورده تک کنارِ

 کل جانش را ق،یعم یبه ناگهان احساس سقوط شد،
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 یجعفر

 .بر گرفت در

 بلند، چشمانش را باز کرد و اطرافش را ینفس یصدا با

 نشست. شیصاف سرجا د،ید که

 خوابش برده ،یصندل یبود و رو نیداخل ماش تنها

 .بود

 سرش گذاشت و به اطرافش نگاه کرد. یرا رو دستش

 پُراز کیبودند و آکو با چندپالست ستادهیجاده ا کنار

 بود. نیدرحال آمدن به سمت ماش ،یخوراک

 خوب که آن احساسِ ترس، خواب بود و مَرد، چقدر

 شد، گفت: نیسوار ماش نکهیهم

 یسرحال ش کمیلندشو وقت خواب خانوم خانوما. ب -

 .میجلوتر نگه دارم ناهار بخور تا

 را نیماش نکهیسرش را تکان داد و آکو قبل از ا هیسا
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 یجعفر

 داد و گفت: هیتک یکند به صندل روشن

 ؟یکسل شد یدیوابچرا اخمات تو همه؟ خ هیچ -

 یسرش را به عالمت مثبت تکان داد و کمربند هیسا

 را گرفته بود، باز کرد. نهاشیس یرو که

 و هله هوله به وهیچند آبم کها،یاز داخل پالست آکو

 داد و گفت: دستش

 رستوران هی. جلوتر یکم رو بهراه ش هیرو بخور  نایا -

 در بره. مونیخستگ کمی دارمیآنجا نگه م خوبه،

 را کنار بزند و اشیکرد که کسل یسع دخترک

 همسفر شده و قصد گر،یحال که با همد خواستینم

 کند. یبه تهران را داشتند، بدخُلق بازگشت

 فرو کرد و قبل از وهیداخل دستش را داخل آب م ین

 خود بخورد، به سمت مرد گرفت. آنکه
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 یجعفر

 را روشن کرد و همانطور که نیمارموز، ماش مردک

 گفت: دیچیپیجاده م داخل

 هنم.درو بذار تو  یمن دستم بنده، خودت ن -

 آکو یلبها یرا رو یزد و ن یلبخند کمرنگ هیسا

 .گذاشت

 گرشید مهین خواستیاز سفر را خواب بود و نم یمین

 از دست بدهد. را

 را باز هایشان، تند تند خوراک وهیاز خوردن آبم بعد

 به مرد کنارش یکیو  خوردیخود م یکیو  کردیم

 .دادیم

 به مناظره کنارش و یغرق در لذت، گاه ز،ین آکو

 سبزِ یکه در فضا یدیبه آن دو چشم خورش یگاه

 .کردینگاه م د،یدرخشیبدجور م اطرافش
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 یجعفر

 ناهارشان را در کمال آرامش دندیرستوران که رس به

 داد که در کنار شنهادیآکو بود که پ نیو ا خوردند

 .رندیسرسبز رستوران، با هم عکس بگ درختان

 یبه ظاهر هنوز جواب قطع دیقبول کرد و شا دخترک

 .دادیرا نشان م یگرید زیبود اما رفتارش چ نداده

 یگریو د ستادیایم ییجا کیدر  شانیکی هربار

 .گرفتیم عکس

 بار اما آکو بود که تلفن را باال گرفت و با نیآخر

 گفت: لبخند

 .میریهم بگ ییعکس دوتا هیکنار هم  سایوا -

 نیمعصوم قاب دورب یو با لبخند ستادیکنارش ا هیسا

 کرد. لیدر کنار مرد تکم را

 دو لبخند به لب داشتند و خوشحال بودند. هر
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 یجعفر

 خوب بود و کاش یبی... حالشان به طرز عجحالشان

 .ستادیاینقطه م نیدر هم ایدن

 که دو قلب، به هم گره خورده، ینقطها نیهم در

 شاد، قاب تلفن را پر یو دوبا لبخند ستادهیهم ا کنار

 بودند. کرده

 یگرفته شد و برا یکتریدوم با فاصله نزد عکس

 دست آکو رند،یعکس بگ خواستندیبار که م نیسوم

 جلو رفت و به دور شانه دخترک حلقه شد. آرام

 سرخ شد و بالفاصله پس از آن، عکس هیسا یاه هگون

 صفحه گرفته شد. یرو

 آوردن ِ نییرا باال داد و همزمان با پا شیابروها مرد

 گفت: تلفن

 !ییخدا میگرفت ییچه عکسا نیبب-
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 یجعفر

 دانه دانه، عکسها را رد کرد. و

 و الحق که کردندیبا لبخند به عکسها نگاه م هردو

 شده بود. بایز همهشان،

 هم آن درخشش چشمان شان بود که تمام دیشا

 کرده بود. باتریرا ز عکسها

 حالشان بهتر از قبل شدند،یم نیاشکه سوار م یوقت

 .بود

 تلفنش یکمربندش را بست و همان لحظه صدا هیسا

 شد. بلند

 اسم سارا، دنیآورد و با د رونیب فشیک بیرا از ج آن

 داد: جواب

 جانم؟ -

 نکن، نکن "کرد: یاز آن طرف خط، غرغر سارا



 

  1418                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 " شعوریب هیوحش

 یتهایبازهم اذ دانستیچشمانش را گرداند و م هیسا

 ندارد. شینفر از دستش آسا کیاست که  اسری

 صدا واضحتر شد و سارا گفت: سپس

 خواهرجان؟ ییکجا -

 بابا کجاست،خوبه؟ زم،یتو راهم عز -

 ؟یرسیم ینشسته. کِ اطیواال رفته تو ح یچیه -

 مونده. یدو سه ساعت دونم؛ینم -

 تو اتوبوس؟ ستیسختت ن -

 چشم، به مرد کنار یو از گوشه دیلب گز دخترک

 بر لب داشت نگاه کرد. یموز یکه لبخند دستش

 مردک نیخواهرش، باا دانستیچه م چارهیب یسارا

 سقف است و دخترک خجالت کی ریز ،یموز
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 یجعفر

 .دیکشیم

 .دیکشیخجالت م گفت،یبه خواهرش دروغ م نکهیا از

 کرد بحث را عوض کند: یسع

 به گهیاش،حواست به بابا باشه، دمن خوبم نگران نب-

 ؟یزنگ نزد ترانه

 ارم نگراند...دروغ چرا کم کم دهینه اونکه جواب نم -

 .نحرفاستیاون زبل تراز ا دونمیم شم،هرچندیم

 زد و شخندیخواهرش ن یداخل صدا یبه نگران هیسا

 .شناختندیخوب، جنسِ مارموز ترانه را م هردو

 ؟یندار ی. فعال کاردمیشد بهت خبر م یباشه هرچ-

 به خودت باشه.نه،حواست  -

 داد. رونیتلفن را قطع کرد و همزمان نفسش را ب هیسا

 چهره دنیبه سمتش انداخت و با د ینگاه مین آکو
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 یجعفر

 :دیپرس گرفتهاش

 ؟ یدپرس شد شد،یچ-

 نگران ترانهم.... -

 مادرشان، چندان دانستیو م دینپرس یزیچ گرید آکو

 .ستیراه ن سربه

 را با حرص عقب زد و چشم به شیموها زین هیسا

 از پنجره دوخت. رونیب

 .شدیداشت نگران و نگرانتر م یه

 خلوت خودش هم که شده یترانه برا قبلترها،

 تااقلکم دخترها، ازسر دادیرا م جوابشان

 فرق داشت. ییاما، گو نبارینشوند؛ا ،مزاحمشینگران

 نتوانست خود را نگه دارد و رو به آکو گفت: دخترک

 ده،ینگرانم. ترانه چند وقته جواب تلفنم رو نم یلیخ -
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 یجعفر

 افتاده باشه! شیبرا یاتفاق ترسمیم

 دستش را دراز کرد و دست کوچک فنچ کوچولو آکو

 فشرد: را

 ن؟یزنگ زد التونیبه فام -

 یاطارتب چیکه ه م،یتو تهران دار لیفام هینه مافقط  -

 .میبا اون ندار هم

 افته. ینم ینگران نباش، اتفاق -

 نداشت. مانیخود ا یبه جمله چیه رداما،م

 و دخترک ستین یعیطب ،یخبریب نیا دانستیم

 نگرانش شتریب خواستینگران بود وآکو نم یحساب

 .کند

 یعوض کند، صدا یرا کم نشانیب یآنکه فضا یبرا

 کرد. ادیشاد را باال برد و سرعت را ز کیموز
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 یجعفر

 انیو در م دیرا به طرف خودش کش هیسا دست

 بلند داد زد: ک،یبلند موز یصدا

 عوض شد؟ یچ میغصه خورد یشو، هرچ الیخیب -

 هنوز هم در دیخورش دند،یکه به تهران رس یوقت

 به قبل، بهتر! ه،نسبتیبود و حال سا آسمان

 درآورده بود تا او را بخنداند که یآنقدر دلقکباز آکو

 .گرفتیدخترک، از خنده دلدرد م ییجاها کی

 هیسا یبپرسد، به سمت خانه یزیبدون آنکه چ مرد

 اکنون وقت آن دور دور و دانستیو م رفت

 !ستین خورد،یکه در سرش وول م یخوشگذران

 قبل از آنکه در را باز هیخانهشان توقف کرد و سا مقابل

 گفت: حیمل یبا لبخند کند،

 واقعا خوش گذشت. ؛یکه همراهم بود یمرس -
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 یجعفر

 یچشمانِ عسل نیبا لبخند نگاهش کرد و ا زین آکو

 از عسل کردند: نتریریرا ش شیایکه دن بودند

 یمشکل نیبرو اول بب مونم،یمنتظر م نجایمن ا -

 .ستین

 . تو برو.یسیوا خوادینه، نه نم -

 باال داد و گفت: یسرش را به عالمت نف آکو

 .نمیدختر، برو بب مونمینه من م -

 لبخند زد و تند بهسمت خانه رفت. هیسا

 بودیاسترس در خانه را باز کرد و کاش ترانه خانه م با

 .شدیراحت م الشیتاخ

 اش،ینیدر ب یکهنگ یبو دنیچیکه شد، با پ وارد

 فرستاد. یلعنت رلبیرا درهم فرو برد و ز صورتش

 از ترانه نبود. یسمت اتاقها رفت و اثر به
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 یجعفر

 !چیخانه را گشت و بازهم ه کل

 مبل لم داد. یداد و رو رونینفسش را ب یخستگ با

 با اخم هیتنش صدا داد و سا ریدر ز یخش کاغذ خش

 آن را باز یاز جا بلند شد و کاغذ را برداشت و تا درهم

 .کرد

 باال رفته یابرو یبا تا هیخط ترانه بود و سا دست

 به خواندن کرد. شروع

 قلبش باال رفت و با خواندن همان خط اول، ضربان

 .ختیر دلش

 با استرس شروع به نباریمبل نشست و ا یرو دوباره

 کرد. خواندن

 وقت من رو مادر چیه دونمیمن، م یدخترا »

 کردم، قبول دارم. ییایکوتاه دیشا ن،یندونست خودتون
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 یجعفر

 جاها یلی. خدمیکش یسخت یلیمن بهخاطر شما خ اما

 اومدم و حرف نزدم. کوتاه

 یمثل من نبود، با آدم زشیچچیساختم که ه یآدم با

 .دمیکه دوسش نداشتم و کم عذاب نکش ساختم

 سال سوختم و نهمهی. ادینیمن بب دیبارم از د هی

 و دم نزدم. ساختم

 یعمرمو برا هیبق خوامی. مدمی. برتونمینم گهید یول

 که دوسش دارم. یکنم و در کنار کس یزندگ خودم

 «!نی.همنیباشم. منو ببخش یآدم بد دتونیاز د دیشا

 دستانش چالند و ترانه رفته بود. انیرا م نامه

 محمدصادق رفته بود و دخترک مطمئن بود. همراه

 سرعت، نیشتریرا در دستش گرفت و با ب شیموها

 را درآورد و واتساپش را چک کرد. تلفنش
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 یجعفر

 داده بود، امیبا آنها پ شرفیکه آن ب ییاکانتها تمام

 از او نداشت. یکه شمارها هیبودند و سا یمجاز

 از یبود که خبر یرا لعنت کرد و چند وقت خود رلبیز

 نداشت. زیهمهچیب آن

 شک نکرده بود؟! یزیبه چ چرا

 و تلفنش که زنگ خورد، فورا خود را دیخود چرخ دور

 را اشیشانیآکو، پ یشمارها دنیآن رساند و با د به

 .فشرد

 او را فراموش کرده بود و فورا جواب داد: پاک

 بله؟ -

 ؟ه هشد دختر؟ اوضاع رو به را یچ -

 شد و بابغض یخال رزانوانشیز نحرفیا دنیشن با

 نشست: نیزم یرو
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 یجعفر

 .ایآکو فقط ب -

 حبسشده مرد را احساس کرد و پس از آن نفس

 را... نیشدن در ماش دهیکوب یصدا

 دهیچندلحظه نگذشته بود که در خانه شان کوب هنوز

 در را باز کرد. عیسر هیو سا شد

 و اخمالو گفت: یجد یبا چهرها آکو

 دختر؟ حالت خوبه؟ شدهیچ -

 .دشیزد و آکوباسرعت،در آغوش کش هیرگریز هیسا

 دخترک را در آغوشش فیو سردرگم، تن ظر جیگ مرد

 گوشش خواند: ریز یآرام یو با صدا چالند

 ست؟یشده ،مامانت ن یبگو چ ش،یه -

 به مرد چسباند. شتریکرد و خود را ب یهق هق هیسا

 دیبا دانستی. نمشدیکنده م شیداشت از جا دلش
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 یجعفر

 !دیکند و به پدرش چه بگو چکار

 را شیموها یدهانش را قورت داد که آکو رو آب

 خود را جابهجا کرد و گفت: یزد و سپس کم بوسه

 تو تا درو ببندم. ایتو، ب ایب زم،یآروم عز -

 دخترک را داخل آورد و در خانه را بست. و

 نیسرش را ب هیمبلها نشستند و سا یدو رو هر

 گرفت. دستانش

 رشیدستگ یواضح زیدخترک، چ یکه از رفتارها مرد

 او و کاغذ داخل دستش نیبود، نگاهش را ب نشده

 :دیکرد و پرس جابجا

 شده؟ یچ یبگ یخواینم -

 .ستیمامانم ن -

 ه؟یکاغذ چ نیا -



 

  1429                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 گرده،یبرنم گهینوشته که د ره،ینوشته که م نجایا -

 نبوده. رفتنشم چوقتیبوده! اون ه یلیقبالخ انگار

 نبودش به چه دردم اینداره، بود  یبرام فرق گهید

 خوره؟یم

 .دیکش شیدستش را داخل موها یعصب یبا حالت و

 در فکر فرو رفته بود، همانطور که یکه حساب آکو

 .کردیبه دخترک نگاه م رهیخ رهیخ

 هم یزیو چ دیبگو دیلحظه، چه با نیدر ا دانستینم

 .دیرسیذهنش نم به

 سر در زیتا از همه چ خواندیآن نامه را م دیبا

 اجازه را نداد. نیاما به خود ا آوردیم

 دخترک دخالت یدر مسائل خانوادگ خواستینم

 بود که نامه را به طرف مرد گرفت: هیسا نیو ا کند
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 یجعفر

 گفته. یچ نیبخون؛ بخون بب -

 فیانگشتان ظر یدست دراز کرد و نامه را از ال نباریا

 .دیکش رونیلرزان دخترک ب و

 نیو چروک را باز کرد و خواند. به آخر نیپرچ نامه

 آتش به کل جانش نشست و با مرد دیکه رس جملهاش

 عالقهاش رفته بود؟! مورد

 سوخت... هیپدر سا یبرا دلش

 خبر نیا دنیکه احتماالً با شن یآن مرد یبرا دلش

 سوخت.... شد،یآن آدم سابق نم گرید

 انیهم فشرد و رو به دخترک گر یرا رو چشمانش

 :گفت

 ؟یشناسیآدم مورد عالقهش رو م نیتو ا -

 و فورا در هم قفلشان کرد که دیدخترک لرز دستان
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 یجعفر

 و دوباره دیخود را جلوتر کش یجد یبا اخم وحالت آکو

 :دیپرس

 !شد؟یکه مزاحم تو م ستین یهمون کهیمرت نیا -

 اشک گریکه د یسیبا همان چشمان خ هیسا

 با استرس سرش را باال گرفت و لرزان لب زد: نداشتند،

 .... من از کجا بدونم؟دونمینم یعنینه....  -

 با سوء ظن سرش را به عالمت مثبت تکان داد و آکو

 آب یوانیل هیسا یداخل آشپزخانه رفت تا برا به

 .اوردیب

 را به دستش داد و دخترک باهر قُلُپ آب، وانیل

 .دادیاز بغضش را قورت م یبخش

 مبل افتاده بود را دوباره برداشت و از یکه رو ینامها

 خواند. اول
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 یجعفر

 ... حال به پدرشکردیکار را نم نیمادرشان ا کاش

 گفت؟یم چه

 ترانه فرار کرده؟ گفتیم

 چه؟ پدرش

 گفت؟یچه م شانیها لیبه فام پدرش

 , آوردند؟!یا چگونه تاب مننگ ر نیا

 کرد؟یدربارهاش م یآکو چه فکر اصالً

 بود! یمادر نیکه دخترِ چن ییاو درباره

 از چکدامینداشت... او در ه یریکه تقص هیسا اما

 نبود... جز آن گناه... کیترانه شر یاه هگنا

 هم که.... آن

 هی دی. باادیماز توش درن یزیول کن اون نامه رو، چ -

 .میبکن یاساس فکر
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 یجعفر

 ... بهخدا بابام دقایخدا ی... چه فکریچه فکر -

 .کنهیدق م گهیدفعه د نیا کنه،یم

 کاناپه نشست. یکرد و دوباره رو یکالفه نچ مرد

 شده؟ بیغ یاز کِ -

 یازش خبر هیدونم... چند روز ی... نمدونمینم -

 .ستین

 هی اد،ینم ادتی یزیچ نیفکر کن بب کمی نیبش -

 که ممکنه رفته باشه. ییجا یحت ای یآدم ،ینشونها

 وا داشته دنیکه قلبش را به تپ یایبا نفس تنگ هیسا

 بلند شد و خانه کوچکشان را متر کرد. شیاز جا بود،

 نیا دینبا یرفته و اما کس یترانه با چه کس دانستیم

 ...دیفهمیرا م راز

 ..رفتیدر م شیکه جان دخترک برا ییآکو مخصوصا
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 یجعفر

 زکدوم ا چیبدونم؟ من که از هآخه من از کجا  -

 .ارمیسر در نم کارهاش

 اضافه کرد: یشانیبا پر سپس

 کنم، دارم کاریبگـو، تو بگو من چ یزیچ هیآکو تو  -

 به یچ دونمینم یحت جمی. انقدر گشمیم وونهید

 خبربدم؟ یبه ک دی. االن باهیچ

 شد. کیداد و به دخترک نزد رونینفسش را ب مرد

 را انیچشمان گر نیا خواست،یرا نم شانیحال پر نیا

 .خواستینم

 ییو گو خوردیغصه م نهمهیا دینبا شیکوچولو فنچ

 با او سرِ جنگ داشت. یزندگ

 دخترک را در دست گرفت و به چشمان پر صورت

 نگاه کرد. غمش
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 یجعفر

 نوازش داشت، پر از مهر و خواستن بود. نگاهش

 دختر را بهتر کند و گرچه حالش نیحال ا خواستیم

 نه؟! ای کردیتالشش را م دیاما با شد،ینم خوب

 شیکار هینباش،  شونیدختر، انقدر پر ه،یسا -

 هیبق یبذار دی. نبایاول به بابات بگ دی. بامیکنیم

 ،یبه بابات بگ یزیچ نکهیبفهمن. اما قبل از ا یزیچ

 رو ماهایاتوبوس و قطار و هواپ طیمن بگردم، بل بذار

 رو گهید یجاها تونمیدارم. م قیکنم. چندتا رف چک

 .شهیم یچ نمیبگردم. فعال دست نگه دار بب هم

 که محمدصادق، دانستیپوزخند زد و خوب م هیسا

 یاز خود بر جا یحرفهاست، که رد نیاز ا شرفتریب

 ...بگذارد

 نیمحال است و اما، هم و،یآن د داکردنِیپ دانستیم
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 یجعفر

 آکو، خوب بود. یِدلگرم

 کمک به یبرا نکهیهم کرد،یرا م شیسع نکهیهم

 بود... یکاف کرد،یتالشش را م دخترک،

 ن،یکمرنگ و غمگ یآرامتر شد و با لبخند نگاهش

 را به نشانه موافقت باز و بسته کرد. چشمانش

 شیشانیپ یرو یلبخند زد و بوسه کمرنگ زین آکو

 ...کاشت

 را آرام شیدخترکوچولو دیبا کرد،یآرامش م دیبا

 .کردیم

 یبه چه درد گرید کرد،یکار را نم نیاگر ا و

 خورد؟یم

 دخترک گرداند و با آنکه یرا در صورت مهتاب نگاهش

 به رج نقش صورتش را از بَر شده بود، اما هنوز هم رج
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 یجعفر

 .ندیصورت او را بب گرید مِینشده بود، ن موفق

 دستانش نوازش کرد و انیرا در م شیاه هگون

 که نیکند و هم یاحساس ناامن ه،یسا خواستینم

 بود. یکاف شیراحتتر بود، برا نگونهیا خود

 نیکه بفهمد ا شدیم یکنجکاو یگهگاه گرچه

 اجازه هیکه سا یاما تا وقت ستیچ یبرا یپوشانندگ

 ...کردینم یدانستنش، اصرار یبرا داد،ینم

 دخترک را نوازش یاه هشصتش، گون یانگشتها با

 شیبرقِ نگاهش بود که دل دخترک را از جا نیو ا داد

 .کند

 دستانش را زیو مرد ن دیخود را عقب کش یکم هیسا

 انداخت. نییپا آرام

 یچندان خوب تیدر موقع ه،یکه اکنون سا دانستیم
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 یجعفر

 .کردیو حالش را درک م ستین

 داد و به سمت تلفنش رفت. رونیرا به شدت ب نفسش

 ..کردیم یتلف کردن وقت، فکر یبود به جا بهتر

 وقت بود که از او یلیصالح را گرفت و خ شماره

 یکردن ترانه به واسطه دایپ ینداشت؛ اما برا یخبر

 باشد. دواریام توانستیم او،

 را از پشت خط قشیمتعجب رف یکه صدا نیهم

 کرد و سپس به سراغ اصل یکوتاه یاحوالپرس د،یشن

 رفت. مطلب

 چند یپروازها ستیاو خواست که هر طور شده، ل از

 یرا چک کند و هر جا که به نام ترانه رجب ریاخ روز

 کرد، به او خبر دهد. برخورد

 خاطرش را که از صالح گرفت، تلفن را قطع نانیاطم
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 یجعفر

 گفت: هیو در جواب چشمان منتظر سا کرد

 کچرو  ریچند روز اخ نیا یبهش گفتم پروازها -

 بهمون گهی! چند ساعت دکنهیم کاریچ نمیبب کنه،

 .دهیم خبر

 را به عالمت مثبت تکان داد و دوبارهسرش  دخترک

 کاناپه نشست. یرو

 فکر عوض کردن یبود که حت ریفکرش درگ آنقدر

 آکو نیو ا کردیهم به ذهنش خطور نم شیلباسها

 که یشانهاش گذاشت و وقت یکه دستش را رو بود

 گفت: دینگاهش را باال کش دخترک

 !شهیکه نم ینجوریحداقل برو لباساتو عوض کن؛ ا -

 به مانتوشلوارِ مانده در تنش انداخت و با ینگاه هیسا

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد: تاسف
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 یجعفر

 اصال حواسم نبود! پوشم،یم یزیچ هی رمیاالن م -

 ییداخل اتاق رفت و مانتو شلوارش را با لباسها به

 عوض کرد. دهیپوش

 چمدانش را باز خواستینم یآمد، حت رونیب فوراً

 نییآکو اما، دائم، خانه کوچکشان را باال و پا کند،

 .کردیتلفنش را چک م کبار،یو هر چند لحظه  کردیم

 از د،یکه صالح، تماس گرفت و شرمنده و ناام یوقت

 نشده گفت، هر دو اعصابشان رشیدستگ یزیچ نکهیا

 .ختیبه هم ر شتریب

 رشیدستگ یزیباز هم تماس گرفت و و باز هم چ آکو

 ..نشد

 فرو رفته نیآب شده که در زم یرانه قطرهات ییگو

 .بود
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 یجعفر

 تواندینم چجورهیمطمئن شده بود که ه گرید دخترک

 .ابدیاز ترانه ب یرد

 ستادهیمحمد صادق ا ا،یقضا نیکه پشت تمامِ ا یوقت

 .آمدیبر نم یاز دست کس یکار بود،

 هم خوش یادیبا نفوذ بود، پولدار بود و تا حدود ز او

 و رو... بر

 خواستند؟یچه م گریاطرافش، د یزنها مگر

 ...گرید شدندیم نهایهم جذب

 گفت: هیتلفنش را کرد و سا نیآخر آکو

 داشیکه پ میریاصالً گ ،یکنینم داشیولش کن پ -

 کجا میکه بدون میریگ خوره؟یم یبه چه درد ،یکن

 م؟یبرش گردون میبر شهیم اد؟یبه چه کارمون م رفته،

 که به زور برگرده، بازم یکه برگرده، آدم رمیگ اصال
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 یجعفر

 !رهیم

 .کردیرا درک م شیانهاینگاهش کرد و هز آکو

 از یسِر شده بود که صورتش نه اثر ییاما، گو هیسا

 داشت و نه غم... یشاد

 دست و پا کند و اگر یسمت آشپزخانه رفت تا شام به

 .مردندیم یاز گشنگ شد،یبه کار نم دست

 شدیم دیگذاشت و شا یدرست ِ کردن ماکارون یِبنا

 وا رفته را جبران کرد. یِهایماکارون آن

 کاناپه ماند و آنقدر در یهمان طور نشسته بر رو آکو

 به دخترکِ یرفت سر ادشیفرو رفته بود، که  فکر

 در آشپزخانه بزند. مانده

 را به شیهایدل نگران هیدر افکار خود غرق بود و سا او

 .دادیتفت م ازها،یپ همراه
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 یجعفر

 که آماده شد، شعله را کم کرد و سماور را شیغذا

 ...روشن

 اما ده؛یهم فوالد آب د دیشا ایشده بود  وانهید دیشا

 که یایچه که بود، باعث شد بهدور از غم و نگران هر

 بود، به ختهیکل جانش را به هم ر شیپ یساعات تا

 .ندیمرد برود و کنارش بنش سمت

 سرد لبخند زد: هینگاهش کرد و سا مرد

 حق با تو بود. -

 ادامه داد: هیکرد و سا یاز گُنگ یاخم آکو

 از یلیخ ریخودمو درگ یخودیحق با تو بود، من ب -

 مهم نباشم، چکسیه یکه برا یکردم. وقت مشکالت

 اونقدر مهم یبزنم؟ وقت شیخودمو به آب و آت دیبا چرا

 رفتنش برام دیکه مادرم گذاشت و رفت، چرا با نبودم
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 یجعفر

 ادشونیباشه! انقدر خودمو وقفشون کردم که  مهم

 رفته منم بخوام ادشونیهم وجود داره،  یمن رفته

 که یزیبد.... بدتر از اون چ یلیبد باشم، خ تونمیم

 فکرش رو بکنن. بتونن

 فنچ نیافکار ا توانستیتنها نگاهش کرد و نم مرد

 قبل، یکه ساعات ینیرا بخواند... چشمان غمگ کوچولو

 !یتفاوتیاز غم بودند و حال، سرد و پر از ب پر

 حرف نگاهش را بخواند، توانستیکه نم نیاز ا کالفه

 هیرا ماساژ داد که سا قهاشیرا بست و شق چشمانش

 :دیرا کج کرد و پرس سرش

 ارم؟یمُسکن ب کنه؟یسرت درد م -

 از گوشه چشم نگاهش کرد و تنها گفت: آکو

 نه. -
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 یجعفر

 لبخند زد. هیسا

 شده بود. همانقدر آرام و شهیند هممان رفتارش

 مهربان... همانقدر

 جا بود... نیترسناک ماجرا هم قسمت

 ..بودیم یعاد دیدخترک نبا حال

 نبود! یبودن، عاد یعاد نیا

 مشغول شدند. یگذشت و هر کدام به کار یساعات

 را قفل کرده شیرفته و درها نشیبه سراغ ماش آکو

 را زیم قهیقبل از آنکه مرد برگردد، باسل زین هی. سابود

 گذاشته زیم یو پارچ دوغ را هم پُر کرده و رو دهیچ

 .بود

 و بایز یوانهایرا باز کرد تا از آن باال، ل نتیکاب در

 و او با دیکه دستش نرس اوردیرا درب شانیمجلس
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 یجعفر

 را بلند کرد: شیپا حرص

 .ارمیصبرکن من م -

 وانیو دستش به ل دیباال پر شیاه هآکو، شان یباصدا

 آشپزخانه یکهایسرام یرو وانیکرد، که ل برخورد

 شد. ریو خُرد و خاکش افتاد

 هیهول شده و با اخم، تندجلو آمد و رو به سا آکو

 :گفت

 تو پات. رهیتکون نخور. م سا،یوا سا؛یوا -

 که گوشه آشپزخانه بود را یجارو خاک انداز و

 را از اطراف دختر جمع کند. اه هشیتا خرده ش برداشت

 مانده بود و اه هشیش انیم ستاده،یهمان طور ا هیسا

 ...کردیاخم، دور و اطرافش را پاک م آکوبا

 شده بود، که یمرد رهیدخترک رو به باال و خ نگاه
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 یجعفر

 .کردیبه دست، داشت اطرافش را جارو م جارو

 را داشت که در لحظات یچه کس ا،یدن نیا در

 ؟!باشد سختش،کنارش

 !چکسیه

 نداشت. یکه خود حال خوب پدرش،

 خودش بود و آنقدر در یبه دنبال زندگ زین سارا

 مشکالت چیشاد خود غرق شده بود، که ه یایدن

 ...دیدیرا نم خواهرش

 طیکه در شرا یمرد نیمانده بود. هم شیآکو برا تنها

 ...ماندیم شیثابت کرده بود که تا کجاها به پا سخت،

 در حق او ظلم کرده بود. دیشا

 چند یبود و فقط برا دهیاز مرد د یهمه خوب آن

 نهچندان مهم، دو ماه او را رها کرده بود... یجمله
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 یجعفر

 به،یمردِ غر نیمرد، ا نیکه ا کردیقبول م دیبا دیشا

 باشد. اشیدر زندگ دیست که با یکس همان

 شیست که به قلبش گرما و به زندگ یکس همان

 .دهدیم شور

 را که از شهیتکه ش نیداد و آکو آخر رونیرا ب نفسش

 دخترک در خاک انداز انداخت، یپاها یجلو

 و بدون محابایب هیرا به او دوخت که سا چشمانش

 و مهربان نگاه کرد. یبه آن چشمان قهوها خجالت

 و به وقتش یکه به وقتش حام یآن مرد به

 .شدیم یو جد ریسختگ

 چه؟ کردیم شیآکو هم رها اگر

 شد؟یدخترک خسته م یهمه سرد نیاو هم از ا اگر

 و زدیدر سرش زنگ م یفکرها داشت بدجور نیا
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 یجعفر

 سخت بود، اما سختتر از آن، رها شیکردن برا اعتماد

 بود. شدن

 هزاران برابر شده ییکه گو ،یوابستگ نیشدن از ا رها

 ..بود

 کرد... یکار را تمام م دیبا دیشا

 ...دیبا دیشا

 آکو؟-

 جانم؟ -

 .. من..من. -

 و زدیدر سرش زنگ م یفکرها داشت بدجور نیا

 سخت بود، اما سختتر از آن، رها شیکردن برا اعتماد

 بود. شدن

 هزاران برابر شده ییکه گو ،یوابستگ نیشدن از ا رها
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 یجعفر

 ..بود

 کرد... یکار را تمام م دیبا دیشا

 ...دیبا دیشا

 آکو؟-

 جانم؟ -

 من... من.. -

 ؟یتو چ -

 .خوامی... میرابطه رو م نیمنم... منم ا -

 جارو و خاک انداز یکِ  دیمرد برق زد و نفهم چشمان

 کش آمد. شیلبها یرها کرد و کِ نیزم یرو را

 که جلو رفت و دیرا د ارشیاختیدستانِ ب تنها

 دخترک، کیسرعت، به دور شانه و کمر بار نیشتریباب

 شد. حلقه
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 یجعفر

 در آغوش مرد افتاد و ،یناگهان یبا مکش هیسا

 ازتعجب، گِرد شد. چشمانش

 گردن دخترک فرو برد و انیاما، سرش را به م آکو

 .دینفس کش ق،یعم

 شد و دهیگردن دختر کش ینبضدارش، بر رو یلبها

 خود را در آغوش او جا کرد. هیسا

 نبود. یعاد یزیگرما چ نیو ا دیرا گز شیلبها

 چیرا در ه رشیکه نظ یبود؛ جور یجور خاص کی

 بود... دهیند ایدن نیا یکجا

 را یو آرامش تیامن نیچن ا،یدن نیا یکجا چیه در

 کرد؟یم شیرها دیبود و چرا با دهیند

 کرد؟یرا رها م تیکوه آرامش و امن نیا دیبا چرا

 گردن دخترک را به یآکو بسته شد و بو چشمان
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 یجعفر

 .دیکش مشام

 !یلعنت

 که به جانش افتاده ییبال نیشده بود و ا قراریب یلعنت

 !گرفتیجوره آرام نم چیه بود،

 را در آغوشش چالند و هیسا فیکوچک و ظر تن

 .دیلوس، صورتش را به گردن او مال یگربها همچون

 اش،یسست شدند و دلش... دلِ لعنت هیسا زانوان

 ...ختیبار ر نیهزارم یبرا

 را آرام آرام باال برد و به دور کمر بزرگِ مرد، دستانش

 کرد. حلقه

 از ته یرا احساس کرده بود، آخ یهمراه نیکه ا آکو

 گفت و محکمتر او را به خود فشرد. گلو

 نیکند و ا یکیداشت همه جانش را با او  دوست
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 یجعفر

 .کردیم وانهاشیخانه خراب کُن، داشت بدجور د دختر

 فشرد. هیگردن سا یرا رو قرارشیداغ و ب یلبها

 نبض تپنده و داغش نیاز ا یاگر بوسها شدیم چه

 داشت؟یبرم

 فرو دیگردن سف نیرا درا شیاگر دندانها شدیم چه

 د؟یمکیو تا جان داشت، خونش را م کردیم

 شدیم دهیکش کیبار یداشت به سمت جاها افکارش

 آنها نداشت... یرو یکنترل چیه و

 همه ظرافت و نیبا ا ش،یفنچ کوچولو نیکه ا یوقت

 دستانش بود، چگونه خود را کنترل انیدر م ،ییدلربا

 !کرد؟یم

 هم آدم بود، دل داشت و از همه مهمتر، دخترک را او

 داشت! دوست
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 یجعفر

 حلقه شده بود را باال برد هیکه به دور شانه سا یدست

 بزرگ یپسیکه از قسمت پشت با کل یفر یموها و

 شده بودند را در دستانش گرفت. جمع

 خودش نبود که انگشتانش بدون اجازه، قفل دست

 مواج و پُر دخترک یموها نیرا باز کردند و ا پسیکل

 فرود آمده و عطر شان که شیاه هشان یکه رو بودند

 به کل از راه به درش کرد. د،یچیمرد پ ینیب ریز

 دندان قروچه، دست داخل آن یو با حالت وانهوارید

 مانده شیکه برا یخوشبو فرو برد و با همه جان خرمنِ

 .دیبو کش بود،

 !ن؟یتوسیاکس ایمو بودند  ها،یفرفر نیا

 که بدجور به تاالپ تولوپ افتاده بود یاما، با دل هیسا

 بر رو،یبا کدام ن دانستیرا وصل مرد کرده و نم خود
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 یجعفر

 !ستادهیا شیپاها یرو

 ییروین چیو ه دندیلرزیاز دلش، م شتریکه ب ییپاها

 ...نداشتند

 تن مرد، در شامهاش نفوذ کرده بود و حال دلش یبو

 .کردیم متریوخ را

 شیاندامها گریبه سمت د نهاش،یاز س ب،یعج یشور

 .دیلرزیراه افتاده بود و کل جانش از درون م به

 آخر ییهمه دلربا نیبا ا کشت،یمرد آخر او را م نیا

 !کشتیرا م او

 یخوب یبدن دخترک بوها یکه از سکوت و سست آکو

 و به دیرا باالتر کش شیبود، لبها دهیمشامش رس به

 او رساند. چانه

 ناله کرد، با رلبیکه ز هیو سا دیوسگِردش را ب یچانه
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 یجعفر

 دهانش فرو برد. انیخوشمزه رام یآن چانه ،یسست

 رفت و آکو، تند دستش را دور هیاز زانوان سا رمق

 او محکمتر کرد. کمر

 رانینداشت، سست شده بود، و یحال خوب زین خود

 کوچک یچانه نبار،یا شیبود و مقصد دندانها شده

 بود. دخترک

 در کمر مرد فرو رفت وهمزمان با آن، هیسا یناخنها

 چانهاش را رها کرد. آکو

 یاه هفاصله داد و به چشمان بسته و مژ یرا کم سرش

 دخترک نگاه کرد. یو قهوها پُر

 او را تا کجاها که نکشانده بودند! ،ییچشمان شهال نیا

 گرفتنِ  یبرا ه،یسا یو لبها دیکش یقیعم نفس

 ازهم باز مانده بود. شتر،یب ژنِیاکس
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 یجعفر

 شد و چندروز دهیمرد، آرام آرام به آن سمت کش نگاه

 بودش؟ دهیکه نبوس بود

 همان نقطه یدهانش را قورت داد و نگاهش رو آب

 ماند. رهیخ

 یاما، بدون آنکه چشمش را باز کند، در خلسه هیسا

 زمزمه کرد: رلبیفرو رفته بود و آکو ز خود

 بود؟ یلبات چه مزها -

 هم فشرده شد و یرو یشانیبا پر ه،یسا یلبها

 شده بود؟ دهیاز کجا به کجاکش کارشان

 نیا یرو یکنترل چیدست خودش که نبود، ه اما

 سالها فاصله اش،یاز خودِ واقع یینداشت و گو لحظه

 .داشت

 شور و گرما را نیا خواست،یلحظات را م نیا
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 یجعفر

 .خواستیم

 داشت و... ازهاین یکسری اصال

 خشک یلبها نکهیرا جلو برد و هم شیلبها آکو

 ییگو د،یکش سشیخ یلبها انیرابه م دخترک

 آخر جان،یشور و ه نهمهیدور تند افتاد و ا یرو قلبش

 .کشتیرا م او

 دخترک، با قلب نیکه درکلِ لحظات حضور ا یجانیه

 ...کردیم یباز ش،یضربانها و

 زیجانانگیه شهیهم ها،یافتنیبه دستن افتنیدست  و

 !بود

 مانده بود، به شیکه برا یتوان نیشتریرا با ب شیلبها

 شان،ییو خوشمزگ یو هرلحظه، از نرم دیکش دهان

 .دادیم جان
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 یجعفر

 و بردارد و ردیدخترک را بگ نیداشت دست ا دوست

 ...برود

 از ینشان چیبروند که ه ییداشت با هم به جا دوست

 دورو که دورشان را پُر کرده بود، نباشد. یآدمها نیا

 غصه خانوادهاش را بخورد؛ گریدخترک د خواستینم

 را بخورد! زیچچیغصه ه خواستینم اصال

 از ه،یسا یو نفسها دیدندان کش رینرمِ او را ز یِلبها

 دور خود رسانده بود، نیکه قلبش را به تند تر یجانیه

 .بندآمد

 را تحمل جانیهمه ه نیبتواند ا یکس کردینم گمان

 !ستدیو قلبش نا کند

 یتا االن رو ن،یقیفشار دستان مرد نبود، قطع به  اگر

 ولو شده بود. نیزم
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 یجعفر

 ییدختر کوچولو چه بال نیمرد بند آمد و ا ینفسها

 آورده بود؟ شیایسر دن بر

 کس را به آن چیه گریگرفته بود د میکه تصم ییایدن

 ندهد و... راه

 مانند آب زالل ییدخترک ساده و آرام، که گو نیهم

 کرده بود. دایبه قلب مرد راه پ ،یزالل نیبا هم بود،

 !رگذاریو تاث صدایب آرام

 مرد فشار آورد و نهیس یرو ه،یمشت شده سا دستان

 .دیترسیگرما م نهمهیاز ا ز،یمرد ن خود

 و بدون آنکه چشمانش را باز کند، دیعقب کش آرام

 .دیرا داخل دهانش کش لبش

 مرد فرود آمد و نهیس یرو یحال یبا ب ه،یسا یشانیپ

 دست آکو بود که تنگ او را در آغوش گرفت. نیا
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 یجعفر

 نماند... نشانیب یمانع چیدر آغوش گرفت، که ه یطور

 .زدیآغوش را م نیدلش لکِ هم اصالً

 و گرم.. فاصلهیآغوشِ ب نیهم

 فِر و بلند دخترک فشرد و یموها یرا رو شیلبها

 لب زمزمه کرد: ریز

 !امیبه دن یخوش اومد -

 چشم، نگاهش یزد و از گوشه یواقع یلبخند هیسا

 ماند. رهیسرد شده،خ یماکاران سید یرو

 قسمت نبود، ییکه گو یسرد شدها یهایماکاران

 هم، مزهاش را بچشند. درکنار

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

 شسته شده اتاقش بود. یحال نصب کردنِ پرده در

 تلفنش امکیپ یآمد، صدا نییکه پا هیچهارپا از
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 یجعفر

 لبش نشست و یرو یرا جلب کرد؛ لبخند توجهاش

 !ستیک دانستیهم م دهیند

 یبرداشت، اسم آکو که رو یپاتخت یرا از رو تلفنش

 نقش بسته بود، لبخندش را پررنگتر کرد. صفحه

 افتاد، امیرا باز کرد و چشمش که به متن پ صفحه

 :دیرا گز لبش

 ؟یموتور سوار یبرا یهایپا -

 بازگشته بود، النیکه از گ یدو روز نیا در

 ،یشده و به هربهانها شتریآکو ب یطنتهایش

 .ندیدخترک را بب خواستیم

 بود که از یهمه توجه، خوشحال بود و چه کس نیا از

 د؟یایعالقه بدش ب نیا

 کرد: پیداد و تا رونیرا ب نفسش
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 یجعفر

 !هامیپا -

 شیبرا یچشم قلب کریفورا جواب داد و چند است مرد

 .فرستاد

 رها کرد. یپاتخت یو تلفنش را رو دیخند آرام

 که یسرعت نیشتریو با ب دیپوشیم یلباس مناسب دیبا

 خود سراغ داشت، اتاقش را جمع و جور کرد و فوراً  از

 به تن زد. یاسپرت یلباسها

 بود که تلفنش زنگ اشیحال مرتب کردن روتخت در

 ششیآرا زیو دخترک با هول و وال بهسمت م خورد

 ادکلنش را داد؛یلفن را جواب مو همزمان که ت رفت

 کرد: یگردن و مچ دستش اسپر یرو

 بله؟ -

 دختر. ایبدو ب -
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 یجعفر

 یشانهاش زد و کفشها یرا بر رو فشیتند ک دخترک

 را بهپا کرد. اسپرتش

 رو به غروب بود و دیزد؛ خورش رونیدر خانه که ب از

 در منتظرش بود. یموتور، جلو ینشسته بر رو مرد

 ذوق لبخند زد و تند به سمتش رفت. با

 موتور گذاشت تا سوار شود، یکه دستش را رو نیهم

 را گرفت و به کنار خود کشاند. شیبازو آکو

 که مرد نگذاشته سوار شود، نیمتعجب از ا دخترک

 یکرد که آکو کاله کاسکت را برداشت بر رو نگاهش

 گذاشت. سرش

 کج ییبا لبها زیدختر کش آمد و مرد ن یلبها

 داد و سپس با لبخند نییکاله را پا یجلو شهیش شده،

 بامزهاش نگاه کرد: افهیق به
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 یجعفر

 .میتا بر نیبش -

 شادتر، سوار شد و دستان یبا صورت نباریا هیسا

 گذاشت. شیپاها یرا رو کوچکش

 دستانش را دور کمر ش،یپاها یداشت به جا دوست

 .دیکشیحلقه کند، اما بدجور خجالت م مرد

 زوزه باد، انیزدند، آکو در م رونیکوچهشان که ب از

 سرش را کج کرد و رو به دخترک گفت: یکم

 خوام گاز بدم. یبغلم کن، م -

 باشد، سرش را به دهیکه به مراد دلش رس ییگو هیسا

 و لبخندِ ذوقدارش را پنهان کرد. دیچیپ گرید سمت

 مرد یپهلوها یاما آرام جلو رفت و رو دستانش

 .نشست

 کوچک، نفسش را یِبا احساس آن دستها آکو
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 یجعفر

 کرد و سپس دوباره غر زد: حبس

 .ایافتیم ینطوریقشنگ بغل کن، ا -

 گفت و سپس یلب سوء استفاده گر ریز دخترک

 شکم مرد، حلقه کرد. یرا جلوتر برد و رو دستانش

 احساس ردستانشیاو را ز دهیدرهم تن یاه هعضل

 رونیباعث شد، نفسش را آرام ب نیو هم کردیم

 .بفرستد

 دختر بود. نیاز راهبدر کردنِ ا یمرد، خدا نیا یلعنت

 دانستیبه آکو، نشسته بود و نم دهیچسب ه،یسا

 حرکت کوچک، چگونه دل مرد را به تاراج نیباهم

 !برده

 یحت هیو سا دیکشیم راژیو نهایماش انیم از

 .روندیبه کجا م دانستینم
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 یجعفر

 هتر بود.دلش اما، ب حال

 هنوز هم سِر بود. دیشا ایاز دو روزِ قبل و  بهتر

 شوکه شده بود. ییکه گو ییسارا مانندِ

 به رفتن مادرشان، ،یواکنش نیشده و کوچکتر شوکه

 نداده بود. نشان

 و او دیراز را به پدرش بگو نیچگونه ا دانستینم

 آن ماجراها، هنوز هم روبهراه نشده بود. بعداز

 آنقدر اشیریو گوشه گ زدیحرف نم یهم باکس هنوز

 .خوردیاز ته اتاق، جنب نم یشده بود، که حت ادیز

 نیامروز به ا خواستیداد و نم رونیرا ب نفسش

 فکر کند. مشکالت

 فقط روز او بود. امروز

 او و... روز
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 یجعفر

 !آکو

 که کنار گردن مرد قرارداشت را جلوتر برد و در یسر

 را به او رساند: شیصدا یزوزه باد به سخت انیم

 م؟یریکجا م میدار -

 بزرگ ونیگاز را محکمتر فشرد و از کنار کام آکو

 و همزمان گفت: گذشت

 زایچ یسر هی دیکه با ییهجای میبر میخوایامشب م -

 برات روشن کنم! رو

 را باال داد و دوباره اصرار کرد: شیابرو دخترک

 ؟ییآخه چه جور جا -

 .ستین یبد ینترس جا -

 نگفت و آرام گرفت. یزیچ گرید هیسا

 یبه مقصد، ساکت بود و با آنکه گه گاه دنیرس تا
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 یجعفر

 سکوت دادیم حیاما ترج کرد،یم دایبه دلش راه پ شک

 .کند

 یگذشت و سرانجام مرد به درون محلها یساعت مین

 .دیچیمتوسط پ نسبتا

 ...کردیو کنجکاو به اطرافش نگاه م جیگ دخترک

 دهیدر آن اطراف د یحیتفر یِجا ایرستوران  چیه

 .شدینم

 .اوردیب نجایاو را به ا دیچرا آکو با دانستینم

 و مقابل دیچیپ یکیدرون کوچه نه چندان بار مرد

 قرمز رنگ و نه چندان بزرگ، پارک کرد. یدر

 گفت: هیکه به سا یوقت

 شو. ادهیپ -

 مِن مِن کرد و سپس گفت: یکم دهیترس دخترک
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 یجعفر

 ه؟یکجاست؟ خونه ک نجایآخه ا -

 سرش را برگرداند و مهربان نگاهش کرد. مرد

 به ترسش دامن خواستیو نم دهیترس دانستیم

 :بزند

 .میستینترس تنها ن -

 ادهیآب دهانش را قورت داد و ناچارا از موتور پ هیسا

 .شد

 موتورش را خاموش کرد و دست دخترک را زین مرد

 دست گرفت. در

 تیهدابخش، او را به سمت خانه  نانیاطم یلبخند با

 .کرد

 .رفتیهمراه او م دیو ناچار بود. با دیلب گز هیسا

 یزن یبعد، صدا یرا فشرد و چند فونیدکمه آ مرد
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 یجعفر

 :دیچیپ انسالیم

 .هیک -

 آکوام. -

 .یبفرما خوش اومد -

 ساده اطیباز شد و هر دو پا به ح یکیت یبا صدا در

 .گذاشتند

 زیچ چیاطرافش را نگاه کرد و ه یبا کنجکاو هیسا

 .دیند یبیعج

 ساده و یشده و خانها کییکوچک و موزا یاطیح

 !بیعج یزیچ چیه بدون

 وارد خانه شوند، نکهیجلو رفتند و آکو قبل از ا هردو

 زد. یدر ورود شهیسه تقه به ش دو

 همان زن بلند شد و مرد در را باز کرد دییبفرما یصدا
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 یجعفر

 وارد شود. هینگه داشت،تا سا و

 راحت الشیزن در خانه، خ کیکه از وجود  دختر

 وارد شد. دیرا در آورد و با ترد شیبود، کفشها شده

 سرش وارد شد و هر دو شانه به شانه هم مردپشت

 رفتند. جلو

 و یبا پشت ،یسنت یخانها شان،یجلو رو یخانه

 قرمز رنگ بود. یفرشها

 را پوشانده بود و وارهاید ،یخانوادگ یِعکسها قاب

 و دختر کم سن و لچریو یرو ه،یلحظه نگاه سا کی در

 ماند. رهیآن نشسته بود، خ یکه رو یسال

 گشاد شد و در همان لحظه دست یکم چشمانش

 کمرش نشست و کنار گوش پچ پچ کرد: یرو آکو

 .زمیبرو تو عز -
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 یجعفر

 کمرنگ، یکه با لبخند یجلوتر رفت و به دختر هیسا

 سالم داد. کردیم نگاهشان

 آکو نشست، یرو که نگاهش نیجواب داد و هم دختر

 برق زد. چشمانش

 که یشد و مرد با چشمان شتریب شیلبها یخنده

 و غم را توأم باهم داشتند، جلورفت. یشاد

 :دیرا بوس شیدخترک خم شد و موها لچریو یرو

 به به شبنم خانوم من چطوره؟ -

 نیو شبنم ا ستادیا شیکه جا خورده بود، در جا هیسا

 کوچک بود؟ دخترک

 هم فشار داد و شرمنده شده بود. یرا رو شیلبها

 نیا دیرسیزود قضاوت کرده و به نظر نم دانستیم

 رابطه آنها باشد! یبرا یدیکم سن و سال تهد دختر
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 یجعفر

 . سرش رادیچیپ ییپا یصدا ند،یاز آنکه بنش قبل

 بلند قامت یزن ،یمیو در درگاه آشپزخانه قد برگرداند

 .دیالغر اندام را د و

 کرد و تند نیینشانه احترام؛ سرش را باال و پا به

 :گفت

 سالم.-

 یهاییکه با چا ینیزد و در ح یلبخند کمرنگ زن

 جوابش را داد. آمد،یدستش به طرفشان م داخل

 بود! نیکنجکاوانه و سنگ ه،یسا یرو نگاهش

 خود را جمع و جور کرد و یمعذب کم دخترک

 .دیرا جلوتر کش شالش

 با آکو کرد و به سمت یمختصر یاحوالپرس زن

 رفت. لچریو یرو دخترک
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 یجعفر

 که مادر و زدیحدس م هیسا شان،یشباهت ظاهر از

 رساندش: نیقیزن، به  یبعد یباشند و جمله دختر

 دخترم؟ ارمیبرات ب ییچا -

 هیو کنار سا دیسر دختر کش یرو گر،ید یدست آکو

 گرفت. یجا

 لب گفت: ریجواب نگاه کنجکاوش، آرام ز در

 .یفهمیم ویهمه چخودت  -

 و دیکه زن آورده بود را جلوتر کش ییهاییچا سپس

 هیدست سا یاز آنها را جلو یکیکه  همزمان

 بلند گفت: گذاشت،یم

 ر.دست شما درد نکنه خانم برزگ -

 دختر و پسرِ  نیسرش را برگرداند و نگاهش را ب زن

 درکنار هم، جا به جا کرد: نشسته
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 یجعفر

 نوش جان! کنم،یخواهش م -

 کنجکاو، مشابه نگاه مادرش، یکه با نگاه زین شبنم

 :دیپرس کرد،یو آکو را نگاه م هیسا انیکم م یفاصله

 خانم دوستته؟ نیآکوجون ا -

 دستش را به ج،یگ یلبخند زد و با حالت مرد

 :دیکش اشیشانیپ

 کنم؛ یخانوم را معرف نیرفت ا ادمی زم،یعز دیببخش -

 من.. زیجانه، دوست و عز هیسا شونیا

 زدهیس ایشبنم باال رفت و با آنکه دوازده  یابرو یتا

 کنج لبش زیطنتآمیش ینداشت؛ لبخند شتریب سال

 :نشست

 ؟یچ یعنی زتیعز -

 یحرف، نگاه تند زن رو نیپس از گفتن ا بالفاصله
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 یجعفر

 و دیلب گز تینشست و دخترک با مظلوم شبنم

 انداخت. نییرا پا سرش

 که از رفتار زن، اخمانش درهم فرو رفته بود، آکو

 داد: جواب

 مهمه. یلیمن خ یبرا شونیا نکهیا یعنی زیعز -

 شده بود، فورا ریاز جواب آکو ش ییکه گو شبنم

 کرد: اضافه

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم یعنی -

 آرام آکو، یخنده یچشمانش را گرد کرد و صدا هیسا

 کنار گوشش بلند شد: در

 .زمیافتخار بدن، آره عز شونیااگه  -

 دانستیگوش تا گوش، سرخ شد و با آنکه م هیسا

 دخترک ست، اما بازهم چاندنیپ یآکو، برا یجوابها
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 یجعفر

 .دیکشیم خجالت

 لحن نیکه تاکنون سکوت کرده بود، با آرامتر زن

 تنها گفت: ممکن،

 .نیمبارک باشه، خوشبخت بش -

 کجشده، گفت: یینگفت، آکو اما با لبها یزیچ هیسا

 .نیممنون، سالمت باش -

 شان را خوردند، آکو استکان یاز آن که چا بعد

 که بخواهد ییگذاشت و گو ینیرا درون س اشیخال

 را صاف کرد. شیبزند، صدا یمهم حرف

 رو به زن کرد و گفت: ابتدا

 ه؟یخانم برزگر وقت دکتر شبنم کِ  -

 لب گفت: ریداد وز ینگاهش را فرار زن

 هفته ساعت هفت.آخر  -
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 یجعفر

 کرد و نییسرش را به عالمت مثبت باال و پا مرد

 که حال، پر از غصه شده بود را به دخترک ینگاه

 داد. کوچک

 ،یسهل انگار ایآن اتفاق سرنوشت بوده  دانستینم

 تا آخر عمر خود را به توانستیهر چه که بود، نم اما

 آن ببخشد. خاطر

 اگر به آن کرد؛یحواسش را جمع م شتریب یکم اگر

 رفت و اگر.... ینم محله

 اگرها، کابوس شب و روزش شده بود. نیا همه

 نینداشتند و ا شیبرا یدهایفا چیه گریکه د ییها اگر

 حق د،یایحق داشت که چندان از اکو خوشش ن زن

 شیچشمانش را رو ن،ینگاه سنگ نیکه با ا داشت

 .زدیو آکو از شرم، عرق بر بدوزد
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 یجعفر

 خانه شان را احساس نیجو سنگ یکه گو شبنم

 و رو به مرد گفت: دیبود، خند کرده

 یاه هرگب یو کل یمداد طراح رایآکوجونم؟ خاله سم -

 ادی یخودش به من نقاش خوادی. مدهیبرام خر بزرگ

 رو دنیکش یدوست دارم مثل خودش نقاش یلیخ بده؛

 !یکه بکشم تو باش یزیچ نیاول خوامی. مرمیبگ ادی

 انداخت و معذب سرش را کج هیبه سا ینگاه سپس

 وگفت: کرد

 .کشمیعکس تو و خاله رو باهم م یاگه بخوا-

 ق،یعم یبود، که لبخند بایآنقدر بامزه و ز لحنش

 بود که گفت: هیسا نیلب همهشان کاشت و ا یرو

 .یکِشیقشنگ م یلیمطمئنم خ زم،یعز یمرس-

 صاف و لختش را به یلبخند زد و موها دخترک
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 یجعفر

 گوشش راند. پشت

 بود و دهیاز ماجرا نفهم یزیهنوز هم چ هیسا

 خانواده دارد! نیبا ا یآکو چه نسبت دانستینم

 نثار شبنم کرد و گفت: یقیلبخند عم آکو

 عکسمون رو با هم بکش. زم،یبکش عز -

 رو به زن ادامه داد: سپس

 اطالع دکتر، بهم نیشبنم رو ببر نکهیلطفاً قبل از ا-

 .نیتنها نمون. دست امیکه باهاتون ب نیبد

 بدون لبخند، سرش را به عالمت مثبت تکان داد زن

 .دیلب جو ریز یممنون و

 کنجکاوتر شده بود. هیسا حال

 و ستین لیدلیب نجایآمدنش به ا دانستیم ،یطرف از

 همراهشان به خواستیمرد م نکهیا گر،یطرفِ د از
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 یجعفر

 گریکدیبا  کشانیبرود، نشان از ارتباط نزد دکتر

 .دادیم

 نشود. رهیبه دختر کوچولو خ ادیکرد ز یسع

 کند. تینگاهش، او را اذ ینیسنگ خواستینم

 آن لبخند معصوم یبرا سوخت،یشبنم م یبرا دلش

 چشمان معصومتر... و

 خود یکودک ادیرا به  هیآن نگاه، سا ییجورا کی

 .انداختیم

 :دیدوباره از زن پرس آکو

 ن؟یمونیتهران م یتا ک -

 دست دخترش را در دست گرفت و گفت: زن

 که شبنم رو بردم دکتر، اگه مشکل نیبعد از ا -

 شمال. میگردینداشت، برم یخاص
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 یجعفر

 یباال رفت و ناخودآگاه لبخند هیسا یابرو یتا

 نشست. شیلبها یبر رو ن،یریش

 بودند، اشیزن و دختر، همشهر نیا نکهیا از

 شده بود: خوشحال

 ن؟ییشما اهل کجا -

 .النیگ -

 کودکانه لب یگرفت و باذوق یشتریوسعت ب لبخندش

 :زد

 .ونتیی. خوشحالم از آشنامیالنیچه جالب! منم گ -

 از دفعات قبل تریلبخندش واقع نباریا ییکه گو زن

 گفت: بود

 . اسم ساجده ست.دنتونیمنم خوشحالم از د -

 .همی. منم ساخوشوقتم
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 یجعفر

 .نیهمچن-

 کم هینگفت و انگار، او هم ماننده سا یزیچ گرید زن

 بود. حرف

 و حس خوب به دیاما، پُر از شوق بود... پُر از ام شبنم

 ...یزندگ

 خوشحال ه،یبودن با سا یاز همشهر ییکه گو شبنم

 قرارداد و لچرشیو یرهایتا یبود، دستانش را رو شده

 :دیآن را جلوتر کش یکم

 ؟یهست یالنیتوام گ یعنیجون،  هیسا یوا -

 را هیسا یقشنگ لبها یذوق دخترک، لبخند از

 داده بود. کش

 گفت: یمهربان با

 هستم. یالنیمنم مثل تو گ زم،یآره عز -
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 یجعفر

 چون ،یهست یخوشحالم که شمال یلیمن خ -

 .میهم باش یبرا یخوب یدوستا میتونیم ینطوریا

 زبان چرب و نرم شبنم متعجب و نیکه از ا دخترک

 لب زمزمه کرد: ریذوق زده شده بود، ز یحدود تا

 "وروجک زهیریم یچه زبون"

 بلندتر ادامه هیو سا دیخند اشیرلبیز یبه زمزمه آکو

 :داد

 هم یالنیاگه گ یحت زم،یخوشحالم عز یلیمنم خ -

 .میشدیهم م یبرا یخوب یمطمئنم دوستا نبودم

 رساند و پچ پچ کرد: هیرا به کنار گوش سا آکوسرش

 کردن و یکیدوتا وروجک، باهم دستبه  نیآخ آخ ا -

 جفتشون. زنیریم یزبون چه

 یفرار از نگاه زن، کم یخندهاش گرفت و برا دخترک
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 یجعفر

 تا سر آکو، از گرذنش دور بشود. دیرا کنار کش خود

 لبخند زد و با شعف گفت: شبنم

 مخاله، از همون اول به دل یچقدر تو مهربون -

 .ینشست

 آن یو دلش برا دیدبلند خن یآکو با صدا نباریا

 زبان باز ضعف رفت.. وروجک

 گفت: هیآرام رو به سا ساجده

 کجا همه زبان رو از نیبچه ا نیبه خدا موندم ا -

 !آورده

 آرام گفت: هیسا

 .هیگدختر زبرو زرن یماشاهلل معلومه حساب -

 شده بود، فوریک یحساب شانیفهایکه از تعر شبنم

 را از شیرا گرد کرد و همزمان که موها چشمانش
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 یجعفر

 با ذوق گفت: زدیصورتش کنار م یجلو

 روفمع یمجر هی دیتو با گهیتازه خانم معلمم م-

 تو خونه. یکه تو بمون فهی. حیبش

 اون یدست دخترش را در دست گرفت و رو ساجده

 بوسه زد: را

 مادر فدات بشه دختر هنرمندم. -

 و آکو نشست. هیسا یلبها یرو با،یز یلبخند

 لذت بخش بود! شانیصحنه، برا نیا دنید چقدر

 ماندنشان، آنها اما، یشبنم برا یاصرارها برخالفِ

 رونیعقب مانده را بهانه کرده و از خانه ب یِکارها

 .زدند

 .ستادیکه خارج شد پ کنار موتور ا اطیاز ح هیسا

 را گرفت نشیاز آنکه آکو سوار موتور شود، آست قبل
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 یجعفر

 شت.نگهش دا و

 چه خواهدیدانست دخترک م یو م ستادیا مرد

 .بپرسد

 گفت: خواندیرا م هیمغز سا ییکه گو یطور

 .میخونه من دربارهاش حرف بزن میبر -

 که به یبار نیدخترک در هم شد و از آخر صورت

 نداشت. یرفته بود، خاطره خوب آنجا

 ترک موتور نشست. ینگفت و رو یزیچ اما

 ردوبدل نشد و نشانیب یبه خانه برسند، حرف تا

 رفتند،یا باال مه هکه شانه به شانه هم از پل یهنگام

 :دیبود که پرس هیسا نیا

 ست؟یخونه ن یاِب -

 !کنهینم یزندگ نجایا گهینه اون د -
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 یجعفر

 ممکن بود یعنیدخترک از تعجب باال رفت و  یابرو

 به هم خورده باشد؟ انشانیم

 آمده باشد، باز هم ادشی یزیچ ییا گوه هراه پل وسط

 تند تند و ستادیآکو ا یو وقت دیمرد را کش نیآست

 مقدمه گفت: بدون

 به تو گفت که من شمالم؟ یاِب -

 گفت: شخندیآکو کش آمد و با ن یلبها گوشه

 یهر جا ؟یاز دست من در بر یتونیم یفکر کرد -

 !کردمیم داتیپ یرفتیم گهید

 از لحن بامزه او، خندهاش گرفت و سرش را کج هیسا

 :دیو دوباره پرس کرد

 حرف زبون سارا ریاز ز یاِب گه،یتورو خدا بگو د -

 و گذاشت کف دستِ تو؛ درسته؟! دیکش
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 یجعفر

 و با انگشت اشاره و شصتش، لپ دخترک دیخند آکو

 .دیکش را

 دلبر... یِکوچولو

 گذاشت و با اشاره به فشیرا پشت کتف ظر دستش

 گفت: اه هپل

 .شهیجا نم نیا م،یتو باهم حرف بزن ایب -

 سرش را تکان داد و هردو با هم وارد واحد هیسا

 مرد شدند. کوچک

 کرد و خود پس از تیدخترک را به داخل هدا مرد

 مبل یبر رو هیدستانش را شست، کنار سا آنکه

 .نشست

 استراحت یبه اندازه کاف دیخسته بود و با یحساب

 .کردیم
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 یجعفر

 مسابقهاش را نیهم مهمتر دیشا ایو  نیولا فردا

 کجبه یکاناپه باز کرد و با سر ی. دستانش را روداشت

 که کنارش نشسته بود، نگاه کرد. یدخترک

 کش شینگاه گرم و سوزان، لبها نیکه از ا هیسا

 بود، فشیک یبود، همانطور که نگاهش به بندها آمده

 :دیپرس زیر یلبخند با

 شده؟ یزیچ -

 نگفت. یزیچ مرد

 چشم یکه رو ییدستش را جلو برد و تار مو تنها

 افتاده بود را کنار زد و آرام به پشت گوشش دخترک

 کرد. تیهدا

 داشت آن طرف صورتش را که ازحجن دوست

 شده بود را هم کنار بزند، اما دلش دهیپوش شیموها
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 یجعفر

 کار را انجام دهد. نیخود ا لیدخترک با م خواستیم

 که از برخورد آن انگشتان داغ با الله گوشش، یهایسا

 هم یرا رو شیخجالت زده شده بود، لبها یحساب

 گونهاش نشستند. یبار رو نیداد و انگشتان آکو ا فشار

 بدجور ،یفرار ییِچشمان طال نیسرخ، ا یاه هگون نیا

 او کرده بود. فتهیرا ش مرد

 یو دستش را آرام رو دیخود را به سمتش کش یکم

 .دیدخترک لغز مِیفر و حج یموها

 .دشیببوس دش،یداشت ببو دوست

 سرخ را نوازش کند و آن یاه هداشت آن گون دوست

 را به کام بکشد. یافتاده لعنت یلبها

 برد و نترییهمه آنها، دستش را پا یبه جا اما

 دخترک فیظر یانگشت ها یبزرگش را ال انگشتان
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 یجعفر

 برد. فرو

 .دیرک را بوسرا باال برد و پشت دست دخت دستش

 حرکت، چشمانش پر از نور شده بود. نیاز ا هیسا

 را داخل شیبرقدارش را به مرد دوخت و لبها نگاه

 .دیکش دهان

 نیهمه ظرافت و در ع نینرم زد و از ا یلبخند آکو

 شده بود. یفتگیبودنِ او، پر از ش یقو حال،

 بار دست شان نیو ا دیپشت دستش را بوس گرید بار

 مبل گذاشت.. یشان بر رو نیماب را

 آنکه یشده بود. برا نیسنگ هیسا یاطراف، برا یفضا

 چشمان خانه خراب ندیایاز آن حال و هوا در ب یکم

 :دیرا در چشمان مرد دوخت و دوباره پرس کنش

 گفت، نه؟ یاِب -
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 یجعفر

 زد و سرش را به عالمت مثبت یتک خنده ا آکورد

 داد. تکان

 پوزخند زد: هیسا

 و سارا هنوز با هم در ارتباطن؟ یاب -

 فقط نگاهش کرد و گفت: نباریا آکو

 ؟یاز رابطه خواهرت خبر ندار یبگ یخوایم یعنی -

 یپچ پچها یبهم زدن، ول گهیخودش که م -

 .گهیم گهید زیچ هی شیواشکی

 کرده یکه اِب یداد و باز هم از کار رونیرا ب آکونفسش

 .ختیاعصابش به هم ر بود

 یو بحث را به جا دینگو هیبه سا یزیچ دادیم حیترج

 کشاند: یگرید

 میتصم هیهرلحظه  وونهیولش کن. اون دوتا د نارویا -
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 یجعفر

 شبنم باهات حرف یدرباره خواستمی. مرنیگیم

 ...بزنما

 یکه خود مشتاق دانستن موضوعِ شبنم بود؛ کم هیسا

 دستش در کیو همان طور که  دیرا جلوتر کش خود

 شیپاها یرا رو گرشیدست ددستان آکو بود،  انیم

 کرد و منتظر به مرد نگاه کرد. مشت

 قسمت نیو سختتر دیکش شیداخل موها یدست مرد

 خواستیکه م یینجایجا بود، هم نیهم دیشا ماجرا،

 یِ خاطرات گذشتهاش را باز کند و برگها دفتر

 آن روزها را ورق بزند. نِیچرک

 یزیچ خواستیخاطرات را دوست نداشت، اما نم آن

 از دخترک پنهان کند. را

 ش،یهایکیگذشته و همه تار یِدادهایرو خواستیم
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 یجعفر

 یبار هم که شده، رو شوند و صد البته برا کی یبرا

 بسته! شهیهم

 یهم بهت گفته بودم، من قبالً آدم بد گهیبار د هی -

 .بودم

 به مرد نگاه میکه سرتا پا گوش شده بود، مستق هیسا

 .کردیم

 در هم قفل شده شان ینگاهش را به دستها آکو

 و ادامه داد: دوخت

 بودم، صدتا مثل سوران و ساوان رو تو طونیش یلیخ-

 یسالمه، ول طنتشونیبغلم گذاشته بودم. اونا ش بیج

 ... از خوردنِ کردمینم غیدر یکار چیاز ه من

 و هزار یو پارت یالکل گرفته تا دختر باز یسچریب

 یمبگم آدم بد ی. وقتگهیکوفت و زهر مارِ د جور
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 یجعفر

 به خودم ضربه نکارایکه با ا ستین نیبه خاطر ا بودم،

 ضربه زدن به خودم، نیکه هم نهیبخاطر ا زدم،یم

 گمیم نیهم یهم ضربه بزنم. برا گرانیشد به د باعث

 بودم....وهستم. یبد آدم

 نگفت و دوست داشت به مرد اجازه دهد چیه هیسا

 را جمع و جور کند. افکارش

 به گوشه رهیباالتر گرفت و خ یکم سرش را مرد

 اضافه کرد: خانه،

 و خوش حاتمیشده بود خودم و تفر میکل زندگ -

 کردم،یعالف بودم و کار نم گمینم هام،یگذرون

 و یاما کل وقت و انرژ دمیکشیزحمت نم گمینم

 روز هی... کردمیم هایخوشگذرون نیخرج ا زحمتامو،

 شمال، مست مست بودم. میرفته بود قمیبا رف که
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 یجعفر

 داشت، بیغر بیعج یزهایکه انقدر چ یپارت هی وسط

 ادمهیاون ختم روزگاراشو هم ترسونده بود!  یحت که

 چه ،یتو حالتِ مست دونمیباال و نم دادمیشات م یه

 دارم دمیبود که بهم دادن و خوردم... نفهم یقرص

 دوتا دختر رو یکیدست  دونمی. فقط مکنمیم کاریچ

 .الیتا ببرمشون و نیو با خودم بردم تو ماش گرفتم

 دور تند یدخترک گِرد شدو ضربان قلبش رو چشمان

 .افتاد

 تلخ و زننده، کل جانش را در برگرفته بود و آکو یحس

 چه کرده بود؟! یلعنت یِ...آکویلعنت

 ببرد؟! الیچند دختر را گرفته بود که به و دست

 !هاه

 چه کارها که نکرده بودند! دانستیم خدا
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 یجعفر

 و لعنت... ستیمنظور مرد چ دانستیکه نبود، م بچه

 را تلخ کرده بود. شیکه ته گلو یحسادت نیبه ا لعنت

 جمع شد و مرد بدون توجه به حس زننده چهرهاش

 دخترک، ادامه داد: چشمان

 . بهخاطردمیفهمیرو نم یزیچ چیبودم. ه جیگ جِیگ -

 شده بودم، که یرفهانبود، چون اونقدر ح الکل

 مویاریاگه مست مست بشم باز هوش یحت دونستمیم

 یچیاون قرصه باعث شده بود ه ی. ولدمیدست نم از

 که االن که بهش دمیرس ییجا هی. به نفهمم

 لحظه به خودم هی. فقط ادینم ادمی یچیه کنمیفکرم

 یتو گوشم بود و صدا کامیالست غیج یکه صدا اومدم

 بود. دهیچیپ نیاز ماش رونیب ،یبلند یاه هنال

 دهانش گذاشت و حدس زدن یدستش را رو هیسا
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 یجعفر

 ماجرا، سخت نبود. ادامه

 آکو شده بود! یها یسهل انگار ی... شبنم قربانشبنم

 یهم فشرد و با همان صدا یچشمانش را رو دخترک

 زمزمه کرد: آمدیباال م شیکه از ته گلو یخفها

 به شبنم؟ یشبنم؟ زد -

 با تاسف سرش را تکان داد و دست آزادش را مرد

 .دیکش شیموها داخل

 آن یرفتنها و حت مارستانیآن ماجراها، آن ب یادآوری

 سخت بود... شیمادرِ شبنم، برا یِنهایو نفر ناله

 شبنم پدر ندارد، به اوردیب ادیسخت بود که به  شیبرا

 آن کوچولو به همراه مادرش درکنار اوردیب ادی

 ...کندیم یومادربزرگش زندگ پدربزرگ

 شب، مهیدر آن ن اوردیب ادیسخت بود که به  شیبرا
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 یجعفر

 اد،یسر از آن روستا درآورده و با آن سرعت ز چگونه

 گرفته! ریدر ز شبنم

 که یاز مغازه کوچک دیخر یکه برا یکوچک دخترک

 آمده بود. رونیجاده بود، ب کنار

 یو آکو با حال دیدست مرد لرز انِیم هیسا دست

 نسبت به قبل سرش را برگرداند و به دختر خرابتر

 کنارش نگاه کرد: که

 ستم،یکه رو به روت نشستم ن یآدم سالم نیمن ا -

 هی ندهیداغون شدم. عذاب وجدان منو کُشت؛ آ من

 یِ . روزهاستین یزیرو خراب کردم، کم چ دختربچه

 داشته باشه رو ازش گرفتم... تونستیکه م یخوش

 اصل موضوع رو عوض نینبوده باشه، اما ا یعمد دیشا

 .کنهینم
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 یجعفر

 بغضدارش گفت: یچشم فشرد و با صدا هیسا

 داره که تونسته ببخشتت و یچقدر دل بزرگ -

 باهات خوب باشه. ینطوریا

 بدون آنکه بخواهد مرد را ناراحت کند، ادامه داد: و

 که هر دو تا پاتو ازت یکس دنیسخته بخش یلیخ -

 .گرفته

 خود هیگرفت و سا یفیبار تن آکو بود که لرزِ خف نیا

 که زده بود، لعنت کرد. یبابت حرف را

 او را ناراحت کند. خواستینم

 لب زد: مرد،گرفته

 کنن، عملش تونننیم دکترا گفتن بعد از سن بلوغ، -

 نشیرو پاهاش راه بره؛ اما هز تونهیکه بشه م عمل

 ست آوردنبه د یکه مجبورم برا ادهیاونقدر ز ادهیز
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 یجعفر

 بکنم. یهر کار پولش

 رونیدست مرد ب انیگرفته حال، دستش را از م هیسا

 را از تنش راهنشیبه حالت باد زدن، پ ارادهیو ب دیکش

 داد. فاصله

 و از آمدیم چشمشیچهره معصومِ شبنم، جلو مدام

 که نسبت به او در دلش پرورانده ییتهایعصبان همه

 .دیخجالت کش بود،

 چند حق داشت. هر

 نیکوچک و با ا یشبنم دخترک دانستیکه نم او

 است. تیوضع

 هر طور که دیندارد و با یآکو وقت چندان دانستیم

 پول عمل را جور کند. شده،

 یبود که برا ادیکه به گفته او، آن قدر ز یعمل پول



 

  1504                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بکند. یحاضر بود هر کار داشتنش،

 !یچند سال وقت دار یول -

 را گفت و آکو از گوشه چشم نگاهش نیبود که ا هیسا

 .کرد

 یزیکم چ هم نهیهز نیا یچند سال وقت دارم؛ ول -

 که حداقل بتونم کنمیدارم پس انداز م هیمدت س،ین

 .رمیشبنم و مادرش بگ یخونه جمع و جور برا هی

 بعد از عمل دن،یو زجر کش یسخت نهمهیا عوض

 بتونن برن تو خونه خودشون. شبنم

 مرد خوب نیلبخند زد و ا یتلخ دخترک با چشمان

 .بود

 بود. مهربان

 کنار یلعنت یفکرش از آن گذشته یچند لحظها هر



 

  1505                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 منکرِ خوب بودنش شود. توانستمیاما، نم رفتینم

 :دیدر ذهنش جرقه زد و پرس یفکر

 ،نه؟یزندان رفت ،یتصادف کرد نکهیبعد از ا -

 یر ضرب و زورهزندان نه. به  یبازداشتگاه رفتم، ول -

 تیخونوادهام با خانواده شبنم صحبت کردن و رضا بود

 تعهد بدم بعد از بلوغ، نکهیبه شرط ا یول گرفتن،

 کامل درمان کنم. پاهاشو

 در خود فرو لِیسرش را تکان داد و پس دل هیسا

 بود. نیمرد، هم یِرفتنها

 شبنم! یندهیفکرِآ نیهم

 داشت و چقدر خوب یهم مانند دخترک، مشکالت او

 کنار هم ادشان،یکه دو انسان با وجود مشکالت ز بود

 حالشان خوب باشد. اما،
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 یجعفر

 نبود که دخترک با وجود مشکالت یمرد، همان مگر

 حالش در کنار او خوب بود؟! ادش،یز

 زانوانش گذاشت و سرش را یرا رو شیآرنجها آکو

 دستانش گرفت. انیم

 بدهد، ناخودآگاه شیدلدار یآنکه کم یبرا هیسا

 خود را یشانه او گذاشت و کم یرا رو دستش

 کرد. کترینزد

 حرکتش را احساس کرد، با همان حالت نیکه ا آکو

 داد. هیدستانش تک یرا کج کرد و گونهاش را رو سرش

 یبا همان چشمانِ قهوها ب،یهمان چشمان دلفر با

 زالل، صورت دخترک را رصد کرد و او را دوست رنگِ

 .داشت

 نبود، اما او را ادیآنقدرها هم ز شانییمدت آشنا دیشا
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 یجعفر

 داشت! دوست

 جفتش بود! هیسا

 را با همه قلبش، احساس کرده بود. نیا

 لیاو را تحل یحرکت بعد هینشست و تا سا صاف

 انیم هیو سا دیدست دخترک را محکم کش کند،

 افتاد. آغوشش

 و دلش ضعف رفت. دیلب گز دخترک

 یو به قول سارا، خرک ییکهوی یحرکتها نیا چقدر

 دوست داشت! را

 آغوشش جا کرد وبا همه توانش، به انیاو را م مرد

 فشرد. خود

 قهی یکه از رو یینفسها نیبود؛ هم نیهم آرامشش

 ...دادندیرا نوازش م نهاشیس راهنش،یپ باز
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 یجعفر

 بود! نیهم آرامشش

 مرد یکه از بند شال رها شده و لبها ییموها نیهم

 نشست. شانیرو

 همان جا را قاینشست و دق شیموها یمرد رو یلبها

 عطر خوشش، دل مرد یکه بو ییزد. همان جا بوسه

 و رو کرد. ریز را

 نفس قیاو جا کرد و عم یموها یرا رو اشینیب

 .دیکش

 بود، اصال تمام نجایبود؛ آرامش هم نجایهم بهشت

 تار تار انیدر م ییبود؛ جا نجایهم ا،یدن یلذتها

 او... فیظر یِموها

 دهیکفِ سر دختر از سائ یرو ش،یکه لبها همانطور

 لب زد: شدیم
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 یجعفر

 عمل نینکنه تو ا نکهیاز ا ترسم؛یشبنم م ندهیاز آ -

 کنم؟ کاریبشه من چ تیزی. اگه چفتهیبراش ب یاتفاق

 دختر جونمه، جونم... اون

 سوخت،یشبنم م یدلش برا یبا آنکه حساب دخترک

 ناخودآگاه اخمانش در هم فرو رفت. اما

 ...خواستیخودش م یلحن پر عشق را فقط برا نیا

 و فقط خودش! فقط

 حق نداشت جانِ آکو باشد. یکس

 آکو فقط او بود! جانِ

 شیبرا ؛یگرید زِیهر چ ایبود  تیاحساس مالک اصالً

 او بود... یمهم بود که آکو برا نینداشت. فقط ا تیاهم

 مرد فشرد و نهیس انیجمع شده اش را در م دستان

 که مرد دستانش را شل کرد، دخترک سر باال یکم
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 یجعفر

 صورتش، به چشمان یو با همان اخم کم رنگِ رو برد

 نگاه کرد: مرد

 که من یاون دختر شه؛ینم شیزینگران نباش، چ -

 حرفاست... نیاز ا هتریبا روح دمید

 که از ییآکو را کش داد و گو یلبها با،یز یلبخند

 کندیصحبت م اشیموجود زندگ نیتریداشتن دوست

 :گفت

 فهیدختر، بال. به قولِ خانم معلمش ح نیبالست ا -

 یکه چارها زهیریتو خونه بمونه. انقدر زبون م که

 .یکه دوسش داشته باش نیجز ا یندار

 کردیم یکه سع یباال رفت و با حالت هیسا یابرو یِتا

 مشخص نباشد، به گردن مرد نگاه کرد ادیز حسادتش

 لبخند زد: و
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 یجعفر

 !؟یانقدر دوسش دار یعنی -

 شده رشیدستگ یزیچ ییآکو باال رفت و گو یِابرو

 کش آمد: یطانیش یبه لبخند شیلبها باشد،

 عاشقشم، چطور؟ -

 !هیدختر بامزها ،ینجوریهم یچیه -

 و حسودم هست. یدوست داشتن ه،یدختر بامزها آره

 به سرعت باال رفت و نگاهِ خاصِ مرد را هیسا چشمان

 سرخ شد و با شیاه هگون د،یخودش د یرو که

 که آکو نگهش د،یکمرنگ، خود را عقب کش یخندها

 .داشت

 .دیکشیبود حسادت کرده و او خجالت م دهیفهم مرد

 .دیکشیبه شبنم حسادت کرده بود، خجالت م نکهیا از

 یو مرد دستش را رو دیهم کش یرا رو شیلبها
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 یجعفر

 نرم او گذاشت: یگونه

 که دوسش دارن، یهمه مردا، حسادتِ اون یبرا -

 .وونهکنندستید

 ؟یکن یدوست دارن... بهشون... حسود یعنی... یعنی -

 آره. -

 توام...؟ -

 ازهمه. شتریمن ب -

 از همه؟ شتریچرا ب -

 از همه دوسِت دارم! شتریچون ب-

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

 .میبدان شتریکه قدر روزها را ب ندیآیم شبها

 ...میشمر متیشاد را غن یاه هکه لحظ ندیآیم غمها

 درکنار هم اه،یو س دیسف ،یو غن ریفق با،یو ز زشت
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 یجعفر

 در خردانه،یو ما چه ب کنندیم دایکه معنا پ هستند

 را آکنده از یسراسر زندگ ،یشاد یلحظه کی انتظارِ

 ...میکنیم غم

 و غافل از میمنتظر لحظات خوش نانه،یکوتهب چه

 بلکه خلق ند،یآینم چگاهیلحظات خوش، ه نکه،یا

 ...شوندیم

 بود. فشیمرد به حر نگاه

 یرد شد و با ادا نگیطناب ر رِ یکه از ز یفیحر

 خواند. یسرد، کُر یقلنج گردن و پوزخند شکستن

 یرا مقابل صورتش باال آورد و صدا شیدستها آکو

 .کردیاطرافش، تمرکزش را کمتر م یِادهایو فر داد

 داخل باشگاه عادت داشت، یِسروصداها نیبه ا گرچه

 و... کردیرا تجربه م یمبارزها نیبود که چن یبارِاول اما
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 یجعفر

 یو خشم و حرصِ خفته ف،یبه چشمان حر نگاهش

 بود. صورتش

 هم تازهکار بود و آکو که مردِ ترس نبود! او

 دم قطع کی اش،یمرب یجا زدن نبود و صدا مردِ

 .شدینم

 .و، برو جلو بزنماشااهلل مرد، برو جل -

 فیحر نیاطراف بلندتر شد و ا یادهایداد و فر یصدا

 یحمله کرد و آکو فورا جاخال ع،یسر یکه با حرکت بود

 .داد

 ،یمرب یباالتر رفت و صدا تیگفتن جمع "هو" یصدا

 هم گوشش را پُر کرد: باز

 ماغش، ماشااهلل آکو، برو پسر.بزن، بزن تو د -

 د،یایهجوم برد و تا او به خود ب ف،یبه سمت حر مرد



 

  1515                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیرا محکم درصورتش کوب مشتش

 ت،یجمع جانیچندقدم تلو تلو عقب رفت و ه فیحر

 رفت. باالتر

 یبا همه د،یشنینم گریو فحشها را د ادهایفر یصدا

 اوج گرفت. شانیریحملهور شد و درگ جانش

 داور از ر،یرواگیزد و مشت خورد و در آن هاگ مشت

 کرد. شانیجدا هم

 دورِتندافتاد. یبعد، رو یاه هصحن

 آن د،یرا نشن تیجمع یاهویه گریتند که د آنقدر

 مسابقات نیا یبرگذار یپولدار، که باعث و بان چندمرد

 آنجا آمده بودند را یشرطبند یو هرکدام برا بودند

 .دیند

 رواج تیجمع انیکه م یکوچک یِهایشرطبند یحت
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 یجعفر

 را... داشت

 شد که تا مغز و دهیدهانش کوب یرو یمحکم مشت

 درد گرفت. استخوانش

 که به یعقب عقب رفت و با تمام حرص چندقدم

 و تا دیباال پر نگیر یافتاده بود، از گوشه جانش

 او را ،یپرش یبه خود بجنبد، با حرکتِ زانو فشیحر

 اووت کرد. ناک

 تیجمع یغلغله یافتاد و صدا نیزم یکه رو فیحر

 قت بود که چشمانش را باال آورد وبه هوا رفت، آنو که

 نگاهش ت،یاز جمع یمین ادِیو فر یشاد انیم از

 برقنورد رفت. ارِیو به سمت مه دیچرخ

 داخل آن، نشسته بود. یسمتِ آن نگاهِ سرد، که برق به

 را برده بود و حق داشت که خوشحال یشرطبند



 

  1517                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .باشد

 به آکو نگاه کرد، که زیآم قیتشو یپوزخند و حالت با

 یرا درآورد به کناره شیاز دستکشها یکی آکو،

 پرت کرد. نگیر

 پشت دستش، خون کنارِ لبش را گرفت و نگاه با

 برداشت. اریمه یرا از رو نشیسنگ

 او شده بود، از یِمهشببازیعروسکِ خ نکهیا از

 .آمدیبدش م خودش،

 اما، تکرارکرد: رلبیز

 "فقط بخاطر شبنم"

 هنوز هم، وسط فشیداور، برنده اعالم شد و حر توسط

 شده بود. هوشیب ییافتاده و گو نگیر

 رونیب ن،ینبود جزچند کار روت یزیبعد، چ یِاه هصحن
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 یجعفر

 هواداران و سرانجام پس از به قیو تشو نگیاز ر آمدن

 مراحل، رفتن به سمتِ رختکن. یهمه دنِیرس اتمام

 یور یمتوجه کبود د،یپوشیرا که م شیلباسها

 و شکمش شد. اه هدند

 .دیکش نییرا پا شرتشیکرد و ت اخم

 و هنوز هم گرفتیم لیکه برده بود را تحو یپول دیبا

 تمام نشده بود. کار

 یامروز، آماتور بوده و جنبه یمسابقه دانستیم

 داشته. یدستگرم

 برد هم، نیو ا شدیبعد، مسابقات سختتر م یروزها

 آسان نبود. چندان

 یگرفت، رو لیرا از مسئول مربوطه که تحو پولش

 سرش یکالهِ کَپش را رو نکهیرا امضا زد و هم اه هبرگ
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 یجعفر

 آمدن از آن سوله بزرگ را کرد، رونیو قصدِ ب گذاشت

 زد: شیصدا اریمه

 قهرمان؟ -

 .آمدیمرد خوشش نم نیاز ا چیرا برگرداند و ه سرش

 .بیهم عج شیاه همرموز بود و نگا یادیز

 که چهرهاش را یبرگشت و با همان اخم بهسمتش

 بود، نگاهش کرد. پوشانده

 یفرو برد و با لبخند بشیدستانش را در ج اریمه

 به چشمانش نگاه کرد: ز،یآم تمسخر

 کارت خوب بود. -

 سرش را تکان داد و منتظر ماند تا حرف تنها

 را بزند: اشیاصل

 ا برسوننت.ه هبگم بچ یاگه ندار ؟یدار نیماش-
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 یجعفر

 موتور دارم.-

 نیبا ا ییدرست! فقط گفتم تنها ،یکه موتور دار -

 رفتن، خطرناکه. رونیب پولها

 باچشمش،به ساک داخل دست مرد اشاره کرد. و

 یدرست حساب اعقلیمرد،  نیا ییپوزخند زد و گو آکو

 قصد مسخرهکردنش را داشت. ای نداشت،

 نترس، من خودِ خطرم. -

 لبش کِش آمد. یگوشهباال رفت و  اریمه یابرو یتا

 را به عالمت مثبت تکان داد و زمزمه کرد: سرش

 ه،ک ییهم جا نجایو ا ،یدرسته، تو خود خطر -

 .دنیرو پرورش م خطرناکا

 مرد نیبا ا ادیسکوت کرد و دوست نداشت ز آکو

 شود. همکالم
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 یجعفر

 بار، قبل از مسابقه که تلفنش را چک کرده نیآخر

 شده بود و اما آن لحظه، هیسا یمتوجه تماسها بود،

 که صحبت کردن با او، باعث شود در خواستینم

 ینازدار و لعنت یآن صدا یِنبرد، حواسش پ دانیم

 چندوقتش، را خراب کند. یِتالشها یو به همه برود

 به آن چشمانِ مرموز انداخت و با گرید ینگاه

 راهش را گرفت تا از سوله خارج ،یرلبیز یخداحافظ

 زد: شیبازهم صدا اریکه مه شود

 آکو؟ -

 و تا یجد یبا حالت اریکالفه نگاهش کرد و مه نباریا

 ناخوانا، لب زد: یحدود

 مهمترِ یِزایمواظب چ ست،ین یزیاون پول که چ -

 خطرناکه! یزیهمهچ نجایباش! ا تیزندگ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 پرسوال، جا یدرهم و ذهن یو آکو را با اخمان رفت

 .گذاشت

 او، چه بودند؟! یمهمتر از پول در زندگ یزهایچ

 خانواده؟

 و شبنم؟ هیسا

 مهمتر از پول! یمهم بودند و حت نهایبودند، ا مهم

 یبرداشت تا از آن برقنورد لعنت یگام تند

 یرا بپرسد، که همانلحظه، از در اصل منظورِحرفش

 شد و درها، کامال بسته شدند. وارد

 هم فشرد و فکرش مشغول شده یرا رو شیدندانها

 .بود

 آم حرف را زد؟ چرا

 به آکو خواستینداشت و م یهم منظور دیشا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرده و... دایپ یبُردش، دشمنان نیبا ا بفهماند

 داد و همزمان که دسته ساک را در رونیرا ب نفسش

 زد. رونیاز سوله ب فشرد،یم دستش

 جا نجایرا هم شیهایفکرها م دلمشغول یهمه دیبا

 .گذاشتیم

 که از یدلبرکش منتظرش بود و آکو با لب رون،یب آن

 به او، کِش آمده بود، بهسمت خانهاش راند. فکرکردن

 را در خود داشت هیکه امشب، عطر حضور سا یخانها

 دلگرمکنندهتر از آن؟! یزیچه چ و

 ،یخنکِ تابستان بایبه خانه برسد، باد شبهنگامِ تقر تا

 حالش را بهتر کرد. یرا نوازش داد و تا حدود صورتش

 یهله هوله گرفت و امشب شب دراز یکم سرراه

 .داشتند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یند،گاهیبب لمیو با دخترک ف ندیداشت بنش دوست

 و خوردیهم در سرش وول م زیر یطنتیفکرِ ش یحت

 .دادیرا کِش م شیلبها

 پارک کرد، تلفنش نگیرا که داخل پارک موتورش

 اسم دنِیزنگ خورد و او با نگاه به صفحه و د بازهم

 گذاشت. بشیبا لبخند آن را داخل ج ه،یسا

 داخل قفل دیباال رفت و تا کل یکیرا دوتا اه هپل

 کوچک که به سمت در ییپاها یصدا انداخت،

 و لبخند به لبش آورد. دیچیگوشش پ دند،داخلیدو

 لذت نهمهیکه منتظر آمدنت باشد، ا یبودنِ کس یعنی

 !داشت؟

 یدخترک، تا یشاک یچهره دنِیدر را باز کرد، با د تا

 سرش را تکان داد: طنتیرا باال داد و باش شیابرو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ه؟یاخما چ نیل؟ اسالم خانوم،چه حال چه احوا -

 تنگ، به ییخشک شده و نفسها یاما، با چشمان هیسا

 .کردیدرب و داغان مرد نگاه م صورتِ

 بر سرش آمده بود؟ ییبال نیدر آن مسابقه، چن یعنی

 جلوتر رفت. یداد و کم دهانش را قورت آب

 کنار در، به صورت خود نگاه کرد و نهیاز آ آکو

 را داشت. انتظارش

 که نرفته بود. یخالهباز یبرا

 فشیخود و حر نکهیبود و هم یمرگ و زندگ مسابقه

 بود. یشکرش باق یمانده بودند، جا زنده

 یکه سع یو با لبخند دیکش شیداخل موها یدست

 را به سمت کهایآرامشبخش باشد، پالست کردیم

 گرفت: دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .امیو ب رمیدوش بگ هیخانوم، من  ریبگ نارویا ایب -

 را از کیآنکه پالست یجلو رفت و اما بهجا هیسا

 صورت یهایدرهم، به کبود یباصورت رد،یبگ دستش

 نگاه کرد: او،

 ؟یشد ینطوریچرا ا -

 وازشمنرفتم که ناز و ن زم،یعز گهیمسابقه بودم د -

 .کنن

 سرت آورده؟ کل ییبال نیکه همچ هیچه مسابقها -

 داغون شده. صورتت

 گهیداغون شدم و د یبگ یخوایم یعنی طون،یش یا -

 ستم؟یجذاب ن برات

 مرد هم نباریهم فشار داد و ا یرا رو شیلبها هیسا

 داد: رونیرا خورد و نفسش را ب لبخندش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مسابقه میرفت ه،یعاد زاینچیا ه،یسا ستین یزیچ -

 دوتا یعنی. مسابقه هم ستیکه ن ی. خاله بازدختر

 ولش کن، خبر نوی.... حاال ایخوریچهارتا م ،یزنیم

 یی! دوست پسرت بُرد. خدایاونم چه خبر دارم،

 پاک و ؟یکن دایپ یخوایمثل منو کجا م یپسر

 که ستمین یکه هستم، جذاب و لعنت ستمین معصوم

 که هستم. تازه همه ستمیو آقا ن . خوش اخالقهستم

 .برمیم اممه همسابق

 مرد هم کِش آمد. یو لبها دیخند هیسا باالخره

 .خواستیرا م نیهم

 شد،یرا و اگر هم آغوشش اضافه م بایلبخند ز نیهم

 کم نداشت. یزیچ گرید

 بغلم کن، کمی ایب دنیبهجا خند رهسر،یدختره خ -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بده، بوسم کن. یانرژ بهم

 را کیخندهاش گرفت و همزمان که پالست شتریب هیسا

 لب زمزمه کرد: ریز د،یکشیم رونیدستانش ب انیم از

 داره. ییعجب رو -

 ستادیا زشدهیسمت آشپزخانه رفت و مقابل گازِ تم به

 یرا روشن کرد، که همان لحظه، دستان یکتر ریز و

 "عیه" یو تا صدا دندیچیمحکم دور کمرش پ بزرگ،

 .دیکو به تنش چسببلند شد، تن آ گفتنش

 سرش را کج کرد، که سر مرد، به یو کم دیگز لب

 گردنش فرو رفت و رخوت ناله کرد: انیم

 حموم... آخ آخ رمیبعدش م ،یتو بغلم باش کمیبذار  -

 .یمونیم نیمورف مثل

 .ختیدخترک خشک شده و دلش ر سق
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تند شده بود و همانطور که دستانش را شینفسها

 داده بود، چشمانش را بست. هیگاز تک یلبه یرو

 نیبود که چن یچه نوع آغوش گرید نیا یلعنت

 !د؟یچسبیم

 که آکو محکمتر خود را به او دیکش یقیعم نفس

 گرفت. یقیدم عم ش،یو از حجم موها چسباند

 بو به جانش نیا بیوعج دادیبهشت رام یبو

 .دیچسبیم

 و دنیجز بوئ زیچچیو ه دیگردن داغش را بوس یرو

 به ،یدختر، پس از آن مسابقه لعنت نیا دنِیبوس

 .دیچسبینم جانش

 داغ مرد، به تنش ینهیو س دیرا گز شیلبها هیسا

 بود. دهیچسب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یقلب او را، رو عیسر یتند و آن تپشها ینفسها آن

 بود. یبیعج یو تجربه کردیاحساس م تنش

 منکرِ توانستیآنکه تنش منقبض شده بود، اما نم با

 را به تکاپو شیکه تک تک سلولها یجانیو ه لذت

 بشود. انداخته،

 کرد یشرویسرش را باالتر گرفت، که سر مرد پ یکم

 .دیگردنش را بوس یگود نبار،یا و

 و آکو، محکمتر او را به خود فشرد. دیلرز دخترک

 بماند. نجایداشت تاابد هم دوست

 گردن نگه دارد و نیهم یداشت دهانش را رو دوست

 تن نرم و... نیا دادیم ییبو عجب

 ده،یلبگز هیکه سا دیگردنش را بوس یگود گرید بار

 زمزمه رلبیفشرد و ز نتیلبه کاب یرا رو دستانش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :کرد

 آکو لطفا... -

 پچ کرد: پچ

 ؟یلطفا چ -

 ...میبسه... ما... ما تنهائ -

 از گردنش گرفت و دستانش را یگرید قیدم عم مرد؛

 فشرد: شتریشکم دخترک ب یرو

 زنبور عسل من. ،ینیریخودته، مثل عسل ش ریتقص -

 ده،یسربهفلک کش یآن احساسها انیدر م هیسا

 دیخود را کنار کش یکم ده،یگرفت و لب گز خندهاش

 به یمحکم یکرده، بوسه انیطغ یآکو با احساس که

 کرد. شیزد و ناگهان، رها لپش

 به هیهم فشرد و قبل از آنکه سا یرا رو چشمانش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مت حمام رفت و تنِ خسته وبرگردد، به س سمتش

