
 

 قرعه به نام سه نفر
 یباسمه تعال

 
 خواهم زد یعشق، دوباره من حرف تازه ا به
 خواهم زد یبهانه ا یب یدل، دوباره من طعنه  به

 یگاه مییشود از فصل تنها یکند و گم م یم عبور
 خواهد زد.. یقرعه ا میکه به سرنوشِت خاک یکس

 اول فصل
 :انیرا
 !یراشا اون نور المصب رو بنداز رو دستم نه تو چشمم، کورم کرد -

 یماهرانه سااع یلیانداخت. خ انیدساات را ینور چراغ قوه را رو عیساار راشااا
 داشت در گاوصندوق را باز کند.

 :نیرادو
 .االی! ِد ستیکه ن یگاوصندوق بانک مرکز گه،ید دیزود باش -
 .دییپا یرا م رونیبود و از همان جا ب ستادهیدرگاه اتاق ا یتو
 با حرص گفت: انیرا
ذره صبر داشته باش برادِر من! ُخم  هی! ِد ن؟یتو رادو ایمن بچه زرنگ گروهم  -

 خواد. یوقت م ست،یکه ن یرنگرز
 :راشا
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طور که  نیجان، داداِش من، ا انیرا یواد، ولخ یگه، وقت م یآره راساات م -
 ندوق!نه گاوص یبه فکر باز کردم قفل در زندان باش دیبا یکن یتو فس فس م

باز شدنش را داد. هر سه از سر  یدر گاوصندوق مژده  کیت یموقع صدا همان
 لبخند زدند. تیرضا

 .دندیپا شن یصدا رونیب از
رد و بدل شد، خشکشان زده بود. تازه مغزشان به کار افتاد  نشانیب عیسر ینگاه

ار به ب ستیده، ب یشوند. وقت یگشتند که در آن مخف یم یو حاال دنبال سوراخ
 هم به دنبالش. هیو بق زیم ریز دیخز نیهم برخورد کردند، رادو

صدا همزمان شن کرد.  ضا را رو شد، نور چراغ قوه ف  ییقدم ها یدر اتاق باز 
 .دیچیدر اتاق پآرام 
 آهسته گفت: راشا

 مشکوکه، چراغ قوه دستشه! اروی نیاوه اوه بچه ها ا -
 :انیرا
 خب باشه، کجاش مشکوکه؟! -

 :نیرادو
 چرا چراغ قوه؟ یتونست المپ رو روشن کنه ول یگه، م یراشا راست م -

 سه سکوت کردند. هر
 را باال انداخت و آرام تر گفت: شیابرو راشا

 همکاره؟! یهم از بچه ها اروی نیا یعنی -
 سر تکان داد. نیرادو
 :راشا
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 یاونم راحت پوال رو برم میکه ما در گاوصندوق رو باز کرد یجور نیخب ا -
 زنه به چاک که! یداره، م

 لب با حرص گفت: ریز انیرا
 ِزر نزن، بذار تمرکز کنم. قهیراشا دو دق -

 :راشا
 تو که... وسان؟یکیِزر نزن ا یگ یبه من م -

 :نیرادو
 .ااگهید دی. ِد خفه شدیهر دوتاتون ِزر نزن -

 :دیخند راشا
 م؟یشد. حاال چه کار کن یچه ِزر تو ِزر -
 بر لب زد و پچ پچ کنان گفت: یلبخند مرموز انیرا
 تموم کنه. گهید یکیما رو  ی مهیکار نصفه و ن میعمرا بذار -

 سرشان را تکان دادند. دییتا ینه دو نگاهش کردند و به نشا هر
 :راشا

 .هیطرف ک دینیو بب دیبا شمارش من از جاتون بلند ش -
 :انیرا
 !؟یچه کار کن یخوا یاون وقت تو م -

 :راشا
 خورم از پشت هواتون رو داشته باشم. یمنم قسم م -

 :نیرادو
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 یم یپشتش چ یخور یقسم م دمی. هر بار دستیبه قسم خوردن تو ن یازین -
 ؟یاوک م،یش یبا هم بلند م یشه! همگ

 :انیرا
 .یموافقم، اوک -

 :راشا
 هم مگه هست؟! یا گهید یچاره  -

 :نیرادو
 حاال. ک،یخب، سه، دو،  یلیخ -

 آمدند. رونیب زیم ریجهش از ز کیسه با  هر
نفر تا نصفه کمرش را درون گاوصندوق کرده بود و  کیدرست بود.  حدسشان

 ی. آن مرد هم بستادندیسرش ا ی. هر سه باالختیر یم سهیپول ها را داخل ک
 داد. یکارش را انجام م الیخ

سرش را بلند کرد که محکم  دیشانه اش زد. مرد ترس یرو نیرادو شد.  و هول 
 به سقف گاوصندوق خورد.

 .دشی. سفت چسبرونیب دیرفت و کشاش را گ قهیاز پشت  انیرا
شرکت هستند به التماس  یسه پسر جوان، صاحب ها نیکرد ا یکه فکر م مرد

 افتاد:
 برم. دیکنم، بذار ینم یدزد گهیغلط کردم، د ن،یآقا تو رو خدا ولم کن -

 :راشا
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از  یکه دار یجور نیتو شاارکت؟! ا یپات رو گذاشاات یکجا؟! به چه حق -
پذ بده.  یخورد یهر چ چاره؟یب یرودل نکن یکن یم ییرایخودت  رو پس 

 .االیرو پس بده،  سهیک نه،یمنظورم ا
 .دیرا از دستش کش سهیک نیرادو
 :نیرادو

 ولش کن بذار بره. -
 :انیرا
شمال هینه بذار  - ساب یگو ست به دزد گهیتا د میبهش بد یح  نینزنه. چن ید

 .هینابخشودن یعمل
 :راشا

 خواد. یکمشه، مشت و مال هم م یم، گوشمالآره منم موافق -
 و قولنج گردنش را شکست. دیهم دستانش را به هم مال بعد
اشت د یزیر کلیداشتند. مرد که ه دهیورز یکلیسه برادر قد بلند بودند و ه هر

. آب دهانش را با ساار و دیایتواند از پسااشااان برب ینم یجور چیمطمئن بود ه
 تر التماس کرد. ظیبار غل نیصدا قورت داد و ا

س گهیبرم. غلط کردم، گوه خوردم، د دیبذار زتونینه، جون عز - م ه اهیبه روز 
 خورم. یکنم، قسم م ینم یدزد فتمیب

 تند گفت: راشا
 .دیبچه ها قسم خورد ولش نکن -

 :نیرادو
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 ور قسم بخورن و از اون ور انگار نه انگار. نیاز ا ستنیهمه که مثل تو ن -
 :انیرا
 !م؟یقبلش جفت دستاش رو بشکن ایبره  میبذار م؟یچه کارش کن -

ضا  نیا ا. بدندیرا نفهم نیکدام ا چیبود و ه دهیبود. رنگ از رخ مرد پر کیتار ف
 دستور داد ولش کنند. نیحال رادو

کشان کشان مرد را به سمت در برد و راشا هم دنبالش رفت. در را باز کرد  انیرا
لگد به طرفش پراند، محکم خورد به  کی. راشاااا هم رونیپرتش کرد ب انیو را

 پشتش که او هم با وحشت پا به فرار گذاشت.
 دستانش را به هم زد و گفت: راشا

 خواست بزنه به شاه دزد! از مادر زاده نشده. یدزد، م ی کهیمرت -
 :انیرا
شده با دایسر و کله اش پ گهید یکیخب کم موعظه کن. تا  یلیخ -  مینزب دین

 به چاک.
از برق افتادن گاوصندوق مطمئن شدند ماهرانه بدون  یرا برداشتند و وقت سهیک
 از شرکت خارج شدند. ییسر و صدا چیه

***** 
مبل پرت کرد. راشااا هم  یخودش را رو یبا خسااتگ انیخانه شاادند. را وارد

 انداخت و خودش هم زیم یپول ها را رو ی سهیک نیدرست کنارش افتاد. رادو
 مبل نشست. یرو

 ُپر از پول بود. ی سهیبه طرف ک میقم*س*تهر سه  نگاهِ 
 و گفت: انیرا یبا آرنجش زد تو پهلو راشا
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 ؟یتو اون جمله رو از کجات گفت یلیخدا وک انیرا -
 :انیرا
 کدوم جمله؟! -

 را درآورد: شیادا راشا
 یعمل نینزنه. چن یدساات به دزد گهیبهش بدم تا د یحساااب یگوشاامال هی -

 .هینابخشودن
 پوزخند زد: انیرا
 اومد منو گرفت و بعدشم اون چرت رو پروندم. یَجو هیبابا اون لحظه  یخیب -

 به هر دو انداخت و گفت: ینگاه نیرادو
 .رشمیسوال؟ بد جور درگ هیبچه ها  -

 :راشا
 دم. یبپرس داداش بزرگه، خودم جوابت رو م -

 :نیرادو
 ؟یدزد میر یم یما واسه چ -

به  داد به مبل. با انگشت هیتک نهیکم نگاهش کرد و بعد هم دست به س هی راشا
 اشاره کرد و گفت: انیرا
 بپرس. یآهان! خب سخت بود از بعد -

 .دیکش انینگاهش را به طرف را نیرادو
 کالم گفت: کی انیرا
 .میمرض دار -
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 :راشا
 .دیاز دست داد ازیشما صد امت ست،ین حیخب جواب صح -

 نفسش را فوت کرد و گفت: نیرادو
 .میگه، ما مرض دار یراست م انینه اتفاقا را -

 :راشا
سااال تازه غوِل عذاب وجدان  کیبعد از  ه؟یحرفا رو. چ نیا دیبابا جمع کن -

 افتاده به جونتون؟!
و راشااا با تعجب نگاهش  انیمثبت تکان داد. را یساارش را به نشااانه  نیرادو

 ردند.ک
 متفکرانه گفت: نیرادو

 ؟یدزد میرفت یبار ک نیاول ادتونهی -
 :راشا

و حرف ر انیشااا . را یکاف میرفته بود شیسااال پ کی قای. دقادمهیآره من  -
ش شده. بعد هم بحث ع یکه از خونه  یا یبه دزد دیک ستش  ش ک تزایپ نیدو

 نیخودش رو داره ها. ما هم ع جانیهم ه یدزد شییخدا یاومد. تو هم گفت
بار  هی دیاب یگفت ینه برداشاات یآره واال. بعد تو هم نه گذاشاات میمنگوال گفت

 میسااتتون ینم میکش تنبون دنبالت بود نیع شااهی. ما هم که هممیامتحانش کن
 جرمت. کیشر میشد میولت کن

 :نیرادو
 .یجاناتیجور ه نیعاشق ا یو گفت یداد شنهادیکم چرت بگو. تو خودت پ -

 :راشا
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به بخت و اقبالم،  - پا لگد زدم  گاز گرفته بود. جفت  خب منم خر مغزم رو 
رو چه به  یقیکردم. معلم هنر و موساا یم سیتدر تاریوگرنه من که داشااتم گ

 و خالف؟ یدزد
 :انیرا
 دیسرمون. منم که تو کار خر یتو یفکر رو انداخت نیگه. تو، ا یآره راست م -

 بودم. یو لوازم جانب لیموباو فروش 
 :نیرادو

م، رو داشت میافتاد گردِن من! خب منم باشگاه بدنساز زشیخوبه پس همه چ -
 شه. ینم لیکه دل نایا

 چانه اش زد و گفت: ریدستش را ز راشا
تا خرخره. حاال م میرفت زیعز یخالصاااه برادرا - ِگل  شاااه خودمون رو  یتو 

 باال؟! میبکش
 :انیرا
 یساامساااره رو خال ارویگاوصااندوق اون  میاول که رفت یچرا نشااه؟! دفعه  -

 می. بعد هم گفتمینداشااات تازه عذاب وجدان هم گرفت جانیه میدید م،یکرد
به خودمون اومد یول م،یکن یتو  رو خال یشاارکتا میبر ل د یا میدید میتا 

 پا شاه دزد و خالص. هی میغافل، شد
 :نیرادو

 تازه ست. یریرو هر وقت از آب بگ یماه یول -
 :راشا
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 !؟یریخوش اقبال رو بگ ِی ماه نیا یخوا یمگه م یآره خب تازه ست ول -
 :دیلبش رو گز یمتفکرانه نگاهشون کرد و گوشه  نیرادو

 ؟یشماها چ اد،یبدم نم -
 به هم انداختند. یو راشا نگاه انیرا
 :انیرا
از پسااش  میتون یدونم م ینم یول م،یمن که از خدامه برگردم ساار کار قبل -

 نه. ای میایبرب
 :راشا

 ؟یکرد داریب یوجدان خفته ات رو زد هویشده که  یچ نیحاال رادو -
 :نیرادو

 شد. داریتلنگر ب هینکردم. خودش با  دارشیمن ب -
 :انیرا
 !؟یچه طور یشه بگ یم -

 :نیرادو
شب که رفت - صندوق رو خال یوقت ،یدزد میام ست گاو  یاون مرد اومد و خوا

که انگار ما  میباهاش برخورد کرد یجور یو اونم دزد، ول میما دزد دمیکنه د
ساب ست یآدم ح سته  چارهیاون ب میه ست. خوار یسر د و خفتش رو که  یدزدا

خب منم از ا یجور هی دمید ندارم، منم د اروی نیشااادم. گفتم  منم  زدم،کم 
مدم ا که د نیاو قارتش رو  ها و ح ماس  بدم  دمیجا خالف کنم. الت از خودم 

خواست انجام بده  یرو که اون مرد م ی. کاردیگفتم ولش کن نیهم یاومد. برا
قماش  هیاز  یول م،ی. هر چهار نفر دزد بودمیرو من و شااما دو تا تمومش کرد
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دونم. ماها با  یاون مرد! نم یول مونهیوجدان حال ییجورا هی. ما سااه تا مینبود
مال نیا کل  گاه ریخ یول میندار یکه مشاا  میر یم یساارمون واساااه تنو  

 .ینه سرگرم هی. شده عادت برامون. اسمش دزدمینداز یگاوصندوقا رو برق م
ندارم.  یزیتلنگر بهم زد که منم دزدم و چ هیاتفاقات امشاااب  از اون مرد کم 

ه نتونسته ما رو خفت کن یسیپل چیه و میحساب شده عمل کرد شهیدرسته هم
 م؟یزندان چه کار کن میافتاد یشوخ یشوخ ؟یآخرش که چ یول

 :راشا
 !؟یدیامشب فهم نیرو هم نایا یاون وقت همه  -

 :نیرادو
بود که با تلنگِر امشاااب کامل از  داریب مهیهمش رو نه. گفتم که، وجدانم ن -

 .دیخواب پر
 :انیرا
کار  نیامشاااب دسااات از ا نینگهش دار که منم باهاتم. اگه هم داریپس ب -

 کشم کنار. یهمتونم، م ی هیمن پا میبکش
 :نیرادو

. مونیقبل یبه کارا می. بچساابمیادامه بد دینبا گهیخوام، د یرو م نیمنم هم -
 ده. یبهم حال نم گهید شیو سرگرم جانیه

 گفت. ینم یزیدو به راشا نگاه کردند که ساکت بود و چ هر
 :راشا
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 دیستین نیگ ی. شما مهیوسط و تابِع بق نیا میبگم؟! منم که ُنخود یخب، چ -
 .ستمیبه موال، منم ن دیدار ولیگم، ا یمنم م

 دستش رو جلو آورد و گفت: نیرادو
 قول؟ -
 و گفت: نیدست رادو یدستش رو گذاشت رو انیرا
 قول. -

 هم دستش رو گذاشت و محکم فشرد: راشا
 خورم که... یمنم قسم م -

 بلند گفتند: انیو را نیرادو
 ِا! -

 :دیخند راشا
 کردم، منم قول. یخب بابا شوخ یلیخ -

 :نیرادو
 !؟یدور خالف مالف، اوک دیکش یخط قرمز م هیپس، از امشب  -
 :انیرا
 ام. هیمن که گفتم پا -

 :راشا
 .میش یم الیخ یرو ب یفقط دزد ما،یکه بچه مثبت نش نیبه شرط ا -

 زد و گفت: یلبخند مرموز نیرادو
 ست. گهید زیچ هیاون که بله، البته خالف از نظر ما  -
 و گفت: دیخند انیرا
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ست م نیرادو -  ست،یخالف ن گهیخالف د یگ یکه تو بهش م یگه، اون یرا
 بشم. الشیخ یماست. من که عمرا اگه ب یسرگرم نیباحال تر

 .دندیسه خند هر
***** 

 کرد، گفت: یم یکه رانندگ ایرو به تان تارا
 عمه خانم؟ یخونه  میبر هیحاال چه اصرار -

 با حرص دنده عوض کرد و جوابش را داد: ایتان
چه م - فت ب یمن   یخوام در مورد موضااو  مهم یم دیایدونم. زنگ زد گ

 باهاتون صحبت کنم.
 پوزخند زد: ترالن

که هم مهمه و  یاز نظر عمه خانم تنها موضااوععمه خانم و موضااو  مهم؟  -
 یم بشینص یدونم چ یحتما اجرا بشه شوهر کردِن ما سه تاست. نم دیهم با

 م؟ینیبب دیرو با یکدوم بدبخت میازدواج کن میشه؟ ما نخوا
 :تارا

ه حرفا بخون نیبار هم بخواد تو گوشمون از ا نیرو بگو. اگر ا نیآره واقعا، هم -
 .رونیب امیشم م یاول به دوم، پا م ی. کلمه ستمیمن که ن

 :ترالن
 منم مثل تو. -

 :ایتان
 .نایگم باز ادامه بد ینم یچیه ی! هگهیبسه د -
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 :تارا
سب  یشاهزاده  هیکه  نیخواهِر من. ا ستنیخب همه که مثل تو ن - سوار بر ا

 بخوره به پست و اقبالش. ادیَات ب دیسف
 ترالن گفت: یچپ چپ نگاش کرد، ول ایتان
ازه ت م؟یبگ یمن و تارا چ ،یسر دار ریرو ز یکی. تو گهیگه د یخب راست م -

 داشته باشم. یکه به طرف عالقه ا نیمن عمرا ازدواج بکنم اونم بدون ا
 :ایتان
سر بکش آبج - شق و عالقه تویهه، عالقه رو بذار در کوزه آبش رو   نیا ی. ع

سه  ادیهم ب یشه. هر ک ینم دایدوره و زمونه پ ست نه ا یجلو وا که  نیپوِل ما
 عاشق چشم و ابرومون بشه.

 :تارا
ست گفت نیا یلیخدا وک - سره یرو را  ینرفته. ب ادمیچلغوز رو  ی. هنوز اون پ

گه  یرو لگد کرد، بعدش هم با افتخار م چارهیمن، سااوسااِک ب یشااعور جلو
اش. آ ا ام ات  یاساس زِ یچ هیا خالصه ب ،یکلنگ ،یلیخواست با ب یدلم م یُکش

 شه.لورده ب وهمون سوسِک فلک زده له  نهویبلند نشه. ع گهیبزنم فرق سرش د
 :دیخند ترالن

و  وونایدونسااات که تو طرفدار ح یکرد؟ نم یخدا چه کار م یخب بنده  -
 .یچرنده ها و خزنده ها و حشرات

 چشم نازک کرد و گفت: پشت
ست. م یبه درک که نم - ست تحق یدون بده.  هادشنیبهم پ ادیکنه بعد ب قیخوا
 قاتل. ی کهیاول گند زد، مرت داریهمون د یتو
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 و گفت: دیخند ایتان
 قاتل؟ یگ یچون زده سوسکه رو کشته بهش م -

 :تارا
 ره؟یگ یبهش تعلق م کیالمپ یکارش مدال طال نیبا ا ی  ن  ، فکر کرد -

 :ترالن
 ره.ذارم قسر در ب یرسم، نم یمبه خدمتش  ییبا دمپا نمیمنم سوسک بب یول -

 داد زد: ظیبا غ تارا
 نیجک و جونورام حساااسااما، بهشااون توه یمن رو نی! ببیکن یتو غلط م -
 ...یکن
 :ایتان
قدر  نیخب، خودت رو کنترل کن دختر! واسه سوسک هم آدم ا یلااااااااایخ -

 ندازه؟ یداد و قال راه م
 :تارا

واسااه من  ساات،ین یزیچ ،ینداز یچه طور تو واسااه روهان داد و قال راه م -
 واال سوسکا ارزششون از روهان هم باالتره. به؟یع

 و گفت: دیرا در هم کش شیاسم روهان اخم ها دنیبا شن ایتان
 کنه. یتمومش کن تارا، موضوِ  من و روهان فرق م گهید -

 :ترالن
 ه؟یچ متیر حال به ما هم مربوطه. باالخره تصمکنه، در ه یاتفاقا فرق نم -

 :ایتان
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 .یچیفعال ه -
 عمه خانم پارک کرده بود. یخانه  یداشت. رو به رو نگه

 شدند. ادهیپ یهمگ
***** 

 ینداشاات، که برادر ت یناتن کیو  یبرادر تن کیبود. تنها  ییخانم زن تنها عمه
 و ترالن و تارا بود. ایاو هم احسان، پدر تان

 یفوت شااده بود. قبل از مرگش به صااورت لفظ یقلب یبر اثر سااکته  پدرشااان
عمه خانم  یدخترها به عهده  یکرده بود که بعد از فوتش ساارپرساات تیوصاا

 سه دختر را نداشت. نیا ینگهدار ییبود که توانا یعمه خانم زن یباشد، ول
شتند خانه  یطرف از ست ندا ا ج نیرا ترک کنند و ا شانیپدر یهم دخترها دو

 نیا یرفت. عمه خانم اون ور جو ینم یجو کیبمانند. به قول تارا آبشااان در 
 .یور جو نیسه نفر هم ا

 بود. یزن ثروتمند اریبس ینداشت، ول یفرزند چیخانم ه عمه
چرخدارش نشااسااته بود. پرسااتارش خانم  یصااندل یبا غرور رو شااهیهم مثل
 بود. ستادهیهم کنارش ا یمیسل

س یکنار هم رو بیبه ترت دخترها ستند و م ش شان  ریمبل ن به  میقم*س*تنگاه
 سمت عمه خانم بود.

 خانم: عمه
 ه؟جا، درست نیا دیایبهتون گفتم ب یچ یواسه  دیدون یخب مطمئنم که نم -

 که او نشنود، گفت: یلب به طور ریز تارا
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 یاستارتش رو م یجور نیهم شهیباز شرو  شد. هم م؟یدار بیمگه علم غ -
 ده. یتونه گاز م یزنه، بعد تا م

 لب نامحسوس گفت: ریز ایتان
 تارا ساکت. -

 :گفت یو شکسته اما پر غرور و محکم ریپ یخانم لب باز کرد و با صدا عمه
باق یزیچ گهیمن د - خان رو  یخواب محمدعل شااابینمونده. د یاز عمرم 
 ینشااونه  نی. اشااشیجمع کنم برم پ . اومد به خوابم و گفت ساااکم رودمید

 یلیخ ایاون دن یبه من وفا نکرد ول ایدن نیخسته شدم. ا گهیواسه من، د هیخوب
 تونم بکنم. یکارا م

 لب گفت: ریدوباره ز تارا
نکرده. ساعِت خواب! حاال هم  ییبهش وفا ایدن نیا دهیسنش تازه فهم نیبا ا -

 دوخته. سهیک اشیواسه اون دن
 دوباره تذکر داد. ایتان یول دیخند یپوست ریز ترالن

 یداشت، ول یاحترامش را نگه م شهینداشت و هم یبا عمه خانم خصومت تارا
دسااِت  یهمه ثروت دارد ول نیُپر بود که عمه خانم تنهاساات و ا نیدلش از ا

 .ردیگ ینم ریرا در راه خ یا چارهیو ب ریفق چیه
 نیدراز کند. کال اهل ا ریخ یبود عمه خانم دست به سو دهیند یبه حال کس تا

سااه تا  شااهیبد و مغرور بود و همم*س*تدنده،  کیُغد و  یجور کارها نبود. زن
 کرد. یخواهر را مجبور به اطاعت از خود م
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 کدام چیخوردند. در کل ه یتنها حرص م هیبق یگذاشاات ول یاحترام م ایتان
 دند.به انجام اوامر عمه خانم نبو یراض
 خانم: عمه

پدرتون باهاتون حرف بزنم،  تیجا تا در مورد وصاا نیا دیایازتون خواسااتم ب -
 .هیمهم یمسئله 

 نگاهش کردند. یسه با کنجکاو هر
 خانم: عمه

شتم. بعد از اتمام کار  نیا مونیخانوادگ لیامروز وک -  هیجا بود، باهاش کار دا
 گفت که ذهنم رو به خودش مشغول کرد. یزیچ
 :ایتان
 شه؟ یعمه خانم؟ به ما هم مربوط م یچ -

 را تکان داد. با انگشت به هر سه اشاره کرد و گفت: سرش
 شه. یبه شما سه نفر مربوط م قایآره، دق -

 :ترالن
 شده؟ یچ د،یخب بگ -

 خانم: عمه
 تیوصاا یامروز بهم گفت که تو مون،یخانوادگ لیهمون وک ،یبانیشاا یآقا -

سدیخبر یشما ازش ب یشده، ول دیهم ق گهیمورد د کیپدرتون   دمی. ازش پر
 تیبه ما اطال  داده و اون روز که وصاا ریقدر د نیکه چرا ا نیو ا هیکه اون چ

شد چ سوالم گفت که ا یزیخونده   از سمتق نیازش به ما نگفت؟ در جواب 
ص سته  تیو شما مخف یعنی یهانیخود ک ینامه به خوا  یمونه تا آقا یم یپدر 
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قساامت از  نیمربوطه رو انجام بده، بعد از انجام کارها، ا یکارها یبانیشاا
خب امروز منو در  یاون رو به اطال  شااماها برسااونه، ول ینامه  تیوصاا

رو هم گفت که احتمالش هسااات امروز، فردا سااراغ  نیقرار داد و ا انشیجر
 .ادیشماها هم ب

 :تارا
 هست؟ یپدر ما چ ینامه  تیوص یقسمِت سکرت مونده  نیحاال ا -

 خانم: عمه
 .الیو هی -

 به هم انداختند و رو به عمه خانم گفتند: یسه نگاه هر
 !ااااال؟یو -

 گفت: تیرا تکان داد و با جد سرش
 . تعجب نداره.الیآره، و -

 :ایتان
 ن نخواد به ما بگه؟بوده که پدرمو یمگه چ الیو هیآخه عمه خانم،  -

 خانم: عمه
نبود.  یمعمول یالیو هیپدرتون  یکنه، برا یفرق م گهید یالهایبا و الیو نیا -

 یشااده، ول یسااپر الیاون و یپدرتون تو یو جوان ینوجوان ،یخاطرات کودک
کم کم کار و مشغله  یزد ول یبهش سر م یبعد از ازدواج از اون جا اومد. گاه

ت خواساا یحال وقت نیبسااپره، با ا یرو به فراموشاا الیباعث شااد، و یو زندگ
 بود. ادشیکنه اون رو  تیوص
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 :ترالن
 نبوده که پدر نخواد به ما بگه. یمهم زِ یبازم چ د،یگ یطوره که شما م نیاگر ا -

 کرد و گفت: یخانم سکوت کوتاه عمه
 رو بهتون نگفتم. زیمن همه چ یطوره، ول نیدر ظاهر ا -
 تعجب به او نگاه کردند که ادامه داد: با
 یاش به نام شخص گهیتنها سه دانگش به نام پدر شماست، سه دانگ د الیو -

 بزرگواره. مایبه اسم ن
 :ایتان
ه بابا چند بار اساامش رو تو خونه ب یول ساات،ین ادمی شیلیبزرگوار؟! فام ماین -

 از دوستان بابا باشه. یکیکنم  یزبون آورده بود. فکر م
 خانم: عمه

ت پا و رفاق یدوست نیا یپدرتون بود. از دوران کودک یمیدرسته، دوست صم -
درست سه  یعنیشه،  یم یبر جا مونده بود. اون هم االن فوت شده، شش ماه

 ماه بعد از فوت پدرتون.
 :تارا

 م،یخبر بود یو چند ساله که ما هم ازش ب نیرفاقِت چند نیو رو حساِب هم -
ند. کن یم میخودشون تقس نیسه دانگ ب -کنند و سه دانگ یرو نصف م الیو

 درسته؟
 خانم: عمه

 د؟یبود دهیبزرگوار رو د مایشه گفت درسته. شما ن یم ییجورا هی -
 :ترالن
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و ُگل از  دشیکه بابا د میبارش تو رستوران بود هیدو بار.  -یکیآره. البته فقط  -
اون جا.  میپارک. البته ما سااه تا تنها رفته بود یبار هم تو کیُگلش شااکفت. 

 .میکرد یورزش م میصبح زود بود و داشت
 و تارا گفت: ایبه تان رو
 ادتونه؟ی -

 :ایتان
 یباهاش رابطه  یول د،یرساا یبه نظر م ینی. مرد متشااخو و متادمهیآره  -

 .مینداشت یخانوادگ
 خانم: عمه

 هر وقت یحرفا نبود، ول نیرفتن و ا یزرگوار اهل مهمونب مایدونم. ن یآره، م -
 رفت شرکتش. یم نهیخواست پدرتون رو بب یم

 :تارا
 چه کاره بود؟ -

 خانم: عمه
شگاه رو  هیشغلش آزاد بود.  - سراش فرو شت، البته االن پ شگاِه لباس دا فرو

 فروختن.
 :ترالن

 پسر داشته؟ -
 نگفت. یزیخانم تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و چ عمه

 :ایتان
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 شش؟یپ میخودمون بر ایسراغمون  ادیب یبانیش یتا آقا میمنتظر باش دیما با -
 کرد: یخانم مکث کوتاه عمه

ده. چون بزرگوار هم فوت شااده  یبهتره. داره کارهاش رو انجام م دیصاابر کن -
 ادیبره. خودش م یشاااه، به هر حال زمان مانجام ب دیارث و ورثه با یکارها

 .شتونیپ
سکوت کردند. کنجکاو بودند و هر ه گفته ب یول نند،یرا هر چه زودتر بب الیسه 
 کردند. یصبر م دیعمه خانم با ی

***** 
شگاه بود. کارها نیرادو شدن از آن جا را  شیدر با صد خارج  را انجام داد و ق

 داد.زنگ خورد. جواب  لشیداشت که موبا
 :نیرادو

 بله؟ -
 سالم عشقم. -
 دلناز نفسش را فوت کرد و گفت: یصدا دنیشن با
 سالم. -
 ؟ییکجا زم؟یعز یخوب -
 حرص دِر باشگاه را بست و قفلش کرد: با
 رم خونه. یخوبم، باشگام، دارم م -
 .نیرادو نمتیخوام بب یم -

 :نیرادو
 ؟یواسه چ -
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 نداره! خب دلم برات تنگ شده. یواسه چ -
 زد و گفت: پوزخند

 گشادش کنه. یکیدلت تنگ شده؟ خب بده  -
 خواد. یکاِر خودته، دلم فقط تو رو م -

 را درآورد: شیلب ادا ریرا با فاصله از گوشش نگه داشت و ز یگوش
 خواد. هه، آره جون عمه ات. یدلم فقط تو رو م -
 ؟ید یا جوابم رو نمچر نیالو... الو... رادو -

 را به گوشش چسباند و گفت: یگوش
 ؟ییکجا -

 :دیخند
 که عاشقشم. یقیهمون آالچ ری. ززمیعز یشگیهمون پارِک هم -
 حوصله گفت: یب

 اون جام. گهیساعت د میخب، تا ن یلیخ -
 با ذوق جواب داد: دلناز

 منتظرتم. ا،یخوشحال شدم. زود ب زم،یعز یوا -
 :نیرادو

 .یبا -
 عشقم. یبا -

ش شت تو یگو ش بشیج یرا گذا سوار ما  یشد. تمام راه به دلناز فکر م نیو 
 که چه طور از سر خود بازش کند. نیکرد، به ا
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شده بودند. دلناز خودش به رادو شیسال پ کی شنا  زنگ زده و چند  نیبا هم آ
ستاده بود. با ا امکیهم پ یبار کرد.  یرابطه م نیبه ا بیراترغ نیکار رادو نیفر
 یبعد از مدت یساااده، ول یدوساات کیکدام ازدواج نبود. تنها  چیقصااد ه لیاوا

ناز حرف ازدواج را پ خالف بود نی. رادودیکشاا شیدل ناز سااِر  یول ،م دل
 گفت عاشقش است. یگذاشت و م یم یناسازگار

ناز که رادو یدختر دل باشاااد. برا یبرا نینبود  ته   یازدواج، او را در نظر داشاا
 ازدواج، نه. یساده خوب بود ول یدوست

ضو  ب نیبه روز ا روز  بر هم یدر پ نیشد و هر بار رادو یکش داده م شتریمو
 رابطه بود. نیزدن ا
 نیدو از هم جدا بود. نه رادو نیکرد. راه ا یرا مشااخو م فشیتکل دیبا امروز

 قصد ازدواج داشت و نه دلناز دختر مورد نظرش بود.
 شد. ادهیپارک کرد و پ یرا کنار نشیماش

 دوم فصل
 نیگذاشتند نشسته بود. رادو یبا هم قرار م شهیکه هم یقیهمان آالچ ریز دلناز
مه  دنشیبا د به طرفش رفت. ه به رو بود.  یاخم کرد.  به، رو  ناز  حواس دل
وان ج یدختر و پسر شان،ینگاهش را دنبال کرد. درست رو به رو ریمس نیرادو

 کنار هم نشسته بودند.
 ن،یوراد یبه آنها انداخت و به دلناز نگاه کرد. با تک ساارفه  یتفاوت یب نگاه

 نگاه کرد. نیمبهم به رادو ی. با ترسدیدلناز از جا پر
 .ستادیا شیسرعت از جا بلند شد و رو به رو به
 !یسا... سالم عشقم. چه زود اومد -
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 :نیرادو
 حرف بزنم. خواستم باهات یم -
 .نیخواستم باهات حرف بزنم. بش یچه خوب، اتفاقا منم م -

 به اطرافش انداخت. ینگاه میو ن دیکش یقینفس عم نیدو نشستند. رادو هر
 :نیرادو

 چه قدر خلوته. -
 .هیدنج یجا شهیآره، مثل هم -

 یاو نبود. گاه شیظاهرا حواس دلناز پ یرا کامل به دلناز دوخت، ول نگاهش
 بود. دهیپر یانداخت، رنگش هم کم یبه رو به رو م ینگاه مین

 :نیرادو
 حالت خوبه؟ -
 هان؟ آره، آره خوبم. خب حرفت رو بزن. -

 :نیرادو
له م هی یندارم، تو یادیحرف ز - طه ا گهیخوام د یگم. م یجم  یبا هم راب

 .مینداشته باش
 گرد و متعجب گفت: یحواس دلناز به او جمع شد. با چشمان یبار همه  نیا

 !ن؟یرادو یگفت ی! تو چ؟یچاااا -
 کامل گفت: یبا خونسرد نیرادو

بار تکرار کنم. گفتم د ادیکه خوشاام نم یدون یم -  ینم گهیجمله ام رو دو 
 .میبا هم داشته باش یخوام رابطه ا
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 شده؟! یزیآخه چرا؟! چ -
 :نیرادو

 ییراه به جا یدوست یرابطه  نیهم بشه. ما با ا ستینشده و قرار ن یزینه، چ -
 م،یدهم بو یبرا یمدت دوسااتان خوب هی. می. دلناز، بهتره تمومش کنمیبر ینم
ست ِد یحاال که د یول سبت به دو کرده و حرف از ازدواج  رییساده مون تغ ِی تو ن
شده، تمومش  تا. میکه ادامه اش بد نمیب ینم یمن لزوم ،یزن یم ضع بدتر ن و
 .میکن یم

 در چشمان دلناز حلقه بست و گفت: اشک
شدم، نم ن،یرادو یول - شقت  شه، د یمن عا شت کنم. با  ازت گهیتونم فرامو

 تنهام نذار. یول م،یخوام ازدواج کن ینم
 و گفت: دیرا در هم کش شیها اخم

 یه به درد نمطرفه باشاا کیهم که  یبه تو ندارم دلناز. حساا یمن حساا یول -
شش نده و  نیاز ا شتریهم من. پس ب یش یم تیهم تو اذ یجور نیخوره. ا ک

 تمومش کن.
 یگم دوسااتت دارم، من بدون تو م یدارم بهت م ن؟یرادو یفهم یچرا نم -
 . با...یخوام باهات باشم، هر طور که تو بخوا ی. مرمیم

 باعث شد دلناز ساکت شود. نیپر از خشم رادو نگاه
 :دیغر
 هااااان؟ با توام. ؟یکرد یبگو چه غلط گهیبار د هیدلناز،  -

 در همان حالت ادامه داد: نیبا ترس نگاهش کرد. رادو دلناز
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هت چ نیبب - بال ا یم یب بودم ازت  ایکار ک*ث*ا*ف*ت نیگم. من اگر دن
شاکل ممکن ازت ساو   نی. به بهترمیخواساتم راهمون رو از هم ساوا کن ینم

جا  نیحاال ا ،یگفتم ِهر یکردم و بهت م یبعد هم ولت م کردم یاسااتفاده م
 به من... یشرم یو خودت با ب ینشست
 .دیکش شیموها نیب ینداد و با حرص نفسش را فوت کرد. دست ادامه
 لرزان گفت: ییبا صدا دلناز

 ینم یزدم، ول یحرف رو م نیا دیاصال غلط کردم. نبا ن،یباااا... باشه رادو -
 خوام. یخوام ولت کنم، نم

 !؟یخودت یجاست! دل نیا یک نیبه باه! بب -
گاه ناز پر نیرادو ن لب شاااد. رنگ از رخ دل به آن مرِد جوان ج ناز  با دیو دل  .

 کرد. یوحشت به او نگاه م
 جا. نیتا... تو... تو ا -

 به آنها انداخت. ینگاه مشکوک نیرادو
 :دیبه دلناز پرس رو
 ش؟یشناس یمگه م -

 مرد گفت: یکرد ول سکوت
 چرا نشناسه؟! مثال دوست پسرشم. -

 :دلناز
 .نیخفه شو شرو -

 پوزخند زد و گفت: نیرادو
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 شه. ینه چرا خفه شه؟ بذار بگه، موضو  تازه داره جالب م -
 :نیشرو

 !ه؟یچ یشه بپرسم شما نسبتت با دل یم -
 زد. نیشرو یبا همان پوزخند بر لب از جا بلند شد و آرام به شانه  نیرادو
 :نیرادو

سش نم چیمن ه - ست دختر با  نیشما و ا نیتخت. ا التیشم، خ یک هم دو
 وفات.

 با دست به دلناز اشاره کرد. و
 به التماس افتاد: دلناز

 . ما...ستین یجد نیدم. موضو  من و شرو یم حیبرات توض نیرادو -
 گفت: تیدستش را باال آورد و با جد نیرادو

 تا تهش رو خوندم. ،یبد حیمن توض یرو برا یزیچ ستیساکت شو. الزم ن -
شد. از اول هم م شحالم راهمون جدا  ستم ما به درد هم نم یخو  میخور یدون

 کارمون به ازدواج بکشه. دیکه گفتم نبا
 زد: ادیرا گرفت و فر نیرادو ی قهی نیشرو

 ؟یکن یبلغور م هیچ فیاراج نی. اکهیخفه شو مرت -
اش جدا کرد و بلندتر از او داد  قهیرا از  نیحرکت دسااتان شاارو کیبا  نیرادو
 زد:

ستت رو. من با ا - صطالح دل نیبکش کنار د صنم ِی خانم به ا  ندارم. یشما 
 .یاز خودش بپرس یتون یم

 به دلناز نگاه کرد. با خشم گفت: نیشرو
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 گه؟ یراست م -
 شده بود. رهیخ نیدر سکوت تنها به رادو دلناز
 :نیشرو

 گه؟ یراست م اروی نیبا تو هستم، ا -
شااانه اش انداخت.  یبرداشاات و رو قیآالچ یصااندل یرا از رو فشیک دلناز

 با حرص داد زد: بایتقر
 به درک. َاه! دیهمتون بر -

 پارک رفت. یبلند به طرف در خروج ییرد شد و با قدم ها نشانیهم از ب بعد
 را گرفت. شیبازو نیرد شود که شرو نیهم خواست از کنار شرو نیرادو
 :نیشرو

 عجله؟ نیتو! کجا با ا یه -
 :نیرادو

 خوام برم رد کارم. یعجله ندارم، م -
 :نیشرو

 ؟یدار ی. راستش رو بگو، با دلناز چه نسبتیر یخب، رد کارت هم م یلیخ -
 گفت: ظیو با غ دیکش رونیرا ب شیبازو نیرادو

ساااده. اصاارار  ِی دوساات هی م،ی. فقط دوساات بودیچیه ؟یفهم یم ،یچیه -
خوام  یکه من م یمن گفتم نه، چون دلناز اون کساا یول میداشاات ازدواج کن

 ؟یفهم شد ریحاال ش ست،ین
 گفت: تیلب با عصبان ریز نیشرو
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سته! همک*ث*ا*ف*ت یغلط کرده دختره  - با هم  شبید نی. اون با منم دو
شونش م یکاف میهم رفته بود شیدو روز پ م،یحرف زد یتلفن دم. تا  یشا ، ن

 کنم. هه، فکر کرده. یم شیرو دور بزنه. حال نینشده شرو دایپ یحاال دختر
 یپارک م یکرد که به ساامت در خروج ینگاه م نیبا پوزخند به شاارو نیرادو

 .دیدو
***** 

ستگ نیرادو شد. با خ ش یدر را باز کرد و وارد خانه  شه  یساک ورز  یرا گو
سرش را ب یصندل یسالن پرت کرد و رو ست.  ش ستانش گرفت و کم نین  ید

 راشا سرش را بلند کرد. یصدا دنیفشرد. با شن
 :راشا

 .یفرما شد فیسالم داداش بزرگااه. چه عجب تشر -
نار به طرفشان رفت و ک نیسالن نشسته بودند. رادو یمبل تو یو راشا رو انیرا

 آنها نشست.
 :نیرادو

 ن؟یاومد یشماها ک -
 :انیرا
 شه. یم یساعت مین هی -

 :راشا
قبل رو  یسر یها نیبودن منم همون تمر ومدهیچند تا از شاگردام ن هیامروز  -

 ...یکارم زود تموم شد، ول نیهم یباهاشون کار کردم. واسه 
 :نیرادو
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 ؟یچ یول -
 :راشا

 .می. بعدش هم کامل به هم زدمیزد یگشت هیو  میقرار داشتم. رفت هیبا سا -
 دو با تعجب نگاهش کردند. هر

 :راشا
 مگه خالف کردم؟ ه؟یچ -
 :انیرا
 گذره. یم تونیشما که تازه دو هفته از دوست د؟یبه هم زد یآخه واسه چ -

 :راشا
شدم فکر  لیشد. اوا یم شیزیچ هیبابا. دختره  الیخ یب - ست  که باهاش دو

 امروز... یباشه، ول یدختر نیکردم همچ ینم
 :نیرادو

 ینصاافه ولش م یه گه،یبابا! خب تا تهش رو بگو و خالصاامون کن د یا -
 ؟یامروز چ ی! ولیکن

 :راشا
 یم شیزیچ هیامروز  دمی. دگهیگم د یصبر کن دارم م ؟یاریتو چرا جوش م -

اومد. چند بار به شونه ام دست زد و دستم رو گرفت.  یناز و عشوه م یشه. ه
اه. بهش گفتم:  ا ا ا  نیا فقط ،یچیه»گفت: « چته؟»َشستم خبردار شد که بل

ِا، »بود، گفتم:  رشر و ورا پ نیمنم که گوشم از ا« دوستت دارم. یلیرو بدون خ
برداشاات کرد.  گهید زِ یچ هیخودش  شیکه پ نیمثل ا!« ؟یچ گهیچه خوب، د
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صل مطلب و گفت:  هیچون  سر ا ست رفت   دیباور کن« ما؟ یخونه  میبر»را
شد قد دو تا تو  پ شمام   «خونتون مگه چه خبره؟»پونگ! بهش گفتم:  نگیچ

 .«میراحت تر یجور نیا ست،یکس خونمون ن چیاتفاقا ه ،یچیه»گفت: 
 با خنده ادامه داد: راشا

بهم نداده بود.  یجانیفوِق ه یشاانهادایپ نیکس از ا چیتا االن ه دیباور کن -
 .دیرسما برق از کله ام پر

 سرش و گفت: یدونه زد تو هی انیرا
 راشا به خدا اگه... ؟یکه نکارد اتیخر -

 گفت: د،یمال یکه سرش را با کف دست م یحال در
ضربه  نیآدم. االن با ا یبزن پِس کله  یاش رو بگم بعد زرت هیبابا! بذار بق یا -
 .دیهمش از تو سرم پر یکه تو زد یا

 گفت: تیبا جد نیرادو
 . راشا ادامه اش رو بگو.دیبس کن -

 :راشا
گه  یکنم، م یم فیما رو باش. انگار واسااه اش قصااه تعر یداداش بزرگه  -
 اش رو بگو. هیبق
 :ایرا
شا م - سم خودت رو هم  یم نیبار همچ نیبزنم؟ ا گهید یکی ای یگ یرا زنم ا

 .ایفراموش کن
 :راشا

 رفتااام خونشاااون و... گه،ید یچیگم. ه یباشه م -
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 :انیرا
 خونشاااون؟ یالوات، رفت یذارم، پسره  یراشااااا! زنده ات نم -

 بلند شد و گفت: شیبا خنده از جا راشا
من  یقسماگم چون به  یرو م نیکردم. به ارواح خاک مامان و بابا. ا یشوخ -

 کنم. ینم یمورد که شوخ هی نیتو ا یول دیشک دار
 .داد. منتظر چشم به راشا دوخت هیمبل تک یآرام شده بود به پشت یکه کم انیرا

 :راشا
ها  نیبوق ماش یرو داد زدم رو ترمز. از پشت سر صدا شنهادیپ نیکه ا نیهم -

صبان سام آور بود. زدم کنار و با ع سر شد.   نییبرو پا»سرش داد زدم:  تیبلند 
سه چ»گفت: .« نمتیلحظه هم ب هی یخوام برا ینم گهی. دهیسا م: گفت «؟یوا

 ه؟یمگه چ»گفت: « ؟یکن یواقعا شرم نم ؟یبود که تو داد یشنهادیچه پ نیا»
دوستا از جنس مخالف  یهمه  نیکه ب زایچ نی. امیدوست پسر و دوست دختر

شدم. رفتم در سمت اون  ادهیپ نیز ماششدم. ا یداشتم منفجر م گهید« هست.
رو بسااتم. حرف  نیدر ماشاا رونی. آوردمش بدمیرو باز کردم و بازوش رو کشاا

من از اوناش »شاادم و اومدم. بهش گفتم:  نیآخرم رو بهش زدم و سااوار ماشاا
 یتو م که یبا تو بودم نه سااو  اسااتفاده. اون نو  دوساات ی. دنبال دوسااتسااتمین

« که... نیخواسااتم سااالم باهات باشاام نه ا ی. من مسااتیتو مرام من ن یخوا
 یدختر چه قدر م هیهنوزم تو شااوک هسااتم. ِد آخه  یخالصااه اومدم خونه، ول

 شرم باشه؟ یتونه ب
 :انیرا
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ست نیگفتم ا یخودم م شیپ شهیهم - سرا ه اتمون و حرک انیکه نگاه و ب میما پ
 شیوقت پ یلیخ یو... ول یجنساا ازیدر مقابل جنس مخالف تنها از ساار ن

ذهنم واسااه خودش رشااد  یکه تو یبا اون نمیب یکه من دارم م ینینه، ا دمیفهم
 کنه. یفرق م یلیکرده و منو به باورش رسونده خ

 :نیرادو
را دخت نیکمتر بود شاارم هم، ب یلیرابطه ها خ نیکه ا شیچند سااال پ دیشااا -
و  میدادن. گرچه ما اون موقع دنبالش نبود یپا نم یبود. اصااال به راحت شااتریب

سن شت یهنوز  شماره م یلیاالن دختره خودش خ یول م،یندا ده، اس  یراحت 
 و تمام. یکنه و تهش هم، خونه خال یم یدوست یده، تقاضا یم

 :راشا
صال من ع یرو م نیمنم هم - شدم وقت نیگم. ا شک  حرف رو  نیا یچوب خ

رو  یبرداشاات نینکردم که بخواد ازش همچ یحرکت چیدو هفته ه نیا یزد. تو
 بکنه.

 :انیرا
سال هیسا یگ یمگه نم - کرده؟ خب البد فرهنگ اون  یرو خارج زندگ یچند 

 گذاشته. ریور آب روش تاث
 :نیرادو

ش نیگم تا طرف نخواد به ا یمن که م - ض ینم دهیراه ک ها از  یشه. حاال بع
 مجبورش نکرده بود. یرو که کس نیا یو به زور، ول یناچار یرو

 :راشا
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شه باز م نیاگر ا هیسا نه،یحق با رادو - س یکاره هم با  که خودش یره دنبال ک
بده و طرف رو بکشونه خونه و بعدش  شنهادیپ یبهش پا بده نه همون اوِل دوست

سا ضمن  ساله از خارج اومده ا هیهم... در  سالشه، اون  ستیب ران،یاالن پنج 
ته گذاشاا ریروش تاث یگ یاون طور هم که تو م دیده سااالش بود، نباموقع پانز

 باشه.
 خنده ادامه داد: با
 .ادهیز ییآدما نیشده و کار بلد. اطرافمون همچ دهیجا آبد نیظاهرا ا -

 گفت: انیبه را رو
 ادته؟ی ،یکه باهاش دوست بود الیژ نیهم شیکی -
 تو هم و گفت: دیاخماش رو کش الیژ یآور ادیبا  انیرا
من  یقدر جلو نیا ، *و*ض*ی ی. دختره اریمن ن یاساامش رو هم جلو -

رفتار کرد که چند بار به فکر ازدواج باهاش  نیو ساار ساانگ دیجانماز آب کشاا
 که... هییاز اون مارمولکا دمیتهش فهم یافتادم، ول

 وسط حرفش و گفت: دیپر راشا
 آفتاب پرست. -
 :انیرا
 یکرد. در ظاهر جلو یآفتاب پرست، تند تند رنگ عوض م نیآره، درست ع -

بعد تقش دراومد که بلااااااه!  یول ن،یرفتار رو داشت، خانم و سنگ نیمن بهتر
صدش چ ه ب یجور نیکه خودش رو بندازه به من و ا نیبود. ا گهید یزایخانم ق

 برسه. یینون و نوا هی
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 مکث کرد و گفت: نیرادو
 کردم. منم امروز با دلناز تموم -

 :راشا
 شد؟! یِا! تو هم؟! چه طور؟! چ -

 :نیرادو
سر هیاز من با  ری. دلناز غیچیه - شرو یپ سم  ست بوده. حت نیبه ا  یهم دو

. لو رفت زیو همه چ دمشیتو پارک د یرفته. امروز اتفاق یهم م رونیباهاش ب
 عذاب وجدان هم ندارم. گهیکار د نیمن که قبلش باهاش به هم زده بودم. با ا

 :انیرا
 چرا عذاب وجدان؟! -

 :نیرادو
فت دوسااتم داره و از ا یکه م نیدونم، ا یچه م - تا. من  نیگ چرت و پر

 بهتر شد. یجور نیبهش نداشتم، ا یعالقه ا نیکوچکتر
 :انیرا
خودمون هم  م،یزن یپشاات ساارشااون حرف م میدار میجا نشااساات نیحاال ا -

ست ،ی! دزدمایستیپاک و مثبت ن نیهمچ سو   یدو با جنس مخالف، حاال نه 
 دو مورد بوده. یکیزدن که تو  غیخب، ت یاستفاده ازشون ول

 :راشا
ماز آب نم - ما هم جان خب،  فامون رو قبول  میکشاا یآره  جان. خال داداش 

 یادامه م جانشیو ه یکه واسه سرگرم ی. دزدمونهیوجدان هم حال یول م،یدار
بعد از مرگ بابا  یشااد. حت یجور نیا میبهش عادت کرد میدیتهش د م،یداد
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تا دو ماه کشاامیهم ادامه داد باز شاااد میدی. فقط  ساااه  ونهم میکنار، وگرنه 
ود دو مورد ب یزدن هم تو غیدزده از پشت بستن. ت یکه دست هر چ یتفنگدار

زنه نارو بخواست  ی. دختره از اون خر پوال بود و تهش ممیکه فقط من و تو بود
 .میکار رو کرد نیما زودتر ا

 نگفت. یزیسرش را تکان داد و چ انیرا
 :نیرادو

کنار، فقط به قول تو  میبکشاا یخواساات از دزد یخودمون هم دلمون م یول -
 میادامه ند گهینداشاات. اون شااب تا من گفتم د یبرامون عادت شااده بود، لذت

 .دیشماها قبول کرد یهر دو
 :انیرا
 آره، من که خسته شده بودم. -

 :راشا
 منم زده شده بودم. -

 به خودش داد و گفت: یو دستانش را از هم باز کرد. کش و قوس دیخند نیرادو
رفاقت کنم،  یعمرا بخوام با دختر گهیده. د یم یعجب حال یکه آزاد یوااا -

 کنم. یبا جنس مخالف رو واسه خودم ممنو  م یاالن دوست نیاز هم
 :انیرا
 رو گرفتم تا االن که دو ماه گذشته. میتصم نیا الیمن که بعد از ژ -

 :راشا
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. تمسااین یفعال تا اطال  ثانو یعنی سااتم،ین گهیطور شااد منم د نیحاال که ا -
 بعدا باشم. دیشا

 :نیرادو
 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم -

 :راشا
گفتم  یخب اشکال نداره. همون خودم گرفتم چ د؟یدیآره. مگه شماها نفهم -

 سر قول و قراراتون، البته فعال منم هستم. دیمهمه، شما بر
 .دندیسه خند هر

***** 
 :تارا

 م؟یاطراف بزن نیا یچرخ هی میبچه ها حوصله ام خفن سر رفته، بر -
 :ترالن

ستن هیخوبه،  یلیآره خ - س تو از ب میدی. پوسمیگرد یو برم میخور یهم م یب
 .میخونه موند

 :تارا
 .گاین گاین ده،یاالن دو روزه پوستم رنگ آفتاب به خودش ند ،یگ یراست م -

 نگاه کرد. ایخودش را نوازش کرد و با ناز به تان یگونه  آرام
 و گفت: دیخند ایتان
صول از خودت در ن نیخب ا یلیخ - سر رفته، اریقدر ادا و ا صله ام  . منم حو

 .میخور یم رونی. شام هم بنیحاضر ش نیپاش
 :دیاز جا پر تارا
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 .ولیتاِج سره ا ایتان ول،یا ولهیا ولیا -
 و ترالن هم با خنده پشت سرش رفتند. ایتان
 نشسته بودند. نیماش یسه حاضر و آماده تو هر
 :ایتان
 م؟یخب کجا بر -

 :ترالن
شام م نیشه، هم ا یعوض م مونیبهتره، هم روح یشهرباز -  میر یکه موقع 

 .میخور یم تزایرستوراِن پارک، پ
 :تارا

 توقف َمَوقف هم ممنو . ،یراست شهرباز هی ریآره منم موافقم، گازش رو بگ -
 نیا احرف زدند ت ریدر مس یبا لبخند سرش را تکان داد و حرکت کرد. کم ایتان

 .دندیکه رس
 :ایتان
 .میدیکه رس دیش ادهیپ عایجم -

 شد و گفت: ادهیپ ترالن
 .میانگار ما چند نفر عایگه جم یم نیهمچ -

 :ایتان
 .دیصد نفر آدم سر و صدا دار یتو و تارا به اندازه  نیهم -

 گفت: طنتیرا بست و با ش نیدر ماش تارا
 .فمیترالن رو با من حساب نکن، من خودم همون صد نفر رو حر گهینه د -
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 :دیرا کش شیبازو ایتان
 کنه. یهم م یزبون دراز. چه افتخار فتیِد راه ب -

***** 
 :تارا

سوار چرخ و فلک م نیخب هم - سم الله بگم من امروز  شم، همون  یاول ب
 .دایاریدرن بمیبزرگه. ننه من غر

 :ایتان
 بار واسه هفتاد پشتم بس بود. هیمن که عمرا سوار شم، همون  -

 :ترالن
بار اسااتمیمنم ن - که من اموات  یتکونمون داد نش،یکاب یقدر تو نی. اون 

سته جلو انمیخودم و اطراف شمم د یرو در گفتم تارا نکن،  یبهت م ی. هدمیچ
 تکون نده، باز انگار نه انگار.

 :ایتان
. من که گفتم االنه میخورد یننو اون باال تاب م نیگه، ع یترالن درساات م -

شه و  یو قفل و هر چ ریزنج صله پاره ب ستگاه بهش و ش هیدم و د ست   جهریرا
 .نییپا میبزن
 :تارا

او! خ - ا ا ا ا اا. حاال خوبه هم یلیاوه ا ا ا گفتم ننه من  یاول کار نیخب باب
 رم. یم ییترسوا، خودم تنها ن،یای. خب ندیاریدرن بمیغر

 :ترالن
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ون سوار شن. اتا باز مردم  ستهیا یراه چرخ و فلک م نیهه، آره برو. بدبخت ب -
 .ادیتا حالت جا ب یمون یباال تک و تنها م

 آورد و گفت: رونینوک زبانش را ب تارا
 .یآبج د،یمونم تا کور شود چشم هر آن کس که نتواند د یم -

 :ایتان
 زبونت رو بکن تو زشته. وا! -

 :تارا
 و تماشا کن. ایوا نداره خواهِر من، واال. ب -
 کرد. در هوا تکانش داد و از همان جا داد زد: هیته طیطرف باجه رفت و بل به
 .ایآبج میما رفت -

 .ستادندیو ترالن با لبخند کنار نرده ها ا ایتان
 :ایتان
 ینک یکه نگاش م نییپا نیبزرگه ها. از هم یلیچرخ و فلکه خ نیا شییخدا -

خوان سوارش  یکه م ییبه حال کسا یده، وا یبهت دست م جهیاحساس سرگ
 بشن.
 :ترالن

 جرات دارن. ایبعض -
 با خنده گفت: ایتان
 خودمون. یتارا شیکیآره،  -

 :ترالن
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از چرخ و فلک بترسااه؟ کال  یخوا یترسااه. م یاز جک و جونورا نم یوقت -
 .بهیغر بیعج زشیهمه چ
***** 

 نشست، گفت: نیکاب یتو راشا
 ُپرن. نایکاب ی هیبق ن،یایبچه ها، جا هستا شما هم ب -
 :انیرا
بچه  نی. تو عمیچرخ یاطراف م نیهم نینه من که حسااش رو ندارم با رادو -

 آخه؟ یتو که چ نیا یدیها ِچپ
 :راشا

چرخ و  نیبه ا گاین هیمگه چرخ و فلک واسااه بچه هاساات؟ نه تو رو خدا تو  -
شااه، حاال بخواد  ینگاش کنه زهره اش آب م نییفلک بنداز. بچه از همون پا

 سوارش هم بشه!؟
 :نیرادو

 برو حالش رو ببر. ،یخب حاال که سوار شد یلیخ -
 چشمک زد و گفت: راشا

 .زیچشااااام، خان داداِش عز -
 :نیرادو

 زهر مار و خان داداش. -
د نرده ها ر نیهم از ب نیو رادو انیداد. را هیتک نیکاب یو به صااندل دیخند راشااا

 .ستادندیطرف اشدند و اون 
***** 
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 رو به مسئول چرخ و فلک گفت: تارا
 نم؟یمن بش ستین یخال شیکی نیهمه کاب نیا یعنیآقا  -
تک و توک  دیطور. شااا نیها که همه پرن. اون باال هم هم ینییپا نیخانم ا -

 دیتون یگر م. انییتا بچرخن برسن پا یصبر کن دیباشه که بازم با یتوشون خال
 یالدم خ یبشااه. بازم من احتمال نم دایپ یخال یتا جا دیساایکه وا دیصاابر کن

تک  نایاز کاب یکی نیخوا یباشه چون آخر هفته ست و پارک شلوغه. اگر هم م
 اون جا. دیبر دیتون ینفره نشسته، م

 لباش رو جمع کرد و با حسرت به چرخ و فلک نگاه کرد. تارا
 :تارا

 چنده؟ نیشم. کاب یخب، سوار م یلیخ -
 سه. نیمونده، کاب نییکه پا نیهم -
کاب لیرو تحو طیبل به طرف  کاب نیداد،  بود، ن دهیکامال ساار پوشاا نیرفت. 

شد.  یمن دهید ادیها بلند بودند و داخلش ز یصندل یپشت یاطرافش باز بود ول
سکه باز م ضاش باز  یدرش هم مثل در کال ست کامال ف سمت چپ و را شد. 

 بسته بود.پشت و جلو  یبود ول
از داخل قفلش را  یکیتوانساات درش را باز کند. انگار  یکرد نم یم یکار هر

 زده بود.
 بهش و غرغر کنان گفت: دیمشت کوب با
ردم، تو آو ریتو رو گ نیهمه کاب نیا نیبابا. حاال ب ی. ایلعنت گهیِد باز شااو د -

 گاااااااااام. یشانِس من دارم؟ ِد باز شو بهت م نمیا ؟یش یهم باز نم
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به در زد. در محکم به طرفش باز شد. با ذوق پاش رو گذاشت  یمحکم مشت
 باال. دیپله و پر یرو
صندل نیهم شمش به  ست چ ش سر یکه ن شمان  یرو به رو افتاد. پ جوان با چ

 شده بود. رهیمتعجب به او خ
 سوم فصل
د. کر یخودش حس م ینگاه راشا را رو ینیو فلک حرکت کرد. تارا سنگ چرخ

 امکانش نبود. یباشد ول الیخ یخواست ب
 :تارا

 داره؟ گاین ه؟یچ -
 گفت: یبا لبخند جذاب راشا

 داره؟ ینداره پس چ گای  ن  ، اگر ن -
 لب گفت: ریبا حرص ز تارا

 پر رو. -
شا س ینگفت، ول یزیبا همان لبخند نگاهش کرد و چ را نگاهش  ریهمچنان م

 د.به سمت تارا بو
اصااله ف نینگاه کرد. با زم نیی. تارا از کنار به پاسااتادیو فلک از حرکت ا چرخ

 دور نشده بودند. یلیهنوز خ یداشتند ول
 :راشا

 ؟یترس یم -
 گفت: ظینگاهش کرد و با غ تارا

 شدم. یکه سوار نم دمیترس یاگر م ر،ینخ -
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 را باال انداخت و سکوت کرد. شیابرو راشا
س چرخ ست به  شت نهیو فلک حرکت کرد. تارا د داد.  هیتک نیکاب ِی صندل یبه پ

 صورِت راشا. یرو یال د،یچرخ یو اطراف م نیکاب ینگاهش همه جا
 نیابک ی وارهیخورد. تارا دسااتانش را محکم به د یدیتکاِن نساابتا شااد نیکاب

 یبود. چرخ و فلک حرکت نم ادیدوخت، فاصااله ز نییگرفت. نگاهش را به پا
 کرد.

 گفت: اریاخت یب
 داره! یچه قدر نگه م اروی نیبابا، ا یا -

 :دیخند راشا
 نگه داره. دمیکنه، خب با یم ادهیداره مسافر سوار و پ -

 :تارا
 مزه. یب -

 دختر حاضر جواب بگذارد، گفت: نیسر به سر ا یکه قصد داشت کم راشا
 شما. یخوشمزه هم م یمزه؟ بخوا یِا، چرا ب -

 :تارا
 ...یحرف بزن گهید یکلمه  هی نیبب -

 را باال انداخت و با لبخند گفت: شیابرو راشا
 ن؟ییپا یکن یپرتم م -

 :تارا
 .قااااایدق -
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 :راشا
 باشه پرت کن، من آماده ام. -

 مات نگاهش کرد. همان موقع چرخ و فلک حرکت کرد. تارا
گاه م راشاااا به او ن تارا اخم یهنوز هم  گاهش را از رو کرد.  راشاااا  یکرد و ن

 برداشت.
ه از تارا ک ی. چند تار از موهادیوز یم ینسبتا خنک میبود. نس یآن باال عال هوا

ست باد تکان م رونیشالش ب شال  ریخورد. هر بار که آنها را ز یافتاده بود به د
 افتادند. یم رونیزد باز هم لجوجانه ب یم

 شده بود. تارا صورتش را برگرداند و با اخم گفت: رهیرخ او خ میبه ن راشا
 ؟یخسته نشد یلیخدا وک -

 :راشا
 !؟یاز چ -

 :تارا
 ؟ینکرد دایرو پ یخواساات یکه م یزیبه من! اون چ یاز همون اول زل زد -

 شده بود. دایتا االن پ یواال اگه لنگه کفشت رو هم طرف من گم کرده بود
 با لبخند گفت: راشا

 .کهینکردم، تار داشینه هنوز پ -
 شد. رهیخ رونیچپ چپ نگاهش کرد و باز به ب تارا

 تارا برداشت. یبار راشا هم با لبخند سرش را تکان داد و نگاهش را از رو نیا
 :راشا

 سوار شدم. نیواسه هم شتریب ه،یباال عال نیهوا ا -
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 یوقت بود که حرکت یلینداد. راشاااا نگاهش کرد. چرخ و فلک خ یجواب تارا
 کرد. ینم

 :تارا
 کنه؟ یپس چرا حرکت نم -
 را نگاه کرد و گفت: نییهمان باال پا از
 شده. یدونم، البد دچار نقِو فن ینم -

 :تارا
 ه؟یا غهیچه ص گهید ینقِو فن -

 :راشا
 .میافتاد رینداره، همه مون گ غهیم غهیبه ص یکار -

 :تارا
 شن. یدارن سوار م دیآخه چرا؟ شا یول م،یافتاد ریدونم گ یخودم م -

 :راشا
ت سوال خانواده ا هی یشن؟ راست ی. کجا سوار مستادهیست ا قهیاالن پنج دق -

 ؟یسوار بش ییچه طور اجازه دادن تنها
 :تارا

 نداره. یبه شما ربط -
 :راشا

 هیبرام جالب بود بدونم چه طور اجازه دادن تو با  ینداره، ول یخب آره، ربط -
 .یتنها باش نیکاب هی یپسِر جوون، تو
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 نگفت. یزینگاهش کرد و چ یکم تارا
 :راشا

 آره؟ یاومد ییتنها دیآهان شا ؟ید یجواب نم -
 :تارا

امال ک تونیکه حس فضااول نیا یاما واسااه  ساات،یگفتم که به شااما مربوط ن -
 دونن که... یاونا نم یگم. همراه خواهرام اومدم ول یرو م نیبخوابه ا

 نداد. راشا سرش را باال انداخت و گفت: ادامه
کامال فروکش کرد، دست شما  میطور. االن حس کنجکاااااو نیآهان، که ا -

 درد نکنه.
 لب با خودش گفت: رینداد و در عوض ز یجواب تارا

 باال، عجب سرده. نیت اافته؟ حوصله ام سر رف یَاه، چرا راه نم -
 و گفت: دیشن راشا

 سردته؟ -
 :دیلب غر ریبا حرص ز تارا

 .ااارینخ -
 ود.کرد و سکوت کرده ب ینگاه م نیینگفت. تارا نگاهش کرد. راشا به پا یزیچ

بعد صااورتش را برگرداند و در دل به خود  یلحظه محو صااورتش شااد ول چند
 تشر زد.

 کیکوتاه و جذاب که از  ،یبا مدل امروز یمشااک یجذاب بود. موها راشااا
چک، متناسب و کو ینیبود، ب ختهیر یشانیپ یسمت به حالت فشن صاف رو

 یلبش هالل جذاب یگوشه  دیخند یم یوقت ،یگوشت یکوچک و کم یلب ها
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 یمشااخو نبود چه رنگ یکیکه در آن تار یبساات، چشاامان قهوه ا ینقش م
شن  ست گندمرهیت ایست رو ش یکم صورِت  ،ی. پو ه خورد ک ی. به او مدهیک

. و جذاب داشت رایگ یو چهار ساله باشد. در کل چهره ا ستیب ایو سه  ستیب
 از او چشم برداشت. یشد به راحت یکه نم یبه طور

شته بود. هنوز هم ز تارا شم رینگاهش را بردا شا م یگه گاه، نگاه ،یچ  یبه را
 بود. یلحظه ا یانداخت ول

به او نداشاات.  یتارا توجه یساارش را بلند کرد و به تارا نگاه کرد، ول راشاااا
 دستش چرخاند. یرا تو یکرد و گوش یداد. پف یرا درآورد. آنتن نم لشیموبا
با تارا با حرص پرتش کرد تو یرا چک کرد. آن هم آنتن نم لشیهم مو  یداد. 

 .فشیک
ارا نشست. به راشا ت یلب ها یموقع چرخ و فلک حرکت کرد. لبخند رو همان

ادکلن راشااا  یکرد. بو یرا نگاه م نییراشااا کج شااده بود و پا ینگاه کرد، ول
 یه روک دیجذب سف شرتیت کیبود.  یعال یمشامش را پر کرد. تند و تلخ، ول

سمت بازو سمت جلو یق شت. ق  ازشعر  تیب کیهم  شرتیت یچپ طرح دا
 یشککفش اسپرت م ،یمشک نینوشته شده بود. شلوار ج ییبایحافظ با خط ز

 بود. یعال پشیبود. در کل ت دهیپوش دیو سف
 کرد ازش چشم برداشت. شیابیکه ارز خوب
و  یگوشت یلب ها د،یبه تارا انداخت. پوست سف ینوبت راشا بود. نگاه حاال

شک یکم یگونه  ،یصورت شت م شمان در سته و چ ش ،یبرج  طنتینگاهش 
سن تارا را پ زیآم شا  شا یابید ارزخو شیبود. را سا ایهجده  دیکرد که  ل نوزده 
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 رهیت یکفش و شال طوس ،یمشک نیشلوار ج ،یبراق مشک یداشته باشد. مانتو
از  یبیهم، ساات شااده با لباسااش بود، ترک فیداشاات، ک یمشااک یکه رگه ها

 رنگ. نیهم
 و گفت: دیدل خند در
 . هه!ستین یکه رنگ یاهیکالغ. باالتر از س نیشده ع -

گاه ست. نگاه تارا که به او افتاد  شیلب ها یرو یفکر لبخند نیاز ا ناخودآ ش ن
 لبخندش پر رنگ تر شد.

 را باال انداخت و گفت: شیبا تعجب ابرو تارا
 ؟یخند یبه من م -

 با لبخند سرش را تکان داد و گفت: راشا
 خورم نه. یقسم م -

 بودند. هدی. رسستادیز حرکت ابزند که چرخ و فلک ا یدهان باز کرد تا حرف تارا
 اشاره کرد: رونیرا باز کرد و به ب نیدر کاب راشا

 .دییبفرما -
 ینیب مشیعطر مال یرفت. بو رونیب نینگاهش کرد و از کاب یچشاام ریز تارا

 لبخند زد. اریاخت یراشا را نوازش کرد. ب
 نرده ها گذشتند. نیشد. هر دو از ب ادهیهم پ او

گاه تان ن به  حث کردن  ایتارا  حال جر و ب با دو مرد جوان در  که  تاد  و ترالن اف
 بودند.
***** 
 :ترالن
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 .امیب رمیبگ یمن برم دو تا بستن ایتان -
 :ایتان
 دو رنگ. ر،یبگ یفیق یباشه برو. راست -

 :ترالن
 باشه. -

که تارا  ینیبود. کاب سااتادهینگاهش به چرخ و فلک بود که تازه از حرکت ا ایتان
 فاصله داشت. نیاز زم یلیسوار شده بود خ

 داد. ایاز آنها را به تان یکیبزرگ برگشت.  ِی فیق یبا دو تا بستن ترالن
 :ایتان
 کنه. یدونم چرا حرکت نم ینم -

 :ترالن
شده. م - س یکه هر چ یدون یالبد خراب  ر ت نیسنگ یحیو تفر یباز ی لهیو

 گهیُرعب و وحشت که د ی لهیوس نی. مخصوصا اشترهیباشه مشکالتش هم ب
 خودش رو داره. یجا
 :ایتان
 .میستادیجا ا نیخسته شدم همش ا م،ینیبش یرو صندل میبر -

 :ترالن
 .میباشه بر -

"آخ" هر چهار نفر  یهوا خوردند به دو نفر. صدا یدو همزمان برگشتند که ب هر
 بلند شد.
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و  نیباس دخترها. اون دو تا پسر هم جز رادول یها کامل برگشته بود رو یبستن
 نبودند. یگریاشخاص د انیرا

 گریو نگاه متعجب هر چهار نفر به همد شانیپا یله شده افتاده بود جلو یبستن
 دخترها نشست. یشانیپ یرو یبود. کم کم اخم کمرنگ

 :نیرادو
 اوه، خانم از عمد نبود. -

 :ایتان
 ما بنداز. ینگاه به سر تا پا هیآقا؟  هیاز عمد نبود چ -

 انداخت. ایتان یبه سر تا پا یقیهم با جسارت نگاِه دق نیرادو
 :ایتان
 ؟یکن یچه کار م ،یهااااو -

 :نیرادو
 !دیکنم، خودتون گفت یدارم به سر تا پاتون نگاه م -

 از خشم سرخ شده بود. ایداد. تان ایتان لیتحو یحرف لبخنِد خاص نیاز ا بعد
 :انیرا
 .نیرادو مینشده، بر یزیحاال که چ -
 بار ترالن گفت: نیا

ما،  لباس یرو دیختیها رو ر یمحترم بستن ینشده؟ آقا یزیکه چ یچ یعنی -
 د؟یبر دیخوا یتازه م

 :انیرا
 م؟یخسارت بد میسیوا ؟یپس چ -
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 :ترالن
 د؟یخسارت بد دیبله که با -
 برد و گفت: بشیج یدست تو انیرا
 چه قدر؟ -

 با تعجب گفت: ایتان
 چه قدر؟! یچ -
 :انیرا
 خسارت. -
 دخترها اشاره کرد. ترالن با حرص گفت: یلباس ها به
باش. من دسااات بکنم تو ک - نت  ظب حرف زد قا موا مه  یم فمیآ  یتونم ه
 ؟یکن یواسه من، چه قدر چه قدر م یستادیرو بخرم. حاال ا کلتیه

 :نیرادو
. یجا بخر هیما رو  کلیه یهمه  یکه شااما بخوا میسااتین یخانم ما فروشاا -

 ه؟یحرف گهید م،ید یم میما هم دار یخوا یخسارت م یگفت
 :ایتان
 نبود. یمنظور ما خسارت مال -
 گفت: یبا مسخرگ انیرا
 یخدمتتون؟ تو رو خدا تو میکن هیخب کدوم عضااو رو هد ؟یآهان، جان -

 ،یثال دسااتم دیپاتون، بگ ی کهیانگشاات کوچ دیبگ د،ینکن ریگ یسااتیرودربا
 همه جا. نیا ،ییپا
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 کرد. یم دادیبه هم انداختند، در نگاهشان خشم ب یو ترالن نگاه ایتان
 گفت: انیرو به را ترالن

سه ما کمتر یب یآقا - سه خودت، چون وا ش نیمزه، جونت وا  ینداره. م یارز
بال رو ما هم سر شما در  نیتا هم ،یاریم یخر یدوبل م ِی فیق یدو تا بستن یر
 ؟یدیفهم ن،یجا جم بخور نیاز ا میذار ی. وگرنه نممیاریب

به هم و بعد به دخترها انداختند. هر دو  یبا تعجب اول نگاه انیو را نیرادو
 همزمان گفتند:

 !م؟یچه کار کن -
 گفت: ایو رو به تان دیکش یپف ترالن

 که َکَرن! خودت بهشون بگو. نایا یآبج -
 :نیرادو

 .میکن یرو نم یکار نیخانم محترم مواظب حرف زدنت باش. ما همچ -
 :ترالن

 د؟یکن ینم -
 :انیرا
 معلومه که نه، مگه زده به سرمون؟ -

 :ترالن
 یول مقب نمیگردم، اون وقت بب یرم با نگهبان پارک برم یخب، االن م یلیخ -
 نه! ای دیکن
 :انیرا
 شه؟ یم یچ یبا نگهبان برگرد یحاال مثال بر -
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 :ترالن
 نیگم شماها مزاحممون شد ینگهبان اومد بهش م یتا بهت بگم. وقت سایوا -

هاتون برخورد کرد با ما  که نیبه طرفمون پرت کرد یبسااتن میو  قت  . اون و
 .نی. حاال صبر کن و ببادیقانون دادمتون حالتون جا م لیتحو

 گوشش گفت: ریرا گرفت، ز شیبازو ایخواست بره که تان ترالن
 شنا. یدختر ولشون کن، دردسر م -

 :ترالن
 تشونسیو شکِل ب پی. به سر و تنهیکارشون هم نایرو ولشون کنم؟ ا یچ یچ -

 .رمیحالشون رو بگ دیدردن. با یب ینگاه نکن. از اون بچه پولدارا
موقع تارا به طرفشان آمد. همزمان راشا  و سرش را تکان داد. همان دیخند ایتان

به دخترها  ینگاه می. نسااتادیرفت و کنارشاااان ا انیو را نیهم به طرف رادو
 انداخت و با تعجب گفت:

 شده؟! یچ -
 و گفت: دیخند طنتیکرد. راشا با ش فیراشا تعر یرا برا زیهمه چ انیرا
 .نایرم تو گروِه ا یمنم م ول،یا -

 :نیرادو
 خفه. یکیتو  -

 :راشا
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شا خ ن،ینه بب - صال من م یحال م یلیجوِن را  یکی رمیگ یم یرم بستن یده. ا
زنم  یم یکیهم واسااه خودم، اون دو تا که کارشااون با شااماها تموم شااد منم 

 ده. یحال م یتو صورتتون. آ قیدق
 :انیرا
 زر نزن خاموش باش. قهیخفه ات کنم؟ دو دق ای یش یراشا خفه م -

 یلب ها یشاد. رو هیقضا یو متوجه  دیرا از زبان ترالن شان زیم همه چه تارا
 تارا لبخند نشست.

 و رو به دخترها گفت: دیخند راشا
به اصااطالح محترم هسااتم. خودم  یدو تا آقا نیمحترم، من برادر ا یخانما -

صا م ستن یشخ ستون ب ست یی. هر بالارمیخرم م یم یرم وا شون دیخوا  سر
 .دیاریب

 با تعجب به راشا نگاه کردند. راشا رو به تارا گفت: دخترها
 ندارم شاما هم با شاتریو بنده هم دو تا دساِت ناقابل ب ادهیفقط چون تعداد ز -

 .ایمن ب
ست رو  ینگاه مین تارا شگاه در شا رفت. فرو به خواهرانش انداخت و دنبال را

 بود. شانیبه رو
 یرفتند و چپ چپ نگاهش م یبه راشااا چشاام غره م نیو رادو انیرا یچ هر

 بود. دهیفا یکردند ب
 :ترالن

 کنه. یانگار عقل برادرتون بهتر از شما کار م -
 نگاه کرد. انیو به را دیهم خند بعد
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 :نیرادو
 ارزشش رو داشت؟ یدو تا بستن م؟یما بر دیذاشت یشد م یم یحاال چ -

 :ترالن
. تازه دیکنتکرارش ن گهیکرد تا د یتالف دیکار شما رو با یکه اصال، ول ایبستن -
عذرت خواه هیو  دید یکه جواب م دیقدر، رو دار نیا  ادیهم زورتون م یم

 .دیبکن
 :انیرا
 از عمد نبود. میما که گفت -

 :ترالن
 .دیبر میتا بذار نیاز عمد بود، معذرت بخوا میما هم نگفت -

 به هم انداختند و هر دو گفتند: ینگاه پسرا
 عمااااارا. -

 به آنها انداختند و با پوزخند گفتند: ینگاه نهیهم دست به س دخترا
 باشااااه. -

در دسااتانشااان بود به  یکه چند تا بسااتن یموقع راشااا همراه تارا در حال همون
 طرف آنها آمدند.

طرفش  تارا را به یو ترالن را به دسااتشااان داد. راشااا هم بسااتن ایتان یبسااتن تارا
 گرفت.

دند به خور یرا م شانیها یکه بستن یبودند و در حال ستادهیا یو تارا کنار راشا
 کردند. یآن چهار نفر نگاه م
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 :راشا
 .دیخب شرو  کن -

 با خشم گفت: نیرادو
 خونه راشا. میر یشه. ما که امشب م یاز گور تو بلند م شهیآت یهر چ -

 :راشا
 خونه. میر یبه من چه؟ خب معلومه که م -
 :انیرا
 .یفهم یخونه م میرفت یوقت یول ،یدون ینم یزیاالن چ گه،یهمون د -

 گفت: الیخ یب راشا
 تا بعد. دیباشه، حاال برنامتون رو اجرا کن -

دخترها لبخند  یلب ها یرو یکردند، ول یدو با خشاام به راشاااا نگاه م هر
 کرد. یم ییخودنما یمرموز
سشان پرت  یرا چرخاندند که همزمان دخترها بست شانیسرها سمت لبا ها را 

 کردن.
 ین مو ترال ایبه خودشان انداختند. تان یدستانشان را باال آوردن و نگاه پسرها

 .دندیخند
از  یکه ذوق کرده بود. حواسش نبود دستانش را باال برد که بگه "هورا" بستن تارا

 شد. یا یراشا هم بستن شرتیدستش ول شد سمت راشا و ت
 دهانش و گفت: یدستش را گرفت جلو تارا

 حواسم نبود. ،یوا یا -
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 یمشک یبه مانتو دیو با حوصله مال قیدق یلیخودش را خ یو بستن دیخند راشا
 و براق تارا و گفت:

 اشکال نداره، در عوض من حواسم هست. -
شد، گو یتو تارا شا کارش که تموم  ق کرده خل یعیبد یبلوتا ییشوک بود. را

 چانه اش و متفکرانه گفت: ریباشد دستش را زد ز
 ی. حاال شااادیاومد رونیکم از حالت کالغ مانند ب هیبازم دِم خودم گرم،  -

سه ا شت. وا صه نخور تو کاِر بعد یم یفکر هی نمیجوجه اردک ز  هی میکنم، غ
 .ارمیطاووس ازت درم

 :دیلب غر رید و زهم فشر یرا با حرص رو شیدندان ها تارا
 ؟یبا لباسم چه کار کرد نیبب ، *و*ض*ی ی کهیمرت -

شا صدا را ست جوابش را بدهد که  شد.  یخوا سوت از اطراف بلند  ست و  د
 شااانیجوان بودند، دورشااان تجمع کرده و برا یمردم که همه پساار و دخترها

 زدند. یدست م
 یاول تعجب کردند. تمام مدت اصااال متوجه  یدر وهله  ت،یجمع دنید با

گاه رو شش نفر لبخنِد محو یلب ها یاطراف نبودند. ناخودآ ست.  یهر  ش ن
شش تا بچه  یانگار تازه پ  شانیها یلجباز با بستن یبرده بودند که تا االن مثل 

 کردند. یم یباز
سه بدون ه ایتان شدند. ت تیجمع نیاز ب یحرف چیو ترالن و تارا هر  سرها ا پرد 

 رفتند. رونیاز پارک ب ندیایبه خودشان ب
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سر  یپارک رفتند تا کم ییکم کم متفرق شدند. هر سه به سمت دستشو مردم
 و وضعشان را مرتب کنند.

 که کرده بود افتادند. یکار ادینگاهشااان که به راشااا افتاد تازه  انیو را نیرادو
 .دیاوضا  قمر در عقرب است دو دیراشا هم که فهم

شهرباز قرار شان  شا بود که آن دو هم با او  یامروز صرار را نبود. همه اش به ا
 هیپارک انجام دادند روح یکه تو یحیتفر نیحاال با ا یهمراه شااده بودند، ول

 شان به کل عوض شده بود.
 .دیکرد و به لباسش کش سیدستانش را خ نیرادو
 :نیرادو

 ؟بچگانه نبود یادیبچه ها کار امشبمون ز -
 :انیرا
ماها هساات، امشااب هم خودش رو نشااون  یبچگانه تو همه  ِی خو نینه، ا -

 میبزن میدوساات دار یآدم بزرگا موند، گاه یایشااه تو دن یهم نم شااهیداد. هم
 .میبکش مونیتو خاطرات کودک یو سرک یفرع یجاده 

 :راشا
منم موافقم،  ی! ولانیجمالِت گوهربارت داش را نیاوهاااو، چه باحال بود ا -
سه  ایو بچه باز حیتفر نیا سه تا یبه نظرم وا  مونیما الزم بود، االن روح یهر 

 بهتر نشده؟
 :انیرا
 .میچرا اتفاقا، من که عال -

 هم با لبخند سر تکان داد. نیرادو
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 :انیرا
 کردن! یبودنا، مگه ول م یشیریس یدخترا یول -

 :نیرادو
 شد. حیآره، اونا هم مثل ما، واسشون تفر -

 :راشا
ما شش  ِی ازب یخوش گذشت. شاهد بستن شتریالبته ناگفته نمونه، به مردم ب -

 حال کردن. یبودن. مفت وونهیتا د
 و گفت: دیخند انیرا
دوره مون کردن و دارن برامون دست  دمید یمن وقت ،یگ یرو راست م نیآره ا -
تن. هس یاونا هم تماشاچ میکن یم یباز لمیف میلحظه فکر کردم دار هیزنن  یم

 شوکه شدم.
 :نیرادو

 .ستین یلکه ها پاک شدن نیخونه، ا میبهتره بر -
 :انیرا
 .میباشه بر -

 به راشا ادامه داد: رو
 من خونه با تو کار دارما. یول -

 با خنده گفت: راشا
 چه کار؟! -

 گفت: انیرا یبه جا نیرادو
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 آدم فروش. یفهم یبعد خودت م -
شا سر را شده بود  شان را کامال متوجه  ست ها عیکه منظور ست و  شید ش را 

 رفت. رونیزودتر از آنها ب
 .دندیعمل راشا خند نیبه ا نیو رادو انیرا

***** 
 خانه بودند که تارا گفت: ریمس در
 بودنا. ییعجب آدما -

 :ترالن
شون گ - س یکیاگه اون  یول م،یداد ریاول ما به سره نر  ِش یبود رفته بودم پ دهیپ

 نگهباِن پارک.
 :تارا

 .میدیپس ما به موقع رس -
 و ترالن همزمان گفتند: ایتان
 !؟یمااااا؟! تو و کااا -

 :تارا
 پسره بود. ارویتعجب نداره، آره خب. منظورم من و اون  -

 :ترالن
 ش؟یشناخت یم -

 :تارا
 .دمشید نیکاب ینه، تو -

 :ایتان
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 کرد؟ یچه کار م نیکاب یتو -
 :تارا

 نمیاون باال خشااک بشااه. ِد آخه ا نیاومده بود جوراباش رو بندازه لب کاب -
خب معلومه اونم مثل من اومده بود چرخ و فلک  ؟یآبج یدیسااواله تو پرساا

 سوار شه.
 با اخم گفت: ایتان
 ؟یچ گهید ن؟یبتنها تو کا بهیپسِر جوون و غر هیبا  -

 :تارا
 ؟یگ یم یگم، تو چ یم یمن چ -

و  ایتان یشااده بود برا ادهیپ یرا از زمان سااوار شاادنش تا وقت زیهم همه چ بعد
 کرد. فیترالن تعر

 :ترالن
دو  نیبا ا نییپا نیا ایمن و تان ،یبود ریطور! پس تو اون باال با اون درگ نیکه ا -

 تا.
 شانه اش را باال انداخت و سکوت کرد. تارا
 :ایتان
 .ینیبش ششیپ نیتو کاب یحال درست نبود بر نیبا ا -

 :تارا
 شده بود، چرخ و فلک حرکت کرد. ریسوار شدم د یوقت گهید -

 :ترالن
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 ُپر و خوشگل. نینبودنا، همچ یبد یزایچ میاز حق نگذر یول -
 با تعجب گفت: ایتان
 ؟یگ یرو م یچ -

 :ترالن
 بود. ستیهاشون ب افهیق ؟یدی. سر و شکلشون رو دگهیگم د یوا! پسرا رو م -

 :تارا
 شاارتیکه ت یاون یباهامون نداشااتن، ول یاون دو تا رفتار بد شییآره. خدا -

ستن دیسف ص یمن، وا یرو ختیرو ر شیتنش بود ب ستش حر در  شدم یاز د
 خواست همون جا خفه اش کنم، بچه پر رو. یدلم م ک،یحد المپ

 و گفت: دیخند ترالن
 روت گفت جوجه اردک ختیر یآره. به تو گفت کالغ، بعد هم که بستن یوا -

 زشت.
 دهانش را کج کرد و گفت: تارا

 ؟یخند یخوردم تو م یگم داشتم حرص م یهه هه هه، ببند. من م -
 :ایتان
 .میذاشت یخواستن آروم باشن منتها ما نم یاون بدبختا که م -

 .دندیبه هم انداختند و خند یسه نگاه هر
***** 

 :ایتان
 تو راهه. یبانیش یآقا د؟یبچه ها آماده شد -

 :تارا
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 آره بابا من حاضرم. -
 و گفت: ستادیکنار تارا ا ترالن

 اد؟یمنم حاضرم. گفته ساعت چند م -
 کرد، گفت: یسرش مرتب م یکه شال را رو یدر حال ایتان
 رسه. یم گهیساعت شش. االنا د -

 سالن نشستند. یسه تو هر
 ده،یکشاا یو سااه سااالش بود. صااورت گرد و کم سااتیخواهر بزرگتر و ب ایتان

شن،  یبود، چشامان قهوه ا یکه حالتشاان کمان ییابروها ،یپوسات گندم رو
ا و بلند که ت یمشااک ی، موهاو کوچک یکوچک و متناسااب، لبان صااورت ینیب

س یکمرش م نییپا صدا بایقد بلند و ز د،یر ش یبود،  ش ینیدلن شت. ر  یته دا
. در همه حال هوادار و طانیشاا یآرام و گاه یعمران بود، دختر شیلیحصاات

که  کردند یم طنتیمواقع هر سه با هم ش شتریدر ب یمراقب خواهرانش بود، ول
 هم جزوشان بود. ایتان

ش ستیآنها که ب گریخواهر د ترالن صورت ک ست دهیساله بود.   د،یفس یو پو
رنگ  و برجسته به یکه از مادرشان به ارث برده بود، لبان گوشت یچشمان طوس

ا آنها ت یکه بلند یحالت دار مشااک یموها با،یمتناسااب و ز ینیب ،یصااورت
 بود. یگبود. دختِر شاد و زرن وتریکامپ شیلیتحص ی. رشته دیرس یکمرش م

ساله بود. دختر و شان تارا که هجده  او  .گوشیو باز طانیش یخواهر کوچکتر
 یوافر یعالقه  واناتیاز خواهرانش کم نداشااات. به ح یزیچ ییبایهم در ز

 .دید یبه آنها را به خود م یاحترام یداشت و ب
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س شره  یک شت به ح ساند. در مقابل، ه یوانیح ایدر خانه جرات ندا  چیآزار بر
 م از ترس جرات نداشت وارد اتاق تارا شود.کس ه

ند در تاقش چ ته قبال زهرش را  کیقرار داشااات.  ومیاکوار نیا که الب مار  نو  
ش گوناگون و  یها یرنگارنگ، ماه یبودند، آفتاب پرست و مارمولک ها دهیک

 یخشک شده که تابلو یپروانه ها گر،ید یچه گوشت خوار و چه گونه ها بایز
 در اتاقش نصب بود.از آنها  یبزرگ

 شدند. یمجبور م یگاه یو ترالن جرات نداشتند وارد اتاق او شوند ول ایتان
 بودند، که زنگ در به صدا درآمد. یبانیش یسه منتظر آمدن آقا هر
 بود. در را باز کرد. یبانیش یرا جواب داد. آقا فونیآ ایتان

 :ترالن
 خودش بود؟ -

 :ایتان
 تو. ادیآره. االن م -

قد بلند و چهار شانه،  یوارد شد. مرد یبانیش ی. آقاستادنیدر ا یسه جلو هر
ساله، موها بایتقر شک یجو گندم یپنجاه  شمان م ن س نیکه در ا یو کوتاه، چ

در  شااهیهم ییچهارگوش که گو یداد، چانه ا یهم نافذ بودنشااان را نشااان م
 .داد یمحکم نشان م یحالت منقبض شدن است و او را مرد

ِل ست. وکالِت اموا یهانیک یخانواده  لیوک یبانیش یسال بود که آقا یها سال
 عمه خانم را هم او بر عهده داشت.

س بعد سالم و احوال پر شاره کرد. آقا ایروز، تان یها یاز  سالن ا ست به   یبا د
 گفت و جلوتر حرکت کرد. یبا اجازه ا یبانیش
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 بود. دهیچ زیم یرا رو ییرایپذ لیوسا ایتان
و ا یو ترالن و تارا هم درساات رو به رو ایمبل نشااساات. تان یرو یبانیشاا یآقا
 نشستند. یمبِل سه نفره ا یرو
 را کنارش گذاشت و گفت: فشیک
 بر وفِق مراده؟ زیخب. چه خبر؟ همه چ -

 لبخند زد و گفت: ایتان
 محترمتون؟ یخانواده  ن؟یخوبه. شما خوب زیآره خدا رو شکر، همه چ -

 :یبانیش یآقا
ساار اصاال  میسااالم دارن خدمتتون. خب، بهتره بر یخوبن دخترم، همگ -

 گفتم. یاومدم و بهتون م یحتما شخصا م دیکه با یمطلب، موضوع
 :ایتان
 .دییبله. بفرما -

 گرفت. ایآورد و به طرف تان رونیب فشیاز داخل ک یا برگه
 :یبانیش یآقا
 دومش. یپدرتونه، نسخه  ینامه  تیبرگه، وص نیا -

گاه ایتان گاه یبرگه را گرفت و ن تارا هم ن خت. ترالن و  ندا ه به برگ یبه آن ا
 انداختند.

 :یبانیش یآقا
پدر شماست که  ینامه  تیدوم وص یبرگه، نسخه  نیهمون طور که گفتم ا -

فتند به من گ شااونیمن موند. ا شیپدر شااما پ یعنی ،یهانیک یآقا یطبق گفته 
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قرار ندم. تنها  انیانجام نشااده شااما رو در جر الیو یمربوطه  یتا کارهاکه 
سمت ص یکه تو یق سمت و ینامه  تیو شده همون ق ستیاول ذکر ن ه . بنا بال

 گم. یکه خدمتتون م یلیدال
 گذاشت و گفت: زیم یبرگه را رو ایتان
با خط خودش در مورد و تیوصاا نیا یبله درسااته، پدرم تو - هم  الینامه 

 آدرس و پالکش رو هم گفته. ینوشته. حت
 :یبانیش یآقا
ه ش یمناطق. م نیتهران واقع هست، البته نه ا یتو خود منطقه  الیدرسته. و -

 هم هست. یباصفا و سرسبز یگفت خارج از شهر. منطقه 
 :ایتان
 م؟ینیاون جا رو بب میتون یم -

 :یبانیش یآقا
صحبت کنم. اون ها هنوز  یآقا نیبا وارث دیاالن نه. با یالبته، ول - بزرگوار هم 

 قرار نگرفتن. الیو نیا انیدر جر
 :ترالن

 د؟یپدر اون ها هم بود لیمگه وک -
 :یبانیش یآقا
 شااونیا لیبه نام پدر شااماساات و من هم وک الیخب، سااه دانگ و ینه، ول -

سه دانگ، باق ستم، اون  ست یآقا نیمونه که متعلق به وارث یم یه ، بزرگوار ه
ست. در ا شما سه دانگ پدرتون متعلق به   فیصورت تکل نیهمون طور که 

 یآقا نامه با تیقبل از ذکر و ثبت وص یهانیک یمشخو بشه. آقا دیاون هم با
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ه نامه نوشاات تیوصاا نیبزرگوار مشااورت کرده بودند. طبق توافِق هر دو طرف ا
 مونده. یشده که تا به االن سربسته باق

 :تارا
شت، ا ادیز الیخب، بابا که و - ش ادی. فکر نکنم زهیمثل بق نمیدا سه مهم با ه. 