 را، به دست آب سپرد. کوفتهاش

 خواستینم چیدر برابر او سخت بود و آکو ه مقاومت

 یایاو را، به دن یبه چشم و گوشبستها یدختر

 !گر،بکشاندید

 زنگ خانه بلند یصدا شد،یکه از حمام خارج م یوقت

 چه دانستیو مرد بدون آنکه در را باز کند، م شد

 پشت در است. یکس

 را شیتنپوش و همانطور که موها یحوله باهمان

 چشم، یبه سمت در رفت و از گوشه کرد،یم خشک

 .دیرا د هیشدنِ سا هول

 از آنکه در را باز کند به سمتش برگشت و گفت: قبل

 .هینگران نباش، اِب -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یآب دهانش را قورت داد و فورا شالش را رو دخترک

 انداخت و مرتبش کرد. شیموها

 خود را بپوشاند و یمنتظر ماند تا دخترک حساب آکو

 نگاه کند، در را باز کرد. یبدون آنکه از چشم سپس

 خجالت زده از سرو وضع آکو، دستانش را درهم هیسا

 با خود یچه فکر یکه اِب دانستیو خدا م چاندیپ

 .کندیم

 د،اوریبدون آنکه سرش را باال ب یباز شد و اِب در

 غر زد: رلبیرا کَند و همزمان ز شیکفشها

 جر نویمن دهن ا ناموسه،یب یلیدختره خ نیا -

 گـ*وز نیخانوم فکر کرده با ا طهیآخرش، سل دمیم

 بز.... ایب گمیم شمی*وز کردناش، خم مگـ

 آکو، حرف در دهانش یصورت زخم دنِیناگهان با د و
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و با چشم گرد شده، نگاهش کرد. ماند

 چشمانش را در حدقه گرداند و در را بازتر کرد تا آکو

 .دیایداخل ب قشیرف

 بلند شد و شیاز جا دهیبا دستان در هم تن هیسا

 یحیجا چه توض نیحضورش در ا یبرا دانستینم

 !بدهد

 بود که از آمدنِ یهم نداشت، اصال خود اب یحیتوض

 از یتا حدود نیخبر داده بود. بنابرا الن،یبه گ آکو

 خبر داشت! زیچ همه

 با همان چشمان گرد شده، تند در را پشت سرش یاِب

 باال رفته و اشاره به صورت آکو ییو با ابرو بست

 :دیپرس

 زده؟ یصورت چه شده؟ ک ه؟یچ نیا -



 

  1535                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و دستان گره کردهاش، نشان از یعصبان چشمان

 .دادیم دشیشد تیعصبان

 را یزیچ نیچن ایو  یابانیخ یریفکرِ درگ دیشا

 .کردیم

 سرش برداشت و همانطور یکاله حولهاش را از رو آکو

 را یجواب اب انداختیم هیبه سمت سا ینگاه مین که

 :داد

 حاال برات. گمیتو، م ایب -

 د،یکه رس هیرده نگاه مرد را دنبال کرد و به سا یاِب

 کج شد. شیباال رفت و گوشه لبها شیابرو یتا

 ندرا فراموش کرد که با همان لبخ زیهمه چ ییگو

 یو آکو هیسا نییچندبار نگاهش را ب دارش،یمعن

 گرداند. حولهپوش،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هیباز شده، جلوتر رفت و رو به سا شیبا ن سپس

 :گفت

 التونکجا؟ ح نجایا به به سرکار خانم، شما کجا، -

 !دیافتخار داد چطوره؟

 زد و فورا جواب داد: یلبخند هول هیسا

 برگشت.بودم، آکو االن  سالم، من... من تنها -

 جواب دخترک خندهشان گرفت، اما نیدو مرد از ا هر

 :دیخند یو اِب دیکش شیلبها یدستش را رو آکو

 یکار دارم که آکو کِ یچ دم،یبابا، من حالتو پرس یا-

 !؟یشیچرا هول م برگشته،

 زد و همانطور یخجالت زده، لبخند کمرنگ دخترک

 گفت: رفتیبه سمت آشپزخانه م که

 .امیبذارم، االن م ییچا هیجوش اومد، من  یکتر -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که تند به سمت یآکو، با لبخند به دخترک نگاه

 رفت، دوخته شد. آشپزخانه

 کاناپه نشست. یبا همان لبخند کج، رو یاِب

 نگاهش را از درگاه آشپزخانه گرفت و به مرد زین او

 .داد

 یشده بود و تنها با نگاه شیپ یآرامتر از لحظات نباریا

 :دیپرس شدیم یاشت کم کم جدد که

 شده؟! یصورتت چ ؟یخوب، نگفت -

 یو با نگاه ستادیا قشیرف یدست بهکمر روبهرو مرد

 گفت: هیاندر سف عاقل

 امشب مسابقه داشتم؟ یدونیمگه نم -

 مبل بلند یو با هول از رو دیپر یاز رخسار اِب رنگ

 .شد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ادیبه  چیکه ه دادیشوکه شدهاش، نشان م چهره

 مسابقه داشته و جا خورده به قشیامشب رف نداشته

 آکو نگاه کرد: یقهوها چشمان

 ییاگه بال ؟یدادیخبر م دینبا ؟یبه من بگ دیاالن با -

 ناموسِیب ام؟یباهات ب یچرا نگفت ؟یچ ومدیم سرت

 ام؟یباهات ب یچرا نگفت خر

 چشمانش را به نشانه هشدار قشیرف یاز بددهن مرد

 نیچن ه،یکرد و دوست نداشت درحضور سا گرد

 استفاده شود. یکلمات

 خندهاش گرفته بود و قش،یرف یاز نگران ،یطرف از

 گفت: رفتیکه به سمت اتاق م همانطور

 ..امیتحمل کن! لباسمو بپوشم م قهیدو دق -

 برداشت و یو گرمکن شرتیداخل کمدش، ت از
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیپوش

 را دست به کمر رو به یشد، اِب ییرایکه وارد پذ یوقت

 .دیپنجره د یرو

 چقدر ناراحت شده و حق هم قشیرف دانستیم

 حرفها نیاما دوست نداشت شبشان با ا داشت،

 شود. خراب

 سمتش رفت و همانطور که کنارش رو به پنجره به

 لب گفت: ریز ستادیایم

 بُردم! ؟یبگ کیتبر یخواینم -

 کرد،یکه کوچه را رصد م رهیبا همان نگاه خ یاِب

 را به عالمت مثبت تکان داد: سرش

 نیآش و الشتر از ا ،یاگه برنده نشده بود دونم،یم -

 .یبود حرفا
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 یجعفر

 کرد و از گوشه چشم، به درگاه یتک خندها آکو

 چشم دوخت. آشپزخانه

 خود را با یآنکه مزاحمشان نشود، الک یبرا دخترک

 مشغول کرده بود. لیوسا دنیچ

 زد، بهحضورِ آن فنچ کوچولو که یدر دل لبخند مرد

 و رو ریرا ز زیو همه چ دیچرخیآشپزخانه م در

 .کردیم

 دانستیدوانده بود و م شهیدر دلش ر یقیعم یخوش

 است. یموجوده دوست داشتن نیاز حضور ا نها،یا همه

 کنار زد و دوباره اشیشانیپ یرا از رو سشیخ یموها

 نگاه کرد.. یاِب به

 بحث را عوض کند. خواستیم

 کار را هم کرد: نیهم
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 یجعفر

 حرف یداخل، درمورد ک یاومدیم یداشت یوقت -

 ؟یزدیم

 به چهره قیعم یسرش را برگرداند و با نگاه یاِب

 چشم دوخت. قشیرف

 نه، اما ای شنودیرا م شانیصدا هیسا دانستینم

 بو ببرد! یزیاو از چ خواستینم

 اشیاز حضور سمانه در زندگ ه،یسا خواستینم

 قطع د،یفهمی... اگر مدیفهمیبداند و اگر او م یزیچ

 و ترس شدیباخبر م زیسارا هم از همه چ ن،یقی به

 بود. نیهم از هم یاِب

 نیسارا را از دست بدهد و ا خواستیچرا، نم دروغ

 را به هم شیداشت کل زندگ ،یو گمراه یدوراه

 .ختیریم
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 یجعفر

 نابود یبه خاطر آن شبِ لعنت زیهمه چ خواستینم

 .آمدیهم از دستش برنم یو کار شود

 گاه آن کار چیه گشت،یاگر به عقب باز م دیشا

 دهد؛ رییرا تغ یزیچ توانستیاما اکنون نم کرد؛ینم

 سمانه را یرکیرزیز یهایمزاحمت و موشدوان نیا نه

 سارا را... یو عقب رفتن ها یدور نینه ا و

 که مدتها ستین یسارا دختر آرام دانستیم

 صحبت گریکدیاوقات با  شتریبماند. گرچه ب منتظرش

 اما رابطهشان آن عمق سابق را نداشت! کردند،یم

 را به نیسردتر شده بود و هر دو طرف ا زیچ همه

 !کردندیاحساس م یخوب

 داد و رو به چشمان برقدارِ  رونیرا محکم ب نفسش

 داشتند، لب یروزها حال بهتر نیا ییکه گو قشیرف
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 یجعفر

 :زد

 برات. گمیبعدا م شهیاالن نم ال،یخیب -

 که خواستیحالش را درک کرد و خودهم نم آکو

 ماجراها ببرد. نیاز ا ییبو هیسا

 لب گفت: ریرا به عالمت مثبت تکان داد و ز سرش

 .میزن یبعداً درباره ش حرف م -

 نداشته باشند، هر دو به سمت یحرف گریکه د ییگو

 د،ید یکه اوضاع را عاد هیرفتند و سا کاناپه

 پُر کرد و همراه یدستش را از چا یجلو یاستکانها

 به سمت دو مرد رفت. ت،یسکویقندان و چند ب با

 نیدست زده و ا نتهایبه کاب اجازهیب نکهیا از

 . امادیکشیکرده بود، خجالت م دایرا پ تهاییسکویب

 ندارد. تیآکو اهم یبرا چیمسئله ه نیدانست ا یم
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 یجعفر

 چیزده بود و ه دیرا هم د خچالیداخل  یدزدک گرچه

 نکرده بود؛ دایرا پ یمیبدون رژ یخوراک ای ینیریش

 ورزشکار کیدر خانه  ینیریکردن ش دایپ البته

 از زیو آکو ن دیرسیخندهدار به نظر م یکم ،یحرفها

 قاعده مستثنا نبود! نیا

 که یدستشان گذاشت و با نگاه یرا جلو هاییچا

 مبلِ دورتر نشست. یشده بود، رو موذب

 نداشت، یاما، باآنکه حال و روز چندان خوب یاِب

 دست بردارد. شیطنتهایاز ش توانستینم

 یافتاده بود و او هم حساب رشیگ ،یخجالت یدخترک

 .کردیفرصت استفاده م نیا از

 گرفت و همانطور که هیمنظور دارش را از سا منگاهین

 با خنده گفت: دیکوبیشانه آکو م یرا رو دستش
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 یجعفر

 ؟یحاج میریبگ یکِ ویحاال عروس -

 کرد و با نگاه به صورت قرمز شده ینوچ کالفها آکو

 گفت: یبا اخم روبه اب دخترک،

 .ادیبخور خوابم م تویینکن، چا تشیاذ نقدریا -

 را برداشت: شیو چا دیخند یبلند یبا صدا یاِب

 رو بخورم و گورمو گم مییچا یگیم یدار یحاج -

 صاف تو چشام نگاه ه؟یمردونگ نیشرافته؟ ا نیا کنم؟

 نجا؟یا یبکن یکه چه غلط یندازیم رونیو ب یکنیم

 سرش ده،یگز یگوش تا گوش سرخ شد و با لب هیسا

 انداخت. نییپا را

 کرد؟یبودنش را درک نم یمرد،خجالت نیا چرا

 دخترک از خجالت آب شده؟! کردیدرک نم چرا

 کرد! یدرک م یکم کاش
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 یجعفر

 ،ییبرداشت و همراه با اشاره به چا هیا از سانگاه ر آکو

 گفت: قشیبه رف رو

 گه،یبخور که تا دو سال د توییتو چا ،یاِب گهیبسه د -

 با ییهمون چا یمجبور اد،ینم رتیگ یزیچ نیهمچ

 . پسیرو بخور دمیکه من به خوردت م یسرد آب

 فرصت استفاده کن. نیکردن، از ا یوراج بجا

 زد و با شعف گفت: یبشکن یاِب

 . پس انقدر با چشم ویحرف درست زد هی کال،یآ بار -

 موییمن خط و نشون نکش که بتونم چا یبرا ابرو

 به یکنم و گورمو گم کنم تا تو هم بتون کوفت

 .یبرس اته هبرنام

 ز،یم ریرا پر منظور گفت و آکو از ز "برنامه هات"

 .دیاو کوب یرا محکم به پا شیپا
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 یجعفر

 را در شیگفت و محکم پا یباخنده آخ کشدار یاِب

 گرفت. دست

 چه کند دانستیکه از خنده و خجالت نم هیسا

 اشیشانیگرفت و دستش را به پ نییرا پا سرش

 .دیکش

 بودن، در یهمه خجالت نیعرق شده بود و ا سیخ

 اصال خوب نبود. ا،یحیب یِپررو نیا مقابله

 با هزاران یرا خوردند، سرانجام اب شانیکه چا یوقت

 خانه یکرد و راه یخداحافظ ،یو شوخ هیو کنا کهیت

 شد. خودش

 بار به آکو گفت که او را به نیچند هیسا ن،یب نیا در

 یبه اِب خواستیم قیطر نیبرساند و از ا خانهشان

 را ندارد. نجایکه قصد ماندن در ا بفهماند
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 یجعفر

 شیاز خانه خارج شد و آکو در را به رو یکه اِب یوقت

 همه نیاز ا یداد و گاه رونینفسش را ب بست،

 .شدیپسر، کالفه م نیا طنتِیش

 نگاه کرد: هیآرام به سا یلبخند با

 بدتر ،یکشیمه خجالت مبه حرفاش توجه نکن، بفه -

 .کنهیم تیاذ

 لبخند زدو گفت: زین هیسا

 حرفاشو به تو شتریب زنه،یکه به من نم ینه، حرف -

 خجالت بکشم. شتریکه من ب گهیم یجوریاما  گه،یم

 نشست: هیسا یمبل روبهرو یو دوباره رو دیخند آکو

 بهت می. مستقکنهیرو م نکاریعمدا ا گه،یآره د -

 نداشته باشم. شیکه من کار گهینم یزیچ

 یحد برا نیتا ا نکهیاز ا ییبرق زد و گو هیسا چشمان
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 یجعفر

 .آمدیمرد مهم شده بود، خوشش م نیا

 د چشم از مردرا درهم گره زد و با لبخن دستانش

 .گرفت

 خجالتش یادیز یلیاول، تاحد خ یبه روزها نسبت

 هم بود. یعیآکو، طب طنتیبود و با آنهمه ش ختهیر

 و آن بوسه و بغلها، کردیآکو، راحتتر برخورد م با

 نه؟ ای آمدندیبهکار م ییکجای دیبا

 سرش را بلند ف،یکه گذشت، دخترک بالتکل یکم

 بدجور در فکر فرو رفته ییکه گو ییو رو به آکو کرد

 گفت: بود

 استراحت دیبا . توامروقتهیآم... بهتره من برم. د -

 !یکن

 :دیپرس یباحالت متعجب آکو
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 یجعفر

 ؟یبر -

 برم، زشته جلو نیاز ا رترید روقته،ید گه،یآره د -

 .اه هیهمسا

 ییکه گو ینگاهش کرد و با حالت هیعاقل اندر سف آکو

 زده گفت: یاساس یحرفِ ب دخترک

 من به م،ینیبب لمیباهم ف میخوایتازه م ه،یرفتن چ -

 اون شرخر رو از سرم وا کردم که راحت یسخت

 .میرو ببن لممونیف مینیبش

 آخه.... -

 ...ارمیهله هوله ب کمیتا من  نیآخه نداره، توبش -

 قهیکه باسل لمیا را آورد و فه هکه هله هول آکو

 کاناپه نشست و یانتخاب شد، دخترک رو مشترکشان

 المپها را خاموش کرد. مرد
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 یجعفر

 زیکرد و مرد ن باتریرا ز لمیف تراژیت ک،یتار یفضا

 کاناپه کنار دخترک انداخت. یرا رو خود

 نیاما، خوب به ا هیمحو صفحه شده بودند و سا هردو

 نیا یتمام خواستیکه م یی. گوکردیدقت م لحظات

 از مغزش ثبت کند. ییرا در جا اه هصحن

 برداشت و همزمان که زیم یرا از رو پسیظرف چ آکو

 نیظرف را ماب کرد،یدراز م زیم یرا رو شیپا

 گذاشت. شانیهردو

 مرد پسیبا لبخند به قرچ قرچ خوردنِ چ دخترک

 لحظه، خدا را شکر نیو در دل به خاطر ا دادیم گوش

 .کرد

 را به اشیینایکه پس از سالها ب یینایناب همچون

 آورده باشد با دقت، لحظه به لحظه رابطه دست
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 یجعفر

 .کردیرا ضبط م عاشقانهشان

 یپسیهمانطور که نگاهش به صفحه بود، چ آکو

 با هیدهان دخترک گرفت، که سا یو جلو برداشت

 بکشد، یخجالت ،یکیو بدون آنکه در آن تار لبخند

 .دیرا بلع پسیباز کرد و چ دهان

 که نه طعم ،ینیزم بیآن تکه س داد،یمزه م بیعج و

 .دادیبلکه طعم عشق م کچاپ،

 خانه خنک و مطبوع بود، اما مرد، درجه یآنکه هوا با

 کنار یمسافرت یکرد و پتو شتریرا ب لتیاسپ یسرما

 را برداشت. کاناپه

 را نشانیبا تعجب نگاهش کرد و مرد کاسه ب هیسا

 گذاشت. زیم یرو دوباره

 ونیزیکه تنها با نور کم رنگ تلو یکیآن تار در
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 یجعفر

 به دخترک اشاره نند،یرا بب گریکدیچهره  توانستندیم

 و گفت: کرد

 .کترینزد ایب -

 تعلل کرد و آکو دوباره با چشم و ابرو اشاره دخترک

 :کرد

 پتو بندازم روت. خوامیم کتر،ینزد ایب -

 و پتو؟ یتابستان یهوا نیا در

 شده بود؟ وانهید

 که دیخودش را به طرف او کش یکم ،یاخم و گنگ با

 یهردو یپاها ینازک را پهن کرده و رو یپتو مرد،

 انداخت. شان

 رخ مرد زل زد و میبه ن ب،یبا همان نگاه عج دخترک

 بود. ندیخوشا شیحرکات، برا نیا چقدر
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 یجعفر

 مشترک جذاب بود و تازه پس از یپتو نیا چقدر

 حس خوِب کارِ شان،یپاها ینرم بر رو یپتو قرارگرفتن

 را درک کرد. مرد

 شکل شیلبها یکه رو یبا همان لبخند کج آکو

 را به یگرید پسیبود، به صفحه نگاه کرد و چ گرفته

 دهان دخترک گرفت. سمت

 دستان او انیرا از م پسیبار با دستش چ نیا هیسا

 و به سمت دهانش برد. دیکش رونیب

 رخ مرد میبه ن ره،یبود که با همان نگاه خ ناخودآگاه

 :دیپرس

 ؟یکنیرو م نکارایچرا ا -

 بار آکو هم نگاهش کرد: نیا

 کدوم کارا؟ -
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 یجعفر

 برات داره؟ یعاشق کردنِ من، چه سود -

 یو حالت بیعج ینگاهش کرد. با حس میمستق مرد

 تر: بیعج

 که عاشقته، خودِ خودِ  یباش یعاشق کس نکهیا -

 !بهشته

 نیبه ا چگاهیه ییو گو ختیدخترک باز هم ر دل

 .کردیعادت نم زیمحبتآم کلمات

 نشستند که بند دلش یکه چنان بر دلش م یکلمات

 .کردندیپاره م را

 و نگاه مرد از چشمانش به دیدندان کش ریرا ز لبش

 سرخ رفت. یاه هآن غنچ سمت

 زن یسیانگل یصحبتها یسکوت شد و صدا یلحظها

 شان بود. نیب کیتنها موز لم،یمردِ ف و
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 یجعفر

 دخترک بود که نگاه گرفت و همانطور که نباریا

 لب زد: کردینگاه م ونیزیبه صفحه تلو حواسیب

 فرار گهیمرد د هیکه مادرم با  ستیبرات مهم ن -

 کرده؟

 مادرش بود. یبه کار ها ه،یاشاره سا نیاول نیا دیشا

 باعث شده بود شجاعتر باشد و ،یکیتار نیا گرچه

 حرفش را بزند. راحتتر

 بود که گفت: آکو

 من یبرا نیخورده نداره، هم شهیجنس تو نابه، ش -

 ی! تو توهیمادرت ک ایپدرت  ستیمهم ن گهی! دهیکاف

 که هیشعوریپس آخر ب ،ینداشت یاونا نقش انتخاب

 .سمیتو بنو یگناه اونا رو پا بخوام

 نشست. هیسا یلبها یآرام رو یتبسم
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 یجعفر

 یپولدار، مردها یهمسن و ساالنش، مردها برخالف

 جذاب نبودند... شیبرا نها،یاز ا چکدامیو ه زورگو

 آکو جذاب بود... تنها

 و شعورش... آکو

 و احساس خوبش... آکو

 و آن دو چشم مهربان... آکو

 آکو و آن آغوشِ عضلهاش و امنش... اصال

 هیباشه، من از جنس اونم، ممکنه منم  یهرچ یول -

 ....یروز

 ی"سیه"مرد به سرعت درهم فرو رفت و با  ابروان

 را قطع کرد. هیجمله سا ،یو جد نیخشمگ

 و میهم فشرد و آکو مستق یرا رو شیلبها دخترک،

 نگاهش کرد: یجد
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 یجعفر

 سرنوشت من و تو گه،ید یکیسرنوشته  ستیقرار ن -

 از اون، شتریو ب یهست یباشه. حواست باشه تو ک هم

 هستم! یباشه من ک حواست

 مرد را احساس کرد. از اول هم یخشم صدا دخترک

 اش،یژگیو نیو چقدر ا ستیرتیاو غ دانستیم

 بود. جذاب

 داد و او هم به مرد نگاه رونیرا آرام آرام ب نفسش

 .کرد

 از آن جمله جیشد و آکو، ه گریکدی رهیخ نگاهشان

 اشیبود. نگاه عبوس و شاک امدهیخوشش ن دخترک

 .دادیرا نشان م نیهم زین

 یرو چ هیوقت برنگرده، جواب بق چیاگه مادرم ه -

 بدم؟
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 یجعفر

 .دیرا پرس نیا صالیاست تیبود که با نها هیسا

 که یلمیاز آن ف ریبود غ ییهر دو، به هر جا حواس

 .شدیپخش م داشت

 چند روزِ گذشته، گرچه دختر ظاهراً خود را نیا در

 یاما تمام هوش و حواسش، پ داد،ینشان م مشغول

 بود.. یلعنت یماجرا آن

 و جز اوردینبود مادرش ب یبرا یلیچه دل دانستینم

 نداشت. یراه چارها گرانیبه د قتیحق گفتنِ

 نداشتند، اما اتفاقات، شانیلهایبا فام یرابطها گرچه

 موضوع نیتا ابد ا شدیو نم دیچرخیبه دهان م دهان

 نگه داشت. یمخف را

 یِکارها و گندها لهیآنها، به وس یکه زندگ خصوصا

 بود. لیهمه فام نیذرهب ریز مادرش،
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 یجعفر

 مادر یو گرچه تنها چند بار دیگوشه لبش را گز آکو

 رگ رتش،یبود، اما از زورِ غ دهید کیرا از نزد هیسا

 .زدیباد کرده و سرش نبض م گردنش

 که دانستی. نمسوختیم هیپدر سا یبرا دلش

 .دیایموضوع کنار ب نیبا ا خواهدیم چگونه

 !انداختیزمان را هم به خاک م لِیکه  یموضوع

 و ناراحتش را در چشمان دخترک نیخشمگ چشمان

 لبه کاناپه قرار داشت را یکه رو یو آن دست گرداند

 .دیدخترک کش یموها نییپا یمانند رو نوازش

 لحظات مرهم شود. نیداشت در ا دوست

 نیآرامش، هم نیبود؟ هم نیعشق هم نکهینه ا مگر

 ...؟هایبودن در سخت نیخوب و هم احساس

 دستانش گرفت انیدخترک را م فینرم و لط یموها
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 یجعفر

 آرام شود، قلب خودش آرام هیاز آنکه سا شتریب و

 .گرفت

 یو چه کار ستیک هیمهم نبود که مادرِ سا شیبرا

 داده! انجام

 و بمش را... ریذاتش را، ز شناخت،یدختر را م نیا

 او شناخت یآن قدر رو اد،یمدتِ نه چندان ز نیا در

 دختر، مانند نیا یدرونکرده بود، که بداند هسته  دایپ

 پاک و زالل است. آب

 و دستش را باالتر برد. دیکش قیعم نفس

 د،یدختر کش یموها یرا رو اشیبزرگ و زخم پنجه

 .دیبه کناره گوشش رس تا

 نیبه مرد دوخته شد. چقدر ا هیسا زانیگر نگاه

 چقدر گوشت د،یچسبیبه روح و جانش م نوازشها



 

  1562                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را یاحساس نیچن خواستیبه تنش و کجا م شدیم

 کند؟ دایپ

 یهم گذاشت و آکو هم کم یرا آرام رو چشمانش

 کرد. کتریرا نزد خود

 یِ و هرم نفسها دیدخترک چسب ینیکه به ب اشینیب

 یروح به تنش بازگشت و لعنت د،یرا که بو کش او

 بود، که ظهرها، یداغ تر از آفتاب سوزان ش،ینفسها

 .آوردیموجودات را از پا در م کل

 صورتش یدخترک را از رو میحج یموها دستش

 انگشانش گرفت. انیزد و گوش او را م کنار

 نیو ا دیو با چشمانِ بسته، لب گز اریاختیب دخترک

 لبش را به لب او رساند و آن ،یطاقتیبود که با ب آکو

 .دیکش رونیب زش،یر یدندانها ریاز ز را
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 یجعفر

 شتریب شان،یلبش گذاشت و خون در رگها یرو لب

 گرفت. انیجر

 آب دهان قورت داد و مدام در ذهنش تکرار دخترک

 مرد آکوست. نیا کرد،یم

 پُر و ینشسته و لبها شیکه روبهرو یمرد نیا

 آکوست... ده،یخود کش یِرا در حصارِ لبها افتادهاش

 شروع شد و ضربانِ قلب مرد باال قشانیعم یبوسه

 و دیدندانش کش ریز شترینرم را ب ی. آن لبهارفت

 .دادندیهم م یعجب مزها ها،المصب

 نیو اکنون وقتِ ا آمدیجان آکو داشت باال م کل

 نبود. کارها

 یو اما چه کس دادندیحالشان پر و بال م نیبه ا دینبا

 !رد؟یدوقلب کوبنده را بگ نیا یجلو توانستیم
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 یجعفر

 را محکم، گرشیسست شد و مرد، دست د هیسا تن

 کمر او، گره زد. دور

 .دادیبند، مزه م نیا بیجوره در بندش بود و عج همه

 مکث یو لحظها دیدهان دخترک کش یرا رو زبانش

 ییخورد و گو یزیتکان ر ه،یسا یکه لبها کرد،

 را ادامه دهد. یباز نیا خواستیاو بود که م نبار،یا

 که یمرد تکان خورد و با حرص و طمع یگلو بکیس

 کشندهشان یرا به لرزه انداخته بود، بوسه شیاندامها

 ادامه داد. را

 .دیبه چانهاش رس نباریو ا دیرا بوس دهانش

 نیو ا شدیشل م یمنقبض و گاه یدخترک گاه تن

 .شناختیرا نم حاالت

 در شتریو ب شتریبند آمده بود و هرلحظه، ب شینفسها
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 یجعفر

 .شدیناشناخته، غرق م یحال و هوا آن

 ینالها اریاختینشست، ب شیگلو یمرد که رو یلبها

 خجالتزده، هیکه هردو خشک شدند و سا کرد،

 .دیرا گز شیلبها

 باز شود. موقعیکه ب یبه دهان لعنت

 ،یشتریب طنتیمرد کش آمد و با مکث و ش یلبها

 گردن او نگه داشت. یرا رو شیلبها

 یحوال ییاز کمر دخترک باالتر رفت و به جا دستش

 .دیرس کتفش

 نفسزنان، سرش را باالتر گرفت و مرد همزمان هیسا

 همانجا زد،یبوسه م ،یآن یگردنش را با خشونت که

 کرد: زمزمه

 اصال سرتا پا مونه،یمثل عسل م نه،یریپوستت ش -
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 یجعفر

 !یاصال مزه عسل ،یموها عسل ،یچشما عسل ،یعسل

 دوباره و دوباره آب دهانش را قورت داد و هیسا

 ن،یز شکمش به سمت پائا ز،یجانانگیو ه یآن یانیجر

 گرفت. راه

 دستان مرد جمع کرد و آکو خود را انیرا م خود

 .دیکش جلوتر

 دسته یدخترک خم شد و کم کم، پشتش، رو کمر

 بزرگ، قرار گرفت. کاناپه

 آمد و ترقوهاش را نتریاو، پائ یزده رو مهیخ آکو

 .دیبوس

 از حاالتش، دست خودش نبود و اکنون، چکدامیه

 بود. نیوانهترید

 تا فقط زد،یکل عالم و آدم را بهم بر توانستیم اکنون
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 یجعفر

 را داشته باشد. یلعنت یعجوبه نیا

 یزهیهم غر دیشا ایوزن مرد و  رِیتحت تاث دخترک

 کاناپه ولوو کرد و یخود را رو گرید یکم درونش،

 را به مرد داد. یشتریب یدسترس

 برد و هیسا راهنینفسزنان، دستش را به سمتِ پ آکو

 دکمهاش را باز کرد. نیاول

 چکار دانستینم چیمغزش داغ شده بود، که ه آنقدر

 شتریب ،یآن لعنت یدخترک، همکار یو همکار کندیم

 و... کردیرا شعلهور م آتشش

 شده ستیچشمانش را بست و اکنون ذهنش، ر هیسا

 .بود

 و آوردینم ادیرا به  یزیگرما، چ نیلحظه و ا نیا جز

 یاحساس نیحد، چن نیبود که در ا یبار نیاول دیشا
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 یجعفر

 .کردیتجربه م را

 که ییدرست و غلطِ کارش مهم نبود و گو گرید

 شده بود. شهیاز هم پرواتریب

 یدکمه نیو آخر دیشکمش کش یدستش را رو آکو

 را باز کرد. راهنیپ نیپائ

 شکمِ داغتر دخترک نشست، یداغش که بر رو دست

 که چشمانش را بود هیسا نیو ا دندیبه خود لرز هردو

 زمزمه کرد: رلبیهم فشرد و ز یرو

 «ایخدا»

 را محکم فشرد و دست دشیشکم صاف و سف مرد

 .شدیم وانهاشینبود که داشت د خودش

 و آکو دیدر پوستش، لب گز دهیچیاز درد پ دخترک

 رفت و محکم آنها، به دهان شیبه سمت لبها بازهم
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 یجعفر

 .دیکش

 پشت سرِ او را چنگ یِکرد و آکو، موها یهمراه هیسا

 .زد

 لم،یتند ف یقیموس انیبوسهشان، در م یملود یصدا

 کیگردن بار یآکو، رو گریشده بود و دست د گم

 نشست و بوسهشان را کنترل کرد. هیسا

 شروع شده بود، مقدمهیمعاشقه، ب نیکه ا همانقدر

 هم لذت بخش بود. همانقدر

 کی د،یبوسیدخترک را م یکه لبها نیهمان ح در

 را، گرشیگذاشت و دست د هیقلب سا یرا رو دستش

 برد و قبل از آنکه کمر شلوار نتریشکمش پائ یرو از

 در یبمب ییتوسط مرد، کنار زده شود، گو دخترک،

 منفجر شد. هیسا سر
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 یجعفر

 و کلِ تنش، منقبض شد. دیسوت کش شیگوشها

 که یحد گشاد شدند و آن دستان نیتا آخر چشمانش

 رفت و نیفورا پائ د،یچرخیمرد م یموها انیم در

 دست مرد نشست. یرو محکم

 را نهاشیبود س کیکه نزد زدیآنقدر تند م قلبش

 را یکارِ لعنت نی... اخواستیو نم بشکافد

 ...خواستینم

 شلوارش را باز کند، یکه دکمه یدست هرزها چیه

 ...خواستینم

 !یلعنت

 !یلعنت

 .خواستینم

 سرش را باال آورد و چشمان یجیبا گ آکو
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 یجعفر

 اخمانش درهم فرو د،یدخترک را که د یوحشتزده

 !رفت

 نبود... شیسرجا یزیچ کی

 نباریحرکت داد، که ا نیرا دوباره بهسمت پائ دستش

 .دیلرز شیمحکمتر، دستش را چنگ زد و لبها ه،یسا

 کالفه شده بود. یبا اخم نگاهش کرد و بدجور مرد

 و او که تااالن، دیفهمیرفتار دخترک را نم لیدل

 !کردیم اشیاههمر

 یبازگشت و ب هیلرزان سا یبه سمت لبها نگاهش

 شکم او برداشت. یدستش را از رو اریاخت

 لحظه نیدر ا ییکند و گو تشیاذ خواستینم

 .شدیم تیاذ یبدجور دخترک،

 تن او سبک کرد و با نگاه به یآرام وزنش را از رو آرام
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 یجعفر

 دخترک زمزمه کرد: دهیترس چشمان

 از روت برم کنار؟ -

 آب دهانش را قورت داد و سرش را به عالمت هیسا

 تکان داد. مثبت

 دخترک دیدر هم فرو رفت و شا شتریمرد ب یها اخم

 ...دیترسیماجرا م نیتجربه، از ادامه ا کم

 چند حق هم داشت! هر

 نیهم از چن دیاو، با یو بکر یبه سادگ یدختر

 ...دیترسیم یتیموقع

 بکند! یخواست کار یآکو که نم یول

 که ییرابطهشان را به آنجا ،یزود نیبه ا خواستینم

 برساند. کرد،یفکرش را م هیسا

 قابل کنترلش، دوباره ریداد و نگاه غ رونیرا ب نفسش
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 یجعفر

 باد کرده دخترک نشست. یلبها یرو

 و گذشتن از او سخت بود! دیدندان کش ریرا ز لبش

 دختر گذاشت و با نگاه به یگلو یرا رو دستش

 را فشرد. شیگلو یافتادهاش کم یلبها

 تنش یتند از رو یکرد و با حرکت یقروچها دندان

 ...برخاست

 شرتشیدست، ت کیرفت و با  نییمبل پا یاز رو تند

 آورد. رونیچنگ زد و از تنش ب را

 مرد نکهیسرش را به دسته مبل فشرد و از ا هیسا

 .دیکش ینکرده بود، نفس راحت چشیپ سوال

 هم یچشمانش را رو هیبه سمت حمام رفت و سا آکو

 .گذاشت

 نیترسش از ا یآکو ممانعتش را به پا دانستیم
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 یجعفر

 هم خوب بود! نیگذاشته و هم رابطه

 نبود جواب پس بدهد، خوب بود. یازیکه ن نیهم

 مبل بلند کرد و کش یلَخت و داغش را از رو تن

 باز شده را از شیاز دورِ موها یکِ دانستیکه نم ییمو

 مبل برداشت. نییپا

 صورتش قرار داد و یرا جلو شیاز موها یتکها بازهم

 را جمع کرد. شیموها هیبق

 چشمش را کی یکه رو شیآن قسمت از موها گرید

 بود، به همان حالت مانده بود. گرفته

 مدل کی هی نیرا به هم شیسال بود که موها انیسال

 کش و انیدر م یبود که حت یعیداده بود و طب عادت

 نخورد. یبدنش، تکانِ چندان قوسِ

 همانطور نشسته گوشه هیکه از حمام بازگشت، سا مرد
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 یجعفر

 مانده بود. کاناپه

 یکه حساب دادیمرتب شدهاش نشان م یلباسها

 را جمع و جور کرده. خود

 .دیآب سر کش یوانیبه سمت آشپزخانه رفت و ل مرد

 که گوشه مبل جمع یبه آن آشوبگر خواستینم

 نگاه کند. شده

 خود را مقابلش تواندیدانست اگر نگاهش کند، م ینم

 نه! ایکند  کنترل

 زد و با دیمرد را د یاز پشت سر، حساب دخترک

 ضعف رفت. یو صالبتش، دلش حساب بتیه دنید

 را دوست داشت... او

 بود که او را دوست داشت و اکنون حال دلش مدتها

 بود.... خوب
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 یجعفر

 ...او، حال دلش خوب بود کنار

 .دیرا باال برد و جرعه جرعه سر کش وانیل آکو

 که هم زمان با شیگلو بکیس دنیبا د دخترک

 و دیقلبش تندتر کوب شد،یآب، جابهجا م خوردن

 .دیدندان کش ریرا ز لبش

 آن را رها کرد و فورا د،یچیکه داخل لبش پ یدرد با

 را از مرد گرفت. نگاهش

 مانده بود، احساس شعف و شیرد آکو بر رو نکهیا از

 .کردیم شور

 زِ یبه ر زیشدند،ر یاگر عاشق م ،یاحساسات یدخترها

 بود نیهم یبرا دیو شا سپردندیرا بهخاطر م اتیجزئ

 سخت بود. شانیفراموش کردن، برا که

 گذاشت و همانطور نکیرا داخل س یخال وانیل مرد
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 یجعفر

 ریز رفت،یم ییرایاز داخل آشپزخانه به سمت پذ که

 که گوشه مبل کز کرده بود، یبه آن گوله آتش یچشم

 کرد. نگاه

 .فورا نگاهکشدیدخترک چقدر خجالت م دانستیم

 ندهد، شانیدست هردو یآنکه کار یو برا گرفت

 هم چفت کرد. یرا رو شیدندانها

 که از یلمیکاناپه نشست و ف یبر رو یو یت یروبهرو

 ابتدا گذاشته بودند و هنوز هم در حال پخش همان

 را قطع کرد. بود

 خورد. یزیتکان ر هیرفت و سا یداخل یاه هشبک یرو

 باز هم از گوشه چشم نگاهش کرد و چشمش که مرد

 آن لبها افتاد، همزمان با یِو کبود یقرمز به

 شیکه کل جانش را دربرگرفت، لبها یقدرت احساس
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 یجعفر

 آمد. کش

 از او را به همراه خود داشت، یدخترک نشان نکهیا از

 ...مدآیم خوشش

 را باالتر برد و باز هم از گوشه ونیزیولوم تلو یصدا

 نگاه کرد. دهیو کش کیبه آن گردن بار چشم

 مقابلِ چشمانش جان گرفت و ش،یپ یلحظات رِیتصاو

 دندان فشرد. ریرا ز شیهم لبها مرد

 خود را کنترل کند؟ توانستیپس، چگونه م نیا از

 با چاند،یپیهمانطور که دستانش را در هم م هیسا

 نیبا خود فکر کرد، از ا ،یعیاز حدِ طب شتریب یخجالت

 به چشمان مرد نگاه کند و آن تواندیچگونه م پس

 !اورد؟ین ادیرا به  لحظات

 دوباره چشم از او گرفت و نفسش را محکم آکو
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 یجعفر

 داد. رونیب

 بود کم بود، دهیکه در خواب د یریرفتنِ آن تصاو رژه

 هم اضافه شده بود! دیجد ریتصاو نیحال ا که

 ریبخ نیآشوبگرِ آتش نیآخر و عاقبتش را با ا خدا

 !کردیم

 بلند شد که مرد ولوم هیسا یاز گلو یزیر یصدا

 یکه راه برا یآورد و همچون کس نترییرا پا یویت

 کردنش باز شده باشد، سرش را به سمت دخترک نگاه

 و گفت: دیچیپ

 جان؟ -

 را ندیبنش شیلبها یرو آمدیکه م یلبخند هیسا

 و همانطور که نگاهش به دستانش بود، خجالت خورد

 گفت: زده
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 یجعفر

 ؟یخبر کن یبرام تاکس شهیبرگردم، م دیبا -

 اگر به خانه خودشان یکه حت دانستیخوب هم م و

 که با دهدیو اجازه نم رساندیمرد او را م برگردد

 من را دیکه بگو دیکشیبرود؛ اما خجالت م یتاکس

 که مودبانهتر برخورد کند. ددایم حیو ترج برسان

 که به ینگاه میرا باال داد و با ن شیابرو یتا آکو

 انداخت دوباره رو به دخترک گفت: ساعت

 ییتنها یخونتون؟ برگرد یبرگرد یخوایواقعا م -

 ؟یکن کاریچ

 به خانه خواستیهم خود چندان دلش نم هیسا

 از آن یو جدا از آن که خاطراتِ چندان خوب برگردد

 د؛یترسیهم م یینداشت، تنها جا

 و دیترسیاز آمدنش م د،یترسیمحمدصادق م از
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 یجعفر

 اما شد،ینم دایبود که سر و کلهاش پ یچند وقت دیشا

 چه؟ آمدیم یدفعها کی اگر

 و... آوردیم ریتنها دخترک را گ اگر

 اخم سرش را به چپ و راست تکان داد و با

 فکر کند. یزیچ نیبه چن یلحظها خواستینم

 لبش نشسته یکه رو یشخندینگفت و آکو با ن چیه

 نگاه کرد: هیبه سا میمستق بود،

 .امیخواب. من اونجا نمبتو برو رو تختِ من  -

 بار سرش را برگرداند و به مرد نگاه کرد. نیا هیسا

 د؟یخوابیتخت او م یرو

 کاناپه، ها؟ یآکو هم رو البد

 و یشهایصحنه، کل نیا بیگرفت و عج خندهاش

 .دیرسیبه نظر م یاحساس همزمان،
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 یجعفر

 را باال انداخت و زمزمه کرد: سرش

 نه؛ بهتره برم. -

 زیبود که خود ن دهیکه از لحن دخترک فهم آکو

 آرام آرام دستش را جلو ست،یبه رفتن ن لیما چندان

 گذاشت. فشیدستان ظر یو بر رو برد

 باز هیو مرتبش را لمس کرد و دل سا بایز یناخنها

 .ختیفرو ر هم

 ومد؟یخوشت ن یرو تخت من بخواب نکهیا دهیا از -

 ؟یتو بغلم بخواب خوادیدلت م نکنه

 و دلش مالش دیلبش را داخل دهانش کش دخترک

 .رفت

 دل وامانده نیخوب بلد بود با کلماتش ا اشیع مردک

 بدهد! یباز را
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 یجعفر

 با همان انگشت شصت، دست دخترک را نوازش آکو

 صورتِ قرمز از آن یو همانطور که نگاهش لحظها داد

 زمزمه کرد: داشت،یدست بر نم یو خجالت شده

 لحظه فکر هی یبغل من هست، حت یتا وقت" -

 درست گفتم؟ "رو نکن! یگهاید یتو جا دنیخواب

 ره؟یجمله دلتون ضعف م نیباهم

 بار دخترک نتوانست خندهاش را کنترل کند و با نیا

 .دیخند یآرام یصدا

 کش آمد و شیشده بود، لبها ریکه از خنده او ش آکو

 پچ زد: یحالت وسوسه کنندها به

 جون خوشت اومد؟ -

 بزند. ینگاه گرفت و جرات نداشت حرف دخترک

 دست یبرا یو مرد، سوژها دیبگو یزیچ دیترسیم
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 یجعفر

 کند. دایپ انداختنش،

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 بمونم، درست نجایمن ا ،ینجوریا شهی... نمیول -

 .ستین

 نترس من اگه ست،یدرست ن یتنها بمون نکهیا -

 . از منکردمیبکنم همون اول م یکار خواستمیم

 ...نترس

 دل دخترک، آرام گرفت. ییگو

 شتریکه چقدر، اعتمادش به مرد ب دانستیخدا م فقط

 !دنینبود در آن لحظه پا پس کش یو کارِ هرکس شده

 که آنها داشتند! یطیهم با شرا آن

 یبودند و مرد، از خانواده آکو، تنها یخانه در

 توانستیروبهراه دخترک خبر داشت و م نهچندان
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 یجعفر

 انجام دهد و ککش خواهدیکه دلش م یهرکار راحت

 نگزد. هم

 اما.... او

 فکر شتریباز شد و ب هیحرف، چشمان سا نیبا ا ییگو

 .کرد

 مرد خوب بود! نیا

 .گفتینم راهیکه ب احساسش

 خوب بود... او

 بدون خجالت به نباریو ا دیدر چشمانش درخش یبرق

 مهربان مرد، نگاه کرد. چشمان

 هزاران برابر جذابترش تش،یو انسان یمهربان نیهم

 بود. کرده

 خوانده بود: ییکجای آمدیم ادشی
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 یجعفر

 یکه مهربون باشه و پا به پاتون بچگ نیباش یبا اون "

 "!کنهیم رتونیهمراهِ بداخالق، فقط پ نیباورکن کنه،

 .دیفهمیجمله را م نیا شتریحال، ب و

 ...کردیدرکش م اصال

 را باال داد و به شیابرو یتا ه،یسا نیاز نگاه سنگ آکو

 اضافه کرد: یشوخ

 که ینیچیتو ذهنت پلن م یدار زم؟یعز هیچ -

 نیمن از ا ؟یبخواب شمیپ یبمال رهیسرمو ش یچجور

 تالش نکن. یالک کنم،ینم حماقتا

 یبه جمله قبل توجهیب رهاش،یبا همان نگاه خ هیسا

 زمزمه کرد: آکو،

 آکو! یمرس -

 ؟یبابت چ -
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 یجعفر

 ...یکه انقدر... انقدر... خوب -

 انداخت. نیو سرش را پائ گفت

 کش ه،یسا یاز لبها شتریمرد هم ب یلبها حال

 بود. آمده

 تشکر، نیبود و چقدر با ا دهیدخترک را فهم منظور

 بهتر شد! حالش

 به تشکر نبود. یازیکه ن هرچند

 یگریرا به د یزیبود که چ نیا ،یهر انسان یفهیوظ

 شده بود که انجام دادنِ ینکند و چه زمانها لیتحم

 شده بود! تینوع مز کی ،یانسان فیوظا

 تو ینکنه انتظار داشت ؟یچه انتظار داشت زمیعز -

 و من ادامه بدم، هوم؟ ینخوا

 چند کلمه درکنارهم، نیا یو حت دیلرز هیسا تن
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 یجعفر

 حالش را داغان کند. توانستیم

 "ومن ادامه بدم ینخوا "

 زِیمرد، به چ نیکرد جز ا یو سع دیکش یقیعم نفسِ

 فکر نکند. ،یگرید

 را پشت گوش زد و نگاه مرد را به شیموها آرام

 کشاند: همانجا

 ... من کجا بخوابم؟زهی... چگمیم -

 را باال شیابرو طنتیو باش دیاز ته گلو خند آکو

 :انداخت

 که منم بهت بگم یپرسیاز من م یدار طون،یش یا -

 ؟یتو بغلم و توام غش و ضعف کن ایب

 نیا گفت،یهرچه م ییداد و گو رونینفسش را ب هیسا

 .کردیرا که دوست داشت برداشت م یزیآن چ مرد



 

  1589                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دست انیکاناپه بلند شد، که دستش از م یاز رو فورا

 خارج شد و دخترک به سمت آشپزخانه رفت. آکو

 را جابهجا کرد و لیو وسا یکتر یکم هدف،یب

 را شست. نکیس یمانده بر رو وانِیچندل

 از همانجا نگاهش کرد و چقدر کوچولو بود. آکو

 بود. یجذاب ینشست و صحنه شیلبها یرو یلبخند

 نرم و کوچولو، که در خانهات بچرخد و یموجود

 را سروسامان دهد! زیهمهچ

 آب خورد و المپ یرا که شست، کم وانهایل

 را خاموش کرد و خارج شد. آشپزخانه

 بلند شد و شیرا خاموش کرد و از جا یویت زین آکو

 کاناپه انداخت: یدسته یرا رو شیمتکا

 دیخدا، ملت دوستدخترشون خونشونه، فرا یا -
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 یجعفر

 و بحثشون سرِ انتخابِ دنیبچشونو شکل م دیتول

 درها دیاونوقت ما دوست دخترمون خونمونه، با اسمه،

 چشممون بهش نخوره اغفال وقتیکه  میکن دیکل رو

 .میش

 یطور رلب،یو ز دیخند اشیرلبیز یِبه غرغرها هیسا

 مرد نشنود پچ زد: که

 "شرفیب"

 به او، بهسمت اتاق رفت و با آنکه از توجهیب سپس

 یعذاب وجدان داشت، اما چاره یتختش، کم تصاحب

 نبود. یگرید

 :دیاز آنکه وارد اتاق شود، رو به آکو پرس قبل

 بندازم رو تختت و رو دیتا ملحفه جد یاگه حساس -

 تو نخوابم. یاه هملحف
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 یجعفر

 به سمت دخترک شخندیمرد باال رفت و با ن یابرو

 .رفت

 به مرد نگاه کرد، که آکو با یو سوال ستادیصاف ا هیسا

 از کنارش گذشت و وارد اتاق شد: شخند،ین همان

 هیمظلومت قورتم نده بابا، اومدم  یبا اون چشا -

 من دوست دخترم یدونیبردارم، آخه م گهید یمتکا

 مجبورم متکا و پتو و مبل و خوابه،یبغلم نم تو

 رو بغل کنم. یگهاید هرکوفت

 ریآورده بود را ز یواریکه از داخل کمد د ییمتکا و

 در رهیو خ ستادیا هیزد و در درگاه اتاق مقابل سا بغل

 بدون لبخند اضافه کرد: چشمانش،

 تورو یبو خوامیارو عوض نکن، مه هدرضمن، ملحف -

 تونمیبعدش رو راحتتر م یشبا ینطوری... ارنیبگ
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 یجعفر

 ...بخوابم

 که به قلب دخترک یبه تاپ تاپ توجهیو ب گفت

 شیرا رو شیبود بهسمت کاناپه رفت و متکا انداخته

 .انداخت

 سرعت، وارد نیشتریو با ب دیکش یقینفس عم هیسا

 شد و در را هم بست. اتاق

 یبا معاشقه سهیاالنش، در مقا یِرفتارها دانستیم

 مسخره و خندهدار بهنظر یکم ششان،یپ یساعت

 که در حد مرگ، خجالت کردیاما چه م د،یرسیم

 .دیکشیم

 ابدیمرد، زود به وجودش دست  خواستینم ،یطرف از

 هم انتظار بکشد. یبدنبود، کم و

 به تخت مرتب انداخت و نفسش را حبس کرد. ینگاه
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 یجعفر

 دادند؟یاو را م یا، بوه هملحف نیا یعنی

 شرتیرا از پا کَند و با همان ت نشیشلوار ج فورا

 .دیتخت خز یرانش بود، رو یِاه هانیکه تا م بلندش

 .دیتخت دراز کش یرا باز کرد و آرام رو شیموها

 مرد را یکه بو اشینیبالشت افتاد و ب یکه رو سرش

 آنها احساس کرد، با رخوت چشم بست و تار انیم از

 .دادیاو را م یبو یتخت لعنت نیپود ا و

 شامپو و ادکلنش را... یبو

 از آکو نبود. یشد خبر داریکه از خواب ب صبح

 ینگاهش را در سرتاسر خانه گرداند و وقت ،یکسل با

 شد: امکشیتلفنش را چک کرد، متوجه پ که

 هتو بخور.صبحان یشد داریب زم،یمن رفتم باشگاه عز -

 .گردمیزود برم منم
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 یجعفر

 آنقدرها هم زود نبود؛ دخترک صبحانهاش برگشتنش

 یرا جمع کرد، خانه را مرتب کرد و حت زیخورد، م را

 داد و تازه آن وقت بود کهظهر را هم  یغذا بیترت

 تقه در بلند شد. یصدا

 نداشت؟ دیمگر آکو کل خت؛یدخترک ر دل

 به خانه مرد آمده باشد،ترس یکس نکهیفکر ا از

 وجودش را گرفت. سرتاسر

 دستانش را با یسیدهانش را قورت داد و خ آب

 تا اواسط رانش اشیکه بلند یدیسف شرتیت

 گرفت. د،یرسیم

 و به سمت در رفت. دیرا داخل دهانش کش شیلبها

 زد. دیدر را د یجلو ،یرا بلند کرد و از چشم شیپاها

 رونیب یآکو، نفسِ حبسشدهاش را به راحت دنید با
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 یجعفر

 و همزمان با باز کردن در، مرد با لبخند داخل آمد. داد

 از آنکه در را بست، سرش را جلو آورد و بالفاصله پس

 :گفت

 بوس! -

 قدم به عقب برداشت. میباال رفت و ن هیسا یابروها

 لب زمزمه کرد: ریشده ز هول

 سالم. -

 ییابرو یآکو نشست و با تا یلبها یرو یلبخند که

 رفته لب زد: باال

 سالم خانم. کیعل -

 که خواست به نیعقب رفت و هم گرید یقدم دخترک

 آشپزخانه برود، مرد مچ کوچکش را در دست سمت

 و گفت: گرفت
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 یجعفر

 کجا؟ -

 !سوزهیرم، برم غذام مب -

 یو تصنع دیدست دخترک را به سمت خود کش آکو

 کرد: اخم

 برو. ،یباشه، هروقت سهم منو داد -

 دستش را در دست مرد تکان داد و تکرار دخترک

 :کرد

 ها. سوزهیم -

 ... زود باشکار؟یچ خوامیغذا م ،یبوس ند یوقت -

 .ادیبوسم بده ب هیکن و  بوس

 به دورِ نباریو عقبتر رفت که دست مرد ا عقب

 چسباند: نهاشیو او را به س دیچیپ کمرش

 خودم دست بهکار ای یکنیبوس م نم،یبب سایوا -
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 یجعفر

 بشم؟

 مرد فشرد و نهیدو دستِ جمع شدهاش را به س هیسا

 بود زمزمه کرد: نییکه روبه پا یسر با

 نکن، زشته. -

 لحن نیو ناخودآگاه دلش از ا دیخند ییتو گلو مرد

 ضعف رفت. ،یخجالت

 :دیدخترک را پرسروصدا و آبدار بوس یشد و گونه خم

 .دیچه چسب ش،یآخ -

 .دیدندانش کش ریلبخند زد و لبش را ز دخترک

 کمرش را رها کرد وگفت: ق،یعم یبا نفس مرد،

 ! همش غذا غذا، آخ که دلمیکنیم کاریچ نمیبرو بب -

 و تو. دونمیه اونوقت من مبدمزه باش خوادیم

 شوخ یو تاحدود یحرص یرا با لحن نهایا یهمه
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 یجعفر

 را به رخ شیاه هگون یو سرخ دیخند هیکه سا گفت،

 .دیکش

 یبا صدا رفت،یکه به سمت آشپزخانه م همزمان

 گفت: یزیر

 باشگاه خوش گذشت؟ -

 شوخ یو تاحدود یحرص یرا با لحن نهایا یهمه

 را به رخ شیاه هگون یو سرخ دیخند هیکه سا گفت،

 .دیکش

 یبا صدا رفت،یکه به سمت آشپزخانه م همزمان

 گفت: یزیر

 باشگاه خوش گذشت؟ -

 را بلند کرد: شیبهسمت اتاق رفت و صدا مرد

 دوش هیخانوم، من  گذرهیخوش که باوجود شما م -
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 یجعفر

 .امیم رمیگیم

 آب خورشتش را چک زانیهمزمان که م هیسا

 گفت: رلبیو ز دیخند کرد،یم

 "زبون باز"

 نهار را لیوسا کرد،یکه قلبش را روشن م یعشق با

 و دستمالها را به شکل گل درآورد. دیکانتر چ یرو

 را هم کنار بشقابها گذاشت و با ذوق و وانهایل

 نگاه کرد. شیبایز دمانیبه چ لبخند

 و خورشت را دیکش سیآکو برسد، برنج را داخل د تا

 .ختیداخل ظرفش ر هم

 و شرتیکانتر گذاشت، آکو با ت یرا که رو قاشقها

 به سمتش آمد. سیخ ییساده و موها یشلوار

 مرد، دلش سیخ یِپوست روشنشده و موها دنِید از
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 یجعفر

 جذاب نهمهیاو را ا شدیو عشق باعث م ختیر فرو

 واقعا جذاب بود؟ ای ندیبب

 ناتیبه تزئ نیجا گرفت و با تحس یصندل یرو آکو

 دخترک نگاه کرد: یبایز

 داشتم یلیوسا نیمن همچ ییخدا ،یزیبه به چه م -

 اصال؟

 و سرش را به عالمت تاسف تکان داد که دیخند هیسا

 را به سمت دهان شیاز غذا یهمزمان قاشق آکو

 گفت: بردیم

 نیکه تو ا یزیتنها چ گم،یم یجد یینخند، خدا -

 چندتا بشقاب رنگا شد،یم دایخونه پ نیتو ا چندسال

 یو غذاها ینیبزمیبوده. انقدر س ینیبزمیو س وارنگ

 .دهیبدبخت دادم مخش ترک یبه خورد اِب آشپزخونه
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 یجعفر

 ؟یدرست کن ینیبزمیس یفقط بلد یعنی -

 بیس ،یقابلمه رو پرازآب کن دیبا ه؟یمگه کم کار -

 رو شعله. خودش یتوش و بذار یبنداز هاروینیزم

 مرحلهس. چند

 گفت: یاز دلسوز یو سپس با حالت دیخند هیسا

 ؟یتکرار یغذا نیاز ا نیشیدلزده نم -

 شتریبود. ب ینیبزمیس مونیخونگ یغذا گه،ینه د -

 چون م؛یگرفتیا غذا مه هاز آشپزخون وقتام

 .میفست فود بخور میتونینم چکدوممونیه

 چرا؟ -

 یسوال، به خنگ نیا دنیبالفاصله پس از پرس دخترک

 !توانندیلعنت فرستاد و معلوم بود که چرا نم خودش

 و فستفود؟ یحرفها بدنساز
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 یجعفر

 بهخاطر ورزشم. من اگه دو روز فست گه،یمعلومه د -

 نی! اونوقت پُز ایاز چرب شمیبخورم که پُر م فود

 بدم؟ یرو فرمم رو به ک کلیه

 را باال داد و گفت: شیابرو یتا هیسا

 ؟یدیمگه پُزش رو م -

 پُز یتونیچون خودم ساختمش! م دم،یمعلومه که م -

 که بهت یزینه چ ،یرو بد یت ساختکه خود یزیچ

 !دادن

 باز شد و تفکراتش جالب یبه لبخند هیسا یلبها

 !بود

 که تمام شد، آکو با دستمال دور دهانش را نهارشان

 جهان را خورده یغذا نیذتریکه لذ ییکرد و گو پاک

 .دیدرخشیدرنگاهش م نیبرق تحس باشد،
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 یجعفر

 کرد،یکه منتظر به دهانش نگاه م یهایبه سا رو

 را باال داد و گفت: شیابرو

 .دیچسب یلیخ ییدست و پنجهت طال دختر، خدا -

 در نگاهش یدخترک کش آمد و برق شاد یلبها

 .دیدرخش

 به دردش ییجا کیسالها غذاپختن  یتجربه دیبا

 نه؟! ای خوردیم

 ا غذاه هاز آشپزخان شتریآنها هم ب نکهیا یادآوری با

 پخت،یغذا م هیاوقات هم سا ازیلیو خ گرفتندیم

 درهم فرو رفت. چهرهاش

 لحظات توانستیم یاو، حت ادیترانه افتاد و  ادی

 کند. لیرا زا خوشش

 شد، اخمانش هیسا یکه متوجه درهم رفتن چهره آکو
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 یجعفر

 فرو رفت: درهم

 شده؟ یزیچ -

 باال انداخت: ،یسرش را به عالمت نف دخترک

 !ستین یزینه چ -

 که با یاما لحظاتِ بعدش، زمان ست،ین یزیچ گفت

 هنگام یو حت کردیآکو، ظرفها را جمع م کمک

 دو بشقاب، فکرش مشغول بود. یآبکش

 لحظات خوشش، همچون انیکه در م یبه آن لعنت

 .فشردیدار، گردنش را م طناب

 حال یمبل لم داده بود، متوجه گرفتگ یکه رو آکو

 هم رفتن چهرهاش را نیا لیشد و دل دختر

 .دیفهمینم

 دراز کرد و تلفنش را در زیم یرا رو شیاخم پاها با
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 یجعفر

 گرفت. دست

 دادیم حیکند و ترج تیدخترک را اذ خواستینم

 به او فضا بدهد تا بتواند افکارش را جمع و جور یکم

 .کند

 یکرده، کتر یکه سالها خانهدار یهمچون کس هیسا

 را از نتیکاب یاجاق گذاشت و با دستمال، رو یرو را

 پاک کرد. یاحتمال یهایفیکث

 حوصله چیدخترک ه ییآکو به حرکاتش بود و گو نگاه

 .نداشت

 و آکو از گوشه دینفس کالفهاش به مرد رس یصدا

 نگاهش کرد. چشم

 .کردیبود که فکرش را م یحالش بدتر از آن ییگو

 و کالفه ختهیآنقدر بهمش ر یزیچه چ دانستینم
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 یجعفر

 پرتاب کرد. یرا به کنار تلفتش

 و گفت: اوردیتاب ب نتوانست

 ه؟یسا -

 سرش را بهسمتش برگرداند و مرد اضافه کرد: دخترک

 !یشد یهجوریشده؟  یزیچ -

 شدم؟ ینه، چهجور -

 .یرفته توهم، انگار کالفها افهتیق -

 دستمال داخل دستش را مچاله کرد و نگاه به هیسا

 آشپزخانه دوخت: کف

 برگردم. دیمن با -

 آکو درهم شد: ابروان

 ؟یبرگردکجا  -

 از یکار گهیمسئله رو به پدرم بگم. د دی! باالنیگ -
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 یجعفر

 فقط دهست،یفایموندنمم ب نجای. اادیمن برنم دست

 داشیپ تونمی. من که نمکنمیوقتم رو تلف م دارم

 بمونم؟ یچ یبرا کنم،

 یمدت، حساب نیبلند شد و در ا شیاز جا یعصب آکو

 بود. گشته

 داشت، رو انداخته و به دنبال آن زن ییکه آشنا هرجا

 بود. گشته

 یتا ورود ر،یو قطار و اتوبوس بگ مایهواپ طیبل از

 !هتلها

 نبود که نبود. اما

 حرفها بودند که دم به تله نیخبرهتر از ا ییگو

 .بدهند

 یصندل یپرت کرد و رو نتیکاب یدستمال را رو هیسا
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 یجعفر

 کنار کانتر نشست. بلندِ

 کف یداد و سرش را رو هیرا به کانتر تک شیآرنجها

 گذاشت. شیدستها

 کرد؟یفرار م دیبا یبود، اما تا کِ یسخت موضوع

 بلند شد و به داخل آشپزخانه رفت. شیاز جا مرد

 یو برا ندیرا بب هیحالِ سا نیا خواستینم

 کرد؟یچکار م دیبا بهترشدنش،

 و دستانش را باز کرد. بدون آنکه ستادیدخترک ا کنار

 دخترکِ مچاله شده را رد،یبگ یاجازها ایبزند و  یحرف

 بسته شد. هیو چشمان سا دیآغوش کش به

 عادت کرده بود و یناگهان یآغوشها نیبه ا ییگو

 .دادینشان نم یتند یلیخ یقبلترها، واکنشها مانند

 را بست و سرش را به آغوش مرد فشرد. چشمانش
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 یجعفر

 را بوسه زد. شیموها یخم شد و رو آکو

 بود، عاشقش ختهیدختر، کل تصوراتش را بهم ر نیا

 را به یزندگ یپس از مدتها، لذتها دیبود و شا کرده

 چشانده بود. او

 بازهم خواستیچشمانش را فشرد و نم هیسا

 را باز کند. یدرباره موضوعات تکرار سرصبحت

 آغوش مرد مچاله شده انیکه دستانش م همانطور

 زمزمه کرد: بود،

 چرا شه؟ینم خوامیاونجور که من م یچیچرا ه -

 شه؟ینم شهیطعم آرامش را بچشم؟ چرا هم تونمینم

 هیبه ساز ما بچرخه!  شهیمجبور م ایدن یروز هی -

 بشه! میخوایاونجور که ما م شهیمجبور م یروز

 که بشه! میکنیم مجبورش
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 یجعفر

 حرفِ سارا یو تازه معنا دیکش یقینفس عم دخترک

 :کردیدرک م را

 هیکاف کنه،یدرد م میجائ یحت ایهروقت حالم بده  "

 نیمثل مورف شه،یحل م یهمه چ ،یتو بغل اِب برم

 "عشقه ها تیخاص نای... ایلعنت مونهیم

 فکر به سارا، بازهم چهرهاش درهم شد. با

 دانستیاز او نداشت و م یبود که خبر یچندروز

 نگفته. یموضوع را به کس هنوز

 داد و آکو محکمتر را محکمتر فشار چشمانش

 دستانش مچاله کرد. انیاو را م یاستخوانها

 را تاب تیمسئول نهمهیکوچک، چگونه ا یاه هشان نیا

 !آوردند؟یم

 را بوسه زد. شیموها یو بازهم رو دیکش یقیعم نفس
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 یجعفر

 .کردندیرا حل م زیهمهچ

 .کردندیرا حل م زیهمهچ باهم

 و با تعلل لیمیب هیبلند شد و سا یسوت کتر یصدا

 آمد. رونیآغوش مرد، ب از

 رفت و آکو از پشت سر، نگاهش کرد. یسمت کتر به

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

 دهیچیخانه بزرگ پ انیترانه، در م یِهاه هقهق یصدا

 .بود

 یبه همراه سروصدا شد،یکه پخش م یآرام کیموز

 یلحظات نیباتریهمه و همه، در نظرش ز خدمتکارها،

 که تجربه کرده بود. بود،

 سبک بود؛ سبک و آزاد... اکنون

 !شهیاز هم آزادتر
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 یجعفر

 که نگاهِ عشوهگرنهاش را به محمدصادق یطور همان

 او قهی یپشت دستش را رو یبود، با لوند دوخته

 .دیکش

 که از خود سراغ داشت را در چشمانش یناز تمام

 و گفت: ختیر

 ییخدا ،یمهربون نیفرناز به ا گه،یبد نباش د زمیعز-

 اد؟یم دلت

 ریمحمد صادق کم کم از هم باز شد و تحت تاث اخمان

 کمرنگ گوشه لبانش شکل یزن، لبخند یو عشوه ناز

 :گرفت

 که ییارتباطِ ما با آدما ؟یکنیچرا درک نم زمیعز -

 . اگه اون شوهرهیبزرگ سکیباهات دوست بودن، ر قبال

 شه؟یم یچ یدونیردمونو بزنه م قیطر نیاز ا وثتید
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 یجعفر

 به چشمانش داد و همانطور که سرش یچرخش ترانه

 و طناز گفت: لهگریح یبا چشمان بردیجلوتر م را

 ریکه از ز یتنها کس شناسه؛یمنو نم یاونکه دوستا -

 .ییمن خبر داره، تو یِبم زندگ و

 کوتاه جلو یبوسها یزد و سرش را برا شخندین مرد

 :برد

 ! دوتایادگرفتینِ دل منو تو که خوب راهِ نرم کرد -

 !شهیدستو پام شل م ،یزیریم وهعش

 :دیمرد را بوس یگونه نباریزد و ا ه هبازهم قهق ترانه

 تازه دارم شت،یچندوقته که اومدم پ نیمحمد، ا یوا -

 !کنمیم یزندگ

 ونینیش یِزد و تار مو یگرید شخندِین محمدصادق

 زن را پشت گوشش فرستاد: یشده
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 یجعفر

 چنان! یچ یعنی یاصال زندگ یتازه مونده که بفهم -

 عشقم! یبهت نشون بدم که حض کن یایزندگ

 یرا باال گرفت که بوسه شیزن برق زد و تا پا چشمان

 به در اتاق یمرد بکارد، تقها یگونه یرو یگرید

 .خورد

 دستانش را زیو مرد، ن دیخود را عقب کش آرام

 درهم قالب کرد: پشتسرش،

 تو. ایب -

 سرد، یو تاحدود یبود که با همان نگاه جد هاجر

 داد و سپس گفت: سالم

 با شما کار داره. نیصدرا پائ -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و پشت سرِ مرد

 رفت. نییا پاه هاز پل زن،
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 یجعفر

 ینهیآ ینفسش را فوت کرد و جلو ،یبا خوشحال ترانه

 به خود نگاه کرد. ،یقد

 یآمدن از آن خانه، شراب رونیکه به افتخارِ ب ییموها

 خود ریدستش گرفت و به تصو انیکرده بود، م رنگ

 زد. لبخند

 را صدچندان کرده بود و اشییبایز م،یمال شِیآرا

 امشبشان بود! یِبلندش، کامال مناسبِ دورهم راهنِیپ

 خانه بودن، نیو اندامش کامالً مناسب خانمِ ا چهره

 !بود

 لیو استا شیدوست داشت، آرا شتریخود را ب حال،

 دوست داشت. شتریرا ب دشیجد

 نرگس و فرناز، با افتخار شیپ توانستیم نکهیهم اصال

 کیو پُزِ محمدصادق را بدهد،  ردیرا باال بگ سرش
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 یجعفر

 جلو بود. هیازبق چ،یه

 گردن و مچ یرا برداشت و رو ششیزآرایم یرو ادکلنِ

 کرد. یاسپر دستانش،

 نمانده یزیانداخت و چ شینگاه را به سرتاپا نیآخر

 که مهمانها، سر برسند. بود

 د،یچیپ اطیکه داخل ح یینهایموتور ماش یصدا

 به لبش آورد و از اتاق خارج شد. لبخند

 یِ بزرگ دنِیبازهم با د رفت،یم نیراهپله که پائ از

 را نجایکش آمد و محمدصادق، ا شیلبها خانهاش،

 او گرفته بود. یبرا

 ترانه گرفته بود و چقدر خوب یخانه را تنها برا نیا

 وقتش را نه با خانوادهاش، بلکه با ترانه شتریب که

 .کردیم یسپر
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 یجعفر

 قبل ش،یآرامِ مهمانها یپچ پچها و صحبتها یصدا

 شان،یو مهمان دیورود به خانه، به گوشش رس از

 هم شلوغ نبود. آنقدرها

 دوستانه بود و ترانه که یدورهم کی هیشب شتریب

 سرو وضعش را ینشان بدهد، حساب یخود خواستیم

 داده بود. جال

 قبل از آنکه مهمانها داخل شان،یهایرسم دورهم به

 خودش را به در رساند. ،ییخوشامدگو یاو برا ند،یایب

 دوستان خود، تنها فرناز و نرگس را دعوت کرده بود از

 اعتماد نداشت. گر،ید یاز آن دو، به کس ریغ و

 شناخت؛یم ش،یوبرا هم کم شیمهمانها یهیبق

 بود، که باهم یادیمحمدصادق، که مدت ز یدوستها

 داشتند. رفتوآمد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خنده و خوش و یدور هم نشستند و صدا یهمگ

 خانه بزرگ و دوبلکس را، پُر کرده بود. بششان،

 را پر کرد و ترنه همراه با شانیالسهایگ هاجر

 پا انداخت و رو به نرگس، یپا رو السش،یگ برداشتن

 جمع کرده بود، لبخند یبورش را گوجها یموها که

 زد و گفت: یزیر

 گمیانقدر که باهام خوبه، با خودم م شهیباورت نم -

 نبودم، من ی. من مال اون زندگومدمیزودتر م کاش

 و یخوشگذرون نیخونه، مال ا نیمال ا نجام،یا مال

 از ده،یپوس ی... روح من داشت تو اون خونهیدورهم

 .رفتیم نیب

 را باال انداخت و چشمان سبزش را شیابرو یتا نرگس

 کرد: زیر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یاتم که حسابه هگون زنه،یبرق م یچ نیچشات ع-

 باهات نمیشده، انگار خوب بهت ساخته! بگو بب سرخ

 !شرف؟یکرده ب کاریچ

 :دینرگس کوب یبازو یزد و دستش را رو ه هقهق ترانه

 ؟یپرسیچرا م گهید ،یدونیتو که م -

 از شرابش را یزد و جرعها یتک خندها زین نرگس

 .دینوش

 و سپس دیرا داخل دهانش کش شیلب ها یلحظها

 کرد. رها

 که از متفکر شدنِ چهره نرگس کنجکاو شده ترانه

 :دیکرد و پرس کیخود را به او نزد یکم بود،

 ؟یکنیفکر م یشده؟ به چ یچ -

 دوخت و قشیبه رف مینگاهش را مستق نرگس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ایکرده بپرسد  ریکه ذهنش را درگ یسوال دانستینم

 !نه

 و چندان به کردیم طنتیش یحساب زیآنکه خود ن با

 و خانوادهاش وفادار نبود؛ اما فکر رها کردنِ دختر خانه

 .کردیم وانهاشید شیکوچولو

 دل شیترانه چگونه توانسته از دخترها دانستینم

 نیرا ناراحت کند، اما اگر ا قشیرف خواستیو نم بکند

 آرام و قرار نداشت: د،یپرسیرا نم سوال

 تران؟ گمیم -

 و همانطور که دهانش دیاز شرابش نوش یقلپ ترانه

 بود گفت: بسته

 هوم؟ -

 و سارا تنگ نشده؟! هیسا ی... دلت برازهیچ گمیم -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 به سرِ کیدرهم شد. سرش که نزد یترانه کم چهره

 بود را دورتر کرد. قشیرف

 و سارا؟! هیسا

 یچرا، دلتنگ شده بود، بارها و بارها خودخور دروغ

 نبود! مانیبود، اما پش ختهیاشک هم ر یبود؛ حت کرده

 نبود! مانیاز آن خانه، پش ختنیآمدن و گر رونیب از

 صورت ترانه شد آرام و یکه متوجه گرفتگ نرگس

 :دیلختِ او کش یبازو یدستش را رو انهیدلجو

 نیاو تو  نجایا دینبا دیبهش فکر نکن، ببخش -

 !کردمیموضوع را مطرح م نیا ت،یموقع

 .ستینه مهم ن -

 داد و گفت: رونیرا آه مانند ب نفسش

 دلم تنگ نشه؟ دخترامن... دوسشون شهیمگه م -



 

  1622                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از باباشون ندارم، اما اون دوتا ی... درسته دل خوشدارم

 ندارن. یگناه

 کرد: نیآرام سرش را باال و پائ نرگس

 یبر یتونیندارن.... نم یگناه چیآره، اونا ه -

 شون؟ینیبب

 پوزخند زد: ترانه

 از من متنفره، شمینطوریسارا که هم ؟یبچه شد -

 ازم متنفر شتریکه فرار کردم و ب دهیتا االنم فهم حتما

 یآرومتره، ول یلیخ نکهیهم با ا هی. ساشهیم

 ازم نداره. یکه دلِ خوش فهممیم ازچشماش

 زد: یلبخند آرام نرگس

 شینیبب یآروم و خانومه، مطمئنم بخوا یلیخ هیسا -

 .ارهینم نه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هم سرش را به عالمت مثبت تکان داد: ترانه

 سارا یباباشه، آروم و مظلومه. ول هیشب هیآره، سا -

 .طهیخودمه، زبون دراز و سل یکپ قایدق برعکسه،

 :دیخند نرگس

 خودته، انقدر دوسش هیشب نکهیپس بهخاطر ا -

 رو دوست دارم هیسا یگفتیم شهیهم ادتهی.... یدار

 گهست؟ید زیچ هیسارا  یول

 آمد که ادشیبا لبخند سرش را تکان داد و  ترانه

 .گفتیرا م نیهم شهیهم

 دوست دارد، اما اکنون شتریسارا را ب گفتیم شهیهم

 دارند گاهیجا هی شیهردو برا دیدیم کرد،یفکر م که

 را انتخاب کند. یکیآن دو،  نیب تواندینم و

 توجهش جلب ه،یاسم سا دنیکه با شن محمدصادق
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود، از گوشه چشم به دو زن نگاه کرد و تمام شده

 را به آن جا داد. حواسش

 بفهمد و آن هیاز سا یشتریب یزهایداشت چ دوست

 بودش. چاندهیکوچک، خوب پ مارمولک

 آن که جلب توجه کند، آرام خود را به سمت بدون

 کرد. زیرا ت شیکشاند و گوشها ترانه

 گذاشت و یجلو مبل زیم یجام شرابش را رو نرگس

 دو دستش گرفت: نیترانه را ب دست

 طمئن باشم یول انیهر دوشون االن ازت عصبان -

 که موندن فهمنیکنن، م یکه بگذره، درکت م کمی

 چقدر ،یازش نداشت یدلخوش چیکه ه یاون زندگ تو

 و طاقت فرسا بوده! سخت

 ترش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: زین ترانه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 درکم کنن، اما هر یروز هیواقعا  دیشا دونمینم -

 ...ستیکه باشه مطمئن باش حاال حاالها ن زمان

 که توجهش به بحث نرگس و ترانه جلب زین فرناز

 کرد رو به هر دو کیبود، خود را به نرگس نزد شده

 :دیپرس

 ن؟یکن یچطونه پچ پچ م -

 صورتش را به پشت گوشش یجلو یتار مو ترانه

 تنها گفت: حیمل یکرد و با لبخند تیهدا

 .میزدیو سارا حرف م هیدرباره سا میداشت -

 سرش را باال انداخت و گفت: فرناز

 .نیکنیم بتیغ نیآها،فکرکردم دار -

 ممکن است گفت و کردیصادق که احساس م محمد

 خود را به گرید یباشد، کم دهیبه آخر رس شانیگو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ترانه کشاند و دستش را به دور کمرش حلقه طرف

 .کرد

 پُر و یو به موها دیچیترانه با لبخند به سمتش پ سر

 مرد کنارش نگاه کرد. گندمگون

 ترانه شیو آسا یراحت ییکه گو یبا لحن محمدصادق

 مهم است گفت: اریبس شیبرا

 من برم با یخوایم دم،یناخواسته حرفاتو شن زمیعز -

 حرف بزنم؟ ترادخ

 لب یکه لبخند رو "دخترا"گفت  مانهیصم یطور

 مرد یپا ینشست و دستش را نوازش مانند، رو ترانه

 :دیکش

 کردم که خدا تورو بهم داد؟ یمن چه کار خوب -

 سر زن را یجلو یموها یزد و رو شخندین مرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیبوس

 یعنینرگس و فرناز جابهجا شد.  نیب یمعنادار نگاه

 همه ترانه را دوست داشت؟ نیا محمدصادق

 گفت: رلبیز فرناز

 "خدا شانش بده"

 کرد: کیدوباره سرش را نزد مرد

 مطمئنم درکمون زنم،یباهاشون حرف م رمیم -

 بزرگتره، عاقلتره، اول با اون حرف هیسا کنن،یم

 ه؟یهوم؟ نظرت چ زنم،یم

 آب دهان قورت داد: ترانه

 رو یتنده، ممکنه همه چ ششونیآت زم،یفعال نه عز -

 باهاشون حرف ییبگذره، بعد دوتا کمیبدن. بذار  لو

 .میزنیم



 

  1628                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که پشت آن دانستیلبخند زد و فقط خدا م مرد

 نشسته: یبهظاهر ساده، چه روباهِ مکار لبخند

 خوامیبهخاطر تو عجله دارم،نم زم،منیباشه عز -

 قشنگت ناراحت باشه! یچشما

 جلو آورد و گفت: سرش را یبا مسخره باز فرناز

 و مجنون رو! یلیاوه ل -

 کرد: دییهم باخنده تا نرگس

 بابا دهنمون آب افتاد. -

 آنطرفتر نشسته بود یرو به مردِ همراهش، که کم و

 و گفت: کرد

 منم دلم خواست. نجا،یا ایب دیسع -

 با چشم و ابرو، به ترانه و محمدصادق اشاره کرد. و

 و از خدا خواسته، بلند شد و کنار زن دیخند مرد



 

  1629                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .نشست

 یخنده یرا دور شانهاش انداخت که صدا دستش

 کنار گردن نرگس زمزمه دیباال رفت و سع همهشان

 :کرد

 !یرو بخور یزیرت چمگه من مرده باشم که تو حس -

 شب دور هم یاه همیشان را که خوردند، تا ن شام

 به همهشان خوش گذشته یحساب دند؛یو خند گفتند

 ساعت به سمت راست یاه هو هرچقدر که عقرب بود

 .شدیچشمان ترانه خمار و خمارتر م رفت،یم

 .آمدیخسته بود و خوابش م یحساب

 مهمانها، عزم رفتن کردند و پس از سرانجام

 که باهم داشتند، محمدصادق با یمفصل یخداحافظ

 بلند، در را بست و رو به ترانه که تند خود را ینفس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مبل ولوو کرد گفت: یرو

 باال. میرب ایب زم،یبلند شو اونجا نخواب عز -

 سرخوش و در یدستانش را بلند کرد و با حالت ترانه

 حال رخوت، غر زد: نیع

 بغلم کن ببر تو اتاق. نجایبغل، از ا -

 ت.را باال انداخ شیابرو یزد و تا شخندین مرد

 .کردیم یدلبر یبود و حساب یپختها زن

 حرکت کیحلقه زد و با  شیگردن و پاها ریز دست

 .دیکش شیباال

 زن گردن مرد را غرق بوسه رفتند،یا که باال مه هپل از

 شتریمحمدصادق، هرلحظه، ب یو دستها کرد

 .شدیم منقبض

 یبست و زن را رو شیاتاق که شدند، در را با پا وارد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 انداخت. تخت

 را باال گرفت: شیو دستها دیدلبرانه خند ترانه

 مغزم اومد توحلقم. وونهید -

 پس از یکیرا  راهنشیپ یاه هزد و دکم شخندین مرد

 باز کرد. یگرید

 .شناختینگاه را م نیا ترانه

 نگاهِ پر از شهوت را و... نیا

 را پرتاب کرد و تا ترانه به خود بجنبد، راهنیپ مرد

 زد: مهیتنش خ یرو

 ،یزیحالمو بهم بر یآخ آخ، پدرسوخته خوب بلد -

 ...ارمیدرم پدرتو

*** 

 که به سمتِ جلو بود را با لبخند برگرداند و به ینگاه
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 یجعفر

 نگاه کرد. دخترک

 کردینگاه م ابانهایکنارش، به خ یشهیلبخند از ش با

 شب، شکل گرفته یکیدر تار یدلچسب یِنما بیعج و

 .بود

 نگاه آکو را احساس کرد، سرش را ینیکه سنگ هیسا

 کنجکاو نگاهش کرد: یو بالبخند برگرداند

 شده؟ یزیچ -

 اد؟یخوشت م ابونایتو خ ینه، از شبگرد -

 .دهیبهم آرامش م ،یلیخ -

 اهوم، کال شبها آرامش داره. -

 داد: رونینفسش را ب هیسا

 ،یآرامشبخشه که دلتنگ نباش یشبها تا وقت -

 قتویکه  شهیم وید هیاونوقت  ،یکه باش دلتنگ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خفهت کنه! خوادیو م رهیگیم

 مرد درهم فرو رفت. اخمان

 یشکست ییکه گو زدیحرف م قیعم یطور دخترک

 را تجربه کرده بود! قیعم

 :دیپرس ضیپُرغ یخودش نبود که با لحن دست

 یلتنگددرباره  قیانقدر دق یچطور یاونوقت جنابعال -

 !؟یدونیمزخرفات م نیا و

 یبود، لبخند شاد دهیمرد را فهم تیکه حساس هیسا

 را باال زد: شیابرو یو تا زد

 تجربهش کرده باشم! دیخب شا -

 بدتر اخم کرد: مرد

 هوم؟ ؟یتجربهش کرد یک یاونوقت برا -

 دوخته شد. هیبه سا ،یو نگاهش، سخت و جد گفت
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 یجعفر

 یو گوشه دیدرخش هیدر دل سا یاز خوش یحس

 کش آمد. شیلبها

 کند و با یهم که شده دلبر کباری یداشت برا دوست

 به چشمان د،یطلبیقربان صدقه م یکه حساب ینگاه

 آکو چشم دوخت و گفت: طلبکار

 تو! -

 .دیو نگاهش را دزد دیدندان کش ریلبش را ز سپس

 اشیتازه دوزار ییدرشت شد و گو یآکو کم چشمان

 .افتاد

 تشنه و ینرم نرمک کش آمد و با نگاه شیلبها

 چشم دوخت. هیبه سا گوش،یزبا

 بلد بود؟ هایدلبر نیا از

 .دیبود و دل مرد سُر دلتنگش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد؟یدلتنگش م هیکه نبود، سا ییزمانها یعنی

 بهسمت دست دخترک رفت و آن را محکم دستش

 .گرفت

 :دیدندان قروچه غر یلبخند زد و مرد با حالت دخترک

 ؟یکنیهوم؟ بهم فکر م ؟یشیدلتنگ من م -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و دستش هیسا

 دستان مرد فشرده شد. انیدر م محکمتر

 و قبل از آنکه دستش را عقب بکشد، دیدرد، لب گز از

 و کفِ دستش را دیدستش را به سمت خود کش آکو

 .دیبوس

 دیو شا دیدندان کش ریرا ز نشیریلب ز هیسا

 بود. نیحرکتِ مرد، هم نیدلبرانهتر

 داد. رونیچشم بست و نفسش را آسوده ب یخوش با
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کیبه دخترک انداخت و همانطور که  یمنگاهین آکو

 بود، گفت: هیچشمش به سا کیبه جاده و  چشمش

 ها برام بکن دختر، یدلبر نیوقتا از ا یبعض -

 که االن بهزور یطور ،یشیم یچقدر خوردن یدونینم

 لقمه هی تویانار یاه هکنترل کردم اون گون خودمو

 .نکنم

 .آمدیهم خوشش م هیسا

 و او هم آدم بود. آمدیحرفها خوشش م نیا از

 .دیایمورد توجه باشد، خوشش ب نکهیبوداز ا یعیطب

 یتونینم یکه حت یاونقدر شم،یمنم دلتنگت م -

 !یرو بکن فکرش

 را گفت. نیبود که ا آکو

 دخترک برق زد و مرد ادامه داد: چشمان
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 یجعفر

 یلیانگار ذاتا خ یول یمظلوم یلیظاهرا خ نکهیبا ا -

 با رفتارات، یچطور نکهیمثال ا ،یدونیرو م زایچ

 .میدنبال خودت بکش یچطور ،یکن رمیاس

 زد: یخندها تک

 یهست ی. تو ذاتا دختر مغرورستین یکارِ هرکس نایا -

 کنه. وونهیمرد رو د هی تونهیم نیا و

 اضافه کرد: رلبیز و

 خورهیگـ*ـه م گهیمرد د کنه،یم وونهیفقط منو د -

 بشه! وونهید

 مالش رفت و ناخودآگاه اعتماد به نفسش هیسا دل

 شد. شتریب

 قیکلمه تشو کیحد بهخاطرِ گفتنِ  نیکه تا ا حال

 .دیبگو شتریو ب شتریبود، دوست داشت ب شده
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 یجعفر

 کند و... یدلبر شتریداشت ب دوست

 به دست آکو که دستش را در برگرفته بود یاندک فشار

 و نگاهِ مهربانِ مرد را بهسمت خود کشاند. داد

 نگاهش را هیسا دند،یرستوران لوکس که رس یجلو به

 شهاشیبه ساختمان بلند و ش نییو از آن پا دیکش باال

 کرد. نگاه

 به سمتش انداخت و گفت: ینگاه مین آکو

 .زمیشو عز ادهیپ -

 را شیاه هشدند و مرد قبل از حرکت، پنج ادهیپ هردو

 دخترک فرو برد و هردو لبخند زدند. یاه هپنج انیم

 قرارِ  کیو کامال مناسبِ  یو مشک کیش ییمانتو ه،یسا

 ،یرسم یو شلوار راهنیبا پ زیبود و آکو ن دهیپوش شام

 دخترک بود. یبایز پیکننده ت لیتکم



 

  1639                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نهیداخل آ یچندبار هیآسانسور باال رفتند و سا با

 با زیرا چک کرد و مرد ن اشیموها و روسر آسانسور،

 .کردینگاهش م لبخند

 هیزوجها شده بودند و لبخند سا هیشب یحساب

 .آمدیکش م ریتصو نیا دنِیبا د هرلحظه،

 از هینشستند. سا شانیرزرو زِیشدند و سر م ادهیپ

 تهران نگاه کرد و یچراغان ریکنارش، به تصو یشهیش

 داد. رونیرا ب نفسش

 داد و به دخترک نگاه کرد: هیتک یصندل آکوبه

 خوشگله. یلیموهات خ -

 انداخت: رونیرا ب شیلبخند زد و دندانها هیسا

 یچکاریمن ه ه،ینطوریخودشون ا یعیحالت طب -

 ندارم! بهش
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 یجعفر

 که دخترا یعجق وجق یزایروغن و چ نیاز ا یعنی -

 ؟یزنینم زنن،یموهاشون م رو

 به نگاهش داد: یتاب هیسا

 یفِرن، ول نکهیبا ا زنم،یبه موهام نم یچینه، من ه -

 مرتبه. فِرش

 را بهخاطر شانینشست و بو شیموها یمرد رو نگاهِ 

 .آورد

 فرو یناب یسکرآور را و چنان در خلسه یبو همان

 شوکه شد و تند تر،یو یلحظه با صدا کیکه  رفت

 را باال دوخت: نگاهش

 ن؟یگفت یزیجانم چ -

 حرکت مرد خندهشان گرفت و نیو دخترک، از ا تریو

 تابلو شده بود. یادیز ییگو
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 یجعفر

 که یبا احترام و. درحال تریو و دیرا درهم کش اخمانش

 سرش را خم رد،یخندهاش را بگ یجلو کردیم یسع

 :دیو دوباره پرس کرد

 قربان؟ دیدار لیم یعرض کردم چ -

 زیم یکه شام رو یکه سفارش دادند تا زمان یزمان از

 .دیطول نکش یادیشد، مدت ز دهیچ

 بود که با دستمال دور هیسا نیرا خوردند و ا شامشان

 کرد و با لبخند تشکر کرد. زیرا تم دهانش

 جمع شد، تلفنش را از زیم نکهیلبخند زد و هم مرد

 که حرکاتش را دنبال هیآورد و رو به سا رونیب بشیج

 گفت: کرد،یم

 .رمیعکس ازت بگ هی سایوا -

 یصندل یخود را رو یدخترک کش آمد و کم یلبها



 

  1642                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد و ژست گرفت. کج

 نیمختلف از او گرفت و ا یایعکس از زوا نیچند مرد،

 بود. اشیزندگ یشاد دختر،

 داد و چندعکسِ دونفره رییرا تغ نیحالت دروب سپس

 هم گرفتند. گرید

 که یو وقت دیچ زیم یرا رو شانیدسرِ سفارش تریو

 و رو به دخترک پچ پچ دیآکو سرش را جلو کش رفت،

 :کرد

 االن چه یدونیه ها، نماوم، دسرشون باطعم شکالت -

 !چرخهیتو سرم م یفیکث یفکرا

 درشت شد و آب دهانش را قورت یکم هیسا چشمان

 .داد

 دسر یمرد به رو طنتیاز چشمان پرش نگاهش
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 یجعفر

 و سپس دوباره به مرد نگاه کرد. دیچرخ

 کرد؟یم ییفکرها چه

 هم خنگ نبود که منظور آکو را نفهمد و فقط آنقدرها

 کرده! یچه فکر قایبداند مرد، دق خواستیم

 ؟ییچه فکرا -

 فوراً  هیسا د،یرا بگو شیآکو دهان باز کرد که فکرها تا

 گرفته و شیدستش را به عالمت صبر کردن جلو کف

 :گفت

 م.نه نگو ادامه نده، منصرف شد -

 یتکها طنتبارشیچشمان شو با همان  دیخند مرد

 را برداشت و با لذت قورت داد. یشکالت کیک از

 گرفته و آسمان یهوا آمدند،یم رونیرستوران که ب از

 را متعجب کرد، وسط تابستان و شانینگاه هر دو ،یابر



 

  1644                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 گرفته؟ یهوا نیا

 قطره نیبودند که اول نیماش یحال رفتن به سو در

 .ستادیبا ذوق ا هیو سا دیسرشان چک یباران رو یها

 کنار در توقف ز،یرا رو به آسمان گرفت و مرد ن سرش

 .کرد

 شاد، یبا لحن هیبه دخترک نگاه کرد که سا یپرسش

 را رو به آسمان گرفت و گفت: دستانش

 !ادینگاه کن، داره بارون م یوا -

 زد: یلبخند مچهیبه آسمان انداخت و ن یمردنگاه

 ذوق داره؟! نقدریدختر، ا گهیبارونه د -

 سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت: هیسا

 ط! بارون وسینیبیبارون ساده م هیفقط  نویواقعاً ا -

 ساده ست؟ تابستون
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 یجعفر

 بودند نیبه چشمانش داد و دخترها هم یچرخش آکو

 !گرید

 یو برا کردندینگاه م یاحساس زیهمه چ به

 ...کردندیذوق م زها،یچ نیکوچکتر

 بودند و درک کردنشان سخت بود! یبیعج موجودات

 نهیداد و دست به س هیتک نیپشتش را به درِ ماش مرد

 :دیپرس هیبه سا رو

 ست،ین یبارون معمول هیبارون،  نیخوب حاال که ا -

 م؟یبرقص رشیز یخوایم م؟یچه کار کن دیبا

 را شیابرو یبرق زد که آکو تا یطور هیسا چشمان

 باران با هم ریداد و نکند انتظار داشت که ز باال

 برقصند؟

 شلوار بیکرد و دستانش را در ج یخندها تک
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 یجعفر

 فرو برد. شیپارچها

 کینزد یدر لباس رسم دهیقدم به دخترکِ پوش قدم

 :ستادیخلوت ا ابانیدر خ شیرو به رو قایو دق شد

 حرفم به مزاجت خوش زنه،یچشات برق م هیچ -

 اومده؟

 در رهیو نازش، خ حیبود که با همان لبخند مل هیسا

 مرد زمزمه کرد: چشمان

 خاطره ساختن و دوست دارم! -

 چشمانش خشک شد و او هم خاطره یآکو رو نگاه

 چشمان نیکه ا یرا دوست داشت؛ به شرط ساختن

 !زدندیبه خاطرش برق م شهیتا هم با،یز

 و با دیگونه دخترک کش یدستش را آرام رو پشت

 جمعتر شده بود گفت: یکه حال کم ییلبها
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 یجعفر

 یسر هیکه خاطره ساختن ارزش  میبزن بر -

 رو داره! هایوونگید

 و دیخند قیعم یبا چشمان گرد شده و با ذوق هیسا

 را جمع کرد: دستانش

 م؟یقدم بزن میبر یایم یعنی ؟یگیم یجد -

 یابرو یانداخت و سپس با تا نیبه ماش یمنگاهین مرد

 به دخترک اشاره کرد و پنجهاش را به باالرفته،

 گرفت: سمتش

 .میبزن بر -

 یاه هپنج انیرا م شیاه هبرق زد و پنج هیسا چشمان

 فرو برد. آکو

 باران داکردنِیقدمشان مصادف شد با شدتپ نیاول

 .دادیراه رفتنِ ساده، مزه م نیهم بیو عج یتابستان
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 یجعفر

 رستوران عبور کردند و یدر دست هم از جلو دست

 رستوران، کم نورتر و تا یمحل نسبت به جلو هیبق

 دنجتر بود. یحدود

 را شیشدت گرفت و آکو با خنده شدت قدمها باران

 که تا بناگوش کش ییبا لبها زین هیکرد، سا شتریب

 شباهت دنیبه دو شتریکه ب ییبود و با قدم ها آمده

 ان،یم نیو در ا شدیم دهیبه دنبال مرد کش داشت،

 نبود! یعیطب چیه خندهشان

 تر شدنِ عیکه همراه با شدت باران و سر یبلند خنده

 ...شدیم شتریو ب شتریب شان،یها قدم

 بیو عج زدیم انهیسر و صورتشان تاز یبر رو باران

 همه نیو ا یتابستان یداشت در هوا یرینفس گ لذتِ

 !دنیبار یآسمان برا شوقِ
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 یجعفر

 دهیشده و به تنشان چسب سینازکشان خ یلباسها

 .بود

 همه نیا خواستیو کجا م دیخندیبا لذت م هیسا

 را تجربه کند؟ یوانگید

 جرات شیپروایو ب وانهید یِمرد، آن خو نیکنار ا در

 .کردیم دایشدن پ داریپد

 آکو سرش را دند،یدویوار م وانهیکه د یهمان حال در

 و رو به دخترک گفت: برگرداند

 شه؟یم دایمثل ماکجا پ وونهید ییخدا -

 جواب داد: غیج غیبا ج هیسا

 دایمثل ما پ یوونهاید چیه چجایه چجا،یبهخدا ه -

 .شهینم

 .دیو دست دخترک را محکمتر کش دیبلندتر خند مرد
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 یجعفر

 سرش را د،یدویبا خنده و در همان حال که م هیسا

 تند تند شتریب یبه آسمان گرفت و با خوشحال رو

 .دیکش نفس

 ریگ یزیبه چ شیچه شد، که پا دینفهم ه،یثان کی در

 از تنش عقب افتاد و شیو تا به خود بجنبد، پاها کرد

 سر سقوط کرد. با

 یو دست آزادش را رو دیکش یگوش خراش غیج

 که در دستش یسپر کرد، درد ابانیکف خ آسفالت

 را گرشینالهاش را به هوا برد و آکو که دست د د،یچیپ

 مانع سقوط کاملش یادیو تا حدود ز دهیباال کش به

 بود، کنارش نشست: شده

 دختر؟ یشدیچ ،یوا یا -

 آسفالت نشست و کف دستش را باال یرو دخترک،
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 یجعفر

 .گرفت

 که خورده بود، کف دستش پر از یضربها براثر

 .کردیدرد م یشده و حساب زیر یشنها

 :دیکالفه نچ کرد و دستش را به سمت خود کش آکو

 کرده! کارینگاه نگاه، دستشو چ -

 و پر از شن دخترک سیکف دست خ یرا رو انگشتش

 گفت و چهرهاش درهم شد. یآ رلبیز هیکه سا دیکش

 نیدستش شکسته باشد و اگر واقعاً چن دیترسیم

 افتاده باشد چه؟ یاتفاق

 به چهره اش کرد و گفت: یبا اخم نگاه مرد

 ؟یدستتو تکون بد یتونیم -

 یدیکرد دستش را تکان دهد که درد شد یسع هیسا

 توانسته بود تکانش بدهد، نکهیاما هم د،یچیآن پ در
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 یجعفر

 بود. خوب

 که نشکسته و نفسش را شدیراحت م الشیخ اقلکم

 داد. رونیب آسوده

 دخترک را گرفت و گفت: یربازوهاینچ نچ کنان، ز آکو

 االن سرما ینشست سیخ ابونِیکفِ خ نم،یپاشو بب -

 !یخوریم

 را فشرد و بلندش کرد. هیسا یربازویسپس ز و

 گفت: رلبیحال خندهاش گرفت و ز درهمان

 و خورنیم یگـ*ـه اضاف لمایف نیپس چرا تو ا -

 که دن،یعاشقونه رو نشون م یِراه رفتنها یهجوری

 هی میمثال خواست ن،یمارو بب تیوضع کنه،یکف م آدم

 !می... قشنگه به گـ.... به چوخ رفتمایعاشقونه بکن کار

 و قورتش دیکه مرد قصد داشت بگو یازکلمها هیسا
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 یجعفر

 .دیبود، خندهاش گرفت و آرام خند داده

 را گرفته شیاه هرشانیدر همان حال که هنوز هم ز آکو

 :دیرا بوس قهاشیو شق دیخند بود،

 سیو خ میخورد زیل نیخب، همچ گمیراست م -

 .میخرِ شرک شد هیکه شب م،یشد

 نالهمانند گفت: هیسا

 .رهیگیم درد شتریتوروخدا نخندونم، دستم ب -

 با دهنت یدار ؟یخندیبابا، مگه با دستت م یا -

 ره؟یگی! دستت چرا درد مگهید یخندیم

 ینهیبدتر خندهاش گرفت و با دست آزادش، س هیسا

 آرنجش بود، فشار داد: یروبهرو قایرا که دق مرد

 !گهیآکو، نکن د -

 م،یما که هنوز خاطره نساخت زم،یبابا عز یا -
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 یجعفر