 بزگوار و خالص. یآقا نیبه وارث میفروش یدانگمون رو م
 لبخند زد و گفت: یبانیش یآقا
 چیرو هم ذکر کردن که ه نیپدرتون ا د؟ینامه رو کامل نخوند تیمگه وصاا -

 بزگوار توافق یو هم آقا شونیرو نداره. گفتم که هم ا الیو نیکس حِق فروش ا
 رو نفروشه. الیو یکردند که کس

 :تارا
 هم نداره. یتیاهم م،یفروش یخب نم -

 :یبانیش یآقا
 کنه. یم ریینظرتون تغ الیو دنیکنم. مطمئنم با د یطور فکر نم نیمن ا یول -

 :ایتان
م کن ی. خواهش منمیرو بب الیاوصاف من مشتاق شدم هر چه زودتر و نیبا ا -

 .مینیرو بب الیو میتا بتون دیتر کارهاش رو انجام بد عیهر چه سر
 :یبانیش یآقا
زنم و موضو  رو  یبزرگوار هم حرف م یآقا یباشه چشم. من فردا با پسرها -

 ندید یبرا دیتون یدم که چه موقع م یگم. بعد هم به شما اطال  م یبهشون م
 .دیاقدام کن الیو
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 .ستادیحرف از جا بلند شد و ا نیزدن ا با
 :ایتان
 .ارمیب ییتا براتون چا دینیبش د،ینخورد یزیشما که چ -

 با لبخند سرش را تکان داد و گفت: یبانیش یآقا
ا فرصاات مناسااب حتما ب هی یکار دارم. انشااالله تو یبرم. کل دینه دخترم، با -

 .میرس یده خدمتتون مخانوا
 :ایتان
 ممنونم. زی. بابت همه چمیش یخوشحال م -

 :یبانیش یآقا
شکر ن یازین - که من و  نیام رو انجام دادم و هم ا فهیدخترم. هم وظ ستیبه ت
 حق رفاقت رو به جا آوردم. م،یبود یمیدوستان صم امرزیخدا ب ِی هانیک

شکر کردند. بعد از رفتن آقا ترالن سه رفتند تو یبانیش یو تارا هم ت باغ و  یهر 
 درخت نشستند. ریز یصندل یرو

ساارتاساار درختان و گل ها با  واریبود. ساامت چپ کنار د ییالیشااان و خانه
شکل کاشته شده بود. سمت راست هم به همان صورت،  لیطم*س*ت یحالت

صله. ز یول صندل زیدرخت م ریبا فا شته بودند و کم یو  اب باالتر هم ت یگذا
 قرار داشت. یو بزرگ یفلز

ا ب ییالیآن به و یکه انتها لیساانگ فرش طو ریمساا کیرو به رو هم،  یفضااا
 .دیرس یمات م یهم رنگ ها یو کم دیبه رنگ سف یسنگ ینما

ستخر ست ز ا شت. که با چند پله به پا ریهم در  یها ممنت نییساختمان قرار دا
 شد.
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 :تارا
 .نمیرو بب الیمشتاقم زودتر و یلیمن که خ -

 :ترالن
 یم رییغنظرتون ت دینیبب یگفت وقت یبانیش یطور که آقا نیطور. ا نیمنم هم -

 .نمشیکنه، منم دلم خواست بب
 :ایتان
 کنه. یشه. گفت خبرمون م یم یچ مینیبب میمنتظر باش دیفعال با -

 :ترالن
 م؟یسهمشون رو بخر یرو نخواستن همه  الیاگر پسراش و -

 :ایتان
 گفت؟ بابا گفته حق فروشش رو ندارن. یچ یبانیش یآقا یدیمگه نشن -

 :تارا
سه  - ص یما گفته نه اونا. اونا اگر بخوان م یبابا وا شنش. و بابا  تیتونن بفرو

 میسااه دانگ رو ازشااون بخر میبزرگوار نداره. اگر بتون یآقا یبه بچه ها یربط
 شه. یم یعال

 :ترالن
 هم نباشه. یمال نیهمچ دی. شامشینیبب میحاال صبر کن بر -

 :ایتان
با که با دیدون یقدر روش اصاارار داشااته. م نیبوده که بابا ا یمهم زیحتما چ -
 کرد. یاصرار نم زیچ هی یرو خودیب
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 :ترالن
 .هیحرف نمیآره ا -

 :تارا
صم میتون ینم مشینیپس تا نب - گم،  یم من بازم یول م،یریبگ میدر موردش ت

 شه. یخوب م میسه دانگشون رو ازشون بخر میاگر بتون
 دهیرا ند الیکدام و چیکه ه نیو ترالن در سااکوت به هم نگاه کردند. با ا ایتان

 هم خواهانش هستند. دهیکردند ند یاحساس م یبودند، ول
 .دیرا در هم کش شیوهان اخم هار یشماره  دنیزنگ خورد. با د ایتان لیموبا
 :تارا

 روهانه؟ -
 سرش را تکان داد و رد تماس زد. ایتان

 :تارا
 خودش باشه. دیتو هم حدس زدم با یدیاخمات رو کش نیهمچ -

 اش دوباره زنگ خورد. یگوش
 :ترالن

 ؟یسکوت کن یخوا یم یجواب بده. تا ک -
. دیرساا ینم ییبه ترالن انداخت. حق با او بود. با سااکوت به جا ینگاه ایتان

خورد. جواب  یهمچنان زنگ م یساارش را تکان داد و از جا بلند شااد. گوشاا
 داد.

 چهارم فصل
 :ایتان
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 الو. -
 :روهان

 .زمیسالم عز -
 به تارا و ترالن انداخت. یمکث کرد. نگاه ایتان

 :روهان
 الو! اد؟یصدام م ؟ید یچرا جواب نم یالو، خانم -

 :ایتان
 سالم. -

 :روهان
 ؟ی. خوبایصدات تنگ شده بود تان یچه قدر دلم واسه  یدون ینم یوا -

 :ایتان
 ؟یزنگ زد یممنون، واسه چ -

 :روهان
 حق ندارم حالت رو بپرسم؟ ،ینامزدم -

 گفت: یبا خشِم کنترل شده ا ایتان
م نامزدم نامزد خودی. پس بستیما ن نیب یچیگم روهان، ه یبار هزارم م یبرا -

 .یکن یاعصابم رو داغون م یجور نینکن. ا
 :روهان

ضور پدرت و بقمیمن و تو نامزد یول - ضا ی هی. در ح  ینامزد نیا لیفام یاع
 شد. یرسم
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 :ایتان
ر ه ینداره. حلقه ات رو بعالوه  یتیرسم گهیاالن د یشد، ول یدرسته، رسم -
پس فرستادم. درست دو ماه بعد از مرگ  دیکه برام به عنواِن کادو آورده بود یچ

 بابا.
 :روهان

 .ینگرفتم. هنوز هم تو نامزِد من یاون کارت رو جد ،یدونم کله شق یآره، م -
 :ایتان
 گم... یم یچ نیگوش کن بب -

 :روهان
خانواده ام م نینه تو گوش کن، آخر هم - ته همراه  تا بقاو میایهف جا   ی هین 

 یدیحرفا، فقط ازدواج. شن نیو ا ینامزد یبار نه واسه  نی. امیحرفامون رو بزن
 گفتاام؟ یچ

با  نشست. تارا و ترالن یصندل ینداشت، رو ستادنیتوان ا د،یلرز ایتان یپاها
 کردند. ینگاهش م ینگران

 گفت: یمرتعش و لرزان یصدا با
 ،ینه. باال بر زه،یچ کین فقط و فقط خواد بکن. جواب م یهر کار دلت م -
 گم نااااه. یمن م یخودت رو هم بُکش ،یایب نییپا

 :روهان
 یکردم، رو داتیپ نیزم یشم. رو یم نییُکشم و نه باال و پا ینه خودم رو م -

 .ی. بازمی. منتظرم باش عزارمیهم به دستت م نیزم
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وز در هن یافتاد. گوش ایبوق ممتد نشان از قطع تماس داشت. دست تان یصدا
 دستش بود. ترالن تکانش داد.

 :ترالن
 ده؟یگفت؟ چرا رنگت پر یروهان چ ا،یتان -

 سکوت کرده بود. نگاهش تنها به رو به رو بود. ایتان
 رو به تارا گفت: ترالن

 .ستیحالش خوب ن ار،یآب قند براش درست کن ب وانیل هیبرو  -
اژ داد و را ماس ایتان یبلند شد. ترالن شانه  زیم سرش را تکان داد و از پشت تارا

 گفت:
 گفت؟ یم یچ گهیبار د نیا ؟یباز باهاش بحث کرد -

 زمزمه وار گفت: ایتان
قراِر ازدواج  ادیهفته با خانواده اش م نیگه آخر هم یم ز،یهمه چ یب یپسره  -

 رو بذارن.
 :ترالن

ند یغلط کرده ب - با اون َگ باال آورده عجب رو یشااعور.  باز م ییکه   یداره 
 جا. نیا ادیخواد پاشه ب

 پوزخند زد: ایتان
گار من از تموم ساااتین شیحال زایچ نیکه ا  *و*ض*یاون  - نه ان گار  . ان

 با خبرم. اشیکار ک*ث*ا*ف*ت
 :ترالن
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حت نکن. هنوز ا - نارا ها نشاااد یقدر ب نیخودت رو  که اون  میکس و تن
 هر کار دلش خواست بکنه.  *و*ض*ی

 نگاهش کرد و گفت: ایتان
روهان دوسااِت  یاون که با بابا م؟یهان؟ به عمو خساارو بگ م؟یچه کار کن -

 یخانواده  هیاون که از خداشااه من با  م؟یگرمابه و گلسااتانه؟ به عمه خانم بگ
شناس ازدواج کنم. به خاله ر سر  یابچه ه ریاون که درگ م؟یبگ حانهیپولدار و 

ترالن؟ هان؟  میدار رو یتونه بکنه؟ ما ک یخودش و شوهِر معتادشه، چه کار م
 کنه جز خودمون؟ یم تیازمون حما یک

با ل سیرا خ فشیو لط فیاشاااک صااورت ظر قطرات تارا  آِب قند  واِن یکرد. 
 خورد. وانیل اتیاز محتو یکم ای. تانستادیکنارش ا

 :تارا
 گفته؟ یالوات چ یپسره  نیاز اجا چه خبره؟ ب نیبه من بگه ا یکی -

و  یصاندل یکرد. تارا با حرص نشاسات رو فیتارا تعر یموضاو  را برا ترالن
 گفت:

تو عمرش کرده  یکارک*ث*ا*ف*ت. کم دهیبه روِح هفت جد و آبادش خند -
 بذاره؟ هه، فکر کرده. یقرار مداِر عروس ادیکه حاال پر رو، پر رو پاشه ب

 تارا بازگو کرد. یرا برا ایتان یحرف ها ترالن
 :تارا

 میری. اگر شل بگمیخودمون که هست یول ست،یپشتمون ن یخب درسته کس -
 کالهمون پِس معرکه ست.

 :ایتان
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 م؟یچه کار کن یگ یتو م -
 :تارا

ت. . امروز شنبه سمیفکِر راه چاره باش دیآبغوره گرفتن، خواهِر من، با یبه جا -
 شه. یم یچ مینی. صبر کن ببمیوقت دار یتا آخر هفته کل

 با حرص گفت: ترالن
بابا قبل از  که فیح یول م،یکرد یم رونشیب پایت هیاگر به خاطر بابا نبود با  -

 و روهان رو به اسم هم خوند. ایمرگش تان
 :ایتان
صرار  بابا روش میبگ میکه بخوا ستین یسند و مدرک یرو گفت ول نیبابا ا - ا

 داشت.
 :تارا

 .میکن یباهاشون مدارا م میاحترام دار یما از رو یآره خب، ول -
 :ترالن

که روهان رو مثل پساارش دوساات داشاات.  نیهم احترام و هم حرِف بابا، ا -
 یکینزد یبابا زنده بود رابطه  یتا وقت یدورمونن، ول یالیاز فام یکیدرسته که 

 .میباهاشون داشت
 :تارا

زد و پسره تو زرد  یمثل برادرم دوست داشتم، ول درسته. من خودم روهان رو -
 از آب در اومد.

 :ایتان
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 یخاصااش م ِد یبهش نداشااتم، صاارفا به خاطر بابا و عقا یعالقه ا چیمن ه -
رو که بابا بگه خوبه حتما  یکردم هر ک یخواسااتم باهاش ازدواج کنم. فکر م

 غهیتازه بعد از فوت بابا َتقش دراومد که آقا زن صاا مینامزد که کرد یخوبه، ول
 داشته و زنه هم ازش حامله ست. یا

 :ترالن
تازه  - تهیهه،  مدرک حرفمون رو بهش زد یوقت اد چه پر رو زل زد تو  میبا  ب

شمامون و گفت:  ص»چ سا م غهیمدت  شده. مه خواد بچه رو بندازه.  یتموم 
 داره. ییکه عجب رو یوا.« ستین نمونیب یسد گهید

 :ایتان
شااعور فکر کرده من  یب ی کهیبود. مرت شیکی نی. اادمهیرو  نایا یآره، همه  -

دونم  یدونم که قبال تو کار پخش مواد بوده، االن هم نم یخوب م یلیخرم. خ
نه. حاال خوبه مهساا جونش همه رو لو داد و گفت که روهان گولش  ایهسات 

 یا غهیعقد و صاا چیبوده که بدون ه قدر پسااات نیا ک*ث*ا*ف*تزده و 
سا م صرار مه شته. تازه بعدش به ا ص یباهاش رابطه دا خونن. اونم  یم غهیرن 

سا گفت تو همون رابطه  ستین ادتونیماهه. مگه  کی اول ازش  یکه خود مه
سقط م شون بچه  شده. بعدش هم تو دعوا و جر و بحث شه. هه، واقعا  یحامله 

 گهی. دسااتیها بازم دساات بردار ن یکارک*ث*ا*ف*ت نیا یرو داره. با همه 
 چه کار کنم. دیدونم با ینم

 سرش را تکان داد و محزون گفت: ترالن
 رذل. ک*ث*ا*ف*ت. وونهیح هیرحمه. نه،  یواقعا ب -

 :تارا
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روهان پساات و رذله به اون زبون بسااته چه  ؟یچه کار دار چارهیب ووِن یبه ح -
 ؟یکار دار

 :ترالن
 گهید زیچ هیشد. منظور ما  واناتی. باز خانم مدافِع حقوق حبابااااااااااااا یا -

 به قوِل تو زبون بسته. ووِن ینه خوِد ح ،یوونیح ِی ست. خو
 :تارا

 .وونهیح وونیح ،یحاال هر چ -
 نگفت. یزیو چ دیخند ترالن

 به لب نشاند و گفت: یلبخند مصنوع ایتان
صممیش یم الشیخ یفعال ب -  وقته گرفتم. همون یلیخودم رو خ ِم ی. من که ت

ستادم د شد.  نیب زیهمه چ گهیموقع که حلقه اش رو پس فر من و روهان تموم 
ست خودمه. منم تا دن ارمیتونه بکنه. اخت ینم یکار چیاالن هم ه سیدن اید  تا

 گم نه. یم
 :تارا

 روروهان  اهِ یزاغ ساا میرفت ادتونه؟یرو  اتیبچه ها اون عمل یول نه،یهم ولیا -
 داشت. یجانیعجب ه ی. وامیچوب بزن

 پوزخند زد و گفت: ایتان
نه. روها یا غهیتلفِن مشکوک شرو  شد. مهسا بود که گفت زن ص هیآره. با  -

 دنبالش. میبعد هم نامحسوس افتاد
 :ترالن
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 .میخدا رو شکر زود متوجه شد -
 :تارا

ش کیبار یکه کار به جاها نیآره. هم - شت. االن هم  یدواریام یجا دینک دا
 .سایپا پس نکش و تا آخرش وا

 :ایتان
 کشم. یکنار نم ستادم،یا -

 :ترالن
 .یآبج یدار ولیا -

 .دندیسه خند هر
***** 

شا شد. مثل هم را ست به  شهیوارد خانه  سکوت فرا گرفته بود. خوا همه جا را 
 زد. شیصدا انیطرف اتاقش برود که را

 :انیرا
 راشا. -

 .دیدر خانه باشد با ترس از جا پر یکرد کس یکه فکر نم راشا
 :راشا

شا. تو ا - صدا  نیا ؟یکن یموقِع روز خونه چه کار م نیکوفت و را ضِع  چه و
 زدنه؟

 مبل نشست. یطرفش رفت و رو به
 :انیرا
 صدات زدم؟ خودت حواست نبود. یمگه چه جور -
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 :راشا
سون، نه ا یجور هی یخونه ا یتو که تو - صدا  یکه زرت نیبه آدم بر سمم رو  ا

 ؟یکن یموقِع روز خونه چه کار م نیا ،ی. حاال نگفتیزهر ترکم کن یبزن
 و آرام گفت: دیجلو کش یخودش را کم انیرا
 باهات حرف بزنم. نیخواستم تا قبل از اومدن رادو -

 :راشا
 ! خب بزن.؟یحرف بزن -
 مقدمه گفت: یب انیرا
 ؟یهست یدزد ی هیپا -

 داد و گفت: هیمبل تک ینگاهش کرد، به پشت یکم راشا
رو  یدزد گهیخواد بگه. ما که د یم یبرو بابا دلت خوشااه. منو باش گفتم چ -

. مگه قرار نشااد میقساام خورد م،یقول داد یکنار. حت میگذاشاات میکرد م*ا*چ
 که...

 :انیرا
 یگوشاا هیخانمه اومده بود مغازه.  هیگم. امروز  یم یچ نینه صاابر کن بب -

داراساات. تا دلتم  هیخواساات. معلوم بود از اون ما یم کیخوش دساات و شاا
 یشرکت بزرگ مهندس هیداد. آخر سر هم کارتش رو ازش گرفتم.  یبخواد نخ م

 داره. از اون خر پوالست.
 :راشا

 کو؟ نشیریمبارک، ش دیدوست دختر جد ؟یخب که چ -
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 :انیرا
گاوصااندوقشااون رو برق  میخوام بر یازت م ه؟یدوساات دختر چ نه،ووینه د -

 خفنه جاِن راشا. دم،ی. شرکتش رو دمیبنداز
 :راشا

 نیبه قول رادو م،یبش یدزد اِل یخ یاوال، دوما من که گفتم ب نیجاِن خودت ا -
نداخت، همون زندوِن خودمون.  یکه عرب ن ییندازنمون اون جا یتهش م ا

 بسم الله. یآب خنک نکردم. تو کرد ه*و*سمن 
 :انیرا
که مو  دمیکش یخواست بره زندان؟ من فکِر همه جاش رو کردم. نقشه ا یک -

ندوقش رو  میر یکه نم یپرت یهرت یجور نیره. هم یال درزش نم گاوصاا
 .میش یمبعد وارد عمل  م،یکن یرو محاسبه م زی. خوب همه چمیبزن

 :راشا
 هم بگو. نیبه رادو -
 :انیرا
ما رو هم منصرف  ییجورا هیکنه. تازه  یمطمئنم قبول نم یخوام بگم، ول یم -
 کنه. یم

 :راشا
 بدون اطال  اون؟ یعنی -
 :انیرا
 .ستین یا گهیراه د گه،یآره د -

 :راشا
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خالف، پس دردت  میکه باز بر سااتین یجور یعنیما که وضااعمون خوبه،  -
 ه؟یچ
 گفت: یآروم و گرفته ا ینگاهش کرد. با صدا یکم انیرا
ضعتون بدک ن نیتو و رادو - سفته باال آوردم.  دایمن جد یول ست،یو چک و 

شب گهیمدتش هم تا دو ماِه د ش نیکه رادو یست. همون  ول کنار قب میگفت بک
ته دل گفتم، ول باور کن از  گل گ یکردم.  ثل خر تو  م ه یکردم. راه ریحاال م

 برام نمونده.
 :راشا

 هست؟ یچه قدر ؟یچرا زودتر نگفت -
 :انیرا
 .ونیلیپنجاه م -

 راشا گرد شد. با تعجب گفت: چشمان
 !ال؟یر ای! تومن ااااون؟یلیپنجاه م -
 :انیرا
 گرفته؟ معلومه، تومن. تیشوخ -

 :راشا
 شمش طال؟ ؟یمعامله کرد یمگه چ وونهید -
 :انیرا
که خب  شونیلوازم جانب ی. بعالوه کیجنس وارد کردم. همه درجه  یسر هی -

شد. گرون نیسرجمع ا ش یو من از رو هیالک یبرادِر من. فکر کرد هیقدر   یخو
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 یمادمازل خانِم پولدار امروز گذرش به مغازه  نیا یوقت ؟یدزد میگم بر یم
 بار... نیآخر یسرم زده شد که براجرقه تو  هیمن افتاد 

 ادامه داد: راشا
 آره؟ یو خودت رو خالص کن یدزد یبر -
 سرش را تکان داد و گفت: انیرا
 بگو. یسراغ دار یا گهیاگر راه د -

 فکر کرد و گفت: یکم راشا
رو هم دارم، اونم  نیهم ندارم. آماِر رادو ونیلینه خب، منم تو حسااابم ده م -
 هی دیکه با گهید یتا ساتیمونه ب یتا. م یشاه سا یتا داره. سارجمع م ساتیب

 .میجورش کن یجور
 :انیرا
 شه. یقدر نم نیا سشونیبه بچه ها سپردم اونا هم ته ک -

 متفکرانه نگاهش کرد و گفت: راشا
 ؟یدزد میبر م؟یچه کار کن دیاوصاف با نیخب با ا -
 :انیرا
 میهمون فروشااگاِه بابا بود که فروخت مونیارث یهم دارم؟ همه  یا گهیراه د -
و  می. کار کردمیصااابخونه راحت بشاا یتا از دساات غرغرا میدیجا رو خر نیا

 میدیبعد کشاا یباال، ول میدیخودمون رو کشاا میکرد یسااال دزد کی نیا یتو
ضعمون هم خوبه. ا شه باهاش زندگ یقدر نیکنار. و ست که ب  یول د،کر یه

ت راس هیاومده. اگر چک ها رو به موقع وصول نکنم  شیمشکل برام پ نیحاال ا
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 .یدزد میگم بر ینشااه م یجور نیکه، ا نیبرم آب خنک بخورم. واسااه ا دیبا
 ؟یگ یم یدم. حاال چ یبار، قول م نیبار واسه آخر هی نیهم

 :راشا
 بار؟ نیآخر ی! براایقول داد انیرا -
 :انیرا
 .گهید ستادمیآره، قول دادم. سرش ا -

 داد و سرش را تکان داد: رونینفسش را ب راشا
 خب، هر وقت نقشه ات کامل شد خبرم کن. یلیخ -
 زد و گفت: یلبخند محو انیرا
 .یذار یدونستم تنهام نم یدمت گرم، م -

 :راشا
ست - شما هم ه که  یدون ینفهمه؟ م نیرادو می. حاال چه کار کنمیما مخلو 

 زرنگه.
 :انیرا
قت نم یم یکرد خوب بود، ول یاگر کمکمون م - نه. م یدونم مواف  یک

تا  یعنیم بگه هست ستم،ین یعنی ستمیمصممه. بگه ن یکه؟ تو هر کار شیشناس
ش شب گفت ک ستم. اون  شون عوض  نیزم یعنیکنار  دمیتهش ه سمون جا و آ

 میبذار دیکنم. نبا یم شیکار هی. خودم سااتیبکن ن یدزد نیبشااه هم، رادو
 شه. یم یچ مینیببره، تا بعد بب ییبو

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ راشا
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***** 
صر بود. رادو هر سته بودند. ع ش ش یمجله  نیسه در هال ن خواند.  یم یورز
 کرد. یم میرا تنظ تارشیرفت. راشا هم کوک گ یور م ونیزیبا تلو انیرا

 اشت.را برد یاز جا بلند شد و گوش نیبلند شد. رادو فونیزنگ آ یصدا
 :نیرادو

 بله؟ -
 بزرگوار؟ یسالم. منزل آقا -

 :نیرادو
 بله. شما؟! -
 رم؟یرو بگ فتونیتونم چند لحظه وقت شر یهستم قربان. م یبانیمن ش -

 کرد و گفت: یمکث کوتاه نیرادو
 .ارمیبه جا نم -
 .داشتم ی. با شما کار مهمیهانیک یآقا لیهستم. وک یبانیعرض کردم ش -

 کردند. یبه او نگاه م یو راشا انداخت که با کنجکاو انیبه را ینگاه نیرادو
 :انیرا
 ه؟یک -

 را گرفت و گفت: یگوش یدهانه  یجلو نیرادو
 .یهانیک یآقا لیوک ه،یبانیگه ش یاومده م ییاروی هی -

 و گفت: دیخند راشا
کنه؟ بگو  یم یما خودش رو معرف یُعقده داره اومده پشاات در خونه  ارویِا!  -

 کنن. یرو ثبت نام نم یجا کس نیزنگ رو اشتباه زده ا
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 :نیرادو
 گه. یم یچ مینیتو بب ادیداره. بذار ب یگه کار مهم یم -
 گفت: یگوش یتو
 چهار واحد دوازده. یتو، طبقه  دییبفرما -

 را گذاشت. یدر باز کن را زد و گوش ی دکمه
 سه به طرف در رفتند. هر

صدا با شدن  ا لبخند ب یبانیش یدر را باز کرد. آقا نیزنگ آپارتمان رادو یبلند 
ا وارد شااد. ب یبانیشاا یدر را کامل باز کرد. آقا نیبود. رادو سااتادهیپشاات در ا

با دست به سالن اشاره  نیرادو ،یپسرها دست داد و بعد از سالم و احوال پرس
 کرد.
 :نیرادو

 .دییبفرما -
ر نشستند. پسرها منتظ یکرد و به همان سمت رفت. همگ تشکر یبانیش یآقا

 کند. انیچشم به او دوخته بودند که هر چه زودتر علت ورودش به آن جا را ب
 صاف کرد و گفت: یرا با تک سرفه ا شیصدا یبانیش یآقا
 د؟یشناس یرو م شونی. شما ایهانیک یآقا ِل یوک ه،یبانیش ریاسم من ام -

 گفت: نیبه هم انداختند. رادو ینگاه پسرها
شونیبود دهید شیوقت پ یلیخ یچند بار هیواال  - ست ی. فکر مم ان کنم از دو

 بودن. یمیصم یلیپدرم باشن. خ
 سرش را تکان داد و گفت: یبانیش یآقا
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 بودند. یمیدوستان صم یهانیک یبزرگوار و آقا یدرسته. آقا -
 :انیرا
باهاشااون رابطه ا چیه یول - . در کل پدر ما اهل رفت و مینداشاات یوقت 

 نبود. یآن چنان یآمدها
 :راشا

ضمن پدر ما نزد - سته. در  شده. قبل از اون هم  کیدر به هفت ماهه که فوت 
 .میکن یم یشه تهران زندگ یم یما دو سال

 :یبانیش یآقا
 هم... یانهیک یکه آقا دیهستم. خبر دار انیدر جر یبله، تا حدود -

 :نیرادو
. میتآمده خبر نداش شیو از بابا و اتفاقاِت پ میاون موقع ما تهران بود یبله، ول -

قا دنشید میرفت یوقت مهیرو داد.  یهانیک یبهمون خبر فوت آ م از ه یلیخ اد
 بابت ناراحت بود. نیا

 :راشا
 د؟ینیما رو بب دیخواست یم یچه کار یحرفا، شما واسه  نیحاال گذشته از ا -

 جا به جا شد و گفت: یکم یبانیش یآقا
 سوال از حضورتون داشتم. هی. اول از همه هیاتیمهم و ح یلیخب کار من خ -

 :نیرادو
 !؟یچه سوال -

 :یبانیش یآقا
 شما به ارث نذاشته بود؟ یهم برا یا گهید زیپدرتون به جز اون فروشگاه چ -
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 با تعجب گفت: انیبه هم انداختند و را ینگاه پسرها
 داره؟ یموضو  به شما چه ربط نیا یول د،یببخش -

 :یبانیش یآقا
 نیخوام بزنم به ا یکه م ی. حرفدیکنم دچار سااو  تفاهم نشاا یخواهش م -

گاه به دارا یداره. م یموضو  بستگ  د؟یپدرتون بود یها ییخوام بدونم شما آ
 :راشا

لباس  یمغازه  هیشااغلش آزاد بود.  امرزیما خدا ب یبابا ؟یکار یآقا کجا -
ش شت هم یفرو ص چی. هنیدا هم در کار نبود. بعد از فوتش هم اون جا  یتیو

 .میرو فروخت
 :یبانیش یآقا
 یحت ای. مثال خونه، باغ یا گهید زیدونم. پدرتون در رابطه با چ یرو م نایبله ا -
 نکرده بود؟ یبا شما صحبت الیو

 و گفت: دیخند راشا
 داشاات یمیقد یخونه  هیحرفا نبود. پدرم  نیمحترم ا ی! باغ؟! نه آقاال؟یو -

ش شیوقت پ یلیکه خ . یستیبهز میپولش رو بد میگفته بود بعد از مرگش بفرو
 شهیرو هم هم نیدر کار نبود. تازه ا ینامه ا تی. وصمیکار رو کرد نیما هم هم

 گفت. یم یلفظ
 :انیرا
تهران.  مینبود. ما هم جهت کار از کرج اومد یعال مونیمال تیدرسته. وضع -

صبح ها شمونیاومد پ یهم بابا م یگاه پارک ورزش  یرفت تو یزود م یکه 
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. میداشاات ادیزد. ما هم مشااغله ز یاواخر کمتر بهمون ساار م نیا یکرد، ول یم
 .میبهش سر بزن میرفت ینم
 انداختند. گریبه همد ینگاه میسه ن هر
 گفت: یبانیش یآقا
شما از وجودش  یهم داشته ول الیو هیخب اگر االن من بهتون بگم پدر شما  -
 ؟یچ دیخبر یب

 سه متعجب گفتند: هر
 ما؟! ی! باباال؟یو -

 :یبانیش یآقا
 د؟یبله، تعجب کرد -

 :نیرادو
 .دیکن یم یحتما شوخ -

 :یبانیش یآقا
، به نام پدر شماست الیو هیگفتم. سه دانگ  یال جدنه، اتفاقا برعکس، کام -

 قانونا.
 هر سه باز مانده بود. دهان
 خنده و گفت: ریزد ز راشا

داشاات که وضااعش اون  الیما اگر و یبگو بگنجه. بابا یزیچ هی لیوک یآقا -
 .میپسراش بود یگفت، ناسالمت ینبود. به ما هم م

 :یبانیش یآقا
 .دیدم. خوب گوش کن یم حیمن براتون توض -
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آنها  یبرا یهانیک یاز آقا گریتا وجود ساااه وارث د الیرا از وجود و زیچ همه
شاااد. چشاامان و  یکرد. لحظه به لحظه بر تعجب پساارها افزوده م فیتعر

 دهانشان از تعجب باز مانده بود.
 :راشا

 راست بود؟ یکه گفت یینایجوِن من االن ا ل،یوک یآقا -
 و گفت: دیم خندآرا یبانیش یآقا
 محض بود. قِت یبله، همش حق -

 :نیرادو
 آخه چه طور ممکنه؟ -

 :یبانیش یآقا
 ممکنه پسرم. -
 :انیرا
 یکه ازش حرف م ییالیو نیا میبر نیشما راست باشه پس پاش یاگر حرفا -
 .مینیرو بب دیزن

 گفت: یبانیش یحرکت از جا بلند شدند که آقا کیسه با  هر
هم هماهنگ کنم.  یهانیک یبا دختراِن آقا دیمن با ه؟ی. چه عجله ادیصبر کن -

 دم. یبعد بهتون اطال  م
 .ستادیحرف از جا بلند شد و ا نیاز زدِن ا بعد
 :یبانیش یآقا
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قرار دادم. فردا با خانواده  انیام عمل کردم و شما رو در جر فهیخب من به وظ -
شورت م یهانیک ی شما  الیو دنید یرو برا قیکنم و زمان دق یهم م به اطال  
 رسونم. یم

 گرفت و گفت: یبانیش یکارتش را به طرف آقا راشا
 یم سیتدر یقیهست که درش موس یکارت موسسه ا یعنیکارِت منه.  نیا -

 د،یاطال  بد دیهمراِه من هم روش نوشته شده. هر وقت خواست یکنم. شماره 
 .دیبهم زنگ بزن

 با لبخند سرش را تکان داد و کارت را گرفت. یبانیش یآقا
 خودش را به راشا داد و گفت: کارت

با من تماس  دیتون یم دیداشاات یهم کارِت منه، هر کار نیخب، ا اریبساا -
 شم. خدانگهدار. ی. فعال از حضورتون مرخو مدیریبگ
تا دِم در او را همراه هر قا یساااه  عد از رفتِن آ ند. ب ل ها یتو یبانیشاا یکرد

 نشستند.
 :راشا

 گفت؟! یراست م یعنی -
 :نیرادو

 دروغ بگه؟ دیبا یواسه چ -
 :انیرا
 گفت، مطمئنم. ینه دروغ نم -

 :راشا
 گفت. یداشت که به ما م الیآخه بابا اگر و -
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 :نیرادو
دن که کر یکیدساات به  یهانیک یگفت؟ بابا و آقا یچ لهیوک یدیمگه نشاان -

 نفهمه. یزیچ یکس
 :انیرا
ص یهانیگفت ک لهیوک - شده ک الیمربوط به و یکرده تا کارها تیو  یستموم ن

بود.  نکرده یتیتونساات به ما بگه، اون که وصاا یبابا که م یبا خبر نشااه، ول
 بوده؟! یچ لشیدل

 :نیرادو
 ه؟بود یموضو  چ نیپنهان کردن ا یبابا برا لیکرده. دل جیمنو گ نشیهم -

 :راشا
 ست؟ینمه بو دار ن هی هیبچه ها قض -
 نگاهش کردند. نیو رادو انیرا

 ادامه داد: راشا
! سه دانگش به ناِم بابا؟! من ال؟یخونه. و یبا هم نم هیقض نیا زِ یچ چیآخه ه -

شما هم که بوق ن سراش بود نیا میستیو  سط، مثال پ ِد کامال از وجو یول م،یو
 نش کرده؟!از ما پنهو یبابا واسه چ یعنی. میخبر بود یب الیو

 زل زد. یمتفکرانه به گوشه ا نیبا شک بود. رادو انیرا نگاه
 مشغول شده بود. یهر سه نفر حساب ذهن

***** 
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شا شنگ را ساس ت شپزخانه م رونیکرد از اتاقش ب یم یکه اح  یآمد. به طرف آ
 چراِغ هال روشن است. دیرفت که د

 شیکِف هال نشسته بود و زانوها انیتعجب راهش را به آن سمت کج کرد. را با
بل م ی هیگذاشااته بود و به پا شیزانو یگرفته بود. چانه اش را رو ب*غ*لرا 
 شده بود. رهیخ

 .دیراشا را حس کرد. نگاهش را باال کش حضور
 :انیرا
 ؟یدیمگه نخواب -

 :راشا
 ؟یگرفت ب*غ*لغم  یچرا زانو ه؟یاومدم آب بخورم. چ -

 گرفت. ب*غ*لرا  شیزانوها انیهم کنارش نشست و درست مثل را راشا
 داد و گفت: رونینفسش را با آه ب انیرا
 .دمیخواب د -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو راشا
ش ،یاوخ - شب پ ایبره؟ ب یالالت نم ،یدیخواب بد د یدادا  یم شتیمن ام

 خوابم.
 پوزخند زد و گفت: انیرا
 .منیب یم ب*و*سکا یبخواب شمیپ یایه. تو که ببرو بابا دلت خوش -

 :راشا
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تا االن چ - چه خواب یفرض م گهید زیِا! من  حاال  گه  ؟یدید یم یکردم.  ا
 التیخ دم،یرساا ینداره، من به ساان قانون یهجده ساااله بگوها، مشااکل یباال

 تخت.
 و گفت: شیزد به پا انیرا
 .دمیگم خواب د یکم چرت بگو، دارم م -

 :راشا
 رو بگو. یدیکه! همون تو خواب د یدید یداریخب منم نگفتم تو ب -
 ادامه داد: طنتیرا باز کرد و با ش ششین

او. شا ؟یدید یحاال چ - ا ا ا ا  ریرو ذهن منم تاث دیچند تا بودن؟ به منم بگ
 جوِن راشا بگاااااو. دم،یرنگ و وارنگ د یخوابا نیگذاشت از ا

 و گفت: دیخند انیرا
 ؟یگ یم یگم تو چ یم ی. من چیدار یالحق که ذهن منحرف -

 :راشا
 چند تا بودن؟ ،یبگ ییزایچ هی دیگم، تو با ینم یچیمن ه -
 گفت: دیخند یکه م انیرا
 چند تا بودن؟ یچ -

 گفت: یجد یلیخ راشا
 یُتِک پا منو هم خبر م هیخب  ؟ی. کوفتت بشه همه رو تنها تنها خوردلیشل -

 .یکرد
 که از زور خنده سرخ شده بود گفت: انیار
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 .گهید یشاخه  هیرو  یپر یبعد م یکن یذهن منو منحرف م نیبب -
 صداش رو نازک کرد و گفت: راشا

شاخه پر نیاز ا مونم؟یجون مگه م انیبه قوِل خانما، وا، را -  دنیشاخه به اون 
 ؟یچ یعنی

 شانه اش و گفت: یبا خنده زد رو انیرا
قدر براشون ناز و عشوه  نیهم یزد یپشت تلفن با دوست دخترات حرف م -
 زنه. یشه مو نم یم فیصدات که ظر ؟یاومد یم

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: راشا
ارو! مرت - ا ا ا ا  دم،یخواب د یگ یم یه یجا نشست نیموقع شب ا نیا کهیب

اب برو بخو ایب ؟یشاا یمن م یزنونه  ی. تهش هم عاشااق صاادادمیخواب د
 به خوابت روحت شاد بشه. ادیو هلو و هندونه ب لیبازم شل شاللهیا

 شد و گفت: یجد انیرا
 .دمیخواِب بابا رو د -

 ادامه داد: انیمتعجب نگاهش کرد. را راشا
 . فقط من بودممیکرج بود یخونمون، تو یبود. تو ستادهیمامان هم کنارش ا -

گفتن، فقط با اخم زل زده بودن تو چشمام. راشا حس  ینم یچیو اون دو تا. ه
شون به  یبد شون مثل نگاه شتم. نگاه هر دو فت جمله گ هیمتهم بود. بابا  هیدا

 یقلبم تندتند م ود،از عرق ب سیصااورتم خ ی. همه دمیو بعد هم از خواب پر
 کردم. یجمله فکر م هیجا نشستم، داشتم به اون  نیزد، اومدم ا

 :راشا
 بود؟! یجمله چ هیاون  مگه -
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 و گفت: دیکش یآه انیرا
 .دمیمنظورش رو نفهم« پسرم. یکه بست هیبه عهد یمردونگ»بابا گفت:  -

 فکر کرد و گفت: یکم راشا
 بابا گفت عهد؟ -
 سرش را تکان داد. انیرا

 :راشا
گه ا - به رادو نیخب خن نه قول  یو من و حت نیکه معلومه، تو  خودت مردو

باز  یول م،یدی. کال هر سه اون شب دورش رو خط کشینکن یدزد گهید یداد
بابا و مامان ازت  یحاال که عهدت رو شااکساات دیفکر افتاد تو ساارت. شااا نیا

 دلخورن.
له ا انیرا فت. جم ته بود را ز یبه فکر فرو ر پدرش در خواب گف لب  ریکه 

 «پسرم. یکه بست هیبه عهد یمردونگ»تکرارکرد: 
 گفت: بلندتر

 ...یبوده، ول نی. منم مطمئنم منظور بابا همیگ یآره، راست م -
 :راشا

 !؟یچ یول -
 :انیرا
شا. ب ،یول - و  نیتا رادو ستیب ارم؟یاز کجا ب ونیلیم ستیآخه من مجبورم را

 یساار هیگن، ندارن و  ی. دوسااتام هم مگهید یتا سااتیمونه ب یده تا تو، م
 .ستیخوب ن تمیهاشونم جنس وارد کردن. در کل وضع
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 :راشا
شا نیا یدونم، ول ینم - شه. اگر رفت هی دیخواب  شدار هم با و اون  یدزد میه

 ؟یفکر کرد نشیبه ا ؟یچ میافتاد ریشب گ
 :انیرا
 م؟یفتیب ریبار گ نیکه ا میافتاد ریگ یمدت ک نیا یتو یول -

 :راشا
ساب که نم نیا یرو ان،یرا - شایشه رفت دزد یح شانس م دی!   یاون موقع 

به موقع عمل نکرده بود االن  نیشد؟ اگر رادو یبار چ هیکه  ادتهیوگرنه  م،یآورد
 دهیهم کش نیرادو م،ییبار که من و تو نی. امیزندان بود یها لهیهر سه پشت م

 گفتم. یِک  نیبب م،یافت یم ریکنار. باور کن گ
 دست گرفت و گفت: یسرش را تو انیرا
 شم راشا. یوقِت وصولشونه. بدبخت م گهیاام؟ دو ماِه دپس چه کار کن -

 :راشا
د سپرم. خرد خر یمونده، صبر داشته باش. منم به چند نفر م یلیتا دو ماه خ -

 داره. ادیبگم، دوست و آشنا ز نمی. فقط بذار به رادوگهیشه د یجمع م
 :انیرا
س تر ییجورا هیشد.  یته دلم خال دمیکه امشب د یخب، منم با خواب یلیخ -

 گم. یم نیَبرم داشت. خودم به رادو
 و گفت: دیخند راشا

 .یدیبار واقعا خواب خوشمزه د نیا دیپاشو برو بخواب، شا -
 و گفت: دیخند انیرا
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 شانسا ندارم. نینه، من از ا -
 :راشا

 خواد. یخواد برادِر من، جرات م یشانس نم -
 و ادامه داد: دیکش یآه
دوست دخترم ندارم عاشقش بشم، بعد بخوام باهاش ازدواج کنم، باباش  هی -

دختِر من  یپات رو از زندگ ساامیو بگه چه قدر بنو ارهیدسااته چکش رو درب
نجاه بعد پدر دختره بگه پ د،یشه با پول خر یکنار؟ منم بگم عشق رو نم یبکش

 رو باز کنم بگم... شمیدم بهت بکش کنار. منم ن یم ونیلیم
 وسط حرفش و گفت: دیپر انیرا
 عشقم مهمه نه پول. -

 :راشا
 یگم هر چ یهم ارزش نداره، م جیهو یاون موقع عشااق اندازه  وانه،ینه د -

 زنم، دِم شما هم گرم. یحرِف بزرگترا حرف نم یپدر جان. من رو نیشما بگ
 و گفت: دیخند انیرا
 .یخر یلیخ -

 :راشا
 .میچاکر -
 :انیرا
 باش تا اموراتت بگذره. -

 :راشا
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گذره، خاطرت جمع  یچه باشاام، چه نباشاام اموراِت من خود به خود م -
 داداش.

 :انیرا
 وقت. هی یاریکم ن -

 :راشا
 . ماشالله چنته ات پره.رمیگ یاز تو م ارمینه، کم ب -
 .ستادیبا خنده از جا بلند شد. راشا هم کنارش ا انیرا
 :انیرا
 سر هم کن. فیمن برم بخوابم، تو هم برو بَکپ کم اراج -

 :راشا
با نایداداش جان. ا فیبه سااخنان گوهرباِر من نگو اراج - با آب طال  دیرو 

ست شت قاب کرد. را سوت خودم رو م یدیخواِب بد د ینو سه   یصدام کن 
ست خودم رو  ،هیکاف یسوت بزن هی ینیهم بب یرنگ یرنگ یخوابا یرسونم. خوا

 رسوندم.
 به طرف اتاقش رفت و گفت: انیرا
 .نمیفکر نکنم خواب بب گهینه د -

 :راشا
 به خاطِر من؟ یحت -
 و گفت: ستادیدرگاه اتاقش ا یتو انیرا
 مخصوصا به خاطِر تو. -

 :راشا
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 .گهیگن د یداداِش بد به تو م -
 رفت تو. در همون حال گفت: انیرا
 .ری. شب بخیحاال هر چ -

 و گفت: دیخند راشا
 .ریشب بخ -
 لبخند به سمت آشپزخانه رفت تا آب بخورد. با

 پنجم فصل
 کرد. یرا مرتب م شیبود و با دقت و حوصله موها ستادهیا نهیآ یجلو راشا
 بهش تنه زد و گفت: نیرادو

ه ب انیکه تو و را یقدر نیا ؟یکشاا یبدبختا رو چه قدر م نیا گه،یبساااه د -
 تا االن هلو داده بود. دیبود دهیچغندر رس یاگر به بوته  دیرس یموهاتون م

 :راشا
برو به اون  ه،یمن؟ واسااه من که معمول ِن ینازن یبه موها یداد ریحاال چرا گ -
 داداشت بگو که پدر ُاتو مو رو درآورده. یکی

 آمد. رونیب رفت از اتاق یور م لشیکه با موبا یدر حال انیرا
 اش بود، گفت: یطور که سرش در گوش همان

 .ستایخوب ن بتیغ د؟یباز شما دو تا پشت سر من حرف زد -
 :راشا

ست م - ست، ما آقا بتیگه، غ یآره را . میزن یرو در رو حرف م ونیماِل خانما
 بهت بگم. یزیچ هیخوام رو در رو  یجا م نیا ایجان ب انیپس را
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 .ستادیراشا ا یاش بود، جلو یگوش یکه هنوز نگاهش به صفحه  انیرا
 :انیرا
 ه؟یهوم؟ چ -

 گذاشت. زیم یو رو دیرا از دستش کش یگوش راشا
 :راشا

 یگم رو در رو. سرت رو تا گردن کرد یالمصب رو، دارم بهت م نیول کن ا -
 جغجغه! نیا یتو
 و گفت: ستادیخاص ا یبا حالت نهیدست به س انیرا
 شنوم. یخب بگو، م یلیخ -

 :نیرادو
 منتظره؟ ابونیزنگ نزد گفت سر خ یبانیمگه ش م،یبر نیایب -

 :راشا
 .میدو کلوم مردونه اونم رو در رو حرف بزن دیبابا! اگر گذاشت یا -
 :انیرا
 .گهیبزن د -

 داد زد: هوی راشا
اان؟! ِد آخه چرا زنِگ گوش یمن چ - ا ا ا  نیا ؟یمنو عوض کرد یبگم به تو ه

از خواب  نیزنگش؟ صاابح زنگ زد همچ یرو یگذاشاات هیخرناس چ یصاادا
 به سقف. دمیچسب یکه چارچنگول دمیپر
 .دندیخند یم نیو رادو انیرا
 :انیرا
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 هیکنه،  یهنگ م تیگوشاا یگفت شااابید ؟یخب چرا جوش آورد یلیخ -
ست ش ید م. عوضش کرد ومدیباکالس بود، خوشم ن یادی. زنگش زدمیبهش ک
 کجاش خرناساه؟ یباحال نیبه ا یصدا
 بلند گفت: یبا همان صدا راشا

 ه؟یپس چ ستیاگه خرناس ن ومد؟یتوئه که از صداش خوشت ن ِی مگه گوش -
 گوش کن.

 یُخرناس و ُغِرش فضااا یزنگ زد. انوا  صااداها لشیخانه به موبا یگوشاا با
 اطراف را پر کرد.

 را گرفت: شیگوش ها نیرادو
 بسه بابا َکر شدم. خفه اش کن راشااااا. -

 را تکان داد و گفت: یقطعش کرد. گوش راشا
 و باکالسه. تینداشتم، همه ال میصداها تو گوش نیمن از ا -
 را باال انداخت و گفت: شیابرو انیرا
با روح - نه؟   فتیلط ی هیمن برات بلوتوث کردم. واقعا صاااداش روح نوازه 

 هنرمند. یاآق ادایخوب جور درم
 .دندیچرخ یهم فرار کرد. دور سالن م انیبه دنبالش افتاد که را راشا
 داد زد: راشا

تا  ستیب -نشونت بدم ده یروح نواز هیهم روح نوازه. صبر کن تا  یلیآره، خ -
 .رونیور و اون ورش بزنه ب نیاز ا ونیاشانت یبعالوه 

 :انیرا
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 یمن داریبچه هم از خواب ب لتیموبا یرو یکه تو گذاشت ییآخه با اون صدا -
 یخواستم خواب نمون ؟یش یم داریراس ساعت ب یشه. اون وقت تو چه طور

 .یتشکر هم بکن دی. تازه باچارهیب
 :راشا

 ازت تشکر کنم. امیگم. صبر کن تا ب یرو م نیمنم هم -
با  و ستادیراشا ا یجلو نی. رادودیبه سمت در دو انیبه طرفش رفت که را راشا

 خنده گفت:
 یر و کله تو س دیبزن دیهر چه قدر خواست میبرگشت ی. وقتگهیشو د الیخ یب -

 منتظره. یبانیش ست،ی. االن وقتش نگهیهمد
 بود، گفت: ستادهیدرگاه ا یکه تو انیبه را رو
 .گهید دیزود باش د؟ینیرو بب الیو نیخوا یاصال مگه شماها نم -

داخت، ان یکه ابرو باال م انیرا یبا چشم واسه  و دیبه لباسش کش یدست راشا
 .دیخط و نشان کش

 رفت و گفت: انیبه طرف را نیرادو
تا از بچه ها زنگ زدم، بهشااون گفتم پول الزمم، گفتن بتونن  -یکیبه  - دو 

 شه، فعال صبر کن. یم یچ نمیقول ندادن، بازم بب یکنن، ول یجور م
سرش را تکان داد. رادو ینگاه گرفته ا انیرا محو  یبا لبخند نیبه او انداخت و 

 رفت. رونیشانه اش زد و از در ب یرو
 شدند و حرکت کردند. نیرادو نیسه سوار ماش هر
 با همراِه راشا تماس شبیگذشت که د یم یبانیش یبا آقا دارشانیروز از د سه

 را گذاشت. میو ن ازدهیگرفت و قراِر امروز صبح ساعت 
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شتاق بودند و هر س یبانیش ی. آقانندیرا بب الیسه م ساعت ده  ر گفته بود راس 
 تا راه را نشان دهد. ستدیا یمنتظرشان م ابانیخ

 و خم بود. چیجاده پر پ یراشا اس ام اس کرده بود، ول یرا برا الیو آدرس
***** 

ش یآفتاب یها نکیو ترالن و تارا ع ایتان سوار ما شم زدند و   ایتان نیشان را به چ
 شدند.

 :ترالن
 .گهیاومدم د یخودم م نیخب من با ماش -

 :ایتان
 بهتره. میباش یکیداره،  ادیو خم ز چیجاده اش پ -

 حرکت کرد. ایتان
 :تارا

 ؟یبلد قیآدرس رو دق -
 :ایتان
 دم. یخبر م یبانیبه ش میکه نه، اگر به مشکل برخورد قیدق ِق یدق -

 :ترالن
 .میبهمون آدرس رو بگه. راحت تر بود ادیبا ما ب یذاشت یخب م -

 :ایتان
 .ادیمنم گفتم با اونا ب ستن،یبزرگوار آدرس رو بلد ن یگفت پسرا -

 دستانش را به هم زد و با ذوق و شوق گفت: تارا
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 .نمیرو بب الیدوست دارم زودتر و اااااد،یشدم شد یجانیبچه ها ه یوا -
 و گفت: دیخند ترالن

 اش شدم. فتهیش دهیدونم چرا ند یمن از تو بدترم، نم -
 :ایتان
 .میجور نیمنم هم ،یحسه آبج هی -

 :تارا
 کرده که انگار قصِر پسِر پادشاست. فیازش تعر یبانیقدر ش نیا -

 .دندیسه خند هر
 :ترالن

 .میدون یکمتر از اونم نباشه، ما چه م دیشا -
 :تارا

 .میبزرگوار رو بخر یسه دانِگ پسرا دیگم، با یمن بازم م -
 :ایتان
 نخواستن بفروشن. دیشا ست،یمشخو ن یزیهنوز چ -

 :ترالن
 شه. یبشن خوب م یاگر راض یول ه،یحرف نمیآره خب ا -

 :ایتان
تا و - چه کار؟ بذار ساااه دانگش  میخوا یرو م نیا گهیم،دیدار الیما که دو 

 واسه اونا باشه.
 :تارا

 .ستیکه ن یمفت م،ید یپولش رو م -
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 :ایتان
 رو بخوان. الیپولش رو نخوان، و دیخب شا -

 :تارا
 .ستیخبرا ن نیاز ا خود،یب خود،یب -

 کالفه گفت: ترالن
س یا - صبر کن بر شه بکش م،ینیرو بب الیو م،یبابا حاال  سه اش نق . به بعد وا

 .ستیمشخو ن یزیهنوز چ ایقول تان
 :تارا

 به هر حال من نظرم رو گفتم. -
 طیکرد. محو مح یم یبا دقت و حوصااله رانندگ ایسااه سااکوت کردند. تان هر

 اطراف شده بودند.
اف همه اطر ی. خانه هادهیسرسبز که پر بود از درختاِن سر به فلک کش ییفضا

 .ییهم سر باال یخوردند و گاه یبرم یبیبه سراش یبودند. گاه ییالیو
 :تارا

 بودم. ومدهیجا ن نیبچه ها! تا حاال ا هیبا حال یجا چه -
 :ترالن

 م؟یاز شهر خارج شد ایفوق العاده ست. تان -
 :ایتان
 آره. -

 سرش را تکان داد و گفت: ترالن
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 م؟یمونده برس گهیبه نظرت چه قدر د -
 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه مین ایتان
 .مییاون جا میو ن ازدهیراس ساعت  -

 شد با ذوق گفت: ینم ریاطراف س طیمح دنیکه از د تارا
ده مار و خرگوش و گربه و آفتاب پرساتم  یجا از بس سابزه، جون م نیا یوا -

 رو ول کنم توش تا واسه خودشون عشق و حال کنن.
 گفت: یبا مسخرگ ترالن

ست برنم نیا - شا با ا ؟یدار یجا هم د  نیا تیجک و جونورات امن نیخواه
 باغ وحش بسه. یجا رو به هم نزن، همون خونه رو کرد

 شد و گفت: یشاک تارا
 شدن. تیزنن، ترب یکس رو به هم نم چیه ِت یمن امن یوونایح -

 :ترالن
 آره، مثل خودت. -

 :تارا
 .ایکن یم نیمن توه یوونایبه ح یباز دار نیبب -

 :ایتان
 با ترالن موافقم. ییجورا هیمنم  یبسه بچه ها، ول -

 و گفت: دیگارد گرفت. ترالن خند ایبار رو به تان نیا تارا
 .یآبج ولیا -

 گفت: تارا
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زبون بسته ها با شما چه کار دارن که  نیفهمم. ا یکجاش خنده داره؟ من نم -
 د؟یرو ندار دنشونیچشم د

جلو نگاهش کرد. ترالن هم کامل برگشاات عقب و نگاهش  ی نهیآ یاز تو ایتان
 را به تارا دوخت.

 به هر دو نگاه کرد و گفت: تارا
 ه؟یهاوم؟ چ -

 :ایتان
تو  یاز دسااات جونورا بتیتو دختر! کم مصاا یدار ییعجب رو شییخدا -

 م؟یدیکش
 پشت چشم نازک کرد و گفت: تارا

شت - شون دا سرتون آور دیکار شونیدن. اگر اذکه اون بال رو  اونا  نیکرد ینم ت
 باهاتون نداشتن. یهم کار

 :ترالن
 .یروت رو برم ِه  -

 .نددیو ترالن آرام خند ایرا نگاه کرد. تان رونیصورتش را برگرداند و ب تارا
 انداخت، "هفده". خودش بود. الیبه پالک و ینگاه ای. تاندندیرس باالخره

 یپارک کرد، ول ایتان نیماش یدرست رو به رو نیرادو نیهمان موقع ماش قایدق
 بود. الیبه سمِت و نیهر دو ماش ناِن ینگاِه سرنش

 نشده بودند. گریکدی یمتوجه  هنوز
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به و یشااادند. نگاه بهت زده  ادهیپ  ِی دِر نرده ا یبود. جلو الیهر شااش نفر 
 شدند. رهیخ الیبه و میقم*س*ت. دستشان را به نرده ها گرفتند. ستادندیا یبلند
 :نیرادو

 .هیبزرگ و با حال یالیعجب و -
 :انیرا
 ؟یکن یفضاش رو حال م نیآره، جوِن رادو -

 :راشا
 ه؟یچ گهیتوش د میقدر خوشگله بر نیُاه بچه ها از پشِت نرده ا -

که سرشان را چرخاندند  نیخود حس کردند. هم ینگاه دخترها را رو ینیسنگ
 .دندیسه تا دختر جوان را درست کنار خود د

 .ستادندیسه به خود آمدند و صاف ا هر
 پسرها. یدخترها هم برا یدخترها آشنا بود و چهره  یپسرها برا ی چهره
 آرام گفت: راشا

 زنن. یآشنا م م؟یدیند ییجا هیرو  نایما ا -
 :انیرا
 آره به نظر منم آشنان. -

 گفت: نیرادو
 پارک باهاشون جنِگ  یهستن که تو یهمون سه تا دختر نایا ست؟ین ادتونی -

 .میراه انداخته بود یبستن
 :راشا

 گه! خودشونن. یِا راست م -
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 :انیرا
 جا چه کار دارن؟ نیآره، ا -

 و ترالن گفت: ایآرام رو به تان تارا
 نشون؟یشناخت -

 :ایتان
 پارکن. یتو یآره، همون خرابکارا -

 :ترالن
ست م - که انگار  الیزل زده بودن به و نیخوان؟ همچ یم یجا چ نیگه. ا یرا

 ماِل باباشونه.
ش هر شان را آرام به طرف هم ک سکوت کردند. نگاه  ی. چند لحظه تودندیسه 

 شدند. رهیخ گریصورت همد
 تعجب گفتند: با
 ...یعناااینااااااه!  -

 با لبخند جلو آمد و گفت: یبانیش یآقا
 که در موردش باهاتون صحبت کردم. هییالیجا همون و نیبله ا -
 پسرها اشاره کرد و رو به دخترها گفت: به
 بزرگوار هستند. ونیآقا -
 بار رو به پسرها گفت: نیدخترها اشاره کرد و ا به
هسااتند، وارث ساااه دانِگ  یهانیک یمحترم هم دختراِن آقا یخانم ها نیا -

 .الیو نیهم
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 گرفت و گفت: الیرو، رو به و دستش
 داخل. دییبفرما -
 به قفل اشاره کرد، با لبخند گفت: انیرا
 داخل. مییفرما یشما قفل رو باز کن بعد ما م -

 با لبخند گفت: یبانیش یآقا
 .دیشرمنده، چند لحظه صبر کن -

 ید. در همان حال که داشااات قفل را باز مدرآور بشیقفل را از داخل ج دیکل
سرها ن ست هم ینگاه میکرد. پ حرکت  نیبه دخترها انداختند. دخترها هم در

 را انجام دادند.
 بودند. ستادهیا یبانیش یمغرور پشت آقا یبا نگاه نهیبه س دست

 .ستادیا یرا باز کرد و کنار الیدر و یبانیش یآقا
سرها شوند ول پ ستند زودتر وارد  ست نیدخترا جلوتر بودند. هم یخوا ند که خوا

هم  به ی. نگاهسااتادندیکه به هم برخورد نکنند از حرکت ا نیا یرد شااوند برا
 انداختند.

 با حرص گفت: تارا
 نداده؟ ادتونی یمقدمترن کس شهیخانما هم -

 :راشا
ار... ه یعنیپاچ...  ایبعد ب می. بذار برسمیخانم ما هنوز به هم سالم هم نکرد -

 برو تو. ایبابا ب یچینه همون َوق... اصال ه
ش کنار ش هیکار بق نی. با ادیک  یاه چپکه نگ نیو دخترها بعد از ا دندیهم کنار ک

 به پسرها انداختند رد شدند.
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 هم بشنود گفت: نیکه رادو یگوش راشا به طور ریز انیرا
 یبهش وگرنه همه  یآررره؟ خوب شااد نگفتهار شااو، َوق بزن،  ر،یپاچه بگ -
 کرد. یم ادهیسرمون پ یرو نایا

 .دندیخند طنتیبه هم انداختند و با ش ینگاه
 :یبانیش یآقا
 یتر به کارها عیهر چه ساار دیبا ساات،یکنم، وقت ن یخواهش م دییبفرما -
 .میکن یدگیرس الیو

را کامل باز گذاشت. هر چهار نفر وارد شدند. دخترها وسط  یدر نرده ا نیرادو
 بودند. ستادهیباغ ا

سرها ضا یبه اطراف انداختند. از همان لحظه  ینگاه پ  ییورود نگاهشان به ف
پر  یسمت چپ باغچه ا وه،یافتاد. سمت راست درختان م بایکامال سرسبز و ز

 از گل از همه رنگ.
گذاشااته شااده بود.  یو صااندل زیم رشیمجنون که ز دیباالتر درخت ب یکم

 سمت راست هم بود. یو صندل زیدرخت و م نیدرست مشابِه هم
ه فواره ب هیکردند. ساامت راساات  یتعجب م شااتریرفتند ب یجلوتر م یچ هر

 به شکل کوزه. یسمت چپ فواره ا ،یشکل ماه
 خاردار میبه شااکل ساا ییآنها حفاظ ها یبلند که رو یوارهایرفتند. د جلوتر

سر باغ چمن کار سر تا  شده بود.  صب  گل در اطراف  یشده بود و بوته ها ین
 شد. یم دهید

 تعجب کردند. شیاز پ شیبار ب نی. ادندیرس الیو به
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 با تعجب گفت: راشا
م من ه دیکه دو تاست به هم چسبوندنشون. شا نیا ایبزرگاااه  یلیخ الیو ای -

 .هیکیدر اصل  نمیب یدو تا م
 اشاره کرد و با لبخند گفت: الیبه و یبانیش یآقا
س نیبوده. البته تا قبل از ا الیو هیجا قبال  نیا ر،یخ - شه. میکه تق بعد از اون  ب

 نیل از اقب الیرو نصااف کنند. و الیگرفتند و میو بزرگوار تصاام یهانیک انیآقا
س الیو نیهر دو خانواده ا یراحت یبرا یبزرگ بود، ول یلیخ یلیخ شد و  میتق

 ادن.انجام د امرزیاون دو تا خداب هک ستیکار ی جهینت دینیب یکه االن م ینیا
ر د الیقرار دهند. و یرا مورد بررساا الیو کیشااش نفر جلو رفتند تا از نزد هر

صل  یظاهر دو تا بود، ول س میشه گفت به دو ن یبود که م یکیدر ا شده  میتق
دِر جدا، قساامت  کیکامال برداشااته شااده بود و با  الیو ِی بود. قساامت وسااط

 راست از چپ جدا شده بود.
ست رو به رو دو سمت چپ برا یتا در در سمت  یالیو یهم،  سمت چپ، 

 سمت راست. یالیو یراست هم برا
 :نیرادو

 چپ؟ ایما بوده  یسمت راست واسه بابا -
 :یبانیش یآقا
 سمت راست. -

 :ایتان
 باشه. رایقدر جذاب و گ نیکردم نماش ا یاصال فکر نم ه،یجا عال نیا -

 :یبانیش یآقا
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معمارها و نقاشااان که پدرتون سااراغ داشااتند  نیبهتر مشیبله. بعد از تقساا -
 روش نظارت کردند.

که از وسااط نصااف شاده  یبیبه هم بودند. چون ساا هیدرساات شااب الیدو و هر
 ییبلند با نقش ها ییشاااد، سااتون ها یکه به بالکن منتها م یباشاااد. پلکان

ه روشن کار شد یقهوه ا یفرفورژه  یدور تا دور بالکن نرده ها با،یبرجسته و ز
 داشت. یفوق العاده ا ینما الیبود. و

سرها ست را نگاه م یالیو پ سمت چپ. هنوز با  یسمت را کردند و دخترها 
شااده بود،  دهیکه نگاهشااان به طرف هم کشاا یهم حرف نزده بودند. چند بار

شاندند و و یبر چهره م یکار اخم نیبودند، با ا دهیآن را دزد عیسر یلیخ  الین
 کردند. یرا نگاه م

 :یبانیش یآقا
سئله ا دیفعال با اده،یز الیو ِی جا یجا دِن ید یوقت برا -  باهاتون یدر مورد م

 صحبت کنم.
درخت قرار داشت رفت. شش  ریکه ز یو صندل زیحرف به طرف م نیزدن ا با

 پشت سرش حرکت کردند. یحرف چینفر هم بدون ه
 آرام گفت: ترالن

 خواد بگه؟! یم یچ یبانیش یعنی -
 :ایتان
 دونم. من از االن عزا گرفتم واسه شب. یچه م -

 :تارا
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 چرا؟! -
 :ایتان
 .انی! امشب قراره بگهیگم د یَاه. روهان رو م -

 :ترالن
ده مطمئن باش برن ا،یتان الیخ یرفته بود. ب ادمیبه کل  ،یگ یآره راسااات م -
 نه روهان. ییتو
 :ایتان
 استرس دارم. یشه، ول یم یدونم تهش چ یدونم، نم ینم -

 :ترالن
ه. بعد در گ یم یچ یبانیشاا مینیبب میبر ایاسااترساات شااو، ب اِل یخ یفعال ب -

 .میزن یموردش حرف م
 بودند. ستادهیپسرها ا ینشستند ول دخترها

 گذاشت. زیم یرا رو فشینشست و ک یبانیش یآقا
 گفت: نیرادو

 سوال داشتم. هی یبانیش یآقا -
 نگاهش کرد و سرش را تکان داد: یبانیش یآقا
 ه؟یسوالتون چ د،ییبله بفرما -

 :نیرادو
شت.  - ستش پدر ما نه پولدار بود و نه ملک و امالک دا ما  که ییتا جا یعنیرا

خواسااتم بدونم  یبه نام پدر ماساات. م الیو نی. حاال سااه دانِگ امیمطلع بود
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به ا دیپدرم پوِل خر با توجه  نگ رو از کجا آورده بود؟  نا نیساااه دا  ییکه توا
 بخره؟ روجا  نیرو نداشت پس چه طور تونست سه دانِگ ا دشیخر
ستانش را رو یسکوت کوتاه یبانیش یآقا شتان زیم یکرد، د شت و انگ ش گذا

 دخترها هم منتظر چشم به او دوخته بودند. یرا در هم قفل کرد. همه، حت
 :یبانیش یآقا
قا - خانم و آ که من از  خاطرات دوران  الیو نیا دمیشاان یهانیک یاون طور 

 ش،یقبل پ یلیبزرگوار بوده. خ یو آقا یهانیک یآقا ِی و جوان ینوجوان ،یکودک
مان ساخت هیکه  یکنار یالیداشتند، و یدو سن کم نیاکه  یدرست زمان یعنی

. سااتین گهیاالن د بتهبزرگوار بود. ال یبوده متعلق به خانواده  یو نقل کیکوچ
ه گفتم ک یساااختن. بله داشااتم م عیوساا یالیو هیو جاش  دنیاون جا رو کوب

 یبودند، ول هیکردند. همسااا یم یبزرگوار زندگ یاون ساااختمان خانواده  یتو
دواج از یهانیک یکه آقا نیبود. بعد از ا نشونیب یخاص ِت یمیحال صم نیدر ع

 هیبق هگیسکونت رفتند کرج. د یهم برا اربزرگو یکردند اومدن تهران، خانواده 
 دو نیا یاتفاق یلیدونم که خ یجا م نیتا ا یشااد ول یدونم که چ یاش رو نم

 ی. خانه دیکنند. ظاهرا شما اون موقع نوجوون بود یم دایرو پ گهیدوست همد
فروشاان و با  یبزرگوار اون رو م یبزرگوار هنوز پا بر جا بوده. آقا یآقا یپدر

رفته گ یهانیک یرو آقا میتصاام نیخرند. البته ا یرو م الیاز و انگپولش سااه د
 هم کردند. شیبود که خب عمل

 :انیرا
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رو  الیو نیثش رو داده و سااه دانِگ اصااورت پدر ما سااهم االر نیپس در ا -
 درسته؟ ده،یخر
 :یبانیش یآقا
 نداشتن؟ یبرادر ایخواهر  شونیبله درسته. ا -
 بار راشا جواب داد: نیا

هرستان و ش رهیپ یلیخاله خانم هم هست که خ هینه، بابا تک فرزند بود. البته  -
 پدرمه. یکنه. خاله  یم یزندگ

 سرش را تکان داد و گفت: یبانیش یآقا
به بحث  میپرداز یقدر بود. و حاال م نیدر هر صااورت اطالعاِت من تا هم -

 .الیخودمون در رابطه با و
 شدند که گفت: رهیخ یبانیش یبه آقا اقیبا اشت همه

سمت چپ هم متعلق  یالیبزرگوار و و انیسمت راست متعلق به آقا یالیو -
 هست. یهانیبه خانم ها ک

 اطراف اشاره کرد و گفت: به
. امکانات و یو صندل زیاز هم جداست. م زیهمه چ دینیب یهمون طور که م -

 یعنیفواره.  یقرار داره، حت الیکه هم داخل و هم خارج از و یبهداشت سیسرو
 الیو نیام بود شااما رو از وجود ا فهی. من وظدیبا هم ندار یمشااترک زیشااما چ

گاه کنم که کردم. از ا  جا به بعد با خود شماست. نیآ
 با تعجب گفت: ایتان
 د؟یشه واضح تر بگ یم ؟یچ یعنی -

 :یبانیش یآقا
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. هر شش نفر شما هم دیهست الیو نیخب االن شما شش نفر صاحب کل ا -
 که... نیو ا رهیبگ میتصم الیو نیا یتونه برا یم

مان با یموقع صااادا ه نگ مو عذر خواه لشیز ند شاااد.  جا  کرد و از یبل
 یزد. نگاهشااان به آقا ینم یکس حرف چیبرخاساات. جواب تلفنش را داد. ه

 بود. یبانیش
 را قطع کرد و رو به شش نفر گفت: یگوش یبانیش یآقا
 اومده. شیبرام پ یبرم، کار مهم دیخوام، با یمعذرت م -

 :نیرادو
 رسونمتون. یباشه من م -

 را برداشت و گفت: فشیبا لبخند ک یبانیش یآقا
 یدایهنوز مدت زمان ز د،یآشنا شد الیشما تازه با و که،ینه پسرم آژانس نزد -

 رم. شرمنده عجله دارم، فعال با اجازه. یخودم م د،یدیکه رس ستیهم ن
 رفت و از آن خارج شد. یطرف در نرده ا به

 .ستادندیبلند شدند و ا یصندل یاز رو دخترها
 انداخت و گفت: الیاطراف و و یابه فض ینگاه ترالن

 خواد برگردم خونه. ی. دلم نمهیفوق العاده ا یجا -
 :ایتان
 حس رو دارم. نیآره، منم درست هم -

 :تارا
 نونو رو ندادم. یبرگردم خونه، هنوز غذا دیمن با یول -
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 :ترالن
با اون نونو جونت. بچه ها من م الیخ یب - با! تو هم   جا نیهم میایگم ب یبا

 شه. یمدت حال و هوامون هم عوض م هی. واسه میکن یزندگ
 به اطراف انداخت و با لبخند گفت: ینگاه ایتان
 منم موافقم. ستا،یهم ن یفکر بد -

 آنها بودند. یمدت پسرها شاهد گفت و گو تمام
 و راشا گفت: نیآرام رو به رادو انیرا
 موندگار شدن. ومدهیرو باش، ن نایا -

 :راشا
ده  یشدم. جون م الیو نیمن که بد جور پابنِد ا یدونم ول یعمرا! شما رو نم -
شق و حال کن میجا بمون نیمدت ا هی اون  ی. من برم لبه دی. فکرش رو بکنمیع

 شه. یحسش رو بگو! معرکه م یبزنم. وا تاریگ نمیفواره بش
 و آرام گفت: دیخند نیرادو

س و ح یرو بپوشم کل باغ رو بدوم. وا میرو بگو! صبح زود لباس ورزش نیا -
 .یدرختا بدو ریداره ها. اون موقع از صبح، ز یحال

 هم که لبخند بر لب داشت گفت: انیرا
 میدید یم بیترت یمهمون هیرو بگو پساار. به افتخار ورودمون  یمهمون یوا -

 .مایترکون یبشه، م یزیجا. عجب چ نیا زنیبر یبر و بچ همگ
 :راشا

 .دیزنم حال کن یره، منم براتون مآ ولیا -
 به دخترها اشاره کرد و گفت: نیرادو
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طور که معلومه دارن واسااه خودشااون  نیا م،یاونا رو دک کن یجور هی دیبا -
 کشن. ینقشه م

 :راشا
 ذارم؟ یمگه م ،یعمرا بتونن بمونن، هنوز راشا رو نشناخت -

 آرام گفت: ایبه پسرها انداختند، تان ینگاه دخترها
 کنن. یخوان بمونن؟ بد جور دارن پچ پچ م ینکنه اونا هم م -

 :تارا
ند تحو - به و یهم م ِل یآره! همش لبخ کنن. غلط نکنم  یاشااااره م الیدن و 

 قصد دارن تلپ شن.
 :ترالن

 ماست. یجا فقط جا نیکردن، ا خودیب -
 را باال انداخت و گفت: شیابرو ایتان
 افقم.کامال باهات مو -

 :تارا
 خوان چه کار کنن. یم میفهم یاالن م دیصبر کن -

 رو به پسرها بلند گفت: بعد
 .ونیآقا دیببخش -

 مغرور گفت: یبا نگاه نهینگاهش کردند. تارا دست به س پسرها
 یو. تمیبه سهِم شما ندار یالبته کار م،یجا بمون نیرو ا یمدت میما قصد دار -
 .دینداشته باش یمشکل دوارمی. اممیخودمون هست یالیو
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 جلو آمد و گفت: راشا
شکله. چون ا - سر تا پاش م شکل، که  ست نیم  میخوا یرو م یکه مدت میما ه
 سرکار خانم. میجا بمون نیا

 :ستادیقدم جلو آمد و کنار تارا ا کی ترالن
ار هر ک می. بعد که برگشااتمیمون ی. پس فعال ما ممیخام! ما زودتر گفت اِل یخ -

 .ستیبه ما مربوط ن دیبکن دیخواست
 قدم جلو آمد و گفت: کی انیرا
شما خ - صف نونوا االتیظاهرا  شته خانم.  زود  یکه هر ک ستین ییورت دا

شما برممیمون یجا م نی. ما افتهیگفت کارش راه ب ستدیگرد ی.  ه . هر وقت خ
 در خدمتتونه. الیاون وقت بفرما و م،یکرد دایو قصد برگشت پ میشد
 اومد جلو و معترضانه گفت: ایتان
 کنه اون وقت؟ ینم تونیهه، گرم -

 :ستادیا انیهم جلو آمد و کنار راشا و را نیرادو
 هم گرماش رو. میدینه خانم شما نگران نباش، ما هم سرماش رو کش -

ست رو به رو سه سر در شِم هم با  یتا پ شم تو چ سه تا دختر قرار گرفتند. چ
 معترض. یگاهن

 :تارا
 و بس. نیهم م،یمون یجا م نیفقط ما سه نفر ا -

 :راشا
 نه شما، والسالم. م،یینه خانم، اگر بنا به سه نفره که اون سه نفر ما -

 آمدند. یکدام کوتاه نم چیباال گرفت. ه اعتراضشان
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 بلند گفت: نیرادو نیب نیا در
 ساااکاات. -

 نیبرداشااتند و به رادو گریهمد یسااکوت کردند و نگاهشااان را از رو یهمگ
 دوختند.

 گفت: یبا اخم کمرنگ نیرادو
 .میریبگ میمنصفانه تصم دیشه. با یکه نم یجور نیا -

 :ایتان
 ه؟یو چه طور هیچشِم شما چ یانصاف جلو دییشه بفرما یم -

 گفت: انیباز شد و لبخند زد. رو به را نیرادو یها اخم
 تاسه رو بده. یبه مهره  هیکه شب تیدیاون جاکل -
 اد.د نیدرآورد و به رادو بشیج یرا از تو شیدیسرش را تکان داد و جاکل انیرا
 گفت: هیهم مهره را از آن جدا کرد و رو به بق او
سمش رو رو یهر ک - سامسهینو یبرگه م یا  یو م میکن یرو گلوله م ی. بعد ا
 نیندازن، پساارا هم هم یندازه. دخترا م یاز ما مهره رو م یکی. زیم رِ یز میزیر

شااه و از  ینفر کج م هی. اون وقت همون ارهیشااش ب مونیکیکه  ییطور. تا جا
سما رو برم یکی زیم ریز از  یکیمونن. اگر  یاونا م دداره. اگر از دخترا بو یاز ا

مونند.  یسااه نفر مافتاد اون  ی. قرعه به نام هر کمیمون یما بود ما م یاسااما
 د؟یخب موافق

 :ترالن
 ندازه؟ یاول تاس م یک یول ه،یآره موافقم، روِش خوب یتا حدود -
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 :انیرا
 و خط، چه طوره؟ ری. شمینداز یسکه م نمیواسه ا -

 :ترالن
 باشه قبوله. -

 گرفت. همه چشم به دست او دوختند. انیسکه رو از را نیرادو
 :نیرادو

 ه؟یما هم خط. نظرتون چ ر،یشما ش -
 موافقت تکان دادند. یرا به نشانه  شانیسرها دخترها

سااکه را در دسااتش چرخاند و باال انداخت. با چشاام دنبالش کردند.  نیرادو
چشم همه سکه را برداشت  یکج شد و جلو نیچمن ها افتاد. رادو یسکه رو

 و باال آورد.
چپ به پساارها نگاه کردند و اخم لبخند به دخترها نگاه کرد. دخترها چپ  با

 .دندیرا در هم کش شانیها
 :نیرادو

 د؟یندار ی. اعتراضمینداز یخب حاال که خط اومد پس ما مهره رو م -
سکوت کردند. هم ا،یتان شانه  نیترالن و تارا فقط  شان یسکوت ن ض بود  اعترا
 توجه بودند. یپسرها ب یول
 :انیرا
 نداره؟ ی. کسستیمن کاغذ و خودکار همرام ن -

 آرام گفت: ایتان
 من دارم. -
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دفترچه و خودکارش را درآورد.  فشیک یبه پساارها انداخت و از تو ینگاه مین
 به تعداد، برگه َکند و به همه داد.

 :نیرادو
 .سهیبرگه بنو یاسم خودش رو، رو یخب حاال هر ک یلیخ -

ست م خودکار ست به د سامدیچرخ ید شد کاغذها را مچاله  ی. ا شته  که نو
س د،یسف ِی کیپالست یزیپرت کردند. رو م زیم ریکردند و ز  ینم یبلند بود و ک

 .نهیتوانست قرعه ها را بب
 گرفت و گفت: نیمهره را از رادو راشا

 ندازم. یمن اول م -
جمع شاادند. راشااا مهره را در دسااتش تکان داد و آرام پرت کرد.  زیدور م همه

 د."دو" آم
 :راشا

 شانس من راحت شم. "دو" هم شد شماره؟ َاه. نیبخشکه ا شهیاز ر یا -
راشااا دوخت. راشااا لبخند  یچشاام ها یپوزخند زد و نگاه مغرورش را تو تارا
 داد و سرش را برگرداند. لشیتحو یکج
 " آمد.کیمهره را برداشت. در دستش فشرد، آرام پرتش کرد. " تارا

 با همان پوزخند نگاهش کرد: راشا
 از تو باالتر بود. یکیباز دِم شانِس خودم گرم.  -

 با حرص گفت: تارا
 ؟یگ یم یچ گهیشده د یچیاوال تو نه و شما. دوما شمام که نوکت ق -
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 گفت: انیخواست جواب بدهد که را راشا
 دعوا، فعال نوبِت منه. اِل یخ یب -

 بود. انیدر دست رادو به مهره نگاه کردند که  هر
 گوشش گفت: ریز راشا

 نیشانست هم که خدا برکتش بده از من و رادو ،یداش زرنگه بود شهیتو هم -
 رو بزن. نایا یبهتره. پس جوِن راشا پوزه 

کرد  به ترالن نگاه میقم*س*تنگفت.  یزیداد و چ لشیتحو یلبخند کج انیرا
به م باال انداخت و زیو بعد هم  . مهره زیم یگرفت، پرت کرد رو. مهره را اول 

 افتاد "پنج" آمد. یوقت یبود، ول دنیپنج و شش در حال چرخ نیب دیچرخ
 و گفت: دیدست کش شیموها یبا حرص تو انیرا
 ! نشد.ی. لعنتیَاکه ه -

 شانه اش و گفت: یزد رو راشا
. شااانس گهید یداداِش خودم یباشاا یلیجون، تو هم خ انیغصااه نخور را -

 اعتماد به نفس، برو حال کن. نمیما. ا میندار
 نگفت. یزیو چ دیخند یپوست ریز انیرا

شت. به ه نوبِت  سترس دا کرد. مهره را انداخت.  یکس نگاه نم چیترالن بود. ا
 "سه" آمد.

جلو آمد. بدون فوِت وقت مهره را  نی" دخترها بلند شاااد. رادوی"وا یصااادا
 "شش" آمد. قیو دق دیچرخ ،دیچرخ د،یچرخ د،یبرداشت و پرت کرد. چرخ

 :راشا
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. نهیتو ما شانس داره اونم رادو یکیگفتم اگر  یم شهی. من همنهی! همااااولیا -
 پسر. یگل کاشت

 پوزخند بر لب آرام گفت: تارا
 مداِل طال آوردن. کیرن انگار تو المپ یهم م یقربون صدقه  نیهه، همچ -

 گفت: انی. رادندیشن پسرها
ه ما مهر یپا به پا یسااتادیا یجا نم نیوگرنه شااما ا ساات،ین کیکم از المپ -

 .یبنداز
 را برگرداند. شیرا زمزمه کرد و رو یلب جمالت ریز ترالن

 :نیرادو
 شه. یبرنده م یک مینیسر وقته قرعه بب میخب بر -

 :دیخند راشا
خوان قرعه  یانگار از طرف بانک م میذوق کرد نیجو ما رو گرفته ها. همچ -

 .ادیم رمونیمدل هم گ نیآخر نیماش هیوسط  نیکنن ا یکش
 رو به هر سه گفت: ایتان
ش - شتون،یمدل پ نیآخر نیما ش گهید دیما بذار اریرو در اخت الیو شک ما با 

 .میندار یکار
 :نیرادو

 امکان نداره. یزیچ نیهمچ -
 در چشمانش زل زد و گفت: ایتان
 بعد به احتماالتش فکر کن. رون،یرو بکش بشما فعال برو قرعه  -
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ستش را ز یرو یحرف چیبدون ه نیرادو ست و د ش سرش باال  زیم ریپا ن برد. 
 .هیبود و نگاهش به بق

 ده گفت: یداره طولش م نیرادو دیکه د راشا
 یقدر طولش م نیتو صندوِق آرا که ا ی! مگه دستت رو کردگهیِد زود باش د -
 .ستاین شتریشش تا ب ؟ید

از کاغذها در دستش بود. همه دورش حلقه  یکیآورد.  رونیدستش را ب نیرادو
 زدند. دخترها مضطرب و پسرها مشتاق.

به تک تکشااان انداخت و کاغذ را باز کرد. نگاهش را به کاغذ  ینگاه نیرادو
 دوخت.

 نیشد. با ا شیشد. لبخند آرام آرام مهمان لب ها رهیلحظه فقط به اسم خ چند
 یحالو خوش جانیافتادن. پسرها با ه یصندل یکردند و رو یلبخند دخترها پف

 ود.دستش ب یهنوز به کاغِذ تو نینگاه رادو ی" گفتند، ولولیو "ا دندیباال پر
 رو به دخترها کرد و گفت: آرام

 ن؟یکدومتون ایتان -
 با تعجب نگاهش کرد: ایتان
 !؟یدون یتو اسم منو از کجا م -

 نوشته شده بود. ایکاغذ اسم تان یبا لبخند کاغذ را برگرداند. رو نیرادو
 نگاهش کرد: طنتیرا باال انداخت و با ش شیابرو نیرادو

 گم خوشگله ها. یم ،یبه به! چه اسم -
 دستانشان را به هم زدند. ی. تارا و ترالن با خوشحالدندیاز جا پر دخترها
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 دیرفت. کاغذ را از دستش کش نیرادو به طرف یجد ینگاه یبا لبخند ول ایتان
 آن نوشته شده بود. یرو ایبه آن انداخت. درست بود، اسم تان یو نگاه
ند به هم لبخ ایهمچنان با لبخند به او زل زده بود. تان نیرا بلند کرد. رادو سرش

 لحنش خاص بود. یلب داشت ول
 :ایتان
 .گهیشه نه کِس د یاگه خوشگله به صاحبش مربوط م -

 صورتش تکان داد: یرا باال آورد و جلو کاغذ
 ه؟یحرف گهیاز قرعه که به ناِم ما سه نفر افتاد، د نمیا -

 که همچنان لبخندش را حفظ کرده بود دستانش را باال برد و گفت: نیرادو
 خواست اعتراض کنه؟ ینه خانم، ک -
 اشاره کرد و گفت: الیو به
 محترم. یخوش بگذره. روز خوش خانما ال،یهم و نیشما و ا نیا -

و راشااا چشاامک زد. دخترها  انیهم پشااتش را به دخترها کرد و رو به را بعد
 .دندیند
 شتریب یقرعه به نام دخترها افتاده، ناراحت شدند ول دندیفهم یو راشا وقت انیرا

 تعجب کرده بودند. نیحرکت رادو نیاز ا
 ها هم با نگاهشان آنها را دنبال کردند.دنبال او رفتند. دختر یحرف چیه بدون

 گفت: نیمعترضانه رو به رادو انیرا
 شد؟ یجور نیپس چرا ا ؟یر یکجا م -
 رفت، گفت: یم نشیکه به طرف ماش یدر حال نیرفتند. رادو رونیدر ب از
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 ...یکه، قرعه به نامشون شد، ولاا دیدیخب د -
 که سوار شوند راشا گفت: نیرا باز کرد. قبل از ا نیماش در
 جوِن من بگو. ؟یچ یول -

 داد و گفت: لشیتحو یزیآم طنتیش لبخند
 ؟یدیآشفته د ینکنه براشون خواب ها -

 و گفت: دیخند نیرادو
. میرفت که میرو راحت کن الشونیخ دیگم. فعال با یتو راه بهتون م نیسوار ش -

 باال. دیپس بپر
 لبخند بر لب سوار شدند. پسرها
 ششم فصل

 :رو به دخترها گفت ایبرگشت بودند. تان ریترالن و تارا هر سه در مس ا،یتان
 زدن؟ ینمه مشکوک نم هیبچه ها، به نظرتون  -

 :ترالن
 !ا؟یک -

 :ایتان
 .دیکه قرعه رو کش ی. مخصوصا اونگهیپسرا د -

 جواب داد: تارا
سه چ - شکوک؟! خب را ینه، وا شتن  یم شون رو گذا به ما افتاد و اونا هم ُدم

 کارشون. یرو کولشون و رفتن پ
 :ترالن

 . همون بهتر که رفتن.مشونیشناس یحق با تاراست. ما که نم -
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 لبانش را جمع کرد و متفکرانه گفت: ایتان
قرعه  میبودنا! آخرش مجبور شد یشیریس یعجب آدما یدونم واال، ول ینم -
 .میندازب

 :ترالن
 که بود تهش به نفع ما شد. یحاال هر چ -

 با شوق و ذوق گفت: تارا
 .یمهمه، روشون کم شد اساسا نیآره هم -

 نگفت. یزیو چ دیخند ایتان
***** 
ه رنگ ب یکه کت و دامن یو آراسااته در حال بایز ایشااد. تان ایوارد اتاق تان ترالن

 یشال همرنگ لباسش هم رو کیتختش نشسته بود.  یبه تن داشت رو یریش
 ییابیاز آن به ز یجلو قساامت یبسااته نبود. موها ادیز یساارش انداخته بود، ول

 بود. ختهیاش ر یشانیپ یرو
 کنارش نشست و گفت: ترالن

 یایروهان و خانواده اش االناساات که برساان. نم ؟یآبج یچرا غمبرک زد -
 رون؟یب

ه آرام و گرفت ییساارش را بلند کرد. نگاهش را به ترالن دوخت و با صاادا ایتان
 گفت:

 اعصابم داغونه ترالن. -
 :ترالن
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شب آب پاک یخوا یمگه نم - ستش و خودت رو خالص  یزیرو بر یام رو د
 ه؟یدردت چ گهیپس د ؟یکن
 :ایتان
کنم که  یمدت همش دارم حرفام رو با خودم زمزمه م نیا یچرا، اتفاقا تو -
 کنم. یرو تموم م زینره. امشب همه چ ادمی

 :ترالن
 یکالم، ختِم کالم. م هی. میازشااون ندار یدرسااته. ما که خرده برده ا نیهم -
 دمیکردم نامزِد تو شدم بعدش هم د یخبط هیآقا من شما رو دوست ندارم.  یگ

و ما رو به  ریکنار. حاال هم شااما رو بخ دمیخوره، کشاا یاخالقامون به هم نم
 سالمت.

 لبخند زد و گفت: ایتان
 که؟ شیشناس یبکشه کنار، م یراحت نیفقط خدا کنه به هم -

 :ترالن
 یسدسِت خودته، ک ارتیتونه بکنه مجبوره بکشه کنار. اخت ینم یغلط چیه -

 تونه مجبورت کنه. ینم
 :ایتان
شکل من م - سپرده به عمه خانم. م نیا ه؟یچ یدون یم سه تا رو   یکه بابا ما 

 بگم. یازدواج اصرار کنه بعد بمونم تو روش چ نیترسم اون به ا
 با حرص گفت: ترالن
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با یم ادی! عمه خانم حرف زدهیحرفا از تو بع نیا ایتان -  گوش دیزنه تو که ن
م کمح ؟یبر دیبزن برو تو چاه تو هم با رجهیاون گفت با ساار شاا دی. شااایکن
 شه. ینم یچیو حرفت رو بزن. مطمئن باش ه سایوا

 وارد اتاق شد و گفت: تارا
 .رونیب نیایب دم،یرو د نشونیاومدن. از پشت پنجره ماش ،یتر ،یتان -

. از اتاق دیبه لباسااش کشاا یدساات ایتخت بلند شاادند. تان یو ترالن از رو ایتان
 رفتند. رونیب

شک ترالن شلوار م سبز کم رنگ و تارا هم بلوز و  شلوار   براق که خط یکت و 
 روش کار شده بود به تن داشتند. لیکه به رنگ اکل دیقرمز و سف یها
 شده بودند. بایسه فوق العاده ز هر

***** 
س یبه همراه خانم و آقا روهان سته بودند. خدمتکار  ش سالن ن  ینیسزاوار در 

سالن ب را گرداند و بعد از یچا سزاوار که مادر روهان  رونیآن، از  رفت. خانم 
 بود پشت چشم نازک کرد و گفت:

 ؟یاوردیرو ن یجون چرا خودت چا ایوا! تان -
 گفت: یبا اخم کمرنگ ایتان
 آوردم؟ یمن م دیچرا با -

به آنها  متیالنگو و جواهرات گران ق فیساازاوار دسااتانش که چند رد خانم
 بود را در هوا تکان داد و گفت: زانیآو
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رو  نایرو بگردونه. شااما هنوز ا یکه عروس چا نهیوا خب همه جا رساام بر ا -
 ؟یدون ینم
 گفت: یدستش را مشت کرد و با همان حالت قبل ایتان
 یخواستگار یهم جنبه  دارید نی. استمیدونم. منتها من که عروس ن یچرا م -

 نیشااه. البته از نظر من و خواهرام که ا یم یتلق ینداره. صاارفا جهت مهمون
 دونم. یطوره. شما رو نم

 سزاوار رد و بدل شد. هر دو متعجب بودند. یخانم و آقا نیب ینگاه
 گفت: ایسزاوار رو به تان یآقا
شته  یم یحرِف تو چه معن نیدخترم ا - ده؟ مگه با روهان قرار مداراتون رو نذا

 م؟یکن نییرو تع یروسو زمان ع میایکه امشب ب دیبود
روهان دوخت و  یو وحشاا یمشااک ینگاه پر از خشاامش را به چشاام ها ایتان

 گفت:
 ونشیهم به اصرار ا یمهمون نیبا پسر شما نذاشتم. ا یقرار نیمن چن ر،یخ -

 بود.
 پر تحکم گفت: ی. با صداستادیمبل بلند شد و ا یبا اخم از رو روهان

 خوام باهات حرف بزنم. یم رونیب ایب -
 :ایتان
 جا در حضوِر همه بزن. نیهم یدار ی. حرفامینم ییمن با تو جا -

 :دیلب غر ریدستانش را مشت کرد و ز روهان
 . منتظرم.یای. به نفعته که بهیحرفام خصوص -
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آب دهانش را قورت داد و به خواهرانش  ایبلند از در خارج شد. تان ییقدم ها با
 نگاه کرد. ترالن آرام گفت:

 گه. حرفات رو هم بهش بزن. یم یچ نیخب برو بب -
را  یاکآب پ دیامشب با نیرا گرفته بود هم مشیمردد از جا بلند شد. تصم ایتان
 موضوِ  مسخره کش نینبود ا زیجا نیاز ا شیب گری. دزدیدستان روهان بر یرو

 کند. دایپ
 رفت. رونیگفت و از سالن خارج شد. از در ب یاجازه ا با

نشااسااته بود. به طرفش  یتاب فلز یرا به اطراف چرخاند. روهان رو نگاهش
 رفت.

کار تاب را به  نیو با ا دیکوب یم نیرا به زم شیمشااهود پا یبا حرصاا روهان
 آورد. یحرکت درم

 یتاب بلند شد. رو به رو یز رورا حس کرد. سرش را بلند کرد و ا ایتان حضور
 تاب نشست. یتوجه به او رو یب ای. تانستادندیهم ا

 رو به رو نگاه کرد و گفت: به،
که م یلیخ - هت بزنم، ول یحرفا دارم  تو رو  یخوام حرفا یاول م یخوام ب

 بشنوم.
 خودش را جمع و جور کرد. یکم ایلبخند زد و کنارش نشست. تان روهان
 گفت: روهان

 کنم، بگو. ی. گوش میحرفات رو بزن دیکه اول با ییتو نینه اتفاقا ا -
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شت  زیصبرش لبر گریکه د ایتان ضور او را در کنارش ندا شده بود و طاقت ح
 گفت:

 مسخره هر چه زودتر تموم بشه. یباز نیخب، از خدامه که ا یلیخ -
 :روهان

باز ؟یباز - باز ؟یکدوم  به تو   یخوا ی. چرا نمایتان ساااتین یعشااِق من 
 ؟یبفهم

 پوزخند زد و گفت: ایتان
همش کشکه. تو  ستیروهان؟ عشِق تو عشق ن یهه! آره عشق. عشاااااِق چ -

و  شیبه زور بهم بچساابون یخوا یکه م یننگ رو دار یلکه  هیمن حکم  یبرا
 کنار. یخوام. بهتره بکش یننگ رو نم نیمن ا

 بلند گفت: ی. با صداستادیا ایتان یاز جا بلند شد و رو به رو روهان
نداره. تو  تیبرام اهم یذره ا ی. حتستیمهم ن یخوا یرو نم نیاگر ننگم و ا -

 ی. تا آخر هفته هم قانونا و شاارعا زنم مینامزِد من ؟یفهم یرو م نیا یماِل من
داخل و تو به  میر ی. االن هم ممیبزن میهم نمونده که بخوا یحرف گهی. دیشاا

. یبا من ازدواج کن یخوا یو م یرو گرفت متیکه تصاام یگ یمامان و بابا م
 گفتااام؟ یچ یدیشن
روهان و با  یسرخ شده  یبلند شد. با خشم زل زد به چشم ها شیاز جا ایتان

 نفرت گفت:
به درک. پساات فطرِت رذل.  یخوره روهان. آرزومه بر یحالم ازت به هم م -

بس نبود؟ حاال نوبِت منه؟ منو  ینشوند اهیبدبخت رو به خاِک س یاون مهسا
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 پول؟ قدرت؟ کم ؟یاریرو به دست ب یوسط چ نیا یخوا یو م ینشونه گرفت
 ؟یزن یکه بازم حرص م یآره؟ خودت کم دار ؟یدار

 را گرفت و فشرد. با خشم و غضب گفت: ایتان یهوا بازو یب روهان
شا - تو  گم، یم بار نیآخر یگم. برا یم یچ نیَکِرت رو باز کن بب یخوب گو

بوده رو فراموش  نمونیهم که ب یا گهی. مهسااا و هر خِر دیکن یبا من ازدواج م
سا رفت به درک، دیکن یم سا گهی. مه سمش رو  یوجود نداره. پس ه ییمه ا

 .اریمن به زبون ن یجلو
 به او داد و گفت: یمحکم تکان

 یدید ی. وگرنه، هر چیکن یکه من گفتم رو م یتو و همون کار میر یاالن م -
 فهم شااد؟ ریش ،یبکن دینبا ی. گله اایتان یدیاز چشم خودت د

دست  که با ی. در حالدیکش رونیدستان روهان ب نیرا محکم از ب شیبازو ایتان
 نشاند و گفت: یشانیبر پ یظیداد. اخم غل یرا ماساژش م شیبازو

. سااتیبارت ن یچیدونم ه یندونه من که م یکم هارت و پورت کن. هر ک -
 .یبکن یتون ینم یادیغلِط ز چیحرفات همه باِد هواست. ه

 به او انداخت: یپوزخند زد و نگاه خاص روهان
. ی. ظاهرا هنوز روهان رو نشااناختزمیهم مطمئن نباش عز ادیز یجدا؟ ول -

 تادهساایکه جلوت ا ینی. آره، همیفتیبکنم به دساات و پام ب یتونم کار یمن م
ت رو به تن یهمه چ هیپ دیبا یازدواج تن بد نیبه ا یگه اگر نخوا یداره بهت م

 ؟یحرفت بمون یرو یخوا یبازم م ؟ی. حاال چیبمال
 با تعجب و چشمان گرد شده گفت: ایتان
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 !ه؟یحرفا چ نیتو اون سرته؟! منظورت از ا یروهان چ -
شد. قهقهه زد و دور خودش دیخند روهان . دیچرخ. آرام آرام خنده اش بلندتر 

وجه ساار از  چیکرد. به ه یمتعجب نگاهش م ای. تاندیخند یم یبا ساارخوشاا
که هنوز  ی. روهان در حالدیفهم یرا نم شیحرف ها یآورد. معن یکارش درنم

 نگاه کرد. صورت و چشمانش سرخ شده بود. ایبه تان دیخند یم
برد. بعد از چند لحظه دسااتش را باال آورد و رو به  بشیدسااتش را در ج روهان

طال  از جنس یمیضخ ریگرفت. کف دستش را باز کرد. زنج ایصورت تان یرو
 شد. زانیانگشتان روهان آو یاز البه ال
 شد. رهیخ ریاز زور تعجب گرد شد. چند لحظه فقط به زنج ایتان چشمان

 زده گفت: بهت
 کنه؟! یچه کار مگردنبند دست تو  نی... انیا -

 خاص گفت: یبا لبخند و نگاه روهان
 ش؟یشناس یم -

 :ایتان
 یدسِت تو چه کار م دمیگردنبنِد مادرمه. پرس نیشناسمش. ا یمعلومه که م -

 کنه؟!
ستش س عیسر یلیروهان خ یول ردیرا جلو برد تا گردنبند را از او بگ د تش را د

 .دیعقب کش
 را در مشتش فشرد: گردنبند

حدس زد - ند بعالوه  نی. ازمیعز یدرسااات  که  گهید یزایچ یلیخ یگردنب
 شه، دسِت منه. یم یهانیک یمربوط به خانواده 
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 یشااانیروهان متعجب شااده بود. کم کم اخم بر پ یکه در ابتدا از گفته ها ایتان
 نشاند و گفت:

عا نم یپساات یلیخ - ما دزد یدونم چ یروهان! واق ماِل   یم یبهت بگم. از 
 ؟یکن یم دیو تهد یستیا یمن م یجلو لکسیر یلی. اون وقت خیکن

 کرد. یبا حرص نگاهش م ایقهقهه زد. تان روهان
 :روهان

 نکن عشقم. ی. با دِل من بازیش یخوشگل تر م یکن یاخم که م -
 داد زد: بایتقر ایتان
بده بعد هم گورت رو از  ادگارِ ی.  *و*ض*یخفه شااو دزِد  - مادرم رو پس 

 من گم کن. یخونه 
 نگاهش کرد: یبا بدجنس روهان

 زنه. یحرفا نم نیبه نامزدش از ا یکس یدزد؟ هه! خانم -
 را باال آورد و ادامه داد: مشتش

ند و  نیا - به  یاز راه دزد یدساااِت منه، ول تونیخانوادگ یها یادگاریگردنب
 . پدرت اونا رو به من داد.اوردمیدستشون ن

 با تعجب گفت: ایتان
غازت  هیصاااد من  یحرفا نیرو بدون با ا نی. ایگ یدروغ م یپدرم؟! دار -

 .یخامم کن یعمرا بتون
 :روهان
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گه نم - پدرت.  نایا یک یبدون یخوا یم خب من هم گفتم  رو بهم داده؟ 
 داشتم. لیقدر که بهت گفتم هم براش دل نیگم. تا هم یچراش رو بهت نم

 :ایتان
 ؟یدید یبار چه خواب نیگذره؟ ا یمغزت م یب یاون کله  یتو یروهان چ -

 " کرد و گفت:یبه اطرافش انداخت. "هااااوم ینگاه روهان
 راحت. التیخوشه. خ یول دم،یخب خواب که د -

 دستش را جلو برد و گفت: ایتان
بد - ند رو  پدر و مادرت از ااون گردنب بذار همه چ نیه و همراه  به  زیجا برو. 

ش یخوب شه. د یو خو صله ام  نیبا ا یکم کم دار گهیتموم  کارا و حرفات حو
 .یبر یرو سر م

 یلو دیبا حرص دسااتش راو کشاا ایرا در دسااتش گرفت. تان ایدساات تان روهان
 روهان محکم نگهش داشته بود.

 :روهان
ستم رو قبول کن. مطمئن باش بهتر - شقم. فقط درخوا سع نیتقال نکن ع  یرو

سااازم. فقط با من باش. در اون  یرو م یزندگ نی. برات بهتررمیگ یرو برات م
 یکه به تو و خانواده ات مربوط م یا گهید زِ یصااورت گردنبنِد مادرت و هر چ

 باش. من یدم. فقط برا یاز خودم هم بهت م یدم. حت یشه رو پس م
 زد. یپلک هم نم یشد، حت رهیخشکش زده بود، در چشمان روهان خ ایتان
 :ایتان
 ...یخوا یروهان نگو که... نگو که م -

 سرش را تکان داد: روهان



wWw.Roman4u.iR  144 

 

ست ی. معلومه دختر باهوشنیآفر قا،یدق - شتم وگ نی. البته در ایه رنه شک ندا
 و طونیهم شاا ی. گاهیهساات یو زرنگ دهیکردم. تو دختِر فهم یانتخابت نم

ص صو شم م اتتیسرتق. از تموِم خ ست ی. تو همونادیخو  خوام. یکه من م یه
 کنم. یولت نم ایآسون نیپس مطمئن باش به ا

اره قدم به عقب برداشت. انگشت اش کیو  دیکش رونیبا خشم دستش را ب ایتان
 گفت: دکنانیاش را باال آورد و تهد

ازدواج ساار  نیوقت ا چیخورم که ه یبه ارواح خاِک پدر و مادرم قساام م -
سم مرهینگ رف ح یبا ک ی. بدون داریهانیک ایتان ام،یخورم روهان. من تان ی. ق
سم. هر غلط یوجه ازت نم چیره. نه، به ه یتو َکَتم نم داتی. تهدیزن یم  یتر

ام هزار تا نقشه  هواس نیامشب برو بش نیخواد بکن. اصال از هم یهم دلت م
صااد نفر  چ،یسااازم، تو که ه یجلوت م یمطمئن باش خودم سااد یبکش، ول

 مثل تو هم نتونه اون رو بشکنه و ازش رد بشه.
 سرش داد زد: ایدهان باز کرد حرف بزند که تان روهان

دارم  یچ نی، فقط خفه شااو. خوب گوش کن ببک*ث*ا*ف*تخفه شااو  -
صرفا به خاطر عقا یبهت م شم  درم پ ِد یگم. اون موقع که قبول کردم نامزدت ب

و آقا و سرشناسه. منم گفتم چشم و اون خبط رو  هیبود. گفت روهان مرِد زندگ
 کنار. پدرم فوت دمیکش یهست یک*ث*ا*ف*تچه  دمیبعد که فهم یکردم، ول

ست یکه تو چه رذل دیو ند ودشده ب خبر  اتیکار ک*ث*ا*ف*ت. از تموِم یه
 یایبرف و ساکت نشسته ام که تو ب ریکبک کردم ز نیرم. فکر نکن سرم رو عدا

جا رو اشااتباه  نیمنم برات غش و ضااعف کنم. نه آقا، ا زم،یعشااقم، عز یبگ
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صدت چ ی. تا تهش رو خوندم، میاومد اگر باهات  یبگ یخوا یم ه،یدونم ق
نده، برو گم خب  یمنم م ،ید یرو بهم پس نم میخانوادگ ادگارینکنم  دواجاز

نا برام ارزشاا نه او نه تو، ول یبه درک.  مادرم رو م یدارن  نِد  خوام و  یگردنب
 یول رمشیگ یمادرمه. ازت م ادگارِ ی. اون تنها رمیگ یمطمئن باش ازت پس م

با تو نم به ازدواج  ح نیدم. ا یتن  نه.  من  یهم از خونه  االهم حرِف آخِر م
و  سیرو بدون با پل نیا یکن جادیبرام مزاحمت ا ی. اگر هم بخوارونیگمشااو ب

 .یطرف 110
 ایحال پر تعجب به تان نیپر از خشم و در ع یساکت و خاموش با نگاه روهان

 شده بود. رهیخ
سرخ فکش سبزه اش به  ست  شده بود، پو شک یم یمنقبض  شمان م  یزد، چ

هم  یاش از زور خشاام قرمز شااده بود، لبان نازک و مردانه اش را با حرص رو
 د.فشر یم

ها نیب یدساات هادیکشاا شیمو ته بود. حرف  به اوج  ایتان ی. آتش گرف او را 
 رسانده بود. تیعصبان

بلند به طرف خانه رفت. در را باز کرد و  ییبا قدم ها سااتاد،یاز آن نا شیب ایتان
 از پله ها باال رفت. ندازدیب یکه به سالن نگاه نیداخل شد. بدون ا

 نیاز چه قرار اساات ساار ساانگ هیو خانم ساازاور که حدس زده بودند قضاا آقا
 رفتند. رونیکردند و از خانه ب یخداحافظ

شت در همراه تارا شت پنجره ب شانیو ترالن تا پ ستند. از پ  رونیکردند و در را ب
که از  نیکردند. تا ا یرا نگاه کردند. آقا و خانم ساازاور با روهان جر و بحث م

 باغ خارج شدند.
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***** 
بود. ترالن و تارا هم کنارش نشااسااته  دهیتخت دراز کشاا یاتاقش رو یتو ایتان

 رد.ک فیخواهرانش تعر یاتفاق افتاده بود، برا نشانیبودند. هر چه را که ب
 و گفت: دیکش یقینفس عم ترالن

 یآسااون نیبه هم یخوا ینداره؟ م یبرات ارزشاا مونیخانوادگ ادگاری یعنی -
 ؟یازشون بگذر

 سرش گذاشت و گفت: ریدستش را ز کیشد.  زیخ مین شیدر جا ایتان
خواسااتم بهش  ی. مارمیرو گفتم تا حرصااش رو درب نینه بابا، اون موقع ا -

 ود.ب نیکنه. قصدم هم یتونه منو مجبور به کار یبفهمونم با وجوِد اونا هم نم
 :تارا

 یگردنبنِد مامان دساااِت اون نامرد چه کار م ؟یچه کار کن یخوا یحاال م -
 کنه؟

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی ایتان
 .ینگفت چه طور یدونم! خودش که گفت بابا بهش داده، ول ینم -

 :ترالن
 گه. یهم داره دروغ م دیشا -

 :ایتان
شد. حاال با زیدونم. در هر حال همه چ ینم د،یشا -  میبکن یفکر هی دیتموم 

به دسااات ب میتا بتون ند رو  به  ذهنم دمیتو دسااتش د ی. از وقتمیاریگردنب رو 
 خودش مشغول کرده.
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 :تارا
 یمدت بگذره. وگرنه اون جور هی. بذار میبکن یکار دیگم فعال نبا یمن که م -

 میبشاا الشیخ یمدت ب هیاگر  یدسااتش که آره واساامون مهمه، ول مید یآتو م
 یم یفکر هیبعد از اونم  سااات،یبرامون مهم نکنه  یخودش فکر م ِش یاونم پ

 .میکن
 :ترالن

 شه. یم یچ مینیتا بعد بب میکن یط یالیخ یمنم با تارا موافقم، فعال ب -
 :ایتان
 ؟یتا ک -

 :ترالن
شااه  ینم یا گهیتا هر وقت که زمانش مناسااب باشااه، فعال جز صاابر کار د -

 کرد.
 آمد. تارا با لبخند از جا بلند شد: یاز پشت در م ویم ویم یصدا

 کنه. یمن اومده پشِت در داره صدام م یجاااااونم! نونو یا -
 یاپشت در نشسته بود و با صد ییو پشمالو دیسف یرا باز کرد. بچه گربه  در
با د یم ویم ویم یزیر گاه درخشاااان و  دنیکرد.  ند کرد و ن تارا ساارش را بل

 مظلومش را به او دوخت.
 یتخت نشااساات. گربه  یآرام نوازشااش کرد. رو یلیش کرد، خب*غ*ل تارا

 کرد خوشش آمده بود. یکه تارا نوازشش م نیبود. از ا یملوس
 :دیخند ترالن
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مادر، بچه اش  هی یکن یقدر که تو، نونو جونت رو نوازش م نیرو نگاه. ا نیا -
 .گهیکنه! بسه د یرو نوازش نم

 :دیرا در هم کش شیاخم ها تارا
فداش  یچه نازه؟ وا نیبب اد؟یداشاات؟ دوما چه طور دلت م یاوال چه ربط -

 بشم.
 با لبخند سرش را تکان داد: ایتان
باغ وحش. همه جور جک و  یبهت بده دختر. خونه رو کرد یعقل هیخدا  -

 داره با مار و یشاابا خوف برت نم یلیشااه. خدا وک یم دایتو اتاقت پ یجونور
 ؟یش یآفتاب پرست هم اتاق م

 :تارا
کوار ینه، مگه مار و آفتاب پرست هم ترس داره؟ اونا تو - خودشونن. در  وِم یآ

 .ستنیضمن جاشون سواست، وِر دِل من که ن
 :ترالن

بره. تا  یسااوسااک تو اتاقم باشااه تا صاابح خوابم نم هی. من یحاال هر چ -
من در  ؟یکن یساار م والهایه نینُکشاامش آروم و قرار ندارم، اون وقت تو با ا

 عجبم به خدا.
 با حرص گفت: تارا

 .هیکاف یمن نداشته باش زِ یعز یکار به جونورا ،یخواد در عجب باش ینم -
 کرد و گفت: یپف ایتان
 االن دلم براش کبابه. نی. از همرهیکه بخواد تو رو بگ یاون چارهیب -
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 :دیخند ترالن
سِر ب نیهم یوا - شب با چارهیرو بگو. پ به  ریشب بخ هیقبل از خواب  دیهر 

جک و جونورا و حشاراِت محترِم ساوساک، پشاه، مگس و پروانه بگه،  یتمام
ِت هم باشه نوب یبعد هم بره سراِغ مار و مارمولک و آفتاب پرست. بعدش نوبت

 ریشااب بخ ونکرد و بهشاا ارتیدور ز هی. خوب که همه رو انهیها و آبز یماه
که همون نونو جونه  یال به جونوِر آخرزنه تو تخت که مث یجساات م هیگفت 

، رو ور نیداره، نه خانم خانماش. ا فینه نونو تشاار نهیب یبگه که م ریشااب بخ
 یدر اتاق باز م هوی. سااتیازش ن یخبر نهیب یم ر،یبگرد اون ور، رو بگرد. نخ

شه داره به ریش شهیش هیشه.  یم انیخانم تو درگاه نما کلیشه ه ست  کوچولو د
کنن. اگه نخوره  یم لیولرم م رِ یده. آخه نونو جان قبل از خواب ش یم رینونو ش

ش کیبره. بعد از  یخوب خوابش نم شد با تماِم  ریساعت که  خوردنش تموم 
ساس م سبدش که بگ یاح شوهِر ب نیبکپه. ا رهیذارش تو  سط  هم  اش چارهیو

شاهاِن هفتاد و هفت تا خواب از پ  لشیو" تحشی"ا هیلب  ری. زدهیرو د زیعز اد
 نیهم ِن یره. باور کن ع یخوابه. بشمر سه هم به خواب م یم رهیگ یده و م یم

 افته. من مطمئنم. یتارا اتفاق م یواسه 
تان یمدت که ترالن حرف م تمام تا حددیخند یم ایزد  که از زور خنده  ی. 

 شده بود. یسرخ شده و از چشمانش اشک جار
 که تارا رو به هر دو دهانش را کج کرد و گفت: دیخند یهم م ترالن

شت چرت و پرت بلغور کرد هیهه هه هه هه،  - بعد هم  ایتان ِل یتحو یداد یم
 سااتم،یاوال من حاال حاالها شااوهر بکن ن ن؟یخند یم نیرو باز کرد شااتونین

ستم چن شتباه نیدوما اگر هم خر مغزم رو گاز گرفت خوا شم  یا رو مرتکب ب
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شناس م هیرم زِن  یم شته  وونایشم که الاقل مثِل خودم به ح یجانور عالقه دا
 باشه و بهشون احترام بذاره.

 :ترالن
به  .دیکن یم ریدا یالملل نیباغ وحش ب هیدو تا.  نیش یم یخوبه، اون جور -

سر درش هم م شود! اون وقت  ش دیزن یبه، چه   ِت یری. با مدانیباغ وحِش وح
 ادیاز آب درم وونهیپا د هیو جناِب همسر. شوهرت هم مثِل خودت  یهانیتارا ک

 شه. یکه نم نیاز ا ری! غگهید
 با لبخند گفت: ایتان
 کنه. یخدا خوب در و تخته رو با هم جور م -

 و گفت: دیخند ترالن
 یم یدونه چ یو م دهیاش نقشااه کشاا ندهیحاال باز خوبه تارا واسااه شااوهِر آ -

شاهزاده ام رو کشتن و باهاش هات داگ  ِد یگمونم اسِب سف خواد، منو بگو که
 کنه. ریقدر د نیوگرنه امکان نداشت ا ست،ین داشیدرست کردن که پ

 .دیبار تارا هم اخماش باز شد و خند نیا
 :تارا

 ؟یشوهر کرد ه*و*سنکنه  ه؟یچ -
 باز گفت: شیبا ن ترالن

 .ادیقلم به من نم هی نیعمااارا، ا -
 به هر دو انداخت. با ذوق نونو را نوازش کرد و گفت: ینگاه تارا
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 نی. االیو ارمیرو هم با خودم ب وونامیخوام ح یگرفتم. م یمیتصم هیبچه ها  -
 تونم تنهاشون بذارم. یجا که نم

 و ترالن محو شد. با چشمان گرد شده گفتند: ایلبان تان یاز رو لبخند
 !؟یچاااا -

 :تارا
 نداره! یساده نه گلدار، چ نه و چلوار، تیچ -

 :ایتان
شا ب هی نیتارا ا - اون جا حال و  میر یمدت م هیشو. ما  الیخ یمورد رو خواه

جا واسه  نیسه ماه. بذار جک و جونورات هم ایدو  تیهوامون عوض بشه. نها
 .ارشونیخودشون عشق و حال کنن. جوِن من بر ندار ب ی

 اخم کرد: تارا
 یو ب یآب یجا ولشااون کنم به اماِن خدا. زبون بسااته ها از ب نیتونم ا ینم -

 شن. یتلف م ییغذا
 و گفت: دیلبانش را ورچ ترالن

 نگو که دلم کباب شد. ،یاوخ -
 نگاهش کرد: تارا

 نی. آخه چه کارت کردن که ایمن ضاااد بود یوونایتو از همون اولش با ح -
 اد؟یقدر ازشون بدت م

 :ترالن
 .یدون یآوردن. خودت هم خوب م ایبه سر من و تان ییهمه جور بال -

 :ایتان
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 .اریرو با خودت ور ندار ب نایسپرم، غذاشون رو بده. فقط ا یبه نعمت م -
 :تارا

 بهشون دیچه موقع با ایخورن  یم یچ نایدونه ا ی. چه مدارهینعمت فقط سرا -
 باشم. دیغذا بده؟ نه خودم با

 گفت: با حرص نگاهش کرد و ترالن
 یرو بذار باشاان نعمت بهشااون م هی. بقاریخب. فقط دو تاشااون رو ب یلیخ -

 .میرسه تا ما برگرد
 ترالن داد: لیتحو یلبخند پت و پهن تارا

 نعمت. شیباشن پ هیو آفتاب. بق ی. نونو و پولکارمیسه تاشون رو م -
 گفت: یناله مانند یبا صدا ایتان
 ؟یاریرو م والیچرا اون دو تا ه گهید یچیخاااااادا! حاال نونو ه یوا -

 :تارا
س - سخت تره. نعمت که نم یدگیچون ر ستم  یبه اونا  تونه به مار و آفتاب پر

 کار رو بکنم. نیخودم ا دیبرسه. با یدرست و حساب
 خودش زد و گفت: یشانیبا کف دست به پ ترالن

مدت از شاار  هیاون جا الاقل  میر یم میرفت. گفت م،یرسااما بدبخت شااد -
شانِس ما گلچمیش یتو راحت م یجونورا شونی. از  خواد با خودش  یکرده م ن

هم شد اسِم  یگربه و مار و آفتاب پرست. آخه پولک ؟ی. اونم چاااااااردشونیب
 مار؟

 :تارا
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خواد اسمش رو بذارم  یمن صاحبشم که دلم م ؟یتو چه کار به اسمش دار -
 ؟یدار ی. مشکلیپولک
 :دیخند

 با خودش آره. یبا اسمش نه، ول -
 پشت چشم نازک کرد: تارا

 داشته باش. ست،یوجه مهم ن چیبه ه -
 :ایتان
 شه؟ یتو م ِف یحر ی. مگه کساریُخب ب یلیروت رو برم دختر! خ یوا -

 :دیخند تارا
مات م شیتهش ک دیدون یخودتون م ادیخوشاام م - بازم حرف  دیشاا یو 

 .دیزن یخودتون رو م
 اخم کرد و گفت: نترال

ون چ یب میگ یم یهر چ دیبا میاز تو بزرگتر ایهر هر نکن واسه من. من و تان -
 چشم. یو چرا بگ

 را درآورد و گفت: شیادا تارا
 اشکال نداره؟ ؟یچشم، بگم باشه، چ یاوه اوه حاال به جا -

 با حرص گفت: ترالن
 دختر. ریبگ ادیکم ادب  هیبرو  ؟یکن یمسخره م -

 :تارا
 .یحساسم حواست رو جمع کن آبج وونامیح یرو یادب دارم ول -

 .دیخند یبه جر و بحثشان م ایچپ چپ نگاهش کرد. تان ترالن
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 :ایتان
 دی. بامیکار دار ی. فردا کلدیبخواب دیبر نی. پاشاادیساارم رو خورد گهیبسااه د -

 .میرو جمع کن لمونیوسا
شدند. تارا همان طور که نونو را نوازش م یو تارا از رو ترالن رد ک یتخت بلند 

 گفت: ایرو به تان
 م؟یکن یحرکت م یک قایدق -

 :ایتان
 خوام به عمه خانم هم خبر بدم. ی. مگهیچهار روز د ایسه  -

 :ترالن
 به جونمون؟ فتهیباز ب یخوا یکردم. م یکار رو نم نیتو بودم ا یمن جا -

 چشم غره رفت و گفت: ایتان
ده نره که بابا ما رو به اون سپر ادتیرو  نیرو نگو. اون بزرگترمونه. ا نیترالن ا -

خونه اش و  میخودمون نرفت لیساارپرسااتمونه. درسااته به م ییجورا هیو االن 
قرار  انیشاااه که اون رو هم در جر ینم لیدل یول م،یجا راحت تر نیا میگفت
 .میند

 زد و آرام سرش را تکان داد: یلبخند کمرنگ ترالن
 .ریباشه، شب بخ -

 رونیبا لبخند جوابشااان را داد. دخترها از اتاق ب ایگفت. تان ریهم شااب بخ تارا
. دیبلند شااد و لباس خوابش را پوشاا شیاز جا ایرفتند و ترالن در را بساات. تان
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 یبا گل ها دیسااف خورد، به رنگ یدار که از جلو چند تا دکمه م قهیبلوز  کی
 . بلوز و شلوار سر هم بود.یآب زیر

خواب را روشاان کرد و برق اتاق را خاموش کرد. به ساااعتش نگاه کرد.  چراغ
 دوازده بود.

را  آمده بود شیپ شااانیکه در طوِل روز برا یاتفاقات دیتخت که دراز کشاا یرو
 مرور کرد.

 .شیاپسرها، کل کل با آنها، امشب، روهان و حرف ه ال،یو
به خاطِر گردنبند  یکه باالخره روهان را رد کرده بود خوشااحال بود، ول نیا از

 نگران بود.
 کم کم گرم شد و به خواب فرو رفت. چشمانش

***** 
سرها شپزخانه دور م پ صبحانه م زیدر آ سته بودند و  ش به  رو انیخوردند. را ین

 راشا گفت:
 ه؟یامروزت چ یبرنامه  -

 اش را خورد و گفت: ییُقُلپ از چا کی راشا
ص یبرنامه  - صر هم  امیندارم. تا دوازده کالس و بعدم م یخا سر  هیخونه. ع

 زنم. چه طور؟ یم نیبه باشگاِه رادو
 شانه اش را باال انداخت و رو به هر دو گفت: انیرا
 .رونیب میامشب شام بر دیهست هیگفتم اگر پا ،یچیه -

 گفت:نگاهش کرد و  نیرادو
 ندارم. یمن حرف -
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 گفت: انیرو به را راشا
 یمحض رضااا یخوا ینم ؟یندار یتو کار و زندگ ان،یرا یول ه،یفکر خوب -

به تخته  یدر دیشااا ؟یبدبختت رو باز کن یخدا هم که شااده دِر اون مغازه 
 شد. یاومد توش مشتر ییبنده خدا هیخورد و 

ا به اش ر هیبلند شااد. تک زیکه صاابحانه اش را تموم کرده بود از پشاات م انیرا
 داد و گفت: نتیکاب

رو  شییوارد کردم چند تا یکه اون سر یینه بابا کار و بار کساده. هنوز جنسا -
 دستم مونده.

شت م نیرادو س زیهم از پ شت و در  شد. فنجانش را بردا شت. نکیبلند   گذا
 آب را باز کرد. ریش
 :نیدورا
وسطش ول  یول ،یدیرس یم ییجا هیاالن به  یاگر درِست رو ادامه داده بود -

 وضعته. نیاالن ا یکرد
 پوزخند زد و گفت: انیرا
سهی. االن فوق لادهیهم ز وتریکامپ پلمیفوق د نیهم -  کاریها و باالتراش ب سان

مغازه و کسااب و کار رو  نیچرخن. باز من ا یعار دارن دور خودشااون م یو ب
 دارم.
د. بلند ش زیکرد. راشا از پشت م یداشت با حوله دستانش را خشک م نیرادو

 گفت: انیبود. رو به را طنتینگاهش پر از ش
 ؟ید یو لو نم یکن یم دایپ دیناقال دوست دختر جد -
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 با تعجب گفت: انیرا
 ! من؟! برو بابا دلت خوشه.؟یک -

 :راشا
ش شبی. دیتون یمنو نم یکن ایس یرو بتون یجون هر ک انیآره، را -  تیکه گو

 یاس اومده، اون موقع تو دمیتو هال بود صاافحه اش روشاان شااد، د زِ یرو م
قت بود تا کاو یفضااول یاز رو ی. فکر نکنیا جاِن تو. حس کنج نه   میبودا، 

 مدکمه اش و اس ا یخورد رو ییهویجور  نیشااده بود. انگشااتم هم کیتحر
 بود؟ یچ ادیب ادمیشد. صبر کن است باز 

ست ش ید شا عقب عقب  یچپ چپ نگاهش م انی. رادیبه چانه اش ک کرد. را
 گفت: طانیبه طرف در آشپزخانه رفت با همان نگاه ش

 محترم. ِی دیل نیگفته ا یچ ندیبب دیگوش کن یاومد. همگ ادمیآهان  -
 گفت: یو زنانه ا فیظر یصدا با
 دیبا یشه بهم بگ یم ستم،یوارد ن ابونایمن به خ یدون یجونم تو که م انیرا» -

 «از کدوم طرف قرباااونت باااارم؟!
صدا نیرادو شده بود  انیخنده. را ریبلند زد ز یبا  سرخ  شم   کیکه از زور خ

 قدم به طرف راشا برداشت.
 رفت. رونیاز آشپزخانه ب عیزد سر یکه قهقهه م یهم در حال راشا

 هفتم فصل
به شااماره  یبود. برداشاات. نگاه زیم یرو یراشااا زنگ خورد. گوشاا لیموبا

 گفت: انیو را نیانداخت. با تعجب رو به رادو
 !هیبانیش -
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 داد: جواب
 الو. -
 راشا بزرگوار؟ یالو، سالم. آقا -

 :راشا
 .دییبله خودم هستم، بفرما -
 د؟یبه جا آورد -

 :راشا
 افتاده؟ ی. اتفاقیبانیش یبله، آقا -
اومد مجبور  شیبرام پ یکار مهم روزیروبراهه. شاارمنده د زیهمه چ ر،یخ -

 شدم با عجله برگردم.
 :راشا

 کنم. یدرک م گه،ید ادیم شیکنم، کار پ ینه خواهش م -
خواستم شما  یشه م یم الیکه مربوط به و لیمسا یسر هیممنونم. در مورد  -

 م مالقات کنم.دفتر یو برادراتون رو امروز عصر تو
بودند و با  سااتادهیراشااا ا یبه پساارها انداخت. هر دو، رو به رو ینگاه راشااا

 کردند. ینگاهش م یکنجکاو
 :راشا

 .یچند لحظه گوش هی -
 کنم. یبله خواهش م -

 دهانه اش را گرفت و گفت: یآورد. جلو نییرا پا یگوش راشا
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 خواد باهامون حرف بزنه. یدفترش م میگه امروز عصر بر یم -
 :نیرادو

 ؟یچه حرف -
 :راشا

 .الستیکه در مورد و نیمثل ا -
 به هر دو انداخت و گفت: ینگاه انیرا
 گه. یم یچ مینیبب میر یم -

 هم سرش را تکان داد و رو به راشا گفت: نیرادو
 م؟یایب یبهش بگو چه ساعت -

 را کنار گوشش گرفت و گفت: یگوش راشا
 ؟یبانیش یآقا میایب یچه ساعت -
 .میساعت پنج و ن -

 :راشا
 .مییباشه، سر ساعت اون جا -
 ممنونم. پس فعال. -

 :راشا
 خداحافظ. -

 را قطع کرد. رو به پسرها گفت: یگوش
 خواد بگه؟ یم یچ یعنی -

س نیرادو شک یبه طرف چوب لبا سپرت م شت. در  یرفت و کت ا اش را بردا
 کرد، گفت: یهمان حال که کت را به تن م
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صبح تلفن زده. من امروز چهار م نیحتما مهمه که به خاطرش ا -  امیموقع از 
 خونه. فعال.

 رفت و در را بست. رونیحرف از خانه ب نیاز زدن ا بعد
 گفت: یبه راشا انداخت و با اخم کمرنگ یچشم نگاه یاز گوشه  انیرا
 ؟یدست بزن میمن به گوش یبه تو گفته بدون اجازه  یک -

 و گفت: دیخند راشا
 بعد. یدفعه  شاللهیدونستم، ا یگرفتم؟ شرمنده نم یاجازه م دیمگه با -
 هم فشرد و گفت: یرا رو شیدندان ها انیرا
 دونم و تو. یوجود نداره. بار آخرت باشه راشا، وگرنه من م یبعد یدفعه  -

 دستانش را باال برد و گفت: راشا
دوساات دخترت بود؟  شییرو غالف کن. حاال خدا رتیخب َهفت ت یلیخ -

 ه؟یاسمش چ
 :انیرا
 .ینداخت ینگاه به اسمشم م هی. یرو خوند امکشیتو که پ -

 مبل نشست و گفت: یرو راشا
 . فقط تونستم اس رو بخونم.رونیب یخودت شد زود از اتاقت اومد ریتقص -
 راشا زد و گفت: یبه پا شیآرام با پا انیرا
 .ستیدوست دخترم ن یتو! در ضمن هان یدار ییعجب رو -

 را باال انداخت. شیو ابرو دیسوت کش راشا
 :راشا
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او! پس اسمش هان - ا ا ا و  بیع ست؟ی. اون وقت چرا دوست دخترت نهیاوه
 داره؟ یرادیا

خودش را به جلو خم کرد. انگشااتانش را در هم  یکنارش نشااساات. کم انیرا
 گرده کرد و گفت:

ست. ع یادیز یاز اون لحاظ نه. اتفاقا هم خوشگله هم پولدار، ول -  ِن یِشفته 
 .ادیجور دخترا خوشم نم نیمونه. از ا یَکنه م
 و گفت: دیخند راشا

 .انی. حتما عاااشقت شده داش رایگ یم یگرفتم چ یاوک -
 و گفت: دیدهم خن انیرا
ست، تو م یبابا. من م الیخ یب - شق یگ یگم دختره َکنه  شق و عا ازه ت ؟یع

 .یدعوتم کرده آخر هفته پارت
 آرام به پشتش زد و گفت: راشا

 عشق و حال؟ ی! مفتکیدمت گرم، عجب شانس -
 :انیرا
خوام  یندارم، نم یگم من باهاش رابطه ا یباز گفت عشااق و حال. دارم م -

 هم داشته باشم.
 :راشا

 دختره از اون خر پوالست؟ پس بچسب ولش نکن. یگ یچرا؟ مگه نم -
 :انیرا
مغازه باهاش آشنا شدم. داشتم در رو  یره. جلو یآره. پولشون از پارو باال م -
 نیپام. خم شدم برش داشتم. هم یافتاد جلو لشیموبا یکی دمیبستم که د یم
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و پوساات برنزه،  یمشااک یکه ساارم رو بلند کردم چشاامم بهش افتاد. چشااما
باهاش  گم ی. مسااتیزننده ن ادمیز یول هیامروز پشیدماغشاام عمل کرده، ت

بود واسه اش  دهیضربه د لشی. موباشهیریس یااااااااالیندارم فقط خ یمشکل
 یرادیو ا بیع لشیدرساات کردم. گفت کارِت مغازه رو بهش بدم که اگر موبا

گفت که من باورم شااده  یرو م نایا یجد نیکرد زنگ بزنه. باور کن همچ دایپ
 یوشگ یبار به بهانه  دحرفا بود. چن نیاون زرنگ تر از ا ینداره، ول یبود قصد

قصااد و غرض.  یدادم، نه از رو یبعد اس داد. من جوابش رو م یزنگ زد، ول
 رهیبگ یخواد پارت یگفت م شیکه چند وقت پ نیحرفا. تا ا نیو ا یدوست نیهم

 و منو هم دعوت کرد.
 :راشا

 ؟یشده؟ چرا دودل یحاال مگه چ -
 :انیرا
شاادنش رو شاااخه. با قبول  زونیآو گهیرو که برم د یپارت نیآخه مطمئنم ا -

 یم کیبه هم نزد یجور نیشااه. ا یرابطمون محکم تر م یعنیدرخواسااتش 
 ...گهیو د میش

 با تعجب گفت: راشا
 وناشه؟!مگه از ا -
 چشم نگاهش کرد و گفت: یاز گوشه  انیرا
به مطمئنم ا یدونم، ول یچه م - شاااه. از اون  یم یجور نیبر حساااب تجر

 یاگر رابطه  یت، ولب*غ*لخودش رو ولو کنه تو  عیکه ساار سااتین ییدخترا
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من  یختم شااد که برا ییجاها هیبه  دیکنه. تهش شااا دایادامه پ مونیدوساات
 .ستین ندیخوشا

 :راشا
کن  تپل جور یبهونه  هی. بعد هم یایب یتون ینداره. بهش بگو نم یخب کار -

 بده. لشیتحو
 و کالفه گفت: دیرا در هم کش شیاخم ها انیرا
 شه. ینم نمیآخه ا -

 :راشا
 چرا؟ گهید -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 که چِک  هییاز همونا یکیخانم  یهان نیا یجاساات بابا نیا شیآخه بدبخت -
جونش بزنم از اون ورم باباش  یدخ ی نهیترسم دسِت رد به س ین دستشه. مم

 گم؟ یم یکه چ یفهم یکار دستم بده. م
 و گفت: انیرا یبا مشت زد به بازو راشا

 ؟یشد قیبا دختِر طرف رف یچرا رفت گهید ویک یخاااااک. آخه آ یعنی -
 :انیرا
دوما مِن خر چه  ه،یمعمول یدر حد دوساات ساات،ین نمونیب یچیاوال هنوز ه -
 .دمیبعدًا از زبوِن خودش شن ه،یدختِر شهسوار یدونستم هان یم

 کرد و گفت: ینچ نچ راشا
 ؟یریبه سرت بگ یچه ِگل یخوا یتو. حاال م یدار یهه، عجب شانس -
 گرفته گفت: انیرا
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 دو دلم. نیهم یدونم. واسه  ینم -
 :راشا

که درخواسااتش رو  نیجز ا یندار یچاره ا ،یگ یکه تو م هیجور نیاگر ا -
شایقبول کن سوار یشد دی. حاال  شه ست یشد ریتهش عاقبت بخ یداماِد   د

تا  فهمه نه بابا، یتهش م ارهیم یآدم اولش بدشانس شهیواال. هم ،یمنو هم گرفت
 .یشد یدور م یو از بدبخت یکرد یم یرو ط یخوشبخت یپله ها یاالن داشت

 :انیرا
حرفا کجا بود؟ من و چه به داماد شدن!  نیدلت خوشه. ا یلیتو که خ برو بابا -

 هه، عمرا! ؟یداماِد شهسوار ؟یاونم چ
 :راشا

 شد. دمیحاال شا -
 ادامه داد: طنتیش با
 ؟یبعد ازدواج کن یاول عاشق بش یخوا ینکنه م ه؟یچ -
 پوزخند زد و گفت: انیرا
شق ک - سوزنم گ هی یدوره و زمونه به اندازه  نیا یچند؟ تو ییلویع  تریسِر 

 . هه، عشق!ادینم
 :راشا

 .ادیما نم ریگ یهم هست ول دیحاال شا -
 از جا بلند شد و گفت: انیرا
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 رو کم دارم. یفقط عشااق و عاشااق ریواگ ریهاگ نیا ی. توادیهمون بهتر که ن -
 .گهیمن برم د ال،یخ یب

 مبل بلند شد و گفت: یهم از رو راشا
 .یبانیدفتر ش میبر دینره عصر با ادتی -
 را برداشت و گفت: نشیماش چییسو انیرا
 خونه ام. فعال. میساعت سه و ن ادمه،ینه  -
 رفت و در را بست. راشا هم آماده شد. رونیخانه ب از

 گشت. یزودتر هم برم یشد. از طرف یم ریدا رترید یقیکالس موس امروز
***** 

 رستانیدر دب ی. مدت کوتاهیبدن تیترب سانسیو هفت ساله، ل ستیب ن،یرادو
از  یکیکه  یلیاز آن شغل استعفا داد، به دال یبود، ول یبدن تیترب یپسرانه مرب

ش ریآنها دا شگاه ورز شگاه کوچک که رادو کیاش بود.  یکردن با ه عالق نیبا
 به آن داشت. یخاص ی
وسِت پ ،یداشت. چشماِن آب یتبحِر خاص بالیو وال یشنا، بدنساز ی نهیزم در

ص ینیب ،یگندم شخ شانه.  سب، قد بلند و چهار  ر و و مغرو یگاه جد یتیمتنا
 .طانیهم شاد و ش یگاه

 به خاطر نیرادو یجذاب بود، ول اریقد بلند و چهار شانه و بس یهم جوان انیرا
 هدیورز یو عضله ها کلیو ه دیرس یورزشکار بودنش چهار شانه تر به نظر م

 .دیکش یبه رخ م رایاش را جذاب و گ
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به  لیما یپوسااِت گندم ره،یت یو پنج ساااله بود. چشاامان قهوه ا سااتیب انیرا
شان ه یقلم ینیبرنزه، ب سر پدر و مادر صدقه  شا از  سب که به قول را  چیو متنا

 نداشتند. ینافرم ینیکدام صورت و ب
شته  پلمیمقطع فوق د تا که پول  ییاز آن جا یرفته بود، ول شیپ وتریکامپ یدر ر

آن را رها کرد و به کار در بازار  دید یرا در ادامه دادن به درس و رشااته اش نم
 آورد. یرو

آنها داشاات که در  یبه همراه لوازم جانب یفروشاا لینساابتا بزرگ موبا ی مغازه
 کرد. یو فروش م دیهم خر وتریکنارش قطعات کامپ

از مشکالتش  ییرها یبرا یراه شهیحال زرنگ. هم نیشوخ و در ع یتیخصش
 داشت.

سوب م و شا که برادر کوچک آنها مح ساله، با چهره ا ستیشد. ب یرا سه   یو 
شک یجذاب، موها شمان قهوه ا ،یم شن به نظر م یچ س یکه در نور رو  دیر

 شد. یم رهیت هیو سا یکیدر تار یول
 نی. کارش فوق العاده بود، همتاریگ ِی نوازندگ یدر رشته  یقیموس ی هیسانسیل

 داشت. یخوب یطور صدا
 کرد. یم سیتدر تاریگ ،یقیموس یاز آموزشگاه ها یکی در

***** 
 یرا بلند م نیساانگ یآزاد بود. با قدرت دمبل ها یدر حال زدن وزنه  نیرادو

اداره  باشگاه را نیدوکه در نبود را امکیباشگاه به اسم س یاز بچه ها یکیکرد. 
 و گفت: ستادیکرد کنار او ا یم
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 َدِم در کارت داره. یکی نیرادو -
شت و ا نیدمبل ها را زم نیرادو شک کرد. در ستادیگذا . با حوله عرقش را خ
 کرد، گفت: یآب را باز م یکه سِر بطر یحال

 ه؟یک -
 :امکیس
 گه با تو کار داره. یدختره ست م هیدونم،  ینم -

صورتش  یسرش را تکان داد. چند ُقُلپ از آب داخل بطر نیرادو را خورد. به 
با حوله  و  دیصااورتش را خشاااک کرد. گرمکنش را پوشاا یزیتم یآب زد. 

 سر انداخت. از در خارج شد. یکالهش را رو
با  .دیپله بود که دلناز را د نیآخر یآن جا نبود. از پله ها باال رفت. رو یکساا

 زننده. یشیآرا
به رو کیآن  نیرادو باال آمد و رو  له را هم  ناز ا یپ با اخم غلسااتادیدل  یظی. 

 قدم شد. شیبزند که دلناز پ ینگاهش کرد. لب باز کرد حرف
 :دلناز

 ؟یجون، خوب نیسالم رادو -
 :دیتوپ نیرادو

 یمن گهیشااد! مگه نگفته بودم که د داتیجا پ نیتو که باز ا ؟یخوا یم یچ -
 نمت؟یخوام بب

فت و گر نیآورد. به طرف رادو رونیب یپاک فشیک یزد و از تو یپوزخند دلناز
 گفت:
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نداز. ب لیاول دل - عد داد و هوار راه ب مدنم رو بپرس ب ته  ر،یبگ ایاو  یآخر هف
 .یایشم تو هم ب ی. خوشحال ممهیعروس گهید
در حالت صااورت و  یرییتغ چیه نیرادو یبه او نگاه کرد، ول یبدجنساا با

 .رونیآرام کارت را پاره کرد و پرت کرد ب یلیش نداد. خرفتار
 :نیرادو

 .یبر یتون یحاال م یخب، کارتت رو داد یلیخ -
 لبخند زد و گفت: دلناز

شه، م - ست نیرم ا یبا شه که  دیشا یکه حرص خوردن نداره! را برات جالب با
 .زمی. روز خوش عزنهیداماد هم شرو یبدون

صورتش را برگرداند و رفت. رادو با شت  نیهمان لبخند  ستش را م شم د با خ
 :دیلب غر ریکرد و ز

جا به من کارت  نیپا شاده اومده ا یی. واقعا با چه رو *و*ض*ی یه ه*ر*ز -
فکر کرده برام مهمه. هه، برو به درک.  ک*ث*ا*ف*تده؟  یرو م شیعروساا

 دارن. نیتو رو همون امثاِل شرو اقِت یل
را  کار دلناز نیرفت. حرصااش گرفته بود. ا نییهم به ساارعت از پله ها پا بعد
 یکار م نیدانسااات. البته حق هم داشااات. دلناز با ا یبه خود م نیتوه ینوع

 را خرد کند. نیخواست غرور رادو
 از نیکه رادو یدارد. در صااورت یهنوز هم به او دلبسااتگ نیکرد رادو یم فکر

 عالقه به او نداشت. یهمان اول هم ذره ا
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شته و از ا ی همه صد خرد کردنش را دا صش از آن بود که دلناز ق بابت  نیحر
 یترشیکرد و با شدت ب یم یخشمش را سر دستگاه ها خال نیبود و ا یعصبان

 کرد. یوزنه ها را بلند م
***** 

 ساختمان انداختند. یبه نما یترمز کرد. هر سه نفر نگاه نیرادو
 :انیرا
 جاست؟ نیهم -

 انداخت و گفت: شیبه گوش ینگاه راشا
 جاست. نیآدرس درست هم ،یبانیش یآره، تو اس ام اِس آقا -

شان به تابلو ادهیسه پ هر شده بود  ییشدند. نگاه صب  ساختمان ن سر در  که 
 افتاد.
ساختمان  یکیتابلو کنار هم که هر کدام مختو به  نیچند از دفاتِر موجود در 

ود: آن نوشااته ب یهم قرار داشاات. رو یبانیشاا یدفتر آقا ینها تابلوآ نیبود. ب
 .«یبانیش ریدفتر وکالت ام»

 :نیرادو
 تو. میظاهرا که خودشه، بر -

 ساختمان شدند. راشا رو به پسرها گفت: وارد
 چهارمه. یبچه ها طبقه  -
 آسانسور را فشرد. یدکمه  انیرا

***** 
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ش وارد شدند. من شت م یدفتر  سته بود. با د زشیپ ش سرها لبخند ب دنین ر لب پ
 سالم کرد.

 گفت: یخشک و جد نیرادو
 م؟ینیرو بب یبانیش یآقا میتون یم -

 گفت: یفینازک و ظر یبا صدا یمنش
 د؟یقبال وقت گرفته بود یشه، ول یشدن که م -

 و گفت: دیخند راشا
شما بگ قبال هماهنگ م؟یریوقت بگ دیمطب دکتر که با میمگه اومد - و شده 

 هستن. انیدر جر یبانیش یبزرگوار اومده خود آقا
 را برداشت. یکرد و با ناز گوش کیرا بار شیچشم ها یمنش

گن بزرگوار هستند و با شما کار دارن...  یسه تا آقا اومدن م یبانیش یالو، آقا -
 بله... باشه چشم.

را گذاشت. از جا بلند شد و با دست به اتاق اشاره کرد. با همان لبخند  یگوش
 اش شده بود، گفت: یناز هم چاشن یکه کم فیظر یو صدا

 منتظرتون هستند. یبانیش یآقا د،ییبفرما -
ش یحرف چیسه بدون ه هر ست و  یصندل یرو یبه طرف اتاق رفتند. من ش ن

 به پسرها انداخت. ینگاه پر از حسرت
***** 

سرها با د دخترها سته بودند. پ ش شانیهم داخل اتاق منتظر ن ش دن  طنتیلبخند 
 زود لبخندشان محو شد. یلیخ یبر لب نشاندند، ول یزیآم

http://www.roman4u.ir/


 171 به نام سه نفرقرعه 

س بعد سالم و احوال پر سرد  یاز  سرها گرم و از جانب دخترها  که از جانب پ
 به اصل موضو  پرداخت. یبانیش یبود، آقا

 به شش نفر، گفت: با لبخند رو یبانیش یآقا
 .دیاول از همه ازتون ممنونم که درخواستم رو قبول کرد -

 گذاشت و انگشتانش را در هم گرده کرد: زیم یرا رو دستانش
به و - مدارِک مربوط  ناد و  ماِم اساا با یرو جمع آور الیمن ت به  دیکردم و 

هم  یاسااناد رساام ینمونده. با دفترخونه  یکار گهیاطالعتون برسااونم که د
 یاون جا. با امضااا میر یفردا صاابح م نیهم دیباشاا لیهماهنگ کردم. اگر ما

شش دانگ به نامتون م یبرگه ها سناد  طرف  دوهر  الیخ یجور نیشه و ا یا
 شه. یهم راحت م

 کرد و گفت: یتک سرفه ا ایتان
 ؟یندارم. فردا صبح چه ساعت یمن حرف -

 :یبانیش یآقا
 الیو نیکه، ا نیبگم با توجه به ا دیرو هم با نیا. در ضمن ازدهیراس ساعت  -

و  یادار یمدت کارها نیا یشاااه من تو یمحسااوب م نیطرف ی هیجز  ارث
به اخت شیقانون جه  با تو ته  جام دادم. الب  یکه در حوزه  میکار اراتیرو ان

قا اراتمیاخت  یورثه  کار نیهم یسااات. برا یهانیک یبوده و اون هم وکالت آ
 تماما انجام شده. یهانیک یآقا
 به پسرها ادامه داد: رو
 یه مک دیبه من بگ دیجا با نیخواد به نام شما بشه. ا یفردا م الیسه دانِگ و -

 بشه؟ انیاز شما آقا کیسه دانگ به نام کدوم  نیا دیخوا
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شتند، ول یکدام جواب چیبه هم انداختند. ه یسه نگاه هر  یجد نیرادو یندا
 گفت: یبانیش یرو به آقا

نگ از و کیهر  - ما زده بشاااه، ا الیدا کدوم از  نام هر  کامال  یجور نیبه 
 منصفانه ست، درسته؟

 لبخند زد و سرش را تکان داد: یبانیش یآقا
صم - ست همون ت شما هم در سته،   ینهایک یکه دختران آقا دیرو گرفت یمیدر

 گرفتند.
دانگ به نامشاان  کیدام با تعجب به دخترها نگاه کردند. آنها هم هر ک پسارها

 شد. یم
 :یبانیش یآقا
بودم کارهاشااون به من محول شااده بود و  یهانیک یآقا لیالبته من چون وک -

شکل قانون شت، ول یم شما آقا نیبا ا یوجود ندا صِد  خبر  ونیحال چون از ق
نا من دوست و آش یول فته،یروز عقب ب هیمربوط به شما  یکارها دینداشتم شا

شااش نفر لطفا  مادم. شاا یفردا کارها رو انجام م تشینه دارم. نهادفترخو یتو
 د؟ی. موافقدیصبح دفترخونه باش ازدهیپس فردا راس ساعت 

 بار ترالن گفت: نیا
سرستین یا گهید یچاره  - شه بهتره. چون ما مدت عی. فقط   یتر کارا انجام ب

 .میکن یحرکت م گهیسه روز د تیو نها میبگذرون الیتو و میخوا یرو م
 و گفت: دیآرام خند یبانیش یآقا
 خوشتون اومده درسته؟ الیحساب معلومه که از و نیبا ا -
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 لبخند زد و گفت: تارا
ست، ول - ست الیو یدر ورود یاوه چه جورم! فوق العاده   میبر میقفل بود نتون

 داخل.
 :یبانیش یآقا
زرگوار ب یپسران آقا یارث و ورثه  ِف یبه نامتون شد و تکل الیکه و یبله، زمان -

 شه. یبهتون داده م دیمشخو شد، کل
 گفت: انیرا
 م؟یاجازه رو ندار نیا مینیداخلش رو بب میاگر بخوا یعنی -

 :یبانیش یآقا
که دار - جازه  ها کل د،یا مان دیمنت که و یبهتون داده م یز  فشیتکل الیشاااه 

 گم؟ یم یکه چ دیفهم یمشخو بشه. م
 ش را تکان داد و گفت:سر انیرا
 بله، کامال متوجه هستم. -

 رو به دخترها گفت: یبانیش یآقا
 د؟یکن یاقامت م الیو یتو گهیتا سه روز د تیپس نها -

 :ایتان
 بله. -

 :یبانیش یآقا
 مشخو شده. فشیخوبه، تا اون موقع تکل -

 :ترالن
 .بود ییبا صفا ی. واقعا جامیر یراحت م الیبهتره، الاقل با خ یجور نیا -
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 کرد. دییبا تکان دادن سر حرف ترالن را تا یبانیش یآقا
 به پسرها گفت: رو
 شما چه طور؟ -

 با لبخند جواب داد: راشا
 یب میبه اساام خانما افتاد. فعال مجبور میقرعه انداخت م،یر ینه ما فعال نم -
 خانما مقدم ترن. شهی. هممیبش الیخ
منظور راشاااا شاااده بود،  یه تارا نگاه کرد. تارا که کامال متوجه حرف ب نیا با

 را برگرداند. شیپشت چشم نازک کرد و رو
 :یبانیش یآقا
 یوارید چیدر اصل ه یامکاناتش جداست ول الیکنم. به هر حال و یدرک م -
شش نفر بخوا نیرو از هم جدا نکرده و در ا الیدو و نیا تو  نیصورت اگر هر 
 .دیستیکدوم راحت ن چیو مطمئنا ه دیندار یاستقالل چیه دیباش الیو

 سرش را تکان داد و گفت: ایتان
 .میمخالف بود نیهم یدرسته، ما هم واسه  -

آوردند  یکه فقط پساارها از آن ساار درم یو با لحن خاصاا دیآرام خند نیرادو
 گفت:

ما هم  ،ستین یعنوان کار درست چیبه ه ،یهانیحق با شماست خانم ک قایدق -
 .میرو قبول دار نیا

در  یرییکه تغ نیآنها بدون ا یانداختند، ول یبه تک تک پساارها نگاه دخترها
 گفتند. ینم یزیزدند و چ یحالت صورتشان بدهند فقط لبخند م
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***** 
 انجام شد و حاال هر شش نفر صاحب آن جا بودند. الیو یکارها باالخره
ه بودند ک ازشانیبستن چمدان ها و جمع کردن لوازم مورد ن یدر تکاپو دخترها

 زنگ در به صدا در آمد.
 :تارا

 ه؟یموقِع روز ک نیا -
 رفت. فونیبه طرف آ ترالن
 :ترالن

 ه؟یک -
 باز کن دختر. -

 فت:جلو آمد و گ ایو تارا نگاه کرد. تان ایپر از تعجب به تان یبا چشمان ترالن
 ترالن؟ هیک -

 گفت: یگوش یسرش را تکان داد و تو نترال
 تو عمه خانم. دییبفرما -

 را گذاشت. یدر باز کن را زد و گوش ی دکمه
 با تعجب گفت: تارا

 کنه؟! یجا چه کار م نیا گهید نیا -
 :ترالن

 .میرو کم داشت نیدونم، فقط هم یمن چه م -
 به طرف در رفت و گفت: ایتان
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 نی. اتفاقا امیر یم میخواسااتم برم خونه اش و بهش بگم دار یمن عصاار م -
 جور بهتر شد که خودش اومد.

ساختمان م در صا زنان به طرف  به طرفش  ایآمد. تان یرا باز کرد. عمه خانم ع
 ریز ایرفت و با لبخند سااالم کرد. عمه خانم ساارد و خشااک جواب داد. تان

 برود. را گرفت و کمکش کرد از پله ها باال شیبازو
ساااختمان شاادند. تارا و ترالن سااالم کردند که عمه خانم با همان لحن  وارد

. هر سااه در سااالن ندیمبل بنشاا یکمک کرد رو ایسااردش جوابشااان را داد. تان
 نشستند.

 با لبخند رو به عمه خانم گفت: ایتان
 .میچه عجب عمه خانم، واقعا تعجب کرد -

 کالمش گفت: شیخانم همراه با ن عمه
که کارتون داشااته باشاام اون طرفا  نی. مگه ادیتعجب کن دمیآره خب، با -
 .دیتلفن بزن هی ادیزورتون م یبشه، وگرنه حت داتونیپ

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ ترالن
خودش رو داره.  یحرفا کدومه عمه خانم! خب هر کدوم از ما مشااغله  نیا -
شرو  م گهیماه د کی شگاهمون  ن خودمو میدار یول میالتیشه. فعال تعط یدان

 .میکن یرو آماده م
 بزرگ با عصا به تارا اشاره کرد: خانم

 ؟یدار یتو چه بهونه ا ؟یدرس و دانشگاه دارن تو چ نایا -
 صورت زد: یبه پهنا یلبخند تارا
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صبح ب شتریب نایمن که از ا - شلوغه. از  تِک  تک یغذا دیشم با یم داریسرم 
 آفتاب، سمندر، شکوفه، ما... ،یپولک رو بدم. نونو، وونامیح

 خانم دستش را باال آورد، با تو  و تشر گفت: عمه
سه، دختر تو خجالت نم - سه ب ش یب نت دار نیبا ا یک باغ وحش رو  هی یسِ

خونه؟ من به ساان تو بودم دو تا شااکم  ایساات  لهیجا طو نیا ؟یکن یاداره م
کنن، اون  یم یشااوهراشااون دارن بچه دار یبودم، همساانات تو خونه  دهییزا

 ؟یکش یخجالتم نم یجا واسه خودت باغ وحش راه انداخت نیوقت تو ا
صبان تارا س تیکه به اوج ع صورت دهیر شم ول یبود با  آرام  یلحن یسرخ از خ

 گفت:
به سِن من عشق  ی. دخترامیکن ینم یعمه خانم االن که تو عصر حجر زندگ -

شون رو خونه  شون م یو حال شوهر  یکه برن خونه  نیکنن نه ا یپدر و مادرا
شن. ک یکهنه  شما هم  یبچه آب بک شوهر کنه  ست  . دایگ یم یزیچ هیخوا

 .م. من بهشون عالقه دارستین یدار لهیطو وونایاز ح یدر ضمن نگهدار
 به او انداخت: یخانم نگاه بد عمه

شون عالقه دار -  یکدوم آدم عاقل ؟یزن یم هیچه حرف نیکن ا ایدختر ح ؟یبه
 ؟یشه که تو شد یعالقه مند م وونیبه ح

 :دیبلند خند تارا
 ست. گهیحس د هیعمه خانم منظور من اون عالقه نبود،  -

سااه  به هر یانداختند. عمه خانم نگاه نییو ترالن با لبخند ساارشااان را پا ایتان
 انداخت:
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 یی. کارتون به جادیشااد تیخوب ترب یلیکه خ نمیب یخوشاام باشااه! نه، م -
 آره؟ د،یخند یکه بزرگترتونم م یمن یکه به حرفا دهیرس
 گفت: عیسر ایتان
 فقط... م،ینداشت ینه عمه خانم سو  تفاهم نشه، ما منظور -

 خانم: عمه
منظورتون  دمیخوب فهم یلی. خدیکن شیخواد ماساات مال یخب، نم یلیخ -
 جا. نیاومدم ا یا گهید زیچ یاصال من واسه  ه،یچ
 با اخم گفت: ایبه تان رو
 ؟یبه روهان جواب رد داد یواسه چ دیچشم سف یدختره  -

 و گفت: دیرا در هم کش شیاسم روهان ابروها دنیبا شن ایتان
 !د؟یدون یشما از کجا م -

 خانم: عمه
که  نیا یرو گفت، ول زیمادرش بهم زنگ زد و همه چ روزید - رو هم گفت 

 خواد. یگه که تو رو م یو هنوز هم م ستیروهان دست بردار ن
 دخالت کرد: ترالن

ره بهش نداره. پس یعالقه ا چیه ایخواد. تان یرو م ایکرده که تان خودیب یلیخ -
 داره ها. ییعجب رو

 هم دخالت کرد و گفت: تارا
 .یخواستگار ادیشه م یکنه، تازه بعدش هم پا م یم دیآره واقعا، تهد -

 بلند گفت: یخانم با صدا عمه
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ش - شماها به چه حقنمیبب دیساکت  سر چ د؟یکن یدخالت م ی.   یمگه اون پ
ص شناس و پولدار، خانواده  لکرده،یکم داره؟ آقا، تح سم دار.  یسر سم و ر ا

 ریبزرگ داره که صااد نفر ز یکارخونه  هیدوسااتش داشاات.  یلیپدرتون هم خ
 رن. یو م انیدستش م

 با حرص گفت: ایتان
مه پس اون  - ندگ یکارک*ث*ا*ف*ته مهساااا رو  ؟یکرده چ شیکه تو ز
 رفته؟ ادتونی

 خانم: عمه
 نیا یروهان کرده بود. دخترا زوِن ینرفته. دختره خودش رو از قصد آو ادمینه  -

ست که با ناز  ایدوره ح شکل از دختره  رو خوردن آبرو رو انداختن جلو گربه. م
 .شد یبا پول دهنش بسته نمو عشوه خودش رو انداخته بود به روهان، وگرنه 

 :ترالن
 دلش خواست بکنه؟ یهر غلط دیبود پسره هم با زونیدختره اگر آو یعنی -

 خانم: عمه
شوه ماهره  نیتونه خودش رو نگه داره. زن ا یم یَمرده، تا حد - قدر تو ناز و ع

صد تا مرد رو رو شتش م هی یکه  روهان  دینداره بگ یلیتونه بچرخونه. دل یانگ
 رو نداره. ایتان اقتیو ل هیآدِم بد

 پوزخند زد: ایتان
 قانع کننده نبود. یول د،یدار یواقعا استدالل جالب -

 خانم: عمه
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ُغد - خاطرت رو م یاز بس  مه جوره  ناز  گهیخواد، د یدختر. اون پساار ه
 ه؟یکردنت چ

 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا ایتان
درساات، پدرم ما رو به  دیعمه خانم من احترام شااما رو دارم، بزرگترم هساات -

م به گ یرو دارم. م ماتمیکارا و تصم ارِ یخودم اخت یشما سپرده بازم درست، ول
 نیخوام باهاش ازدواج کنم و ا یوجه هم نم چیندارم و به ه یروهان عالقه ا

 .ستمیا یحرفم هم م یرو دیرو بدون
 زد: نیرا به زم شیعصا تیخانم با عصبان عمه

 ؟یستیا یمن م یتو رو یساکت شو دختر، به چه جرات -
 :ایتان
 یخودم برا دیبذار یدارم، ول یگفتم که من همه جوره احترامتون رو نگه م -
 .رمیبگ میام تصم ندهیآ

 خانم: عمه
 .یبکن تیبا زندگ یباز نیکه بذارم همچ یصاحاب نشد یقدر ب نیا -

 به ترالن گفت: رو
 .یبانیکنه، تو هم با فرامرز پسر ش یبا روهان ازدواج م ایتان -

 معترضانه گفت: ترالن
 یول رهیبگ میتونه واسااه خودش تصاام یم ایتان ه؟یچه حرف نیِا! عمه خانم ا -

با نه از ر دیمن  نه از  اد،یفرامرز خوشاام م خِت یبهتون بگم  نه از صاااداش، 
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. ادیآدم خوشم نم نیا ِی چیُشل و ولش، از ه تیکاراش، نه از خودش و شخص
 .زارمیبرعکس تا سرحد مرگ ازش ب

 خانم صداش را باالتر برد: عمه
 .بهیو نج ریکم داره؟ سر به ز یترالن. مگه فرامرز چ یپر رو شد یلیخ -

 :دیخند تارا
چراغ  رِ یره هزار بار با ت یراه م ابونیداره تو خ یکه وقت رهیآره، از بس ساار به ز -

شغاال سطل آ صادف م ابونیکنار خ یبرق و  ش هیکنه.  یت  رجهیبار هم با کله 
 ماشالله! رهیبشر سر به ز نی. از بس ایزده بود تو جو

 عمه خانم از خشم سرخ شده بود. یول دند،یو ترالن خند ایتان
 خانم: عمه

سرا نیهمچ اقتیشماها ل - شخو و آقا، دیرو ندار ییپ . روهان اون همه مت
از خداتون هم  دی! واقعا که، باینیفرامرز هم با اون همه نجابت و ساار ساانگ

 باشه.
 گفت: یجد ایتان
سر ستیما از خدامون ن - از  یول م،یانتخاب کن یعمه خانم که اونا رو به هم

 یراو ب دیبد تیاهم مین هستذره به ما که برادرزاده هاتو هیذره، فقط  هیخدامونه 
 .دیمون نگران باش ندهیآ

 خانم: عمه
 یتون نگران نبودم نم ندهیآ یمن اگر برا ؟یزن یرو م یحرف نیچه طور چن -

 یخرش سبزآ دیِبُترش دیگفتم صبر کن ی. مدیگفتم با روهان و فرامرز ازدواج کن
 .یخواستگار ادیکنه نگاتون کنه چه برسه ب یفروش سر کوچه هم ِرغبت نم
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 :ترالن
دو تا  نیبا ا می. اگر هم داشااته باشاامیبه هر حال ما فعال قصااد ازدواج ندار -

 .میموجوِد ناشناخته ندار
کرده  هیتک شیکه به عصا ی. در حالستادیخانم با حرص از جا بلند شد و ا عمه

 رو به دخترها گفت: یخشک و جد شهیبود مثل هم
باهاتون زدم. - تان من حرفام رو   یفکراش رو م ایبه مادر روهان هم گفتم که 

 .یات فکر کن ندهیسرنوشت و آ یرو شتریکنه. بهتره ب
 با اخم جواب داد: ایتان
 من در ادیب نییعمه خانم. روهان باال بره، پا دیبهشااون ند یقول چیلطفا ه -

قدر خودش رو خسته نکنه و  نیگم نه. پس بهتره ا یجواب درخواستش فقط م
شه. در ضمن ما فردا حرکت  یروز نظرم عوض م هینداشته باشه که  دیام نیبه ا

. هم حال و هوامون عوض میمون یبهشاات م یالیو یرو تو یو مدت میکن یم
 .میمون یهمه فکر و مشغله دور م نیمدت از ا هیکه  نیشه هم ا یم

 به او زل زد و گفت: میقم*س*تخانم  عمه
 کجاست؟ گهیبهشت د یالیو -

 :تارا
نامه گفته بود. ما اساامش رو  تیکه بابا در موردش تو وصاا ییالیهمون و -

 بهشت. میگذاشت
 خانم سرش را تکان داد: عمه

 ان؟یخوان ب یموافقن؟ نکنه اونا هم م ؟یبزرگوار چ یپسرا -
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 گفت: ترالن
 .میمون یم الیو ی. فقط ما سه تا تومی. بهشون هم گفتانینه اونا نم -

 خانم: عمه
ون ساارت دیشااا دیکن یمدت فکرتون رو آزاد م هیاون جا  دیر یخوبه. اتفاقا م -

ازدواج با شااماها  یمورد برا نیروهان و فرامرز بهتر دیدیبه ساانگ خورد فهم
 .دیدر موردشون فکر کن شتریاون جا ب دیهستن. رفت

 .موافقت تکان داد یکه به بحث خاتمه دهد سرش را به نشانه  نیا یبرا ایتان
 خانم: عمه

ه ندار تیخوب دینعمت رو هم با خودتون ببر یراساات د؟یمون یچند وقت م -
 بمونند. الیسه تا دختر تنها تو و

 گفت: ترالن
 شه. یم یچ مینیداره. در مورد نعمت هم باشه بب یدو ماه. بستگ ای کی دیشا -

 به هر سه انداخت و به طرف در رفت. یخانم نگاه عمه
 سه به دنبالش رفتند. هر
 :ایتان
 .هیچه عجله ا د،یموند یم شمونیناهار پ -

 خانم: عمه
 .دیکرد ییرایازم پذ یکاف یخوام، به اندازه  یناهار نم -

 :ترالن
 .گهید دیعمه خانم، خب به ما هم حق بد دیاز ما ناراحت نباش -

 خانم: عمه
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 د؟ینک یتون باز ندهیکه بذارم با آ نیا ؟یچه حق -
 گریبا چشم به ترالن و تارا اشاره کرد که د ایخانم پشتش به دخترها بود. تان عمه

 .ندینگو یزیچ
د. باز کر شیرا برا نیکردند. راننده در ماش یخانم را تا پشت در باغ همراه عمه

 رو به دخترها گفت: نیماش یعمه خانم نشست. از پنجره 
شه چ - ستون با ست یحوا ون نعمت رو حتما با خودت دیبر دیبهتون گفتم. خوا

. دیموضااو  روهان و فرامرز هم فکراتون رو بکن ی. رودی. زود هم برگرددیببر
 زنم. یبا خانواده هاشون حرف م دیبرگشت یوقت
شانه  ایتان شدند به ن شان را  یحرف ها ِد ییتا یو ترالن مجبور  سر عمه خانم 

 تکان دهند.
 گفت: ایبار تان نیا

 .دیانم، شما هم مواظب خودتون باشباشه عمه خ -
 نداد و به راننده اشاره کرد حرکت کند. یخانم پاسخ عمه
 رونیرا ب شااانیکوچه گذشاات هر سااه نفس ها چیاز پ نیکه ماشاا نیاز ا بعد

 فرستادند و تارا گفت:
 با توِ  ُپر اومده بودا! -

 :دیخند ترالن
 میریمه هامون رو بگاالن شااناساانا نیخواساات مجبورمون کنه هم یآره م -

 .میمحضر عقد کن میدستمون و بر
 :ایتان
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 .میکار دار یوسط کوچه. کل میستادیا خیس یجور نیتو، هم میبر -
 سه رفتند تو. هر

***** 
کدام  شدند. هر ادهیرا داخل بردند و پ نیباز کرد. ماش دیرا با کل یدر نرده ا ایتان

به بدنش داد و  یکش و قوساا ایآورد. تان رونیب نیچمدان خودش را از ماشاا
نداخت. ترالن نفس عم ینگاه به دیکشاا یقیبه اطراف ا تارا لبخند بر لب   .

 کرد. یاطرافش نگاه م
 :تارا

 شه ازش چشم برداشت. یاصال نم ه،یباحال یعجب جا -
 و گفت: دیچمدانش را کش ترالن

 .میکن تیوتوش رو هم ر میبر م،یکرد ارتیرو که قبال ز رونشیب -
 ند.رفت الیو به طرف و دندیرا کش شانیو تارا هم دنبال ترالن چمدان ها ایتان
 :ایتان
 .رونشهیمطمئنم داخلش صد برابر خوشگل تر از ب -

ستش را  دیکل شتند. تارا د شد. قدم به داخل گذا را در قفل چرخاند. درش باز 
 صورتش تکان داد و گفت: یجلو

 کم َدم داره، نه؟ هی -
 پنجره ها را باز کرد: ایتان
 داخلش گرفته ست. یچند وقته درش باز نشده، هوا ستیآره، معلوم ن -

 ها را برداشت: یمبل و صندل یرو یمالفه ها ترالن
 ه ها.بچ میتو  افتاد ِی خونه تکون هینشسته.  هیاثاث یهم رو یعجب خاک -
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 دو تا سوت زد و گفت: تارا
 گل. یدسته  نهویع مشیکن یم ،یکاِر دو سوته آبج -

شه  نیاز زدن ا بعد ستانش را به  یشالش را جلو یحرف گو ست و د دهانش ب
 هم زد:

 جلو. انیاهل کاراش ب میبسم الله، ما که رفت -
و ترالن هم به کمکش رفتند و  ایها رو جا به جا کردن. تان یکرد به صندل شرو 

 و مرتب شد. زیخانه در عرض سه ساعت تم
 ییها و مبل یو صندل زیسالن نسبتا بزرگ پر از م کیداخلش از رو به رو  ینما

سمت چپ  یبا طرح و رنگ ها سه تا در و  ست  سمت را در  کیمتنو  بود. 
شپزخانه اش ُاپن بود که درست گوشه  شت. آ سالن  یقرار دا  قرارسمت چپ 

بود که حمام از  ییهم که ساامت چپ بود دِر حمام و دسااتشااو یداشاات. در
 مجزا شده بود. یا شهیدر صاف و کامال ش کی قیطر

و  بود یهم فرنگ ،ییقرار داشت. دستشو یبهداشت سیحمام وان و سرو داخل
 .یرانیهم ا

را  خچالیشااد. ترالن  یم دهید از،یمورد ن لیآشااپزخانه، همه جور وسااا داخل
 کرد و به برق زد. زیتم

 :تارا
 .میُپرش کن دیخر میامروز بر دیبا -

 در همان حال گفت: د،یکش یدستمال م یغذاخور زیم یرو ایتان
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. میخر ی. همه رو امروز ممیآره واسه خونه هم چند تا ِخرت و ِپرت الزم دار -
 کن. هیته میکه الزم دار ییزایاز چ ستیل هیترالن تو 

گذاشاات و  زیم یها را رو چیساااندو یبسااته  ایساارش را تکان داد. تان ترالن
 گفت:

 میو خرما با خودم آوردم، وگرنه ناهار هم نداشاات رینون و پن چیخوبه ساااندو -
 .میبخور

 :تارا
آدرس و شااماره تلفن چند تا رسااتوران و  رونیب میامروز رفت یدمت گرم ول -
 خوره. ی. به دردمون مریرو بگ ییتزایپ

 :ایتان
 کنم. یکار رو م نیباشه، هم -

 :ترالن
 ست؟یبهتر ن میبذار یپشت دِر نرده ا گهیدِر د هیبچه ها به نظرتون  -

 با تعجب گفت: ایتان
 چه طور؟! -

 :ترالن
ونم ت یشااه. من صاابح ها نم ینم میو بر میایتو باغ آزادانه ب میآخه اگر بخوا -

 ترم. راحت یتا  و شلوارک ورزش یلباس بسته تنم کنم بعد برم نرمش، تو
 کرد و گفت: یهوم تارا

 .میواسه اش بکن یفکر هی دیگه، با یآره راست م -
 سرش را تکان داد و گفت: ایتان
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در رو کار  ادیب یکیگم فردا  یدم. م یرو م بشیترت رونیب میباشااه، امروز رفت -
 بذاره.

را مشخو کرده بودند. بعد  شانیرا خوردند. از قبل اتاق ها شانیها چیساندو
 .دندیرفتند و خواب شانیبه اتاق ها یاز خوردن غذا هر کدام با خستگ

***** 
 روز بعد. دو

 سااتادهیا الیو یو راشااا هر سااه جلو انیو را نیدوازده شااب بود. رادو ساااعِت 
 کردند. ینگاه م الیپر از تعجب به در و یبودند. هر سه با چشمان

 با َشک گفت: انیرا
 جا بود؟ نیدر، ا نیا یبچه ها اون سر -

 و گفت: دیبه در کش یدست نیرادو
 بود. یدر نرده ا هیجا نبود.  نیا ادمه،ینه بابا من  -

 کرد گفت: ینگاه م الیکه به اطراف و یهم جلو آمد و درحال راشا
 میایب مینشبونه قصد ک دنیتو، ترس میبر میرو گذاشتن ما نتون نیحتما دخترا ا -
 .الیو

 پوزخند زد و گفت: نیرادو
 .میرو دار الیو دیچون ما هم کل ،یگ یآره راست م -

 اشاره کرد و گفت: واریبا لبخند به د راشا
 کااناه؟ یشه چه کار ما یدر باز نم دید یپسِر خوب وقت هی -

 لبخند بر لب گفتند: انیو را نیرادو
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 ره بااااااال. یم واریاز د -
 در هوا بشکن زد و گفت: راشا

 دیریقالب بگ دیایحاال ب د،یکرد افتیاز داش راشااا در ازیصااد امت یکی ولیا -
 من برم باال در رو باز کنم.

 :انیرا
 .نیریرم، شماها قالب بگ یمن م -

 :راشا
 رم. یفکرش از من بود پس من م -
 :نیدورا
 راشا تو برو. د؟یآورد ریخب، شماها هم وقت گ یلیخ -

 یحرکت دسااتانش را به لبه  کیقالب گرفت، راشااا هم باال رفت. با  نیرادو
 .دیگرفت و خودش را باال کش وارید

 به باغ انداخت و آرام گفت: ینشست. نگاه وارید یکنار رفت. راشا رو نیرادو
 چراغا هم خاموشه، حتما الال کردن. ست،یتو باغ ن یکس -
 با حرص گفت: انیرا
موقِع شب همه خوابن.  نیمعلومه ا ؟ید یبرو در رو باز کن، واسه من آمار م -

 .ومدهین یکیزود باش تا 
هم وارد شااادند و در را  انیو را نیو در را باز کرد. رادو دیپر نییآرام پا راشاااا

 یالیرفتند که چراغ و یودشااان مخ یالیبسااتند. آهسااته آهسااته به طرف و
شده بودند، دنبال مکان شد. هول  شن  شتند تا مخف یم یدخترها رو د. شون یگ
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ن و راشاا هم یو سارش را خم کرد. رادو دیگل پر یپشات بوته ها عیسار انیرا
 شدند. یمخف انیو درست پشت را دندیپشت سرش دو

شد. تارا  الیو در و  تادسیبالکن ا یشانه اش انداخته بود. تو یشال رو کیباز 
ش یقیاطراف را نگاه کرد. نفس عم شامش را پر کرد اسیعطر گل  ی. بودیک . م

صدا ش یهمان موقع  شن یخش خ شت بوته ها  سمت دیاز پ . نگاهش را به 
خش خش دوباره به گوشااش خورد.  یصاادا یول د،یند یزیچپ چرخاند. چ

 را تر کرد و گفت: لبانش
 ن جاست؟!او یک -

 یکه به آن طرف م دندیتارا را شاان یپا یبه هم انداختند. صاادا ینگاه پساارها
 آمد.

 پچ پچ کنان گفت: انیرا
 طااارف. نیا ادیداره م م؟یکن یحاال چه غلط -

 :نیرادو
 .دیفقط تکون نخور د،یشه. نترس یمتوجه ما نم -
 رفت. یبه همان سمت م میقم*س*تتارا  یول
 گفت: ینسبتا بلند یدفعه راشا با صدا کی

 .ااااویم ااااویم ااااویم -
 آرام گفت: انیلبخند زدند. را نیو رادو انیرا
 ادامه بده. ول،یا -

 کرد. دیگربه را تقل یپشت سر هم صدا گریچند باِر د راشا
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 با ذوق گفت: تارا
 تو! یدار یناز یجااااااونم، قربونت برم چه صدا یا -

 آرام گفت: یلیخ یلیگشاد شد. راشا با ذوق، خ شانیها چشم
. دختر ُکشااه دیگه قربونت برم. جوِن من صاادا رو حال کرد یبا من بودا! م -

 المصب.
 پوزخند زد و آهسته گفت: انیرا
ادامه نده تا فکر کنه اون گربه  گهی. فقط دیندار فیکردن حر ویم ویم یآره تو -

 رفته.
 :نیرادو

 .ستینکنه ول کن ن داشیو تا پ ادیوگرنه م -
 دوباره گفت: تارا

 ؟یخوشگله، رفت یشیپ ،یشیپ -
 با لبخند آروم گفت: راشا

 دونه من خوشگلم. یم دهیند نیبب -
 :انیرا
 احمق جون با گربه ست نه با تو! -

 :راشا
اون فکر  سااتم،یدونم ن یخودم که م یکنه من گربه ام، ول یخب اون فکر م -
ند ساااتیکنه مهم ن یم دونم مهمه، چون  یکه خودم م نیهم ده،یچون منو 

 خودم از خودم مطمئنم.
 و آرام گفت: دیخند نیرادو
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 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم نیجوِن رادو -
 :دیهم آهسته خند راشا

 خورم آره. یقسم م -
 :انیرا
 .دمیفهم یهمون قسم خورد -

 :نیرادو
 ما نشه، بره. یتا دختره متوجه  دینگ یزیچ گهیبچه ها د -

 :راشا
 . از پچ پچ هم آروم تر.میزن یآروم حرف م میما که دار -

 :نیرادو
 .میمراقب باش دیدر هر صورت با -

شد. هر سه  یکه دورتر م دندیتارا را شن یقدم ها یسه سکوت کردند. صدا هر
به  یرفت. نگاه یم الیاز پشت بوته ها به آن سمت نگاه کردند. تارا به طرف و

 الیدر و یبعد از آن هم صدا دند،یرا دزد شانیاطراف انداخت که پسرها سرها
ر از بار آهسته ت نی. استادندیدادند و ا رونیرا ب شانی. هر سه نفس هادندیرا شن

 در را باز کرد وارد شدند. نیکه رادو نیرفتند و بعد از ا الیقبل به طرف و
 هشتم فصل

 خواستند در باغ نرمش کنند. یبودند. م دهیشان را پوش یلباس ورزش دخترها
 :تارا
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مدت دور  هی میخواست ی. ممایاوردیگم خوب شد نعمت رو با خودمون ن یم -
 .دیگفت نعمت رو هم ببر یو برمون شلوغ نباشه اون وقت عمه خانم م

 لباسش را بست و گفت: پیز ایتان
 شد به امان خدا ِول کرد. یآره خونه رو هم نم -

 لبانش را جمع کرد: تارا
برد، رفتم تو  یبد خواب شااده بودم. جام عوض شااده بود خوابم نم شاابید -

 .شییبود! پاک، مطبو . حال کردم خدا ییبچه ها عجب هوا یبالکن. وا
 :ترالن

 خوابم برد. دهی. من که سرم به بالشم نرسیشبگرد یپس رفت -
 :ایتان
 یراه رفته بودم پاهام ناله م روزیخسااته بودم. از بس د یلیطور، خ نیمنم هم -

 کرد.
 با لبخند گفت: تارا

 همه ناله، کباب شد. نیا ی! دلم برایاوخ -
 زد و گفت: شیبا لبخند به بازو ایتان
 .طونیش -

 یبه تن داشت. ترالن هم تا  و شلوارک آب د،یسف یگرمکن و شلوار ورزش ایتان
ست شرتیتارا هم ت ره،یت یبا کاله لبه دار به رنگ آب سبان و نیآ شبلنِد چ به  یرز

 زانیسااوت هم به گردنش آو کیکمرنگ با شاالوار هم رنگش.  یرنگ نارنج
 بود.
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 خچالیرفت از داخل  ایساار گذاشااتند. تان یو تارا هم، کالهشااان را رو ایتان
 به باغ انداخت. ینگاه . تارا پشت پنجره رفت واوردیآبشان را ب یها یبطر

شمانش شد، با دهان چ سرها نگاه م یگرد  سه در باغ م یباز به پ  یکرد که هر 
 . چشمانش را بست و باز کرد. نه، خودشان بودند.دندیدو

 زده گفت: بهت
 چه خبااااره! رونیب دینیبب دیایبچه ها ب -

 :ستادیکنارش ا عیسر ترالن
 شده؟! یمگه چ نمیبب -
 پسرها تعجب کرد: دنید با
 کنن؟! یجا چه کار م نیا نایا -

 را نگاه کرد. با تعجب گفت: رونیو از پنجره ب ستادیکنارشان ا ایتان
 چه طور اومدن تو؟! م،یداشتن؟! در رو که عوض کرده بود دیمگه کل -

 پوزخند زد: ترالن
 کنن. یدارن واسه خودشون ورزش م لکسیهه، نگاشون کن چه ر -

 کالهش را مرتب کرد: ایتان
 خوان؟ یم یجا چ نیا مینیبب میبر -

 به ترالن انداخت: ینگاه
 .ایبرو لباست رو عوض کن ب -

ن به ت یرنگ یبار گرمکن، همراه با شالوار طوسا نیسارش را تکان داد. ا ترالن
 کرد.
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زد،  یسااوت م نی. رادوسااتادندیبالکن ا یخارج شاادند و رو الیسااه از و هر
 کردند. یبودند و ورزش م ستادهیخط ا کیپسرها هم در 

 از همان جا داد زد: ایتان
 اون جا چه خبره؟ ،یآهاااا -

ترها لبانشان نشست. دخ یرو یدخترها لبخند خاص دنیبرگشتند و با د پسرها
 .ستادندیپسرها ا یآمدند و رو به رو نییاز پله ها پا

 :ترالن
 ن؟یشد الیووارد  یک یبا اجازه  -

 پوزخند زد و گفت: نیرادو
 خودمون. یبا اجازه  -

 :ایتان
 نشه؟ توندایورا پ نیا میهست الیو ی. مگه قرار نشد تا ما تودیکرد جایب یلیخ -
 را باال انداخت و گفت: شیابرو انیرا
شما افتاد، ول میبله قرعه انداخت - سم  شت یاون قرار رو زمان یکه به ا که  میگذا
 دانگ به نامشه. کیبه ناممون نشده بود. نه االن که هر کدوممون  الیو

 :تارا
 .دیسیسر حرفتون وا دیمرد باش دیداره؟ حرف زد یچه ربط -

 با همان لبخند گفت: راشا
ک نکن. شاان مونیَمرد یتو - گفت؟ اون موقع که اون  یچ انیرا یدیکه شاااَ

سه  الیاالن و یول م،ینداشت یفیتکل چیهوا بود و ما ه یرو الیو میحرف رو زد
 ه؟یتوش. َحرف میایب میتون یم میدانگش ماِل ماست و هر وقت که بخوا
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 با حرص گفت: ایتان
مانه و محتر ادیب سیزنم پل یوگرنه زنگ م دیجا بر نیبهتره هر چه زودتر از ا -
 .میستیجا آزاد ن نیکنه. با وجود شما ما ا رونتونیب

 گفت: یخشک و جد نیرادو
سون خانم. پل سیما رو از پل - شونش م ادیهم ب سینتر  نیکه ا دمید یمدرک ن
ما رو  دیکه بخوا ستیبند ن ییسه دانگش ماِل ماست. بازم دستتون به جا الیو
 .میهم به شما ندار یکار میخودمون هست یالیو ی. ما تودیکن رونیب

 با پوزخند گفت: ترالن
 شد یم یکه! حاال چ می. تعارف نداردیشهم داشته با یکار هینه تو رو خدا  -

 التون؟یتو و نیاومد یم رتریدو ماه د
 گفت: انیبار را نیا

 د؟یاینم گهیچرا شما دو ماه د -
 گفت: تارا

 .میچون ما زودتر اومد -
 :راشا

که ما هم  نهی. اصاال ایکه اومد یخانم. زود اومد سااتین ییصااف نونوا -
 .می. قصد رفتنم ندارمیبمون میخوا یو م میاومد

 گفت: نهیدست به س ترالن
 نه؟ گه،ینداره د یراه چیه یعنی -
 را باال انداخت و گفت: شیابرو انیرا
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 ناااه. -
 :ترالن

جا تکون  نیما هم از ا دیرو بدون نیا دیبمون نیخوا یخب، حاال که م یلیخ -
هایو نیب وارید هیاالن  نی. هممیخور ینم  یالیتو و یهر ک میکشاا یم ال

 . چه طوره؟هیخودش. مثل دو تا همسا
 به هم انداختند. ینگاه پسرها

 گفت: نیرادو
 کنم. یفردا جورش م ایهم خوبه. من امروز  یلیخ ،یاوک -

 برگشتن. الیموافقت کردند و به داخل و دخترها
***** 
 دستانشان را به هم زدن. یبا خوشحال پسرها

 :راشا
 وشون کم شد.. باالخره رنهیهم -
 با لبخند سرش را تکان داد و گفت: انیرا
 میمداو یاگر نم دیتمام و کمال متعلق به خودشااونه. باور کن الیفکر کردن و -
مدهیدادن. هنوز ن یراهمونم نم گهید کارا  گهیرو عوض کردن د الیدِر و و چه 
 خواستن بکنن بماند. یم

 رفت: الیبه طرف و نیرادو
 .میباش واریبه فکر د دیکنار، با دنیفعال که کش ال،یخ یب -

 هم دنبالش رفتند. انیو را راشا
 :راشا
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 م؟یرو از کجا جور کن واریحاال د -
 :انیرا
 دردسر. چه طوره؟ ی. هم کم خرجه هم بمیبکش یگم تور یمن م -

 گفت: نیداخل. رادو رفتند
در  شااگاه. عصاار که برگشااتمبرم با دیبودم. فعال با نیاتفاقا منم تو فکر هم -

 .میزن یموردش حرف م
 صبحانه را آماده کردند و مشغول شدند. بساط

شب یالیو یداخل ینما سرها هم کامال  دخترها بود. فقط طرح و  یالیبه و هیپ
 با هم متفاوت بود. لیرنگ و نو  وسا

***** 
 آشپزخانه نشستند و تارا گفت: یصندل یبا حرص رو دخترها

 خوان؟ یاز جونمون م یچ گهید نای! ایَاِکه ِه  -
 :ترالن

تنها و  م،یکن یمدت واسااه خودمون عشااق و حال م هی میساارمون گفت ریخ -
 نه دو تا، ساه تاااااا. ،یکی. نه دیراحت. حاال زد و سر خر از راه رس

 با حرص گفت: ایتان
شون م - کنار. بهشون  کشن یهم نم دیهه! با تهد ؟یدم. فکر کردن چ ینشون
ست پس  الیگن نه، و یم د،یایب گهیدو ماه د دیبر میگ یم سه ما سه دانگش وا

 دارن! یی. عجب رودیشما بر میمون یجا م نیهم
 .دندیاز جا پر ایکه ترالن و تان زیم یبا خشم محکم زد رو تارا
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 و گفت: شیزد به بازو ترالن
 .دمیتو؟ ترس یِا! مگه مرض دار -

 :دیخند بلند
 شدم. ریجو گ دیببخش -

 با خنده گفت: ایتان
 توست. ِت یحکا ره،یجو نگ رهیگن آدم رو برق بگ یم -

 .دندیسه خند هر
 داد و گفت: رونینفسش را ب تارا

همه  نیا گهیشااد؟ اون وقت د یواسااه خودمون م الیشااد تماِم و یم یچ -
 مزاحم دور و برمون نبود.

 :ترالن
 شه. یروشون کم م یسهمشون رو بفروشن. آ میکن یکار هیگم  یمن که م -

 کرد و گفت: یُنچ ایتان
 کشن؟ فکر نکنم یچه طور سه دانگشون رو به ُرخ م ندیب یشه. مگه نم ینم -

 کرد. شونیبشه راض ایراحت نیبه ا
 :تارا

 قبول کردن. دیشا م،یگ یحاال ما م -
 :ایتان
به عزرا دمیکه من د یینایکنن. ا یگم قبول نم یمن که م -  دن ینم لییجون 

 چه برسه به خونه.
 .دندیسه خند هر
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***** 
صبحانه رادو بعد صرف  سف نیاز  سمند  شد و از و دیسوار  خارج  الیرنگش 

 شد.
 بودند. الیو راشا داخل و انیرا
آمد. راشااا با  رونیبساات از اتاقش ب یبلوزش را م یکه دکمه  یدر حال انیرا

 رفت. یور م ونیزیتلو
 به او انداخت و گفت: ینگاه انیرا
 ؟یکن یچه کار م -

 :راشا
دونم چرا کار  ینم یآنتن بهش وصااله ول می. سااارمیخوام شاابکه ها رو ب یم -

 کنه. ینم
 :انیرا
س یلیخ - ست یوقته ک شده. را ست نزده، حتما خراب  تو مگه امروز  یبهش د

 ؟یکالس ندار
 کرد، گفت: یرا امتحان م ونیزیوتل یهمون طور که کانال ها راشا

 که چهارشنبه ها کالس ندارم. یدون ینه، امروز چهارشنبه ست. م -
 :انیرا
 رم. فعال. یخب من دارم م یلینبود. خ ادمی ،یگ یآره راست م -

شا سرش را تکان داد. را را ش انیفقط  شد. ما ِال نوِد  کیکه  نشیاز خانه خارج 
 رک شده بود.بود، آن طرف باغ پا ینقره ا
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 سوار شد و راه افتاد. عیسر
***** 

شا شبکه ها همچنان برفک یُپف را ست.  ش بودند. هنوز با َچم و  یکرد و کنار ن
 نییدر باغ نبود. از پله ها پا یخارج شااد. کساا الیجا آشاانا نبود. از و نیَخم ا

 عقب رفت. یکرد و کم الیرا به طرف و شیرفت. رو
ار ک رهیت یآردواز قهوه ا الیپشت باِم هر دو و یبه پشت بام انداخت. رو ینگاه

 و جذاب. ریبود. چشمگ دهیبخش الیبه و ییبایز یشده بود و نما
 یگشاات تا بتواند به رو یم ی. حاال دنبال راهدیکه عقب رفت آنتن را د یکم

ار کندرساات  ،یبه اطراف انداخت. نردباِن بلنِد چوب یپشاات بام برود. نگاه
 درختان بود. لبخند زد و به طرفش رفت. ریز وارید

شت بام قرار د یرفت. آن را ُمماس با لبه  الیرا بلند کرد و به طرف و نربان اد. پ
سااقف  یرو یاز محکم شاادنش مطمئن شااد از آن باال رفت و به سااخت یوقت

ش یول ستاد،یا سر بداریبه خاطر  ست تعادلش را حفظ کند و   عیبودنش نتوان
بس شده نه حیپشت بام گرفت. نفسش در س ینشست و دستانش را به کناره ها

 داد. رونیبود آن را ب
سمت آنتن رفت. کم زیخ نهیس  دیهمف یبازرس ینگاهش کرد و بعد از کل یبه 
را  چیبود سر دو پ یقطع شده است. فقط کاف ییقسمت انتها نیآنتن از هم میس

شد شل  صل کند. به خاطر  سمحکم به هم و شده بود  از داخل  مینش باعث 
 آنتن خارج شود.

شت پ یبه لبه  یعقب عقب رفت. وقت زیخ نهیکه تمام شد همان طور س کارش
 از آن نبود. یاثر یول ندیسرش را کج کرد تا نردبان را بب دیبام رس
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 یانداخت. نربان افتاده بود، ول نییبه پا یتعجب و چشاامان گرد شااده نگاه با
تاده بود؟ هممطمئن بود محکم چه طور اف عث  نیش کرده اسااات. پس  با
 تعجبش شده بود!

 کرد: زمزمه
 بکنااااام؟ یباال چه غلط نیبار کن. حاال من ا یو باقال اری! خر بایهه! ِد ب -

***** 
 «تارا»

صفا  میجا تنها باش نیا میسرمون اومد ریسر رفته بود. َاه، خ یام حساب حوصله
 کال! می. شانس ندارشمونیر خیسه کله پوک افتادن ب نیا م،یکن

 .نه ایدر امن و امانه  الیچه خبره؟ و الیو روِن یب نمیپشت پنجره بب رفتم
زل زده بودم  یکرد. چهار چشاام یبود نگاش م سااتادهیا الیو یجلو شااونیکی

 خواد چه کار کنه. یم نمیبهش بب
شتا.  نیور و اون ورش نگاه کرد تا ا نیا به شت م واد خ یم یعنیکه رفت اون پ

 چه کار کنه؟
نردبون به دست برگشت سر جاش. نردبون رو  دمیلحظه نگذشته بود که د چند

 پشت بوم و رفت باال. یگذاشت لبه 
گاه لبخند نشست رو یفکر هی  لبام. یبه سرم زد. ناخودآ

ا خوند. ترالن هم ب یکه داشاات کتاب م ایانداختم. تان ایبه ترالن و تان ینگاه
 .رونیشدم ب میو ج دمیرو مناسب د تیرفت. موقع یور م لشیموبا
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مه ساانگ هی نردبون به من م زاشیچ نیبه ا یک یبود ول نین  گن یکار داره؟ 
 تااااااارا.