 فردا دوتا خاطره کوفت و زهرمار عاشقونه خوادینم

 م؟یکن فیامون تعره هبچ یکه برا میباش داشته

 و اراده رونیشب با باباتون رفتم ب هی یبگ یخوایم

 مییو بعدش بدو میمثل عاشقا قدم بزن ربارونیز میکرد

 و یامون بره هوا و در آخر دزدکه هآخرشم خند و

 لـ.... بوسه درست و هیبارون،  ریز وارید یگوشه

 قسمت نشد، چون من یول م،یریاز هم بگ یحساب

 و دستم از جاش در رفت، آخرشم نیزم خوردم

 خنده، آب دماغمون راه افتاد و لنگ یصدا یبهجا

 خونه! میدست از پا درازتر برگشت لنگون،

 نباریمرد گرد شده بود و ا یچشمانش ازپر حرف هیسا

 .دیبلند، خند یصدا با

 سرش را هیداستان سرهم کرده بود و سا یحساب آکو
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 یجعفر

 عالمت تاسف تکان داد و گفت: به

 ؟یهست یمن،فکر چ طیشرا نیاالن تو ا ییخدا -

 چه"امونه هبچ"که از کلمه  اوردیخود ن یاصال به رو و

 رفته. یلیو یلیگرفته و دلش ق یمضاعف یانرژ

 بودند و باران هم ستادهیا واریکه کنار د همانطور

 دست دخترک تیوضع گریبار د د،مردیباریم همچنان

 یجد بیکه آس دیرسیکرد و به نظر نم یبررس را

 باشد. دهید

 نگاه کرد و نوک دماغ سرخشدهاش، سشیصورتِ خ به

 .کردیم یدلبر یحساب

 و با انگشت اشاره و وسطش، دیدندان کش ریرا ز لبش

 هیسا یدخترک را محکم فشرد، که بازهم ناله،  دماغ

 به هوا برد. را
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 یجعفر

 که دخترک اعتراضمانند گفت: یطور

 ؟یاریناله منو در ب یتو فقط بلد -

 گریآکو به سرعت برق زد و دخترک بار د چشمان

 را در ذهنش مرور کرد! جملهاش

 گفته بود؟ چه

 " ؟یاریناله منو درب یتو فقط بلد "

 را به چشمان دهاشیگرد شد و تا نگاه ترس چشمانش

 افتیدستانداختنش را در نیمرد دوخت، اول مکار

 :کرد

 من چه یدونیخانوم، تو که نم هیسا یآ یآ -

 آکو ناله گنیکار دارم! اصال به من م نیتو ا یتخصص

 !درآر

 :هیسا
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 یجعفر

 بود که یچه حرف گرید نیو ا دیبا خجالت لب گز هیسا

 زد؟

 آنکه بحث را عوض کند فورا گفت: یبرا

 دستم از جاش در رفته دیدکتر، شا میبر گمیم -

 !باشه

 ی، در هم رفته باشه، من آکو نالهدرآرم، نالهنه بابا -

 .ارمیدرم ه،یدر رفتگ یهرچ

 یپ دیگرفت و با اشیشانیدست سالمش را به پ هیسا

 .دیخریعمر، دست انداختن را به جان م کی

 هم از دستش یاما کار د،یکشیآنکه خجالت م با

 .آمدیبرنم

 دستبردار گرید کرد،یم لهیپ یزیبه چ یمرد وقت نیا

 .نبود
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 یجعفر

 نباریا شد،یکه کمکم متوجه بهبود دستش م دخترک

 :گفت

 باشه! فکر نکنم در رفته شه،یدستم داره بهتر م -

 نشان دهد یاکشنیمرد، ر یبه حرفها کردیم یسع

 فرصت دستش ندهد. ن،یاز ا شتریب و

 گفت: رلبیو ز دیآرام خند آکو

 .یگفت یچ رهینم ادمیمنکه  چون،یباشه بپ -

 به چشمان دخترک نگاه کرد. طنت،یباش و

 و دیبه هم فشرده، نگاهش را دزد ییبا لبها هیسا

 !کرد؟یرا چهکار م شیآمده تا پشت لبها یخنده

 را باز و بسته کرد ودردش کمتر شده بود. انگشتانش

 که دوست داشت دائم سربهسرِ فنچ کوچولو مرد

 را از دست یفرصت جیامر، ه نیا یو برا بگذارد
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 یجعفر

 ا سرخش نگاه کرد.ه هگون داد،بهینم

 آتو گرفتن از دخترک یِبود کلِ عمرش را در پ حاضر

 برجسته را یاه هگون نیبتواند بازهم ا باشد،تا

 کند. رنگیانار

 .دیو به دستش رس دیکش نتریرا پائ نگاهش

 شده بود، یجد یکم ه،یدست سا دنیکه با د مرد

 دست دخترک را در دست گرفت و گفت: دوباره

 ترک برده دیشا م،یدکتر نشونش بد هیبهتره به  -

 !باشه

 .شهیداره بهتر م ست،ین یازینه ن -

 نگاهش کرد و گفت: آکو

 که از دردت یکشیخجالت م نکهیا ای یگیم یجد -

 ؟یبگ
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 یجعفر

 یسرش را به عالمت نه، باال انداخت و کم هیسا

 را تکان داد: دستش

 ه.کوفته شد کمینه باور کن خوبم، فقط  -

 از قبل شده بود تریجد یکه حال کم یبا چهرها آکو

 را به عالمت مثبت تکان داد و هر دو شانه به سرش

 هم، شروع به راه رفتن کردند. شانه

 آنها، کمرنگ و یشدتِ باران، مانند خنده ها حال،

 شده بود. کمرنگتر

 بود و چنان هوش از دهیچینم خاک، در همه جا پ یِبو

 برده بود، که هردو مسخ و مدهوش، سرشان را سرشان

 .کردندیگرفته و به آسمان نگاه م باال

 نم یشب، آرامشِ آسمان، نم نمِ باران، بو یِاهیس

 یزیچنان سکانس خاطره انگ ار،یو..... و بودن ِ  خاک
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 یجعفر

 نبودند... یزیقادر به گفتن چ چکدامیبود، که ه ساخته

 ریکشاند و تحت تاث هیخود را به سمت سا یکم مرد

 که در آن قرار داشتند، دستش را به دور شانه او یجو

 کرد. حلقه

 آغوش مرد گم شد. انیو لرزانش، در م زیر جثه

 د،یلرزیسردش شده و از سرما م یکه حساب دخترک

 آغوشش انیبه سمت مرد کشاند و در م شتریرا ب خود

 شد. مچاله

 ناب، در برگرفت و یوجودِ هر دو را لذت سرتاسر

 شده بود امشب! یشب بیعج

 دلچسب شده یو نمباران حساب شیموها یبو بیترک

 و کردیگرفتارش م یبو کم کم داشت بدجور نیا بود،

 ...مرد
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 یجعفر

 احساس را دوست داشت. نیا مرد

 احساسِ نوظهور را دوست داشت و چقدر نیا

 قشنگتر شده بود... لحظاتش

 لِیدل هیشده بود و سا نتریریش اشیزندگ چقدر

 بود... نهایا یهمه

 و آکو او را دوست داشت... هایحال خوب نیا یهمه

 سیخ شانیرپایکه ز ینیزم نیهم یاندازه به

 .خوردیم

 و به کردیکه شُره م یآسمان نیهم یاندازه به

 تمام عمرش، دوستش داشت. یاندازه

 سالها یبه اندازه ییچند روز، گو نیکه در ا یرابطها

 شده بود. قیعم

 که دل و جانش را، گرفتار کرده بود. قیعم آنقدر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نشانیسکوت لبها و لبخندِ دلها، به سمت ماش در

 دلچسب یبه ظاهر سادهشان، حساب یادهرویوپ رفتند

 بود. شده

 ادیدرد دستش را به  چیه هیسا ان،یم نیا در

 و با همان ظاهرِ عاشقانه، که دست مرد به آوردینم

 شده بود، قدم به قدم با دهیچیدخترک پ یاه هشان دور

 .رفتندیراه م گریکدی

 یو روشن یکیتار انیرفتند و افکارشان، در م یم راه

 به پرواز درآمده بود. ابان،یخ

 از دور به نیکه جلوتر آمدند، ماش یمتر چند

 خورد. چشمشان

 خلوت یحساب ابانیباعث شده بود که خ یباران یهوا

 .کردیآرامشش را هزاران برابر م ن،یو هم شود
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 یجعفر

 یایکه غرقِ در دن هیرفتند و سا نیبه سمت ماش آرام

 طانیحواسش به چشمان مکار و ش چیبود، ه خود

 رخ شده بود، نبود! میکه زومِ ن مرد،

 یاه هآن غنچ دنِیچش یدلش برا ده،یاما، لب گز آکو

 .زدیپر پر م سرخ،

 چشمانش را یکه در سر داشت، گوشه یطنتیش فکر

 مصممترش ،یحساب ،یباران یکرده بود و هوا تنگ

 .کردیم

 ابانیخ یدرختِ بزرگِ گوشه ریلحظه که از ز کی در

 حلقه هیآکو دستش را تند دور کمرِ سا گذشتند،یم

 و تا چشمان دخترک گِرد شد، مرد پشتش را به کرد

 را، با فشردنِ  مهاشینصفه ن غیو ج دیکوب درخت

 او، خفه کرد. یبازمانده یلبها یبر رو شیلبها
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 یجعفر

 تند، یدخترک گرد شده و بهتزده و با ضربان چشمان

 چنبره زده و شیاز مرد، که رو یکیتار یهیسا به

 نگاه کرد. د،یکشیرا به کام م شیلبها

 افتاد؟ یاتفاق چه

 شده بود، که دستانش در هوا مانده و جیگ آنقدر

 یکیهمان تار رهیهمچنان وقزده، خ چشمانش

 بود. شیروبهرو

 به اطراف یدید چیبود، که ه کیآنقدر تار رِدرخت،یز

 .کردیمرد را راحتتر م الیخ نیو هم نداشت

 خوشمزه و بازمانده یوافر، لبها یجانیشوق و ه با

 یکه رو یباران یاه هو قطر دیرا به کام کش دخترک

 کننده عاشقانهشان لیتکم د،یچکیم شانیو رو سر

 .بود
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 یجعفر

 به ییدخترک گرفت، گو یکه مرد، از لبها یگاز با

 کش آمده و چشمانش بسته شیآمد، که لبها خود

 .شد

 انِیمرد فشرد و در م یلبها یرا رو شیلبها آرام

 پُر کششان، آکو لبخند زد. بوسه

 را دوست داشت. زشیر یهایهمراه

 را... شیهایدحال، ناوار نِیاز آن، خجالت و درع شتریب

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

 شانه و گوشش نیرا ب یکشان گوش ازهیخم دخترک

 و دیکشیتخت باال م یو همزمان که خود را رو فشرد

 گرفتهاش جواب خواهرش را داد: یصدا با

 یقتو ؟یزیاعصاب منو به هم بر یاول صبح زنگ زد -

 شه؟ینم تینگو! چرا حال یعنینگو،  گمیم بهت
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 یجعفر

 سارا از آن طرف خط پر از تمسخر و پوزخند یصدا

 :بود

 که رفت یوقت ؟یدا چامروز نگم، فردا نگم، پسفر -

 اون موقع ؟یاونموقع چ ره،یکرد تا طالق بگ تیشکا

 تو سر خودش ما، زنهیاون موقع نم م؟یکن کاریچ دیبا

 گه اگه زودتر ین؟نمیچرا زودتر به من نگفت که

 و انقدر چوب کردمیم داشیمن پ دیشا نیگفتیم

 خورد؟یبه آبروم نم حراج

 یرا رو شیکرد و همزمان که پاها یکالف نُچ هیسا

 جواب خواهرش را یعصب گذاشتیسرد م یپارکتها

 :داد

 رو موضوع نیکه ا هیحالش در حد یکنیواقعاً فکر م -

 شده؟ یچقدر افسرده و منزو ینیبینم م؟یبگ بهش
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 یجعفر

 اد؟یسرش ن ییبال یدیم نیتضم میبهش بگ اگه

 زد: غیاز آن طرف خط ج دخترک

 بکنم؟ دست رو دست بذارم که یپس من چه غلط -

 گه بزنه به آبرومون؟ ن،یاز ا شتریب ناموسیب اون

 چشمانش را در حدقه چرخاند و همانطور که با هیسا

 بلند و شلوار گشادش به سمت آشپزخانه شرتیت

 بلند و فِرش چنگ کرد و یدستش را در موها رفت،یم

 :گفت

 زود همه ای ریکه د دونمی! خودمم میبچها یلیخ -

 امکانش م،یاما اگه فقط خودمون دوتا بدون فهمن،یم

 چه یدونیفرار کرده م کهیاون زن میاگه بگ کمتره،

 و هیدر و همسا فهمن،یهمه م شه؟یبه پا م یقشقرق

 و عمو و عمه.... خاله
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 یجعفر

 و غر زد: دیصحبت خواهرش پر انیم یحرص سارا

 بذار بفهمن بزار همه جنس ناکسش روبه درک،  -

 یهمه سال با چه جونور نی. بزار بدونن که ابشناسن

 به تن و بدنِ خودش یکه حت ی. با جونورمیکرد سر

 چه برسه به ما... کنه،ینم رحم

 کرد و ریآشپزخانه گ میبه گل هیسا یلحظه،پا کی در

 شد. دهیپارکتها کش یشصتش، به شدت رو انگشت

 نگران سارا بلند یصدا د،یکه کش یغیبا ج همزمان

 :شد

 !؟یخوب ؟یشد یچ -

 گذاشت و با شیانگشتانِ پا یدستش را رو هیسا

 غر زد: یدردآلود یصدا

 گندش بزنن، پام داغون شد. -
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 یجعفر

 در همان حال که در کف آشپزخانه نشسته بود ادامه و

 :داد

 یشوخ گهیموضوع بابا د نیبب ا،یبهش بگ یسارا نر -

 کهیبزار کنار، بهخاطر اون زن ویلجباز... ستین بردار

 همش بخاطر باباست... تا حالش بهتر نشده، گم،ینم

 موضوع رو بفهمه، بعداً خودمون کم کم نیا خوامینم

 .ستیاما االن وقتش ن میگیم بهش

 نشم، وونهید کهیاز دست اون زن گه،ید دونمیمن نم -

 .شمیم یکیدست تو  از

 بزند، یبزرگترش حرفبدون آنکه اجازه بدهد خواهر  و

 را قطع کرد. تلفن

 که ییچشمش گرفت و گو یرا جلو اشیگوش هیسا

 رفت و تلفنش یچشمش باشد، چشم غرها یجلو سارا
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 یجعفر

 کنار گذاشت. را

 ینگاه کرد؛ انگشت شصتش، حساب شیبه پا دوباره

 .کردیشده بود و درد م قرمز

 بلند شیبه شخصِ ناشناس داد و از جا یلب فحش ریز

 را روشن کرد و نگاهش را در خانه یکتر ری. زشد

 .چرخاند

 پخش و پال شده بودند و نیزم یآکو رو یلباسها

 غرزد: رلبیز هیسا

 یچه گند نیرا جمع کردما، بب نجایا شبید نیهم -

 ..زده

 نیزم یمرد را از رو رپوشِیو ز شرتیخم شد و ت و

 کرد. جمع

 .دیرا به داخل اتاق برد و داخل کمد چ شیلباسها
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 یجعفر

 تیساکن شده بود، وضع نجایکه ا یچند روز نیا در

 مرتب شده بود و آکو اما به همان یمرد، حساب یخانه

 .کردیرا پخش و پال م لشیسابق، وسا یِشلختگ

 مسائل حساس بود که راه به نیا یاما، آنقدر رو هیسا

 را جمع و جور شیهایو شلختگ دیدویدنبالش م راه،

 .کردیم

 مرد، یِو پاشها ختیو ر طنتهایش یِادآوری از

 باز شد و چقدر از دست نیریش یبه لبخند شیلبها

 خورد و همزمان دلش ضعف یحرص م ش،یکارها نیا

 !رفتیم

 درست کرد و با چند تکه ییکه جوش آمد، چا یکتر

 صبحانهاش را خاتمه داد. ر،یو پن نان

 نکند سارا موضوع را به پدرش گفته نکهیا یِنگران
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 یجعفر

 که هر لحظه نگاهش را به تلفنش شدیباعث م باشد،

 .بدوزد

 ماجرا پرده بردارند، نیاز ا دیزود، با ای ریدانست د یم

 اکنون زمانش نبود! اما

 بود. ضیهمه افسرده حال و مر نیکه پدرش ا اکنون

 که با سارا به شمال یآن روز یعنیزد و  یخند تلخ

 د؟یدیبود که ترانه را م یبار نیرفتند،آخریم

 چوقتیه گرید یعنیبغض قورت داد و را با  شیچا

 د؟یدیرا نم ترانه

 او یدلش برا نده،یدر آ دیزد و شا شترین شتریب بغض

 !شدیم تنگ

 را در حق خود و خواهرش، یرحمیکه ب یمادر یبرا

 اتمام رسانده بود. به
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 یجعفر

 را داخل اشییمانده چا ینداشت. باق ییاشتها گرید

 کاناپه انداخت. یکرد و خودش را رو یخال نکیس

 و گرددیهم باز نم گریآکو تا چند ساعت د دانستیم

 را با خود خلوت کند... یکه لحظات شدیباعث م نیهم

 یجهایبه نت دیرا با خود خلوت کند و شا یلحظات

 که در آن، اقلکم، هر کدامشان ضرر یجهای... نتدیبرس

 .نندیبب یکمتر

 حوصله،یگذشته بود و دخترک ب یساعت چند

 .خوردیکاناپه وول م یرو همچنان

 و تند دیکه زنگ خورد، هول شده از جا پر تلفنش

 را به کانتر رساند. خود

 افتاد، دلش شور زد و با هیکه به نامِ سا چشمش

 سبز را لمس کرد. کونیسرعت آ نیشتریب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تلفن را کنار گوشش گذاشت د،یلرزیکه م یدستان با

 استرس داشت و دلش نقدریچرا ا دیخود هم نفهم و

 .زدیم شور

 چشمانش د،یچیسارا که داخل گوشش پ هیگر یصدا

 دستانش فشرده شد. انیهم افتاد و تلفن م یرو

 هیبزند، سارا تندتند با بغض و گر یاز آنکه حرف قبل

 :گفت

 دینبا مونم،یسگ پش نیغلط کردم، به خدا ع هیسا -

 .گفتمیم بهش

 و داد و شکستنِ غیج یصدا ش،یصحبتها نهیپسزم

 آمد. یو ظروف م ظرف

 نشست و تشرمانند گفت: نیزم یرو دهیگز لب

 باالخره کار ؟یباالخره بهش گفت ؟یکرد یچه غلط -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ؟یکرد خودتو

 سارا بلند شد و همزمان گفت: نیف نیف یصدا

 یبکنم، حت دیکار با یچ دونمینم ا،یتو رو خدا ب -

 دتو برسون،. تو رو خدا خومیبش کشینزد میندار جرات

 .یقلقشو بلد یآرومش کن، تو بهتر از هرکس ایب

 بلند شد و شیجان نداشت از جا گریکه د ییپاها با

 چگونه خود را به اتاق رساند. دینفهم

 سارا هیگر یو صدا دیرا پوش شیو مانتو شال

 .دیرس یبه گوشش م یاز داخل گوش همچنان

 او که از حال و روز پدرشان کرد؛یکار را م نیا دینبا

 داشت. خبر

 !کردیکار را م نیا دینبا

 فشیو مدارک داخل ک چاندیرا دور گردنش پ شالش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دوشش انداخت. یچک کرد و آن را رو را

 یکه دستش را رو نیرا پا زد و هم شیکفشها

 گذاشت، در از آن طرف باز شد و دخترک رهیدستگ

 رفت. عقب

 داخل آمد و با چشمان متعجب به چهره به هم آکو

 و هول شده دخترک نگاه کرد: ختهیر

 شده؟یچ ؟یخوب ه؟یسا -

 بود و نگاه آکو، نشانیماب یسارا، تنها صدا هیگر یصدا

 تلفنش یچشمانِ پر اضطراب دخترک، بر رو از

 .نشست

 سارا بود؟ یه،صدایگر یصدا نیا

 شده؟ یچ ه،یبا توام سا -

 آب دهانش را قورت داد و آنقدر بغض در دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 حرف توانستینم یجمع شده بود، که حت شیگلو

 .بزند

 .رفتیم دیداشت، با عجله

 دستش را یحیتوض چیعجله داشت که بدون ه آنقدر

 در کنار بزند، یمرد فشرد تا او را از جلو یبازو یرو

 شیچشمان آکو با تعجب گرد شد و محکم سر جا که

 .ستادیا

 ب دهانش را قورت داد و چرا مرد، درکشآ هیسا

 کرد؟ینم

 قطع شیلحظه، صدا نیکه در ا کردیدرک نم چرا

 حرف بزند؟ یتواند کالم ینم یو حت شده

 یمرد فشرد که اخمها یبازو یدستش را رو دوباره

 از عقب یذرها یدر هم فرو رفت و بدون آنکه حت آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و با هر دو دستش، دیدر را به هم کوب شیبا پا برود،

 را در دست گرفت: هیسا بازوان

 شده؟ شیزیچ یافتاده؟ کس یاتفاق -

 یحال آشفته نینگران شده بود و ا یحساب مرد

 نگرانش شتریو ب شتریداشت هرلحظه ب دخترک،

 .کردیم

 یزیکرد و خواست چ نییسرش را باال و پا هیسا

 بود، قدرت دهیچیپ شیکه در گلو یاما درد د،یبگو

 حرف زدن را از او گرفته بود. هرگونه

 و با دیکش رونیانگشتانش ب نیتلفن را از ب مرد

 که از سارا بود، بدتر اخم کرد و تلفن را یتماس دنید

 گوشش گذاشت: کنار

 الو سارا؟ -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مکث کرده یآکو، لحظها یصدا دنیکه با شن سارا

 یهم فشار داد و با همان صدا یرا رو شیلبها بود،

 غضدارش گفت:و ب گرفته

 سـ.... ؟ییآکو تو -

 نهیجملهاش را تمام نکرده بود که در پسزم هنوز

 تلفن ییو گو دیچیپ "نیحس ای "بلند یصدا ش،یصدا

 داخلش یبلند یدست دخترک افتاد که صدا از

 ...ادیو فر غیو پس از آن فقط همهمه بود و ج دیچیپ

 شده وانهیصداها پاک د نیا دنیبا شن ییکه گو هیسا

 دیمرد را محکم کش راهنیگرد شده، پ یبا چشمان بود،

 شده بود، دوباره هر یکالفه و عصب یآکو که حساب و

 :دیکنار در کوب واریبازوانش را گرفت و محکم به د دو

 چه مرگته؟! حرف بزن جون به لب شدم. گمیم -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 باز و بسته شد و ،یماه یهمچون لبها هیسا یلبها

 یکه در نگاه نگران آکو نشست، همزمان با پق نگاهش

 یفیضع یزد و راه نفسش باز شد با صدا هیاز گر که

 زد: لب

 بابام، آکو بابام... -

 دستانش را دور صورت دخترک قاب کرد و تند مرد

 :دیو پرس دیرا بوس اشیشانیپ

 زم؟یشده عز یبابات چ ؟یبابات چ -

 حرف بزند. یکالم داد،یاجازه نم شیهقها هق

 شده و هر لحظه آن دهیدور قلبش کش یفلز یحصار

 .فشردیم را

 و سیکه هر لحظه نگاه نگرانش را در چهره خ آکو

 یعصب یکالفه شد و با نُچ گرداند،یدخترک م انیگر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دور شانهاش حلقه کرد. دست

 حالش نیا خواستیفشرد و نم نهاشیرا به س سرش

 و در شدیداغ م یخیهر قطره اشکش، س ند،یبب را

 !رفتیفرو م قلبش

 را شیموها یو رو دیپشت دختر کش یرا رو دستش

 زد. بوسه

 پدرش افتاده اما یبرا یچه اتفاق دانستینم

 که بود، خوب نبود. یهر اتفاق دانستیم

 ییو گو دیمرد را به مشام کش راهنیپ یبو هیسا

 افتاد. انیبه جر شیشد و در رگها یبو، مخدر نیهم

 شده دهیچیپ شیاه هکه به دور سر و شان یبزرگ بازوان

 احساس پناه داشتن، داد،یم تیاحساس امن بود،

 که سالها از داشتنش محروم بود. یاحساس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که آرامتر شد آکو سرش را یکرد و کم یزیهق ر هق

 خود برداشت و دوباره صورتش را قاب نهیس یرو از

 .گرفت

 و قرمز شدهاش و بدون ینگاه به آن چشمان عسل با

 حال لیکه لب باز کند، با همان نگاه نگران دل آن

 .دیرا پرس بدش

 مرد دوخت و راهنیپ یاه هنگاهش را به دکم دخترک

 به سمت یو ه دیلرز یم شیهمان حال که لبها در

 لب زد: شد،یم دهیکش نییپا

 شد، قلبم داره وونهید د،یفهم ویبابام همه چ -

 ینطوریا نمشیبرم بب دی.. باالنیبرم گ دی. باستهیمیوا

 ؟حتمایدیشن غشونویج ی...صدارهیگیآروم نم دلم

 بمونم. نجایا تونمی....نمیحالش بده شده. نم بازم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 منقبض شد. یمرد درهم شد و تنش حساب چهره

 لحظه که کی یحت کرد،یآن مرد را درک م حالِ

 شد و چگونه یم وانهید گذاشت،یم شیرا به جا خود

 آورده بود؟ تاب

 که یباز کرد و در همان حال هیرا از دورِ سا دستانش

 و به سمت اتاق آوردیرا در م شیتند کفش ها تند

 گفت: رفتیم

 .میلحظه صبر کن لباس عوض کنم، با هم بر هی -

 مرد همانطور د،یبگو یزیدهان باز کرد که چ هیسا تا

 پشتش به دخترک بود، دستش را به عالمت که

 باال گرفت و اضافه کرد: سکوت

 صبر کن اومدم. قهیدو دق -

 که گذاشتندیم یآنقدر طوالن رحمیب یاه هقیدق
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و چگونه تاب کردندیدل دخترک را آب م هرلحظه

 آورد؟یم

 را عوض شیکه مرد لباسها یقهایآن چند دق در

 را شیکوچک را متر کرد و لبها یآنقدر راهرو کرد،

 که لبش ترک برداشت و سوخت. د،یگز

 لبش یو بر رو دیکش رونیاز جعبه ب یدستمال

 .گذاشت

 چکار کرده بود! وانهید یفشرد و سارا چشم

 خره خرهاش توانستیگند زده بود و کاش م یحساب

 بجود. را

 داد و رونیآمد، تند نفسش را ب رونیکه از اتاق ب آکو

 را باز کرد. در

 و نگیو خارج شدن ازپارک نیکردن ماش روشن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دور کُند افتاده یرو ییگو الن،یبه سمت گ حرکتشان

 .بود

 دست به دست هم داده بود تا دل زیهمهچ ییگو

 آشوب کند و پدرش! شتریرا ب دخترک

 پدرش اکنون چگونه بود؟ حال

 آورد و شماره سارا را گرفت و رونیتلفنش را ب بازهم

 با ییگو کرد،یکه خاموش بودنش را اعالم م یاپراتور

 .کردیم یتوان، به او دهان کج تمام

 را هم گرفت و بازهم اسری یمادربزرگش و حت شماره

 نشد. دشیعا یزیچ

 جواب یبرا یکه انگار قصد یآزاد یبوقها نیا

 .کردیم وانهاشید شتریوجودنداشت، ب دادنشان

 خوب یزهایبه چ کردیم یو سع دیکش یقیعم نفس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کند. فکر

 و ستیحالِ پدرش، چندان هم بد ن نکهیبه ا مثال

 شده. ریختم به خ ادها،یبا همان داد و فر ز،یهمهچ

 بود، نیسرعت، درحالِ راندن ماش نیشتریکه با ب آکو

 را شیکه ناخنها ،یعصب یهیبه سا یمنگاهین

 انداخت و گفت: د،یجویم

 یاز انگشتات باق یزیچ الن،یگ میتا برس گه،یبسه د -

 !مونهینم

 ریمرد را داد و انگشتش را از ز منگاهیجوابِ ن دخترک

 :دیکش رونیب دندانش

 استرس دارم. ست،یدست خودم ن -

 یخودت رو بکش ستیقرار ن یول کنم،یباشه درک م -

 .که
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شده باشه... شیزیاگه چ -

 رو فتادهیکه هنوز ن یفعال که نشده، چرا غصه اتفاق -

 ؟یخوریم

 شد: دهیدخترک، به انگشتانش کش نگاه

 وابش خوبه، پس چرا تلفناشونو جاگـ... اگه حال -

 دن؟ینم

 شد، که مرد، یپشت بندِ حرفش، اشکش جار و

 ش،یکرد، لحنِ صدا یکرد و سع ینُچ ناراحت

 باشد: دلگرمکننده

 بود، یزینکن، اگه چ تیانقدر خودتو اذ زدلمیعز -

 حالش بد شده کمیبابات  دی. شاگفتیبهت م سارا

 نکن! یدور و برشن تا روبهراه بشه. انقدر فکر منف اونام

 هم،به هیسا یهایتابیب دند،یرس النیکه به گ یوقت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد. شتریب زانیم همان

 گرفته یحساب ر،یو حال آکو ن ختیریاشک م مدام

 بود. شده

 ییو گو آمدیحال و روزش خوشش نم نیاز ا چیه

 .دیفهمیمرد را نم تیحساس دخترک،

 از روزگارِ غرور مرد یچه دمار ش،یاشکها دیفهمینم

 ...بودیخودارتر م یو کاش کم آوردیدرم

 داد، به مقابل خانه مادربزرگش هیکه سا ییآدرسها با

 که چگونه خود را از دینفهم یو دخترک حت دندیرس

 پرتاب کرد. رونیبه ب نیماش

 در یزیبه ت ه،یشال سا یآکو گِرد شد و لبه چشمان

 بهسمت توجه،یکرد و پاره شد، او اما ب ریگ نیماش

 .دیمادربزرگش رفت و محکم به در کوب خانه
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 یجعفر

 آمد،یخانه نم ایاز داخل کوچه  ییسروصدا نکهیهم

 .کردیرا راحت م الشیخ یکم

 یبعد، صدا یقهیکه چند دق دیدر کوب یرو محکمتر

 بلند داد زد: اسریو  دیچیدر گوشش پ ییلخ دمپا لخ

 جفت پا برو تو یخوایبابا، چهخبرته؟ اصال م واشی -

 تعارف نکن. دَر،

 شد و باز شد. دهیدر، کش یپس از آن، زبانه و

 را با تعجب باال داد و شیابرو ه،یسا دنِیبا د اسری

 کش آمد: یکم ش،یلبها ناخودآگاه

 رمردِیپ نیا کردمیبابا، فکر م یا ؟ییتو هیسا -

 !هیروبهروئ زبوننفهم

 یدستش را رو کیشده و  ادهیپ نیکه از ماش آکو

 در گذاشته بود، با اخم یرا رو گرشیو دست د سقف
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد نگاه کرد. به

 کِه بود؟ گرید او

 آن لبخند و نگاهِ برقدارش را دوست نداشت و چیه

 چه جورش بود؟ گرید نیا

 بدون توجه هیشد و سا دهیهم سائ یرو شیدندانها

 او اسر،ی یشگیهم یحرفها ینگاه برّان آکو و حت به

 کنار زد و تند داخل رفت. را

 یدهیکه تازه نگاهش به مرد قدبلند و ورز اسری

 تنگ کرد یافتاده بود، چشمانش را با کنجکاو مقابلش

 کِه بود؟ گرید نیا و

 بود؟ شیمردک همراهِ دخترعمو نیا

 خارج شد. اطیاخم درهم کرد و از ح زین او

 هم گذاشت و قدم به قدم جلو آمد: یرا آرام رو در
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ن؟یباش یشما ک -

 فک آکو را نیبود و هم ندیناخوشا یحساب لحنش،

 کرد. منقبض

 ه؟یباشم دخلش به تو چ یهرک -

 سر به نشانه پوزخند باال رفت و دست به ایلب  گوشه

 سرش را کج کرد: کمر

 خورهیمنبهت  گه،ید یتو دختر عموم رو رسوند -

 !یباش بهیهم براش غر چندان

 ییازهر آشنا چ،یه ستمیکه ن بهینه اتفاقا غر -

 .آشناترم

 نیاز ا چیهم فشرده شد و ه یرو اسری یدندانها

 !آمدیبچه پررو خوشش نم بهیغر

 سر جنگ ییکه گو یبود؛ جور یجور کی شیاه هنگا
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 یجعفر

 .داشت

 طلبکار بود! ییجورا کی

 بود. بود،اویم یشاک دیکه با یکس آن

 اعصابش یبدجور رو ش،یروبهرو یِپسرک پررو نیا

 .بود

 با زیهمان اخمان درهم، جلوتر رفت که آکو ن با

 و به سمت دیهم کوب یرا رو نشیدر ماش تیعصبان

 آمد. اسری

 جنجال کی یاعصابش خورد بود که سرش برا آنقدر

 .کردیم درد

 چشمش بود و یدخترک جلو یهم اشکها هنوز

 دینبا یرتیغ یپسر عمو نیو ا ختیریرا بهم م ذهنش

 .دادیبهانه را دستش م نیا
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 یجعفر

 همانند باًیمرد، که تقر کلِیبه ه ،یریپر تحق نگاه

 شیبود، انداخت و با انگشت اشاره گوشه ابرو خودش

 خواراند: را

 ش کهکَس و کار ،یپسرعموش نم،یاصالً صبر کن بب -

 !یسادها لیفام هی! یستین

 مرد کلیزد و ه یپُرصدا و تمسخربار، پوزخند اسری

 یحرفها یارهابه ورزشک هیرا، که بدجور شب مقابلش

 از نظر گذراند: بود،

 .امیکرد ادهیکه پ یونتو فکر کن همه کَس و کارِ ا -

 نکنه راننده ه؟یصنمت باهاش چ ؟یکارشیچ تو

 حرص خوردم؟! یهمه الک نیو من ا یآژانس

 گفت: شخندیآکو باال رفت و با ن یابرو یتا

 !ش؟یخاطرخواهشم، فرما -
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 یجعفر

 لحظه، چنان کیو در  دیدو اسریبه صورت  خون

 شد که مشتش را بلند کرد تا در صورت آکو یعصبان

 به اسریداد و تا  یکه مرد همان لحظه جاخال بکوبد

 بجنبد، مشت محکمش را در شکم او فرود آورد. خود

 که در یشکمش خم شد و با وجود درد یرو اسری

 جانش پخش شده بود، دوباره سرپا شد و در عوض کل

 .دیفک آکو کوب یرو یمحکم مشت

 اتفاق افتاد که عیآنقدر سر شان،یو ادامه دعوا شروع

 شاهدِ آن باشد، سر و صورت یاز آنکه کس قبل

 را پر از خون کردند. گریکدی

 خورد،یا را مه هضرب نیشتریکه ب یکس انیم نیا در

 بود... اسری

 یحرفها یخبر نداشت در مقابل مرد چیکه ه یاسری
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 یجعفر

 بود! نیکه شغلش هم یبوکسور قرارگرفته، مرد و

 و خورد! زد

 ینگهایکه جانش را وسط گذاشته و در ر یمرد

 .خوردیو مشت م زدیو کشتار، مشت م کشت

 به جان هم افتاده ،یوحش وانیمرد همچون دو ح دو

 نبود. ادشانیداد و فر یحواسشان به صدا چیو ه بودند

 کوچه را یکه داشت کم کم اعضا یادیو فر داد

 .کردیجمع م دورشون

 دیتول نیآمد و با کمتر رونیآرام از اتاق پدرش ب هیسا

 هم گذاشت. یدر را رو ،ییصدا

 گفت: کردیخانه را گام م یکه با نگران ییبه سارا رو

 آروم شد؟ یکِ -

 انیرا م نشیریو با استرس لب ز ستادیمقابلش ا سارا
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 یجعفر

 :دیشصت و اشارهاش گرفت و کش انگشت

 . بهدهیکه به زور آرامبخش خواب شهیم یساعتچند  -

 بود خودشو دهیاگه دکترش به موقع نرس قرآن

 خورده؟ هیچند تا بخ یدی. کنارسرش رو دکُشتیم

 داد و سارا ادامه داد: رونینفسش را ب هیسا

 مشیببر هوشیب مهیتو حالت ن میمجبور شد -

 کنن. هیکه سرشو بخ مارستان،یب

 به یو با حالت بد دیکش اشیشانیپ یرو یدست هیسا

 نگاه کرد: سارا

 با اون حالت تلفن ؟یدادیسکتهم م یداشت یدونیم -

 کدومتون جواب چیو بعدش هم که ه یقطع کرد رو

 چند ساعت نیا یدونیتا مرز سکته رفتم. م ن،ینداد

 گذشت؟ یچجور
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 یجعفر

 رفت و گفت: یهم چشمغرها سارا

 م؟یکر تو باشبود که به ف یبه نظرت اوضاع ما جور -

 گذشت که خودمان یجور هیچند ساعت  نیکن ا باور

 شده بود، زد همه وونهیشد. بابا کال د یچ میدینفهم

 بغل سرِ خودشو جر شهیشکوند. آخر سرم با ش لویوسا

 و تو راه می. خوب شد قبلش به دکتر زنگ زده بودداد

 آرومش کنه... دکترش که تونستینم یکس بود،وگرنه

 مش کرد و بهش آرامش بخشبه هزار زور آرو دیرس

 هم بود که یاریهوش مهی. تو همون حالت نزد

 بعدشم م،یکرد هیو سرش رو بخ مارستانیب مشیبرد

 نیا میدیخونه و اصالً نفهم میبرش گردون که

 گذشت. تو که خونه و حال و یچه جور چندساعت

 !یدیرو د روزش
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 یجعفر

 داد که مادربزرگشان با رونینفسش را ب دخترک

 داد در حال شستنِ  یکه نشان م ییدستکشها

 آمد و همانطور که رونیبوده، از آشپزخانه ب ظرفها

 یرا باال گرفته بود تا کفِ مانده بر رو دستانش

 اخم درهم کرد و به سمت زد،ینر نیزم شیدستکشها

 رفت: پنجره

 ن؟یدیشما شن اد،یم رونیاز ب ییصداها هیانگار  -

 اومد. ادیداد و فر یصدا

 و سارا هم پشت سرِ مادربزرگشان به سمت هیسا

 را که واضحتر ادیداد و فر یرفتند و صدا پنجره

 هم، رد و بدل کردند. نیب ینگاه دند،یشن

 اخم درهم کرد و از کنار پنجره به سمت مبلها هیسا

 و در همان حال گفت: رفت
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 یجعفر

 ال بها افتادن به جونِ هم و جنجه هبچ نیحتما باز ا -

 کردن. پا

 و سارا هیسا نینگاهش را ب یبا نگران مادربزرگشان

 گفت: شیو با تشو چرخاند

 اون باشه. یکجا رفت؟! نکنه صدا اسری -

 خورده را برداشت شهیسطلِ پُر از ش حوصله،یب سارا

 گفت: و

 نا رو بذارم سر کوچه، االه هخورد شهیش نیمن برم ا -

 .شهیم نیو دوباره پخش زم خورهیبهش م یکی یپا

 راحت نشده الشیهنوز هم خ ییکه گو مادربزرگشان

 و رو دیکوب نهیس یمشتش را رو یبه حالت نگران بود

 :دیساراپرس

 ؟یدونیکجا رفت؟ تو نم اسری -
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 یجعفر

 قوس داد و گفت: نییرا رو به پا شیلبها سارا

 یرفت دَر رو برا دمش،یبار که د نیآخر دونم،ینم -

 باز کنه. هیسا

 آکو افتاده ادیحرف تازه به  نیا دنیکه با شن هیسا

 یافتاد که حت ادشیو  دیرا درهم کش شیابروها بود،

 او تشکر هم نکرده! از

 و به سمت تلفنش دیکوب اشیشانیپ یرا رو دستش

 خواست شماره مرد را نکهیو آن را برداشت و هم رفت

 یمادربزرگشان که در درگاه ورود یصدا رد،یبگ

 بلند شد: یبود، با ترس و دل نگران ستادهیا

 !اسرهی یصدا اسره،ی یخدا مرگم بده، صدا یوا-

 شیپا یِجلو یِهاییسرعت دمپا نیشتریو با ب گفت

 .دیدو اطیپا زد و به سمت در ح را
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 یجعفر

 و سارا هم سطل دیهول شده به دنبالش دو زین هیسا

 نیشتریگذاشت و با ب نیزم یشکسته را رو ظروف

 چنگ زده و به دنبال زیاز رخت آو یشال سرعت

 و مادر بزرگش رفت. خواهر

 به پا کرده بود؟ یباز هم چه جنجال اسری

 اسریبه کوچه همانا و خوردن مشت محکمِ  ورودشان

 دهان آکو، همانا. در

 زیآمده و دو سه مرد ن رونیب ا،ه هیاز همسا چندنفر

 تا ازهم آمدندیم نیدوان به سمت دو پسرِ خون دوان

 کنند. شانیجدا

 با هول و وال، شیصورتش را چنگ زد و صدا مهیسل

 :باالرفت

 اسر؟یچه خبره؟  نجایابوالفضل، ا ایابوالفضل،  ای -
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 یجعفر

 نوه و مردِ یو تند خود را جلو انداخت تا جلو گفت

 اما زد و رد،یکه درحال دعوا بود را بگ یمجهول

 جلوتر برود و دیبود که ترس عیآنقدر سر خوردشان

 به چنگ زدنِ گونهاش اکتفا کرد. فقط

 در خشکش زده بود، با خوردن مشت یکه جلو هیسا

 شیکه ضربانها یجلو آمد و با قلب اسر،یفکِ  ریز آکو

 هاج و واج نگاهشان کرد. د،یکوبیم یسخت به

 حال و روز افتادهاند و آنقدر نیچرا به ا دانستینم

 رفت. جیبد بود، که سرش گ حالش

 یبرا یاتفاق نکهی! از ادیترسیا مدعو نیادامه ا از

 .دیترسیم افتد،یب شانیکی

 تند، جلو رفت ییرا جمع و جور کرد و با قدمها خود

 زد: غیروبه هردو ج و
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 یجعفر

 رو. گهیهمد نیها؟ ول کن وونهید یکنیم کاریچ -

 به یآن دعوا و بلبشو، توجه انیاز دو مرد، م چکدامیه

 دخترک نکردند. ینگران

 و آکو را اسریکه قصد جدا کردن  یسه مرد دو

 که بود یآمدند و به هر ضرب و زور کترینزد داشتند،

 دو را از هم جدا کردند. آن

 که آنها را گرفته بودند، یدست مردان انیدر م دومرد،

 و غرّان خود یو آکو عصبان کردندیم دیرا تهد گریکدی

 حمله کند. اسریتا دوباره به  دادیکش و قوس م را

 دعوا شان،یگریانجیبا صحبت آن چند مرد و م سرانجام

 آرام گرفت. یتاحدود

 که حال آرامتر شده بود، خونِ داخل دهانش را اسری

 یتف کرد و پشت دستش را با درد، رو نیزم یرو
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 یجعفر

 .دیورم کرده و شکافته شدهاش کش یلبها

 شده بود. نگاه ترسناک و نیو مال نیصورتش خون کل

 هزاران یآلودش را به آکو دوخت که آکو نگاه غضب

 نثارش کرد. زتریدآمیترسناکتر و تهد برابر

 را به اسری شتر،یب یزیاز آبرور یریجلوگ یبرا مهیسل

 زشیمواخذهآم یکشاند و همزمان صدا اطیح داخل

 رفت. باال

 د،یخلوتتر شدنِ کوچه را د یکه تا حدود زین هیسا

 یرلبیزمزمه ز ان،یمسمت آکو رفت و اما در آن  به

 سرش خراب یکلِ شهر را رو ییکه گو د،یرا شن یزن

 :کرد

 کرده رکایچ ستیگرفته، معلوم ن ادیاز مادر هرزهش  -

 مرد نیدو مردو به جون هم انداخته؟ اصال ا نیا که
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 یجعفر

 داره؟ کاریدختره چ نیبا ا ه؟یک

 را بسته بود، همان پرتقالِ معروفِ شیراه گلو یپرتقال

 !بغض

 یآنقدر تند شد که حت شیو نفسها دیلرز شیلبها

 اما ند،یآن زن را بب یعقب بازنگشت تا چهره به

 در پاسخ به زن ییکه گو دیرا شن گرید یزن یصدا

 گفت: یاول

 یزیتو که از چ ؟یگیم ینجوریا ادیخدا رو خوش م -

 .یندار خبر

 حالش بد شده بود که زانوانِ لرزانش را تند آنقدر

 یکه با پشت دست، گوشه ییبرد و تنها به آکو جلوتر

 گفت: کردیرا پاک م لبش

 .اطی... تو... حایب... ب -



 

  1707                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تند سرش را بلند د،یبغضدارش را شن یکه صدا مرد

 لرزان و چشمان قرمز یو نگاهش که به چانه کرد

 ییدخترک افتاد، بدتر اعصابش خورد شد و گو یشده

 نشست. نهاشیس یرو م،یعظ یحرص

 هم فشار داد و سپس باحرص گفت: یرا رو شیلبها

 لب و لوچهتو ا،یکن هیگر وزیبهخاطر کارِ او پف نمینب -

 کن. جمع

 نیچند یپا یزد و صدا شترین شیبه گلو شتریب بغض

 که اطرافشان بودند و حال درحالِ برگشتن به ینفر

 حالش را بهتر یخود بودند، کم یاه هخان سمتِ

 .کردیم

 .کننینگامون... م... نجای... اایب -

 و چشم از چشمانِ مظلومش دیکش یکالفه پوف آکو
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 یجعفر

 .گرفت

 آن پسرک یناراحت شده بود وکاش کله دخترکش

 .کَندی*وث و خام را مـید

 که به پا کرده بود، ناخودآگاه، انگشت اتهام یجنجال با

 خانه نشانه رفته بود. نیرا به سمت دو دخترِ ا مردم

 ان رفت و قبل از آنکهبه سمت خانهش هیسرِ سا پشت

 .ستادیشود، ا اطیح وارد

 شیبه سمتش برگشت و آنقدر بغض در گلو هیسا

 .دیبگو یکالم توانستینم یشده بود، که حت جمع

 یِ از آدمها یکوچه را خال یرا چرخاند و وقت نگاهش

 راحت شد و مظلوم به الشیخ یکم د،ید شیپ یقیدقا

 جمعشده گفت: ینگاه کرد که مرد با چهرها آکو

 هتل رمیکارت دارم، بعدشم م نیتو ماش ایب ام،ینم -
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 یجعفر

 تهران. میفردا صبح باهم برگرد که

 رفت احوالِ ادشی یکه حت ربود،یذهنش درگ آنقدر

 حواسش نبود. چیرا بپرسد و دخترک هم ه هیسا پدر

 را تا اطیدَر ح مهیسل د،یبگو یزیچ هیاز آنکه سا قبل

 باز کرد و با همان چهره درهم فرو رفته به انتها

 کرد. آکونگاه

 بود دستش را ختهیاعصابش به هم ر یکه حساب مرد

 به خواستیدلش نم چیو ه دیکش شیموها یال البه

 یاحترامیمادربزرگ دخترک بود، ب ییکه گو یزن

 .کند

 او و نیبا همان اخم غضبآلود، نگاهش را ب مهیسل

 حکم اما آرام رو به هر دوم یچرخاند و با صدا هیسا

 :گفت
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 یجعفر

 حیرو برام توض زایچ یسر هی دیداخل، با نیایب -

 .نیبد

 ینوهاش و آن مرد مجهول یرفت تا راه را برا عقبتر

 کرده بود، یلیرا زخم و ز اسریبدجور صورت و تنِ  که

 کند. باز

 که مدام در یزن یمشغول و صدا یبا فکر هیسا

 گذاشت و آکو هم با اطیپا به ح شد،یتکرار م ذهنش

 پشت سرش وارد شد. اخم،

 نداشت. یترس مرد

 نداشت. یترس چکسیه از

 رابطهاش با دخترک را زِیبه ر زیاگر الزم بود، ر یحت

 خانواده او یاعضا یاما برا خت؛یریم رهیدا یرو

 قائل بود. احترام
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 یجعفر

 یو دوست داشتن یاز مهربان هیکه سا یمادربزرگ یبرا

 گفته بود، احترام قائل بود. بودنش

 که سالها از داشتن مهر و یایپدر یخانواده یبرا

 محروم شده بود، احترام قائل بود. محبتشان

 نشسته بر اسرِیکه چشمش به  نیرفت و هم داخل

 لبه باغچه افتاد، داغ دلش تازه شد که با غضب یرو

 .دیهم سائ یرو دندان

 نینشست و سرش را ب وانیپله د نیآخر یرو هیسا

 گرفت. دستانش

 شیکه دستمال را جلو ییبه سارا توجهیب زین اسری

 گوشه لب و سر و صورتش را یِبود، تا خونها گرفته

 .کردیکند، با غضب به مرد، نگاه م پاک

 هم خط و نشان یبرا شانیمرد با چشم ها دو
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 یجعفر

 از زنها، پنهان چکدامیاز چشمِ ه نیو ا دندیکشیم

 .نبود

 و نگاهش را دیرا به هم کوب اطیمحکم در ح مهیسل

 و دهیا به هم پره هدو مرد، که همچون پسر بچ نیب

 روز انداخته بودند جابهجا کرد. نیرا به ا گریکدی

 که گرفته بود، هنوز هم قلبش تند تند یاسترس از

 اسر،یصورتِ  یِهر کدام از زخمها دنیو با د زدیم

 .داشتیخدشه برم قلبش

 بزرگتر کیکرد مانند  یو سع دیکش یقیعم نفس

 باشد: یمحکم و جد شیصدا

 آقا تورو نیاول تو بگو! ا ه؟یسا نم،یبب نیبد حیتوض -

 آورده؟

 دستانش برداشت و مظلوم نگاه یسرش را از رو هیسا
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 یجعفر

 .کرد

 خود مسلط باشد و محکم یبر رو کردیم یسع

 خطا یلحظه، چون کودک نیرا بزند، اما در ا حرفش

 به سمت ینگاه مظلوم میو ن دیلرز شیمردمکها کار،

 انداخت. آکو

 شیبود اخمها دهیدختر را فهم یکه درماندگ مرد

 حرفش دیکه به او بفهماند با یدرهم شد و طور شتریب

 محکم بزند، نگاهش کرد. را

 کرد؟یمِن مِن م نهمهیا هیسا چرا

 راحت و بدون ترس، از نسبتش با مرد نمبتوانست

 آن دو عاشق هم شده بودند؟! نکهیمگر نه ا د؟یبگو

 شدن نگاهِ منتظرِ مادربزرگش، یبا طوالن دخترک

 نگاه کرد: شیانداخت و به کفشها نییرا پا سرش
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 یجعفر

 منو آورد. شونیآره ا -

 تکان داد و دوباره دنیفهم یسرش را به معنا مهیسل

 کرد: تکرار

 با تو داره؟ یآقا چه نسبت نیبپرسم ا تونمیم -

 اجازه حرف یدون آنکه به کسو ب عیتند و سر آکو

 کرد و گفت: یانیبدهد، پادرم زدن

 .میهمو دوست دار -

 گرد شد و سارا خندهاش گرفت. هیسا چشمان

 خواهرکش از آکو خوشش دانستیاول هم م از

 نبود. لیمیچندان به او ب زیو آکو ن دیآیم

 از رابطهاش یحرف میبه طور مستق چگاهیاما، ه هیسا

 آکو نزده بود. با

 چشم به خواهرش نگاه کرد و بعداً به یگوشه  از
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 یجعفر

 ...دیرسیم حسابش

 مرد، اخمانش در هم حیکه از جواب تند و صر مهیسل

 دندان قروچه یبود، نگاهش را گرداند که صدا شده

 شان را تشنج وار کرد. نیب یفضا اسر،ی کردنِ

 نگاه محکم و اخم آلودش را به آکو دوخت و مهیسل

 :دیپرس

 نیا م،یکه همو دوست دار یگیانقدر محکم م یوقت -

 ازش خبر یهست؟ اصال کس یتون رسم نیب رابطه

 داره؟

 نگاهش کرد و پاسخ داد: یجد زین آکو

 یکه دزدک میما هم نخواست یخبر نداره، ول ینه کس -

 اومده که شیچند وقت انقدر مشکالت پ نیا باشه،

 .میبذار انیا رو در جره هوقت نشد خونواد یحت
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 یجعفر

 مرد از کدام دانستیکدر شد و م مهیسل چشمان

 .دیگو یم اناتیجر

 به وجود آورده ش،ییایحیکه عروس ب یاناتیجر همان

 .بود

 کرده دهیکه با کارش، کمر همه شان را خم یعروس

 !گذردیکه در دلش چه م دانستیو فقط خدا م بود

 که دلش آنقدر تکه و پاره شده، دانستیخدا م فقط

 ندارد. دیجد زخم یجا گرید که

 آسان بود؟ مگر

 آسان بود؟ تیوضع نیا دنید مگر

 تخت افتاده! یرو جانیپسرش که ب تیوضع دنید

 و سرگردان النیکه هرکدام و شیاه هنو تیوضع دنید

 بودند! شده
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ها آسان بود؟ نیا دنید مگر

 لب ریتکان داد و ز دنیفهم یسرش را به معنا بازهم

 :گفت

 شیکالت پاواخر انقدر مش نیآره حق با شماست، ا -

 داده نشد. چکسیبه ه یکار چیکه فرصت ه اومده

 یدندان رو د،یکه نرمتر شدنِ مادربزرگش را د اسری

 و دستش را به سمت آکو دراز کرد و دیسائ هم

 گفت: یبلند یباصدا

 کاریچ یوقت نشد؟ حواست هست دار ویچ یچ -

 یکس نکهیپررو بدون ا ی کهیمرت نیمامان؟ ا یکن یم

 احمق منو گول زده، االنم یدختر عمو نیا بدونه

 همو دوست گهیو د کنهیراست تو چشام نگاه م راست

 که دوسش دار..... یخوریدِ تو گه م م،یدار
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 یجعفر

 آخر زده میپسرک به س یحرفها دنیکه با شن آکو

 بتواند یبُرد و قبل از آن که کس ورشیبه سمتش  بود،

 یپشت سرهم چند مشت بر رو رد،یرا بگ شیجلو

 .دیکوب اشینیو ب دهان

 که بود، بدتر کرد و یزیرا از آن چ وضعش

 کرد. تریرا، خون سروصورتش

 را گرفتند و مرد با شیجلو غکنانیغجیزن، ج هرسه

 زد،یکه خشم از آن فواره م یداغان و چهرها یاعصاب

 نیزم یرا مشت کرد و به پسرک افتاده رو دستانش

 کرد. نگاه

 !گذاشتینم

 که آرام بماند. گذاشتینم یپسرکِ لعنت نیا

 تنش کوفته شده یچند فحش داد و حساب اسری
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 یجعفر

 یکه از رو دیدیدر توان خود نم یکه حت یبود،آنقدر

 بلند شود. نیزم

 بعدتر به پر اسری کرد،یم یکه مرد خوددار هرچقدر

 از شیب یتعصبها نیاز ا چیو ه دیچیپیم شیپا و

 .آمدیشده، خوشش نم دایتازه پ یپسر عمو نیا حدِ

 خم شده نیزم یکه رو یهایبه سا ینیخشمگ منگاهِین

 کرد،یم یرا بررس شیپسر عمو ینگران، صورت خون و

 ..انداخت

 به طرف آکو برگشت و انگشت اد،یبا خشم ز مهیسل

 گفت: یدیرا باال برد و تهد اشارهاش

 فکر نکن کنم،یوقت فراموش نم چیکارتو ه نیا -

 گذشتم. ازش

 همهشان جابهجا کرد و با نینگاه کالفهاش را ب سارا
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 یجعفر

 اسریکه داخل دستش مانده بود، دماغ  ییدستمالها

 برد: نییگرفت و نگران سرش را پا را

 !؟یبلند ش یتونیم -

 درد داشت، با خشم دست سارا یحساب ییکه گو اسری

 یرو مه،یو کمک گرفتن از سل یپس زد و به سخت را

 نشست. نیزم

 همان حال خرابش، بازهم نگاه غضب آلود و اب

 نکرد. غیرا از مرد در نشیخشمگ

 دو تن از یدعوا نیب ،یکه نگران و عصب هیسا

 هردو نفرشان نیمانده بود، نگاه ناالنش را ب زانشیعز

 نینگاه مواخذهگر و خشمگ دنیکرد و با د جابهجا

 بلند اسریزوم شده بود، آرام از کنار  شیکه رو آکو،

 .شد
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 یجعفر

 اخم و گشاد کردن چشمش به دخترک اخطار آکوبا

 دور نماند. اسریاز چشم  نیو ا ستدیکه عقبتر با داد

 از چیداد و ه رونیب اشینیرا از ب اشیحرص ینفسها

 .آمدیمردک پررو خوشش نم نیا

 بود که دهیکه از او پرس یاگر از همان لحظها دیشا

 یدارد، درست و حساب شیبا دختر عمو ینسبت چه

 اما کرد؛یبرخورد م یرا داده بود، او هم منطق جوابش

 حقش را کف دستش دیپررو بود و با یادیپسر، ز نیا

 .گذاشتیم

 خود را یو سارا با نگران مهیبلند شد که سل شیجا از

 کنارشان زد و با گفتنِ: اسریسد کردند که  مقابلش

 از کنار ".دیخوام برم داخل، ولم کن یندارم، م یکار "

 که شانه اش به شانه او برخورد یو هنگام آکوگذشت
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 یجعفر

 با گفتنِ: کرد،

 "حساب من و تو بمونه به وقتش "

 را محکم به هم یسمت خانه رفت و در ورود به

 .دیکوب

 گرفتند و نگاه اسریرفتنِ  ریسه زن، نگاه از مس هر

 به آکو دوخته شد. نشانیسنگ

 دوخته شدهبود. هیآکو اما، تنها و تنها به سا نگاه

 یپسر عمو نیا یبرا ش،یهایکه با نگران یهایسا به

 مخش رفته بود. یرو شرفش،یب

 از یعصب هیهزاران و هزار اشعه داشت و سا نگاهش

 .چاندیخط نگاهش، سرش را پ نخواندن

 به مرد انداخت و دوست ینگاه ظیبا غ زین مهیسل

 کند، هرچه یاحترامیپسر ب نیبه ا یادیز نداشت
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 یجعفر

 یاه هرا از نگا نینوهاش او را دوست داشت و ا باشد

 خوانده بود. هیسا

 به سمت زیرا از آکو گرفت و او ن ظشیپرغ نگاه

 رفت. خانهشان

 و سارا مانده بودند. هیبزرگ تنها آکو و سا اطِیح در

 کرد یکه احساس کرد، مِن مِن ینیبا جو سنگ زین سارا

 با گفتنِ: و

 ".زمیمن برم آشغالها را دور بر"

 گذاشت. شانیتنها

 دست به کمر زد د،یکه دور و اطرافش را خلوت د آکو

 شلخته و یکه حساب ییکبود و موها یِاه هبا گون و

 نگاه کرد. هیبه سا یشده بود،شاک شانیپر

 از خود را تشیهمه عصبان نیا لیکه دل هیسا
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 یجعفر

 سرش را کج کرد و گفت: د،یفهمینم

 باشم؟ یمن شاک دینبا اناًیشده؟! اح یزیچ -

 ف،یپوزخند زد و گام به گام به آن عروسک ظر مرد

 کیرا قلقلک داده بود، نزد رتشیامشب بدجور غ که

 .شد

 یِهایو از آن باال به عسل ستادیا شیروبهرو قاًیدق

 و زاللش نگاه کرد. صاف

 شیداشت دست دور گردنش حلقه کند و گلو دوست

 بفشارد. را

 داشت او را به درخت کنارشاش بکوبد. دوست

 باز مانده و یدوست داشت تا جان داشتن، لبها اصال

 خودش یدخترک برا نیشدهاش را ببوسد و ا خشک

 !بود
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 یجعفر

 تا حد نینگران شود و ا گرید یکس ینداشت برا حق

 .کردیم وانهاشید جنون

 که یبم شدها یرا فرو خورد و با صدا قشیعم نفسِ

 بود گفت: تشیعصبان بهخاطر

 .حمیمنتظرِ توض -

 کرد و گفت: یاخم گنگ هیسا

 ؟یچ حیتوض ح؟یتوض -

 گوشه لبش را یپوزخند زد و با شصتش، عصب مرد

 :خاراند

 نقدریا دیپسره چرا با نیا ؟یچ حیتوض گهیتازه م -

 شه؟ها؟ یرتیتو غ سر

 تشیعصبان نهمهیآب دهانش را قورت داد و ا هیسا

 بود؟ نیهم یبرا فقط
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 یجعفر

 مِن کنان گفت: مِن

 ه؟ش یرتیغ دینبا خوب.... خوب... پسر عمومه. -

 را باال داد و چشم گشاد کرد: شیابرو یتا آکو

 ؟یکنیازش دفاع م یاالن دار -

 و ادامه داد: دیخود کوب نهیس یدستش را رو محکم

 ؟یکنیمقابل من ازش دفاع م یدار -

 همه تنش و جنگ و دعوا، سرش نیکه از ا دخترک

 یچشمانش را گشاد کرد و دندان رو د،یشکیم سوت

 :دیسائ هم

 ینجوریا یحق نداشت کنم؛یاصال دارم ازش دفاع م -

 .شیبزن

 و دیهم سائ یرا رو شیبا همه خشمش دندانها مرد

 به شیدستش را دور گلو د،یایدخترک به خود ب تا
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 یجعفر

 خفه کردن حلقه کرد و محکم تنش را به حالت

 .دیکوب لشیکنار درخت

 را باز کرد، شیگرد شد و تا لبها هیسا چشمان

 لبش نشست و با همه یمرد رو نیخشمگ یلبها

 را داخل هیکه به جانش افتاده بود، لب سا یحرص

 .دیکش دهانش

 و دیکوچولو و ترکخوردهاش را بوس یحرص لب ها با

 تشیهم که گرفت، از سر حرص و عصبان یگاز یحت

 .بود

 زد،یشان م دهید یواشکیکه از پشت پنجره،  سارا

 گذاشت: نهاشیس یو دستش را رو ختیفرو ر قلبش

 بود! خدا خفت وتیچقدر حرکتش ک ،یوحش یوا -

 !یرو به دلم گذاشت یصحنها نیکه داغ همچ یاِب کنه
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 یجعفر

 که در شوک فرو رفته بود، چشمانش را آرام آرام هیسا

 شده بود. یبه حول یکرد و دلش حال باز

 بود؟! یچه حال گرید نیزانوانش عرق کرده و ا پشت

 کارش، کل جان دخترک را نیبا ا یوحش مردک

 بود. گرفته

 آرامتر شده بود، یطعم لبانش، کم دنیکه با چش آکو

 دخترک کمتر کرد و آرامتر یگلو یدستش را رو فشارِ

 .دیرا بوس شیلبها

 خانه اطیشدن در کنجِ ح دهیدخترک، بوس یبرا

 بکند!فکرش را هم  ینبود که حت یزیچ پدربزرگش

 و شدیمرد، چالنده م یلبها انِیلرزانش، م یلبها

 حرکتِ پُر از نیا یکه دلش برا گفتیبود اگر م دروغ

 ضعف نرفته! خشونت،
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 یجعفر

 یزد، سرش را کم شیکه از لبها یزیبا گاز ر مرد

 و با نگاه ملتهبش، نگاهِ نمدار و معصومِ  دیکش عقب

 .دیرا کاو دخترک

 چه از ،یفرشته لعنت نیدهانش را قورت داد و ا آب

 خواست؟ یم جانش

 شده بود؟ ادیز نهمهیخواستنش ا چرا

 شده بود، حال او به شینگران پسر عمو نکهیاز ا چرا

 بود؟ دهیرس جنون

 که داشت قلبش را یاز عشق نهایهمه ا نکهینه ا مگر

 !گرفت؟ینشات م ترکاند،یم

 صورت دخترک یحبسشدهاش را آرام آرام رو نفس

 کرد. ترییرا هوا هیداد که سا رونیب

 و مرد با دیرا به داخل دهان کش نشیریلب ز دخترک
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 یجعفر

 چشم به صورتش دوخت. فته،ینگاه ش همان

 آرام آرام به سمت شیگلو یشستش را از رو انگشت

 لبش فشرد. یآورد و پس از گذر از چانهاش، بر رو باال

 و دیکش رونیدخترک را از داخل دهانش ب نیریز لب

 لبش، چشمش را زد. یو برق رو یسیخ

 خود را کنترل کند، خم گریاز آنکه بتواند بار د قبل

 .دیلبش را داخل دهانش کش یسیو خ شد

 .زدیجا نداشت که فرو بر گریدختر د دلِ

 مرد، نیا یجا نداشت که برا نیاز ا شتریب گرید

 حال شود. دهیشور

 قهار خوب لِم دلش را در دست گرفته بود. مردک

 مرد گذاشت و با نهیس یگره کردهاش را رو دستان

 که چندان خوش نبود، آن را فشرد. یحال
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 یجعفر

 فاصله گرفت. یکم ق،یعم یبا نفس آکو

 حاالت چهره دخترک را زیبه ر زیقدر که نتواند ر نه

 .ندیبب

 حال نیبدجور مغلوب شده بود و هم ییگو دخترک

 !کردیرا خوب م مرد

 فقط شیکوچولو هیسا فهماند،یبود که به او م نیهم

 یآن پسر عمو یخودش است، نه حت یفقط برا و

 ...وزشیپف

 خودِ خودش! یخودش بود، برا یبرا هیسا

 زانوانش یتختش نشسته بود و سرش را رو یرو

 بود. گذاشته

 .دیشنیو نم دیشنیسارا را م جانِیپُره یِصدا

 در ذهنش، هیو سا دیپرسیمدام سوال م خواهرش
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 یجعفر

 .کردیم لیکه راه افتادهبود را تحل یزیآبرور

 شده بود. نهیزم شیپ ییامشب، گو اتفاقِ

 بعد کار،یب یشده بود تا آن خالهزنکها ینهایزم شیپ

 .نندیبچ ویسنار یفرارِ مادرشان، حساب دنِیفهم از

 یبامشت رو یداد که سارا حرص رونیرا ب نفسش

 و گفت: دیکوب شیبازو

 کوآانقدر با  یاز کِ گمیم شعور؟یحواست کجاست ب -

 لب و لوچهتو بخوره؟ اطیکه تو ح یشد یمیصم

 خواهرش کرد و غر حیبه لحن صر یاخم یباتند هیسا

 :زد

 ؟یهم ندار ایح -

 یرا باال انداخت و به بازو شینوچ کنان ابرو سارا

 :دیچسب خواهرش
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 یجعفر

 یدلت ضعف رفت، نه؟ اله یحساب ه،یسا گمیم -

 بشه، منم دلم خواست. کوفتت

 به خواستیگرداند و هرچقدر م یباحرص چشم هیسا

 دختر نیوآن بوسه داغ فکر نکند، مگر ا امشب

 !گذاشت؟یم

 انگار تو یکنیم نیهمچ ؟یبس کن شهیسارا م -

 مگه دوست شعوریب یاون اِب ،ینشد دهیبوس عمرت

 که خبر دارم، تا تهش مییتا اونجا ست؟ین پسرت

 .نیرفت

 اخمانش درهم شده بود، ،یاسم اِب دنِیکه از شن سارا

 نیکرده گوشه تخت نشست و زانوانش را ب بغ

 جمع کرد: دستانش

 دلم خونه! یحرف نزن که حساب شرفیاز اون ب -
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 یجعفر

 به سمتش انداخت و بدون آنکه یمنگاهین هیسا

 داشته باشد، دوباره به یادامه بجثِ اِب یبرا یحوصلها

 نگاه کرد. پنجره

 :دیکوب شیبازو یکالفه رو سارا

 اَح، دمغ شدم بابا، چته تو؟ ه؟یسا هیچه حال نیا -

 به خواهرش نگاه کرد: نباریا هیسا

 شه؟یم یبهنظرت چ -

 شه؟یم یچ ،یچ -

 مون؟یوضع زندگ نیا -

 را رو شیرا باال انداخت و لبها شیاه هشان دخترک

 کِش داد: نیپائ به

 !شهیبخواد بشه، م یمن چه بدونم، هرچ -

 ؟یالیخیچرا انقدر ب -
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 یجعفر

 درست یزیبزنم تو سرِ خودم، چ نمیاالن بش -

 شه؟یم

 رو یرا گرفت و با دستش، رو رشینگاه دلگ هیسا

 :دیکش یتخت، طرح فرض یساده یِتخت

 یبفهمن چه واکنش هیکه بق یستین نینگران ا یعنی -

 دن؟یم نشون

 هروقت ذارمی! پس مدنیخب فعال که نفهم -

 .خورمیغصهشو م دنیفهم

 ادامه داد: یالتریخیبالحن ب سپس

 رو بخورم؟ یزیچ یکه دوبار غصه وونهامیمگه د -

 .خورمیغصهشو م کجا،یهروقت اتفاق افتاد،  ذارمیم

 متن را قبال، نیجالبش زد و ا لِیبه تحل یلبخند هیسا

 خوانده بود. ییجا در
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 یجعفر

 !گفتیهم نم راهیچنان ب خواهرش

 بود فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیخودش، غصه چ یعنی

 ویذهنش عادت داشت که سنار ییو گو خوردیرام

 و حالش را بهم بزند. ندیبچ

 دنداننما، سرش را به یکه سارا، با لبخند دیکش یآه

 کرد و نچ نچ کنان گفت: کیخواهرش نزد سرِ

 اصال فکر ،یچه کبودم شده، پسره وحش نا،یلبشو بب -

 بود بخاریقبال از بس ب نیانقدر هات باشه، ا کردمینم

 خواجهست. کردمیمن فکر م که

 چشمانش را گِرد کرد و محکم کفِ دستش را هیسا

 :دیسر سارا کوب یرو

 .رونیب رهیصدات م شعور،یخفه شو ب -

 خره؟ اسری یکنیخواهرِ من، دلت خوشه؟ فکر م یآ -
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 یجعفر

 دیکبودت نفهم یلبا نیبا ا یکنیفکر م واقعا

 رغضبیقرمزشو که مثل م یچشا یدیند چهخبره؟

 کرد؟یم نگات

 گونهاش یو دستش را رو دیمحکم لب گز دخترک

 :فشرد

 سارا؟ دیفهم یعنی ؟یگیم یجد -

 .کردیآره بهخدا، بد نگات م -

 هردودستش پنهان کرد و نیصورتش را ب دخترک

 تکرار کرد. یفیضع "یوا یا" رلبیوار ز زمزمه

 طنتیتخت بلند شد و باش یخندهکنان ازرو سارا

 گفت: اشیذات

 دیبه آکوبخوره، با دهیخربزهشو م یهرک زم،یآره عز -

 !نهیبش اسرشمیترسِ از  یپا
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 یجعفر

 :دیتشرگونه غر هیسا

 نیبودن، با ا دهینفهم یزیاصال، اگرم چ رونیبرو ب -

 .دنیفهم وینکره تو، همه چ یصدا

 که حرصتو کارمیمن چ ییخدا ؟یبه من دار کاریچ -

 گهید یکیداده،  گهید یکیلبو  ؟یکنیم یمن خال سر

 بشنوم! دیغرش رو من با گرفته،

 محکم دستش را به ،یحرص یبا خندها هیسا

 :دیهم سائ یو دندان رو دیکوب اشیشانیپ

 ؟یزنیچرا داد م وون،یح واشی -

 با اسریشد و  دهیکش نیدر پائ رهیدستگ کبارهی به

 خشن، به دو دختر نگاه یغضبناک و اخمان ینگاه

 :کرد

 شام. نیایب ست،ین یاگه زحمت -
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 یجعفر

 .دیو محکم در را بهم کوب گفت

 !یهم ردوبدل کردند و لعنت نیب یدختر، نگاه دو

 بود؟ دهیرا فهم زیهمه چ ش،یپسرعمو یعنی

 به سارا چشم غره ،یو عصبان یشاک یبا نگاه هیسا

 مارموز بود. نیسر ا رِیز نها،یا یو همه رفت

 !رفت؟یم رونیاتاق ب نیچگونه از ا حال

 به حالش! یو وا دهیرا شن زیهمهچ اسریبود  مطمئن

 دیاز مرد پرس ییمادربزرگشان بلند شد که گو یصدا

 کرد. دییکه او هم تا انه،یدخترها را صدا زده  که

 دستانش را باال گرفت ه،یدر مقابلِ نگاه درنده سا سارا

 گفت: تیبامظلوم و

 وت یبه من نداره، همون موقعه که اومد یبهخدا ربط -

 فورا چشاش یدیند د،یمفه ویخودش همهچ خونه،
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 یجعفر

 باشه، از کجا دهیاز پنجره هال د دیشد؟ اصال شا قرمز

 معلوم؟

 کرد خود را کنترل کند. یگرفت و سع ینفس دخترک

 را به سمت در گرفت و گفت: دستش

 خدا فقط جلو چشم نباش، بگو یبرو، محض رضا -

 .دیسرش درد گرفت، خواب هیسا

 ؟یکنم چ دارتیب امیاگه مامانبزرگ اصرار کرد ب -

 رون،یم راه نرو، فقط برو بانقدر رو مخ سارا، سارا، -

 برو! فقط

 .دیو دست خواهرش را گرفت و تاکنار در کش گفت

 و غر زد: دیکش رونینچ کنان، دستش را ب سارانچ

 و نرم و نازکه، که آدم ادیجلو آکو ناز م نیهمچ -

 داد هم زده؟ تا حاال هیبشرتو عمرش  نیاایخدا گهیم



 

  1741                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نه،ینب چوقتمیخدا کنه ه ده،یرو ند تیسگ یرو نیا

 واهلل. ادیتاعمر داره، طرفت نم وگرنه

 که چپ چپ نگاهش کرد، سارا لبخند دندان هیسا

 زد و از در خارج شد. یینما

 نشست نگاهش شیبه سمت تخت رفت و رو دخترک

 افتاده بود، کشاند یپاتخت یبه سمت تلفنش که رو را

 صفحه نشست. یرو یامکیهمان لحظه پ که

 یجلو برد و آن را برداشت که نام آکو را رو دست

 .دید صفحه

 از دستش یلبخند زد؛ با آن که تا حدود ناخودآگاه

 را باز کرد. امکشیبود، اما پ یعصبان

 نوشته بود: تنها

 ؟یخوب -
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 یجعفر

 زد و بدون آنکه پاسخ بدهد، صفحه را قفل یلبخند

 گذاشت. یپاتخت یو تلفنش را رو کرد

 که به پا کرده بود، گفته بود به یاز آن جنجال بعد

 به تهران بازگردند. گریرود تا فردا باهم د یم هتل

 دوباره به تهران خواهدیاما مطمئن نبود که م هیسا

 آن لهینداشت که به وس ینه، بهانها ای بازگردد

 حال پدرش یکند و از طرف هیرا توج اشیپدر خانواده

 بگذارد. شیواند تنهاخوب نبود که بت آنقدرها

 گفتیو مطمئنا اگر م دیصورتش کش یرا رو دستش

 دندیفهمیبه تهران بازگردد، همهشان م خواهدیم که

 بازگشتش همان مرد است! لیتنها دل که

 شده و قهیدست به  اسریکه امشب با  یمرد همان

 به پا کرده بود. یبزرگ جنجال
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 یجعفر

 شب گذشت و او همچنان خود را داخل مهیاز ن ساعت

 به یچند بار نیب نیحبس کرده بود؛ البته در ا اتاق

 یرمق رو یو ب دهیسر زد که هر بار او را خواب پدرش

 یدکترش گفته بود که شوک عصب د؛یدیم تخت

 حال رها شود، نیدر ا دیبه او وارد شده و نبا یبزرگ

 .شودیروز به روز حادتر م اشیکه افسردگ چرا

 المپها خاموش شده و خانه در سکوت و یتمام

 فرو رفته بود. یبیعج آرامشِ

 تخت به خواب فرو رفته و نیدر پائ زین سارا

 .کردیغر غر م یزیچ رلبیز ،یهرازگاه

 اما، همچنان ازپنجره، به درختِ بزرگِ داهل دخترک

 چشم دوخته بود. اطیح

 نیهم از آکو نشد و هم یخبر گرید ام،یازآن پ بعد
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 یجعفر

 .کردیم کالفهترش

 یتلفنش را در دست گرفت و ابتدا تمام دوباره

 ش،یناکرده، صدا ییکرد تا خدا صدایرا ب شیاعالنها

 داریرا ب یوحش اسرِیداخل هال درز نکند و آن  به

 .نکند

 عکس از آکو نیچند نترنتش،یمحض روشن کردنِ ا به

 باز کردن آنها همانا و شکوفه د،کهیدستش رس به

 لبانش همانا. یرو یلبخند بزرگ کردنِ

 فرستاده بود و شیدونفره شان را برا یعکسها همه

 آخر همه آنها نوشته بود: در

 خودت یوقت ،کهیبه خودت معتادم کرد یجور هی "

 به عکسات و اونقدر نگات شمیم رهیخ ،یستین

 انقدر یمن کِ شه،یکه صفحه خاموش م کنمیم
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 یجعفر

 "؟یشدم فنچِ عسل عاشقت

 ؟یعسل فنچ

 و دیشنیکلمه را از زبان مرد م نیبود که ا یبار نیاول

 انیبه جر شیدوکلمه، همچون عسل در رگها نیا

 کرد. نیریو کل جانش را ش افتاد

 هم گفته بود، "یفرفر" ای "عسل خانم"به او  قبلترها

 ؟یفنچِ عسل اما

 هرگز! نه

 کش آمد و عکسها را دانه به دانه شتریب شیلبها

 کرد. نگاه

 که با هم داخل رستوران گرفته بودند، یعکس

 همه و همه را فرستاده رشان،یچند وقتِ اخ یِعکسها

 .کردیو دخترک با عشق هر کدامشان را نگاه م بود
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 یجعفر

 مرد، نوشت: امیو در پاسخ به پ دیکش یقیعم نفس

 به بغلت؟ به اون یمعتادم کرد یتو بگو چهجور "

 ون،شیچیتا دور تنم بپ یستین یکه وقت بازوهات،

 "!برهیخوابم نم چجورهیو ه کالفهم

 و بدون آنکه به خود فرصت فکر کردن بدهد، نوشت

 کرد. ارسالش

 از شیاه هو گون دیرا داخل دهانش کش شیلبها

 داغ شد. خجالت

 نوشته و بعدها هم یزیکه چه چ دانستیم قایدق

 خجالت بکشد، اما یاش،حسابیادآوریاست از  ممکن

 و آن متن کوچولو ردیخودش را بگ یجلو توانستینم

 نفرستد. را

 شد، فورا صفحه دهیتوسط مرد د امیپ نکهیمحض ا به
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 یجعفر

 پتو فرو برد. ریقفل کرد و سرش را به ز را

 آکو چگونه جوابش یعنیضعف رفت و  حانیاز ه دلش

 داد؟یم را

 خودش بود که اول آن متن عاشقانه را رِیتقص اصال

 کرد. جانزدهیه نگونهیو دخترک را ا فرستاد

 داد و دوباره صفحه را باز کرد. رونیرا پرصدا ب نفسش

 امیسرخ شده، پ یاه هکش آمده و گون یلبها باهمان

 خواند و چشمانش شنیفکیرا از قسمت نوت مرد

 شد: ستارهباران

 یتازهروق شترینکن. االن که ب وونهمیلعنت بهت، د -

 جلو خونهتون و امینکن ب ینکن. کار وونهید تابتم،یب

 نفس یکه نتون چمیدورت بپ یبازوهارو جور نیا

 !یبکش



 

  1748                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را کامل باز کرد. امیرا چالند و پ شیلبها

 نیبود که چن یبار نیداشت، خب اول جانیه

 ستودویو مگر در عمرِ ب دیشنیرا م ییحرفها

 با چند مرد رابطه داشته؟ سالهاش،

 تند نوشت: تند

 تهران؟ یبرگرد یخوایم -

 نه؟یرایمگه غ م،یگردیبرم باهم -

 غرقِ یبه سارا یمنگاهیو ن دیدندان کش ریرا ز لبش

 که سرش رو به سقف و دهانش باز مانده بود، خواب،

 :انداخت

 !دونمینم -

 تختش یو رو دیطرف مرد، اخم درهم کش ازآن

 :نشست
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 یجعفر

 .می! قرار بود باهم برگرددونمینم یچ یعنی -

 پس؟ یبابام چ -

 باباتم برگردون! -

 .گفتیهم نم راهیفکر فرو رفت و آکو چندان ب در

 رها کند؟ نجایپدرش را ا خواستیم یتاکِ

 هرچه زودتر، دیهمهشان معلق مانده بود و با ی  ِزندگ

 .کردیرا جمعوجور م اوضاع

 موضوع را به فردا موکول کرد. نیا یبرا یریگ میتصم

 !کردیم یبود با سارا هم مشورت بهتر

 خود یبود و به رو یاو هم دلتنگ اِب دیشا

 آورد،ها؟ینم

 دهیمانده و او را ند نجایبود که ا یهرحال چندوقت به

 .بود
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 یجعفر

 :دیاز آکو، از راه رس یگرید امیپ

 خب؟ ،یگردیفردا با من برم -

 نوشت: اریاختیزد و ب لبخند

 نه فردا، تو برو تهران، من بعدش با یگردم،ولیبرم -

 !شهی... چون دلم برات تنگ مامی. زود مامیم بابام

 امشب،همت ییبرده وگو ادیرا از  اشیناراحت پاک

 کرد،یکه اتاقِ هتل را گام م یقراریبود تا مردِ ب کرده

 کند. وانهید

 شد؟یتنگ م دلش

 !یندیخوشا یجمله چه

 داشت راه هیداد و سا رونینفسش را محکم ب مرد

 .آمدیم

 یِاه هنشان نیا یِنیریو ش کردیکم کم اعتماد م داشت
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 یجعفر

 اتفاقات یبود که تلخ ادیاز اعتمادش، آنقدر ز کوچک

 را بشورد و با خود ببرد. امشب

 امشب رو یایآخرت، کل اعصاب خورد یاون جمله "

 "و با خودش برد. شست

 جان ام،یپ نیبا خواندنِ ا ییو گو دیخند دخترک

 که سالها یگفتنِ تمام جمالت عاشقانها یبرا یتازها

 کرد. دایار کرده بود، پذهنش تلنب در

 داد و راحتتر بر رونیب قیخوشحالش را عم نفس

 .دیتخت دراز کش یرو

 گذاشت و با لبخند به سقف نهاشیس یرا رو تلفنش

 کرد. نگاه

 را در دیام یاه همشکالت کم نبودند، اما روزن گرچه

 .دیدیم ش،یزندگ یترکها یالبهال
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 یجعفر

 گرفت. یقیهم گذاشت و دم عم یرا رو چشمانش

 خواهد بود. یمطمئناً روز بهتر فردا

**** 

 و سارا خواب را از مهیسل یصحبتها یصدا

 پراند. چشمانش

 و ورود نور، یکه به خاطر باز شدنِ ناگهان یچشمان با

 تخت یجمع شده بود، دستانش را کش داد و رو یکم

 .نشست

 به ساعت یگوشه چشمش را باز کرد و نگاه آرام

 وقت داشت تا بخوابد، ی. هنوز هم چند ساعتانداخت

 از اتاق به گوش رونیکه از از ب ییپچ پچها یِصدا اما

 خوابش را مختل کرده بود. د،یرسیم

 پسِ یو با کل دیکش شانشیپر یداخل موها یدست
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 یجعفر

 جمعشان کرد. ن،یزم یبر رو افتاده

 پس رود،یصبحِ زود به باشگاه م اسریدانست  یم

 صورت پفکردهاش داشته یبرا یآنکه نگران بدون

 زد. رونیاز اتاق ب باشد،

 نشسته و با شیکاناپه روبهرو یو مادربزرگش رو سارا

 هر دو ساکت ه،یکه با ورود سا زدندیحرف م هم

 و به دخترک نگاه کردند. شدند

 به چهره خوابآلودش زد و با اشاره یلبخند مهیسل

 آشپزخانه گفت: به

 حاضر مادر، برو بخور. یچا -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و به کدختر

 شیبه سر و رو یاز خانه رفت، تا ابتدا آب رونیب سمت

 .بزند
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 یجعفر

 که دست و صورتش را شست به داخل خانه یوقت

 یاز حد عاد عتریسر یلیو صبحانهاش را خ برگشت

 .خورد

 مانندِ سیه یصدا شد،یبلند م زیکه از پشت م یوقت

 سارا را وادار به سکوت کرد. ییکه گو دیرا شن مهیسل

 را از او پنهان یزیرا در هم فرو برد و چ چهرهاش

 !کردند؟یم

 گذاشت و نکیرا درون س یچا یخال استکان

 موکول کرد. گرید یرا به زمان شستنش

 که وارد هال شد، چهره در هم فرو رفته سارا یوقت

 مادربزرگش را یِکرد؛ مبل کنار ریرا درگ فکرش

 همانجا نشست: کرد و انتخاب

 دکتر؟ میبرمامان جون، امروز بابا رو ب -
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 یجعفر

 ؟یچ یدکتر؟ دکتر برا -

 یحال چه روزید ستین ادتونیخوب حالش بد شده،  -

 داشت؟

 حرفش آمد و گفت: انیبه م سارا

 ستیزم نالحاال  ه،یسا هیدکترِ خودشم دکتر خوب -

 اون سر شهر... بابا تو مشیو ببر میکن تشیهمه اذ نیا

 مطلب به اون مطلب نیاز ا میکه بتون ستین یتیوضع

 .مشیبگردون

 ابرو باال انداخت: دخترک

 نشده؟ داریتا حاال اصال ب روزیاز د -

 باال انداخت و آه ینف یسرش را به معنا مهیسل

 :دیکش یجانسوز

 ینا برا یتحشده که  فینه مادر، بچهم انقدر ضع -
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 یجعفر

 حالش نیا یِشدن نداره، خدا از باعث و بان داریب

 !نگذره

 دوخت؛ شیپا رینگاهش را گرفت و به فرش ز سارا

 در فکر فرو رفته بود. یاو هم حساب ییگو

 دانستیبه انگشتانش انداخت و م یهم نگاه هیسا

 !ستیپدرش خوب ن حال

 خانه یکه او را داخل انبار یرا از همان وقت نیا

 بود. دهیکرده بودند، فهم دایپ مادربزرگشان

 باز شانیکه به زور حاضر شد در را برا یهمان روز از

 نبود! یعیکه حالتِ چشمانش طب یاز همان روز کند،

 دانستیم هیدر نگاهش مرده بود و سا یزیچ ییگو

 حرفاست. نیپدرش بدتر از ا حالِ

 که در خانهشان یکه افتاده بود، آن صحنها یاتفاقات
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 یجعفر

 ریاتفاقِ آخر، ت نیبود، همه و همه به کنار، اما ا دهید

 را زده بود. خالص

 رو د،یلرزیم یکه کم یداد و با نگاه رونیرا ب نفسش

 مادربزرگش گفت: به

 ملهجخوام  یگفت؟ م یچ قایمامان جون دکتر دق -

 ..یجمله حرفاش رو بهم بگ به

 حوصلهیبه خواهرش انداخت و ب ینگاه مین سارا

 :گفت

 شبیکه د ییبگه؟ همون حرفا یخواستیم یچ -

 وارد شده. یگفت بهش شوک عصب گه،یگفتم د بهت

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و هرسه اما هیسا

 کیاز  شتریب یزیمشکلِ آن مرد، چ دانستند،یم

 است! یعصب شوک
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 یجعفر

 از شیهر روز ب هیو سا گذشتیپشت سر هم م روزها

 را جمع و جور کند، شانیتا زندگ کردیتالش م شیپ

 و اوردیکه مدنظرش بود را به دست ب یآرام یزندگ تا

 هم موفق شده بود. یتاحدود

 روزها، نه آنکه نینسبت به قبل، آرامتر بود و ا اوضاع

 خوب باشد، نه! زیهمهچ

 بود. یعاد زیهمه چ اما

 هم خوب نیرا گرفته و هم نشیحالت روت ،یزندگ

 .بود

 و چند روز صحبت با سارا و نیپس از چند ه،یسا

 پدرش، توانست یکردنِ نسب یراض نیهمچن

 کند که دوباره به تهران باز گردند. متقاعدشان

 و تنها با دادینم یکه مرد، نظرِ چندان واضح هرچند
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 یجعفر

 کلمه با نیروحش، در حد چند یچشمانِ ب همان

 را به او زیهمه چ بایو تقر شدیهم صحبت م دخترش

 .کردیم واگذار

 نه پابه داخل آن خا خواهدینم گریبود که د گفته

 نبود که آن خانه پُر از لیچندان ما زین هیو سا بگذارد

 .ندیتلخ را دوباره بب خاطرات

 مقابلِ خواست پدرش، لبخند زده و تنها گفته بود: در

 خونه هیو  فروشمیتهران خونه رو م رمیخودم م"

 ".رمیگیم گهید

 یط زین هیبه دخترش وکالت تام داد و سا اردالن

 و چند روزِ سخت، به همراه آکو سرانجام نیچند

 خانه شان را عوض کرده و خانه موردنظرش را توانست

 .بخرد
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 یجعفر

 و دیبه خانه جد یمیاز خانه قد لیوسا انتقال

 زمان برد و یجمع و جور کردنشان، مدت نیهمچن

 خسته شده بود! یحساب دخترک

 چه ییتنها دانستیآکو نبود، خدا م یکمکها اگر

 ...آمدیبر سرش م ییبال

 خانه را توانستیم یاگر آن مرد نبود، حت دانستینم

 کمک حالش شده بود ینه؛ اما او، حساب ایکند  عوض

 ممنونش بود. اریبابت بس نیدخترک از ا و

 تهران یراه النیکه اردالن و سارا از گ یروز سرانجام

 .دیفرار رس شدند،

 کرده و زیکل خانه را تم یپوست ریز یباذوق هیسا

 آمدنشان بود. منتظر

 دیداشت واکنششان را نسبت به خانه جد دوست
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 یجعفر

 یرا قبلتر، برا شیلمهایهرچند که عکس و ف ند،یبب

 فرستاده بود. سارا

 اما د،یایکه اصرار داشت به کمک خواهرش ب ییسارا

 قبول نکرده بود. هیسا

 شینداشت پدرش تنها بماند و حال او، برا دوست

 بود! مهمتر

 بود را باز کرد و دهیکه آکو خر یخوشمزها یرولتها

 .دیظرف چ داخل

 شیپ قهیچند دق نیرا هم دم کرد و مرد هم اشییچا

 که یینمانده بود تا از رولتها یرفته و حت نجایا از

 گرفته بود، بخورد. خودش

 نیرا دوست داشت؛ چقدر ا شیتهایحما نیا چقدر

 را دوست داشت! یدر لحظاتِ سختِ زندگ حضورش
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 یجعفر

 یچندوقتشان لبخند نیا یِهایهمکار یِادآوری از

 را کش داد و روز به روز به دوست شیح،لبهایمل

 !شدیاو مطمئن و مطمئنتر م داشتنِ

 دهیچ یِاه هویو در کنار م زیم یرو زیرا ن هاینیریش

 گذاشت و کوسنها را هم مرتب کرد. شده

 نمانده بود که سارا و پدرش از راه برسند و یزیچ

 بعد بود که با به صدا قهیخسته بودند و چند دق حتما

 به سمت در رفت. عیزنگ خانه، سر درآمدنِ

 پدرش و سارا ذوق دنیکه نگاه کرد، با د یچشم از

 در را باز کرد. زده

 خسته شده، اما یکه معلوم بود حساب یبا چهرها سارا

 خود را در آغوش خواهرش ،یبزرگ و واقع یلبخند

 از کنارِ لبش برداشت، یبوسها طنتیو با ش انداخت
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 یجعفر

 چشم غره رفت. هیسا که

 خسته، اول یآرام و چشمان یبا لبخند اردالن

 یرو دنیرا برانداز کرد و پس از بوس دخترکش

 چرخاند. دینگاهش را در خانه جد ش،یموها

 بود. یخوب و جمع و جور یخانه

 کوچک داشت. در یمتوسط و آشپزخانها باًیتقر هال

 قرار داشت که اتاقها یکیبار یِآشپزخانه، راهرو کنار

 در آنجا قرار داشتند. یهمگ

 و رو ریهر سه اتاق خواب را ز جانیبا ذوق و ه سارا

 رونیاتاق خواب ب نیو همزمان که از داخل آخر کرد

 کَند و گفت: شیموها یشالش را از رو آمد،یم

 خوشگل شده یلیاز تو عکسم خوشگلتره،خ یحت-

 دمت گرم بابا. ه،یسا
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 یجعفر

 به دخترش نگاه یلبخند زد و با قدردان زین اردالن

 کارها به دوش او افتاده بود و نی. زحمت همه اکرد

 !تگریبود؛ آرام و حما نیهم شهیهم هیسا

 یبودنِ راه، پدرش حساب یاز طوالن دانستیم سارا

 یخاطر دستش را رو نیو کالفه شده، به هم خسته

 کرد: اشییاو گذاشت و به سمت مبلها راهنما کتفِ

 .یبابا، خسته شد نیتو بش -

 لم داد و همان اشیمبل کنار یرو زیسپس خود ن و

 یرولت انداخت،یم زیم یرا رو شیکه پاها طور

 و داخل دهانش گذاشت. برداشت

 نگاهش کرد، سارا پرروتر از قبل گاز یکه شاک هیسا

 به رولت زد و با دستش به داخل آشپزخانه یگرید

 کرد: اشاره
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 یجعفر

 . بدوناریبردار ب ییچا هیجون، جونِ عمهت  هیسا -

 المصب. نیا چسبهینم ییچا

 غرغر کنان به سمت آشپزخانه رفت و از همان هیسا

 بلند گفت: جا

 ارها روکها،  میرفتارها ندار نیبه بعد از ا نیسارا از ا -

 من همه رو انجام بدم. تو ستی. قرار نمیکنیم میتقس

 !یکنیو بهم کمک م یکنیتنِ لشتو جمع م هم

 انگشتِ  ،یمحلیخونسرد نگاه گرفت و با ب سارا

 را داخل دهانش فرو برد. شیخامها

 ینیس هیلبخند زد و سا نشانیبه کل کل ب اردالن

 را به مقابل پدرش گرفت. ییچا

 را برداشت و سپس با شیدست دراز کرد و چا مرد

 به دخترکش سر صحبت را باز کرد: نگاه
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 یجعفر

 ؟یکرد دایرو پ نجایا ییخودت تنها -

 و با زگذاشتیم یرا رو ینیهولشده فوراً س هیسا

 به سمت سارا، لب زد: یمنگاهین

 نداشت، یادیکار ز یخودم تنها بودم. ول گه،یآره د -

 کرد. دایاون پ یبه بنگاه سپردم

 را گرفت و سرش را به عالمت شینینگاه سنگ اردالن

 تکان داد: مثبت

 دستت درد نکنه! -

******** 

 امکش،یپ یبود که با صدا یداریخواب و ب انیم در

 باز کردن یبرا یکرد و بدون آنکه تالش یغرغر کالفه

 یتخت زد و پتو را رو یرو یبکند، غلت چشمانش

 .دیکش سرش
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 یجعفر

 ینشده بود که دوباره صدا قیخوابش عم هنوز

 یبلند شد و کالفه دستش را در جستجو امکشیپ

 دایاز آن پ یاثر یاما وقت د،یتختش کش یرو تلفنش

 صفحه دنیچشمانش را باز کرد و با د یال نکرد،

 دست دراز کرد و آن را برداشت. ،یپاتخت یرو روشنِ

 جمع شده اد،یکه گوشهشان بهخاطر نور ز یچشمان با

 صفحه را باز کرد. بود،

 آنها، چشمانش دنیکو داشت که با داز آ امیپ چند

 اول را باز کرد، که تنها نوشته بود: امیتر شد و پ باز

 "؟یداریب "

 :یبعد یامهایپ و

 "کارت دارم. قهیدق هی ایب یداریاگه ب"

 "من جلو درتونم."
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 یجعفر

 :امشیپ نیآخر و

 "ه؟یسا"

 نشست. شیچشمان متعجب صاف سر جا با

 افتاده بود؟ یاتفاق یعنی

 یبوق به دوم نیمرد را گرفت و هنوز اول شماره

 :دیچیداخل تلفن پ شیبود که صدا دهینرس

 ه؟یسا -

 آکو؟ -

 جانم؟ -

 و مرد در دل قربان "آکو"خوابالود گفته بود  یباصدا

 خشگرفتهاش رفت. یصدا یصدقه

 در خونمون؟ یوقت شب اومد نیشده که ا یزیچ -

 شده باشه؟ چند روزه که خواهر و بابات یزیچ دیبا -
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 یجعفر

 ایهربار که گفتم ب ،یدیاز من نپرس یحال یحت اومدن،

 منتظرم. ای. بای! االن بیبهونه آورد یه نمت،یبب

 و تلفن را قطع کرد. گفت

 متعجب به صفحه تلفنش نگاه کرد و مردکِ  دخترک

 !وانهید

 تختش بلند شد. ینفسش را پوف کرد و از رو کالفه

 که وقتِ فیتن زد و ح یمرتب یلباسها وسواسگونه،

 نداشت. شیآرا

 که پدرش را خواستیدر اتاق را باز کرد و نم آرام

 کند. داریب

 یآنقدر منطق شد،یهم م داریاگر ب یکه او حت هرچند

 هیاما سا رد،یرفتنِ دخترش را نگ رونیب یِکه جلو بود

 از رابطه او و آکو بداند. یزیچ یفعال کس خواستینم
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 یجعفر

 حالت ممکن، در خانه را باز کرد و سوار نیآرامتر با

 شد. آسانسور

 اریاختیو ب دیکش شیبه موها یآسانسور، دست نهیآ در

 زد. لبخند

 کرده بود و یمحلیبه مرد ب یچندروز، حساب نیا در

 که از عمد نبود. هرچند

 به یبود، که وقت نداشت حت ختهیکار سرش ر آنقدر

 فکر کند. آکو

 گرفت. خندهاش

 هم نیو هم کردیم یریا، بهانهگه هپسربچ همچون

 بود. جذاب

 دخترک. دنِید یبرا شیهایبدخلق نیهم

 داده و به دخترک امیعصر پ نیبار هم، هم نیآخر



 

  1771                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کیاما، تنها با  هیسا نند،یرا بب گریکدیبود که  گفته