 باال. دمیکه افتاد. با ذوق تو جام پر نیکم زور زدم و هلش دادم تا ا هی
تکونم در همون حال به  یارم خاکش رو مرو زدم به هم و انگار که د دسااتام

 پشت بوم نگاه کردم و گفتم:
 .نییپا یایب یتون یم یچه طور نمیخوام بب یحاال م -

صحنه  یم یچ نمیتا بب ستادمیا یکنار شا یشه. مطمئنا   یم ییفوق العاده تما
 شه.
نردبون  ی. نگاهش که به جاادیداره عقب عقب م دمیگذشاات که د قهیدق چند

 من نشده بود. یافتاد تعجب کرد. هنوز متوجه 
. من شاااد یبار متوجه  نی. اسااتادمیبالکن ا یکه رفتم جلو و رو به رو نیا تا
ستام رو زده بودم ز لکسیر سرد نگاش مب*غ*ل رید  ندیکردم. با د یم و خون

 از چه قراره. هیقض دیمن انگار فهم
 ؟یکن یجا چه کار م نیتو، ا -

 گفتم: طلبکارانه
 جواب پس بدم؟ دی. بایاومدم هوا خور -
 نردبون رو بذار سِر جاش. یخواد. حاال که اومد ینه نم -
 کدوم نردبون؟ -
 اشاره کرد و گفت: نییپا به
 .نشیب یم یبنداز گاین هیجلو پات رو  ؟یدار یمگه کور رنگ -

 رو نگاه کنم گفتم: نییکه پا نیا بدون
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 ؟یکه چ دمش،یفرض کن د -
 حرص گفت: با
 .نییپا امیخوام ب ینداره بذارش م یکه چ -

 رو انداختم باال و گفتم: ابروم
 رسه. یزورم بهش نم نهیسنگ یلیشه، خ یمتاسفانه نم -

 لباش، تعجب کردم. گفت: ینشست رو لبخند
رسااه؟  یاالن نم دیزورت بهش رساا شینداخت یم یداشاات یچه طور وقت -

 اش.چاخان نکن بذارش سر ج
 کردم و گفتم: اخم

دوما انداختنش راحت بود، برداشتنش به اون  ،یگ یم یاوال مواظب باش چ -
 کردم. یکار رو نم نیشد ا ی. اگرم مستین ایراحت

 ش؟یکه انداخت یخب مگه مرض داشت -
 شدم و گفتم: یشیحرفش آت نیا با
خواستم کمکت  یم اد،یطور شد همون باال بمون تا حالت جا ب نیحاال که ا -

 ...یکنم ول
 وسط حرفم و گفت: دیپر
من غلط کردم خوب شااد؟ اون نردبون  ؟یاریخب خانم چرا جوش م یلیخ -

 لبه رو نگه دارم. نیتونم ا ینم گهیرو بذار د
 گفتم: یبدجنس با
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َشک نکن؟ خب جناِب مرد  مونیگفت تو َمرد یبود م ینه کمه، در ضمن ک -
مد او یکی دی. مقاومت کن شاستین یخوشگل یه عضله ها که فقط واس نیا

 کمکت.
 گفت: یناله مانند یصدا با
 .نییپا امیباالخره که م -

 گرفتم: گارد
 ؟یکه چ یایب -
بگه آخه  ستین یکیدوا و درمون، که زهر هالهل، که  یکه درِد ب ،یچیکه ه -

ت آنتن رو درس یاومد یتو خونه بود م یکس یوقت یذاشت یشعور م یب یراشا
 .ادیبرنم یها که کار فهیضع نی. ِد آخه از ایکرد یم
 فه؟یضع یگ یبه ما م یهو -
 ؟یستین فهیفعال که با توام. مگه ضع -
 معلومه که نه. -
 گفت: طنتیش با
ضع - ست یکه م ینبود فهیِد نه ِد، اگر   یدی. دینردبون رو جا به جا کن هی یتون

 حق با منه؟
 پوزخند زدم و گفتم: ه،ینقشه اش چ دمیفهم حاال

 یَچمن ساابز کن نیشاام جناب، همون باال بمون تا ع یحرفا خر نم نیبا ا -
 .یگل هم داد دیآخرش شا



wWw.Roman4u.iR  206 

 

شد و رو یکالغ قارقار کنان از باال هیدفعه  هی سش کار خراب یسرش رد   یلبا
 ریو زدم ز رمیخودم رو بگ ینتونسااتم جلو گهیصااحنه د نیا دنیبا د یکرد. وا
 خنده.
سش  نگاش شده بود و چپ چپ به لبا صورتش با حالت چندش جمع  کردم 
 شونه اش لک شده بود. یکرد. درست رو ینگاه م

 که گفت: دمیرو شن صداش
شتم. بب نیَاه َاه، هم - سم آورد. ا نیرو کم دا تف به روت کالِغ  یچه به روز لبا

سرت. ِد آخه ادب هم خوب چ صدا. خاک تو اون  سهیزیبد   یدی. هر جا که ر
 هیتاده اف ریباال گ نیمثل من ا یینوا یبدبخِت ب هی دینکن شااا یخودت رو خال

 خنده. یهر هر م ستادهیا نییهم اون پا یا فهیضع
 یاز رو هزیسنگ ر هی فهیتا گفت ضع یول دمیخند یاالن داشتم به حرفاش م تا

 برداشتم پرت کردم سمتش و گفتم: نیزم
 کنن. روز خوش جناِب مرد. تیکالغا رنگ یهمون بهتر که اون باال بمون -

 حقشه. یداشت، ول ییرو با حرص گفتم. بچه پر رو! عجب رو مرد
 شد. ینم نی. بهتر از ادیقربوِن اون کالغه برم که به موقع سر رس یآ

 .الیرفتم تو و یسرخوش با
***** 

 یُسر داد، ول نییندارد. آرام آرام خودش را به پا دنیجز پر یچاره ا دیکه د راشا
پشاات بام را  یخورد. به موقع لبه  زیکنترلش را از دساات داد و به ساارعت ل
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او  سااتون با یگشاات، ول یدنبال سااتون م شیشااده بود و با پا زانیگرفت. آو
 فاصله داشت.

ش یقیبود بپرد. نفس عم مجبور سرش نگاه کرد. جا دیک شت  سبم یو به پ  ینا
 نیزم ی. دسااتانش را رودیحرکت پر کینبود. با  ادیبود و فاصااله اش هم ز

شده اش را ب شت و نفس حبس   یالیبه و یداد. عرق کرده بود. نگاه رونیگذا
 واردهم فشاارد. بعد از آن هم  یرا رو شیدخترها انداخت و با حرص لب ها

 شد. الیو
 کرد. یمدت تارا پشت پنجره نامحسوس نگاهش م تمام

***** 
 زد، گفت: یرو به تارا که مرتب لبخند م ایتان
 .یزن یشنگول م نیچته تو؟ همچ -

 با ذوق دستانش را به هم زد و گفت: تارا
 کردم کارستاااااون. یکار هی ایتان یوا -

 :دیخند ترالن
 َالستاااااون؟ یچه کار کرد -

نشااان لبا ید. به روکر فیدخترها تعر یاتفاقات درون باغ را برا جانیبا ه تارا
 لبخند نشست.

 :ترالن
 شد. یچیُدمش ق شونیکیکارت حرف نداشت. باالخره  ولیا -

 گفت: ایتان
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 یوقت بخوان تالف هینکنه  یحقشااونه ول نایاز ا شااتریبال و ب نیخب آره، ا -
 کنن؟

 پشت چشم نازک کرد و گفت: تارا
به فکر تالف یلیخ - تا  یبهشااون م یپاَتک هی فتنیب یغلط کردن، اگر  زنم که 

 نره. ادشونیعمر دارن 
***** 
سرها شام م زیسر م پ سته بودند و  ش ضو  امروز  ین شا در مورد مو خوردند. را

آمده حتما  شیاتفاقات پ انینگفته بود. مطمئن بود با ب یزیباغ به پسرها چ یتو
د سااکوت دا یم حیجور مواقع ترج نی. کال اردیگ یقرار م انیمورد تمسااخر را

 کند.
ضو  پارت نیرادو شده  انیکه را یآخر هفته ا یو مهمان یکه از مو به آن دعوت 

 گفت: انیرا شکست و رو به را نشانیبود با خبر بود سکوت ب
 ؟یر یم یفردا پنجشنبه ست. پارت -
ُقُلپ  کیحرکت ماند.  یلقمه اش بود چند لحظه ب دنیکه در حال جو انیرا

 آب خورد و گفت:
 مجبورم برم. -

 سرش را تکان داد و گفت: نیرادو
 و ینشاا لیو پات م*س*توقت  هی. یفقط مراقب باش کار دسااِت خودت ند -

 بعدش...
 و گفت: دیخند انیرا
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 .ایرو دست کم گرفت انی. داش راستینه بابا حواسم هست، بار اولم که ن -
 لقمه اش را قورت داد و گفت: راشا

 یبخور نوش جونت جا ینگرفتن نداره که، ول ایبه دسااِت کم گرفتن  یکار -
 منم بخور.

 گفت: طنتیبا ش انیرا
 ؟یچااا -

 را باال انداخت و گفت: شیشد. ابرو طانیهم ش راشا
 .یآب َشنگولاااا -

 .دندیسه خند هر
 گفت: انیرا
 گذشت. یخوش م دیاومد یشماها هم م -

 :نیرادو
من ساارخود  یدون یدوما تو که م م،یکجا؟ اوال که دعوت نشااد میاینه ما ب -

 رم. ینم ییجا
 :راشا

سرخود همه جا م یول - ست یمن  ضر م هی یرم. خوا سوته حا سه   یندا بده 
 شم.
 اخم کرد و گفت: نیرادو

 ره. یتنها م انیالزم نکرده. را -
 :راشا

 .میکن یدور هم عشق و حال م میر یم ه؟یخب مگه چ -
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 سرش را تکان داد: نیرادو
 یمهمون هیدارم خودمون  میمن تصاام یشاام، ول یمنکِر عشااق و حالش نم -

 .میبر و َبچ رو هم دعوت کن ی. همه میبد بیترت
 گفت: انینگاهش کردند که را یو راشا با خوشحال انیرا
 و غذا و کال تنقالتش با من. یدمت گرم، کاِرت درسته. خوراک -

 دستش را باال برد: راشا
 کنم. یمنم بر و َبچ رو خبر م -
 چشم نگاهش کرد و گفت: یاز گوشه  انیرا
 وقت؟ هی یخسته نش -

شا شتانش را خ یَادا را در هم گره کرد. چند  فیظر یلیدخترها را درآورد و انگ
 بار پشت سر هم پلک زد و گفت:

 یخراب م دم،یتازه ناخونام رو سااوهان کشاا ینیب ی. مگه نمج*ی*گ*رنه  -
 اااااد؟یشه. دلت م

 با خنده گفت: انیرا
 پاشو خودت رو جمع کن خرِس گنده. -

 اشاره کرد و آرام گفت: نیبه رادو راشا
 بودم. گهید زیچ هی. من نهیخرس که ا -

 گفت: عیچپ چپ نگاهش کرد که راشا سر نیرادو
ما یم کلیاز نظر ه - با.  با بازوت تو حلقم! چگم  له بر و  ته  یشااااال سااااخ

 المصب!
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 :دیخند نیرادو
 مثل من. یش یم یکن نیکم ورزشات رو سنگ هیتو هم  -

 :راشا
 هفته راه رفتنم مثل موج کی. تا ینه دستت درد نکنه، اون بار پدرم رو درآورد -

 یچپ چپ نگام م ابونیتکنو شااده بود. همه تو خ ر*ق*صفرسااتادن موقع 
 .ادیو بهتر جور درم شتریمن با لطافت و ظرافت ب ی ونهیکردن. م

شت م انیرا صدا زیاز پ شد که در همان موقع  ش یبلند   یزنگ اس ام اس گو
ضا شپزخانه پ یاش در ف ست آن را بردارد  زیم یرو لشی. موبادیچیآ بود تا خوا
 بلند شد. شیاز جا عیکار را کرد و سر نیراشا زودتر ا

 یراشااا دسااتش را باال برده بود و نم یول ردیرا بگ یخواساات گوشاا یم انیرا
 گذاشت.

 با حرص گفت: انیرا
 رو بده. یکنم. گوش یرو. راشا پوستت رو م یبده من گوش -

 با خنده گفت: راشا
 دم. یِاس فرستاده بهت نم یشه. تا نفهمم ک ینچ نم -
 :انیرا
 گم. یبده من بهت م ؟یمگه تو فضول -
 دستش در رفت: از
 .گهیآره تو فکر کن فضولم. پس بذار به کارم برسم د -

 یدنبال هم م انیبا خنده از جا بلند شااد و دنبالشااان رفت. راشااا و را نیرادو
 از اتاق ها و در را قفل کرد. یکی یکردند. در آخر راشا فرار کرد تو
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 محکم زد به در و گفت: انیرا
شا در رو باز کن. به خدا َدمار - . یکه خودت حظ کن ارمیارت درباز روزگ یرا

 گم باز کن. راشااااا! ی! راشا بهت ماینخوند یِاس رو خوند
 :دیاتاق به گوششان رس یراشا بلند از تو یصدا

 فرستاده. یچ نمیجونته! بذار بب یاس داده؟ هان یک نیبه باااه، بب -
 مشِت محکم به در زد و گفت: هیزد و سرخ شده بود  یکه نفس نفس م انیرا
 که دستم بهت نرسه راشا. نیمگه ا -

 و گفت: دیخند راشا
 یچ تنیدوساات دختر نازن نی. گوش کن ببیبکن یتون ینم یبرسااه هم کار -

 فرستاااااده.
 آرام و با احساس گفت: یلحن با
 دارمیدلتنِگ د نیبب ن،یغمگ نیبب» -
 دارمیب د،یآ یخوابم نم نیبب

 تاکنون اما کنون بشنو نگفتم
 دارم یاز همه، من دوست م شیرا ب تو
 .«نمتی. مشتاقانه منتظرم ببزمیعز یقراِر فردا شبمون رو فراموش نکن انمیرا
 زد: شیشانیبا کف دست به پ انیرا
 ! اون غلط کرد با تو.یِد نخون لعنت -

 :دیبلند خند راشا
 ؟یچسب ینو مجون عاشقت شده، ِخفِت م یبه من چه؟ هان -
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 و به راشا گفت: ستادیا انیبا لبخند کنار را نیرادو
 .گهیبسه د رونیب ایب -

 :راشا
 خوام جااااواب ِاس رو بااااادم. یتازه م ام؟ینه کجا ب -
 بود گفت: دهیرس تیکه به اوج عصبان انیرا
 .ینکنااا تیراشا خر -

 زد به در و ادامه داد: محکم
 کنم. تیدر رو تا حال نی. باز کن اینفرست یزیچ وونهید -

 :راشا
صبرانه  یجونم منم ب یهان»خوبه؟  نیآهااااااااااااان، فرستادم. گوش کن بب -

 ی. حسابیکنم خانم یم یفردا شب لحظه شمار یهستم. برا دارتیمشتاق د
 ریضربان قلبم به اوج برسه. شبت بخ نمتیب یم یخوام وقت ی. مایخوشگل کن

 ان؟یداش را یدیپسند.« زمیعز
هر  نیهم فشاارد و به جاِن در افتاد. رادو یرا رو شیبا حرص دندان ها انیرا

شد. هم خنده اش گرفته بود و هم از دست  یکرد تا او را آرام کند، نم یم یکار
 خورد. یراشا حرص م

دسااتش فرار کرد.  ریراشااا از ز دیایتا به خودش ب انیدفعه در باز شااد و را کی
 .پرتش کرد نیزم یاش را گرفت و رو قهی. آخر هم از پشت دیدو دنبالش انیرا

با حرص به او  انیو را دیخند یگرفتند. راشااا م یم یدو برادر با هم ُکشاات هر
ضربه ها یضربه م شت ول نیا شیزد. البته  بود که تمام  یجور یقدر درد ندا

 کند. یحرصش را خال
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 با خنده گفت: راشا
 داغون شد. تیبدبخت گوش -
 با خشم گفت: انیرا
شاد م رمیبه درک، حال تو رو بگ -  نی. همادیحال م مج*ی*گ*رشه  یروحم 

 بسه.
 :راشا

 .یگرام ادتیپس روحت شاد و  -
 :انیرا
 ُکشمت. یمرض! م -

 بود، گفت: دهیرا سفت چسب انیرا یکه دست ها یبا خنده در حال راشا
 شه. ی. باشه بزن عقده هات خالیهست یاز بس ُعقده ا چارهیب -
. دیخند یهنوز م یآخش درآمد ول یمحکم تر به او ضااربه زد که صاادا انیرا

ش یکند ول شانیجلو آمد که از هم جدا نیرادو ستش را گرفت و ک شا د  .دیرا
 .دندیخند یگرفتند و م یم یکنارش افتاد. حاال هر سه با هم ُکشت نیرادو

***** 
مد. آ رونیب ییاش را دور گردنش انداخته بود از دستشو که حوله یدر حال راشا

 اش بود، گفت: یگوش یکه سرش تو انیصورتش را خشک کرد و رو به را
 نترس ِاس ندادم. -
 :انیرا
 دم. یرو م یدونم، دارم جواب ِاِس هان یم -
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 با ذوق گفت: راشا
 ؟یبراش فرستاد یجوِن من؟ چ -
 با اخم سرش را بلند کرد و گفت: انیرا
 ؟یمشت و مال کرد ه*و*سباز  -

 قولنج گردنش را شکست و گفت: راشا
 هدیکوب یخوام. حساااب یماه مشاات و مال نم کیتا  گهینه قربون دسااتت. د -

 شدم.
 با لبخند گفت: انیرا
 حقته. -

 :راشا
 ؟یفرستاد یباشه حقمه. فقط جوِن من بگو چ -
 :انیرا
 بره نه؟ یخوابت نمنگم  -

 :راشا
 نه. -
 :انیرا
 .امیگفتم فردا شب م ،یچینه و نکمه. ه -

 :کرد و گفت زانیشده باشد لبانش را آو یکه بادش خال کیالست نیع راشا
 ؟یچیه ،ینه فدات بشم ،ینه قربون صدقه ا ن؟یهم -
 با اخم گفت: انیرا
 .هیکاف امیگم م یکه م نیهم ؟یرو بگم واسه چ ناینه ا -
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 به طرف اتاقش رفت و گفت: راشا
ست یک گهیبابا تو د - ست،  ؟یه شقت هم که ه شگله، پولداره، عا دختره خو
 بچسبش ولش نکن. یخواد که. دو دست یناز کردن نم گهید
 :انیرا
 کنم، تو به فکر خودت باش. یدونم دارم چه کار م یمن م -

 ت:و با لبخند گف ستادیدر درگاه اتاقش ا راشا
شانسا داشتم  نی. وگرنه من اگه از ایدار فیما خر شانس تشر یآخه تو، تو -

 جا نبودم. نیکه االن ا
 و گفت: دیخند انیرا
 ؟یپس کجا بود -

 را باال انداخت و گفت: شیابرو راشا
شگل و پولدارم  ارِ یَوِر دِل  -  یزد م یبهم زنگ م میکه االن نامزد بود نیا ایخو

. رمیم ی. بدون تو ممیزندگ یدوسااتت دارم عشااِق من. خوب بخواب»گفت: 
مت آرامِش من. صدات نباشه من خوابم ب*و*س ی. از دور مینیخواِب منو بب

س هی، بق«من خوشه با تو و... یبره. لحظه لحظه  ینم سورهاش هم   شه ینم ان
 گفت.

 با خنده از جا بلند شد و گفت: انیرا
 .رینامزدت. خب مثِل آدم بگه شب بخ نیهه، چه نچسبه ا -

 راشا و ادامه داد: یشانه  یزد رو محکم
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س نیباور کن اگر ا - جور پا برجا و محکم  نیهم هم یالو ترکوندنا بعد از عرو
 .ییرفت محضر طالق و بعدش هم جدا ینم یچکیبود ه یم

 گفت: دیمال یکه شانه اش را م راشا
ست زوِر گور - شتر، د ش نه ته ته مونیحاال م افهیاورانگوتان، ق کلیه ل،یقد 

 .ریشب بخ نه؟یاز ا ریوزغ، مگه غ
 با لبخند گفت: انیرفت تو اتاقش. را عیسر

 ؟یکرد یم فیرو توص زتینامزد عز یداشت -
 گفت: یطنتیپر از ش یبا خنده و صدا راشا

 ش؟یشااناساا یدادم. م یگلم رو م یاز داداشااا یکینه، داشااتم شاارح حاِل  -
 مصرفا. یب خود،یب انیرا نیها. از ا انهی. نه از اون راانهیاسمش را

 خنده. ریهم بلند زد ز بعد
معنا و مفهوم حرف  یمحو شااد. تازه متوجه  انیلبان را یآرام آرام از رو لبخند

 راشا شده بود. با حرص زد به در و گفت: یها
 شعور. دارم برات راشا. یب یمرض، رو آب بخند -

 :راشا
تر  عیهر چه سر دنیباشد. لطفا جهت َکپ یمشترک مورد نظر در دسترس نم -

 .دییاقدام فرما
گاه به رو یبا خشم به در زد ول یضربه ا انیرا  لبانش لبخند نشست. یناخودآ

شا هم حرصش م یبا کارها شهیهم شاد م هیگرفت و هم روح یرا شد.  یاش 
برادرانش  نیروز در خانه نبود و ب کیبود و اگر  یپر انرژ شاااهیکال راشاااا هم
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سوت و کور م شت خانه  ضور ندا شاداب ییشد و گو یح  یضادر ف یروح و 
 نداشت. انیخانه جر

 خسته بود زودتر از برادرانش به اتاقش رفته بود. یچون حساب نیرادو
سش را ب یمهمان یآور ادیبا  انیرا شد و نف شب لبخندش محو  . داد رونیفردا 

 و به اتاقش رفت. دیش کشبه گردن یدست
 نهم فصل

شک کیآمد.  رونیو آماده از اتاقش ب کیش انیرا سپرت م سمت یبلوز ا  که ق
س یمین یچپ آن درست رو شانه طرح ها نهیاز   یاز خطوط طوس ییبایز یو 

سف شک دیو  سپرِت م شده بود. کت ا شلواِر ج یکار  شک نیو   یهم به رنگ م
 شیآمد. موها یبه چشم م شهیداد. جذاب تر از هم ینقو نشان م یرا ب پشیت

سمت باال داده بود و طره ا  شیشانیپ یصاف به رو شیجلو یاز موها یرا به 
 بود. ختهیر

سته بود و تلو نیرادو ش سالن ن شا م ونیزیدر  شپزخانه  یتما شا هم در آ کرد. را
 و گفت: دیسوت کش پیو آن سر و ت انیرا دنیبا د نیبود. رادو

 .یبه هم زد یپیهمه راه رو. چه ت نیره ا یم یاااو! کاوه -
 و سااتادیخاص ا ی. با ژسااتدیکتش را در دساات گرفت و چرخ یلبه ها انیرا

 گفت:
 چه طوره؟ -

 :دیراشا را از پشت سرش شن یصدا
 . کوفتت بشه.یخفااااااان دختر ُکش شد ست،یب -
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اش  نهیقساامت ساا یرا رو یساایحس ساارما و خ هیهمزمان برگشاات که  انیرا
 انیلباس را یکه در دسااتاِن راشاااا بود تمامش رو یخیآب  وانیحس کرد. ل

 شده بود. دهیپاش
 لب گفت: ریدستانش را از هم باز کرد و با حرص ز انیرا
 ! َاه.یچه به روزم آورد نیبب ؟یکن یم یچه غلط -

 که هول شده بود تندتند گفت: راشا
 و... یبرگشت هویآوردم  یآب م نیرادواوه اوه شرمنده، داشتم واسه  -
 :انیرا
 برم؟ یکوفت ِی مهمون نیبه ا یحاال من چه طور -

 از همون جا گفت: نیرادو
 بپوش. گهید یکیبرو  ؟یرو دار شرتیدونه ت هی نیمگه هم -
 گفت: نیرو به رادو انیرا
 کت سته. نیبا ا شرتیت نیتو؟ ا یگ یم یچ -

 :راشا
 .یو کِت طوس شرتیبپوش. مثال ت گهیست د هیخب  -
 راشا و گفت: ِی شانیبا نوک انگشت زد به پ انیرا
پارت ی. دارم مویک یآ - و  دختره نیا ِی بار تو مهمون نیاول یشاابونه. برا یرم 

من  یدون یباشه. تو که م ایبچه دبستان نیع پمیخوام ت یباباش حضور دارم. نم
 تو؟ یکن یحساسم. ِد آخه چرا حواست رو جمع نم زایچ نیا یرو
 .ستادیا نیبرداشت که راشا هم فرار کرد رفت کنار رادو زیطرفش خ به

 :راشا
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 یم اریمونده. اصااال درش ب گهیساااعت د کی یبابا. به من چه؟ تا پارت یا -
 باد بهش بخوره خشکه. هی گهیشه. تابستونه د یلب بالکن خشک م مینداز
 :نیرادو

 کنار. دیرو هم بذار ایباز یکول نیا اریگه درش ب یراست م -
 آورد، گفت: یدر همون حال که کتش را درم انیرا
ساااعت زودتر حرکت کنم که سااِر ساااعت اون جا باشاام.  کیخواسااتم  یم -

 .ادهیجا ز نیخونشون با ا یالاقل زودتر هم برگردم خونه. آخه فاصله 
شود ت شیحرکت که موها کی با سته خارج ن را از تنش  شرتیهم از حالت آرا

 راشا و گفت: ب*غ*لدرآورد، پرت کرد تو 
 برو بندازش لب تراس. -

 فت:زنانه گ یو تند تند با صدا نیرادو ب*غ*لرا پرت کرد تو  شرتیهم ت راشا
 شد؟ خاک به سرم غذام سوخت. یچ یدیآخ آخ د -

شپزخانه رفت. را دیاز جا پر عیسر بعد ش نیبه ا نیو رادو انیو به آ ا حرکت را
 .دندیخند یم

 و گفت: انیرا ب*غ*لرا پرت کرد تو  شرتیت نیرادو
 شه. یم رتیقدرم دست دست نکن د نیخودت ببر بنداز. ا -
 با حرص گفت: انیرا
 یهان دیشااانسااه من دارم؟ َات با نمیشااد نرم. ِد آخه ا یکاش م یبه درک. ا -

 اومد. یاز آب درم یدختر شهسوار
 :نیرادو
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 .یوا ند عیسر یحقته، تا تو باش -
 به طرف در رفت و گفت: انیرا
هر  .سااتین یزیچ نمونیدرآورده. هنوزم ب یباز شیریوا کجا بود؟ دختره ساا -
 هست از طرِف اونه نه من. یچ

 .رونیهم رفت ب بعد
 تنش بود. یجذب مردونه به رنگ مشک یرکاب هی

ضله شکار یها ع ش ییبایاش به ز یمردانه و ورز شد. با اون  یم دهیبه رخ ک
 .دیدرخش یجذاب م یآراسته چون ُمدل یو موها نیشلوار ج

***** 
 «ترالن»

من عادت نداشااتم.  یول دنیخواب یعصاارا م شااهیبودن. هم دهیو تارا خواب ایتان
 یهمچنان خواب بودن. دلم م یشدن هوا نمونده بود ول کیتا تار یزیچ گهید

. میجا بود نیکم هوا بخورم. واال تو خونمون آزادتر از ا هی رونیخواساات برم ب
 .میدافتا ریبد جور گ« سه کله پوک»به قول تارا  نیا نیب

و بزنم که اگر مزاحما نبودن بعد برم ت دید هیرو  رونیرفتم پشاات پنجره تا ب اول
شم چرخوندم. نگام افتاد  یباغ. پرده رو زدم کنار و نگاه به اطراف انداختم. چ

 بود. ستادهیبالکن ا یکه رو شونیکیبه 
 !یکلیباش، چه ه نوی! ااوهاااااو

 یبلوز تو دسااتاش بود که اول تکونش داد بعد هم انداختش رو تراس. نگاه هی
شت  شتاش رو تو هم گره کرد و برد پ ستاش رو برد باال. انگ به باغ انداخت و د

 .نییداد و دستاش رو آورد پا یبدنش کش و قوس سرش. به
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صب ست یکلیعجب ه الم شته باش. با اون ژ ضله ها رو دا  که گرفته یداره. ع
 هست. ییبایمد و ز یمجله ها یکه عکسشون رو ییمدل ها نیبود شده بود ع

 یعکساشون رو نیجذب و شلوار ج ِی که با رکاب یو جذاب کلیخوش ه مردان
 جلد و صفحات مجله ها چا  شده بود.

 از اونا هم صد پله خوشگل تر و با حال تر بود. یحت دمید یکه من م ینیا
 .الیکرد رفت تو و تیکه اطرافش رو رو خوب

 یتو ساارم بود که اگر تا پا ینقشااه ا هی. رونیرو باز کردم و رفتم ب الیدر و آروم
 داره. دنیواقعا اون صحنه دکردم.  یحال م یرفت کل یم شیشدنش پ یعمل

تند،  یساارم رو خم کرده بودم. همون جور ننیکه از پنجره منو نب نیا ی واسااه
ه برق ب نیرو از لب تراس برداشااتم و ع شاارتیخودم رو رسااوندم به تراس. ت

ه زدم. پشتم رو چسبوندم ب یدر رو بستم نفس نفس م ی. وقتدمیدو الیطرف و
ستم.  شمام رو ب ش قینفس عم هیدر و چ ص دمیک شم. با  و تارا ت یداکه آروم ب

 .دمیجام پر
 :تارا

 !؟یدستای! سگ دنبالت کرده؟! اصال چرا پشت در ا؟یزن یچرا نفس نفس م -
 اخم گفتم: با
ر کا دیگم. فعال تا متوجه نشااده با یچرا چرا نکن. صاابر کن بهت م یَاه، ه -
 رو بسازم. شرتیت نیا

 نقشه ام رو براش گفتم. ازیتا پ ریبا تعجب نگام کرد. از س تارا
 لباش و آروم گفت: ینشست رو زیآم طنتیلبخند ش هی
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 منم باهاتم. ،یعجب فکر ولیا -
 هنوز خوابه؟ ایتان -

 :تارا
 نقشه رو بچسب. ال،یخ یآره، اون رو ب -

 رو تو دستم فشردم، رو به تارا گفتم: شرتیمبل و ت یرو نشستم
 نشده. ریزود باش تا د ارش،یبرو ب -

 :تارا
 ه؟ی. تو انبارارمیباشه باشه، االن م -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 . کناِر جعبه ابزار.هیچوب یجعبه  هیآره، تو  -

شک شرتیرفت. به ت عیسر تارا که  ینگاه کردم. گرفتمش باال. خوشگل بود. م
س یرو شونه و  سمت  س یاش خط ها نهیق سف یطو شده بود. بو دیو   یکار 

گاه به ب یادکلنش داشت خفه ام م  .دمیکردم و بو کش کشینزد مینیکرد. ناخودآ
 ست. قهیقدر خوش سل نی! خاک بر سرش که اییعجب بو اوووم،

 هیرو از دسااتش گرفتم و بازش کردم. نگام که بهش افتاد  کیاومد. پالساات تارا
 سازم. یکارش رو م نیزدم. خودش بود. با هم یطانیلبخند ش

که به نام  میجا، جا خوش کردن؟ خوبه قرعه انداخت نیپر رو، واسااه من ا بچه
ش شون  سه دانگ م شیما افتاد. بازم زبون سه دانگ،  سه ما  ن. کن یمتر درازه! وا

 ده. یَمن ماست چه قدر کره م هی دیکه بفهم نیدم. همچ یهه، نشونتون م
بود. تارا با اتو خشکش کرد. حاال  سیخ یاش کم نهیقسمت س یرو شرتشیت

 کردن نقشه ام بود. یوقت عمل گهیبهتر شد. د
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 خوشگلش تموم شد از جام بلند شدم. شرتیکه با ت کارم
 بود گفتم: ستادهیبه تارا که کنارم ا رو
 بذارم سر جاش. رو نیشب شده. منم برم ا گهیکن د داریرو ب ایتو برو تان -

 :تارا
 باشه، فقط مراقب باش نفهمن. -
 حواسم هست. -

شه رونیاومدم ب الیکه رفت، منم از و تارا ستام بود و خ شرتیت ی. گو  یلیتو د
 رفتم. الشونیآروم به طرف و

ش واریتا االن د خوبه سخت م دنینک صال غ ایشد  یوگرنه کارم   یممکن م ریا
 شد.

ند و ساار یلیرو خ شاارتیت لب تراس و ت  یالیبه طرف و عیآروم پهن کردم 
 .دمیخودمون دو

 شه. یم ییبپوشش تماشا یکه وقت ی. وانیاز ا نیا
***** 

بود.  تیبه خودش نگاه کرد. نگاهش پر از رضا نهیو در آ دیرا پوش شرتیت انیرا
 .فتر یور م تارشینبود. راشا در هال نشسته بود و با گ نیوارد هال شد. رادو

خارش گرفت. اول  دایهنوز قدم اول را به دوم برنداشااته بود که تنش شااد انیرا
 گردنش، بعد هم کمرش، شکم، بازو. کالفه شده بود.

 تارشیگ انیرا دنیخاراند. راشا با د یو تن و بدنش را م دیچرخ یخودش م دور
سااالن  یکرد که تو یگذاشاات و بلند شااد. مات و مبهوت به او نگاه م نیرا زم
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حال دیدو یم مات ریکه ز یو در  مه م یلب کل به کمر و  یرا زمز ند  ندت کرد ت
 .دیکش یدست و گردنش دست م

 :راشا
 یکن یم نیچرا همچ ؟یشااد یجن ؟یخوب انی. رامیبساام الله الحمن الرح -

 تو؟
 داد زد: انیرا
خاااااااااااره.  ی. میآ ی! آخ. آیخاره. وا یخاره. همه جام م یراشا م یوا -
 ام کرده. وونهید

 رفت جلو و گفت: راشا
 وول نخور. صبر کن. ی. هیگ یم یچ نمیبب سایجا وا هی -

 آرام و قرار نداشت. صورتش سرخ شده بود. یرا گرفت ول انیرا دست
 :راشا

 شده آخه؟! یچ -
 :انیرا
اا م یشدم. وا یجور نیرو تنم کردم ا شرتیکه ت نیدونم، هم ینم - ا ا  یراش

 رسه. یکم بخارون. دستم نم هیکمرم رو  یجا نیخاره. جوِن من ا
 خاروند. یم شرتیت یرو از رو انیپشت را دیخند یهمون جور که م راشا
 :راشا

 جا؟ نیهم -
 :انیرا
 خاره. ی. اصال همه جاش میآ یورترش هم هست. آ نیکم ا هیآره آره،  -
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 ورد. تموم تنش قرمز شده بود.درآ انیرو از تن را شرتیحرکت ت هیبا  راشا
 لبان راشا محو شد. ُبهت زده گفت: یاز رو لبخند

 .اللهیتنت سرخ شده. بپر تو حموم.  یاوه اوه همه  -
 .دیبه طرف حمام دو یحرف چیبدون ه انیرا

شا شکوک را شت و خوب  نیزم یانداخت. آن را از رو شرتیبه ت ینگاه م بردا
س  لباس را از نظر یرا نگاه کرد. با تعجب همه جا شرتیکرد. داخل ت شیبازر

 لب زمزمه کرد: ریگذراند. ز
 مگه رو بالکن... ه؟یچ گهید نایا -

طراف به ا یبود. نگاه زی. تمدیخارج شد. به لب تراس دست کش الیاز و عیسر
 .دیدخترها د یالیو یمحو را پشت پنجره  یا هیانداخت. سا

شت شک م یدر حال انیتو. را برگ سرش را خ  رونیکرد از حموم ب یکه با حوله 
 آمد.

 :انیرا
 کم مونده بود پوست تنم رو بکنم. گهیراشا راحت شدم. د یوا -

 با لبخند گفت: راشا
 شه. یخاره و پوستم داره کنده م یتنم م یبگ یحق هم داشت شییخدا -
 کرد و گفت: زیچشمانش را ر انیرا
 چه طور؟! -

 گفت: راشا
 گم. یبهت م ایفعال برو حاضر شو بعد ب -
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 هال انداخت و گفت: یبه ساعت تو ینگاه انیرا
 رم حاضر شم. ی. من مستیرسم مهم ن یم رتریساعت د کیفوقش  -

سف یرا به همان حالت و مدل قبل شیموها ست کرد. بلوز  سپرت دیدر . کت ا
شلوار ج دیسف سر تا پا ت نی. ادیسف میضخ نیو  ود. جذاب زده ب دیسف پیبار 

 شد. یم دهیتر از قبل د
ستش زد. کم ریاز ادکلنش را به ز یکم ستش زد  یگردن و مچ د از آن به کف د

 صورت خود با کف دست ضربه زد. یو چند بار رو
شا همچنان با گ رونیاتاق ب از شغول بود. با د تارشیرفت. را وت س انیرا دنیم

 و گفت: دیکش
 هیبرات دارم. امشااب پشاات ساارت  شاانهادیپ هیرو باش.  انیبه به! داش را -

 آمبوالنس راه بنداز.
 و گفت: دیخند انیرا
 چرا؟ -

 :راشا
 شن جناااااب. یم ادیچون ُکشته ُمرده هات ز -
 و گفت: دیخند انیرا
 بود؟! یچ ،یبگ یزیچ هی یخواست یاون موقع م ال،یخ یرو ب نایا -

 سرش را تکان داد و گفت: راشا
 باعث شده بود تنت بخاره؟ یچ یدون یم -
 مشکوک نگاهش کرد و گفت: انیرا
 !؟یچ -
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 :راشا
 .شهیپشِم ش -
 با تعجب گفت: انیرا
ش - شِم  ششه؟یپ شم  اختم لب رو اند شرتمیکجا بود؟! من فقط ت شهی! نه بابا پ

 .نیتراس، هم
 :راشا

 برادِر من. ی. پاَتک خوردیاز بعدش که خبر ندار یآره خب، ول -
 گفت: یشتریبار با تعجب ب نیا انیرا
 !؟یگ یم یچ یفهم یم چیپاَتک؟! ه -

 گفت: یناله مانند یبا صدا راشا
شده، ول شیکیفهمم، چون  یفهمم. خوبم م یآره م - سمت خودمم  مثل  یق
در  فرصاات مناسااب هی ینشااده. تو رتیکه ماِل تو بدتر بوده. فعال برو تا د نیا

 .میزن یموردش حرف م
 به سمت در رفت و گفت: دیکش یهمون طور که به کتش دست م انیرا
 . خداحافظ.امیم رتریخب، پس من رفتم. امشب بدون شک د یلیخ -

 :راشا
 خوش بگذره. ،یاوک -
 خارج شد. الیبا لبخند از و انیرا

***** 
 «ترالن»
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د تو ش یکاش م یشه. ا یم یچ نمیدادم بب یم کیمدت پشت پنجره کش تموم
سر ایتان یبود، ول ستادهی. تارا هم کنارم ادیخونه رو هم د شت  . دید یم الیدا

 داشت. یبرنم دنید الیدست از سر یطیشرا چیه یتو
 آروم گفت: تارا

 َنخارون. یرو تنش کرده و حاال ِبخارون ک شرتیحتما االن ت -
 زدم و گفتم: لبخند

 .میکم بهش بخند هی اطیتو ح ادیب یآره، فقط خدا کنه همون جور -
شم الیو در شد. چهار چ شت به  یکیبابا. اون  ی. اِ مینگاش کرد یباز  بود، دا

 .دیکش یلب تراس دست م
 :تارا

 کنه. یچه مشکوک به تراس نگاه م نیانگار شک کردن، بب -
 خواد بشه؟ یم یخوان بفهمن؟ تازه بفهمن مثال چ یاز کجا م الیخ یب -

 شونه اش رو انداخت باال. تارا
 اومد الیکه باالخره از و میشااد یم دیناام میگذشاات. داشاات گهید قهیدق چند

 دیفساا پیت شیی. خدادیو ساار و شااکل جد پیت هیبا  ی. خودش بود ولرونیب
 کرد. یجذابترش م

 آروم گفت: تارا
 .میزده. انگار باعث ثواِب طرف شد یپیاوهااااو! عجب ت -

 کردم، گفتم: یطور که با چشم دنبالش م همون



wWw.Roman4u.iR  230 

 

چه طور  حال و روزش شرتیت دنیبعد از پوش مینیبب میشد نتونست فیح یول -
شااده و رفته  مونیمطمئنم. حتما تنش کرده که بعد پشاا یزیچ هیشااده، اما از 

 رو عوض کرده. پشیت
 به هم. میو دستامون رو زد میتارا نگاه کردم. جفتمون لبخند زد به
 که حالشون گرفته بشه که شد. نهیاصلش هم ولیا -

ُکپ  شدنیدر چه حاله که با د رونیاوضاااِ  ب نمی. برگشااتم تا ببمیدیدو خند هر
 !یکردم. وا

ه ب میقم*س*تبود. نگاهش  سااتادهیرو باز کرده بود و همون طور ا نشیماشاا در
س الیو یپنجره  شان شت پنجره ا ،یبود و از بد صامت پ صاف و   ادهستیمنم 
 بودم.

 بهش و دمیکنار، خودمم چسب دمیشده بود به من. هول شدم، تارا رو کش رهیخ
 پرده رو انداختم.

 دونه زدم به بازوش و با اخم گفتم: هیخنده.  ریکه متوجه شده بود زد ز تارا
 مرض، کجاش خنده داشت؟ -

 طور با خنده گفت: همون
 فهمه کاِر تو بوده. یاالن حتما م دتیهمه جاش. پسره د یلیخدا وک -
 حرص گفتم: با
 تونه بکنه. ینم یغلط چیبه درک، بذار بفهمه. ه -

هم  با شاالوارک یتا  صااورت هینگاه به خودم انداختم.  هی. دیبلندتر خند تارا
 .هدیمطمئنا باال تنه ام رو د ینشده بود ول دایرنگ خودش. البته شلوارم پ
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 روش. نمیپوشم ا یم یمجلس ای. من که تو مهموننهیبب خب
 ت؟یموقع نیآخه االن تو ا یول
 دم؟ یم ریبه خودم گ خودینشده که. آره واقعا چرا ب یزیچ ال،یخ یب یوا

 .مینشست ایتارا کنار تان همراه
 شد. یپخش م ونیزیبود که از تلو یالیدانگ حواسش به سر شیش

***** 
 «انیرا»

ش سوار یالیو یرو جلو نمیما ست به کتم هیشدم و  ادهیپارک کردم. پ یشه  د
 .دمیکش
 رونیتا ب یقیآهنگ و موس یرفتم. صدا الیرو قفل کردم و به طرف و نیماش در
ستن. نم ییاومد. عجب نفهما یم صدا ب یه  یزنگ م یکی هوی ادیب رونیگن 

 .الیتو و زنیر یم سایزنه پل
همه  الیخ یو نوشااش برسااه ب شیتا ساار حد مرگ به ع یجماعت وقت پولدار

 از اونا. یکیو دخترش هم  یشه. شهسوار یم زیچ
منم.  دنیبود. بدون شااک فهم یریتصااو فونشااونیرو زدم. در باز شااد. آ زنگ

ر دخت دمیاز دور د ال،یو اِط یح یحدسم درست بود. چون تا پام رو گذاشتم تو
 .ادیداره به طرفم م یشهسوار

فوق العاده باز و کوتاه به  یمجلس راهنیپ هیبهش انداختم.  یهمون جا نگاه از
د. ز یقدر برق م نیکه معلوم نبود روش چه کار کرده بودن ا نیرنگ قرمز آتشاا
 زد. یاومد برقش چشم رو م یاز اون دور که م
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اومد. منم ساارعتم رو کم  یحالت ناز و کرشاامه، خرامان خرامان به طرفم م با
 کرده بودم.

ش رو . خودنمیتونستم صورتش رو کامل بب ی. حاال مستادیرو به روم ا درست
 لباش بود. یلبخند بزرگ هم رو هیغرق کرده بود.  شیتو آرا
 به گوشم خورد: فشینازک و ظر یصدا

 بایتقر ؟یکرد ریقدر د نیچرا ا یول ،یخوش اومد یلیخ یلی. خزمیسالم عز -
 گذشته. یساعت از مهمون کی

 فتم:گ م،یرفت یم الینگفتم. همون طور که به طرف و یزیفت. چرو گر بازوم
 .امیاومد نتونستم ب شیبرام پ یسالم، کار -
 ذوق بازوم رو فشار داد و گفت: با
 یی. مجلس بدون تو گرمایزد یپی. عجب تیمعرکه شد انیرا ی. واالیخ یب -

شدم و د یکرد ریدونم چرا تو که د ینداره. نم شتم پارت گهیدمغ  ست ندا  یدو
 رو ادامه بدم.

 لبام لبخند نشوندم و گفتم: یرو یدلم بهش پوزخند زدم ول تو
 کنم، پس چرا... یشما شرکت م یایمن بار اولمه تو مهمون -
 وسط حرفم و گفت: دیپر
 تیدوسااتام معرف یخوام به همه  یتو که م میگم. فعال بر یبذار بعد بهت م -

 کنم.
 و گفتم: دمیدلم خند تو
 من شده. ِب ینص یکه چه افتخار یوا -
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 از خودش کم ندارن. ییدوستاش. حتما تو پر رو هه،
رفته  ادیز یکر کننده بود. تا حاال پارت کیموز یالواقع صاادا یف گهیتو. د میرفت

 بود. گهید زیچ هیجا  نیا یبودم ول
 نداشت. حرف ناتشونییو تز التی! تشکنیو بب ایبودن ب دهیچ یو دستگاه دم

 گم، گفتم: یم یاون َبلَبشو، بفهمه چ یکه تو یرو بردم باال، طور صدام
 ست؟ین یپدرت تو مهمون -

 بلندتر از من گفت: اونم
 ناااه، بابا حالش روبراه نبود، موند خونه. -
 !ست؟یجا خونتون ن نیمگه ا -

 خنده و گفت: ریزد ز بلند
 .رمیگ یم یتوش پارت یمجرد یاز گاه منه. هر یالیجا و نینه بابا، ا -

به  الیو هیحد که  نینه تا ا یدونسااتم خر پوله ول یساارم رو تکون دادم. م فقط
داره. مفِت چنگش.  نمیاز ا شااتریاز خودش داشااته باشااه. حتما ب یبزرگ نیا

 جور آدماست. نیمصداِق ا یو برازندگ یدارندگ
ستم رو گرفت. انگشتاش رو ال به ال نیا س چیانگشتام قفل کرد. ه یبار د  یح

شتم. جز ا شتم دور و  بیدختره عج نیکه، ا نیندا ست دا به نظرم مزاحمه. دو
طور بهم  نیَکنه هم نیتا ا یلذت ببرم، ول یپارت نیتونم از ا یبرم نباشااه و تا م

 یکه جا نوشو  شیراحت نفس بکشاام ع یتونسااتم حت یبود نم دهیچسااب
 خودش رو داشت.

 دور هم نشسته بودند. یادیز تیگوشه از سالن که جمع هیبرد  منو



wWw.Roman4u.iR  234 

 

گاه مین مه ر ین نداختم. ه تهیبه ساااالن ا ند و گرم م خ  یبودن وسااط و ت
 .دنیر*ق*ص

قبلش  یول نشااون،یرفتم ب یشااد منم م یکاش م یده. ا یم یکه چه حال یوا
 کردم. یخودم رو گرم م دیبا

که چه کار کنم  دمیکشاا یطور که داشااتم تو دلم واسااه خودم نقشااه م نیهم
به، رو به روم انداختم.  یو نگاه میدیبهم خوش بگذره، رساا یامشااب حساااب

 که تنِگ هم نشسته بودن. ییدختر و پسرا
 بلند گفت: یبا صدا تیکم فشار داد و رو به جمع هیدستم رو  یهان

که در  یا ژهیشماها. مهمون و دیزن یساکت چه قدر حرف م ونیخانما و آقا -
 .دیهتون گفته بودم باالخره رسموردش ب

 دست به من اشاره کرد و با ناز گفت: با
 جان هستند. انیرا شونیا -

 ادامه داد: تیبه جمع رو
 هم دوستاِن من. نایا -

سنگ آروم سر تکون دادم و اونا نیو  شون  شون جلوم  ییرو به هم ستا هم که د
 یها شیبودن با آرا دادم که اکثرشون هم دختر یشد باهاشون دست م یدراز م
 زننده.

دلقک خودشااون رو درساات  نیع یساار هی د؟یبگه مجبور سااتین یکیآخه  دِ 
سرخ کوچ هیکرده بودن فقط  شون.  کیتو   سبونن نوک دماغ شتن بچ  هیکم دا

 سرتر بودن. نایاز ا قایجنوب آفر یپوستا اهیهم، نگم بهتره. س یسر
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که پساارا از  یجور نیکه نظر پساارا رو جلب کنن؟ خب ا نیخوشااگل دنبال
شون فرار م ست شا یکنن، ول ید س میجور نیفقط من ا دیخب  ر وگرنه چند تا پ

شونیهم ب سب ن شق تو ک نامیا گهیبودن. آره د دهیبود که بد جور به دخترا چ ِف ع
 و حاِل خودشونن.

شک افهیق نینگاه کردم. باز ا یهان به شمان م  ینیب ،یاش قابل تحمل تر بود. چ
درد نکنه نصفش رو کنده بود انداخته بود دور فقط قد  شییبایز که دست جراح

شته بود، لبا ینخود باق هی شت یگذا سته.  یکه حتما پروتز بود، گونه  یگو برج
 ی. همراه هانیچیصااراحتا گفت ه دیتو صااورتش از خودش بود؟ با یکال چ

 ی. رویصندل یرو میشده بود. نشست تیال کیخلوت. موز یگوشه  هی میرفت
 و پفک. پسیها و چ یدنیات و نوشم*ش*ر*و*بپر بود از انوا   زیم
 لبخند نگام کرد و گفت: با
 زم؟یعز یخور یم یچ -
 تفاوت شونه ام رو انداختم باال و گفتم: یب

 کنه. یفرق نم -
 :یهان

 ینوعش رو که مطمئنم بخور نیکنم. از بهتر یخودم برات انتخاب م ،یاوک -
 محشره. یگ یم
 طونیتکونش داد. نگاهش ش یبود. کم نیها رو برداشت. شامپا شهیاز ش یکی

از همراه با گ شهیداخل ش اتیاز محتو یادیبود. چوب پنبه رو برداشت مقدار ز
 .دیخند یداد و م ی. تو هوا تکونش مرونیشد ب دهیپاش
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شق ا شهیزدم. هم لبخند شتم  نیا یکار بودم، ول نیعا صله اش رو ندا بار حو
 به اجبار بود. زیچون همه چ

نشااساات. به  کمی. نزدختیخودش هم ر یداد دسااتم. برا خت،یبرام ر یکم
 م.ب*غ*لافتاد تو  یشد م یکج م یکه اگر کم یطور

 من و گفت: وانیرو زد به ل وانشیل
 عشقم. یبه سالمت -
 دلم گفتم: تو
 برو بابا دلت خوشه. -
. ختمیبار خودم ر نیبود. خوشاام اومد. ا کیضاارب دادم باال. اووو درجه  هی

شت مزه مزه م خوردم. معرکه بود. هنوز داغ  گهید السیگ هیکرد.  یاون هنوز دا
 نشده بودم.

بلوزم رو باز کردم.  ی. دو تا از دکمه هایصااندل یرو درآوردم انداختم رو کتم
 .زیم یدستام رو گذاشتم رو

دهنم گرفت. سرم رو چرخوندم و  یاز تو ظرف برداشت و جلو پسیچ هی یهان
 نگاهش کردم. نگاهم تب دار شده بود. دهنم رو باز کردم.

که  یبشاام. در حد خودیکردم که از خود ب ینم م*س*ت یوقت جور چیه
 باشم. اریتعادل داشته باشم و هوش

خواساات تحرک  یگرفتم. دلم م یم شیرو بهم چساابوند. داشااتم آت خودش
 داشته باشم.
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سش شماش خمار بود، ولکه به گ نف  زیاون که چ یردنم خورد نگاش کردم. چ
 رو داره؟ م*س*ت ینخورده بود پس چرا حالت آدما یادیز
 یه هانک نینبود. تا ا فیشدم. برام مهم نبود. حال خوشم قابل توص الشیخ یب

 .دیاز جا بلند شد و دستم رو کش
 :یهان

 ه؟ی. نظرت چمیکم گرمش کن هیوسط  میبر -
د از جام بلن یحرف چیبدون ه نیهم یتنها آرزوم بود. برا نیا تیاون موقع یتو

 .میستادیا ر*ق*صدر حال  ِت یشدم و همراهش رفتم. درست وسط جمع
. میخودمون رو گرم کن میتونساات یکه نم یجور نیبود. ا تیهمچنان ال آهنگ

 ست. گهید زیچ هی ر*ق*ص یتو یالبته من که داغ بودم، ول
مرش حلقه کرد. خودش رو ساافت به من چساابوند. حرارت رو دور ک دسااتام

 کردم. یحس م یلباس به خوب یتنش رو از رو
 .میداد یخودمون رو با آهنگ تکون م آروم

 شونه ام و زمزمه کرد: یرو گذاشت رو سرش
 .انیدارم را یتنت چه قدر داغه. حس خوب -

ست  چیشدم. به ه یاون بدتر م یکه حالم خراب بود با حرفا خودم عنوان دو
 که حواسم کامال جمع نیاون حالت با ا یتو یباشم، ول کشینزد ینداشتم حت

 کردم. یخوب حس م یلیبود کشش رو هم خ
رو هم ماهرانه بلد  یگر یم بود که از قضااا لوندب*غ*لدختر خوشااگل تو  هی

 بود.
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شت آروم  ی زهیغر یداد. از طرف یم خودش رو تکون مب*غ*ل تو مردونه ام دا
 یخودم رو م یجلو نیهم یخواستم و برا یرو نم نیا یشد، ول یم داریب آروم

 گرفتم.
 گفت: یم*س*تو با سر دیگردنم رو بو کش ریز
ست یاوووم. م - شق بو شهیهم یدون صله  نیعطرت بودم؟ االن که از ا یعا فا

شمام م راهنتیدارم عطر پ ست  انیرا یَابرام. وا یکنم رو یرو همراه عطر تنت ا
 . عاشقتم.یحالم رو درک کن یتون ینم

شار داد.  کمرم سفت ف س هی. ختیتو دلم فرو ر یزیچ هیرو  شتم. انگا یح ر دا
ص هیضعف کرده بودم. حالم  شده بود و  یجور خا شل  ست و پام   هیبود. د

 کرد. یتو گوشم صدا م یزیچ
 تیهدا ر*ق*صکردم. انگار اون منو به  یم شیگفتم. فقط همراه ینم یچیه
کرد؟  یمن، اون منو تو دستاش داشت نه من. داشت باهام چه کار مکرد نه  یم
 نشو. خودت رو نگه دار َمرد. میتسل انیرا
آروم و پر از عشوه برگشت و پشتش رو به من کرد. دستام رو  یلیحرکت خ هی با

گرفت و از پشاات خودش رو چساابوند بهم. دسااتام رو آورد جلو و تو هم گره 
 شم بود.کرد. از پشت کامل تو آغو

شمام شامپا چ شتم. عجب   نیبود. ا ینیخماِر خمار بود. به زور باز نگهش دا
تا ا یو قو ظیقدر غل که منو  حد م*س*تحد  نیبود  تا  به  یکرد؟  که نتونم 

ستم رو ول کن، نم یهان قدر خودت  نیخوام ا یبگم خودت رو بکش کنار، د
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سبون شب*غ*لو تو  یرو بهم بچ نه به  یبود، ول نای. حالتم کامال َعکِس ایم با
 اون غلظت.

 ایتو صورتم. خدا ختیش رل*خ*ت یهمون حال سرش رو آورد باال. موها در
 شم. یم وونهیدارم د

ش بهتر شب*غ*لاز تو  ی. به آرومنمیبود ب صن رونیب دمشیم ک  یدلو به طرف 
 رفتم و نشستم.

 تند شاده بود و یبود. آهنگ کم ساتادهیا تینگاه کردم که وساط جمع یهان به
من  یو تموم مدت نگاهش به من بود، ول دیر*ق*صاا یدلبرانه م یلیاون هم خ

 خوردم. یم یدنیُقُلپ نوش هیهم  یکردم و گاه یداشتم نگاش م الیخ یب
ازش بخورم؟ تا حاال  شااتریکرد ب یم بمیداشااات که ترغ یچ یدنینوشاا نیا

 نخورده بودم. طعم و مزه اش خاص بود. نیا یبه خوشمزگ یش*ر*ا*ب
سه. ب گهید ش یداغونم م نیاز ا شتریب شتم شهیکنه.  سرم رو گذا  رو پس زدم و 

 .زیم یرو
 معرکه ست. ،ی! وایحس چه

 شونه ام نشست. سرم رو بلند کردم. یرو یدست
م کرد یشااونه ام. سااع یکنارم نشااسااته بود و دسااتش رو گذاشااته بود رو یهان

تم و سرم رو به دس زیم یتعادل نداشتم. آرنجم رو گذاشتم رو یول نمیصاف بش
 دادم. هیتک

دونسااتم  یاون حالت نم یکه تو یخمار، نگاه یبود. چشااما یبه هان نگاهم
 سرخ همرنگ لباسش. یلباش ثابت موند. لبا ی. نگام روهیچ شیمعن
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که به خاطر حرکات و رفتاراش  ی! آخه چرا اون؟! دختر؟یخدا، چرا هان یوا
 یجلوه م یچشاامم خواسااتن یقدر جلو نیکردم حاال ا یم یمرتب ازش دور

 کرد؟! چم شده؟!
سه نییُسر خورد و اومد پا نگام سف نهیس ی. قف صاف و  ود. ب دیاش چون بلور 

لو تال یدیاون سااف یبود که رو زونیهم به گردنش آو فیظر ریپالک و زنج هی
 داشت. یخاص
 روز نیبه ا یم*س*تدونسااتم که از زور  ینگاهم رو نداشااتم. خوب م کنترل

با ا تادم.  نا بودم، ول نیاف تام آشاا قت تو  چیه یحال  ریگ یتیموقع نیهمچ هیو
 کینزد یوقت تا حد رابطه  چیبودم. اگر هم با دوساات دخترام بودم ه فتادهین

ت دوساا وکه بشااه بهش گفت رابطه دوساات دختر  یقدر نی. امیرفت یجلو نم
 یربهشون کا یول دمشون،یب*و*س یم یگرفتم، حت ی. دستشون رو میپسر

 شد. یم دایُجو وجدان تو من پ هینداشتم. هنوز 
 نیتو ا دمیفهم یکه وقت الیخواسااتن. جز ژ ینم یکیحد نزد نیهم ازم تا ا اونا

تهش خودش رو بندازه به من و بگه تو با  دمیترس یکنار. م دمیخط هاست کش
شون کم نبودن. اطرافم م یمن بود سر یو برا دمید یو... امثال  یلوحه مخودم 

 کردم که پا فراتر نذارم.
چون تو نگاه خمار و پر  دیخاص بود. شااا ییجورا هیامشااب حال و هوام  یول

نا که اون هم م یم یهان یمع ندم  گاهش داد م یخو داره.  ازیزد ن یخواد. ن
 .دیگز یهم م یکرد و گاه یلباش رو با ناز جمع م
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ودم ب یکننده بود. اگر تو حالت عاد وونهیشونه ام حرکت داد. د یرو رو دستش
نه. امشاااب ف یول رون،یزدم ب یموندم و م یهم نم هیثان هی الواقع  یامشاااب 

 بودم. لیو پات م*س*ت
کار دساات خودم  دیداشااتم. نبا یتونسااتم خودم رو نگه م یکه م ییاون جا تا

 بدم.
 .دیدستم رو گرفت و کش یافتاد که هان یداشت م سرم
 :یهان

ش. . فقط قبلش کتت رو بپومیکم هوا بخور هیتو باغ  می. برزمیعزبلند شااو  -
 .یعرق کرد یحساب

کم از  هی دیباد به کله ام بخوره تا شااا هیداشااتم  ازیچون و چرا قبول کردم. ن یب
رو  یریهم تاث رونیب یهوا یبود. حت دهیفا یب یول ام،یدرب یم*س*تو  یخمار

 حالت من نداشت.
گاهم رو  یجلو م یبا لوند یهان تاش بود. ن رفت و دسااات من هم تو دساا

 .فتهیکردم که از پشت بهش ن یمنحرف م
گم دوساات  یجور رابطه ها نبودم. نم نیمن تو خط ا یبود و لوند، ول جذاب

قا برعکس، ول با دخترا  ینوع شاااهیهم ینداشااتم، اتفا هراس تو وجودم بود. 
ست م م ارتباط برقرار دارم با جنس مخالف ازیکردم ن یشدم چون حس م یدو

 دونستم. یم یوانیح یتعهد رو، خو یب یرابطه  یکنم، ول
ه در تون یکه م وونیدو تا ح زشیشااه مثل آم یکه تعهد توش نباشااه م یا رابطه

 آِن واحد با هزار تا از هم نو  خودش رابطه برقرار کنه.
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من معناش  یبدون تعهد برا کینزد یخواسااتم. رابطه  یرو نم نیمن ا یول
 یم یمعن گهیجور د هیخودم  شیبا جنس مخالف رو پ یدوست یبود، ول نیهم

 کردم.
رفتم. شااال  یخوردم. محکم راه م یتلو تلو نم یبودم ول م*س*تکه  نیا با

از  یخودم، ول یجا لم بدم و برم تو حال و هوا هیشااده بودم. دوساات داشااتم 
شل و وا رفته جلوه کنم. برا ینم یطرف ستم  بود  نیتمام توانم بر ا نیهم یخوا

شم و ا شون بدم که را گرانیرو به د نیکه محکم با هم  یم*س*ت لتتو حا انین
 باشه. اریتونه هوش یم

داخل  که از یآهنگ یو توک دختر و پسر تو باغ تجمع کرده بودن و با صدا تک
 .دنیر*ق*ص یاومد م یم

آوردن به باغ و  یساااالن خفه کننده سااات رو یتو یهوا دنیهم، د نایا حتما
 اطراف. یبایسرسبز و ز یفضا
صله از هم ا چند سر، زوج زوج با فا  یرو م گهیبودن و همد ستادهیتا دختر و پ

. چشمام رو اوردمیبه روم ن یحالم خراب تر شد، ول دنشونی. با ددنیب*و*س
خت بود. ا یلیهم فشاااار دادم. خ یمحکم رو مه آدِم  نیکه ب نیساا اون ه

مردونه ات هم تو حالت  ی زهی. تازه غرینیرو بب زایچ نیو ا یساارخوش باشاا
شه گفت ن یخمار شه و ب ست داریب مهیبا ستت تو د ناز  دختر لوند و پر از هی. د

تونساات  یم یتهش چ گهی. دیهم به ساار ببر یم*س*تهم باشااه. تو حالت 
 جا. نیاز ا رونیبزن ب انیشو را الیخ یبگم ب ایکه خودم رو ببازم  نیباشه؟ ا
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سپردم به هان فعال خواد چه کار کنه. هنوز  یم نمیبب یسکوت کردم و خودم رو 
 زود بود.

 بود. یخلوت یاز درختا. جا یکی ریز میرفت
 پشت خودش رو چسبوند به درخت و با دستاش کمر منو گرفت. از
 گفت: یو پر از ناز فیظر یچشمام زل زد و با صدا تو
ستت دارم. ا یلیخ ان،یرا - تو  .ستمین لیقا یه براش حد و اندازه اقدر ک نیدو

دن . اونا تنها برام دوساات بویکن یبودن فرق م میکه تو زندگ ییمردا ی هیبا بق
 .یتو. عشقم یول

 چیکردم. حرفاش ه یتو دسااتاش حرکت م یشااده بودم و چون عروسااک شاال
به زبون  یمعمول یجمله  هیکرد. انگار داره  ینم جادیرو در من ا یحساا رو 

 .ارهیم
 یاون فضااا یکم بود. کله ام داغ شااده بود. تو یلیخ یلیام باهاش خ فاصااله

 ه*و*س یبراقش ساار خورد رو لبا یچشااما یو روشاان نگام از تو کیتار
 .زشیانگ

سرخش تحر یوا سکرد که ب یم کمیخدا. رنگ  صورتم رو بردم ب*و* مش. 
 جلو و جلوتر. اون هم فاصله اش رو با من کم کرد. کم و کمتر.

گا یام داره م قهیکردم شق یکه حس م ی. به طوردیکش ریت سرم ه سوزه. ناخودآ
ش سته کردم و  دمیک شمام رو باز و ب ستم گرفتم. چند بار چ سرم رو تو د عقب. 

 شد. یهم فشردم. حالم داشت بهتر م یرو
پا یم*س*تخاطر  به بود.  ظیغل یلیکه خورده بودم. خ ینیبود و اون شاااام

 گذاشته بود. ریکننده. بد جور روم تاث م*س*تخالو و 
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ستم بمونم. بدون ه ینم گهید یشد، ول یدونم چ ینم شتم ر یحرف چیخوا و پ
 و به طرف در رفتم. یکردم به هان

 .ستادمینا یپشت بازوم رو گرفت، ول از
 :یهان

 ! صبر کن.ان؟یرا یر یکجا م -
 گفتم: یبم و گرفته ا یصدا با
 بود. خداحافظ. یتونم بمونم. شب خوب یبرم، نم دیاب -

 :یهان
 بعد از شامه. یاصل ی. برنامه میآخه هنوز شام نخورد یول -
 . بازم ممنون.ستیموندم. حالم خوش ن یکاف یبه اندازه  -

که  نی. بدون اومدین رونی. چون لباسااش باز بود برونیرو باز کردم و زدم ب در
 رو زدم و درا باز شد. نیماش کیاتومات یبگردم دکمه 

م. رفت یم دیبا یرو روشاان کردم. کله ام داغ بود ول نیتامل نشااسااتم و ماشاا با
 زیکردم؟! نه، چ یکردم؟! اصااال فرار م یداشااتم فرار م یدونم چرا. از چ ینم

ه آخ یول ن،یهم م،یب*و*ساهم رو ب میخواسات ینبود. فقط م نمونیب یخاصا
 ...ایچرا؟! مگه دوست دخترمه؟! 

. گرمم دیکش یدر من شعله م ازیهنوز آتش حس ن یسمتم نه من، ول ادیم اون
بود تمام حواساام رو جمع  نیتونسااتم بکنم ا یکه م یشااده بود. فقط تنها کار

بود.  دایز یلیکه تصااادف بکنم خ نیحالت درصااد ا نیا یبکنم. تو میرانندگ
 مراقب باشم. دیپس با
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ش چند سم رو  نیبار تو جاده ما شد باز حوا ست منحرف  سمت چپ و را به 
صاف حرکت م یجمع م شمام همه چ یکردم و  شتم. چ رو  زیکردم. تعادل ندا
 یحال ی. با بدمیشد که رس ی. درخت، جاده. کم کم داشت تار مدید یدو تا م

ست اومدم؟ ول نمیبه پالک نگاه کردم که بب شماره  یدر  ادمیپالک از  یانگار 
 خودش بود. ال،یرفته بود. اما و

 یرو زمزمه م یآهنگ هیلب  ریشاادم و قفلش کردم. ز ادهیرو بردم تو. پ نیماشاا
 کردم.

 تو بودن یب یایمثل شِب تار دن اهیس
 از شب منو تا تو کشوندن ییرها شوق

ونستم نت گهیراه پاهام سست شد و د نیشد ب یدونم چ یرفتم. نم الیطرف و به
 یچمنا و با خوشاا یرو دمی. به پشاات خوابنیزمتعادلم رو حفظ کنم، افتادم 
 آهنگ رو خوندم. یلب ادامه  ریزدم. ز یدستام رو باز کردم. قهقهه م

 من نفس بود یبا تو بودن برا الیخ
 خار و خس بود ریکو امیتو تموم دن یب

کردم. تو حال و  یلب زمزمه م ریسرم و آهنگ رو ز ریرو گذاشته بودم ز دستام
ا بر پ ییخودم بودم. تنم هنوز ُگر گرفته بود. نگاهم مخمور و درونم غوغا یهوا

 چه کار کنم. دیدونستم با یبود. نم
 دختر. آروم و زمزمه وار: هی دم،یرو شن یکی یصدا

 ؟ی! با تو هستما، مگه َکریِه  -
سرم رو بلند کردم. تو با ضا یتعجب آروم  ت خوب که دق ک،یتار مهین یاون ف

 دهیکه پشااات پنجره د یهمون قایاز همون دختراسااات. دق یکی مدیکردم د
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به جلو خم شده بود. آهسته از جام بلند  یبود و کم ستادهیسرم ا یبودمش. باال
 خراب بود. یباز زانو زدم. حالم حساب یشدم، ول
 :دمیرو شن صداش

 ...ایبحمدالله م یچته؟ دار ؟یم*س*ت اروی یه -
 دونستم چشمام یقدم رفت عقب. م هیو  دیبلند کردم که ترس نیرو همچ سرم

صورتم رو  شم رو به اون بود حالت  شده و نگاهم که حاال با خ جور  هیسرخ 
 داد. ینشون م گهید

مام بار ت نی. دسااتام رو گرفتم به زانوهام و بلند شاادم. ادمیکشاا یقیعم نفس
 .نیزم فتمیرو کردم تعادلم به هم نخوره و باز ن میسع

شمام که خمار بود حاال تو حالت ن نگاش سر تا  مهیکردم. چ باز مونده بود. به 
شلوار ج ست شرتیو ت نیپاش نگاه کردم.  اق هم شال قرمز بر هیبلند قرمز.  نیآ

 سرش بود. یرو
شب هر ک یا شمم ظاهر م یجلو یخدا. چرا ام سر تا پا قرمز پوش  یچ شد 

 کنن؟ یکار رو م نیکه با من ا هیتیبود؟! چه حکا
ست مثل گاوا دنیحالت با د نیا یتو شدم که  یم یشاخدار یرنگ قرمز در

به  بیها هم عج چارهیذارنشااون. اون ب یم شیبه نما یتو مسااابقات گاو باز
همون حس و حال رو دارم. منتها اون جا  قایرنگ قرمز حساااساان. االن منم دق

شاخ م ست دارم تا م یزنه، ول یگاوه  شونیم نزدتون یمن دو شم. ب ک  لحن اب
 گفتم: یکشدار

 ؟یخوا یم یجا چ نیا -
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 رو زد به کمرش و گفت: دستاش
عال - ناب جه ج بل تو نده ا ،یقا ندگ نیب موقِع شاااب  نیکنم. تو ا یم یجا ز

سه تا دختر  یدون یکه نم یشعور یقدر نفهم و ب نیو ا الیو یاومد م*س*ت
 .ستیکارا درست ن نیکنن و ا یم یدارن زندگ یکنار یالیو یتو

دختره هم بد جور  نینبود. ا میحال یچیکرده بودم و ه یشد. قاط یچ دمینفهم
دو تا  ادیبرداشتم و تا به خودش ب زیکرد. به طرفش خ یم یرو ادهیرو اعصابم پ

 یبازوهاش رو تو چنگ گرفتم. چشماش گرد شده بود و ترس و وحشت رو تو
 گفتم: ی. با خشم و همون لحن قبلدمینگاهش د

 هان؟ ؟یبود یرو تکرار کن. با ک یکه زد یاون ِزر گهیبار د هی یجرات دار -
 ِمن کنان گفت: ِمن

صحبت کن. ُد... دوما مگه غ - ست   نیهم ا یا گهیاز تو کس د ریَا... اوال در
 .وونهیجا هست؟ ول کن دستم رو د

 رو بردم جلو و گفتم: سرم
کنم. به تو  یزنم. هر کار عشااقم بکشااه م یمن هر جور دلم بخواد حرف م -

 ،یبه کار من نداشااته باشاا یو کار یخودت باشاا ینداره. بهتره ساا یهم ربط
 وگرنه...

 ود.ب دهینگاه ترسناک بهش انداختم. رنگ از رخش پر هیندادم و به جاش  ادامه
حرفام نداشته باشم. هوش و حواسم سر  یرو یباعث شده بود کنترل یم*س*ت

 بود. یاراد ریکارام و حرفام غ یجاش بود ول
 یواضااح حس م یلیرو خ مشیعطر مال یفاصااله ام باهاش کم بود بو چون

شااب، سااکوِت  یکیشاادم. لباس قرمزش، تار یم کیکردم. باز داشااتم تحر
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 شیاز پ شیباغ که ب یتو یعطرش و از همه بدتر عطر گال یاطراف، بو یفضا
 کرد. یم مم*س*ت
 شد. یم کیصورتش نزدخود به خود داشت به  صورتم

 گفت: ینسبتا لرزون یخوام چه کار کنم با صدا یگرفت م عیسر
نزدم  غیبکش کنار تا ج ؟یکن یم یچه غلط یدار یکرد م*س*ت اروی یه -

 ولم کن آشغال. ستم؟یمگه با تو ن کهیو رسوات نکردم. مرت
هان میحال زایچ نیا تیاون موقع یتو کام مونده بودم ول ینبود. از طرف   ینا

 شناختمش کشش داشتم. یدختر که اصال نم نیاالن به ا
که از رو نه نه. از رو یاون جور  باشاااه،  و  ه*و*سام بود.  زهیغر یدلم 

شم م ی. حرف مش*ه*و*ت شمش تحر یزد خو شدم و با  یم کیاومد. با خ
 نگاه وحشت زده اش سرخوش.

دونسااتم هر آن  یبود. م دهیتا ساار حد مرگ ترساا گهیبه خودم. د چساابوندمش
کان داره ج نه. برا غیام هانش رو گرفتم و آروم  یجلو عیساار نیهم یبز د

 .نهیما رو نب یدرختا تا کس ریز دمشیکش
 لب گفتم: ریز
باهات ندارم. باور کن اصال قصدم  یگم. کار یم یچ نیخوب گوش کن بب -
ست دراز ستین نیا شم. به خدا دارم  هیکنم. فقط بذار  یکه بهت د کم آروم ب
 ندارم. تی. تحمل کن، کاررمیم یم

داد. کمرش رو محکم  یبه حرفم گوش نم یجور چیکرد و ه یاون تقال م یول
 گوشش و گفتم: ریتر به خودم فشار دادم. لبام رو چسبوندم ز

http://www.roman4u.ir/


 249 به نام سه نفرقرعه 

جا تا من  نیندارم. فقط بمون ا تیگم کار یقدر وول نخور دختر. دارم م نیا -
دارم وگرنه داد  یدستم رو برم یزن یاوضا  و احوالم، رو به راه بشه. اگر داد نم

 کنم. باشه؟ یبدتر باهات رفتار م یبزن
 زد: یتند تند سرش رو تکون داد. آروم دستم رو برداشتم. نفس نفس م فقط

ساارت  ریخودتون خ یالی. برو تو ویکرد یخفه ام م یداشاات  *و*ض*ی -
 ؟یِبَکپ. با من چه کار دار ریبگ

 . زمزمه وار گفتم:دمیکردم و بو کش کیرو به گردنش نزد صورتم
تونم،  یشه، نم ینم یخوام ولت کنم ول ی. مستیتونم. حالم خوب ن ینم -

 خوام. ینم
 کرد و با التماس گفت: مکث

 .یتو رو خدا ولم کن. دست به من نزن روان -
 :شد یهر لحظه آروم تر م صدام

م. ندار تیکار نی. ببیم باشااب*غ*لتو  یجور نیم، بفهم. بذار همم*س*ت -
 .امیدرب یس*تم*فقط بمون تا از 

 حرص گفت: با
 یتو بمونم که چ ب*غ*لتو  ؟یگ یم یچ یفهم یم چیشااعور ه ینفهِم ب -

کاش خبرم دنبال تارا  یباش، به من چه؟ ا ،یم*س*تبشاااه؟ احمق ولم کن. 
اصال من  ؟یدیسر رس هوی یبود یکدوم گورکردم. تو  یاومدم. چه غلط ینم

 حاال... یول ،ید یجون م یسرم فکر کردم دار ریچرا اومدم باال سِر تو؟ خ
 گفتم: آروم

 نگو. یچیه اااااس،یه -
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 کرد: یتقال م هنوزم
فت. م سیه - تت  ؟یایدرب یم*س*تاز  یخوا یو کو قل منم از دساا تا الا

 راحت شم.
 اوهوم. -
جب رو  *و*ض*یاوهوم و مرض.  - تو. عالوه بر اون زور هم  یدار ییع

 رسم. ی. بعد به خدمتت میدار
 و منگ گفتم: جیگ
 ؟یچ -
 ولم کن تا بگم. -
 نه. -
 ؟یایدرب یم*س*تاز  یخوا یگم ولم کن، مگه نم ینه و نکمه، بهت م -
 آره. -
 پس ولم کن تا نشونت بدم. -
 ؟یر ینم -
 نه، ولم کن. -
 .دیام رو گرفت تو دستش و منو دنبال خودش کش قهی هویولش کردم.  دیترد با

ند ر اریاخت یبود ب رمنتظرهیحرکتش برام غ نیا چون ند ت بالش رفتم. ت  یاه مدن
 من هم تو دستش بود. ی قهیرفت و 

 !؟یر یکجا م -
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بود.  پر از آب کیحوض کوچ هیفواره  نیی. پاستادیفواره ا ینگفت. جلو یچیه
 خواد چه کار کنه. یم نمینگاش کردم تا بب

 امیهم فشارد و از پشات گردنم رو گرفت. تا به خودم ب یرو با حرص رو لباش
س . داشتم نفرونیسرم رو تو آب فرو کرد. نفسم بند اومد. سرم رو آوردم ب دمید

. ونریب دمیساارم رو کشاا عیبار ساار نیزدم که باز ساارم رو فرو کرد. ا ینفس م
 سرفه ام گرفته بود.

 .یخفه ام کرد ؟یکن یم یچه غلط وونهید یدختره -
محکم خوابوند تو صااورتم. برق از  ی دهیکشاا هیکه ساارفه ام بند اومد.  نیهم

 محکم تر اون گهید یکی هیبه چ یو بفهمم چ امی. تا به خودم بدیچشاامام پر
 طرف صورتم خوابوند.

س نیا صال مامیبار عالوه بر برق،  شد. چون تعادل  یهم ات شمام تار  کرد و چ
شتم نم ستم داره چه اتفاق یندا داد هنوز به خودم  یافته. اونم امان نم یم یدون

 آورد. یبه سرم م گهید یبال هی ومدهین
 همون لحن پر از حرصش گفت: با
دختر مردم رو شبونه  یشازده پسر؟ حقته. تا تو باش یدراومد یحاال از خمار -

 ...یبعدم بخوا ینکنِخفت 
. حالم بهتر دیچک یصااورتم م ینداد. از نوک موهام قطرات آب به رو ادامه

 شده بود. زل زدم تو چشماش و گفتم:
 ندارم. تی. بهت گفته بودم کاریگ یم یبفهم چ -

 به کمر با تمسخر گفت: دست
 سنگ پا. ی کهیتو. مرت یدار ییعجب رو ؟یکن ینه تو رو خدا. تعارف م -
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. از دیدو الشونیخشم نگاش کردم که صورتش رو ازم برگردوند و به طرف و با
 .الیزود رفت تو و یلیپشت سر نگاش کردم. خ

رو درک کردم. من داشااتم چه  تمی. تازه موقعدمیدساات کشاا ساامیخ یموها به
درم آورده بود. بدتر از  یم*س*تاز حالت  یآب کم یکردم؟! ساارد یم یغلط

ش ستبود ک ییها دهیاون ک ضرب د شت! ا یه از دختره خوردم. عجب   یهم دا
 .یکرد ادهیدستت بشکنه دختر که َفک َمَکم رو پ

رفتم. برقا خاموش بود. خب معلومه  الی. به طرف ودمیصاورتم دسات کشا به
شبه، ول کیساعِت  صفه  شب تو باغ چه  نیدختر ا نیهنوز مونده ام ا ین موقِع 

 کرد؟ یکار م
ست خودم ندادم. هنوزم کامال الیخ یب سرم نپر یم*س*ت. خوبه کار د  دهیاز 

 بودم. ارتریهوش یبود ول
 دوش. ریخواستم حوله ام رو بردارم و برم ز یراست رفتم تو اتاقم. م هی
 کرد. یم زونیدوش آب سرد حال و روزم رو م هی

 دهم فصل
ش الینفس زنان وارد و ترالن ستش را به م دیشد. خودش را جلو ک  ی هنیآ زیو د

 یاش گذاشت. حس م نهیس یقفسه  یرا رو گرشیگرفت و دست د واریکنار د
که بهتر  نیتا ا دیکش قیکرد راه نفسش بند آمده. چند بار پشت سر هم نفس عم

 شد.
 و برگشت. دیتارا ترس یصدا با

 :تارا
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 !؟یبخواب ی! مگه نرفت؟یکن یجا چه کار م نیترالن ا -
 لباس تارا را در مشت گرفت و با حرص گفت: ی قهی

 منو. یکشم تارا. ُکشت یکشم از دست تاااااو م یم یکه هر چ یاِ  -
گاهش م تارا هت زده ن ند یب به ت مبل  یاش را ول کرد و رو قهی یکرد. ترالن 

شرد. تارا رو به رو ست گرفت و ف سرش را در د ست.  ش سکوت  شین ست.  ش ن
 لب زمزمه کرد: رینگاهش مملو از تعجب بود. ترالن ز یکرده بود، ول

که بک*ث*ا*ف*تاحمِق  - عا  عدش هر  م*س*تشااعوره.  ی. واق کرده ب
به خدا نشااونش م یدلش بخواد م یغلط  اوردمیدم. اگر پدرت رو درن یکنه. 

 .ستمین یهانیترالن ک
 صبرش تمام شده بود با تعجب گفت: گریکه د تارا

 !؟یترالن؟! با من یگ یم یچ -
 حوصله دستش را در هوا تکان داد و گفت: یب ترالن

 الوات. یبا تو بود؟ با اون چلغوزم. پسره  یبرو بابا، ک -
 :تارا

 !؟یک -
 :ترالن

 ه،یتو شد. هزار بار گفتم اون پولک رِ یاز همون سه کله پوک. همش تقص یکی -
مار ،یپول پولک فت و زهر  مت،یاکوار یکه هسااات رو بکنش تو یهر کو  و

. آخه میدنبالش بگرد اطیتو ح میبر میکه پاشاا یما رو زابرا نکن ینصااف شااب
 دنبال مار بگرده؟ اطیره تو ح ینصفه شب م ِک یساعِت  یکدوم خر

 با اخم گفت: ،یترالن هم متعجب بود و هم عصبان یکه از حرف ها تارا
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 ادمیمن چه کارت کرده؟ خب  ِی . مگه پولکیداد ریبدبخت گ نیتو باز به ا -
تخت بود فکر کردم از  ری. بعدش هم زرونیرو بذارم اومد ب ومیرفت در اکوار

 شده ست. تیزد. ترب یکه نم شتی. نرونیپنجره رفته ب
 نگاهش کرد و گفت: یهم فشرد. کم یبا حرص لبانش را رو ترالن

دنبالش  اطیتو ح میبر میمجبور نش گهیتا د یبست یرو م یکوفت یاون پنجره  -
. سااه تا نره غول تو میراحت باشاا سااتیخودمون ن یجا که خونه  نی. امیبگرد

 .دنیتمرگ یکنار یالیو
 :تارا

 ه؟ی. حرفیاریاخت یواریچار د م؟یبه اونا چه کار دار -
 :ترالن

 یکنه. هر ک یفرق م تیاون ور وضااع ،یاریاخت یواریور چار د نیا ر،ینخ -
به خاطر وهیهر ک به خدا اگر   یموندم، ول یجا نم نیهم ا هیثان هینبود  الی. 

 شه. یکه نم فیح
 تند گفت: تارا

رو  الیکِل و رونیب میجا بذار نیباور کن پامون رو از دِر ا م؟ینه بابا کجا بر -
 رسه. یدرش هم بهمون نم ی رهیدستگ گهیشن د یصاحب م

 دهیلژو ییبا موها ایسرش را تکان داد و خواست جواب تارا را بدهد که تان ترالن
 آمد. رونیاز اتاقش ب
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 شاالوارک هیبا  یبند دیتا  سااف هی. دیکشاا یم ازهیخمار بود و خم چشاامانش
ه شانه اش ُسر خورد یتاپش از رو یاز بندها یکیچسبان به تن داشت.  ِد یسف

 افتاده بود. شیبازو یبود و رو
ست. در حال یمان حالت خماره در ش شم ها یکنار تارا ن را با کِف  شیکه چ

 داد، گفت: یدست ماساژ م
شد اون وقت ا ِک یساعت نزد د؟یشما دو تا خواب ندار - ست نیدو  ش  دیجا ن

 .گهید دیبَکپ دیبر د؟یکن یم فیواسه هم تعر یکرِد شبستر ِن یحس یقصه 
که از زور درد، خواب از ساارش پر یبا آرنج زد تو تارا با اخم و دیپهلوش   .

 :دیسرخ شده بود به او نگاه کرد و توپ یکه به خاطر خواب کم یچشمان
 چه مرگته؟ پهلوم سوراخ شد. -

 :تارا
. در ضاامن یشااد داری. خوبه تازه از خواب بیزن یحرف م یبند دار هیآخه  -

 ؟یدیتو شن میزد یما که آروم حرف م
 :ایتان
اون طرف هم  یالیصااداتون تا و د؟یزد ی. کجا آروم حرف مسااتمیَکر که ن -

 بودم. یب*غ*لاتاق  نیرفت. من که هم
 و گفت: دیخند ترالن

 . پاشو برو بخواب منم رفتم.ایخمار یمعلومه حساب ایتان -
بل از ا از ند شاااد. ق تاقش شااود از پنجره نگاه نیجا بل  رونیبه ب یکه وارد ا

 انداخت.
 لبخند رو به دخترها گفت: با



wWw.Roman4u.iR  256 

 

 .ادیداره بارون م -
 با تعجب گفت: تارا

 تابستون و بارون؟! یتو -
 جواب داد: ایتان
 .نهیواسه هم دی. شاهیاطراف آب و هواش نسبتا شرج نیخب ا -

***** 
 «نیرادو»

دو تا افتادن به  نی. باز ادمیداِد راشااا از خواب پر یبا صاادا یاول صاابح همون
 دارن خدا عالمه. یدست برم یجوِن هم. ک

سرم رو کردم ز بالش سر خودم.  شتم کوبوندم تو  شو ریرو بردا صدا ن بالش تا 
خواب بشاام و از  اِل یخ یول کن نبودن. آخرش مجبور شااادم ب یول ادین

 رختخواب دل بکنم.
شه.  عادت شبا موقِع خواب باال تنه ام برهنه با شتم  . یبه بلوز و نه رکان یعنیدا

 یرو از کنار تختم برداشااتم و تنم کردم. چشاامام هنوز خمار بود. با ب شاارتمیت
 یواه دنیاز جام بلند شاادم. به طرف پنجره رفتم تا پرده رو بکشاام. با د یحال

ستونتعجب کردم. هنوز تا رونیب یو گرفته  یبارون  ادیا منو ج نیا یبود. هوا ب
رو  ییآب و هوا نیاطراف چن نینداخت. البته مناطق ا یشاامال م یآب و هوا

عا روحنواز بود. جون مدیطلب یم با گرمکن تو رونیب یداد بر ی. واق اغ ب یو 
 .یبدو
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 دل یا دمیبه سااااعتم نگاه کردم د یوقت یکار رو بکنم، ول نیکردم ا ه*و*س
صدارونیتامل نکردم و از اتاق زدم ب یا هیشده. ثان رمیغافل د سر و  ش ی.  ا و را

 اومد. یآشپزخونه م یاز تو انیرا
ه هم ب انینشااسااته بود و را زیم یو نگاشااون کردم. راشااا رو سااتادمیدرگاه ا تو

 داده بود. هیتک نتیکاب
 گفت: انیرو به را راشا

در وصاف مردا افتادم. خوب گوش کن  یشاعر هی ادیمن  یکه تو گفت ینیبا ا -
 .ریازش پند بگ یتون یبعدش هم تا م

 تا سرفه کرد و ادامه داد: چند
 کار و کار و کار و کار یعنیمرد  -
 شمار یب یها فتیسره در ش کی

 منگنه انیم یزیچ کی مثل
 و شب از هر طرف تحت فشار روز
 وی یس یس یعنیسکته،  یعنی مرد

 دردا بود نیاصال به ا خلقتش
 جان نثار یعنیمطلب، مرد  ختم

 َدمار یدر آَرد روزگار از وِ  تا
. با لبخند براش دساات زدم و رفتم تو آشااپزخونه. در دیخند یبلند بلند م انیرا

 همون حال گفتم:
 .یکرد یشود! رو نم یبه به! داش راشا شاعر م -

 شونه ام: یو زد رو نییپا دیپر زیم یبا لبخند از رو راشا
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 (.یکاتلر" )قهرمان بدنساز ی"ج یجناب آقا یمتعال یاوال صبح عال -
 سبد برداشتم و گذاشتم دهنم: یاز نون تو کیکوچ ی کهیت هی

 کاتلره؟ یج کِل یه هیمن کجا شب کِل یه -
 :راشا

و پدِر بر و بازو و عضااله مضااله هات رو  یر یم شیپ یجور که تو دار نیا -
. یبدنساز یرو دست تموم قهرمانا یزن ینه چندان دور م یا ندهیدر آ یدرآورد

 .نین ببنه، صبر ک یگ یم
 به بازوش و بلند گفتم: زدم

 ؟یفهم یم یعشقاااااه. تو چ -
 َادام رو درآورد و گفت: اونم

 برادِر مااااان. وگرنه نفهم، خره نه من. یعقده دار -
 با خنده گفت: انیرا
 .دیزن یاز اون نظر مو نم یِا! شباهتتون که در ظاهره ول -

 با اخم گفت: راشا
 کدوم نظر؟ -
 به سرش اشاره کرد و گفت: انیرا
 دوگوله. -

شا ست به طرفش خ را سه ا زیخوا شا  نیبرداره وا شه رو به را شون ن که باز بحث
 گفتم:
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 هیدمت گرم.  ،یساارود انیشااعر مصااداق وجود آقا هیخب جناِب شاااعر.  -
 .میدخترا بگو حال کن یهم واسه  یزیچ
 پوزخند زد و گفت: انیرا
 دونم. یمن م ارهیمورد رو کم م هی نیا نیرادو الیخ یب -

 ابروش رو انداخت باال و گفت: راشا
 شعر باشه؟ دیحتما با -
 :انیرا
 .میما قبول دار یبخون یتو هر چ -
 در موردشون بگو که واقعا بهشون بخوره. یزیچ هیحاال شعر هم نبود، نبود.  -

 بشکن تو هوا زد و گفت: هیدفعه  هینگاه کرد.  انیبه من و را یکم
 آخرشه هاااااا. یعنیاومد.  ادمی یزیچ هیکه االن  دیریخوب گوش بگ -
 تک سرفه صداش رو صاف کرد و گفت: با
شمندان به نت ستیدختر موجود - شناخته. که هنوز هم دان ص ی جهینا ر د یخا

که  هنیعالم و آدم تو کارش موندن. از حالتاش ا ی. واال همه دنیموردشون نرس
ا یریگه بم یخوشحاله م یگه وااا. وقت یکنه م یتعجب م یوقت ا ا ا ا . یاله
که  نی. همچنفشماورا  ب اااااغیترسه ج یم یکشه و وقت یآه م نهیغمگ یوقت

 نیبا ا ینکبت یایدن نیتو ساار خودت تا از شااِر ا یو با مشاات بزن نیزم ینیبشاا
 زنه و ازش بدش یپسر بهش نارو م هی ی. وقتیموجودات ناشناخته خالص بش

اشیگه ا یم ادیم ا ا ا ا  زتی. چشماش رو، نگاش رو، خاک تو سر هیریکبیا ا
 یپسااره رو! چه ناناسااه! وا ،یگه ووو یم ادیخوشااش ب یاز پساار یکنن. وقت

او سگ داره المصب، موهاش منو ُکشته، مدل موها ا ا ا ا ا  یچشماش رو بگ
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او م یَمَمد درست کرده. ووو ا ا ا ا که خودم  ی! الهبراش رمیم یصداش رو بگ
قفله کردن. همه  شی. واال دست ما پسرا رو از پشت شج*ی*گ*رفدات بشم 

صر ذکور گ ی سرگردونن.  یتیعنا شقش واله و  کال  .ستنیدو تا هم ن یکیدر ع
شم کار م یایژانگولره. از درش ب ریگاراِژ قد ستیدل ن س یتو تا چ ت کنه جا ه
د داما یدختر خاله  یتولد و شااماره کفِش باجناق پساارعمه  خی. تارینیبشاا

اف  یناناِس پولدار رو از حفظه. اون وقت تا ب ِپ یفالن پسِر خوش ت ی هیهمسا
 یکنه و آخرش م یکم ِمن ِمن م هی ؟یدخور یشام چ شبیگه پر یجونش م
 ره؟ از سااوسااک یم نییاز گلوم پا یزیتو چ ی. مگه بزمیعز ادینم ادمیگه واال 

 دیشه. بازم هست اگر حوصله اش رو دار یترسه فقط چندشش م یاصوال نم
 گم. یبراتون م

 پساار نی. امیبود دهیاشااک از چشاامامون راه افتاده بود بس که خند انیو را من
 بود واسه خودش. یدلقک

 یافتاد همون طور که م ادمی یشااده و عجله دارم. وقت رمیرفته بود د ادمیکل  به
 گفتم: دمیخند

 .یاش رو بگو. با هیبرم، برگشتم بق دیمن با -
مشغول خوردن صبحونه اش شد.  لکسیر یلیو خ یصندل ینشست رو راشا

 بعد هم سرش رو تکون داد و گفت:
 کشه. یخونه. کالسم طول م امیم رتریمن امروز د -
 رو به من گفت: انیرا
 ؟یخور یصبحونه نم -
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 دستم رو تکون دادم و گفتم: رونیرفتم ب یطور که از آشپزخونه م همون
 خورم. فعال. یم یزیچ هیشده. تو باشگاه  رمینه د -

 رفتم تو اتاقم و حاضر شدم. عیهم سر بعد
ش به صدابود ستادهیدر ا نیب یکیبه در انداختم.  یرفتم. نگاه نمیطرف ما  ی. 

 به دعوا بود. هیشب شتریاومد. جر و بحث که نه، انگار ب یجر و بحث م
رو که باز گذاشااته بودم رو بسااتم. به طرف در رفتم. از همون جا  نیماشاا در

ود. بود. پشتش به من ب ستادهیاز دخترا تو درگاه ا یکی. دمیشن یصداشون رو م
 بدم کدومشونه. وینتونستم تشخ نیهم یبرا
صال ک زیروهان من که همه چ - جا رو بهت  نیآدرس ا یرو تموم کرده بودم. ا

 داد؟
دلت  یکشاام. حاال هر چ ی. بهت گفته بودم من کنار نمسااتیمهم ن ناشیا -
 خوام بدونم تو... یخواد بگو. م یم

 یبه جفتشااون انداختم. به دختره نگاه کردم. همون یتفاوت یجلو. نگاه ب اومدم
 .ایبود که اون روز اسمش تو قرعه در اومد. تان

اه به من نگ یالت بدداشت. اخماش تو هم بود و با ح یخشن ی افهیهم ق پسره
 کرد. یم

 گفتم: ایرو به تان سرد
 در رو باز کنم. یکیخوام اون  یکنار. م یشه بر یم -

گفتم. چون مات  یچ دی. انگار نشندهیحس کردم رنگش پر یدونم چرا ول ینم
 کرد. یبود و به من نگاه م ستادهیو مبهوت سر جاش ا

 اخم نگاش کردم و گفتم: با
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 با شما بودم. یهانیخانم ک -
 خودش اومد و ِمن ِمن کنان گفت: به
 با... بله. -

رم که ب نمیکنار. در رو کامل باز گذاشتم و خواستم به طرف ماش دیهم کش بعد
 .دمیپسره رو شن یصدا

 باشن؟ یآقا ک -
 . برگشتم و گفتم:ستادمیجام ا سر

 ؟یبا من -
 گفت: یلحن بد با
 نه با عمه ات بودم. -

 گفت: ایبه تان رو
 کنه؟ یشماها چه کار م یالیتو و ه؟یک نیا -

 سکوت کرده بود. داد زد: ایتان
 ه؟یک اروی نیگم ا یبهت م ستم؟یِد مگه من با تو ن -
 ده؟ی. چرا ترسدیلرز ینگاه کردم. لباش م ایتان به
 رو به پسره گفتم: یاخم و لحن سرد با
 یاومد م؟یبدن من ک حیشااما توضاا یبخوان برا شااونیداره که ا یلیچه دل -

برو آقا، برو رد  ؟یگ یم ادیاز دهنت در م یمن بعد هم هر چ یخونه  یجلو
 کارت.