 گفته بود که سرش شلوغ است و وقت ندارد. جمله،

 شد. ادهیو او پ ستادیا آسانسور

 یِو با گامها دید ابانیمرد را در آنطرف خ نِیماش

 به سمتش رفت. کوتاه،

 هیبود و سا دایاز مرد پ یتنها هالها ن،یماش یکیتار در

 درِ جلو را باز کرد و نشست. ق،یعم یلبخند با

 سالم کرد که آکو، بدون آنکه جواب بدهد، به رلبیز

 چهرهاش را کامل از ق،یعم یبرگشت و با اخم سمتش

 نگاهش گذراند. ریز

 یرو اش،یو دلتنگ و صد البته شاک صیحر چشمان

 فِر یِآن موها یصورت دخترک، و حت یبه نقطه نقطه

 در صورتش، گشت. ختهیر
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 یجعفر

 جواب داد: رلبیداد و باالخره ز رونیرا آرام ب نفسش

 سالم. -

 نیا بیو عج دیپاش شیبه رو قیعم یلبخند هیسا

 بود. دهیبه جانش چسب یمهشبین دارِید

 بود،یکسل م دیبا عتاًیشده و طب داریآنکه از خواب ب با

 مرد، سرحالش آورده بود. دنید اما

 و درشت مرد، یچشمان قهوها یرا رو اشیعسل نگاهِ 

 بود. نیچهره، دلنش نیا بیکرد و عج رهیخ

 متوسط و چشمانِ ینیافتاده و درشتش، ب یلبها

 جذاب ساخته بود. یاز او مرد درشتش،

 داد: حیزد و با سرِ کج توض گرید یلبخند

 دهبابام مون یشلوغ بود، کارها یلیبه خدا سرم خ -

 خونه یکارا موندهی. همش دوروبر دکترش و باقبود
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 یجعفر

 .میبود

 رفته نیداد و با آنکه اخمش از ب رونینفسش را ب مرد

 اما لبخند هم نداشت: بود،

 ؟یکه حالمو بپرس یوقت کوچولونداشت هی یحت -

 .دیببخش -

 سخت شد. دن،یچشمان مظلومش گفت و نبخش با

 لمِ یچشمانش را از آن دوچشمِ معصوم، که حساب آکو

 را نیرا در دست گرفته بودند برداشت وماش دلش

 کرد. روشن

 چشم گِرد کرد و گفت: هیسا

 بفهمن رون،یب امینگفتم م یمن به کس ؟یریکجا م -

 .شنینگران م ستمین

 گشنمه. م،یبخور میریبگ یزیچ هی میبر -
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 یجعفر

 زمزمه کرد: رلبیخندهاش گرفت و ز هیسا

 شکمو. -

 و نامحسوس لبخند زد. دیمرد شن که

 خنک، یو هوا ابانهایخ یبه راه افتاد و خلوت نیماش

 دلچسب شده بود. یحساب

 یِمشغولِ تماشا ابان،یخ یتماشا یاما، به جا هیسا

 بود. مرد

 خواستیاز دستش دلخور شده و م یحساب دانستیم

 را رفع کند. یدلخور نیا

 هم امشب دلبر شده بود. بیعج و

 داشت که شبها، احساس به اوج قتیحق ییگو

 .خوابدیو عقل م رسدیم

 کمرنگ یاز گوشه چشم نگاهش کرد و با اخم آکو
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 یجعفر

 :دیپرس

 ؟یکنینگام م ینجوریا هیچ -

 کنارش، به شهینگاه گرفت و از ش دهیلب گز هیسا

 خلوت، نگاه کرد: ابانِیخ

 !یبد اخالق یلیخ ،یچیه-

 دنده بلند شد و به سمت صورت یآکو از رو دست

 رفت. دخترک

 انگشت اشاره و انینگاهش کرد و آکو لُپش را م هیسا

 :دیگرفت و کش وسطش

 که یایناز م نیهمچ یول یخانوم. مقصر یوارد شد -

 منتت روهم بکشم. دیبا

 شیاز موها یکمرنگ، طرها یو باعشوها دیخند هیسا

 پشت گوش زد. را
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 یجعفر

 یلیمدت خ نیکردم. ا یخب من که عذرخواه -

 بودم. ریدرگ

 که یکرد یجور هی یول ،یکرد یآره عذرخواه -

 شم ببخشمت. مجبور

 چشمانش را در حدقه گرداند: دخترک

 دو روز هیانگار قتل کردم،  یگیم یجور هیخب  -

 دور بودم ها. ازت

 واسه تو دو روز بود واسه من... -

 :دیپرس گوششیلبخند زد و باهمان لبخند باز دخترک

 واسه تو؟ -

 پارک پرمارکتیها یداد و جلو رونینفسش را ب مرد

 :کرد

 م.خرت و پرت بخر کمیبرم  ست،یبازن ییاالن که جا -
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 یجعفر

 و لبخند دخترک را پشت سرش جا گذاشت. رفت

 !لهگریجوابِ سوالش در رفت،مکارِ ح ریاز ز خوب

 شیابرو هیتنقالت بازگشت که سا کیپالست نیچند با

 باال انداخت و گفت: را

 انقدر گشنهت بود؟ -

 مانیبالفاصله پس از گفتنِ حرفش، خجالتزده پش و

 گفت: الیخیکه آکو ب شد

 گشنمه، حواست به خودت باشه، نمیاز ا شتریب -

 سراغ خودت. امیب اد،یکم ب یخوراک ممکنه

 را یکیباز کرد و  یچشم غره رفت و او دو بستن هیسا

 داد. هیدست سا به

 نداشت، یلیآن از دستش گرفت و با آنکه م دخترک

 رد هم نکرد. اما
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 یجعفر

 بود. شیاه ههله هول نیبه هم ،یشبگرد نیا فِیک اصال

 دخترک گذاشت و یپا یرا رو کهایپالست یباق مرد

 گفتنِ: با

 "سهم توئه، بخور. شیبق"

 را روشن کرد و راه افتاد. نیماش

 :دیپرس اریاختیزد و ب اشیاز بستن یگاز هیسا

 سارا برگشته؟ دونهیم ست،ین یاز اِب یخبر -

 .دونهیآره، م -

 ؟یتو بهش گفت -

 .دونستینه خودش م -

 زیلبش را با زبان تم یباال انداخت و رو ییابرو هیسا

 :دیکنجکاوانه پرس یو با حالت کرد

 باهم در ارتباطن؟ یسارا و اِب -
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 یجعفر

 باشن؟ دینبا -

 جدا شده بودن! نکهیخب... خب مثل ا -

 باال داد و دنده را عوض ،یسرش را به عالمت نف آکو

 .کرد

 به ظاهر از هم جدا قهیبودن، هردق نیاز ازل هم نایا -

 رو دارن. گهیهمد یاما آمارِ لحظه به لحظه شن،یم

 گفته که ازهم جدا شدن؟ یسارا الک یگیم یعنی -

 یبعد دوباره آشت ینگفته، جدا هم شدن، ول ینه الک -

 ه،ینطوریمدلشون ا دونم،یکه من م یی. تااونجاکردن

 .یآشت قهیقهرن، دو دق قهیدق دو

 ازهم جدا شدن. یجد یلیخ ینسریا یول -

 شخصبا خودشونم م فشونیتکل نایبهت گفتم که، ا -

 یهیبه ثان هیآمارِ ثان یمثال کات بودن ول ست،ین
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 یجعفر

 رو داشتن. گهیهمد

 را به عالمت مثبت تکان داد و حق با آکو بود. سرش

 اواخر، نیو ا گرفتندیم میتصم کیدو هرلحظه،  آن

 چیه ه،یرابطهشان تق و لق شده بود، که سا آنقدر

 .دیدینم شانیبرا یمشترک یندهیآ

 شروع شد و اگر آن اتفاق ریاز آن شب در کو زیهمهچ

 بود و نسبت به بندتریپا یاکنون، اِب دیشا افتاد،ینم

 نبود! الیخیب نهمهیا سارا،

 از دست دادنِ سارا نداشت و چه یبرا یترس گرید یاِب

 کی بندکردنِیضمانتِ پا ،یگفته که رابطه جنس یکس

 است؟ شخص

 چوبِ یحال تو ه رود،یباشد، م یکه رفتن آنکس

 ن و روحت بزن!به جا حراج
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 یجعفر

 دلت چیبده که ه ییزهایتنِ به چ ،یتو ه حال

 !خواهدینم

 به دخترکِ غرقِ در فکر انداخت. یمنگاهین آکو

 یِ آنکه هنوز هم از دستش دلخور بود، اما بستن با

 زباله انداخت و آرام کِ یرا داخل پالست مهخوردهاشین

 گذاشت، که دخترک از جا هیدست سا یرا رو دستش

 :دیپر

 ؟یدیچرا ترس زم،یآروم عز س،یه -

 رلبیگذاشت و ز نهاشیس یدست آزادش را رو هیسا

 :گفت

 رو دیپر یزیچ یوونیلحظه فکر کردم ح هیبهخدا  -

 .دستم

 و دستش را دیبود، خند دهیکه زمزمهاش را شن آکو
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 یجعفر

 فشار داد: محکمتر

 یصحنه یزد ن؟یماش نیکجا بود تو ا وونیح -

 .یرو نابود کرد عاشقانه

 و گفت: دیخند زین هیسا

 اصالً ،یکردیتعجب م دیبا رفتیم شیپ یاگه عاد -

 سکانس هیکه  خوادی. انگار خدا نمنهیما هم تخصص

 گند زده دیبا شهی. هممینیبه چشم بب یحساب درست

 .یبه همه چ بشه

 با لبخند سرش را به عالمت مثبت تکان داد و زین آکو

 حرف دخترک را گرفت: دنباله

 و تو میبارون قدم زد ریکه ز یمثل همون روز قا؛یدق -

 !نیزم یخورد

 یو با حالت دیکش شیشانیبه پ یخندان دست هیسا
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 یجعفر

 گفت: بامزه

 و همه زنمیهم من گند م شهیهم یدقت کرد -

 .کنمیرو خراب م سکانسها

 اشینیبرداشت و ب هیدست سا یدستش را از رو آکو

 :دیانگشت وسط و اشارهاش گرفت و کش انهیم را

 دختر. یبال شد یلیتو که خ -

 شد،یپخش م نیماش ستمیکه از س ییبایز آهنگ

 عاشقانه و دلچسب یادیشان را در حد ز نیب یفضا

 بود. کرده

 به نیماش یجلو شهیهمانطور که نگاهش از ش هیسا

 خلوت بود، همراه با آهنگ زمزمه کرد: ابانیخ

 یکنیحالمو تو م ،یواسه دلم مرحم ،یقلبم نینگ -

 ،یفاصلهت ازم نشه دور، دلم قرصه که پشتم خوب،
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 یجعفر

 کوه! هی مثل

 شان شباهت داشت. نیآهنگ به رابطه ب نیچقدر ا و

 که دور شدن ییکه مرهم شده بود، به آکو ییآکو به

 که پشتش بود، مثل ییاو سخت شده بود، به آکو از

 اسمش... یکوه؛ مثل معنا کی

 کردند و به اتفاقات نییرا باال و پا ابانهایخ آنقدر

 دند،یخند کردند،یم فیتعر گریکدی یکه برا ینیروت

 گذشت. یچند ساعت که

 آنقدر خوب بود که پاک شانیو خنده ها حرفها

 چند روز را از تنِ دخترک در آورد... نیا یخستگ

 مرهم بود... مرهم شیمرد، برا نیکه وجود ا یراست به

 د...که سالها بر تنش نشسته بو ییزخمها همه

 شانیاه هخند یرفتند، صدا یسمت خانهشان که م به
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 یجعفر

 آرامتر شده بود. هم

 خانه یروبهرو قایو مرد دق دندیداخل کوچه رس به

 را پارک کرد. نیماش ه،یسا

 شد که مرد با گفتنِ: یآماده خداحافظ دخترک

 "باهات حرف بزنم. دیبا "

 .ندیبنش شیکرد و باعث شد تا سر جا متوقفش

 داخل یو منتظر نگاهش کرد که آکو دست کنجکاو

 .دیکش شیموها

 نیاول نیچگونه سر صحبت را باز کند و ا دانستینم

 نیبه ا یخواست درباره موضوع یبود که م بارش

 حرف بزند. یمهم

 یمقدمها ییجورا کیکند،  خواستیکه م یصحبت

 بعداً بود! یِ خواستگار یبرا
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 یجعفر

 و رفتیکم کم به سراغش م دیکه با یایخواستگار

 نگران نگاهش کرد. هیسا

 نیا لشیدل دیو شا زدیچرا دلش شور م دانستینم

 انیم یه یبود که از کالفگ یمرد، و دست سکوت

 بود! د،یکشیم شیموها

 آب دهانش را قورت داد و نکند که آکو دهیترس

 از او جدا شود! خواستیم

 و دلِ ستندیمناسب ن گریکدی یکه برا گفتیم نکند

 ...زدیم رونیداشت کم کم از دهنش ب دخترک

 نیو اگر ا شدیم شتریبه لحظه استرسش ب لحظه

 که ارتباطشان قطع شده بود، کارش یروز چند

 را کرده باشد، چه؟ خودش

 !یلعنت
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 یجعفر

 .گذاشتیخبر نم یهمه او را ب نیگاه ا چیه کاش

 و چرا زودتر شدیمرد نم نیوابسته ا نهمهیکاش ا اصال

 زد؟یرا نم حرفش

 مکث کرده بود؟! چرا

 بشه! تریرابطهمون رسم خوامیم -

 که در یوهایتمام سنار ییجمله گو نیا دنیشن با

 پوچ شد و نگاهش حالت کبارهیبود به  دهیچ ذهنش

 گرفت: یهم ذوق زدگ یو کم یسوال

 ؟یچ یعنی -

 در چشمانش لب زد: رهینگاهش کرد و خ میمستق آکو

 دوست ندارم نم،یخوام بابات رو بب یم نکهیا یعنی -

 باشه، کالفه شدم. دوست یدزدک یطور نیا رابطمون

 نمویزد و نسبتمونو خواست، س یحرف یاگه کس دارم
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 یجعفر

 جلو وبگم همه کارَتَم. رمیبگ

 به یحرفها حساب نیدخترک ضعف رفت و ا دل

 که از زبان یخوش آمده بود، مخصوصاً وقت مزاجش

 بود! آکو

 در دلش گر،ید یداد و حال، شَک رونیرا ب نفسش

 بود. افتاده

 بود که نیبهخاطرِ ا م،یرمستقیغ یِخواستگار نیا دیشا

 از رابطهشان، یآن شب نتوانسته بود دفاع چندان مرد،

 بکند! اسریمقابل مادربزرگش و  در

 یجمع کرد و با حالت نهیدستانش را در س ناخداگاه

 ناراحت شده بود گفت: ییگو که

 که با من یبگ اسری یجلو نکهیفقط بهخاطر ا یعنی -

 ؟یبا بابام حرف بزن یخوایم ،یدار یرسم رابطه
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 یجعفر

 نگاهش کرد و کامل به طرفش هیعاقل اندر سف آکو

 .دیچیپ

 را گرشیو دست د یصندل یلبه یدستش را رو کی

 فرمان گذاشت: یرو

 !؟یاز کجا در آورد گهید نویا -

 که انگار منظورت یگفت یجور هیخوب.... خوب  -

 بود! نیهم

 برداشت نیاز ا چیمرد در هم فرو رفت و ه یابروها

 !امدین خوشش

 قبول. باشد

 لیاما دل آمد؛یاز آن پسرک سوسول خوشش نم چیه

 دخترک، لج کردن با او نبود! خواستنِ

 نیدر موردم همچ ادیبه اون نداره، خوشم نم یربط -
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 یجعفر

 به خاطر ست،ین یکه بچه باز یزندگ ،یبکن یفکر

 م؟یخودمون رو سرکار بزار گهینفره د هیبا  یلجباز

 سرش را د،یخجالت کش یکه از برداشتش حساب هیسا

 .چاندیانداخت و انگشتانش را در هم پ نییپا

 دخترک ثابت نگه داشت و با ینگاهش را رو مرد،

 حالت مظلومش، گوشه لبش کش آمد. دنید

 را جلو برد و چانه دخترک را باال داد. دستش

 آمده شی رابطهشان پشدنِ تریکه بحثِ جد اکنون

 .ندشیخواست ناراحت بب ینم بود،

 زهر کند و با شانیلحظه را به هردو نیا خواستینم

 باالتر آمد و زیرفتنِ چانه دخترک، چشمانش ن باالتر

 نگاه مرد دوخته شد. به

 دهنده بود. دیآکو نوازش دهنده بود، ام نگاه
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 یجعفر

 ادامه یبرا یبود که هرکس یمدل کینگاهش  اصال

 !دیدیآن را م رینظ کبار،یحداقل  دیبا اش،یزندگ

 جلو برد و گِرد صورت زیرا ن گرشیدست د مرد

 کرد. دخترک

 دستان بزرگ مرد انیدر م شیصورت کوچولو حال

 .بود

 دختر فیلط یاه هگون یانگشتان شصتش را رو آکو

 و با همان نگاه افسونگرش لب زد: دیکش

 خاطر خودتقط و فقط به من اگه تورو خواستم، ف -

 یب یایخوشگلت، وقار و ح یبه خاطر چشما بوده،

 موجود نرم و هیفکرشو بکن! با ازدواج کردن،  رت،ینظ

 کنه، مگه یتو خونهت راه بره و دلبر یه کوچولو

 نخواست؟ نویا شهیم



 

  1792                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 جالب مرد، خندهاش گرفت و مردها لیاز تحل هیسا

 بودند! آسان

 آکو به دگاهیدو مثال کلِ  گرفتندیرا آسانتر م یزندگ

 موجودِ نرم و کوچولو در کی دنِیچرخ ازدواج،

 بود... خانهاش

 توانستیجوره نم چیکه ه یبا خندها ناخودآگاه

 کند گفت: کنترلش

 موجود نرم و کوچولو تو خونهت راه یخوایاگه م -

 همه دردسر نیا هیچه کار ر،یسگ بگ هیخوب  بره،

 !؟یخودت بد دست

 به خود بجنبد، با هیو تا سا دیخند یبلند یبا صدا آکو

 شیلپش را گاز گرفت و درهمان حال که لبها شعف

 گونه دخترک بود پچ پچ کرد: یروبهرو
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 یجعفر

 یدیفقط شبا نشون م تویخوردن یرو نیآخ آخ، ا -

 نیاز ا یخونهم بود یپس چرا وقت پرنسسم؟

 بخورمت؟ یدیترسیم ؟یاوردیدر نم ایخوشمزگ

 دنج یفضا ریخندهاش گرفت و تحت تاث زین هیسا

 پچ پچ کرد: نشان،یب

 یانگاردار یگفت یجور هی گه،ید گمیخب راست م -

 !یزنیعروسک حرف م هی از

 !یعروسک من ،یخب توام عروسک -

 چالنده شد و چرا شیدندانها ریدخترک، در ز لبِ

 حرفها؟ نیاز ا شدینم ریس

 یکه داشت، تکرار یاحساسِ خوب نهمهیا چرا

 !شد؟ینم

 گرفت و نگاهِ  نشانیب یاز فضا یقیعم نفس
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 یجعفر

 را صاف به چشمان مرد داد: معصومش

 .خوامیم نانیاطم هیمن ازت  -

 ؟یچ یبرا نانیاطم -

 .یبا بابام صحبت کن نکهیا یبرا -

 دخترک را یِتا واضحتر حرفها د،یعقب کش یکم مرد

 کند: لیتحل

 منظورت رو واضح بگو. -

 صورتش را به پشت یرو ختهیر یموها زکالفه،ین هیسا

 داد: رونیکرد و نفسش را ب تیهدا گوشش

 ،یباور قلب هی خوام،یازت م نانیاطم هی نکهیا یعنی -

 اول.... اول ازت مطمئن شم، بعد با پدرم خوامیم

 .میکن صحبت

 متعجب شد. یآکو باال رفت و کم یابرو
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 یجعفر

 نداشت؟ نانیهنوز هم به مرد اطم یعنی

 خود را ثابت کرده نهمهیتالش کرده بود، ا نهمهیا

 دختر نبود؟ نیا نانیاطم قیو بازهم ال بود

 ؟یهنوزم بهم اعتماد ندار یعنی ه؟یسا یچ یعنی -

 اما هردو م،یکه باهم ستین یادیز یلیمدت خ درسته

 هیزمان نیاز ا شتریب یلیکه عمق رابطهمون، خ دونمیم

 نه؟یا ری! غمیباهم بود که

 آنکه آکو را یداد و ناچارا برا رونینفسش را ب دخترک

 تکان داد. ینکند، سرش را به عالمت نف ناراحت

 کند. انیچگونه احساسش را ب دانستینم

 حس کیحس،  کیآنکه به آکو اعتماد داشت، اما  با

 .کردیو رو م ریدلش را ز یه ،یموز

 یفکرها نیو آخر ا بردیم رسوالیرا ز زیهمهچ یه
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 یجعفر

 !کشتیاو را م انهوار،یمور

 اما، حرف نگاهش را خواند. مرد

 آنقدرها هم که دخترک ادعا دارد، به او دیفهم

 حالش را دگرگون کرد! نیندارد و هم یاعتماد

 دختر، نیهم فشرد و گفته بود ا یرا رو چشمانش

 است؟ بیعج

 اسیقابل ق ده،یکه د یاز دختران چکدامیبود با ه گفته

 ست؟ین

 اما شد،یم هنفساعتمادبیب اریبس یگاه نکهیا نِیع در

 .شدیخود قائل م یارزش بزرگ برا کی ییگو

 نیو هم دانستیباارزش م یلیروحش را خ ییگو

 مرد باارزش بود. یبرا

 ببندد و اشیاعتمادیب یباعث شد، چشم رو نیهم
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 یجعفر

 کند. نشیتحس ش،یهایریسختگ نیا بابتِ

 را که باز کرد، با چشمانِ مظلوم و نگران چشمانش

 روبهرو شد: هیسا

 تا خودم رو ثابت نکنم یعنیخانوم؟  هیسا هینطوریا -

 با بابات حرف بزنم؟ در واقع تا خودمو ثابت یذارینم

 بشه؛ درسته؟ یرابطهمون رسم یذارینم نکنم،

 فورا مخالفت کرد: هیسا

 نه، اونطور که تو برداشت... -

 از آنکه جملهاش را تمام کند، آکو دستش را به قبل

 سکوت باال آورد: عالمت

 نانیدختر، تو ازم اطم یگیم یچ دونمیمن م -

 نه، ایهستم  یموند یبفهم یخوایم ،یخوایم

 تو زرد از آب هویشه و  یجد زیهمه چ یترسیم
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 یجعفر

 ناراحت نکهیبهخاطر ا خوادینم کنم،یدرکت م ام،یدرب

 نتیاخالفات تحس نی! من بهخاطر ایدروغ بگ نشم،

 ،یهنوز باورم ندار نکهیاما دروغ چرا، از ا کنم،یم

 دلخور شدم. یکمی

 ...یلو یآکو من تو رو قبول دارم، ول -

 نگاهش کرد و دخترک چشم به کف میمستق مرد

 ادامه نداد. گریدوخت و د نیماش

 گفت؟یچه م اصال

 اعتمادش شکسته و دست یاز کودک گفتیم مثال

 اعتماد ندارد؟ یکه به کس ستین خودش

 به پدرش، یبعد از معرف نکهیاز ا گفتینه، م ای

 و ماندیکند و برود، ترس دارد، آن وقت او م شیرها

 !رد؟یگیرا م بانشیکه گر ،یابد یخجالت
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 یجعفر

 گرفته گفت: ییدادو با صدا رونینفسش را ب آکو

 من ؟یکنم که قبولم داشته باش کاریچ -

 کنم! کاریچ دیبا دونمیواقعانم

 مقصر منم که ست،یتو ن ریتقص چکدومیه نایا -

 هی ،یمهربون ،یاعتماد کنم، تو خوب تونمینم چوقتیه

 من... یول یکامل مرد

 تو اون فنچ یول ،یمن یتو جوجه کوچولو یول -

 که دل کندن ازت کارِمن یهست یموجبیو ن خوشگل

 !ستین

 زد و به خدا که شتریبه چشمان دخترک ن اشک

 مرد، کارِ او نبود. نیاز ا گذشتن

 یاسطوره نیا ،یکوهِ خوب نیاز ا گذشتن

 کار او کرد،یکه مدام حالش را خوب م ،یدوستداشتن
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 یجعفر

 !نبود

 و رغبت خودش، با عقل و دلش، جلو لیبا م نباریا

 کند، خود لیو قبل از آنکه مرد حرکتش را تحل رفت

 آغوشش پنهان کرد. انیم را

 سرِ کوچک، که نیا بیمرد تکان خورد و عج ینهیس

 .کردیم یجا گرفته بود، دلبر نهاشیس یرو

 یاه هدستش را دور شان ،یو دل قیعم یلبخند با

 نهاشیفنچش حلقه کرد و او را محکم به س فیظر

 .فشرد

 ...نهاشیس انِیدر م ییبود، جا نجایاو هم گاهیجا

 را بوسه زد و با آرامش چشم بست... شیموها یرو

 انیبودنش خوب بود، چقدر گم شدنش در م چقدر

 بود و مرد... ذیآغوش بزرگ لذ نیا
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 یجعفر

 خود را اثبات ایاگر الزم بود، تا ته دن یحت مرد

 .کردیم

 خودش را ثابت ن،یریش یِدو عسل نیداشتنِ ا یبرا

 !کردیم

 داد و رونیاو ب ینهیس انینفس لرزانش را در م هیسا

 .دادیاعتماد م یعطرش، بو بیعج

 نداشت.. چکسیبه ه گریکه د یاعتماد همان

 نیکه نداشتنش، قانون شده بود و ا یاعتماد همان

 ...مرد

 کند! یمرد آمده بود، تا قانون شکن نیا

 که یشخص یهیسا دنِیکه وارد خانه شد، با د یوقت

 یمبلها نشسته بود، قالب ته یخانه، رو یکیتار در

 و زانوانش شل شد. کرد
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 یجعفر

 بُرد و المپ را روشن کرد، که زیدست به سمت پر تند

 داد، اما رونیپدرش، نفسش را آرام ب بتیه دنِید با

 از خانه یخبر چیشب بدون ه نوقتیا نکهیا یادآوری

 .ردیرنگ بگ شیاه هزده، باعث شد گون رونیب

 که اخم یرو به اردالن یجلو رفت و با مهربان آرام

 در هم فرو رفته بود گفت: یحساب شیها

 ؟یالزم ندار یزیبابا؟ چ یخوب -

 بود. یجلومبل زیبه م رهیمرد اما خ نگاه

 نگه شیلبها یرا در هم حلقه کرده و جلو دستانش

 بود. داشته

 حواسش چیغرق شده بود که ه گرید ییدر جا ییگو

 دخترش نبود. یصحبتها به

 یچنباتمه زد و دستش را رو شیکنار پاها هیسا
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 یجعفر

 گذاشت: شیزانو

 !؟ینشست نجایچرا ا ؟یبابا خوب -

 کنده شده زیم یمرد از گلِ رو نیو سنگ رهیخ نگاه

 دوخته شد. هیسا یچشمان عسل به

 هم رنگِ چشمان ترانه بودند! قایکه دق یچشمان همان

 ...شانیدرشت یحالت شان و حت رنگشان،

 داشتند که در چشمان یتیچشمها، معصوم نیا اما

 وجود نداشت! ترانه

 بود، خوب بود که آن حالت مکار، که در خوب

 را یهرکس بانیآن زن وجود داشت و گر چشمان

 وجود نداشت! هیدر چشمان سا گرفت،یم

 در رهیباعث شده بود که بتواند خ نیهم دیشا و

 باعث شده نیهم دیدخترکش نگاه کند، شا چشمان
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 یجعفر

 که حالش از او بهم نخورد. بود

 نگاه پدرش هول شده بود، ینیکه از سنگ هیسا

 چفت یداد که مرد لبها گریرا به قسمت د نگاهش

 را باز کرد: شدهاش

 ؟یکجابود -

 دهانش را قورت داد و مستاصل دستانش را مشت آب

 .کرد

 . تا به حال دردیچه بگو دانستیشده بود؛ نم هول

 قرار نگرفته بود و قلبش بوم بوم صدا تیموقع نیا

 .دادیم

 پدرش، آب دهانش را قورت داد و نینگاه سنگ ریز

 کجارفته! دیکه بگو دیکشیم خجالت

 با آکو از خانه یدزدک دیکه بگو دیکشیم خجالت
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 یجعفر

 دوخت. شیزده و نگاهش را به پاها رونیب

 رابه داخل دهانش فرو برد و اردالن با نشیریز لب

 داد. هیمبل تک یبه پشت پوزخند

 که در قلبش ق،یعم یو خشم نهیکه با ک همانطور

 :دیغر رلبیز کرد،یزده بود، به دخترکش نگاه م جوابه

 مثل مامانت؟! یشد یکیتوام  -

 و رانیناباور سرش را بلند کرد و چشمان ح هیسا

 که آن یگونهاش، عمق زخم یدهیرنگ پر متعجبش،

 .دادیبه قلبش زده بود را نشان م جمله

 که دیرا به دو طرف تکان داد و چانهاش لرز سرش

 اشیشانیپ یکف دستش را رو تیبا عصبان اردالن

 و چشم بست. دیکش

 که یخشم خواستیآنقدر تلخ باشد؛ نم خواستینم
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 یجعفر

 چشمانِ ترانه، به جانش رسوخ کرده بود را یادآوری با

 کند، اما ناخودآگاه حساس شده یدخترکش خال سر

 حساس شده بود! زیبه همه چ بود،

 ترانه خبر داشت، اما یِقبلترها هم از کارها گرچه

 !دانستیفالکتش را نم دانست،یرا نم عمقش

 دیفهمیماجرا بود، م نیا انیه در ماکنون ک اکنون،

 شده! یچقدر روحش متالش که

 خانه کوچک خودشان انیموضوع فقط در م مترها،یقد

 اتفاقِ آخر و فرار ترانه، موضوع را نیاما ا شد،یم حل

 کی یزیبزرگ کرده بود؛ به اندازه آبرور یحساب

 خاندان! کی یزیبه اندازه آبرور خانواده،

 اگر یرا قورت داد، حت شیبغض مانده در گلو هیسا

 آنقدر درد آمد،یگونهاش فرود م یرو یمحکم یلیس
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 یجعفر

 !دیکشینم یآن قدر وجودش را به پوچ نداشت،

 !خواستینم چگاهیمانند ترانه شود، ه خواستینم

 را تالش کرده بود که مانند او نشود، اشیزندگ کل

 مانندِ ترانه بودن، را داشت. یِایفوب اصال

 دادیبا آنکه بغض اجازه نم د؛یلرزیکل جانش م حال،

 که ییدهان باز کرد و با صدا یبزند، اما به سخت حرف

 لب زد: د،یلرزیشدت م به

 !ستمین یمن مثل اون عوض ستمیمن مثل اون ن -

 حالت دخترش، دنیچشم باز کرد و با د اردالن

 شد. مانیپش

 دل دخترکش را نیچن دینبا زد،یآن حرف را م دینبا

 شکست! یم

 ینیآنها هم سنگ یاه هشان یبارِ بزرگ، رو نیا
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 یجعفر

 !کردیم

 !دادیاو را مورد آماج خشمش قرار م دینبا

 هیمشت شده و لرزانش را باز کرد و بهسمت سا دستان

 .دیکه دخترک خود را عقب کش بُرد،

 هیهوا ماند و سا یحرکت، رو نیا دنِیمرد با د دستان

 !کردیحرکتها نم نیاز ا چگاهیه

 حرکات بلد نبود. نیمظلوم که از ا یهیآرام، سا یهیسا

 و بغض کردن بود! رانداختنیخشمِ او، سر به ز تِینها

 دستانِ پدرش عقب بکشد. انیخود را ازم نکهیا نه

 محبتِ پدرش را پس بزند. نکهیا نه

 یبار حساب نیا ییآب دهانش را قورت داد و گو اردالن

 کرده بود. خراب

 تا یاز کودک هیکه تمام ترس سا دیفهم یم دیبا دیشا
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 یجعفر

 شدن به ترانه بوده! هیحال، شب به

 ه؟یسا -

 اردالن زمزمه شد، دخترک یلبها انِیکه م اسمش

 شد. بدتر

 کرد و همانطور که دو قطره اشک از چشمانش بغض

 با بغض گفت: ختیر نییپا

 باشم متنفرم. کل هشیشب نکهیاز ا اد،یازش بدم م-

 کار نیبوده... تو.... تو بابا بدتر نیمن هم کابوس

 !یجمله با من کرد هی نیبا هم ممکنو

 مرد را فشار داد و دخترکِ آرامش، اشک یگلو بغض

 خت؟یریم

 و او دیکش ریکه قلبش ت مانیشد، آنقدر پش مانیپش

 تحمل نداشت. که
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 یجعفر

 حالِ دخترانش را نداشت! نیا تحملِ

 گرش،یرا چنگ زد و با دست د هیسا یبازو فورا

 شده، پاک کرد: سیاو را را از اشکِ خ رچشمِیز

 دخترم. دیببخش د،یببخش -

 رِ یو با پشتِ دستش، ز دیبازهم خود را عقب کش هیسا

 را پاک کرد: گرشید چشم

 یعادت کردم که همه درداشونو رو من خال گهید -

 !کنن

 انندِ م یبا حالت هیمرد ماالمال از غم شد و سا نهیس

 ادامه داد: یخفگ

 نمیکه همه بگن... ا دمیترس نیاز همه از ا شتریمن ب -

 دخترِ همون نمیمادرشه.... بگن.... بگن... مگه ا هیشب

 خودش... هیشب شهیم یکی تیپس نها ست،یمادرن
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 یجعفر

 که هیبابا، مگه گناه من چ یرو خودت گفت شیاول

 اون شدم؟ دختر

 ادامه داد: یزیبا هق هق ر و

 دختر اون هرزه شدم؟ هیگناه من چمگه  -

 :دیغر شیاز ته گلو یدهایگرفته و کش یبا صدا و

 ها؟ -

 و زدیسرش نبض م شد،یاردالن داشت بد م حال

 بد بود! هیحالِ سا ه،یسا حال

 باعث شده بود حالش بد باشد و هزار بار خود را او

 کرد: لعنت

 هیبگم...  و نیا خواستمیدخترم... من.... من نم -

 شدم... ی.... فقط.... عصبانلحظه

 بوده، مشتش رو یعصبان یبوده، هرک نیهم شهیهم -
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 یجعفر

 خونه! من.... چه نیبوکسِ ا سهیتو دهنِ ک دهیکوب

 بوکس؟ خدمتکار؟ ضربه سهیبراتون دارم؟ ک یحکم

 ر؟یگ

 کرد. هیگر یها یصورتش گذاشت و ها یدست رو و

 یو با زانو، جلو ختیاز چشمان اردالن فرو ر اشک

 دخترکش نشست. یپاها

 .دیکش نیگذاشت و پائ شیمچها یرو دست

 تکه تکه شده بود و چه به سر دخترش آمده دلش

 !بود؟

 پدرش آرام نگرفت. یاشکها دنِیبا د یاما، حت هیسا

 تازه زبان ییتازه دردِ دلش، شروع شده بود، گو ییگو

 سر برآورده بود: ش،یزخم ها نِیکرده و دمل چرک باز

 نیو تو ا مردمیم یکاش تو بچگ ردم،میکاش م -
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 یجعفر

 یبچه هیکاش اصال  اومدم،ینم ایبه دن خانواده

 .بودمینم یزندون نیتو همچ یبودم ول کارتنخواب

 مرد شکست و مگر تمامِ تالشِ او، رفاهِ خانوادهاش دلِ

 نبود؟

 بهم نگونهیا زیآمد که همهچ شانیبه سرِ زندگ چه

 شد؟! ختهیر

 هر جمله ییهم فشرد و گو یرا رو چشمانش

 یشد که به درون قلبش فرو م ییچاقو دخترکش

 .رفت

 دخترک آرام توجه نیا یگاه به دردها چیه چرا

 بود؟ نکرده

 بود؟ دهینپرس شیاز زخمها چگاهیه چرا

 پدرش نبود؟ مگر
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 یجعفر

 مراقبت از روح و جسمِ دخترش نبود؟ فهاشیوظ مگر

 کردنِ ریفراتر از س یزیپدر بودن چ نکهینه ا مگر

 فرزند بود؟! شکمِ

 شُل شد و دخترک با همان هیمچ سا یاز رو دستانش

 بود. شیبه پاها رهیخانهخرابکُنش، خ بغضِ

 داد و زانوانش را هیمبل تک هیبه پا یبا درماندگ مرد

 گذاشت: شیپاها یرا رو شیکرد و دستها جمع

 و یشما بود، کل دوندگ یکل تالش من خوشبخت -

 خوشحال بودنِ خونوادم یفقط برا دنمیکش یبدبخت

 ه هرایهم ب یلیرفتم، خ ه هرایب نکهیمثل ا ی... ولبود

 شده. نیا میکه وضع زندگ رفتم

 اردالن نیفشرده و حال ا شیلبها یدست رو هیسا

 قطره قطره شیروبرو واریبه د رهیخ یکه با نگاه بود
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 یجعفر

 :زدیو حرف م ختیریم اشک

 که ییهمون جااز  از همون اولش اشتباه کردم، -

 محبت کردمیمن باشه، فکر م یبه زور برا خواستم

 میزندگ یپا کردمیفکرم شه،یم رینمک گ کنم

 سرش گرم م،یبچه دار که بش کردمی! فکر ممونهیم

 و شدیاما نشد! روز به روز بدتر م شه؛یم یزندگ

 ! هرچقدر من به سمتشگرفتیفاصله م شتریب

 که هست و. تا آخرش کردیفرار م شتریب دمیدویم

 که داشتم و نداشتم رو به یبه باد داد.... هرچ ستموین

 ، دمشیداد... هزاران بار بهخاطر خطاهاش بخش باد

 وقت فرصت چیحق داشته، ه دیشا گفتمیم چون

 ریفرصت نداشته که غ چوقتیکردن نداشته، ه یجوون

 واسه دیشا گفتمیرو بشناسه... م گهید یمن، کس از
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 یجعفر

 ... اماارهیرو درم هایباز نیحرصِ من، ا درآوردن

 دمیحرفاست... فهم نیاز ا تریجد هیقض دمیفهم

 مطلق! چیه یبنا کردم، رو چیه یرو رو میزندگ

 و چشم بست. دیکش شیدست در موها هیسا

 نیرا بِکِشَد، دوست داشت ا شیداشت موها دوست

 که در سرش پخش شده را با شکافتن مغزش، یدرد

 تمام شدیکه نم فیح شد،ینم فیبکشد؛ اما ح رونیب

 را کندیم ینیدلش سنگ یرا که رو ییدردها آن

 ...زدیبر رونیب

 مرا از یاشتباهِ تو، زندگ نیا دیبگو شدیکه نم فیح

 کرد! رانیو بستیپا

 من... من... اونقدر... -

 خواستیهم فشرد و ادامه نداد، نم یرا رو شیلبها
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 یجعفر

 خواست ینم د،یبگو شیاز ضعفها ن،یاز ا شتریب

 و دیآتش گرفته شدهاش بگو یاز کودک نیاز ا شتریب

 !دیفهمیم دینبا پدرش

 نیاز ا شتریدخترکش ب یِعمق زخمها دیفهمیم دینبا

 !حرفاست

 به میسرش برداشت و مستق یاما دست از رو مرد

 نگاه کرد. دخترش

 دوست داشت خودش ییجورا کیبشنود،  خواستیم

 یآزار دهد، دوست داشت به خاطر آن همه اشتباه را

 داشته، خود را آزار دهد. که

 سرش برداشت و زمزمه کرد: یرا از رو دستش

 بگو. -

 یرا رو شیانداخت و لبها ریاما سرش را به ز هیسا



 

  1818                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 فشرد. هم

 اصرار کرد: اردالن

 ناخواسته اونقدر ایحقمه، خواسته  یبگ یبگو، هرچ -

 نگاه هم کی قیال یکردم که حت یحقتون بد در

 اون شخص مظلومه تو شهیهم یگی. راست مستمین

 ا سرشه هکه همه کاسه کوز یاون شهیهم ،یبود

 !یتو بود شکستیم

 بار هیبار با خودم رو راست باشم...  هی.... هیبذار  -

 خودم اعتراف کنم... من.... شِیشده پ یرو حت قتیحق

 دست و پا بودم. اون آدم مظلومه که یب شهیهم من

 یزورگو یاه هخودشو از بچ یخوراک دیترسیم یحت

 تو مدرسه، من یاون آدم مظلومه ره،یپس بگ مدرسه

 از شتریب یلی. خومدیاز خودم بدم م یلی. من خبودم
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 یجعفر

 خوریداده بودن که توسر ادیتصور! انقدر بهم  حد

 ماز خونه ه رونیب طیکه ناخودآگاه تو مح باشم،

 هر یگرفته بودم هر کس ادیشده بودم...  یهمونطور

 حرف گوشکن ؟یدونی، گوش کنم! م گهیبهم م یچ

 اومده بودم. بار

 ..دیزد و دل مرد لرز پوزخند

 دخترش چقدر بود؟! یزخمها عمق

 بود و او کورکورانه تمام دهیکش یسخت چقدر

 ترانه داده بود؟! کرانِیب یازهاین هیرا به ته حواسش

 رفتیکه م ییسفرها خواست،یکه م ییلباسها دِیخر

 که دوست داشت! ییهایآن مهمان ای و

 ترانه تیرا صرف رضا اشیگرفته بود که کل زندگ ادی

 .کند
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 یجعفر

 غافل شده بود. اشیکه از دو گلِ زندگ یآنقدر

 شده خوریتوسر اش،یدوستداشتن یهی... ساهیسا

 بود؟

 ممکن است در حقش کرده گرانیکه د یفکر ظلم از

 .دیچهرهاش درهم شد و کل جانش لرز باشند،

 نداده بود که از حق خودش دفاع ادشی چگاهیه چرا

 کند؟

 یاگر شده کم ینداده بود که حت ادشی چگاهیه چرا

 باشد؟! طهیسل

 خطاب طهیاگر دو نفر هم او را سل شدیم چه

 خور باشد؛ نه؟ ی! بهتر از آن بود که تو سرکردند؟یم

 ییپدرش افتاد و گو یدهیدخترک به رنگِ پر نگاه

 بُرد! یبه عمق ماجرا پ تازه،
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 یجعفر

 کرده بود؟ چه

 چه کرده بود؟ ضشیحال و روزِ پدر مر با

 موضوعات را نداشت و نیا دنِیشن ییاکنون توانا او

 لعنتش کند. خدا

 را شیو اشکها دیکش رچشمانشیدستش را ز تند

 کرد: پاک

 دین... نباذشت... گفکر نکن...  یچیبا.... بابا... به ه -

 ... شما... شما...زدمیحرفا رو م نیا

 زد. یحرفش را ادامه دهد و هق خشک نتوانست

 رهیکه روح در بدن ندارد، خ یاما، همچون کس اردالن

 بود. دخترش

 چشمان قرمزشده و بدنِ لرزانش... رهیخ

 .کردیدرد م سرش
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 یجعفر

 و رفتیمالمتگر در مغزش رژه م یزمزمه هزاران

 را به سرش گرفت. دستش

 با ترس نگاهش کرد و ازحالتِ چشمانش هیسا

 .دیترسیم

 نگاه! یِو سرد یکیآن تار از

 یجعبه داروها انیبه سمت آشپزخانه رفت و از م فورا

 خوابش را برداشت. یقرصِ قو پدرش،

 انجام نداده بود، اما حالش یآنکه حرکتِ ترسناک با

 چندان خوب نبود! هم،

 یاز آن رو یآب پر کرد که بخش ریاز ش یوانیل تند

 و قرص را از ورق جدا کرد. ختیآشپزخانه ر کف

 اردالن گرفت، دستانش یرا که مقابلِ لبها وانیل

 .دیلرزیم
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 یجعفر

 وانیبه ل یسرش را باال برد و بدون آنکه توجه مرد

 به چشمان دخترش نگاه کرد. میباشد، مستق داشته

 یلبها یآب دهانش را قورت داد و قرص را رو هیسا

 گذاشت: پدرش

 بخور. -

 .دیبدون حرف، لب باز کرد و آن را بلع مرد

 داد و چقدر خوب که رونینفسِ راحتش را ب دخترک

 نکرد. یلجباز پدرش،

 رونیکتفش انداخت و همزما که نفسش را ب ریز دست

 گفت: دادیم

 . االن خوابتمیتو اتاقت بابا، بلند شو تا بر میبر -

 .رهیگیم

 هیمانده و تخل شیکه درگلو یو بغض یبا کرخت مرد
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 یجعفر

 خود هم دوست دیبلند شد و شا شیبود، از جا نشده

 آن قرص را بخورد. داشت

 برود که چه برسرِ ادشیداشت سالها بخوابد و  دوست

 آمده. اشیزندگ

 یپدرش را به سمت اتاقش برد و آرام رو دخترک

 خواباند. تخت

 انپدرش، دلش آب شد و هزار تیسکوت و مظلوم از

 خود را لعنت کرد. با

 شیسالِ پ نیچند ادِی دینبا زد،یآن حرفها را م دینبا

 گریکه د یآن اتفاقات لهیو به وس کردیزنده م را

 بود، حالِ اکنونشان را خراب کرده بود. گذشته

 که یو با بغض دیگردن پدرش باال کش یرا تا رو پتو

 .ستادیبود، کنار تختش ا یمانیپش بهخاطر
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 یجعفر

 دنیکه بعد از شن یرگیمرد با همان خ چشمان

 دختر دچارشان شده بود، به چشمان یحرفها

 دوخته شد. دخترش

 تخت یتکان دادن و لبه یبا عذاب وجدان سر هیسا

 .نشست

 یو با لبخند دیپدرش کش یبازو یرا رو دستش

 شده گفت: مظلوم

 هم فکر یحرف چی، به هچشماتو ببند و بخواب بابا -

 .نکن

 یحرف گوشکُن، چشمانش را رو یهمچون طفل مرد

 فرو قیعم یکه به خواب دینکش یگذاشت و طول هم

 .رفت

 هی. ساکردندیهم عمل م عیبودند و سر یقو قرصها
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 یجعفر

 یو ناخودآگاه بوسها دیپدرش کش یبازو یرو یدست

 کاشت. همانجا

 !شدیخوب م دیبا شد،یشان خوب م یزندگ وضع

 رفت. در اتاق را رونیبلند شد و از اتاق ب شیجا از

 یسارا از صدا نکهیهم گذاشت و هم یرو آرام

 بود. ینشده بود خود معجزه بزرگ داریب شانیصحبتها

 نکیبرداشت و داخل س یعسل زیم یرا از رو وانیل

 .گذاشت

 حوصله شال یکانتر انداخت و ب یقرص را هم رو ورق

 کَند. شیموها یاز رو را

 را از تنش خارج کرد و شیاتاقش شد و تند مانتو وارد

 تخت انداخت. یرا رو خودش

 کار ش،یپ یلحظات یاه هیسوخت، گر چشمانش



 

  1827                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیدرد م یرا کرده بود و سرش حساب خودش

 هم فشرد. یتختش زد و چشمانش را رو یرو یغلت

 ه،یبود، اما بر اثر گر دهیآنکه خواب از سرش پر با

 بود. نیسنگ چشمانش

 ایاز دن یکِ دیهم گذاشت، نفهم یکه چشم رو نیهم

 فرو رفت. قیعم یشد و به خواب غافل

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

 خندان لب داخل دهانش فرو برد و دست به دخترک

 داخل آشپزخانهکوچک زد. یچرخ کمر

 از باًیناهار چه درست کند و آکو تقر دانستینم

 .آمدیغذاها خوشش م یتمام

 باز شدهاش را پشت گوشش زد و از داخل یموها

 آورد. رونیب یقابلمها نتیکاب
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 یجعفر

 از دفعات قبل شده بود و زتریکوچک مرد تم خانه

 خانه را مرتب شهیبود و هم نجایا هیکه سا یمدت ییگو

 گذاشته بود. ریمرد تاث یرو یحساب داشت،یم نگه

 مدام به زهاش،یم زهیر کلیآن دستان کوچک و ه با

 رفت و گَرد عشق را در آن یطرف و آن طرف م نیا

 .دیپاشیکوچک، م مکان

 بار د،یایاجاق گذاشت و تا آب جوش ب یرا رو یکتر

 در قابلمه را برداشت. گرید

 یو حساب دیخوش خورشت را به مشام کش یبو

 شده بود. خوشعطر

 یرینظیکه عشق به غذاها طعم ب گفتندیم راست

 !دهدیم

 بر یمرد، مبن یِدرخواست امیکه امروز صبح با پ یوقت
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 یجعفر

 او یدخترک ناهار را با دستپخت خودش برا نکهیا

 و دهیکند، روبهرو شده بود، دست و دلش لرز درست

 وجودش، یبود در مقابل آن بخشِ احساس نتوانسته

 کند. مقاومت

 یکفش رِیرا از ز دیآمده و کل نجایگفته آکو به ا طبق

 بود برداشته و به داخل خانه آمده یپادر یجلو که

 خوش غذا را یبو رسد،یکه مرد از راه م یتا وقت بود،

 مشامش بکشد. به

 که ییگو کرد،یم یراحت نجا،احساسیدر ا ناخودآگاه

 خودش بود. یخانه

 فکر، لبخند زد و چشمانش ستارهباران شد. نیا از

 او و آکو یکوچک، خانه یخانه نیاگر هم شدیم چه

 !شد؟یم
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 یجعفر

 هفته کیبود،  دهیکه او را د یبار نیآخر از

 .گذشتیم

 بود. دهیبار همان شب او را د نیآخر

 که هنوز هم عذاب وجدانش را داشت. یشب همان

 که به پدرش گفته بود. ییوجدانِ حرفها عذاب

 فرار از فکرِ آن شب، سرش را تکان تکان داد و یبرا

 حال امروزش را خراب کند. خواستینم

 یخشک را داخل قور ییوش آمد، چاکه به ج آب

 .ختیآب ر شیو رو ختیر

 شد، دهیدر کوب یکه رو یکواریتمیتق تقِ ر یصدا با

 و دیکش شیبه موها یشل شد و فوراً دست ششین

 کرد. مرتبشان

 و آرام آرام، به سمت در قیعم یدلهره و لبخند با
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 یجعفر

 نگاه رونیبه ب یو پا بلند کرد و از داخل چشم رفت

 .کرد

 برقدار، یو چشمان یواقع یپشت در، با لبخند مردِ

 را پشت سرش پنهان کرده بود. یزیچ ییو گو ستادهیا

 لب داخل دهان فرو برد و فورا در را باز کرد دخترک

 نگاهشان که درهم گره خورد، لبخند دخترک عمق و

 که یباال رفته و نگاه ییگرفت و آکو با ابرو یشتریب

 را از نظر گذراند. شیسر تا پا زد،یم برق

 که پشتش پنهان کرده بود یداخل آمد و دست یقدم

 نرگس داخل یگلها دنیبا د هیجلو آورد که سا را

 را باال انداخت و با ذوق به چشمان شیابرو دستش،

 نگاه کرد. مرد

 که او عاشق دانستیازکجا م دانست؟یکجا م از
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 یجعفر

 است؟ نرگس

 تا گلها را از دست مرد دیو خود را جلو کش دیخند

 .دیعقب کش یکه آکو کم ردیبگ

 شده سرش را کج کرد و گفت: طانیش ینگاه با

 ،یاز من به اونا توجه کن شتریقرار نشد ب گه،ینه د -

 من، بعد اونا! اول

 و با آنکه درذهنش، هزاران صحنه از دیخند هیسا

 یِ آن موها انیم دنیودست کش شیآن ته ر دنِیبوس

 .دیکشیگرفته بود، اما خجالت م شکل شانیپر

 به مرد نگاه کرد که آکو با دل ضعفه، زیر یبالبخند

 گونهاش کاشت. یرو یو بوسها دیرا محکم کش لپش

 صورتش خم شده بود، یکه صورت مرد رو همانطور

 یرو یزیر یدر پاسخ بوسهاش، بوسه دخترک،
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 یجعفر

 سرخ شد. شیاه هکاشت و فورا گون صورتش

 زد: یبوسهاش را احساس کرد و تکخندها آکو

 کوچولوت برم! یقربون اون لبا -

 چالند که مرد گلها را به سمتش ردندانیلب ز هیسا

 :گرفت

 نیگزیجا یچیکه ه رشونیبگ ایخانوم خانوما، ب ایب -

 !شهیخودت نم یبو

 زمزمه کرد: رلبیذوق زده گلها را گرفت و ز هیسا

 آکو. یمرس -

 به صورتش دوخته شد و تلفظ یمرد با مهربان نگاه

 بود: بایاو، ز یلبها انیاز م اسمش

 قابلِ چشماتو نداره! -

 بود؟ یمهربان نهمهیا قیال
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 یجعفر

 چه؟ بردندیکه دلش را به تاراج م یکلمات نیا قیال

 و گفت: دیکش یو خوشحال قیعم نفس

 نرگس دوست دارم؟ یدونستیازکجا م -

 ه سمت اتاق راه افتاد:نگاهش کرد وب یرچشمیز مرد

 که پشت به لت،یکه تو عکس پروفا ییاز اونجا -

 دسته نرگس تو دستت بود. هی ،یبود ستادهیا نیدورب

 حدسم درست ازآب دراومد. ینبودم، ول مطمئن

 شد و ازهمانجا صدا بلند فوریتوجه ک نهمهیاز ا هیسا

 :کرد

 .کِشمیمنم غذا رو م ،یریگیتا تو دوش م -

 زمزمهمانند اضافه کرد: و

 .زمیعز -

 از داخل اتاق صدا بلند کرد وگفت: زین مرد
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 یجعفر

 .امیزود م زم،یباشه عز -

 و نرگسها را هم داخل دیچ قهیسل تیرابا نها زیم

 گذاشت. یناهار خور زیم یو بر رو گلدان

 زیم یِبه رنگ چوب ینرگسها، حساب دیزرد و سف رنگ

 .آمدیم

 زد و نگاهش را چرخاند، که همان موقع آکو لبخند

 آشپزخانه شد. وارد

 زِ یم یرهیبود و نگاهِ برقدارش، خ دهیپوش یجذب یرکاب

 ناهار بود. مفصلِ

 نیو با تحس دیکش رونیب هیخود و سا یرا برا یصندل

 :گفت

 هفده سالته، گمیم نمیبیمن چهرهت رو م ییخدا -

 چهل سالته! گمیم نم،یبیو کارات رو که م رفتار
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 یجعفر

 دلبرخانوم. یهست یعجوبها

 مهربان یادیو آکو، امروز ز دیبازهم باذوق خند هیسا

 بود. شده

 یو کلماتش، رنگ و بو سُراندیدلش را م یحساب

 داشت. یگرید

 ؟ینوش جونت، خورشت رو دوست دار -

 .زمیعز هیاوهوم، عال -

 به خورشت زد که یقاشقش را جلو برد و ناخنک و

 با اخم و چشمان گرد شده غر زد: هیسا

 !هیاَه، نکن، دهن -

 .میندار یدهن گهیمن و تو که د زمیعز -

 اضافه کرد: طنتیو باش رلبیز و

 انگار تا حاال دهنشو نخوردم. گهیم نیهمچ -
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 یجعفر

 نیکه در کنار ا دیرس جهینت نیبور شد و به ا هیسا

 هم زد، نیساده و روت یحرفها شدینم یحت مرد،

 .کردیم دایدست انداختن پ یبرا یزیچ کیکه  چرا

 را جمع زیرا که خوردند، با کمک هم م ناهارشان

 ییراهنما منیبود که آکو را به نش هیسا نیو ا کردند

 .زدیبر ییتا خود چا کرد،

 او را دوست داشت. یبرا ختنیر ییچا

 را دوست داشت. کردیاو م یکه برا یهرکار اصال

 که طرحِِِ گل نرگس را داشتند، از داخل ییفنجانها

 آورد و دلش ضعف رفت. رونیب نتیکاب

 کرده دایپ نتهایدر کاب یاتفاق شیپ یرا ساعت آنها

 .بود

 و نزد مرد ختیپُرعشقش را داخل فنجان ر یِهاییچا



 

  1838                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .رفت

 کاناپه گذاشت و به یپشت یدستش را رو آکو

 .دیایاشاره کرد تا به آغوشش ب دخترک

 .دیآغوشش خز انیو به م رفتیبالبخندپذ هیسا

 کاناپه جمع کرد و یبه آکو بر رو یرا رو شیپاها

 نهاشیس یبر رو زیدست و سرش را ن همزمان

 .گذاشت

 کاشت و دستش شیموها یرو یبالبخند بوسها مرد

 فِرش، فرو رفت. یِتارها انیمانند، م نوازش

 شد و او دلبرانه زیدخترک، لبر یِموها یازبو اشینیب

 بست. چشم

 را برده بود. نشیبد دل و د ،یعروسکِ شرق نیا

 و بعد از کردیازدواجشان م یبرا یزودتر فکر دیبا
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 یجعفر

 حتما شد،یبازتر م یمسابقاتشان که دستش کم انیپا

 .کردیم اقدام

 آغوشش چالند و با آرامش انیرا م شیکوچولو جوجه

 بست. چشم

 .آوردیلحظه، کم م نیو آسمان، نزد ا نیزم آرامشِ

 بیبا لبخند، تنش را کرخت کرد و عج زین دخترک

 .دادیآغوش، مزه م نیا

 .مهیمامان سل جِیهو یکهایک یمزه

 زهیاز پدرش، جا ،یگاه کهییرفتنهایشهرباز یمزه

 .گرفتیم

 .دادیعالم را م یهایهمه خوش یمزه اصال

 حلقه هیو دودستش را به دور سا دیچرخ یکم آکو

 .کرد
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 یجعفر

 انِ یتنش را م د،یرا نوازش کرد، سرش را بوس شیموها

 شده بود. رشیطواف داد و اس آغوشش

 مرد را از پا شان،یکه پاک ،یدوچشم عسل نیا رِیاس

 بود. درآورده

 که چه مدت گذشت و چقدر از دندینفهم هردو

 آرام سرش را بلند ه،یآرامش گرفتند که سا گریکدی

 .کرد

 حالت خمار و خوابالود گرفته بودند و مرد، چشمانش

 :دیخند جشیگ یچهره به

 وروجک. ایدیخوابیم یداشت -

 گفتم برد،یخوابم م شدم،یبلند نم گهیلحظه د هی -

 .شهیسرد م اییچا

 از فنجانها را به دست مرد داد. یکیدست برد و  و
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 یجعفر

 طنتیطرحِ فنجان، ابرو باال انداخت و باش دنیبا د آکو

 :گفت

 کل یخوایالبد فردا م ؟یکرد دایازکجا پ گهید نویا -

 آشپزخونه طرح ،یرو پُر از طرح نرگس کن خونمون

 طرح نرگس، اتاق طرح نرگس، لباس منینش نرگس،

 ینجوریبابا شما دخترا چرا ا ینرگس... ا طرح

 باز یدیکل چیبا ه گهید نیقفل کن یزیرو چ ن؟یهست

 !نیشینم

 به چشمانش داد: یچشیو پ دیخند هیسا

 .یفنجونها داشت نیبه من چه خودت از ا -

 کش داد و نییلبش را به عالمت ندانستن روبه پا مرد

 را خورد: شیاز چا یجرعها

 .دهیواال، البد مامانم خر دونمیچه م -
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 یجعفر

 اضافه کرد: یشتریب طنتیبا ش سپس

 داره دونهیخودش م ده،یعروسش خر قهیطبق سل -

 !کنهیم کاریچ

 رنگ گرفت. شیاه هو گون دیبا خجالت خند هیسا

 یحت ایکردن را،  یمرد را، کنارش زندگ نیبا ا بودن

 خوردنشان را دوست داشت. وندیهم پ به

 .شدیم یبا فکر به او، غرقِ شاد یحت

 روز نیقشنگتر شدند،یکه متعلق به هم م یروز آن

 ...شدیم اشیزندگ

 یایکه غرق دن یروز شدند،یکه همنفس هم م یروز

 ...شدندیم هم

 نیا یها یبود که او هم خوش دهیوقتش رس دیشا

 .ندیرا بب ایدن
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 یجعفر

 .ندیخوب را بب یروزها

 را تجربه کند. عشق

 وجود داشتند که ایدن نیهزاران نفر در ا نکهینه ا مگر

 بردند؟یلذت م شانیاز زندگ یحساب

 یشاد نیاز ا یداشت که او هم سهم یلیچه دل پس

 لذت نداشته باشد؟! و

 را از چشمانش نی... استیقصد آکو جد دانستیم

 پدرشِ  دنید یرا از درخواستش برا نیا خواند،یم

 خود و وجودش یکه برا یرا از احترام نیا خواند،یم

 .خواندیم شدیم قائل

 کرد و با آنکه خجالت کیبه مرد نزد یرا کم خود

 بوسه جلو ببرد و شروع یرا برا شیلبها دیکشیم

 گرم باشد اما چشمانش یعشقباز کی کننده
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 یجعفر

 .دادیرا نشان م اقشیاشت

 نگاه دودل و نیشدن دخترک و همچن کیکه نزد آکو

 .دیجلو کش یکم زیخود ن د،یرا د اشیفرار

 یِشانیبه پ یشانیبدهد، پ یلیاز آنکه فرصت تحل قبل

 چسباند و دستانش را پشت گردن نازکِ او دخترک

 کرد. گره

 نیدوست داشت ببوسدش،ا دش،یداشت ببو دوست

 خودش بود. یبرا دختر

 نگاهش، تن داغ و چشمانِ  یتنش، گرما عطر

 خودش بود. یبرا اش،یعسل

 لبش یرو گریکه د یدر چشمانش با لبخند رهیخ

 نداشت و تنها در دلش جوانه زده بود، پچ پچ وجود

 :کرد
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 یجعفر

 ؟یخوایم نویتو هم هم -

 کرد که دییبا باز و بسته کردنِ چشمانش، تا دخترک

 باال رفت: یمرد کم یها لب

 ؟یخوایتو هم منو م -

 آره.-

 انیخوام با بابات حرف بزنم که بعد از پا یم -

 .میکن یرسم ویهمه چ مسابقات

 لب زمزمه کرد: ریکِش آمد و ز هیسا یلبها

 م؟یبا هم ازدواج کن یعنی -

 آره. -

 ست؟یزود ن -

 .ستیوقت زود ن چیداشتنت ه ینه؛ برا -

 فشرد. شتریو دستان مرد، گردنش را ب دیخند
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 یجعفر

 مرد، خروشان شد. چشمان

 و طعم زدیم رونیاو ب یِنفسها یداشت ازهوا دلش

 .کردیم یادآوریرا  شیلبها

 یبرد و در فاصله نیچشمان خمار، سرش را پائ با

 لبان دخترک پچ زد: یمتریلیم

 دلمو ت،یعسل یبا چشا ،یزودتر عروسم بش خوامیم -

 که یپُر از عشق ه،یمن پُر از عشقم سا ،یبلرزون

 فقط واسه تو خرجش کنم. خوامیم

 ،نمیکه مال تو بشم، هرروز تو رو بب خوامیم..منم م -

 شم، داریبپزم از خواب ب یناهار برات چ نکهیفکر ا با

 یایتودن یباشم...تو منو غرق کرد اتیکلِ دن خوامیم

 بودم. دهیند چوقتیکه ه یتو بهشت خودت،

 داد. رونیب قیچشم بست و نفسش را عم آکو
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 یجعفر

 راحت شده بود، اما... الشیخ

 کرده بود، آزاردهنده ریگ شیگلو خِیکه ب یموضوع اما

 .بود

 آرامشش را کردیم یکه سع یپلک زد و طور یعصب

 :دیدخترک مال ینیرا به ب اشینیب اورد،یب بهدست

 کل تالشمو نکه،یا یعنی....من...پول ندارم...هیسا -

 رو برات بسازم، یخوایکه م یکه اون زندگ کنمیم

 اول خونه نیقول بدم که از هم تونمی...اما نماما

 ....نِ یو ماش یآنچنان

 آرام، "یسیه"دخترک درهم رفت و با  اخمان

 را قطع کرد: شیصدا

 رام. من مستیآکو، واقعا برام مهم ن ستیبرام مهم ن -

 ایبه دن رو، یزیریکه به پام م یمعرفت تو رو، عشق و
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 یجعفر

 خونه نی. بهم اعتماد داشته باش. من ادمیپول، نم ایدن

 اون موتور کنم،یعوض نم یکاخ چیرو با ه گرم

 . منکنمیعوض نم یگرون نِیماش چیرو با ه پُرخاطره

 .فروشمینم یآدم پولدارتر چیرو به ه تو

 دخترک فرود آمد یلبها یمرد به سرعت،رو یلبها

 .دیبا تمام جانش، دهانش را بوس و

 تحمل نداشت. گرید

 کند یپاک، مقابلش دلبر یه هال نینداشت که ا تحمل

 او فقط نگاهش کند... و

 شتریرا ب شیبا دل ضعفه چشم بست و لبها هیسا

 .دیمرد کش یلبها یرو

 مزه کرد و عرقِ شتریو ب شتریمرد، دهانش را ب زبان

 کمر دخترک به راه افتاد. ی،رویسرد
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 یجعفر

 که درحالِ ییلبها نیبود، عرق کرده بود، ا گرمش

 بود، متعلق به او بود. شیکردنِ لبها زخم

 حضورش یروز کردیفکر نم چگاهیکه ه ییاو به

 شود، اما اکنون... یواقع

 تندتر شد و گره دستان آکو به شانیهردو یِنفسها

 ُپر، محکمتر... یِآن موها دورِ

 یوحش ییکش آمد و آکو گو شتریدخترک ب یلبها

 بود. شده

 که تن دیبوسیزده بود و چنان م ایدل را به در ییگو

 دستان مرد، وا رفت. انیسست شد و م هیسا

 را کجا پنهان کرده بود؟ وانهکنندهاشید یرو نیا

 او یقلب،برا نیمرد چنگ انداخت و ا نهیبه س هیسا

 .بود
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 یجعفر

 ...ماندیم شیاو بود و دخترک تاآخرش به پا یبرا

 داشت... نهیس در سکه نف ییتاآنجا

 بعد، شدت بوسهشان،کم و کمتر شد و قهیدق چند

 ازهم جدا شد، نگاه هردو، خمار و ُپر شانیلبها یوقت

 احساس بود. از

 که هنگام حرف ییو بالبها دیعقب نکش مرد

 زمزمه کرد: شد،یم دهیدخترک کش یلبها یزدن،رو

 ندارم! یآنچنان پول نکهیبا ا یحت ؟یمونیم شمیپ -

 !مونمیم -

 داد: رونیرا سخت ب نفسش

 من نره. رِیغ ینگاهت سمت کس یقول بده حت -

 آکو! دمیقول م دم؛یقول م -

************ 
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 یجعفر

 «وقت بعد چند»

 بود. زیم یبه گلدانِ رو نگاهش

 خشکشده را در یبود نرگسها یکه چندوقت یگلدان

 داده بود. یجا خود

 و یاز خشک چیو ه دهیعشق به دورشان حصار کش با

 .کردیگله نم شانیروحیب

 سرما داشت، اشعه داشت، پر از ییدخترک، گو نگاهِ 

 خوشبو را ینرگسها نینچنیبود که ا یحسیب

 بود... خشکانده

 که یانگشتانِ همان دست کش،یبار انگشتان

 شکسته و کجومعوج شده بود، باال آمد و شیناخنها

 نبضدارش را فشرد... یقهیشق

 بود! رهیخ رهیاما، همانطور خ نگاهش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تفنگ داشت. کی کاش

 و بنگ! دیکشیکه ماشهاش را م یتفنگ

 .کردیم کیافکارش شل یشانیوسطِ پ درست

 مرده بود. ییگو

 خود مرده بود. در

 مرده بود. روحش

 اتفاقات، جهنمِ نیا یهم واقعا مرده بود و همه دیشا

 بود! گرید یایدن

 رنگ را یقهوها یصندل ،یشانحواسیو پر یجیگ با

 رفت. سازیراند و بهسمتِ چا عقب

 نرگس را یکه عکسِ شاخها یهمان دش،یسف فنجانِ

 جا داده بود، برداشت. شیرو

 فنجان را... همان
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 یجعفر

 که.... یفنجان همان

 به سوختنِ  چیرا پُر از آبِ جوش کرد و ه درونش

 ساز،ییبر اثر بخارِ چا دش،یو سف کیبار انگشتانِ

 نداد. تیاهم

 سوخت،ینداشت، کل جانش م یاحساس گریکه د او

 نبود! یزیکه چ انگشت

 بلندش، یو از صدا دیکوب یچوب زِیم یِرا رو فنجان

 را جمع کرد. شیاه هشان

 به تمامِ نشدنها.... لعنت

 خشک و منحوسش جا گرفت و یصندل یِدگر رو بار

 در اطرافِ فنجان، آن ختهیآب ر یاه هبه قطر توجهیب

 .دیبهطرف خودش کش را

 ت چاکلت را از کنارش برداشت و درونها یبسته
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 یجعفر

 .ختیر فنجان

 از کجا کنارِ دستش سر دانستیکه نم یقاشق با

 هم زد و هم زد. برآورده

 که اعصابش همچون چرخش قاشق در یآنقدر

 شیرها کبارهیو او به  دیچیفنجان، درهم پ اتیمحتو

 .کرد

 نگاهش یکرد جلو یداد و سع هیتک یصندل یپشت به

 .ردیبگ را

 که ییو بهسمتِ جا گرفتیکه داشت گوشه م ینگاه

 ...شدیم دهیکش د،ینبا

 خزدهاشی یمردمکها یهرچقدر جلو یی... اما گواما

 .شدیم شتریو ب شتریزورشان ب گرفت،یم را

 یجهش آن بسته کیدهانش را قورت داد و با  آب
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 یجعفر

 را برداشت. کوچک

 پرتاب کرد و با یدر همان حوال ییرا به جا کارتنش

 را باز کرد و آن را کامل لکسشیلرزان، نا یدستان

 کرد. یفنجان خال داخل

 هم زد! وانهواریکرد و د یخال

 یزیدهانش را بارها و بارها قورت داد و هربار، چ آب

 .شدینم بشینص شتریسوزشِ ب جز

 خواباند و با دو دستش، فنجان را چنگ زد و چشم

 .دیطناب دار، باال کش همچون

 و لرزان! آرام

 هم با طنابِ دار نداشت! یتفاوت

 زیکچیهردو،  انِیروششان فرق داشت، وگرنه پا فقط

 !بود
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 یجعفر

 خانه یدرِ چوب یِکه رو یمشت محکم یصدا با

 شد، تنش لرز برداشت. دهیکوب

 .دیپر تپش و پر تپشتر کوب قلبش

 جانشیقبل از آنکه دستِ آن نامردان به جسمِ ب دیبا

 .کردیکار را تمام م د،یرسیم

 چشمانش را ذوب خِیمغزش،  یِفشارِ و گرما ییگو

 که اشک درونشان حلقه زد. کرد

 نیمعصومش حلقه زد و او آخر یهایدرونِ عسل اشک

 که ییهایهم آن نرگس دیشا ایرا با خود،  زمزمهاش

 او را داشتند، کرد و فنجان را باالتر آورد: یدستها رد

 آها آ گفتن؟یم یچ میاز قد یآخرش تلخه، ول -

 !انهیپایب یِتلخ هیتلخ، بهتر از  انیپا هی! کاهللیبار

 یِ آتشفشان، رو یداغ فنجان، همچون گدازه یلبه
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 یجعفر

 نشست و سوزاندشان! شیلبها

 که به در خورد، لبخند زد. یمحکمتر یضربه

 همراهش یکه از کودک یتلخ یِهمان لبخندها از

 .بودند

 که ترانه ییکه در جوابِ ظلمها ییهمان لبخندها از

 !نشستیو او به نظارهشان م کردیحقش م در

 داغِ فنجان را یمحتوا کباره،یخواباند و به  چشم

 !دیبلع

 نداد. تیو به سوزش گلو و معدهاش اهم دیبلع

 و اشک حلقه شده در چشمانش را کتمان کرد. دیبلع

 چشم داشتند و با غم ییکه گو ییهایو به نرگس دیبلع

 پشت کرد. کردند،یم نگاهش

 دستشان خبرهایاز آنکه در بشکند و آن از خدا ب قبل
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 یجعفر

 برسد، کار را تمام کرده بود. تشیمعصوم به

 راحت بود! الشیخ حال

 نه؟! دیبخشیاو را م خدا

 و بابا اردالن چه؟! ترانه

 نه؟! گر،ید دندیبخشیم

 !کردندیکارش، حاللش م نیبهخاطرِ ا کاش

 رفت. یرو به خاموش شیپلکها کمکم

 .اشیحالیارِ استرس و ببهخاطر فش دیشا

 !یآن فنجان لعنت اتِیهم بهخاطرِ محتو دیشا ای

 را کُشت و گردِ هاینرگس ییزمزمهاش اما، گو نیآخر

 و پر از عشقش پاشاند: ینقل یرا در خانه غم

 منو ببخش آکو! -

******** 
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 یجعفر

 را آرام آرام باز کرد. چشمانش

 وصل شده بود. شیبه پلکها نیسنگ یوزنها ییگو

 از آنکه چشمانش به طور کامل باز شود، احساس قبل

 .دیچیدر تنش پ یبد

 تکسیوا یبو هیشب یزیچ کی آمد؛یم یبیعج یبوها

 کننده. یضدعفون ای

 یال ف،یضع یداد و با نالها نیرا چ دماغش

 را باز کرد. شیپلکها

 به چشمش هجوم آورده کبارهیکه به  ینور بهخاطر

 برداشت و صورتش جمع نیگوشه چشمانش چ بود،

 .شد

 که به دستش یسرم یو جا کردیدرد م گردنش

 .سوختیبود، م وصل
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 یجعفر

 به حال بدش نیکرده و هم داینجات پ دانستیم

 زد. یم دامن

 و همان گردن دیکه در سرش بود، تنش لرز یفکر از

 یلحظه کیلحظه... در  کیرا چرخاند و در  دردناکش

 اطرافش... چشم یو روشن یکیتار انیدر م وحشتناک،

 وحشتناک شد. یوالیچشم آن ه در

 .دیو کل تنش لرز دیکش یغیج

 خودش نبود که بدنش را منقبض کرد و دست

 ترسناک پوزخند زد. یوالیه

 کدر بود. نگاهش

 سرد و ترسناک! کدر،

 بود. نیمرد، هم نیواضحِ ا حیتوض

 بود که از تخت شیداشت آنقدر جان در پاها دوست
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 یجعفر

 .کردیجهنم فرار م نیو از ا دیپریم نییپا

 را یکار نیدانست که توان چن یخود هم خوب م اما

 .ندارد

 کنار رفت و پس از آن شهیاز پشت ش والیه

 قوس گرفت و در باز شد. نییدر، رو به پا یرهیدستگ

 کل ییشده بود، گو نتریاطرافش سنگ یفضا

 در اطراف آن مرد، به گردش درآمده ،یمنف یهایانرژ

 .بود

 یبه داخل اتاق گذاشت و با همان آرامشِ روان پا

 شد. کیگام به گام به دخترک نزد کنندهاش،

 و آنقدر نفسش را دیلرز نهاشیدرون س هیسا قلب

 کرده بود، که حال به نفس نفس افتاده بود. حبس

 آکو کجا بود؟ یلعنت
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 یجعفر

 کجا بود؟! معرفتیب آن

 سر دخترک یبا همان پوزخندِ سردش، به باال مرد

 کج نگاهش کرد. یو با سر دیرس

 اشیبچگ یبدِ داخل کارتونها یِ آن آدمها هیشب

 بود. شده

 همان چشمان کدر و همان ،یطانیش یابروها همان

 .انداختیکه ترس را در دل همه م ک،یبار یِلبها

 با وحشت گِرد شده و سر مرد آرام آرام هیسا چشمان

 آمد. نییپا

 صورت دخترک یبه روبه رو قاًیکه دق ن،ییپا آنقدر

 یبزند، دست قو یلب جنباند که حرف هیو تا سا دیرس

 دخترک حلقه شد یاو، محکم، به دورِ گلو یدهیورز و

 آن را محکم فشار داد. و
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 یجعفر

 انهیدست و پا زد و لمسش آنقدر وحش دهیترس هیسا

 .دیدور از انتظار بود که از درون لرز و

 ...آوردینم دوام

 ...آوردیمرد، دوام نم نیا شیپ

 هم فشرده شد و با یو مرتبِ مرد، رو دیسف یدندانها

 صورت یروبه رو زد،یم رونیکه از آن آتش ب یچشمان

 صورت او یرو شینفسها یکه گرما یطور دخترک،

 :دیغر نشست،

 ،یکردیم یکار نیهمچ دیدختر، نبا یبد کرد -

 ... فکریکردیمنو دست به سر م ینطوریا دینبا

 دم؟یب** م یفکر نکرد ارم؟یپدرتو درم ینکرد

 را محکمتر فشرد و رو به صورت قرمز شده هیسا یگلو

 یکه آب دهانش رو یدخترک، بلندتر، طور دهیترس و
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 یجعفر

 زد: ادیفر خت،یدخترک ر صورت

 ؟یفرض کرد یها؟ منو چ ،یفرض کرد یمنو چ -

 برات خوامیکه م یباش، منتظرِ اون جهنم منتظر

 باش! بسازم،

 را رها کرد و دو گام عقب رفت. شیگلو کبارهیبه  و

 یهی... ساهیتکان داد و سا دیرا به عالمت تهد سرش

 بود، جانیآنقدر نفس کم آورده بود و آنقدر ب ده،یترس

 .کردیسرفه م یبه سخت یحت که

 یلحظه، چه کس نیتنش لَخت شده بود و در ا کل

 به دادش برسد؟! خواستیم

 که بر یاشک یاه ههم گذاشت و قطر یرا رو چشمانش

 شد. دتریشد خت،یریاز چشمانش م ینفس تنگ اثر

 از کرد؟یم دایجهنم نجات پ نیاز ا یچهطور حال
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 یجعفر

 گناه نیبه کدام دانستینم یکه حت یجهنم نیا

 .ستادهیا وسطش

 شده و آمده لیعزرائ ییکه گو یمرد نیجهنمِ ا وسط

 .ردیتا جانش را بگ بود

 ییرا خراش داد و با صدا شیگرفتهاش، گلو یصدا

 مانند زمزمه کرد: ناله

 ندارم. یگناه چیندارم، به خدا ه یگناه چیمن ه -

 کارَم. چیمن ه یکه راه انداخت یفیکث یباز نیا وسطِ

 :زترشدیآم ریو تحق فیمرد، کث نگاه

 ...یوندیو خودت نم ییداستان تو نیاتفاقاً اصلِ ا -

 آخه یزنیو خودتو به اون راه م یدونیم دمیشا البته

 !ییحرفا نیهر*زهتر از ا تو

 یهم فشرده شده و حت یدخترک رو چشمان
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 یجعفر

 .اوردیها را تاب ب نیتوه نیا دیچرا با دانستینم

 به دادش یبزند، تا کس ادیآنقدر داد و فر شدیم کاش

 که در آن گرفتار شده بود، یاتاق کوچک نیاما ا برسد؛

 نبود. گرچه یعموم مارستانیب کیبه  هیشب یزیچ

 نداشت. یالزم را داشت اما راه فرار زاتیتجه همه

 سرش افتاده بود و هر لحظه یمرد، رو کیتار یهیسا

 .کردیم نتریدلش را سنگ یمانده بر رو حجم

 کجا بود؟ آکو

 به سرش آمده بود؟ ییبال چه

 باد کرد شیافتاده باشد، گلو شیبرا یفکر آنکه اتفاق از

 کُند شد. شینفسها و

 دهید بیتصور کند که آس توانستی.... نمتوانستینم

 رهیو چشمان پر التماسش را باز کرد و به نگاه خ باشد
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 یجعفر

 دوخت. مرد

 ای خواندیضعفِ داخل چشمانش را م نیا دانستینم

 هر کرد،یم یاز آکو، هر کار یگرفتن خبر یاما برا نه،

 !یکار

 آکو، آکو کجاست؟ -

 لب مرد به عالمت پوزخند کج شد و دستانش گوشه

 گره زد:پشت کمرش  را

 گفتم که، فروختت. -

 که کردیابله فکر م نیسرش را تکان داد و ا هیسا

 کند؟یرا باور م شیحرفها دخترک

 .کردیمرد را باور نم نیا یِازحرفها چکدامیه

 کنم بهم بگو، من....من... که تو چنگتم، یخواهش م -

 .یبه دروغ ندار یازیقانع کردنم ن واسه
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 یجعفر

 مرد بزرگتر شد و ابروانش باال رفت: پوزخند

 ازیانداختنت ن ریگ یکه برا یانقدر مهم یفکر کرد -

 نکهیکه آخرشم بدون ا یدیدروغ داشته باشم؟! د به

 به یازیتو چنگم. من ن یافتاد ،یخودت بفهم یحت

 ندارم، چون قدرت دست منه! دروغ

 حرفها اما باز هم نیو با همه ا ختیر هیسا دلِ

 .کردیاو را باور نم خزعبالت

 اگر آسمان به یحت کرد،یرا با دخترک نم نکاریا آکو

 نیبه دور زم دیاگر خورش یحت آمد،یم نیزم

 .کردینم هیبا سا یکار نیآکو چن د،یچرخیم

 کجا بود؟ اشیدوست داشتن یآکو

 نیبر سرش آورده بودند و هم ییچه بال دانستینم

 کیرتح اشیفکر باعث شد که غدد اشک نیهم فکر،



 

  1869                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شوند. سیخ شیاه هو گون شده

 پُر از غم شد و به خدا که طاقت اشیعسل چشمان

 .نداشت

 را نداشت. گریاز دست دادنِ د کی طاقتِ

 و کیانگشتان بار د،یرا د سشیکه چشمان خ مرد

 با هیو سا دیصورت دخترک کش یرا رو دهاشیکش

 .دیسرش را عقب کش انزجار

 یو طوالن رهیخ یدستش را انداخت و پس از نگاه مرد

 رفت و پشتش را به شهیبه سمت ش ه،یچشمان سا به

 کرد. او

 .ستادیرا پشت کمرش گره زد و استوار ا دستانش

 نگاه یزیبه چه چ وانهیمردک د دانستینم دخترک

 !شه؟یش یروبهرو دیسف واریبه د کند،یم
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 یجعفر

 داشممن هستم، دا یستیتنها ن نجایناراحت نباش ا -

 هست! یدوسش دار یلیکه خ میاون یحت هست،

 هیبه سا شخندیشانه برگرداند و با ن یسرش را از رو و

 کرد. نگاه

 منظورش آکو بود؟ یعنیو  دیدخترک سخت کوب قلب

 جا بود؟ نیا اکو

 شده شرفانیب نیا نِ یآنکه نگرانِ حضور مرد در ب با

 آرام ت،یته دلش، ازاحساس امن یاما لحظها بود،

 .گرفت

 بند آمد: شیدهانش را قورت داد و اشک ها آب

 نجاست؟یآکو ا -

 .تهیمیقد یمنظورم معشوقه زم،ینه عز -

 ؟یمیکرد و معشوقه قد زیچشم ر هیسا
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 یجعفر

 را نداشت. یاز آکو، کس ریکه غ او

 از او... ریغ

 زد. یجرقها ذهنش

 ناباور گشاد شد و نه، نه دروغ بود. چشمانش

 که دروغ بود و دخترک وحشت زده، خود را بهخدا

 .دیتخت عقب کش یرو

 نیاز ا شتریکه درجانش چنبره زده بود، ب یترس عمق

 بود... حرفها

 ه؟ی...چاس...اسمت...چ ؟یهست یت.... ت.... تو ک -

 ،یاعصاب خوردُکن یکامل برگشت و با خونسرد مرد

 زشیتمسخرآم شخندیداد و ن هیتک شهیرا به ش پشتش

 فظ کرد:ح را

 نُچ ،یرفته بود اسممو بپرس ادتی یتو حت زم،یآه عز -
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 یجعفر

 انقدر نت،یها! بب یو حواسپرت یعاشق گنیم نُچ،

 ،یکجا اومد یدونینم یکه حت یپرت شد حواس

 جالبه. یلیخ

 یشد و باصدا رحمیبهسرعت چشمانش خشک و ب و

 لب زد: یدهایخراش

 ...اریمه -

 و نه، نه! دیلرز هیسا تن

 کابوس بود. نهایا یهمه

 کابوس بود. نها،یا یکه همه بهخدا

 بازشدنِ یکرد و برا ریگ نهاشیس انیم نفسش

 هق زد. حنجرهاش،

 هم فشرد و کارش تمام یزد و چشمانش را رو هق

 .شد
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 یجعفر

 بود،آخرِ خط بود. ستادهیکه ا یینجایا

 خطِ هرچه که داشت. آخرِ

*** 

 هیدختر را رو به جلو هل داد و سا یبازو اریمه

 تلوتلوخوران جلو رفت. چندقدم،

 بود و خود هم حالیهم تنش، سست و ب هنوز

 هنوز هم دیچرا با ،یبا آن طرز خودکش دانستینم

 باشد! زنده

 ریکه به ز یریکرد تحق یو سع دیکش یقیعم نفس

 .ردیبگ دهیبود را ناد دهیدو تنش

 ا اشارهه هپل یبا دست به باال اریو مه ستادیا شیسرجا

 :کرد

 .امیباال، منم االن م برو -
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 یجعفر

 جز اطاعت یاما چارها د،یلرزیآنکه کل تنش م با

 .نداشت

 خورد. چیمنفور گرفت و دلش پ یاه هبه نرد دست

 به اطرافش نگاه کردیم یا باال رفت و سعه هاز پل آرام

 .نکند

 خانه نگاه کند. نیا یِچجایبه ه خواستینم

 که... یخانها نیا

 بود، که حالش بهم ادیاطرافش ز یمنف یانرژ آنقدر

 .خورد

 بعد، آن مردک بدخلق، شروع به باالآمدن قهیدق چند

 چه یاو را برا دانستینم هیا کرد و ساه هپل از

 !خواهدیم

 چه نگهش داشته بود؟ یبرا
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 یجعفر

 هم که افتاده باشد، باز هم یدر گذشته هر اتفاق اصال

 بود. بیماندنش عج نجایا

 سارا و بابااردالن کجا هستند و البد تا االن دانستینم

 را گشته هایکالنتر دهمیشا ایو  مارستانهایب تمام

 .باشند

 نداشت. یدیام چیه

 ییآکوکجاست و چه بال دانستیآنکه نم خصوصا

 آمده. سرش

 باعث اریمه یهم فشرد، که صدا یرا رو چشمانش

 باوحشت چشم باز کند. شد

 ییسرپا یمثل ننهت خوب به کارا ؟یدیسرپا خواب-

 !یوارد

 به آن مردک نه،یزد و با ک شتریبه چشمانش ن اشک



 

  1876                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد. نگاه

 از او و اکنون اما، شتریب دیداشت، شا نهیهم ک هیسا

 بود. ریاس

 بزند و آب دهانش را قورت داد. یحرف توانستینم

 راه افتاد. حرفیب هیبه جلو اشاره کرد و سا اریمه

 مکث کرد هیسا دند،یراهرو که رس یهاانت یاتاقها به

 از درها اشاره کرد: یکیبه  اریمه و

 .ارمیسرت ب ییچه بال نمیفعال برو اون تو بب -

 هم یو چشمانش را رو دیلرز رهیدستگ یرو دستش

 داد. فشار

 حقش نبود. دنیطعنه شن نهمهیا

 آکو هم نبود. حق

 که آکو دانستیرا شناخته بود، م اریکه مه یوقت از
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 یجعفر

 دست او شده! چهیباز هم،

 ...شیآکو چارهیب

 مرد مهربانش! چارهیب

 چهرهاش جمع شد. ش،یفضا دنِیاتاق شد و با د وارد

 اتاق یو زنگزده، در گوشه یفلز یتکنفره تخت

 بود تا اتاق! یانبار هیشب شتریبود و ب افتاده

 از پشت سر نگاهش کرد و به ب،یدست به ج اریمه

 را در فشیداشت، وگرنه عمرا جنسِ کث ازیدختر، ن نیا

 !کردیتحمل م اشیکینزد

 یبسته و بو یدر فضا یقینفسِ عم هیسا

 چرا ،یانیاع یخانه نیو در ا دیکش ندشیناخوشا

 داشت؟ یاتاق نیچن

 یبلند یبا صدا کبارهیجلو آمد و به  گرید یقدم اریمه
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 یجعفر

 خشکش ار،یو مه دیتند چرخ هیسا د،یچیپ الیدر و که

 .زد

 با درد، اریبود و مه ءیش کیبه افتادنِ  هیشب ییصدا

 زد. رونیو از اتاق ب دیدو

 رفت و البد بازهم برادرش، از یاتاقِ مهد بهسمت

 افتاده بود. لچریو

 نِ یکه پائ یمهد دنِیباد د،یبه داخل اتاق رس یوقت

 بود، لچریچرخ و یافتاده و کفِ دستش رو تختش

 پُر از درد شد و آرام جلو رفت: قلبش

 شد؟ یچ -

 تا ن،یپائ امیب یتختِ لعنت نیاز رو ا خواستمیم -

 روش، تعادلمو از دست نمیکِش دادم که بش خودمو

 .دادم
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 یجعفر

 عادت کرده بود. تیوضع نیبه ا گریچشم فشرد و د و

 گرید چکسِیو نه ه خواستیترحمِ بردارش را م نه

 ...را

 و سپس ندیبنش لچریو یکمکش کرد که رو اریمه

 رفتند. رونیهم، از اتاق ب همراه

 بود و حالت ستادهیمانند، ا یوسط اتاقِ انبار جیگ هیسا

 .دادیامانش نم تهوع،

 که او به خوردِ  یزیبودنش معجزه بود و با آن چ زنده

 هم انتظارِ عوارضِ دیداده بود، با معدهاش

 .داشتیرا م یریجبرانناپذ

 تخت خاک گرفته نشست و برخالف یلبه یرو

 به سراغش یگذشت و کس یچندساعت انتظارش،

 .امدین



 

  1880                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را در شکمش جمع کرد وبه تاج تخت، شیپاها خسته

 داد. هیتک

 هم گذاشت و چشمانش سوخت. یرو چشم

 شانه یراحت، گردنش را رو یخواب دِیو به ام دیکش آه

 کرد. کج

 نند و پسما"ژیو" یبا صدا ،یداریخواب و ب انِیم در

 تند چشمانش را باز کرد. ،یدیآن چرخشِ کل از

 نشسته بود نگاه کرد شیکه رو یو فرد لچریبه و جیگ

 ذهن کرد،یهم مکث م یهمزمان که چشمانشان رو و

 ماه قبل بازگشت. نیزد و به چند یجرقها هیسا

 مرد روبهرو نیرستوران، با ا یکه جلو یآن روز به

 زده خیبود و چشمانِ سردش، کل وجودش را  شده

 بود. کرده
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 یجعفر

 نیهم فشرده شد و کاش آن زمان، ا یرو شیلبها

 .شناختیرا م مرد

 بکشد. نجایکار به ا گذاشتیو نم شناختیم کاش

 دوبرادر داده بود تا نیدست به دستِ ا سرنوشت،

 کند. یآن روز را دوباره بازساز یصحنه

 از مرد و همان نگاه معصوم و نهینگاهِ سرد و پُرک همان

 !هیاز سا ج،یگ

 هینبود که رو به سا ییآکو گرید نباریتفاوت که ا نیا با

 :دیبگو

 "امیداخل، منم م نیشما بر"

 مردِ تلخ، دورش کند. نیاز ا و

 نگاهش به پشتِ سرِ مرد و درِ بسته شده، دوخته فورا

 .شد
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 یجعفر

 جیدواند و نگاهش هنوز هم گ شهیدر دلش ر ینگران

 .ودب

 دربارهاش ندارند یدو بردار، قصد خوب نیا دانستیم

 اورند،یسرش ب ییقرار بود چه بال نکهیا یدرباره اما

 نداشت. یدهایا چیه

 کرد،ینگاه م یمهد یکه خوب به چهره حال

 .دادیخودش را نشان م شتریب شباهتها،

 شیزانو یرا رو اشیشانیرا گرفت و پ شیگلو بغض

 .گذاشت

 اشیکه هنوز هفتاد و دو ساعت از خودکش یآدم از

 انتظار داشتند که به وجودشان یادیبود، ز نگذشته

 بدهد و ترسش را واضح نشان دهد. تیاهم

 د،یکشیم ریت یاز نگران نهاشیاما، با آنکه س هیسا
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 یجعفر

 از آن بود که بترسد. خستهتر

 تیبه آن مرد اهم نیاز ا شتریاز آن بود که ب خستهتر

 نه،یکه دست به س کردیاعتراف م دیبا دیو شا دهد

 خواهدیبود تا هرچه را که م ستادهیسرنوشت ا منتظر

 .اوردیب شیپ

 خشک و گرفته بود. ،یمهد یصدا

 نازک، اما پُر ازخط و خَش: بایتقر ییصدا

 ازت متنفرم. -

 آنکه سر بلند کند، پوزخند زد و چه تفاهم بدون

 !یجالب

 هم ازخودش متنفر بود. خودش

 دردسر یبود، آکو را هم تو زاریهم از خودش ب خودش

 که حالش خوب دیفهمیبود و فقط اگر م انداخته
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 یجعفر

 بود. یعمرش، کاف یباق یبرا است،

 یآورد و به مهد رونیزانوانش ب نیسرش را از ب آرام

 کرد: نگاه

 منم از خودم متنفرم. -

 .یتو بود. تو اونو کُشت ریهمش تقص -

 گهید یکی یمقصرِ اصلمن نبود،  رینه؛ همش تقص -

 .بود

 خسته و هیو سا کردیاشعه پرتاب م ،یمهد نگاه

 :کردینگاهش م رمق،یب

 یافهیاز وجود نحست، از ق ه،یسا ادیازت بدم م -

 و باطن کفتارصفتت. خودت رو به همه مظلومنما

 یو هرزه فیاما من اون گرگِ کث ،یدینشون م مظلوم

 .دمیتورو د درون
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 یجعفر

 جمع شد. شیاه هکدر شد و شان هیسا چشمان

 من بچه بودم. -

 هزاران ،یو خشم مهد دیرا بگو نیتوانست هم تنها

 شد. برابر

 دختر، بهم نیاز خشم سرخ شد و حالش از ا چهرهاش

 .خوردیم

 اما بازهم... خوردیبهم م حالش

 را شیحبس کرده و دندانها نهیرا درون س نفسش

 هم چفت کرده بود: یرو

 بهم یهمهچ مون،یتو زندگ یتو اومد یاز وقت -

 . لعنت بهت هرزه، لعنتیبهم زد وی. همهچختیر

 هرزه. بهت

 :دیکش ادیفر و
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 یجعفر

 هرزه، هرزه هرزه. -

 .دیکوب لچرشیو یاه هدست یبارمشتش را رو نیچند و

 تخت جمع شده بود و آشکارا اشک یگوشه هیسا تن

 .ختیریم

 بازهم آنا، ه هو بازهم آن صحن آمدیباال نم نفسش

 و... کابوسها

 یلعنت یگذاشت تا صدا شیگوشها یاو دست رو و

 را در ذهنش، خاموش کند. یمهد

 سکوتِ خورد،یکه به در م یمحکم یاه هتق یصدا

 از پشتِ درِ بسته اریرا شکست و مه نشانیب یلحظها

 غر زد: شده

 اون تو؟ باز یرفت یواسه چ ؟یکنیم کاریچ ،یمهد -

 درو. کن
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 یجعفر

 برادرش نداد و نگاهِ بُرانش، به یبه صدا یتیاهم یمهد

 بود. هیسا

 گذاشته بود و شیگوشها یاما، دست رو هیسا

 .ختیریاز قبل، اشک م عتریسر

 .دیکشیرگش م یو رو کردیم دایپ یغیت کاش

 زیو خود را حلق آو کردیم دایپ یاصال طناب کاش

 .کردیم

 رمقیب یفشرد و مهد شیسر به زانو ،یزیهق هق ر با

 داد و سرش را رو به هیتک لچرشیو یناالن، به پشت و

 گرفت. سقف

 .کردیا را مرور مه هآن صحن گرید دینبا

 بود تا نجایا هیو سا کردیم الیفکروخ گرید دینبا

 پس بدهد. تقاص
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 یجعفر

 را... کشیتار یِآنهمه شب و روزها تقاصِ

**** 

 دهیچیپ یداخل حمام، تنها صدا یلوله یچکه یصدا

 در اتاق بود. شده

 تختش نیاطرافش رها شده و او پائ سشیخ یموها

 بود. نشسته

 قبل یرا درآغوشش جمع کرده و به ساعات زانوانش

 .کردیم فکر

 ،یجد یپس از خط و نشان ،یکه مهد یآن لحظها به

 زده بود. رونیرا فشار داده و از اتاقش ب لچرشیو اهرم

 منزجر، وارد شده یبا چهرها ار،یکه مه یآن لحظها به

 بود: دهیهوار کش هیرو به سا و

 "؟یکرد شیکه عصبان یبهش گفت یچ"
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 یجعفر

 کرد. یشرویپ شتریذهنش ب یحت

 کرده بود. تشیاذ اریمه

 زده و یلیپشت دست، به طرف چپِ صورتش س با

 را پاره کرده بود. لبش

 را گرفته و جِر داده بود و پس از قهاشیاز آن،  بدتر

 افتاده بود، هیچشمش به بدنِ لخت و لرزان سا آنکه

 کرده بود: زمزمه

 خوش یداشِمون آکو، دلشو به چ نمیبب خواستمیم -

 !یستیهم ن یمال نیهمچ یول کرده،

 هوسآلود فشرده یرا با دست هیپس آنکه شکم سا و

 ن،یزهرآگ یشخندیکرده و با ن شیتخت رها یرو بود،

 زده بود. رونیب

 و رفتیچشمانش رژه م یا، جلوه هصحن نیا یهمه



 

  1890                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آمد. رونیب نهاشیآه مانند از س نفسش

 بخوابد و یآن تختِ لعنت یرو خواستیدلش نم یحت

 به یخانه بود، وا نیروزِ حضورش در ا نیکه اول نیا

 ...اشیمابق حالِ

 و دیکش فیموکت کهنه و کث یاشارهاش را رو انگشت

 کرد: زمزمه

 ؟یلعنت ییآکو؟ کجا ییکجا -

 چقدر گذشته بود، که چشمانش گرم شد دانستینم

 .دینفهم یزیچ گرید و

 ،یرا که باز کرد، احساس گلو درد و کوفتگ چشمانش

 کل تنش نشسته بود. در

 تکان خورد و تنش را صاف کرد. یناله کم با

 یخوابش برده و حساب نیزم یرو س،یخ یموها با
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 یجعفر

 .کردیم یخستگ احساس

 بلند شیبدن خود را ماساژ داد و آرام آرام ازجا یکم

 .شد

 داخل اتاق بماند و باآنکه گرسنهاش دادیم حیترج

 تخت یرفتن نداشت و رو رونیب یبرا یاما رذت بود،

 انداخت. شیسوراخ شده را رو یو پتو دیکش دراز

 و چشمانش را بست، که دیکش قینفس عم چند

 توجهش را ،یزیجر و بحثِ ر یلحظه، صدا همان

 کرد. جلب

 گوش دادن یو حوصله دیباالتر کش یرا کم پتو

 نیممکن است ا نکهیبعد با فکر ا یامالحظها نداشت،

 از او باشد، از تخت یحداقل نشان ایدرباره آکو،  گفتگو

 رفت. نیپائ
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 یجعفر

 از یممکن بود که خبر یعنیقلب گرفته بود و  تپش

 رد؟یآکو بگ تیوضع

 دهانش یدست رو عیزد و سر یهق خشک اریاختیب

 .گذاشت

 نیبود و ا کیرا به در رساند و هوا هنوز هم تار خود

 نبود. یمعمول یزیاول صبح، قطعا چ یگفتگو

 زِیدر گذاشت و هنوز هم چ یاسترس گوشش را رو با

 .دیشنینم یادیز

 نکرده بودند، تا دیچشم فشرد و کاش در را کل کالفه

 .کردیآن را باز م یال

 نگاه کرد، اما رونیدر، به ب رِیز شد و از درزِ خم

 .ندیبب یزیکه چ شدیمانع از آن م ،یکیتار

 را احساس کرد و با یزیلحظه چرخش چ کی در
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 یجعفر

 مردانه شد. ییکه نگاه کرد، متوجه کفشها دقتتر

 یواضح ریکفشها، آنقدر دور بودند، که نتواند تصو اما

 آن داشته باشد. از

 ضربان قلبش باال رفت و آب دهانش را قورت اریاختیب

 .داد

 نکهیکالفه از ا هیمتعلق به دونفر بود و سا پچپچها،

 بلند شد و دوباره گوشش شیاز جا د،یفهمینم یزیچ

 در گذاشت. یرو را

 باال رفت و ینفرشان کم کی یبعد، صدا یلحظها

 شده بود. یعصبان ییگو

 خوشحال لبخند زد و با دقت گوش داد. هیسا

 بود را در ذهنش مرور کرد: دهیکه شن یچندکلمها

 ؟یبکن یبگم چه غلط دی! االن من بایبرگشته لعنت "
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 یجعفر

 اد،یگندش درب نکهیقبل از ا دیبا خودت

 ".یکن ستشیراستور

 خشک شد. هیبود و دهان سا اریمه یصدا صدا،

 مگر نه؟ زدند؛یآکو حرف م یدرباره

 و آکو دیشنیم شیقلبش را در گوشها یصدا

 بود؟ برگشته

 شد و هرچند که یرنگ یاه هسرشار ازپروان دلش

 بود، اما دست دهینفهم اریجمالت مه یاز باق یزیچ

 خود را به در چسباند. شتریقلبش گذاشت و ب یرو

 بود که بازهم باال رفت: اریمه یصدا

 ا؟ قرار بوده ،یکن کاریبسه رضا. تو قرار بود چ -

 ؟یکن کاریچ

 قیرا تشو اریطرف مقابل آرامتر بود و مه یصدا
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 یجعفر

 را درهم هیاخمان سا نیتا آرام باشد که هم کردیم

 :برد

 ،یزنیخدا خفه شو. چرا داد م یمحض رضا اریمه -

 .یکنیم دارشونیب االن

 واب بشن، مخصوصا اونخبه جهنم! خواب به  -

 نیا یعل یرضا، به وال نی. منو ببیعوض یدختره

 .ذارمیباعثِ خراب شدنِ کارم بشه، زندهت نم ماجراها

 حرف آخرِمن! نمیا

 از آنجا اریمه ییو گو دیچیپ ییتندِ قدمها یصدا و

 شد. دور

 داشت یداد و چه اتفاق هیپشتش را به در تک هیسا

 افتاد؟یم

 را گاز گرفت و دوباره به سمت تخت رفت. لبش
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 یجعفر

 کرور "برگشته" یکه همان کلمه دانستیخدا م فقط

 دوباره به یکرده بود و جان قیبه دلش تزر دیام کرور

 داده بود. او

 کبارهیهم فشرد و به  یرا با لبخند رو چشمانش

 تلنگر زد: یموز یحس

 "؟یاصال اگه درمورد آکو حرف نزده باشن، چ "

 به فکرش کرد و ذهنش را به سمت حدس یاخم

 کشاند. اولش

 برگشته بود؟ آکو

 !کرد؟یم شیدایپ یعنی

 را باز کرد، هنوز هم شیچشمها یروزِ بعد، وقت صبحِ

 شب قبلش، خوشحال و خندان بود. یِحدسها از

 تختش نشست. یو رو دیکش یقیعم نفس
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 یجعفر

 چیبود ه دهیکه پوش یآنکه از لباسِ گشاد و زنانها با

 نیاما در مقابلِ آن کفتارها، هم آمد،ینم خوشش

 بهتر بود. پوشش

 را پاره راهنشیو رو پ چشمیکه شب قبل، آن ب یوقت

 لباس کهنه که در نیا دنِیجز پوش یبود، چارها کرده

 کرده بود، نداشت. دایاتاق پ یگوشه

 گریسرش، بارِ د نبردنیدر زانو زد و با پائ یجلو

 انداخت. رونیبه ب ینگاه

 باعث شد نفسش را هوفمانند نینبود و هم یخبر

 بدهد. رونیب

 بود، اما اگر قبل از آنکه دبخشیام د،یایآکو ب نکهیفکرا

 چه؟ افتادیم شیبرا یاتفاق آمد،یم آکو

 تخت نشست. یداد و رو یرا تکان سرش
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 یجعفر

 یو حساب شدیباز م یدرِ لعنت نیا یکِ  دانستینم

 بود. گرسنهاش

 .دیتخت دراز کش یو رو دیکش یقیعم نفسِ

 را در شکمش جمع کرد و چشمانش را دوباره شیپاها

 .بست

 به روال زیو همهچ کردیاگر چشم باز م شدیم چه

 !گشت؟یبازم قبل

 مسابقهاش نیآخر خواستیکه آکو، م یهمان روز به

 نگران، از رفتن منعش کرده بود. ه،یبدهد و سا را

 و همان روز سفر دیچیپ شیرا به دور پاها دستانش

 .کرد

 یکج کرد و کف دستش را رو دخترک سرش را "

 مرد گذاشت: ینهیس
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 یجعفر

 دهنگرانم بهخدا، تازه داشتم بابام رو آما یلینرو. خ -

 که کمکم موضوعِ خودمون رو بهش بگم... کردمیم

 اون شور و شوق کوفتم شد. همه

 و باشعف دیلبخند به لب، لُپ دخترک را کش مرد

 :گفت

 نیآخر گرفتم که زهیکوفتت شد؟ من تازه انگ -

 ... اونموقعست کهمیروهم ببرم و دِ برو که رفت سابقهم

 بحثِ چقدر پوله؟ یدونی. مشهیراحت م المیخ گهید

 !شه؟یاز بابت شبنم راحت م المیاگه ببرم خ یدونیم

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و نگاه یناراض هیسا

 دوخت. شانیهاییرا به دمپا کالفهاش

 با ذوق و شوق یکه به تازگ یسِت یِروفرش یهاییدمپا

 با لبخند زیآکو خواسته بود که آنها را بخرند و مرد ن از
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 یجعفر

 بود. دهیکه دخترک کرده بود، آنها را خر یذوق یبرا

 ؟یچ فتهیبرات ب یاگه اتفاق -

 دخترک را باال یبود که آن را گفت و مرد چانه هیسا

 نگاه کرد: شیو به لبها داده

 .دمیبهت قول م ه،یسا فتهایبرام نم یاتفاق چیمن ه -

 که تنها در چشمانش جمع شده یاما، با اشک هیسا

 و گفت: دیلب برچ بود،

 یامکانِ هراتفاق یمگه خودت نگفت ؟یدونیاز کجا م -

 هست؟

 که راحت کنارم بزنن. ستمین یمن اون یهست ول -

 برگشت دارم. یبرا یقو زهیانگ هی من

 سرش را بلند کرده و با عالقه هیکه سا یهنگام و

 لبش گذاشت و آرام ینگاهش کرد، لب رو یونگران



 

  1901                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :دیبوس

 یکارونما هیبهجاش  زم،یانقدر نگران نباش عز -

 یبرگردم حساب یبرام درست کن که وقت خوشمزه

 .گرسنهم

 یگردن خم کرده و سرش را رو اریاختیب دخترک

 مرد گذاشت. ینهیس

 مرد را نیا شدیو کاش م دیتنش را به مشام کش یبو

 کند. ریابد به خودش غُل و زنج تا

 و پچ و پچ کرد: دیاو مال راهنیپ یرا رو گونهاش

 بپزم، ارویدن یماکارون نیبرات خوشمزهتر دمیقول م -

 .یقول بده که سالم برگرد توام

 را بوسه زد و زمزمه کرد: شیموها مرد

 هم هست. گهید زِیچ هی ی. ولدمیقول م -
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 یجعفر

 آورد تا نتریسرش را بلند کرد و آکو سرش را پائ هیسا

 صورت دخترک باشد: یروبهرو قایدق

 تا جون دارم تو بغلم بچلونمت و خوادیدلم م یلیخ -

 برم.... اما دیبا ست،یاالن وقت ن یببوسمت. ول یحساب

 باهام ،یحساب یعشق باز هیبرگشتم،  یبده وقت قول

 .یباش داشته

 آکو، باال رفت. یداغ شد و ابرو هیسا یاه هگون

 مرد گذاشت و تا خواست ینهیس یدستش را رو فورا

 اضافه کرد: شخندیبزند، آکو بان عقبش

 سرخ ینطوریاومد تو ذهنت که ا یاشو... چه هگون -

 کلک؟ یشد

 که مرد، سربهسرش دانستیو م دیخند هیسا

 .اوردیب رونشیحال و هوا، ب نیتااز ا گذاردیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 او زد و غرغر کرد: نهیس یکوچکش را رو مشت

 نمکه  یبگ ییزایچ یخوایبحث رو عوض نکن. م -

 ؟یحرف نزنم، تا تو راحت بر گهیبکشم و د خجالت

 ضعف رفته بود، خم یبلبل زبان نیا یکه دلش برا آکو

 :دیو محکم گونهاش را بوس شد

 واسه یگردیبامن م ی. از وقتهایکلک شد یحساب -

 در مورد اون ی... ولیشد یماموزِ حرفها هی خودت

 بودم. فکرکنم حقمه بعد از یکامال جد یعشقباز

 شم. کتریبهت نزد یکمیمدت  نهمهیا

 از آن از شتریبحث گرم و ب نیاز ا یکه حساب هیسا

 مرد، خجالتزده شده بود، یداغ و پُر اشعه چشمانِ

 خود را دور کرد. یکم

 نیدلش ضعف نرفته و ا گفتیبود اگر که م دروغ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یکه از شکمش عبور کرده بود، نشان دهنده یگرم

 بود. نیهم

 بلند شد و بهسمت آشپزخانه رفت: شیاز جا فورا

 ارم؟یب ییچا -

 نه. -

 بود. نیسنگ یگرفته و تاحدود یآکو، کم یصدا

 شانه نگاهش کرد. یو از رو برگشت

 ه،یساو ناخوانا بود و ناخودآگاه، دلِ  رهیمرد، خ نگاهِ 

 شد. یکجوری

 وانیرا داخل ل ییرفت تا چا یو به سراغ کتر دیگز لب

 مرد، به دور یکه همان لحظه، دستان عضلها زد،یبر

 .دیشد و دخترک از جا پر دهیچیپ کمرش

 محکم کمرش را فشرد و لب به گوشش چسباند: مرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تونهیم یازمن، کس ریمگه غ ؟یترسی. چرا مسیه -

 کنه؟ بغلت

 داغ یآب دهان قورت داد وقبل از آنکه چا هیسا

 گذاشت. نتیکاب یرا رو یقور زد،یبر شیرو

 مشت کرد و چشمانش را نتیکاب یرا رو دستانش

 .بست

 و همانجا زمزمه کرد: دیگردنش را بو کش مرد،

 ؟یچرا عطرتوعوض کرد -

 غر زد: هیسا

 ز همونا یکی یباز رفت یخسته شدم ازش، اونسر -

 دوست دارم. شتریب نویمن ا ،یدیخر برام

 دوست دارم. همون رو شتریرو ب یکیمن اون  یول -

 .بزن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 سرش را کج کرد و نگاهش کرد: یکم هیسا

 ،یکه مسابقه داشت یچندماه نیتو ا یدقت کرد -

 چقدر تندتر شده؟ اخالقت

 زد: یزیو کنار گردنش را گازِ ر دیخند آکو

 آشوبگر. من که مثل موم تو دستتم. اریحرف درن -

 انقدر که واسه ما شاخ و شونه گفتیم شهیهم مامانم

 و فردا که زن یکنیم یخودتو خال گهید ،یکشیم

 .یشیم یحساب لیزن ذل هی ،یگرفت

 یضعف رفت و ازدواج با او، چه احساسِ خوب هیسا دل

 !داشت

 !لیزن ذل یِآکو

 به چشمانش داد: یو چرخش دیخند

 هی.تو فقط خورهیبودن م لیتو به ذل یکجاآخه  -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد مهربون و حرف هیکه خودتو پشتِ نقابِ  ییاژدها

 !یکن،پنهون کرد گوش

 فشرد و او را کامل به شتریشکم دخترک را ب مرد

 چسباند: تنش

 م؟یمن قو یگیم یعنی -

 .ییایمرد دن نیتریتو قو -

 را گفت و مرد،دست خودش نبود نیا یزیر یباصدا

 خارج شد و از احساسِ  شیاز گلو یغرش یصدا که

 یکه کل وجودش را در برگرفته بود، بوسها یقدرت

 گوش دخترک کاشت. محکم،کنار

 که مدام یمزاحم یداد و صدا رونیرا ب قشیعم نفس

 در سرش زنگ زد. "شد رید" گفتیم

 و همانجا پچ پچ دیمال هیزبرش را به گردن سا یگونه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :کرد

 ارمکارت د یگشتم، حساببر یآماده باش که وقت -

 ...میعسل فنچِ

 ادامه داد: رگذاریتاث و

 دوستت دارم. -

 حالت ممکن، دستانش را از دور نیو باتندتر گفت

 را لشیسرعت وسا نیشتریدخترک کنار زد و با ب شکم

 زد. رونیو از خانه ب برداشت

 که اسمش را ه،ینگران سا یزد و صدا رونیخانه ب از

 .دیبود نشن خوانده

 شکمش یداد و دستش را رو هیبه کانتر تک دخترک

 .گذاشت

 چرا انقدر نگران است و خدا پشت و دانستینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود، مگرنه؟! پناهش

 موتورش را گاز داد و بهسمتِ سوله رفت. مرد،

 .دیرسیبه آنجا م نها،یزودتراز ا دیشده بود و با رشید

 .دیکش ییال نها،یماش نِیفشرد و از ب شتریرا ب گاز

 قول داده بود که مواظب هیگرفت. به سا خندهاش

 ممکن بود که ،یوضعِ رانندگ نیباشد و با ا خودش

 سالم به مسابقه هم نرسد. یحت

 را پارک کرد و داخل رفت. موتور

 نیو امشب مهمتر دیشدنشان، طول کش آماده

 دوره بود. نیا یمسابقه

 و شدیماه تالششان، معلوم م نهمهیسرنوشتِ ا امشب

 داشت. زهیانگ آکو

 بود. یو بودنِ آن فنچ، دلگرم هیبه نامِ سا یزهایانگ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یاهویه انیو در م چاندیرا به دورِ دستانش پ باند

 رفت. نگیسمتِ ر ت،بهیجمع

 بود، با اخم نگیکه وسط ر یو جوان کلیه یقو مردِ

 .کردیم نگاهش

 داخل رفت و نگ،یر ریکمرش را خم کرد و از ز آکو

 برقنورد، ارِیمه یرهیهمان حال، نگاهش در نگاهِ خ در

 نفر نیقسمتِ سوله به همراه چند نیدر باالتر که

 بود، نشست. ستادهیگر،اید

 .ستادیا فشیبه گردنش داد و مقابل حر یتاب ،یشینما

 جوان، پوزخند زد و به آکو نگاه کرد. مردِ

 بودند. یقدر یفهایحر هردو

 بودند و دهیرس نجایبودند که به ا یقدر یفهایحر

 .دانستندیرا خوب م نیا هردو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که یکس نیکه شروعِ مسابقه را اعالم کرد، اول داور

 زد، آکو بود. ضربه

 ریبازهم پوزخند زد و آکو مشتِ دوم را ز ف،یحر مردِ

 زد. چانهاش

 جمع باال رفت و آکو نفسش را آزاد کرد. یاهویه

 بعد که یرا نخورد و لحظها فشیحر یِحرکتیب گولِ

 دهانش نشست، یرو کریمحکمِ آن مرد غول پ مشت

 .اوردیعقب رفت و اما، خم به ابرو ن تعادلیب

 .فشیسوم را آکو زد و لگد اول را حر مشت

 هرلحظه باالتر ادها،یفر یاوج گرفته بود و صدا مسابقه

 .رفتیم

 آکو، قفل شده بود. یبه رو ار،یمه نگاهِ 

 و دستانِ  زدیم که کلِ صورتش، از عرق برق ییآکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 داشت. ییتوانا

 .دادیم یو به موقع هم جاخال زدیمشت م خوب

 هم داشت. یقو یفیکه آکو، حر صدالبته

 از آن استفاده یداشت و به خوب یقو ییفش،پاهایحر

 .کردیم

 یِ دستانش را پشت کمرش گره زده بود و صدا اریمه

 دیشنیکه کنارش بودند را چندان واضح نم یچندمرد

 هم بود. یعیطب اهو،یه نیا انیدر م و

 آکو نشست و درد در ینهیس یرو ف،یمحکم حر لگد

 به جبرانش، چند مشتِ پشت سرهم، د،یچیپ نهاشیس

 یسروصورت مرد مقابلش وارد کرد و صدا یرو

 زدندیم ادیرا فر "نیمشت آهن"که بلند لقب  تیجمع

 کرد. قیبه جانش تزر یمضاعف یانرژ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 "نیمشت آهن"

 بشیمسابقهاش، نص نیکه بعد از دوم یدیجد لقب

 و او، آن را دوست داشت. شده

 دیکوب فشیحر ینهیس یپا بلند کرد ومحکم رو نباریا

 کف تشک، انداخت. یاو را رو و

 افراشته، یبا کجخند و سر ار،یو مه دیهو کش تیجمع

 فرو برد. شیشلوار پارچها بیدستش را درونِ ج هردو

 نشست! اریآکو باال رفت و در نگاهِ مه نگاهِ 

 مسابقه بود؟ انیپا نیا یعنیزد و  شخندیغرورن با

 دهیشروع به شمارش کرد و هنوز به عدد ده نرس داور

 یتشک بلند شد و باز هم صدا یاز رو فیکه حر بود

 باال رفت. تیاز جمع یمین

 باال رفت و پوزخندِ گوشه لبش، اریمه یبار ابرو نیا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد. قتریعم

 نداشت؛ سرانجام او یفرق شیبرا یباز نیو باخت ا برد

 .دیرسیهدفش م به

 یآکو، از گوشها فیحر قِیاز تشو یزیر یصداها نباریا

 و، کمکم باال رفت. دیگوش رس به

 دوباره شروع شد. هایریدرگ

 هم پرتاب شد و هردو مرد، یو لگدها، به سو مشتها

 .هم قرار گرفته بودند یروبهرو زانیعرقر

 کدام قصد نداشتند که چیه ییبود و گو یمهم مسابقه

 واگذار کنند. فیرا به حر جهینت

 مانده شیکه برا یجان یحرکت، آکو باهمه نیآخر در

 را نشانه فیحر ینهیرا بلند کرد و س شیپا بود،

 .گرفت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 افتاد و همزمان نیزم یرو یبیمه یبا صدا فش،یحر

 مشت"که  تیافتادنش، داد و قال جمع یصدا با

 باالرفت. کردند،یرا تکرار م "نیآهن

 داور، باال رفت و همزمان با گفتن یمشت شده دست

 انگشت کوچکش را باز کرد و با گفتن عدد ک،ی عدد

 انگشت حلقهاش را. دو

 چرخه تا باز شدنِ تمامِ ده انگشتش ادامه نیا و

 .داشت

 دراز به دراز افتاده بود و نیزم یهمچنان رو ف؛یحر

 آکو یلبها یلبخندِ رو د،یکه به عدد ده رس داور

 را پشت اینبرد دن نیکه سختتر ییشد و گو قیعم

 داد. رونیگذاشته باشد، نفسش را ب سر

 از همان باال اریتوسط داور باال برده شد و مه دستش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیپوزخند نگاهش م با

 باال و یکه طرفدار آکو بودند، با هلهله و شاد یتیجمع

 که به یرهایبا همان نگاه خ اریکه مه دندیپریم نییپا

 سرش را کج کرد و یآکو دوخته شده بود، کم چشم

 در کنارش، که نقش محافظش را ستادهیمردِ ا به

 گفت: داشت

 ".دیحاال نوبت شماست، شروع کن -

 و نگاهش را دیباال پر شیاه همرد، شان یناآشنا یباصدا

 درهم یکه با اخم یگرفت به مرد شیباغچه روبهرو از

 نگاه کرد. کرد،یطلبکار نگاهش م و

 تکان داد. "ه؟یچ"را به عالمت  سرش

 در هم فرو برد و گفت: شتریاخمانش را ب مرد

 دیباهات صحبت کنه.گفتن بر خوادیم اریآقا مه -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دفترشون

 بلند شد و خاک نشسته شیکوتاه از جا یبا آه هیسا

 لباسش را تکاند. یرو بر

 خانه آمده بود، جز نیکه به ا یهفتها کی نیا در

 به یکار گریکرده بود، د تشیاذ اریکه مه یشب همان

 که یو اتفاق ندهیاز آ یخبریب نینداشتند و هم کارش

 .کردیم وانهاشیرخ بدهد، داشت د شیبود برا قرار

 :دیپرس

 داره؟ کارمیچ -

 اتاق ن،یی. طبقه پایاز خودشون بپرس دی. بادونمینم -

 راست. سمت

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و ع،یمط دخترک،

 از دخترک چیه ییکه گو یتوجه به مرد بدون
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که ییراهش را گرفت و به سمت جا آمدینم خوشش

 بود، رفت. گفته

 قال دادیم حیاما ترج د،یلرزیآنکه انگشتانش م با

 را زودتر بکند. هیقض

 ییراه به جا هوده،یب یِکه دست و پا زدنها دانستیم

 به دیکه با گفتندیظالمان به او م نیو اگر ا بردینم

 !رفتیم دیاتاق برود، پس با آن

 .دادینم یجواب نجا،یدر ا یسرکش

 یو سع دیکش یقیاز آن که در بزند، نفسِ عم قبل

 لرزش انگشتانش را کنترل کند. کرد

 بلند یانگشت اشاره، در زد که از آن طرف صدا با

 :دیچیپ اریمه

 بازه. ا،یب -
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 یجعفر

 فشرد و داخل رفت. رهیدستگ یرا رو دستش

 یو کامال رسم یکار ییکوچک با فضا یاتاق اتاقش،

 .بود

 انگشتانش مانده بود، انیدر م رهیکه دستگ همانطور

 یسرش را از رو حوصلهیب اریکه مه ستادیدر ا یجلو

 دهیترس یهیدستش باال آورد و به سا یجلو برگه

 در نگاه کرد. یجلو

 دیو دخترک با دیاید که داخل باشاره کر بدخُلق

 .کردیم اطاعت

 نیهم یدر را کامل ببندد، برا دیترسیچرا، م دروغ

 هم گذاشت و یآنکه چفتش کند، آن را رو بدون

 آمد. داخل

 .ستادیشده ا دهیچ یهایصندل نِییپا قسمتِ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 برگه گذاشت و با یخودکار داخل دستش را رو ایمه

 توزانه به دخترک نهیک یگره کرده و نگاه یدستان

 کرد. نگاه

 یزمخت یاشاره کرد و با صدا یچشم و ابرو به صندل با

 :گفت

 و صد بار بهت گفت؟ خودت یهر کار دی. بانیبش -

 ؟یندار عقل

 رهایتحق نیبه ا دیو با دیکش یقینفس عم دخترک

 .کردیم عادت

 بود و انتظار عزت و امدهیکه ن یمهمان یبرا نجایا

 را هم نداشت. احترام

 به در نشست و یصندل نیکتریو نزد نیآخر یرو

 نگاه کرد. شیبه مرد رو به رو منتظر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یو برگه جلو دیکش شیداخل موها یدست اریمه

 خم زشیم یرا کنار زد. همانطور که رو دستش

 نگاه کرد. هیبه چشمان سا قیدق شدیم

 که از آنها نفرت داشت، از رنگشان و از ییچشمها به

 ...حالتشان

 ؟یینجایچرا ا یدونیم -

 پوزخند زد و دست خودش نبود که نگاهش دخترک

 تمسخر گرفت. رنگ

 مرد را به خاطر آورد. نیآن روزِ ا یحرفها

 کدام را... چیکدام از آنها را باور نکرده بود، ه چیه

 زمزمه کرد: یگرفتها یصدا با

 بچگونه یلیحرفات رو باور کنم؟ خ یانتظار دار -

 .بودن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 زمزمه کرد: زیکش آمد و او ن ادیمه یلبها

 قتیحق یچون دوست دار ؟یکنیچرا باور نم -

 ؟یباور کن یخوایباشن، نم نداشته

 مشت کرده و یدسته صندل یدستش را رو هیسا

 و خسته گفت: آهسته

 نیابه  یربط چیکه آکو ه میدونیهر دومون خوب م -

 تو شده. کاش ینداره. اون هم وارد باز ماجراها

 منو به یچ یبرا قایکه دق یکاش بگ ،یباش روراست

 داتیکه پ یترسی. نمیکرد میو زندان یآورد نجایا

 کرده باشه؟ تیکه بابام شکا یترسینم کنن؟

 در دل به حرف بچگانهاش پوزخند زد. زیخود ن و

 کیگردن کلفتها را با  نیکه ا دانستیم خوب

 انداخت. ریگ شودیساده، نم تیشکا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خم شد: زیم یرو شتریو ب دیبا صدا خند اریمه

 چیحرفات ه یدونیکه خودت هم م ادیخوشم م -

 تخم چی. هیکنینداره و بازم بلغورشون م یارزش

 دستمنو رو کنه، چه برسه به اون تونهینم یحروم

 زنشو *** که نره سمتِ  تونهینم یتو که حت یبابا

 و اون.... نیا

 رها،یتحق نیهم فشرده شد و ا یرو هیسا چشمان

 خودِ مرگ بود. خودِ

 خفه شود و خود هم خوب نهاشیدخترک در س آه

 مرد و دار و نیدست ا تواندیکه نم دانستیم

 را رو کند. دستهاش

 هدفش را بداند. خواستیم تنها

 نیا یکه بفهمد هدف از راه انداز خواستیم تنها
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !ست؟یچ فیکث یباز

 هفته، آنقدر که فکر کرده بود، به مرز کی نیا در

 بود. دهیرس یوانگید

 بر ییچه بال دانستیآکو کجاست، نم دانستینم

 دو جمله را در مغزش تکرار نیآمده و انقدر ا سرش

 آرام و قرار نداشت. یکه لحظها کردیم

 زد که حال او خوب است اما خود هم یرا گول م خود

 قرار ندارد، یخوب تیدانست که او در وضع یم خوب

 نداشت، یکه اگر حالش خوب بود، اگر مشکل چرا

 ردستیشود و ز دیهفته ناپد کی هیسا گذاشتینم

 ...فتدیب ریگ خبرانیاز خدا ب نیا

 و آمدیاگر حالش خوب بود، به سراغش م دانستیم

 .کردیم شیدایکه بوده، پ یقیهر طر به
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تابه یزیچ گریکه د یبا التماس و حال اریبه مه رو

 افتادنش نمانده بود گفت: هیگر

 بهم بگو که حالش خوام،یازت م زیچ هیفقط  -

 ؟یسرش آورد ییبگو که چه بال چطوره؟

 مورد عالقهاش را شروع کرده و یکه باز ییگو اریمه

 یبه پشت بُرد،یدخترک لذت م نیزجر دادن ا از

 لب زد: یداد و با بدجنس هیتک یصندل

 عشق و حال ایالاون داره تو سواحل آنت چاره،یب -

 که یخوریغصه م یدار نجایاونوقت تو ا کنه،یم

 به حال و روزش اومده؟ یچ یبفهم

 مرد نیداد و کل کل با ا رونیراب قشینفس عم هیسا

 بود. دهیفایب

 را باور شیکه حرفها دییبود باز هم بگو الزم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کند؟ینم

 کند که آکو هرگز یادآوریبود که باز هم  الزم

 فروشد؟یرا نم هاشیسا

 جلو یصندل یخود را رو یکم نها،یهمه ا یبه جا اما

 زمزمه کرد: زدیکه داخل دهانش م یو با قلب دیکش

 مگه نه؟ ه،یکارها به خاطر مهد نیهمه ا -

 و صورتش سخت شد. یجد اریمه چهره

 یشوخ یکس چیبا ه آمد،یم انیبرادرش که به م یِپا

 .نداشت

 فاصله داد و با نفرت اشیراحت یرا از صندل پشتش

 نگاه کرد: هیسا به

 شدنِ کینزد یحت ه،یکارا به خاطر مهد نیهمه ا -

 بود. اونقدر ماهر بود که یبه تو هم، بهخاطر مهد آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بندازه. رهیشه و آخر سر تو رو گ کینزد بهت

 شد. نیغمگ هیسا چشمان

 کلِ حال و روزش را آمد،یم انیکه به م یمهد اسم

 .ختیریهم م به

 نیرتریتقصیب هیقض نیکه او در ا کردندیباور نم چرا

 بوده؟

 بوده؟ یقربان کیکه او هم خود  کردندیباور نم چرا

 داشتند؟! یکودک کم سن و سال چه انتظار کی از

 نداشتم. یریتقص هیمن تو اون قض -

 بهم ویکه همه چ ی. تو بودیآدم تو بود نیمقصرتر -

 .یشد "اون"که باعث مرگ ی... تو بودیختیر

 هم فشرده شد و احساس یبا درد رو هیسا چشمان

 که کل تنش از هم گسسته شد. کردیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آمد و عذاب انیبه م یلعنت هیبحثِ آن قض بازهم

 سراسر تنش را در بر گرفت. وجدان

 نداشته اما باز یریتقص هیدانست در آن قض یآنکه م با

 عذاب وجدان داشت. هم

 یزیاگر چ داشت،ینش را بسته نگه مآن روز دها اگر

 .افتادیاتفاقها نم نیکدام از ا چیه گفت،ینم

 آن وسط وجود نداشت و آکو هم به ینهایک دیشا اصالً

 ...دادیخود ادامه م یعاد یزندگ

 ساز همه تاوان پ شتریبودم و ب نیتر ریمن کم تقص -

 یمادرمو... تاوان کارها ی... من... من تاوان کارهادادم

 گهیخودمو پس دادم... د یگناه یو تاوان ب پدرتو

 تحمل کنم که تونمینم گهیجا ندارم. د نیاز ا شتریب

 گهی. ددمیبر گهیتو رو هم پس بدم. د یاه هعقد تاوان
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که همه ازش دمیرس یندارم. به آخرِ خط یترس

 .ترسنیم

 لب گفت: ریبا تمسخر دست زد و ز اریمه

 .یگذار ریتاث یواو چه سخنران -

 گرفت و با دستان یروح یچهرهاش حالت ب سپس

 شدهاش ادامه داد: مشت

 زه،یما بهم بر یزندگ یالف بچه باعث شد هیتو  -

 بزرگ شم. باعث نهیسالها با عقده و ک یشد باعث

 من حروم شه.... یو جوون یو نوجوون یکودک یشد

 ی... نزاشتیکرد یما رو هم مثل خودت عقدها یعوض

 .میکن یزندگ

 بغضش گرفت. یعدالت یهمه ب نیاز ا هیسا

 اشیاز نوجوان یزیکرده بود و نه چ یکودک نه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود. دهیفهم

 که خود ییآدمها نیدستان ا رِیهم ز اشیجوان حال

 .دیپاشیداشت از هم م دانستند،یمحق م را

 که ییاون بابا ایبابات؟  ایمن نذاشتم؟ من نذاشتم  -

 به خت؟یشماها رو بهم ر یمن و هم زندگ یزندگ هم

 ن؟یکن یسر من خراب م نهتونویاز اون، ک نهیک یجا

 عقده هاتونو سر نیخوایم رسه،یبه اون نم زورتون

 از ریمگه غ کارم؟یوسط چ نیمن ا ن؟یکن یخال من

 گذاشتم؟ یکوفت هیاون قض یرو پا میکه کل زندگ نهیا

 فلج شه. یمهد یتو باعث شد -

 یافتاد و دستانش را جلو هیناگهان به گر دخترک

 گرفت. صورتش

 اش واضح و روشنه هشد که جمل نیمانع از ا بغضش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :باشد

 ونا خواستمینداشتم... من نم یریبه خدا من تقص -

 اون بود. رینکردم. همش تقص ی... من کارفتهیب اتفاق

 اون بود. ریخدا همش تقص به

 را اشیو محکم صندل دیپر شیبا انزجار از جا اریمه

 :دیکوب نیزم یرو

 اون خوامی. ببند دهنتو. نمخفه شو، خفه شو هرزه -

 وجود نجس و خوامیبشنوم... نم تویلعنت یصدا

 .خورهیتحمل کنم. حالم ازت بهم م فتویکث

 دهانش گرفت و یهق هقکنان دستش را جلو هیسا

 تند پلک زد. تند

 را تیواقع خواستندیچرا نم کردند؟یباورش نم چرا

 !ند؟یبب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ینقش چیه ش،یسالِ پ نیچند یِدر ماجراها هیسا

 سر او خراب شده بود. رهایهمه تقص ییو گو نداشت

 نگاه هردو نفر به سمت وار،یبرخوردِ محکمِ در به د با

 شد. دهیکش لچریو یو مرد نشسته بر رو در،

 که اخمانش به شدت در هم فرو رفته و نگاه یمرد

 به برادرش بود. رهیخ تشیو عصبان میمستق

 بود و با ستادهیکه وسط اتاق ا یاریبه مه رهیخ

 نگاه کرد. دیکشیدندان م ریشلخته، لب ز یموها

 بود: یسرد و جد شیصدا

 دخالت نکن؟ تو هیقض نیچه خبرته؟ مگه نگفتم تو ا -

 !یانجام داد ،یمن انجام بد یکار رو برا کیبود  قرار

 به بعدش نیاز ا ،یرو کشش بد هیقض نیا گهید دینبا

 من! میداره... به من و تصم یبه من بستگ فقط
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 داد و به برادرش پشت رونینفسش را کالفه ب اریمه

 رفت. زشیو دوباره به سمت م کرد

 دخترک با برادرش بحث نیا ینداشت جلو دوست

 .کند

 ... رفتاردیفهمیرفتارش را نم یهمه دوگانگ نیا

 متنفر بود و اما.... هیاز سا ییکه گو یبرادر

 را فشار و وارد اتاق شد. لچرشیاهرم و یمهد

 ینشسته بر رو یهیکنده شد و به سا اریاز مه نگاهش

 دهانش فشرده تا یکه دستش را محکم رو یصندل

 را کنترل کند، داد. شیاه هیگر یصدا بتواند

 .آمدیدختر بدش م نیدر هم شد و از ا چهرهاش

 .آمدیدختر بدش م نیا زِیهمه چ از

 شود. نیلچرنشیشده بود سالها وکه باعث  یدختر از
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از تمام یاو نبود اما بخش بزرگ ریتقص زیهمه چ دیشا

 دخترک نیبود که ا یماجراها، برگرفته از کار نیا

 انجام داده بود. شیسال پ نیچند

 که نگاه یهایانزجار چهرهاش را جمع کرد و به سا با

 کف اتاق کرده بود یکهایبه سرام رهیرا خ اشیاشک

 :گفت

 منه! من شیهمه جوابها پ ؟یدنبال جواب سواالت -

 خواستم که تو رو اری! من از مهیینجایکه تو ا خواستم

 شده تو یقی... من ازش خواستم که به هر طرارهیب برام

 به بعد هم من هستم که برات نیبندازه... از ا ریگ رو

 .یکن کاریو چ یکجا باش رمیگیم میتصم

 .ستمیمن برده دست شماها ن -

 پوزخند زد: یمهد



 

  1935                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .یکه من بخوام هست ی! هرچیچرا اتفاقا هست -

 همانطور که ،یندار یگهایچرا؟ چون چاره د یدونیم

 یگهاینشستم و چاره د یصندل نیا یسالها رو من

 .نداشتم

 تنگ شد. هیسا نفس

 را ادامه دهند؟ یباز نیا خواستندیم یک تا

 خواستند؟یدو برادر چه از جانش م نیا

 کرد به خود یهم فشرد و سع یرا رو چشمانش

 باشد. مسلط

 .کردیرا درست نم یزیچ یو زار هیگر

 .کردیرا درست نم یزیچ ینیخوردن و گوشهنش غصه

 تا آکو را نجات دهد. کردیهمه تالشش را م دیبا

 را پس زد و دستش را شیبغض مانده در گلو همه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیچشمانش کش ریز

 یخیبه چشمان سرد و  اش،یچشمان قرمز و اشک با

 نگاه کرد و گفت: یمهد

 خورده گهیبا همد دونمیچون م ن،یباشه منو نگه دار -

 ... حاالنیدار نهیاز من ک دونمی. چون ممیدار حساب

 نه، که ایدرسته  نهتونیندارم که ک نیبه ا یکار

 به ینه! اما تو روخدا، توروخدا کار ایبه حقه  نهتونیکل

 تو گذشته یریتقص چین ه. اودینداشته باش آکو

 داشته باشه. یری... اون اصال نبوده که بخواد تقصنداره

 ییبال نیخوایاگه م ن،یاگه نگهش داشت دیکن ولش

 بره... نی. بذارنیاریاون بالرو سرمن ب ن،یاریب سرش

 گهی. پس دنیکه هستم، منو که گرفتار کرد من

 .نیبه اون نداشته باش یکار
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نفرت را به یاه هبه وضوح اشع یچشمان مهد حالت

 .کردیدخترک پرتاب م سمت

 نازک را یداشت دستش را جلو ببرد و آن گلو دوست

 که جان در بدن دارد بفشارد... ییو تا آنجا ردیبگ

 بزرگ داخل آشپزخانه را یدوست داشت چاقو اصال

 را ببرد... شیو گلو اوردیب

 دندان یهم فشرد و دندان رو یرا رو چشمانش

 .دییسا

 او نفرت داشت! از

 از او نفرت داشت! گفت؛یم یچه زبان به

 یفشرد و آن را تا جلو لچرشیاهرم و یرو دست

 کشاند. هیسا یپاها

 در چشمان مظلوم و قرمز شده اش، با نفرت رهیخ
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 یجعفر

 کرد: زمزمه

 اغدهمونطور که تو  زارم،یداغش رو به دلت م -

 آب خوش هی ذارمی... نمیرو به دل من گذاشت "اون"

 بره. من پر از نفرتم. من نییپا چکدومتونیه یگلو از

 ..یخراب کرد ویکه همه چ م،یلعنت یاز نفرت از تو پر

 ..یاونو ازم گرفت که

 نیکه در ا دانستیتنها نگاهش کرد و م دخترک

 ندارد. یا دهیفا چیه ح،یتوض لحظه،

 را یهیتوج چیدو مرد، ه نیکه ا دانستیم

 .رندیپذینم

 چشمان خود را گرفتهاند یرو رحمشان،یدستان ب با

 .نندیرا نب قتیحق تا

 گذاشت شیرانها یرمق و آهسته، دستانش را رو یب
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 یجعفر

 نگاهش را به همان نقطه دوخت. و

 زدند؟یحرف خود را م زیو آنها ن دادیم حیتوض یتاک

 و آنها او را مقصر کردیم هیرا توج شیکارها یک تا

 دند؟ید یم

 دو نیندارد و ا یدهایفا چیه شیحرفها دانستیم

 .کردندیخواست، م یکه دلشان م یهر کار برادر،

 که آکو در آمدیدلش نم یلعنت آمد،یدلش نم اما

 .فتدیب دردسر

 تا کردیاگر الزم بود التماس م یمهم نبود؛ حت شیبرا

 جان آکو را نجات دهد. بتواند

 ذهنِ پر از نیتا ا دادندیخبر هم نم کی اقلکم

 .ردیلحظه آرام بگ کی ش،یتشو

 لچرشیدسته و یدست مشت شدهاش را رو یمهد



 

  1940                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :دیو غر فشرد

 یو تو دستم گرفتم که نتون یهمه چ یجور هی -

 یتو باعث شد که کل زندگ میتصم هی.. یبخور تکون

 !نیمنو بب ه،یبشه، منو نگاه کن سا دهیبه گوه کش من

 به نجای... از ارمیگیم میبه بعد رو من تصم نجایا از

 یچجور تویزندگ یکه باق رمیگیم میرو من تصم بعد

 نفس راحت هی یحت یکنم نتون ی. کاریبگذرون

 یلیبه بعد قراره خ نیتازه اولشه! تازه از ا نی... ایبکش

 داره! یعواقب یکه هر کار یو بفهم ینی... ببینیبب

 تِق یصدا دنیبود که با شن یداریخواب و ب انیم در

 تختِ خشک و زهوار در ینق نق کرد و رو ز،یر یتِق

 غلت زد. رفته،

 یتق تق یبار صدا نیکه ا بردیدوباره خوابش م داشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بدون هیبلندتر شد و سا رفت،یاعصابش راه م یرو که

 .دیکش یکه، چشمانش را باز کند، پوف کالفها آن

 باعث کها،یسرام یبر رو یزیشدنِ چ دهیکش یصدا

 چشمانش را باز کند. ید،الیبا ترد شد

 تشیاز موقع یبود و دخترک درک کیجا تار همه

 تق تق بلند شد، یبار سوم که صدا یاما برا نداشت؛

 سرش افتاد. یبه پنجره باال نگاهش

 خود یرو شتریاز ترس جمع شد و پتو را ب تنش

 .دیکش

 باال سرش بود؟! یتق تق، مربوط به پنجره یصدا نیا

 یمرد یدهانش را قورت داد که همان لحظه صدا آب

 را آرام نگه دارد، به گوشش شیصدا کردیم یسع که

 .دیرس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نه؟! کرد،یناباور چشم درشت کرد و اشتباه م ابتدا

 .کردیاشتباه م حتما

 نه! ایبود،  دهیخواب د دیشا

 توهم زده بود. اصال

 چگونه اشک از گوشه چشمانش شره کرد و با دینفهم

 زانوانش یچنبره زده بود، رو شیه در گلوک یبغض

 .ستادیا

 آکو بود؟ یصدا

 کرد؟ ینم اشتباه

 آکو بود؟! یصدا یعنی

 کنارش گرفت و وارهیو دستش را به د دیاشک خند با

 .ستادیتخت ا یرو

 یپنجره رهیرا بلند کرد تا دستش به دستگ شیپاها
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 پرده را کنار یِطاقت نداشت که ال یبرسد.حت بلند

 تا از صحتِ حدسش، مطمئن شود. بزند

 را از دست بدهد یلعنت یلحظه کی یحت خواستینم

 مگرنه؟! گر،یآکو بود د و

 .ندیخواست او را بب یم فقط

 و پنجره را باز کرد. ندیرا بب آکو

 که چشمش به صورت عرق کرده مرد افتاد، هق نیهم

 به مرد بدهد، از همان پشت یو بدون آنکه مهلت زد

 دستانش را جلو برد و دور گردن مرد حلقه پنجره،

 .کرد

 کرده بود! دایرا پ هاشیسا ه،یآکو بند آمد و سا نفس

 نفس دست بزرگش را کنار گونه دخترک گذاشت یب

 پچ پچ کرد: آمدیباال م یکه به سخت ییبا نفسها و
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 من. یمن، کوچولو هیسا -

 ...ی....اومدی...اومدشهیآ...آکو باورم نم -

 ق کنان بغضش را قورت داد و مردهق ه دخترک

 زده شده هیتک ینییپنجره پا یروانیش یکه رو ییپاها

 را فشرد تا خود را باال بکشد. بود

 محکم که بر یو آکو با فشار دیفوراً عقب کش هیسا

 .دیلبه پنجره وارد کرد، خود را داخل کش یرو

 تن بزرگ و یکوچک برا چهیآنکه عبور از آن در با

 شتریب ه،یبه سا دنیاو مشکل بود، اما شوق رس میحج

 حرفها بود. نیا از

 تختِ  یرو شیکه پا نیو هم دیرا داخل کش خود

 چگونه دستش را دراز دیقرار گرفت، نفهم دخترک

 دهانش گرفته یرا جلو شیکه دست ها یهایو سا کرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیهق هقش را خفه کند، در آغوش کش تا

 دو دستش را دو طرف صورت دخترک گذاشت و هر

 زد،یرا آتش م هیکه صورت سا ینیسنگ ینفسها با

 .دیاو،مال ینیرا به ب اشینیب

 انِ یگشاد شده بود و در م یکه از دلتنگ یچشمان با

 صورت دخترک را متریاتاق، هر سانت یِو روشن هیسا

 زمزمه کرد: د،یبلعیم

 عمر آکو؟! یکجا بود ؟یکجا بود-

 مرد چسباند و فقط خدا نهیخود را به س هیسا

 دهیچندوقت، چقدر استرس کش نیکه در ا دانستیم

 .بود

 بود! دهیخانه درندشت، ترس نیدر ا چقدر

 .دیدخترک را بوس یهر دو گونه نفسیب آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را... اشییطال یچشمها

 آن ابروان نازک و دخترانهاش را... یحت

 که آکو نبود... گذشت،ینگذشت و اگر م شیلبها از

 چند روز، چه بر سرِ نیکه در ا دانستیخدا م فقط

 و غرورِ مردانهاش آمده بود. رتیغ

 زنده شده و مرده بود.. فقط به خاطر او... فقط چقدر

 و ستادهیا شیکه روبهرو یدخترک نیخاطر ا به

 فرو برده بود. بانشیسردرگر

 گردن انیکشدار، خم شد و سرش را م یبا آخ مرد

 فرو برد. دخترک

 را تاب آورده اشیو چگونه دور دادیبهشت را م یبو

 بود؟

 منو دختر... یکُشت ه،یسا ه،یسا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد چنگ زد و محکم آن را راهنیبا ترس، به پ هیسا

 مشتش فشرد. در

 دستش را بردارد و بازهم آکو را از دست دیترسیم

 او بردارد و نهیس یدستش را از رو دیترسیم بدهد،

 نینشود، پوچ شده و از ب ریکه تعب یهمچون خواب مرد

 .برود

 باشد هم الیخ کیبودنِ آکو  نکهیاز ا یحت

 .دیترسیم

 مرد پنهان شده بود را عقب نهیس انیکه در م یسر

 چشمانش قرار گرفت، یِو چشمان آکو که باال دیکش

 زمزمه کرد: بابغض

 نیاز ا یمگه نه؟ اومد یمنو با خودت ببر یاومد -

 ! از اونیلعنت کِیتار یانبار نیاز ا ،ینجاتم بد زندان
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .زننیکه حالم رو بهم م یشرف یب دوتا

 شد و به خدا قسم که دهییهم سا یمرد رو یدندانها

 .گذاشتیآن دو را کف دستشان م حق

 اعصاب آکو راه رفته یکه بدجور رو ییآندو حق

 ..دادندیتاوانش را پس م دیو با بودند

 که چندان آسان هم نبود! یتاوان

 داد و دوباره هر دو دستش را رونیرا ب نشیسنگ نفس

 طرف صورت دختر گذاشت. دو

 اشک از یاه هچشمانش را با آرامش بست و قطر هیسا

 دست مرد یو رو کردیچشمانش شره م گوشه

 شتریو ب شتریاعصاب مرد مقابلش را ب خت،یریم

 .کردیم متشنج

 کرد به اعصاب خود یچشمانش را بست و سع مرد،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 باشد. مسلط

 به نکهی... بهانه اگرفتیکه بدجور بهانه م یاعصاب

 برود و تا آنجا که جان در بدن دارد، ادیآن دو ش سراغ

 شان را به تاراج برد. یهست

 داد و با رونیصورت دخترک ب یرا آرام رو نفسش

 پچ پچ کرد: زدیصورت او گشت م انِیکه م یچشمان

 یازت م که یکار دیبا ه،ینگاه کن سامنو نگاه، منو  -

 گوش رون،یببرمت ب نجایاز ا دی! بایرو انجام بد خوام

 به حرفام؟! یدیم

 دهیکش نیدر که پائ رهیدستگ یلحظه باصدا کی در

 چشمان هردو به سرعت به سمت در رفت و نفس شد،

 بند آمد. هیسا

 یرو ه،یو دستان سا ستادیچارچوب در ا انیم اریمه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد شل شد. ینهیس

 االن وقتِ آمدن بود؟ یلعنت

 دستش احساس ریآکو را در ز یاه هچیشدنِ ماه سفت

 را شکست. انشانیدر، سکوت م رِیرجیج یو صدا کرد

 نشست اریصورت مه یرو د،یتابیکه از پنجره م ینور

 :دیو آکو کش هیپوزخندش را به رخِ سا و

 نجایاصال ا ؟یتاحاالکجا بود به به، جناب آکو خان! -

 !یدخترو ببر نیا ینکنه اومد ؟یکنیم کاریچ

 ده،یترس هیآکو بلند شد و سا ینهیاز س یخرناس

 او فشرد. ینهیس یرا رو دستش

 یشده بود و استرس نیسنگ یاطرافشان حساب یفضا

 یکیرا  شینشسته بود، نفسها هیبه جان سا که

 .کردیم انیدرم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 افتادند؟ ریگ یعنی

 نداشتند؟! یراه فرار گرید

 را به هیو آکو دست دراز کرد و سا دیلرز شیلبها

 سرش فرستاد. پشت

 تفاوتیبه نگاهِ ب رهیخ نش،یو خشمگ یعصب چشمان

 بود. اریمه

 کرده بود. یزندان نجایو درا دهیرا دزد هیکه سا یاریمه

 دمش گذاشته بود و مگر یکه بدجور پا رو یاریمه

 دختر، خطِ قرمزِ آکوست؟! نیکه ا دانستینم

 که در ه،یگام تندکرد و دست مشت شده سا مرد

 افتاد. نیچنگ شده بود زم شرتشیت پشت

 به دنبال آکو رفت و قبل یقدم اریاختیب دخترک

 یکند، مشت پرقدرت آکو، رو یبتواند کار ازآنکه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آخ پردردش را باال یشد و صدا دهیکوب یمهد دهان

 .برد

 مشت را هم از آکو نیو سوم نیبه خود بجنبد، دوم تا

 :دیمرد، باال رفت و غر یحرص یو صدا خورد

 یتخـ*م کرد ی... چطورشرفیب کشمتیبهقرآن م -

 .ارمیمن پدرتو در م نجا،یا یاریب یدار ورش

 ***.مادرتو

 کل یآن یجنون ییآمد، گو انیکه به م اریمادرِ مه اسم

 ریبلند، خود را از ز یادیرا در بر گرفت که با فر تنش

 در دهانش یو مشت محکم دیکش رونیآکو ب دست

 :دیکوب

 .اریاسمشو ن شرف،یب اریاسم مادرمو ن -

 و یشانیپ یزده رونیب یزد و رگها ادیرا فر جمالتش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 قرمز شدهاش، چهرهاش را وحشتناک کرده چشمان

 .بود

 مشت نیدهانش فشرد و آکو چهارم یدست رو هیسا

 :دیدر شکم مرد کوب را،

 زنده ،یکه بدجور قبر خودتو کندخفه شو، خفه شو  -

 آره ؟یزنیمنو دور م یفکر کرد ،یرینم رونیب نجایا از

 ز؟یهمهچیب

 اریکه مه دیمشت پنجم و ششم را در شکمش کوب و

 خم شد و شکمش را گرفت. بادرد

 وار، کل تنش را چکیو پ دیچیپ شیدر پاها درد

 .گرفت

 غول نیمقابل ا توانستیم یعنیو  دیکش یقیعم نفس

 اورد؟یدوام ب یابانیب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ایآموزشش داده بود و گو یکه خود، حساب یغول

 اشتباه کرده بود. نبار،یا

 تند به هینشست که سا نیزم یو رو دیدردش نال از

 آکو آمد و قبل از آنکه مشت هفتم را بزند، سمت

 را گرفت: دستش

 .میبر دیبا م،یآکو توروخدا، وقت ندار -

 کرد و به چشمان منتظر هیرا به سمت سا شیرو مرد

 پراسترسش نگاه کرد. و

 بودند. شیایچشمها، دن نیا

 ...شیایدن یهمه

 نگاه اریمه یو به جسم لهشده دیکش یقیعم نفس

 .کرد

 بگذرد. توانستینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !توانستینم

 خم شد. اریمه یرا به عقب هول داد و رو هیسا

 که جرات کرده یدهان یهمان د،یدر دهانش کوب مشت

 اهانت کرده بود. هیبه سا و

 آکو قرار یآماج مشتها ریز نهاش،یو صورت و س سر

 که مهم نبود، شیاه هنال یصدا ان،یو در آن م گرفت

 بود؟

 دست خودش بدهد، یآکو کار نکهیاز ا دهیترس هیسا

 تا از د،یرا کش شیگونهاش چنگ انداخت و بازو به

 مرد بلند شود: یرو

 خدا مرگم بده ش،یشتتوروخدا، نکن، نکن آکو... ک -

 .شیکشت

 دیدیرا م یاما، گوشش بدهکار نبود. تنها لحظها آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از دخترک، داشت جان یخبریو ب یاز دور که

 مرد، کل پولش نیکه ا دیدیرا م یتنها لحظها داد،یم

 وسرش را کاله گذاشته بود. دهیباالکش را

 با هیراه گرفته بود و سا شیاه هقیشق یرو عرق

 و پراسترس لب زد: دیرا کش شیاهه شان ارینیا استرس،

 داقلحباال...  انیاش نگهبانا مه هنال یاالن از صدا -

 رنتیمن نکن آکو... من باهاتم... اگه بگ بهخاطر

 پاشو، پاشو. اد؟یسرِ من م ییچه بال یدونیم

 .دیشنینم چیاما، ه مرد

 ار،یصورت مه یرا رو نشیگرهکرده و فوالد یمشتها

 :کردیم ادهیپ

 مادر*** تا نکشمش نیسرِ ا ریمن، ز یبدبختکل  -

 .شمینم آروم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دهانش گرفت: یافتاد و دستش را جلو هیبه گر هیسا

 . توروخدارمیمیبمونم م نجایاگه ا ترسم،یآکو من م -

 .میبر

 یکه رو ینالهاش را کرد و مشت بعد نیآخر اریمه

 شد، گردنش کج شد. دهیکوب چانهاش

 نگاه کرد: اریمه جانیبه جسم ب دهیترس هیسا

 .شیکشت ش،یکشت -

 شکم مرد، بلند یو از رو دیدستانش را عقب کش آکو

 :شد

 ود،برام مهم نب مردمیشده. م هوشینترس نمرده، ب -

 کمتر! یالش هی

 با تمسخر پچ پچ رلبیداخل اتاق زد و ز یگشت سپس

 :کرد
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 یجعفر

 جهنم یجون هم نداره. با دومُشت راه وزیمردک پف -

 .شد

 ریگشت که سرانجام طناب موردنظرش را از ز آنقدر

 رفت. اریکرد و به سمت مه دایپ تخت

 یگرفت و از رو قهیو لَش شدهاش را از  جانیب تنِ

 بلند کرد. نیزم

 هیزد و بدون آنکه به سا شیبه پهلو یبا پا لگد دوباره

 کنارش نگاه کند مرد را به سمت تخت برد و دهیترس

 آن انداخت. یرو

 طناب داخل دستش، او را به تخت بست و با

 به ضعفش زد. یشخندین

 کجا رفته بود؟ ییاوهگویو  یخوانیکُر آنهمه

 هیاز آنکه اوضاع از دستش خارج شود، دست سا قبل



 

  1959                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رفت. رونیگرفت و آرام آرام از اتاق ب را

 از نبودِ الشیخ یو وقت دیا کشه هپل نییبه پا یسرک

 برگرداند و هیراحت شد، سرش را به سمت سا یکس

 :گفت

 فقط رون،یب میریم نجاینباش. زود از ا یچینگران ه -

 .ینکن ییسر و صدا چیباشه که ه حواست

 پر استرس سرش را به عالمت مثبت تکان داد و هیسا

 یدستانش فشرد؛ حت انیمرد را محکم تر در م دست

 .کردیبه پا نم ییسر و صدا گفت،یاو هم نم اگر

 اه هو پشت سر مرد آرام آرام از پل دیکش یقیعم نفس

 رفت. نییپا

 به یاز مهد ییصدا ایواکنش  چیبود که ه بیعج

 ترس در دل دخترک نیو هم دیرسینم گوش



 

  1960                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .انداختیم

 به داخل یرا باز کرد و سرک یدر ورود یآرام ال آکو

 .دیکش اطیح

 نینبود و هم یاز کس یکه معلوم بود، خبر آنطور

 را بکشد و از آن خانه هیشد تا دست سا یقوت نقطه

 ببرد. رونیب منحوس

 دانستیرفتند و او خوب م نییپا وانیا یاه هپل یرو از

 .زنندیاطراف پرسه م نینگهبان در ا نیچند که

 خود یبرا یراه رفت و آکو که نگران شینوک پاها یرو

 که یهنگام خواستیعنوان نم چیاما به ه نداشت،

 .اندازندیب رشانیهمراهش بود، آن نگهبانها، گ هیسا

 رفتند و پشتشان را به اطیح کیسمت قسمت تار به

 دادند. هیتک وارید



 

  1961                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 پچ پچ هیبرد و کنار گوش سا نییسرش را پا مرد

 :کرد

 سا،یبرو باال و همونجا وا واریاز د رمیگیقالب م -

 یپریو توام م نییپا پرمیباال و بعدش م امیم خودم

 بغلم. تو

 تند سرش را به شدیکه تنگ م یبا نفس دخترک

 مثبت تکان داد و همانند مرد پچ پچ کرد: عالمت

 از اون یکی ترسمیباشه فقط توروخدا زود باش، م -

 .نتمونیولگرد بب یسگا

 لب زمزمه کرد و فوراً ریز ی"نگران نباش" آکو

 باال واریرا قالب کرد تا دخترک را از د دستانش

 .بفرستد

 در کل جانِ دخترک نشسته بود، اما یآنکه نگران با



 

  1962                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود. خوشحال

 خوشحال بود. شدیجهنم راحت م نیاز ا نکهیا از

 شد، خوشحال بود. یاسارت راحت م نیاز ا نکهیا از

 یدستان مرد گذاشت و دستانش را رو یرا رو شیپا

 قفل کرد. وارید لبه

 یکه رو یو با لبخند دیحرکت خود را باال کش کی با

 نشست. وارید ینشسته بود، باال لبش

 که نیقفل کرد و هم واریدستش را به لبه د زین آکو

 یصدا ند،یبنش وارید یتا رو دیتنهاش را باال کش مین

 آرام گفت: یزمخت

 پسرخوب. نییپا ایب -

 یکریبند آمد و شوکه شده به مرد غول پ هیسا نفسِ

 و لوله تفنگش را به ستادهیا شانیپا نییدر پا که



 

  1963                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 سرِ آکو نشانه گرفته بود، نگاه کرد. سمت

 خورد. یو تکان سخت دیو دلش با هم لرز دست

 تمام بود! کارشان

 االن یهم فشرد و لعنت یچشمانش را محکم رو آکو

 نبود. وقتش

 لحظه حساس وقتش نبود. نیا در

 خواستیم ییکه گو یرا گاز گرفت و طور لبش

 کرد:زمزمه  هیدر چشمان سا رهیبپرد، خ نییپا

 و فرار کن. واریبپر اونور د -

 :دیآمد و غر کترینزد مرد

 حرومزاده. نییپا ایب -

 هیسا یبرا ییو چشم و ابرو دیهم سائ یدندان رو آکو

 .آمد



 

  1964                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و لوله تفنگِ مرد، درست دیپر نییپا واریاز د سپس

 نشست. اشیشانیپ یرو

 هم داشت لوله ییکه چهره آشنا کر،یغول پ نگهبانِ

 را به سرِ آکو فشرد و زمزمه کرد: تفنگ

 !؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 مانده بود که چشمان وارید یلرزان، رو یهیسا

 مرد باال رفت و به دخترک دوخته شد: نیزبیت

 .نییپا ایب -

 شده رشیدستگ زیدخترک همهچ دنیبا د ییگو مرد،

 .بود

 به همراه ش،یبود که چند وقت پ یهمان دختر نیا

 آمده بود. نجایبه ا اریمه

 فرارِ دخترک را گرفته و یجلو نکهیفکر به ا با



 

  1965                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دارد، لبخند زد و دوباره اریمه شیپ یحساب یمشتلق

 :گفت

 وجب روغن هیبرات بپزم  یآش هی نم،یبب نییپا ایب -

 باشه. روش

 که یو با قلب دیلبش را داخل دهانش کش هیسا

 خود را کش کرد،یاحساس م شیرا در گلو ضربانش

 یبلند یبپرد، که آکو با صدا نییپا وارید یتا از رو داد

 زد: ادیفر

 نه.-

 عقب یبلندِ آکو هول شده بود، کم یکه از صدا مرد

 استفاده کرد و قبل یحواس پرت نیاز ا زیو آکو ن رفت

 یبفهمد، مشت محکمش را رو یزیآنکه مرد چ از

 او، فرود آورد. یگونه



 

  1966                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تلوتلو خوران چند قدم عقب رفت و فوراً نگهبان

 یاسلحهاش را باال آورد، اما همزمان با آن، پا دوباره

 شد. دهیدست مرد کوب یهم باال رفت و محکم رو آکو

 دستانش سُر انیباعث شد که اسلحهاش، از م نیهم

 .فتدیب نیزم یو رو بخورد

 یبرداشتند و آکو با حرکت زیدو به سمت اسلحه خ هر

 به سمت میبرداشت و مستق نیزم یآن را از رو ع،یسر

 گرفت. مرد

 که از مهارت آکو چشمانش گرد شده بود، نگهبان

 میقدم عقب رفت و دستانش را به عالمت تسل چند

 گرفت: باال

 نکن. کیفقط شل ن،یذارمبریباشه باشه، م -

 همان طور، با چشمان گرد هیزد و سا شخندین آکو



 

  1967                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که ییاه همانده بود و نفسش از صحن وارید یرو شده،

 .آمدیبود، باال نم دهید

 و از دیدیم یواقع یدعوا کیبود که  یبار نیاول نیا

 را گرید یآکو و آن مرد، نگهبانها یسر و صدا نکهیا

 بکشاند، ترس داشت. نجایبه ا هم

 دی. ثنبادیرا به آکو بگو نیکه چگونه ا دانستینم

 حواسش چیآکو ه ییو گو دادندیرا از دست م زمان

 موضوع نبود. نیا به

 عقب رفت و دوباره زمزمه گریگام د مینگهبان، ن مردِ

 :کرد

 دارم. اصال کیبچه کوچ هینکن،  کیتوروخدا شل -

 بنداز صد متر اونورتر و خودت فرار کن. اصلحهمو

 . اصالدمتیکه د گمیهم نم یندارم، به کس تیکار



 

  1968                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کیفقط تو رو خدا شل شهیخودم بد م یبگم برا اگه

 .نکن

 عقبتر برود و مرد یبا اسلحه عالمت داد که کم آکو

 کرد. اطاعت

 رفت و به مرد واریخود عقب عقب به سمت د سپس

 داد: دستور

 دستاتو بزار رو سرت و برگرد. -

 سرش گذاشت و پشتش را به یدستانش را رو مرد

 کرد. آکو

 ادامه داد: آکو

 حاال زانو بزن. -

 زانو زد. نیزم یطاعت کرد و روا نگهبان

 دستانش بود، انیبا لبخند و همانطور که اسلحه م آکو



 

  1969                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اما د،یگرفت و خود را باال کش واریرا به لبه د دستش

 غیج یصدا ند،یبنش وارید یاز آنکه بتواند رو قبل

 یکیتوسط نگهبان،  شیشدنِ پا دهیبه همراه کش هیسا

 افتاد. نیزم یو آکو با پشت رو شد

 دهانش گرفت و مرد نگهبان یدستانش را رو هیسا

 دهانش یرو یشکم آکو نشست و مشت محکم یرو

 :خواباند

 حرومزاده. کذرمیازت م یفکر کرد -

 با خشم چشم بست، اما قبل از آن که مشت دوم آکو

 دیمرد را کش قهیبخورد، دستش را باال برد و محکم  را

 آورد. نشییپا و

 آکو بود نباریو غلت زدند و ا دیدهانش کوب یرو مشت

 شکم مرد نشست و مشت به مشت بر دهانش یرو که



 

  1970                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیکوب

 سر و یرا غلت دادند و آنقدر مشت رو گریکدی آنقدر

 لحظه، پشتِ آکو کیهم فرود آوردند، که در  صورت

 افتاد. اشیکرد و دوزار ریگ زیت یزیچ به

 دستش را کج کرد و اسلحه را برداشت، قبل از فوراً

 کند، آکو اسلحه را به یمردِ نگهبان بتواند حرکت نکهآ

 :دیلب غر رینشانه گرفت و ز سمتش

 شرف. یبرو عقب ب -

 گرید نباریو ا دیهم سائ ینگهبان، دندان رو مردِ

 تمام بود. کارش

 و گذردیاز او نم ش،یمرد روبهرو نیکه ا دانستیم

 داد. رونیرا محکم ب نفسش

 راه گرفته بود، شیاه هقیشق یکه از رو یبا عرق آکو



 

  1971                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که محکم اسلحه را گرفته بود یشد و با دو دست بلند

 .ستادیمرد ا یرو روبه

 :دیاو زد و غر یبه پهلو یلگد شیپا با

 خودت مجبورم یکنم، ول کیشل خواستمینم -

 .یکرد

 در ر،یدو ت کیشل یماشه فشرد و صدا یرو دست

 به هوا رفت. الیسکوتِ و انیم

 کند، مرد اسلحه لیحرکتش را تحل هیاز آنکه سا قبل

 وارید یدر کمر شلوارش فرو بُرد و فوراً خود را رو را

 .دیکش باال

 یبه خون رهیگِرد، خ یشوکه شده و با چشمان هیسا

 یشده بود، باق یجار نیزم یاز مردِ نگهبان، بر رو که

 .ماند



 

  1972                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شده بود و امکان نداشت آکو حسیب ش،یاندامها کل

 را کرده باشد. نکاریا

 .کردیرا نم نکاریا او

 مرد گفته بود که بچه کوچک دارد و نه! نیا

 !کردیرا نم نکاریا شیآکو

 مرده باشد، چه؟ اگر

 :دیغر هیو رو به سا دیپر نییپا وارید یفوراً از رو آکو

 .میوقت ندار ن،یبپر پائ ه،یزودباش سا -

 وار،یآن طرف د نیاما، شوکه شده نگاهش را ب هیسا

 که در یبه مرد وار،یطرف د نیو و ا ستادهیآکو ا که

 گرداند. زد،یخود غلت م خون

 درست میکه تصم دانستیفلج شده بود و نم مغزش

 !ستیچ



 

  1973                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نیکه به ا ییتندِ پاها یلحظه، با صدا کیدر  اما

 یِ به خود آمد و با دست و پاها آمدند،یم سمت

 و آکو واریرا به سمت آن طرف د شیرو جانش،یب

 سر داد. وارید یو خود را رو گرداند

 بازوانش انیآغوش مَرد افتاد و آکو او را محکم م در

 .گرفت

 را شیزد، پاها شیموها یکه رو یبا بوسها همزمان

 گذاشت: نیزم یرو

 یچی.االن به هشهیدرست م ینگران نباش همه چ -

 .میبر دیفکرکن که با نیفقط به ا فکرنکن،

 انیرا در م هینداشتند و مرد دست سا یچندان وقت

 که چند ینیفشرد و با سرعت به سمت ماش دستانش

 درندشت و دورافتاده یالیو نیاز ا نترییمتر پا صد



 

  1974                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دیشده بود، دو پارک

 :هیسا

 انیرا در م هینداشتند و مرد دست سا یچندان وقت

 که چند ینیفشرد و با سرعت به سمت ماش دستانش

 درندشت و دورافتاده یالیو نیاز ا نترییمتر پا صد

 .دیشده بود، دو پارک

 از یدرک چیشد. ه دهیبه دنبالش کش هیسا

 آن مرد، نیخون رِینداشت و تنها تصو تشانیموقع

 .کردیم ییچشمانش خودنما یجلو

 مرده بود؟ یعنی

 دن،یو همان طور که بر اثر دو ختیبه هم ر معدهاش

 زد. یعق اریاختیب زد،ینفس م نفس

 تلف یبرا یشد، اما وقت هیمتوجه ِ حال بد سا آکو



 

  1975                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نداشت. کردن

 دستان بزرگش انیدست دخترک را در م محکمتر،

 حال بدِ او به درد آمده بود، یو با آنکه دلش برا فشرد

 دیرا تهد هیسا یشتریخطر ب کرد،یاگر توقف م اما

 .کردیم

 را شیمحافظت از دخترک هم که شده، گامها یبرا

 با د،یرا از دور د نشیکه ماش نیبرداشت و هم تندتر

 را شیراحت، چشم بر هم فشرد و گامها یالیخ

 برداشت. عتریسر

 و شدیم دهیحواس، به دنبال مرد کش یو ب جیگ هیسا

 !ماندیآن نگهبان زنده م کاش

 یرفته بود که حت ختهیآن خونِ ر یِ نگاهش پ آنقدر

 که در مغزش یآن دو گلولها یصدا دانستینم



 

  1976                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد اثابت کرده بود. یبه کجا قایبود، دق دهیچیپ

 هیآکو درِ جلو را باز کرد و سا دند،یکه رس نیماش به

 نشاند. یصندل یرو را

 وارد شد. گریرا دور زد و از سمت د نیماش زین خود

 ییو عرقها ختهیر اشیشانیپ یرو شانش،یپر یِموها

 که یاسترس زانیراه گرفته بود، م قهاشیاز شق که

 .دادیتحمل کرده بود را نشان م امشب

 بلند به راه یکافیرا روشن کرد و با ت نیماش فوراً

 نیبسته ماش یفضا انیم ه،یعق سا یکه صذا افتاد،

 .دیچیپ

 و دهینگران به سمتش برگشت و به چهره رنگ پر آکو

 نگاه کرد. شانشیپر

 فراتر از تصور یزیکه اتفاقات امشب، چ دانستیم



 

  1977                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ..بودهاند. دخترک

 دشوار است و شیاتفاقات، برا نیکه هضم ا دانستیم

 به درد آمد. دلش

 نیشده بود و هم تیاذ یحساب ش،یکوچولو هیسا

 کند. نیخشمگ یبود تا مرد را حساب یکاف

 یتهوتو دیبود و با شرفیب ارِیآن مه ریتقص نهایا همه

 را در هیآن مرد با خانواده سا یماجرا و دشمن نیا

 مهم بود. شیبرا هیاما قبل از آن، حالِ سا آورد؛یم

 دست دخترک گذاشت: یرا دراز کرد و رو دستش

 از گهید کمی. میرسیم گهید کمی. زمیتحمل کن عز -

 کمیکنار... فقط  زنمیم م،یدور بش یتخـ* یالیو نیا

 خطرناکه! سم،یوا تونمیکن، چون فعال نم تحمل

 گاز فشرد. یرا رو شیاز قبل، پا شانتریپر و



 

  1978                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دهانش گرفته و یاما، هر دو دستش را جلو هیسا

 را خم کرده بود. سرش

 و فکرش هزاران جا، پرسه نیبه کفپوشِ ماش نگاهش

 .زدیم

 نیاز ا چکدامیو ه آمدیداشت از دهانش در م دلش

 .دیدیرا نم اتفاقات

 .دیدیمرگ آن مرد را نم کاش

 هنوز هم جان در بدن داشت؟ ایمرده بود  یراست

 .زدیوار نبض م وانهید سرش

 به توجهیآسفالت انداخت و ب یرا رو نیماش آکو

 و با دست دیدخترک را کش یکه خوردند، بازو یتکان

 او را بغل کرد. آزادش

 .کندیرا کنترل م نیدستش ماش کینبود که با  مهم



 

  1979                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دست، در آن سرعت کیبا  ینبود که رانندگ مهم

 چقدر خطرناک است! باال،

 زیچ چیه گریبد بود، د شیحالِ فنچ کوچولو یوقت

 نبود. مهم

 بود، سرش را شیکه نگاهش به جاده روبهرو همانطور

 دخترک گذاشت: یموها یرو یکرد و بوسها کج

 میساالن فکر نکن. بذار بر ز،یچ چیفکر نکن به ه -

 .ستیاالن وقتش ن خونه،

 زد و با هر دو دست، هیگر ریز یپق هوایب دخترک

 دهانش را پوشاند. یرو محکم

 راه افتاد و شیاه هگون یبر رو ل،یهمچون س اشک

 مرد، درهم شد: چهره

 رم؟یمن بم یخواینکن دردت به جونم، م هیگر -



 

  1980                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .نمیاشکاتو نب رمیبم

 توانستینم یاما، آنقدر حالش بد بود، که حت هیسا

 پُر از عشق مرد، ضعف برود. یاه هجمل نیا یبرا دلش

 زده به هیو تک دیآکو عقب کش یبازو انِیرا از م خود

 زانوانش را در شکمش جمع کرد. ،یصندل

 هیگر یها یگذاشت و ها شیزانو یرا رو اشیشانیپ

 .کرد

 شدنش، یبود، که تنها راه خال دهیاسترس کش آنقدر

 مذاب شده و قلب مرد ییبود که گو ییاشکها نیهم

 .سوزاندیم را

 شانه یجمع شده، دستش را رو یبا چهره آکو

 گذاشت و نوازشش کرد: دخترک

 نکن هی. گرستیاالن وقتش ن ه،ینکن سا وونمید -



 

  1981                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تو سرم. دردت

 شدنش، یبود، که تنها راه خال دهیاسترس کش آنقدر

 مذاب شده و قلب مرد ییبود که گو ییاشکها نیهم

 .سوزاندیم را

 شانه یجمع شده، دستش را رو یبا چهره آکو

 گذاشت و نوازشش کرد: دخترک

 نکن هی. گرستیاالن وقتش ن ه،ینکن سا وونمید -

 تو سرم. دردت

 تحمل،یبلندتر شد، که آکو ب ه،یهق هق سا یصدا

 هیسا نکهیرا گوشه جاده کشاند و قبل از ا نیماش

 خم شد و کل حجم تن او را به اورد،یرا باال ب سرش

 .دیکش آغوش

 سنجاق کرد و نهیرا محکم به س شیکوچولو دختر



 

  1982                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مهم نبود که گهید فتند،یب ریمهم نبود که گ گرید

 نیدور نشدهاند و در ا یلعنت یالیاز آن و چندان

 هیسا یِداشت، اشکها تیکه اهم یزیتنها چ لحظه،

 .بود

 دخترک را به یسرش را خم کرد و بو ،یدلتنگ با

 .دیکش مشام

 سر و یو تند تند، رو ندیحالش را بب نیا خواستینم

 .زدیرا بوسه م صورتش

 آغوش مرد ماند. انیهمانطور جمع شده، در م هیسا

 کردند،یکه از چشمانش شره م ییاشکها ییگو

 اضطرابش را کم یدادند، کم نیدردش را تسک یکم

 را، آغوش یکه کار اصل گفتیو دروغ بود اگر م کردند

 نکرده! مَرد



 

  1983                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آغوش، معجزه بود. نیا

 یاه هدکم انِیمرد، که از م ینهیس یرا رو سرش

 بود، گذاشت. انینما دهاشبازش

 شیو نفسها دیتنش را به مشام کش یِخوشبو یبو

 همچنان به راه.... شیبود و اشکها لرزان

 همان حال، زمزمه کرد: در

 اون مَرد مُرد، مگهنه؟ -

 زیهم فشار داد و با آنکه خود ن یرا رو شیلبها آکو

 را شیصدا کردیم یوجدان داشت، اما سع عذاب

 نگه دارد: یعاد

 کردم. کیدلم، به دستش شل زیزنده ست عز -

 نشد. شیزیچ

 سرش را باال آورد و با س،یبا همان چشمان خ هیسا



 

  1984                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 راست و دروغ حرفِ مرد خواستیم ییکه گو یحالت

 بفهمد، به چشمانش نگاه کرد. را

 سرش را باال آورد و با س،یبا همان چشمان خ هیسا

 راست و دروغ حرفِ مرد خواستیم ییکه گو یحالت

 بفهمد، به چشمانش نگاه کرد. را

 آکو، پُر از صداقت بود، پُر از عشق بود، پُر از همان نگاه

 را به آن باخته بود. نشیدل و د هیکه سا یحس

 نشست و شیلبها یلرزان رو یلبخند اریاختیب

 کرد: زمزمه

 واقعاً؟ -

 هم فشرد یرو نانیچشمانش را به نشانه اطم آکو

 لب زمزمه کرد: ریوز

 واقعا. -



 

  1985                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و باز هم نگاهش را از نگاه مرد دور نکرد. دیخند هیسا

 و بلندتر دیچشمانش کش یدستش را رو پشت

 .دیخند

 .شدینم باورش

 از آن افتنیبودنِ آن مرد و صد البته نجات  زنده

 ...شدیرا، باورش نم یلعنت یالیو

 باعث نشستنِ  نیشد و هم دتریشد ش،یاه هخند

 آکو شد: یلبها یپُر از عشق، بر رو یلبخند

 ات برم.ه هقربون اون خند -

 آنکه نگاه یبه جا نباریو ا دیدخترک لرز دل

 به چشمان مرد نگاه میرا بدزدد، مستق اشیخجالت

 .کرد

 خجالت، مانع از آن خواستیو نم دیخند قتریعم



 

  1986                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شود. رهیخ شیبه آکو محابایکه ب شود

 بود، یزندان یلعنت یالیکه در آن و ییآن روزها در

 بار، حسرتِ ابن لحظات را خورده بود. هزاران

 .دادیاز دستشان نم یبه راحت گرید

 را قورت داد و لبخندش آرام شیمانده در گلو بغضِ

 لبانش محو شد. یاز رو آرام

 یدستِ کوچک و لرزانش را بلند کرد و بر رو دو

 مرد گذاشت. یاه هگون

 یکه حال کم یرا نوازش کرد و با چشمان ششیر ته

 شده بود، به چشمان آکو نگاه کرد. نیغمگ

 داد و شصت رهیخ یجواب نگاهش را با نگاه زین آکو

 شد. دهیمرد کش یاه هگون یرو دخترک،

 و خوشرنگ آکو، آرام آرام یاز چشمان قهوها نگاهش



 

  1987                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نشست. شیلبها یآمد و بر رو نییپا

 که بدجور دلتنگشان شده بود. یبرجستها یلبها

 و دلتنگش به همان نقطه دوخته شد و دل رهیخ نگاه

 کرد. قراریرا ب مرد

 به رهیآرام آرام جلو رفت و نگاه آکو اما، خ سرش

 دخترک بود. چشمان

 کتریکه لحظه به لحظه، نزد یبه چشمان رهیخ

 همزمان کج شد و به سر دختر زیو سرِ مرد ن شدندیم

 شد. کینزد

 یهابه هم وصل شد و جرق شان،یلحظه، لبها کی در

 زده شد. شانیدر دل هر دو بزرگ،

 داد رونیدخترک ب یلبها ینفس لرزانش را رو مرد

 شیبایز یه هرا از هم فاصله داد تا بتواند ال شیلبها و



 

  1988                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ببوسد. را

 بزرگ مرد محصور شد و یلبها انیدخترک م لب

 با او، از هم باز یهمراه یرا برا شیلبها زین هیسا

 .کرد

 دخترک خفه شد و دستانِ  یلبها انیمرد، م ناله

 آکو را محکمتر فشرد. یاه هگون ه،یسا

 بزرگش یتنش را... لبها یبو خواست،یمرد را م نیا

 که کف دستانش را یزبر یشهایته ر نیا ی.... حترا

 .انداختیم خط

 یو اگر آکو نبود، خدا م خواستیمرد را م نیا یهمه

 .آمدیبر سرش م ییکه چه بال دانست

 خود یلبها انیدخترک را محکمتر م یلبها مرد،

 تلنبار شدهاش، او را یِهایو با همه دلتنگ دیکش



 

  1989                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیبوس

 دختر، جانش شده بود. نیا

 .دیرا تکان داد و آکو را بوس شیلبها زین هیسا

 همه وقتش، به اندازه نیا یهایاندازه دلتنگ به

 بود.... دهیکه کش ییها اضطراب

 پُر شور و شوق، حقشان بود؛ مگر نه؟! یبوسه نیا

 نترییو پا نییگردنِ دخترک پا یآکو، از رو دستانِ

 و به دور کمرش حلقه شد. رفت

 دخترک که یاو را به خود چسباند و انحنا محکم

 شد، حالش را دگرگون کرد. دهیبدنش کش یرو

 ریقبل از آنکه د دیهم فشرد و با یرا رو چشمانش

 .کردیتمامش م شد،یم

 مانده بود را جمع کرد و شیکه برا یارادها همه



 

  1990                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از یکی هینگه داشت، که سا حرکتیرا ب شیلبها

 گونه مرد برداشت و به پشت یرا از رو دستانش

 رساند. گردنش

 حرکت، ضامن نیا ییآکو را چنگ زد و گو گردنِ

 یو آکو با نفسها دیمرد را کش یخوددار یاسلحه

 از یکی کرد،یکنترلشان م یکه به سخت یتند

 دخترک را چنگ زد. یرا باال آورد و موها دستانش

 ممکن است نکهیبه ا توجهیو ب دیاو را بوس وانهوارید

 ممکن است نکهیبه ا توجهیرا پاره کند، ب شیلبها

 !افتندیب ریگ کیجاده تار نیدر ا هرلحظه

 ریبه گ یپُر از شور و حرارت، چهکس یاه هلحظ نیا در

 کرد؟یفکر م افتادن

 نیاز ا شدیخسته نم ییو انگار گو دیو بوس دیبوس



 

  1991                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از خواستن! حجم

 کرد. شتریدخترک خم شد و عمق بوسه را ب یرو آکو

 نماند و شکم و کمر کاریدستانش ب انیم نیا در

 .کردیرا نوازش م دخترک

 نیوا رفته بود و هم یصندل یسست شده رو هیسا

 .کردیم شتریمقابلش ب صِیمردِ حر یرا برا یدسترس

 د،یدخترک لغز راهنیپ ریلحظه که دستش ز کی در

 آورد. ادیرا به  تشانیبه خود آمد و موقع هیسا

 ییو روبه آکو دیسرش را عقب کش ع،یسر یحرکت با

 لرزان لب زد: کردینگاهش م جیگ که

 دنبالمونن! م،یبر -

 و دیایبود تا مرد به خود ب یدو کلمه کاف نیهم

 .ندیبنش اشیصندل یصاف رو متعجب،



 

  1992                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از یروشن را به راه انداخت و کم نِیماش ،یمنگ با

 ش،یحواسیکردند، خود را به خاطر ب یرا که ط ریمس

 کرد. لعنت

 و در آن کردیم یهمه سهل انگار نیا دینبا

 شده بودند، اگر آن جانیکه غرق شور و ه ییاه هلحظ

 به باد شیاه ههمه نقش کردند،یم شانیدایها پ نوچه

 .رفتیم

 خود را لعنت گریهم فشرد و بار د یرا رو چشمانش

 .کرد

 کنارش بود. یآن دختر کوچولو ریهمهاش تقص اصال

 و زمان نیو از زم کردیبود که حواسش را پرت م او

 کرد. یم غافلش

 یکوچک و معصومانه، رو یکه با حالت یدخترک



 

  1993                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 قرمزش به جاده یاه هجمع شده و با گون یصندل

 .کردینگاه م شیروبهرو

 بود، اما یاز دست خود شاک یآنکه مرد، حساب با

 آن لحظات، حالِ خوبِ دختر کنارش بود و با دستاورد

 "ارزشش رو نداشت؟": دیمظلومانه از خود پرس یحالت

 ."هم داشت یلیداشت؛ خ"جسورانه پاسخ داد:  و

 وانهیتاسفبار سرش را تکان داد و پاک د یخندها با

 بود. شده

 .دییپشت سرش را پا نه،یاز آرا محکمتر فشرد و  گاز

 را الشیخ یکم نیو هم دیند یمورد مشکوک چیه

 .کردیم راحت

 دختر تیامن شدند،یدورتر م الیچقدر از و هر

 باعث شد که آسوده نیو هم شدیم شتریب شیکوچولو



 

  1994                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بدهد. رونیرا ب نفسش

 هیرا را به سمت سا شیراحتتر رو یالیبا خ نباریا

 و به چشمان بسته شدهاش نگاه کرد. برگرداند

 شانیجنگل یبه خانه دنیرا تا رس یچندان دور راه

 استراحت یفاصله، حساب نیوبهتر بود در ا نداشتند

 .کردیم

 بود و طاقتش کم... ادیمرد ز یهایدلتنگ

 یرفع دلتنگ یلبخند زد و امشب حساب صانهیحر

 .کردیم

 و زیر یهایکه حاصلش، همان کبود ،یحساب آنقدر

 و زدیغر م یکه دخترک بابتشان ه شد،یم یدرشت

 !کردیم فیک یه او

 را محکمتر فشرد و چشمانش ستارهباران شد. گاز



 

  1995                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تا وصال، نمانده بود. یزیچ

 غرقِ خواب شده بود. هیسا دند،یرس الیکه به و یوقت

 مرد نشست و چقدر یِلبها ینمک لبخند، رو نم

 شده بود. معصومتر

 پارک کرد و دستش را یجنگل یرا کنارِ کلبه نیماش

 فرمان گذاشت و به سمتِ دخترک بازگشت. یرو

 خسته یکه تحمل کرده بود، حساب یاسترس نهمهیا با

 بود. شده

 و نفسش را دیدخترک کش یموها یرا رو دستش

 داد. رونیب قاًیعم

 شِیامشب سخت گذشته بود و با آنکه فکرش پ چقدر

 ، مانده بود، اما خداکه به او زده بود یمرد و گلولها آن

 گذشت. ریبه خ زیشکر کرد،که همهچ را



 

  1996                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کردندیمراعات م شتریبه بعد ب نیاز ا دیکه با هرچند

 .بودندیمواظب اتفاقات اطرافشان م و

 دست بردار نبودند و قبل هایزود نیدو برادر به ا آن

 هیکامل را از زبان سا یماجرا دیبا ،یزیهر چ از

 .دیشنیم

 هم فردا... دیشا ایامشب و  دیشا

 .دیفهمینداشت، درهر حال، موضوع را م یچندان فرق

 گونه دخترک را نوازش نباریرا جلوتر برد و ا دستش

 چشمانش هیکند، سا شیقبل از آنکه بتواند صدا کرد،

 به مرد مقابلش نگاه کرد: جیباز کرد و گ را

 م؟یکجائ -

 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه نیاز داخل ماش اکو

 کلبه. یتو میاومد -



 

  1997                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ؟یکلبه ک -

 خودم. -

 ؟یتو کلبه دار-

 داشته باشم؟ ادیبهم نم -

 .ینه آخه نگفته بود -

 مرد به کلبه مقابل شان اشاره کرد و گفت:

 بغلت کنم و ببرمت داخل؟ یخوایم -

 دخترک سرخ شده و فورا دستش را به یاه هگون

 شد. ادهیپ نیبرد و از ماش رهیدستگ سمت

 داد و به رونیآسوده، نفسش را ب یبا لبخند زین آکو

 شد. ادهیپ نیاز ماش هیسا دنبال

 رو به هیرفتند سا یکه هردو به سمت کلبه م یوقت

 :دیپرس آکو



 

  1998                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ؟یاز بابام و سارا ندار یخبر -

 از گوشه چشم نگاهش کرد و سرش را به عالمت مرد

 و کامل ستادیا شیتکان داد که دخترک سر جا مثبت

 برگشت: سمت مرد به

 دنبالم گشتن؟ یلیحالشون چطوره؟ خ -

 و آکو با اشاره به کلبه لب زد: دیپرس ینگران با

 رو برات یو، همه چت مینگران نباش خوبن، فعالً بر -

 .کنمیم فیتعر

 دخترک دوباره برگشت و به کلبه دوخته شد. نگاه

 با سقف یکوچک و چوب یا، کلبهاه همانند قص درست

 وصل نیآن را به زم با،یز یبود که دو پله یروانیش

 بود. کرده

 اشییبایشده بود، ز دهیکه سرتاسرش کش ییاه هنرد



 

  1999                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که باعثِ  یدوچندان کرده و با آنکه تنها نور را

 اول صبح بود، اما شیگرگ و م یِهوا شد،یم دشانید

 .کردیکلبه کم نم ییبایاز ز یزیهم چ باز

 یدخترک نشست و پا به پا یلبها یرو یلبخند

 به سمت در رفت. مرد

 که در کنار در قرار داشت، یگلدان ریخم شد و از ز آکو

 گفت: هیآورد و رو به سا رونیرا ب دیکل

 که بخوام یواسه وقت نجا،یا زارمیم شهیهم دشویکل -

 .امیب ییهوی

 سرش را تکان داد و پس از آنکه در باز شد دخترک

 وارد شدند. هردو

 کرد،یکه فکرش را هم م یزیکلبه، از آن چ داخل

 بود. باتریز



 

  2000                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نصب شده بود، به منیکه در گوشه نش ینهایشوم

 قرار گرفته، شیکه جلو یکاناپه سه نفرها همراه

 را ساخته بود. بایآشنا و ز ییفضا

 نازک که در وسط آن یمیپارکت کلبه هم با گل کفِ

 نهم در آ یچندان لیشده و وسا دهیشده، پوش پهن

 نداشت. قرار

 کوچک و در کنار یگوشه کلبه آشپزخانها در

 اتاق وجود داشت. کی ز،ین آشپزخانه

 کلبه خوشش آمده بود، اما آنقدر یآن که از فضا با

 بود که حال و حوصله ذوق کردن را هم خسته

 .نداشت

 سخت بازگشته بود دستش را یهم که از نبرد مرد

 دو کتف دخترک گذاشت و به سمت اتاق نیب



 

  2001                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد: اشییراهنما

 بعدش مویاستراحت کن کمیصبح شده؛ بهتره  -

 .میباهم حرف بزن یحساب

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و جلوتر زین هیسا

 مرد وارد اتاق شد. از

 که وسط یمیجز آن گل ،یلهایوس چیاتاق هم ه داخل

 پهن شده بود، وجود نداشت. پارکتها

 رفت و از آنجا تشک و یواریاما، به سمت کمد د مرد

 پهن کرد. نیزم یبه همراه بالشت برداشت و رو پتو،

 کنار هم قرار گرفته قایکه دق ییبه تُشکها هیسا نگاه

 دوخته شد و دروغ چرا، خودش هم دلش آغوش بود،

 .خواستیمرد را م نیا

 که فکر به آرامشش، شبها خواب را از یآغوش همان



 

  2002                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و مگر آسان بود که آن همه وقت، با پراندیم سرش

 را شب و شب شیآغوش صبح ها نیهم حسرت

 را صبح کرده بود؟ شیها

 با چشم و ابرو به دخترک اشاره کرد تا نزدش آکو

 بود تا همه یبه دنبال فرصت ییگو زین هیو سا دیایب

 را برطرف کند، به سمتش رفت. شیهایدلتنگ

 یبا لبخند کنارش جا زیتشک نشست و آکو ن یرو

 .گرفت

 لحظه نیدر آخر ه،یکه سا یبه سمت شال دست

 به سر کرده بود، برد و ،ییشان از آن اتاق کذا خروج

 را از دور گردنش باز کرد. آن

 شرتیپرتاب کرد و ت یهمان حوال ییرا در جا شال

 به یازیکه در تن دخترک بود، ن یو مانتو مانند بلند



 

  2003                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نداشت. ضیتعو

 نشان بدهد، یواکنش هیزد و قبل از آن که سا لبخند

 .دیدور شانهاش حلقه کرد و او را به آغوش کش دست

 که در آغوش هم فرو رفته بودند، آکو دراز همانطور

 با خود همراه کرد. زیرا ن هیو سا دیکش

 مرد یبازو یبر رو هیبالش و سرِ سا یآکو، بر رو سرِ

 لحظات نیکه چقدر ا دانستیو فقط خدا م افتاد

 بود. ییایو رو ندیخوشا شانیبرا

 دخترک را به عمق وجودش کشاند و یموها یبو مرد

 .دیکش شانیهر دو یدونفره را رو یپتو

 گریهم فشرد و حال د یقرمز شدهاش را رو چشمان

 راحت شده بود. الشیخ

 الشیآغوش خودش بود، خ انیکه دخترک در م حال



 

  2004                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 راحت شده بود. زیهمه چ از

 به اندازه تمام آن ترس و توانستیم اکنون

 دخترک را در آغوشش ده،یکه کش ییاسترسها

 کند. یدلش را خال یمانده بر رو یاه هو عقد بچالند

 رفت،یکه انتظارش م یزیزودتر از آن چ هیسا

 و راحت قیعم یهم افتاد و به خواب یرو چشمانش

 رفت. روف

 بود یزیاز آن چ شتریآغوش، ب نیا تِیامن احساسِ

 .کردیفکرش را م که

 یبه چشمانِ بسته دخترک نگاه کرد و دلش برا آکو

 .ختیفرو ر دهیرنگ پر یاه هپر و گون یاه همژ آن

 .دیرا بوس قهاشیشد و آرام شق خم

 انِیدر م دیرا به خود فشرد و نفهم هیسا محکمتر



 

  2005                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چشمانش بسته شد و به ش،یالهایفکر و خ کدام

 فرو رفت. قیعم یخواب

 و هایخوابیدستمزد تمام آن ب ییآرام، که گو یخواب

 شده بود. شیرنجها

** 

 شد،یصورتش کاشته م یکه رو ییاه هبوس با

 را باز کرد. چشمانش

 و فتهیرا باز کرد و نگاهش در نگاه ش چشمانش

 مرد نشست. مهربان

 برق زدن چشمانش یناخودآگاه بود و حت لبخندش

 ...هم

 اشینیب یمرد رو یکه بوسه بعد دیذوق لب گز با

 .نشست



 

  2006                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خواب آلود و گرفتهاش زمزمه کرد: یصدا با

 ؟یاول صبح یکنیم کاریچ -

 و مانند دخترک پچ پچ کرد: دیخند مرد

 دختر! اول صبح کجا بود؟ سر ظهره -

 هم یچشمانش را رو ند،یخوشا یبا احساس هیسا

 در آغوش مرد جمع کرد. شتریو خود را ب گذاشت

 و دیکش نتریخوب، سرش را پائ یبا احساس زین آکو

 .دیدخترک را بوس یگونه نباریا

 :دیبوسه زد و به چانهاش رس زیبه ر زیر

 منو. یچقدر دلتنگت بودم؟! کُشت یدونیم -

 گردنش انیو سرِمرد، به م دیکش یقینفس عم هیسا

 رفت. فرو

 دندانش، چالنده شد و مرد ریدخترک در ز یلبها



 

  2007                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیکش یقیعم نفس

 گردنش... یبو

 از هزاران مخدر بود. ادآورتریگردنش، اعت یبو یلعنت

 یقهیبه  اشینیجابهجا کرد که ب یرا کم سرش

 ییلحظه، با بو کیشد و در  دهیدخترک کش شرتِیت

 .دیاستشمام کرد خون به مغزش نرس که

 هم فشرد و فورا سرش را یرا رو اشیوحش چشمان

 .دیرا بو کش شرتیبرد و ت نتریپائ

 !یلعنت

 ییو دندانها سابقهیب یقرمز شد و با خشم چشمانش

 سرش را باال آورد: شد،یم دهیهم سائ یرو که

 ه؟یمال ک شرتیت نیا -

 بود، اما لحنش آنقدر خشن بود، دهیآرام پرس ییصدا با



 

  2008                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چشمان دخترک بالفاصله باز شد و به چشمان که

 دوخته شد. مرد،

 دلش انگرش،یو چشمان عص یحالت عصبان دنِید با

 و آب دهانش را قورت داد: ختیر فرو

 ؟یشد ینطوری... چرا ایچکی.... هـیه -

 ه؟یگفتم مال ک -

 .دیباال پر ه،یسا یاه هبلندتر شد و شان شیصدا

 مـ.... مال خودمه، ؟یکنیم نیآکو؟ چرا همچ -

 مگه؟ شدهیچ

 ده؟یعطرمردونه م یچرا بو -

 فرو هیو چنان دندان قروچه کرد، که دل سا گفت

 را بو کرد شرتشیبُرد و ت نیو فورا سرش را پائ ختیر

 بکشد: ادیفر تیباعث شد آکو با عصبان نیهم که



 

  2009                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 وزه؟یپف ارِیمال مه ه؟یناموسیکدوم ب شرتیت گمیم -

 ؟یپوشیم شرتشویت نیباهم راحت شد انقدر

 ش،یبا چشمان گرد و بغضِ النه کرده در گلو هیسا

 و سرش را به عالمت دیتشک عقب کش یرا رو خود

 تکان داد: ،ینف

 خودمه. شرتی... تنی... انینه، نه، ا -

 و دیدخترک را کش شرتیت یقهیبلند  یبا جهش آکو

 :ستادیبه رخش ا رخ

 ده؟یاونو م یتوعه، چرا بو شرتیاگه ت -

 یرو زِیر یِورم کرده بود و عرقها اش،یشانیپ رگ

 .دادیعمقِ خشمش را نشان م اش،یشانیپ

 قورت داد و گریآب دهانش را بار د دخترک

 !دیچه بگو دانستینم



 

  2010                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !یگند را جمع و جور کند و لعنت نیچگونه ا اصال

 آنطور که زیچچیبود و اما، ه اریمه یبرا شرتیت نیا

 بود، نبود! دهیچ ویدر ذهنش سنار آکو

 بوده و اریدستانِ مه ریاس ه،یکه سا دانستینم مگر

 شده بود؟ یعصبان نهمهیا چرا

 شک داشت؟! هیبه سا یعنی

 را از داخلِ لباس چرکها، شرتیت نیا ش،یپ چندروزِ

 رفته بود و حق هم داشت. کِش

 هم در یزن یحت ینبود که تن بزند، وقت یلباس یوقت

 کرد؟یچه م دیخانه نبود، با آن

 د؟یپوشیرا م یچه کس یِلباسها دیبا

 برداشته بود و فقط اریلباس را هم دور از چشم مه نیا

 .دیپوشیآن را م شبها،



 

  2011                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هم دقت شیبه بو یاز آنکه آن را شسته بود، حت بعد

 راحت بود. یحساب شرتیت نیا یبود و لعنت نکرده

 خوابش تنگ و چسبان، یهم که در لباسها هیسا

 کرد؟یچه م دیو با بُردینم

 نه؟ یگینم -

 خودم است، مگر یبرا شرتیکه گفته بود ت حال

 قبل خود را انکار کند؟ یحرف چندلحظه شدیم

 کلمه به نیهم د،یلحظه که چشمان قرمز آکو را د آن

 .دیرس ذهنش

 مال خودمه. -

 اما، با خشم پوزخند زد و دست خودش نبود که آکو

 پاره کرد. قهیرا از  شرتیبرد و ت دست

 باز شده و یقهیبه  ه،یسا یخشک شده چشمان



 

  2012                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد بود. یشده دیسف انگشتانِ

 که در ییو از فکرها دیکش اشیشانیپ یدست رو آکو،

 سرش درد گرفت. داد،یجوالن م مغزش

 ....اگر

 ....اگر

 به احتماالت ذهنش فکر کند. خواهدینم یحت

 و آن مردک هیسا انیم یزیممکن است چ نکهیا به

 آمده باشد... شیپ

 دانستیاعتماد داشت، با آنکه م هیآنکه به سا با

 وار، انهیافکار مور نیاما ا کند،یاز پا خطا نم دست

 کرده بود. شیرا پر از تشو ذهنش

 بدنش یگرفت تا لُخت نهاشیس یِدستش را جلو هیسا

 بپوشاند. را



 

  2013                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 توجه زهایچ نیاز آن بود که به ا تریاما عصبان آکو

 .کند

 که مشت شده بود، ییمسکوت و با دستها هیسا

 .دییسایدندان م یانداخته و دندان رو نییرا پا سرش

 و متعجب شده بود. یعصبان یرفتارِ آکو، حساب از

 نهمهیاما ا کرد،یدرکش م یتا حدود هرچند

 !دیفهمیرا نم یادهرویز

 که یرفت و از حجم افکار یواریبه سمت کمد د مرد

 یرو یمشت محکم هوایمغزش هجوم آورده بود، ب به

 یشکست و جا یواریکه چوبِ کمد د د،یآن کوب درِ

 داخل رفت. مشتش

 .دیپر شیزد و فوراً از جا غیناخودآگاه ج هیسا

 حد نیدر ا یسادگ،  نیبه ا یمسئلها کردینم فکر



 