 از اون بلندتر بود. مچ دستاش رو گرفتم. ی. قِد من کمدیام رو محکم چسب قهی
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 خشم گفت: با
ه ه*ر*زقدر  نیدونسااتم نامزِد من ا یباش. نم یخوا یم یهر خر ارو،ی نیبب -

 کنه. یم یجا و داره با تو زندگ نیخودش بلند شده اومده ا یست که با پا
صبان با شد. از حرفا تیع شردم. از درد ابروهاش جمع  ستاش رو ف ه ک ییمچ د

" اسااتخوون مچ دسااتش رو کیری"ت یبارم کرده بود جوش آورده بودم. صاادا
شم که از زور خ ی. در حالفتادین ی. پرتش کردم عقب. تلو تلو خورد ولدمیشن

 :دمیسرخ شده بودم انگشتم رو تکون دادم و غر
زنگ  یاالن گورت رو گم نکن نی. اگر هم *و*ض*یحرف دهنت رو بفهم  -
 ستم؟ی. مگه با تو نااللهی. ِد نهیاون وقت حسابت با کرام الکاتب سیزنم پل یم

 و پوزخند زد: ایبار رو کرد به تان نیبود. ا نیخشمگ نگاهش
 یخانم. به بهونه  ایتان یخودت که استاد یبند یم یگه*ر*زمن َانِگ هه، به  -

عشااق و  یدار کهیمرت نیا یالیتو و یاومد یآب و هوا عوض کردن بلند شااد
کنم. محاِل ممکنه  یخودم. هنوزم ولت نم نیع یآره؟ تازه شااد یکن یحال م

 هم... منو ای. یکاره ا نیا دمیدست از سرت بردارم. الاقل االن که فهم
 بهم انداخت و ادامه داد: یتند نگاه

 ...اروی نیمثل ا -
 به راست دیبا مشت زدم تو دهنش که صورتش چرخ نیادامه بده همچ نذاشتم

 .نیو افتاد زم
 بلند رو به پسره گفت: یبا صدا ایتان
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شغال. ِه  - شو گورت رو گم کن آ شه بر ینم یچیه یبلند  به  یگم روت کم 
لقب خودت و هفت جد و  یگه*ر*ز. یبد جور دور برداشااتانگار  یدرک ول
 منه. یالیجا و نیآبادته. ا

 رو کامل باز گذاشت و به داخل اشاره کرد: در
ستی. دو تا وک*ث*ا*ف*ت نیبب -  یکیمال من و خواهرامه. اون  شیکی. ال

ست. الزم نم نیماِل ا ض یآقا ستم که بخوام برات تو  یچون م یبدم ول حیدون
و ر نایا ینیب یهمه رو مثل خودت م یکه به راحت یقدر پساات و رذل نیدونم ا

و ر حسااتن ی افهیخوام ق ینم گهیجا برو. د نیبهت گفتم. حاال هم پاشااو از ا
 . گمشو.نمیبب

ست سر خوا سره  ستش رو  نیزم یاز رو عیبره تو خونه که پ شد و مچ د بلند 
 رد.ک یپسره ولش نم یول دیبا حرص دستش رو کش ایگرفت. تان

تا االن هم هر چ دمید ینم الزم لت کنم.  خا  یگفتم و هر عکس العمل ید
شون دادم فقط به خاطر حرفا سر به من ربطش م نیبود که ا یفیکث ین داد،  یپ

 نه. ایتونم تو کار اون دختره دخالت کنم  یدونستم، م ینم یول
 پسره ول کن نبود. داد زد: یول دیکش یدستش رو م ایتان
خوام ببرمت  ی. میایبا من ب دیبسااه. با یهم که زد یکنم. هر ِزر یولت نم -
جا. بهش بگم  نیرو فرسااتاده ا یعمه خانمت و بهش بگم چه دسااته گل شیپ

لت ا یبرادرزاده  چه غلط نیپاک و خوشااگ نه. ِد  یم یطرف داره  . راه االیک
 .فتیب

 د:عقب. داد ز دیکش یشده بود. خودش رو م یاشک از چشماش جار ایتان
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سرم بردار. به خدا اگه  - ست از  کلمه به گوش عمه خانم  هیولم کن روهان. د
 کنم. یم اهیروزگارت رو س یبرسون

 .فتیآره؟ راه ب یدیهه، پس ترس -
سوخت.  ایتان سانه بود. دلم براش ن شت و نگام کرد. رنگ نگاهش ملتم  ادیبرگ

شته اش م یحرفا شا و رانکردن. موضو  ر تمونیافتادم. کم اذ یگذ  یرو م انیا
بود بهم گفت. پس کم عذابمون  یمهمون انیدونسااتم راشااا اون شااب که را

 .ستیبشه بد ن تیپسر اذ نیکم از طرف ا هیندادن. حاال 
نگاهش  یکردم انگار نه انگار، ول یآروم و خونساارد داشااتم نگاش م یلیخ

 اشک آلود بود و ُپر از التماس.
 و گفت: دیدستش رو کش پسره

گاه م یبه چ - گه نم ینم یغلط چیاونم ه ؟یکن ین نه. م ه چ ینیب یتونه بک
کنه. ازت کام گرفت و  یو نگات م ساتادهیگوشاه ا هیکه  یارزشا یقدر براش ب

 .یکن ینم یفرق ابونیخ یگوشه  یبراش با زباله ها گهید
 قهقهه زد. یحرف با سرخوش نیاز ا بعد
 یداشت. با اون مشت ییعجب روذاشت رو نقطه ضعفم.  یداشت دست م باز

ه هنوز هم ب یخون اومده بود، ول یکم شینیکه خوابونده بودم تو صااورتش از ب
 داد. یغازش ادامه م هیصد من  یحرفا

 کرد گفت: یهمون طور که تقال م ایتان
 یداره که تو زندگ ی. اصااال به تو چه ربطامیجا نم چیروهان من باهات ه -

 ؟یکش یمن سرک م یخصوص
 به من مربوطه. نایا یمن نامزدتم. همه  -
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 .ستیما ن نیب یچیخفه شو. ه -
 دم که هست. یهست، بهت نشون م -
 برو به درک آشغال، ولم کن. -

. دیدو الیکه دساتش رو ول کرد به طرف و نیروهان رو گاز گرفت. هم دسات
رد س یبا نگاه نهی. دست به سستادمیروهان خواست به طرفش بره که جلوش ا

 و خشن زل زدم تو چشماش.
 از کنارم رد بشه که دستم رو گرفتم جلوش: خواست

 کجااااا. -
 ام و گفت: نهیحرص زد به س با
 .ابویبکش کنار  -

 اش که چند قدم رفت عقب: نهیزدم تو تخت س محکم
ته هم - به پل یبزن زیاالن ت نیبه نفع کار  چاک. وگرنه   یا محرف نیو ا سیبه 

نگاه  نهیآ یخودت رو تو یکه تا شش ماه رغبت نکن ارمیبه سرت م ییکشه. بال
 .یکن
ت برداشاتم. چند قدم رف زیکنه به طرفش خ یداره نگام م ساتادهیُبز ا نیع دمید

 عقب و در همون حال گفت:
 جا تموم بشه؟ نیهم زیذارم همه چ یم یدم. فکر کرد ینشونت م -

 اشاره کردم: نشیرو تکون دادم و به ماش دستم
 بکن. یخواست یبرو هر غلط ،یِهر -
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ا ت ستادمیرفت. همون جا ا نشیبهم انداخت و به طرف ماش یُپر از خشم نگاه
 بره رد کارش.

 کنه. یواسه من هارت و پورت م یدوزار ی کهیمرت
ست ش ید سم ک ش دمیبه لبا  ینگاه مین یکه حت نیرفتم. بدون ا نمیو به طرف ما
 .رونیدخترا بندازم سوار شدم و از در رفتم ب یالیبه و

شت م امکیس دمیرس یشده بود. وقت رمید یکاف یبه اندازه  امروز ش زیپ سته ن
گاه رو داشااات و در نبود من ا دیبود. کل چرخوند. بهش  یجا رو م نیباشاا

 از دوستان خوبم بود. یکیکامل داشتم.  نانیاطم
 :امکیس
 ؟یکرد ریسالم، چرا د -

 رفتم، گفتم: یطور که به طرف اتاق رختکن م همون
 .امیاومد. االن م شیکار برام پ -

 .رونیکه لباسم رو عوض کردم زدم ب نیرختکن شدم و بعد از ا وارد
سنه س کیکوچ یبوفه  هیام بود.  گر سالن بود که اگر ک شک یکنار  ارا به از ورز

 کنه. هیتونست از اون جا ته یداشت م اجیاحت یزیچ
نخوردم  ادیبرداشااتم و همراه شااکالِت تلخ خوردم. ز خچالی یاز تو وهیآبم هی

ام همون شکالت هم بر ینبود ول یادیز زیکه چ نینشم. با ا نیوقت سنگ هیکه 
 شد. یمشکل ساز م

 به کارا سر و سامون دادم بعد هم شرو  کردم به نرمش کردن. یکم
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شغول بودم. د تا سنگ گهیساعت دو همچنان م رو به موت بودم. امروز  یاز گر
سنگ صبحانه م نیحرکتام  شار آورده بود. اکثر اوقات   هیم. خورد یبود و بهم ف

 .امیشده بود که نتونستم از خجالتش در ب رمیامروز د
قبالش  . درامکیباز بود. تا ظهر با من و ظهر تا عصر با س فتیتو دو ش باشگاه

داد و هم  یرو انجام م جا ورزشاااش نیشااه گفت هم ا یگرفت. م یحقوق م
 کرد. یواسه من کار م

. آساامون گرفته بود. خوبه ادینم نم داره بارون م دمید رونیباشااگاه که زدم ب از
ستونه! ول هم  یبد زیشه. چ ینم شیوقت حال یخب، بارون که وقت و ب یتاب

 .ستین
ستم ش ش ن شت ما ار درش قر الیکه و یبه منطقه ا یو حرکت کردم. هر چ نمیپ

 شد. نه اون قدر که بشه یم شتریشدم بارون هم شدتش ب یتر م کیداشت نزد
 بود که تو چاله چوله ها رو ُپر کنه. یگفت رگبار. در حد

م. گوشه نگه داشت هی. دیطرفش خواب هیزنه.  یداره در جا م نیماش دمیدفعه د هی
 نگاه کردم. کاشیکه کردم به الست یکار نیشدم و اول ادهیپ

 اومد و ینبود. بارون نم نم م ی! پنچر شااده. به اطرافم نگاه کردم. خبریِه  َاکه
 نبود. دیشد گهید

شتم ش هی دمیگرفتم که د یرو م یپنچر دا سرعت به ا نیما . ادیسمت م نیبا 
شتم. ول سته بودم برگ ش صورتم یهمون طور که رو پا ن سر و  شتنم همانا و   برگ

 از آب و گل شدن همانا. سیخ
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ست ش نیا یبزرگ ُپر از آب بود که راننده  یچاله  هیکنارم  در د لطف کر نیما
 به سر و صورتم. دیهمه رو پاش

ش حرصم ست ک صورتم د شدم و به  چه  نی. َاه َاه، ببدمیگرفته بود. از جام بلند 
ش ش نیبه روزم آورد. به ما . نییاش رو داد پا شهینگاه کردم. دنده عقب گرفت. 
 بود. با پوزخند زل زده بود به من. ایدم. تانبا تعجب نگاش کر

 بزرگوار؟ یاومده آقا شیپ یمشکل -
 تو هم و گفت: دمیداد. اخمام رو کش یتمسخر م یبو لحنش

 ؟یهانیخانم ک یکن ینم یمشکل هم بود رفع شد. شما چرا درست رانندگ -
 رو داد باال و گفت: شیکمون یابروها یتا هی

 چه طور؟! -
 هم فشردم و از ال به الشون گفتم: یحرص دندونام رو، رو با
 یتو یتوجه به چاله چوله ها یبعد هم ب یکن یم یخانم با ساارعت رانندگ -

ست از کنار من رد م ش یو تمومش رو م یش یجاده در سر و روم. بعد  یپا به 
 چه طور؟ یگ یم لکسیر یلیهم خ

 نگاه به لباسام انداخت و گفت: هی
 .دمیشرمنده چاله رو ند ؟یگ یرو م نایاآهان،  -

 کار رو کرده. نیزد از قصد ا یاش داد م افهیطور زل زده بودم بهش. ق نیهم
 ه؟یخانم مشکل شما با من چ -
 با شما ندارم. یمن؟! من مشکل -
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کم صاابح از دسااات  ؟یبود که شااما کرد یچه حرکت نیپس ا یاگر ندار -
باال؟ در و تخته  یبر یدرجه اش رو م نامزدتون حرص خوردم که حاال شااما

 تون خوب با هم جفت و جوره.
 جوش آورد. با اخم گفت: انگار

شما مربوط ن - ضمن مودب ستیبه  شه. در  سرتون تو کار خودتون با . لطفا 
 .دیباش

 پوزخند گفتم: با
 یول میبه شااما ندار یما کار د؟ید یاجازه م تونیمگه شااما و خواهران گرام -

 .میسهم دار الیما سه تا هم تو و یقبول کن یخوا یانگار شما نم
 چشم نازک کرد و گفت: پشت

 میچه نخوا مینبود. چه بخوا نیاگر دسات ما بود وضاع و اوضااعمون االن ا -
شده، ول هیکار ش الیکل و میذار یما نم یکه  صاحب ب نم ک یم شنهادی. پدیرو 

 .هیخوب ی. معامله دیو خودتون رو خالص کن دیسه دانگتون رو به ما بفروش
 گه! یم یچ نیگم ا یم یگفت. من چ زادیدست مر دیبا ییهمه پر رو نیا به
 رو کردم بهش و گفتم: یبار جد نیا

شما نیا یول د،یدید یادیز یخواب ها الیبه کل و دنیرس یانگار برا -  رو به 
 و نه میفروش یگم شما هم برو به خواهرات بگو که ما نه سه دانگمون رو م یم

 .میرو ترک کن الیو میقصد دار
 ذاشتم یرو م نیماش یرو کردم بهش و مشغول کارم شدم. داشتم آچارا پشتم

 .دمیتو جعبه اش که صداش رو شن
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 با خشم گفت: همراه
 یلیخ ی. فکر کردیبر ندار . بهتره دوریطور حرف بزن نیبا من ا یحق ندار -

. با عکس العمل امروز صبحت تا تهش رو دمینامردتر از تو به عمرم ند ؟یمرد
 اقتیمثل شماها ل یپست یصد پله از روهان بدتر. آدما یهست یکیخوندم که 

تازه  یطلبا صت. فردیهست زیچ یمشت بدبخِت ب هیرو ندارن. همتون  یچیه
 .دهیبه دوران رس

هوا برگشااتم محکم  ی. انگشااتام رو مشاات کردم. بدمیلرز یزور خشاام م از
 و داد زدم: نشیکاپوت ماش یکوبوندم رو

 خفه شاااو. -
کرد. با  یفرو رفت. وحشاات زده نگام م یمشااتم رو کاپوت موند و کم یجا

 فشردم. یهم م ینگاش کردم و لبام رو رو تیعصبان
و . دنبالش نرفتم. تگاز فشاارد و حرکت کرد یطرفش رفتم که پاش رو، رو به
گه نامرد؟ تازه به دوران  ینفهم. به من م یرساام. دختره  یبه حسااابش م الیو

ه اون . تازینشااونت بدم که حظ کن یبدبخت هیهه! پساات و بدبخت؟  ده؟یرساا
 .یهانیک ایخانم تان هیبدبخت ک یفهم یموقع م

 یندگران نیابزار رو گذاشااتم صااندوق عقب و راه افتادم. همچ یجعبه  عیساار
از  سیآسفالت خ یرو رو نمیماش یکایشدن الست دهیکش یکردم که صدا یم

 .دمیشن یبارون م
ند به بل یشدم و با قدم ها ادهیپ عیپارک کردم سر الیو یرو تو نیکه ماش نیهم

 رفتم. الشونیطرف و
 .دنیبه طرفم دو دنمیبودن. با د اطیو راشا هم تو ح انیرا
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 بازوم رو گرفت و با تعجب گفت: انیرا
 !؟یشد یشکل نی! چرا ان؟یشده رادو یچ -

 :راشا
 شده؟! یچ ن،یبا تو بودا! رادو -
 گفتم: ینسبتا بلند یو با صدا ستادمی. ادیبازوم رو کش انیرا
تا  سااایگه نامرد؟ وا یشااعور. به من م ینفهِم ب یدم. دختره  ینشااونش م -

 .هینشونش بدم نامرد ک
 بار راشا هم بازوم رو گرفت. نیبرداشتم که ا زیخ الیطرف و به

 :راشا
 .یکرد جمونیشده، گ یخب بگو چ -

 شدم براشون خالصه کنم. مجبور
 اخم کرد و گفت: انیرا
 نیهم توه ارن،یرو از چنگمون درب الیخوان و ی. هم منایدارن ا ییعجب رو -
ش هیکنن.  یم شِم  ش ختهیر شهیبار که تو لباِس من پ ا بودن. اون دفعه هم که را

 هگی. هر کس دمینداشاات شااونیکار میکرد یکرده بودن. بازم ما مرد تیرو اذ
 آورد. یما بود پدرشون رو در م یجا

 سرش رو تکون داد و گفت: راشا
 شه. یه نمک یجور نی. امی. بهتره باهاشون حرف بزنمیایکوتاه ب دیبار نبا نیا -
 رفتم و گفتم: الیطرف و به
 .دیایبا من ب نیخوا یخوام باهاشون حرف بزنم. اگر م یمنم م -
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 :انیرا
 چرا که نه. -

 هم دنبالم اومد. راشا
ستم رو محکم سه اومدن  یزدم به در. هنوز د شد. هر  شدت باز  در بود که به 

 .ستادنیدرست رو به رومون ا رونیب
 طلبکارانه رو به آنها گفت: ایتان
 .دیدر رو از پاشنه کند د؟یچه خبرتونه؟ مگه سر آورد هیچ -

 با خشم گفت: نیرادو
جلومون َقد َعَلم  یجور نیکه حاال ا میبهتون رو داد یادی. زمیآره ساار آورد -

 .دیکرد
 :ترالن

شه چ یآقا - ست با ست نی. ایگ یم یمحترم حوا که باعث آزار و  دیشماها ه
شد تیاذ سم به خودم نبود همدیما  شب اگر حوا شاره  انیآقا )به را نی. اون  ا

 بشه؟ دو یجا که چ نیا نیخواست چه کار کنه. بعد اومد یکرد( معلوم نبود م
 ه؟یباق متونمیُقورت و ن

 با اخم گفت: انیرا
تارم بود. خودت هم خوب م - به رف کار یدون یمن حواساام  هات  یکه  با

 یتهش آبا و اجدادم رو آورد یمونده بودنداشااتم. بعدش هم نه که سااااکت 
 چشمام. یجلو

 زل زد و گفت: انیتو چشمان را ترالن
 خوب کردم. -
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 شد. نینگاهش خشمگ انیرا
 بار راشا گفت: نیا

موضااو  حرف  نیدر مورد ا یدرساات و حساااب مینیتو بشاا میگم بر یمن م -
شااماها  میبکشاا یخور وهیما چاقو م یه میسااتیجا با نیکه، ا نی. نه امیبزن

 .ریشمش
 :دیتوپ تارا

 ر؟یچرا ما شمش -
 پوزخند زد و گفت: راشا

نداره. کال  چارهیب یساانگ پا دیکه شااماها دار ییرو یلیخدا وک ؟یپس چ -
 .دیاون رو هم از رو برد

 شد و گفت: زیخ مین تارا
 مواظب حرف زدنت باشا. ن،یبب -

 جلو و گفت: اش رو داد نهیدستش رو زد به کمرش. س راشا
 شه؟ یم یمثال نباشم چ -

شش نفر رو به رو تارا شمانش را تنگ کرد و با نفرت نگاهش کرد. هر  م ه یچ
ک به ت یکه همراه تارا زنگ خورد. نگاه ُپر از خشاام نیگارد گرفته بودند. تا ا

 تکشان انداخت و رفت تو.
 رو به هر سه گفت: ایتان
 شد؟ یپس چ دیبکش واریکارتون. در ضمن قرار بود د یپ دیبهتره بر -

 :نیرادو
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کنم. الاقل  یامروز جورش م نیمطمئن باش هم یهنوز فرصاات نکردم، ول -
 .میش یاز شرتون راحت م یاون جور

 :ایتان
 .ایریتند م یدار یلیخ -

 :نیرادو
 شماها؟ ایمن  -

 را بدهد که تارا هراسان به طرفشان آمد. نیخواست جواب رادو ایتان
 به دخترها گفت: رو
 رفات. میبچه ها بدبخت شد -

 با تعجب گفت: ترالن
 شده؟! یچ -

 لبانش را با زبان تر کرد و گفت: تارا
 .ادیداره م میجا. زنگ زد گفت خونه باش نیا ادیعمه خانم، تو راهه. داره م -

 شان زدند. یشانیسه با کف دست به پ هر
 گفت: ایتان
قدر خاله زنکه که  نیدونسااتم ا ی. نمه *و*ض*یاون روهاِن  ریهمش تقصاا -

 روز بگذره. کیده. الاقل نذاشت  یره راپرتمون رو به عمه خانم م یم عیسر
 :تارا

ساااه تا )به  نیجا برساااه و ا نیاگر عمه خانم پاش به ا م؟یحاال چه کار کن -
 کارمون ساخته ست. نهیجا بب نیپسرها اشاره کرد( لندهور رو ا

 کنان تکان داد و گفت: دیانگشتش رو تهد انیرا
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قدر ازش  نیکه ا یعمه خانم نی. در ضاامن ایگ یم یخانم، بفهم چ یه -
 باشن؟ یک دیترس یم

 دهان باز کرد که ترالن زودتر گفت: تارا
 نداره. یبه شماها ربط -

 حینگاه کرد. ترج نیبه رادو ای. تاندیزده شااد. رنگ از رخ دخترها پر الیو زنگ
 آرام با آنها رفتار کند تا به وقتش. یبا لحن یکنون تیداد در وضع

 منظور آرام رو به پسرها گفت: نیهم به
تا عمه خانم  دیبشاا یاطراف مخف نیهم ییجا هیکنم  یازتون خواهش م -

ش کی. فقط نهیشماها رو نب شم نبا شدیساعت جلو چ  نهیبب یوقت دی. مطمئن با
 ره. یزود م ستین الیتو و یپسر
 با اخم گفت: نهیدست به س نیرادو

 م؟یکار رو بکن نیا دیچرا با -
 رو به تارا گفت: ایمجددا زده شد. تان زنگ

 تا مشکوک نشده برو در رو باز کن، زود باش. -
 :تارا

 !؟یچ نایا یول -
 لب گفت: ریز ایتان
 کنم. یتو بااااارو، من حلش م -

 بار ترالن گفت: نیسرش را تکان داد و رفت داخل. ا تارا
 ساعت. باشه؟ کی یکنم فقط برا یخواهش م -
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 رفت و نییاز پله ها پا نیبه هم انداختند. در کمال تعجب رادو ینگاه پساارها
د. شدن یپشت درختان مخف وارید یو راشا هم به دنبالش. هر سه گوشه  انیرا

 رفتند. نییو از پله ها پا دندیکش یدخترها نفس راحت
شد و دِر  ادهیپ عیعمه خانم وارد باغ شد. راننده سر یو مدل باال کیش ِن یماش

ستگ ش یعقب را باز کرد. عمه خانم به آه صا رونیب نیاز ما را در  شیآمد و ع
 دست فشرد.

سع هر شند تا عمه خانم را به چکر یسه دختر به طرفش رفتند.   یزیدند آرام با
 مشکوک نکنند.

***** 
 «ایتان»

خبر هم تعجب کرده بودم  یو ب ییهویعمه خانم اونم  دنیتو دلم نبود. با د دل
شتم. همش از ا سترس دا س یم نیو هم ا سرا بو انیکه از جر دمیتر ره. بب ییپ

 سر اون روهاِن گور به گور شده ست. ریز زیمطمئن بودم همه چ
م که ُممانعت کرد. با تعجب ب*و*سااقدم رفتم جلو تا صااورتش رو ب چند

 لبام نشوندم و گفتم: یرو ینگاش کردم. لبخند مصنوع
 داخل. دییبفرما د،یخوش اومد یلیخ یلیسالم عمه خانم، خ -

ها یحرف چیه بدون با تعجب د یبا اخم  ره  یداره م دمیدر هم حرکت کرد. 
 ُمردم و زنده شدم. یپسرا. وا یالیسمت و

وه که عمه خانم نشن یبه ما بود. ترالن تو هوا دستش رو تکون داد و جور پشتش
 گفت:

 !اااااا؟یتان میحاال چه کار کن -
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 هم زد تو سر خودش و گفت: تارا
 .میبدبخت شد -

 . تند تند گفتم:ستادیراه ا نیخانم ب عمه
 طرف. نیاز ا دییما اون طرفه. بفرما یالیو عمه خانم -

عمه خانم رو گرفت و با  یبازو ریهم وقت رو هدر نداد و اومد جلو. ز ترالن
 بودم گفت: دهیوقت ازش ند چیکه ه یچرب زبون

شم که نم یاله - شده. ب دیدون یقربونتون ب  نیایچه قدر دل ترالن براتون تنگ 
 داخل. میبر

ت وق هیکه  دمییپا یاطراف رو م یدر رو باز کرد. منم ه عیجلو افتاد و ساار تارا
 پسرا جلومون ظاهر نشن. کال اوضا  قمر در عقرب بود.

هر سه  میتو و در رو بست میرفت ی. وقتمیخودمون شد یالیترس و لرز وارد و با
خانم  عمه یقدر تابلو بود که وقت نیحرکتمون ا نی. امیدینفس راحت کشاا هی

 مون کرد و گفت:نشست مشکوک نگاه
 شده؟! ی! چه؟یچ -

 تند گفتم: تند
 رمنتظرهیجا برامون غ نی. چون اومدنتون به ادیدون ی. آخه میچی... هااااایه -

 .میکم شوکه شد هیبود 
 رو تکون داد و سرد گفت: سرش

 .دینی. بنشداستیهاتون پ افهیآره، کامال از ق -
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َشِک اون هم به ما میسه آروم نشست هر . نگاهمون به عمه خانم بود. نگاه پر از 
 سه نفر.

 مقدمه گفت: یب
 جان. درسته؟ نیبزرگوار هم ا یپسرا دمیشن -

شمام شد. عمه خانم از کجا م چ سرا یگرد  ست که پ جان؟  نیبزرگوار ا یدون
 دواریکردم صدام نلرزه و ام یدونست. سع یمورد نم نیدر ا یزیروهان هم چ

 طور نباشه. نیدم که ابو
 .میباره صحبت کرده بود نیعمه خانم؟! ما که قبال در ا هیچه حرف نیا -

 تو چشمام زل زد: میقم*س*ترو تکون داد و  سرش
مهیآره، خوب  - مدت دیکه گفت اد نا هم ا دیجا هساات نیکه ا یتا  طرفا  نیاو
اها مرد، با شم هی. دیبه گوشم رس گهید یزایچ هیامروز  یشه، ول ینم داشونیپ

ه تون یکه م یکرده. تنها مرد یجا معرف نیکه خودش رو مالک ا ال،یو نیا یتو
 .دینکن یمن مخف ازرو  یزیجا باشه پسر بزرگواره. پس بهتره چ نیمالک ا

با یهم قفل شاااده بود. نم یهنگ کرده بود و لبام رو مغزم  یچ دیدونسااتم 
 جوابش رو بدم.

شده بودن. ه تارا سکوت  شتم عمه  یجور چیو ترالن هم ناچار به  ست ندا دو
شدنش همانا و ما رو مجبور به  شه. چون با خبر  سرا با خبر ب خانم از موضو  پ

 کردن همانا. الیترک و
سع یکه م ییتا اون جا دیبا پس ستم تمام   نیاز ا وقت هیکردم که  یرو م میتون
 نبره. ییبو هیقض
 تمام گفت: تیرو به هر سه نفرمون با جد میسکوت کرد دید یوقت
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 یم یکنار سه تا پسر مجرد زندگ دیمدت داشت نیا یجان درسته؟ تو نیاونا ا -
 د؟یکرد
 به من ادامه داد: رو
شتم تان - شد مادر  دمی. به کل دایاز تو توقع ندا شد. خوب  سبت بهت عوض  ن

شت  یروهان امروز با خبرم کرد. نم ستم پ ته. اف یم یسرم داره چه اتفاقاتدون
همش  .دی. تن برادرم تو گور لرزیکرد دمیبه تو بود که به کل ناام دمیام یهمه 

 به خاطر شما سه تا دختر...
گه . ممینکرده بود یحرفش رو نزد. بد جور بهم بر خورده بود. ما که کار ِی باق

 کرد؟ یطور باهامون رفتار م نیکه عمه خانم ا میبچه بود
 زیاالن سااکوت جا یبود، ول الیو نیبه االن هم سااکوت کردم به خاطر ا ات
 . چون طرف صحبتش من بودم جواب دادم:ستین

هم لطف  شونیجونش و ا یرو گذاشته کف دست مام زیپس روهان همه چ -
ضافه تحو ازیفرمودن قلمبه خبر رو همراه با پ سته؟ ول لیداِغ ا  یشما دادن در

زدن و  ونالشیسر به و هیجا بودن.  نیبزرگوار امروز ا یبهتون بگم پسر آقا دیبا
همون  قای. دقتندحق رو دارن. اون ها هم مالک هساا نیرفتن. خب به نظرم ا

س یموقع که م سر ر ست بره روهان  کردم  یبود. فکر نم نی. تمومش همدیخوا
 عیکه سر دیاد باشاعتم یقدر بهمون ب نیباشه و ا نیبرداشتتون نسبت به ماها ا

تاث حت  مه از ا ریت تا کل به نیا دیو بخوا دیریو اون قرار بگ نیدو  فا رو   حر
 .دیبرادرزاده هاتون بچسبون

 . عصا زنان به طرف در رفت و گفت:میستادیاخم از جاش بلند شد. هر سه ا با
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 گه. یراست م یشه ک یاالن معلوم م -
 شد. ینم نیدتر از اب ،یبه تارا و ترالن انداختم. وا ینگاه
 به طرف عمه خانم رفت و گفت: ترالن

 عمه خانم، با شمام! د؟یر یم دیکجا دار -
 گفت: ستهیبا یا هیکه ثان نیخانم بدون ا عمه

 نه. ایهست  یب*غ*ل یالیتو و یکس نمیبب دیبا -
سرش بود رونیدر ب از شت  سه تا هم پ سنش عجب دومیرفت. ما   ی. با اون 

 !میدیرس یرفت. به گرد پاشم نم یم یماراتون
 با لبخند گفت: تارا

 د؟یدار یقدر انرژ نیا دیخور یم یخانم بزرگ ماشالله! آروم تر! صبحا چ -
تارا جمع شااد.  ینکرد و قدم هاش رو تندتر برداشاات. لبا یخانم توجه عمه

 ترالن آروم گفت:
 که سرعتش رفت باال. نیا ؟یریجلوش رو بگ یخاک تو سرت مثال خواست -

 .سااتادیا الیو ینگفت. عمه خانم رو به رو یزیبا حرص نگاش کرد و چ تارا
باال نره ول یخدا خدا م  ی. در زد، ولمیخدا بدبخت شاااد یرفت. وا یکردم 

س ستگ یک شد. به طرف پنجره رفت. خدا  رهیجواب نداد. د رو چرخوند. باز ن
 بود. دهیرو شکر پرده ها کش

 .میدیکش قیسه نفس عم هر
 بهتون که گفته بودم. ست؟ین یکس دیدید -
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ک نگاه عمه به اطراف انداخت. نگاهش ُپر از تعجب  یخانم برگشاات و با شااَ
خاک دو عالم بر فرق  یبه... وااا میدیو رس مینگاهش رو دنبال کرد ریشد. مس

 شد! ختهیسرم ر
 !م؟اریب نایواسه ا یبود. حاال چه بهونه ا الیپسرا تو و نیماش

 گفت: یو ُبرنده ا زیاشاره کرد و با لحن ت نایعصاش به ماش با
 ه؟یدو تا لگن ماِل ک نیپس ا -

 مردونه از پشت سر گفت: ییکه صدا میجواب بد یچ میبود مونده
 مال ماست. -

 .رونیزد ب یچشمام داشت از کاسه م گهیبار د نی. اختیر قلبم
سماشون ا گهیزد. د یقلبم تند تند م دمیانگار روح د دنشونیبرگشتم و با د آروم
 کجاست؟! یکیو راشا بودند. پس اون  انیگرفته بودم. را ادیرو 

 با لبخند رو به عمه خانم گفت: راشا
متاساافانه  یدو تا لگن مال ما دو تاساات، ول نی. اریسااالم خانم، روزتون بخ -

 .ستین یفروش
 راشا ادامه داد: کرد. یخانم با تعجب نگاشون م عمه

شمتون لگنا - انم با خ ی. رومیستین یما کاره ا گهیما رو گرفته د یحاال اگر چ
ص شما رو که نم یو بزرگوار تیشخ ش نیشه زم یچون  شت. فقط ما  نیگذا

... یآخِر عمر گهیما ساار تره د یشااما که ماشااالله ماشاااالله، هزار پله از لگنا
 چا... یزک دیسن که به دختر هجده ساله گفت نیا یتو نهیما... منظورم ا

http://www.roman4u.ir/


 283 به نام سه نفرقرعه 

 هیبا آرنج آروم زد تو پهلوش که اونم خفه شااد. لبام رو جمع کردم که  برادرش
 .دمیترس یاز عکس العمل عمه خانم م شتریب یوقت لبخند نزنم. بامزه بود، ول

شن تا وقت یمخف ییجا هی! قرار بود رون؟یاومدن ب نایچرا ا پس نم از عمه خا یب
تادهیما ا یحاال جلو یول رون،یب انیرفت ب الیو  یم یبودن و چرب زبون ساا

 کردن.
 تو هم و گفت: دیخانم اخماش رو کش عمه

 د؟یهست یشما دو تا ک -
ما رو لو ندن،  میگفت یبه ما انداختن. ملتمساااانه با نگاهمون م یدو نگاه هر
. هر دو با سااتین یزیچ نیزد که قصاادشااون جز ا ینگاه اون دو تا داد م یول
ص یکردن و رو ینگامون م طنتیش شون لبخند خا . کرد یم ییخود نما یلبا

 بگن. یزیچ دمیترس یکه م نیهم حرصم گرفته بود و هم ا
 سر هم کنه، ِمن ِمن کنان گفت: یزیچ هیمثال خواست  تارا

 ...زنی. اوووم... چا... چونیآقا نیعمه خانم... ا... ا -
سرد آروم و خون انیبزنه که را یتونست حرف یکرده بود و نم ریتوش گ یچ مثل

 جواب داد:
 یالهایبه درختا و گل ها به و یدگیرساا یبرا یخانم، هر از گاه میما باغبون -

 داشااته باشااه ما یحرفه ا یبه باغبونا ازیکه ن ییالی. هر ومیزن یاطراف ساار م
 .مینداز یکارشون رو راه م

 دواریجاش رو نکرده بودم. ام نیزد. دمشااون گرم فکر ا یخدا عجب حرف یوا
 ...یبودم عمه خانم باور کنه ول

 زد و گفت: پوزخند
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 جاست؟کارتون ک لی. پس وسادیباغبون باش ادیهاتون که نم افهیو ق پیبه ت -
 جواب داد: عیسر انیهم به باغ اشاره کرد. را بعد

که به  می. االن هم اومدمیکردرو جمع  لمونی. وسااامیرفت یم میداشاات گهید -
 .میر یم میدار میخانم ها بگ

شت برده بود آورد  نگاه ستش رو پ شا که د شکوک بود. را عمه خانم همچنان م
 باغچه تو دستش بود. یشاخه گل سرخ از گال هیجلو. 

 طرف عمه خانم گرفت و با لبخند گفت: به
 جوان. شهیهم یبه شما بانو میتقد -

 نگاه به راشا انداخت. هینگاه به گل و  هیخانم  عمه
 گفت: فقط

چه حق یآلرژ - به  ند یگال یدارم.  چه رو ک  ی فهیکردم وظ یفکر م ؟یباغ
 شون رو خشک کنند. شهیکه ر نیباغبونا مراقبت و حفاظت از گل هاست نه ا

 با تعجب گفت: راشا
شون ندارم. باور کن شهیبه ر ینه بابا من کار - ش نییمن پا دیها ون تر از گل به

 افتاده بود تو باغچه. یجور نیهم نمیگم. اتفاقا عاشقشونم. ا ینم
 خانم: عمه

به  شیبد یجور نیهم یجا و خواساات نیا شیآورد یجور نیکه تو هم هم -
 یشم. عجب دوره و زمونه ا یمادربزرگ تو م یکن پسر، من جا ایمن، آره؟ ح

ثل من هم رحم نم ییزنا ریبه پ گهیشاااده! د خدا یم تو وجود  گهید ایکنن. 
 شه. ینم دایپ ایاالن شرم و ح یجوونا

http://www.roman4u.ir/


 285 به نام سه نفرقرعه 

پسااره دهانش باز مونده بود. خب ما  چارهیو دخترا خنده مون گرفته بود. ب من
 اونا باهاش آشنا نبودن. یول ه،یاخالق عمه خانم چه جور میدونست یم

 لب گفت: ریز نرویهمون طور که از تعجب چشماش زده بود ب راشا
س یگن خوب یبابا! م یا - شته  ومدهین یبه ک شما نظر دا ها. من غلط بکنم به 

م ه یدندون مصنوع گهیهمه راه رو! تا بخوام بهت برسم د نیره ا یم یباشم. ک
 !نیداره ا ی. چه دل خوشستهیا یتو دهنم نم

 :دیخانم بهش توپ عمه
 ؟یگفت یزیچ -

 ِمن ِمن کنان گفت: راشا
 خورم. ینا... نه، قسم م -
که عمه خانم  یلب جور ریاش فوق العاده خنده دار شاااده بود. ز افهیق یوا

 گفت: انینشونه رو به را
 افهیق هچاریتا کت بسااته مِن بدبخت رو نبرده محضاار عقدم کنه. ب میبزن بر -

 ور. اون وقت هنوزم نیشده ا پورتیزنه صد بار تا حاال از اون ور د یاش داد م
 بدبخت شدما. ینر انیتو فکر تور کردن پسره. جوِن را

 یدسااتم رو گرفتم جلو نیهم یبودم. برا کیکه بهشااون نزد دمیمن شاان فقط
بود. خوشاام اومد عمه خانم هم بلد بود حال  دهیترساا چارهی. بدمیدهنم و خند

 .رهیبگ
 و رو به ما گفت: دیبا لبخند بازوش رو کش برادرش

 خداحافظ. -
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ه سااوار ک نیرفتن. عمه خانم با نگاه دنبالشااون کرد. تا ا نییهم از پله ها پا بعد
 .رونیزدن ب الیشدن و از و ناشونیماش

 به عمه خانم گفتم: رو
 باورتون شد؟ د؟یگ یم یخب حاال چ -

 رفت: نییکرد و از پله ها پا مکث
ندارم، ول یهنوزم مشااکوکم. فعال کار -  یولتون نم یجور نیهم یباهاتون 

رفت و آمد کرده بدون  الیو نیبه ا یبار اگر بفهمم مرد نیکنم به امان خدا. ا
 د؟یدیتهران. فهم دیگرد یفوِت وقت بر م

شمیو قبول کرد میسر تکون داد اجبارا سوار ما شد و همراه راننده  نی. باالخره 
ذوق  یلی. خمیدینفس راحت کشاا هیکه رفت  نیخارج شااد. هم الیاش از و

 .میدیهورا کش یبه هم و با خوشحال میدستامون رو زد م،یشتدا
 خدا راحت شدم. یوا

 گفت: یبا خوشحال تارا
 باالخره شرش کم شد. -
 .دیخوب شد نفهم یبرامون نداشت، ول ینگو، شر یجور نیا -

 چپ چپ نگام کرد و گفت: ترالن
 مید. شانس آوریریتو. تابلو بود اومده مچ گ یدار یبرو بابا چه دل خجسته ا -

. دیبا من برگرد دیبا دیحاال ُجل و پالسااتون رو جمع کن نیگفت هم یوگرنه م
 رد.ک ینم یقدر بهمون امر و نه نیبا اون نبود تا الاقل ا مونیکاش سرپرست یا
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شد. با زیحاال که همه چ - شن بگ دیتموم  سه ورودمون به امیریج جا و  نی. وا
ش هیطور  نیهم شاد دور هم ع جا حال و  نیا می. مثال اومدمیق و حال کنشب 

در عوض مرتب در حال جنگ و جدال با اون سااه تا  یهوامون عوض بشااه ول
 .میدرب و داغون

 با ذوق گفت: تارا
تا از بچه ها رو هم  یساااه نفره حال نم یمهمون یول ه،یفکر خوب - ده. چند 

 .میدعوت کن
 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 دهیحال اگر پسرا به موقع سر نرس نیبا ا یخودت، ول یباشه، اونش به عهده  -
 .میجا نبود نیبودن االن ا

 شونه اش رو انداخت باال و گفت: ترالن
 میکرد یسر هم م یزیچ هیاومدن  یهنر که نکردن. اگر اونا هم نم ال،یخ یب -
 .میگفت یم

 :میو تارا گفت من
 موافقم. -

 سر گفت: از پشت ییصدا
 .ستیرو که رو ن -

 .نیبرگشتم. خودش بود. رادو عیسر
 کردم. یتفاوت نگاش م یاخم اومد جلو و زل زد تو چشمام. من هم ب با
 گفت: یو سرد یلحن جد با
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فکر  دیبا دیسااتین ایباشااه. حاال که کوتاه ب ادیقدر ز نیکردم روتون ا یفکر نم -
 ...یول انه،یشماها رو به پا ی. بازدیعاقبت کارتون هم باش

 ادامه داد: یلبخند خاص با
شده. ام یباز - شرو   سه تا تازه  شه برنده ک دوارمیما  شن ب  هیآخرش برات رو

 .یهانیک ایسرکار خانم تان
 رفت. الشونیتو چشمام نگاه کرد بعد هم به طرف و گهیکم د هی

 بود. یرکردم. عجب پسر مغرو یبودم و نگاهش م ستادهیجام ا سر
 .یکار چیتونه بکنه، ه ینم یکار چیترسونه؟! ه یم یمنو از چ هه،

 ازدهمی فصل
 :نیرادو

 رو هم چک کن شل نباشه. لهیم -
 :راشا

 .ادیعمرا از جا در ب یهم بش زونشیآو یچک کردم. حت -
ست صله  در ش یرا تور الیدو و نیب یفا سان انیبودند. به قول را دهیک تر  هم آ

 بود و هم کم خرج تر.
 گفت: نیرو به رادو انیداخل. را رفتند

 ؟یریبگ یمهمون یخوا یم یپس ک -
 را روشن کرد: ونیزیبا کنترل تلو نیرادو

 هفته. نیآخر هم -
 :راشا
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پر  یلیخ م؟یدخترا چه کار کن نیبچه ها با ا یمونده. راساات یلیپس هنوز خ -
 رو شدن.

 انداخت: رونیبه ب ی. نگاهستادیجره اکنار پن انیرا
هم ندارن، تو ناز و نعمت بزرگ شاادن.  یریاز همون اول پر رو بودن. تقصاا -

شده، با اجیاحت یزیهر وقت به چ شون فراهم  شتن برا هم لوس و از خود  دیدا
 اش. جهیشه نت یم نمیا ان،یبار ب یراض
 انگشتش را در هوا تکان داد و گفت: راشا

 .میکن یچیدمشون رو ق یجور هی دیبا یول -
 داد: هیکاناپه تک یو به پشت دیکش یقینفس عم نیرادو

شون رو بگ یجور دیبا - شه، هم ا میریحال شون درس عبرت ب س  نیکه، هم وا
 نره. ادشونیکه حاال حاالها از 

 نگاهش کرد: انیرا
 ؟ینقشه دار -

 تفکر جمع کرد: یلبانش را به نشانه  نیرادو
 گم. یبهتون م یبه زود ینقشه که نه، ول -
 اشاره کرد و گفت: رونیبه ب انیرا
 کردن. دیجا رو! چه قدر خر نیبچه ها ا -

 دیو پاکت خر سهیکه چند ک ی. دخترها در حالستادندیو راشا کنارش ا نیرادو
بود که مجبور  ادیآن قدر ز شااانیدهایشاادند. خر الیدر دساات داشااتند وارد و

 آنها را حمل کنند. یشدند چند سر
 :نیرادو
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 .رنیبگ یخوان مهمون یهم م نایغلط نکنم ا -
 سرش را تکان داد: راشا

 زنه. یمشکوک م دیهمه خر نیآره، وگرنه ا -
 سه در سالن نشسته بودند. هر

 :نیرادو
ضرم چند روز از کار و زندگ - ه س نیبتونم حال ا یجور هی یبزنم ول میمن حا

 .رمیعار و درد رو بگ یتا بچه پولدار ب
 زد و گفت: یبشکن انیرا
 یفکر م یخب هر چ یول ارم،ی. به خدا رو دلم مونده اشکشون رو دربنهیهم -

حالشااون رو  یجور دیبود. ما با یاونا بچه باز ی. کارایچیبه ه یچیکنم ه
 .ادیکه حساب کار دستشون ب میریبگ

 :راشا
 کرد. یبشه کار دیشا یشده ها! ول یعجب لج و لجباز -

 مشکوک نگاهش کرد: نیرادو
 ؟یبگ یخوا یم یچ -

 :راشا
 مثال... اده،یز یریگم راه واسه حال گ یمن م -
 به برادرانش نگاه کرد. یزیآم طنتیلبخند ش با

***** 
 گذاشت و غرغرکنان گفت: زیم یرا رو دیخر یها سهیک تارا
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 الزم بود آخه؟ دیهمه خر نیشکنه. ا یخدا از پا افتادم. کمرم داره م یوا -
 به کمرش زد و گفت: ایتان
. گهیَدنگ و َفنگا رو هم داره د نیدادن ا ی. خب مهمونیتنبل شاااد دایجد -

 یشد ول یدادن به ما معلوم نم یرو انجام م یمهمون یخدمتکارا کارا شهیهم
 .میکارامون رو انجام بد میباال بزن نیخودمون آست دیحاال با

حال ترالن نده در  ها یبا خ ته  فک و چ یکه بساا کاب پسیپ خل   یم نتیرا دا
 گذاشت گفت:

 ده ها. یکار کردن هم حال م ییتنها یبهمون فشار آورده، ول نهیواسه هم -
 با لبخند سرش را تکان داد: ایتان
به هم - و هر  یخودت ی. خودت آقاگهیکار کردنه د یمجرد نیحال و هواش 

 .یکن یم یکار بخوا
 برداشت و گاز زد: زیم یاز ظرف رو بیس هی یبا خستگ تارا

 شد؟ یفردا شب اوک یمهمون گهید -
 ها اشاره کرد و گفت: کیبه پالست ایتان
چه  نیخب معلومه دختر ا م؟یبنداز یباهاشااون ترشاا میدیرو خر نایپس ا -

 ه؟یسوال
 :تارا

صرف م یکار هینود از  ی قهیدق شهیو همنه آخه ت -  ی. اخالق نداریش یمن
 که!
 اخم کرد و گفت: ایتان



wWw.Roman4u.iR  292 

 

ست. ا یکرد، الزم نبود، ول یاون موردا فرق م - ضوعش جدا  یکی نیاالن مو
 ؟ی. مگه به بچه ها زنگ نزدمیدار ازیتنو  ن هیهم واسش راغبم. به  یلیرو خ

 سرش را تکان داد و گفت: تارا
 دی. حمانیو سها با دوست پسراشون م انایو سحر و ک تایچرا اتفاقا. روژان و ب -

به  هم یزنه، کام یم تاریبا حال گ یلیکه خ دی. حمانیو کامران رو هم گفتم ب
 .امیمنم نم ادین یگه تا کام یکه، م دیدون ی. میخاطر شاد

 نشست و گفت: یصندل یرو ایتان
 لوس. یرفت. دختره  یبود همون وسط مهمون هومدین یکه کام یآره اون سر -

 خورد گفت: یکه با ولع م یباز کرد و در حال پسیبسته چ هی ترالن
 ی. از االن واسااه اش کلمیکن یحال م یبشااه فردا شااب. کل یبه به، چه شااب -

 .ختمینقشه ر
 با ذوق گفت: تارا

 شه. یم یبترکاااااونم. واووو! عال یخوام حساب یم -
 لباش رو کج کرد و گفت: ایتان
بل از ا - نایبرو ح یمجلس رو بترکون یکه بخوا نیق رو محکم  زتیعز یوو

. اون بار آفتاب ارنیدرن یوقت ساار از وسااط مهمون هیکن  رشااونیقفل و زنج
هفته داشااتم  کیداد. فقط تا  یجونت با حضااور مبارکشااون مهمونا رو فرار

 کردم. یم یازشون معذرت خواه
 کرد و گفت: کیرو بارچشماش  تارا
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چه کار به شااماها دارن؟ نترس در اتاق  ایکنم؟ طفلک رشااونیچرا غل و زنج -
 اگر نه برم بهش بدم. د؟ینونو رو داد رِ یش یرو قفل کنم حله. راست

 گذاشت دهانش و گفت: پسیچ هی ترالن
شمالو ِی آره بابا. اون کوچولو - صدات وقت ِی پ شه کل یشکمش خال یبد   با
 یها هم م هیکنه که همساااا یم ویم ویم نیذاره رو ساارش. همچ یرو م الیو

 گشنشه. نیفهمن ا
 شد گفت: یدر همون حال که از آشپزخانه خارج م تارا

شب تو دید یم ریبه نونو هم گ یحت - ضورش فردا  شم ح شم. گفته با شق . عا
 کنم. ینم مشیقا گهیرو د نیها. ا هیالزام یمهمون

 ایو تان به هم انداختند یو ترالن نگاه ایو به دخترا نگاه کرد. تان سااتادیدرگاه ا تو
 شانه اش را باال انداخت.

***** 
 یبه گوش م یبلند یدخترها با صادا یالیو سار و صادا از و کیموز یصادا

 طنتیبه هم انداختند و با ش یبودند. نگاه ستادهیا الیو ی. پسرا رو به رودیرس
 لبخند زدند.

 :نیرادو
 د؟یحاضر -

 چشمک زد: راشا
 حاضِر حاضر. -
 و گفت: دیخند انیرا
 منم حاضرم. -
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 نگاه کرد: الیبه و نیرادو
 د؟یبچه ها رو آماده کرد -

 :راشا
 .هیاوک زیهمه چ -

***** 
 رو به ترالن داد زد: ر*ق*صدر حال  تارا

 کن. شتریاون المصب رو ب یصدا -
ره توجه دوبا یکه با روژان مشااغول صااحبت بود دسااتش را تکان داد و ب ترالن

را  شیمشغول صحبت کردن با او شد. تارا به طرف دستگاه پخش رفت و صدا
 کرد. ادیز

 شربت در دست داشت گفت: ینیکه س ایتان
 صداش رو کم کن تارا. -

 سرخ شده بود و عرق کرده بود گفت: جانیو ه ر*ق*صکه از زور  تارا
 .گهیده د یحال م ادیز یبا صدا ر*ق*ص ،یتان یخیب -

 سرش را تکان داد و گفت: ایتان
 ؟یها در اومد چ هیهمسا یصدا یوقت یدونم، ول یم -

 تایبچه ها گرداند و کنار ب نیشااربت ها رو ب ای. تاندیر*ق*صاا یم الیخ یب تارا
 نشست.
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بلند در فضا  یبا صدا کی. موزدندیر*ق*ص یو پسرها وسط سالن م دخترها
 یهم طبق خواسته  نیشد و ا یسرو نم نشانیب م*ش*ر*و*بشد.  یپخش م

 دخترها بود.
شتند و ز یبودند، آزادانه م جانیو ُپر از ه طانیش صول و مقرارت  ادیگ در بند ا

 ِی م*س*تو  م*ش*ر*و*بتوانسااتند از  یکه م ییتا آنجا شااهیهم ینبودند، ول
عد از آن دور ته پ یم یب ند. الب مده  شیکرد که در آ مان یکیبود  تا از مه  یدو 

 م*ش*ر*و*ب نشرکت کنند و در آن جا مجبور به خورد یبزرِگ خانوادگ یها
 یمهمان ایو  ینکنند. وگرنه در حالت معمول م*س*تکه  یدر حد یشوند، ول

 کردند. یدوستانه از آن استفاده نم یها
. هر ستوینده ها پر*ق*صهم با لبخند به جمع  ایو تان دیرا کش ایدست تان تارا

 .دندیر*ق*ص یو پر از ناز م بایهم قرار گرفته بودند و ز یدو خواهر رو به رو
 داشت. یوا م جانیحاضر در سالن را به ه تیتند بود و جمع آهنگ
ن با تعجب به ترال ای. تانستادندیآهنگ قطع شد. همه از حرکت ا یصدا ناگهان
 بود. ستادهیکنار دستگاه ا دهیکرد که رنگ پر ینگاه م

 :دیطرفش رفت و آرام پرس به
 شده؟! یچ -

 :ستادیهم کنارشان ا تارا
 ؟یچرا خفه اش کرد ؟یباز تو ضد حال زد -

 پخش را بزند که ترالن دستش را گرفت: یدکمه  خواست
 دِم دَرن. سایپل وونه،ینه روشن نکن د -

 و تارا گرد شد. با وحشت گفتند: ایتان چشمان
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 !س؟ی! پل؟یچاااا -
 بچه ها درآمده بود. یصدا

 :انایک
 .می. تازه گرم شده بودگهید دینکن یریَاه! بچه ها حال گ -

 :سها
 .گهید ایگه. روشن کن اون وامونده رو. تارا ب یآره راست م -

 بود گفت: انایکه دوست پسر ک سروش
 پس چرا ماتتون برده؟ نکنه دستگاه خراب شده؟ -

 دستش را باال برد و گفت: ایتان
ر دِم دره. فک سیشااده. بچه ها پل یتا بگم چ دیریلحظه زبون به دهن بگ هی -

صدا سر و  سا ادیز یکنم از  شاک هیهم ا ت دیریآروم بگ قهیشدن. چند دق یها 
 ردشون کنم.

 گفت: تایدوست پسر ب نی. رامدیاز رخ دخترها و پسرها پر رنگ
 یجا همه مون رو م نیا زنیر یبار کن. االن م یو باقال اری! حاال خر بایِد ب -
 که! رنیگ

 به طرف در رفت و گفت: ایتان
ش نیتو. هم انیتونن ب ینه بابا بدون حکم نم - س دیجا با تا  ادین رونیهم ب یک
 کنم. شیکار هی

شالش را از رو ایهم دنبالش رفت. تان ترالن س یمانتو و  ش یچوب لبا ت و بردا
 خارج شد. رو به ترالن گفت: الیاه ترالن از و. همردیپوش
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 ؟یتو مطمئن -
 :ترالن

 فونیلحظه حس کردم آ هی یداد یوسااط ِقر م یآره بابا. اون موقع که داشاات -
 رو برداشتم طرف یصفحه اش روشنه بعد هم گوش دمیزنگ خورد. برگشتم د

 گفت ماموره.
 پسرها انداخت. چراغشان روشن بود. یالیبه و ینگاه ایتان

***** 
را جا به جا کرد. با  نکشیو ع دیاش کشاا یمصاانوع یها شیبه ر یدساات راشااا
 گفت: نیرو به رادو یبم و کلفت یصدا

 راد سر و وضعم چه طوره؟ یَاَخو -
 را در دستش چرخاند: حشیو تسب دیخند نیرادو

 .یحاج آقا رشادت حرف ندار -
سب انیرا شت و ر یها لیبا لبخند به  ش یها شیپر پ ست ک و  دیپر و بلندش د

 گفت:
شدم  نکیع نی. با انمیتونم جلوم رو بب یرو صورتم نم دیپشم گذاشت لویک هی -
 نود و ُنه ساله. یرمردایپ نیع

 را باال انداخت و گفت: شیابرو راشا
سا نیِد اگه ا - شنا سوت  سه  شه که  شم و کوپال نبا ضمن میش یم ییپ . در 
تو  ریرو بده باالتر صااادات رو هم کلفت کن. ساارت رو هم بنداز ز نکتیع

لباست رو تا  ی. دکمه هایهست یاوری یسرت اخو رینشو. خ رهیچشمشون خ
 ات معلومه. نهیببند، تخته س خیب
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 .ستادیو صاف ا دیخودش کش ی قهیبه  یدست
 خودشان پیهم ت ،یمگکه داخل ون نشسته بودند و ه ییرو به بچه ها نیرادو

 بودند گفت:
و طبق  دیش یم ادهیپ عیسر نییپا نیایب روهایتا گفتم ن دیجا باش نیشماها هم -

 ه؟یاوک زی. همه چدیکن ینقشه عمل م
 شدند. یکه داخل ون بودند شش نفر م یموافقت کردند. با افراد یهمگ
شادت و را نیرادو شا هم ر سم راد. را شان را در قالب یاوریهم  انیبه ا . خود

 مامور گشت جا زده بودند.
***** 

 «ترالن»
. چشممون افتاد به سه تا مرد قد بلند و ستادمیدر رو باز کرد. منم کنارش ا ایتان
به چشماشون زده بودن. بنده خداها کل صورتشون  یته استکان نکیکه ع شویر

 .دیشد کامل صورتشون رو د یپوشونده بود اصال نم لیو سب شیرو ر
شونه شونیبودند. با د چهار  بودن؟ به هر سیپل نایآب دهنم رو قورت دادم. ا دن

 .سیهستن جز پل هیشب یزیچ
 رو به اون سه نفر گفت: یبا لحن جد ایتان
 د؟یداشت یسالم، امر -
سب شونیکی ستش جا به جا م یرو تو حشیهمون طور که ت سرش رو ید  کرد 

 و گفت: ریانداخت ز
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 میاشتد یعرض یول میکه نداشت یامر ری. خریخواهر، شبتون بخ کمیسالم عل -
 خدمتتون.

 گفت: نهیدست به س ایتان
 .دییبله بفرما -
 :گفت یبم و کلفت یبود با صدا هیکه قد بلندتر از بق گشونید یکی

سا - صدا هیهم سر و  شکا ادِ یز یها از  کردند. حق هم دارند. من و  تیشما 
لهو و  یصااداها نیچن دنیاز شاان میبود سااتادهیا التونیو یمکارانم که جلوه

 بندگان خدا. نیچه برسه به ا میبه ستوه آمد یلعب
 ! با اخم گفتم:اوهو

سااده سات.  ِی مهمون هی نه؟یاز ا ریجناِب برادر. مگه غ یاریاخت یواریچار د -
 قدر جار و جنجال نداره که. نیا

ند تکون داد و  یهمون ند ت با اخم ساارش رو ت باهامون حرف زده بود  که اول 
 گفت:

ستغفرالله رب - شما م هیچه حرف نی. خواهِر من اهیو اتوب ال یا ما  د؟یزن یکه 
 یراد درست عرض م ی. اخومیکن یخودمون عمل م یشرع ی فهیبه وظ میدار

صداها و حرکات و کارها نیکنند. ا ش یگ*ن*ا*هپر از  یسر و  ما جوانان که 
 براتون داره؟ یچه حسن دید یدر کمال وقاحت انجام م

شما با شون م یچ شده نگا سوم هم خودش  یعنی یکی. اون میکرد یگرد  نفر 
 رو انداخت وسط و گفت:

 ینم تیکنند. ِد آخه خواهرم چرا رعا یبرادر رشادت کامال درست عرض م -
 رو بکش جلو تیروسر رونه؟یشما چرا ب یمو نی)به موهام اشاره کرد( ا د؟یکن
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رد( کوتاه بود اشاره ک یمانتو هیآتش رو بپوشون. )به لباسم که  یو اون شراره ها
خواهِر من... )نفسش  جاتمردونه؟ همه  راهنیپ ایکه تن شماست مانتوئه  نیا

 بگم آخه؟ یلب اسغفرالله گفت( من چ ریرو فوت کرد و کالفه ز
 ش گفت:که اسمش رشادت بود رو به یکی اون

 میش یرو به رو م یاشخاص نیهزار بار با چن یمن و شما روز یاوری یاخو -
هم  یراه چی. هادهیز ِی ُعقده و خوشاا یکارها از رو نیا یکه همه  میدون یو م

 نداره.
 ایچوب خشااک نشااده بودم دروغ گفتم. انگار تان نیاگر بگم ساار جام ع یعنی

 نای. امیکرد یوضااعش از من هم بدتر بود. هر دو مات و مبهوت نگاشااون م
 کردن؟! یبلغور م یچ یواسه خودشون چ گهید

 معلوم بود جوش آورده گفت: گهیکه د ایتان
انه دوست یمهمون هیجا  نیما ا د؟یکن یم نیبه ما توه یشما سه نفر به چه حق -

ا حرکت شما ب نیا ه؟یا غهیه صچ گهیلهو و لعب د ی. حرکات و صداهامیگرفت
 .ستیدرست ن میمملکت هست نیما که شهرونِد ا

 شدم و دست به کمر گفتم: ریش ایتان یهم با حرفا من
با آدم  نی. همچستهیحرکت شما فوق العاده ناشا نیگه. ا یخواهرم درست م -

 .دیآورد ریانگار مجرم گ دیزن یحرف م
 گفت: ینسبتا بلند یبود با صدا یاوریکه اسمش  اروی اون
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ساااکت. )دسااتش رو آورد باال و تکون داد( ما کامال به راه و رساام خودمون  -
گاه  ی فهی. که اون هم وظدیارشاااد بشاا دیکه با دیشااما جوانان هساات نی. امیآ

 ماست.
 :ایتان
شاادن  یبلند شاااک یها از صاادا هی. اگر همسااامینکرد یالزم نکرده. ما کار -
 .میکن یخب کمش م یلیخ

 بهمون انداخت و گفت: ینگاه رشادت
 .میعمل کن فمونیبه وظ دیما با یول -
 تعجب گفتم: با
 د؟یاصال چرا کارتتون رو نشون ما نداد ه؟یچ گهید فتونیوظ -

نداختن.  ینگاه درآورد و جلومون  بشیج یکارت از تو هی شااونیکیبه هم ا
 ب:عق دشیکش عیسر نمیتا خواستم عکس و مشخصات رو بب یگرفت ول

 شناسنامه هم بدم خدمتتون؟ دیخوا یکارت، م نمیبفرما ا -
 اخم و طلبکارانه گفتم: با
 معلوم نبود. شیزیاون که چ -

 :راد
 شه. یبود و نبودش بعد مشخو م -

 رو به اون دو تا گردن کلفت گفت: بعد
 .اهگیرو اعزام کنند پا الیخانم ها و افراد داخل و نیا عایسر دیبه بچه ها بگ -
کاش باهاشون شاخ  یکردم. ا ی. چه غلطدنی! سر تا پام شرو  کرد به لرزیوا

 .میشد یبه شاخ نم
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 بود. دهیهم پر ایتان رنگ
 :ایتان
 .دیندار یحق نیاصال چن د؟یگ یم دیدار یچا... چ -

 با اخم گفت: رشادت
 .میهم حق دار نیاز ا شیاتفاقا برعکس، ب -

 ادهیسااه تا از ون پ نیا ِپ یهم به طرف ون رفت. سااه نفر مرد قد بلند. هم ت بعد
 افتادم. یداشتم پس م گهید دنشونیشدن. با د

 گفتم: ایرو به تان آروم
 م؟یحاال چه کار کن ،یتان میبدبخت شد -
 لرزون گفت: یصدا با
 . وضع بدتر شد.میکرد یکاش باهاشون کل کل نم یدونم. ا یچه م -
 م؟یزیتو سرمون بر یبرنمون. اون وقت چه خاک یم رنیگ یالن ما -
 گفت: یاوریخواست جوابم رو بده هر شش نفر به طرفمون اومدن و  تا
 خواهر برو کنار. -
 رو برو کنار؟ مجوزتون کو؟ یچ یچ -

درآورد و به طرفمون گرفت. دستم نداد فقط نشونم  بشیکاغذ از تو ج هی عیسر
 داد.

 گفتم: ایَشک به تان با
 ه؟یشکل نیمجوز ا -

 کرد و گفت: زیچشماش رو ر ایتان
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مهر و امضااا شااده،  نیا یول دم،یدونم، من که تا حاال مجوز ند یمن چه م -
 حتما اصله.

 ناله گفتم: با
 پس خاک تو سرمون. -

***** 
 رو به پسرها گفت: راشا

 برن.تونن  یم هیسه تا خواهر بق نیاز ا ریبه غ -
 با اعتراض گفت: تارا

 چه جورشه؟ گهید نیِا! آخه چرا؟ ا -
 با اخم گفت: راشا

صاحب ا نیحرف نزن خواهِر من، هم - ست نیکه گفتم.  سه نفر ه شما   دیجا 
 با شما برخورد بشه. دیپس با

برد.  رونیبه طرف مهمان ها رفت و به کمک سااه تا از پساارها آنها را ب نیرادو
شا و را ش ینگاه انیرا شان  شت ول طنتیبه دخترها انداختند. رنگ نگاه  یدا

 رو به راشا گفت: انیبودند که متوجه نشدند. را دهیدخترها آن قدر ترس
 .گاهیپا مشونیببر دیچشماشون رو ببند. با -

 یکه در دست راشا بود نگاه م یمشک یبه دستمال ها دهیسه دختر رنگ پر هر
شان  شک سرها بود که در دیایدربکردند. کم مانده بود ا شان با ترس به پ . نگاه
شت جلو شان  نیبودند. رادو ستادهیا شانیلباس مبدل ماموران گ هم به جمع

 اشاره کرد. انی. نامحسوس به راشا و راوستیپ
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ند. کار را کرده بود نیکار رد کنند که هم انیبود آن سااه تا پساار را بعد از پا قرار
 ها.االن فقط خودشان بودند و دختر

و راشا عقب کنارشان نشسته  انیون بودند. چشمان دخترها بسته بود. را داخل
 کرد. یم یرانندگ نیبودند و رادو

 با حرص گفت: ایتان
صال کجا د؟یبر یم یما رو کدوم گور نیدار - شده که با یا شته  با  دیقانون نو
 کرد؟ یکار نیشهروند چن هی

 :ترالن
ما رو گرفت دیختیر نیهمچ - نه و  تل کرد دیتو خو گار ق را چ گهی. دمیکه ان

 د؟یچشمامون رو بست
 :تارا

 .دیستیمن مطمئنم شما سه تا مامور ن -
 داد زد: راشا

 .دیخفه ش -
 :و گفت دیبلند خند انیبودند. را دهیترس یتعجب کردند و از طرف دخترها

به  دیبار زد نیبه به! حس شااشاام خانما هم به کار افتاد. نه، خوشاام اومد. ا -
 .ولیهدف، ا

 مرتعش گفت: ییبا صدا ترالن
 د؟یخوا یاز جوِن ما م یچ د؟یهست یشا... شماها... کا... ک -
 با خنده گفت: انیرا
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 .دیفهم یکه بعد خودتون م زایچ یلیخ -
شااد گفت کلفت تر از حد  یداده بودند و م رییرا تغ شااانیسااه نفر صااداها هر

 آنها ویبا چشاامان بسااته هم قادر به تشااخ یدخترها حت نیهم یمعمول، برا
 نبودند.

 گفت: زیتند و ت تارا
ه ک دیدیبعد هم ما رو دزد دی. تو لباس مامور خودتون رو جا زددیپساات یلیخ -
 ا؟ک*ث*ا*ف*ت نیخوا یاز جوِن ما م یِد آخه چ ن؟یخوا یبشه؟ پول م یچ

 گفت: یتارا را در چنگ گرفت و با لحن خاص یجلو رفت. بازو یکم راشا
ه ک یفهم یبه وقتش م ؟یقدر عجله دار نیکن کوچولو. چرا ا غیج غیکم ج -

 ...گهیکه د میبهتون بد ی. چنان درسمیخوا یم یازتون چ
 نداد و قهقهه زد. ادامه
 .یکیبود و تار ابانیکرد ب ینگه داشت. تا چشم کار م یکنار نیرادو

 ریرا اساا ایهم تان نیترالن را در چنگ داشاات، راشااا هم تارا و رادو یبازو انیرا
 خودشان کرده بودند.

ست  یبدنه  ا،یسامت چِپ ون تان یدادند. بدنه  هیبه ون تک دخترها سامت را
 ترالن و پشت ون تارا.

ص هر شخ سو یکدام با  ستند یقرار گرفته بودند م تیاو مورد اذ یکه از   خوا
 تیذتمام ا یخواسااتند بکنند تالف یکه پساارها م یحساااب کنند. کار هیتسااو

 آن سه بود. یها



wWw.Roman4u.iR  306 

 

شت یها یدخترها، لج و لجباز یجایب غرور که  ییها یبچگانه، حرف ها و در
 یتاوان نیآوردند. همه و همه باعث شااده بود چن ینساابت به پساارها به زبان م

 باشد. یتوانست فراموش نشدن یم ینبود ول پس بدهند. سخت
***** 

 «انیرا»
. طرف حساب دیشن یرو نم یکس یصدا یگذاشته بود و کس کیموز نیرادو
ثل ب نیمن ا عا حقش بود. دیلرز یبه خودش م دیدختر بود. م هه، واق  ادی. 
ندم کم مونده بود  یکار خارو تادم. اون روز از بس جونم رو  با من کرد اف که 

شا به دادم نم  یر مطو نیمحتما ه دیرس یپوست تنم رو با ناخنام بکنم. اگه را
 شد.

 یم یچ نهیداد تا بب یم کیبودم کار خودشه. اون شب پشت پنجره کش مطمئن
 یم شیفاش بهم نبا حر شهیکرد. هم یزود خودش رو مخف یلیشه. بعد هم خ

 زد.
زد.  ی. از ترس نفس نفس مسااتادمیا کشینزد یلیخ یجلو تو فاصااله  رفتم

 اومد. یخوشم م
 ؟هیدرد چ یدون یتو چه م گه،ید یبچه پولدار ه؟یعار و درد، چ یب یدختره  -

مشااکل و چک و ساافته و در به  یدون یچه م ه؟یچ الیفکر و خ یدون یچه م
 هاااان؟ ه؟یچ یدر

ستم. ج چونه ش یفیخف غیاش رو گرفتم تو د صورتم رو بردم جلو و زدیک  ری. 
 گوشش گفتم:
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 ندارم. ینترس، هنوز که باهات کار -
 ؟یخوا یاز جونم م یتا... تو رو خدا... و... ولم کن. چ -
ه، بسااه د - ََ ََ ََ ََ ََ  یچ یفهم یجمله رو تکرار نکن. به وقتش م نیا یه گهیَا

شگله. خ یاز جونت م ست دار یلیخوام خو شه  یدو سته ام از جونت با خوا
 آره؟

 وحشت گفت: با
 نا... نااااه. -

 و گفتم: دمیخند
ست دار یلیخ - سرا  ؟یکل کل کن یدو شون رو  یبه دو کن یکیبا پ ص و حر

 آره؟ ینیکه عذاب دادنشون رو بب یهست نیعاشق ا ؟یاریدرب
 و با لکنت گفت: دیسرش داد زدم که تو جاش پر نیهمچ

ا... نه. به خدا من کار - ا... م؟یمن چه جور یبه پسرا ندارم. تو فکر کرد ین  م
 .رمیگ ینم لمیمن اصال پسر جماعت رو تحو

 اش رو نوازش کردم و گفتم: چونه
سر چیبه بعد هم ه نی. بهتره از ایکن یم یخوب کار - . یرینگ لیرو تحو یپ

 ؟یخوبه، اوک نیسرت تو کار خودت باشه. ا
 بود گفت: شیکه َشک هم چاشن یلحن با
 ؟یزن یم یحرفا رو واسه چ نیا ؟یهست یتو... تو ک -

که ذهنش رو منحرف  نیا یطور بشه. برا نیخواستم ا یشده بود. نم مشکوک
وقت دنبال جوابش نباشاه آروم شاالش رو باز کردم. ترس برگشات تو  هیکنم و 

 وجودش. خودش رو محکم تر به ون چسبوند.
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***** 
 «نیرادو»
و رفت عقب. تا  دیقدم هام رو شاان یبه طرفش رفتم. صاادا یلبخند خاصاا با

 یش مبود و به خود دهیترس یبود. حساب دهیکه پشتش کامال به ون چسب یحد
 خواستم. ترس تا سر حد مرگ. یرو م نی. منم همدیلرز

 تیهه! حال ده؟یگه نامرد؟ تازه به دوران رساا ی. به من م *و*ض*ی ی دختره
 کنم دختر جون. یم

 رو گذاشتم دو طرفش و آروم گفتم: دستام
 ه؟یچ یدون ی. میلرز یم یآره؟ بد جور دار ؟یدیترس ه؟یچ -

 کنار صورتش. ادامه دادم: قایرو بردم جلو، دق صورتم
 یپس م یکه از زور ترس و لرز دار نمیو بب ساامیجا وا نیکه ا نمیعاشااق ا -

 .یافت
دهانش  یدهانش رو باز کنه و حرف بزنه که دسااتم رو محکم رو خواسااات

 گذاشتم و فشار دادم:
شن - شو،  شو. م ؟یدیساکت   یخوا یم ؟یبگ یچ یخوا یسا... کت... 

آره؟ خب من  ؟یبا من چه کار دار  *و*ض*ی یبگ یخوا یم ؟یکن نیتوه
تم، و پساا  *و*ض*یزحمتش رو نکش. تو فرض کن من  گهیبرات گفتم تو د

 خواد فکر کن. یدلت م یر چاصال ه
ستم جلو با صورتش رو لمس کردم. چون د شتم   یچیدهانش بود ه یسر انگ

 .دمیشن یصداش رو نامفهوم م یگفت ول ینم
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 بلند گفتم: یخورد با صدا یم تکون
 تکون نخور، وگرنه... -
خوب  یلیرو خ نیهنوز هم بدنش لرزش داشااات و ا یتکون نخورد، ول گهید

 کردم. یحس م
 یواریآره؟ چار د یدور برداشااته بود ؟یگفت یم ایدر چ یامشااب جلو ادتهی -

 ؟یبکن یتون یدلت خواساات م یهر غلط یچون پولدار یفکر کرد ؟یاریاخت
پساارا رو  نیهم ی. برایبار اومد ی. لوس و مامانگهید یدرد یداِر ب هیبچه ما

شون کل کل م ؟یکن یم تیاذ شون یعذاب م یو تا پا یکن یباها ا ب شون؟یک
 آره؟ یزن یم ششونیآت زتیزبون تند و ت

 افتاد. دستم رو برداشتم. با ناله گفت: هیکه سرش زدم به گر یداد با
 نه... به خدا نه... من... من... -
 بسه، ببند دهنت رو. -

 کرد و با َشک گفت: یکوتاه مکث
 یک ؟یدون یرو از کجا م زایچ نیاصال تو ا ؟یگ یرو بهم م نایا یتو واسه چ -

 ؟یلعنت یهست
 پس مشکوک شده بود. هه،

نامزد  یشااناساام، حت یخوب م یلیمن تو رو خ یول یشااناساا یتو منو نم -
 مثل تو. ه *و*ض*یخرپوِل  هیروهان رو. اونم  زتیعز
 تعجب گفت: با
 پول؟ ؟یخوا یم یچ ؟یهست یبگو ک ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا -

 زدم و گفتم: قهقهه
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 خودت و وجود پول پرستت. ِی پوالت ارزون یهستم بماند ول یک -
 ؟یخوا یم یچ ؟یپا... پس چ -

شه  آروم ستم گرفتم. نم یگو حس کرد که با ترس  یدونم چ یشالش رو تو د
 گفت:

 نا... نااااه. -
***** 

 «راشا»
س یشکیمثل گنج ،یاوخ شه ا ریکه تو چنگال گربه ا ولو موش کوچ نیشده با

 .دیلرز یهم تو دستام به خودش م
 .یصحنه ا نیچن دنیداشت د یکه چه لذت یوا

به خاطر ا ینم ادمیهم  هنوز  یچ طونیشاا یدختر کوچولو نیره که اون روز 
 د.کر یبار فرق م نیا یاومد ول یکردن خوشم نم یوقت از تالف چی. هدمیکش

رم گ نیفضا رو پر کرده بود. دم رادو کیموز یون. صدا یبه بدنه  چسبوندمش
و ساااکت. فقط نور چراغ  کیزد. تار یکه پشااه هم پر نم ییما رو آورده بود جا

 ون اون اطراف رو روشن کرده بود. یجلو
 بردم. یدادم و از لرزش بدنش لذت م یرو تو دستم فشار م بازوهاش

چه  یلرز یبه خودت م یاز ترس دار یطور نیا نمیب یم یوقت یدون ینم -
 برم. یقدر لذت م

 ولش نکردم. یول دیرو کش بازوهاش
 گفت: پرخاشگرانه

http://www.roman4u.ir/


 311 به نام سه نفرقرعه 

 . دستت رو بردار. *و*ض*یبکش کنار  -
 صورتش و آروم گفتم: یرو بردم جلو صورتم

 خوام کارم رو باهات شرو  کنم. یعمرا، تازه م -
 بود: دهیتعجب کرده بود و هم ترس هم

 ؟یچه کار کن یخوا یم ک*ث*ا*ف*ت ؟یچا... چه کار -
 نچ کردم و گفتم: نچ
به فحش و ناساازا کارم رو زودتر  یمنو ببند زیر هی یطور نیهم یاگر بخوا -

 که بهت رحم کنم کوچولو. نیکنم. بدون ا یتموم م
 بستش و منصرف شد. یبگه، ول یزیچ هیرو باز کرد که  دهانش

 .یقدر حرف گوش کن نیدونستم ا یدختر خوب. نم نیآفر -
بود که اون  یعطرش همون یشونه اش. بو یرو باز کردم و انداختم رو شالش
 چرخ و فلک حسش کرده بودم. ِن یکاب یروز تو

 و آروم گفتم: دمیکش یقیعم نفس
گه پسر کار رو تموم کن لفتش نده. چه کار  یم یکه به خودت زد یعطر نیا -

 کنم؟ به حرفش گوش کنم؟
 ترس گفت: با
 ه... تو... تو رو خدا نه.نا... نااا -
 خنده گفتم: با
 گه. دوست دارم به حرفش گوش کنم. یم گهید زیچ هیدلم  یول -

 یم داشت گهی. ددمی. به بازوهاش دست کشدیلرز یم شتریاون ب یول دمیخند
 افتاد که محکم گرفتمش.
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 .یافت یپس م یشد؟ خوشت اومد؟ آخه دار یچ -
 لکنت گفت: با
 . دستت رو بکش.یپست یلیخفه شو... خ -
 کرده بود. سیشدم. اشکاش صورتش رو خ رهیصورتش خ تو

 با ناله گفت: دیرو که د سکوتم
 یکه بخوا ینداشااته باش. هر چ یتو رو خدا به من دساات نزن. با من کار -

پاک ی... ولیجونم رو، ول یدم. پول، طال، حت یبهت م نداشااته  یکار میبه 
 . تو رو خدا.یرین رو ازم بگخوام او یباش. نا... نم

بازوهاش ُسر خورد  یدستام از رو یبود؟ ول یشد. به خاطر چ یدونم چ ینم
 و افتاد.

 خوام بهش تجاور کنم؟! یکرد م یکرد. فکر م یهق م هق
باهاشااون  یکدوم کار چیقصااد ما سااه نفر فقط ترسااوندن اونا بود. ه یول

 .مینداشت
پاک یداشااات م یدختر چ نیا ! من؟! راشاااا؟! اصااال رم؟یرو بگ شیگفت؟! 

 دختر رو... هیو نجابِت  یکه بخوام پاک نیتو خونم بود؟! ا یغلط نیهمچ
ش کالفه ست ک ست رودمیتو موهام د ش صله گرفتم. ن  گهی. دنیزم ی. ازش فا

 کرد. یهق هق م یکرد ول ینم هیگر
زدند. به  یون داشتن با هم حرف م یجلو انیو را نیبچه ها نگاه کردم. رادو به

 طرفشون رفتم.
 دخترا کجان؟ -
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 :انیرا
 ؟ی. تو چه کار کرددنیترس یتو ون، حساب -
 م؟یباشه. برگرد یکاف گهیکنم د ی. فکر مدهیاونم ترس -

 سرش رو تکون داد و گفت: نیرادو
 .ارشیآره، برو ب -
 .دیکش غیکه بازوش رو گرفتم با ترس ج نیطرفش رفتم. هم به
 .فتیندارم. راه ب تینترس دختر، کار -
 کا... کجا؟ -
 نشدم. مونیتا پش فتیجا. ِد راه ب نیهر جا ِبه از ا -
 الیو کی. دخترا رو نزدمیو حرکت کرد میسوار شد ینگفت. همگ یزیچ گهید

 عقب. میو با ون برگشت میولشون کرد
 الی. تا خود ودمیدیکه دخترا بودن دو یو به همون سمت میشد ادهیپ ابونیخ سر

 .میبرگشت میاز جانب اون ها مطمئن شد ی. وقتفتهین یتا اتفاق میدنبالشون رفت
 بدم. لشیاز دوستام بود و گفته بود همون شب تحو یکیواسه  ون

ستام بودن که وقت بچه سه نفر از دو شون گفتم ب یها هم  ون و چ یماجرا رو برا
 چرا قبول کردن.

 .دیارز یم یداشت ول سکیر
 هر سه سکوت کرده بودند. الیشدند. تا خود و الیوارد و دخترا

***** 
سته بودند. تان در ش سرفه  ینگاه مین ایسالن ن به خواهرانش انداخت و با تک 

 گفت: یا
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 بود؟ یکار چ نیقصدشون از ا یعنیصداشون که آشنا نبود.  -
 نگاهش کرد و سرش را تکان داد: ترالن

 !یانته استک یها نکیو ع لیو سب شیدم. سه تا مرد، با رش جیمن که کامال گ -
 را کج کرد و ادامه داد: لبانش

 نکردن؟! یهم داشتن پس چرا کار یوالله توش موندم که اگر قصد و غرض -
 :تارا

صال ک - شتن؟! اگر م یبودن؟! چ یا ستن بهمون  یبودن؟! با ما چه کار دا خوا
 کجاش یلگنه ول یکار م یجا هیدن؟! برسااونن پس چرا َبِرمون گردون بیآساا

 دونم. یرو نم
 و گفت: دیکش قینفس عم ایتان
 یچ نمیبب دیکن فیبودم. تعر دهیترس یلیخ یلیمنم مثل شما دو تا. امشب خ -

 شد؟
 ایتان یخودشااان و پساارها افتاده بود را برا نیکه ب یو تارا به نوبت اتفاقات ترالن

 داد. حیخواهرانش توض یرا برا زیکردند. او هم همه چ فیتعر
آوردند،  یسه متعجب بودند و سر از کار آن سه مرد مشکوک و مرموز در نم هر
 مغشوش بود. یذهنشان حساب یول

 گفت: یبا نگران تارا
دِم در مثل امشب سه تا نره غول رو با خودتون  دیشما دو تا نر گهیجوِن من د -

 یزیمرگ رفتم و برگشتم. چ یا چند قدمتو خونه. امشب ت دیاریب سیبه اسم پل
 .سهینمونده بود قلبم از کار وا
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 اخم کرد: ترالن
و ر مینشون دادن، حکم خواست میداره؟ ازشون کارت خواست یبه ما چه ربط -

ما  یهم نبود. تو هم جا یشک و شبهه ا ینمونده بود و جا یزیچ گهیکردن. د
 تو. در ضمن سه تا نبودن شش تا بودن، بعد شدن سه تا. انیب یذاشت یم یبود
 سرش را تکان داد و گفت: ایتان
 کار رو کردن؟ بد جور مخم رو کار گرفته. نیا یآخه واسه چ یدرسته، ول -

 لبخند زد و گفت: تارا
 . نکنه باز برگردن؟!میشد یجور نیامشب هر سه تامون هم -

 با ترس نگاهش کرد: ترالن
 .برهیره رو و یکنم چهار ستون بدنم م ینه، خدا نکنه. فکرش رو هم م یوا -

 کرد: زیچشمانش را ر ایو نگاهش کرد. تان دیخند تارا
 شه. یبعد معلوم م الیخ یب یمشکوکم، ول ییزایچ هیمن به  -

کاو تارا با کنج گاهش م یو ترالن  ند. گو ین تان ایکرد گاه  مه چ ایاز ن ا ر زیه
 خوانده بودند که تارا گفت:

 که... نهیمنظورت ا -
 فقط سرش را تکان داد. ترالن گفت: ایتان
 ن؟ *و*ض*یقدر  نیا یعنیآخه...  -

 لبانش را جمع کرد و گفت: ایتان
شه  یدونم. گفتم که بعد معلوم م ینم - شون بوده با شه. مطمئنم اگر کار خود

 .دیرن. فقط صبر کن یزود لو م
 :تارا
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 ؟یاگر اونا نبودن چ -
 :ایتان
 میکن یبازم صاابر م یسااواالشااون مشااکوک بود. کاراشااون هم تابلو بود، ول -
 شه. یم یچ مینیبب

***** 
و به  دیکشاا یا ازهیآمد. خم رونیزنگ تلفن از اتاقش ب یصاادا دنیبا شاان ایتان

تلفن را  یخمار گوشاا یدر سااالن نبود. با چشاامان یاطرافش نگاه کرد. کساا
 انداخت. شش صبح بود. زیم یبه ساعت رو یبرداشت. همزمان نگاه

 الو. -
 :دیچیپ یگوش یهراسان خدمتکار عمه خانم تو یصدا

 خانم، سالم. ایالو، تان -
 بود چشمانش را کامل باز دایاو که وحشت در آن کامال پ یصدا دنیبا شن ایتان

 داد، گفت: یکرد. همان طور که با نوک انگشت آنها را ماساژ م
 !؟یشده؟! چرا هراسون یسالم، چ -

 :دینال هیبا گر خدمتکار
 خانم جون... خانم جون... خانم جون. -

 کالفه و نگران گفت: ایتان
 بگو. یزیچ هیافتاده؟! ِد آخه  ی! واسه عمه خانم اتفاق؟یخانم جون چ -

 داد: حیتوض ایتان یکرد برا یم هیهمون حال که گر در
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شد. رسوند شبید - شون بد  م د ی... ولیول مارستان،یب مشیخانم جون حال
 صبح... یدما
 را در دستش جا به جا کرد و داد زد: یمضطرب گوش ایتان
 شده؟! حالش خوبه؟! ی. عمه خانم چیحرفت رو بزن، سکته ام داد -

 اش شدت گرفت: هیگر
ست. گفتن با نیا دیخانم، خودتون رو برسون ایتان - سردخونه   دیجا. جنازه تو 

 .دیای. تو رو خدا زودتر بمیبد لیتا جنازه رو تحو انیب کانشینزد ایُوراث 
نشست. دستش را  نیزم یرها شد. زانوانش خم شد و رو ایاز دست تان یگوش

 ه بود.کرد سیات اشک صورتش را خقطر دیایبه سرش گرفت و تا به خودش ب
شن تارا  شانیشده بودند هر کدام از اتاق ها داریب ایتان یصدا دنیو ترالن که با 

با د رونیب مدند.  با ددندیبه طرفش دو تیدر آن وضااع ایتان دنیآ تارا   ندی. 
 او گفت: یچشمان به اشک نشسته 

 !؟یکن یم هیشده؟ چرا گر ی! چایتان -
 رو به او گفت: یبا نگران ترالن

 با تو هستم. ایبگو. تان یزیچ هی! ایتان -
شمش شت ول یبه گوش چ شماره  یتلفن افتاد. بردا شده بود. به   یتماس قطع 

 نگاه کرد. منزل عمه خانم بود. یگوش یرو
 :ترالن

 شده؟! یعمه خانمه. چ ی! از خونه ؟یکرد یبا تلفن صحبت م یداشت -
 رام و گرفته گفت:سرش را بلند کرد و آ ایتان
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. خدمتکارش زنگ مارستانیبرنش ب یشه م یحالش بد م شبیعمه خانم، د -
 .میریبگ لیجنازه اش رو تحو میبر دیزد بگه تموم کرده و با

 شد. عمه خانم... یکردند. باورشان نم ینگاه م ایدو مات و مبهوت به تان هر
دو کنارش نشستند. ترالن بغض کرده بود که در اثر آن قطرات اشک آرام از  هر

 ی. تارا که هنوز مبهوت به آن دو نگاه مدیچک شیگونه ها یچشاامانش به رو
ت اس دهیکرد چشمانش به اشک نشست. هنوز هم باور نکرده بود که آنچه شن

 :دیداشته باشد. لرزان پرس قتیحق
 !ا؟یره؟! عا... عمه خانم مرده تانآ یکن یم یشوخ ید... دار -

 به هق هق افتاد و گفت: ایتان
شتستیزنده ن گهیداره. اون د قتیآره، حق - سمی. تا االن اون رو دا به  که ی. ک

جدا از بق ما رو فراموش نکرده بود. االن  لیفام یاعضاااا ی هیفکرمون بود. 
 ...گهید

سرش را رو ادامه شد و چند برگ  ینداد و  شت. ترالن از جا بلند  زانوانش گذا
برداشاات. به خواهرانش داد و خودش هم اشااک  زیم یاز رو یدسااتمال کاغذ

 شد. سیباز هم صورتش خ یرا پاک کرد ول شیها
 :ترالن

 اون جا چه خبره. نمیبب میزودتر بر دی. بادیزود باش -
شک ها یمعطل یحرف ب نیزدن ا با رد را پاک ک شیبه طرف اتاقش رفت. تارا ا

ش نیو بدون حرف به طرف اتاقش رفت. با ا شت  یکه دِل خو از عمه خانم ندا

http://www.roman4u.ir/


 319 به نام سه نفرقرعه 

به او نم چیه یول  یحام نیکرد بزرگتر ی. االن هم حس مدید یوقت مرگ را 
 شان را از دست داده است.

خاطر آن به  شاابیعمه خانم هر سااه سااکوت کرده بودند. د یخانه  ریمساا در
خوابشااان برده بود و االن هم با  ریکه به آنها وارد شااده بود د یاتفاق و شااوک

 خبر اوضا  و احوالشان دگرگون بود. نیا دنیشن
شمان س چ سته بود و ک ش شک ن سه به ا سکوت ب یهر  شت  صد ندا شانیق را  ن
 بشکند.

 .دندیکه رس نیا تا
 ایتان نیماشاا دنیبا د رفت. یزد و راه م یاش حرف م یدم در با گوشاا روهان

 .ستادیا
 دوازدهم فصل

نها آ دنیشدند. روهان با د ادهیخانه متوقف کرد. هر سه پ یرا جلو نیماش ایتان
از  ایتان یبود، ول ایبه ساامت تان مایقم*س*تتماسااش را قطع کرد. نگاهش 

به اشااک  شیبایخبر فوت عمه خانم هنوز هم گرفته بود و چشاامان ز دنیشاان
 نشسته بود.

شدند. جمع یب شده بودند.  اطیدر ح یادیز تیتوجه به روهان وارد باغ  جمع 
سرش ملوک تو سها و هم سروش و دخترش  سِر بزرگش  سرو همراه پ  یعمو خ

 هستادیزد و سها کنار مادرش ا یبودند. سروش با همراهش حرف م ستادهیباغ ا
 زد. یبود. عمو خسرو هم با خدمتکار حرف م

شان رفت. دخترها به خاطر بغض  دنید با صله گرفت و به طرف دخترها از او فا
 گرفته بود. شانیگلو صدا یتو
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کردند و عمو خسرو هم سرد جوابشان را داد. دلشان گرفت. عمو خسرو  سالم
 یراپدر را ب یخال یوقت نتوانسااته بود جا چیه یپدرشااان بود ول یبرادِر ناتن

 پر کند. شیبرادر زاده ها
بان چیه یبود ول شاااانیظاهر عمو به با برادر  یو عطوفت یمهر تارش  در رف

 داد. یزادگانش نشان نم
 یخواند. گرچه آنها خواهر و برادر تن یگاه او را برادر خود نم چیخانم ه عمه

از رفتار و  شاااهیاو بود. هم یبرادر خون« احساااان»نبودند و تنها پدر دخترها، 
 کرد. یکردار خسرو انتقاد م

شان بود، ول یآنها دارا پدر سرو از زن دوم پدر سر بود که خ زودتر از  یدو هم
سروش از تان سرش  سان ازدواج کرد و پ ست. برخالف  کی ایاح سال بزرگتر ا

سر فه ست که در ا یو مهربان میپدرش پ سها مغرور و بد اخالق ا  نیست، اما 
 از پدرش ارث برده است. نهیزم

قد بلند و  یو مهربان اساات. سااروش جوان خانم همچون پساارش آرام ملوک
بلند و  یموها ،یو پوساات گندم یمشااک ینه چندان الغر، با چشاامان یکلیه

 رایحال گ نیکه به ساامت باال شااانه زده بود. چهره اش مردانه و در ع ل*خ*ت
 بود.

شت ول ایتان ست دا  یگریتارا... او را جور د یو ترالن را چون خواهران خود دو
 و رنگ نگاهش برادرانه نبود. دید یم
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صدا بود ول طانیش تارا سر و   یشود گفت تا حدود یسروش آرام و م یو پر 
سات سا شت که مختو به خودش بود، ول یبود. غرور مردانه ا یاح چون  یدا

 .ندیتوانست غرورش را به چشم بب یم یمواقع آرام بود کمتر کس شتریب
سته بود از عالقه اش  یبار چند نار خود را ک یبزند به نحو یبه تارا حرفکه خوا

 یبه او نم یاجازه ا نیکه عمو خساارو چن نیا ایتوانساات و  ینم ای. دیکشاا یم
سرش با تارا ازدواج کند عالقه ا نیداد. او به ا شان نم یکه پ ز ا چگاهیداد. ه ین

 .دید یهمان چشم م بهآمد و حاال هم دخترانش را  یاحسان خوشش نم
سردا شهیهم دخترها شمان عمو یز   یشان ناراحت م یناتن یکالم و غرور چ

ما با شد، ا یم تیپشت و پناه هستند در آنها تقو یکه واقعا ب نیشدند و حس ا
 حاال... یکرد ول یم انیحس کمتر خودش را نما نیوجود عمه خانم ا

 :دندیخشک عمو خسرو را شن یصدا
 .میتا برگرد دیجا باش نیدنبال جنازه، شماها هم میر یم می! دارنیدیتازه رس -

 :ایتان
 .میایب دینه عمو جان، ما هم با -

 کرد و محکم گفت: اخم
 هم نباشه. یحرف دیجا باش نیگفتم هم -

شت. با د سروش سروش برگ صدا زد.  دخترها مکالمه اش را قطع کرد و  دنیرا 
 رفت. نشیبه طرفشان رفت. عمو خسرو هم به سمت ماش

 جواب سالم دخترها را داد. یبا لبخند کمرنگ سروش
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شده  یرو نگاهش سرخ  شک  شمان تارا به خاطر ا صورت تارا ثابت ماند. چ
 ریعمو خساارو دلگ ینشااانده بود. از حرف ها یشااانیبر پ یبود و اخم کمرنگ

 دانست که سروش به او عالقه دارد. یبود. تارا نم
کرد.  یهمچنان نگاهش م یسااالم کرد که سااروش هم جوابش را داد، ول آرام

 ینگاه سااروش معذبش م ینی. تارا که ساانگاوردیبر زبان ب یکه کالم نیبدون ا
 کرد، گفت:

 شده؟ یزیچ -
 به خودش آمد. با لبخند نگاه از او گرفت و گفت: سروش

 شده باشه؟ فقط داشتم... داشتم... یزینه، مگه قراره چ -
 را باال انداخت: شیِمن کنان به تارا نگاه کرد و ادامه نداد. تارا ابروها ِمن

 خواد با تو بره دنبال جنازه درسته؟ یظاهرا عمو م -
 سرش را تکان داد و گفت: سروش

سل - ضمن بهتون ت شماها نزد یم تیآره، در   کیگم. به هر حال عمه خانم به 
 تر بود.