  2014                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .زدیرا به هم بر مرد

 با خود کرده بود؟ یفکر چه

 تند، دست مرد را گرفت و به سمت خود یینفسها با

 به یبیکند که مبادا آس یتا دستش را وارس دیکش

 و دیزده باشد، اما آکو، محکم دستش را عقب کش خود

 انگشت اشارهاش را تکان داد و هیرو به سا نیخشمگ

 :گفت

 به یافتاده؟ کس یچه اتفاق یتو اون خونه کوفت -

 بگو بهم. به خدا قسم که ه؟یمجبورت کرده سا یزیچ

 ،یبود شمیتو پ شبی... دزارمیدونهشونو زنده نم هی

 توام گرفتن،یکنم؛ اگه منو م سکیرو تو ر تونستمینم

 خودمو زدمیم دی... اونوقت باینداشت یراه فرار چیه

 ...کُشتمیم



 

  2015                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ریتکان داد و ز یاما ناباور، سرش را به عالمت نف هیسا

 زمزمه کرد: لب

 ؟یشک دارتو به من  -

 ریتکان داد و ز یاما ناباور، سرش را به عالمت نف هیسا

 زمزمه کرد: لب

 ؟یتو به من شک دار -

 .دیبگو یزیچ توانستیتنها نگاهش کرد و نم آکو

 مجبورش یبه کار نکهیاز فکرِ ا دیبگو توانستینم

 ...ختهیمغزش به هم ر یستمهایباشند، کل س کرده

 هم شک هیسا یبه وفادار یکه حت دیبگو توانستینم

 ...کرده

 بادرد پوزخند زد و همان د،ینشن یکه جواب دخترک

 باز شدهاش گذاشته قهی یدستش را رو کیکه  طور



 

  2016                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 پارکتها یاتاق رفت و رو یبه سمت انتها بود،

 .نشست

 شیپاها یو سرش را رو دیرا در آغوش کش زانوانش

 .گذاشت

 اندازه به نیشک کرده بود و هم اشیبه وفادار آکو

 بود. نیسنگ شیبرا یکاف

 نفس بکشد.... توانستینم یکه حت نیسنگ آنقدر

 مرد

 یرفت و دست به کمر باال هیشد، به سمت سا ازقبل

 :ستادیا سرش

 بده. حیبرام توض -

 بدون آنکه سرش را بلند کند، چشمانش را بست هیسا

 بشنود. زیچ چیه خواستیاکنون نم و



 

  2017                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یحرف چیه یآنقدر پُر شده بود که جا برا اکنون

 .نداشت

 نداشت. یو مواخذها حیتوض چیه یبرا جا

 گران شود. شیکه شک آکو، آنقدر برا کردینم فکر

 که یزمان یمرد وفادار بود، حت نیبه ا شهیکه هم او

 .دانستیاز احساسش نم زیچ مرد،

 دختر شک کند. نیحق نداشت به ا آکو

 شک کند، اما تشیو معصوم ینداشت به پاک حق

 کرده بود. شک

 بود، شک کرده بود. انشانیکه م یعشق به

 داد و اکنون وقت قهر رونیب قینفسش را عم مرد

 .نبود

 دست بردار نبود. د،یشنیرا نم هیسا حیتوض تا



 

  2018                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 گرید یکم ،یهمان اخمانِ در هم فرو رفته و شاک با

 شد و تکرار کرد: خم

 .خوامیم حیبا شمام، توض -

 یسرش را باال برد و با چشمان یناراحت و شاک هیسا

 قصدِ خفه کردن مرد را داشت، نگاهش کرد. ییگو که

 از او، چشم گشاد کرد و با تشر گفت: تریآکو، عصب و

 م.رو اعصاب یریم یدار ار،یرا از تنت درب یاون لعنت -

 پوزخند زد و گفت: هیسا

 ه من،تو هرجور دلت خواست، راجع ب ارم؟یچرا در ب -

 به فکرت ادامه ست،یبرام مهم ن گهیاالنم د ،یکرد فکر

 .بده

 دخترک یو از بازو دییدندان سا یدندان رو مرد

 و بلندش کرد. گرفت



 

  2019                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 د،یایب رونیآغوشش ب انِیدست و پا زد تا از م هیسا

 با جذبه، محکم نگهش داشت یآکو با اخم و چهرها که

 پاره شده را به زور از تنش کَند. شرتیت و

 ختهیکه داخل صورتش ر یینفس زنان و با موها هیسا

 تنش گرفت و با دست یبود، دستش را جلو شده

 :دیمرد کوب نهیس یرو گرشید

 دلم بخواد و ینداره، لباس هرک یولم کن، به تو ربط -

 .پوشمیم

 چند وقت، به همراهِ شکِ مرد، آنقدر به نیا فشار

 و زدیم غیج محابایفشار آورده بود، که ب دخترک

 .ختیریم رونیرا ب کلماتش

 پاره شده را گوشه اتاق پرت کرد و شرتیت آکو

 را محکم نگه داشته هیدستش سا کیکه با  همانطور



 

  2020                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خود را از تنش در آورد شرتیت گرش،یبا دست د بود،

 آن را به تنش پوشاند. ه،یسا یتقالها انیدر م و

 نرم شد، اما یحرکت مرد تا حدود نیاز ا دخترک

 انداخت و همچنان موضعهاش را حفظ نییرا پا سرش

 .کرد

 نیاقل کم سر ا د،یایکوتاه ب یبه زود خواستینم

 .آمدیکوتاه نم یبه زود موضوع،

 بود و اگر قرار بود با انیبحثِ شرافتش م نجایا در

 شک کند، پس از اشیآکو به وفادار ییزهایچ نیچن

 داشت؟! یشان چه ارزش انیم رابطه

 شیداد و مدام داخل موها رونیکم بنفسش را مح آکو

 .دیکشیم دست

 را بشنود، هیسا یحرفها نکهیقبل از ا خواستینم



 

  2021                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هر چقدر او مدارا ییرا از دست بدهد، اما گو کنترلش

 .شدیبدتر م هیسا کرد،یم

 در دلش به دخترکش شک کرده بود، اما حرف دیشا

 هم نزده بود. یبد

 .کردیتند برخورد م نیچن نیا دینبا هیسا

 دخترک چنباتمه زد و دست به چانهاش یپاها یجلو

 و آکو محکمتر دیسرش را عقب کش هیکه سا گرفت،

 را چنگ زد: آن

 مگه ؟یشد یباشم، تو شاک یمن شاک نکهیا یجا -

 خواستم. حیبهت زدم؟ فقط ازت توض یبد حرف

 که به یتو قشنگ نشون داد ،ینخواست حینه تو توض -

 لباس تنِ تو نیا یدیپرس یجور هی! یاعتماد ندار من

 که خودم هم از خودم چندشم شد. تو کنه،یم کاریچ



 

  2022                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اگه ی. حتیدرباره من بکن یفکر نطوریا ینداشت حق

 ونِینداشتم.... من م یریمن تقص اومد،یسرم م ییبال

 که یگروگان... کس کیبودم،  چهیباز هیاونا  دست

 از خودش دفاع تونستیحرف بزنه، نم تونستینم

 .کنه

 کرد. شتریحرفها، درد مرد را ب نیا

 دستان آن انیکه دخترکش آن مدت، در م نیا از

 .دیکشیبوده، زجر م مردان

 .کردیخطور هم نم هیبه ذهن سا یکه حت ادیز آنقدر

 که بنده یدستان نیآکو با هم دانست،ینم هیسا

 را شکافته، وارهایبار در و د نیکرده، چند چانهاش

 صورتش خم شده، یکه رو یسر نیهم دانستینم

 شده. دهیکوب واریبار داخل د نیچند



 

  2023                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ...کردیمرد را قضاوت م نیا

 دختر شده بود. نیکه همه فکر و ذکرش، ا یمرد

 که نگاه ناراحتِ یرا باالتر آورد و وقت هیسا یچانه

 در نگاهش نشست، زمزمه کرد: دخترک

 حال چه یدونیبشم، تو نم وونهیبهم حق بده که د -

 یخبر چیو ه یکه گم شده بود یداشتم. وقت یروز و

 که یی. بالشدمیم وونهینبود، داشتم د ازت

 لحظه هی یحت یدونیسرم اومده بود. نم دم،یترسیم

 ...یرو درک کن حالم

 را به اشییتنها ینرمتر شد و دوباره روزها هیسا نگاه

 دنِید یلحظه کیکه در حسرت  ییآورد، روزها ادی

 د.شده بو یمرد، سپر نیا

 لحظات خوششان را دیکه در کنارش بود، چرا با حال
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد؟یم زهر

 هم نزد. اما نگاه نرم یلبخند ینگفت، حت یزیچ

 بود. یآکو کاف یبرا شدهاش

 یبود تا مرد با نگاه ینگاه معصوم و دلبر، کاف همان

 لب بزند: فتهیش

 نفر هیلباس  نکهیا یحت ه؛یسا یکنیتو منو درک نم -

 ... توکنهیم وونهیتنِ تو رو لمس کنه، منو د گهید

 از یدونیمن چه اندازه روت حساسم. نم یدونینم

 وونهیروت بچرخه، چقدر د ینگاه کس نکهیا

 که تو سرم یمزخرف یاز فکرها یدونی..نمشمیم

 ... بهم بگو!واریتو د دمیچندبار سر خودمو کوب اومدیم

 نکردن... تتیبهم بگو که اذ فقط

 تکان یسرش را به عالمت منف نانیبا اطم دخترک



 

  2025                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و دوست نداشت حال مردش را بد کند. داد

 ده،یند یآنچنان یگرچه آزار دینداشت که بگو دوست

 کرده بود. تشیبار اذ کی ز،یهمه چ یب ارِیمه اما

 را باز کند و اکنون حالِ آکو هیقض خواستینم

 بود. مهمتر

 چشمانش را ه،یجمله سا دنیکه با شن ییآکو حالِ

 داد. رونینفسش را ب قیو عم بست

 برداشته شده نهاشیس یاز رو یحجم بزرگ ییگو

 .بود

 بود. یکاف شیکه حال دخترکش خوب بود، برا نیهم

 زین هینشست و سا شیلبها ینرم نرمک رو لبخند،

 لبخند زد. زیر

 هم شانیبود، آشت ییکهوی شانیکه دعوا همانقدر



 

  2026                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد. ییکهوی

 دخترک را نوازش کرد و یبا انگشت شصت، گونه مرد

 گفت: زمزمهوار

 حرف دی. بایرو برام روشن کن زایچ یسر هیوقتشه  -

 هوم؟ م،یبزن

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و وقتش بود. هیسا

 .دیرا به آکو بگو زیبود همه چ وقتش

 یمهد یِتا دشمن ر،یترانه و محمدصادق بگ یرابطه از

 ...اریمه و

 و آکو حق داشت دیرا بگو زیهمهچ خواستیم مروزا

 .بداند

 قول بده تا یرو بگم، ول زیهمه چ خوامیامروز م -

 . قولیکامل گوش بد شه،یکه حرفام تموم م یوقت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یگذشته گمیکه م ییزایچ ،یکه ازم متنفر نش بده

 اون رو رقم انمیاز من، اطراف شتریکه ب ی... گذشتهامنه

 .زدن

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد، اما ناخودآگاه آکو

 دخترک گرفت. یاز حرفها یبد حس

 نیبشنود و هم یخوب یزهایچ ستیدانست قرار ن یم

 دلهرهاش شده بود. باعث

 قایو دق دیعقب کش هیصورت سا یرا از رو سرش

 نشست. شیروبهرو

 به دخترک فضا بدهد تا بتواند حرف خواستیم

 که در یرا جمع و جور کند و پرده از اسرار شیها

 مانده بود، بردارد. گذشته

 و همانطور دیکش شانشیپر یداخل موها یدست هیسا



 

  2028                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و نگاهش دیکشیم شیزانو یرو یفرض یخطوط که

 همان سمت بود، شروع کرد: به

 مادرم نکهیاز ا ،یدونیاز گذشته من م شیکم و ب -

 نبود... بزار رُک باهات حرف بزنم! یبندیآدم پا چندان

 به پدرم ادیم ادمی ینبود. از وقت یمن آدم وفادار مادر

 آکو، خونه مینداشت یقشنگ ی. ما زندگکردیم انتیخ

 یبرا خواستیدلم م شهیسرد بود، هم شهیهم ما

 و میو بگ مینیهم که شده، هممون دور هم بش کباری

 شهیخبرا نبود، چون هم نیاما تو خونه ما از ا م؛یبخند

 مادرم. خالصهشو بخوام بهت بگم، ما ایپدرم نبود  ای

 میزدیکه دو کلمه هم با هم حرف نم میبود ییاونها از

 مامان و بابام، چون من او سارا جز شتریب البته

 که میو ناچاراً مجبور بود میرو نداشت یکس گهیهمد



 

  2029                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .میوقتمون رو با هم بگذرون کل

 به ینگاه مینشست و ن شیلبها یرو ینیغمگ لبخند

 انداخت. داد،یگوش م شیکه با دقت به حرفها ییآکو

 آرام نقدریش،همیدر آخرِ حرفها شدیم یعنی

 باشد؟ وساکت

 ترشیاما سارا ب م،یباهم جور بود یلیمن و سارا خ -

 اونو دوست داشته شتریب نکهی... نه ارفتیبابام م طرف

 مردونه عالقه یبه کارها شتریها، نه، سارا ب باشه

 ای. مثالً دوست داشت با بابام بره محل کارش، داشت

 اون کرد،یرو درست م نشیبابام ماش یوقت نکهیا

 اما کرد؛یو تو کاراش کمکش م دیچرخیم دوروبرش

 اتاقم رو به یعنیبودم،  ریو گوشهگ یخونگ شتریب من

 که تو شدیباعث م نی... همدادمیم حیجا ترج همه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ره،یم رونیکه سارا همراه بابام ب تها،یاز موقع یلیخ

 تو خونه بمونم. من

 یحرفها نیآکو در هم فرو رفته بود و ربط ا اخم

 پر از کردیکه فکر م یرا به گذشتها هیسا یساده

 .دیفهمیباشد، نم یدگیچیپ

 داد، ادامه صحبتش رونیکه ب یقیاما با نفسِ عم هیسا

 از سر گرفت: را

 نیو هم موندمیتو خونه م شتریگفتم بهت من ب -

 که واسه یزی. چنمیرو بب زایچ یلیکه خ شدیم باعث

 بود که ییبارش اونجا نیمناسب نبود. اول ادیمن ز سن

 که ییشدم. صداها داریاز خواب ب یبیعج یِصداها با

 یکیبرام ناشناخته بود و باعث شد که تو تار یحدود تا

 ترانه... آخه جز شیبترسم و بخوام برم پ یحساب خونه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مونده ییخونه نبود، سارا و بابام جا یو ترانه کس من

 که خونه ادمهیکجا، اما  ستین ادمی قاًیدق بودن،

 .نبودن

 خجالت د،یحرفها را به آکو بگو نیا نکه،یاز ا دخترک

 همه شه،یهم یبار برا کی دیوشرمنده بود، اما با زده

 .کردیرا روشن م زیچ

 هم فشار داد و ادامه داد: یلرزانش را رو یپلکها

 دیکه نبا یزیرانه، اما چتبدو بدو رفتم تو اتاق  -

 مرد که من هی. مامانم....با..... با دمیرو د دمیدیم

 نکهیبود....نه ا دهیتخت خواب ی... روشناختمشینم

 ..... منظورمنکهیا یعنیبودن  داریباشن ها.... ب دهیخواب

 ...نهیا

 نکهیا یآکو جمع شد و سرش را به معنا چهره
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دخترک یبرا "دمیخودم فهم یادامه بد خوادینم"

 بغض دار ادامه داد: یبا لبخند هیداد و سا تکان

 از اونجا شروع شد، از اون شب بود که ترانه زیهمهچ -

 یزیماجرا چ نیاگه از ا گفتیکرد... م دیبه تهد شروع

 رون،یب ندازهیبابام بگم، بابام ما رو از خونه م به

 گناه ییجورا هی...کشهیاگه بگم منو م گفتیم

 گه،یانداخت گردن من... بچه بودم د ویهمهچ

 اگه زبونم یکه حت ترسوندی! اونقدر منو مدمیترسیم

 الم تا کام حرف رون،یب دنیکشیهم از حلقومم م رو

 ع به استفاده ازم. از اون روز به بعد ترانه شروزدمینم

 ...دادیاز کاراشو پوشش م یبا من، بخش یعنی... کرد

 ادیز نیهم یبهش نداشت برا یاعتماد چندان بابام

 نکهیا یبره، اما ترانه برا ییکه جا دادیاجازه نم بهش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شیبره پ خواستیکه م یراحت کنه، وقت الشویخ

 که بابا یو وقت بردیمرد، من و هم با خودش م اون

 و اجازه شدیراحت م الشیمنم همراهشم، خ دیدیم

 بره. خوادیدلش م ییکه هر جا دادیم

 ن

 آکو تند شد و از آن زن متنفر شده بود. یفسها

 بود، دهیدرباره او فهم ییزهایکه قبالً هم چ یآن زن از

 حد درک نکرده بود. نیعمقشان را تا ا اما

 را به رهاشیو نگاه خ دیکش شیداخل موها دست

 دوخت: پارکتها

 که با مامانم ارتباط داشت، اسمش محمد یاون مرد -

 بود. زن و بچه داشت، اما با وجود زن و صادق

 همچنان با ترانه رابطه داشت. ازش بدم بچهااش،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اومدیکه م ی... وقتی....وقتکردی.... بد نگاه ماومدیم

 خونشون، با خنده و میرفتیمنو ترانه م ای خونمون

 نگاه و زد،یبهم.... دست.... م..... همش یشوخ

 منِ بچه هم متوجه یبود که حت یجور لبخندش

 ی..... حس بدلنگهیکار م یجا هیکه  شدمیم

 ....گرفتمیم

 خشک، وق زده ییو با لبها دیاز رخسار آکو پر رنگ

 .کردینگاه م هیسا یلبها به

 بشنود، وحشت کرد. خواستیکه م ییزهایآن چ از

 دستان کیستریه هینداشت و سا یاحساس خوب اصال

 که هنوز هم پشت ییرا باال برد و موها لرزانش

 بودند را دوباره و دوباره عقب زد: گردنش

 هیفقط  ... نداشتم، منیریتقص چیبه خدا.... من ه -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از خودم....از خودم... دفاع تونستمیبودم، نم بچه

 کنم، به خدا ازش بدم کاریچ دیبا دونستمی..... نمکنم

 دلم دمشیدی.... ازش متنفر بودم... هر وقت ماومدیم

 .....یکنم ول هیو زار زار گر نمیبش خواستیم

 گِرد و قرمز شده، به دخترک نگاه یبا چشمان آکو

 .کردیم

 لب از لب توانستینم ،یشوکه شده بود که حت آنقدر

 که ادامه ندهد. دیبگو هیکند و به سا باز

 دست دراز کند توانستیشوکه شده بود که نم آنقدر

 خواستیو اصالً نم ردیدهانِ دخترک را بگ یجلو و

 حرفها را بشنود. نیکدام از ا چیه

 از گذشته بداند! یزیدوست نداشت که چ اصالً

 و تن کرختش اجازه شدیداشت منفجر م مغزش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یبلند شود و جلو شیاز جا یکه حت دادینم

 .ردیدخترک را بگ یحرفها

 روح و چشمان قرمز یاما بدون آنکه به چهره ب هیسا

 ادامه داد: اندازد،یب یمرد نگاه یشده

 دمیترسیبگم، م یزیچ یبه کس دمیترسیمن م یول -

 ! من اونقدر که ازکنهیم تیآدم منو اذ نیکه ا بگم

 متجاوز نداشتم! بهیغر هیوحشت داشتم، از  خونوادم

 هزاران بار ییشد و گو تریدر سرش ت "متجاوز" کلمه

 شد. دهیشدو بر فرق سرش کوب پتک

 خون به نباریوق زده اش قرمزتر شد و ا چشمان

 زد و رونیصورتش ب یهجوم آورد، رگها صورتش

 را به خس نهاشیآنقدر تند شده بود که س شینفسها

 انداخته بود. خس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ماجراها را نیادامه ا خواستینم خواست،ینم یلعنت

 گفت؟ یم یبه چه کس دیو با بشنود

 یاتاق لعنت نیدر ا گریلحظه د کیتا  خواستینم

 بماند... یباق

 که مامانم ییخونمون... وقتا ومدیکه م ییوقتا -

 هیگر شتریسراغ من... هرچقدر ب اومدیم د،یخوابیم

 هی... اون... اون اومدیخوشش م شتریب کردم،یم

 بود که کل یعوض هیکرد...  ضیبود که منم مر ضیمر

 که کردیازم گرفت... مجبورم م امویو خوش یزندگ

 ... که....امیراه ب باهاش

 بزرگ در سر مرد منفجر شد. یبمب

 شیاز جا زد،یکه خون از آنها فواره م یچشمان با

 .دیپر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اصال دانستیچه کار کند، نم خواستیم دانست،ینم

 چه کار کند! دیبا

 یواریبه سمت کمد د د،یوار دور خود چرخ وانهید

 و با مشت به جانش افتاد. رفت

 را پرت کرد و دور خود نیزم یافتاده بر رو یتشکها

 .دیچرخ

 راه گرفته بود و چشمانِ شیها قهیاز کنار شق عرق

 شده و خون وارش، آنقدر ترسناک شده بود،که گشاد

 از چشمش یهق هق کنان بدون آنکه اشک دخترک

 .کردیدر خود جمع شده و به او نگاه م زد،یبر فرو

 دهانش فشرد و چشمان وحشت یرا جلو دستش

 وار دور خود وانهیبود که د یبه مرد رهیخ زدهاش

 .دیچرخیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و شکستیآمد م یدستش م یکه جلو یزیچ هر

 .کردیم نابود

 بود. دهیمغز مرد، از هم پاش ییگو

 به دانستینم یبود که حت ختهیو فرو ر رانیو آنقدر

 .ندازدیچنگ ب یزیچ چه

 که خبرِ گم شدنِ  یاز آن روز رانتریو کردینم فکر

 لحظه، نیبشود، اما اکنون، اکنون در ا دهیرا شن هیسا

 وسط قلبش میشده و مستق یکل جهان، گلولها ییگو

 آمده بود. فرود

 که ده،یشده بود، آن قدر له و از هم فرو پاش رانیو

 چنگ بزند! سمانیبه کدام ر دانستینم یحت

 را یکلبه دور افتاده، گردن چه کس نیدر ا دانستینم

 .بشکند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 سر دختر کش آمده بود؟ ییبال چه

 آورده بودند؟ هاشیسر سا ییبال چه

 شد،یچشمانش رد م یکه از جلو یوحشتناک ریتصاو

 بر سرش فرود میشده که مستق یپتک هرکدام

 .آمدندیم

 که هر کدام قدرت خورد کردن یوحشتناک ریتصاو

 ...یرا داشتند و لعنت شیاستخوانها

 آن ینبود که بشود به راحت یراحت نبود، درد یلعنت

 بود؟ دهیچه کش هاشیو سا رفتیپذ را

 بود، کل دهیکه کش یفکر غم و غصه و درد و رنج از

 هم یکه رو ییدرد گرفت و با دندانها شیاستخوانها

 شده بود، نعره زد. پیک

 دخترکش را بترساند، به خدا قسم که خواستینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .خواستینم

 کرد؟یچه م دیبا اما

 که از وجودش سر یغول خشم یجلو توانستینم

 .ردیبود را بگ برآورده

 و آرام باشد. ردیخودش را بگ یجلو توانستینم

 را کنترل کند. اشیافکار لعنت نیا توانستینم

 مشت واریو آنقدر به در و د دیدور خود چرخ آنقدر

 رفت و لیتحل اشیلحظه، کل انرژ کیکه در  د،یکوب

 نشست. نیزم یوسط اتاق رو در

 به دخترک شد. رهیو سردش، خ یتو خال نگاه

 .کردینگاهش م ان،یکه وحشت زده و گر یدخترک

 خواست؟یرا که او را نم گرید یعنی

 نگاهش گریمطمئن شده بود که د شیرفتارها نیا با
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کند! ینم

 نیداند و از ا یشده بود که آکو، او را مقصر م مطمئن

 بود... دهیخشم ترس همه

 بود. دهیمرد ترس نیخشم ا از

 شده ریاس اریکه در دستان مه یاز وقت شتریب یحت

 !بود

 کند و برود، وحشت کرده بود. شیآکو رها نکهیا از

 درست وسط قلبش فرود آمده بود. ،یدیناام ریت

 نه؟ کرد،مگریم شیرها آکو

 !کردیم شیرها حتما

 امکان نداشت گریبود، د دهیکه شن ییزهایچ نیا با

 و از همه بدتر، از آن قسمت دیایدخترک ب سمت

 یتهایاز واقع یبود که آکو، تنها بخش کوچک ماجرا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ماجراها را نیبود و اگر ادامه ا دهیرا شن هیسا یِزندگ

 !فتدیب یمعلوم نبود به چه حال و روز د،یشنیم

 به دخترک بود. رهیمرد، خ یو توخال رهیخ نگاه

 دهیخم شیاه هآن نگاه، شان یِنیسنگ رِیاما، ز هیسا

 بود. شده

 دانست؟یآکو هم او را مقصر م یعنی

 کوچک را مقصر آن ماجراها هیآکو هم سا یعنی

 دانست؟یم

 را جمع کرد. شیانداخت و شانه ها نییرا پا سرش

 شد. تمام

 تمام شد. زیچ همه

 هیسا ییو گو شدیدرست نم زیچ چیه گریبار د نیا

 یوقت از رو چیقرار نبود ه کانش،یترانه و نزد نحس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دخترک برداشته شود. یزندگ

 آخر خط بود. نجایا

 به ادامه نداشت... یدیام گریکه د یینجایا

 .دادیادامه نم گریفشرد و د شیلبها یرا رو دستش

 و شتریاو را ب نکهینداشت، جز ا یدهایدادن، فا ادامه

 وحشت نیو هم انداختیاز چشم مرد م شتریب

 .کردیم زدهاش

 ییزهاینبود، مانند تمامِ چ یدیام گریچند که د هر

 .دادیاز دست داده بود، آکو را هم از دست م که

 از همان اول هم دیخودش بود. با رِیتقص اصال

 خوش یآب گذردینم ،یگذشته لعنت نیکه ا دانستیم

 برود. نییپا شیگلو از

 که در ییاه هاز عاشقان یکه او، سهم دانستیم دیبا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 وجود دارد، ندارد! ایدن نیا

 یکه دخترک به سخت یآرام، طور ییبا صدا آکو

 بشنود، زمزمه کرد: توانستیم

 ه؟یمحمد صادق ک -

 فوراً چشمانش را باال برد و به مرد نگاه کرد، به هیسا

 نگاه واریبه گوشه د ه،یسا یکه حال، به جا یمرد

 .کردیم

 باعث شد نیداشتند و هم نهیرنگ تنفر و ک چشمانش

 .زدیبر نییپا یهر هیسا دل

 دیلحظه درست است که به او بگو نیدر ا دانستینم

 نه! ایاست  یصادق چه کس محمد

 .دینگو یزیچ دادیم حیبود که ترج دهیآنقدر ترس اما

 بود، ختهیبه هم ر زیکه همه چ یلحظها نیا در
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 یجعفر

 شانیتله برا یمحمدصادق، خود نوع تیهو دانستنِ

 ...شدیم حساب

 جواب خواستیهم چفت کرد و نم یرا رو شیلبها

 .دهد

 هیخونبار و ترسناک مرد، گوشه گرفت و به سا نگاه

 شد: دوخته

 ه؟یمحمد صادق ک دمیپرس -

 که از خود ییصدا نیو با آرامتر دیلرز هیسا چشمان

 داشت زمزمه کرد: سراغ

 ترانه بود.گفتم که، دوست  -

 شد؟ یکه مزاحمت م یهمون _

 داد. یبد یو دلش گواه دیپر هیاز رخسارِ سا رنگ

 را شآمدهیپ یِماجراها نیمرد، ارتباط ا خواستینم
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 یجعفر

 یمحمدصادق هم پ تیبه هو د،یفهمیو اگر م بفهمد

 .بردیم

 تکان داد که پوزخندِ مرد، یرا به عالمت منف سرش

 شد و در چشمش فرو رفت: یخار

 بزارم؟ یچ یدروغ گفتنتو پا -

 آنقدر خش دار و ترسناک بود که چهره شیصدا

 وا رفت و آب دهانش را قورت داد. دخترک

 زیهمه چ گذاشتیکاش م زد؛ینم یکاش حرف اصالً

 بماند: یسربسته و گُنگ باق همانگونه

 !ه؟یدصادق کداره که محم یاالن.... االن چه فرق -

 ، تا توانستهم فشار آورد یآکو رو یدندانها

 را سر هم کند: جملهاش

 پرسم،یباره که ازت م نیفرق داره، آخر یلیخ -
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 یجعفر

 !ه؟یصادق ک محمد

 یتا وقت دانستینگاهش کرد و م یبا زار دخترک

 .داردینزند، دست از سرش برنم حرف

 شده بود، آرام آرام با همان یکه از سکوتش عاص آکو

 ترسناکش به سمتش آمد. ژست

 در شکمش جمع کرد و با شتریرا ب شیپاها هیسا

 اما از کند،یبه او وارد نم یبیآکو آس دانستیم نکهیا

 .دیترسیترسناکش م لیاستا

 شیپاها یو آکو جلو دیبه اشک نشسته را دزد نگاه

 زد. چنباتمه

 :دییدندان سا یدر چشمان دخترک دندان رو رهیخ

 !ینگه دار یرو مخف تشیهو یکنیتالش م یلیخ -

 قلب نیو پر از احساسِ انزجار گفته بود و هم گزنده
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 یجعفر

 را فشرد. دخترک

 دربارهاش کرده بود؟! یفکر چه

 از محمدصادق دفاع کند؟ خواهدیم نکهیا

 لو دادنش دارد؟ یبرا یترس نکهیا ای

 رهیتلخ کش آمد و خ یبه پوزخند شیلبها دردمند

 نگاه مرد، زمزمه کرد: در

 تو دردسر بندازمت! خوامیمن نم -

 یم یهم فشار داد و چه کس یچشمانش را رو آکو

 کند؟یرا تحمل م یکه چه زجر بزرگ دانست

 شیاه هشان یکه چقدر فشار رو دانستیم یکس چه

 شده؟! جمع

 که ییاه همدام صحن ها،یچشمان عسل نینگاه در ا با

 شد و یم دارینگاهش پد یذهنش ساخته بود جلو در
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 یجعفر

 .دادیم آزارش

 دار ضیگرفت و غ هیاه ساهم نگاهش را از نگ باز

 کرد: زمزمه

 خودم دیبا ،یحرف بزن یخوایتو نم نکهیمثل ا -

 !بفهمم

 کار مرد دلش نینفسش را حبس کرد و از ا هیسا

 .دیلرز

 با انزجار نگاهش را از نگاه دخترک گرفته نکهیا از

 .دیلرز بود،

 حد از او متنفر شده بود؟ نیدر ا یعنی

 باالتر آمد و آب دهانش را به شیبغض در گلو توده

 قورت داد: یسخت

 که مامانم باهاش فرار کرده! یهمون -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بدون توجه به هیسا نباریآکو فعال شد و ا یشاخکها

 نیاز ا شتریب دادیکه مدام در مغزش هشدار م یحس

 ندهد، بابغض ادامه داد: ادامه

 ود.بنقشه  هیمسابقات هم  نیوارد شدنِ تو به ا-

 تر شد. نیزبیآکو اخمالوتر و نگاهش ت چهره

 همه خواستیدخترک با خود لج کرده بود و م ییگو

 .زدیبر رهیدا یرا رو زیچ

 یسرش م ییمهم نبود که بعد از آن چه بال گرید

 مین یو حت کندیمهم نبود که آکو ولش م گرید د،یآ

 !اندازدیهم به سمتش نم ینگاه

 هم مهم بود و خود را به دیمهم نبود، شا نهایا گرید

 !زدیراه م آن

 و خود را دیرا بگو زیهمه چ خواستیلحظه م نیا در
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رها کند. کندیم ینیسنگ شیاه هشان یکه رو یبار از

 از دست دادن متیاگر به ق یحت دیرا بگو زیچ همه

 باشد! آکو

 اما کامل ،یدیفهم ییزایچ هیخودت هم  دونمیم -

 ،یشد یوارد اون مسابقات کوفت نیا ی. تو براستین

 !یشد کیبه من نزد که

 حرفش بپرد که دخترم انیدهان باز کرد تا م آکو

 را باال برد و ادامه داد: دستش

 یما باهم رابطها نکهیقبل از ا دونمی... مدونمیم -

 شد، اما اون شنهادیکار بهت پ نیا م،یباش داشته

 هم با هم داشته یارتباط نکهیقبل از ا یحت یعوض

 اری.... مهادیمن از تو خوشم م دونستیم م،یباش

 .ولنیکالسِ و امیهر روز م دنتید یکه برا دونستیم
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 یجعفر

 ادیبود که از تو خوشم م دهیگفت. فهم شیعوض خودِ

 !یشد یباز نیوارد ا نیهم یبرا

 نفسش را حبس کرد و با آنکه سرش داشت آکو

 قبل از تمام شدن خواستیاما نم شدیم منفجر

 انجام دهد و او را بترساند. یدخترک، حرکت یحرفها

 را بشنود. شیهمه حرفها خواستیم

 جگر سوختهاش گذاشت و یدندان رو نیهم یبرا

 کرد: یرا تنها با مشت کردنِ دستانش خال خشمش

 تورو وارد اون مسابقات کردن نیا یگفت برا اریمه -

 طولش دادن؟ نقدریچرا ا یدونیبندازن... م رتیگ که

 بشه... چون قتریخواستن رابطه ما عم یم چون

 به تو وابسته بشم و با رفتنت شتریمن ب خواستنیم

 نقشه فیکث یهایباز نیبخورم... همه ا یشتریب ضربه
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 یجعفر

 از امیاال میدوتا برادر بود... اون دوتا برادر که از قد اون

 بودم، گناهیب گمیکه نم یزیداشتن... سر چ نهیک من

 رو داشتم. سرِ مرگِ مادرشون! ریتقص نیکمتر اما

 هر دو دستش را هیآکو ثابت شد و سا یها مردمک

 بم شده ادامه داد: یصورتش گرفت و با صدا یجلو

 دونمیمچند سالم بود اما  قایدق دونمیبچه بودم، نم -

 ییاز همون روزا یکینشده بود،  یسنم دو رقم یحت

 رد یبرا نه،یبب محمدصادق رو خواستیمامانم م که

 میخواستیبازم منو همراه خودش کشوند... م یکن گم

 خونشون. میبر

 نییصورتش پا یزد و دستانش را از جلو یپوزخند

 اما بدون آنکه به آکو نگاه کند نفسش را فرو آورد؛

 :خورد
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 یجعفر

 خودشو خواستیم شگاه،یبره آرا خواستیمامانم م -

 الیو میدرست کنه. رفت کهی.....واسه....اون مرتواسه

 خونه نبود! یچکیبزرگ بود.... ه یلیخ ادمهی.... شون

 ششیخودِ محمدصادق بود! مامانم منو گذاشت پ فقط

 "تو باشه شیپ هیسا شگاهیآرا رمیمن م"بهش گفت  و

 کردم و نِق زدم که منم با یو زار هیگر هرچقدر

 ببره، قبول نکرد. آخرش با توپ و تشر منو خودش

 .شگاهیتو اون جهنم و خودش رفت آرا نشوند

 تا یزیکه چ یشد و با چشمان خیتن آکو س یموها

 ییزدنِ خون از آنها نمانده بود، با مردمکها فوران

 گوش د،یتپینم گریکه د یآشفته، با قلب یباحال لرزان،

 سپرده بود. هیسا به

 بود: ختهیمرور آن روزها به هم ر از
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 یجعفر

 بهم خواستی... متخواسیاونجا بود که باز هم م -

 زدم و فرار غیج دم،ی.... کنه. ترسی..... دستدرازدست

 نداشتم، اما از ته دلم خدا رو صدا یسن نکهی. با اکردم

 از ته دلم ازش خواستم کمکم کنه و از دست اون زدم،

 یِ دفعه با صدا هیشد که  یچ دونمینجاتم بده، نم وید

 رو ایهمه دن.... من انگار که میهردومون خشک شد دَر،

 و سر و وضع سیخ یداده بودن، با همون چشما بهم

 یلیزن خ هیزن بود،  هیبرگشتم سمت در...  شلخته،

 !خوشگل

 بود: ختهیمرور آن روزها به هم ر از

 بهم خواستی... مخواستیاونجا بود که باز هم م -

 زدم و فرار غیج دم،ی.... کنه. ترسی..... دستدرازدست

 نداشتم، اما از ته دلم خدا رو صدا یسن نکهی. با اکردم
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 یجعفر

 از ته دلم ازش خواستم کمکم کنه و از دست اون زدم،

 یِ دفعه با صدا هیشد که  یچ دونمینجاتم بده، نم وید

 رو ای.... من انگار که همه دنمیهردومون خشک شد دَر،

 و سر و وضع سیخ یداده بودن، با همون چشما بهم

 یلیزن خ هیود، زن ب هیبرگشتم سمت در...  شلخته،

 !خوشگل

 شیاز اشکها د،یکه رس شیصحبتها ینجایا به

 زد: هیاز گر یروان شد و پق شتریب

 فتاد، چشمانش از تعجب گِرداتا چشمش به من  -

 اما ه،یاون زن ک دونستمینم قای... اون لحظه دقشد

 و شونیفرشته نجاتم شده بود.... با همون حال پر انگار

 سمتش و پشتش پناه گرفتم... دمیدو ونیگر یچشما

 هم یگهایلباسام کج و معوج شده بود، هر کس د همه
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 یجعفر

 قشنگ، ادمهی! ستیدرست ن یزیچ هی دیفهمیم بود،

 دستش بود یکه رو یو ساک دیلرزیداشت م دستاش

 نیا" دیگذاشت. از محمد صادق پرس نیزم یرو رو،

 "ه؟یک بچه

 داد و اضافه کرد: رونیرا تکهتکه ب نفسش

 کار یجا هی قام،یاز رف یکیدختره "اونم گفت -

 اون زن یول "من! شیدخترشو گذشت پ داشت،

 بود که باور نکرده، آخر سرم منو کشوند تو اتاق معلوم

 به خدا " ؟یهست یشده، تو ک یچ " دیازم پرس و

 یبودم آکو! نم دهیترس یلیبودم، من خ دهیترس

 ازم یحرف بزنم، حرفم نزدمها، هر چ خواستم

 کرد دمی. آخر سرم تهدکردمیم هیفقط گر د،یپرسیم

 شیتا پ ره،یو م زارهیتنهام م ه،یبه چ یاگه نگم چ که
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 یجعفر

 بمونم. محمدصادق

 یرا از تَنش فاصله داد و از گرما و گُر گرفتگ شرتیت

 به جانش افتاده بود، نفس نفس زد: کبارهی که

 خواستمی. من نمدمیترس یلیخ دم،یبه خدا ترس -

 یِ با اون عوض گهیبارِ د هی نکهیبزنم، اما از ا حرف

 تنها باشم، وحشت کردم. به اون زن گفتم که ترسناک

 بهش گفتم که دوستِ  کنه،یم تمیاذ کهیمرت اون

 اگه بگم دوستِ  کردمی! اون موقعها فکر ممامانمه

 اما االن شه،یاون زن از رابطشون باخبر نم مامانمه،

 بهش لو ویکه با همون لحنِ بچگانه همه چ فهممیم

 که گفتم دوستِ مامانمه نه، یبودم. اون لحظها داده

 کهیاعتراف کردم اون مرت یزار هیکه با گر یلحظها اما

 نیاون زن شکست. با هم کنه،یم تمیاذ شهیهم
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 یجعفر

 که کل وجودش نابود شد. دمیخودم د یچشما

 هم فشرد و دست به سمت یلرزانش را رو یپلکها

 بُرد: گردنش

 تختش زانو زد و نیینفسش تنگ شد. پا -

 نشیقفسه س ی....د... دستش رو، روی....هیه

 نفس بکشه.. به خدا من تونستیاما نم د،یمالیم

 انقدر جرأت نداشتم که برم یبودم. حت دهیترس یلیخ

 ... با همونرهیمیزن داره م نیمحمدصادق بگم ا به

 جمع کرد و نیزمخودشو از رو  ،یبد و نفس تنگ حال

 دنبالش رفتم.. ده،ی... منم لرزون و ترسرونیب رفت

 اومد،یا باال مه هداشت از پل کهیلحظه اون مرت همون

 و زنشم مقابلش سادیا بود که واه هپل یباال قاًیدق

 محکم تو گوشش خوابوند. دهیکش هی.... اول سادیوا
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 یجعفر

 . گفتدمیلوت م سیبه پل رمیبهش گفت که م بعدم

 ....دمیو نشون م برمیبچه رو م نیا

 رِیکه تصو ییداد،گو وارید یلرزانش را به گوشه نگاه

 کلبه، نقش بسته بود: وارید یروزها،رو آن

 کرده بودم، اما اون میخودمو قا واریمن گوشه د -

 بهم انداخت که هنوزم یچنان نگاه ترسناک شرفیب

 ...لرزهیکمرم م رکیهنوزه، بافکرکردن بهش، ت که

 و تند تند شدیم دهییهم سا یآکو رو یدندانها

 .زدیم پلک

 سخت بود. چقدر

 حرفها سخت بود. نیا دنیشن چقدر

 مظلوم و با چشمان قرمز شده به آکو نگاه کرد ه،یسا

 دهیکش نییکه از بغض مدام به سمت پا ییبا لبها و
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 یجعفر

 کرد: شدزمزمهیم

 مونیسگ پش نیمن نبود آکو. ع ریبه خدا تقص -

 دهیکه اون حرفا رو زدم... اما من بچه بودم، ترس شدم

 من نبود که ریکنم! تقص کاریچ دیبا دونستمینم بودم،

 باال گرفت، زنه با مشت افتاده بود به جونِ دعواشون

 بتونه مهارش کنه نکهیا یو اونم مدام برا محمدصادق

 بغلش کنه.... تو خواستیو م گرفتیم دستاشو

 ! مثلدمیار، من بازم ترسو د ری....تو همون گهمون

 و بعدشم ارهیسر زن ب ییبال نکهی! از ادمیترس شهیهم

 یجون نکهیسمتشون.... با ا دمی! دوارهیب ریو تنها گ من

 جونم، محمد مهین یتنم نبود، اما با همون دستا تو

 .ارهیسر اون زن ب ییرو هول دادم تا نتونه بال صادق

 چمشانش روان یاز گوشه باریچون دو جو شیاشکها
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 یجعفر

 آن روزها چقدر سخت بود: یادآوریو  بودند

 شد که یچ دمیلحظه نفهم کیلحظه،  کیاما  -

 محمدصادق به هم خورد و اون زن پاشو تعادل

 یا تا فرار کنه، محمد صادق هم براه هپل یرو گذاشت

 یپا یپاش رو جلو ره،یفرارش رو بگ یبتونه جلو نکهیا

 افتاد.... نییا پاه هانداخت و زن از همه اون پل اون

 تو گوشمه.... غشیج ی... هنوز صداهنوز

 گذاشت و فشرد: شیگوشها یدستش را رو انیگر

 خون، کلِ کف د،یپله رس نیبه آخر ی....وقتیوقت -

 رو پوشوند. کایسرام

 آکو بند آمده بود. نفس

 بود! دهیرا د ییزهایچه چ هیسا یلعنت

 بود! دهیرا د یلعنت یِزهایچ چه
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 یجعفر

 به سن و سال او، یکودک یکه هر کدام برا ییزهایچ

 بود! فاجعه

 اون یه نگاهم روکبودم...  دهیمن... من....انقدر ترس -

 راست یمن شد، مهد ریخشک شده بود. تقص خونها

 اگه محمد صادق رو یشد.... منِ لعنت رِمنیتقص گه،یم

 دیبود. شااون زن االن زنده  دیدادم، شا ینم هول

 ....کردیا پرتش نمه هاز هولِ فرارش، از پل محمدصادق

 شرفِ یاز همه، اون ب شتریمن مقصر بودم.... اما ب آره

 مقصر بود! ناموسیب

 که ییدستانش گرفت و با چشمها انیسرش را م آکو

 به کف اتاق نگاه کرد،یخون از آنها چکه م حال،

 ...کردیم

 توانستینم یشده بود که حت جیگ آنقدر



 

  2065                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را باور کند. شیاه هدیشن

 اون یه نگاهم روکبودم...  دهیمن... من....انقدر ترس -

 راست یمن شد، مهد ریخشک شده بود. تقص خونها

 اگه محمد صادق رو یشد.... منِ لعنت رِمنیتقص گه،یم

 دیاون زن االن زنده بود. شا دیدادم، شا ینم هول

 ....کردیپرتش نما ه هاز هولِ فرارش، از پل محمدصادق

 شرفِ یاز همه، اون ب شتریمن مقصر بودم.... اما ب آره

 مقصر بود! ناموسیب

 که ییدستانش گرفت و با چشمها انیسرش را م آکو

 به کف اتاق نگاه کرد،یخون از آنها چکه م حال،

 ...کردیم

 توانستینم یشده بود که حت جیگ آنقدر

 را باور کند. شیاه هدیشن
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 یجعفر

 توانستینم یشده بود که حت جیگ آنقدر

 را باور کند. شیاه هدیشن

 یو مهد اریربطِ مرگ آن زن، با مه دانستینم

 اما، لب باز کرد، تا ابهامات ذهن او را هی! ساستیچ

 کند: حل

 خشک خته،یچقدر نگاهم به اون خون ر دونمینم -

 .... داشتمدمیلرزیداشتم م دونمیبود، فقط م شده

 دنیمعجزه بود.... د هی... اصالً زنده موندنم مردمیم

 ا، واسه آدم بزرگا هم فاجعه بود، چه برسهه هصحن اون

 بودم! اونقدر نگام کِش دهید بیبچه آس هیکه  یمن به

 خونها و همون یکه دوتا کفش بچگونه اومد رو اومد

 نگام افتاد به دوتا بچه! دوتا پسر بچه! لحظه

 دهانش را با بغض قورت داد و لعنت به آن آب
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 یجعفر

 :اه هلحظ

 یکیکه دورتر هاج و واج مونده بود و اون  شونیکی -

 اه هخونها و آروم آروم از پل یکه پاشو گذاشت رو هم

 اومد.... همونجا عق زدم. کل جونم داشت باال باال

 ... با باال آمدن اون بچه، انگار محمدصادق هماومدیم

 و از جا دیمنو از ته کش یومد که موهابه خودش ا تازه

 یجون نداشتم مقاومت کنم، حت یکرد... حت بلندم

 بزنم. غیج تونستمینم

 ا باز هم در ذهنش جان گرفتهه هکه آن صحن ییگو

 انیرا م شیخود وول خورد و موها یدر جا بود،

 :دیکش دستانش

 ....یخون یمون کفشاپسر بچه اومد باال، با ه -

 تو بدنش بود که اون صحنه رو یچه قدرت دونمینم
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 یجعفر

 بود و بازم رو پا بود... محمد صادق خواست به دهید

 اتاق بکشونتم که اون پسر بچه، محکم لباسشو سمت

 بود؟! یاون پسر بچه ک یدونی.... مدیو کش گرفت

 نشان دهد، یبدون آنکه به سوال دخترک واکنش آکو

 مانده بود. شیشوکه شده سر جا همانطور

 واریپخش شد و محکم سرش را به د هیسا پوزخند

 :دیسرش کوب پشت

 !یمهد -

 هم فشرده شود یبود تا چشمان مرد، رو یکاف نیهم

 .ردینبض بگ شیکل اندامها و

 .آمدیداشت از دهانش باال م جانش

 که یایلعنت یِداشت عُق بزند و تمام حرفها دوست

 .اوردیبود را باال ب دهیشن
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 یجعفر

 برود و گرد و غبار ه خیآب دوش  ریداشت ز دوست

 کل مغزش نشسته بود را پاک یکه رو ییها حرف

 .کند

 و ردیبگ هیدهان سا یدوست داشت دست جلو اصالً

 همه آنها، یرا نشنود، اما به جا شیحرفها گرید

 نگاه دختر شد. یرهیرا باال آورد و خ سرش

 یپسر محمد صادقن... همون دو پسر یو مهد اریمه -

 منو نابود کرده، اما خودشون منو یباباشون زندگ که

 هم حق دارن، دی... شادوننیمرگ مادرشون م مقصر

 اون زن االن گرفتم،یخفه خون م یاگه منِ لعنت دیشا

 بود! زنده

 زد: هق

 به خدا قسم دونستم،یاالن زنده بود.... اما نم دیشا -
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 یجعفر

 نیا دونستمیمن نم غمبریبه پ ریبه پ دونستم،ینم

 اون زن ذاشتمی! نمذاشتمی.... وگرنه نمافتهیم اتفاق

 ذاشتم،ی....مافتهیاون اتفاقا م دونستمی! اگه مرهیبم

 اون اتفاق خودم باشم! یتنها قربان ذاشتمیم

 دست هیرا در چنگش فشرد و سا شیمحکم موها آکو

 در خود جمع کرد: شتریو ب شتریلرزانش را ب یپا و

 نذاشت محمدصادق منو با خودش ببره، نه یمهد -

 با اون سن دیشا دونم،یبه خاطر من باشه! نم نکهیا

 مادرشو نکهی... از ارهیازش جواب بگ خواستیم کمش

 که برگشتم به اون بچه نگاه کردم، یداده! وقت هول

 ...دمیکه لرز دمیو نفرت تو چشماش د نهیک انقدر

 تو مامانمو" دیکلمه از باباش پرس کیفقط  یمهد

 گفتیتند تند م ا،ه هوونیاونم مثل د "؟یکشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 انگار دونمینم "مامانت نمرده، مامانت حالش خوبه"

 دفعه منو ول کرد هیشده بود...  جیهم گ محمدصادق

 رفت تا... تا به اون زن برسه! اون باال نییا پاه هاز پل و

 هم ی! من موندم و اون بچهیمن موندم و مهد فقط

 و سالم، که شوکه شده بود.... از مرگ مامانش سن

 "؟یتو مامانمو کشت" دیشده بود.... از من پرس شوکه

 که شدیزبونم باز نم یبگم، حت یچ دونستمینم من

 آدم کشتن ه،یمردن چ دونستمیبدم.... من م جوابشو

 نیهمچ تونمینداشتم که منم م یدرک چیه ه،امایچ

 بکنم! یکار

 :دیکوب اشیشانیپ یرا رو مشتش

 چی.... اما هیلیکردم حرف بزنم..... خ یسع یلیخ -

 ...اِ... انگار که بختکاومدینم رونیاز گلوم ب ییصدا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دفعه انگار هیباشه روم و نتونم حرف بزنم...  افتاده

 تو"و گفت  دیگرفتش که موهامو محکم کش جنون

 به اون یشد! و... وقت یبعدش چ دونمینم ".شیکشت

 هی! انگار دمیانگار خواب د نم،کیفکر م اه هلحظ

 انقدر برام دردناک ییاه هکیت هیو  ادمهیرو  ییاه هکیت

 از حافظهم پاک شده.... یبه که به کل بوده

 .کردینگاه م آکو

 حرفها دروغ نیا شدیم یعنیو  کردینگاه م فقط

 باشد؟

 و دوباره دیودش کشکشون کشون موهامو دنبال خ -

 شد یچ دونمیبُرد... نم یکوفت یاه هسمتِ اون پل به

 از زدمیمن دست و پا م هامون،یریدرگ نیب که

 خواستیو م دیکشیفرار کنم و اون موهامو م دستش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بندازه.... به نیهم پائ دیشا ایببره،  نییا پاه هاز پل منو

 لحظه به هیشد که  یچ ستین ادمی......ستین ادمی خدا

 بلند شده و داره از یمهد غِیج دمیاومدم و د خودم

 یِسیبهخاطر خ دونمی... نمخورهیا غلت مه هپل یرو

 من هولش دادم، من..... به ایکفشهاش بود  کفِ

 نییپا دونمی. فقط مستین ادمی...... به خدا من خدا

 و..... افتاد

 زد. یتک خندها آکو

 قیو کمکم خندهاش عم گرید یبندش خندها پشت

 .شد

 .دیبلند شد و دوباره دور خود چرخ شیجا از

 را چنگ زد. شیموها

 !دیفهمینم



 

  2074                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که دخترک سر هم کرده ییاز داستانها چکدامیه

 !دیفهمیرا نم بود

 گرفته بود؟ اشیشوخ نکند

 لحظه؟! کیاتفاقات، در  نیشد همه ا یمگر م آخر

 بود؟! نیا یمهد یفلج شدنِ پا لیدل یعنی

 هق هق کنان ضجه زد: هیسا

 گرفتن، سرِ فلج شدنِ  نهیدوتا برادر، از من کاون  -

 از من تلنبار نهیسرِ مردنِ مامانشون! انقدر ک ،یمهد

 یبرا دن،یعمر نقشه کش هیکه حاصلش شد  کردن

 که تا یبودم، من یکه خودم قربان یمن! من ینابود

 و با دمیدیبعد از اون اتفاق، مدام کابوس م سالها

 که بعد از مدتها ی... منشدمیم داریاز خواب ب غیج

 که تا مدتها الل یبا لکنت حرف بزنم، من تونستم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بودم. شده

 گشاد شده ادامه داد: باچشمان

 ییالبکه جنازه اون زن چه  دمیاون موقعها نفهم -

 چند سال نیشد، اما هم یاومد و بعدش چ سرش

 یگهایکه محمدصادق ماجرا رو جور د دمیفهم قبل

 مامانم گفته بود من و کرده، به فیمامانم تعر یبرا

 رو یهمه چ هیکه زنم برگشته و سا میخونه بود هیسا

 یرابطه ما بهش لو داده! اونم هول هولک درباره

 لحظه پاش از هیجمع کرد و خواست بره، که  لشویوسا

 و مرده! بهش نییا سُرخورده و افتاده پاه هپل یرو

 بود که پسرم هم که دستش تو دستِ زنم بوده، گفته

 فلج شده! نیافتاده و به خاطر هم نییپا باهاش

 و سرش را به عالمت دیچرخیاما مدام دور خود م آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :دادیتکان م یمنف

 امکان نداره، امکان نداره! -

 شده بود، شانتریحالِ آکو پر دنیبا د ییکه گو هیسا

 یسرش گره کرد و با صدا یدستانش را رو محکم

 زد. هیگر ریز بلند

 یگشاد شده، جلو یداغان و چشمان یبا اعصاب آکو

 چنباتمه زد و هر دو مچِ دخترک را محکم در شیپاها

 گرفت: دست

 آخه ،یکردیم یشوخ یبگو داشت ه،یبگو دروغه سا -

 شه؟یم مگه

 :دیهق هق کنان نال هیسا

 بهت گفته بودم از من فم،یآدم کث هیمن  شه،یآره م -

 من خودم طعمه ستم،ین یبمون! من آدم خوب دور
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کردم، یبزرگ یاه هناخواسته گنا ایاما خواسته  بودم،

 اد،یاز خودم بدم م خوره،یاز خودم بـ...بهم م حالم

 همه دنبال نیکه ا دمیوقتا به اون دوتا حق م یبعض

 یباز نیا یقاط دیمن باشن... اما تو نبا ینابود

 .... همشیشدیماجراها م نیوارد ا دیتو نبا ،یشدیم

 .هیمنِ لعنت ریمنه، همش تقص ریتقص

 .دیخود را محکم کش یموها هیسا

 هم گذاشت و االن وقتش نبود. یچشم رو آکو

 نبود! ختنشیوقتِ به هم ر االن

 تا بتواند دخترک را کرد،یخود را جمع و جور م دیبا

 و جور کند! جمع

 دختر نیبا چشمان خودش، ذره ذره آب شدن ا داشت

 .دیدیم را
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که آن ینیح نینابود شدنش را در هم داشت

 .دیدیم کرد،یم فیتلخ را تعر خاطرات

 نیهم فشار داد و چند یرا محکمتر رو چشمانش

 .دیکش قیعم نفس

 شده بود، مشت شیپ یکه آرامتر از لحظات یحال در

 انیرا محکمتر فشرد و دستانش را از م دخترک

 .دیکش رونیب شیموها

 بتواند خود را عقب بکشد محکم او هیاز آن که سا قبل

 آغوشش انِیبه آغوش زد و دستانِ لرزانش را در م را

 کرد. قفل

 نیآغوش مرد ضجه زد و حالش بد بود، ا انیم هیسا

 به گفتن نداشت. یازین که

 .رفتیم جیو سرش گ دیلرزیتنش م کل
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 لحظه منتظر بود تا آکو او را عقب بزند و برود، او هر

 هم باز نگردد! چگاهیبرود و ه نجایعقب بزند و از ا را

 کنارش بماند! ق،یحقا نیا دنِیممکن نبود با شن گرید

 یآدم نیحاضر بود با چن یهم داشت، چه کس حق

 بماند؟

 همه گناه شده بود! نیکه مرتکب ا یآدم نیچن

 داشت و یاهیبه آن س یکه گذشتها یآدم نیچن

 یترسناکِ چند مردِ قدرتمند هم، رو یهیسا

 .کردیم ینیسنگ اشیزندگ

 دیشد ینهایدخترک ک نیکه به از ا یمرد چند

 نبود ییآدمها هیو هرچند که محمد صادق شب داشتند

 را یزیبود که چ ییآنها هیشب شتریدارند، ب نهیک که

 !خواهندیم وانهوارید
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از آن است که ادتریآن مردک، ش دانستیم دخترک

 مردنِ زن و فلج شدنِ پسرش را بخورد! یغصه

 شدن ریبود، که تنها به فکر س یالشخور عوض کی او

 بود. هوسش

 مرد نهیس انیم ش،یگرفته و تو دماغ یهمان صدا با

 کرد: زمزمه

 ،یبش یازب نیوارد ا ذاشتمیم دیمنو ببخش آکو، نبا -

 .یبش میزندگ ریدرگ دادمیجوره اجازه م چیه دینبا

 مقاومت کردم، به خدا قسم که یلیکه خ هرچند

 شد که یچ دمیمقاومت کردم، اما نشد! نفهم یلیخ

 از یشد که بخش یچ دمینفهم ،یشد میزندگ وارد

 !یشد میکه نه، کل زندگ یبخش ،یشد میزندگ

 محکم سرش را به چپ و راست تکان داد و اکنون آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را هیسا یِانهایهز شیمغزش پر بود که گنجا آنقدر

 .نداشت

 بزند و تا رونیکلبه ب نیاز ا خواستیآنکه دلش م با

 بزند، اما خود را ادیکه جان در بدن دارد فر ییآنجا

 ..کردیم کنترل

 که هست، بدتر ینیحال دخترک را از ا خواستینم

 .بکند

 یلعنت یِرد و نشانِ آن تعرضها ییکه گو یدخترک

 مانده بود. یهم در روحش باق هنوز

 با فکرکردن به نامش هم،مغزش یکه حت ییتعرضها

 و دوست داشت کل جهان را آمدیجوش م به

 کند. کونیکُنف

 راگرفته بود و داشت خفهاش شیگلو خِیب رت،یغ
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 یجعفر

 .کردیم

 را یباد کرده بود و تا آن عوض شیرگها یهمه

 .گرفتیآرام نم کشت،کهینم

 .گرفتیآرام نم یلعنت

 هم فشرد و ناخواسته بود که یرا محکم رو چشمانش

 یخوانهادستانش فشرد و است انیرا در م هیسا تن

 به فغان آمدند. دخترک

 داشت. حرص

 داد تا یم حیو زمان حرص داشت و ترج نیزم از

 آن را بروز ندهد. شود،یکه دخترک آرامتر م یزمان

 ساکت و آرام، با یهیرا باز کرد و سا چشمانش

 انیم دیرسیکه همچنان به گوش م یزیر یِهقهقها

 مانده بود. آغوشش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود را در دهیکه شن ییاهه فکر کرد و آنقدر گفت آنقدر

 ساعت نیچند دیکرد، که نفهم نییباال پا مغزش

 .گذشت

 خشم تلنبار کرد و یساعت خشم رو نیچند دینفهم

 حالت ماند. کیخشک شده در  همانطور

 که گردن خشک شدهاش یساعت وقت نیاز چند پس

 چشمان دنیتکان داد و به دخترک نگاه کرد، با د را

 داد. رونینفسش را آرام ب بستهاش،

 انیگرفت و آرام او را م شیگردن و پاها ریز دست

 .دیباال کش آغوشش

 آن گذاشت. یسمت کاناپه رفت و دخترک را رو به

 و از دیکش شیرو ییحالت ممکن، پتو نیعتریسر با

 پر از سموم شده و شیهوا ییکه گو یکلبها آن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 زد. رونیب کرد،یرا تنگ م نفسش

** 

 را باز کرد و دهاشیآرام آرام چشمانِ به هم چسب هیسا

 .دیکش یبد ریت سرش

 نمک در یمشت ییفشرد و گو اشیشانیپ یرو دست

 بودند. دهیپاش چشمانش

 بد و تلخ، در جانش جامانده بود و دخترک یحس

 چشمانش را باز کند، اتفاقات و نکهیقبل از ا یحت

 داشت. ادیرا به  شیحرفها

 یکه حساب یخشکِ خشک شده بود و با تن شیگلو

 کاناپه نشست. یرو کردیم درد

 در کلبه نبود. یچکسیرا به اطراف دوخت و ه نگاهش

 رو به غروب یو هوا انداختیترس در دلش م نیهم



 

  2085                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که به یاز وقت کتریشده بود که داخل کلبه، تار باعث

 داشت، بشود. ادی

 خلدا یبلند شود و چرخ شیباعث شد از جا نیهم

 بزند. کلبه

 نبود! شیاز آکو یاثر چیه

 قلبش باال رفت. ضربان

 رفته باشد؟! نکند

 آکو ترکش کرده بود؟ یعنی

 بدهد، قالش گذاشته و رفته یبدون آنکه اطالع یعنی

 !بود؟

 رفت. نییکلبه پا یاه هزد و فورا از پل یخشک هق

 هم نبود! نشیماش یحت

 برخورد ینمنمک، شروع به بارش کرد و صدا باران



 

  2086                                                                              
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 یجعفر

 افتاده بودند، نیزم یکه رو ییبه برگها ا،ه هقطر

 را به وجود آورده بود. ینیو غمگ بیغر ،یسمفون

 ا نشست.ه هپل یزار رو یو با حال اوردیتاب ن شیپاها

 رفته بود. آکو

 یشده زد و هنوز هم صدا کیداخل کلبه تار یچرخ

 شیاه هشیکلبه و ش واریکه به در و د ینم باران نم

 .دیرسیبه گوش م خورد،یم

 قُل ینم خاک، کل کلبه را برداشته بود و صدا یبو

 فضا را گرمتر کرده د،یجوشیگاز م یکه رو یکتر قِل

 او اما دلش آرام نبود. بود،

 و آخر کردندینم شیرها یکه لحظها االت،یو خ فکر

 .کُشتیهمه دلشوره، او را م نیا

 و ساده را دیبه سمت پنجره رفت و پرده سف گرید بار
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 یجعفر

 از آب سِ یرا خ نیکه کل زم یزد و به شرشر باران کنار

 بود، نگاه کرد. کرده

 چرا، ترس هم داشت. دروغ

 دور افتاده که یکلبها انیهوا، در م یکیتار نیا در

 قرار دارد، تک و تنها ایدن ینبود در کجا معلوم

 بود. ستادهیا

 با ترس یو گاه دادیآب دهانش را قورت م مدام

 .کردیو به پشت سرش نگاه م گشتیبرم

 رفت تا یپرده را انداخت و به سمت کتر مستاصل

 خودش را مشغول کند. یکم اقلکم

 درآورد. نتیرا از داخل کاب یچا یقوط

 شده یزیبرنامهر نجایآمدنشان به ا یاز قبل برا ییگو

 یازهایکه بتوانند ن یخورد و خوراک لیکه وسا بود
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 یجعفر

 شده بود. دهیشان را برآورده کند، چ هیاول

 نا گریکه د ییدم کرد و با همان پاها یچا یکم

 به سمت پنجره رفت. نداشتند،

 قینبود و دخترک نفسش را عم یخبر چیهم ه باز

 داد. رونیب

 درآورد. نتیرا از داخل کاب یچا یقوط

 شده یزیبرنامهر نجایآمدنشان به ا یاز قبل برا ییگو

 یازهایکه بتوانند ن یخورد و خوراک لیکه وسا بود

 شده بود. دهیشان را برآورده کند، چ هیاول

 نا گریکه د ییدم کرد و با همان پاها یچا یکم

 به سمت پنجره رفت. نداشتند،

 قینبود و دخترک نفسش را عم یخبر چیهم ه باز

 داد. رونیب



 

  2089                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تن کوچک او، یمتعلق به مرد، که برا شرتِیهمان ت با

 نشست. نهیشوم یبود، روبه رو بزرگ

 زده بود و رونیگشادِ لباس، ب یقهیالغرش،از  شانه

 .دیکشیرا به رخ م ترقوهاش

 یمدام فکر،ها زدیو آسمان دست و پا م نیزم انیم

 نیتر کارآمدیو او در ب زدیم شتریبه سرش ن مختلف

 افتاده بود. ریممکن گ حالت

 .ختیر ییخود چا یچقدر گذشت که برا دینفهم

 کلبه را چک کرد و سرانجام با رونیب گریبار د نیچند

 که ییجمع شده بود و چا نهاشیکه در س ییپاها

 زل زد. نهیبه شوم شد،یدستانِ سردش فشرده م انیم

 که از درِ کلبه بلند شد، تند از یریج ریج یصدا با

 .دیپر جا



 

  2090                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یبر رو اشییقطره از چا نیتند، که چند آنقدر

 و دخترک با سرعت گردنش را چرخاند ختیر شیپاها

 .دیهمان لحظه مرد را د و

 قیبه وجودش تزر ،یادیز جانیآرامش وه کباره،ی به

 .شد

 حضورِ آکو. تیبهخاطر امن آرامش،

 بازگشته و دخترک را به حال خود نکهیاز ا جانیه و

 نکرده. رها

 بلند، به ییگذاشت و با قدمها نیزم یرا رو یچا فوراً

 مرد رفت. سمت

 اجازه را به دخترک نیعبوس و بدخُلق آکو، ا چهره

 آغوشش فرو برد. انیتا خود را م نداد

 که به آغوش مرد یازیاحساسِ ن یبرا ه،یسا و



 

  2091                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دستانش را پشت کمرش گره زد. کرد،یم

 نابجا، او را کالفه کند. یبا حرکت خواستینم

 مرد را یاز لب باز نکرد، اما چشمانش حساب لب

 .کردندیم ییبازجو

 گذاشته بود، شیساعت تنها نیکه چند نیاز ا ییگو

 دلخور شده بود. یحساب

 به دخترک انداخت و فوراً چشمانش را ینگاه مین آکو

 .دیدزد

 یکه سرشانه و رو یباران یاه هقطر یرا بر رو دستش

 نفسش را هیو سا دیکرده بود، کش سیرا خ شیموها

 داد. رونیب تکهتکه

 رفتیکه عقب م یزد همزمان با گام ایرا به در دل

 لب زمزمه کرد: ریز



 

  2092                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ؟یکجا بود-

 هم گذاشت و به سمت اتاق یدرِ کلبه را آرام رو مرد

 .رفت

 همان حال کوتاه جواب داد: در

 .رفتمیم دیکار داشتم با ییجا -

 شیبود، لبها دهیکه شن یدلخور از جواب سرد هیسا

 داخل دهانش فرو برد و به سمت کاناپه رفت. را

 را نداد و او با همان شتریاجازه کنکاش ب غرورش

 کاناپه نشست. یجمع کرده، دوباره رو یپاها

 آمد رونیکه عوض کرده بود، از اتاق ب ییلباسها آکوبا

 به حالت دخترک انداخت. ینگاه مین و

 دیفعالً سر صحبت را باز کند، اما با خواستینم

 .زدندیبا هم حرف م یحساب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و در ختیر ییخودش چا یرفت و برا یسمت کتر به

 لب زد: گرفتیم یجا هیحال که کنار سا همان

 ؟یاز مادرت ندار یخبر -

 گنگ نگاهش کرد و ربط موضوع مادرش، به هیسا

 ...دیفهمیاکنونشان را نم حال

 نیآمده بود و او خسته از ا شیپ یبازهم مشکل البد

 ماجرا، چشمانش را کوتاه باز کرد و سپس با همه

 که زد، گفت: یطوالن یپلک

 !؟یپرسینه ندارم چرا م -

 کرد و تنها به گفتنِ: نییسرش را باال و پا آکو

 .ستین یمهم زیچ یچیه -

 کرد. اکتفا

 کنجکاو هبیداد و رو به سا رونینفسش را ب سپس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :گفت

 بدونم. شتریب خوامیم -

 از شتریب خواهدیدخترک افتاد که آکو م یدوزار فورا

 اصال دیبپرسد و شا دادیم حیبداند، اما ترج گذشته

 ها؟ کرد،یم اشتباه

 ؟یاز چ -

 !یاز همه چ -

 موافقت تکان داد و آکو یآرام سرش را به معنا هیسا

 زانوانش یرا بر رو شیبا آنکه آرنجها همزمان

 :دیپرس گذاشتیم

 ومد؟ین تیِ پِ گهیکه زنش مُرد د یاز وقت -

 بداند. خواستیم

 که هینکرده،زبانش الل، سا ییبداند خدا خواستیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 به خواست خود، رابطهاش را با آن بعدها

 نداده باشد. ز،ادامهیهمهچیب

 بدجور شکاک شده بود و رتش،یغ یرگِ بادکرده نیا

 .دیفهمیم دیبا

 .دیفهمیرا م زیمو به مو،همه چ دیبا

 زیباد کرده مرد گرفته شد و ر قهیدخترک، از شق نگاهِ 

 زد: لب

 رابطه یود که حتب ختهینه؛ اونقدر اوضاع به هم ر -

 دوباره با یکِ دونمیکات شد. نم ،یو اون عوض مامانم

 گهیجور شدن، اما بعد از اون ماجرا، من د گهیهمد

 ازش تو یخط و نشون چیخبر نداشتم و ه ازش

 و ریز ویگرداب اومد؛ همه چ هینموند.... مثل  میزندگ

 زد. بشیکرد و غ رو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 زیباد کرده مرد گرفته شد و ر قهیدخترک، از شق نگاهِ 

 زد: لب

 رابطه یود که حتب ختهینه؛ اونقدر اوضاع به هم ر -

 دوباره با یکِ دونمیکات شد. نم ،یو اون عوض مامانم

 گهیجور شدن، اما بعد از اون ماجرا، من د گهیهمد

 ازش تو یخط و نشون چیخبر نداشتم و ه ازش

 و ریز ویگرداب اومد؛ همه چ هینموند.... مثل  میزندگ

 زد. بشیکرد و غ رو

 مزاحمت شد! شیچند وقت پ نیهم یول -

 چند وقت نیداشتم تا همنآره، گفتم که، ازش خبر -

 چند نکهیبودم! مثل ا دهیفهم ییزایچ هی! البته شیپ

 .دونمینم یتو زندان بود، اما درست و حساب سال

 آرام سرش را به عالمت مثبت تکان داد و چشمان آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هیاز خون داشتند را به سا ییاه هشدهاش که رگ قرمز

 .دوخت

 دخترک متوجه عمق غم و خشمش شده دانستینم

 .گرفتیآرام نم ،یدلِ لعنت نینه! اما ا ای

 یلحظها گذاشتیشکسته شدهاش، نم رتیغ

 آسوده بکشد. یرا ببندد و نفس چشمانش

 کردیکه دخترک گفته بود را مرور م ییزهایچ مدام

 آسان است؟ شیبرا نهایگفته که ا یچه کس و

 قیحقا نیمرد، راحت با همه ا نیگفته که ا یکس چه

 !د؟یآیدلش تلنبار شده بود، کنار م یکه رو ،یلعنت

 چگونه دانستیکه نم یاز خشم بود، پُر از تعصب پُر

 آرامش کند. دیبا

 خش یدستانش گرفت و با صدا انیرا م اشیشانیپ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 لب زد: دار

 همه فشار نیبار ا ریدارم ز ه،یسا شمیم وونهیدارم د -

 .شمیم خفه

 :دیو غر دیرگ بادکرده گردنش کوب یرا رو دستش

 رگ کنه،یکل بدنم درد م ت،یهمه عصبان نیاز ا -

 ده،یمنفجر شه، انگار مغزم ترک خوادیم گردنم

 وونهیهضمش، کنم دارم د تونمیم یچه جور دونمینم

 و تقاص ارمین ریاون ک*** رو گ ی... تا وقتشمیم

 ی... حتشمیآروم نم رم،یکه خورده و ازش نگ ییگوها

 ...کنهیمختل م مویکل زندگ تصورشم

 را وانشیزد و با بغض ل شترین هیبه چشمان سا اشک

 اشت.گذ نیزم یرو

 آن لیکرد و اکنون دل کیخود را به مرد نزد یکم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیفهمیمرد را م یسرد همه

 یرا خشدار کرده بود، گلو شیکه صدا یو خشم غم

 .کردیم متریرا حج دخترک

 ...دانستیم

 که یبال، بر سرِ کس نهمهیآمدنِ ا رشِیپذ دانستیم

 مانند یمرد یسخت است. آن هم برا ،یدار دوستش

 !آکو

 .کردیاز کل وجودش چکه م رتیکه غ یمرد

 و دیپشت آکو کش یرو یدستش را نوازش آرام

 داد. هیرا به شانه او تک اشیشانیپ

 مهم چیلحظه، ه نیآرامش کند و در ا خواستیم

 افتاده، فراموششان ییکه در گذشته چه اتفاقها نبود

 ...کردیرا دوا نم یهم درد شانیادآوریاما  کرد،ینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مهمتر بود. یزیاز هر چ شیآرامش آکو برا اکنون

 و رو کرد. ریرا ز شیایکه آمد و دن یمرد نیا آرامش

 که یکه نشانش داد عشق به آن زشت یمرد آرامش

 !ستین ده،یدیم شهیهم

 و لحظات یسرشار از خوش تواندیداد عشق م نشانش

 باشد. ناب

 و هیبا گر شهیهم ستیداد که عشق قرار ن نشانش

 همراه باشد. خوندل

 دهانش را قورت داد و زمزمه مانند به آکو گفت: آب

 یفراموشش کنم، دارم سع کنمیم یمن دارم سع -

 اما شهیفراموش نم دونمی... مامیباهاش کنار ب کنمیم

 حال تو نیاومد! لطفاً کمکم کن آکو.... ا شهیم کنار

 دونمیبه اون روزا فکر کنم... م شتریب شهیم باعث
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اما لطفاً به من هم ،یکشیچقدر درد م دونمیم سخته،

 کن! فکر

 بلند سرش را به عالمت مثبت تکان داد و یبا نفس آکو

 لب گفت: ریز

 باعث نیو هم یدیکش یچ دونمیسخته، م دونمیم -

 کنم. دایرو پ یکه هر لحظه بخوام برم اون لعنت شهیم

 قسم، اگه دردم تنها جونِ خودم یواهلل قسم، به عل به

 اون رفتمیکردم و اول م ینم دیلحظه هم ترد هی بود،

 یو بعدش اون پدر ب کشتمیبچه ک*** رو م دوتا

 که ترسمیم نیاز ا ،یی. اما دردم فقط توناموسشونو

 از اونها زنده بمونه و بهخاطر انتقام همه یکی نکنه

 هیوگرنه من فقط  ییدردم فقط تو ره،یاز تو بگ ویچ

 ... امارفتمیو م دادمیدارم، که اونم به جهنم، م جون
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بشه. مالیپا ینطوریا رتمیغرور و غ ذاشتمینم

 ختیریکه از چشمانش م ییبا اشک ها دخترک

 زد. لبخند

 همه نیبود، چقدر ا نیریمرد ش یاه هدغدغ چقدر

 که نسبت به دخترک داشت، یتیمسئول احساس

 بود! قشنگ

 به مرد شتریو خود را ب دیشانه مرد را بوس یرو آرام

 برداشت و شیزانو یکه آکو دستش را از رو چسباند

 کرد. بغلش

 دختر گذاشت و آرام بو یموها یرا رو اشینیب

 .دیکش

 جا بود. نیآرامش جهانش، هم کل

 گرید یآغوش کس انیدخترکش در م نکهیفکر ا از
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیکل تنش لرز بوده،

 .شدیمغزش م دنیفکرش هم باعث ترک یحت

 یکه سن هیلعنتش کند، خدا لعنتش کند سا خدا

 افکار نیا دینداشت، با یاو که گناه نداشت،

 .کردیرا دور م اشییایخولیمال

 .دانستیدخترک را مقصر م دینبا

 و پناهیب یدفاع از خود نداشت. کودک یبرا یکه جان او

 شرف افتاده بود. یب یبود که به دست کفتار مظلوم

 انیم شتریرا ب هیسا نباریو ا دیکش یقیعم نفس

 چالند. آغوشش

 لب زمزمه کرد: ریز

 فقط خودم. ؛یمال خودم -

 از آرامش آغوش مرد، چشم بست و دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیدرکش م ست،یدرد آکو چ دانستیم

 نیچقدر سخت است کنار آمدن با ا دانستیم

 !موضوع

 زمزمه کرد: آرام

 کردم راهِ یسع شهیهم میبه خدا قسم من تو زندگ -

 هم یعاشقانها یتجربه یو درستُ برم... من حت صاف

 من، مربوط به همون یزندگ یاهی... کل سنداشتم

 هم یچندان رِیتقص یکه حت ی. اتفاقشهیم اتفاق

 بچه بودم، سالها خودمو مقصر یلی... من خنداشتم

 باخودم کنار اومدم. یساله که کم نیاما چند دونستم،

 هیمن  دمیاالن بزرگتر شدم و فهم دی...شادونمینم

 اونا، من عشق و با تو فیکث یدستا یبودم برا چهیباز

 خطر کردنو یکردم آکو! با تو تازه معن تجربه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چه یدزدک یرفتنا رونیب دمی... با تو فهمدمیفهم

 ... بایچ یعنی یکه آب باز دمی... با تو فهمدهیم یمزها

 ؟ینیبی.... مدمیرقص دم،یتو بارون قدم زدم، خند تو

 به تو! گردهیخاطرات خوش من برم کل

 حرفها، نیهم دیزد و شا یجانیلبخند ب آکو

 شود! شیزخمها یبرا یقیمرهم عم توانستیم

 دخترک فقط او را دوست دارد، دانستیم نکهیهم

 دانست دخترک فقط بند آغوش خودش یم نکهیهم

 آمده، جز در زمان شیهم پ یزیو اگر چ بوده

 .دادینبوده، به قلبش آرامش م اشیکودک

 که یاز آرامش هیو سا دیاو را بوس یموها یرو گرید بار

 گردن مرد را بوسه یمنتقل شده بود، رو شیرگها به

 .زد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که از تن یسوخت از حجم حرارت شیزد و لبها بوسه

 .زدیم رونیب مرد

 ربختنِ  رونیب یبرا یلهایوس ییکه گو یحرارت

 شده بود. تَنِشش

 تن مردانه نیو ا دیرا به مشام کش شیخوشِ آکو یبو

 .دادیعشق م یبو

 از طرف خدا بود، آن یهایخدا قسم که آکو هد به

 آمد و یم یهر شخص یبه زندگ کباریکه  یا فرشته

 بود. اشیمرد، فرشته نجات زندگ نیا

 قشنگش بود! یحال خوبش، شوق روزها لیدل

 میگردنش برداشت و مستق یسر دخترک را از رو مرد

 کرد. نگاهش

 هیبود و سا ختهیوجودش از آن بوسه به هم ر کل
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دادیداشت دل به دلش م کوچکش،

 چشمانش کنار زد و با آن یدخترک را از رو یموها

 زمخت، که نوازش را بلد نبودند، نوازشش کرد. دستان

 ریصورتش را در دست گرفت و کامالً غ یگرد

 را شیمحکم لبها ،ینهایزم شیپ چیبدون ه منتظره،

 دخترک گذاشت. یلبها یرو

 آکو باز یکه لبها یخورد و وقت یاز شوک تکان هیسا

 دخترک با د،یرا به داخل دهانش کش شیو لبها شد

 نیبلند دولب افتادهاش را از هم باز کرد و در ا ینفس

 و دل آب کُن، همراه شد. رمنتظرهیغ بوسه

 دستش را به پشتِ گردن دخترک سُراند و محکم آکو

 و صورتش را در دست گرفت... گردن

 که قلبش را احاطه یبوسه از عشق بود، از حس نیا
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 یجعفر

 یبرا یآن، راه یدر البال دی... شادیبود. شا کرده

 .دیدیاز افکارش هم م ییرها

 ذهنش را نظم دهد و یبود تا کم یبوسه راه نیا

 .ردیآرام بگ یکم بتواند

 یو آرامشِ وجودش، کم یمنبع انرژ نیاز ا بتواند

 کی ند،یو بعد از آن همه اتفاقات ناخوشا ردیبگ آرامش

 پرتب و تاب، حقش نبود؟ بوسه

 تر از مرد، زیشورانگ زین هیخدا که حقش بود و سا به

 کرد. اشیهمراه

 دانست،ینم یادیز زیآنکه ناوارد بود، با آن که چ با

 دخترک را نیریدل به دل مرد داد و آکو دهان ش اما

 .دیچش

 دهینچش یو ناب یبکر نیبه ا یخدا قسم که طعم به
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 یجعفر

 .بود

 آن ایترش نوبرانه؛  یاه هبه آلوچ هیشب یطعم

 با هزاران یکه در زمان کودک ینیریش یبهایس

 به آن قهوه هی... شبدیچیدرخت م یاز باال طنتیش

 !یسرد و باران یهوا کیدر  داغ

 !نبود

 نبود. ا،یدن یکجا چیبوسه، در ه نیا رِینظ

 شتریو دهان دخترک را ب دیو چرخ دیچرخ زبانش

 کرد. فتح

 مال او بود، کل وجودش مال او بود. هیسا

 خودش را یبو شهیهم شیداشت فنچ کوچولو دوست

 جرم بود؟ نیو ا بدهد

 خدا قسم که جرم نبود. به
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 یجعفر

 نشاند. شیپاها یو رو دیرا باال کش دخترک

 مرد یرا باز کرد و دو طرف رانها شیدو پا زین هیسا

 .گذاشت

 شانیدخترک را فشرد و شکمها کیکمرِ بار دستانش،

 اشینیبا فشار از ب هینفس سا د،یبه هم چسب که

 شد. خارج

 کلبه اکنون آنقدر داغ شده بود که داشت هر یهوا

 .سوزاندیرا م شانیدو

 الِیخ ییداشت و گو انیجر انشانیم ق،یعم یعشق

 راحتتر از قبل بود. ه،یسا

 شانیدخترک را فشرد و شکمها کیکمرِ بار دستانش،

 اشینیبا فشار از ب هینفس سا د،یبه هم چسب که

 شد. خارج
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 یجعفر

 کلبه اکنون آنقدر داغ شده بود که داشت هر یهوا

 .سوزاندیرا م شانیدو

 الِیخ ییداشت و گو انیجر انشانیم ق،یعم یعشق

 راحتتر از قبل بود. ه،یسا

 الشیرا به مردش گفته بود، خ قیکه حقا یوقت از

 آزادانه یکم توانستیاو هم م دیبود و شا راحتتر

 را بچشد. عشق

 پا به ،یدیشک و ترد چیبه دل آکو دهد و بدون ه دل

 برود... شیپا

 اشتباه! اما در ایدرست است  مشیتصم دانستینم

 بدون کرد،یم یلحظه، اگر آکو هر درخواست نیا

 .کردیقبولش م د،یترد

 که هیو سر سا دیدخترک را کش یموها یکم مرد،
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 یجعفر

 فِیگردن نازک و ظر ش،یلبها یرفت، مقصد بعد باال

 شد. دخترک

 و گرفتیمرد قرار م یاه هکه مورد آماج بوس یگردن

 .دیکشیبکرش را به مشام م یبو

 آمد و او با رونیب هیاز دهان سا یفیخف یاه هنال

 .دیلب گز خجالت،

 یمرد، کش آمد و همانطور که دهانش رو یلبها

 دخترک بود، زمزمه مانند پچ زد: یگلو

 نکن، بزار بشنوم. مشیقا -

 جانشیگاز گرفت و اما ه شتریلبش را ب دخترک

 برابر شد. نیچند

 فیقابل توص کرد،یکه با آکو تجربه م ییاه هلحظ

 .نبود
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 یجعفر

 چیرا در ه رشیکه آنقدر ناب بود، که نظ ییاه هلحظ

 بود. دهیند ایدن یکجا

 !جانیعشق و شهوت و ه بِیترک

 تر رفت و حال دخترک نییو پا نییمرد پا یاه هبوس

 و خرابتر شد. خراب

 نییو پا سُراندیاز عمق وجودشد، دلش را م یحس

 مدام شیو پاها رفتیضعف م ی... دلش هرفتیم

 .شدندیم منقبض

 دهانِ خشک شدهاش را فرو بُرد و دست آزادش را آب

 مرد چنگ کرد. یموها در

 و همانجا زمزمه کرد: دیآکو به کنار گوشش رس سرِ

 خرابتم. یلیخ -

 بار هزارم یبود تا دل دخترک برا یحرف کاف نیهم
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 یجعفر

 شبه صوت هوس آلودش ق،یعم یجانیو با ه زدیبر فرو

 شود. بلند

 گرفت و آنقدر شیلبها انِیگوش دخترک را م آکو

 پوست کمر یرا فشرد که رد دستانش، بر رو کمرش

 به گزگز افتاد. دخترک

 بود. تابیدش هم بچرا، خو دروغ

 بود. تابیلمشِ مردش، ب یهم برا خودش

 در قینشسته بود و آنقدر عم شیپاها یکه رو یمرد

 قادر به جداکردنشان زیچ چیبودند، که ه دهیلول هم

 نبود. ازهم

 خودش که شرتیرفت و ت نترییپا یآکو کم دستان

 تنِ دخترک خوش نشسته بود را آرام باال زد. یرو بر

 و پوست دون دون دیشکم تختش کش یرو دست
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 یجعفر

 کرد. اشیبه حول یحال شدهاش،

 نفس نفس، لب زد: با

 !هیاس یکنیم وونمید یتو؟! دار یچرا انقد خوشگل -

 شانه مرد چنگ کرد و همان یرا رو گرشید دست

 داد،یو تاب م چیقرارش را پ یتاب و ب یکه تن ب طور

 شانه مرد گذاشت. یرا رو اشیشانیپ

 همان حال زمزمه کرد: در

 آکو! خوامتیم یلیخ -

 حرف بود. نیمرد لنگ هم ییگو

 کاناپه یتا دخترک را رو زدیکلمه را م نیولز هم جلز

 بزند... مهیخ شیو رو بخواباند

 شوق وصال ه،یقرمزش، قرمزتر شد و سا چشمان

 .داشت
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 یجعفر

 ک کل تنش را به لرزه انداخته بود. یوصال شوق

 پُر کرده بود و آن هم زیچ کیحجم مغزش را  کل

 ."هیسا"نبود، جز  یزیچ

 نیکه بدجور خانه خرابش کرده بود و اگر در ا یهایسا

 شد،یمغزش منفجر م گرفتیآرام نم یکم لحظه،

 دانست که یو فقط خدا م دیپاش یاز هم م وجودش

 تواند آرام شود! یم چگونه

 یگردنش دخترک فرو رفت و نفسها انیبه م سرش

 دخترک را سوزاند. یو بلور دیگردنِ سف داغش

 پچ پچ کرد: ر،یو نفسگ آرام

 ارم؟یلباستو در ب -

 شد، نیمثبت باال و پائ یکه به نشانه هیسا سر

 شد و دستان فرزش، صتریو حر صیمرد، حر چشمان
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 یجعفر

 گرفت و به قهیدخترک را از  شرتیت جان،یه تینها با

 کرد. میتقس م،یدون

 لب باز کرد نکهیباتعجب گرد شد و هم ه،یسا چشمان

 فرود شیلبها یمرد، بر رو یکند، لبها یاعتراض تا

 رفت. نیدخترک، پائ یو دستانش، از کمرِ برهنه آمد

**** 

 ینهایآرام چشمانش را باز کرد و به آتش شوم هیسا

 رو به خاموش شدن بود، زل زد. که

 سرتاسر قیعم یشده بود و آرامش یذهنش خال کلِ

 را فرا گرفته بود. وجودش

 لب یکه رو یداد و لبخند رونیرا با آرامش ب نفسش

 .دادینشست، نشان از حال خوبش م شیها

 برد نترییرا با آرامش بست و دستش را پا چشمانش
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 یجعفر

 به دست پُرزدار مرد رساند. و

 که دور شکمش یآن دستِ بزرگ و مردانها به

 و تنش را به تن خودش چسبانده بود. دهیچیپ

 داغِ مرد، از پشت سر به الله گوشش ینفسها

 و آرامش وجودش آنقدر خوب بود که رگ خوردیم

 انداخته بود. انیرا به غل شیها

 خانه یروانیکه هنوز هم به ش یباران یاه هقطر یصدا

 ساخته بود و کلبه ییبایز یملود کرد،یم اصابت

 به داخل یورود یکه از چراغها یفیبا نور ضع ک،یتار

 را زیروشن شده بود و همه چ یکم شد،یم دهیتاب

 .کردیم ترییایرو

 را به شیو رو دیکاناپه کوچک چرخ یرو دخترک

 مرد کرد. سمت
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 یجعفر

 با چشمان بسته و خوابآلود، محکم دخترک را آکو

 سرِ او یچانهاش را رو نباریخود چسباند و ا به

 .گذاشت

 یقیعم یبود که متوجه بوسه قیخوابش عم آنقدر

 گذاشت، نشد. نهاشیس یبر رو هیسا که

 بود. یگرم کردنش کاف یمرد آنقدر داغ بود که برا تنِ

 که داشت، در آغوش آکو یبا همه احساس خوب هیسا

 شد و مرد دستان بزرگش را محکمتر به دور او جمع

 شتریکه در آن قرار داشت ب یو در خلسه ناب دیچیپ

 رفت. فرو

 هم فشرد و آنقدر به یچشمانش را محکم رو هیسا

 از شیاه هفکر کرد، که گون شیپ یساعات یاه هنصح

 یقرمز و قرمزتر شد و آنقدر چشمانش را رو خجالت
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 یجعفر

 دوباره خوابش بُرد و یکِ دیفشار داد که نفهم هم

 در سکوت کلبه آرام گرفت. شینفسها

 آرام آرام چشمانش را باز کرد و نگاهش به حجم مرد

 که در آغوشش مچاله شده بود، افتاد. یکوچک

 را کش داد و چقدر حالش شیلبها قیعم یپوزخند

 بود. خوب

 شده بود و فقط خدا داریرا با لبخند از خواب ب امروز

 که حالِ دلش چقدر خوب بود. دانستیم

 دختر یموها یرو یبوسها قش،یهمان لبخند عم با

 آغوشش انیدر م شتریو حجم کوچکش را ب کاشت

 .چالند

 غرق در خواب، چشمانش را با آرامش بسته بود هیسا

 یاو را باز فِیلط یآکو با دستان نوازشگرش، موها و
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 یجعفر

 .دادیم

 باز و درشتش نشست و با مهین یلبها یرو نگاهش

 .دیکش نییرا رو به پا نشییشصت، لب پا انگشت

 گونه دخترک را لمس نباریرا حرکت داد و ا انگشتش

 اشت، چقدر خوب بود. چقدر خوب بود که او را دکرد

 بود. دهیآغوشش خواب انیدر م شیفنچ کوچولو که

 شیلحظات، چقدر برا نیکه ا دانستیخدا م فقط

 است. ندیخوشا

 الیخ نیبود، ا دهیکه کش یاز آن همه استرس پس

 و آرامش، حقش بود. راحت

 دهیبار نگاهش به سمت چشماِن بسته دختر کش نیا

 شیبخورد، لبها یتکان هیو قبل از آنکه صورت سا شد

 جلو بُرد و دو چشمانِ بستهاش را بوسه زد. را
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 یجعفر

 شکل نگرفته بود، اما نشانیب یقیعم یآنکه رابطه با

 که از وجود دخترک یمنکر آرامش توانستیهم نم باز

 بود، بشود. گرفته

 هیاگر ممانعتِ سا دیآرام شده بودند و شا شانیهردو

 .کردندیکار را تمام م نبود،

 و به سمت دیچشم دخترک کش یرا رو شیلبها

 آغوشش انیم یتکان هیبُرد، که سا گرشید چشم

 .خورد

 داغش را باز کرد و همان لحظه اول، یپلکها آرام

 رنگش، در نگاه مرد نشست. یعسل نگاه

 شیبزرگ، لبها یلبخند د،یچشمان آکو را که د برق

 آکو طنتبارِیکش داد و آرام نگاهش را از چشمان ش را

 .گرفت
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 یجعفر

 شبیخودش نبود که فکرش باز هم به سمت د دست

 دانستیاتفاقاتش پرواز کرد و آکو که خوب م و

 و ییبا پررو کند،یفکر م یزیبه چه چ دخترک

 لب زد: طنتیش

 یلیخ شبیخانوم! انگار د یلبخند به لب دار ه؟یچ -

 !یدیخواب راحت

 را شیبود، لبها دهیکه منظورش را خوب فهم هیسا

 که چقدر دانستیهم فشرد و فقط خدا م یرو

 .کشدیم خجالت

 و تا آنجا که راه کردینم ینامرد هم که کوتاه یآکو

 .گذاشتیسر به سرش م داشت،

 چه خواهدیبه بعد م نیاز ا دانستیخدا م فقط

 .اوردیسر دخترک ب ییبال
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 یجعفر

 آن که بحث یمرد فرو برد و برا نهیس انیرا م سرش

 عوض کند، آرام زمزمه کرد: را

 .ریصبح بخ -

 را شیبود، لبها دهیکه منظورش را خوب فهم هیسا

 که چقدر دانستیهم فشرد و فقط خدا م یرو

 .کشدیم خجالت

 و تا آنجا که راه کردینم ینامرد هم که کوتاه یآکو

 .گذاشتیسر به سرش م داشت،

 چه خواهدیبه بعد م نیاز ا دانستیخدا م فقط

 .اوردیسر دخترک ب ییبال

 آن که بحث یمرد فرو برد و برا نهیس انیرا م سرش

 عوض کند، آرام زمزمه کرد: را

 .ریصبح بخ -
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 یجعفر

 و زمزمه کرد: دیکوتاه خند آکو

 .ریشما بخ یصبح پر انرژ زم،یعز ریبخ -

 مرد نهیس انینگفت و دوباره در م چیه دخترک

 را بست. چشمانش

 و به سمت شانه و دیکش شیموها یدستش را رو آکو

 بُرد. کمرش

 و همزمان که دیدخترک را بوس یِابرو نباریا

 آنجا بود، زمزمه کرد: شیلبها

 گهید گه،یم طونهیش یگشنمه، ول یلیواهلل که خ -

 ازش استفاده یحساب اد،ینم رتیگ یتیموقع نیهمچ

 !کن

 که درست منظورش را متوجه نشده بود، سرش هیسا

 گُنگ نگاهش یاو باال برد و با حالت نهیس انیاز م را
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 یجعفر

 :کرد

 ؟یاستفاده کن یتیاز چه موقع -

 خانم لخت و دلبر، تو بغلم هیکه  تیموقع نیاز ا -

 .کنهیداره وسوسهم م یو حساب دهیخواب

 یکه رو یچشم گرد کرد و همزمان با مشت هیسا

 یآمد و پتو رونیآغوشش ب انیاز م د،یاو کوب نهیس

 بود را دهیچیپ شانیهر دو یکه رو یو نازک یمسافرت

 .دیچیدور خود پ به

 بلند یقدم از کاناپه دور شد که آکو با صدا چند

 کاناپه گذاشت. یدسته یو سرش را رو دیخند

 پچ پچ طنتیدراز کرد با ش هیرا به سمت سا دستش

 :کرد

 بوس کوچولو ازت هینخورمت. فقط  دمیقول م ا؛یب -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .گهید ایب کنم،یم

 رفت و خم شد و یاما چشم غرها دیدلش سُر هیسا

 پاره شرتیمردانه آکو را، که در کنار ت راهنیپ نباریا

 افتاده بود، برداشت. شدهاش

 باز هم لحظات شرت،یآن ت یپاره شده قهیو  دیگز لب

 کرد. یادآوری شیرا برا شبید

 را شکار کند، با شیاه هگون یاز آنکه آکو سرخ قبل

 را شیتند، به سمت اتاق رفت تا لباسها ییقدمها

 .بپوشد

 یخودش جلو دیبا شد،ینم اشیحال ایمرد که ح نیا

 گَند ی. هرچند که خودش هم بدجورگرفتیرا م او

 آمد. یگَند بدجور به مزاجش خوش م نیبود، اما ا زده

 زدیزد و لباسِ بزرگِ مرد، که در تنش زار م یلبخند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیپوش را

 یآکو را تا زد و با لبخند یمردانه راهنیپ نیآست

 را بست. شیاه هدکم ق،یعم

 اتاق خارج شد و آکو با باالتنه برهنه، در حال از

 اجاق بود. یبر رو یکتر گذاشتن

 را به سمتش شیرو د،یرا که شن هیسا یپا یصدا

 بزرگ خودش که در تن راهنیپ دنیو با د برگرداند

 نییکش آمد و با باال و پا شیلبها زد،یزار م دخترک

 تن کوچک دخترک، لب زد: ینگاهش رو کردن

 نشییپا وکف دسته، باال  هیقربونش برم اندازه  -

 .ستین معلوم

 و آنقدر کلماتش پر از احساسِ نیریلحنش ش آنقدر

 یدخترک را کش آورد و ذوق یبود، که لبها عشق



 

  2129                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را در دلش کاشت. قیعم

 زهیم زهیاز کوچولو و ربار بود که  نیاول یبرا دیشا

 خوشحال بود. بودنش

 که با یهایو رو به سا دیرا پوش شیلباسها آکو

 نگاهش کرد، لب زد: یکنجکاو

 رم،یصبحونه بگ یخرت و پرت برا کمی رمیمن م -

 هست. ریپن کمیفقط  ست،ین خچالیتو  یادیز زیچ

 .میکنیضعف م ینطوریا

 دار دخترک را برانداز کرد. یمعن یبا نگاه و

 قرمز، ییاه هباز هم چشم غره رفت و با گون هیسا

 انداخت. نییرا پا سرش

 و اصالً به خاطر اندازدیخوب بلد بود دستش ب مرد،

 سرخش بود که مدام دوست داشت یِاه هگون نیهم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کند. تریرا خجالت شیو فنچ کوچولو اندازدیب دستش

 را باال نشیکه آست یدر حال د،یرا که پوش لباسش

 رفت، خم شد و قبل از آنکه هیبه سمت سا زدیم

 از لبانش یکند، بوسها لیحرکتش را تحل دخترک

 :برداشت

 .گردمیمراقب خودت باش، زود برم -

 با لبخند سرش را تکان داد و او هم لب زد: هیسا

 .ایمراقبم، زود ب -

 یپس از آنکه حساب هیاز خانه خارج شد و سا آکو

 کلبه را مرتب کرد، به سمت آبِ جوش آمده داخل

 را دم کند. شیرفت تا چا یکتر داخل

 لبخند نیو هم زدیبرق م یزیکلبه از تم داخل

 .کردیم دیرا تشد دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 برداشت. نتیرا از داخل کاب یشد و قوط خم