 جواب داد: ایتان
 ی. عمه خانم همه سااتیحرف درساات ن نیا یول م،یگ یم تیما هم تساال -

سته که االن د کیماها رو به  شت. در ست دا  یول ستین نمونیب گهیاندازه دو
 یلیبود و احسااااسااااتش رو خ یکه عمه خانم زن مغرو میدون یما م یهمه 

 داد. یراحت بروز نم
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صورت او برداشت و  یکرد. نگاهش را از رو دییرا تا ایبا سر حرف تان سروش
و ترالن را به شااک انداخته بود. تارا هم معذب  اینگاه ها تان نیبه تارا دوخت. ا

ت و گف ی"دیلب "ببخش ریکه عمو خسرو، سروش را صدا زد. ز نیشده بود تا ا
 به طرفش رفت.

 .رفتند بودند. دخترها به همان سمت ستادهیبالکن ا یعمو ملوک و سها رو زن
 به تارا نگاه کرد و گفت: ایتان
 زل زده بود به تو؟! یجور نیزد. چرا ا یسروش مشکوک م -

 شانه اش را باال انداخت و گفت: تارا
م بود دهی. تا حاال ندیخورده تو سرش طفلک یزیچ هیدونم. البد  یمن چه م -
 کنه. یجور نیا

 و گفت: دیحرفشان پر انیبا حرص م ترالن
. آخه چرا ااااااااااااااادی. از عمو خسرو حرصم گرفته شدالیخ یش رو بسرو -

 م؟ینذاشت باهاشون بر
 پوزخند زد و گفت: ایتان
 تیموقع نیا یزنه. من که تو یمغروره و حق به جانب حرف م یادیچون ز -

 م.رفت یچونه زدن باهاش رو نداشتم وگرنه هر طور شده دنبالشون م یحوصله 
 به بالکن اشاره کرد و گفت: تارا

نه انگار امروز  ریباغ رو ز نیاون جا رو نگاه. سااها همچ - نظر گرفته انگار 
ش ست. مثل هم نیصاحب ا یجنازه  عییت صالهیخ یب شهیخونه  هم  یری. تق

 نیکرد ا یخونه اش توجه م یتو یقدر که به مورچه ها نینداره. عمه خانم ا
 کرد. یرو داخل آدم هم حساب نم
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 :ترالن
 ساات. اخالقش گهید زیچ هی نایا یمثل باباش. فقط سااروش تو هیکیاونم  -

 به زن عمو ملوکه. هیشب شتریکنه، ب یتا آسمون با عمو خسرو فرق م نیزم
شان م ییصدا دنیشن با شتند. روهان به طرف سر برگ شت  را  ایانو ت دیدو یاز پ

 زد. یصدا م
شت و قدم ها ایتان شت ول شیبا اخم برگ و  تادسیا شیروهان جلو یرا تند بردا

 زد. یا روزمندانهیلبخند پ
 گنگ نگاهش کرد. ایتان

 نگاهشااان به ریمساا یبه بالکن نگاه کردند. زن عمو و سااها با کنجکاو دخترها
 سمت آنها بود.

***** 
شه ا نیرادو سر نق شا  ش یو را هم  یزدند و گاه یبودند با هم حرف م دهیکه ک

کالفه در آشپزخانه نشسته بود.  انی. رادیچیپ یسالن م یشان تو قهقهه یصدا
ستانش را رو سرش را رو زیم ید شت و  شته  قهیآن قرار داد. چند دق یگذا گذ

 شانه اش نشست. سرش را بلند کرد. یرو یبود که دست
کاو نیرادو گاهش م یبا کنج پا انیکرد. را ین به  نییساارش را  خت.  ندا ا

 کنارش نشست. نیشده بود. رادو رهیانگشتانش خ
 :انیرا
 راشا کجا رفت؟ -

 :نیرادو
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 از شاگرداش بهش زنگ زد. ظاهرا باهاش کار داشت اونم رفت. یکی -
 نگاهش کرد و گفت: نیسکوت کرده بود. رادو انیرا
 !؟یشده؟! چرا پکر یچ -

 و سرش را تکان داد: دیکش یقیعم نفس
شااه و  یم کیطور داره به زمان وصااولش نزد نیچکاساات. هم رِ یذهنم درگ -

 بکنم. یهنوز نتونستم کار
 کرد و گفت: یمکث کوتاه نیرادو

 یارشه فعال از شهسو یموند. نم جهینت یب یسپرده بودم ول ییمنم به چند تا -
 ؟یریوقت بگ

 :انیرا
تونم جور  یسااه نفرن! دو تاشااون رو م ؟یرو چ هیبق رمیحاال از اون وقت بگ -

 رو نه. یشهسوار یکنم ول
 :نیرادو

 یمن م یول ،یکن دایپ یراه هیتا  یایگفت بهتره با دخترش کنار ب یراشااا م -
 .سکهیر نمیشه و ا یم رتیبانگی. آخرش دختره گرستیراهش ن نمیگم ا

 :دیکالفه در موهاش دست کش انیرا
 ش...که با دختر نهیچه کار کنم؟ تنها راهش هم یگ یپس م -

 قاطعانه گفت: نیرادو
ست ینیخودت رو بدبخت تر از ا انینه، را - ر اگه به دخت یدون ینکن. م یکه ه

باهات چه  یو بعدش که خرت از پل گذشت شهسوار یبش کینزد یشهسوار
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 گ*رج*ی*شو. فعال دندون رو  الشیخ یپس ب سکهیکنه؟ گفتم که ر یکار م
 مونده. یلیشه. هنوز تا وصولشون خ یم یچ مینیبذار تا بب

 . بلند گفت:ستادیاز جا بلند شد و ا انیرا
ست بدم که چ یجور نیهم - شه؟ امروز قراره هان یزمان رو از د . نمیرو بب یب

 زنم. یخالص رو م ریامروز ت نیباهام قرار گذاشته. هم
 با نگاه دنبالش کرد. نیرفت. رادو رونیسرعت از آشپزخانه ب به

دانساات که  یم یآمد ول یکار خوشااش نم نیرا تکان داد. از عاقبت ا ساارش
 یکند و به حرف کس یم یرا بخواهد انجام دهد تا آخر راه را ط یاگر کار انیرا

 دهد. یگوش نم
***** 
 شده بود: رهیخ ایدر صورت تان روهان

 باهات کار دارم. رونیب ایب -
 با حرص گفت: ایتان
 نی. الاقل اسااتیکارا ن نیواسااه ا یخوب تیبرو رد کارت روهان. االن موقع -

 یکار چیبا تو ه گهیمن د م؟یعزادار ینیب یجا دساات از ساارم بردار. مگه نم
 ندارم.

 برگردد که روهان دستش را گرفت. خواست
 به صورتش نواخت: یمحکم یلیبه سرعت برگشت و س ایتان
. یرفتگ ادیرو  ییایح یو ب یزیفقط آبرو ر زیه چبهت گفتم برو گمشو. از هم -
 .نمتیخوام بب ینم گهید
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 بلند به طرف ساختمان رفت. دخترها هم دنبالش رفتند. ییقدم ها با
گاه ن ایصورتش گذاشته بود با خشم به تان یهمان طور که دستش را رو روهان

 کرد. یم
ض یجور چیه  نیشد او را رها کند. آن هم به خاطر منافع خودش و ا ینم یرا

سخت و مغرور را از آِن خود م یایکه تان ست و برا یسر س یدان به او و  دنیر
 کرد. یهدفش هر کار م

 الیگذشااات و دخترها هنوز به و یعمه خانم م یجنازه  عییهفته از تشاا کی
 عمه خانم بودند. یمدت اکثر مواقع خانه  نیبرنگشته بودند. در ا

سر م یگه گاه سروش ص رهیخ یزد که هر بار با نگاه ها یبه آنها   که به یو خا
 کرد. یانداخت او را کالفه م یتارا م

***** 
 کردند. یورزش م اطیزود هر سه برادر در ح صبح
 دخترها انداخت: یالیبه و ینگاه راشا

 .ادیوقته سر و صداشون نم یلیخ -
 تکان داد:سرش را  انیرا
 .ستیازشون ن یخبر چیشه. ه یم یهفته ا کیآره،  -

 گفت: دیدو یدر همان حال که م نیرادو
 از دسااتشااون سااتنیمدت که ن هی. دیحرفا، ورزشااتون رو بکن نیا اِل یخ یب -

 .دیبد ریشماها گ یحاال ه میراحت
 دنبالش رفت: راشا
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مدت  نیشان، ساه تا دختر تنهان. چرا ا یم مونیباشاه همساا یخب هر چ -
 براشون افتاده. یاتفاق دیبرنگشتن؟! شا

 در حال نرمش کردن بود: انیرا
شون پ نیهم - سر و کل ست یم دایروزا  سه مهمون نیرادو یشه. را  یه یچرا وا

 شد؟ یپس چ ؟یکن یامروز و فردا م
 :نیرادو

 شده. راشا هم همه رو خبر کرده. یاتفاقا فردا شب اوک -
 و گفت: دیخند راشا

 ترکونم. یبراتون م یگه، فردا شب اساس یآره راست م -
 پوزخند زد و گفت: انیرا
 الو؟ اونم با دخترا، آره؟ ؟یچ -

 اخم کرد: راشا
 خود پندارد. شیکافر همه را به ک -
 هم اخم کرد و گفت: انیرا
 ؟یمنظور داشت -

 :راشا
 شه حرف زد؟ یمنظورم مگه م ی  ن  ! ب -
تاد. رادو انیرا بالش اف ند یم نیدن که دور فواره مدیخ مان طور   ی. راشاااا ه

 با خنده گفت: دیچرخ
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 یهمون رو بر م ید یبه خودت نسبت م یخب هر چ ؟یباز تو جوش آورد -
 .گهید یرو دست بخور دیهم با ییجا هیبه خودمون.  یگردون

 و نفس زنان گفت: ستادیا انیرا
 مگه من دختر بازم؟ -

 ابرو انداخت باال و گفت: راشا
 یم ؟یمورد اسااتاد هی نیا یکردم تو یپس چرا من تا حاال فکر م ؟یسااتین -

 ...فیح یرو کنم ول تیخواستم شاگرد
 .دیخند یم نیخورد و رادو یحرص م انیرا

ش الیو در سه پ ایتان نیباز و ما شد. هر   میکه ن نیشدند و بدون ا هادیوارد باغ 
 خودشان شدند و در را محکم بستند. یالیوارد و ندازندیبه پسرها ب ینگاه

 . راشا با تعجب گفت:ستادندیسه کنار هم ا هر
 پوش بودن؟ اهیکالغ، س نیچرا ع نایا -
 :انیرا
 ریخ ،یکینه عل یتو هم بود، نه سااالم یعالوه بر اون اخماشااون هم حساااب -

 .میا هیسرمون همسا
 :نیرادو

 .میاون سه تا دزد ما بود دنینکنه از کار اون شبمون با خبر شدن؟ البد فهم -
 سرش را تکان داد و گفت: راشا

که ما واسااه خودمون  ی. با اون ساار و شااکلسااتنیقدرم باهوش ن نینه بابا ا -
 تن چه برسهشناخ ینم دنمونید ی. بابا ننه هامون هم اگر ممیدرست کرده بود

 سه تا. نیبه ا
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 :نیرادو
 پس چشونه؟ -
 رفت و گفت: الیبه طرف و انیرا
 کار دارم. یبرم کل دیبا گهی. من ددیولشون کن -

 با پوزخند گفت: راشا
 جونت؟ یبازم هان -
 برگشت و لبخند زد: انیرا
 امروز ناهار باهاش قرار دارم. قا،یدق -

 تاسف تکان داد: یسرش را به نشانه  نیرادو
ه کجا ب نی. ببریبگ دهیمنو ناد یهشدارا ینه؟ حاال ه یستیفکر آخِر کار هم ن -
 .یرس یم
 حوصله دستش را تکان داد و گفت: یب انیرا
 یب انینداره. پس جوِن را یا دهیحرفام فا نیتا نصااف راه رو رفتم و ا گهید -
 من شو. اِل یخ

 رفت داخل. عیهم سر بعد
 گفت: نیرو به رادو راشا

 خوشبخت؟! ایشه  یبدخت م یگ یتو م -
 با تعجب نگاهش کرد: نیرادو

 !؟یچ -
 و گفت: دیخند راشا
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اگر  یشاااه ول یبمونه بدبخت م یبا هان یجور نیگم اگر هم یخب من م -
 بشه نونش تو روغنه. یداماد شهسوار

 راشا زد و گفت: ِی شانیبا نوک انگشت به پ نیرادو
کار  نیقدر هم تو ا نیره. ا یبه کار ننداز. روز به روز آب م ادیجات رو ز نیا -

شو . فکر ی. همون بدبختهیکیهر دوش  یکه تو گفت یدو مورد نینکن. ا قشیت
 و رهیج یشه نوکر ب ی! تهش میچیشه؟ ه یم یبشه چ یداماد شهسوار یکرد

 و تماشا کن. ساینه وا یگ ی. میمواجِب شهسوار
 :راشا

 تخت. التیعرضه ها نداره. خ نیاز ا انیبابا، را نه -
 شد و راشا هم پشت سرش رفت. الیوارد و یحرف چیبدون ه نیرادو

***** 
 د.زدن یبودند و حرف م ایبود. دخترها هر سه در اتاق تان کیسالِن تار یفضا

 دهیاتاق شن رونیکه از ب یتقه ا یداد که با صدا یدوازده شب را نشان م ساعت
 شد، هر سه نگاهشان به سمت در برگشت.

 :ایتان
 بود؟! یچ -

 به هم انداختند. به طرف در رفتند. ینگاه
 بود. کیسالن تار ی. فضادییدر را باز کرد و از همان جا اطراف را پا تارا
سکوت کرده بودند که موجود هر شتاب از ال یسه  شمالو با  د ر شانیپاها یپ

 شد.
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 ی. تارا هم که کمدندیو خود را عقب کشاا دندیکشاا یبلند غیو تارا ج ایتان
 داد: نروینونو نفسش را ب دنی. با ددیکاو یرا م نیزم یبود نگاهش رو دهیترس

 نونو بود. دیبابا، نترس یا -
 گفت: دهیلرزان و رنگ پر ترالن

 تشیترب یجور نیخاک بر ساارت رو ببرن. ا یمرده شااوِر خودت و نونو یا -
 !یوا ساد،یقلبم وا ؟یکرد

 و گفت: دیکه وضعش بهتر بود آرام خند ایزد. تان ینفس م نفس
شتن جک و جونور تو - سرا رو داره. چند بار گفتم تارا ا نیخونه هم یدا  نایدرد

 کو گوش شنوا! یول اریرو با خودت ن
 اخم کرد و گفت: تارا

 یگوشیداشت باز! گهی. نونو بود ددیشده؟ شورش رو درآورد یحاال مگه چ -
 شلوغ کردن نداره که. گهیکرد. د یم

داد و رفت آن طرف اتاق.  یبرداشاات که تارا هم جا خال زیبه طرفش خ ترالن
با صااادا به طرفش رفت.  تارا  یم ویم ویم زیر یینونو  ش کرد و ب*غ*لکرد. 

 نوازشش کرد.
 کرد و سرش را تکان داد: یُنچ ُنچ ترالن

 یتو رو خدا چه طور نی. ببیقدر ُخل نیخااااک بر اون فرق سرت که ا یعنی -
کنه. من  یگرفته. تازه نازش هم م ب*غ*لچندش آور رو  یاون جونور پشمالو

و  میشاا یم وونهید یدختره  نیا یشااب خوراِک اون ماِر بد قواره  هیمطمئنم 
 یکن شخوره خشااک یم نیخالص. اون آفتاب پرسااتش هم که فقط به درد ا
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و  سااتهیا یجا م هیکنن. فقط  تیرو انیملت ب وانات،یح یتو موزه  شیبذار
ده  یانجام م یدیچه کار مف وونیح نیکنه. من موندم ا یُبز آدم رو نگاه م نیع

 ُخل و ِچل بهش عالقه داره؟! نیکه ا
 را باال انداخت و گفت: شیابرو تارا

شون م شتریو باز من و ت وونایح نیشه. باور کن ا ینم تیتو حال - شه.  یسر
 کنند. یو خوب درک م زیهمه چ

 تخت نشست: یحوصله رو یب ایتان
ر و ِور بگو تارا. تو شااا - ترالن  یبه ما نساابتش نده. منم با حرفا یول د،یکم شااِ

پر از شور و حال خودش رو داشته  یایدن دیموافقم. آخه دختر به سن تو االن با
شه نه ا شب مار و مور  نیبا صبح تا  شت نمرهیبگ ب*غ*لکه   ی. تو واقعا چند

 دیداره که شا یَبِرت نم ف! خو؟یکن یرو نوازش م ختیر یاون ماِر ب یشه وقت
 آدم رو ِبَبلعه. هیتونه  یراحت م یلیمار خ دمیچپت کنه؟! من شن یلقمه  هی

 معترضانه گفت: تارا
 ینو  مار نیخوره با ا یآدم مراحت  یلیکه خ یاون مار ن؟یگ یم هیچ نایا -

 نیا تونیو پ یافع یمارا یآزارن، ول یو ب کیکوچ نایکنه. ا یکه من دارم فرق م
 کنه. یرو م دیکه گفت ییکارا

 نشست: ایهم کنار تان ترالن
 عمه خانم؟ یخونه  میر ینم گهیجک و جونورا. د نیا الیخ یاصال ب -

 اخم کرد و گفت: تارا
سااروش به  ی. از دساات نگاه ها و کاراامیمن عمرا ب یول دی. شااماها بررینخ -

ش سره کال  شت م شیستوه اومدم. پ با خودش چند  ستیزنه. معلوم ن یو ه
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شکل داره؟! م یچنده. بهش م شمات م سروش چ  یگه نه، چه طور؟! م یگم 
به  ینظر هیخدا  ی! محض رضااا؟یکن یطرف رو نگاه م هیگم پس چرا همش 

زد.  یپلک هم نم یحت گهیخل و چل بدتر کرد، د یاطراف بنداز. پسااره  اون
 فقط زل زده بود به من.

 و گفت: دیخند ایتان
 عاشقت شده؟! یدیتو نفهم یعنیخنگ،  -

 را باال داد: شیابرو یتا هی تارا
 همه راه رو. نیره ا یم یک الیخ ی! سروش؟! ب؟یهه، برو بابا. ک -

 :ترالن
شعور - سر با فهم و  شه؟ پ سروش چ سها اخالقش هیمگه  . برعکس عمو و 

 .هیعال
 لبانش را کج کرد و گفت: تارا

هلش بدم سمت تو؟ اوال من هنوز سنم واسه  یخوا یخوشت اومده م یلیخ -
قصاادش رو داشااته باشاام که ندارم، سااوما  دیدوما با ساات،یازدواج مناسااب ن

 سروش دیو مطمئن باش دهیوز از راه نرسمن هن دیسوار بر اسب سف یشاهزاده 
 .ستیخوشبخت ن یاون شاهزاده 

 :ایتان
 .سااتهیکه هساات، اخالقش هم که ب افهیو خوش ق پیخوش ت ساات؟یچرا ن -
 ؟یخوا یم یچ گهید

 به قلبش اشاره کرد و گفت: تارا
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 یقلبه. به وقتش واسه اون ستیام هست بوق ن نهیکه تو س نیا ؟یچ نیپس ا -
 بتپه که صداش گوش فلک رو َکر کنه. نیخواد توش قدم بذاره همچ یکه م

 داد: هیتخت تک یپوزخند زد و به باال ایتان
سه هم یم - شعِر نو بگو وا ست یالبافی! دختر عجب خنهیگم کمتر   یو! توت یه
شق نیا شق و عا سکجا بود؟ همش هوا و  یدوره و زمونه ع ه، چه از طرف ه*و*

ماه از رابطشااون  کیبعد که  یول میگن عاشااق یدختر چه پساار. به ظاهر م
خودش. طرف هم از خدا  یساا یده که هر ک یم شاانهادیپ شااونیکیگذشاات 

 یحرفا رو که اگر بخوا نیبهتر. ول کن ا نیاز ا یگه چشاام چ یم سااتهخوا
 کیشه و تو هنوز اندر خم  یم دیموهات رنگ دندونات سف یریدنبالش رو بگ

 من. الباِف یخ ی کهیکوچ یآبج یکوچه ا
 گفت: ایرو به تان ترالن

شقستایهم ن یگ یکه تو م نیحاال همچ - شق و عا  ستینه ن ،ی. به نظر من ع
. تسین ابینا یول ابهیکمه. در کل کم یگم هست ول یشده و نه کشکه. من م

 نیکمه. اونم تو ا یلیخ یلینباشه خ ه*و*س یکه پاک باشه و از رو یاون عشق
 شده پول و منفعت و ظاهر. زیدوره که همه چ

 و ترالن نشست: ایگذاشت و کنار تان نینونو را زم تارا
 !ست؟یحرفا مهم ن نیظاهر و ا دیگ یشماها م یعنی -

 دستش را پشت سرش گذاشت و گفت: ایتان
 یکیدختر واسه ازدواج باشه.  هی یارهایتونه جز  مع یم یول ستیمهم که ن -
 الیخ یگه ظاهر رو ب یهم م یکی. سااتیاخالق مهم ن ساات،یگه ظاهر ب یم

 اخالق رو بچسب.
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 تکان داد و گفت: ایدستش را به طرف تان ترالن
شااادن؟ من خودم رو  نیاالن همه ظاهر ب دیقبول دار یدرسااته، ول نیهم -

ه نداشت یام از ظاهر کم و کسر ندهیمنم دوست دارم همسر آ رما،یگ یفاکتور نم
شه ول ست دارم اخالقش بهم بخوره و اون شتریخب در کنارش ب یبا شه ب یدو ا

 خواد. یکه دلم م
 :تارا

حتما سالم منو بهش  یکرد داشیکو؟! پ یخوان، ول یرو که همه م نیخب ا -
 .ااااایما ب اااشیبرسون بگو پ

 .دندیخند ایزد که تارا و تان شیبا حرص به بازو ترالن
 :تارا

 .ادیما ب رِ یعمرا گ یپسر نی. همچگهید هقتیحق ؟یزن یچرا م -
 کرد و گفت: یهوم ایتان
رو  نیکه هم میخودمون رو بچسب یای. دندیش الیخ یاوهوم، اصال پسرا رو ب -

 کشکه. هیعشقه، بق
 .دندیسه خند هر

 گفت: ایرو به تان ترالن
ش یول - گوش روهان  ریز یکه خوابوند یا دهیحال کردم، دمت گرم. با اون ک
 اره!د یبازم دست برن م م،یپر رو انگار نه انگار ما عزادار یشدم. پسره  فوریک

 با لبخند گفت: ایتان
 بود. شیهفته پ کیافتاده؟ اون که واسه  ادتیتازه  -
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 :ترالن
 کارت درست بود. یول ،یحاال هر چ -

 و گفت: شیزد به بازو تارا
 فت؟!گ یبهت م یتو باغ چ روزیبگو فرامرز د ترالن اریدر ن یکاه باز ریآب ز -

 :دیرا در هم کش شیاسم فرامرز اخم ها دنیبا شن ترالن
شماش  یِشر و ِور م شهیمثل هم ه؟یچ یباز رکاهیآب ز - گفت. ظاهرا هم، چ

سفالت و هر چ سنگ فرش و آ ست رو م نیزم یکه رو یزیفقط  . هر نهیب یه
 وار،یگفتم جناب، آقا، فرامرز خان، انگار نه انگار. خدا برکت بده به د یم یچ
 یهر چ روفرامرز  نیا یشااه ول یازش بلند م ییصاادا هی یمشاات بهش بزن هی

 لباسش. ی قهیره تو  یبدتر سرش م یصداش بزن
 . تارا گفت:دندیخند یو تارا م ایتان
شت پنجره د -  نیزم یرو یها زهیسنگ رهم با پاش به  ی. گاهدمتونیآره از پ

 .چارهیزد. استرس داشته ب یضربه م
 ناله مانند رو به هر دو گفت: ییبا صدا ترالن

اون از روهان که خالف  م؟یشاااانساااه ماها دار نمیتو رو خدا؟ ا دینیب یم -
ز از فرامرز که ا نیتور کردن دخترا و آخرش هم بدبخت کردنشونه، ا کشیکوچ

ش کش یبشکنه بس که م هیمونده گردنش از سه ناح گهید ادیز یایُحجب و ح
صال انگار همون جور مونده دنییپا شو هم ن گهی. ا صد رحمت ستیصاف ب  .

پ که، اونم از سروش که چ نیا گهی. دستین ایجور نیا یبانیش یبه باباش. آقا
ذره  هی. یچینه ه ،ینه کار ،یده. نه حرف یتارا م لیو راسااات فقط نگاه تحو

 حرف دلش رو بزنه! ُعرضه نداره
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 وسط حرفش: دیپر تارا
 خوام صد سال هم نزنه. یکه م -

 :ترالن
 .میاوردیکدوم از خواستگاِر سمج شانس ن چی. در کل هیحاال هر چ -

 :تارا
 .اوردهیدر ن یهنوز سمج باز د،یاز طرف سروش مطمئن نباش -

 رو کرد بهش و گفت: ایتان
 دم به یزنه ول یاونم حرفش رو م یچه کار کنه؟ اگه تو بذار یخوا یم گهید -
 .یکن یاز دستش فرار م قهیدق

 نگفت. یزیپشت چشم نازک کرد و چ ایحرف تان نیبا ا تارا
را برداشته بود. دخترها که هنوز عزاداِر عمه خانم  الیبزن و بکوب کل و یصدا

 کردند. یرا نگاه م رونیبودند با حرص از پنجره ب
صدا واریآن طرف د تیجمع ست و ج یدر رفت و آمد بودند و   کیو موز غید

 سرسام آور بود.
 شااد و اگر یم دهیآن اطراف د ییالیباز بود و کمتر و یکم الیاطراف و یفضااا

 یصدا لیدل نیآنها قرار داشت. به هم یالیاز و یچند متر یهم بود با فاصله 
 یاستفاده م تیموقع نیداد. و پسرها از ا یرا آزار نم یو سر و صدا کس کیموز

 یهر کار م الیخ یکه ب دندغافل شده بو الیکردند. انگار از وجود دخترها در و
 دادند. یخواستند انجام م

 :ترالن
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ما فوت  یراه انداختن، انگار نه انگار عمه  یاوهو! واسااه خودشااون چه َبزم -
 شده!

 کرد و گفت: یُنچ ایتان
شون  یگ یم یچ - س شتن بازم وا تو؟! اونا که خبر ندارن، تازه اگر هم خبر دا

 گفتن به ما چه. یمهم نبود. تهش م
 :دیپرده را کش تارا

ش الیخ یشه. حاال عزا َمزا رو ب یکه نم یجور نیا - صداها  نیاز ا میب سر و 
. میترکون ینم یجور نیا یول میریگ یم یشه گذشت. ما خودمون مهمون ینم

 شه. یداره منفجر م الیانگار کل و
 و با حرص گفت: دیدستانش را به هم مال ترالن

راه  یگرد و خاک حساااب هیو  شااونیدوساات دارم جفت پا برم وسااط مهمون -
 رسه. یکه زورم بهشون نم فیح یبندازم، ول

 نگاهش کرد: تارا
شون رو بگ یخوا یم - سه ا ای یریحال صداها دار نیکال وا  یم یرکُ  یسر و 

 ؟یخون
 اعتراض جمع کرد و گفت: یلبانش را به نشانه  ترالن

 گفتم. یفکر کن. کل یخوا یهر جور م -
 الیو آن طرف یبود به راحت یتور واریبودند. چون د ستادهیا واریپشت د دخترها

 شد. یم دهید
 یصدا یرفتند و گاه یدست در دست هم راه م اط،یح یپسر و دختر تو چند

 کرد. یباغ را پر م یانه شان فضام*س*ت یقهقهه 
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 :ایتان
من  .میکار رو بکن نیا میتون یهفته از مرگ عمه خانم گذشااته، نم کیتازه  -
 .میبش الشونیخ یفعال ب ستیگم درست ن یم

 معترضانه گفت: تارا
 ...یرفته اون بار با ما چه کار کردن؟ مهمون ادتیمگه  ا؟یتان یچ یعنی -

 :ایتان
 .دیبوده باشن؟ من گفتم شا نایاز کجا معلوم اون چند تا مرد ا -

 پوزخند زد: ترالن
 سه نیجز ا اره؟یکه لجمون رو درب نهیبا ما سر جنگ داره و عاشق ا یِد آخه ک -

برن  یسااود م نایشاان. هم یو آزارمون م تیباعث اذ قهیکله پوک که دم به دق
 چه. یبه کس گهید

 :تارا
 یسااه تا بوده. بد معامله ا نیحق با ترالنه، باهاش موافقم. من مطمئنم کار ا -

 که اونم بر حسِب احتمال، میریبگ دیباهامون کردن. تازه اگر اون کارشون رو ند
 نیو ا میش یم شونیشه تحمل کرد. ما هم همسا یسر و صداها رو نم نیبازم ا

 .ستیکارشون درست ن
 :ایتان
 نزدن. یحرف نایو ا میگرفت یما مهمون خب اون بار هم -

 چپ چپ نگاهش کرد: ترالن
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. هگیکردن د یبرات؟ خب اونا هم تالف میخون یم ییالال میساااعته دار کی -
سه تا مرد. حرف  شون بودن.  بد جورم حالمون رو گرفتن. من که مطمئنم خود

به دو  یکیبا پسرا  ؟یکل کل کن یدوست دار یلیخ»اون پسره هنوز تو گوشمه 
 ینیکه عذاب دادنشون رو بب یهست نیعاشق ا ؟یاریو حرصشون رو در ب یکن

. ساارت تو کار خودت یرینگ لیرو تحو یپساار چیبه بعد ه نیآره؟ بهتره از ا
 .شییحرفاش تابلو بود خدا نیخب ا «؟یخوبه. اوک نیباشه، ا

 سرش را تکان داد و متفکرانه گفت: ایتان
 ادتهی»بهم گفت. مشااکوک بود.  یچ ارویه که اون ر ینم ادمیآره خب، منم  -

 ؟یرایاخت یواریآره؟ چار د یدور برداشته بود ؟یگفت یم ایدر چ یامشب جلو
 هیبچه ما ؟یبکن یتون یدلت خواساات م یهر غلط یچون پولدار یفکر کرد

 یم تیاذ روپساارا  نیهم ی. برایبار اومد یلوس و مامان گه،ید یدرد یداِر ب
شون کل کل م ؟یکن شون یعذاب م یو تا پا یکن یباها ند و با زبون ت شون،یک

شونیآت زتیت س یآره؟ تو منو نم یزن یم ش وب خ یلیمن تو رو خ یول یشنا
مثل  ه *و*ض*یخرپوِل  هیروهان رو. اونم  زتینامزد عز یشااناساام، حت یم

خبر  از موضو  روهان شونیکیسه تا برادر  نیا نیحرفاش بو دار بود. ب نیا« تو.
 یشیآت یجور نیبود. اون روز باهاش بد حرف زدم که ا نیداشت که اونم رادو

 شده بود.
 :تارا

و آزاراشااون رو پس بدن. اون  تیتقاص اذ دیبا م؟یگ ینم راهیُپر ب یدیپس د -
 ؟یآوردن چ یسرمون م ییکردم. اگر بال یشب داشتم سکته م

 :ترالن
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 کردن ما بود که موفق هم شدن. تیقصدشون اذ -
 کالفه گفت: یبا لحن ایتان
. تازه میشاارکت کن شااونیتو مهمون میبر میتون یشااه. ما که نم ینم نمیا یول -

 .ستیهفِت عمه َسر شده، درست ن
 :ترالن

 نقشه ست. نیا م،یکن ر*ق*صبزن و ب میر یما که نم -
 :تارا

صال ب - شون  دیبالکن. فقط با یتو م،ینیش یم رونیا سرهیکارمون رو باها  ک
 .میکن
 موافقت تکان داد: یاجبارا سرش را به نشانه  ایتان
 !م؟یرد ش وارید نیاز ا یحاال چه طور -

 انداخت: وارید نییبه باال و پا ینگاه ترالن
 تا بهتون بگم. نیاینداره. ب یکار -

 یفلز یبه لوله  یساار تور که ییرفت. همان جا نییرا گرفت و پا وارید طول
 بسته شده بود را نگاه کرد.

 :ترالن
 ی. کارستین میضخ ادی. فلزش زمیرد ش میتون یم میگوشه اش رو کج کن هی -

 نداره.
 محکم بود: یگرفت ول نییرا از پا وارید ی لبه
 .گهیکمک د دیایب -
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تان نیا تارا و  به  ایبار  ند. ل پا یتور یهم کمش کرد ند. ا نییرا از   نیخم کرد
 بود که بتوانند رد شوند. یقدر
م ه ایو تان یو شااال دود یمشااک یبراق. ترالن مانتو یمانتو و شااال مشااک تارا

 براق به تن داشت. یبا شال مشک یمشک یمانتو
ست ش ید سشان ک س الیو ی. چون از انتهادندیبه لبا شده بودند ک توجه م یوارد 

ند. شد یدختر و پسر یرده بودند که متوجه ک یاز راه را ط یآنها نشده بود. کم
ست هم کنار د ست در د سر به نرم یخلوت یبودند. جا ستادهیا وارید  یبود. پ

 .دیب*و*س یدختر را م یلب ها
ند زیر تارا تاندیخ ند زد، ول شیرو ای.  ند و لبخ با ن یرا برگردا باز  شیترالن 

شد. از رو شان کرد و خم  شت.  هی نیزم ینگاه شت بردا سبتا در سنگ ن تکه 
 دستش جا به جاش کرد. یتو یکم

 کرد و محکم سنگ را به طرفشان پرتاب یریبود. هدفگ ادیشان نسبتا ز فاصله
شت. با ا میقم*س*تکرد.  سر خورد. ناله کرد و برگ شت کمر پ  یخترکار د نیپ

تارا به  و ایشد. تان یو پشت او مخف دیشد ترس یم دهیب*و*سکه توسط پسر 
 .دندیعمل ترالن خند نیا

 نشاند و دست به کمر رو به آن دو گفت: یشانیبر پ یظیاخم غل ترالن
شه. خاک  ینگم باز نم یچیخوام ه یمن م ی... هدیمگه اومد ا *و*ض*ی -

ما از  یخونه  اِط یتو ح یبه چه حق ؟یمهمون دیتو اون ساارتون کنن، مثال اومد
 د؟یکن یغلطا م نیا

 سپر کرد و با اخم گفت: نهیس پسر
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. یما رو ارشاد کن یهم از طرف گشت اومد دیشا ؟یمفتش ؟یباش یشما ک -
 تو هم. ادیبرو بذار باد ب

ست پرخاش کند که تان ترالن شم را هم رد کرده بود خوا ستش ر ایکه مرز خ ا د
 گرفت. رو به پسر با اخم گفت:

 ییعجب آدما د؟یکن یهم م یواسااه من بلبل زبون دیکرد یخوب کار یلیخ -
 .اهایح یشن. ب یم دایپ

 نگاه پر از خشم ترالن به آن پسر بود. یول د،یترالن را کش دست
بودند. آرام رو به دخترها  سااتادهیبالکن ا یرو انی. راشااا و رادییاطراف را پا تارا

 گفت:
 که شرو  شد. میدو تاشون اون جان. بزن بر -

 :ایتان
 اعتراض میو اومد میمثال عزادار د،یکن ینم یحرکت چیگم، ه یدارم بهتون م -
 .میکن

 :ترالن
 .یگ یخب بابا، چند بار م یلیخ -

شا زودتر از را کینزد در  دنشانیدخترها شد. با د یمتوجه  انیبالکن شدند. را
 لبانش نقش بست. یرو یکم کم لبخند پر رنگ یاول تعجب کرد ول یوهله 

***** 
 «ایتان»
 باز زل زده بودن به ما. شی. اون دو تا هم با نمیستادیالکن اب ریز
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 اومدن و در همون حال راشا گفت: نییپله ها پا از
 تو دم در بده. دیی. بفرمادی! خوش اومدزیعز یها هیبه به، همسا -
 به اطراف انداخت و با پوزخند گفت: ینگاه انیرا
 .میدر کار گذاشته باش وار،ید یما رو ادینم ادمی -

 زد به ما و گفت: زل
 شماها رو راه داده تو؟! یک -
 توجه به حرفش گفتم: یاخم ب با
از حده. اگر  شی. ساار و صااداتون بدیبدون سااتیو الزم هم ن سااتیمهم ن -

 یگشما زند یالیدرست کنار و میبندازم ما هم دار ادتونیبهتره  دیفراموش کرد
 .میکن یم

 ز پشت سر پسرا گفت:ا یجد ییصدا
 نرفته. ادمونینه  -

آشااغال اون  نیکه ا نی. از فکر انیبود، رادو ش *و*ض*یکردم. خود  نگاهش
که دلم  یاومد. به طور یشب باعث ترس و وحشتم شده بود خونم به جوش م

 کنم. زشیر زیخواست با ناخنام ر یم
 . رو به راشا گفت:ستادیا جلومون

 کنن. یبچه ها صدات م -
 :راشا

 !؟یواسه چ -
 اش رو باال انداخت و زل زد به من: شونه

 .یو بخون یگن بازم براشون بزن یم -
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 کرد و کالفه گفت: یپف راشا
سه د یا - سه بار زدم ب و گفتم ر یمهمون یترکونم ول ی. گفتم مگهیبابا تا االن 

 نه خودم رو!
 زد به بازوش: انیرا
 .یزن یچه قدر غر م گهیبرو د -

لند ب یبرگشت و با قدم ها یحرف چیبهمون انداخت. بدون ه ینگاه کوتاه راشا
 نیاون دو تا ع یول م،یکرد ی. ما سااه نفر هنوز با اخم نگاشااون مالیرفت تو و

 هم نبود. الشونیخ
 انگشتش رو به طرف دو تاشون نشونه گرفت و گفت: ترالن

شعور  یهفته از مرگ عمه  کیتازه  - شته. اگر  شما گذ شته با رو  کار نیا دیدا
شادیکن ینم ست یرو نم نیتا االن ا دی.  سا دیدون یحاال که م یول دیدون طتون ب

 .دیرو جمع کن
 حرف ترالن تکون دادم و نگاشون کردم. دییتا یرو به نشونه  سرم

 ابروش رو انداخت باال و با غرور گفت: انیرا
سل - سب  یشما به ما چه ربط یمرگ عمه  یول میگ یم تیت داره؟! فقط بر ح

که به خاطر شماها از  نیا یخدا رحمتش کنه، ول میبگ میتون یبودن م هیهمسا
 .دیرقمه روش حساب نکن چیه م،یخودمون بگذر یو شاد یمهمون

خوان حرص  یقدر پر رو؟ معلوم بود از قصد م نیکرده بودم. آخه آدم هم ا داغ
 .ارنیما رو در ب

 خورم و کنترلش هم دستم نبود: یداد که دارم حرص م ینشون م لحنم
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بهمون  دیو با میهاتون هی. ما همسااادینخود فهم و شااعور ندار هیواقعا که قِد  -
 .طیشرا نیا ی. مخصوصا تودیاحترام بذار

 پوزخند زد و گفت: نیرادو
 !ط؟یهه! کدوم شرا -
ما زیت ظه تو چشاا ند لح گاش کردم. چ با میهم زل زد ین با . من  اخم و اون 

 که پوزخندش آروم آروم محو شد. دید یدونم تو نگام چ یغرور. نم
 ی! فوق العاده بود. به راحتیداره. آب ییرو برگردوندم. المصب عجب چشا روم

و چهره  کلیچشااماش جذب کنه. منکر قد و ه نیتونساات دخترا رو با هم یم
 یجوره نشااون مرو همه  نیمن ازش متنفر بودم و ا یشاام ول ینم سااتشیب ی

 کالم. یدادم. چه با کالم و چه ب
صدا نمونیب سکوت ست. خ یم الیکه از داخل و یتاریگ یرو  شک  یلیاومد 

 بود؟! یکار ک یعنیزد.  یم نیو دلنش بایز
 یکنن. م یبچه ها دارن صاادات م»رو به راشااا گفته بود:  نیافتاد که رادو ادمی

 راشا بود؟! یپس صدا.« یو بخون یگن بازم براشون بزن
قدر قشاانگ که هر سااه تامون مبهوت ساار جامون  نیزد. ا یخوب م شییخدا

 .میبود ستادهیا
ده شدن. فقط مون الیوارد و یکی یکیبودن  ستادهیا اطیکه تو ح ییاونا ی همه
 که نگامون کنن رفتن رو بالکن و نیبدون ا انیو را نیما پنج نفر. که رادو میبود

 کردن. ی. داشتن داخل رو نگاه مستادنیتو درگاه پشت به ما ا
شا که به ز یصدا صداش گمیدیشن یزد رو م یم تاریگ ییبایرا صخ ییرای.   یا

 داشت.
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 :تارا
 جا چه کار؟! نیا میما اومد -

 نگاهش کرد: ترالن
 .میبعدش هم نقشمون رو اجرا کن م،یخب اولش اعتراض کن -

 جوابش گفتم: در
 !دم؟ید یگوش م اروی نیا یبه صدا میستادیپس چرا ا -

 شده بود گفت: رهیخ الیکرد و همون طور که به و یتک سرفه ا تارا
 .میخوندنش تموم بشه بعد وارد عمل بش دیگم بذار یمن م -

 کرد. بهش چشم غره رفتم: نگام
 !؟دیشرکت کن شونیتو مهمون دیمگه نگفتم عمه تازه فوت شده حق ندار -

 تارا جواب داد: یبه جا ترالن
. میکن یگوش م میدار میسااتادیجا ا نی! ام؟یدار شااونیما چه کار به مهمون -
ش صاادا می. تو خونه هم باشاامیریبگ میتون یگوشااامون رو که نم یجلو گهید
 .ادیم

 کرد و گفت: یُنچ تارا
 .مدید یگوش م میفقط دار میکن ینم ی. ما که کاراینده تان ریجوِن تارا گ -

شون گ مجبورا شتم  یدادم ول ینم ریکوتاه اومدم. به ست دا  یجور هیخب دو
شااازده نشااون  یو خودمون رو مشااتاق صاادا میسااتیجا نا نیاعتراض کنم که ا

نمه توجه هم بهشون  هیکه  نیبه حال ا یبود وا ادیروشون ز یجور نی. هممیبد
 .الیواو گهیبشه د
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. مثال الیو یال میچرخوند ی. نگاهمون رو به همه طرف ممیسااتادیا وارید کنار
 یاشا مکه ر یو ترانه ا تاریگ یبه صدا میداشت قتیدر حق یبرامون مهم نبود ول

 .میکرد یخوند گوش م
، بودن و انگار نه انگار ستادهی. چون اون دو تا نره غول که اون باال امیبود مجبور

 رسم. یتموم بشه به حسابشون م مبولشونیخب بذار دامبول و د یول
به ما چه  هی! ا *و*ض*یگن به ما چه.  یعمه مون مرده م میگ یبهشااون م هه،

 .دیکن فینشونتون بدم ِک  یا
شد ول صداش شد که ازش م زیاعتراض آم ادیفر یصدا یقطع   یمهمونا بلند 

 خواستن بازم بخونه.
 بلند شد. تارشیگ یباز صدا دمیجلو که د میبر میخواست
 :ترالن

 نن؟!خوان بزنن و بخو ی. نکنه تا صبح مستنیباباااا! انگار دست بردار ن یا -
 گوش ترالن گفت: ریمثال آروم ز تارا

صدا الیخ یحاال ب -  یچ مینیبب می. بذار گوش کنیاوردیرو در ن ایتان یشو تا 
 .یکنسرت مفت میخونه. انگار اومد یم

شندیخند ترالن سرش رو بودم چپ چپ به تارا ن دهی. منم که  گاه کردم که تند 
گاه لبخند زدم و منم از رو  اجبار گوش کردم. یبرگردوند. ناخودآ

صافا عال صداش شون بخوره ت یزدنش بود، ول تاریبود. از اون بهتر گ یان و هم
 .ستنیسرشون که آدم ن

 خوند. شاد و جذاب بود. یرو م «شیآسا دیاز سع فتهیش»آهنگ  داشت
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ست. همون طورکه گ میدیکمال تعجب د با ش تو  ارتیاومد تو بالکن و لب پله ن
ستاش بود م سه جمع یزد و م ید شمار  شدند. هر  تیخوند. ب دورش جمع 

 سمت نشستند. هیکدوم 
اده فوق الع یپله نشااسااته بود و با صاادا نیاول یکه رو مشیدید یم یراحت به

ا هم همونبود. م نییگرفته بود و تماما سرش پا یخوند. ژست خاص یم یجذاب
 زدند. یهماهنگ با صداش دست م

 یوقت هیحس خوب چه
 هات تو دستامه دست

 زمیعز یقدر تو خوب اون
 جامه یجا هست هر
 التیخ یشم تو یم گم

 شم دایبا تو پ تا
 ایخوام تا آخر دن یم

 باشم یجا باش هر
 ره برات یم دلم
 برات رهیکه د نگو

 نمهیتو س یدل
 برات رهیدرگ که

 حالم با تو خوبه
 به حالم با تو خوش
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 کنم یم یزندگ
 با تو المیخ تو
 یناز یلیخ ،یناز یلیخ

 یباز یناز گهیمنو د نده
صا تارا. هم به صو شده بودن، مخ ش شهیتارا و ترالن نگاه کردم. مبهوتش  ق عا

 باعث شده بود دنبالش زشیعز یوونایعشقش به ح یو آهنگ بود، ول یقیموس
 بسنده کنه. یخشک و خال یعالقه  نیو به هم رهیرو نگ

من و  یاش رو به ما دوخت. نگاهش از رو رهیسرش رو بلند کرد و نگاه خ راشا
 ترالن رد شد و زل زد به تارا.

 ینشون نم یعکس العمل چیهر دوتاشون در رفت و آمد بود. تارا ه نیب نگاهم
 زد لبخند یم تاریخوند و گ یکه م نیراشااا همراه ا یکرد، ول یداد. فقط نگاه م

 لباش داشت. یهم به رو یجذاب
 گهیتونم از تو د ینم

 بردارم چشم
 خب ستیخودم ن دست

 دوستت دارم یلیخ
 خوامت یم یجور هی

 شن یهمه کور م که
 من و عشق تو به

 شن یمشکوک م همه
 یناز یلیخ ،یناز یلیخ
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 یباز یناز گهیمنو د نده
 بودا! یا  *و*ض*یداد. عجب  یبا چشماش تارا رو درسته قورت م داشت

. ساامت خودم دمشیتند بازوش رو گرفتم کشاا سااتین الشیخ نیتارا ع دمید
 ُکپ کرده بود. چارهیب

 معترضانه گفت: تارا
 خونه المصب. یبا حال م یلیچته؟! تو حس بودما. خ -

 لب گفتم: ریدادم و ز تکونش
شه. مگه ند - شت م یدیحرف نبا شماش دا خوردت؟ تو هم  یچه طور با چ

 که انگار نه انگار.
 نگاهش کرد: تارا

 .دمینه بابا! متوجه نشدم. گفتم که تو حس بودم نفهم -
 با لبخند گفت: ترالن

ند تحو یزل زده بود نیهمچ - ند لبخ ند ت که اونم ت داد. البد  یم لتیبهش 
 خودش فکر کرده دختره از خداش بود. شیپ

 اخم کرد و با حرص گفت: اتار
 یخونه نم یکه خوب م نیکرده. خب منکر ا یفکر نیغلط کرده اگر همچ -

 .ارهیدر ب یباز زیاگه بخواد ه ارمیچشماش رو در م یشم ول
 زدند. کم کم یبراش دست م انیزد و اطراف ینم گهیبهشون انداختم. د ینگاه
 موندن. رونیعده هم ب هیعده رفتن تو.  هیپراکنده شدن و  تیجمع
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شا شت به گ را ستون تک نیرفت. رادو یور م تارشیتنها دا ود و داده ب هیهم به 
 بلوند و لباس فوق یدختر قد بلند با موها هیهم  انیکرد. را یور، رو نگاه م نیا

 اون حلقه کرده بود. یبود و دستش رو دور بازو ستادهیالعاده باز کنارش ا
رد شد و به طرف راشا رفت.  تیجمع نیاز ب عیدختر سر هینگذشت که  یزمان

 گن. یم یچ دمیشن یدرست کنارش نشست. از اون فاصله نم
شک یموها سش باز نبود.  یبود، ول ختهیبلند که دورش ر یم  نیج شلوار هیلبا
 .دیکوتاه سف نیبلوز آست هیو  یمشک
سر ا ستادهیتنها ا نیرادو فقط شونن. پس چرا  ست دخترا  نیبود. هه! حتما دو

 کاله مونده؟! یب یکی
 شده بودن گفتم: رهیبه تارا و ترالن که همون طور به پسرا خ رو
 وقتشه. گهیرفته؟ د ادتونینقشمون رو  د؟یکن ینگاه م یبه چ -

 سرش رو تکون داد و گفت: تارا
 پس من رفتم. -

 نگام کرد:از کنارمون رد شد. ترالن  تند
 م؟یبر -
 پسرا نگاه کردم: به
 .میبر -

حدس بزنم  دهیتونسااتم ند ی. ممیخودمون حرکت کرد یالیدو به طرف و هر
 میر یکردن که االن م یخودشااون فکر م شیکه چه قدر تعجب کردن. حتما پ

 .میکن یو باز اعتراض م ششونیپ
 کشه. یاز اون بدتر انتظارشون رو م هه،
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***** 
 «تارا»
سمت خودمون.  یالیتو و میکه اومده بود یهمون راه از شتم رفتم ق سرا برگ پ
ه ک نیو بدون ا الیرفتم تو و عیزده بودم که حد نداشاات. ساار جانیقدر ه نیا

 یدادم. نفس نفس م هیزمان رو از دساات بدم رفتم تو اتاقم. پشااتم رو به در تک
 ه کردم.و به اطراف اتاقم نگا دمیکش قینفس عم هیزدم. 

 امشاااب. میکه چه قدر بخند یلبخند زدم. وا طنتیش با
شا کی ستک سر وقت د ست رفتم  ستم کردم و با احت یرا صم. د صو  اطیمخ

کوار یآفتاب که همون آفتاب پرساات بزرگ و خوشااگلم بود رو از تو  ومشیآ
 .رونیآوردم ب

آرامشااش فقط در مقابل من بود وگرنه خدا اون  نیآروم بود. البته ا شااهیهم مثل
 رد.ک یبهش حمله م انهیبشه. وحش کیبهش نزد بهیآدم غر هیکه  ارهیروز رو ن

 یمن مخالفت م یوونایبودن که با ح ایلیطور خواسته بودم. چون خ نیا خودم
 بشه. کشونیتونست نزد ینم یصورت کس نیکردن و در ا

تا  یتخت. جور ریز گذاشااتمش تاقه ب بهیحس کرد غرکه   یول رونیب ادیتو ا
 متوجهش نشه. یکس
ناز دور خودش چنبره زده بود. نه  یلیخ ی. وایاز اون رفتم ساار وقت پولک بعد

 چارهیب نیاز ا یخودیو ترالن ب ایدونم چرا تان ینم یبزرگ بود و نه ترسااناک ول
 نداشت. ی. آخه آزاردنیترس یم
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بودم و  دهیدمش رو گرفتم بعد هم پشااات گردنش رو. چون قبال آموزش د اول
 هی نیا یچه طور رفتار کنم و تو دیمختلف با یوونایدونسااتم نساابت به ح یم

 نداشتم. یمورد مشکل
و  رونیب ادیکنم. آخه ممکن بود بخزه و ب شیگشااتم که مخف یدنبال جا م حاال

ستم. بنابرا یرو نم نیمن فعال ا شتمش زگذ نیخوا تو بالش و دورش رو با پ ریا
 .رونیب ادیرو باز گذاشتم تا به موقع ب شییجا هیپوشوندم البته 

 رو، به لب داشتم. میطانیمدت لبخند ش تمام
و خوشگل  دیسف یشگاهیموش آزما هیقفس موش موشک رو هم باز کردم.  در

 بود. شیکه نونو دشمن خون
کرد. امشب هم  ینم یاز ترس من کار یول دیپلک یدور و بر قفسش م شهیهم

صورت موش موشک رو  نیا ریکردم در غ یم ینونو رو تو اتاق ترالن مخف دیبا
 ذاشت. یزنده نم

تادمش گوشاااه  رونیب آوردمش ند بود رفت  یو فرساا ها بل تاق. چون پرده  ا
. درشت و باحال یاتاق پر از جک و جونورا هیشد.  ینم نیپشتشون. بهتر از ا

سر تا ا یم یحاال چ سر مزاحم و پر درد سه تا پ ادب بشن که  یجور نیطلبه؟ 
شونیبعد  یدفعه  بکنن. فقط اگر بخوان  یتونن هر کار یبمونه خانما هم م اد

 .ستیهم جلودارشون ن ایدن چیمردا که ه گهیهم بخوان د یکه وقت
 مکه پنجره رو چک کردم و از قفل بودنش مطمئن شدم از اتاقم اومد نیاز ا بعد

 د.ش دایهم سر و کلشون پ ایترالن و تان دمیکه د ستادمیدر ا ی. جلورونیب
 با لبخند گفت: ایتان
 حله؟ یشد؟ همه چ یچ -
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 لبخند زدم: نانیاطم با
 بشه امشاااااب. ِکرِکِر خنده ست به خدا. یشک نکن. چه شب -

 و گفت: دیهم خند ترالن
ست یوا - شه  یآره. را شتم. کنترلش ا نیاتاق تارا دورب یبچه ها گو  نیکار گذا

با  میتون ی. بعد ممیریگ یم لمیکه رفتن تو ازشااون ف نیخودمونه. هم شیجا پ
 . چه طوره؟میریبگ یحالشون رو حساب لمیف نیا

 ذوق گفتم: با
 ات حرف نداره. دهی. ادیچرا به فکر خودم نرس یترالن. وا یآبج یدار ولیا -

 گفتم: ایبه تان رو
 م؟ینقشه رو اجرا کن یخب ک -

 نگاه کرد: شیبه ساعت مچ ایتان
ساعت  میصبر کن دیبا - شون برن. االن  شبه. د کیمهمونا صفه  م کم ک گهین
 زحمت رو کم کنن. دیبا
 گفتم: زیآم طنتیلبخند و نگاه ش با
 شم و... یو اون وقته که من وارد عمل م -

 :میسه با هم گفت هر
 خااااالص. -

 نقشمون. یصبرانه منتظر اجرا یو ب میزده بود جانی. هر سه همیدیخند
 زدهمیس فصل

 آورد و با عشوه گفت: انیرا یبه بازو یفشار کم یهان
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 .ینگرفت لمیتحو ادیتو؟ در ضمن امشب ز میبر ستیبهتر ن زمیعز -
بود که  نایرا دنیچشم نازک کرد و با ناز سرش را برگرداند. منتظر ناز کش پشت

 گفت: انیبرخالف تصورش را
 لتی. همه جوره ام تحویمن شیجا خوبه. تو که از سار شاب همش پ نیهم -

 ؟یگ یم یچ گهیگرفتم. پس د
به او نگاه کرد، ول یهان به نیکامال خونساارد بود. رادو انیرا یبا تعجب   که 

 داده بود رفت داخل. هیستون تک
***** 

شگاه و چه خارج از آن جا هم یکی ایپر شا بود چه در آموز شاگردان را  شهیاز 
 تاریبود که گ لیخودش تنها به خاطر او ما ی دهیچشمش دنبال راشا بود. به عق

آن دوساات  زبانیکه م یا یراشااا را در مهمان ی. قبال صااداردیبگ ادیزدن را 
 یریادگی یبهانه و به  وداو شده ب ی فتهیبود. از همان جا ش دهیبود شن کشینزد

 کرد ثبت نام کرده بود. یم سیکه راشا تدر یدر همان آموزشگاه تاریگ
شا نزد شتریبه روز ب روز شم  یکرد ول یم کیخود را به را شا تنها او را به چ را

 کرد. یطور فکر نم نیا ایکه پر ی. در صورتدید یاز شاگردانش م یکی
تک فرزند آن خانواده. دختر ایتاجر فرش بود و پر پدرش با چشاامان  یهم 

 ییبایکوچک. صورت نسبتا ز ینیبرجسته، ب یو گونه ها دیپوست سف ،یعسل
 بانمک بود. شترینبود، ب ییایرو یداشت ول

 یکرد به طور یم یشوخ یبود. با کمتر کس یکارش کامال جد طیدر مح راشا
شاگردانش او را کوه غرور م شا ا قتی. در حقدندینام یکه  قدر اهل غرور  نیرا

 دیکار نبا طیداشاات که در مح دهیعق یداده شااود ول یلقب نینبود که به او چن
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با شااااگرد و اطراف شیب تا هم انیاز حد  طور احترام ها حفظ  نیُانس گرفت، 
سبت به بق ایشود. و پر شته بود و وقت هین شده  او یاز مهمان یپا فراتر گذا مطلع 

شکل پ تارشیداد. کوک گ را بهانه قرار تاریبود گ بهانه  کرده بود که به همان دایم
 آنها را از راشا گرفته بود. یالیآدرس و

شگاه ا یم ست داخل آموز شکل را برطرف کند ول نیتوان شت که  یم صرار دا ا
هر چه زودتر رفع شااود و به ناچار راشااا  دیمهم اساات و با شیموضااو  برا نیا

 قبول کرده بود.
اطر شد که آن هم به خ یهم صحبت م ایبا پر شتریگردانش بشا نیاز ب یطرف از

 بود. ایپر یاخالِق راحت و خودمان
***** 

 دخترها انداخت و گفت: یالیبه و ینگاه یهان
 کنه؟! یم یزندگ یاون جا ک -
 نگاه او را دنبال کرد و با اخم جواب داد: ریمس انیرا
 هامون. هیهمسا -

 پوزخند زد: یهان
 چند نفرن؟ د؟یهست الیو هیکه معلومه. تو  نیخب ا -
 جداست. سه نفر. الهامونیکه و ینیب ینه، م -
 از آن ادامه نداد. شیب
 :دیبار پرس نیا
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سه تا دختر - شه ا یاون  شونیکه ت ییبودن. همونا ستادهیکه اون گو ش پ  یکم
 ونبشاایغ هویکردن. بعد هم  یبودن؟! آخه تمام وقت با اخم نگاتون م یبود. ک

 زد.
 با لبخند گفت: انیرا
 دونم، البد از مهمونا بودن. یحواست به همه جا هستا! نم -

به طرف و شااتریب یکه هان نیا یاز آن برا بعد ندهد   الیاز آن بحث را ادامه 
 حرکت کرد:

 .ایب یرم تو، خواست یمن م -
 را گرفت: شیبا لبخند بازو یهان

 تو. میمن که از اول گفتم بر -
***** 

 رو به راشا گفت: ایپر
بزرگوار برام  یصااداتون کنم آقا یکه ه نیتونم راشااا صااداتون کنم؟! ا یم -

 !ست؟ین یراحت ترم. مشکل یجور نیسخته. ا
ا رفت ت یور م ایپر تارِ یبا لبخند ساارش را تکان داد. همان طور که به گ راشااا

 را برطرف کند گفت: رادشیو ا بیع
 نه، راحت باش. -
 شد: رهیلبخند زد و به راشا خ ایپر
آموزشااگاه  ی. صاادات هم معرکه ساات. قبال تویزن یم تاریخوب گ یلیخ -
ند یبودم ول دهیزدنتون رو د تاریگ حاال  م تونم بگ ی. مدیبودم بخون دهیتا 

 محشره.
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 داشت. یچشمان جذاب اینگاهش کرد. پر راشا
 یقیهم به موساا یخب، از بچگ یول ساات،ین یفیممنون، اون قدرا هم تعر -

شتم و هم خوانندگ سبت  ی. اولیعالقه دا شدت عالقه ام ن رو ادامه دادم چون 
 بود. شتریبهش ب

 گفت: یبا لحن خاص ایپر
 خوش به حالشون. -

 با تعجب نگاهش کرد: راشا
 !؟یچ -
 !؟یبهتره بگم به ک ای د؟یعالقه دار یبه چ گهی. خب دیچیها... ه -

 راشا نشست. سرش را برگرداند. یشانیپ یرو یکمرنگ اخم
 رفته است ِمن ِمن کنان گفت: شیاز حد پ شیکه حس کرده بود ب ایپر
 نداشتم. شرمنده اگر ناراحتتون کردم. یقصد فضول د،یببخش یوا -

 باز شد و سرش را تکان داد: شیها اخم
 رو چک کردم. زشینداره، همه چ یمشکل گهید تارتی. گستیمهم ن -
سااتش را د قایبا لبخند دسااتش را دراز کرد و دق ایرا به طرف او گرفت. پر تاریگ

شا گ ییهمان جا ستان را شت که د شتان حرکت انگ نیرا گرفته بود. با ا تاریگذا
 به او انداخت یدست راشا قرار گرفت. راشا نگاه تند یاش درست رو دهیکش

 شان داد.و خونسرد ن الیخ یخود را ب ایپر یول
دم ق الیبه طرف و ایبلند شااد. پشاات به پر شیرا رها کرد و از جا تاریگ راشااا

 .ستادیا شیدر جا ایپر یصدا دنیبرداشت که با شن
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 راشا. ،یعنیاستاد...  -
 گفت: یسرد و جد یآرام برگشت. هنوز هم اخم به چهره داشت. با لحن راشا

 صورت من راحت ترم. نی. در ادیبهتره همون استاد صدام کن یخانم صمد -
د و به راشا بو ستادهیهمان طور ا ایبرگشت. پر ایو به طرف پر ستادیبالکن ا یرو

 کرد. ینگاه م
 :راشا

زنم آژانس. چه طور تا  یزنگ م دیاوردین نیوقته، اگر ماشاا رید یلیخ گهید -
 و خانوادتون نگران نشدند؟ دیهست رونیموقع ب نیا

 خود را ناراحت نشان دهد با لبخند گفت:که  نیبدون ا ایپر
شرکت  یها یمواقع تو مهمون شتریعادت کردن. من ب یو مام یَدد - ستام  دو
 یگرفتن. برا نیکه راحت باشاام واسااه ام ماشاا نیکنم. اونا هم به خاطر ا یم

 ندارم. یمشکل نیهم
 زد یکه درش تمسااخر موج م یلبان راشااا نشااساات. با لحن یرو یکج لبخند
 گفت:

 .دیدار یروشنفکر یچه جالب، خانواده  -
 اشاره کرد و ادامه داد: ایپر نیماش به
ستند.  نیو هم - شون ه ست و دلباز. که چه قدر هم به فکر دختر خانم طور د
 .نیآفر ت،یآخِر مسئول یعنی نیا

 لحن پر از تمسخر راشا شده بود لبخندش محو شد. یکه متوجه  ایپر
 :راشا
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بهتره هر چه زودتر  سااتین یمشااکل دیدون یو م دیدار نیاشااپس حاال که م -
 شب ست،یخوب ن نیشن و ا ینکرده خانواده دلواپس م یخونه. خدا دیبرگرد

 خوش.
 شد. الیتکان داد و بعد از آن وارد و یرا کم سرش

 .دیدور خودش چرخ تیدستانش را مشت کرد و با عصبان ایپر
 کند. یحرصش را خال یجور کیداشت  دوست

 دیرا چ شیرفت و با حرص به آن لگد زد. گل ها واریکنار د یطرف بوته ها به
 و لگدمال کرد.

 لب با خشم گفت: ریز
با من حرف م ی کهیمرت - که  باشاااه   یک ی. فکر کردیزن ینفهم. از خدات 

 ؟یهست
 یفلز ِی با تعجب برگشااات. آن طرف تور یدختر فیظر یصااادا دنیشاان با

 زل زده بود. ایبراق با خشم به پر یکبا چشمان مش یدختر
 دستش را به کمرش زد و گفت: تیبا عصبان تارا

 ؟یزن یبهش لگد م یجور نی. مگه ماِل باباته که ایاوهو -
ا شااده بود ت شیبرا یبود و حرف تارا بهانه ا یکه از دساات راشااا عصاابان ایپر

 داد زد: بایکند تقر یخال یو بر سر کس ییحرصش را جا
. هر کار دلم سااتیتو هم ن یواسااه بابا سااتیمن ن یبه تو چه؟ اگه ماِل بابا -

 ؟یکنم. گرفت یبخواد م
 گارد گرفت: تارا
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 منه. یتو. معلومه که ماِل بابا یدار ییفضول. عجب رو یخفه شو دختره  -
 بود داد زد: نیهنوز هم خشمگ یکه تعجب کرده بود ول ایپر
 ؟یخوا یم یجا چ نیا ؟یباش یاصال تو ک -

 دستش را در هوا تکان داد: تارا
سم ک دیمنم که با نینداره. ا یبه تو ربط - ست یبپر  یم یجا چه غلط نیو ا یه
 ؟یزن یما خسارت م یبه اموال شخص یک یاصال با اجازه  ؟یکن
 پوزخند زد و گفت: ایپر
 ما؟! برو بابا تو هم. من... یاموال شخص -

 :راشا
 خبره؟! اون جا چه -
شت و با د ایپر صاف ا دنیبرگ شا   یآور ادیا ب یاخم کرد ول شتری. تارا بستادیرا

 باز شد. شیبودند اخم ها دهیکه کش ینقشه ا
 توجه به او رو به تارا گفت: ی. بستادیا ایکنار پر راشا

 شده؟! یزیچ -
 انداخت و گفت: ایبه پر ینگاه نهیدست به س تارا

 .دیبپرس شونیاز ا -
شا شگرانه به پر را س شم ها یحرف ایپر یشد، ول رهیخ ایپر  ینزد و تماما در چ

 راشا زل زده بود.
 به بوته اشاره کرد و گفت: تارا

 .دیفهم ی. خودتون مدینگاه کن -
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ده له شاا نیزم یکنده و رو شیکه کنارش بود نگاه کرد. گل ها یبه بوته ا راشااا
 هم شکسته بود. شیبودند. چند تا از شاخه ها

 نگاه کرد. ایکرد. سرش را بلند کرد و به پر اخم
 که به لکنت افتاده بود با انگشت به تارا اشاره کرد: ایپر
صال ا - ستن؟ که ا یک شونیا ضمن من با  یطور با من حرف م نیه زنن؟ در 
 نداشتم. اصال بهش دست هم نزدم. یبوته کار نیا

 گرد شده گفت: یو با چشماندهانش گرفت  یدستش را جلو تارا
 یرو نابود م الیبودم که کل و دهی! ِد آخه اگر من سر نرسیدار ییِا! عجب رو -

 .یکرد
 به راشا ادامه داد: رو
 جا پره. هیزد که تابلو بود دلش از  یبا حرص بهش لگد م نیهمچ -

 گفت: ایبه پر رو
 .ستیهستم. پس الزم به بازگو کردنش ن یقبال هم بهت گفتم من ک -
 اشاره کرد و رو به راشا گفت: ایبه پر یمسخرگ با
 کامال مشخصه. گه؟یاز مهموناتون هستن د -

 شد راشا با چشم دنبالش کرد. الیوارد و یزد و برگشت. تا وقت پوزخند
 با اخم گفت: دیتارا د یراشا را رو ی رهیکه نگاه خ ایپر
 گفت. اصال من... یاون داشت دروغ م -

 نگاهش کرد. سرد گفت: راشا
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رو نداره  نیبوته هم ارزش ا هیدروغ.  یگه ک یراست م یک ستیبسه، مهم ن -
 و جر و بحث کنم. شب خوش. سمیجا وا نیبخوام ا

 حرف زدن بدهد از آن جا دور شد. یاجازه  ایآن که به پر بدون
ش یالیبه و ینگاه تند ایپر سوار ما  شد و نشیدخترها انداخت. بعد از آن هم 

 خارج شد. الیاز و
***** 

 «راشا»
مهمونا  یکاناپه پرت کردم. ساااعت دو بود و همه  یخودم رو رو یخسااتگ با

 شد. یخسته بودم. چشمام باز نم یلیرفته بودن. خ
 زد. یگاز م بیموقع شب س نیهم ا انیو را دیکش ازهیخم نیرادو
 که... میسه سکوت کرده بود هر
 کمک کنه. ادیب یکیکمک،  -

 یدختر کمک م هیگوش کردم.  گهیبار د هیحد باز شاااد.  نیتا آخر چشاامام
 نه؟ ای دنیاونا هم شن نمینگاه کردم تا بب انیو را نیخواست. به رادو

 .ستادنیاز جا بلند شدم. اونا هم ا دمینگاه پر از تعجبشون رو د یوقت
 :انیرا
 خواد. یکمک م یکیانگار  د؟یدیشماها هم شن -

طرب و ترالن مض ای. تانرونیب میجلو افتاد ما هم پشت سرش. از در رفت نیرادو
 بودن. ستادهیا اطیتو ح
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 یعنیشد. هم سمت دخترا و هم سمت ما.  یباغ از دو سمت باز م یخروج در
شااد  یخروجمون راحت تر م نیهم یشااده بود. برا لیدر کل از دو در تشااک

 .میهم داشته باش میتو حر یکه دخالت نیبدون ا
باز  میدر بزن میکه خواسات نی. هممیساتادیدرشاون ا یو جلو رونیب میدر رفت از

 شد.
 نی. خب سااه تا دختر تنها بودن و امیدیدو یتو. هر سااه به طرفشااون م میرفت

هم بود نگران  یا گهیخواسااتن. هر کس د یزدن و کمک م یموقع شااب داد م
 شد. یم

 گفت: یجلو اومد و با نگران ایتان
 غش کرده. د،یتارا، خواهرم... کمکش کن -

 گفتم: عیسر
 شده؟ االن کجاست؟ یچ -

 رو به ما گفت: ترالن
 گم. یبهتون م دیایهمراه من ب -

 گذاشته بود. ریما هم تاث ی. استرس دخترا رومیرفت دنبالش
شاره کرد. تعجب کرده بودم که اگر حالش  یکیجلوتر رفت و به  ترالن از اتاقا ا

شده زنگ م صدا زدن؟ ول گهیزدن اورژانس د یبد  شا یچرا ما رو  هم  دیخب 
بهش فکر نکردم و  ادیکار رو کردن. به هر حال ز نیا ادیاز ترس و اضااطراب ز

سه رفت س یتو، ول میهر  سته و از در اتاق ب میایتو اتاق نبود. تا به خودمون ب یک
 قفل شد. رونیب
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 به در زد و بلند گفت: نیرادو
 !ست؟ین یجا که کس نی! اد؟یچرا در رو قفل کرد -

 :میدیقهقهه شون رو شن یصدا
 باشه. دیشا دیچرا اتفاقا. بگرد -
 :دیبه در کوب تیبا عصبان انیبار را نیا

 .دیدر رو باز کن ه؟یچه کار نیشماها؟ ا دیگ یم یچ -
 ندادن. خنده ام گرفته بود. جواب

ه ک نی. از ایچینبودم. نه حرصاام گرفته بود و نه ه یدونم چرا من عصاابان ینم
 نشده خوشحال بودم. شیزیکدومشون چ چیه دمید یم

تارا غش کرده نگران یوقت فت  فت، ول یگ  المیاالن خ یتموم وجودم رو گر
 راحت شده بود.

***** 
 «انیرا»

 . با حرص گفتم:دیخند یم راشا
 .میدر رو بشکن ایپاشو ب ؟یکن یتو چرا هرهر م -

 داد: هیتخت نشست و دستش رو به پشت تک یرو
ر کنن گرفته بذار خوش باشن فک شونیخب باز ش؟یبابا. چرا بشکن الیخ یب -

 .میخواب یم میریگ ی. مگهیجا هم اتاِق د نیکردن. ا تیما رو اذ
 با اخم گفت: نیرادو

 یرو م نی. امییاونا یجا اتاِق اوناساات. ما هم تو خونه  نیتو؟ ا یگ یم یچ -
 ؟یفهم
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 :راشا
 طور خواستن. نیاونا ا م،یخودمون که نخواست -
 کردن؟ تیواسه اذ هیچه روش گهید نیبود. آخه ا یکارشون بچه باز نیا -

 یپتو باال هی. دیتخت دراز کشاا یراحت رو الیپا انداخت و با خ یپا رو راشااا
 اون. یتخت بود که سرش رو گذاشت رو

 لذت لبخند زد و چشماش رو بست: با
. دیاون سه تا بش اِل یخ ی. بیده تخت تا صبح بخواب یچه نرمه. جون م یوا -

 بابا. دیبخواب دیریاومده بگ رتونیگ یباحال نیجا به ا
 خوش خواب بود. شهی. راشا همدهیکردم. چه راحتم خواب ینگاش م فقط

شمام تا آخر دمیکه د یزیدفعه با چ هی شد و د نیچ ه نموند یزیچ گهیحد گرد 
 بگم. یزیچ دیچرخ ی. اصال زبونم نمرونیبود از کاسه بزنه ب

به رادو به گاه کردم، ول نیزور گردنم رو چرخوندم و   وارید یاون گوشاااه  ین
 داده بود. هیتک وارینشسته بود و سرش رو به د

 زبونم بند اومده بود. یصداش کنم ول تمخواس
شا نگاه کردم. مار خ دوباره سرش خز یلیبه را س د،یآروم از کنار   پهلوش. دیر

 کرد. یبه راشا حرکت م کیدرست نزد
 لکنت گفتم: با
 ر... را... راشا... شاااا... راشا. -

ودم نوجوون ب یبود. وقت دهیباز کرد و نگام کرد. رنگم پر مهیچشماش رو ن راشا
 رفت. یروح از تنم در م دنشیزده بود و از همون موقع با د شمیبار مار ن هی
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ترسااه. حاال خوِد  یهم م دیو سااف اهیساا ساامونیاز ر دهیگن آدم مار گز یم
 بود و نه طناب. سمونینه ر دمید یرو داشتم به چشم م شیواقع

 آلود گفت: خواب
 .گهیبابا، بذار بخوابم د یا ؟یش یروشن نم یزن یچرا استارت م هیچ -

مار تو دیپهلو خواب به حاال  که هنوز  نیا یعنیش بود. ب*غ*ل.  قدر خره 
 ده؟ینفهم

شماش سته بود، ول چ شد. با ترد هوی یب شاد  شد. آروم آروم گ و سرش ر دیباز 
 چیش رو نگاه کرد. ساار مار درساات رو دسااتش بود. هب*غ*لو تو  نییآورد پا

 کرد. ینم یحرکت
 .هینزده. معلوم بود اهل ششیکرده بودم که چه طور تا االن ن تعجب
 بود. ی. مار نسبتا بزرگدیسه رنگ از رخ راشا پر بشمار

کردم و گفتم االن آروم خودش رو  یم ینیب شیخودم حرکت راشاااا رو پ شیپ
 نشه. کیکه مار تحر یکشه کنار به طور یم

 که حواسش هست چه کار کنه. خوبه
عقل و منطق و کال هر  گهیوحشت کنه د یزیاز چ یود. راشا وقتحواسم نب یول
 حالت نیمار هم دنیافته و حاال با د یاز کار م شهیو ذهن یفکر ستمیس یچ

 بهش دست داده بود.
سمت من و از جاش پر نیهمچ ش غیو ج دیمار رو پرتش کرد  سر جام  دیک که 

 خشک شدم.
 .دیلرز ی. تابلو داشت مستادیا خیس وارید یگوشه  رفت
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 یمار هم درساات جلو هیحال من بهتر از اون نبود. مخصااوصااا االن که  البته
 پاهام افتاده بود.

 شااده بود تند تند کیشااه گفت تحر یبود و م دهیکه از حرکت راشااا ترساا ماره
 دمینمونده بود سااکته رو بزنم که با ترس پر یزیچ گهی. ددیخز یاطراف من م

 رو تخت.
 باشه. دهیداد ترس یبود. صورتش نشون نم ستادهیسرجاش ا نیرادو
شکر ا خدا شجا  بود. رفت طرف کمد یتو نیرو  شه  یما  اتاق بود.  یکه گو

 بازش کرد.
 لرزون گفت: یبا صدا راشا

 !کنه؟ یم ی... تو اتاق چه غلا... لا... لا... لطوالی... ای... ای... ای... ایه نیا -
 ... تا... تو بود.ب*غ*لدونم؟! تو  یما... من چه م -
دم م. فکر کرب*غ*لرو گرفتم تو  نیا دمیمن به روح هفتصد جد و آبادم خند -

 داشیتو اتاق پ یپتوئه. چااااا... چرا مار از آب در اومد؟! اصااال از کدوم گور
 شد؟!

 کالفه گفت: نیرادو
 نم.ک یچه کار م نمیساکت شو تا بب قهیدق هی ؟یزن یبسه چه قدر حرف م -

ه ک یچوب ینکرد. به طرف صااندل دایپ یزی. تو کمد چمیدو سااکوت کرد هر
 کنار در بود رفت.
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شت پرسه م مار سه خودش دا شا  میقم*س*تزد.  یهمون اطراف وا به طرف را
سمت من. حاال هر دو تامون  دیرفت که اونم تا د ضا  خرابه فرار کرد اومد  او

 .میدکر یو با ترس به مار نگاه م میرو تخت بود
 ای هیهم نبود. معلوم نبود خونگ یفیموجود لط نیجا بود همچ نیا شیبدبخت
شوخمیاومد یراحت هر دو از پا در م یلیخ ششین هینه. با  با مار  یشوخ ی. 

 اومد. ی! دخلمون م؟یهم شوخ
شکوند و به طرف مار رفت. نم یصندل ی هیپا نیرادو ستم م یرو   خواد یدون

 بکشش؟! ای رشیچه کار کنه. بگ
 زد به در و داد زد: یکیدفعه  هی

 ؟یبزرگت گوِشته. چه کارش دار کهیدستت به مار من بخوره ت اروی یه -
 نیرادو دنیبود؟ اوه اوه. از کجا فهم نای. ماِر امیسه با تعجب به در نگاه کرد هر

 نظر دارن. ریالبد از پنجره ما رو ز ره؟یخواد مار رو بگ یم
 داد زد: راشا

 .رشیبگ ایمار توئه؟ خب ب -
 پشت در گفت: از
 .ستیدر باز بشو ن نیاز تو پنجره بفرستش تو باغ. ا -

 :نیرادو
 ُکشمش. یدر رو باز کن. وگرنه م یخوا یاگه مارت رو م -
 .یکن یکار رو نم نیا -
 بار من گفتم: نیا

 کنم. یچرا اتفاقا. اگر اون نکرد من م -
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 :دیندزد به بازوم و خ راشا
 مورد داشت. تیدقت کن جمله بند -

 .ومدین ییصدا گهی. ددمیخند
 رو به ما گفت: نیرادو

ه ک دیکش یترسن شماها خجالت نم یسه تا دختر ازش نم ی. وقتهیماره اهل -
 !د؟یکن یم غیج غیاون باال ج دیرفت
 زیکه پشاات م ی. رو صااندلنییکمد. اومدم پا ریمار نگاه کردم. رفته بود ز به

 نیزم یتخت نشااساات. پاهاش رو رو یبود نشااسااتم. راشااا هم لبه  وتریکامپ
 گذاشت.

 :راشا
شت؟  شییخب خدا - م از کدو ستیکه معلوم ن یمار به اون بزرگ هیترس ندا

ست داره جلو یدوا درمون گرفته ا ینژاِد درِد ب ست را ست، را شمام م یه  یچ
عد توقع دار چه طو یخزه، ب نازش کنم بگم   هیکوچولو. اون هم  یربرم جلو 

و زبون  وونهیح ،بمونه مار هم ادمیکنه که تا عمر دارم  یناقابل مهمونم م ِش ین
 خر. نهوینفهمه ع

 داد. یهم با لبخند سرش رو تکون م نی. رادودمیخند یحرفاش م به
 و گفت: دیدراز کش نیزم یرو راشا

سم ا یرو تخت بخوابم. م گهیکنم د یمن که جرات نم - کا مت ریبار از ز نیتر
 .رونیب ادیاژدها ب
 سرش و چشماش رو بست. ریرو گذاشت ز دستش
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 بره؟ ی. اصال خوابت میچه قدر تو خوش خواب -
 چشِم بسته گفت: با
 بره. یتا کجاها م نیتماشا کن بب نیآره، چرا نبره؟ بش -

گاه م وتریکامپ زیرو م داشااتم کامپ یرو ن و  زیروش نبود فقط م یوتریکردم. 
 بود. شیصندل

 داده بود. هیتک واریهم به د نیرادو
***** 

 «راشا»
شمام شت خوابم م چ سته بودم و کم کم دا  یزیچ هیبرد که حس کردم  یرو ب

 خوره. با ترس چشمام رو باز کردم. فکر کردم باز ماره. یکنارم داره وول م
ست دادم و پام ل دمیاز جام پر نیهمچ ستم رو به  زیکه کنترلم رو از د خورد. د

سقوط نکنم ول نیزم س یزدم که  شان ست رو یاز  ستم در شتم د اون  یکه دا
ایخ یمارمولک ول یها هیتو ما یزیچ هیموجوِد بدقواره فرود اومد.  ا ا ا ا  یل

 بزرگ تر.
ستم شم م د ست خودم نبود. چند  یکه به تن و بدنش خورد دوباره داد زدم. د

 شد.
شب د یدو مورد نیمتنفر بودم. ا وونایاز ح شهیهم بودم از همون  دهیهم که ام

 .دمیترس یاز حد ازشون نفرت داشتم و بدتر ازشون م شیبودن که ب یگروه
ستم شتم که به طرفم حرکت کرد. خودم رو رو د ش نیزم یرو بردا شتم . پدمیک

 .نهیرادو دمینفر برگشتم د هیخورد به 
 بود. ستادهیم تو جاش اه انیآفتاب پرست نگاه کردم. را به
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 :انیرا
 که آفتاب پرسته. نیا -
هر  کنه؟! چرا یم یجا چه غلط نیما... منم نگفتم مهتاب پرسته. با... بگو ا -
شب ر یچ ست من  نیتو ا ختهیجک و جونوره ام شون هم اول به پ اتاق؟! هم
 خورن! یم

 هلم داد جلو و از جاش بلند شد: نیرادو
 خجالت بکش. کلیه نیخودت رو بکش کنار. از ا -
مار و ادیبدم م وونایح ینداره. من از همه  دنیمن خجالت کشاا کِل یه -  .

 آفتاب پرست که صدر جدولن.
آروم رفت جلو. آفتاب پرساات رو با دساات برداشاات و بلندش  یلیخ نیرادو
 کرد:

 نیجاسااات متعلق به هم نیجک و جونور ا ی. هر چهیاهل نمیترس نداره، ا -
 سه تا دختره.

 پوزخند زد: انیرا
تو  نایا یهه، منو بگو. قصد کرده بودم با سوسک و مارمولک بترسونمشون ول -

روانه پ نیدارن. سوسک که در برابرشون ع یخونشون مار و آفتاب پرست نگه م
 ست.

 کردم و با خنده گفتم: نگاش
 هیخب مارمولک نه فقط سوسک. اونم از  یفکر بودم، ول نیاتفاقا منم تو هم -

 وگرنه خودم عمرا برم طرفشون. ارنیب رنیبرام بگ ییجا
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 آفتاب پرست رو گذاشت پشت پرده و گفت: نیرادو
 نه پسر. یشد یدختر م دیو پر احساست با فیروح لط نیتو با ا -
 ؟یندارم. تو دار یتیکار خدا بوده، شکا -

 اش رو انداخت باال: شونه
 نه. -
 جا بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم: از
 دیاشد. ش تی. مار و آفتاب پرستشون که رومیاتاق رو بگرد یهمه جا دیایب -

کردن تا خودشون  میگوشه موشه ها قا نیهم ا یا گهیعقرب و جک و جونور د
 .میکن داشونیپ دینشدن با دایپ

 :انیرا
ساب یاعتراف م شیی. خدامایشد یعجب گرفتار - شب ح س یکنم ام  دم،یتر
س یول شون انداخت یتر شب به جون شب اونا ه میکه ما اون   چیدر برابر کار ام

 بود.
 خنده سرم رو تکون دادم: با
 نرفته. ادمیشون از  دهیرنگ پر ی افهیآره، هنوز هم ق -

 کرد گفت: یو رو م ریاتاق رو ز یهمون طور که گوشه به گوشه  نیرادو
شدم. ا نیاز ا گهید - سته  ا ج نیاز ا انیبار اگر کوتاه ن نیهمه جنگ و جدال خ
شااه.  یداره که اگر از حدش خارج بشااه لوس م یهم حد ایبچه باز نی. ارمیم

 .ستمیمنم اهلش ن
ت. رف انیپاش فرار کرد و به ساامت را ریاز ز دیسااف کیموجود کوچ هیدفعه  هی

 کرد. یهم تند حرکت م یلیموش بود، خ
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س دید و پرداد ز انیرا ست از کدوم طرف  یبود و نم دهیطرف من. موش تر دون
پا دیچرخ یپاهامون م یفرار کنه. ال باال و  ما هم   یو داد م میدیپر یم نییو 

 رو تخت. می. باز رفتمیزد
که چندش آور  یاز هر چ انیرا یاومد ول یبدم م وونایح یکه کال از همه  من

 هم که کال دل نترس داشت. نیاومد. رادو یبود بدش م
 یهم همراهم م انیو را نیبخند. رادو یخنده. حاال نخند ک ریدفعه زدم ز هی

 .دندیخند
 خنده گفتم: ونیم
طور جک و جونور  نیاتاق هم نیا واریشااده امشااب. از در و د یعجب شااب -
و اقه، تات نیتو خونشون باغ وحش راه انداختن؟ فقط سه تاش تو ا نای. ازهیر یم

 دونه. یاش چه خبره خدا م هیبق
 گفت: نیسرش رو تکون داد و رو به رادو انیرا
 ؟ینکرد دایپ گهید زیچ -
 .ستین یزیسه تا چ نینه، همه جا رو گشتم. جز ا -

 کردم و گفتم: یکوتاه سکوت
 خوره درسته؟! یبچه ها مار، موش م -
 نگام کرد: انیرا
 آره، چه طور؟! -

 . رو بهش گفتم:مینگاه کرد نی. به رادوهیمنظورم چ دیفهم انگار
 موشه. چارهیجا هم موش هست هم مار. ب نیخب ا -
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 :انیرا
 .زیم ریفعال که فرار کرده رفته ز -

 اون طرف رو نگاه کرد: نیرادو
جور مواقع نساابت به  نی. ارونیب ادیتونه بوش رو حس کنه و ب یخب مار م -

 ده. یطعمه عکس العمل نشون م
سمون سر جامون ا رونیکمد ب ریدرست بود. مار از ز حد  .میبود ستادهیاومد. 

 کرد. ینم یحرکت چیرفت سمت موش. اون هم ه یداشت م
 گفتم: نیبه رادو رو
ست بزنم، ول -  بفرستش یجور هی یتو که دل نترس دار یمن که عمرا بهش د
 .رونیب

 یتر از مار عمل کرد و موش که گوشه  عیبه موش انداخت. سر ینگاه نیرادو
 خودش رو جمع کرده بود رو با دست گرفت. وارید

 .رونیو پشمالو. از پنجره فرستادش ب دیبود. سف یشگاهیآزما موش
ها رد  لهیم یتونساات از ال ینم یبه کمک نرده حفاظ شااده بود و کساا پنجره

 .رونیبود و راحت تونست بره ب کیخب موش کوچ یبشه، ول
 مونده بود. واریهمون جا کنار د ارم
 .چارهیناکام موند ب ،یاوخ -
 :دیخند انیرا
 ترسوندن ما. یجا نیا -

 نگامون کرد. ُنچ ُنچ کرد و گفت: نیرادو
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ال و اون با دیدو تا بچه رفت نیع د؟یکشاا یواقعا از خودتون خجالت نم یعنی -
 .دیدیترس

 اخم کرد و گفت: انیرا
از مار ندارم در کل ازش وحشت  یخوب ی. من که خاطره ستنیجور ن هیهمه  -

 و نترس. ی. تو هم که پوست کلفتادیدارم. راشا هم که کال خوشش نم
 به طرف مار رفت. نیرادو

 زنه. یم شتین ؟یکن یچه کار م -
 نداره. شین ال،یخ یب -
 :انیرا
 بزنه. شیتونه ن یم یول دن،یدندون که داره. زهرش رو کش -

س چیما رفت جلو و کمر مار رو گرفت. ه یتوجه به حرفا یب نیرادو ش از یتر
 نداشت.

 شد. یزد من چندشم م یدست م اون
ضمن همون  بهیغر نیبود رادو دهیسرش رو بلند کرد. حتما فهم مار ست. در 

 نگاه نیداشاات و ا نهیداده بود. حتما ازش ک یبود که طعمه اش رو فرار یکساا
 بود. نیهم یاش هم نشونه  رهیخ

 هستن. یبودم مارها موجودات باهوش دهیشن
شت پرده ب آفتاب سش نبود و ما ا نیاومد. رادو رونیپرست از پ  یمرو ن نیحوا
 .میدونست
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که آفتاب  نیکه حواسااش نبود هم نیرفت. رادو نیراساات به طرف رادو کی
ود و ب دهیهم که ترس شوکه شد و کمر مار رو ول کرد. مار ستادیپرست کنارش ا

ش هیشده بود، گردنش رو با  کیتحر یاز طرف  نیجلو به طرف رادو دیجهش ک
 حمله کرد.

 زد. شیمار ن یدستش رو آورد جلو که از خودش دفا  کنه ول نیرادو
 میدیپر عیساار انیزور درد داد زد و مچ دسااتش رو محکم گرفت. من و را از
 .میرفت نیو به طرف رادو نییپا

 یهم م یدگیگز نیهم یمار زهر نداره ول نیدونستم ا یتخت. م یرو نشست
 تونست مشکل ساز بشه.

***** 
 «نیرادو»

 سوخت. دردش طاقت فرسا بود. یدستم م مچ
چمبره زده بود. به در نگاه  زیم ریشاادن در ساارم رو بلند کردم. مار ز دهیکوب با

 زد. یکردم. راشا با پا بهش لگد م
گرنه . ودیرو باز کن یدر لعنت نیا دیدینکشاا نیبدتر از ا یتا کار رو به جاها -

 .مشیبشکن میش یمجبور م
هم کمکش کرد. هر دو با مشاات و لگد افتاده بودن به جون در. صااورتم  انیرا

 .بود دهیامانم رو بر ششین یجا یدونستم مار زهر نداره ول یعرق کرده بود. م
ه بودن. راشا با خشم ب ستادهیدفعه در کامل باز شد. هر سه تاشون تو درگاه ا هی

 جلوش رو گرفت. انیبرد که را ورشیطرفشون 
 رو به هر سه تاشون داد زد: تیبا عصبان راشا
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ر سااه تا دخت د؟یبرساا یبه چ دیخوا یکاراتون م نی. با ادیشااعور یب یلیخ -
 بچه هاست. نینفهم که رفتارشون درست ع

ستش ست را د ش رونیب انیرو محکم از تو د م ه انیو به طرف من اومد. را دیک
 کرد. یبا اخم نگاهشون م

 کردن. انگار نه انگار. یبه ما نگاه م یمعمول یلیدخترا خ یول
 رو به راشا گفت: تارا

شااما  ایبود  یکار ما بچه باز نمی. بگو ببیکن یهارت و پورت م یشااما که ه -
که اون شااب ما رو  یاون سااه تا احمق میدون ینم دیسااه تا لندهور؟! فکر کرد

شکر کن دی! برد؟یشماها بود دنیدزد شکا دیخدا رو  ستتون   تیکه هنوز از د
 وگرنه تا االن صد دفعه دخلتون اومده بود. م،ینکرد

 .میتعجب نگاهشون کرد با
 جواب داد: انیرا
 ! ما؟!ده؟یشماها رو دز یحرفا کدومه؟! کدوم شب؟! ک نیا -

 :ترالن
که شااما سااه تا شااِب  میدون یخوب م یلی. خدیخودتون رو به اون راه نزن -

 ریکردن د تیخب هنوز هم واسااه شااکا یول د،یاون کار رو با ما کرد یمهمون
 نشده.

 شد و داد زد: یعصبان راشا
 ؟!. کو مدرکدیکن تیشکا دیخب بر یلیخ -
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ص لبخند ست. جور یلبا یرو یخا ش سه تعجب کرد یدخترا ن  ایان. تمیکه هر 
 بزرگ. یعروسک خرس هی ریکمد ز یرفت اون طرف اتاق. درست باال

 آوردم. یاون جا بود. سر در نم نیدورب هیکردم.  یتعجب نگاهش م با
و هوا بود. ت لمیف هیدسااتش  یشااد. تو شااتریرو آورد باال. تعجبمون ب دسااتش

 تکونش داد و گفت:
شب بعالوه  یکه م هیهمون مدرک نیا - تونه به دردمون بخوره. تموم اتفاقات ام
ه آب گدار ب یهم ب نیکه همچ دینیب یتو ضاابط شااده. پس م نیاعترافتون ا ی

 و حواسمون کامال جمع بوده. مینزد
انمون باز مونده بود. زدن ده یکه م ییاز حرفا یدرد ناله ام بلند شده بود، ول از
 بودن؟! یک گهید نایا

 با اخم گفت: راشا
ما هم م یلی. چون خدیبکن دیتون یکار نم چیه لمیف نیبا ا - حت   میتون یرا

 .هیچ دیدون یکه خودتون بهتر م یلی. به همون دلمیکن تیازتون شکا
 بهشون انداخت و به طرف من اومد. یخاص نگاه
زدم چون از زور  ینم یحرف یبودم، ول یعصاابان انیراشااا و را یبه اندازه  منم

 بگم. یزیدرد نا نداشتم لبام رو باز کنم و چ
شون لحظه برگشتم و نگاه هی. میرفت رونیو از اتاق ب میرد شد نشونیسه از ب هر

 کردم.
شون.  همون شما شده بود نگاهم رو دوختم تو چ سرخ  صورتم از درد  طور که 

 گفتم: یجد
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شبتون ه - ست چیکار ام سه تا متنفر ه ست نبود. اگر از ما  د که به بهتر بو دیدر
که  نیا یول م،یکرد یحلش م ی. در اون صااورت منطقدیگفت یخودمون م

کارتون  نیتونم بگم ا یم دیبا مار و آفتاب پرست ما رو به وحشت بنداز دیبخوا
زهر داشاات االن  رکه اگر اون ما دیلحظه هم فکر نکرد هی. اصااال هیمنطق ریغ
 دیفکر کرد چیه یشم که کار ما هم درست نبوده، ول یشد؟ منکر نم یم یچ
 ییکه هر بال دیباعث شااد اون عمل ازمون ساار بزنه؟ خودتون شاااهد بود یچ

شد یوقت یول م،یزد یدم نم دیآورد یسرمون م شد مجبور  . میطاقتمون تموم 
 .میهر دو طرف افراط کرد یول م،یعمل کرد یمساو
 زدم. هم از خشم و هم از درد. ینفس م نفس

 نی. ادیفکر کن دیانجام بد دیخوا یکه م یخوب به کار یبهتره قبل از هر کار -
 م.کن یباهاتون برخورد م یجد یلیخ دی. مطمئن باشامیکوتاه نم گهیبار د

 اومدم. رونیب الیاز و انیرو ازشون گرفتم و همراه راشا و را نگاهم
لحظه حس کردم نگاهش ندامت رو  هیرو تو ذهنم داشااتم.  ایهم نگاه تان هنوز
رنگ رو به چشااماش داشااات.  نیبود که ا ایاون ها فقط تان نیزنه. ب یداد م

 .یمونیپش
 بازوم رو گرفت: انیرا
و  نهیمعا دستت دیبازم با ینبوده ول ی. درسته مارش سممارستانیب میبر دیبا -

 پانسمان بشه.
 :راشا

 .دیایرو روشن کنم. شماها هم زود ب نیرم ماش یمن م -
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 زد. یم دهیکم کم داشت سپ گهیرفتم. د همراهشون
***** 

شکل ستش  قینبود و با تزر یجد نیرادو م سماِن د شو و پان ست  ش آمپول، 
 بهتر شد. یحالش تا حدود

 شدند. هوشیرفتند و ب شانیبه اتاق ها یبرگشتند هر سه از زور خستگ یوقت
 غروب خواب بودند. کینزد تا

***** 
 نگاه کرد: یبانیش یبا تعجب به آقا ایتان
 نیا دیگب قیدق گهیبار د هیشه  یداشت؟! م قتیهمشون حق دیکه گفت یینایا -

 چه طور امکان داره؟!
 با لبخند سرش را تکان داد: یبانیش یآقا
جا - جب برانگ یک فام تع خانم ه زیحر مه  خب ع  یوارث چیبود دخترم؟ 

ص شت. از قبل و سه  تیندا شما  سوم اموالش به  کرده بود که بعد از مرگش دو 
 شه.ب دهیبخش هیریهم به موسسات خ ی. مابقینفر برسه، اون هم به طور مساو

 با تعجب گفت: تارا
کردم  یفکر م شااهیکارا هم بلد بود؟! پس چرا من هم نیعمه خانم از ا یعنی -

 ره؟! ینم ریدستش به کار خ
 :یبانیش یآقا
به  یدو تا موسسه رو تحت پوشش داشتند، ول اتشونیدر زمان ح شونیخب ا -
س لشیاز من که وک ریغ شت. خود ا نیاز ا یبودم ک ضو  خبر ندا  نیا شونیمو
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 یعنی. دیُشد اردیلینامه شما صاحب سه م تیوص نیرو خواستند و حاال طبق ا
 تومن. اردیلیم کی ینفر
 دیگنج یدر باورشان هم نم یجا خشکشان زد. دهانشان باز مانده بود. حت در

که  یاز جانب عمه خانم. کساا هیهمه پول شااوند. آن هم ارث نیکه صاااحب ا
 یگرفت. با دخالت در زندگ یآرامش را از آنها م شیبا حرف ها و کارها شهیهم

 یاو نفر نبشااد و حاال از جا یبرداشااته م انشااانیتک تک آنها حس احترام م
 بود. دهیبه آنها ارث رس اردیلیم کی

ص  یاز قبل مطمئن م شترینامه را هر کدام چند بار مرور کردند و هر بار ب تیو
 دارد. قتیحق نهایا یشدند که همه 

 گفت: یبانیش یرو به آقا ترالن
 کار رو بکنه. نیکردم عمه خانم ا یوقت فکرش رو نم چی. ههیباور نکردن -

 :یبانیش یآقا
شون نم یوارث چیه شونیخب ا - شتند و بعد از مرگ ستند هم یندا ور ط نیتون

شون رو رها کنن به امان خدا. من وک  زیهمه چ انیبودم و در جر شونیا لیاموال
شتم. ا صا و چه کتبا به من گفتند که با شونیقرار دا شخ صورت  کار نیا دیچه 

 .رهیبگ قتعل راستا دو سوم از اموالشون به شما نیو در ا رهیبگ
 کردند. یگوش م یبانیش یآقا یسه با دقت به حرف ها هر

***** 
 با استرس گفت: انیرا
 .مایش یم طیشه خ ی. باور کن سه ممیبرگرد ایراشا ب -
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 لب گفت: ریاش گرفت. ز ینیب یانگشت اشاره اش را جلو راشا
 .امیاز پسش برم ییبرگرد. خودم تنها یدلش رو ندار اااااس،یه -
 به بازوش زد: انیرا
ست ن یتو؟ دارم م یگ یم یچ - چه  ؟یدلش رو ندار یگ یتو م ستیگم در

 داره؟ یربط
 :راشا

 یچی. در ضاامن همیر یاش رو هم م هی. بقمیباال اومد نی. تا ایحاال هر چ -
 . روشنه؟یگ ینم نیموضو  به رادو نیاز ا

 با اخم گفت: انیرا
رو انجام  یکار ایچه کار کنم، دوما من  دیدونم با یاوال دسااتور نده خودم م -

 دارم. یرو هم پشت سر هم بر م هیقدم اول رو برداشتم بق یوقت ایدم  ینم
 لبانش را کج کرد و گفت: راشا

سر من راه ب - شت  سر هم، پ شت  سر هم چرت  نیا فتیپس پ شت  قدر هم پ
 .یریگ یحال آدم رو م تیپشت سر هم یحرفا نینگو. پشت سر هم با ا

 و آهسته گفت: دیخند انیرا
 .ارایمنو درن ی! دلقک، ادا؟یبلغور کرد یچ یدیخودت فهم -

 :راشا
 ارهیکه ادا در م یبا تو بود؟! اون ی. نفهم خره. در ضاامن کدمیاوال آره فهم -
ا اون ب یشااباهت ینیب یم یکن گایخوب ن یبرادِر من. درسااته شاابه ول مونهیم

 زشت ندارم. یشمالوموجود پ
 راشا نگاه کرد و با لبخند گفت: کلیبه قد و ه انیرا
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 . حاال بذار بگردم دنبال شباهت.ایایتو شب بهتر به چشم م یول -
 :دیآروم خند انیچپ چپ نگاهش کرد که را راشا

شاااه بهت گفت  ینم گهیخب چشاامات رو چپ نکن اون وقت د یلیخ -
 تو؟! میبر ی. حاال چه جوریبه اون موجود پشمالو ندار یشباهت

 به اون طرف پشت بام اشاره کرد: راشا
 زیخ نهیس می. مجبورمیآردوازا رد بش نیا یاز رو میبتون دینداره. فقط با یکار -
 و.ت میر یاش م چهیداره. از در رینور گ یطرف پنجره  نی. اون طرف مثل امیبر
 :سرش را تکان داد انیرا
 نکنه... ؟یچه کار کن یخوا ینابغه م یتو آقا میبعد که رفت -

 :دیحرفش پر انیم راشا
 .یفهم یاش رو بعد م هیبق -

و  گرفت یروانیشاا ی. دسااتانش را به لبه دیپشاات بام رو به شااکم خواب یرو
ش یخودش را رو شابه کارها انی. رادیآن ک شا را انجام م یهم م داد. همان  یرا

 همان قسمت از پشت بام قرار داشت. رینورگ ی چهیطور که راشا گفته بود در
 چهیربه فکر بستن د یآرام باز شد. چون تابستان بود کس یلیهلش داد. خ راشا

 شدند. الیبود. هر دو از همان جا وارد و فتادهین
***** 

 یا هیثار ریشان درگفکر بودند. ذهن یدر سالن نشسته بودند. هر سه تو دخترها
 د.ش یبود که از جانب عمه خانم به آنها تعلق گرفته بود. هنوز هم باورشان نم

 :تارا
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 اتفاق افتاده باشه؟! یزیچ نیشه همچ یشماها باورتون م -
 شانه اش را باال انداخت و گفت: ایتان
 داره. قتیحق یخب نه، ول -

 زد و گفت: یبشکن ترالن
شبه  هیگن  یبچه ها م یداره. وا قتیو حق ستیکه دروغ ن نیمهمه، ا نیهم -
ه فقط گفت یتونم بگم همش کشکه. ک یشدن فقط تو خوابه ها االن م اردریلیم

 هیاصااال حال و هوام  یُکپ کردم. وا نمیب یدارم م یداریتو خوابه؟ من که تو ب
 !؟ی. شماها چهیجور

 با لبخند سرش را تکان داد: ایتان
ذهنمون رو  دیشااه و با یدانشااگاه ها باز م گهیطور. چند روز د نیمنم هم -

 شده. ریتموم فکرمون درگ یجور نیا یرو درس، ول میبذار
 کاناپه لم داد و گفت: یرو تارا

 یلیخ دهیکه بهم رساا یاردیلیم کی نیجهت راحته. با ا نیاز ا المیمن که خ -
 شم تا به وقتش. یم الشیخ یفعال ب یتونم بکنم، ول یکارا م
 اعتراض جمع کرد: یلبانش را به نشانه  ترالن

 نینره ما هم ادتیکشااه.  یواسااه خودش نقشااه هم م شیپ شیاوهو! چه پ -
خب تا  یول ده،یکه از بابا بهمون رساا میدار هیساارما یخودمون کل شیجور

بره تو حسااابمون. درسااته هنوز  ینگیریج اردیلیم کیشاابه  هیحاال نشااده که 
 .متهیهم غن نشیخب هم یش انجام نشده و فعال در حد حرفه ولکارا
 :تارا
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ما هر سه صاحب  گه،ید نی. خب همید یخوبه خودت جواب خودت رو م -
 !ه؟یزیاز طرف عمه خانم. کم چ هیاونم ارث م،یپول شد اردیلیسه م

 در جوابش گفت: ایتان
. دی. در موردش هم حرف نزندیفعال روش حساااب نکن یول ساات،ینه، کم ن -

 خواد بشه. یم یچ نمیبب دیبذار
 نگاهش کرد: طنتیو با ش دیخند ترالن

 یم یجا زندگ نیا اردریلیاز فردا همه بفهمن سااه تا دختر م یترساا یم هیچ -
 صف بکشن؟! الیو یکنه و خواستگارا جلو

 پوزخند زد: ایتان
 ی. مدیحواسااتون رو جمع کنتو. در کل گفتم.  یدار یبرو بابا چه دل خوشاا -

 .ادهیکه اطرافمون گرگ ز دیدون
 :تارا

ما قبلش هم پولدار بود یلیخ - به  . منتها االن چند برابر شاااده. میخب. خو
س میستیبچه ن گهید ست یهمون ولیا میاومد جلو بگ یکه هر کس و ناک که  یه
 .میخواستم، بزن بر یم

 و گفت: دیخند ترالن
 کجا؟ محضر؟ دیبر -

 با تمسخر نگاهش کرد: تارا
 .یفروش ی  ن  ، بستن -

 .دندیسه خند هر
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***** 
دخترها را  یبودند. تمام حرف ها سااتادهیسااالن ا واریو راشااا که پشاات د انیرا

 به هم انداختند. ی. هر دو با تعجب نگاهدندیواضح و روشن شن
همان دهانش را گرفت. هر دو از  یخواساات حرف بزند که راشااا جلو انیرا

ان را . نفس حبس شده شستادندیپشت بام ا یکه آمده بودند برگشتند. رو یراه
 دادند. رونیب

 :انیرا
 .نای. پسر عجب خر شانسن ااااااردیلی! سه م؟یدیتو هم شن -

 :دیبام رو به شکم دراز کش یسرش را تکان داد و رو راشا
 باهات کار دارم. ال،یتو و می. بردمیآره، همش رو شن -

 اتاقش بود. یتو نیدو وارد اتاق راشا شدند و در را بستند. رادو هر
 کرد و گفت: انیرو به را راشا

 . فقط دعا کن جواب بده.کیدر حد المپ دمینقشه کش هیپسر  -
 مشکوک نگاهش کرد: انیرا
حرفام. پس  نیو ا یمن خودم اسااتاد زرنگ باز نی! بب؟یبگ یخوا یم یچ -

 صاف و پوست کنده بزن. چونیحرفت رو نپ
 یپشات یرا برعکس کرد و نشاسات. دساتانش را رو نهیآ یجلو یصاندل راشاا
 گذاشت. یصندل
 :راشا

از  یزیچ یقول بد دیگم. اول از همه با یبهت م یچ نیخوب گوش کن بب -
 شیالخصوص پ یجا، عل نیاز ا رونیشه ب یرد و بدل م نمونیکه ب ییحرفا نیا
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الزمه.  اطیمحض احت یدونم دهنت ساافت و قرصااه ول یدرز نکنه. م نیرادو
 .االلهیپس 

 سرش را تکان داد: انیرا
ه تو ساارته؟! البت یو حرفت رو بزن. چ چونیدم. فقط نپ یخب، قول م یلیخ -

 فکر کنم بدونم.
 را باال انداخت و گفت: شیابرو راشا

 ! خب بگو.؟یدون یِا، م -
 :انیرا
 گم. یت متو بگو، اگر درست بود به -

 سرش را تکان داد و گفت: د،یکش یقینفس عم راشا
 !اد؟یخوشت م یتو از هان -
 که نگاهش رنگ تعجب داشت جواب داد: انیرا
 به... یچه ربط نیا -

 :راشا
 گم. یتو جواب منو بده، بهت م -
 :انیرا
 تحملش کنم. قهیدق هیخوام  ینم یخب نه. حت -

 تکان داد: انیانگشتش را رو به را راشا
 نه؟! ای یاز شرش خالص بش یخوا یم -
 :انیرا
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ض ینم - سه همون ق م کن یکه بهت گفتم. کم کم دارم نرمش م یا هیتونم، وا
 تا با پدرش صحبت کنه.

 به او انداخت و گفت: ینگاه خاص راشا
و  یبه نرم کردن هان یازین گهیپاهات بذارم که د یراه جلو هیخب اگر من  -

 !؟یچ یخودت باش یو تا آخر عمرت هم آقا یداشته باشپدرش ن
 کالفه نگاهش کرد: انیرا
همون اول گفتم صاف و پوست کنده حرفت رو بزن. پس بگو و خالصم  نیبب -

 کن.
 یبلند شد. همان طور که طول و عرض اتاق را قدم م شیلبخند زد. از جا راشا

 زد گفت:
 .یدخترا ازدواج کن نیاز هم یکیکه با  نهی. اونم ایهم دار گهیراه د هیتو  -
 با تعجب گفت: انیرا
 !؟یگ یکدوم؟! نکنه، اون سه تا رو م -

 سرش را تکان داد: راشا
 رو انتخاب کن. یکی نشونی. از بقایدق -
 اخم کرد: انیرا
. من دوست ندارم باهاشون هم تییطال یشنهادایپ نیالزم نکرده. تو هم با ا -

عمرا اگر  شااون؟یدنده ان. اون وقت برم خواسااتگار هیُغد و  کالم بشاام از بس
 رو بکنم. یغلط نیهمچ
 پوزخند زد: راشا
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. واسه خودت تند تند نوشابه باز نکن. اونا هم انیدلت خجسته ست داش را -
 دیبا ؟یگارخواست یگفت بر ی. اصال کشونیخواستگار یتو بر ستندیمنتظر ن

 ی. جوریزیچ ،یعالقه ا هیدونم  یمکه طرف عاشااقت بشااه. چه  یکن یکار
 نیکنه چه برسااه به پول و ا متیتقد یجونت رو بده، دو دساات یکه بهش گفت

 !؟یگ یم یحرفا. خب چ
 راشا وسوسه کننده بود. شنهادیبه فکر فرو رفت. پ انیرا
طاقتم تموم شده. چرا  گهیمن د زم،یعز انیرا»افتاد:  یامروز هان یحرف ها ادی
ست م نیا ست د صحبت م ؟یکن یقدر د  گهیکنم. د یمن با پدرم در موردت 

شه کار تمومه و م نیحله. هم زیهمه چ ضوِ  من و تو با خبر ب  یکه پدرم از مو
 «اش با من. هی. بقیبد یبهم اوک هی. فقط کافیخواستگار یایب یتون
و وجودش را تحمل کرده  یرا هم که هان یمدت نیخواساات. ا یرا نم نیا انیرا

به خاطر بده تا از ا یبود صاارفا  به پدرش داشااات.  مهلت  قیطر نیبود که 
 شاانهادیحاال با پ یپول را جور کند، ول نیا ییکه از جا نیا ایو  ردیبگ یشااتریب

 وسوسه شده بود. یادیراشا تا حد ز
 :راشا

 ؟یگ یم یچ -
 نگاهش کرد. مردد بود: انیرا
 دم. یخوام در موردش فکر کنم، فردا شب جوابت رو م یفعال م -

 با لبخند سرش را تکان داد: راشا
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شه رادو ادتیفقط  ،یاوک - ض نیاز ا یزیچ نیبا رگرد برو ب ینفهمه. چون ب هیق
 ذاره. یچرخمون م یچوب ال

 با تعجب نگاهش کرد. با اخم گفت: انیرا
 ! مگه فقط من...؟یبند یچرخمون؟! چرا جمع م -

 گفت: طنتیو با ش دیحرفش پر انیم راشا
ارینخ - ا ا ا کنم  یولت م یجور نیهم یباشه. فکر کرد ریخ یدی! خواب دا
! منم هسااتم. منتها روش هامون با هم فرق ؟یبشاا اردریلیواسااه خودت م یبر
س یم س یکنه. من  پس مطمئنم  یزرنگ یگ یخودت. تو که م یخودم تو هم 

شقت م  نم یشه. منم کار خودم رو بلدم. تو هم اگر قبول نکن یزود دختره عا
 کشم. انتخابم رو هم کردم. یعقب نم

 شد گفت: یراشا لحظه به لحظه متعجب تر م یکه از حرف ها انیرا
 تو؟! کدوماشون؟! یگ یم یچ -

 و گفت: دیخند راشا
 ؟یکن یفکر م یتو چ -
 لب باز کرد: دیبا ترد انیرا
 ترالن؟! -

 نه سرش را تکان داد. یبه نشانه  راشا
 :انیرا
 . تارا؟!کهیمونه کوچ یخوره. پس، م یهم که بهت نم ایخب تان -

 تو هوا بشکن زد و با لبخند سرش را تکان داد: راشا
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هم که همون ترالن باشااه واسااه تو  یواسااه من. دوم کهی. کوچنهیهم ول،یا -
 .یمناسب تره. قبال هم که باهاش برخورد داشت

 تخت نشست: یپوزخند زد و رو انیرا
 .یآره، اونم چه برخورد -

 :راشا
 گه؟ید یداد ی. اوکیایاز پسش برب دی. بایحاال هر چ -
 :انیرا
 گم. یهنوز نه، فردا شب بهت م -

 :راشا
 .هیباشه، فردا شب جوابت رو بهم بگو تا بگم نقشه ام چ -
 :انیرا
ست - شه. را ست خال یول میتا اون جا رفت یبا شت ید  لمیود ف. مگه قرار نبمیبرگ

 !م؟یرو بردار
 و گفت: دیخند راشا

 اومد پساااااار. رمونیگ لمیبهتر از ف -
 شمردن پول باال آورد. یهم انگشت اشاره و شستش را به نشانه  بعد

 و گفت: دیخند انیرا
 .یکلک یلیخ -

 با خنده جواب داد: راشا
 .مییشاگرد شما ان،یداش را میچاکر -
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 :انیرا
شه م - سه خودت نق ش یحاال تو که وا . فکر یکن یو فکر همه جاش رو م یک

 !؟یکن یچه کار م دیاگر فهم ؟یرو هم کرد نیرادو
 :راشا

 نداره. ی. کارمیعاشق شد میگ یم دیفهمه. اگر هم فهم ینم -
 :انیرا
 کنه. یآره اونم باور م -

 :راشا
 کنه. یواسه منو باور م یباور نکنه ول دیتو رو شا -
 :انیرا
 چه طور؟! -

 :راشا
 خوام بخوابم. ی. حاال هم پاشو برو میفهم یرو بعد م لشیدل گه،یخب د -
 تخت بلند شد و به طرف در رفت: یاز رو انیرا
به خودش مشااغول  یشاااه، ول یم یدونم آخرش چ ینم - فکرم رو بد جور 

 کرده. شب خوش.
 تخت نشست و گفت: یسرش را تکان داد. رو راشا

. مطمئن میکن یهم تخت باشاااه. فکر همه جاش رو م التیبرو بخواب. خ -
به آب نم یباش ب به نفع هر  ی. آخرش هم خوب تموم ممیزن یگدار  شاااه. 

هم  فرصااتش گهیکه بعد د نیپولدار شاادنت رو بب یایدوتامون. برو از االن رو
 . معرکه ست.دمیواسشون د ییچه خواب ها یدون ی. نمادینم شیبرات پ
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 رونیاز اتاق ب ریدرگ یبا لبخند ساارش را تکان داد و با ذهن انی. رادیکشاا دراز
 رفت.

***** 
ند. بود الیو تارا داخل و ایکرد. تان ینرمش م اطیدر ح یبا لباس ورزشاا ترالن

 مشغول آماده کردن صبحانه بود. ایتان
خارج  الیاز و شااهیو آماده مثل هم کیشاا انیزد. را یبا مهارت طناب م ترالن

شلوار جیجذب مردانه به رنگ دود شرتیشد. ت شک نی.  مثل  شی. موهایم
 .را پوشانده بود شیشانیپ یاز آنها قسمت جلو یرو به باال بود. طره ا شهیهم

 رفت. نشیو به طرف ماش دیکش شیموها نیب یتوجه به ترالن دست یب
 دیچیبود. طناب رو دور دستش پ ستادهیا شیحرکت در جا یباو  دنیبا د ترالن

 بلند سالم کرد. یو با صدا
 .دید یم یخود کامال معمول شیعمل را پ نیبودند و ا هیچند همسا هر
شن انیرا سوستادیا شیترالن در جا فیظر یصدا دنیبا  ش چیی.  در  را نیما

به او انداخت. ترالن منتظر جواب سالمش  یدستش فشرد. آرام برگشت. نگاه
گاه اخم رهیتنها به او خ انیرا یبود ول بر چهره نشاند. سرش  یشده بود. ناخودآ

 رخش رو به ترالن بود. میرا برگرداند. ن
 گفت: یکرد. سرش را تکان داد. سرد و جد مکث

 سالم. -
خارج  الیاز و شد و نشیهم به راهش ادامه داد. بدون فوت وقت سوار ماش بعد

 شد.
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ورد آ یسر در نم چیه انیکرد. از حرکات و رفتار را یبا تعجب نگاهش م ترالن
 گذاشت. یاتفاق آن شب م یکالم او را به پا یو تمام سرد

***** 
سرش پا زیم سر کرد  یم یبود و با لقمه اش باز نییصبحانه بودند. ترالن که 

 مقدمه گفت: یب
 !ه؟یبچه ها نظرتون در مورد کار اون شبمون چ -

 و تارا با تعجب نگاهش کردند. ایتان
 :ایتان
 کدوم شب؟! -

 :ترالن
ه ب میرو انداخت وونایتو اتاق و ح می. پساارا رو کردگهیهمون شااِب ُپر ماجرا د -

 . چرا؟!مینزد یدر موردشون حرف گهیجونشون. از اون شب به بعد د
 سوال او نداشت. یبرا یترالن و تارا چرخاند. جواب نینگاهش را ب ایتان

 مشغول خوردن صبحانه اش بود گفت: الیخ یکه ب تارا
بابا. اونا حالمون  الیخ ی! ب؟یموضااو  افتاد نیا ادیدفعه  هیشااده  یحاال چ -

و فعال آتش بس اعالم  میشاد ی. حاال هم مسااومیکرد یرو گرفتن ما هم تالف
 تو؟! هیدردت چ گهی. دمیکرد

 اخم کرد: ترالن
در موردش  گهیگم چرا د یدارم م ؟یاصال متوجه منظورم شد ؟یگ یم یچ -

 شد؟! یچ لمیاصال اون ف م؟یحرف نزد
 کرد و گفت: یتک سرفه ا ایتان
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 منه، تو اتاقم. چه طور مگه؟! ِش یپ -
 تفاوت شانه اش را باال انداخت: یب ترالن

شون فدمیپرس یجور نیهم ،یچیه - س میریبگ لمی. آخه من گفتم از سه  و  وا
شه، ول شون گرفته ب ستفاده تا حال شه و ه هیافتاده  یخودیاالن ب یا  یکار چیگو

 .میهم بهش ندار
 گذاشت و گفت: زیم یفنجانش را رو یبا کالفگ ایتان
جار و  یحوصله  گهیشو ترالن. من د الیخ یب یکه دوست دار یجوِن هر ک -

ش هیجنجال ندارم. بذار  شت ی. از وقتمیمدت راحت با ا ج نیا میپامون رو گذا
ما  یاونا خواستن کارا ای میما به جوِن اونا افتاد ای. همش میروِز خوش نداشت هی

 .میمدت آروم باش هیکنن. بذار الاقل  یرو تالف
 با همان اخم جواب داد: ترالن

اصااال من چه کار به اونا  ؟یمپر چساابوندآ یجور نیگفتم که ا یمگه من چ -
 .نیهم م؟یچه کارکن لمیدارم؟ گفتم به نظرتون با اون ف

 :تارا
 . تا به وقتش.یچیفعال که ه -

 هم سرش را تکان داد و گفت: ایتان
شون ندار یبا تارا موافقم. فعال کار - سامیبه  هی. الاقل چند روز مثل دو تا هم

 .ینه دو تا دشمِن خون میکن یزندگ
 :ترالن

 !م؟یبهشون نداشته باش یکار گهید یعنی -
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 :دیخند تارا
تا فرصااتش پیجور نیا گهینه د -  یرفت. گمیکن ینم یکار ومدهین شی. فقط 

 که؟
 داشت. طنتینگاهش کرد. چشمان تارا برق ش ترالن

 لبخند سرش را تکان داد. با
***** 

 «انیرا»
 یر و پسراها دخت ینشسته بودم. مغازه نسبتا شلوغ بود. اکثر مشتر زمیم پشت

ستن تعو یم ایجوون بودن.  ست م ایکنن  ضیخوا سا ید شتن رو جن ک ت یذا
 و خوش دست.

رو گذاشااته بودم راهشااون بندازه.  زیرقمه حوصااله نداشااتم. کامب چیه امروز
 یکه ساارم شاالوغ بود اون رو م ییوقتا هیدسااِت راسااتم بود.  ییجورا هی زیکامب

 .یفرستادم دنبال جنس و سر و کله زدن با مشتر
 کردم. کالفه بودم. یراشا فکر م یبود. به حرفا ریدرگ یحساب ذهنم

پولدار شدن و از  یوسوسه  نیا یدونستم کارمون از هر جهت اشتباهه، ول یم
ص یطرف ست طلبکارا ولم نم یخال شا رو قب شنهادیپ دیبا ایکرد.  یاز د ول را

 رو کنارم تحمل کنم. یکه حاال حاالها وجود هان نیا ایکردم  یم
ستم رو آوردم باال و پ به ستم تک میشونیترالن فکر کردم. د دادم.  هیرو به مچ د

شمام رو بستم. م ستم چهره اش رو تو ذهنم ب یچ  بود. واقعا فوق بای. زارمیخوا
 العاده بود.
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ست. تا به االن ا یره اش به دل مچه یبود ول زیتند و ت زبونش ش  قیدق قدر نین
 بهش توجه نکرده بودم.

شت پلکا یطرح حاال صورتش پ ش یاز  صورت ک سته ام بود.  س دهیب ت و پو
ه کوچولو. هم ینیب ،یبه رنگ صااورت یلبان گوشاات ،یچشاامان طوساا د،یسااف

 تک بود. زشیچ
 ییبود. از اون دخترا بایانتخابش کنم؟ ز دیچشاامام رو باز کردم. چرا نبا آروم

سر کنه. ا هی زونینبود که خودش رو آو ر بودم. اگ دهیمدت فهم نیا یرو تو نیپ
 یکرد. کار یم کیمقابله با من خودش رو بهم نزد یبود به جا یدختر نیچن

 کردن. الیو ژ یکه هان
خب، ازش بدم هم  یبهش نداشتم، ول یحس چیدختر فرق داشت. ه نیا یول
 که راشا داده بود. یشنهادیصا با پاومد. مخصو ینم

 .یازت نگذره راشا که کالفه ام کرد خدا
د بو ییاز همون دخترا یکیشده. سرم رو چرخوندم.  رهیبهم خ یکیکردم  حس

شتر شت با کامب یکه به عنوان م به  زیزد. حواس کامب یچونه م متیسر ق زیدا
 کرد. یپرده نگام م یدختر هم راحت و ب نیبود و ا ایاز مشتر گهید یکی

کار اخم بل چن شاااهیکه هم یکردم.  قا هنوز  یکردم، ول یم ییدخترا نیدر م
 کردم. ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 .کیبار یپوست برنزه، ابروها ،یمشک ینگاش کردم. چشما باز
شلوار ج دیسف یافتاد. مانتو پشیبه ت نگاهم  رهیت یآب نیفوق العاده باز و نازک، 

شته بود. کفش بند شیکه کوتاه بود و مچ پاش رو با ظرافت به نما شنه  یگذا پا

http://www.roman4u.ir/


 401 به نام سه نفرقرعه 

 یر مطور فک نیهم من ا دیشا ایبود،  یپاشنه اش ده سانت دیبلند که حداقل شا
 کردم.

 یجا موند یپاش بود اگر کوتاه م نیکه ا ییبا اون کفشاااا یعنیبلند بود.  قد
 تعجب داشت!

شک زیآنال سر و  شاکردن چهره و  سر تا پاش ب هیتو  دیلش  طول  رشتینگاه به 
 نبود که تابلو بشم. یجور یعنی د،ینکش

مد. حت یجور دخترا خوشاام نم نیا از زد.  ینم پیطور ت نیهم ا یهان یاو
 دادم. یم حیباز و جلف ترج یها پیجور ت نیو مد روز رو به ا کیش
 یجور چی. هسااتیکنه و دساات بردار ن یپروا داره نگام م یطور ب نیهم دمید

 .رونیرفت. از جام بلند شدم و از مغازه رفتم ب یهم از رو نم
طور  نیهم باهاش ندارم ا یساار و کار چیدختر که ه هیدوساات نداشااتم  چیه

 بشه. رهیبهم خ
 یداد و شااماره رد و بدل م یبرو برگرد نخ م یمن بود ب یجا یهر پساار حاال

 ییجا هیداشااتم که به  یرو نگه م ینکارا بودم ها نیاگر من اهل ا یکردند، ول
 هم برسم.

کردم که جلف نباشن،  یانتخابشون م یجور شهیهم یدختر داشتم ول دوست
ست چیخب، ه یول شون رو بعد از دو ن با م یکس از َبطِن آدما خبر نداره. باطن

شون م شون،یآال یدادن. برخالف ظاهر ب ین ش یصورت م نیو در ا ش  دمیک
 خورد. یکارم ضربه م نیاگر طرف مقابلم با ا یکنار. حت

 بلند شد. میاس ام اس گوش یزدم که صدا یخودم قدم م یهدف برا یب
 بود. یصفحه اش نگاه کردم. هان به
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 "؟یمغازه ا ؟ی"سالم عشقم. خوب
شت آمارم رو م شهیزدم. هه، مثل هم پوزخند ستم جوابش رو  یدا گرفت. خوا

 حیبازم ترج یکردم تا َدِکش کنم، ول یشاارو  م ییجا هیاز  دیندم. باالخره با
 کار رو بکنم. نیکالمم ا یدادم با سرد

 «آره. ،یمرس سالم،»
 شده؟!" یزی"چ

 پوزخند نوشتم. با
 «چه طور؟! نه،»

سر یزیت دختر صدم اذ عیبود،  ط کردنش نبود، فق تیزنگ زد. رد تماس زدم، ق
 االن بهش بفهمونم که راه ما از هم جداست. نیخواستم از هم یم

ست به خاطر بده یاول هم م از سرد یدون شتم اومدم جلو.   یکه به پدرش دا
ستش پ یبار برا کی ی. حتدید یکالمم رو م شده بودم شقدمیگرفتن د  ی. حتن

سبار ن کی شده بود که هر بار به  شقدمیبودمش. چند بار خودش پ دهیب*و*
 کنار. دمیکش یو مآوردم  یبهانه م ینوع

باشه. که بهم هزار  نیتونه برام دردسر آفر یه بعدها مب*و*س نیدونستم ا یم
 نیبودم و از ته ا دهیجور تهمت ببنده. به هر حال ساارما و گرما رو با هم چشاا

 جور کارا با خبر بودم.
 کردم. یبار زنگ زد. هر بار رد م چند

 شده؟!" ینکن، بگو چ تمی! تو رو خدا اذ؟ید یچرا جوابم رو نم انی"را
 دونست. یخودش رو م فیتکل دیکردم. اون هم با یتمومش م دیبا
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 نمونیکه ب یلطفا هر چ د؟یبه من زنگ نزن گهیشااه د یم ،یشااهسااوار خانم»
 «ما بهتره. یهر دو یبرا نی. ادیبوده و نبوده رو فراموش کن

خدا اان؟یرا یگ یم یدار ی"چ بدون تو نم نی! تو رو  تونم.  یرو نگو، من 
 عاشقتم."

نکردم  یره. من هم کار یم ادتیزود از  یلیه. خه*و*س ست،یعشق ن نیا نه،»
ش یکه بخوا شقم ب سیعا سرد ی. ک شق  یو دور یاز  کردن طرف مقابلش عا

 .میندار یبا هم کار گهیکردم. پس د یباهات م شهیکه من هم یشه. کار ینم
 یکنم، ساار موعدش. براتون آرزو یپرداخت م یپدرت رو هم به زود یبده

 «کنم. خدانگهدار. یم یوشبختخ
 یکردم، ول یخوندم، هر بار حذفشااون م یداد نم یاس ام اس م یهر چ گهید
شدم بب ریتاخ قهیدق ستیاز اس ام اس هاش حدود ب یکی شت. کنجکاو   نمیدا

 بازش کردم. نیهم ینوشته. برا یچ
شد، ا نی"حاال که ا شقت نبودم، ول نیطور  شتم.  یرو بدون منم عا ستت دا دو

. منو به یمنو نداشت اقتیکه ل یقدر احمق بود نی. اارمیخواستم به دستت ب یم
مت خودم  یکردم م یمدت فکر م نیا ی. تویگرفت یباز به ساا تونم تو رو 

 ی. از طرف تو تموم شااده ساات، ولاهامیبه تموم رو یتو لگد زد یبکشاام، ول
 بزرگوار." انیرا ینکردم. خدانگهدار آقامن، هنوز تمومش 

گاه لبخند زدم. تمومش م نیخوندن ا با من مطمئنم.  ،یکن یاس ام اس ناخودآ
به ا یفکر نم چیه هان یراحت نیکردم  نار، از  اال ح یبود! ول دیبع یبکشاااه ک

 درست عکسش بهم ثابت شده بود.
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مزاحم بود که شاارش  هیمن  یبرا یشااد. هان ینم نیبودم. بهتر از ا خوشااحال
 کردم. راه ما از هم جدا بود. یانتخابش م دیکم شد. از اول هم نبا

 بار هم نیخوام ا یرو گرفتم. م ممیگفتم که تصاام یبه راشااا م دیبا امشااب
 شانسم رو امتحان کنم.

 چهاردهم فصل
 :راشا

 شد؟ یپس باالخره اوک ولیا -
 :دیصورتش کشبه  یسرش را تکان داد و دست انیرا
 راه رو تا تهش برم. نیخوام ا یرو گرفتم، م ممیآره، تصم -

 :راشا
 .میهنوز که شرو  نکرد -
 لبخند زد: انیرا
بود و  رشیدرگ ی. منتها من ذهنم حسااابمیشااروعش کرد شاابیاز همون د -

 کار رو بکنم. نیخوام ا یاالن مطمئنم که م یتمرکز نداشتم، ول
و  دیتخت دراز کش ی. دستانش را پشت سرش برد. رودیکش یقینفس عم راشا

 شد: رهیبا لبخند به سقف خ
 نیدونم. اونم ا یچند مورد رو باور دارم تو رو نم نیمن که ا ه؟یچ یدون یم -

رو درآورده  یپدر کساا ایپدرت دراومده باشااه،  دیبا ایکه واسااه پولدار شاادن 
 ...ایپدرت پول دار باشه و  ای ،یباش

 د و ادامه داد:ش زیخ مین
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ساار  ییبه جاش دخترا میپدر زنت پولدار باشاااه. حاال ما که پدر زن ندار -
 نیهم تنها و تا دلت بخواد پولدار. به ا کن،یراهمون هسااتن که هم بهمون نزد

 اعتقاد دارم. هیآخر
 و در همان حال گفت: دیخند انیرا
از حرفات درسااته. با  ییجاها هی نمیب یکنم م یآره منم االن که خوب فکر م -

پولدار حرف اول رو  یجا دخترا نیخب ا یپدر پولدار که موافقم، ول ی هیقضاا
 زنن. یم

 شد و گفت: یجد انی. رادندیدو خند هر
سخت یدخترا ؟یاگر بهونه آوردن چ شییخدا یول - پا  یراحت نیبه هم ن،یسر

 دن. ینم
 :دیکش یهوم راشا

اوم، آره خب. تو سرسخت - ا ا ما هم  یغرور بودنشون که شک نکن، ولو م یه
 یگن فاصااله  یکه مثال م نهیجور مواقع بهونه هاشااون ا نی. امیکارمون رو بلد

که عقل  نهیاصال ا سات،یسان و ساال مالک ن یعنی نیا ادهیز یلیخ مونیسان
مثال  ای .یارشه که د یمطمئن م شیخواستگار یرفت نهیهم بب ینه. وقت ای یدار

ه گ یطور برداشاات کرد که داره م نیا دیجا با نیگه من به تو عالقه ندارم ا یم
پره  یعاشااقت هم شاادم. ِب بساام الله که نم دیبکن شااا یغلط هیحاال تو 
 یون بداره با زب یعنی ستمین یخوب تیاگر گفت من االن تو موقع ایت. ب*غ*ل

رو بساااب. اگر هم گفت  کتبرو کشاا رهیگ گهید یجا هیگه من دلم  یم یزبون
 که تا تنور نهیجواب رد دادم منظورش ا یخواسااتگار دکتر و مهندس داشااتم ول

 هی یتو دی. پس خوب فکر کن باریمنو بگ ایداغه نونت رو بچساابون و زودتر ب
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سش رو عمل  ی. فقط هر چیبهش بگ یچ یتیموقع نیهمچ که گفت تو برعک
 کن.

 ه اش گرفته بود گفت:راشا خند یحرف ها دنیکه از شن انیرا
 یم یرو که تو خواسااتگار نای. ایاریموقع کم نم چیخدا خفه ات کنه که ه -

 عاشق بشن. میکن یکار دیگه. االن با
 تفکر جمع کرد: یلبانش را به نشانه  راشا

 شن؟ یپاره ها هم عاشق م شیآت نیا یگ یتو م یعنی -
 شانه اش را باال انداخت و گفت: انیرا
 شن. یدونم، کار نشد نداره. اگه شانس من و توئه که م یچه م -

 پوزخند زد: راشا
دن. خر  یرو به باد م نشااونیروزه دل و د هیهه، آره اگر به من و تو باشااه که  -

 هست؟ ست،ین ایدن یشانس تر از من و تو که تو
 نه تکان داد. یبا خنده سرش را به نشانه  انیرا

***** 
 گفت: ایمعترضانه رو به تان تارا

 .دمیخونه تمرگ نیا یبس که تو دیآخه چاااااارا؟ خب دلم پوس -
 :ایتان
 جشن تولد؟ یبر یپاش یخوا یهنوز چهلم عمه سر نشده تو م -

 :تارا
 نم نرم.تو یدوستمه، نم نیتر یمیکه! گفتم جشن تولِد صم ینگفتم عروس -
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 گفت: ایکالفه رو به تان ترالن
تان نیا - باهاش جر و بحث نکن  تارا  ی. اگه میقدر  خواد بره بذار بره. خب 

جشن تولد رفتن  هی گهیشه. د یچهلم عمه تموم م گهیهفته د کیهم حق داره. 
 قدر داد و قال نداره. نیکه ا

 :ایتان
 .ستیگم درست ن یجور احترامه. من م هیخودش  نیبابا! ا یا -

 :تارا
 یمهمون هی ه؟یاحترام یکه ب یچ یعنیرم.  یکه هسااات من م یحاال هر چ -

 ساده ست.
شپزخونه م یصندل یاز رو ایتان شد. در همون حال که به طرف آ  رفت یبلند 

 گفت:
 .یبر یم شیکارات رو پ یبا لجباز شهیبکن. هم یخوا یهر کار م -

 و گفت: دیپر شیدر جا یبا خوشحال تارا
ا - ا ا ا ا سم و ر نی. فقط به استمیگفته باشم من لجباز ن یول ،یدمت گرم آبج

ه ب یکه من برم جشاان تولد دوسااتم چه ربط نیاعتقاد ندارم. ا یرسااوماِت الک
 نه؟یاز ا ریمگه غ گه،یخوش باشه د دیفوت عمه داره؟ آدم تا زنده ست با

 نگاهش کرد: یبا اخم کمرنگ ترالن
 نشده. مونیخب کم ُنطق کن، پاشو برو تا پش یلیخ -

 به اتاقش رفت. یحرف چیبلند شد و بدون ه شیاز جا یبا خوشحال تارا
شن تولد بهتر فردا ستش بود و به ه نیشب ج س یعنوان دلش نم چیدو ت خوا

 را از دست بدهد. یمهمان نیا
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***** 
ش توجه به اطراف یشانه اش انداخت و ب یرا رو تارشیگ فیک شهیمثل هم راشا

 زد: شیبلند پشت سرش رفت. صدا یبا قدم ها ایاز کالس خارج شد. پر
 راشا. -

شا سته کرد و ا را شت. با د ای. به طرف پرستادیقدم آه  ری. زاخم کرد دنشیبرگ
 لب زمزمه کرد:

اهام ب یکارم کس طیدونه من دوست ندارم تو مح ی! نمهیشیریعجب دختر س -
 باشه؟ یمیصم

 . لبخند زد:ستادیا شیرو به رو ایپر
 نفسم بند اومد. ؟یر یچه قدر تند راه م -

 با همان اخم برگشت و به راهش ادامه داد: راشا
 خب خدا رو شکر. -
 یبه آنها م یکالس هر کدام نگاه خاصاا یدلخور دنبالش رفت. بچه ها ایپر

ز شاادند. راشااا ا یاز کنارشااان رد م ایو متلک به پر کهیانداختند و با پراندن ت
شد. پ سه خارج  س سته و کالفه به طرفش  ایرمو شا خ همچنان دنبالش بود. را

 برگشت:
بار گفتم نم یخوا یم یچ - باهام  طیمح یخوام تو یاز جونم؟ صاااد  کارم 

 ره؟ ی. چرا تو گوشت نمیبرخورد کن یمیصم
 مظلومانه نگاهش کرد: ایپر
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کنم. بابت اون شااب متاساافم. باور کن  یخواسااتم ازت معذرت خواه یم -
 بود.دست خودم ن

 کوچه باالتر از موسسه پارک شده بود رفت: کیکه  نشیبه طرف ماش راشا
 حال برو. یکرد یخب، معذرت خواه یلیخ -
 کنارش قدم برداشت: ایپر
 ازت عذر دیبا نایدونم زودتر از ا یم ؟یهساات یقدر عصاابان نیبابا چرا ا یا -

 خب، تو ببخش، باشه؟ یکردم، ول یم یخواه
شا نگاهش کرد. پر لیرا با ناز تحو شیصدا شا داد. را شا ر یبود، ول بایز ایرا ا

که در قلبش  یبا تمام عالقه ا ایبه او نداشاات. برعکس او پر یاحساااساا چیه
حال  نیدانست و با ا یرا م نیشده بود. راشا ا رهینسبت به راشا داشت به او خ

 ت:گف د،یو آرام د که او را ساکت ای. پرستادیا نشیتوجه بود. کنار ماش یب
 چسبه. یهوا م نیا یتو م؟یبخور یبستن میبر یایم -

 را باز کرد: نیبا اخم سرش را تکان داد. در ماش راشا
 یبرخورد م یمیقدر صم نیکه، ا نینه. در ضمن من فقط استاد تو هستم و ا -
 .ستیاصال درست ن یکن

ر را دو نیهم بدون آن که وقت را از دست بدهد ماش ایفرمان نشست. پر پشت
شا با تعجب نگاهش کرد، ول ست. را ست و در را ب ش  اینگاه پر یزد. کنارش ن

 گفت: یآرام و بر لبانش لبخند بود. راشا جد
 کار دارم. ییبرم جا دیشو، با ادهیپ -
 :ایپر
 خوام باهات حرف بزنم. یم -
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هم  ایرا باز کند که پر ایخم شد تا در سمت پرداد.  رونیکالفه نفسش را ب راشا
 از فرصت استفاده کرد.

 یا روبازو ت یاز رو یهم دستش را به نرم ایبود که پر رهیدستگ یراشا رو دست
سوق داد. وجودش لرز ست او  صال باورش نمدیمچ د  نیچن ایشد که پر ی. ا

شد که پر یکار ستش را عقب بک ست د شد. خوا شت.  ایرا کرده با نگهش دا
ست و از ال به ال میعطر مال یبو شمانش را ب شامش را پر کرد. چ دندان  یاو م
 :دیغر شیها
 حاااااال. نیهم ن،ییبرو پا -
 و پر از ناز گفت: فیظر ایپر
 کنم بذار باهات حرف بزنم. من... یراشا، خواهش م -

 را باز کرد و داد زد: نی. در ماشدیدستش را محکم کش راشا
 خوام صدات رو بشنوم. زود باش. ینم ن،ییبرو پا -
بود و با نگاه پر از خشاام در  یراشاااا عصاابان یدلخور نگاهش کرد، ول ایپر

شمان او خ ش یحرف چیشده بود. بدون ه رهیچ شد و با حرص در  ادهیپ نیاز ما
اشا ر نیماش یها کیشدن الست دهیاز کش یگوشخراش ی. صدادیرا به هم کوب

 شد. جادیا با کف آسفالت
له راند و از او فاص یباز کرد که راشا به سرعت م یچشمانش را بست. وقت ایپر

 گرفته بود.
***** 

 «تارا»
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شم به من دوخته بود کردم و  ایبه تان رو سته بود و منتظر چ ش شت فرمون ن که پ
 گفتم:

 !؟یر یپس چرا نم -
 رم. یبرو تو، منم م -
 دادم. خواستم زنگ در رو بزنم که صدام کرد. رونیحرص نفسم رو ب با
 ااه؟یباز چ -
 دنبالت. امیتموم بشه بهم زنگ بزن ب یکه مهمون نیساعت قبل از ا مین -
 گشتم؟ یخودم برم یداد یرو م نیشد ماش یم یحاال چ -

 :شیشونیپ ینشست رو یکمرنگ اخم
 .ینره زنگ بزن ادتیالزم نکرده،  -

شادرو تکون دادم.  سرم صدا یزنگ در رو زدم.  باز  یکیت یجواب داد. در با 
کت تک بوق زد و حر هیو براش دست تکون دادم اونم  ایشد. برگشتم سمت تان

 کرد.
 که در خونشون باز شد. واو چه کرده بود با خودش! ستادمیراهرو ا یتو
با  دنشید با ند زدم. اونم  نده رو هیلبخ ند ُگ با  یلبخ مد و  به طرفم او باش  ل

 گفت: شیغیج غیج یصدا
 ؟یکرد ریوقته منتظرت بودم، چرا د یلی. خیدختر خوش اومد یوا -

بود و هم  شیه. هم صورت اون غرق آراب*و*سرو آورد جلو که منو ب صورتش
ُگنده رو هوا کردم و صااورتم رو  م*ا*چدو تا  نیهم یواسااه  ،یکیمن مات یلبا

 عقب. دمیکش
 که؟ یدون یدور بود، مراهمون  -
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 رو تکون داد و دستش رو گذاشت پشتم: سرش
 تو. می. برهیخودش کل یکه اومد نیهم ،یاوک -

شاد میرفت شلوار آب هی یداخل.  شماش.  یتا  و  ست همرنگ چ تنش بود. در
 یو لبا ینیب د،یپوساات سااف ،یآب یخوشااگل بود و لوند. چشااما شییخدا
 ظیاومد. نسبتا غل یصورتش نشونده بود بهش م یهم که رو یشیآرا ک،یکوچ

 خوب بود. یبود ول
شمم به جمع یکه پام رو تو نیهم شتم چ افتاد که تو هم  یادیز تیسالن گذا

د خون یرو م یشاد یبلند ترانه  یسالن با صدا یگوشه  یج ی. ددنیلول یم
کمرشااون رو  یتو یِقرا یدونسااتن چه طور یهم که وسااط بودن نم ییو اونا

 کنن. یکنن. در کل جا هم نبود خال یالخ
شتن م کینزد یزیچ هی صد نفر آدم فقط دا ص یبه  ماند ب هی. حاال بقدنیر*ق*

 بودن. دنیکه دور و اطراف سالن مشغول خوردن و گشتن و خند
 گوشم از وسط جر خورد. یبه خودم اومدم. حس کردم پرده  یشاد یصدا با
 اون گوشااه، آشناااها همه اون جااا جمع شدن. اامیبر ااایب -

 مثل خودش صدام رو انداختم پشت سرم: منم
 قاادره؟ نیتعااداد مهمااوناتون همااش هم یشاااد اانمیبب -

 گفت: دیکش یبهش برخورد. همون طور که منو دنبال خودش م انگار
رو هم  نایهمگوش نکرد گفت  یدعوت کنه ها ول شااتریکمه؟ به بابام گفتم ب -

 جا، جا داد. نیشه ا ینم
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 یخوان. عروس یپادگان جا م هیخودشون  نای. اچارهیخب بابات حق داشته ب -
 جشن تولد؟ ای یگرفت
 و گفت: دیخند

رو، رو کنم جوِن  زامیسورپرا یکی یکیخوام  یتو فکر کن هر دوش. امشب م -
 شه. یتارا معرکه م

 جوِن عمه ات. -
 .دیخند

 نیهمچ هیاومدم  دیفهم یافتادم. اگه االن زنده بود و م امرزیخدا ب یعمه  ادی
تو  یتتک و تنها رف یشبونه بلند شد ؟یکن ینم ایدختر تو ح»گفت:  یم ییجا

 «ست؟ بهیکه باهات هفتاد پشت غر یکی یخونه 
ند و تامرزدشیخدا ب ،یآخ  ییجورا هیحال  نیبا ا یداشااات ول یزی. زبون ت

 یم ییجا چه خباااااااااره و چه کارا نیبفهمه ا ایدوستش داشتم. اوه اوه اگر تان
 یماه نم کیکنه و بعد هم تا  یدونه از اون اخم خوشگالش نثارم م هیکنند اول 

ساار و  یب ِی مهمون هیفقط  دمبذارم. مثال بهش گفته بو رونیب الیذاره پام رو از و
ست، ول ست بب یصدا س نهیکجا قدر بزن و بکوب توش  نیا ما هم یها یعرو

 نداره.
به خودم اومدم.  انیو اطراف یشاااد یصاادا دنیتو هپروت بودم که با شاان بازم

مشااترِک من و  یها آشاانا بودن و دوسااتا یساار هیبه بچه ها انداختم.  ینگاه
 .مشوندید یبود که م یبودند. در کل بار اول بهیهم برام غر ییچند تا هی. یشاد

اومد هم آشنا. اولش با شک نگاش  بهیبه نظرم هم غر شونیکیاون ها  نیب یول
س نمیب یدارم درست م دمیکم کم فهم یکردم ول جز همون  ستین یو طرف ک
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 دنی. اون هم با ددمشیکه اون شااب تو باغ د ییو پر رو  *و*ض*ی یدختره 
شاد شنا نبودم رو بهم معرف ییبچه ها یمن تعجب کرد.  شون آ . دکر یکه باها

 .یصمد ایبود. پر ای. اسمش پردیرسنوبت به اون 
باهاش آشنا شده. نگاهش پر  یقیآموزش موس یموسسه  یگفت که تو یشاد

نازک کرد و ساارش رو  با همون حالت مغرور پشااات چشاام  از غرور بود و 
 برگردوند.

دماغ  ی! افاده ها طبق طبق، سگ ها به دورش وق و وق. انگار از انتهاااااشیا
 افتاده. لیف

 یدست شاد یکردم دستم رو از تو یو احوال پرس کیبا همه سالم و عل یوقت
شتم، ول ادیدرآوردم و رفتم اون طرف. البته ز صله ندا شون فا  نیخب هم یباها

 بود. یلینکبت نباشم خودش خ یکه کنار اون دختره 
 اومد طرفم: یشاد

 ؟یلباست رو عوض کن یخوا ینم -
 هگید میدساات فیذارم تو ک یم ارمیهم در م. مانتوم رو دمیمانتوم پوشاا ریز -
 برم تو اتاق. ستین یازین

 گذشت. یخب اون طرف که خوش م ؟یما رفت شیچرا از پ یباشه. راست -
 جمع کردم: یحوصلگ یرو با ب لبام

 !ستن؟یجا راحت ترم. بابا و مامانت ن نیا الیخ یب -
 د.بو یو ضرور ینه مسافرتن. امروز صبح حرکت کردن. مسافرتشون کار -
 !؟ییجا تنها نیتو ا یعنیواقعا؟!  -
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 :دیذوق خند با
 یخوام حساااب یامشااب م نیهم یده. خودم و خودم. برا یحال م یلیآره خ -

 مونه. یم شمیهم امشب پ یکام یبترکونم. راست
 تعجب نگاش کردم: با
 جا... نیا ،ییدو تا نیخوا ی! م؟یشد وونهید -

 :دیخند بلند
م مونه. خود یم شاامی. فقط چون تنهام پمیکن ینم ینترس کار ه؟یآره مگه چ -

 ازش خواستم اونم از خدا خواسته قبول کرد.
 تاسف سرم رو تکون دادم: با
شب رو  یکن ی. آخه چه طور جرات میشاد یخر یلیخ - سرت  ست پ با دو
 وقت. هی یترس ی! نم؟یخونه، تک و تنها سر کن هی یتو
 نشون داد و با اخم گفت: رتیغ یرو کام شهیوسط حرفم. مثل هم دیپر
که منو بخوره. همه جوره بهش اعتماد  ستیبترسم؟ قرار ن دی. چرا باااارینخ -

 .میدارم. ما عاشق هم
شااد و همش حرف خودش رو  ینم میقم*س*ت یصااراط چی! ظاهرا به هرینخ

م باال. دوباره لبخند شاادم و شااونه ام رو انداخت الشیخ یب نیهم یزد. برا یم
 شد. یکه حالتش عوض م دیکش ینم هیجور بود. به ثان نیهم شهیزد. هم

 .ششیمن برم پ -
 مگه کجاست؟! -

ص نگاه شکوک نگاش کردم که  یخا شد. م بهم انداخت و لبخندش ُپررنگ تر 
 خودش گفت:
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ست. از  - ش شیپ یکه هفته  ییام*ش*ر*و*بتو اتاق باال سفار سه بابام   یوا
شونیآوردن بردم پ شغولن. وا ش  یباحالن. م یلیتارا خ یدون ینم یاونا هم م

 ارم؟یبرات ب یخوا
انیبود ا ی. عجب خنگ و خریحرفش آمپر چسبوندم اساس نیا با ا ا ا ه ! پسرا

با ذوق  سااتادهیکنه واسااه آخر شااب، اون وقت دختره جلوم ا یم م*س*تداره 
 ارم؟یگه برم واسه تو هم ب یم

 هت زده ام بشکن زد:ب یچشما یجلو
جا - خه م ارم؟یتو هم ب یگم برا یم ؟ییک ها ساارو کنم  نیخوام ب یآ چه  ب

 گفتم...
 زدم: پوزخند

 فتهیب لیو پات م*س*تاز حد نخوره  شیجونت ب یخوام، فقط بپا کام ینه نم -
 ...گهیرو دستت. بعدش هم که د

مه مه  یندادم ول ادا که ادا گام بهش گفتم  بود. ساارش رو  یحرفم چ یبا ن
 انداخت باال:

سه همه مستین شتریب کیدو پ یکینترس، در حد  - شام وا تو  .ارمی. بعد از 
 .یش ینم م*س*تدو تاش  -یکیبزن. با  یکی یهم خواست

 .هیکاف دیحالش رو ببر دیخوام، همون خودتون بخور ینه من نم -
هم  یسااتیکن. رودربا ییرای. تو هم از خودت پذشااشیپس من برم پ ،یاوک -

 نداشته باش.
 زد و ادامه داد: چشمک
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 کنم. یواسه ات جور م یهمپا هم خواست -
 و گفتم: دمیخند نیهم یکنه واسه  یم یدونستم داره شوخ یم
 ؟یخوام. دار یخوام، همراه م یمن همپا نم -

 و سرش رو تکون داد: دیخند
 کنم. یواسه ات جور م ینه ول -
 خوام نه همراهت رو. یپر رو، برو به کارت برس. نه همپات رو م -
خنده ازم دور شااد. خرامان خرامان از پله ها باال رفت. واقعا ساااده بود که  با

 گذره. ینم یاز هر دختر یاز اون هفت خطاست و به راحت یدونست کام ینم
 از یکیبودنش  یو خاک یسااال ازم بزرگتر بود. به خاطر سااادگ کی یشاااد

ستام بود، ول نیبهتر سر هم یدو  از جانب دیبا شهیهم شیساده لوح نیخب، 
ص شتم  یهم روش جواب نم یجور چیکه ه دیشن یم حتیمن ن داد. انگار دا

شش  سیتو گو جونش بود و  یفکر و ذکرش کام یخوندم. در کل همه  یم نیا
کردم برم  ه*و*سخوند که منم  یزد و م یقدر شاااد آهنگ م نیا یج یدبس. 

 به خودم بدم. یتکون هیاون وسط 
ش دار بود و قسمت چپ قهیکه  دیسف ِی حلقه ا نیآست هیرو درآورده بودم.  مانتوم

 چاک هیراسته اش  یشلوار ست خودش که پاچه  هیشده بود. با  یسنگ دوز
لت دار بود بودم دورم. حا ختهیبودم. موهام رو هم ر دهیزانوم پوش ریداشت تا ز

 از کنار بسته بودم. ینقره ا ی رهیگ هیو فقط با 
شغول  دختر سر همچنان م هم وول  ب*غ*لتو  جانیبودند و با ه ر*ق*صو پ

سط که با د یم شم برم و ستم از جام بلند  س دنیخوردن. خوا  که به طرفم یک
 اومد خشک شدم. با تعجب زل زدم بهش. یم
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 ریکه خ یی. همون پساار مزاحم و پر روکرد؟ راشااا بود یجا چه کار م نیا ن،یا
 اومد. یبه طرفم م میقم*س*تهم بود!  مونیسرش همسا

خودم گفتم  شیتوجه نشااون دادم. پ یرو برگردوندم و خودم رو کامال ب ساارم
شتباه دیشا شدم که م ستادیرو به روم ا یوقت یطرفم ول ادیم یداره ا نو مطمئن 

 و شناخته. دهید
ش یرو تا رو نگام شلوار ج یدار طوس قهی شرتیت هی. دمیصورتش باال ک  نیو 

شک ضله ها نیا شرتشیت ی. باال تنه یم رو  خوش فرمش یقدر تنگ بود که ع
 داد. یخوب نشون م یلیخ

به من چه؟!  یول کل،یو ه پیجذاب بود. چه از نظر چهره و چه ت شییخدا
شم نم سره  یازش خو ض یاومد، پ سالم . انگار منتظر بیاز خود را ود بهش 

جا یکنم ول گاه ُپر از تعجبم رو تحو یبه  باورم نم لشیسااالم ن  یدادم. تو 
 !؟یدعوت شده. آخه چه طور یمهمون نیا یامشب تو نمیکه ا دیگنج

شااد و با لبخند  شااقدمیدم خودش پ ینشااون نم یعکس العمل چیه دید یوقت
 نگام کرد.

االم همسا - ا ا ازیعز ی هیس ا ا جا کجا؟ به به چه تصادف  نی. شما کجا، اا
 !یجالب

صندل ییپر رو با ش یتمام  ستاش رو رو دیکنار منو ک ست. د ش  زیم یعقب و ن
شت و به جمع صورت اون مودبانه  ر*ق*صدر حال  تیگذا نگاه کرد. در هر 

که اون اول سااالم کرده  نیبهش ندم. هم یرفتار کرده بود و درساات نبود جواب
 حرف داشت. یکل یبود خودش جا
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 سالم. -
 یصااورتش برداشااتم. ب یرو برگردوند و نگام کرد. چشاامام رو از رو ساارش

 کردم. ینه خوشااحال و... در کل خونساارد رفتار م ،یتفاوت بودم، نه عصاابان
 !؟یکن یجا چه کار م نیو ا یهست یانگار نه انگار که تو ک

 من بود. یتمام رخ رو به رو حاال
صال فکرش رو نم - شاد یا شن تولد  ش یکردم تو هم به ج . با هم یدعوت با

 !د؟یدوست
 یشناخت؟! اگه از جانب شاد یرو از کجا م یتعجب نگاش کردم. اون شاد با

 ی! ولگفتم دوست پسرشه یبرو برگرد م یب هیکام یمطمئن نبودم که دلش گرو
 کرد. یجور ول نم چیرو ه یکام ،ینه، شاد

 نیمزاحم ا نیکه بدونم ا نیشااده بود. ا کیمن هم تحر یحس کنجکاو حاال
شم. ا ینم گهیکنه؟! د یجا چه کار م سرد با ستم خون صلت یکی نمیتون  از خ

 شه کرد؟! یهم خوب در من بود. چه م دیشا ایبد  یها
 . و شما؟!میبا هم دوست یبله من و شاد -

ش . با لبخند سردمیسوال رو ازش پرس نیکنجکاو هستم که ا یقدر نیا دیفهم
 رو تکون داد و به اطراف نگاه کرد:

 من استادشم. -
 بار زل زد تو چشمام و ادامه داد: نیا

 ردامه.از شاگ یکیتو موسسه  یکنم. شاد یم سیتدر تاریگ ،یقیاستاد موس -
گه.  یگفت داره راساات م یابروم رو انداختم باال. لحنش و نگاهش م یتا هی

 یم یقیکالس موس یگه چون هم شاد یرو م قتیاره حقدونستم که د یالبته م
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 یم تاریبودم که چه قدر ماهرانه گ دهید یکه اون شاااِب مهمون نیرفت و هم ا
 بود؟ موضو  جالب شد. یشاد تارِ یمعلم گ اروی نیزنه. پس ا

صندل رهیصورتم خ تو سرم رو برگردوندم که همون موقع  وم رو به ر یشده بود. 
 !ایهمون دختر مزاحمه ست. پر دمیرخوندم، دشد. سرم رو چ دهیکش

ا عشوه و ب یکرد. تند نشست رو صندل یبه راشا نگاه م یلبخند گل و گشاد با
 رو به راشا گفت: جانیپر از ه ییهم انداخت. با صدا یپاهاش رو رو

ستاد، خوب نیا یک نیبب یوا - سالم ا ست!  صال فکرش رو نم ن؟یجا ردم ک یا
 .نمتیب یجا م نی. واقعا خوشحال شدم که ایرو قبول کن یدرخواست شاد

منگول هم هست؟! اخم کرده بود و با همون  نیراشا نگاه کردم. نکنه استاِد ا به
 کرد. ینگاه م ایاخم به پر
د بار لحنش ساار نیزد ا یکه با لبخند با من حرف م شیپ قهیچند دق برخالف

 بود.
منه و درساات نبود  یشاااگردا نیتراز به یکی یسااالم، ممنونم. خب شاااد -

 درخواستش رو قبول نکنم.
 با ناز گفت: ایپر
 یالیو یکه تو یآخر هفته ا یاالن ازتون دعوت کنم به مهمون نیاگر منم هم -

 ؟یکن ی. قبول میایب رمیگ یپدرم م
اره. د دیشد. حس کردم ترد رهیخ زیبرداشت و به م ایپر ینگاهش رو از رو راشا

 کرد؟! یم دیچرا ترد گه،یاز شاگرداش بود د یکی نمیچرا؟! ا یول
 بار سردتر از قبل گفت: نیا
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 یکه سرم شلوغه و در کل نم نینه، متاسفم من اون موقع فرصت ندارم. هم ا -
 . شرمنده.امیتونم ب

 نیراشا جا خورد. ا یو جد حیجواب صر نیاز ا ایوضوح متوجه شدم که پر به
شاچ سط من حکم تما شده بودن. اوک اِل یخ یشتم. کال انگار برو دا یو  یمن 

 .می. ما که رفتدیجا دل و قلوه رد و بدل کن نیهم نیبتمرگ
 عکس العملم راشا تند گفت: نیرو برداشتم. با ا فمیجام بلند شدم و ک از
 کجاا؟! -
 رم؟! یتعجب نگاش کردم. بچه پر رو! به تو چه که کجا م با
 اخم گفتم: با
 .دیجا. شما راحت باش نیهر جا ِبه از ا -
 تحکم گفت: با
 نیخودم اومدم ا یراحت یرفت. در ضمن من برا یداشت م گهید ایپر ن،یبش -

 .نیپس بش نم،یآشنا رو کنارم بب هیکه  نیجا نشستم. ا
 انا؟ینزده بود اح یزی. چادیسرم در ب یتک شاخ بزرگ رو هیکم مونده بود  گهید
 م تر گفت:بار محک نیا

 .نیبشاااا -
نگاه کردم. سرخ شده بود و  ایکه انگار مجبور شدم. به پر یجور یول نشستم،

 طلبکارا زل زده بود به من. نیع
 بلند شد و رو به راشا گفت: زیاز پشت م عیسر

 پس چرا... ستم؟یمگه منم آشنات ن -
 که نگاش کنه گفت: نیو بدون ا دیجمله اش رو بر راشا
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 یبرا یرو بفهم نیا یخوا یم یکه ک نیا یول ،ینه، تو فقط و فقط شاگرد من -
 سواله! یخودمم جا

تر از قبل شااده با انگشاات به من اشاااره کرد و بلند  یشاایکه معلوم بود آت ایپر
 گفت:

 باشن؟ یک شونیاون وقت ا -
و راشا در رفت و آمد  ایپر نیبه من نگاه کرد. من هم مات و مبهوت نگام ب راشا

 کردماا. یریچه مرگشااونه؟! عجب گ نایبود. ا
صدا بازم س ادیز یقدر نیآهنگ ا یخوبه  صدا نرسه و ک صدا به  ست که   یه

 دو تا نشه. نیجر و بحث ا یمتوجه 
 شد. رهیخ ایپر یبار تو چشما نیمن برداشت و ا ینگاهش رو از رو راشا
 تر از قبل گفت: یجد

 .یبر یتون ی. حاال مستین بهیکه هست غر یهر کس -
 داره یچ نیشه! ا یحتما اون شاِخ وامونده رو سِر مبارکم سبز م گهیاالن د یوا
ه کن یداره سِر هم م یبودم! پس چ بهیگاااه؟! من که هفتاد پشت باهاش غر یم

 ده؟! یدختره م نیا لیتحو
ه بود ب یبس عصاابان اومد. از ینم رونیب ایخون از تن و بدن پر یزد یم کارد

 .دیلرز یخودش م
 خواد باشه. یحالش گرفته بشه هر طور م نیبهتر! ا چه

شِت کوتاه ول هی شد.  یزد و مثل برق از جلو زیم یمحکم رو یم شمام دور  چ
 دختره کم داره ها. چه مرگش بود؟!
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شا نفس عم نیهم شد را ش یقیکه ازمون دور  ه. ر یداره م شی. آخستادیو ا دیک
 به سالمت فقط زودتر.

رو لباش بود همون جا، جا  ایکه قبل از حضااور پر یهمون لبخند جذاب باز
 شد. طونیبار نگاهش هم ش نیخوش کرد و ا

سرد و جد نیکرد. انگار نه انگار ا یزود رنگ عوض م چه سته بود و  ش  یجا ن
 رو شست و انداخت رو بند. ایپر
 گفت: طونیهمون نگاه ش با
 خانم؟ دید یخار مافت -

 بچه نیمونده برم وسااط با ا نمیکرده؟! هم الیخ ی! چی! با من بود؟! ِزکجانم؟
و  نیقا سنگنبود. اتفا یقرت شییکردم. نه خدا پشینگاه به ت هیم. ر*ق*صب یقرت

ر رو منک نیبچه پر رو که بود. آره ا ،یبود. خب حاال هر چ دهیساده لباس پوش
 .ادهیشم، روش ز ینم

. دهنم لحظه به لحظه دیو خند دینشااسااته بود رو د میشااونیپ یکه رو یاخم
نه واقعا انگار  یباز م شااتریب  نیخوره. پس ا یزده. بهش نم یزیچ هیشاااد. 

 خوره. یبهش م نی! مرض داره البد. آره خب اه؟یچ یکاراش از رو
ستاش شد. آروم آروم. از اون طرف هم  زیم یرو رو د شت و به طرفم خم  گذا

 شد. یمن آروم آروم داشت گرد م یچشما
سش خ نییآورد پا یقدر نیرو ا سرش صورتم.  یراحت م یلیکه نف خورد تو 

چرخ و فلک حس کرده  ِن یکه اون شااب تو کاب یادکلنش معرکه بود. همون یبو
 بودم.



wWw.Roman4u.iR  424 

 

چون فاصله اش با من کم بود  یبلند، ول کیموز یاون آروم بود و صدا یصدا
 گه. یم یتونستم بفهمم چ یم
 بگم؟! یزیچ هیتارا،  -
ن وسط م نیکه ا نیعقب. با ا دیخودش رو کش عیسر یشاد یصدا دنیشن با
گاه هول شدم و دست یکاره بودم ول چیه  .دمیبه لباسم کش یناخودآ

 با ذوق رو به راشا گفت: یشاد
 .دیواقعا خوشحالم کرد ن،یسالم استاااااد. خوش اومد -

 د.ز یهول شده لبخند مصلحت یموقع شاد یحضور ب هم که معلوم بود از راشا
 سالم، ممنونم. در ضمن تولدتون هم مبارک. -
 یگرفت. شاد یآورد و به طرف شاد رونیب کیکوچ یجعبه  هی بشیداخل ج از

 هم با ذوق فراوون جعبه رو از دست راشا گرفت و گفت:
به  دیکه قبول کرد نیهم یواقعا ممنونم، ول د؟یدی! چرا زحمت کشاایوا - و 

 شد. یمحسوب م هیبرام هد دیجشن تولدم اومد
 خم کرد: یبا لبخند سرش رو کم راشا

 .دیاصال قابلتون رو نداره. لطف دار -
س نیبا ا - ستیحال مر ساب ی. را ستم تارا جون قول دادم ح شب من به دو  یام

 .دیهم بزن د،یخوام امشب برامون هم بخون یکنم. م زشیسورپرا
 گفت: یبه من انداخت و رو به شاد ینگاه مین راشا

 کنم. یکار رو م نیحتما ا زتونیچرا که نه؟ به افتخار شما و دوست عز -
 د؟یشناس یرو م گهیشما و تارا جون همد ی. راستیمرس یوا -
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 گفتم: عیبه ما انداخت که من سر یمشکوک نگاه
 .میا هیهمسا شونیمن و ا -

 رفم سرش رو تکون داد.ح دییهم در تا راشا
 با تعجب گفت: یشاد

 دونستم. یواقعا؟! چه باحال! نم -
 به من ادامه داد: رو
 زدنشون هم تاریدارن و گ یفوق العاده ا یکه استاد صدا یدون یپس حتما م -

 محشره. درسته؟
 چشم نگاش کردم. یپوزخند سرم رو تکون دادم و از گوشه  با
 شدم. ضیفم*س*تآره خب، قبال از صدا و هنرشون  -

. مرض! دیکه اخم کنه بلند خند نیا یبه جا یگم ول یرو م یِک  دیفهم ظاهرا
 حرفم خنده داشت؟! یکجا

 گفت: یلبخند رو به شاد با
 بعد. یبرا ی. اگر اجازه بددمیاالن تازه رس -
 مگه نه؟ دیکه آماده ا ر*ق*ص یبرا یول ،یاوک -

 :دیبه من نگاه کرد و دستاش رو به هم مال طنتیبا ش راشا
 حاضر و آماده نباشه؟ ر*ق*ص یکه برا هیاون که بلااااه. ک -

 به وسط اشاره کرد و گفت: یبود. شاد ستادهیرو ازش برگردوندم. هنوز ا روم
 .گهید دییپس بفرما -
 بدون پارتنر؟! -



wWw.Roman4u.iR  426 

 

ام کرد. تند نگ یحرف. شاد نیا دنیکردم که با شن یبه بحثشون گوش م داشتم
 رو بده دستم رو گرفت و بلندم کرد. یکه بهم فرصت هر عمل نیبدون ا

 بهتر؟ نیاز ا یچ گهید دیهمراه. تازه آشنا هم هست نمیا دییبفرما -
 .دمیکردم. به خودم اومدم دستم رو کش ینگاه م یو مبهوت داشتم به شاد مات

خوام  یوسط؟! من نم دیبر االیو  دیرو آشنا هست یچ یدستم رو ول کن. چ -
 م.ر*ق*صب

پس  ،ساتهی. کاِرتم که بیر*ق*صاثابِت  ِی پا ایتو مهمون شاهیچرا؟! تو که هم -
 !؟یچرا معطل

اا!  یا ا ا ا ا ا ت دوس دیخواد، شا یدلم نم دیدختره بگه شا نینبود به ا یکیباب
تونم. دست بردار نبود. انگار کمر به  یشازده پسر نم نیبه خاطر ا دیندارم، شا

شا ب شب با را سته بود که من ام صهمت ب  یگفتم نم یبهش م یم. هر چر*ق*
سش رو ندارم باز م ستم دختِر  یم. یاریبهونه م یگفت نه دار یخوام و ح دون

 هم سرش نشه. زادیحد که زبون آدم نینه تا ا یول هیشیریس
وش من گ یو انکارها یشاد یه اصرارهاب نهیبود و دست به س ستادهیکنار ا راشا

 .دیخند یکرد و م یم
کرد؟!  یکارا رو م نیآوردم. آخه چرا ا یساار در نم چیزد. ه یبرق م چشااماش

 هیرد؟! ک یقدر نرمال رفتار م نی! پس چرا ام؟ینداشت یمگه ما با هم پدر ُکشتگ
 چیه ر،ینخ ی! ولیزیچ یدونم کل کل یچه م ،یفحشاا هی ،یدادیب هی ،یداد

 نبود. یخبر
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نگ شااااد رو م هی یج ید یطرف از با ج یآه ها راه  یو داد غیزد و  چه  که ب
 رفت برم وسط. یم یلیو یلیانداخته بودن دلم ق

و بودم. ت ر*ق*صثابِت  ِی و جشنا پا ایمهمون یتو شهیبود من هم یبا شاد حق
 نیبچه ها و ا نیجا و ب نیخب ا یول دمیر*ق*صاا یو ترالن م ایخونه هم با تان

 داشت. گهیُحسن د هی دنیر*ق*صکننده  کیبلند و تحر یصدا
توجه به راشاااا رفتم  یخواسااات. ب یکوتاه اومدم چون بد جور دلم م باالخره

 م. واال! مگه آدم قحطه؟ر*ق*صخواستم با اون ب یوسط. نم
حال اوه نگ م تیجمع نیداد. ب یم یچه  ماه . دمیر*ق*صاا یبا حرکات ه

ص شم م یبود. از حرکات و حالت ها یرانیم کامال ار*ق* اومد و  یدرش خو
 رو دوست داشتم. ر*ق*ص نیا شتریب

 دیتاب یکه از ساقف به ساالن م یکم یبود و فقط نورها کیاطراف تار یفضاا
ضا شن کرده بود. حس کردم  کیکوچ یاون ف ستش رو  یکیرو رو شت د از پ

شت رو شاد یگذا ر کا نیهم ایناز مهمو یکیبار تو  هیبود. آخه  یکمرم. حتما 
 رو کرد که مثال من فکر کنم پسره و حالم گرفته بشه.

 خورم. عمرا! یگولش رو نم گهید یول
رفتم عقب. لوند و ُپر از ناز  یکه خودم رو حساااس نشااون بدم کم نیا بدون

 رفتم. یم سهیتو دلم ر یدادم. پشتم بهش بود ول یخودم رو تکون م
 دم،یدادم و دسااتام رو از کنار پاهاش تا پهلوهاش کشاا هیام رو بهش تک شااونه

 هوی. دمیدساات کشاا گهیبار د هیشااد.  یلبخندم لحظه به لحظه محوتر م یول
 خدا! ی. واختیفرو ر نهیبدون حرکت. قلبم تو س ستادم،یا
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بخند لباش ل یش بودم و به روب*غ*لراشااا که تو  دنیبرگشااتم و با د دیترد با
 یافتادم که محکم منو گرفت. وا یداشااتم پس مچشاامام تار شااد.  یبود جلو

اومدم؟!  یناز و کرشاامه م نیا ب*غ*لهمه مدت داشااتم تو  نیخدا جون ا
 خاک تو سرم که آبروم رفت.

 ادیهمه ناز کرد تهش از خداش بود ب نیگه دختره ا یخودش م شیحتما پ االن
سته بود. از ا خیم. بدنم ب*غ*لتو   چیناجور بکنه به ه یکه در موردم فکرا نیب

 .گهیکس د چیاومد. نه اون و نه ه یعنوان خوشم نم
صورتش رو  نیهم یبود تو صورتم واسه  ختهیرو خم کرده بودم. موهام ر سرم

 محکم دستاش که به دور کمرم بود شدم. یحلقه  یمتوجه  یول دم،ید ینم
ستم شرو  کرد به  خوا شم عقب که  صخودم رو بک . آهنگ تند بود. دنیر*ق*

دسااتاش چون  یافته تو یم یشااه و چه اتفاق یم یکه بفهمم داره چ نیبدون ا
 بودم. ر*ق*صدر حال  یعروسک

 ابیقدر حرکاتش نرم و ز نیشاااد ا یچرخوند. باورم نم یو منظم منو م تمیر با
 یبه خاطر آغوشش داشتم غش م شیپ یرفت تا چند لحظه  ادمیبود که به کل 

 کردم.
گ خدا  یزود قورتش دادم. وا یلیخ یلبام لبخند نشااساات، ول یرو اهناخودآ

 یم تمیبود. خودم رو رها کرده بودم تو دسااتاش و اون هدا یش عالر*ق*صاا
 کرد.
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ش یکم انیاطراف ستم رو  یبودن و به ما نگاه م دهیکنار ک شت د کردن. نوک انگ
رفت عقب  یدور کامل چرخوند و با هر چرخش من اون هم م هیگرفت. منو 

 اومد سمتم. یو باز م
به  منو یرو دورم حلقه کرد و با اون دسااتش دسااتام رو باال گرفت. کم دسااتش

 و رو به روم قرار گرفت. دیبار خودش چرخ نیجلو خم کرد ا
ا نکرده بودم. ر*ق*صجور  نی. تا حاال از ادمیر*ق*ص یمن هم باهاش م حاال

شما یحال جذاب بود. تو نیو در ع دیبرام جد  یو م میشده بود رهیهم خ یچ
در آخر  و دیآهنگ چرخ یانیپا تمی. دستش رو پشتم گرفت و با رمیدیر*ق*ص

شم هم بود یمنو رو شم تو چ ستش خم کرد. چ . هر میزد یپلک نم ی. حتمید
 .میزد یدو نفس نفس م

 م*س*تادکلنش  یداد. بو یگرمش پوساات صااورتم رو نوازش م یها نفس
ان دست مهم یصدا دنی. با شندیطول نکش ادیز تیوضع نیا یکننده بود، ول

 .میستادیهم ا یو رو در رو میشد تمونیموقع یها هر دو متوجه 
 :دیچیدر سالن پ یج ید یصدا

 ونباشاایز تینها یب ر*ق*صکنم از دوسااتان گلمون که با  یم ژهیتشااکر و -
شب رو برا اندازه  یرقم زدند. ما هم ب زیشب خاطره انگ کیجان  یشاد یام

 . کارتون محشر بود دوستان.دمیرلذت ب
ش یهمگ سرخ  جانیه یو از رو ادی. به خاطر تحرِک زدنیسوت زدن و هورا ک

 شده بودم.
شا ستم رو گرفت. با تعجب نگاش کردم. جلو را ستم رو باال آورد و  ید همه د

 بود؟! یچه کار گهید نیه زد. دهنم باز مونده بود. اب*و*سبه پشتش 
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گاه اخم کردم. دساتم رو ول کرد. روم رو  یول د،یروم لبخند پاشا به من ناخودآ
 برگردوندم رفتم سر جام نشستم.

 یشاارو  کرد به خوندن. راشااا چند قدم به طرفم اومد و نگام کرد ول یج ید
سرم رو انداختم پاومدیجلوتر ن شتم فکر کنه که حاال نیی. با اخم  ست ندا . دو

کنه ب یشرویقدر پ نیا یو حتطرفم  ادیاز خدامه که ب دمیر*ق*صچون باهاش 
 ه.ب*و*سکه بخواد دستم رو ب

شتم شمم به پر یاطراف رو نگاه م دا سرخ  ایکردم که چ شماش  افتاد. اوه اوه چ
شار م یشده بود و لباش رو با حرص رو شد و رفت  یهم ف داد. از جاش بلند 

 اون طرف.
 زدم و روم رو برگردوندم. پوزخند

شت م یصدا دنیشن با شا از پ ش کروفنیرا سمت ک  دهیبا تعجب نگام به اون 
 بود. ستادهیا یج ید یشد. راشا جا

شب م - شاد میزنم تقد یکه م یترانه رو همراه با آهنگ نیخوام ا یام  یکنم به 
بت تولدش و ب با با تموم  نیخوام ا یکه، م نیاز اون ا شااتریجان  نگ رو  آه

تک به تک جمالت و  دنیکنم که مطمئنم با شاان یدختر میاحسااااساام تقد
 بره. یبه حسم نسبت به خودش م یترانه پ نیکلمات ا

 نیبه من بود. منظورش از ا مایقم*س*تگفت نگاهش  یرو م نایداشاات ا یوقت
 !ه؟یحرفا چ
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شه  هیپا یصندل هی ست. گ یبلند از گو ش رو  یشاد تاریسالن آورد و روش ن
که اونم با گفت  یدونم چ ینم کیدسااتش گرفت. رو به مساائول پخش موز

 لبخند سرش رو تکون داد.
 براش دست زدند و آهنگ شرو  شد. یهمگ
وجودم  یخوند. که همه  یزد و م یو مساالط م بایقدر ز نیشااد ا ینم باورم

 چشم شده بود و زل زده بودم بهش.
 (گانهی)آهنِگ من تو رو کم دارم، از محسن 

 نکشون خونمو شیبا چشمات تو به آت بسه
 وونمویتو رو کم دارم و تو دل د من
 میبرسه من و تو قدر هم و بدون یروز هی اگه

 میسخت کنار هم بمون یکه تو لحظه ها ای
 نگو کار سرنوشته یکن یترکم م اگه

 مثل بهشته ایدن میروز اگه لج نکن هی
 نکشون خونمو شیبا چشمات تو به آت بسه
 وونمویتو رو کم دارم و تو دل د من

 نکشون خونمو شیبا چشمات تو به آت بسه
 وونمویتو رو کم دارم و تو دل د من
 .اااااوونااااموید دل

داشت. حرفاش تو سرم  یچشم ازم بر نم یلحظه ا یمن بود. حت یرو نگاهش
 کرد. یصدا م
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کنم که مطمئنم با  یدختر میآهنگ رو با تموم احسااااساام تقد نیخوام ا ی)م
به حسام نسابت به خودش  یترانه پ نیلمات اتک به تک جمالت و ک دنیشان

 بره.( یم
 ... منظورش... به... به من بود؟!ما

 دور یرو بنداز نهیک نیاز تو قلبت ا هیکاف
 . چشم حسودامون کورمیمال هم گهیوقت د اون
 گرونهیدنبال د یخوشبخت یگ یم چرا
 . عشق کنارمونهمیراه دور بر چرا
 نکشون خونمو شیبا چشمات تو به آت بسه
 وونمویتو رو کم دارم و تو دل د من

 نکشون خونمو شیبا چشمات تو به آت بسه
 تو رو کم دارم و تو... من

 گه؟! یم یداره چ نی... انیافته؟! ا یم یشه؟! چه اتفاق یم یداره چ ایخدا
من  ینگاهش هنوز هم رو ینیسنگ ینگاه کردم، ول زیدرد گرفته بود. به م سرم

 کردم. یخوب حسش م یلیبود و خ
 .دیکوب یام م نهیس ی وارهیقلبم گذاشتم، محکم خودش رو به د یرو رو دستم

 کنه؟! چرا؟! یم یجور نیتونستم تحمل کنم. چرا ا ینم گهید
 پانزدهم فصل

شدم و به طرف پله ها رفتم. خونه  از  هی بود و یآپارتمان نایا یشاد یجام بلند 
 پشت ساختمون داشتن. کیکوچ اطیح
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 همه نیشدن و از ا لیها استثنا قا هیامشب جشن تولدش بود ظاهرا همسا چون
 طور بود. نینداشتن. البته تا به االن که ا یتیسر و صدا شکا

م برم خواساات یکردم و رفتم باال. م ینگاهش پله ها رو تند تند ط ینیساانگ ریز
خشک شده  یکردم گلوم حساب یس م. حالم خوب نبود. احسایتو اتاق شاد

 به سقم. دهیو زبونم چسب
سر اتاقش ست در اول بود.  ست را شن  دیرفتم تو. کل عید برق رو زدم. اتاق رو
ش هیشد.  سمت پنجره و پرده رو ک ست رفتم  . بازش کردم و چند تا نفس دمیرا

 .دمیکش قیعم
قدر ُگر گرفتم؟! مغزم هنگ کرده بود. داشتم  نیچرا ا یجا اومد، ول یکم حالم

 کردم. یکه خونده بود فکر م یبه حرفاش و آهنگ
 نگو کار سرنوشته یکن ی)اگه ترکم م

 مثل بهشته ایدن میروز اگه لج نکن هی
 دور یرو بنداز نهیک نیاز تو قلبت ا هیکاف
 . چشم حسودامون کورمیمال هم گهیوقت د اون
 گرونهیدنبال د یخوشبخت یگ یم چرا
 . عشق کنارمونه(میراه دور بر چرا
نه پر از معنا و مفهوم بود، ول نیتک کلمات ا تک  یم ی! چ؟ییچه معنا یترا

 خواست بگه؟! چرا؟
 جا چه خبره؟! نیشدم. ا جیگ ایخدا

 زد: یم ادیدرونم فر ییندا
 حرفا رو نداره. نیا گهیشعر خونده د هیبسه تارا چه مرگته؟!  -)
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 با معنا بود. یول -
 وسط تو رو َسَنَنه. نیخب معنا داشته باشه ا -
 !(میخوند چشم تو چشم بود یم ینگاش فقط به من بود. وقت -

سم شدم و از اتاق رفتم ب قراریرو فوت کردم. ب نف  نیاز ا شی. برونیاز جام بلند 
ا از اتاقا باز شد و چند ت یکیراهرو بودم که در  یجا بمونم. تو نیتونستم ا ینم

 لنیو پات م*س*تپساار جوون که از حالت صااورتشااون کامال مشااخو بود 
 .رونیاومدن ب

شدم. نم سر شک  شت. تو هیدونم چرا  یجام خ عمرم از  یدفعه ترس َبَرم دا
س  م*س*تچند تا مرد  نیحاال از ا یبودم ول دهیمار و مور و جک و جونور نتر
 وحشت کرده بودم. واقعا چرا؟!

 دهیو به راهم ادامه دادم که ناغافل دسااتم از پشاات کشاا نییرو انداختم پا ساارم
 شد. قلبم اومد تو دهنم.

 زد و گفت: یکشدار سوت
 گهید زیچ هیجا کجا؟ کاش  نیاوهاااااااو خانم خانمااااااا. شما کجا، ا -

 .میآرزو کرده بود
 رونیخنده. برگشتم و با نفرت خواستم دستم رو از تو دستش ب ریزدن ز شونیبق

 .دیرس یزورم بهش نم یبکشم ول
سِت هیکام دمیتعجب د با شاد فی. ح *و*ض*ی! پ  نیکنه ا یکه فکر م یاز 

 تنه لش عاشقشه.
 ؟یخوا یاز جونم م ی، چک*ث*ا*ف*تولم کن  -
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 زد: قهقهه
 به روش خودم. یهمون جونت رو ول -
 بکش کنار دستت رو. ،یدیفت جد و آبادت خندتو به گور ه -

 ش:ب*غ*لتو  دیکش منو
 .یشبمون رو کامل کن یتون ی! تو مشم؟یپ یچرا؟! حاال که خودت اومد -
 عاشقته نامرد. یشاد ،یپست یلیول کن آشغال، خ -
ته اونم بب*غ*لتو  یبه درک، بهتر از شااااد - نه.  ینم بینصاا یمه. الب مو

 خاطرت جمع خوشگله.
ود. ب سااتادهیکه کنار در ا یکیاون  ب*غ*لپرتم کرد تو  ینفر بودن. کام چهار

 . خواستم به بازوش چنگ بزنم که نذاشت.دمیکش یبلند غیج
 دیب*و*سگردنم رو که  ری. زواریرو محکم نگه داشت. منو چسبوند به د دستم

 کرد. یرو روشن م گارشیداشت س ی. کامدمیکش غیبلندتر ج
 جا. نیا زنیر یم هیبقببرش تو اتاق، االن  -
که خم  نیرذل. هم ی کهیشااکمش. مرت ریکه جدا شاادم با زانو زدم ز وارید از

ش شت موهام ک ستم فرار کنم که از پ شد و خوا ستام آزاد   غیشد. ج دهیشد د
 و چشمام رو بستم. دمیکش یبلندتر
 یکرده بود. دساتم رو به موهام گرفتم و با ناله ازش م سیصاورتم رو خ اشاک

شاادم. فکر کردم منو بردن تو اتاق و  نیدفعه نقش زم کیخواسااتم ولم کنه که 
 چشمام رو باز کردم. دمیآخ و ناله شن یصدا یوقت یاالن کارم تمومه ول
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شون نگاه م با ش نیزم یکردم. خودم رو رو یتعجب به و رفتم عقب. به  دمیک
بودن  م*س*تن شااده بود. اونا هم چو ریدادم. راشااا باهاشااون درگ هیتک وارید
 که بزنن. نیخوردن تا ا یکتک م شتریب

شا بود  یکام یشدن ول نیسه تا نقش زم اون که قد بلندتر و چهارشونه تر از را
 یم یزیچ هیاز جام بلند شاادم و رفتم تو اتاق. دنبال  عیکرد. ساار یمقاومت م

 رو از پا بندازم. یگشتم که بتونم باهاش کام
صندل نگام شتم و اومدم  ریکه ز یکیکوچ یچوب یبه  پنجره بود، افتاد. برش دا

 . با وحشت نگاشون کردم.رونیب
شا شا حلقه کرده بود.  یو کام نیافتاده بود رو زم را ستاش رو دور گردن را هم د

 نمونده بود خفه بشه یزیچ گهیکرد. د یصورتش کبود شده بود و خس خس م
 یلندب ی. از درد ناله یرو کوبوندم تو کمر کام یکه دستام رو بردم باال و صندل

شا باز کرد. افتاد کنار ول یکرد و حلقه  ستاش رو از دور گردن را د از زور در ید
 .دیچیپ یبه خودش م

شا سرفه م را شدت  ستش رو به گلوش  زیخ میکرد تو جاش ن یبه  شده بود و د
 و کمک کردم بلند شه. دمیگرفته بود. به طرفش دو

 خوبه؟حالت  -
ر دو . هدیکردم که دستم رو کش یسرفه سرش رو تکون داد. داشتم نگاش م با

 . دستم رو محکم گرفته بود.میدیبه طرف پله ها دو
ر خش دا ییداشااات. با صااادا ی. تندتند قدم بر ممیرفت نییدو از پله ها پا هر

 گفت:
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 .میجا بر نیاز ا دیبرو مانتوت رو بپوش. با -
بر خ یبه شاد یجور هیخواستم  ینبود. م زیجا گهیبا اون بود. موندنمون د حق

 .ستیزدنم. االن فرصت ن یبهش زنگ م نیخودم گفتم تو ماش شیپ یبدم ول
صدا نم یج ید صدا به  شغول خوندن بود و  شاددیرس یهمچنان م هم  ی. از 

اه نگ یبسااتم متوجه  یمانتوم رو م یداشااتم دکمه ها یوقت ینبود، ول یخبر
ستم رو گرفت و هر دو به  یشدم. وقت ایاندازه متعجب پر یو ب رهیخ شا د که را

 که چشماش از تعجب گرد شد. دمید میطرف در رفت
که  نیگفت. منم سااکوت کرده بودم. ا ینم یچی. هرونیب میدو از در اومد هر
هاش م یچ با چه طور م نیرم؟! ا یشاااده االن دارم  ماد  یکه  تونم بهش اعت

 !ره؟یذارم دستم رو بگ یکه چرا م نیو ا کنم؟!
 ای یکه کام نیخودم هم قابل باور نبود. ا یکردن. برا یم جیو همه منو گ همه

االن دستم تو دست راشا  یشد ول یگرفت چندشم م یدستم رو م بهیمرد غر هی
ه اومده بود ک یتفاوت باشاام، نه. تپش قلب یکه ب نینبود. نه ا المیخ نیبود و ع

 دونم. ی! خودمم نم؟یچ یام، ول یحال هیداد که  یسراغم بهم نشون م
که ب یرو م نیا فقط با نیدونم  بدتر  خاب کنم. اگر تو دیبد و   یبد رو انت

بد  نیکه بخوام با راشااا برگردم خونه همچ نیا یموندم بدتر بود ول یم یمهمون
 .میبود هیهم نبود. به هر حال همسا

سته سمش، ول یمن در شب برا یبا کار یشنا ک تونم در ینجاتم کرد م یکه ام
سرم ب یی. بالستین یکنم که آدم بد شب به  کرش هم ف یحت ادیکه قرار بود ام
شه به تنم م شد اون اتفاق  یانداخت، ول یرع ضور به موقعش باعث  شا با ح را

 .فتهیشوم برام ن
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که  نیا گاه من  ما از هم  یدختر بودم کل هیدر ن که  ند  ارزش داشااات. هر چ
 داشت. تیکارش هم برام اهم نیا یاومد ول یخوشمون نم

 حرکت کرد. یحرف چیو بدون ه میبود. سوار شد یمشک 206پژو  هی نشیماش
اون همه  یداد. تو یزنگ زدم. جواب نم یرو در آوردم و به شاد میگوش عیسر

 .دینش یرو م لشیزنگ موبا یهم صدا دیسر و صدا نبا
شماره اش رو گرفتم تا ا نیا یول که  نیکه با خبرش کنم برام مهم بود. چند بار 

 جواب داد.
 !؟یرفت یالو، تارا، کجا گذاشت -
 رو بهت بگم. یزیچ هی دیبا ؟یحرف بزن یتون یم یشاد -
 !؟ییتو االن کجا یشده؟! بگو. راست یچ -
 گردم. یتو راه خونه ام، دارم بر م -
 !؟یچاا -
کن  گوش قیبهت بگم فقط دق یزیچ هیخوام  ی. مستیمهم ن نایگوش کن، ا -

 باشه؟
 بگو. ،یاوک -
کردم. اون طرِف خط فقط سااکوت بود.  فیرو براش تعر زیهمه چ یحدود تا

 فکر کردم تماس قطع شده.
 !؟یشنو یصدام رو م یالو، شاد -
 کنه گفت: یم هیگرفته که معلوم بود داره گر ییصدا با
 بگو. ،یگ یدروغ م یتارا تو رو خدا بگو که دار -
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گم. به ارواح خاک پدر و  یوقت دروغ نم چیمن ه یدون یتو که م یشااااد -
 . من دارم با...قتهیکردم حق فیکه برات تعر ییزایمادرم تمام چ

 کرد. ینگام هم نم یکرد و حت یم یکردم. مسلط رانندگ نگاش
ع . اگر اون به موقیبعد از خودش بپرس یتون یگردم، م یمن دارم با راشا بر م -

 بود، االن من... دهینرس
و ساارم رو چرخوندم.  اوردمیرو از جاده گرفت و به من دوخت. تاب ن نگاش

 آب دهنم رو قورت دادم.
 هق هق گفت: با
 یم ،یگ یرو م قتیحق یکه دار دمیفهم یکه قساام خورد نیباشاااه، هم -

 که منو دوست داشت. یشد؟! کام یجور نیآخه چرا ا یشناسمت، ول
 هیحرف بزنم. فقط خواسااتم  ادیتونم ز ی. فعال نمزمیکنم عز یدرکت م -

گه . ایوقت شب رو باهاش تو خونه تنها نمون هیبهت خبر داده باشم که  یجور
 .شتیپ ادیب یکیره زنگ بزن  ینم یدید
ها جا تن نیترسم ا ی. مششیرم پ یزنم به عمه شب رو م یباشه، االن زنگ م -

شم، ول شه. م نیباهام ا یشه کام یهنوزم باورم نم یبا  یدون یکار رو کرده با
 چیبه ه گهیمشااات دغل بازن. د هیمردا نامردن، همشااون  یتارا؟ همه  هیچ

 وقت. چیکنم، ه یکدومشون اعتماد نم
ده رفت، اون االن شااکساات خور یانتظار ازش م نی. همدمیکشاا یقیعم نفس
 بود.