 باز شدنِ درِ کلبه، به گوشش یِهمان حال صدا در

 .ستادیپُرذوق، صاف ا یو دخترک با لبخند دیرس

 نکهیو هم دیبرگشته بود و تند به سمت در چرخ آکو

 رفت. شیبه صحنه مقابلش افتاد، جان از پاها چشمش

 کلبه یکف چوب یمانده در دستش، بر رو یِچا یقوط

 برخوردش با پارکتها، همچون ناقوس یو صدا افتاد

 .دیچیدر گوشش پ مرگ،

 دستِ  فتد،یب نیزم یاز آنکه تنِ کرختش رو قبل

 لب ریچنگ شد و ز نتیکاب یرا از پشت، رو جانشیب

 کرد: زمزمه

 ابوالفضل! ای -

 با ،یاخمو و جد یبا صورت ش،یرو به رو مردِ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 باد کرده، آرام آرام یکبود شده و چشمان ییاه هگون

 آمد. جلو

 حرکات نرم و آرامش، نیبا هم خواستیکه م ییگو

 پشت کرِیکند و دو مرد غول پ وانهیرا د دخترک

 مرد جلو آمدند. یهم، همراه با قدمها سرش

 فشرد و قلبش در نتیبه کاب شتریخود را ب هیسا

 .زدیم دهانش

 تا دیچرخیزبانش نم یبود، که حت دهیترس آنقدر

 بزند. یحرف

 بود که آرام ییبه قدمها رهیخشک شدهاش خ چشمان

 و کارش تمام بود، مگر نه؟ آمدندیبه سمتش م آرام

 خدا قسم که کارش تمام بود و آنقدر ته دلش به

 و دخترک با اوردندیتاب ن شیشد، که زانوها یخال
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 فرود آمد. نیزم یجانش، رو همه

 بود که آرام ییبه قدمها رهیخشک شدهاش خ چشمان

 و کارش تمام بود، مگر نه؟ آمدندیبه سمتش م آرام

 خدا قسم که کارش تمام بود و آنقدر ته دلش به

 و دخترک با اوردندیتاب ن شیکه زانوها شد، یخال

 فرود آمد. نیزم یجانش، رو همه

 .ستادیا د،یپوزخند زد و به کنار کانتر که رس مرد

 تنفر به تنِ سست ِ دخترک نگاه کرد و پوزخندش با

 شد. قتریعم

 .خواستیرا م نیهم

 را... یضعف و سست نیهم

 هم فشرد و آکو کدام یلرزانش را رو یِلبها هیسا

 بود؟! یگور
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یزیدهانش را قورت داد و قورت داد و هر بار چ آب

 .شدینم بشینص ش،یگلو شترِیب یخشک جز

 چنگ شد و مرد نیزم یرو جانش،یب دستانِ

 آمد: کترینزد

 !نیرو واسه پنهون شدن انتخاب کرد یبد یجا -

 تکان داد و خودش را یسرش را به عالمت منف هیسا

 .دیعقبتر کش نیزم یرو

 جلوتر آمد. مرد

 عقبتر رفت. هیسا

 پوزخند زد. مرد

 بغض کرد. هیسا

 .ستادیا شیخشک شده، در جا هیجَست زد و سا مرد

 ینشست و چشمان دختر رو شیگلو یمرد رو دست
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 افتاد. هم

 ...دیرسیکاش آکو م د،یرسیآکو م کاش

 شتریشد و دستان بزرگ مرد، ب متریحج شیگلو بغض

 را فشرد: شیگلو

 نیا یدونینکنم؟ م داتیکه پ یبر یخواستیکجا م -

 گهیدفعه د نیا یدونیقبرت کندهست؟ م گهید دفعه

 ؟یندار یفرار راه

 کرد: هیواگو رلبیز دخترک

 شد؟ داتیاز کجا پ گهیتو د -

 که کردیبه دوران افتاده بود و هنوز هم باور نم سرش

 افتاده بود. ریمرد، گ نیدستان ا در

 دخترک را گرفته بود، از یکه گلو یبا همان دست مرد

 ستادنیا یِکه نا ییبا پاها هیبلندش کر کرد و سا جا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 داد. هیتک نتیبه کاب نداشت،

 لحظه نیدر ا شدیم یعنیدلش خدا را صدا زد و  در

 برگردد؟ آکو

 دایمرد نجات پ نیباز هم از دست ا شدیم یعنی

 کند؟

 و خوردیهم م یرو کیلیچ کیلیچ شیدندانها

 خودش یبه هم خوردنشان، آنقدر برا یصدا

 .کردیم شتریبود، که لرزِ تنش را ب وحشتناک

 چنگ بزند، یسمانیبه چه ر دیبا دانستینم

 که دانستیچه کار کند اما خوب م دیبا دانستینم

 مرد به هدفش برسد! نیبگذارد ا دینبا

 .آمدینم رونیدستانشان ب نیزنده از ب گرید نباریا

 کره نیا یمعلوم نبود در کجا برد،یاگر او را م نباریا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرد قصدِ عقب نیا ییکند و گو اشیزندان یخاک

 نداشت! دنیکش

 مانده بود، شیکه برا یجان مهیاما؛ با همان ن هیسا

 تا بتواند خود را از دست دادیرا کش و قوس م تنش

 بود، خارج کند. ستادهیکه مقابلش ا یدوسر وید نیا

 را باال انداخت و گفت: شیابرو یبا تمسخر تا مرد

 یلیخ ؟یدر بر یتونیهنوز م ینکنه فکر کرد -

 یجنگل، چه غلط نیدختر! تک و تنها تو ا یاحمق

 به نفع من شد طیهمه شرا ؟ینیبیم ؟یبکن یتونیم

 کارات برسونم! آخ یِجـ**** رو به جزا یِبتونم تو تا

 .کنهیفکرش هم حالمو خوب م آخ

 دخترک زد. دهیبه چهره ترس قیعم یشخندین و

 دخترک وارد کرد و در یبه گلو یگریفشار د مرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را هیسا یتا بازو دیلحظه که دستش را عقب کش کی

 مانده بود، شیکه برا یتوان نیبا آخر هیسا رد،یبگ

 شیپا نکهیو هم دیزد و از آن طرفِ کانتر دو یجَست

 نمانده بود که از دستشان یزیو چ دیداخل هال رس به

 به شیشود، درهمان لحظه، قبل از آن که پا خالص

 شیموها کر،یاز آن مردان غول پ یکیبرسد،  یخروج

 کوباندش. نیزم یو رو دیکش را

 یدخترک به هوا رفت و دستش را رو غیج یصدا

 دردناکش گذاشت.. کمر

 کیدخترک وارد کرد و در  یبه گلو یگریفشار د مرد

 را هیسا یتا بازو دیکه دستش را عقب کش لحظه

 مانده بود، شیکه برا یتوان نیبا آخر هیسا رد،یبگ

 شیپا نکهیو هم دیزد و از آن طرفِ کانتر دو یجَست
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نمانده بود که از دستشان یزیو چ دیداخل هال رس به

 به شیشود، درهمان لحظه، قبل از آن که پا خالص

 شیموها کر،یاز آن مردان غول پ یکیبرسد،  یخروج

 کوباندش. نیزم یو رو دیکش را

 یدخترک به هوا رفت و دستش را رو غیج یصدا

 دردناکش گذاشت.. کمر

 لعنتشان کند. خدا

 که حال کل صورتش را در بر گرفته یبا پوزخند مرد

 کاناپه سه یآمد و باآرامش، رو رونیاز آشپزخانه ب بود،

 لم داد. نفره

 یرا جلو هیاشاره کرد تا سا کریبه مردغولپ شخندین با

 یدردناک و حالت یو دخترک با تن اندازدیب شیپاها

 مرد افتاد. یپا یجلو ز،یآم ریتحق
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کاناپه دراز کرد و با نوک یپشت یدستانش را رو مرد

 زد: هیسا یبه پهلو ییپایت کفشش

 .میبر دیپاشو جمع کن خودتو، پاشو با -

 با نفرت نگاهش کرد و مرد ن،ییاز همان پا دخترک

 :دیاز همراهانش غر یکی روبه

 هر وقت ن،یتو ماش نیبذار نیجمعش کن نویا -

 غی. حوصله جدیتموم شد منو صدا بزن کارتون

 ندارم! غهاشویج

 با نفرت نگاهش کرد و مرد ن،ییاز همان پا دخترک

 :دیاز همراهانش غر یکی روبه

 هر وقت ن،یتو ماش نیبذار نیجمعش کن نویا -

 غی. حوصله جدیتموم شد منو صدا بزن کارتون

 ندارم! غهاشویج
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .سوزاندیکه دائم قلبش را م یماند و درد هیوسا

 که نا نداشت. یماند و تن هیسا

 ...اشیماند و درماندگ هیسا

 ...هیسا چارهیو ب شیهاییماند و تنها هیسا

 و قلبِ پُر دردش... هیسا چارهیب

 دند؟یفهم یبرود، چرا نم خواستینم

 کردند؟ینم شیرها چرا

 شب قبل را از او گرفتند. یِبه آنها که تمام خوش لعنت

 در یجهاینت چکدامیه ییکه گو ییماند و تقالها هیسا

 نداشت. بر

 دردناک، که مدام به در و ییماند و دست و پا هیسا

 .آمدیاز دستش بر نم یو کار دشانیکوبیم وارید

 کرده بود و کاش.... رید نهمهیچرا آکو ا دانستینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیرسیزودتر م یلحظها کاش

 دخترک را نجات دهد! توانستیم کاش

 که فرشته نجاتش شده بود. شهیهم مانندِ

 هیآن طور که سا زیو اما همه چ دیرسیزودتر م کاش

 نرفت. شیرا داشت، پ شیآرزو

 عقب آن ون یبسته، در صندل ییبا دست و پا سرانجام

 که از سر تا یشد و آن مرد که با غرور ریاس داغان

 از آنجا دور یشد و همگ نیسوار ماش ختیریم شیپا

 .شدند

 و غینداد، به ج تیاهم هیسا یبه تقالها چکسیه

 نگاه شیگوش نداد، به دست و پا زدنها شیاه هیگر

 .نکرد

 زد، آنقدر دستان بستهاش را به غیآنقدر ج هیسا و
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 اشیهمه انرژ یکِ دیو آنور کوباند که نفهم نوریا

 رفت و کل جانش لَخت شد. لیتحل

 یشدنها نییا و باال و پاه هکه از چاله چول نیماش

 همه گریآسفالت صاف افتاد، د یرد شده و رو جنگل

 را از دست داد. دشیام

 نگاهشان یداشتند و کاش خدا کم یدردناک انیپا

 !کردیم

 ...!یکم فقط

 که پُر یبزرگ یکهایبا لبخند نگاهش را به پالست آکو

 دخترانه شده بود، انداخت. لیلباس و وسا از

 شده لیجلو، پُر از وسا یصندل یعقب و حت یصندل

 .بود

 بود و دهیدخترک خر یکه همه را برا یلیوسا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را احساس کند. یاو کمبود خواستینم

 اما ع،یکه هر کدام را سر یرنگارنگ و دلبر یلباسها

 بود! دهیخر اد،یعشقِ ز با

 شور و شوقِ قلبش شد،یم کتریچقدر به کلبه نزد هر

 بیته دلش نه فیخف یِنگران کیاما  شد،یم شتریب

 .زدیم

 !گذاشتیتنها م یمدت طوالن نیا یرا برا هیسا دینبا

 دخترک را خوشحال آمدیکه دلش نم کردیچه م اما

 !نکند

 درِ بازِ آن، دنیبا د د،یکلبه که رس یکینزد به

 آن را پس کردیم یشد و اما سع شتریب اشینگران

 !بزند

 زیرا برداشت و در کنارش ن یخوراک یلونهاینا ابتدا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که پر از گل رُزِ قرمز بود را هم ،یشهایقلبِ ش باکسِ

 .برداشت

 زیرا برداشت و در کنارش ن یخوراک یلونهاینا ابتدا

 که پر از گل رُزِ قرمز بود را هم ،یشهایقلبِ ش باکسِ

 .برداشت

 باکسِ پُر از رز قرمز نیابتدا دخترک را با ا خواستیم

 که یلیکند و سپس همه لباسها و وسا زیسوپرا

 را، نشان دهد. دهیخر شیبرا

 داشت، در ینگران یچاشن یکه حال کم یلبخند با

 به یآمده بود سر رونیب هیسا دیرا بست و شا نیماش

 رفته بود در را ببندد، ها؟ ادشیبزند و  اطراف

 بلند، ییچشمانش را فشرد و سپس با گامها یلحظها

 سمت کلبه رفت. به
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کفِ کلبه ینامرتب و لول شده مینگاهش به گل ابتدا

 .افتاد

 خشک شدهاش باالتر رفت و به کاناپه کج شده نگاه

 .دیرس

 پخش یهایزده شد که چا یخالص هنگام ریت و

 !دیکف آشپزخانه را د شده

 از دستش رها شد و دیخر یکهایپالست کبارهی به

 افتاد. نیزم یرو

 بغل زده بود، از دستش ریکه ز یشهایقلب ش باکسِ

 .افتاد

 از ییگو د،یتکه تکه شدنش که به گوشش رس یصدا

 که در آن فرو رفته بود، خارج شد. یشوک

 نمانده ستادنشیتا ا یزیکه چ یخراب و قلب یحال با
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و داخل اتاق را گشت. دیدو بود،

 نبود! هیاز سا یخبر

 صدا زد: بلند

 ه؟یسا -

 نفس مرد را تنگ کرد. نیجواب نداد و هم یکس

 دانست چه کار کند، دور یآشفته بود که نم آنقدر

 کانتر را، ی. دوباره آشپزخانه را گشت، رودیچرخ خود

 زیچ چیگشت و ه هیاز سا یجا را به دنبال رد همه

 نکرد. دایپ

 نکرد و قلبش به درد آمد. دایپ زیچ چیه

 !هیسا

 سرش آمده بود؟ ییچه بال یلعنت

 و ریکاناپه جک زد و ز ریبلند دستش را ز ینعرها با
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرد. شیرو

 .ستادیقلبش ا ییروشنِ اجاق، گو یشعله دنید با

 مطمئن شد! گرید

 آمده و او که کلبه را با هیسرِ سا ییشد بال مطمئن

 !کردیروشن رها نم یاجاق

 که لرز گرفته بود، تلفنش را از ییدست و پاها با

 آورد و تند تند شماره گرفت. رونیب بشیج

 زده بود و صورتش رونیب اش،یشانیو پ قهیشق رگ

 یزیعرق شده بود، که چ یِاه هسرخ و پُر از دان آنقدر

 انفجارش نمانده بود. تا

 استرس و قدم زنان، داخل کلبه راه رفت و پُر

 ؟داشتیچرا برنم ی.... لعنتیلعنت

 داشت؟یآن مردک بر نم چرا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که اکنون آکو همچون انبار دانستینم مگر

 تا انفجارش نمانده؟! یزیکه چ ستیباروت

 لحظه به ذهنش نقش بست، از کیکه در  یفکر با

 نشیبلند، به سمتِ ماش ییزد و با گامها رونیب کلبه

 .رفت

 یکه بر رو ییرهایرد تا یلحظه، نگاهش رو کی در

 مانده بود، خشک شد. یباق سیخ نیزم

 دایدخترکش را پ دیرا محکمتر فشرد و با چشمانش

 !کردیم

 !کردیم شیدایپ دیبا شد،یم ریاز آن که د قبل

 نداشت! یسرِ نخ چیه یلعنت

 دادندیرا نشان نم یادیز زینامعلوم که چ یِردها نیا

 نشیدر ماش یرو یبلند، لگد محکم یمرد با نعرها با
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیکوب

 آورد و همان شماره رونیب بشیتلفنش را از ج دوباره

 را گرفت. یقبل

 :دیچیدر پشت خط پ یبم مرد یصدا

 باشم آکو؟ یچ ونیپشت هم رو مد یتماسها نیا -

 اما، با همه جانش نعره زد: مرد

 رو یفقط اون عوض ست،ین میحال یچیمن ه نیبب-

 خوام! یبچه**** رو م اریمن فقط اون مه خوام،یم

 االن ! نیهم

 شد: تریبم جد یصدا

 صبر دی؟ مگه بهت نگفتم باآروم پسر، چه خبرته -

 ویهمه چ یعجلها میتصم هیبا  دینبا ؟یباش داشته

 !یکن خراب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بلندتر نعره زد: آکو

 برد، ومنو برداشت  ییاون مادر**** کل دارا -

 در یصبر چیصبر کنم؟ ه دیبا یگیتو بهم م اونوقت

 ای ،یکنیم دایمن پ یاالن اونو برا نیهم ای! ستین کار

 !شهیتموم م نجایبوده هم یهرچ

 یو با لحن دیچیبم و کالفه مرد، پشت تلفن پ یصدا

 زمزمه کرد: آرامشدهنده

 شده؟ چرا انقدر به هم یچ قایدق یبگ شهیم -

 ؟یختیر

 یو چشمانش را رو دیکش شیداخل موها یدست آکو

 فشرد. هم

 و قبل از آنکه دوباره کردیم فیرا تعر زیهمه چ دیبا

 سمت کلبه برگردد زمزمه کرد: به
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بخرم..... لهیوس کمیرفته  -

* 

 او عجله دارد. ایراه، کِش آمده  دانستینم

 .دیرسینم رفت،یتند م هرچقدر

 را یلعنت نیماش نیداد، هر چقدر ا یچقدر گاز م هر

 ...دیرسینم راند،یسرعت م با

 ،یو نگران دادیصدا م نگید نگیمدام د سرش

 .کردینم شیرها یلحظها

 ساعت بود که از دخترک خبر نداشت و فقط نیچند

 در دلش بر پا شده. یکه چه آشوب دانستیم خدا

 به او عتریبود که سر نیا خواست،یکه م یزیچ تنها

 یلحظها نکهیفکر ا ینجاتش دهد و حت عتریسر برسد؛

 .دادیباشد، آزارش م پدریب ارِیآن مه شیپ هیسا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ساعت بود که از دخترک خبر نداشت و فقط نیچند

 در دلش بر پا شده. یکه چه آشوب دانستیم خدا

 به او عتریبود که سر نیا خواست،یکه م یزیچ تنها

 یلحظها نکهیفکر ا ینجاتش دهد و حت عتریسر برسد؛

 .دادیباشد، آزارش م پدریب ارِیآن مه شیپ هیسا

 چه؟! افتادیم شیبرا یاتفاق اگر

 هم فشرده شدند و یرو شیفکر، دندانها نیا از

 شد. دهیفرمان کوب یقدرت، رو نیشتریبا ب مشتش

 دیاالن با نیرا محکم و محکمتر فشار داد و هم گاز

 ...دیدیرا م دیجمش

 به او بدهد، فقط آن یسرنخ توانستیکه م یکس تنها

 بود و بس... مرد

 کیگاز فشرد و همانطور که  یرا محکمتر رو شیپا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 چشمش به داشبورد بود، خم کیه جاده و ب چشمش

 آورد. رونیرا از داخل آن ب اشیو تلفن قبل شد

 پاورش را فشرد و روشنش کرد. دکمه

 کند، دایاز آنکه بتوانند شماره مورد نظرش را پ قبل

 "یاِب"و چشمش که به اسم  دیدر دستانش لرز تلفن

 داد. رونینفسش را کالفه ب افتاد،

 باز هم او را ،یخبر یهمه ب نیپس از ا توانستینم

 بگذارد. ینگران در

 گوشش یو تلفن را رو دیسبز رنگ را کش کونیآ

 دهیهراس یخوشحال و تا حدود یکه صدا گذاشت،

 :دیبه گوشش رس ،یاِب

 پسر؟! خدا رو شکر، خدارو شکر ییآکو؟ کجا -

 !یکردیم مونیروان ی... داشتیروشن کرد تویگوشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 باز هم او را در ،یخبر یهمه ب نیپس از ا توانستینم

 بگذارد. ینگران

 گوشش یو تلفن را رو دیسبز رنگ را کش کونیآ

 دهیهراس یخوشحال و تا حدود یکه صدا گذاشت،

 :دیبه گوشش رس ،یاِب

 پسر؟! خدا رو شکر، خدارو شکر ییآکو؟ کجا -

 !یکردیم مونیروان ی... داشتیروشن کرد تویگوشت

 هم فشار داد و اکنون یچشمانش را محکم رو مرد

 قشیرف یهاینبود که بتواند جواب نگران یطیشرا در

 بدهد. را

 گوش و شانهاش گذاشت و دنده را نیرا ماب یگوش

 کرد. عوض

 هیبه سا دنیمهمتر از رس زیچ چیلحظه، ه نیا در
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ...نبود

 !زیچ چیه

 .ستمیمدت ن هیمن که بهت گفتم  ،یخوبم اِب -

 شد: یجد یکم یاِب یصدا

 تو مون،یبُکش یقراره از نگران ینگفت یول ،یگفت -

 یخبریاز ب میبه روزمون اومده؟ داشت یچ یدونینم

 چه چارهیدختر ب نیا ،یچی... من همیشدیم وونهید

 و زنده رهیهر روز بم یاز نگران دیکرده که با یگناه

 بشه؟

 را نداشت. فیاراج نیوقتِ ا اکنون

 .رفتیاعصابش م یداشت رو ینداشت و اِب وقت

 یداد و صدا رونیو دوباره نفس کالفهاش را ب دوباره

 :دیبه گوشش رس یاز آن سمت خط، با نگران سارا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رو بده یبگو گوش ششه؟یپ هیتورو خدا بپرس سا"

 "!بهش

 .دیگز شیدندانها انیلبش را م آکو

 داشت که به سارا بدهد؟ یچه جواب حال

 کهخبر داده بود  یخودش بود که به اِب ریتقص اصال

 کرده! دایرا پ هیسا

 به شدیمشخص م زیهمه چ فیتکل نکهیقبل از ا دینبا

 .دادیم یدختر و پدرش، دلخوش آن

 که حالش چگونه است! دانستیکه نم یپدر به

 شیاو هم از آکو انتظار داشت که دخترش را برا ییگو

 شده بود. اهیو حال مرد، رو س اوردیب

 هم فشرد. یرا رو چشمانش

 زیدستانش ل انیاز م هیکه بازهم سا دیبگو نتوانست
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که نتوانسته از دخترک دینتوانست بگو خورده،

 کند و... محافظت

 یِ گذاشت و با صدا گرشیگوش د یتلفن را رو کالفه

 گفت: یروبه اِب یمانند زمزمه

 به، فقط به پدر و خواهرش بگو کهما حالمون خو -

 بگو.... فتهیب ابیانجام ندن تا آبها از آس یکار چیه

 دادن، لیتشک هیگم شدنِ سا یکه برا یپروندها رِیگیپ

 !نباشن

 یبزند، سارا گوش یفرصت کند و حرف یاز آنکه اِب قبل

 نفس ینگران داخل گوش ییاز او گرفت و با صدا را

 زد: نفس

 یزیچ هیچطوره آکو؟ خوبه؟! تو رو خدا  هیحال سا -

 باهاش قهیدق هی شهی.... مرمیمیم یدارم از نگران بگو،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ! توروخدا!قهیدق هیبزنم؟ فقط  حرف

 درمانده گفت: یو با لحن دیدندان سائ یدندان رو آکو

 یدرک کن. تو بد مخمصها طویسارا، شرا شهینم -

 .میشد گرفتار

 جلو به پشت سرش دوخت و در نهیرا از آ نگاهش

 آورد و زمزمه کرد: نترییرا پا شیحال صدا همان

 هی خوامیام رو نشنوه، مصد یبرو اونورتر اِب کمی -

 بهت بگم. یزیچ

 زمزمه کرد: نترییپا ییکه دخترک با صدا یوقت و

 اومدم تو اتاق، بگو. -

 یآنکه از دست سوالها یزد و برا ایدل را به در آکو

 کند، تنها گفت: دایو درشت سارا نجات پ زیر

 شدنِ دهیدزد گم،یم یچ نیگوش کن سارا، بب قیدق -



 

  2160                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 داره... یمیقد یبا شما دشمن هیآدم هیسر  ریز هیسا

 که بخوام تو دو هیاز اون دهتریچیپ یلیخ زیچ همه

 خوب گوش کن، نیکنم. بب فیتو تعر یبرا قهیدق

 لیتشک هیگم شدنِ سا یکه برا یاون پروندها دنبال

 یلیخ دهیرو دزد هیکه سا ی. کسنین،نباشیبود داده

 حرفهاست..... نیکلفتتر از ا گردن

 و با ترس زمزمه کرد: دیحرفش و پر انیم قراریب سارا

 ؟ینکرد داشیتوئه؟ مگه پ شیپ هیسا یمگه نگفت -

 گفت؟یم یچ میابراه پس

 باال رفته یکه حال کم ییکالفه نچ کرد و با صدا آکو

 :دیرو به سارا غر بود

 ییاروی نیا گمیدارم م ر،یزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 گردن کلفتتر از یلیبود، خ دهیرو دزد هیسا که
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رشیبشه گ یعاد سِیکه با دو تا پل نهاستیا

 نباش، حالش خوبه! گوش کن هی... نگران ساانداخت

 تونمیکنار، من نم یو بذار یهمه نگران نیبهتره ا سارا

 برگردم تونمیباهات حرف بزنم... االنم نم قهیهردق

 که آب از یتا وقت ست،یاصال مناسب ن طیشرا تهران،

 ... هرچندیکن به من زنگ نزن یسع فته،یب ابیآس

 خاموشه! مینداره، چون گوش یدهایفا یبزن زنگم

 دش؟یفهمیمرد، نم نیبغض کرد و چرا ا هوایب سارا

 چقدر دلتنگ خواهرش شده و چقدر دیفهمینم چرا

 است! نگران

 به بعض سارا ادامه داد: توجهیب و

 پرونده نیهم پدرتو قانع کن که دنبال ا یجور هی -

 .نره
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 یجعفر

 بود، زمزمه کرد: دهیکه شن ییزهاینفس از چ یب سارا

 ما یمیقد یدشمن ده،یرو دزد هیکه سا یکس یعنی -

 که! مینداشت یدشمن یما با کس داره؟

 را باالتر شیسبقت گرفت و صدا ییجلو ونیاز کام آکو

 :برد

 میدونستیولش کن، خودمون از همون اول م نارویا -

 سر ریشدنش ز دیناپد میدونستیگم نشده، م هیسا

 فقط تو کنمیم فیبه وقتش همه رو برات تعر ه،یکس

 به بابات باشه. حواست

 داد: رونینفسش را باصدا ب سارا

 تکون یِافسرده شده که نا نقدریبابام، اونکه ا چارهیب -

 هم براش ینداره. هوش و حواسِ درست حساب خوردن

 هیسا پرسهیازم م کباری... فقط چند وقت نمونده
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .... دکترها هر روز دُزچونمشیپیکه منم م کجاست؟

 !برنیباالتر م قرصهاشو

 دانستیدرهم شد و فقط خدا م شتریآکو ب یچهره

 .سوختیم ده،یبر ایآن مردِ از دن یچقدر دلش برا که

 نیکنسول ماش یکه رو یلرزش تلفن کوچک یصدا

 بلند شد. قرارداشت

 گفت: یبه آن، فوراً داخل گوش ینگاه میبا ن آکو

 نره. ادتیرفامو حبرم. فقط  دیمن وقت ندارم سارا، با -

 هم نباش، حالش خوبه. خودم بهت زنگ هیسا نگران

 .زنمیم

 به سارا بدهد، تلفن را قطع کرد. یبدون آنکه اجازها و

 به یکنسول را برداشت و با نگاه یکوچک رو یِگوش

 فوراً تماس را وصل کرد و آن را کنار گوشش شماره،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 :گذاشت

 بله؟ -

 مرد کالفه و گرفته بود: یصدا

 ؟یدیپسر، نرس ییکجا -

 .مرسیم گهیساعت د هیکرج،  امیتو راهم دارم م -

 هیرا به کفِ دستش تک اشیشانیپشت تلفن، پ مردِ

 جوان زمزمه کرد: یو رو به آکو داد

 .الیو ایب دارم،یباشه من ب-

**** 

 باز شدند و اطیبزرگ ح یکه زد، درها یتک بوق با

 سرعت، داخل رفت. نیشتریمرد با ب نیماش

 را خاموش کرد و داخل داشبورد اشیاصل تلفنِ

 .انداخت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آن، با مردِ داخل لهیکه به وس یآن تلفن ش،یجا به

 محکمش را یارتباط داشت را برداشت و قدمها الیو

 اطیکه در وسطِ ح دیسمت آن خانه بزرگ و سف به

 گذاشت. کردیم یو بزرگ، فخرفروش سرسبز

 باز د،یا باال برود، در توسط جمشه هاز آنکه از پل قبل

 با هم کردند. یو خوش و بش شد

 و نییکه در قسمت پا یسرش را به سمت اتاق مرد

 راه پله قرار داشت دراز کرد: کنار

 .میاونجا، با هم حرف بزن میبر -

 و به سرعت، به سمت اتاق رفت و مرد یبا کالفگ آکو

 را باز کرد تا ابتدا آکو وارد شود در

 یمبلمانِ چستر و چرم جلو یقبل از آن که رو آکو

 گفت: یرو به مردِ مو جوگندم ند،یبنش زیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آدرسشو بده وقت ندارم. -

 سرش را به عالمت صبرکن تکان داد و انسالیم مردِ

 نشست. زشیپشت م یصندل یرو

 گذاشت. زیم یرا در هم گره کرده و رو دستانش

 و جنس آوردیمرد، لبخند به لبش م نیا یهایتابیب

 .شناختیرا م هایقراریب نیا

 تجربه شیقرار عاشقانه، که آن را سالها پ ینوع ب کی

 بود! کرده

 لب گفت: ریداد و ز رونیرا آرام ب نفسش

 .میرسیعجله نکن پسر، به اونجا هم م -

 آنکه آرامش خود را حفظ کند، یاما برا آکو

 هم فشرد و سپس باز کرد: یرا محکم رو چشمانش

 ،یرو ندارم، پشت تلفن آدرسو نداد نکارایمن وقت ا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 حداقل االن آدرس بده من ،یکشوند نجایتا ا منو

 بخورم! یگوه هی بتونم

 پسر، اما االن اگه من آدرس کنمیحالتو درک م -

 چیرو بهت بدم به ه اریمه یسوراخ سنبه ها تمام

 .خورهینم تیدرد

 را شیو دندانها دیکش شیدست داخل موها آکو

 :دیهم سائ یرو

 دهنشو آسفالت رمیم خوره،یبه دردم م یلیخ -

 زنده زارمیم گهیدفعه د نیا یفکر کرد کنم،یم

 .کنمیم کهشیت کهیت بمونه؟

 اشیشگیلبخند زد و با همان آرامشِ هم دیجمش

 داد: حیتوض دوباره

 که فکر هیراحت نیرفتن به اونجا، به هم یکنیفکر م -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و نامزدتو ازشون پس یکه تو بر سادنیاونا وا ؟یکنیم

 ... هزار تا سوراخستیخبرا ن نینه پسر از ا ؟یریبگ

 نیدارن که پنهون بشن. محافظ هاشون رو چند سنبه

 ،یهم داشته باش قیاگه آدرس دق یکردن. حت برابر

 یخال ی. تک و تنها با دستاادیاز دستت بر نم یکار

 !؟یبا چندتا آدم مسلح بجنگ یتونیم

 .شدیآکو داشت منفجر م سرِ

 مرد نیا یحرفها چ،یو ه دادیتق و تق صدا م مغزش

 .دیفهمیرا نم انسالیم

 !دیگویکه چه م دیفهمینم چیه

 دیبزرگ در دلش به راه افتاده بود و جمش یآشوب

 را یچه زجر شیمرد روبهرو دانستینداشت، نم خبر

 یصندل نیا یتا بتواند ساکت و آرام رو کندیم تحمل
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !ندیبنش یکوفت

 خبر دیبزرگ در دلش به راه افتاده بود و جمش یآشوب

 را یچه زجر شیمرد روبهرو دانستینم نداشت،

 یصندل نیا یتا بتواند ساکت و آرام رو کندیم تحمل

 !ندیبنش یکوفت

 پدرها را از یو همه آن ب رفتیم ییخودش تنها اصال

 آورد. یدر م پا

 را پس هیو سا دیجنگیبا تک به تکشان م اصالً

 .گرفتیم

 ناموسش بود. یهیقض

 بردار که نبود! یشوخ

 دست بگذارد و منتظر شانس یدست رو توانستینم

 باشد! ریتقد و
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هیسا الیخیب دیبا اینداشت؛  یگرید نهیگز اصالً

 شرفانیتک و تنها به جنگ آن ب دیبا ای شد؛یم

 .رفتیم

 در کار ،یدخالت چیه تواندیهم نم سیپل دانستیم

 بکند. آنها

 گرم بود و آنقدر یآن برقنوردها، حساب پشتِ

 چیه ،یعاد یسهایپل نیرفت که ا یم دستشان

 .آمدیاز دستشان برنم یکار

 دور از ییخالفها را در جاها نیآن گذشته، همه ا از

 !دادندیانجام م یو شلوغ شهر

 !رفته یآمده و نه خان ینه خان ییگو

 شیلبها یدستان گره شدهاش را جلو دیجمش

 و روبه آکو گفت: گذاشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یدرصد شانس داشت کی یبه خدا قسم اگه حت -

 دلت یکه هر کار دادمیبرو، بهت آدرس م گفتمیم

 ی. به معنایندار یشانس چیاما ه ،یبکن خوادیم

 ،یبکن ی. اگه اشتباهیندار یشانس چیکلمه ه یواقع

 میعاقالنه بر دی. بارهیاز دستمون م زیبار همه چ نیا

 زمانبرتر باشه، اما حداقل راهش دی. شاجلو

 . بهم اعتماد کن.ترهینانیاطم

 چه دانستیدستانش گرفت و نم انیسرش را م آکو

 کند. کار

 افتاده بود، آنقدر وحشتناک ریکه در آن گ یراه دو

 .ختیر یرا به هم م اشیعصب ستمیکه کل س بود،

 در حال خوردن مغزش بودند و اگر.... اش،یسم افکار

 !آمدیم هیسر سا ییبال اگر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هم فشار داد و لعنت... یرو شتریرا ب چشمانش

 .رفتینم رونیکاش، کاش از خانه ب اصال

 از زیخود ن یو حت بردیرا با خود م هیسا کاش

 که کرده بود، در تعجب بود. یعقلیب

 .کردیرها م یکوفت یدخترک را در آن کلبه دینبا

 که با هم گذرانده یپس از آن شب، پس از آن شب اما

 نیبه ا چ،یآنقدر حواس پرت شده بود که ه بودند،

 .کردیفکر نم موضوعات

 بالها به سرشان نیبود که ا اشیفکریب نیاز هم اصالً

 .آمد

 انیدر م دیجمش یو صدا دیرا محکمتر کش شیموها

 :دیبه گوشش رس انهوارشیمور افکار

 رو یزیخوردن و تو سرِ خودت زدن چاالن غصه  -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 . دروغمیکن یفکر اساس هیبا هم  دی. باکنهینم درست

 یمن کل ،یاون حرفا رو زد یکه زنگ زد یاز وقت چرا

 کردم. فکر

 یبلند شد و مقابل آکو رو اشیصندل یاز رو سپس

 چستر وچرم نشست. یمبلها

 نقشه هی دیبا ست،ین یسادگ نیبه ا زیهمه چ نیبب -

 از کارهاشون خبر دارم، ی. من تا حدودمیزیبر نقصیب

 که یی... تا اونجادونمیرو نم زیکه همهچ هیعیطب اما

 هفت برابر شیمحافظ هاشون رو ش دونم،یم من

 .کردن

 شد و نفسش شتریداخل مغز آکو ب یتپها تپ

 .تنگتر

 دستش انیم شتریکالفه دسته مبل را ب زین دیجمش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و ادامه داد: فشرد

 مونویهمون نقشه قبل دیآکو. با ستین یچاره ا -

 و یکردیم یبچگ دیقبل هم نبا ی. سرمیبکن ییاجرا

 یزاشتی. اگه میشدیاز من، وارد اون خونه م خبریب

 .افتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه م،یبر شیپ یاصول

 خوب حرف نگاهش را دینگاهش کرد و جمش زیت آکو

 .خواند

 مرد عاشق بود و کم طاقت! نیا

 نمیتا بب ادیسرم نامزدم ب ییهر بال زاشتمیم یعنی -

 شه؟یم یتو چ یینها میتصم

 تکان داد و بحث را عوض حوصلهیسرش را ب مرد

 :کرد

 به یکرف دینداره. با دهیفا گهیحرفا د نیاالن مرور ا -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یباز هم سرخود عمل بکن ی. اگه بخوامیاالن بکن حال

 که یقبل شانس آورد ی. سرزهیریبه هم م زیچ همه

 البته خبر ،یاز دست اونهمه محافظ در بر یتونست

 .یهم ناکار کرد شونویکی یکه زد دارم

 وسط مبل داد. زینگاهش را گرفت و به م آکو

 مرد هم چندان نیاما ا داد،یحق را به خود م گرچه

 .گفتینم راهیب

 آورده بود سر ریرا گ اریقبل که آدرس مه یسر اگر

 که آدرس را یحظهاو در همان ل کردیعمل نم خود

 هیو سا رفتیبود به سراغ آن مردک *** نم دهیفهم

 توانستند یم یبا نقشه اصول دیشا داد،ینجات نم را

 کم کنند. نیزم یاز رو شهیهم یآن مردک را برا شرِ

 ادامه داد: دیجمش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هیسراغ همون نقشه اولمون. البته االن  میبر دیبا -

 دارن محافظ نکهیهم به نفع ما شده، مثالً ا زایچ یسر

 ما یپله صعود برا هیتونه  یم نیو ا رنیگیم دیجد

 .باشه

 با مکث به مرد مقابلش نگاه کرد و خوب نقشه آکو

 داشت. ادیقبلشان را به  یسر

 چه کار کند! دیبا دانستیم

 فکر را هم به نیانجام آن نقشه زمانبر بود و هم اما

 آورد: زبان

 تونم تومنتظر بمونم تا با ه هکه من ما یانتظار ندار -

 بشم. التشونیمحافظ واردِ تشک نقشِ

 چه کار کند! دیبا دانستیم

 فکر را هم به نیانجام آن نقشه زمانبر بود و هم اما
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آورد: زبان

 تونم توا منتظر بمونم تا به هکه من ما یانتظار ندار -

 بشم. التشونیمحافظ واردِ تشک نقشِ

 زد: سرش را باال انداخت و لب دیجمش

 بهت گفتم که اونا ،یا منتظر بمونه هما ستین یازین -

 دارن. اگه ازیبه محافظ ن یزیاز هر چ شتریب االن

 تا خودِ اون ،یمرحله اولشون رو رد کن یبتون

 .یهم رفت شونیکوفت التیتشک

 ست،ین التیبه تشک دنینره هدف من رس ادتی -

 اون کـ***. یمن نامزدمه و البته نابود یاصل هدف

 به آکو نگاه کرد: زیبود که ت دیجمش نباریا

 ...میدار یقول و قرار هینره منوتو هم  ادی یآره ول -

 هیزائیمن، بهدست آوردن همون چ یکل زندگ هدف
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بهت گفتم. پس حواست به اونم باشه. که

 تنها سرش را به عالمت مثبت تکان داد، اما اخطار آکو

 داد: هم

 ندازمیبه خطر نم اونوهدف اول من، نامزدمه! جون  -

 اون خطر ی. اگه برایکه گفت ییزایاون چ بهخاطر

 که ییزایکه اون چ کنمیباشه، همه کار م نداشته

 که دمیاما بهت قول نم ارم،یرو برات ب یخوایم

 اولم باشه. تیاولو

 داد و دستش را به عالمت رونینفسش را ب دیجمش

 باال برد: ندانستن

 که بهت گفتم رو ییزایآکو، من اون چ دونمیمن نم -

 منم شون،یاریم ینداره که چجور ی. برام فرقخوامیم

 کنم و بهت راه و دایتو آدرس پ یکه برا ستمین ریِخَ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که گفتم رو ییزایبدم، در ازاش ازت اون چ چاه

 .خوامیم

 رلبیسرش را به عالمت مثبت تکان داد و ز زین آکو

 :گفت

 !هیاوک -

 لبخند زد. زین مرد

 ها. یعاد یاز آن لبخندها نه

 اردهایلیپشتش، م ییکه گو یآرام یِآن لبخندها از

 پنهان شده بود. درد

 زیم یرا از آکو گرفت و به قاب عکسِ رو چشمانش

 .داد

 یِ بایکه کج شده بود و لبخندِ ز یقاب عکس همان

 نشانش داد. مه،یرا نصفه و ن دخترکوچولو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نش وصل بود و آن لبخندِکه به جا یقاب عکس همان

 ادامه یزهیعکس، آن لبخند داخل عکس، انگ داخل

 بود. اشیزندگ

 یهم گذاشت و بازهم صدا یرا رو چشمانش

 :دیچیدر سرش پ دخترکوچولو

 ؟یبابا، چرا تو انقدر بزرگ -

 شاد خودش، در گوشش اِکو شد: یصدا

 غذا خوردم و بزرگ شدم. یچون حساب -

 شم؟یبزرگ ممنم اگه غذا بخورم،  -

 تو ،یشیخانوم م ،یشیتوام بزرگ م ،ییآره بابا -

 رو دستت ییبابا یکه کل زندگ یبش یانقدر قو قراره

 آدمها یکه همه یبش سیخانوم رئ هیتو قراره  ،یریبگ

 دخترم، یبزرگ بش یلیاحترام بذارن، تو قراره خ بهت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بزرگ. یلیخ

 دخترکش، یکودکانه یاه هخند یپس از آن صدا و

 :دیچیگوشش پ در

 که زودتر بزرگ خورمیغذاها رو م یمن االن همه -

 .شم

 دخترکوچولو نیدلنش یاه هخند یپابهپا زیاو ن نباریا

 بود. دهیخند

 را رشینظ چوقتیه گریکه د ییاه هآن خند یِپابهپا

 !دیند ایدن یچکجایه در

 خاطرات انیبلند، از م یآکو، همچون طناب یصدا

 :دیکش رونشیب یمیقد

 کنم؟ کاریمن چ یگیاالن تو م -

 حواسش را یگرفت تا کم اشیشانیرا به پ دستش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کند. جمع

 حال خود را روبهراه کرد و یکم ق،یعم باچندنفس

 زد: لب

 رییتغ یکه بتونه کارا ادیب موریگر گمیفردا م -

 یباش که قراره به زود نجایانجام بده. صبح ا چهرهتو

 !یبرقنوردها بش التیتشک وارد

 از یقراریو با ب دیکش شیموها انیم یدست آکو

 بلند شد: شیجا

 .نجامیفردا صبح زود ا یاوک -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و تعارف دیجمش

 :زد

 ؟یمونینم نجایا -

 .امیصبح م رم،ینه م -
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 یجعفر

 از ب،یعج یهم سرش را تکان داد و آکو با سردرد باز

 زد. رونیبزرگ ب اتاق

 بود. ز،آمادهیهمهچ

 بزرگ... یبمب ساعت کی یبرا آماده

**** 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و تعارف دیجمش

 :زد

 ؟یمونینم نجایا -

 .امیصبح م رم،ینه م -

 از ب،یعج یهم سرش را تکان داد و آکو با سردرد باز

 زد. رونیبزرگ ب اتاق

 بود. ز،آمادهیهمهچ

 بزرگ... یبمب ساعت کی یبرا آماده
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 یجعفر

**** 

 .کردیدود م گاریبود و دم به دم، س ستادهیپل ا یباال

 کمکش د،یوزیکه م یاطراف و باد سرد یکیتار

 افکارش را جمعوجور کند. یتاکم کردیم

 که حالش گفتیم یبود و چهکس ختهیبهم ر یحساب

 خوب باشد؟ دیبا

 یرا خال اشیدق و دل یفرصت داشت حساب امشب

 .کند

 که یو رو کند و غم ریفرصت داشت خود را ز یحساب

 حرفها بود. نینشسته بود، بزرگتر از ا نهاشیس یرو

 انداخت و نیبود را پائ دهیرس لتریکه به ف یگاریس

 .دیخوابیم یچندساعت دیبا

 آنقدر نگران بود که دست و دلش به خواب اما
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 یجعفر

 داشت دمار از روزگارش ه،یسا یبرا یو نگران رفتینم

 .آوردیدرم

 تا صبح شمرد،یرا م یآن ساعت لعنت یهیبه ثان هیثان

 برود. یبه آن خانه لعنت عتر،یو سر شود

 شود و اگر التیهرچه زودتر، وارد آن تشک خواستیم

 به النهموشِ توانستیزود م یلیخ بود،یم اری شانس

 .ابدیراه  برقنوردها،

 یاطالعاتِ الزم برا دیبا کرد،یم دایرا پ هیسا دیبا

 .آوردیرا هم م دیجمش

 ببرد نیبرقنوردها را از ب خ،یاز بُن و ب خواستیم اصال

 هم به وقتش. اریبا مه اشیشخص هحسابِیتسو و

 رساندیاعمالش م یرا هم به سزا زیهمهچیکفتار ب آن

 و.... نطوریپدرشان را هم هم و
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 یجعفر

 !هاه

 خونش به جوش ر،یبافکرکردن به آن مردک پ یحت

 کرد،یم تیرا اذ هیبازهم سا ان،یو اگر در م آمدیم

 چه؟

 هم فشرده شدند و یرو شیفکر، دندانها نیا از

 خارج شد. شیاز گلو ،یغرش مانند یصدا

 .شدیم لشیعزرائ

 .شدیم لشیقسم که عزرائ بهخدا

 چقدر قدم زد دیآن پل ماند، نفهم یچقدر رو دینفهم

 دیبه خود آمد، که خورش یدود کرد، اما وقت گاریس و

 .سوختیم یخوابیکرده بود و چشمانش از ب طلوع

 لبش یآرام رو یلبخند ،یعالمه نگران کیاز  پس

 بلندش را به یو بانگاه به ساعتش، گامها نشست
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 یجعفر

 برداشت. نشیماش یسو

 برقنوردها... گاهِیمخف یبه سو شیپ

 ....دیجد یافهیو ق لیاستا کیهم با  آن

*** 

 کوتاه شده و چهرهاش را کامال یکه دوسانت ییموها

 با یقابل توجه یکرده بود، همگون متفاوت

 شدهاش داشت. اهیس یِمردمکها

 از یکی انیاز چاقو، در م یکه همچون رد یخط

 شده بود، چهره اش را خشنتر نشان دهیکش ابروانش

 هم خوب بود. نیو هم دادیم

 توانست چهره اش را به چهره یتا آنجا که م دیبا

 که ییشهایو ر کردیم لیو سنگدل تبد یقو یمرد

 رممکنیرا غ صشیصورتش چسبانده بودند، تشخ یرو
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 یجعفر

 .کردیم

 دیدیم نهیکه در آ یبهایمرد غر یچشمانش را رو آکو

 کوتاه شده و یموها نیا ،یمشک یلنزها نیو ا گرداند

 صورتش را پوشانده بود، به یکه رو ییاه هشیر یحت

 داده بود، ولو از آن رییچهرهاش را تغ یکاف اندازه

 اسمش را یکه حت یکیآن ماژ لهیکه به وس ییخالها

 شده بود، چشم جادیصورتش ا یرو دانست،ینم هم

 .کردیم یپوش

 و دیکش دهاشیتراش یموها یدستش را رو کف

 حواسش را پرت کرد: د،یخوشحالِ سع یصدا

 و رنگ شیاز رنگ ر التیپسر، خ یخفن شد یلیخ -

 بهت شک کنه، یحت یراحت، عمرا اگه کس پوستت

 یکه بهت دادم خال ها یکینره با اون ماژ ادتی فقط
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 یجعفر

 برنز هم میخودمون ی! ولیصورتتو درست بزار یرو

 کباریبه بعد هرچند وقت  نیاز ا ادها،یبهت م یحساب

 سوالر برو. هی شمیپ ایب

 رونیب قاًیرفت و سپس نفسش را عم یچشم غرها آکو

 :داد

 .ادیخوشم نم هایجنگولک باز نیاز ا -

 .گفتیم راست

 اما چه آمد،یخوشش نم هایجنگولکباز نیا از

 که مجبور بود! کردیم

 یو تا وقت دادیرا خاتمه م یباز نیا یجور کی دیبا

 از یخبر کرد،ینسلِ برقنوردها را منقرض نم که

 نبود! یباز نیا خاتمه

 رنگ گذاشت و سرش را در دیسف زیم یرا رو دستش
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 یجعفر

 کوچک و ییکه دور تا دورش توسط المپها ینهایآ

 احاطه شده بود، خم کرد. رنگدیسف

 .کردینگاه م شیبه مرد روبهرو قیدق

 سابق نداشت؛ نه رنگ یِبه آکو یشباهت چیه

 یِهایآن خالکوب ینه چشمانش و نه حت پوستش،

 تنش جا گرفته بود. یکه رو یبیو غر بیعج

 که هرچند موقت بود، اما وجودشان ییهایخالکوب

 بود! یضرور

 که داخل دستش بود را مقابل آکو یچسب دیسع

 و زمزمه کرد: گرفت

 انیخودت درب یشایر یتا وقت ،ینره ببر ادتی نمیا -

 .یدار ازین بهش

 بشیشلوارِ شش ج یِبهایاز ج یکیچسب را در  آکو
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 یجعفر

 بود، کل عضالت دهیکه پوش یتنگ شرتیو ت گذاشت

 .گذاشتیم شیرا به نما مشیحج

 .دیکاو گریرا بار د شیفاصله گرفت و سرتاپا نهیآ از

 قبلش شده بود و حال لِیمتفاوت از استا یحساب

 در دست حیکه تسب ییبه همان جوانها شتریب

 کیبنبست کش یاه هو در کوچ چرخاندندیم

 شباهت داشت. دادند،یم

 اما قبل از دیبگو گرید یزیدهان باز کرد تا چ دیسع

 در اتاق را باز دیکه حرف در دهانش بچرخد، جمش آن

 و داخل آمد. کرد

 آکو نگاه کرد و با دیجد لیبه استا دهیباال پر یابروها با

 ناباورانه دستانش را باز کرد و گفت: یخندها تک

 لحظه نشناختمت. هیپسر،  یچقدر عوض شد -
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 یجعفر

 یکه از صبح برا ییزد و با همان صدا شخندین آکو

 کرده بود، نیشدنش با آن استادِ بدقلق تمر عوض

 :گفت

 ؟یدر چه حد نشناخت ؟یجد -

 زیبرانگ نیدست زد و تحس شیبا خنده برا دیجمش

 :گفت

 کارش حرف نداره، صداتم واقعاً عوض شده، یمرتض -

 .یخودت دیبشه فهم ادیبا دقت ز مگه

 که یکیو تکن نیزد و آنهمه تمر یلبخند اجبار مرد،

 و صدالبته نیاز بهتر یکیصبح با  از

 دیتهران انجام داده بود، با انِیمرب نیاعصابخوردکُنتر

 یادیز نیولو که آن مرد، تمر شد؛یثمربخش م هم

 نیبه آکو داده بود تا هر روز مستمر انجام دهد و ا هم
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 یجعفر

 کند. تیتقو شتریکرده را ب رییتغ یصدا تُن

 شرتش،یت یداد و با مرتب کردنِ لبه رونیرا ب نفسش

 زل زد: دیدر چشمان جمش مصمم

 من آمادهم. -

 برخالفِ ظاهرِ مصممش پُر از د،یجمش چشمان

 بود. گرچه به رابطِ شان اعتمادِ کامل یپنهان یاسترس

 پسر را در دل خطر نیداشت ا نکهیاما از ا داشت،

 .دیکشیعذاب م فرستاد،یم

 خود را چوقتیه افتاد،یم شیبرا یاتفاق اگر

 جان، تالشش را یو صد البته که تا پا دیبخشینم

 تا از او محافظت کند. کردیم

 که به طور ییآکو یجلو رفت و روبهرو گرید یگام

 .ستادیاز او بلندتر بود، ا یتوجه قابل
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 یجعفر

 پژمرده شده یحساب ،یدر آستانه چهل وپنج سالگ مردِ

 او بود! ریتقص نهایهمه ا بودو

 را دستخوش اشیکه کل زندگ یآن برقنورد ریتقص

 لجنبارش کرده بود. راتییتغ

 نیکرد و با کمتر نییرا مقابل آکو باال و پا سرش

 لب زد: دیرسیکه به گوش م ییصدا

 مهمتره. یز همه چامراقب خودت باش. جون تر  -

 یهم فشار داد و با همان گامها یچشمانش را رو آکو

 لرزش نداشتند به سمت در یذرها یکه حت یمصمم

 .رفت

 دیاز آنکه خارج شود، برگشت و رو به جمش قبل

 :گفت

 .کنمیممنون جبران م -
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 یجعفر

 بایو ز ییالیسرعت از آن خانه و نیشتریو با ب گفت

 زد. رونیب

 داشت. عجله

 عجله داشت. هیبه سا دنیرس یبرا

*** 

 قیعم یآنقدر بزرگ بود که پوزخند شیروبهرو یالیو

 کاشت. شیلبها یرو

 پارک کرد و یهمان حوال ییرا در جا یمیقد کانیپ

 رفت. الیسمت و به

 یتیامن لیو وسا نهایو دورب کریغول پ یِنگهبانها

 کرد. دیرا احاطه کرده بود، پوزخندش را تشد الیو که

 نیهم ا دیکه به بار آورده بودند، با یآن همه گند با

 .کردندیاز خود محافظت م همه
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 یجعفر

 از همان نگهبانها که یکی د،یدر که رس یروبه رو به

 بود، جلوتر آمد: دهیاسلش پوش یو شلوار شرتیت

 اسم خودت و معرفتو بگو. -

 کرده و یزیبرنامه ر شیکه از قبل برا یهمان اسم آکو

 را با همان گرفته بودند، در اشیمدارک جعل تمام

 کرد و لب زد: نییباال و پا ذهنش

 معرف غالم. ،یجالل فرج -

 نگاه کنجکاوش را در چهره آکو و گرداند و مین مرد

 تطابق داد، اشیاز آن که صورتش را با کارت مل پس

 ورود داد. اجازه

 برقنوردها گذاشت. یالیتکان داد و پا به و یسر آکو

 و رهیرا به عرض شانه باز کرد و نگاه خ شیپاها

 بزرگ گرداند. یالیرا درون و مصممش
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 یجعفر

 تازه شروع شده بود. یباز

 مرد که به اندازه خودش نیاز آن که در کنار چند پس

 اجازه ورود ستاد،یو صدالبته ورزشکار بودند، ا یکلیه

 کرد. دایپ

 زیشد و مطابق با انتظارش، همه چ یبررس مدارکش

 رفت. شیپ خوب

 .دیرس یبه آزمون عمل نوبت

 نداشت. یترس

 بود! دانیم نیمردِ هم او

 یکه سالها انجامش داده بود، ترس یکار بابتِ

 .نداشت

 الیآن و یکنجکاوش را اما، در گوشه گوشه چشمان

 کرد،یم لیو هرچقدر اطالعاتش را زودتر تکم گرداند
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 یجعفر

 .افتادیراه م عتریهم سر کارش

 نبود. اریاز مه یخبر

 شرفش. یاز آن پدر ب یاز او و نه حت نه

 آنقدرها هم شانیخالف انتظارش، امتحان عمل بر

 نبود. سخت

  داده بود!که قبالً یسخت تر از آن مسابقات نه

 و به دور از انتظاش بود که یآنقدر عاد مبارزهشان،

 آنکه یمسخره بود؛ اما برا یشوخ کی هیشب شتریب

 خودش را آنقدرها کردیم یجلب توجه نکند، سع ادیز

 نشان ندهد! یقو هم

 که قبول ییکه تمام شد، کنار آنها شانیعمل امتحان

 شد. یینها یو منتظر انجام کارها ستادیبودند ا شده

 به خود گرفته بود و تازه یجد یرنگ و بو زیچ همه
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 یجعفر

 .شدیشروع م الیدر آن و اشیاصل کار

*** 

 یبود و باد خنک دهیدراز کش یتخت سفت و چوب یرو

 گُر یتا حدود آمد،یپنجره داخل م یاز ال که

 .کردیرا کم م اشیگرفتگ

 آمده و نجایبود که به ا یهفتها کیشده بود و  یعاص

 نشده بود! رشیدستگ یبه درد بخور زیچ تاکنون

 بخورد و نه دیافتاده که به دردِ جمش یاتفاقِ جالب نه

 .ردیبگ هیاز سا ینتوانسته بود خبر یحت

 و روز به روز، زدیجهنم دست و پا م انیم ییجا در

 .کردیم یخودخور شتریب

 یرهیگذاشت و نگاهش به ز نهاشیس یرا رو دستش

 تخت باالسرش دوخته شد. یِچوب
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 یجعفر

 تنگ شده بود. هیسا یبرا دلش

 وار دلتنگ بود و از آن مهمتر، نگران حالش بود! وانهید

 که یهفتها کی نیهم فشرد و در ا یرا رو چشمانش

 به سرش یبیعج یالهایبود، آنقدر فکر و خ گذشته

 !رفتیشدن هم م وانهیتا مرز د یکه گاه زد،یم

 نیهمه جا را در بر گرفته بود و هم یقیعم سکوت

 ساعتِ شبانه روز، دوازده ساعتش ستوچهاریدر ب که

 مرهم اشیتنِ زخم یبرا یتوانست کم یآف بود، م را

 .باشد

 که از دور دستها به گوش یرکیرجیج یِصدا

 .دیکشیو دور را به رخ م بانهیغر یفضا د،یرسیم

 از دور به گوش ییکه گو ییگفتوگو یصدا با

 شد. زیخ میتخت ن یاز رو د،یرسیم
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 یجعفر

 به ینگاه میخود را به کنار پنجره رساند و ن فورا

 غرقِ در خواب بود، انداخت ییکه در تخت باال سهراب

 .دیلبش را جو و

 دیرا د اریدورتر، مه یکم یرا کنار زد و از فاصله پرده

 شیصدا یو گاه کندیقدم زنان با تلفن صحبت م که

 .بردیباال م را

 نبود! مفهوم شیرا باز کرد اما باز هم صدا پنجره

 توانستینم یدر هم فرو بُرد و لعنت شتریرا ب ابروانش

 فرصتِ بکر را از دست بدهد! نیا

 !دیشنیم دیبود که با یزیدر آن مکالمه، چ دیشا

 قسمتِ  نینتریکه در پائ یو آرام، از در اتاقک صدایب

 زد. رونیو مخصوص نگهبانها ساخته شده بود، ب الیو

 انیاز همان درختان قطور و بلند که در م یکی پشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد. مینداشت قا یچندان دید الیو یکیتار

 را روشن کرده الیو یکه ورود ییچراغها ریز اریمه

 که ییبه سمتِ جا یو گاه زدیهمچنان قدم م بود،

 باعث شد تا نیهم آمد؛یپنهان شده بود، م آکو

 را واضحتر بشنود: شیصدا

 باور کنم؟ یهفته شده، انتظار دار هیفقط  یلعنت -

 یکل اراده و خوددار ؟یابله نقدریتو چرا ا آخه

 بود؟ نقدریهم شرفتیب

 شخصِ مقابلش گوش یبه صدا ییکرد و گو یمکث

 .دادیم

 زد: ادیفر باًیلحظه صورتش قرمز شد و تقر کی در

 نیا یهایهمه از هول باز نیا ؟یگیچرا **شعر م -

 از دست تو بکشم؟ دیاالن با دمی*وزت کشـیپف پدر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تا ،یدی! خوب به من گوش میمهد یکنینم یکار

 مفهوم ،یکنینم یغلط چیاونجا، ه امیمن م یوقت

 شد؟

 بلند گفت و تلفن را قطع کرد. ییرا با صدا حرفش

 در دلِ آکو نبود. دل

 کی قایدارد و دق هیبه سا یماجرا، ربط نیا دانستیم

 دستانش انیبود که دخترکش از م شیپ هفته

 بود! ربودهشده

 هم فشرده شد و مشتِ سفت شده یرو شیدندانها

 ارِ یکه در دهان آن مه کردندیتمنا م دستانش،

 .ندیایفرود ب زیهمهچیب

 بود! یبزرگ سکیکار ر نیکه ا کردیم چه

 کند و فعالً سکیجان دخترکش ر یرو توانستینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !گذاشتیجگر م یدندان رو دیبا

 را هم به وقتش کف دستش زیهمهچیآن ب حسابِ

 .گذاشتیم

 .کردیصبر م دیبا

 !شدیوقتش م دیاما با گرفت،یانتقامش را هم م اصالً

 .اوردیسرشان ب ییچه بال دانستیم

 فشرد و قهاشیشق یگره شدهاش را رو مشت

 شده بود، هر لحظه رشیبانگیگر هوایکه ب یسردرد

 .فشردیمغزش را م شتریب

 در یدستاورد چیکه او بدون ه یلحظات نیدر ا اگر

 آمدیم هیسر سا ییبال د،یچرخیم یلعنت یالیو نیا

 چه؟

 وقت تلف شدنها، آخر به ضررشان نیا دانستیم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ریقبل از آنکه د توانستیو کاش م شودیم تمام

 کند. فیرا رد زیهمه چ بشود،

 و دیشن شد،یرا که دور م اریمه یگامها یصدا

 با اریکه پس از مکالمه مه یرا به سمت نگهبانان سرش

 گرداند. کردند،یپچ پچ م هم

 نیبا آرامتر نندیاز او را بب یآنکه اجازه بدهد رد بدون

 هم چفت کرد. یوارد اتاق شد و در را رو صدا

 و قرار نداشت. آرام

 .ندیبنش توانستیراه برود و نه م توانستیم نه

 دستانش فشرد و تند به انیکالفه پرده را م آخرسر

 نشست. شیتختش رفت و رو تسم

 را به اشیشانیگذاشت و پ شیزانوها یرا رو دستانش

 داد. هیمشت شدهاش تک انگشتان
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شد؟یبه کجا ختم م یباز نیا آخرِ

 :هیسا

 عمارتِ بزرگ را دوان دوان باال رفت و به بهانه یاه هپل

 خود را به اتاقِ ،ییدر اتاقِ رختشو شیلباسها آوردنِ

 بذقنوردها، رساند. کارِ

 نیرا به چپ و راست چرخاند و با کمتر زشیت نگاهِ 

 گرفت. یممکن، کنار در جا یِصدا

 طنازِ یاه همحمدصادق و خند یِصحبتها زِیر یصدا

 .دیرسیزن، از داخل به گوش م آن

 به آن زنِ یهم فشار داد و لعنت یرا رو شیدندانها

 و رو فرستاد. چشمیب

 زنِ  نیباوقارش، دخترِ چن یهیبود که سا بیعج

 باشد! ییایحیب
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 فوراً عقب رفت و خود آمد،یکه از دور م ییپا یصدا با

 از اتاقها انداخت. یکیبه داخل  را

 یگریسهراب و د شانیکیصحبتِ دو مرد که  یصدا

 .آمدیمهمان مهم و پر قدرت برقنوردها بود، م همان

 باز شدنِ یکه صدا نیو هم دیدندان کش ریرا ز لبش

 نیبه سمت در رفت و چند د،یرا شن یاتاقِ کنار درِ

 رونیکه در آن پنهان شده بود، ب یبعد، از اتاق لحظه

 .زد

 رفتیم نییا پاه هاز پل ییسهراب، که گو یپاها یِصدا

 و البد تنها، آمده بود تا مهمان مهمشان را دیشن را

 کند. بدرقه

 ترانه و محمدصادق و آن مهمانِ یصدا حال

 ییو گو دیشنیرا واضحتر از قبل م شانناشناخته
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کرده بودند درِ اتاق را کامل ببندند. فراموش

 رساند و سرش را خم کرد. واریخود را به گوشه د آرام

 نداشت؛ یکامل دِیدر باز بود و با آن که د یِاز ال یکم

 .ندیلختِ ترانه را بب یتوانست پاها اما

 مردانه، که آکو یِپا کی اش،یکنار یصندل یرو

 متعلق به محمدصادق باشد، قرار داشت. زدیم حدس

 که متعلق به آن کفتارِ  یکفش یآن پاها و حت دنید با

 یاه هبود، خون در مغزش جمع شد و رگ شرفیب

 چشمانش را پوشاند. قرمز،

 شدهاش پچ پچ کرد: پیک یدندانها یال از

 مادر.**** شرفِیب -

 داد تا هیپشت سرش تک وارِیسرش را به د سپس

 را بشنود. شانیحرفها کاملتر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نبود و انیدر م یصحبتِ کار چیانتظارش، ه برخالف

 عصرانه شباهت داشت. یدورهم کیبه  شتریب

 محمدصادق یبه صدا یشباهت چیکه ه یمرد یصدا

 را باال بُرد: آکویبلند شد و ابرو  نداشت،

 ترانه جون. یدار یو شرق بایچه چهره ز -

 محمدصادق و تشکر ترانه با ییتوگلو یخنده یصدا

 آکو در هم فرو رفت. یهمزمان شد و ابروها هم

 .دیرا خوب فهم نیبود و آکو ا یکجوریآن مرد،  لحنِ

 لذت برد! فیتعر نیاما، از ا محمدصادق

 ترانه نداشت؟ یرو یتعصب یعنی

 .هاه

 تعصب؟! کدام

 !شد؟یم شیو تعصب حال رتیشرف مگر غ یب آن
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود یشد و عجب احمق پیهم ک یرو شیدندانها

 !ترانه

 مرد، دلخوش کرده بود؟! نیا زِیچه چ به

 باعث شد نیدوباره بلند شد و هم به،یمردِ غر یصدا

 کند: زیرا ت شیبه افکارش، گوشها توجهیآکو ب که

 زم؟یچند سالته عز -

 ترانه فیضع یسکوت شد و پس از آن صدا یلحظها

 :دیگوشش رس به

 سال از صادق کوچکترم. چند -

 یمعذب بود و پس از آن صدا ییکجورایترانه  یصدا

 اعصاب نداشتهاش یو قبراق محمدصادق رو سرحال

 :دیکش خط

 جام ها رو برامون پُر کن! زمیعز -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دیجلوتر برد و بلندشدنِ ترانه را د یسرش را کم آکو

 شراب در ختنِینشان از ر اه هشیبرخورد ش یصدا

 داشت. شانیجامها

 یشراب را به دست دو مرد داد که صدا یترانه،جامها

 هر دو ، باهم همزمان شد. تشکر

 بشناسمت. شتریب خوامی. مزمیکنارِ من عز نیبش ایب -

 یصدا ه،یثان نیآکو مشت شد و پس از چند دستان

 ترانه بلند شد: یپُرگلگ

 فقط گهیم شهیراحتم. صادق هم نجایممنون من هم -

 من باش. کنار

 .دیخند یحرفش، مصلحت انیدر پا و

 محمدصادق واقعا یصدا دانستینم آکو

 شده بود: یاالتیاو خ ای تمسخرداشت،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 از خودمونه! انیبزرگ یآقا زم،یکنارش عز نیبش -

 یتق تق کفشها یِصدا ،یطوالن یپس از مکث بازهم

 بلند شد. ترانه

 !ند؟یواقعا به سمت آن مرد رفت تا کنارش بنش یعنی

 !ند؟یقعا به سمت آن مرد رفت تا کنارش بنشوا یعنی

 .ختیبه هم ر یآکو حساب افکار

 دوباره به داخل اتاق نگاه کرد و چشمش ناخودآگاه

 محمد صادق افتاد، یترانه و پاها یخال یبه جا که

 .دیرا مال قهاشیبُرد و شق دست

 بود؟! دهیفهم درست

 نسبت به ترانه یعالقه و تعصب چیصادق ه محمد

 را نشان نیاز ا ریغ یزیچ شیو رفتارها نداشت

 !دادینم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 معمول و مسخرهشان یصحبتها قهیدق نیچند

 لنگه پا در هوا، منتظر بود، هیو آکو  دیکش طول

 شود. رشیدستگ یشتریب یِزهایچ

 داد که همان لحظه رونیکالفهاش را آرام آرام ب نفس

 یو کم ستدیپُر استرس ترانه باعث شد صاف با یصدا

 بازمانده دَر بکشاند: یرا به سمت گوشه سرش

 ن؟یدستتون رو بردار شهیم -

 هم فشرده شد و یآکو رو یحرف، دندانها نیا با

 تند تند باز و بسته شد. تیاز عصبان شیپلکها

 !یلعنت یهیخاطر سا به

 هاشیو سا کردیسکوت م دیبا یلعنت یهیخاطر سا به

 مهمتر بود! زیهمه چ از

 حال و روز، انتخاب خودِ آن زن بود اما نیا هرچند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آکو، به جوش آمده بود. خون

 و دهن آن دو مرد رفتیاگر به داخل آن اتاق م یحت

 یزیبازهم چ کرد،یرا هم صاف م شرمیو ب رتیغیب

 .شدینم عوض

 با شهیهم یبرا دیو با رفتیلو م تشیبر آن، هو عالوه

 !کردیم یخداحافظ دخترکش

 کرد. یو خودخور دیدندان سائ یرو دندان

 یمحمدصادق باز هم رو یشده یجد یصدا

 :شرفیرفت و لعنت به آن ب اعصابش

 ؟یجام منو پِر کن یایب شهیترانه جان م -

 همان مرد بلند شد ییِتوگلو یِاه هخند یِبار صدا نیا

 د،یآکو که نشستنِ ترانه درکنار محمدصادق را د و

 .دیسرش را عقب کش آرام
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آرام گرفته بود، سرش ،یتنها کم ،یکه کم یالیخ با

 دادو هرچند که محمدصادق از هر هیتک واریبه د را

 زن مادرِ نیبود، اما ا فتریو کث شرفتریب ،یشرفیب

 چرخشش در نگونهیا خواستیبود و آکو نم هیسا

 .ندیمردان مختلف را بب انیم

 و فیمردانِ کث نیا انِیبه دست شدنش در م دست

 .ختیریاعصابش را به هم م هوسباز،

 گذشت و آن مرد با گرفتن قرارِ گرید قهیدق نیچند

 نیبلند شد و هم شیاز محمد صادق، از جا یگرید

 شد که آکو باز هم عقب عقب به سمت همان باعث

 برود و در آنجا پنهان شود. یقبل اتاقِ

 که یسه هفتها نیدر ا ییو گو دینشن یشتریب زِیچ

 دستاوردش، نیبود، مهمتر یلعنت یالیو نیا مهمانِ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود! نیهم

 که هرکدام را در گوشه و یگُنگ یِحرفها نیهم

 کدام به دردش چیبود و ه دهیو آن شن نیاز ا یکنار

 .خوردینم

 داد و چشمانش را بست. هیتک واریرا به د سرش

 !شدند؟یتمام م یکابوسها ک نیا

 زد، آکو رونیب الیاز آن که مهمان نامحترم، از و پس

 رفت و نییا پاه هاز پل ندش،یبب یآنکه کس بدون

 به راه افتاد. یبه سمت اتاقکِ نگهبان میمستق

 حواسش به اطرافش چ،یبود که ه ریفکرش درگ آنقدر

 .نبود

 ترانه و آن دانستینم یو حت دیجویلبش را م مدام

 باز شده الیو نیبه ا شیبود پا یکه چندروز یرمردیپ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 کجا رفتند! بود،

 را با فتیش دیرفت و با یسمت اتاقک نگهبان به

 .کردیدم در عوض م ینگهبانها

 که کلِ کفِ  ییاه هزیسنگر یِرا محکم رو شیپاها

 یکه همان لحظه صدا دیرا پوشانده بود، کوب اطیح

 را اریبلند، باعث شد با اخم به عقب برگردد و مه یبوق

 .ندیپشت فرمان، بب در

 دست بلند کرد و عالمت داد تا آکو به سمتش مردک،

 .برود

 افتاده بود! یزد و به چه روز یدر دلش پوزخند آکو

 و به دیپلکیا، دور و بر آن **خل مه هنوچ هیشب

 !دادیگوش م ش،یزرها

 دستش باز بود، کاش دستش باز بود تا آن کاش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خیم یرا در همان پشت فرمانش به صندل قویر مردک

 شکمش افتاده بود، نفسش یکه رو یندو با کمرب کند

 .ردیبگ را

 آمده، خم نیپائ یشهیاکراه جلوتر رفت و کنار ش با

 :شد

 بله؟ -

 پسر؟ نجایا یچند وقته اومد -

 .شهیسه،چهار هفته م -

 با لبخند سرش را تکان داد و پس از آنکه نگاه اریمه

 یرا در چهره آکو گرداند با ابرو به صندل قشیدق

 اشاره کرد: اشیکنار

 .میبپر باال، کار دار -

 یاخم کرد، اما بدون آن که سوال یباکنجکاو آکو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را دور زد و سوار شد. نیماش بپرسد،

 که یفشرد و از در شیپاها ریخندان گاز را ز اریمه

 زد. رونینگهبانها باز شده بود، ب توسط

 وارد چرخاند،یکه فرمان را با کف دستش م همانطور

 به آکو انداخت و با یمنگاهیشد و ن یاصل ابانیخ

 گفت: زیآم دیتهد یحالت

 ؟یقابل اعتماد که هست -

 داشته یپوزخند زد و بدون آنکه به نقشش توجه آکو

 گفت: باشد

 ستم؟یبگم ن یانتظار دار -

 فشرد: شتریپر رنگتر شد و گاز را ب اریمه لبخند

 ظرن رینه! چند روزه ز یگستاخ یصداقت قشنگه،ول -

 نیخوب گوش کن بب ،یخورده ندار شهیش ،دارمت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یمن جا یبرا م،یریکه االن م ییجا گم،یم یچ

 چیوارد اونجا بشه! ه دیو نبا تونهینم یهرکس ه،یمهم

 یاز اونجا داشته باشه. از اعتماد یآدرس دیهم نبا کس

 که ینکن. چون در آخر اون مونمیبهت کردم، پش که

 .ییتو نه،یبیم ضرر

 قورت داد. صدایو آب دهانش را ب ختیآکو ر دلِ

 ییبه سمت جا دانستیبه خداقسم که م دانست،یم

 .رودیرا پنهان کردهاند، م هیسا که

 همانجا بود! گفت،یکه م یمهم یِجا آن

 اریمه دیرا برگرداند و برق چشمانش را از د شیرو

 نگه دارد: یکرد عاد یرا اما، سع شیکرد. صدا پنهان

 .کنمینم مونتیممنون، پش -

 سرش را تکان داد و همانطور که حواسش به اریمه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 لب زمزمه کرد و به ریز یا"خوبه"بغلش بود،  نهیآ

 مورد نظرش حرکت کرد. یجا سمت

 غرقِ حال خوبش بود. یاما، حساب آکو

 شد؟یتمام م شیهاینگران یعنی

 د؟یدیرا م هیسا

 و دیکش شیمویب یکله یبزرگش را رو دستانِ

 نبود! یکه پاک شدن لبخندش

 در راه بودند که سرانجام یساعت و خوردها کی

 افتاد و وارد جاده یبیسراش کیدر  ار،یمه نیماش

 شد. یخاک

 نیو به خدا قسم که اگر در ا زدیآکو تند تند م قلب

 نیبه ا کردند،یم مشیتقد یرا دو دست ایدن لحظه

 .شدیخوشحال نم اندازه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 دانستیرا کامل به خاطرش سپرده بود و م ریمس

 .خوردیبه دردش م نکار،یا

 شد، دستانِ دایکه از دور پ اه،یبزرگ و در س یِالیو

 در را فشرد. یرهیمحکم دستگ آکو،

 بزرگ که دورتر از یالیآن و رهیخ صش،یحر چشمان

 شد. رهیاطرافش ساخته شده بود، خ یِالهایو رِیسا

 برقنوردها، همان است و یالیو گفتیم احساسش

 مقابل آن در، توقف کرد، حدسش به اریکه مه یوقت

 شد. لیتبد نیقی

 برقنوردها؟! یالهایو نینداشت ا یتمام

 و آورندیهمه پول را از کجا بدست م نینبود ا معلوم

 نبود! یدانست از راه درست یکه م ییآنجا تا

 بوق زد و باز هم در، توسطِ نگهبانان باز شد. اریمه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 با شیهاکه به شخصِ کنارِ در خورد، ابرو چشمش

 .دیباال پر تعجب

 قبل با تفنگ دستش را یِکه سر ینگهبان همان

 کرده بود! یزخم

 که یزرد یاه هشده و لک زانیکه از گردنش آو یآتل

 سر و صورتش یکه آکو رو ییآن مشتها ماندهیباق

 درست بودنِ  یآورده بود، همه نشان دهنده فرود

 بود. گمانش

 را به نینداد و ماش لیتحل یبرا یشتریفرصتِ ب اریمه

 کشاند. الیو اطِیح داخل

 وانِیکنجکاوِ آکو فوراً از آن مرد گرفته شد و به ا نگاهِ 

 .دیرس الیو

 و با آنکه دیآن صحنه، قلبش لرز دنیبا د ناخودآگاه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نداشت، اما متوجه باز شدن گره دستان یواضح دِید

 خم لچرداریو یآن صندل یکه از پشت رو یدخترک

 قفل کرده بود، یو دستانش را به دورِ گردن مهد شده

 !شد

 هوا و نورِ اندک یکیو تار دیلرز شیمردمکها

 بودند، اجازه نداد وانیا یکه رو یکوچک یِالمپها

 .ندیآن دختر را کامل بب یچهره

 اریکه مه نیزد و هم شتریتلخ، به قلبش ن یحس

 پارک کرد، چشمان آکو تند به الیو یرا جلو نیماش

 چهره دخترک رفت و اما چهره آن دخترک سمت

 نبود. مشخص

 از ار،یمه نِیماش یِصدا دنیبا شن ییکه گو یدخترک

 که در پشتِ اشیصندل یدل کَنده و رو یمهد آغوش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 قرار داشت، نشسته بود. یمهد یصندل

 را باز کرد و نیدر ماش ار،یبدون توجه به مه آکو

 .دیپر نییپا

 چشمش به چهره آن که نیگام جلوتر رفت و هم چند

 سقوط کرد. نهاشیس انیاز م یزیافتاد، چ دختر

 یتینامید ییکم کم شل شد و گو شیقو یمشتها

 در مغزش منفجر شد. بزرگ،

 باز شده، به چهره دخترک نگاه ییو با لبها ناباور

 شانهاش یکه از پشت دست بر رو اریو مه کرد

 و به مرد دیبه سرعت خود را عقب کش گذاشت،

 چشم دوخت. اشیکنار

 دستانش سفت شد و نگاهش دوباره برگشت مشت

 .خورد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود! دید ی..... حتماً خطاحتماً

 !کردینم یکار نیچن هیسا

 بود، قابل هضم نبود. دهیکه د یصحنها

 .کردینم یکار نیچن هاشیسا

 یو آن دستان گرهکرده، لعنت کردیقسم که نم بهخدا

 چه یدستان گرهکرده، در دور گردن مهد آن

 کردند؟یم

 اشتباه کرده بود. دیشا اصال

 کینزد یبه مهد گر،ید یشخص ای یخدمتکار دیشا

 بود. دهید هیو آکو اشتباها، او را سا شده

 دستانش سفتتر شد. مشت

 به دهیچسب یشد و پاها پیهم ک یرو شیدندانها

 جلوتر رفت. نش،یزم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 متوجهش شده بودند. ز،ین هیو سا یمهد حال،

 فورا نگاهش هیگذرا به مرد انداختند و سا ینگاه هردو

 گرفت. را

 یکردن آکو بلند شد و رگها یدندان قروچها یصدا

 زد. رونیب گردنش

 نه؟ کرد،ینم انتیکه خ هیسا

 مرد به نیمرد، ا نیو ا کردینم انتیکه به آکو خ او

 چشمانش، به آن دختر اعتماد داشت. یاندازه

 به ش،یایباح یباوقارش، به نگاها یرفتارها به

 ....یو لعنت اطشیبا احت یحرفها

 افکار مسموم چه بود که داشت جانش نیپس ا یلعنت

 آورد؟یباال م را

 با هیقلبش کَر کننده شده بود و چرا سا یتپشها چرا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 داد؟یباز جوالن م یموها

 نشسته یو درکنار مهد یصندل یچرا راحت رو اصال

 بود؟

 آمد و رونیب اشینیتندش،از راه ب ینفسها

 را کف دستش فشرد. شیناخنها

 .بودیآرام م دیبا یلعنت

 .انداختیجان آن دخترک را به خطر م دینبا

 .کردیرا خراب م زیهمهچ دینبا

 که داشت از عمق یکیتار یِوالیکردنِ آن ه کنترل

 نبود. یراحت آمد،کاریباال م وجودش

 دش،بهیو پُر تهد ینبود و نگاه وحش یراحت کار

 دوخته شد و یخونسرد مهد شهیهم یچهره

 کرد. پیهم ک یرا رو شیدندانها
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 آکو نباریشانهاش نشست و ا یدوباره رو ار،یمه دست

 غضب به او نگاه کرد. با

 دستش باز بود، کاش آنقدر دستش باز بود که کاش

 .ردیرا بگ پدریدوبردارِ ب نیا جانِ

 هم یاغیدخترک  نیو حسابِ ا ردیدو را بگ نیا جانِ

 وقتش... به

 .کردیشکنجهاش م اصال

 و تا اون موقع،کاش گرفتیکارش را م نیا حسابِ

 .دادیصبرش م خدا

 که آن مشت سفتشدهاش را دادیخدا صبرش م کاش

 نکند! یخال ،یصورت مهد یرو

 آن دخترک یسهایکه از گ دادیصبرش م کاش

 بلندش نکند. یو از کنار مهد ردینگ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 فِرش باز بود؟ یچرا موها اصال

 آن وسط؟ گفتیو دخترانه چه م دیسف راهنِیپ نیا

 یِ جد یباز و بسته کرد و صدا یرا لحظها چشمانش

 :دیایبه خودش ب یباعث شد کم ار،یمه

 به داداشم یجور هیاومده؟  شیپ یپسر، مشکل یه -

 !یکنیم نگاه

 گرفت و به یو مهد هیرا از سا نشینگاهِ خون فورا

 داد. اریمه

 ار،یبه سوال مه توجهیسرش گُر گرفت که ب آنقدر

 .توانستیهم فشار داد و نم یرا رو شیلبها

 بگذرد و... هیقض نیراحت از کنارِا توانستینم

 بود. مجبور

 و حداقل بهخاطرِ دیرسیذهنش نم ،بهیراهِ بهتر چیه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و رو هم که چشمیشرافت آن دخترک ب حفظ

 .گذاشتیجگر م یدندان رو دیشده،با

 شدند،یباخبر م تشیدوبرادر از هو نیاگر ا دانستیم

 را هیکردن او هم که شده، ممکن بود سا تیاذ یبرا

 .ردیباعث شد خفقان بگ نیدهند و هم آزار

 و ندازدیرا به گردن ب یعرضگیب وقیباعث شد  نیهم

 کند. سکوت

 !یکند و خودخور سکوت

 کند و خون دل بخورد. سکوت

 آب شود. رتشیکند و ذره ذره جان و غ سکوت

 اما، نداشت. یچارها

 دو برادر را به خود نیا ن،یاز ا شتریب توانستینم

 رساندیم ییخود را به جا عتریسر دیکند و با مشکوک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیم یخشمش را خال و

 نگرفت، نفسش را کالفه فوت کرد و با یکه جواب اریمه

 اشاره کرد: اطیح یخسته، به انتها یلحن

 حیکارت رو کامل توض ا باش، فرداه هبچ شیفعال پ -

 .دمیم

 نشیبزند، نگاهِ غضبآلود و خون یبدون آنکه حرف آکو

 داد. هیگرفت و به سا اریاز مه را

 داشت که چشمان یچنان اشعه و خشم نگاهش

 با تعجب گِرد شد و آکو گام تند کرد و از آن دخترک

 زد. رونیمنحوص ب یهوا

 داشت. یبیچشمانش، رنگ عج اکنون

 و.... یبه حسِ تلخِ رکب خوردگ هیشب یزیچ

 !نهیک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مشت زده بود، که چارهیبوکس ب سهیبه آن ک آنقدر

 .خوردیتاب م مشیضخ رِیزنج یهم رو هنوز

 دستانش انیسکو نشسته بود و سرش را م یلبه یرو

 بود. گرفته

 اتفاقات امشب را توانستیو نم زدینبض م سرش

 کند. هضم

 یبا مهد یرابطها ه،یهضم کند که سا توانستینم

 ...یباشد و لعنت داشته

 تنش، واکنش نشان یاز فکرش هم، کل ارگانها یحت

 .دادیم

 داد. رونیرا چنگ زد و نفسش را محکم ب شیموها

 فکر کرده بود. یلیخ

 بوکسِ  سهیآن ک انهاش،یوحش یکه با مشتها یمادام
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 فکر کرده بود. یلیرا هدف گرفته بود، خ پدریب

 نبود. انتیاهل خ هیسا

 حرفهاست و نیآن دخترک، معصومتر از ا دانستیم

 شد؟یم کینزد یبه مهد دیچرا با اما

 مکاسهین ریز یو کاسها دیهم سائ یدندان رو دوباره

 .بود

 بود و مگر نه خبریوجود داشت که او از آن ب یموضوع

 تا با خودش جور شود؟ دیا طول کشه هما ه،یسا آنکه

 پس چگونه امکان داشت که در رد؟یوجودش را بپذ تا

 دهد؟ حیرا به او ترج شرفیب یآن مهد کماه،ی عرض

 رد؟یرا بپذ ناموسیامکان داشت پسرِ آن ب چگونه

 .ردیقوت قلب بگ یفکرها باعث شد کم نیهم

 و اما هنوز هم، ردیآرام بگ یاغی یوالیآن ه یکم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بود. یبود، شاک یبود، عصب ریدرگ فکرش

 .گذاشتیمرا کف دستش  هیسا حساب

 .کردیم هشیتنب یحساب

 بکند. یکار نیحق نداشت چن او

 چه ندیبنش یکنار مهد یلحظها ینداشت حت حق

 را.... شیبه آنکه دستها برسد

 نعره بلندش، یو صدا دیبه سکو کوب یخشم، مشت با

 .دیچیپ یباشگاه خال انیدرم

 برقنوردها... یالیو انیباشگاهِ برقنوردها، در م انِیم در

 لعنت به برقنوردها.. لعنت،

 لحظه نیاما در ا آمدیاز دستش بر م یکار کاش

 بکند. یبود که بتواند کار یاز آن عاجزتر

 ...بردیو م داشتیرا بر م هیسا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 حساب دیاما قبل از آن، با کرد،یم شیزندان اصالً

 .دیرسیرا م اریو مه یمهد

 را هم... نتیبد ط رمردهیآن پ حسابِ

 هم لشیو هرچند دل دیفهمیرا هم م هیکار سا لِیدل

 نداشت... یریتوف بود،یم موجه

 موجه نبود. ه،یکارِسا

 !؟یکردنِ دستانش به دورِ گردِن مهد حلقه

 !هاه

 شده زیو رقتانگ لیشده بود، چقدر ذل چارهیب چقدر

 که در یحاال، آن گلولها نیهم توانستیکه نم بود

 بکند! یخال یمغز مهد انیقرار داشت را م کلتش

 بود. هیسا نگران

 .دیدیم یبیآس دینبا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یشاک یکه از کارش شکار بود، هرچند حساب هرچند

 کردیرا فراهم م تشیامن دیبا ،یزیاما قبل از هرچ بود،

 بعد... و

 .دیرسیحسابش را م بعد

 که یو آخ از آن لحظها دیهم سائ یرو دندان

 و کردیرا دور گردن دخترک حلقه م انگشتانش

 .دیرسیرا م حسابش

 واریکه تن کوچکش را به د یاز آن لحظها آخ

 .کردیبازخواستش م یو حساب دیکوبیم

 و نفسش را دیشدهاش کش دهیتراش یموها یرو دست

 داد. رونیب ینیب از

 که در دلش رخنه کرده، چکار یبا شک دانستینم

 !کند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و هرچقدر کردیم هیهم که خودش را توج هرچقدر

 را در ذهنش تبرعه کند، اما هیسا کردیم یسع که

 وسط کم بود! نیا یزیچ بازهم

 گمان بد، به جانش افتاده بود کی ،ینشخوار فکر کی

 کرد؟یم یخودش را به دخترک معرف دیاصال چرا با و

 داشت؟ یلیدل چه

 ادامه شیبدون ترس به رفتارها هیسا گذاشتیم اصال

 ها؟! دهد،

 بود. بهتر

 بهتر بود! نگونهیا

 و ندیدخترک را بب یِتک تک رفتارها توانستیم

 .کردیاگر دست از پا خطا م هیبدا به حال سا آنوقت

 .زدیبه حالش اگر به عشق آکو، پشت پا م بدا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

*** 

 .رفتیظهر بود و هوا رو به گرم شدن م کینزد

 که ییباغ، آنجا یآرام به سمتِ قسمتِ پشت آکو

 بود، رفت. دهیبه آنجا را د هیرفتنِ سا ش،یپ یقیدقا

 ممکن ،یتیامن ینهایمهم نبود که دورب شیبرا چیه

 او نگهبان نکهیرفتنش را ثبت کنند و مگر نه ا است

 باغ بود؟! نیا

 نه؟ ای دیکشیسرک م شیجا یبه جا دیبا

 !انه؟ی کردیرا حفظ م نجایا تیامن دیبا

 را شیزد و گامها یمسخرهاش پوزخند لِیدل به

 برداشت. عتریسر

 قرار یسرسبز و کوچک یفضا ال،یساختمانِ و پشتِ

 .داشت
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 یجعفر

 که در یبود و تاب کوچک ییایرو یکه حساب ییفضا

 دنجش یحساب خورد،یآن به چشم م یسرسبز وسط

 بود. کرده

 و گوشه به گوشه آن دیسرک کش واریاز کنار د آکو

 دنج و کوچک را از نظر گذراند. مکان

 به چشم یمحافظت یلهیوس ای نیدورب چیه

 وارهاید یکه رو ییخاردارها میجز آن س خورد،ینم

 ممکن کند! ریشده بود تا عبور و مرور را غ نصب

 آورد! رشیزد و باالخره گ یشخندین

 و خون دل خوردن، با یساعت خودخور نیاز چند بعد

 تنها شد و ناخوداگاه دستانش را مشت کرد. هیسا

 و به دخترک دیکوب نیزم یمحکمش را رو یگامها

 شد. کترینزد
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 یجعفر

 اما، فارغ از عالم و آدم، زانوانش را در شکمش هیسا

 تاب نشسته بود. یکرده و رو جمع

 داده و هیتاپ تک ریکه سرش را به زنج یآن حالت با

 مظلوم و تنها به نظر یرا بسته بود، حساب چشمانش

 باعث نشد که دل آکو به رحم نیو اما ا دیرس یم

 .دیایب

 هیتوج هاییمظلوم نما نیکه کرده بود با ا یکار

 را گرفته بود و مشیو هرچند که آکو تصم شدینم

 را بفهمد، اما بازهم تشیکه دخترک، هو گذاشتینم

 از کنارش بگذرد. تفاوتیب توانستینم

 از وجودش بداند. یزیدخترک چ گذاشتینم

 که در ذهنش ساخته بود را یا هیآن سا خواستیم

 نیا دیبدهد و شا قیتطب د،یدیکه م هیسا نیا با
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 یجعفر

 نبود، ها؟! کردیکه او فکر م یزیآن چ دخترک،

 جادیو بدون ا دیهم سائ یدندان رو ناخودآگاه

 جلوتر رفت. ،ییصدا نیکوچکتر

 در راه است. دیجد یخانوم منتظر باش، طوفان هیسا

 غرق شده بود و آنقدر االتشیدر خ یحساب دخترک

 که بدون زد،یجورواجور در ذهنش پرسه م یفکرها

 نیبه اطرافش، چشمانش را بسته بود و به کل ا توجه

 !کردیفکر م کماهی

 رییرا تغ اشیکل زندگ ییکه گو یماه کی نیا به

 بود. داده

 مانده بود و برخالف الیو نیکه در ا یماه کی نیا به

 بود. دهیند یبیآس چیه انتظارش،

 آمده بود! نجایکه به ا یروز نیاول یاالن و نه حت نه
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 یجعفر

 لحظه با احساس کیداد و در  رونیب قیرا عم نفسش

 صورتش را گرفت، یتابش نور بر رو یکه جلو یهایسا

 بتیچشمانش را باز کرد و تا چشمش به ه وحشتزده

 غشیج یمقابلش افتاد، صدا یبهیمردِ غر کرِیغولپ

 شد. بلند

 نکهیگذاشت و هم نیزم یرا رو شیشده، پاها هول

 ریگ نیبه زم شیپرد، پاب نییتاپ پا یاز رو خواست

 و تعادلش را از دست داد. کرد

 مرد د،یایچمنها فرود ب یاز آنکه با صورت رو قبل

 را چنگ زد و باال شیخم شد و بدون تعلل بازو بهیغر

 .دیکش

 و با چشمان گشاد دیبا لرز، دستش را عقب کش هیسا

 به جسارت مرد مقابلش نگاه کرد. شده،
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 یجعفر

 شدن کیکدام از نگهبانها حقِ نزد چیکدام.... ه چیه

 نیاز همان اول ا یلمس کردنِ او را نداشتند و مهد ای

 به گوشِ همه شان رسانده بود! را

 که حال کمکم ییدهانش را قورت داد و با ابروها آب

 بودند، گفت: گریکدیحال فرو رفتن در  در

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 را باال انداخت و با شیابرو یمقابلش با تمسخر تا مرد

 آوردیحرصِ دخترک را در م یکه حساب ییصدا

 کرد: زمزمه

 رم؟یاز تو اجازه بگ دیرفت و آمدهام با ینکنه برا -

 همه نیبا چشمان گشاد شده نگاهش کرد و ا هیسا

 را از کجا آورده بود؟ جسارت

 نبود؟ یشبیهمان نگهبان د نیا
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 یجعفر

 نیاز قوان یزیآمده و البد چ نجایکه تازه به ا یهمان

 !دانستینم یمهد

 به خرج یجسارت نیبود وگرنه چن نطوریهم حتما

 .دادینم

 مهم یمهد یدختر، چقدر برا نیکه ا دانستینم

 نیاکنون، ا یو حت شبیبود که د نیهم یو برا است

 !کردینگاهش م نیچن

 اضافه کرد: یزد و با لحن بد یپوزخند

 اصال ،یبا من حرف زد ینطوریبدونه ا یمهد -

 !کنهینم یخوب برخورد

 .دید هیسا

 خونبارتر ،یکه با آوردنِ اسم مهد یخونبار چشمانِ

 .دیبود را د شده
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 یجعفر

 شدنِ دستان آن مرد را... سفت

 و دیچشمانش، انقباضِ تنش، همه و همه را د خشمِ

 از قبل شد. جتریگ

 نگاهش را در چهره زمخت مرد گرداند و کنجکاوانه

 نکرد، جز...جز آن حالتِ دایدر آن پ ییآشنا زهیچ چیه

 ...یلعنت نگاه

 به آن حالت نگاه فکر کند. نیاز ا شتریب خواستینم

 شیدر گلو ب،یعج یآن حالتِ چشمان و بغض به

 زد. چنبره

 .شناختیمرد را نم نینگاهش را گرفت و او ا فورا

 !نه

 .شناختینم

 مرد نیکه ا کردیدر پس سرش زمزمه م ییصدا اما
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 یجعفر

 .ستینگهبان عاد کیاز  شتریب یزیچ

 تا االن عتاًیچند که تازه وارد و نابلد باشد، اما طب هر

 یلعنت یالیو نیاز ا یجزئ هیکه سا دیفهمیم دیبا

 به او احترام بگذارند! دیو همه با شده

 که از قدرتِ یعقب رفت و حال با نگاه گرید یگام

 بود، گفت: یمرد مقابلش فرار نگاه

 .این دوروبرا نیهم ا گهیبرو به کارت برس. د -

 لب زمزمه وار ادامه داد: ریسپس ز و

 خلوت خودم یبرا نیجا رو بزار هی نیحداقل ا -

 .بمونه

 .زدیاما، نقطه به نقطه سرش نبض م آکو

 دولب دخترک، از انیدر م یشدنِ نام مهد یهج از

 یم ی... چه کسیکردنش با آن اسم و چه کس دیتهد
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 یجعفر

 که به جانش افتاده را کنترل یخشم نیا توانست

 !کند؟

 .دادیدسته گل به آب م دیو نبا دیکش یقیعم نفسِ

 نبود! شیحال چیاکنون ه اما

 که بر عقل یاهیغول س نیو ا دیفهمیرا نم زیچ چیه

 .شدینم شیحال چیشده بود، ه رهیمنطقش چ و

 که به هزاران زور در دست یلحظه، کلِ کنترل کی در

 یبفهمد چه اتفاق هیبود را از دست داد و تا سا گرفته

 را به دورِ چانه دخترک چنگ اشیدستانِ قو افتاده،

 شدند،یهم فشرده م یکه رو ییو با دندانها کرد

 :دیغر

 یبکشمت و چالت کنم، اون مهد نجایاگه هم -

 نجاتت بده؟ خوادی*ساق مقر
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 یجعفر

 را باال برد و اضافه کرد: شیصدا یشتریحرص ب با

 جا نینجاتت بده؟ اگه هم خوادی*وز مـی؟ اون پفآره -

 زنمیمن م ؟یبکن یچه غلط یخوایبکشمت م بزنم

 *وز قر*ساق روـیو پدر جدِ جا*ش اون پف پدر

 بکنه! یچه غلط خوادیم نمی. ببارمیدرم

 مرد، در حال خرد غوریانگشتان  ریدخترک در ز چانه

 شتریب یبرا ییچشمانش جا هی... ساهیبود و سا شدن

 نداشت. بازشدن

 یچه کس گرید نیاز حدقه درآمده بود و ا چشمانش

 بود؟

 حماقت را از کجا آورده بود؟ ایهمه شجاعت  نیا

 و دیایدرب هیاز دهان سا یاگر کلمها دانستینم مگر

 داشته، گور خودش را یکه امروز با او چه رفتار دیبگو
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 یجعفر

 دستان خود کنده؟ با

 بود. دهیشده و ترس یعصبان یحساب دخترک

 نکهیاز ا دهیرفتار گستاخانه مرد و ترس نیاز ا یعصبان

 !اوردیسرش ب ییسوت و کور، بال یجا نیدر ا نکند

 را به گرشیگام عقب رفت، آکو فوراً دست د مین تا

 دخترک رساند و چنگش زد. یپهلو

 برود! ییجا گذاشتینم گذاشت،ینم

 شده را کف دستش یاغیدخترک  نیحسابِ ا دیبا

 در مقابل یاز مهد یاسم یگذاشت و به چه جرأت یم

 آورده بود؟ او

 همه حماقت را از کجا آورده بود؟ نیا

 کنترلش کند، توانستیجوره نم چیکه ه یتیعصبان با

 هم فشرد و چانه دخترک را یرا رو شیدندانها
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 یجعفر

 دستانش له کرد: انیم محکمتر

 قبل از تو، اون کنم،یدفنت م نجایو هم کشمتیم -

 نکن که یمادر*** رو.... واسه من زبون دراز یمهد

 ازت پُرم. بدجور

 ازت پُرم؟ بدجور

 حرف را زد؟ نیا چرا

 نیداشت و نکند... نکند ا ییجملهاش چه معنا نیا

 مادرش باشد، ها؟ یحت ای ،یاز دشمنان مهد مرد،

 ینقطه ضعف مهد هیسا کردند،یکه فکر م یدشمنان

 و هاه! شده

 خبر نداشتند! یزیکه از چ آنها

 به مرد مقابلش دوخت یرا با حالتِ مشکوک چشمانش

 کند،دست بلند لیقبل از آنکه آکو حرکتش را تحل و
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 یجعفر

 از سرِ مرد پراند: اش،هوشیلیو برقِ س کرد

 دم،یو اون شن نیاز ا نهمهیبا من درست حرف بزن! ا -

 تاحاال رنگشو یکه حت بهیغر هیفقط مونده  حاال

 برام نطق کنه! ادیدم،بیند

 هم فشار داد و الحق که دستش یرا رو شیلبها آکو

 مرد. نیا یبود، اما نه برا نیسنگ

 مشتها را خورده نینتریکه سنگ یمرد نیا یبرا نه

 !نیو معروف بود به مشتآهن بود

 یرو یو پوزخند دیکشیم دکیکه ماها  یلقب همان

 نشست. شیلبها

 افتاده بود. یچه روز به

 سرش را به سمت دخترک برگرداند ،یتصنع یخشم با

 نگاهش کرد. زیت و
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 یجعفر

 شده بود، اما نیحرکتش خشمگ نیظاهرا از ا گرچه

 ه،یجسارتِ سا نهمهیاز درونش، از ا یچرا، حس دروغ

 .آمدیم خوشش

 و پا نبود، خوشش دستیب گران،یدر مقابل د نکهیا از

 .آمدیم

 با ،ییطال یاه هیدر آن عنب رهیرا جلو برد و خ سرش

 لب زد: زهجویگستاخ و ست ینگاه

 !یغلطا بکن نیاز ا ادیبهت نم ،یهار یادیز -

 که تنش را به لرزه انداخته بود، پچ یاما، با خشم هیسا

 کرد: پج

 حق چکسی! هیکه حدتو بدون زنم،یالزم باشه بازم م -

 رفتار کنه! ینطوریبامن ا نداره

 ؟یمهد یحت چکس؟یه -
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 یجعفر

 درهم شد: هیو چهره سا دیرا ناخودآگاه پرس نیا آکو

 !یمهد یحت -

 که گفتیم یآکو بازهم گُر گرفت و به چه کس سرِ

 یلبها نِ یدر ب یشدنِ آن اسم لعنت یاز هج یحت

 !رد؟یمیدارد از حسادت م دخترک،

 که دارد از زورِ خشم سر به گفتیم یچه کس به

 و لعنت. گذاردیم ابانیب

 نداشت. یکه چارها لعنت،

 .کردیزودتر خودش را ثابت م هیسا کاش

 ،یاو و مهد نِیکه ب فهماندیزودتر به آکو م کاش

 وانهیمرد داشت د نیو ا ستین یمشترک زِیچچیه

 .شدیم

 نکهیبدهد، از ا یگریمعشوقش دل به د نکهیا از
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 یجعفر

 .شدیم وانهیدورش بزند، داشت د معشوقش

 در رفتنشان از یخلل چیه نها،یا دنِیکه فهم هرچند

 .کردیاما در عشقِ آکو که م کردینم جادیا الیو نیا

 دخترک داشت، نیکه به ا یوانهواریجنونِ د نیا در

 .کردیم جادیتفاوت ا که

 یعصبان هیداد و رو به سا رونیب ینیرا از راه ب نفسش

 پچ کرد: پچ

 که حدش یاون نکهیمثل ا یول دونم،یمن حدمو م -

 !ییفراموش کرده، تو رو

 پنهانِ پشت جملهاش، یهیاز کنا ه،یکنجکاوِ سا نگاه

 مرد انقدر مرموز بود؟ نیشد و چرا ا زیر

 به طرز زیو همه چ زدیحرف م نهیبا ک نهمهیا چرا

 مشکوک بود. یواضح
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 یجعفر

 گرفت و به پشت ینگاهش را از آن چشمان وحش آرام

 او، دوخت. سرِ

 او را گر،یاز نگهبانانِ د کیچیه ای یمهد خواستینم

 نهایاز ا شتریب ،یواعتماد مهد نندیبب بهیمرد غر نیا با

 ارزش داشت. شیبرا

 درونش که بدجور ی  ِاغیکه برخالف احساس  یآنقدر

 ییبود، چندگام عقب رفت و رو به آکو دهیسطح رس به

 لب زد: کردینگاهش م هواریکنا که

 که دمیقول نم چ،یمن نپ یبه پروپا چوقتیه گهید -

 بعد، گزارش کارتو ندم! یدفعه

 به مرد، به توجه به اعصاب داغانش، توجهیو ب گفت

 راترک کرد. آنجا

 تاب یکه آکو رو یمحکم یپایرا ترک کرد و ت آنجا
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 یجعفر

 .دیرا ند دیکوب

 را و خشم مانده در چشمانش شیغرش در گلو یحت

 .دیهم ند را

 شده یمرد، انبار باروت نیو اکنون ا دیرا ند چکدامیه

 که یزیکردنِ هرآن چ رانیکه هرلحظه امکان و بود،

 اطرافش وجود داشت را دارا بود. در

 شده بود و اشیفکر ینشخوارها ریکه اس یمرد نیا

 کرده باشد، چه؟ انتیخ هیسا اگر

 شده باشد و لعنت... یعاشق مهد اگر

 فکر، قادر بود که جانش را به لب برساند چه نیا

 گمان! نیبودنِ ا یبه واقع برسد

 گریمرد د نیا کرد،یم انتیاگر خ رفت،یم هیسا اگر

 از دست دادن نداشت. یبرا یزیچ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نداشت و پس آن یخوددار یبرا یلیدل گرید

 جا خوش کرده بود، اشیکه در کلت کمر ییاه هگلول

 !خورد؟یم یچه درد به

 یخال شانیا را درمغز هردوه هاز همان گلول دوعدد

 ها؟ کرد،یهم دفنشان م نجایوهم کردیم

 ترسناک اش،ییایخولیشده بود و افکار مال وانهید پاک

 .بود

 زد و به رونیکه باسرعت، از آن مکان دنج ب یآنقدر

 ته باغ رفت. یخانه سمتِ

 از یانبوه انیدر م اش،یکه کلت کمر ییهمانجا

 را شیاه هگلول دیپنهان شده بود و با ش،یلباسها

 نه؟ شمرد،یم

 یگلوله برا ،یکه به اندازه کاف شدیمطمئن م دیبا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را شرفشانیآن دوبرادر و پدر ب یدادن به زندگ انیپا

 !دارد

 را دهاشیبود و انگشتانِ کش دهیتختش دراز کش یرو

 .دیکشیبلندش م یموها نیب در

 یاه هبه سقف بود و مژ رهیرنگش خ یعسل نگاهِ 

 انداخته بود. هیسا دهاشیچشمان کش یرو بلندش،

 آن مرد بود. رِیچرا، اما فکرش مدام درگ دانستینم

 بود؟ دهیکه در باغ د یمردِ مشکوک آن

 !زدیمدام به مغزش ناخونک م گوششیباز دلِ

 ممکن بود آن مرد آکو باشد؟ یعنی

 شد؟یم یزیچ نیچن یعنی

 داد و شک داشت. رونیرا کالفه ب نفسش

 شده، آن چشمان دهیتراش یداشت که آن موها شک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رنگ و گردنِ تتو شده، متعلق به آکو باشد. یمشک

 روحش توانستیامان، امان از آن طرزِ نگاه، که م اما

 درهم بشکافد. را

 کرده ریاز آن طرزِ نگاه که فکرش را بدجور درگ امان

 .بود

 یالبهال یهیبا کنا گرفت،ینگاهش را فاکتور م اصال

 !کرد؟یچه م شیحرفها

 نبود. بهیغر کی یحرفها، برا آن

 را بست و از شوقِ آنکه آن مرد آکو باشد، چشمانش

 زد. لبخند

 که رابطهاش با فهماندیبه او م یزیقبل از هرچ دیبا

 !ستین کندیکه او فکر م یزیآن چ ،یمهد

 !بودیاگر واقعا آن مرد آکو م البته
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 تخت نرمش زد. یرو یمچرخیو ن دیخند

 بود. امدهیبه سراغش ن یخوب که مهد چقدر

 اجازه داده بود دخترک تاقبل از عقد، خوب که چقدر

 ییآنچه در مغزش بود را اجرا هیبخوابد و سا تنها

 .کردیم

 یو آنوقت چهره کردیم اشییزود اجرا ای رید

 بود. یدنید برقنوردها

 شیو به آکو دیکش زشیر یدندانها ریرا ز لبش

 .فکرکرد

 هرشبش شده بود. کار

 عاشقانه! یهایاپردازیبه او و رو فکرکردن

 هم یداد و چشمانش را رو رونیرا آرام آرام ب نفسش

 .گذاشت
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .کردیرا ثابت م زیچ همه

 ...اشیدوست داشتن یهمه، مخصوصا آکو به

*** 

 آن باغ بزرگ را گشته یجا یسه روز گذشته، جا در

 نیشده بود، ا رشیکه دستگ یزیتنها چ بایو تقر بود

 یمهم یزهایچ ال،یدوم و یکه در اتاق طبقه بود

 .شودیم ینگهدار

 زمان ممکن، نیعتریکه در سر کردیتالشش را م تمام

 را بردارد و هیو سا اوردیاطالعاتش را بهدست ب یهمه

 .برود

 بود. دهیسه روز دخترک را ند نیکه در ا هرچند

 ... در پشتروزید نیباغ و هم یآن روز در انتها جز

 .الیبزرگ و یپنجره
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 که به جانش افتاده و اجازه ستییچه بال دانستینم

 فاش کند. هیسا یرا برا تشیکه هو دهدینم

 نه؟ ای شکافتیدرون دخترک را م دیبا اما

 انه؟یهست  انتیکه او اهل خ دیفهمیم دیبا

 حالتِ نیصداتریبه پشت سرش انداخت و با ب ینگاه

 ا باال رفت.ه هاز پل ممکن،

 نگهبانانِ  یو طبقِ گفته دییپایپشت سرش را م مدام

 نداشت. ینیدورب چیه ،یداخلِ ساختمان اصل گر،ید

 د،یو بازم پشت سرش را پائ دیا رسه هپل یباال به

 نبود! یخبر

 رهیدستگ یرا حبس کرد و آرام دستش را رو نفسش

 اتاق گذاشت. درِ

 لبش کاشت و یرو یبازشدنِ در، لبخند کِیچ یصدا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را رفته بود. ریاز مس یمین ییقفل نبود، گو نکهیهم

 به شکش انداخت اما با یکه باز بودنِ در، کم هرچند

 یاز برقنوردها در ساختمان اصل ریغ یکس نکهیا فرضِ

 .ردیندارد، باعث شد آرام بگ تردد

 اتاق شد. وارد

 شده بود و تابلو دهیدر صدر اتاق چ یادار یمبلمان

 وصل شده بود، وارهایکه به د یمتیگران ق یفرشها

 .کردیم یدهن کج شیاخمها به

 از یرد یرا در پ زشیچشمان ت ز،یبه همهچ توجهیب

 .دیند یزیگرداند و چ گاوصندوق

 هم گذاشت. ینوچ کرد و آرام در را رو کالفه

 متوجه یقبل از آنکه کس دینداشت و با یادیز فرصت

 رونیب نجایاز ا شد،یم یدر ساختمان اصل حضورش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .زدیم

 کنفزانس را گشت. زیم یکار و حت زیم ریز فورا

 نکرد. دایپ یزیرا هم چک کرد و چ یتابلوفرشها ریز

 نجایهم زیگرفت و همه چ اشیشانیرا به پ دستش

 .بود

 بود. نجایهم زیهمهچ

 .انداختیمغزش را به کار م دیبا یلعنت

 یچه کس گریزار بود و د هیکار سا افتاد،یم ریگ اگر

 که نجاتش دهد؟! بود

 دوجهداره دوخت و پوزخند یاه هرا به پنجر نگاهش

 .زد

 نفوذ کرده شانیالیقبل که آکو به و یاز ترسِ سر البد

 .کردندیم اطیاحت یحساب نباریا بود،
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 شان،یکیبلند رفت و با بلند کردنِ  یسمتِ گلدانها به

 شد. وارید یرو یزیر یدکمه متوجه

 کرد و با دقت نگاهش کرد. اخم

 در اطرافش وجود نداشت. یگرید زِیچ چیه

 دستش را به سمتش برد. اطیو با احت دیگز لب

 بود زنگ خطر باشد؟ ممکن

 زد. ایرا بست و دل را به در چشمانش

 چیدکمه گذاشت و درکمال تعجب، ه یرو دست

 .فتادین یاتفاق

 !چیکرده دوباره دکمه را فشرد و بازهم ه اخم

 بلند شد. شیو ازجا دیجو یایلعنت رلبیز

 نداشت. دهیفا

 نبود. یخاص زِیچ
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رفت. یقد ینهیبه سمتِ آ نباریا

 نهیآ کیکرد و به نظر  یدقت اطرافش را بررس با

 .آمدیم یمعمول

 دنِیلحظه که قصد داشت عقب بکشد، با د نیآخر در

 ثابت ماند. نه،یآ یبه لوال درگوشه هیشب یزیچ

 بودند؟ نگونهیا ،یعاد یاه هنیآ همه

 لبش نشست. یبزرگ، رو یگرد کرد و لبخند چشم

 لوالها، یگذاشت و از رو نهیدستانش را دوطرف آ فورا

 کرد. بلندش

 گاوصندوق، دنِیگذاشت و با د یرا کنار نهیآ

 به برق نشست. چشمانش

 به سمت اهرمش برد وچرخاندش. دست

 دانست؟یگفته که رمز را نم یکس چه
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 !دانستیخوب م یلیرا خ رمز

 بود و او هم خوب از دیجمش یفهیکردن رمز، وظ دایپ

 برآمده بود. فهاشیوظ پسِ

 درد نیو محمدصادق، به هم دیجمش یِ دوست سالها

 .خوردیم

 .دانستیرا م اشیزندگ ییِطال خِیتار نکهیا

 کیچ یموردنظرش را وارد کرد و صدا خیتار آکو

 تا انتها شیلبها د،یچیآن که در گوشش پ بازشدنِ

 آمد. کش

 بود. کینزد ،یباز نیا آخرِ

 گذاشت. نیزم یتمام مدارک را برداشت و بر رو فورا

 قرار داد. شیلوالها یرا بلند کرد و رو نهیآ

 رفت،یو م داشتیرا برم هیو سا رفتیاالن م نیهم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 ورودش را به اطیح ینهایمهم نبود که دورب گرید

 که یثبت کردهاند و زمان الیو یاصل ساختمان

 ه،یاو و سا شدند،یموضوع م نیمتوجه ا برقنوردها

 دور بودند. نجایاز ا لومترهایک

 قدم به سمت در کی نکهیزد و هم ربغلیرا ز اه هپوش

 .دیشن ییپا یصدا رفت،

 نبود ییجا چیه یرا در اتاق چرخاند و لعنت زشیت نگاه

 پنهان شود. که

 را یمهد یو در دلش حساب دیدندان سائ یرو دندان

 کرد. فحشباران

 لحظه و با کیشد و آکو در  کتریپاها،نزد یصدا

 هیپشتش تک واریرا به در رساند و به د ،خودیآن یفکر

 .داد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 رهیرو دستگ یدر،متوقف شد و دست یپا، جلو یِصدا

 و بازش کرد. نشست

 هم افتاد و نفسش را حبس کرد. یآکو رو چشمان

 افتاد. ریگ یلعنت

 به باد رفت. شیاه هافتاد و کل نقش ریگ یلعنت

 و قبل از دندیچسب نهاشیدستش، به سداخل  مدارکِ

 در گوشش فیظر ییچشمانش را باز کند، صدا آنکه

 :دیچیپ

 اط؟یبره تو ح یمهد یکمک کن یایب شهیم ار؟یمه -

 دخترکش بود؟ یصدا

 دو جاکـ*ش را با آنهمه ناز نیبود که اسم ا دخترکش

 .زدیم صدا

 ار،یکالفه مه یهم فشرده شد و صدا یرو شیدندانها
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را به جوش آورد: خونش

 جمع کردم که آخرش خودم نجایآدم ا نهمهیا -

 رو جابهجا کنم؟ یمهد

 راه ندم. الیبه داخل و ویکس یخودت گفت -

 محکمش که یگامها یکالفه نوچ کرد و صدا اریمه

 مرگ، در گوش آکو یهمچون سمفون شد،یم دور

 .دیچیپ

 بدتر هم چ،یحبس شدهاش آزاد که نشد، ه نفس

 شد. حبس

 !کرد؟یرا م نکارهایا هیسا چرا

 چرا؟! یلعنت

 و از دیکوب وارید یمشتش را رو یقهایچنددق یبامکث

 رفت. رونیب اتاق



 

  2272                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یبا جسارت نبارینبود و آکو ا الیداخل و چکسیه

 رفت. رونیب شتر،یب

 یآن سه نفر کجا رفتند و اما به زود دانستینم

 .شدیم مشخص

 زده شانیبه زندگ یچه گند هیسا دیفهمیم یزود به

 .کردیرا مشخص م زیآنوقت بود که حساب همهچ و

 ش،یلباسها رِیاتاق نگهبانان شد و پوشه را در ز وارد

 کرد. پنهان

 امن بود و امشب، وقتِ رفتن بود. نجایا شانیجا

 انِیپا نجایو ا کردیرا خراب م زهایچ یلیکه خ یرفتن

 بود. برقنوردها

 .شانیشخص یالیو انِیدر م ییجا

 .کردیو امشب کار را تمام م رفتیرو به غروب م هوا



 

  2273                                                                              
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 یجعفر

 کند، دایپ یشگیهم یِرا در آن جا هیآنکه سا دیام به

 باغ یآمد و به سمت انتها رونیب یاتاقک نگهبان از

 .رفت

 که کردیشده، دخترک را ملتفت م یهرجور دیبا

 وقتِ رفتن است. امشب

 را زیو همهچ کردیرا رو م اشیشده، خودِ واقع یحت

 .کردیاما وقت را تلف نم کرد،یم مشخص

 خبر داده بود که دیبه جمش یپنهان ش،یپ چندساعتِ

 خوشحال و یرا بهدست آورده و صدا مدارک

 ع،یاتفاق سر نیرا از ا اشیاوجِ خشنود خندانش،

 .دادیم نشان

 انداخت و قبل از الیو یورود نیبه دورب یمنگاهین

 .دادیم یرا فرار هیسا ن،یآن دورب چکِ
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 یجعفر

 خود را به ،ییصدا چیه جادیو بدون ا اطیاحت با

 ساختمان بزرگ رساند و به سمتِ قسمت یکناره

 آن، رفت. یپشت

 استاپ کرد و قبل از آنکه گام بلند شدهاش وارید کنار

 باعث ،یزیر یصحبتها یبگذارد، صدا نیزم یرو را

 توقف کند. شد

 نگاه کرد. یپناه گرفت و دزدک واریکنار د فورا

 .کردینشسته و به روبهرو نگاه م لچرشیو یرو یمهد

 داده بود. هیتاب، تک نیآهن یلهیبه م زین هیسا

 را تیمیصم نیچرخاند و ا نشانینگاهش را ب آرام

 .کردینم درک

 بود که از آن دوبردار یهمان کس هینه آنکه سا مگر

 بود؟ متنفر
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 را مقصرِ هیبود که سا یهمان کس ینه آنکه مهد مگر

 !دانست؟یمادرش م مرگِ

 آرامش.... نهمهیا ت،یمیصم نهمهیا پس

 دخترک، آرام یچشمانش را بست و با صدا کالفه

 را باز کرد: آنها

 مل بهت اعتماد کنم.من هنوز نتونستم کا -

 کالفه بود: یمهد یصدا

 که نکردم؟ کردمیم کاریچ دیبا -

 غر زد: شانیپر هیسا

 چیهنوز ه یول نمش،یکه بب شیاریب یقول داد -

 نشده. یخبر

 .کنمیت مدرس ویگفتم بهم زمان بده، همه چ -

 و دستانش را ستادیا شیکرده روبهرو انیعص هیسا
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 یجعفر

 داد: تکان

 شهم ،یدیم میباز یدار ه هما کیچقدر صبرکنم؟  -

 .گهیخسته شدم د ،یکنیو فردا م امروز

 نگاه کرد. شیروبهرو واریخشک شده، به د آکو

 درست حدس زده بود. پس

 داشت چکار هی.... ساهیوسط بود وسا نیا یمعاملها کی

 !کرد؟یم

 بود که حواسش را جمع کرد و یمهد یصدا نباریا

 را به همان سمت کشاند: زشیت نگاهِ 

 خوش به حالمه؟ من خرم یلیمن خ یفکر کرد -

 فکر نم؟یبیفرار کردنات رو نم یفکر کرد ه؟یسا

 تو بهم ؟یهنوزم تو فکرِ اون پسرها فهممینم یکرد

 خودتو مونیتا زمان جشن نامزد ی. قول دادیداد قول
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 یجعفر

 مراسم گهیکو؟ دو روز د ی! ولیکن ستیو ر راست

 و بازم همون آشه و همون کاسه. میدار

 ...مکث

 ...مکث

 ...مکث

 د؟یشن چه

 د؟یچه شن قایدق

 ؟ینامزد

 !؟یچه کس ینامزد

 خوردهاش، خشک شد. کهی چشمان

 خشک شد. د،یدیکه م یریتصو یرو

 بود، ها؟ دهیاشتباه شن البد

 سوءتفاهم بود. اصال
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 زد و نگاه ناباورش را چرخ داد. یتک خندها هوایب

 ...هیسا

 ...هیسا

 صبرش را به آخر رسانده بود. هیسا یلعنت

 یچه کوفت گرید یو نامزد کردیم یچه غلط داشت

 !بود؟

 بر آمده شدند و یهمگ اشیشانیگردن و پ یرگها

 روح و یو فشار و تنش، برا یهمه اعصاب خورد نیا

 بود. یادیخستهاش ز جانِ

 را باور کند. یزیچه چ دانستینم

 توانستینم یو متعجب شده بود که حت جیگ آنقدر

 انجام دهد. یحرکت

 نییرا باال و پا "ینامزد"مدام آن کلمه  ذهنش
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 یجعفر

 توانستینم کرد،یو هر چقدر تالش م کردیم

 کند! دایپ هیو سا یکلمه، مهد نیا نیب یرابطها

 در پوست شیرا محکمتر فشرد، ناخنها مشتش

 که مهم نبود. نهایفرو رفتند و اما ا دستش

 هم مهم نبود، تنها شدیم وانهیکه داشت د نیا

 راز آن کلمه را بفهمد! خواستیم

 ....هیسا

 ...یمهد

 !؟ینامزد و

 که کل کلمات و جمالتش را گم یکودک همچون

 ینگاهش را رو ،یو حواسپرت یشانیباشد، با پر کرده

 رهیباغ خلوت کرده بودند،خ یکه در انتها یدو نفر آن

 داشت. نگه
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 یجعفر

 را مرتب کرد. زیهمه چ دیبا

 و قبل از همه، ذهنش کردیرا جمع و جور م زیچ همه

 ...را

 !خب

 بزنند. رونیب الیو نیقرار بود که از ا امشب

 زیهمه چ خواستیرا به دست آورده بود و م مدارک

 !دیبگو هیبه سا را

 را از نقشهاش هیدنج، آمد تا سا یِجا نیبه ا نجا،یا به

 ...نجایکند و اما در ا خبردار

 سرش فرود آمد. یرو ن،یسنگ یپتک ییگو ناگهان

 و زیر قیچشمانش شفاف شد و حقا یجلو زیچ همه

 همچون دشنه در قلب و تن و روحش فرو درشت،

 .رفتند
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 یجعفر

 نامزد کند؟! یخواست با مهد یم هیسا

 واضح تر؟! نیاز ا یزیچ و

 یبد درد یمنقبض شدهاش رفت و لعنت یِاز پاها جان

 .بود

 داشت اگر او هم یبیبود و ع نیسنگ یحساب ضربهاش

 !شد؟یم فیضع

 هم فرود آمد و کل جانش یرو نشیسنگ یپلکها

 شد. لَخت

 رکب خورده بود... هیسا از

 ...شدینم باورش

 ...شدینم باورش

 بر ییبال نیدخترکِ معصوم، چگونه توانست چن آن

 اورد؟یب سرش



 

  2282                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 بار عاشقش شده نیاول یکه برا یکس شدینم باورش

 هر چقدر ییبکند؛ اما گو یکار نیبتواند چن بود،

 هم که از او یاز او داشت، ضربها یشتریب انتظار

 بود. نتَریسهمگ خوردیم

 نبود. اشیحال چیه گرید

 زیهر چ ایمعامله  یبرا ،یکوفت ینامزد نیاگر، ا یحت

 بود، مهم نبود! یگرید

 بال را بر سر آکو آورده نیبود که دخترک ا نیا مهم

 بود که آکو را فروخته بود. نی. مهم ابود

 کم نگذاشته بود! شیبرا چگاهیکه ه ییآکو

 از زبان او "دوستت دارم" کی یکه حت ییآکو

 داشتنش، گام یا را براه هبود و اما همه را دهینشن

 بود. کرده
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 یجعفر

 بود یانصاف ینکرده بود و ب غیاز جانش هم در یحت او

 مرد آورده بود. نیکه بر سر ا ییبال نیا

 بود. یانصاف یب

 شلختهاش چنگ کرد یموها انیلرزانش را م انگشتان

 بود، که با هزاران زحمت و یریحالش همچون فق و

 بیمه یبزرگ ساخته بود و ناگهان زلزلها یکاخ د،یام

 کرده بود. رانیو آن را و آمده

 بود و دهیرس انیبه پا شیبرا زیهمه چ ییگو

 کرد. یدرد م چشمانش

 .زدینبض م سرش

 خوب نبود. حالش

 خوب نبود! چیه حالش

 موقع که دستان دخترک را حلقه شده به دور همان
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 یجعفر

 .دیفهمیرا م زیهمه چ دیبا د،ید یمهد گردنم

 که یهایآن سا گرید ه،یسا نیکه ا دیفهمیم دیبا

 نبود. شناخت،یم

 دخترک خودش نبود. وفا،یدخترکِ ب نیا

 رفت. یاهیس چشمانش

 دهانش را قورت داد. آب

 .بودیم یقو دیبا

 خرد یاه هو تک دادیاز خودش ضعف نشان م دینبا

 افتاده بود. نیزم یقلب و غرورش، با هم رو شده

 افتادهاش یاه هچنگ کرد و شان وارید یرا رو دستش

 نگاه کرد. هیبه آن دو موجود کر میچرخاند و مستق را

 .خواستیرا هم نم هیسا گرید

 زد و چقدر احمقانه گولِ ظاهرِ مظلومش را پوزخند
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 یجعفر

 بود. خورده

 را باور کرده بود و او را شیهاییاحمقانه مظلومنما چه

 .دانستیو زمان جدا م نیزم از

 شکسته بود!! شیچه احمقانه کل باورها و

 زد: غیبلند دخترک که ج یِصدا با

 ولم کن! -

 انیرا در م هیکه دست سا نیبه خود آمد و هم ییگو

 خون به مغزش هجوم آورد. د،ید یمهد دستان

 دستش را از کردیتقال م هیمهم نبود که سا گرید

 مهم نبود که گریبکشد، د رونیدستان آن مرد ب انیم

 به زور دستان او را گرفته بود. یمهد یحت

 !دیدیرا م زیچ کی فقط

 ...یگریدستان د انیدر م ه،یگره شده سا دستانِ
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 یجعفر

 که ییاه هبه خراب شدنِ نقش یبه مدارک و نه حت نه

 بود، توجه نکرد. دهیزحمت کش شیبرا آنهمه

 فرمان داد جلو برود. شیقلبش بود که به پاها تنها

 حد ممکن، نیکه تا آخر یبلند و پر حرص یقدم ها با

 بودند،به سمت آن دو رفت. محکم

 محکمِ آکو، نگاهشان را به یقدم ها یدو، از صدا هر

 کلمه حرف کی یدوختند و مرد بدون آنکه حت او

 بشنود، مشت یزیجلوتر رفت و قبل از آنکه چ بزند،

 .دیکوب یدهان مهد یرا باال برد و بر رو محکمش

 صدا شیدر گوشها لیهمچون صور اسراف هیسا غیج

 صدا دهد. کیهم کل یرو شیباعث شد دندانها داد

 دهان پُر یشوکه شده، هر دو دستش را رو یمهد

 هنوز هم از ییکه گو یگذاشته بود و با حال خونش
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 یجعفر

 .کردیبود، نگاهش م اوردهیآکو سر در ن حرکت

 نداد و قبل از آنکه بتواند لیاما، به او فرصت تحل مرد

 گذاشت و یمهد یگلو یکند دستش را رو یحرکت

 .فشرد

 و دیهم سائ یشدهاش را محکم تر رو دیکل یدندانها

 :دیغر

 !شرفیخونت حالله ب -

 از آنکه ادامه جملهاش از دهانش خارج شود، قبل

 نشست. شیبازو یرو یکوچک و لرزان دستان

 هم یرو تیبا عصبان شیباعث شد که پلکها نیهم

 یسرش را برگرداند و به آن کوچولو یو وقت فتندیب

 شد، رهیخ کردیکه با ترس و وحشت نگاهش م یلرزان

 شد. شتریب خشمش



 

  2288                                                                              
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 یجعفر

 رکیباعث شد ت نیترسناک بود و هم یحساب نگاهش

 دخترک بلرزد. کمر

 یمرد نیمرد وحشت داشت. هم نیا نینگاه سنگ از

 نه! ایشک داشت آکو باشد  که

 دایپ نیقیجسارتش،  نیحرکتش، با ا نی... اما با ااما

 !کرد

 شد و آکو چشمانش را محکم دیلرزانش پُر از ام نگاه

 هم فشرد. یرو

 مظلوم را بخورد یهایبازهم گولِ آن عسل خواستینم

 .دیخود شن یرا با گوشها زیهمه چ نباریا و

 و هاییکه رکب خورده و مظلوم نما دیفهم نباریا

 شیاز پ یکار توانستینم ه،یسا یاه هیتوج یحت

 .ببرد
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 یجعفر

 خواستیهم فشرد و دلش م یرا رو شیدندانها

 دخترک را بفشارد. یرا بلند کند و گلو دستش

 نثارش کند و یلیس کی خواستیدلش م اصالً

 حقش بود. یلیس کی اقلکم

 نتوانست. یلعنت

 دخترک دست بلند یرو آوردیدلش طاقت نم یلعنت

 .کند

 رهیرا مشت کرد و نگاه خ تشیلرزان از عصبان دستان

 گرداند. هیرا در چشمان سا شیعصبان و

 خط نگاهشان یمهد یبزند، صدا یاز آنکه حرف قبل

 پاره کرد: را

 وونهید ؟یکنیم یچه غلط یحواست هست دار -

 !؟یشد
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 یجعفر

 و بدون توجه به غرش دییهم سا یدندان رو آکو

 دوباره به دخترک نگاه کرد. ،یمهد

 که ستاره باران شده بودند! یعسل یاه هیآن عنب به

 که آتش دانستیمگر نم کرد،ینگاهش م نگونهیا چرا

 جانش زده؟! به

 که یمحکم یخودش زد و با تنه یاز سادگ یپوزخند

 زد، از کنارش رد شد. هیسا به

 دانستیشده بود و فقط خدا م دیدستانش سف مشت

 بارش نکند. یزیچ د،تایکش یچه زجر که

 و مگر آسان بود؟ دینگو هیبه سا یزیچ تا

 لو رفته. زیهمه چ دانستیم

 چیبرد، اما ه ینم ییراه به جا گریکه د دانستیم

 مهم نبود. شیبرا نهایاز ا کدام
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 یجعفر

 و یقدر دلش ترک ترک شده بود و آنقدر عصبان آن

 .شدینم شیحال نهایکدام از ا چیگرفته بود، که ه گر

 را به سمت همان اتاقک نشیمحکم و سنگ یها گام

 بار پوزخند زد. نیچندم یو برا برداشت

 !؟ینامزد

 ؟ینامزد کدام

 برگزار شود؟ ینامزد نجایکه در ا گذاشتیآکو م مگر

 دست آنها بود؟ چهیاو باز مگر

 جنباند. یاتاق شد و سر و گوش وارد

 .دیداخل نبود، در را به هم کوب چکسیه

 و آمدندیبه سراغش م گریساعت د میتا ن حداکثر

 .شدیم میج نیکه کرده بود، س یکار بابت

 !م؟یج نیس
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 یجعفر

 دار بود. خنده

 تیبدهد تا وضع یمهم نبود که چه جواب شیبرا یحت

 کند. یآمده را ماستمال شیپ

 یرا به هم م زیآمدند همه چ یوقت به سراغش م هر

 ..ختیر

 بود. دهیداستان، به سر رس نیا ته

 کرد! ینه آن طور که فکر م اما

 نیا انیکه در پا کردیتصورش را هم نم چگاهیه

 .ندیدشمن بب دانیرا در م هیسا داستان

 یکرد و مشت محکمش را رو یعصب یخندها تک

 .دیتختدوطبقه کوب فلز

 درآمد و آکو دستانش را چارهیفلز ب ریج ریج یصدا

 دستانش یرو زیلبه تخت جک زد و سرش را ن یرو
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 یجعفر

 .گذاشت

 افتاده شده. شیشانه ها کردیم احساس

 کمرش شکسته. کردیم احساس

 نبود. یزیچ کم

 زیاز جان خود ن یکه به خاطرش حت یدختر آن

 کرد. انتیبود، خ گذشته

 کرده بود و جواب آن همه اعتمادش چه انتیخ هیسا

 شد؟یم

 که به آن نامرد داشت؟! یآن عشق جوابِ

 گرفت و هزاران بار ذهنش را یداشت آتش م رتشیغ

 و رو کرد. ریز

 گذاشت؛ اما هر چقدر که انیباز منطقش را م هزاران

 دایکار دخترک پ یبرا یمنطق لِیدل چیه کرد،یم فکر
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 یجعفر

 .نکرد

 نداشت. یمنطق لیدل چیه

 !یایمنطق لیدل چیه

 با آن دو برادر، طرز تشیمیو صم هیسا یرفتارها

 نشان نهایبا دخترک همه ا اریو مه یمهد برخورد

 انیدر م ه،یسا انتیجز خ یگرید زِیچ چیکه ه دادیم

 !ستین

 شکل گرفته، آنقدر مهم نبوده که یهم معاملها اگر

 نامزد کرده باشد! یبه خاطر آن با مهد دخترک

 از قبل، دوباره تریعصب نباریرا بلند کرد و ا دستش

 .دیفلز تخت مشت کوب یرو

 آرام نشد... دلش

 .دیکوب دوباره
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 یجعفر

 فلز تخت یمشت هر دو دستش را محکم رو نباریا

 یآنقدر که تخت دو طبقه جابجا شد و صدا د،یکوب

 .دیچیپر از شکست مرد در دل اتاق کوچک پ ادیفر

**** 

 یو لباسها دیکش شیبدون مو یکله یرا رو دستش

 .ختیر رونیکشو را ب داخل

 کج شد و شیافتاد، لبها اهیس یکه به آن ش چشمش

 برش داشت. فورا

 و آکو قبل از آنکه او آمدیم رونیصفدر از ب یصدا

 اشیکمِر شلوار ارتش ریاسلحه را به ز د،یایب داخل

 .فرستاد

 پخش شده نیزم یکه رو ییتوجه به لباسها بدون

 که مشغولِ یکارگران انیزد و از م رونیاز اتاقک ب بود
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 یجعفر

 بودند، گذشت. کیش یوصندل زیچند م دنِیچ

 و کردندیجشنِ کوچکِ امشب آماده م یِرا برا اطیح

 پُر زرق و یکوچک بود، اما حساب یکه مهمان چندهر

 بود. برق

 کارگران عبور انیاز م ا،یآدم دن نیتفاوتتریب همچون

 باغ رفت. یو به سمت قسمت باال کرد

 و از دو روز دیبازهم لرز بشیکوچک داخل ج یِگوش

 کالفه شده بود. دیاز دست جمش گذشته،

 شد؟ینم اشیمرد حال نیا

 د؟یفهمیکه فرستاده بود را نم یامیپ یعنی

 باعث شد با امشیپ شنیکیفینوت یدوباره یِصدا

 :اوردیب رونیب بشیکند و آن را از ج یغرش تیعصبان

 قرار بود اون شیدوشب پ ؟یاونجا کار دار یچ یعنی "
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 یجعفر

 یدونی! اصال مدارک به جهنم، میاریرو برام ب مدارک

 از یهارو چک کنن، چه دمار نیاون دورب اگه

 "ارن؟یدرم روزگارت

 برگرداند و غروب بشیرا به ج یجواب، گوش بدون

 نیبودند و اما او ا دیآن مدارک در دستانِ جمش نشده،

 !دانستینم را

 یلهیکه آکو تمام آن مدارک را بهوس دانستینم

 فرستاده. شیبرا اش،یآدم زندگ نیمطمئنتر

 بلند شد: یگریاز جهت د نباریصفدر، ا یصدا

 کارگرا باشه، برم نیچشمت به ا هلحظهیآکو  -

 .امیب ییدستشو

 را به دست شییرا تکان داد و نگاهِ خنث سرش

 لوکس را لیکامل، وسا اطیدوخت که با احت یکارگران
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 یجعفر

 رفت،یم یکیو هرچقدر هوا رو به تار دندیچیم

 .شدیم شتریباغ ب ییبایو ز درخشش

 چندنفره، یو جز چندخانواده دندیاز راه رس مهمانها

 دعوت نبود. یکس گرید

 و مهمانها که کنار شدیدر باغ برگزار م جشنشان

 پخش شد. یآرام یقیگرفتند، موس یجا زهایم

 بود. ایورود عروس و داماد، مه یبرا زیچ همه

 .هاه

 و داماد! عروس

 !یلقب مسخرها چه

 باشد! هیو سا یاگر قرار بود لقب مهد مخصوصا

 مقابلش بود. او

 و نه خواب... ایبود، نه رو خودش



 

  2299                                                                              
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 یجعفر

 خودش بود. خودِ

 خطوطِ چهره... همان

 و دهیکش ینیدرشت و افتاده، همان ب یلبها همان

 چشمها... همان

 رنگ... اما... اما نامهربان... یقهوها یِچشمها همان

 مرده یِو آرزوها یچشمانِ مهربانش، پر از سرد نباریا

 .بود

 دخترک را فشرد. یگلو یدست

 مرد، مردِ او نبود... مهربانِ او نبود. نیا

 را فشرد... شیو کهنه گلو قیعم یبغض

 عشق، آنها را به کجاها که نکشانده بود. نیا توفانِ

 را بر باد شانیاهایکل رو ق،یخواستنِ عم نیا توفانِ

 بود... داده
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 یجعفر

 مرد، سهمِ او بود. اکنون اما، تنها با نیا یروزگار

 ...کردینگاهش م حسرت

 شینبود، خودش خواسته بود، خودش رها یگلها

 بود. کرده

 دلش، لک زده بود آغوشش را... اما

 جهان، در آن تیکل امن ییکه گو یآغوش گرم همان

 .شدیم جمع

 پس، سهم نیکه به جانش وصل بود، از ا یعطر همان

 شد؟یم کِه

 به ییتنش نشسته بود، گو یکه بر رو یدیسف لباسِ

 یجهان وزن داشت و رو یِاه هتمام کو یاندازه

 .کردیم ینیسنگ شیاه هشان

 شد؟یاز او، سرنوشت مردش چه م بعد
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 یجعفر

 رفت؟یم یگریبه سراغ د اشیفراموش یبرا

 د؟یکشیو عربده م کردیمست م ادشی به

 داد؟یدل م یاز امشب، به دگر بعد

 پرواز کرد و کنار مردِ شکستهشدهاش نشست. روحش

 یمنحوسِ عروس باق گاهِیاما، در همان جا جسمش

 ...ماند

 که یاز مرد دشیو نگاهِ ناام دیرا د یدور آمدنِ کس از

 و لچریسهمش باشد، کنده شد و بهسمت آن و نشد

 رفت. ندهاشیآ دامادِ

 که چشمان سردش، کل تنِ دخترک را یداماد همان

 کرده بود. خبندانی

 بود. سردِ  یکیرنگ نگاهشان  اش،یدو مردِ زندگ حال

 ...تلخِ تلخ...سرد



 

  2302                                                                              
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 یجعفر

 لچر،یاهرم فشرد و و یبا پوزخند دست رو دامادش

 گرفت. یدخترک جا دیسف یصندل کنارِ

 دختر، پُر از اشک شد و او مردِ مقابلش را چشمان

 گرفته بود. یکه کنارش جا یمرد نینه ا خواستیم

 که ییاه هاما آن قطر دانست،یخون را نم ایبود  اشک

 شد، سوزان بودند... سوزان و یچشمانش جار از

 !کشنده

 یِمختلف عطرها یِشد و بوها دهیکش نیپائ سرش

 و ترش... نیری... تلخ، شدیچیدر سرش پ متیگرانق

 یناخنها نیا خواست،یرا نم رنگیدسته گلِ آب نیا

 طنابدار شده و ییکه گو یزردرنگ یو حلقه دیسف

 نفسش را بند آورده بود. حجم

 شانسش بود. نیآخر نیا دیرا فشرد و شا شیلبها
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 یجعفر

 ...کردیخوب به مرد مقابلش نگاه م دیبا

 ینگاهش، بدتر از سرما یکه سرد یآن به

 قطب شمال بود. استخوانسوز

 خار شد و در ییگو ،یخال یباال گرفت و صندل سر

 فرو رفت. چشمش

 رفت؟

 با پوزخندش ییکنارش سرد پوزخند زد و گو مرد

 "!یندار چکسویاونم رفت؟ تو ه یدید": گفتیم

 شور شیاشکها خت،یفرو ر شیفشرد و اشکها چشم

 ییطعم همان فلفلها داد،یتلخ بود، طعم زهر م نبود،

 بود و او عادت ختهیزبانش ر یترانه بر رو کباری که

 نیرفتنها و به ا نیبه ا ها،یتلخ نیبه ا داشت،

 ...نشدنها



 

  2304                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 در دلش مرده بود. عشق در دلش مرده د،یام یپروانه

 از دلش رخت بسته بود. دیاصال ام بود،

 هرروز مردن و هرروز یبرا کرد،یخود را آماده م دیبا

 خود فرو رفتن... در

 شد؟یم یمردِ شکستهاش چه حال مردش،

 نبود، شیب یمهم نبود، خود که جسم گریکه د خود

 آدم سابق گریبعد از امشب د شکست،یاما، م مردش

 از دستش برآمد. یو کاش کار آوردیدوام نم شد،ینم

 که خود زده بود... ییزخمها یبرا شدیمرحم م کاش

 و دیکش رینداد. دوباره ت تیاهم د،یکش ریت قلبش

 .تریطوالن نباریا

 که شک داشت بزند فشرد و لبخند یقلب یرو دست

 .زد
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 یجعفر

 شدیم یعنیتمام شود؟  زیاکنون همهچ شدیم یعنی

 راحت الِیبا خ شهیهم یکابوس تمام شود و برا نیا

 ببندد؟ چشم

 پشت سرهم، درد داشت، د،یکش ریبازهم ت قلبش

 زور زد،یضربان زدن زور م یسوخت،برایم قلبش

 زور شتریهرچقدر ب ییو گو زدیم زد،زوریم

 .کردیم دایتپش پ زد،کمتریم

 را نیآخر راه بود، ا نیتندتر شره کرد و ا شیاشکها

 کرده بود... احساس

 هم که شده، خدا کباری یبرا دیدرد لبخند زد و شا با

 ها؟ گرفت،یو جانش را م کردیم نگاهش

 از ییبود که گو شیاهایمردِ رو د،یکه د یزیچ نیآخر

 اما ت،یواقع ایبود  ایرو دانستینم آمد،یم دور
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 یجعفر

 لحظه با کینداد و در  دنید شتریرخصت ب چشمانش،

 که یقیو درد عم دیچیکه در گوشش پ یبیمه یصدا

 نشست، چشمانش خشک شد... متنهاشین انیم

 یید،گویچیکه در شکمش پ یباز شد و درد دهانش

 !دیآمد و به قلبش رس باال

 افتاده،خواست یچه اتفاق دانستینم نکهیاز ا شوکه

 رفت که شیاما چنان جان از پاها اوردیرا باال ب سرش

 کیو بعدش،  دیچیپ شیسقوطش در گوشها یصدا

 مطلق! چیه کیبلند و  غیج یصدا کی ،یکیتار

 :هیسا

 ریچند وقت اخ نیرا بلند کرد و مانند هم شیصدا

 کرد: غرغر

 بابا. یشده، ا رمید یلیخ نیزود باش -
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 یجعفر

 پدرش از داخل اتاق به گوشش حالینزار و ب یصدا

 :دیرس

 صبر کن بابا، دکمه هامو ببندم... اومدم. قهیدو دق-

 منتظرم. نیباشه پس من تو ماش -

 را از چیو سوئ دیکش شیدر موها یدست حوصلهیب

 برداشت. یعسل زیم یرو

 ادشیبگذارد،  رونیرا از درِ خانه ب شیاز آنکه پا قبل

 که ظرف خرما را برنداشته، دوباره به عقب آمد

 کانتر ظرف را هم برداشت. یاز رو برگشت

 گذاشت،یعقب م یصندل یکه خرما را رو یوقت

 و هول شده دیچیسالم بلند سارا در گوشش پ یصدا

 را به عقب برگرداند و پشت کله، اش به سقف رشس

 شد. دهیکوب نیماش
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 یجعفر

 به عقب برگشت و رو به سارا ز،یاقرارآم یدرد و آخ با

 :دیخندهاش را قورت دهد، غر کردیم یکه سع یا

 تو... دو یماریه رفتنت... بنه اومدنت مثل آدمه، ن -

 بعد رون،یب امیتا من ب یگرفتیزبون به دهن م قهیدق

 !یبد سکتهم

 مزه نداره! گهیکه د یاونجور -

 :دیکرد و در مقابل سوال سارا که پرس یاخم

 حاال؟ یریکجا م -

 داد: جواب

 ت ازاگه دست م،یایسرخاک ترانه، زود م میریبا بابا م -

 ناهار که یبزار برا یزیهچیشد، برو  یخال ینامزدباز

 برم سرکار. تا عیبخورم و سر یزیچ یبرگشتن

 خوردم. بتیغ نجاشمیهم
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 یجعفر

 شتریروزها ب نیدر مقابل خواهربزرگترش که ا دخترک

 تکان داد و با یتحمل شده بود، سر رقابلیو غ بدعنق

 را یاحتمال یبحثها یبلند باال، جلو یچشم گفتنِ

 .گرفت

 نشست و نیماش یاردالن از راه برسد، دخترک تو تا

 آفتاب غر یاه هاشع یهوا و حت یبه جانِ گرما یحساب

 و غر زد. زد

 جلو یصندل یو رو دیدر را کش رهیکه دستگ مرد

 را شیهایبداخالق یکرد کم یدخترک سع نشست،

 لب زد: یکند و بالحن آرامتر کمتر

 شد بهخدا. ریبابا؟ د ییکجا -

 .دمیپوشیداشتم لباس م -

 کمحرفتر از قبل شده یتکان داد و پدرشان حت یسر
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 یجعفر

 .بود

 همان گرفت،یماز حدش را فاکتور  شیب یالغر اگر

 .دیجد ییسابق بود، اما با اخالقها مردِ

 یروزها داروها نیبه اندازه قبل افسرده نبود و ا گرید

 .کردیمصرف م یکمتر

 دوسال گذشته بود و به طبع، ه،یهرحال، از آن قض به

 هم راحتترشده بود. هضمش

 خارج شد. یاصل ابانیو از خ چاندیرا پ فرمان

 بود. نیهر پنجشنبهشان هم کار

 سرِ مزار ترانه و سکوت و غمبادِ پدرشان. آمدن

 و به دیاردالن آه کش شدند،یم ادهیکه پ نیماش از

 رفت. یشگیآن قطعه هم سمت

 بود و مگر نجایا اشیشگیهم رِیبود که مس یدوسال
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 یجعفر

 رفت؟یم نیاز ب هایراحت نیعشقِ کهنه، به ا کی

 از یموضوع،حت نیاو را نخواست و ا چگاهیه ترانه

 هم دردناکتر بود. مرگش

 از مرگِ پر از ذلتش هم دردناکتر بود. یحت

 رآفتابِ یسنگِ داغ شده در ز یرا رو انگشتانش

 نیغمگ یطرحِ لبخند شیو لبها دیکش تابستان

 .گرفت

 خوش هم یآنها روزها گذشت،یاز همه دردها م اگر

 داشتند،نه؟

 و ترانه با گشتیخسته از سرکار برم کهییروزها همان

 و از زدیجان دخترها غر م اش،بهیذات یِهایدلبر

 ...رفتیبه آنطرف م نطرفیا

 و اکنون در دندیرسیآن روزها دور به نظر م چقدر
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 یجعفر

 بودند. شانیرندگ یِروزها نیتریخاکستر

 خسته از نبرد بودند و اما یخانواده کی اکنون

 نگاه خدا به یعنیزنده بود،  نکهیبود، هم هیسا نکهیهم

 ده بود.هم افتا آنها

 خوب که اقلکم، دخترش را داشت. چقدر

 سابق نبود، هرچند که یکه به آن قبراق هرچند

 چشمان یشده و گردوغبار غم، رو فیضع اعصابش

 بود و نفس نکهینشسته بود، اما هم شیدلربا

 بود. یکاف د،یکشیم

 سنگ یکنارِ پدرش نشست و دستش را رو زین هیسا

 .دیکش

 خاطرات کردیم یسع شهیاز مرگ مادرش، هم بعد

 ذهنش به یو هرچند که گاه اوردیب ادیرا به  خوبش
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 یجعفر

 اما خاطرات خوب رفت،یخاطرات تلخ هم م سمتِ

 کم نداشتند. هم،

 ترانه قبل از فرارش، خانهشان را به نامِ نکهیهم مثال

 نبود. یزیزده بود، کم چ هیسا

 توانستهبودند آن خانه را بفروشند و از شرِ  نکهیهم

 نبود. یزیخالص شوند، کم چ خاطراتش

 نیکه ترانه در حقشان کرده بود، هم یکارِ خوب نیآخر

 ...بود

 و چند نیپدرشو ترانه، چند یصحبتها شهیهم مثل

 هم صبورانه، تحمل کرد. هیو سا دیطول کش قهیدق

 که پدرش عاشقانه ترانه را دوست داشته و دانستیم

 یعشق بود که هرهفته، غرغرها نیبه احترام هم دیشا

 یساعت یهایو با مرخص دیخریرا به جان م یخسرو
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 یجعفر

 .آوردیم نجایرا به ا پدرش

 احترام عشق! به

 !هاه

 ...عشق

 یچشمانش را گرفت و داغ یو تار، جلو رهیت یریتصو

 یگرفت، رو یکه در حدقه چشمانش جا یاشک

 نقش بست. شیاه هگون

 یبرا یلتنگکه اشک دخترک را بهخاطر د اردالن

 شانه یکرده بود، دستش را رو یتلق مادرش

 فشرد. انهیزد و دلجو دخترکش

 ینیبدون آنکه به پدرش نگاه کند، لبخندِ غمگ هیسا

 هم فشرد. یو چشمانش را محکم رو زد

 ...کردیرا فراموش م زیهمهچ
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 یجعفر

 ..کردیرا فراموش م زیهمهچ

 فردا... از

 گرفتهتر، از کنار مزار یبعد، هردو با حال مساعتین

 به راه افتادند. ن،یشدند و سوار بر ماش بلند

 مواقع سکوت نیکه در ا شهیبرخالف هم اردالن

 لب زد: هوایب کرد،یم

 خودش بود. ریتقص -

 اخم کرده به سمت پدرش برگشت. هیسا

 منظورش نشده بود. متوجه

 بابا؟ یگفت یزیچ -

 خودش بود. ریتقص گمیم -

 متوجه منظورش شده بود، یکه تا حدود هیسا

 بحث نیاز ا چیهم فشرد و ه یرا رو شیلبها
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 یجعفر

 .آمدینم خوشش

 مدونینم کنم،یخودمو لعنت م نجایا امیهربار که م -

 آروم شم...ترانه کمیبرم و سرمو کجا بکوبم که  کجا

 من موند. یکه تو گلو یبغض ابد هی شد

 فرمان فشرد و یرا محکمتر رو کشیانگشتان بار هیسا

 .دیچه بگو دانستینم

 بحث را دوست نداشت و مرور خاطرات، نیواقع ا در

 نداشت. یجز تلخ یزیچ

 لب زد: هدفیب

 بهش فکر نکن. -

 تو آسونه! یگفتنش برا -

 زد. پوزخند

 !دانستیآسان را نم یپدرش معنا ییگو
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 یجعفر

 .دادینسبت م هیکه آنرا به سا دانستینم البد

 دخترکش نبود؟ یاشاهدِ درد و رنجه مگر

 شیشبانه و قرص خوردن ها یها هیشاهد گر مگر

 نبود؟

 چیسال ها، ه نیدانست دختر که در ا ینم مگر

 او، یبه کار بردن کلمه آسان برا دیو شا دهیند یآسان

 ظالمان بود. یکم

 من آسون نبود. یبرا زیچچیه -

 جمله را لب نیلحن ممکن ا نیبود که با آرام تر هیسا

 و اردالن در جوابش گفت: زد

 تو هم آسون نبود، آسون نبود یبرا یگیراست م -

 جسد ،یکه اون پسره رو از دست داد یوقت همون

 یبرا یزندگ نیا یچیبدن. ه لتیتحو مادرتو
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 یجعفر

 آسون نبود. چکدوممونیه

 آن خواستینم خواست،یو نم دیدخترک لرز یلبها

 کرد؟! یرا مرور کند و چرا پدرش درکش نم لحظات

 چیکرد که بازگو کردن آن لحظات، ه یدرک نم چرا

 !گذارد؟ینم یباق شیجز حال خراب برا یزیچ

 رندهیزنگ تلفن که بلند شد، به جان تماس گ یصدا

 را برداشت و بدون توجه به نامِ یکرد و فوراً گوش دعا

 آن، کنار گوشش گذاشت. یبسته بر رو نقش

 با غرغر احوالش را شه،یبود که مانند هم یخسرو

 .دیایو گفت زودتر به سر کارش ب گرفت

 نشد و یاو، عصبان یِاز غرغر ها شهیهم برخالف

 هرچند محو و کمرنگ، گوشه لبش نشست. یلبخند

 پدال گاز یرا رو شیشده، پا رشیبهانه که د نیهم با
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 یجعفر

 آهنگ را بلندتر کرد. یو صدا فشرد

 ناهار ":کرد و در مقابل ادهیخانه پ یرا جلو پدرش

 شیزمزمه کرد و پا یا"شده رمید "، "و بعد برو بخور

 پدال گاز فشار داد و دور شد. یرو را

 ...هایشد از تمامِ دلتنگ دور

 گذاشت. لیها را دسته کرد و داخل فا برگه

 بابت نیپسفردا مرتب کرده بود و از ا یرا برا شیکارها

 راحت شد. یتا حدود الشیخ

 دیچیداخل سالن پ یخسرو یتق تق کفشها یصدا

 چشمانش را باال برد. یبا خستگ هیسا و

 خسته"به دخترک انداخت و با گفتن  ینگاه مین زن

 زد. رونیاز کارخانه ب ،یسرسر ی"دینباش

 .زدیغر م ادیکه ز فیبود، اما ح یخوب و محترم خانم
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 یجعفر

 زد و یشخندیدرهم و برهمش ن یاز فکر ها دخترک

 زد. رونیاز کارخانه ب لشیجمع کردنِ وسا با

 بزرگ پارک کرده بود و نگیرا در پارک نشیماش

 طیآنقدر مح نجایبود، اما ا ادیز شیکه کارها هرچند

 را به هر نجایبود که کار کردن در ا یو آرام هیحاش یب

 .دادیم حیترج یگرید یجا

 ادیز د،یدر آن حد که با ،یمنش کیحقوق  هرچند

 یشان کمک خرج بزرگ یگذراندن زندگ یاما برا نبود

 .بود

 کفاف دیپدرشان آنچنان که با یِاز کار افتادگ حقوق

 هم مجبور بود در کنارش هیو سا دادیرا نم یزندگ

 نرمال یزندگ کیامرار معاش، کار کند تا بتوانند  یبرا

 باشند. داشته
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 یجعفر

 کنارش گذاشت و با سرعت از یصندل یرا رو فشیک

 زد. رونیب کارخانه

 یحساب تواندیردا جمعه است و مف نکهیبه ا فکر

 کند باعث لبخندش شد. استراحت

 آزاردهنده شیگلو یرا که رفت خشک ریاز مس یکم

 نیداخل ماش یآبِ گرمشده یِبه بطر ینگاه شد

 داد. رونیو نفسش را کالفه ب انداخت

 یآب معدن دیخر یدکه نگه داشت و برا نیاول یجلو

 شد. ادهیپ

 لحظه، چشمش کیدر  شد،یکه داشت سوار م یوقت

 خورد. یدیتکان شد شیافتاد و پاها ییآشنا ریتصو به

 موتور سوار. کی

 موتوار سوار که کاله کاسکت داشت و کی
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 یجعفر

 ...شیچشمها

 معلوم بود. رکالهیاز ز شیچشمها

 و با آنکه شوکه شده بود، اما دیدخترک لرز یلبها

 ...شناختیچشمها را م نیا

 ...شناختیقسم که م بهخدا

 از دوسال... بعد

 بود و... دهیرنگشان را د ،ییاز آن شبِ کذا بعد

 !لعنت

 ..لعنت

 و موتورسوار اما، همانطور دندیاز ذهنش پرکش کلمات

 .کردینگاهش م ابان،یدر آنطرف خ ستادهیا

 و او باالخره آمد. دیکوبیدر دهانش م قلبش

 دوسال بود که هیاز دوسال باالخره آمد و سا بعد
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 یجعفر

 .دیکشیرا م انتظارش

 و اما بازهم گرددیبرم دانستیم د،یآیم دانستیم

 به همان اندازه که انتظارش را داشت، دنش،ید

 کرده بود. شوکهاش

 و سق دیکوبیناکوک م د،یکوبیتند م قلبش

 خشکتر شد. خشکشدهاش،

 چشمانش تَر شد و مرد اما، تنها نگاهش یکاسه

 .کردیم

 آمد؟یجلو نم چرا

 را بشنود؟ زیچ و همه دیایقرار نبود ب مگر

 و دخترک را مواخذه کند؟ ادیقرار نبود که ب مگر

 !دیایفقط ب د،یایخواست بکند، فقط ب یهرکار اصال

 اما، گاز داد... یلعنت یچشم قهوها آن
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 یجعفر

 گاز د،یایشود و به سمت دخترک ب ادهیآنکه پ یجا به

 و دور شد. داد

 گذاشت و خود اشیشانیپ یدست رو حالیب دخترک

 راننده پرتاب کرد. یصندل یرو را

 به او... لعنت

 ...بشیعج یبه رفتارها لعنت

 آمده بود که خود را نشان دهد و برود؟ فقط

 یآنقدر سست شده بود که حت شیدستها

 را روشن کند. نیرا بچرخاند و ماش چیسوئ توانستینم

 شد و آکو متریو حج میحج شیدر گلو یبزرگ بغض

 بر سر ییدوسال، چه بال نیدر ا دانستیم چه

 آمده بود! دخترک

 !دانستیم چه
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 یجعفر

 بکند، نیروشن کردن ماش یبرا یآنکه تالش بدون

 یفرمان زد و سرش را هم رو یرا رو دستانش

 گذاشت. دستانش

 بود... دهیرس انیدوساله اش به پا انتظار

 ....دیبرگشته بود اما نه آنطور که با آکو

**** 

 را که در قفل چرخاند و داخل شد. دیکل

 کردیم یهم حالش روبه راه نشده بود اما سع هنوز

 به نظر برسد. یعاد

 پا داخل خانه نکهیو به محض ا دیرا به هم کوب در

 روانه اش ینگاه میسلرا از داخل آشپزخانه ن گذاشت،

 را یپُر از چا یقور "یخوش اومد"و با گفتنِ  کرد

 گذاشت. یکتر یرو
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 یجعفر

 انرا پنه مشیحال وخ یآنکه تا حدود یبرا دخترک

 و به سمت اتاقش رفت. دیجو رلبیز ی"ممنون" کند

 انیبود که سارا در م شیحال درآوردن لباسها در

 .ستادیدر ا چارچوب

 یکه داخل تنش بود را هم کَند و بر رو یتاب هیسا

 انداخت. شیمانتو

 ییخواهرش، آن جا نهیس انِیساره باز هم در م نگاه

 .دیمانده بود، چرخ یگلوله هنوز هم بر جا کیرد  که

 نگاه خواهرش فرار ریآن که از ز یاخم کرد و برا هیسا

 برداشت و یگرید یبه سمت کمد رفت و تاب کند،

 .دیپوش

 چیه هیکه سا دانستینگاه از خواهرش گرفت و م سارا

 .دیآیآن گلوله خوشش نم یجا از
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 یجعفر

 که به خاطر یرا تَر کرد و و به سراغ موضوع شیلبها

 آمده بود رفت: آن

 بگم؟ یزیچی ه؟یسا -

 بگو. -

 صحبت کردم. اسریامروز با  -

 منتظر به خواهر کوچکترش نگاه کرد: دخترک

 خب؟ -

 ینطوری. امیعقد کن عتریسر گهیخب، خب اون م -

 اون شمال، آخرهفته ها نجای. من امیتو عذاب هردومون

 ....اسری... مینیهمو بب میتونیم بهزور

 :دیحرفش پر انیکالفه م هیسا

 نظر دیخب به بابا بگو، اونه که با ؟یگیچرا به من م -

 کارهم؟ی. مگه من چبده
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 یجعفر

 رم.تنهاتون بزا ادیمن دلم نم یول هیبابا که راض -

 انداخت و مغموم اضافه کرد: نییرا پا سرش

 ازدوا... یخواتازه اگه توام ب ن،یشیتو و بابا تنها م -

 را قطع کرد و نادمحرفش  ه،یسا زینگاهِ تند و ت با

 کرد. نگاهش

 و بعد دیآیبحث بدش م نیچقدر از ا هیسا دانستیم

 آن آدم سابق نشد. چوقتیه گریآکو، او د از

 ...دانستندیرا همه م نیا

 د،یخواهرکوچکترش را د یگرفته یکه چهره دخترک

 دستانش انیبرداشت و م نیزم یرا از رو شیلباسها

 کرد. مچاله

 تختش انداخت و سارا یگرفته خود را رو یحالت با

 شانه یگرفت و دستش را رو یکنارش جا فورا
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 یجعفر

 زد: خواهرش

 برم؟ بهخدا خوامیمن م یناراحت شد ؟یخوب هیسا -

 ...من

 !دمیوز آکورو دنه نه سارا، من.... امر -

 گرد شد و به چهره خواهرش رتیسارا با ح چشمان

 زد. زل

 اضافه کرد: هیسا

 . فقط سوارومدیجلو هم ن ینگفت، حت یچیه -

 نگاهش... سارا نگاهش ی... ولدمشیاز دور د موتورش

 !کنهیم وونهمید داره

 یسارا کم کم درهم شد و باحرص، صاف رو اخمان

 نشست: تخت

 اومده بگه یبعدِ اون همه بدبخت شعور،یب رهیبره بم -
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 یجعفر

 ه؟یسا یمنه؟ محلش که نداد چند

 گرفت و او در چه اشیشانیدستش را به پ دخترک

 !یبود و خواهرش در چه فکر یفکر

 کرد و از کنار خواهرش بلند شد و به ینوچ کالفه

 حمام رفت: سمت

 ؟یگیچرا چرت و پرت م شم،یم وونهیمن دارم د -

 را بلندتر کرد و با دندان قروچه گفت: شیصدا سارا

 یو همه چ شیدیباز د گم؟یمن چرت و پرت م -

 رو اون تخت ه،یولت کرد سا یرفت؟ اون عوض ادتی

 بعدش یگرفتار شد ول دونمیولت کرد. م مارستانیب

 مُرده؟ ای یزندها نهیبب ادیب تونستیبعدش نم ؟یچ

 گردنش را چرخاند و لب زد: دخترک

 ، بهخاطر من توشد الیاون بهخاطر من وارد اون و -
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 یجعفر

 نیشوهر واسه زنش هم همچ یافتاد، حت دردسر

 سارا، اون به من ثابت شدهست... اون.... کنهینم یکار

 دمیکردم... حق م انتیمن بهش خ کردیفکر م اون

 ...که

 مقابل یدیو انگشتش را تهد دیپر شیاز جا سارا

 گرفت: خواهرش

 قیکم بهخاطر اون و رف ،یبهش حق بد یحق ندار -

 .خورهی. حالم ازشون بهم ممینشد تیاذ وزشی*پفـ

 با تاسف نگاهش کرد: هیسا

 به آکو داره؟ مگه اون باهم یچه ربط یاِب یکارا -

 یکرد که بخواد جداتون کنه؟ مگه اون به اِب آشناتون

 .ارهیبخوابه و شکمشو باال ب گهید یکیبره با  گفت

 :دیگذشته، لب برچ یِبغض کرده از فکر به روزها سارا
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 یجعفر

 اسریکرد... اگه  یباز من دوسش داشتم... بد باهام -

 ن االن کجا بودم.م دونمینم نبود،

 کالفه در حمام را تا انتها باز کرد و وارد شد: هیسا

 .هترکیشروع نکن سارا. مخم داره م -

 .دیو درِ حمام را بهم کوب گفت

 فکرش به ،یبه آن درِ چوب رهیاما، پشت در، خ سارا

 سفر کرد. اه هگذشت

 بد تا کرده بود... یاِب

 بد... یلیخ

**** 

 گاز، شل کرد و دست خودش نبود که یرا از رو شیپا

 بود. منتظر

 و نطرفیخودش نبود که مدام نگاهش را ا دست
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 یجعفر

 نبود؟ یو چرا خبر چرخاندیم آنطرف

 خودش را روزید نکهیاز آکو نبود و مگر نه ا یخبر چرا

 داده بود؟ نشان

 پوزخند زد و البد آمده بود که فقط فکرش را یعصب

 کند و لعنت به او... نیتر از ا ریدرگ

 نکیو ع دیدندان کش ریکوچکش را ز یلبها

 برداشت و به چشم زد. شیموها یرا از رو اشیآفتاب

 فِر را صاف کند و یِموها نیوسوسه شده بود ا چقدر

 .کردیمنصرفش م نکاریبازهم فکرِ به آکو، از ا اما

 فِرش بود... یعاشقِ موها او

 فورا ترمز نش،یماش یجلو یزیچ یناگهان دنیچیپ با

 که ممکن بود رخ دهد، یو نفسزنان از فاجعها گرفت

 را بست. چشمانش
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 یجعفر

 لنتِ  یدر گوشش و بو کهایالست غیج یصدا

 .دیچیپ اشینیدر ب سوخته،

 سست شده، چشمانش را باز کرد و ییدست و پاها با

 نفسش هم بند د،یرا د شیموتورِ جلو رو نکهیهم

 ...آمد

 بود. آمده

 یبدنش کرخت و سست شده بود که حت آنقدر

 مرد و نیلبخند بزند و لعنت به ا توانستینم

 !شیهایکلهخراب

 چه؟ گرفتیم رشیز اگر

 و آکو بدون فوت وقت، موتورش را دیسوت کش مغزش

 بست و در جلو را باز کرد و سوار شانیدرخت کنار به

 .شد
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 یجعفر

 بود؟ یچه امتحان گرید نیخورد و ا یتکان سخت هیسا

 یبو رد،یاز آنکه جرات کند و سرش را باال بگ قبل

 و دیچیپ اشینیمرد، داخل ب یشگیهم عطرِ

 کرد. کرختترش

 یزیقورت داد و چرا چ صدایدهانش را ب آب

 گفت؟ینم

 نگاهش خواستینم اورد،یسرش را باال ب خواستینم

 !کند؟

 بود... شیدوسالِ پ یهیهنوز هم سا او

 کرده رییو اعتمادبهنفسش، تغ یاجتماع گاهیجا گرچه

 بود. هیآکو، همان سا یاما برا بود،

 ...شهیو عاشق پ یخجالت یهیسا همان

 در گذراند،یکه م یلحظات سخت انیاما، در م آکو
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 یجعفر

 تند قلبش، سرش را آرام حرکت داد و یِتبشها انیم

 از آن موجود یتکها دنِید یِتشنهاش، پ چشمانِ

 چرخ خورد. ،یدوستداشتن

 که از داخل ،ییفِر و خرما یکه به آن موها نگاهش

 ریاز طال در ز یآمده و همچون شمش رونیب مقنعه

 دوخته شد. د،یدرخشیتابستان، م آفتاب

 از خواستینم گریو د دیبار هزارم لرز یبرا دلش

 بدهد. دستش

 و یسال دربهدر نیو چند خواستیرا م هاشیسا

 دل خوردن، بس نبود؟ خونِ

 ش جرات داد و نگاهش را باالترقلب مرگ گرفتها به

 .دیکش

 آن مژگان پُر زوم شد. یرو نگاهش
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 یجعفر

 کرد؟ینگاهش نم چرا

 .زدیاز گرما و عشق، دست و پا م یموج انیاما، م هیسا

 و حال... حال کردیدوسالِ نبودنش را مرور م مدام

 دلش خوب بود. حالِ

 کنارش نشسته بود، خوب نکهیآکو بود، هم نکهیهم

 .بود

 ؟یکنینگام نم -

 !لعنت

 !لعنت

 چه گریخش گرفته با آن لحنِ دلتنگ، د یصدا آن

 بود؟! یکوفت

 آتش گرفت... شیاه هقلبش اوج گرفت و گون ضربات

 حضورش را هم به یقلب دخترک، حت دانستینم
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 یجعفر

 تاب آورده! یسخت

 که جمع کرده بود، یاما، پلک زد و با همه جرات هیسا

 را کج کرد. سرش

 ...ستادیلحظه زمان ا کی

 گفته یبه هم شد و چه کس رهیعاشقشان، خ دوچشمِ

 د؟یشن توانیقلبها را نم یِصدا که

 را گریکدیقلب  یِخدا قسم که آندو، خوب صدا به

 یلرزانش را رو یبود که لبها هیسا نیو ا دندیشنیم

 حرکت داد و لب زد: هم

 ؟یچرا برگشت -

 برگشته بود؟! چرا

 اما د،یپرسیبود که هر لحظه از خودش م یسوال

 عشق ک منطق شناخت،ینم لیکه دل عشق
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 یجعفر

 نهاشیکه در س یقلب زبان نفهم نیو ا شناختینم

 .خواستیرا م هیتنها سا د،یتپیم

 انتیا با خه ها زجرش داده بود، ماه هکه ما یهایسا

 را از هم شکافته بود و شیتک تکِ سلولها نش،یدروغ

 دوباره بند بند ییبا روشن شدنِ ماجرا، گو اما،

 به هم متصل شده بود. وجودش

 !گریبود د نیعشق هم هم تیخاص

 نرفته بودم که بخوام برگردم! -

 یپوزخند زد و آکو از گوشه چشم آن لبها دخترک

 شده را رصد کرد. کج

 دلتنگش بود. چقدر

 چشم رونیبه ب یکنار ی شهیرا گرفت و از ش نگاهش

 .دوخت
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 یجعفر

 شده بودند... بزرگ

 !شانیهردو

 از وقت شتر،یهم ب دیشا ایشده بودند و دو سال  بزرگ

 حرام شده بود. شان

 .آوردندیدرم یبچه باز گرید دینبا

 یهدر م یشان را با لجباز ماندهیزمان باق گرید دینبا

 .دانستندیرا هر دو خوب م نیو ا دادند

 نگذرانده بودند.. یآسان ریمس

 گریکدیبه  یبودند و اگر کم دهینکش یسخت کم

 .شدیقشنگتر م زیهمه چ دادند،یم مهلت

 داد و دست بزرگش را رونیمحکم نفسش را ب مرد،

 یدخترک که بر رو یِآرام به سمت دست کوچولو آرام

 افتاده بود، بُرد. شیپاها
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 یجعفر

 از جا هیلحظه، سا کیدر  شانیبرخورد دست ها با

 لرزان، به آکو نگاه کرد. ییو بالبها دیپر

 .دیدرخشیدر چشمانش م یکه برق دلتنگ یآکو ا به

 نیزد و ا یم رونیکه از نگاهش عشق ب ییآکو به

 به عشق او مطمئن بود. دختر

 .دید یکه در کارها و در نگاهش م یعشق به

 مرد به او نیدو سال نبودنش به کنار، اما ا حسابِ

 دوست داشته شدن، داده بود. احساس

 امد؟یکوتاه م یاگر کم شدیعشقش بود و چه م نیاول

 گذاشت دستِ کوچک و لرزانش در یاگر م شدیم چه

 بماند؟! یآن دست محکم باق ریز

 که انگشتانش را نیداد و هم رونیرا آه مانند ب نفسش

 بکشد، آکو رونیکرد و خواست دستش را ب جمع



 

  2342                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 هیمشت کوچک دخترک را فشرد و نگاه سا محکمتر

 آمد. باال

 و پر اعتماد یباال آمد و به آن چشمان قهوه ا نگاهش

 شد. دوخته

 لبخند زد. آکو

 بود، پر یکه پر از دلگرم ییجنس همان لبخند ها از

 روشن بود. یروزها دبخشینور بود، پر از نو از

 .دیاما نگاهش را دزد هیسا

 از دستش ناراحت باشد ها، نه! نکهیا نه

 که دانستیاز او نداشت، اما نم یناراحت نیکوچکتر

 مرگ شده ! چه

 ناز کند، دوست داشت لوس شود شیداشت برا دوست

 نازش را بخرد.. شهیآکو مانند هم و
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 یجعفر

 ه؟یدوسال نبودن، اسمش چ -

 ! الزمهیدونیرو م طیتو بهتر ازهمه، شرا هیسا -

 دربارهت یبدم برات؟ الزمه بگم چه فکر حیتوض

 کردم؟یم

 بعد دوسال فکرت عوض شد؟ -

 .دمیرو فهم زایچ یلیخ ینه! ول -

 گرفت و یشانیرا به پ گرشیخترک دست دد نباریا

 بزرگ، که داشت انگشتانش را ذوب یدست یِگرما

 بدجور حواسپرتکُن، شده بود. کرد،یم

 را دوست داشت. آکو

 هم دوست داشت. یلیخ

 !شد؟یناگفته چه م نهمهیحسابِ ا اما

 من ازت ناراحتم! -
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 یجعفر

 از آکو نداشت و.. یایناراحت چیگفت، ه دروغ

 نگام کن! ه؟ی. سامیزنیباهم حرف م. کنمیحلش م -

 !نیدلنش یِصدا نیو لعنت به ا دیدخترک لرز نگاه

 .گمینگام کن م -

 نیکه ا تیقلب درپ نیمقاومت کند و ا نتوانست

 .شدینم اشیحال زهایچ

 و زیدهانش را قورت داد و چشمانِ سحرآم آب

 .دیو نگاه به نگاه مرد دوخ دیرا باال کش شیدلبرا

 یآن چشمها رفت و کِ تیمعصوم یِآکو بازهم برا دل

 عاشق شده بود؟ نهمهیا

 شده بود؟ وانهید نگونهیا یکِ

 چشمانش، زمزمه یحوال ییرا جلو برد و در جا سرش

 :کرد



 

  2345                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 من هنوز دوسِت دارم... -

**** 

 مرد نشسته بود. یِروبهرو

 دهیکارش پوش طیمح یکه برا ،یرسم ییلباسها با

 امروز قسمت نبود که به محل کارش ییو اما، گو بود

 .برود

 منو را بلند کرد و به دست دخترک داد: آکو

 انتخاب کن. -

 ییاه هنوشت ،یرا به منو دوخت و با حواسپرت نگاهش

 کرد. نییرا باال و پا دیفهمیاز آنها نم چ،یه که

 نشست. یآن مجسمه چوب یآکو اما، رو نگاه

 یکه دخترک را برا یزیبود، همان م زیهمان م نجایا

 بود. دهید نجایبار، در ا نیاول
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 یجعفر

 که یشهایهمان ش ،یچوب زیکافه دنج، همان م همان

 قابل کردند،یگذر م ابانیکه از خ یپشتش، عابران از

 بود و... دنید

 زد. لبخند

 نشسته گریکدیمکان، کنار  نیهم در ا شیپ چندسالِ

 االن کجا! یآن زمان کجا و آکو یو اما آکو بودند

 یِ از عشق نبردهبود و اما آکو ییآن موقعها، بو یِآکو

 ....االن

 نییمِنو را از مقابل صورتش پا ه،یزد و سا یشخندین

 :آورد

 آب پرتقال. -

 گه؟ید -

 !یچیه -
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 یجعفر

 آمد و سفارششان را تریتکان داد و بعد ازآنکه و یسر

 مرد دست درهم گره کرد و به چشمان گرفت،

 نگاه کرد: دخترک

 ما گُنگ مونده! نیب زایچ یلیخ -

 کرد: دییسرش را به عالمت مثبت تکان داد و تا هیسا

 ...زایچ یلیآره، خ -

 یمقصرِ همه چ ی، ولمن دوسال نبودم، قبول دارم -

 که ییزهایچ خوامینم ه؟یسا یمن نبودم! متوجه هم،

 اومدنِ من یرو دوباره بگم، تو از ماجرا یدونیم خودت

 اریکه مه دونستمیمن نم ،یاون خونه خبر دار به

 یاصالً رفتار یعنیشدم.  الیکه من وارد و دهیفهم

 مارموز تر یبفهمم... امان عوض نوینداد که من ا نشون

 حرفا بود. نیا از
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 یجعفر

 :دیحرفش پر انیبود که م هیسا

 کنم، بزار رُک و راست همه یساز هیحاش خوامینم -

 کنم، انتیرو بهت بگم... من نخواستم بهت خ یچ

 نیگذشت همچ یهم م گهیاگه هزار سال د یحت

 یالیوارد به زور وارد اون و یوقت ی. ولکردمینم یکار

 رو قبول یشدم مجبور شدم که شرط مهد یکوفت

 دمتیم ای یکنیباهام نامزد م ای... بهم گفت کنم

 دلش خواست باهات بکنه. مجبور یهرکار اریمه دست

 بد و بدتر، بد رو انتخاب کنم. نیب شدم

 :دیحرفش پر انیدرهم م یبا اخمان آکو

 !یبگ خوادینم دونم،یم نارویا -

 یهمه چ شه،یهم یبرا کباریبگم. بزار  دینه! با -

 یکه خطر کمتر یشه... من اون موقع با مهد روشن
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 یجعفر

 ازم دور بمونه. اریداشت نامزد کردم تا حداقل مه برام

 میتصم نیعاقالنه بود اما مطمئتتر ممیتصم گمینم

 شکل گرفته یبه من، از کِ یعالقه مهد دونمینم... بود

 بهم عالقه مند ینفرتش، چه جور نِ یب دونمینم بود،

 سالها گفتیکه خودش م یزیطبق چ یبود، ول شده

 که هم منو دوست داشت همه ازم متنفر بود. بود

 نه؛ اما ایحرفا به تو، درسته  نیگفتن ا دونمینم

 نمونه! یناگفته باق یزیچ گهید دمیم حیترج

 که در حال تردد یرا از گوشه چشم به عابران نگاهش

 دوخت و اضافه کرد: بودند

 اریانگار مه ی... ولکردنیم دمیتهد ینطوریاوالش ا -

 بود که تو دهیبود، فهم دهیکه تو رو د یهمون روز از

 دونمی...نمیجا زد گاردیو خودت رو تو قالب باد ییآکو
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 یجعفر

 حرفا بود تو رو هم نیاما زرنگتر از ا ،یجور چه

 و یمن باش یتا شاهدِ نامزد الیبود تو اون و کشونده

 یاونطور ،یو پشت سرتو نگاه نکن یبر شهیهم یبرا

 ... منارنیسرِ من ب تونستنیم خواستنیم ییهربال

 روز کی قای! اما دقییتو گارد،یکه اون باد دونستمینم

 . خواستم دور از چشم همهدمیفهم نویا یاز نامزد قبل

 وینامزد هیو قض ییآکو دمیبهت بگم که فهم امیب

 به هم ویهمه چ اریکنم، اما بازم مه فیتعر برات

 کرد و دیتهد یول د،یفهم یچه جور دونمی. نمختیر

 نیاز دورب گفتی،مییکه تو آکو دونهیم گفت

 . گفت اگهیکه مدارکشونو هم برداشت دهید مداربسته

 ...کنمی آکو مگلوله حرومِ هیفقط  یاز پا خطا کن دست

 دادم خودم حی. ترجدمیهم ترس یلیخ دم؛یخدا ترس به
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 یجعفر

 شم اما رو جون تو قمار نکنم. بدبخت

 هم فشرد و دستانش را یرا رو شیدندانها آکو

 گرفته لب زد: ییمشت کرد و باصدا محکمتر

 یهمه چ یول میاشتباه داشت یهردومون کم دیشا -

 از دیجمش یما شده بود... اون شب اگه آدمها هیعل بر

 ... اماومدیم شیپ یچ دونمینم دن،یرسینم راه

 . همون لحظه که من بلندموندمیکه آروم نم مطمئنم

 همه رو به گلوله ببندم، آدماش دست به کار شدم

 !شدن

 شد؟ داشونیازکجا پ -

 بود که تو دهیبود. فهم دهیفهم زویهمه چ دیجمش -

 دونستیهم م نویو ا ینامزد کن وزیبا اون پفـ* قراره

 روهاشویهمون همه ن ی. برانمیشیمن آروم نم که
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 یجعفر

 اومد، از ما دوتا شیپ یریکرده بود که اگه درگ آماده

 زدن به هدف! قاًیدق شرفا،یاون ب یکنه، ول محافظت

 کردن! یزخم تورو

 هم یرا رو شیحرف، دندانها نیپس از گفتنِ ا مرد

 دستانش گرفت: انیو سرش را م فشرد

 فتادها مارستانیکه رو تخت ب یفکر نکن اون زمان -

 وقت خودمو نشونت چیولت کردم... درسته ه ،یبود

 اون لحظات، اون اطراف بودم... هیبه ثان هیاما ثان ندادم

 حالت، خبر داشتم، اما راتِییتغ نیکوچکتر از

 که هنوزم دوسِت دارم، یبفهم خواستمینم

 دارم... با وجود یکه بهت حس یبفهم خواستمینم

 دوست داشتنت ،یبهم کرد کردمیکه فکر م یانتیخ

 ننگ بود! برام
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 یجعفر

 رابه آکو مشیزد و نگاه مستق یلبخند تلخ هیسا

 .دوخت

 .کردیم درکش

 .کردیرفتار را م نیاگر او هم بود، هم دیشا

 نکردم؟ انتیبهت خ یدیفهم یچه جور -

 که ییاه هشد بعد دو سال همه اون نام یچ دونمینم -

 وونهیرو خوندم. داشتم د یداده بود دیجمش به

 هیخورده بودم که انگار  یآدم باز هی هیشب شدم،یم

 درآوردم... ویهمه چ یِتو خواب بوده... رفتم تاتو عمر

 یِ و هرجا دیجمش شیتا رفتن پ ریبگ یمهد دنید از

 کنه. انیرو برام ع قتیحق تونستیکه م یگهاید

 پوست نازک دستش یو ناخنش را رو دیآه کش هیسا

 :فشرد
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 یجعفر

 کردم بهت بفهمونم که اشتباه یسع یلیمن خ -

 انتیکردم بهت بگم که من خ یسع یلیخ ،یکرد

 . نهیاز خودت به جان نذاشته بود یچیاما ه نکردم،

 ... مندتویازت داشتم و نه آدرسِ جد یتلفن شماره

 ییکه آدما یخط خاموش و خونه ا هیبودم با  مونده

 ...تنها نشون از تو،کردنیم یتوش زندگ دیجد

 بود که اونم خودش اومد و گفت ازت خبر دیآقاجمش

 که دادمیبهش م غامینامه و پ یکل ی...منم هرسرداره

 رو چکدومیکه ه گفتیدستت برسونه و اون م به

 نشدم. دی! اما بازم از نوشتن، ناامیخونینم

 زد و اضافه کرد: پوزخند

 ازم گهیو رو دتخدا  کردمیبعد از مرگ مادرم، فکرم -

 و داغون ی! انقدر عصبیتوام رفته بود یول ره،یگینم



 

  2355                                                                              

 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 مرگِ  یآرومم کنه! حت تونستینم یچیکه ه بودم

 صادق! محمد

 هم فشرده شدند و اسمِ آن مردک یآکو رو یدندانها

 کل اعصابش به هم آمد،یم انیکه به م ناموسیب

 .ختیریم

 نداشت، با آن یوجود خارج گرید شرفتیآنکه آن ب با

 مُرده بود، اما باز هم اسم نحسش، قادر بود کل که

 .زدیمرد را به هم بر اعصاب

 تلخ اضافه کرد: یاما با لبخند هیسا

 لحظه هم انتقام خودشو نیمُرد، اما تو آخر نکهیبا ا -

 خواستیکرد... م کشیت کهی... مادرمو کُشت... تگرفت

 برام تونهیوقتِ رفتنشو هم م ینشون بده که حت بهم

 که دیکه بهم خبر رس یکنه. اون لحظها کابوس
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 یلیغرق شده، خ ایتو در یفرار کنه ول خواستهیم

 .دمینفس راحت کش هیشدم. دروغ چرا؟  خوشحال

 .دیچ زیم یرا رو شانیآمد و سفارش ها تریو

 و دیلبش کش یزبان رو هیمحضِ رفتنش، سا به

 کرد: فیشروع به تعر دوباره

 ه،قسر در رفت و تونست فرار بکن اریهرچند که مه -

 ست،یکشور ن نیا یکه وجود نحسش تو نیهم اما

 آرامشه! برام

 و هر چند که آن دیکش شیدر موها یدست اکو

 نداشتند، اما هیسا یبرا یخطر گرید خانواده

 که ممکن بود یاز فکر کردن به خطرات توانستینم

 کند، دست بردارد. دیرا تهد دخترک

 یآنقدر ناتوان شده بود و افسردگ یکه مهد هرچند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 لب باز کند توانستینم یبا او کرده بود که حت یکار

 خارج رانیاز ا یقاچاق اریبزند، هرچند مه یحرف و

 نمانده بود، یاز او بر جا یرد و نشان گریبود و د شده

 غرق شده ایکه محمدصادق هنگام فرار در در هرچند

 آکو پابرجا بود. یهایاما بازهم نگران بود،

 دوسال دخترکش را تنها گذاشته نکهیهم از ا هنوز

 را زیاما حال آمده بود که همه چ د،یکشیعذاب م بود،

 کند. جبران

 چه یبود که به دخترکش نشان دهد خوشبخت آمده

 .دیکش ،یعقب نم گریبار د نیدارد و ا یطعم

 هیسا نها،یو با وجود همه ا دیکشیعقب نم چگاهیه

 ...هیسا یاو بود و او هم برا یبرا

 رفت،یروزها دخترکش بزرگتر شده بود، سرکار م نیا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و طرز برخوردش نشان از باال رفتنِ کردیم یرانندگ

 .دادیبه نفسش م اعتماد

 خوب بود. نهایهم

 گرفته بود که خودش را بسازد. ادی هاشیکه سا نیهم

 خودش یپاها یدر نبودِ آکو، رو یگرفته بود حت ادی

 .ستدیبا

 بود. بایهم ز نهایهم

 آتش یاه هتک انیدختر همچو ققنوس، از م نیا

 وجودش، دوباره شکل گرفته بود. گرفته

 دختر خود را ساخته بود... نیا

 نگاه آکو ینیاز سنگ ه،یلبخند نگاهش کرد و سا با

 .دیرا دزد چشمانش

 را داخل دهانش یو ن دیرا جلو کش وهاشیآبم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دینوش یو جرعها گذاشت

 آمدن از رونیب یداد و برا رونیب قاًینفسش را عم آکو

 و دیجلوتر کش زیم یخود را رو یحال و هوا، کم آن

 زمزمه کرد: کردند،یکه نگاهش نم یدر چشمان رهیخ

 .کشمیمن ازت دست نم نها،یبا وجود همه ا -

 فوراً به چشمان مرد دوخته شد و هر بار که هیسا نگاه

 .دیلرزیدلش م د،یشنیجمالت را از زبان آکو م نیا

 یِاه هزمزم نیا دنِیاز شن شیسال بود که گوشها دو

 لحظه، عشق را نیمحروم شده بود و اما در ا عاشقانه،

 .داشت

 را داشت و آکو اکنون شیکه سالها آرزو یعشق همان

 او بود. یبرا

 !ن؟یلذت بخش تر از ا یزیداشت و چه چ دوستش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 عوض شده آکو. یهمه چ -

 .گرید زِیو دلش، چ گفتیم زیکچی زبانش

 دوست داشتنِ تو هم عوض شده؟ -

 ماند. رهیمرددِ دخترک، در نگاه مرد خ نگاه

 !دیچه بگو دانستینم

 که دوست داشتنش عوض نشده بود، اما البته

 را اعتراف کند. نیا ،یزود نیبه ا خواستینم

 سوال فرار کند و کاش خدا نیاز ا خواستیم دلش

 گذاشت. یم شیپا یجلو یراه

 که در همان لحظه، دیرا شن شیخدا صدا ییگو

 فشیآن را از ک یبا خوشحال هیزنگ خورد و سا تلفنش

 آورد. در

 که به شماره شرکت افتاد، آه از نهادش بلند چشمش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .شد

 کل، کارش را فراموش کرده بود. به

 را کنار گوشش یو گوش دیسبز را کش کونیآ فوراً

 .گذاشت

 لیسرسختانه، دل یبود که با لحن کم یخسرو خانم

 یِفورا خراب شدنِ ناگهان هیو سا دیرا پرس امدنشین

 را بهانه کرد. نشیماش

 را فشیو ک دیپر شیمحض قطع تماس از جا به

 زد. چنگ

 و مچ دخترک را دیپر شیهم اخم کرده از جا آکو

 زد: چنگ

 کجا؟ -

 برم. دیشده با رمید -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 حرفامون هنوز تموم نشده! یول -

 یباق یحرف گهید کنمیفکر نم م،یگفت ویهمه چ -

 باشه. مونده

 لب ینیریاخمش را پررنگتر کرد و اما، با لحن ش آکو

 :زد

 !یهنوز جواب سوال منو نداد یول -

 رونیانگشتان مرد ب انیفوراً دستش را از م دخترک

 شانه انداخت و به یرا رو فشیو هول شده، ک دیکش

 در کافه رفت.. سمت

 شینشست؛ آکو صدا رهیدستگ یکه رو انگشتانش

 :کرد

 ه؟یسا -

 برگشت و مرد لب زد: دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دمیاز دستت نم -

 را برگرداند و پشت کرده به مرد، از در شیرو فوراً

 یرو یزد و اما آکو، لبخند پنهان رونیکافه ب یچوب

 .دیرا ند شیلبها

**** 

 دوسال دخترکش را تنها گذاشته نکهیهم از ا هنوز

 را زیاما حال آمده بود که همه چ د،یکشیعذاب م بود،

 کند. جبران

 چه یبود که به دخترکش نشان دهد خوشبخت آمده

 .دیکش ،یعقب نم گریبار د نیدارد و ا یطعم

 هیسا نها،یو با وجود همه ا دیکشیعقب نم چگاهیه

 ...هیسا یاو بود و او هم برا یبرا

 رفت،یروزها دخترکش بزرگتر شده بود، سرکار م نیا
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 و طرز برخوردش نشان از باال رفتنِ کردیم یرانندگ

 .دادیبه نفسش م اعتماد

 خوب بود. نهایهم

 گرفته بود که خودش را بسازد. ادی هاشیکه سا نیهم

 خودش یپاها یدر نبودِ آکو، رو یگرفته بود حت دای

 .ستدیبا

 بود. بایهم ز نهایهم

 آتش یاه هتک انیدختر همچو ققنوس، از م نیا

 وجودش، دوباره شکل گرفته بود. گرفته

 دختر خود را ساخته بود... نیا

 نگاه آکو ینیاز سنگ ه،یلبخند نگاهش کرد و سا با

 .دیرا دزد چشمانش

 را داخل دهانش یو ن دیرا جلو کش وهاشیآبم
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دینوش یو جرعها گذاشت

 آمدن از رونیب یداد و برا رونیب قاًینفسش را عم آکو

 و دیجلوتر کش زیم یخود را رو یحال و هوا، کم آن

 زمزمه کرد: کردند،یکه نگاهش نم یدر چشمان رهیخ

 .کشمیمن ازت دست نم نها،یبا وجود همه ا -

 فوراً به چشمان مرد دوخته شد و هر بار که هیسا نگاه

 .دیلرزیدلش م د،یشنیجمالت را از زبان آکو م نیا

 یِاه هزمزم نیا دنِیاز شن شیسال بود که گوشها دو

 لحظه، عشق را نیمحروم شده بود و اما در ا عاشقانه،

 .داشت

 را داشت و آکو اکنون شیکه سالها آرزو یعشق همان

 او بود. یبرا

 !ن؟یلذت بخش تر از ا یزیداشت و چه چ دوستش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 عوض شده آکو. یهمه چ -

 .گرید زِیو دلش، چ گفتیم زیکچی زبانش

 دوست داشتنِ تو هم عوض شده؟ -

 ماند. رهیمرددِ دخترک، در نگاه مرد خ نگاه

 !دیچه بگو دانستینم

 که دوست داشتنش عوض نشده بود، اما البته

 را اعتراف کند. نیا ،یزود نیبه ا خواستینم

 سوال فرار کند و کاش خدا نیاز ا خواستیم دلش

 گذاشت. یم شیپا یجلو یراه

 که در همان لحظه، دیرا شن شیخدا صدا ییگو

 فشیآن را از ک یبا خوشحال هیزنگ خورد و سا تلفنش

 آورد. در

 که به شماره شرکت افتاد، آه از نهادش بلند چشمش
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .شد

 بود. کل، کارش را فراموش کرده به

 را کنار گوشش یو گوش دیسبز را کش کونیآ فوراً

 .گذاشت

 لیسرسختانه، دل یبود که با لحن کم یخسرو خانم

 یِفورا خراب شدنِ ناگهان هیو سا دیرا پرس امدنشین

 را بهانه کرد. نشیماش

 را فشیو ک دیپر شیمحض قطع تماس از جا به

 زد. چنگ

 و مچ دخترک را دیپر شیهم اخم کرده از جا آکو

 زد: چنگ

 کجا؟ -

 برم. دیشده با رمید -
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 حرفامون هنوز تموم نشده! یول -

 یباق یحرف گهید کنمیفکر نم م،یگفت ویهمه چ -

 باشه. مونده

 لب ینیریاخمش را پررنگتر کرد و اما، با لحن ش آکو

 :زد

 !یهنوز جواب سوال منو نداد یول -

 رونیانگشتان مرد ب انیفوراً دستش را از م دخترک

 شانه انداخت و به یرا رو فشیو هول شده، ک دیکش

 در کافه رفت.. سمت

 شینشست؛ آکو صدا رهیدستگ یکه رو انگشتانش

 :کرد

 ه؟یسا -

 برگشت و مرد لب زد: دخترک
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 .دمیاز دستت نم -

 را برگرداند و پشت کرده به مرد، از در شیرو فوراً

 یرو یزد و اما آکو، لبخند پنهان رونیکافه ب یچوب

 .دیرا ند شیلبها

**** 

 "هفته بعد کی"

 را هم با دستمال خشک کرد و بیس نیآخر دخترک

 قرار داد. یوهایجا م در

 هیو سا دیپدرش از داخل اتاق به گوشش رس یِصدا

 سمت اتاق رفت در را باز کرد که نگاهش به پدرش به

 :افتاد

 بابا؟ ادیبهم م -

 که در ینشست و با برق شیلبها یرو قیعم یلبخند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 افتاده بود، به پدرش نگاه کرد. چشمانش

 بود و صد دهیشاد ند نگونهیبود که پدرش را ا مدتها

 امروزش، مرتبط به سارا بود. یکه خوشحال البته

 با پدرش صحبت کرده بود که شیچند روز پ اسری

 و ندیآیعقد، به خانهشان م خیمشخص کردن تار یبرا

 آمدنِ مهمانان، یبرا یسارا و پدرش، حساب شب،ید از

 .دندیدیم تدارک

 زد و با دل ضعفه لب زد: یلبخند

 .ادیکراوات چقدر بهت م نیبابا؛ ا یشد یعال -

 لبخند و با عشق نگاهش کرد. پدرش

 :دیهم شن هیاش را سا یرلبیاما زمزمه ز و

 خودت باباجان. یعروس شاالیا -

 زد و فوراً از اتاق پدرش فاصله گرفت، که در یلبخند
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 لحظه زنگ در به صدا درآمد. همان

 :دیبلند سارا از داخل اتاق به گوشش رس یصدا

 دستم بنده. یدرو باز کن شهیم هیسا -

 کرد و به سمت در رفت. ینوچ کالف

 شیبه لباسها و موها یکنار در، نگاه یقد نهیآ از

 .انداخت

 مرتب بود. زیچ همه

 حساب بهیبود و غر شانیپسرعمو اسریآنکه  با

 بود و یرسم یامروزشان، تاحدود دارِیاما د شد،ینم

 مناسب به تن کرده ییهمهشان لباس ها ن،یهم یبرا

 .بودند

 نیلبش کاشت و قفل در را باز کرد. هم یرو یلبخند

 خورده کهینگاهش به شخص پشت درخورد،  که
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 نیاز ب ینالها اش،یعقب رفت و از جا خوردگ یقدم

 آمد. رونیب لبانش

 پشت در، یِبزند، زنِ خوشبو یحرف یاز آنکه کس قبل

 جلو آمد و با لبخند دخترک را برانداز کرد: یگام

 سالم دخترم، حالت چطوره؟ -

 که به تته پته افتاده بود، لب یخودش آمد و با زبان به

 :زد

 .دییبفرما ن؟یممـ...نون شما خوب -

 دهیعکسش را د ش،یسالِ پ نیچند شناختیرا م زن

 و... بود

 مهربان یجا افتاده و قدبلند، با لبخند یاز او مرد پس

 کرد. یگرم یِشد و او هم احوال پرس وارد

 کرده بود، جلو ارتشانیهم که قبل از ز طانیپسر ش دو
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 با دخترک سالم و شه،یو گرمتر از هم آمدند

 کردند. یاحوالپرس

 خواهر و پدرش با یِهایسحال و احوال پر انیم در

 آن زن خوشبو در یِلب ریز یصدا د،یجد یمهمانها

 نشست: گوشش

 .مونهیماه م کهیماشاهلل دخترم مثل ت -

 همه ییدر دوخت، گو یبار که نگاهش را به جلو نیا

 قطع شد. صداها

 یبا دسته گل ،یاو ماند و آن مردِ چشم قهوه ا فقط

 دستانش مانده بود. انیکه م یبزرگ

 طنتیکه از چشمانش ش یاو ماند و مرد فقط

 .دیباریم

 کرده دایبدجور تبحر پ ه،یکه در گول زدنِ سا یمرد
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 دای: آسندهیون                                                                                          شدهطرد یاه هیسا

 یجعفر

 خانوادهاش، یمرد با اعضا نیا یِو باز هم با تبان بود

 خورده بود. گول

 یرا،آکو با همکار رینظیب ینقشه نیبود ا مطمئن

 !دهیو پدرش کش خواهر

 جلو آمد. مرد

 یدر مردمکها رهیمطمئن و پر از عشقش، خ نگاهِ 

 دخترک شده بود. یِعسل

 و چشمانِ پر از عشقش، ستاره دیدرخشیم لبخندش

 بود. باران

 گرفته بود یدستانش جا انیکه در م یگل بزرگ سبد

 نییبه سمت دخترک گرفت و سرش را انقدر پا را

 مقابل صورت دخترک قرار گرفت: قایکه دق آورد

 ؟یتو فنچِ عسل امیاجازه هست ب -