 دای. توشااون خوب هم پسااتنیمردا مثل هم ن یرو نگو. همه  نیا ،ینه شاااد -
که قصدشون شکستن غرور  ستنیدروغگو و نامرد ن یشه. همشون مثل کام یم



wWw.Roman4u.iR  440 

 

تر رو دخ هیکه به دروغ بگن دوستت دارم و بعد که احساس  نیدختر باشه. ا هی
کنار  نبکشراحت  الینگذاشتن با خ یاز غرورش باق یزیو چ دنیکش شیبه آت

کنم هنوز هم اطرافمون مرد  ی. من فکر مشونیو خوش گذرون یو برن رد زندگ
 شه. یم دایپ

راشااا محکم به جلو پرت شاادم که اگر دسااتم رو به موقع جلو  یترمز ناگهان با
نا ساارم م اوردهین با شاااهیخورد تو شاا یبودم مطمئ با تعجب نگاش کردم.   .

داد. فکش منقبض شااده بود و  یفشااار م دسااتش محکم فرمون رو یانگشااتا
 چشماش بسته بود.

 چشه؟! گهید نی! اوا
 !؟یشد؟! خوب یالو، تارا چ -
 بهت گفتما. ینره چ ادتیآره آره، خوبم. فعال خداحافظ، فقط  -
 باشه، ازت ممنونم. خداحافظ. -

 کرد. حق داشت. یم هیگر هنوز
شد  دهایپ نیهم به اون بود. از ماشرو قطع کردم. نگاه پر از تعجبم هنوز  یگوش

 و محکم در رو بست.
 کنه؟! یم یجور نیآوردم. چرا ا یسر در نم چیه
ه داده بود. حالتش کالف هیتک نیجلو نگاش کردم. به کاپوت ماشاا ی شااهیشاا از

هوا برگشت و نگام کرد. زل زدم تو چشماش.  ی. بدیتو موهاش کش یبود. دست
 !؟یچ یناراحت بود، ول یزیچ هیانگار از 

http://www.roman4u.ir/


 441 به نام سه نفرقرعه 

رو باز کرد و نشست.  نیشد. در ماش رهیچشمام خ یهمون جا چند لحظه تو از
. اسااتارت زد و دمشییپا یچشاام م یاز گوشااه  یکردم ول ینگاش نم گهید

 و حرکت کرد. دیکش یقیدستاش رو به فرمون گرفت. نفس عم
 دوستته؟ نیبهتر یشاد -

 بود. یداد. معمول یرو نشون نم نیصداش ا یکردم ناراحته ول فکر
 خورن. یساده گول م یدخترا شهیخب، هم یول هیآره، دختر ساده ا -

 ابروش رو انداخت باال و گفت: یتا هیکرد.  نگام
که  نهینداره. مهم ا یبسااتگ یکنم. به ساااده و زرنگ یطور فکر نم نیمن که ا -

 دختر رو گول بزنه. هیراحت  یلیطرف تا چه اندازه کار بلد باشه که بتونه خ
 تونه بشناسه. یکس نم چیه طونیهست. مردا رو جز خود ش نمیآره خب ا -
 !؟یچ یزد یکه پشت تلفن به شاد ییچه طور؟! پس اون حرفا -
 کدوم؟! -
 .ستنیشه و همه نامرد ن یم دایهنوز هم مرد پ -

 گفتم؟! یم دیبا یکردم. چ سکوت
 !؟یپس چرا ساکت -
هر دو گروه آدم خوب و بد  یبه نظر من زن و مرد نداره تو یدون یخب م نه، -
 .ستین بیع یکس ب چیشه. ه یم دایپ

 رو تکون داد: سرش
تو  یبعدش هم بزن یقاب کن یسیبا آب طال بنو دیجمالت رو با نی. انیآفر -

ست رو به رو شه و از  یجلو شهیتختت که هم یاتاق خوابت اونم در شم با چ
 ...یه ،یحال کن یه ،یحظ کن یه دنشید
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 ذاشت؟! ی. نگاش کردم. داشت سر به سرم مدیخند طنتیش با
 !؟یکاناا یمسخاره م -
 کنم. یغلط م -
 خب بکن. -
 چشم. -
 هریو به جاده خ دی. با لبخند روم رو برگردوندم. اون هم خندمیهم نگاه کرد به

 شد.
 .میبود الیو کینزد

 خوام خواهرام... ینم شم. یم ادهیدر پ یجلو -
 .هیخودش گرفت منظورم چ یندادم ول ادامه

 باشه. -
ضمن چند دق - شه که من با  یَشک یخوام جا یتو. نم ایبعد از من ب قهیدر  با

 تو برگشتم خونه و...
 !ه؟یچرا؟! اشکالش چ -
 .یچیه -

 رو تکون داد و گفت: سرش
 سوال. هی -

 نگه داشت. رو بهش کردم و گفتم: الیو یجلو
 !؟یچ -

 کرد: نگام
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 !؟یتو دوست پسر دار -
به اون چه ربط اخم رو بهش بگم که تند  نیداشااات؟! خواسااتم هم یکردم. 

 گفت:
ود سوال ب هیتو رو سننه.  یبگ یخوا یدونم م ینکن. م نینشد. توه گهینه د -

 نده. یجواب بده، نخواست ی. خواستنیهم
 چشماش نبود. یتو ینگاش کردم. آثار شوخ دیترد با

 کردم تو و گفتم: شهیشدم. سرم رو از ش ادهیرو باز کردم و پ نیماش در
 ممنونم. یکه بهم کرد یبابت امشب و کمک ینه. راست -
 شدم. یم دیداشتم ناام گهید یخوب شد گفت -
 !؟یچ -
تا آدم  هیگل کرد و  میباز نیکه امشاااب فرد نیا - ند  دختر رو از دسااات چ

شک و خال هینجات دادم. بعد هم زورش اومد  م*س*ت شکر خ بکنه. کم  یت
رو نجات ندم  یدختر چیجون ه گهیبسااتم که د یکم داشااتم با خودم عهد م

 معرفتن. یچون واقعا ب
 معرفتم؟! ی! بازم ب؟یخب حاال که تشکر کردم چ -

 و گفت: دیخند
 که... نیدم. مگر ا یرو نجات نم یدختر چیبازم جوِن ه ینه، ول -

 بهم انداخت و سکوت کرد. یخاص نگاه
 م.کرد یلب خداحافظ ری. فقط سرم رو تکون دادم و زدمیاز نگاش نفهم یزیچ

 رفتم که صدام کرد. یبه طرف در م داشتم
 !ه؟یچ گهید -
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 و گفت: رونیرو از پنجره آورد ب فمیک
 نگهش دارم؟ یادگاری -
 اخم رفتم سمتش: با
 .رینخ -

 برد تو. با همون اخم نگاش کردم. عیرو سر دستش
 رو بده. فیک ؟یکن یم نیچرا همچ -
 شه، شرط داره. ینچ، نم -
 تعجب گفتم: با
 رو بده. فمیتو؟! ک یگ یم یشرط؟! چ -
 عمرا. یگفتم که، تا شرطم رو قبول نکن -

 نگاش کردم: کالفه
 !؟یخب، چه شرط یلیخ -
 .یکن یتو قبول کن ضرر نم -
 شنوم. یم -
 خنده سرش رو تکون داد: با
 .رونیب یایبا من شام ب دیگم. فردا شب با ی! باشه میلجباز یلیخ -

شمام شت از حدقه م چ شام؟!  یم یچ نی. ارونیزد ب یدا سه خودش؟!  گه وا
 من با اون؟! اوهااااو!

 رو زدم به کمرم و با اخم گفتم: دستم
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 یکه امشااب جونم رو نجات داد نیباشااه. ا ریخ دنیحضاارت آقا خواب د -
 داره پاشم با تو یلیخودش. چه دل یس یهر ک گهیدرست، منم گفتم ممنون. د

 !رون؟یشام برم ب
 ؟یدوست پسر ندار یگ یمگه نم -
 !؟یخب که چ -
شم، ول یمن نم - سرت با ست پ ست معمول یخوام دو سا یدو هم  هیچرا. هم

 کی نیباور کن هم رون؟یب یایشب شام با من ب هیداره  ی. چه اشکالمیکه هست
 بار. الاقل به خاطر امشب.

 کرد؟! مشکوک نگاش کردم و گفتم: یقدر اصرار م نیا چرا
 نیکار اون شبه؟ بب یتالف نمی! نکنه ا؟یخوا یاز جونم م یراستش رو بگو چ -

کردن من  تیو قصاادت اذ یخوب گوشااات رو وا کن اگه دساات از پا خطا کن
شه چنان بال سرت م ییبا سا یکه مرغا ارمیبه  سمون و کالغا و مرغ و خرو  یآ

 فهم شد؟ ریو به حالت زار بزن. ش ننیهم بش هیهمسا
 برد باال و با خنده گفت: میرو به حالت تسل دستاش

لک غول پ - مارمو ها و  با همون اژد نه، من غلط بکنم.  جک و  کرینه  و 
 .فتمیبا شماها در ب دیروشن شدم که نبا یسابجونورات، ح

 .ید یم شنهادیو باز پ یدون یخوبه که م -
هت ب یزیچ هیخوام فردا شب  یدوستانه ست. در ضمن م شنهادمیبابا پ یا -

 .یایباهام ب یاگر قبول کن یبگم، ول
 از کجا باور کنم؟ -

 گفت: یزد و با نگاه خاص لبخند
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 ه.ش یطور باشه. راشا سرش بره قسمش شکسته نم نیخورم که هم یقسم م -
 گه؟! آره خب، قسم خورد. یداره راست م یعنینگاش کردم.  دیترد با

 برداشت کرد و گفت: تیرضا یرو از رو سکوتم
فردا شااب ساااعت ُنه چند متر اون طرف تر منتظرم باش.  گه؟ید یقبول کرد -
 دنبالت. امیم
 متاسفم. ام،یمن نم یول -
صدا به ش یطرف در رفتم که  شدن در ما سته  شن نشیباز و ب ستدمیرو   نی. آ

 رو از تو دسااتش نمیمانتوم رو گرفت و برم گردوند. با اخم نگاش کردم و آساات
 .رونیب دمیکش

 !؟یکن یچه کار م -
 ؟یاگر ازت خواهش کنم چ -
 کرد؟! یقدر اصرار م نیبود! آخه چرا ا یتعجب زل زدم تو چشماش. جد با
 االن بگو. نیخب هم ؟یبگ یخوا یم یچ -
 ؟یاینه، فردا شب. م -

 نیزد. تا حاال ا یتو هم قفل شااد. قلبم آروم و قرار نداشاات، تند م نگاهمون
 نشده بودم. یجور

شد  یداشت و چ ینگاه چ نیدونم ا یچشمام بود. نم یسرگردون تو نگاهش
 گفتم: دیکه از دهنم پر

 فردا شب راس ساعت ُنه. -
 لبخند نگام کرد که به خودم اومدم و تند گفتم: با
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کاوم کنج شااتریدوسااتانه. در ضاامن ب یو گفت میا هیفقط چون همسااا ن،یبب -
 .یبگ یخوا یم یبدونم چ

 لبخند سرش رو تکون داد: با
شم. خدا پدر ا - شه چ ر مواقع به ه شتریکه ب امرزهیرو ب یحس کنجکاو نیبا

 خوره. یم یدرد
 رو برگردوندم. لبخند روم با
 !؟یچ فتیخانم ک یه -
 رفت. تند برگشتم طرفش. گرفته بودش باال. ادمیرو  فمیخاک به سرم ک یوا یا

 .دیکه بلند خند دمیاز دستش کش
 لب با حرص گفتم: ریز
 زهر مار. -

 لب گفت: ریو لبخندش آروم آروم محو شد. اونم ز دیشن
 بد اخالق. -

 .شد نشیبهش انداختم. رفت سوار ماش یرو انداختم باال و نگاه تند ابروم
 م.برنگشتم نگاش کن گهیرو زدم. ترالن جواب داد. در باز شد و رفتم تو. د زنگ
دونم  یکردم قبول کردما. نم یبا قرار فردا شاااب چه کار کنم؟! چه غلط حاال

 اومده بود سراغم. یمونیچرا پش
 کردم. یکاش قبول نم یخاااادا! ا یا

 از جاش بلند شد و گفت: ایو ترالن تو سالن بودن. تان ایتو. تان رفتم
 .یچه زود برگشت -
 طرف اتاقم رفتم و در همون حال جوابش رو دادم: به
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نن زنگ بز دمی. منم ترسادهیدادن گفتن سر و صداتون ز ریهاشون گ هیهمسا -
 رار کرد نموندم.اص یشاد یزود برگشتم. هر چ ادیب سیپل
 گم؟! یدارم دروغ م دهی. نکنه فهمختیبازوم رو گرفت. قلبم ر ایتان
 !؟یبرگشت یدنبالت؟! با ک امیب یچرا زنگ نزد -

 و گفتم: رونیرو دادم ب نفسم
 کنه؟ یم ی. چه فرقیبا تاکس -
 چشمام زل زد و گفت: تو
 ؟یشام خورد -
 نه. -
 کنم. یبرات غذا گرم م ایبرو لباست رو عوض کن ب -
 .یباشه، مرس -

ات کردم به اتفاق یتو اتاقم و به ساارعت باد لباسااام رو عوض کردم. سااع رفتم
 راشا و قرار فردا شب فکر نکنم. یامشب و حرفا

 هر چه بادا باد. ال،یخ ی. بسمیپاش وا دیبود که کردم و با یغلط هی
***** 

 بست گفت: یمانتوش را م یارو به ترالن که تند تند دکمه ه ایتان
 عجله؟! نیکجا با ا -

 :ترالن
 .امیم یتند سهیشبنم منتظرمه. گفتم دِم درش وا ،یخوام برم کتابفروش یم -
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ش شیها کفش شد. ک الیو از و دیرا پو شانه جا به جا کرد.  یرا رو فشیخارج 
جلو که پنچر شاااده بود آه از  کیالساات دنیبا د یرفت ول نشیبه طرف ماشاا

لب غرغر کنان با خودش زمزمه  ریلگد زد و ز کینهادش بلند شد. با پا به الست
 کرد:

سه من دارم؟ تو ک نمی. اایتو روحت. ِد ب یا - شد یشان  وزریآخه؟ تا د یپنچر 
 .یکه سالم بود

را در آورد  لشی. موبادیسر مرتب کرد و کالفه دور خودش چرخ یرا رو شالش
آورد  نیی. دستش را پادیرا از آن طرف شن انیرا یتا به آژانس زنگ بزند که صدا

 و نگاهش را به آن سمت دوخت.
 :انیرا
 اومده؟ شیپ یمشکل ه،یسالم همسا -

 یپنچر شااده  کیرا با حرص جمع کرد و با چشاام به الساات شیلب ها ترالن
 اشاره کرد: نشیماش

 . فعال.ستین یمشکل یولکه،  دینیب یسالم، م -
 آژانس را گرفت. یطرف در رفت و در همون حال شماره  به
 .دییبفرما الیآژانس دان -
 خواستم. یم نیماش هیسالم آقا،  -
سفم خانم تا ن - ش گهیساعت د میسالم، متا بر ص دیتون ی. اگر ممیندار نیما
 رو بفرستم. نیماش دیآدرس بد دیکن

 هم فشرد و کالفه گفت: یرا رو شیها لب
 خواستم. خداحافظ. ینه ممنون، االن م -
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 الیکه به و یقطع تماس را فشارد. تنها آژانسا یدکمه  یخشاِم کنترل شاده ا با
 لب بر شانسش لعنت ریشده بود و ز رشیبود. د الیبود همان آژانس دان کینزد

ستاد. با ا یم سر خ دیحال با نیفر ش یم ادهیپ ابانیتا   رگاهیتعم ایتان نیرفت. ما
 د.نبو ینداشت. چاره ا نیماشرفت. تارا هم که  یم لشیتحو یبود و امروز برا

 دنیفاصله گرفته بود که با شن الیاز و یطرف در رفت و بازش کرد. چند قدم به
 شینار پاک انی. راستادیا انیرا دنیاز پشت سر برگشت. با د ینیبوق ماش یصدا

 داد. نییجلو را پا ی شهیترمز کرد و ش
 :انیرا
 رسونمت. یم یریمس هیباال، تا  ایب -

 :ترالن
 .رمیگ یم نیماش هیرم از اون جا  یم ابونینه ممنون، تا سر خ -
 :انیرا
ساس م - ستیاز حالت کالفه ات پ ییجورا هیشده.  رتیکنم د یاح . پس دا
 کردنت رو ندارم. تیمطمئن باش قصد اذ ؟یکن یچرا تعارف م گهید
شت یشانیبر پ یحرف اخم کمرنگ نیزدن ا با شاند و به پ داد.  هیکت یصندل ین

ست.  انینگاهش کرد. حس کرده بود که را رهیترالن خ شده ا سو  تفاهم  دچار 
شاااده بود و  رشید یحسااااب یاز طرف یهم نبود که آن را برطرف کند ول لیما

 د.از آن معطل کن شتریدوست نداشت شبنم را ب
کند و  ینه نگاهش م انیرا دید یاصاارار کند. وقت گریبار د کی انیبود را منتظر

 زند پشتش را به او کرد و به راهش ادامه داد. یم ینه حرف
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 لب گفت: ریز
 یم گهیتعارف د هیاومد  ی. حاال جونت در میاز خود راض یبه درک. پسره  -

 کنه و... یقهر م یِزرت ؟یزد
 .نگاهش کند تیباعث شد در جا بپرد و با عصبان نیبلند بوق ماش یصدا

 :ترالن
 .دمیچته؟ ترس -
 با لبخند نگاهش کرد: انیرا
 شدم. یداشتم رد م -

 :ترالن
 جلوت رو گرفته؟ یخب رد شو، ک -
 :انیرا
 .یر یراه م یمن دار ِن یماش یراسته  قایتو. دق -

نگاه کرد. حق با او بود.  انیرا نیبه خودش و ماشاا تیبا همان عصاابان ترالن
 داشت. یقدم بر م الیخ یترالن درست وسط جاده بود و ب

 تا او رد شود. دیرا کنار کش خودش
 :انیرا
 ؟یکن یبازم قبول نم یازت بخوام سوار ش گهیبار د هیاگه  -

رد. ک یقبول م دینداشاات و با یمکث کرد و به اطرافش نگاه کرد. چاره ا یکم
 حرکت کرد. انیکه نشست را نیرفت. هم نشیآرام به طرف ماش

 کرده بود که سر حرف را باز کرد: یاز راه را ط یکم ریمس
 ؟یر یشه بپرسم کجا م یم -
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 :ترالن
 .رمیگ یم یاش رو تاکس هیشم، بق یممنون م یمنو برسون یریمس هینه، تا  -
 :انیرا
 رسونمت. یخودم تا مقصد م ه،یخب چه کار -

 گفت: عیسر انیخواست مخالفت کند که را ترالن
 .میریهم مس گه،ید ارینه ن -

 :ترالن
 رم؟! یمن کجا م یدون یمگه م -
 :انیرا
شه. من کار یهر کجا که م - س یم یخواد با ش ریکنم که هم م شد میب . کار ن

 نداره.
 متعجب نگاهش کرد: ترالن

 !؟یچ یعنی -
 زد: لبخند

 ؟یر یکجا م ی. نگفتالیخ یب ،یچیه -
 کرد و گفت: یکوتاه مکث

 .یکتابفروش -
 :انیرا
 ان؟یپو -

 :ترالن
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 آره. -
 :انیرا
هم  یدیباالتره. پس د ابونیخ هیمن هم  یچون مغازه  ه،یکه عال نیخب ا -

 م؟یریمس
سرش را برگرداند. از پنجره ب ترالن سکوت رونیلبخند زد و   را نگاه کرد. هر دو 

سرعت م انیکرده بودند. را شکا رشیراند. ترالن هم چون د یبه   یتیشده بود 
هم از دساات  یبود. از طرف دهیترساا یهمه ساارعت کم نیاز ا ینداشاات، ول

 خوشش آمده بود. انیفرمان را
ندگ مساالط بود حرکاتش خطرناک و  ادیکرد و اگر هم ساارعتش ز یم یران

 دردسرساز نبود.
ضا ش یف ترالن پر کرده بود و از  میو عطر مال انیادکلن تلخ را ی حهیرا را نیما

 شده بود. جادیا یجالب بیمخالف، ترک یدو بو نیا
 به ترالن انداخت. ینگاه میو ن دیکش یقینفس عم انیرا
نم که شااب دنیترمز کرد. ترالن با د یکتابفروشاا ینمانده بود. جلو یراه گرید

 بود لبخند زد. ستادهیکتابخانه ا یجلو
 :انیرا
قدر  نیا یاومد یم یاگر با تاکساا شیی. خدایهم کتابفروشاا نیا د،ییبفرما -

 ؟یدیرس یم عیسر
 با لبخند نگاهش کرد: ترالن

 .ستیخوب ن نمیا ،یکن یم یتند رانندگ یلیخ ینه خب، ول -
 هم لبخند زد: انیرا
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 شده بود. رشید یخانم حساب هیبار استثنا بود. چون  نیا -
گاه هر گاهش را از رو یدو در سااکوت ن ند. ترالن آرام ن نداخت  انیرا یبهم ا

 کرد گفت: یرا باز م نیکه در ماش یبرداشت و در حال
 در هر صورت ممنونم. خداحافظ. -
شته بود که را ادهیپ ست. هنوز قدم اول را برندا . با زد شیصدا انیشد و در را ب

 تعجب برگشت و نگاهش کرد.
کرد. به طرفش  یبه او نگاه م نشیسااقف ماشاا یشااده بود و از رو ادهیپ انیرا

 رفت.
شلوار ج انیامروز را پیت یتازه متوجه  ترالن دار  هقی. بلوز یدود نیشده بود. 
 نقو بود. یب شهی. مثل همیطوس

 را به طرف ترالن گرفت: کارتش
شماره  نیا - شماره  یکارِت منه.  شتش  شده لمیموبا یمغازه و پ شته  ر . اگنو

سا یبود خوشحال م یکار صورت هم شم. در هر   میهست هیشم در خدمت با
 .گهید

 کارت را در هوا تکان داد و گفت: انیلب باز کرد تا جوابش را بدهد که را ترالن
خسااته شاادم.  یهمه لج و لجباز نیکنم قبولش کن. واقعا از ا یخواهش م -

ست دارم از ا ستانه با هم رفتار کن نیدو شممیبه بعد کامال دو ِن . نه مثل دو تا د
 یلجباز ی. تا به االن هم کارامون رومیندار ی. ما که با هم پدر کشااتگیخون

ته، ول شیپ باشاااه. اگه تو هم حرفا نیخوام ا ینم گهید یرف  منو قبول یطور 
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م، گ یفقط م ست،ین یصورت، حرف نیا ریپس کارت رو قبول کن. در غ یدار
 .هیخداحافظ همسا

 شیشاااده بود و با دقت به حرف ها رهیخ انیتمام مدت در چشاامان را ترالن
 داد. یگوش م
با هم نداشته باشند  یجنگ و جدال گریخواست. که د یرا م نیهم هم خودش

ستانه رفتار کنند. در دل گفت:  یمدت یو برا شده دو که  تنو  هم یبرا»هم که 
 .«یهمه لج و لجباز نیاز ا. خسته شدم ستیشده بد ن

ند کمرنگ با بدون ه یلبخ فت.  کارت را گر  یحرف چیدسااتش را جلو برد و 
 .دیرا شن انیرا یزمزمه  یکرد و به طرف شبنم رفت، ول انیپشتش را به را

 :انیرا
 .هیممنونم، همسا -

با  ترالن دنیدر همان حال لبخندش پررنگ تر شااد. شاابنم با د یول برنگشاات
 و به شانه اش زد. دیخند طنتیش
بابا  ؟ید یو لو نم یکن یم دایبود؟ دوسات پسار پ یک پهیخوشات نیکلک، ا -

 دست خوش.
 ست. هی. همساستیتو؟! دوست پسرم ن یگ یم یچ -
ارو! چه همسا - ا ا ا ا . خدا بده شانس. پس چرا اون تو رو نیدار یباحال ی هیب

سوند؟! تو آژانس کار م ست یر ش یکنه؟! را زود باش جواب  االیکو؟! ِد  نتیما
 بده.
 نگاهش کرد: یو با اخم ساختگ دیخند
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ش دیمحض اطالعت با ؟یکن یم ییبازجو یدار - شده بود،  نمیبگم ما پنچر 
ساااعت  میشااده بود آژانس هم تا ن رمیهم لطف کرد منو رسااوند. خب د انیرا

 .امیشد که قبول کردم باهاش ب نیاومد، ا ینم
او! چه اسم باحال - ا ا ا ا هم که هست،  پی. خوشگل و خوشتانیداره، را یاوه

 قصد ازدواج نداره؟ نمیاسمشم که باحاله، بگو ب
 هلش داد: یخنده شانه اش را گرفت و به طرف کتابفروش با
 گمشو برو تو، کم چرت و پرت بگو. -
 شد؟ تیحسود هیچ -
 خفه. -

ش هر ش یدو با لبخند وارد کتابفرو صا یشدند که بخ ص از آن به کتابخانه اخت
ت فرامرز آرام برگش یصدا دنیکه تمام شد ترالن با شن دشانیداده شده بود. خر

 و با تعجب نگاهش کرد.
 انداخت و گفت: ریمحجوبانه لبخند زد و جلو آمد. سرش را ز فرامرز

 ن؟یسالم ترالن خانم، خوب -
گاه شاابنم جب ن خت. یبا تع ندا به فرامرز  به ترالن ا ند زد و رو  ترالن پوزخ
 گفت:

 خوبن؟ یبانیش یآقا ن؟ی. شما چه طوریسالم، مرس -
 رسونند. یممنونم، پدر هم خوبن. سالم م -
 سالمت باشن. با اجازه. -
 فرامرز در جا متوقفش کرد: یطرف در رفت که صدا به

http://www.roman4u.ir/


 457 به نام سه نفرقرعه 

 رسونمتون. یمن م دیندار نیاگر ماش -
 خداحافظ. هست. نینه ممنون، ماش -

حرف زدن بدهد دساات شاابنم را گرفت و هر دو  یبرا یآن که به او مهلت بدون
 آمدند. رونیاز کتابخانه ب عیسر

 بود؟! یک گهید نیا -
 کجاست؟ نتیمزاحم. ماش -
 م؟یاون طرف پارکه. کجا بر -
 گردم خونه. یو بعد هم من بر م میزن یاطراف م نیدور ا هیفعال  -
 مهموِن من. م،یبخور یبستن هی میشه. بر یکه نم یخشک و خال -
 بهتر. نیاز ا یچ ،یاوک -
 .یسیجون به جونت کنن خس -
 که هست. نهیهم -

 شدند. نیو سوار ماش دندیخند
***** 
 " تارا "

. نگه دارم یامشااب رو مخف ی هیکردم تا بتونم قضاا یجور م یبهونه ا هی دیبا
نه. گرچه  ایرفتن بدن  یترالن بفهمن بهم اجازه  ای ایتان یمطمئن نبودم که وقت

شا رو قبول کرده بودم و د ست را  یکرد ول شیشد کار ینم گهیمن قبال درخوا
 کردم. یم اطیاحت دیخب با



wWw.Roman4u.iR  458 

 

 یدارم انجامش م یدونساتم هم واساه چ یکارا نکرده بودم و نم نیحاال از ا تا
مش بابا ه ینبودم. ا مونیدونم چرا پش ینم یدونستم اشتباِه محضه ول یدم. م

 چه کار کنم؟ گهیدونم د یدونم. خب نم یکه شد نم
 یومانت هیرو  پمیبود. ت میاومدم. ساعت هشت و ن رونیو آماده از اتاقم ب حاضر

شلوار ج دیسف شک فیهمرنگش، همراه ک نیو  شال م ه کرد لیبراق تکم یو 
 بود.

ش موهام شال ب ادینبود که ز یورج یبودم ول دهیرو کج ُاتو ک  یول تهفیب رونیاز 
 حالتش رو داشت.

 هم داشت رو دستم گرفتم. یبلند یکه پاشنه ها میمشک یمجلس یکفشا
ش ایتان سرک ک شپزخونه  شکل هر دو تا ابروش  دنمیو با د دیاز تو آ سر و  و اون 

 رو داد باال و با تعجب گفت:
 سر و شکل؟! نیموقع و با ا نی! اونم ا؟یبه به! کجا به سالمت -

 دادم. یم یسوت دیدهنم رو قورت دادم. نبا آب
 کفشام رو پام کردم و گفتم: لکسیر
شاد شبید - شام نموندم  شب تو  یکه  ستوران م هیزنگ زد گفت ام رو رز زیر

 .میکرده و چند تا از بچه ها رو هم دعوت کرده دور هم باش
 بستم که گفت: یبندش رو م داشتم

 ؟یالزم نکرده. چرا زودتر نگفت -
 :ستادمیتو جام ا صاف
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سط مهمون شبید شیی. خداگهینکن د تیاذ یِا! تان - شتم. و شد برگ ول  یبد 
 شد. یکردم ازم دلخور م یرو قبول نم شنهادشیکردم اومدم. خب اگه پ

 کم نگام کرد و بعد هم سرش رو تکون داد: هی
دارم  که کار فی. حیگرد یهم بر م یو با تاکس یر یم یبا تاکس یباشه، ول -

 رسوندمت. یوگرنه م
 ترالن کجاست؟! ی. باشه حتما. راستیمرس -
هم من و  گهید یچهلم عمه ست. از هفته  گهیتو اتاقشه. در ضمن سه روز د -

فقط  گفتما! مراقب باش. ینره چ ادتی. میریدانشااگاه. کال درگ میبر دیترالن با
س سوار تاک ش یش یم یهم  سافر  ینینه هر ما سه ات بوق زد و گفت م که وا

 ؟یدیکشه. فهم
 رفتم سمت در و گفتم: کالفه

 .ستمیخب، خنگ که ن یلیخ -
 شده، مواظب باش. ادیگم گرگ ز یم ،یگم خنگ ینم -
 .یباشه چشم، باااااا -
م هماهنگ کرده بود ی. از قبل با شاددمینفس راحت کش هیو  رونیزدم ب الیو از

 بگه که با اون هستم. دیبهش زنگ زد و از من پرس ایکه اگر تان
َخر تو  نهویع یجور نیکردم تا حاال ا یخدا کاش درخواسااتش رو قبول نم یا

 گرفتار شدما! ینکنم. عجب مکافات ریِگل گ
 یگفت نرو، ول یدلم م هیگفت برو و  یدلم م هیدونم چرا دو دل بودم.  ینم

هم  دیشا ایتر بود چون که وادارم کرد برم.  یگفت برو قو یکه م یون دلخب ا
 طور بشه. نیخواست ا یخودم دلم م
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 !جمیگ ِج یکه االن گ یدونم. وا ینم
*** 

 عیسر نیهم یواسه  م،ینداشت الیبا و یادیز یمنتظرم بود. فاصله  نشیماش تو
 سوار شدم و اونم راه افتاد.

 سر جام نشستم. خینگاش نکردم. س یلب سالم کردم ول ریز
که من چه  یخوش ادکلنش رو اسااتشاامام کردم. وا یها فقط بو نیا یهمه  از

 حرف نداشت. شییاومد. خدا یبو خوشم م نیقدر از ا
 و باعث شد نگاش کنم. دیچیگوشم پ یشادش تو یصدا

 .دی. مرکبمون رو منور کردزیعز ی هیساااالم خانم خانما، همسا -
 !؟یکن یمسخره م -
سخره چ یا - ش یجلو یچراغا گاین ه؟یبابا م شون ب نمیما  شهیاز هم شترینور

 از قدوم مبارِک شماست خانم. ؟یچ یعنی نیشده. ا
 نگفتم. یزیلبخند روم رو برگردوندم و چ با
اکار رو ن یکیزنم  یم ایتهش  ی! تموم راه رو اگه سکوت کن؟یپس چرا ساکت -
دو حالت خارج  نیکنه. به هر حال از ا یزنه منو ناکار م یم یکی ایکنم  یم
 .ستین

 اون وقت چاارا؟! -
 بهم انداخت و با لبخند گفت: یخاص نگاه

 یرو ناکار م یکیزنم  یبره م یخوابم م یطرف تو حرف نزن هی. گهید گهید -
که گفتم  کار م یم یکیکنم. مورد دوم هم  نا نه دل یزنه منو   هیکه  نهیا لشیک
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گل و خوش پیخوشت یآقا هیکنار  ینشست یکه شما باش یتموم یخانم همه چ
هم  سااکوتتموم  یکه من باشاام تازه اون خانم همه چ یو خوش ساار و زبون

متم س ادیداره م اروی نمیب یکرده و منو فرستاده تو حالِت خلسه خب معلومه نم
هر  طونیگوش ش اره،یکنه. بعد هم که خدا اون روز رو ن یزنه ناکارم م یاونم م

 یزبون حسااودا الل به حمدلله، چشاام بدخواها کور، م شاااالله،یدو تاش کر ا
ساار وقتت و ازت  ادیشاابونه م وحمافته گردنت. بعد ر یخونم م رمیم یافتم م

ستاد یتو یختیخاک رو ر نیشه که تو ا یعارض م . یقبا ارید یسرم و منو فر
 بگو. یزیچ هینشه  یجور نیا یخوا یحاال اگه م

 گفتم: یجد
به  یکه! من چ میدیرساا گهید یهمه حرف زد نیخب ا - بگم؟ بعدش هم 

 !ست؟یزود ن تیمیو صم یهمه راحت نینظرت ا
 وقتشه. قاینه، دق -
 !؟یوقِت چ -
 شم تو حرف بزن. یخب حاال من ساکت م ،یچیه -
 .یبه من بگ یزیچ هی یخواست یندارم، ظاهرا تو م یمن حرف -
 گم. ی. موقعش که شد بهت مستیاالن وقتش ن یاون که بلااااه، ول -
 !ه؟یموقعش ک -
آوردم که قصاادش  ی. ساار در نمدیخند طنتیبهم انداخت و با شاا ینگاه مین

قدر زود باهاش  نیکنه؟! چرا ا یبرخورد م یمیقدر باهام صاام نی! چرا اه؟یچ
کرد االن  یاز صااد تا دشاامن هم با من بدتر تا م روزیکه تا د ینیراه اومدم و ا

 کنم. یکامال دوستانه باهاش رفتار م
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 !یقدر ناگهان نیبود؟! اون هم ا یچ رییهمه تغ نیا لیدل واقعا
درش هم به  ی. حتمیشااد ادهینگه داشاات. هر دو پ یرسااتوران ساانت هی یجلو

 بود. یساخته شده بود و حالتش سنت میقد یسبک درها
هر  ریبلند که ز ی. پر از درخت هابایکامال باز بود، سرسبز و ز یضاف داخلش

صوص خانواده ها یبزرگ و چوب یکدوم از درختا تخت ها شت. مخ  یقرار دا
 .یرانیپسنِد ا یسنت

شقش بودم. از ا یوا شم م نیعا سبک ها خو از تخت  یکی یاومد. رو یجور 
باهت ش یاطرافم که ب طیمح دنی. داشتم از دمیممکن نشست یجا نیها دنج تر
 .دمیبردم که صداش رو شن یشمال نبود لذت م یبه باغ ها

 چه طوره؟ -
 خودم بودم گنگ نگاش کردم و گفتم: یکه تو حال و هوا من

 !؟یچ -
 و با دست به اطراف اشاره کرد: دیخند

 . به نظرت چه طوره؟گهیگم د یجا رو م نیخب ا -
 ناِت ییو تز لیاومد. عاشق وسا یجور جاها خوشم م نیاز ا شهی. همهیاوه عال -

 هستم. یسنت
البته  می. هر دو جوجه ساافارش دادشاامونیموقع گارسااون با منو اومد پ همون

 هم به سفارشاتمون اضافه کرد. دهیراشا کباب کوب
 از رفتن گارسون رو بهش گفتم: بعد

 نبود؟! یهمون جوجه کاف -
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من که هر وقت  م؟یازش اسااتفاده نکن سااتینهوا  نیا فیح یلینه. خدا وک -
 شه. یم شتریجا اشتهام ب نیا امیم

 نیهمچ هیآورد  یکه منو نم یخودیجا اومده. آره خب وگرنه ب نیقبال هم ا پس
انصاااافا انتخابش معرکه  یشااناخته، ول یاطراف رو م نی. البد از قبل اییجا

 ست.
 !؟یبگ یخوا یهنوزم نم -
 بعد از شام. یگم، ول یچرا م -

ست. نه ا رو ش ست کنارم ن که  نیزانو به طرفم اومد. با تعجب نگاش کردم. در
 یلیخ یداد و حاال حضورش رو از فاصله  هیتک یاونم به پشت یبهم بچسبه ول

 کردم. یحس م کینزد
 تخت و رفت. یغذاها رو آورد، گذاشت رو گارسون

 .یخب شرو  کن. از هر کدوم که دوست دار -
 .بخورم شتریتونم ب یجوجه رو هم کامل بخورم هنر کردم. شبا نم نین همم -
 شه؟ یشو. نم لیامشب رو استثنا قا هیحاال  -

گفت، انگار اون فضا  ی. راست ممیام رو انداختم باال. هر دو شرو  کرد شونه
تاث یرو به طور ریمن هم  از کباب رو من خوردم و  یمیکه ن یگذاشااته بود، 

 شد. یاصال باورم نم
نگاهش رو حس کردم. ساارم رو چرخوندم. قاشااِق  ینیبودم که ساانگ مشااغول

زد و نه  یدسااتش بود و همون طور زل زده بود به من. نه لبخند م یغذاش تو
که قلبم  یبود، جور یجور خاصاا هینبود،  ینگاهش، معمول یبود، ول یجد

 دوباره رفت رو دوِر تند.
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شده بودم ول یم یجور نیا چرا نگاهش همون  دنیباز با د یشم؟! تازه خوب 
بهم دساات داده بود اومده بود  یجشاان تولد شاااد یکه اون شااب تو یحالت

 سراغم.
نگاهش و راز چشااماش بودم که انگار به خودش اومده باشااه ساارش رو  محو

 رفت. ینم نییپا از گلوم یچیه گهیچرخوند. د
 زده بودم. جانیه ییجورا هیو انگار  دیلرز یم دستام

 شه؟! یهم م یخودیداشت؟! مگه ب یلیچه دل جانیه نیآخه ا یول
*** 
شدم تا کم بعد شد. از جام بلند  ساکت تر  شام  صرف  اون اطراف قدم  یاز 

و حِس ناخونده  جانیخودم حس کردم و اون ه یبزنم. باز هم نگاه راشا رو رو
 به سراغم اومد.

ستم شم، از نگاه خ خوا ست داده بود و  یاش، از حس گنگ رهیدور ب که بهم د
 کوبش قلبم. یاز صدا یحت

 خدا. جمیبود؟! گ یچ یها نشونه  نیا
شااد و خواسااتم  دهیزدم که ناغافل دسااتم کشاا یدرختا قدم م یال به ال داشااتم

 رختا.د نیب دیکه منو کش هیک نمیبرگردم بب
ستم تو دمیلحظه که جلو افتادم د هی یتو ست. د شا س یرا ستش بود و م  رشید

 باغ قرار داشت. یکه انتها یهم به سمت حوض سنت
بالش م ینم یچیه ند و مردونه بود. قلبم  یگفتم و فقط دن قدم هاش بل رفتم. 
 .دیکوب یام م نهیس ی وارهیوار خودش رو به د وانهید
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 افته؟! چه مرگم شده؟! یم یداره چه اتفاق ایدو برابر شده بود. خدا جانمیه
 دستش بود. یرخش سمت من بود. دستم تو می. نستادیحوض ا کنار

 بکشم که نذاشت و محکم تر گرفت. رونیب خواستم
 زل زد تو چشمام. میقم*س*ترو به طرفم چرخوند و  صورتش

خوب  رو نیا یدونم ول یسرخ شده بودم. نم دیشا ایبود،  دهیکنم رنگم پر فکر
که دسااِت  نی. مخصااوصااا به خاطر ادمیلرز یکردم که به شاادت م یحس م

صب حت شا قرار گرفته بود. الم ست گرم را شمش ینم یسردم تو د شت بک  ذا
 .دیشدم. البته شا یآروم تر م یاون جور دی. شارونیب

 ینعیداشت.  دیخواست بزنه ترد یکه م یرو ازم گرفت. انگار از حرف نگاهش
هم  نیا یخواد بگه؟! ذهنم رو بد جور به خودش مشغول کرده بود، ول یم یچ

 کرد. یاز استرسم کم نم
ش بازم ستم رو ک شا دمید شه و ول کنه، ول یفرج دیتا  و  محکم تر گرفتش یب

 کالفه گفت:
 ؟یکن یقدر تقال م نیصبر کن. چرا ا قهیدق هیِا! دختر  -
 جب نگاش کردم و گفتم:تع با
 تو؟! دستم له شد. یگ یم یچ -
 بهتر شد؟ ا،یب نه؟یخب مشکلت ا یلیخ -

 دستش رو شل تر کرد. ی حلقه
 نه، ولش کن. -
 نه. -
 گم دستم رو ول کن. یِا! چرا؟! بهت م -
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 خوام. ِا، خب درکم کن. یتونم، نم یشه، نم ینم -
! با ه؟یکارا چ نیمنظورش از ا دمیفهم ینم چیکرد؟! ه یم جمیداشااات گ چرا

 شدم. یو منگ م جیکارها و حرفاش بدتر گ
 ول کن. -
 کنم. ینم -
 پس حرفت رو بزن. -
 زنم. یم -
 منتظرم. -
شمام زل زدم به دهانش و انتظار  با ش یجمله حرف رو م هی ایکلمه  هیچ  دمیک

 رو راحت کنه. المیکه بزنه و خ
 گفت. ینم یچیه الیخ یب نیکشت و ا یاسترس داشت منو م نیا
 کرد. انگشتش رو به لبش گرفت و گفت: یپا و اون پا م نیا

 من... ؟یدون یاوووم، چه طور بگم؟ م -
 افتاده؟! یخب بگو تا بدونم. اتفاق -
 فکر کنم. -
 ترس گفتم: با
 شده؟! ی! چ؟یگ یراست م یوا -

 تند گفت: تند
 ؟یکن یفکر م یقدر منف نیاز نو  خوبش. چرا ا ینه نه، اتفاق افتاده ول -
 و گفتم: دمینفس راحت کش هی
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فت رو بزن یول سااات،یطور ن نیا چمیه رینخ - به لبم  یتا تو حر جوِن من 
 .دهیرس

 :دیخند طنتیش با
 ؟یبدون یدوست دار یلیخ -
ما - ندارم،  بدونم. تو فکر کن از رو لمیدوسااات  . پس حاال یکنجکاو یکه 

 بگو.
 گم. یمهلت بده م ؟یزن یخب چرا م یلیخ -
 !؟یتا ک گهید -
 االن. نیهم -
 بگو. گهیخب االن شد د -

 کرد؟! یدونم چرا دست دست م یمعلوم بود هول شده. نم کامال
 بذار برم. یگ یاگه نم -

 گفت: تند
 !ه؟ینظرت در مورد شوهر چ -

 اصالحش کرد: عیو سر شیشونیباز موند. زد به پ دهنم
 الیخ یشااوهرش رو ب ی کهی! فعال ته؟ینظرت در مورد ازدواج چ یعنینه  -

 شو.
ثان تا ند  ندم و در همون  هیچ با اخم روم رو برگردو عد  گاش کردم. ب که فقط ن

 گفتم: رونیب دمیحال که دستم رو محکم از تو دستش کش
 ی! واقعا که ب؟یریبگ هیجا که ازم نظر نیا می! کشااوند؟یمنو مسااخره کرد -

 .یشعور
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 یم یهمه اسااترس کشااک؟! منو بگو گفتم چ نیبودم. ا دهیحد انفجار رساا به
 چلغوز. ی کهیخواد بگه. هه، تو دلم اداش رو درآوردم. مرت

 فمیک دایصاابر نکردم و تند تند رفتم ساامت در.  یول د،یرو گرفت و کشاا بازوم
سمت تخت د شتم  سوشما یداره پول م دمیافتادم. باز برگ شام رو ت  هیره و پول 

 کنه. یم
 کاج جلوم سبز شد. نیدفعه ع هی. رونیتوجه بهش با اخم زدم ب یب

 !؟یر یکجا م -
 قبرستون!! -
 خوره. یبه اون طرفا م رمی. منم مسمیر یِا، خب صبر کن با هم م -
 دست ُهلش دادم و نسبتا بلند گفتم: با
تم که دس رونیب ی. منو آوردیمورد تمسخر قرارم داد یبکش کنار، بسه هر چ -

 آره؟! یو هرهر بهم بخند یبنداز
ست اونم پ رفتم اومد. کالفه ام کرده  یرفتم جلوم در م یجلوم. چپ م دیچیرا

 روم رو ازش برگردوندم. یبدم، ول هیتک نشیبود. مجبور شدم به ماش
فقط خواسااتم نظرت رو بدونم. بد  ؟یگفتم که آمپر چساابوند یمگه من چ -

 کردم؟
 سمتش و رفتم تو شکمش: برگشتم

! ه؟ایپس چ ستین ی! اگه مسخره بازه؟یحرفا و کارا چ نیاصال منظورت از ا -
 هااان؟!

 نگام کرد و گفت: لکسیر یلیخ
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 کرده باشم. یثواب هیبابا گفتم وقت شوهر کردنته  یچیه -
 کنار. دیرو آوردم باال که خودش رو کش مشتم

کن ثوابا ب نی. برو واسااه خودت از اایکن یبلغور م یحواساات باشااه چ نیبب -
 شما ندارن. ِی ریبه دست به خ یازین هی. بقینمون القوزی

ر د یگم. خب اگه تو قبول کن یندارم. خودم و خودت رو م هیبه بق یمن کار -
 .گهیقباِل خودمم ثواب کردم د

 زهر مااار. -
 نگام کرد و گفت: بامزه

شت ا یدونم چه راز ینم - ض یکلمه  نیپ صب نهفته که بع  یتا بهت م ایالم
گن "زهر مار"  یهسااتن بهت م امیبعضاا ی" انگار فحشاات دادن، ولزمیگن "عز
 من همون حس رو دارم. قایرو به آدم دادن. االن دق ایانگار دن

کارش کنم. بلند  نیهم اخواسااات بخندم  یحرفاش هم دلم م از نا که بزنم 
 گفتم:

ند یدون یاصااال م - ند چ عا م ؟یبا خودت هم چ بدونم تو  ینه واق خوام 
 !؟یگ یم یچ یفهم یخودتم م
 گوشش تکون داد و با خنده گفت: یرو رو انگشتش

فهمم. اگر نه که با  ی! آره خب معلومه که م؟یزن یکر شاادم بابا، چرا داد م -
 کردم. یم یهم شده بود ازت خواستگار یزبون یزبون ب

شما سر شدم. با چ شک  شتم  رونیاز حدقه ب یجام خ زده بهش نگاه کردم. دا
به خط جمله هاش رو تو مغزم حالج کردم که  یم یتک تک کلمات و خط 

 فرستاد. تیجفت پا پاراز
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تر هر کارش. دقت کن دخ یکنده بشااه بره پ هیغال قضاا یبهتره قبول کن نیبب -
شون سن یپسرا نه. هر چ یشه ول یتر م دهینش باال بره واسه ازدواج ترشس یچ

س شاالله ر شاالله، هزار ما شعورتر م دهیباالتر بره ما س شن. پ یتر و با فهم و 
 جفتک نزن به بختت بگو بله.

به حرفا یجوش آوردم و ب باز با ک ییتوجه  به  محکم زدم فمیکه قبال زده بود 
 گفتم:شونه اش و با حرص بلند 

. فهمم ینگو نه م یکن یبلغور م یچ یدار یفهم یگم خودتم نم یم یِد وقت -
 یکلمه اش هم معن کیهمه  نیاز ا یخون یواسه من روضه م یساعته دار کی

. برو دنبال اهلش آقا. کوچه رو اشتباه یکن یمسخره ام م ینداشت. همش دار
 .یاومد

 .دمیباز رو به روم سبز شد. تو دلم از دستش نالااا رمیبگ یکه برم تاکس برگشتم
 شد و گفت: رهیلبخند تو صورتم خ با
ستم خودم بودم. خودم هم مطمئنم کوچه رو درست  یاون - که آدرس رو داد د

 هم سر راست بود. یلیاومدم. اتفاقا خ
 .نیکه من به عقب برداشتم پشتم خورد به ماش یشد با قدم کیقدم بهم نزد هی

 ادامه داد: آروم
قلبم هک شااده و اونه که  ینه راه رو اشااتباه اومدم، نه کوچه رو. پالکش رو -

به قلبم بگو که ه یم ییمنو راهنما به من نگو اشااتباه اومدم.   یجور چیکنه. 
 ره. یحرف حساب تو گوشش نم
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 شااد و کیکه آروم تر شاادم، بهم نزد دیشااده بودم. انگار فهم جیحرفاش گ با
 د:ادامه دا

با تک تک  ،یکرد مییبا صااادات راهنما ،یرو نوشاات یبا نگاهت، نشااون -
 ؟یپاکش کن یبا چ یخوا یو حاال م یقلبم هک کرد یکلماتت پالک رو رو

ا رو بدون قلبم ب نی. ایکن یفقط نابودش م یهم روش بپاشاا دیاگه اساا یحت
 طور بشه... نیا یخوا یشه و اگر م یکه روش هک شده نابود م ینوشته ا

 چشمام و زمزمه کرد: یشد تو رهیخ
 .اریبه سرش ب یکه خواست ییکنم. بعد هم هر بال یم شِکِشتیپ -

شدم.  نیصورتم. ا یخورد تو یتندش م یها نفس سرخ  شتم که  بار حتم دا
 .دمیتنم فهم یرو از داغ نیا

 کردم. محو حرفاش بودم. یو مبهوت نگاش م مات
شد صورتش جمع شد.  رهیکردم نگاش گرفته ست. چند لحظه که بهم خ حس

 دهیکوب یبلند ازم دور شد. بعد هم صدا یروش رو برگردوند و با قدم ها عیسر
 و چشمام رو بستم. دمی. تو جام پردمیرو شن نیشدن در ماش

 ده دیقدر داغ کردم؟! قلبم شااا نیگرفتن. چرا ا شیکردم چشاامام آت یم حس
 برابر تندتر از حد معمول ضربان داشت.

اون طرف تر  یرو که باز کردم تازه متوجه اطرافم شاادم. دو تا مرد کم چشاامام
 یرد م نیخلوت بود و تک و توک از توش ماشاا ابونیشااده بودند. خ رهیبهم خ

 شد.
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شن ییقدم ها ی. صدانییرو انداختم پا سرم  دمیسر بلند کردم د یو وقت دمیرو 
 یبِد اون شِب مهمون یطرفم. ترس برم داشت. هنوز خاطره  انیتا دارن م او دو

 رو فراموش نکرده بودم.
به راشا  یو وقت نیخورد الوات باشن. تند نشستم تو ماش یسر و شکلشون م به

گاه م نهیاز آ دمینگاه کردم د تا ن به اون دو  بدون ا یداره  که نگام کنه  نیکنه. 
تا  کرد و یم یگاز فشرد. با سرعت رانندگ یرو رو رو روشن کرد و پاش نیماش

 .مینزد یکدوم حرف چیه الیخود و
رفاش ح یلحظه ا یشدن دستپاچه بودم. برا ادهیپ ینگه داشت. برا الیو یجلو

 شد. یاز تو سرم محو نم
 عیرو باز کنم که دساات گرمش ساار نیلرزونم رو دراز کردم تا در ماشاا دساات

بود که تموم وجودم  یدستم. شوکه شدم و اثرش اون لرزش ناگهان ینشست رو
 رو فرا گرفت.

 بود. ی. جددمیرو شن صداش
 !؟یامشبم رو فراموش کن یشه ازت بخوام تموم حرفا یم -
 گفت؟! یرو م نیشده بود. چرا ا رهیتعجب نگاش کردم. به رو به رو خ با

 که گفت: دیدرونم رو شن یصدا انگار
 فقط فراموش کن تارا. -
 مرتعش گفتم: ییصدا با
! ما... مسخره ؟یداد یم می... بازیتو... تو... تموم مدت... داشت یعنی... ای -

 ...یام... م
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 و داد زد: دیرو بر کالمم
 کردم؟ یکه داشتم مسخره ات م یکن ینه. چرا همش تکرار م یناااااه! لعنت -

. چون دمیمحکم زد رو فرمون که چشمام از ترس گرد شد و تو جام پر نیهمچ
 بود. یواقعا حرکتش ناگهان

ضا تمام شت و نگام کرد. ف ش یرخ برگ ونم د یبود. نم کیتار مهین نیداخل ما
شاادم؟!  یجور نیُخل شاادم؟! چرا ا یعنی. هیگر ریچرا دوساات داشااتم بزنم ز

 س شدم.ح یو ب ختمیروزه ر هی. فمیکردم ضع یحس م
 رو آروم جلو آورد و گفت: صورتش

فام . تموم حریتارا، بهت نگفتم حرفام دروغه فقط ازت خواساتم فراموش کن -
 یو من م یفیرو ندارم. تو ح اقتتیمن... من مطمئنم ل یدلم زدم ول یرو از رو

به چیمورد ه هی نیا ی. تویکن یوقت منو انتخاب نم چیدونم که تو ه  اعتماد 
 شهیرو به باد دادم. هم سماعتماد به نف یندارم. در مقابلت، باختم. همه  ینفس

 یدونم که نم یم یخوام، ول یاالن م یتو کارم موفق بودم چون خواسااتم، ول
 تونم ادامه اش بدم چون... یشه و اگر بشه، نم

 صورتم بود. زمزمه وار ادامه داد: یصورتش کامل رو به رو حاال
 .نی. فقط همیخوشبخت بش قتهیکه ال یبا اون دوارمیمتارا. ا یفیتو ح -

 دمیچشماش د یرو تو یبود برق رهیتو چشمام خ یانداخت. وقت ریرو ز سرش
 داشتم اشکه. نیقیکه 

گاه از گوشااه  یاشااک قطره اون  یول د،یگونه ام چک یچشاامم به رو یناخودآ
 .دیبود و ند نییسرش پا
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. . قلبم آروم و قرار نداشتستادمیشدم. نصف راه رو رفته بودم که ا ادهیپ عیسر
 فرمون. یآروم برگشتم سمتش. سرش رو گذاشته بود رو

 یم دیوسط برام گنگ بود و با نیا زیچ کیآهسته به طرفش رفتم.  ییقدم ها با
 .دمیفهم

ش ی شهیش چون صدا نییپا نیما شن یبود  سرش رو آروم بلند دیقدم هام رو   .
 نداشته باشه. یلرزش چیکردم صدام ه یخم شدم و سع یکرد. نگام کرد. کم

 سوال ازت بپرسم؟! هیتونم  یم -
 رو تکون داد. گفتم: سرش

 وقت چیه یتونساات ی! م؟یپس چرا اون حرفا رو بهم زد نهیتو که باورت ا -
 .فتادهین یاتفاق چیانگار که ه ،ینگ

داد. فرمون رو تو دستش فشرد  رونینفسش رو همراه با آه برو چرخوند.  سرش
 و گفت:

 یارد دمیبعد که د یول امیبود. تموم حرفام و شوخ لیدونم. اولش، با دل ینم -
 و... اوردمیشدم طاقت ن رهیتو چشمات خ ی. وقتیشد یو عصبان یر یم

 کرد و ادامه داد: نگام
قبلش  د،یگفتم. شاااا قتیحق یدلم رو بهت زدم، تمومش رو از رو یحرفا -

سرت م سر به  شتم  شتم. اون موقع نم یمطمئن نبودم و دا دونستم که دارم  یذا
گاه اون جمالت رو به زبون آوردم. تمومش  یکنم. ول یچه کار م بعد، ناخودآ

 دلم بود. یحرفا
 !؟یاز ِک  -
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 کرد و آروم گفت: مکث
 سابق نبودم. یراشا گهید ،یاز همون شب مهمون -

 رهیکرد. من هم بهش خ یرفتم عقب. هنوز داشت نگام م ی. کمستادمیا افص
 شدم و گفتم:

. یداشاات یخودت نگه م شیکاش پ ی. ایگفت یوقت بهم نم چیکاش ه یا -
 کاش، امشب... یا

 دیکردم. عقب عقب رفتم. سرم رو چرخوندم و به طرف در رفتم. با کل سکوت
 در رو باز کردم.

 .دیچیپ یسرم م ی. تموم مدت حرفاش تودمیدو الیخود و تا
که آدرس رو داد دستم، خودم بودم. خودم هم مطمئنم کوچه رو درست  یاون»

 هم سر راست بود. یلیاومدم. اتفاقا خ
شتباه اومدم، نه کوچه رو. پالکش رو نه شده و اونه که منو  یراه رو ا قلبم هک 

رف ح یجور چیبم بگو که هکنه. به من نگو اشااتباه اومدم، به قل یم ییراهنما
 ره. یحساب تو گوشش نم

شون با شت ینگاهت، ن صدات راهنما ،یرو نو ت با تک تک کلمات ،یکرد مییبا 
ه اگ یحت ؟یپاکش کن یبا چ یخوا یو حاال م یقلبم هک کرد یپالک رو رو

که  یرو بدون قلبم با نوشته ا نی. ایکن یفقط نابودش م یهم روش بپاش دیاس
شده ن شه... پ نیا یخوا یشه و اگر م یابود مروش هک  ِشتیطور ب  یم شِک

 .«اریبه سرش ب یکه خواست ییکنم، بعد هم هر بال
 شانزدهم فصل

 «راشا»
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ش شستم و از همون جا به و قهیرو بردم تو. چند دق نیما شت فرمون ن  ونالشیپ
 شدم. رهیخ
ه با نوک کفش ب یبود و هر از گاه بمیج یدسااتام تو الیشاادم و تا خود و ادهیپ

 زدم. یضربه م نیزم
به  یاهنگ میکرد. ن یتماشا م ونیزیسالن نشسته بود و داشت تلو یتو نیرادو

 .نیاکشن بود، خوراِک رادو لمیف هیبرنامه اش انداختم. 
 سالم. -
 . خوش گذشت؟ی. چه زود برگشتکیعل -

 زدم: پوزخند
ش یهر چ یآره جات خال - ستیتو دن یخو س ا شان شب بود.  همش  یماِل ام

 هم قسمِت من شد.
 نگام کرد. خواست از جاش بلند شه که تند گفتم: مشکوک

 سر به سرم نذار. ن،یخسته ام رادو -
 شده بود که باز تو جاش نشست. از نگاهش تعجب رو خوندم. زیخ مین

 !؟یباز چه مرگته؟! دعوا کرد -
 شرور باشم؟! ادیبه من م -
 شونه اش رو انداخت باال و گفت: الیخ یب

 دارد. یدارد، از آن بترس که سر به تو یو هو یاز آن نترس که ها -
 .یکه به خوردم داد یضرب المثل نیدستت درد نکنه با ا یعنی -
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شت. دروغ م یقابل -  یدونه که هر چ یخدا م یول یگم؟ در ظاهر آروم یندا
شده؟! ا انیفهمم تو و را ینم چیشه. ه یاز گور تو بلند م شهیآت ز تو ا نیچتون 

خونه و دور خودش  یلب آواز م ریز یکه ه انیحال و روزته. اونم از را نیکه ا
سه ا هیدونم  یچرخه. من که م یم ست مین ریز یکا ست. به زود ونکا  یم یه

 فهمم.
 آتو دستش ندم گفتم: نیاز ا شتریکه ب نیا واسه

ست ییبرادِر من وگرنه ما همونا ینیبدب زیبه همه چ -  ی. من ممیکه قبال بود میه
 رم بَکَپم. شب خوش.

 داد: هیمبل تک یو به پشت دیکش یقیعم نفس
 شه. یباالخره معلوم م -
رنگ ز یلیخ نیراساات رفتم تو اتاقم و در رو بسااتم. رادو کیتوجه بهش  یب

 رییتغ و شااصاات درجه صاادیفهمه اخالقامون ساا یم سااتیبود. خب خر که ن
که ه نب و جوش م یکرده. من  که  انیکردم رفتم تو الِک خودم، را یج هم 

 کنه. یم یداره چه غلط ستیمعلوم ن
در اتاق  وهیگشتم بپوشم که  یم میرو درآوردم. داشتم دنبال شلوار راحت شلوارم

 بود. انیدستم بود که تند گرفتم جلوم. را یتو شرتمیباز شد. ت
 ؟یسالم. اومد -
سالم و مرِض چهل و هشت ساعته.  ،یسالم و زهر مار، سالم و کوفت کار -

 یرتتنبونم رو بکشم پام بعد ز یذاشت یچه وضع در باز کردنه؟ م نیا ادیخبرم ب
 ست؟! لهیخودت رو پرت کن تو اتاق. مگه طو
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 کرد. تا حاال سابقه یبود و مات و مبهوت به من نگاه م ستادهیسر جاش ا خیس
 طور باهاش حرف بزنم. نینداشت ا

 سمتم که بلند گفتم: اومد
 کن تا بکشم باال. شیسرت چشمات رو درو ری! کجا؟! خیه یه -
 رو؟! یچ -
 تنبوِن المصبم رو. -

 و پشتش رو به من کرد: دیخند
 هی! خب ؟یل*خ*تخب بابا. زود باش باهات کار دارم. بعدش مگه  یلیخ -

 .یکرد یپات م یزیچ یشلوارک
بپوشم.  میشلوار ل ریز گهیشلوار د هیآفتاب  نیا ریمونده تو تابستون ز نمیهم -

و  میوقت اومد هی. ینیشه بب ینم یکوتاهه تو هم نامحرم یادیز یپام هست ول
 !؟یزیر یتو فرق سرت م یاون وقت چه خاک یکرد دایبهم نظر پ

 و گفت: دیخند بلند
 باال؟! یدینکشبسه باز چرت و پرت گفتنات شرو  شد؟! هنوز  -
 چرا برگرد. -
 هویکردم که  یطرفم. داشتم کمر شلوارم رو درست م دیبرگشت و دو یچ نیع
 د.گرد ش امرزمیمادر بزرگ خدا ب ینعلبک یشم. چشمام اندازه ب*غ*لتو  دمید

 اش و هلش دادم. نهیرو گذاشتم تخت س دستام
شت رو. ِد ب - شد یجور نیا ،یدی! خوبه ندایبکش کنار تنه ل شقم   ی. میعا
 !؟یچه کار کن یخواست یم یدید
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 راشا نوکرتااااام. -
رو گم ب ی! بهت منایرو بب ریجو گ ی کهیباش. مرت شاااهیهم ،یکن یخوب م -

 به من. یچسب خودت رو بند کرد نهویکنار ع
 تخت. از زور خنده سرخ شده بود. یکردم اون ور که نشست رو پرتش

 .ییآقا یلیراشا، خ -
 م گفتم:اخ با
 !؟یقدر شنگول نیشده ا یباز چ -
 اوم... ،یعال یعنیغوغا کرد.  شنهادتیپ نیتو؟! پسر ا یراشا چه کرد یوا -

 :دیب*و*سدستاش رو جمع کرد و محکم  نوک
 شه. ینم نیبهتر از ا -
همش رو قبول دارم.  یکه گفت یینایشااده؟! ا ینه؟! ِد خب بگو چ ای ینال یم -

 حرف حسابت رو بزن.
 بابا امروز رسوندمش کتابخونه. یچیه -
 !؟یک -
 .گهیگم د یترالن رو م -
ش یآور ادی با شمون اخمام رو ک شتم رو کردم بهش و رو به م دمینق  زِ یتو هم. پ
 ادکلنم گرم کردم. ی شهی. سرم رو با شستادمیا نهیآ

 شده؟! یخب، مگه چ -
 و گفت: دیکش یقینگفت. نفس عم یزیظه چچند لح تا
با حاله. هم خوشگله، هم... در کل  یلیخ یدونم راشا، ول یهاااااااااوم، نم -

 ِچکام وسط نبود. یتمومه. اگه پا یهمه چ
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 به خودم نگاه کردم. نهیرو بلند کردم و از تو آ سرم
 !؟یکرد یاون وقت چه کار م -
 شدم. یم کیبهش نزد شییفکر کنم بدون توجه به پول و دارا -
 چه طور؟! -
شوخ، منطق هیشه، به موقع جد ینم زونیآو ه،یچون دختِر کامل -  یو به موقع 

 و بد اخالق. زهیزبونش تند و ت یهم هست و البته گاه
 !؟یدیرو فهم نایبار رسوندنش دم کتابخونه ا هیهه، فقط با  -
 نیاول م؟ی. مگه من و اون تازه امروز با هم آشاانا شاادسااتین نینه، همش ا -
 ادته؟یگم.  یرو م یبستن ی هیبود. قض یشهرباز یتو دارمونید
 یشااد فراموش کنم؟! کل کل هامون تو یبود. واضااح و روشاان. مگه م ادمی

 عطرش، صداش. یبو ن،یکاب
 .راثیو ارث و م الیو نیبعد از اون موضو  ا -
تا به االنش رو ر ادمی تادم. اف ریپشااات بوم گ ی. اون روز که باالزیبه ر زیبود. 

 انیکه من و را یمهمون ی. تومیبمال رهیکه قرار شد سر عمه خانومشون ش یوقت
ته بود نیو رادو  ای. دمیزدم و اون رو محو خودم د تاریبراش گ ی. وقتمیگرف

دونم چرا  ی. نمشااد تراح المیحالش خوبه و خ دمیاون شااب که فهم ،یحت
 .یلعنت یمهمون نیهول کرده بودم. و حاال ا یاون شب الک

 هیکنار هم مثل همسا میوقته که دار یلیخ ست،یما واسه امروز ن یراشا قصه  -
 ...یجداست، ول ممونی. حرمیکن یم یزندگ
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شتم شته بود رو تخت و کم برگ ستاش رو گذا به  خودش رو یو نگاش کردم. د
 بود. دهیعقب کش

 !؟یچ یول -
 گفت: کالفه

 دونم. یچه م -
 گفتم: یجد یمقدمه ول یب

 !؟یعاشقش شد -
 خنده. ریکرد. بلند زد ز نگام

شق - سه، هم هیکجا بود؟  یبرو بابا دلت خوشه. عشق و عا  نهی. منظورم انیح
 یرو نم یمعامله ا نیوقت باهاش چن چینبود ه ریکه اگر به خاطر ِچکام پام گ

 یانه ایزندان،  یها لهیبرم پشت م دیبا ایمجبورم.  یول هیدونم نامرد یکردم. م
 باشم و اون کمکم کنه. نکه با ترال نیا ایکردم  یتحمل م شهیهم یرو برا

 !؟ید یم حیترج یچرا ترالن رو به هان -
سنگ یلیخب جوابت خ - سر   شیو خانم ینیتابلوئه. ترالن با اون همه وقار و 

هم هساات که من  زونیکجا! در ضاامن آو یلوس و از خود راضاا ِی کجا، هان
 .ادیاصال خوشم نم

 نشستم. یصندل یبه روش، رو رو
 ،یاشااخاص رو شااناخت ول ینظر بعضاا هیشااه با  یم یقبول دارم که گاه -

 .ستیطور ن نیهم ا شهیهم
 رو تکون داد و نگام کرد. سرش

 !ن؟یراشا؟ تو و تارا در چه حال یتو چ -
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 م.و تکونش داد نیی. سرم رو انداختم پادمیچشمام رو بستم و آه کش دشای با
 :دمیرو شن انیمتعجب را یصدا

 ! نکنه...؟یچ یعنی -
 نگفت. یزیکردم اون هم چ سکوت

شمام رو باز م بعد سرم رو  یاز چند لحظه همون طور که آروم آروم چ کردم و 
 آوردم باال گفتم: یم
ضاف ِت یخر - ثِل م انی. رادمیبود. به گوِر تموِم امواتم خند یمحض بود. غلِط ا

گه اگه  یبهم م یحس هی یدونم کدوم راهه و کدوم چاه، ول ی. نممونمیسگ پش
 یافتم تو چاه و اون رو هم با خودم م یم میقم*س*تکنم  یبخوام باهاش باز

 .و نه من نهیب یم بیآس نجا خودم رو بکشم کنار نه او نیاگه از هم یِکَشم، ول
خواسااتم بدونم تا چه حد حرفام  یچشااماش بود. م یتو میقم*س*ت نگاهم

 نه. ایحس رو داره  نیاون هم هم نمیخواستم بب یذاره. م یم ریروش تاث
 کنار؟! یکش یپس چرا نم -
 چون خر شدم. -
 ...یعنی -
 آره. -

 و سرش رو تکون داد: دیخند
 گم، خر شدنت مبارک. یم کیپس بهت تبر -
 مسخره نکن، حال و حوصله ندارم. -
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صله ام. البته اندازه  یمنم مثل تو، ب - ش یحو هم  ناشیو به ا ستمین مونیتو پ
بهش  ینبود اصااال کار ریکه بهت گفتم. اگه پام گ ییفکر نکردم. فقط همونا

را اون عالقه بود. فقط موندم چ یکردم از رو یاگر هم انتخابش م اینداشااتم. 
از کرده ات  ساااگکه حاال به قول خودت مثل  یرو داد شاانهادیپ نیشاااب ا

 !؟یبش مونیپش
 و گفتم: دمیتو موهام دست کش کالفه

 هیهمون موقع  یول اد،یلباس خوشاات ب هیمغازه و از  هیتو  یبر یشااده گاه -
ن همو یر یو م یکه کدوم رو بخر یتر نظرت رو جلب کنه، بمون کیلباس ش

ش شت یوقت یول ،یکن یره رو انتخاب مت کیکه  ش هیخونه  یبرگ  یمونیحس پ
شت یکه اول انتخاب کرد یسراغت که چرا همون ادیم ده ش حاال. تا یرو بر ندا
 بهت دست بده؟! یحس نیهمچ هی

 آره باور کن شده، چند بار. -
کاِر عجوالنه. حاال هم به  هیو  یفکِر آن هیکار رو کردم.  نیمنم اون لحظه هم -

 !ده؟ینفهم یزیکه چ نیغلط کردن افتادم. رادو
 بفهمه؟ دینه، از کجا با -
ما مزهیت یدونم، ول ینم - مه   یم میدخترا رو گول بزن میخواساات ی. اگر بفه

 شه؟ یم یچ یدون
 شه؟! یم ینه، تو بگو چ -

 بود. ستادهیدر ا یکه ال مینگاه کرد نیدو متعجب به رادو هر
مد تو. در رو محکم بسااات. من و را یظیاخم غل با تو  انیزل زد بهمون و او

 .میستادیجامون ا
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 !؟یدیتا... تو شن -
 زد: داد

 متوجه نشه. یدر باز بمونه و کس یاوقات ال یهمه رو. خوبه که گاه -
 ... من...نیرادو -

چشمام  گرده.صورتم باعث شد صورتم به راست بر یکه خوابوند تو یا دهیکش
 هم فشار دادم. یرو محکم رو

 گفت: عیسر انیرا
 .میبد حیبود؟! پسر الاقل بذار برات توض یچه کار نیا نیرادو -

شمام شت و  زیخ انیبه طرف را نیرادو دمیرو باز کردم که د چ  اش رو قهیبردا
 .دیچسب

 زد: داد
 یمبشه؟! ن یه چ! کول؟یبابا ا زاد،یچاااه کار کنااام؟! بگم دست مر دیپس با -

 کردن. دینامرده سف یهر چ یدونستم دو تا برادر دارم که رو
شت افتاد رو انیداد. را ُهلش س یم نیتخت. از هم یبه پ ر د نیکه رادو دمیتر

ود از ب نمونیکه ب یرو بکنه. دوست نداشتم احترام برادر یفکر نیموردمون چن
 بره. نیب

 .دمیدادش رو از پشت سر شن ی. صدارونیزدم ب الیو از
 و مردونه از خودت دفا  کن. با تو هستم راشا. سایوا ؟یر یم یکدوم گور -
 حرکت برم گردوند. کیراه بازوم رو گرفت و با  نیب

 .دمیلرز یبه خودم م تیزور عصبان از
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 بذار برم. -
تو ساار از  ینامرد نیخوام بدونم ا ی. میبه تموم سااواالم جواب بد دینه، با -

 تخم چشمام بهش اعتماد داشتم؟! یکه اندازه  یزده؟! کس
 بذار باارم. ان،یبذار برم رادو -
 .یکجا بر چیه یتا من نگفتم حق ندار -

 لن.سا یتو میتو. در رو محکم بست. هر سه نشست می. رفتدیرو کش بازوم
 رو پر کرده بود. فقط سکوت. نمونیب یسکوت بود که فضا فقط

ود. نه ب نییرو شکست. تموم مدت سرم پا نمونیبود که سکوت ب نیرادو نیا و
که دوست نداشتم تو چشماش زل بزنم و اون از تو  نیبه خاطر ا ،یاز شرمندگ

نه برادر گام بخو مادش بود ا شاااهیکه هم ین طور در حقش  نیمورد اعت
 کرده. *تخ*ی*ا*ن

شد - ساکت  جا  نیبده که ا حیمن توض یبرا دیبا تونیکیحاال  نی! همد؟یچرا 
 چه خبره؟!

 .هیعصبان یلیگرفت. معلوم بود خ یرفته رفته اوج م صداش
شت انیرا به سته بود. به پ ش ستم ن سمت را اده و با اخم د هیمبل تک ینگاه کردم. 

 وسط سالن. زیزل زده بود به م
 د؟یبا هر دوتونم. پس چرا خفه خون گرفت ،یه -
 بار نگاهش کردم. آروم گفتم: نیا

احمقانه  شاانهادِ یپ هیکه مِن خر با دادن  نی! ان؟یرادو یبشاانو یخوا یم یچ -
 لهیشت مرو پ انیکه را نیا یکنم؟! برا لیتبد قتیرو به حق یفکِر آن هیخواستم 

کار نمیزندان نب یها رو کردم و اون رو هم وارد  تیخر نیبراش بکنم، ا یو 
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! ؟ی! چاااااان؟یرادو یونبد یخوا یم یکردم. چ یناجوانمردانه ا یباز نیچن
 زیهمه چ یشدم و خواستم تارا رو به خودم عالقه مند کنم ول یکه وارد باز نیا

واستم نخ دم،ید یول نمشیبب یاون مهمون یمنتظره بود. من نخواستم که تو ریغ
کار رو کردم. من از عمد با  نیا یول رم،یم و دسااتش رو بگر*ق*صااباهاش ب

ضور تارا به اون  ستن ح شنعلم به دون شه  ج تولد نرفتم که االن بگم همش نق
 یخواستم ول ی. من ممیراه شد نینه. من و تارا ناخواسته وارد ا ن،یبود. نه رادو

ش یاون طور که برا شه ک شم ول دهیخودم نق شقش ب ستم عا شد. نخوا  یبودم ن
شدم. به ارواِح خاک  یبشم ول کیعشق بهش نزد یخواستم از رو یشدم. نم

سم هر چ وقت چیبابا و مامان ه شتم و ندارم. به خدا ق ه بود یبهش نظر بد ندا
که من هر وقت ارواح خاکشاون رو قسام بخورم  یدون یعالقه بوده. م یاز رو

 گم. یرو م قتیدارم حق یعنی
 ادامه دادم: یقیکردم و با آه عم یکوتاه سکوت

ش - شب خودم رو ک شقم اعتراف کردم ول دمیام  گفتم که فراموش ،یکنار. به ع
نه چون ح تارا برا یبخواد حت فهیک نه.   . اوننیرادو ادهیمن ز یبه من فکر ک

ها و  کیدختره و  تک حرف  تک  گاهش، از تو  پاک داره. از تو ن احسااااس 
 یوقت دم،یچشااماش د یفهمم. امشااب نِم اشااک رو تو یرو م نیجمالتش ا

 شیفات رو پکاش حر یو ا یکرد یوقت بهم اعتراف نم چیکاش ه یگفت ا
واستم خ یگر گرفت. به خدا نم شیتو آت زمی. قلبم مثل هیداشت یخودت نگه م

 یول گرفتم میعجوالنه تصاام شااهیفکر اشااتباه بود. مثل هم هیطور بشااه.  نیا
 شدم. مونیزود هم پش یلیخ
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شد و رفت کنار پنجره. همون طور که به ب انیکردم. را سکوت  رونیاز جا بلند 
 و گفت: دیکش یقیکرد نفس عم ینگاه م

صاب مرده  نیکه تو ا یدون ی! چه من؟یرادو یدون یم یتو چ - من چه  یدل 
شون م یمهلت چکام م گهیخبره؟! تا چند روز د سه و وقت پاس کردن شه.  یر

تنم آب فرس یراست م کی ستیحسابم کوفت هم ن یطلبکارا بفهمن تو یوقت
 شربزرگ گرفتا سِک یر هیبه خاطر  خنک نوش جان کنم. واسه چند تا چک که

اصارار  یچه کار کنم. هان دیدونساتم با یتوش موندم. نم یچ نیشادم االن ع
 یخودش و من خواب ها یشده ازدواج و... برا یداشت که باهاش بمونم. حت

ست از ا یبود و م دهید یادیز ض قیطر نیخوا کنه. دلم باهاش  یپدرش رو را
 یکنم. هان بختعمر خودم رو بد هینبودم که با اون بمونم و  یصاف نبود. راض

اون شاااب راشاااا بهم گفت که االن دخترا  ی. وقتساااتیمن نبوده و ن ی کهیت
س یشدن و با ارث اردریلیم شون ر سا قیطر نیاز ا یتون یتو م دهیکه به ب و ح

ا ند تو زندان باز بشااه. چ یکه پات به کالنتر نیبدون ا یکن هیکتابات رو تسااو
ورد دو م نیا نشااونیمهمتر نبشاام و قبول کنم. باور ک کیباعث شااد تحر زیچ

شم و دل نیبود. ا شر طلبکارا خالص ب رو  پاش یبود که هان نیدومم ا لیکه از 
شه. ا میاز زندگ ه داد منو ب یآزارم م میزندگ یکه وجود اون تو یقدر نیکنار بک

تونم به کمک ترالن راهم رو انتخاب کنم. پولدار  یباور رسااوند که آره، م نیا
آلم  دهیکه ا یشه. کس یتموم هم همسرم م یهمه چ دختر هیوسط  نیبشم و ا

صد الست ش کیبود. اون روز از ق . رونیب دایرو پنچر کردم. منتظر بودم ب نشیما
صبر م کیشده  صدم فقط اجرا یروز، دو روز،  شه ام بود. ه یکردم. ق  چینق

رفتم. جلوش رو گ رهیبگ یخواست تاکس ی. وقتنیسر نداشتم جز همتو  یفکر
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 دمیفهم شیباالخره کوتاه اومد. از دسااتپاچگ یکرد سااوار بشااه ول یمقبول ن
کرد.  خودمیعطرش از خود ب یاول بو ی قهیعجله داره. به خدا قساام همون دق

. صااداش، حالم رو دگرگون کرد. دیکشاا شیوجودم رو به آت شینگاه خاکسااتر
شش پ ییهویقدر  نیدونم چرا ا ینم سبت بهش ک  روزیکه تا د یکردم. من داین
 خوِش عطرش ی حهیزدم امروز کنارش نشسته بودم و را یم ریاش رو با ت هیسا

کرد.  ی. حرف زدن باهاش خساته ام نمدمیکشا یهام م هیرو با جون و دل به ر
از  گهی. بهش گفتم دیموقع بود کارتم رو بهش بدم. حاال به هر بهانه ا نیبهتر

با هم دوساات  بعدبه  نیخوام از ا یهمه جنگ و جدال خسااته شاادم و م نیا
ش سامیبا ستانه و... کارت رو ازم گرفت و اون جا بود که  ه،ی. مثل دو تا هم دو

 یجهت به دختر ینبودم که ب یکرده. من پساار رییدر من تغ یزیحس کردم چ
 یشااماره  یی. تا به االن به دخترامغازه یشااماره بدم. اگر هم بود فقط شااماره 

ارت ک یوقت یول ،یباشن، مثل هان ترمرو داده بودم که فقط دوست دخ لمیموبا
رو به ترالن دادم از ته دل خواسااتم که حتما بهم زنگ بزنه و من صاااداش رو 

 یاتیخصوص یهمه  ه،یبشنوم. بهش احساس دارم چون واقعا تکه، دختر کامل
با هم  نه رو  مد نظر م گاهکه  ند و ت یداره.  تار و اخالِق  یول زهیزبونش ت رف

ص ص نیداره. مت یخا شخ  نیکدوم از ا چیمدت ه نیا یکه تو نی. همتیو با 
شون رو به ما بند کنن  ستن که خود  ییاونا گم ی. نمیته پاک یعنیسه نفر نخوا

سبونن ناپاکن، نه. هر کس  یقیخوان به هر طر یکه م شون رو بهمون بچ خود
 من تکه. یترالن، برا یداره، ول یجور اخالِق به خصوص هی
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او! ا ساکت ا ا ا ا  یما هم عاشق شده و رو نم زِ یشازده برادِر عز نیشد. پس بگ
 بود! یلمیکرد. عجب ف یکرده. اون وقت تو اتاق داشت منو مسخره م

پا انداخته بود و با اخم  یپا رو نهی. دساات به ساامینگاه کرد نیدو به رادو هر
 گفت: یزل زده بود به ما. محکم و جد یظیغل
دارم اگر اصاارار کردن دانگامون رو  می. تصااممیر یم الیو نیاز ا یبه زود -

. هه! دیمسااخره رو تموم کن ِی باز نی. بهتره هر چه زودتر امیبهشااون بفروشاا
 عشااااق.

 قدم اومد جلو و من هم تند از جام بلند شدم. هی انیرا
 اون ورتر برم. الیو نیقدم از ا هیعمرا اگه  -
 کرد: دییهم حرفم رو تا انیرا
ا که سه ت نیو ا یبه خاطر رو کم کن میشد الیو نیموافقم. اون موقع که وارد ا -

سر برامون ک نیو ناز دردونه نخوان از ما سه تا پسر جلو بزنن که ا فیدختِر ضع
 ده.تا آسمون فرق کر نیاالن اوضاِ  ما زم یشان بود، ول

 یپاشاام برم؟! نه م ی. خودم کدوم گورهیب*غ*ل الیدلم تو و یدرسااته. وقت -
 جا تنهاش بذارم. نیخوام که ا یتونم و نه م

 از جاش بلند شد و داد زد: عیسر نیرادو
اها خب، شم یلی. خدیرو تمومش کن ایمسخره باز نیا گهیکه گفتم. د نیهم -

 رم. یمن خودم م ست،ین ینه؟! مشکل دیاینم
به در خورد. نگاه متعجب هر سااه  ی. همون موقع تقه امیدو سااکوت کرد هر

 .دنیبار محکم تر به در کوب نینفرمون به اون سمت برگشت. ا
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حرکت بازش کرد که  هیبهمون انداخت و رفت طرف در. با  ینگاه مین انیرا
بود،  ری. دست تارا شمشالیتو و ختنیجنگ، مسلح ر یدخترا مثل لشکر آماده 

 بدون سالح بود. ای. خدا رو شکر تانیشکار یست ترالن اسلحه د
ضور ب میستادیسه کنار هم ا هر موقع و زلزله واِر اون ها باز  یو دهانمون از ح

 مونده بود.
 اسلحه رو به طرفمون نشونه گرفت و داد زد: ترالن

 کینزد! چرا ماتتون برده؟! تا حاال دو تا دختر زود باوِر خر رو از اااااااااه؟یچ -
. دیراحت باشاا د،ی! بگن؟یدر موردمون کرد یچه فکر گهیآره؟! د د،یبود دهیند

 .که بده یجور نیا میکم آماده بش هیالاقل  دی! بذاره؟یچ تونیبعد ینقشه 
 تند تند گفت: انیعقب. را میقدم رفت هیجلو ما  اومد

 . من...یکن یاشتباه م یترالن به خدا دار -
شو  - شب اگر با هم *و*ض*یخفه  سلحه  نی. ام شت نکنم  یشکار یا آبک

 .ستمیترالن ن
 شد: رهیبه من خ میقم*س*تبار تارا داد زد و  نیا

اا راشا؟! رو دست خورد هیچ - ا ا ا دستت رو بشه؟!  یکرد یآره؟! فکر نم یآق
! البد ه؟یتور کردن من چ یواسااه  تیبعد یدوساات دارم بدونم نقشااه  یلیخ

! . آره؟سااتیبه تور کردنت ن یازین گهیو خام، د یتو که خر شااد یگ یاالن م
ش نیآره؟! ِد جواب بده تا با هم صفت نکردم. م ریشم سط ن ! ه؟یچ یوند یاز و

 .دهیرو بر کارشخ*ی*ا*ن*ت یساار دو تا از آدما ریشاامشاا نیبابا بزرگم با ا
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سا شت بهش خنجر بزنن ول یکه م ییک ستن از پ  نیاز ا زتریبابا بزرگم ت یخوا
 ونشون نداد.حرفا بود و ام

شقونه پروند یاومد یکنم. فکر کرد یبهت رحم نم منم  یجلو دو تا حرف عا
 نی. ایتموم شد؟! نه آقا پسر. از اول هم گفتم کوچه رو اشتباه اومد زیو همه چ

در داره که  هیچرا،  یول ساات،یهم توش ن یخونه ا چیکوچه تهش بن بسااته. ه
 .یومدیُپر اشتباه هم ن نیروش نوشته قبرستون. پس آدرس رو همچ

بود قمر در عقرب. چشمام از بس گشاد شده  ی. اوضاعستادیکنار ترالن ا اومد
 تونستم جمعش کنم. ینم گهیبود د

 .یکن یاشتباه م یتا... تارا باور کن دار -
 الل شاااو. -
هم  رو نیپس ا یلعنت یدیرو شان زی. تو که همه چیگوش کن دیشام، با ینم -

 که دوستت دارم، به خدا عاشقتم. یدیشن
 تمسخر پوزخند زد: با
ه تا چ یدون یم یول دم،ی! نه بابااااااااا! آره مزخرفاتت رو شن؟یعاااااشقم -

 مهیقدر که منو با عروسااک خ نیداشاات و باور کردم؟! هم ریقدرش در من تاث
 یم جناب. نه احساسر*ق*ص ی. من به هر ساِز تو نمیاشتباه گرفت یشب باز

 ادی. عارم مکنمرو تجربه  یغلط نیهمچ هیخوام  یبهت داشااتم و دارم و نه م
 نگات کنم چه برسه که بخوام. اصال اسم مرد روت بذارم. یحت

 به من اشاره کرد و ادامه داد: ریبا نوک شمش میقم*س*ت
 یم یخوره ول یبهت م قایآره؟! دق« راه عبور»شااه  یاساامت م یراشااا، معن -

به در جهنم. کساا یم میقم*س*تکه  ی! راه؟یتو کدوم راه یدون که  یخوره 
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کشه. جات همون  یم دکیمرد رو  هینبرده و فقط جسم  یاز مردانگ ییبو چیه
 جاست.
 جوابش رو بدم که ترالن گفت: خواستم

و « راهنما»شااه  یهم م  *و*ض*ی نیاساام ا یمعن ان،یهساات. را نمیهم -
ص قیال ست. چون واقعا  تیشخ ست. راهن هیمنفورش هم ه  یراهنما برا هیما

نداختن دخترا ها، ول یبه دام ا ته تن بد  نیا یپولدار و مجرد و صاااد الب جا رو 
 .ستمیاحمق ن ،یدختِر تنها و پولدار باشم ول هی دیچون من، شا ،یاومد

 لب آروم گفت: ریز انیرا
شماها اگر حرفامون  یجلو ول میاومد یدونم، قبول دارم ما اولش با نامرد یم -

شن شا به خاطر من اون پ دیبدون دیبا دیدیرو  شدم. را رو  شنهادیکه من مجبور 
بل دلش کم مد وسااِط گود. من  ریگ یداد و چون از ق تارا بود خودش هم او
 شناسم. یخوب م یلیمطمئنم، چون برادرم رو خ

 ودن.ب ستادهیا یساکت گوشه ا نیو رادو ایما چهار نفر بود و تان نیجدال ب نیا
شماها از کجا حرفا - صال  شن یا ا ج نیا یزیچ یکروفونی! نکنه مد؟یدیما رو 

 !د؟ینصب کرد
 پرخاش کرد: تارا

دا و سر و ص اطیتو ح دیاومد ی. وقتستندیهمه مثل شماها پست ن ر،ینخاااا -
شددمیدیفهم دیراه انداخت صداتون رو از داخل  نیا میاومد می. کنجکاو  ور که 

 نیکنم که ا ی! فقط خدا رو شااکر من؟یواضااح تر از ا گهی. دمیدیپنجره شاان
. در میببر دتونیبه ذاِت پل یپ میطرف و تونساات نیا دیما رو کشاا یکنجکاو
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که از  مییام نیرد کارتون. ا دیبر دیرو ببند لتونیبار و بند ستین یازیضمن، ن
 .میحساب کرد هیکه باهاتون تسو یوقت یول م،یر یم یکوفت یالیو نیا
 مداخله کرد و آروم گفت: نیبار رادو نیا

خوام. من خودم  یشعور از شماها معذرت م یدو تا نفهِم ب نیمن از طرف ا -
شتم. ا صداها نیهم خبر ندا شب هم به خاطر هم یسر و  اگر  یبود، ول نیام

شن شون رو  شندمیمن تموم حرفا شماها هم  شون از . مطمئندیدی.  م که هر دو
 نیا یلدم، و ینم یحق چی. بهشون هموننیپش یادیخودشون تا حد ز یکرده 

 یتو یچیمن ه یحاضاارم قساام بخورم که برادرا یدم، حت یرو بهتون قول م
رفتارهاشون عجوالنه ست.  ی. همه هیکه انجام بدن آن ی. هر کارستیدلشون ن

زندان، راشااا همراهش بود  یها لهیافتاد پشاات م یمجبور شااد، وگرنه م انیرا
 نیکارهاش عجوله و من بارها بهش تذکر دادم که ا یتو همه  شاااهیچون هم
دادن.  یقدر زود وا نم نیدو تا آدم دغلباز و مکار بودن ا نای. اگر اسااتیراهش ن

شون کنند ا نیا یکه تهش به جا یجور شماها رو خاِم خود خود اون ها  نیکه 
شماها گ شق  شدند. بودند که به دام ع شما رو گرفتار نیا یجا یعنیرفتار   که 

شون گ شون دل شون ایکرد. اگر ا ریکنند خود ضاع ضع و او  نین کاره بودن که و
 نبود.

 فت:بود کرد و گ نیو نگاهش به رادو نییرو آورده بود پا رشیبه تارا که شمش رو
ه کخود شما، مگه امشب راشا بعد از اعتراف به عشقش از شما نخواسته بود  -

 رو نداره. اقتتونیو اون ل دیفی! گفته بود حد؟یرو فراموش کن زیهمه چ
 به ترالن ادامه داد: رو
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 ریکه با اساالحه و شاامشاا نیا یول د،یباشاا یدم عصاابان یبه شااما هم حق م -
ها اگر واقعا عاشق  نی. استیاصال درست ن دیدو تا رو مجازات کن نیا دیبخوا

 که... نهیمجازات براشون ا نیباشن بهتر
 کرد و ادامه داد: نگاهمون

شون رو برا - شق شِق ممنوعه رو ز نیفراموش کنند. ا شهیهم یع خروارها  ریع
 نیبهش فکر هم نکنند. به نظر من ا یحت گهیباور و فکر اشتباه مدفون کنند و د

 نی. بهتره همدیبهشون ندار یکه شماها احساس دیمجازاته و اگر مطمئن نیبهتر
 .نیهم د،یکار رو بکن

 . گفتم:میتند نگاش کرد انیو را من
 ! آخه...ه؟یچه نظر گهید نیا -
 شه. یاز گوِر تو بلند م شهیآت یتو خفه شو که هر چ -
 من جواب داد: یبه جا انیرا
 چرا... گهید م،یمونیپش میما که گفت نیرادو -

 داد زد: ترالن
سه  یچ کهی! مرت؟یچرا چ - شِق چ؟یدوز یو م یبر یخودت م یوا ! ؟ی! ع

 دیبهتره بدون یول د،یبه خودتون اعتماد به نفس دار ادی! انگار ز؟یکشاااِک چ
 خوره. ینم یدرد چیتمومش رو لولو بخوره لذت بخش تره، چون به ه

 کرد. آروم گفتم: یگفت. فقط نگام م ینم یچیتارا نگاه کردم. ه به
 !نه؟ینظر تو هم هم -

 زجار گفت:کرد و با ان کیرو بار چشماش
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 یشاد یکه، ازت متنفاااااااااااارم، تا سر حد مرگ. به حرفا نیو هم ا نیهم ا -
 ختهیگرگ و نامرده ر ی. هر چسااتیقابل اعتماد ن یپساار چیدارم که ه مانیا

ضوح  نیدورمون. تخِم آدم مورد اعتماد و با وفا رو ملخ خورد. ا شب به و رو ام
شن دم،یهم د شمت ول ی. نمدمیهم  شت م یبخ  نیبه هم شهیکنم. هم یفرامو
 گذرم. یارزش م یب یاز آدما یسادگ

د. ز یبه گلوم چنگ م ی. بغض بددی. قلبم لرزدمیاشااک رو تو چشااماش د نِم 
بلند  دایزد. خواسااتم دنبالش برم که با فر رونیو به ساارعت ب دیبه طرف در دو

 .ستادمیا نیرادو
 بمون سِر جات راشا. -

 گفت: انیون حال رو به راهم عقب عقب رفت و در هم ترالن
 .ااازارمایبزرگوار، ب انیرا زارمیازت ب دم،یند یپست تر و منفورتر از تو آدم -

خارج  یتا تو درگاه دنبالش رفت ول انیزد. را رونیب الیرو برگردوند و از و روش
 بود. دهیفا یب ینشد. از همون جا به ترالن نگاه کرد. صداش زد، ول

 با پوزخند به تک تکمون نگاه کرد و گفت: ایتان
 یمحبت به نامرد کردند بس -

 یبه هر ناکس دینشا محبت
 ستیدرد ن یکس یو ب یدست یته
 ستینامرد ن داریچو د یدرد که
 گفت: نیبه رادو رو
سم تو م یفکر کنم معن - سته؟! ا« جوانمرد»شه  یا خونده  ییجا هیرو  نیدر

 یول ،یاساامت هساات یدونم تو تا چه حد مثل معنا ی. نمادمهیبودم که االن 
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به برادرات ن یو جوونمرد یمرد شااما  یبزرگوار. هر ساااه  یآقا یاموختیرو 
 .دیراهتون رو اشتباه رفت

 زد. نرویب الیاز و یهمون پوزخند پشتش رو به ما کرد و بعد از مکث کوتاه با
 داد زدم: نیبه رادو رو
 !؟ی! چرا اون حرفا رو زد؟یخواست یرو م نیهم -
 ! تمومش کن راشا.؟یفهم یزدم، م یم دیبا -
 !؟یفهم یرو م نی! من، تارا رو دوست دارم. ا؟یچه طور -
 کنه؟! یباور م گهیاون د یکن یاز کجا معلوم؟! فکر م -

 سااتایدن ایمنو قبول نداره. تا دن یبود. تارا حرفا نیهم قتیشاادم. حق ساااکت
 .دیطور بشه، نبا نیا دیز... نه، نبابگم دوستش دارم با

و از داخل قفلش  دمیرفتم تو اتاقم. در رو محکم به هم کوب یحرف چیه بدون
شتم بزنم هر چدمیکردم. کالفه دور خودم چرخ ست دا اتاق هست  یتو ی. دو

 کردم. یم یحرصم رو خال یجور نیا دیرو بشکنم. شا
صدا زدم، ستم، ُخرد کردم.  شن یشک شون رو  شدن سته  ه شد وونهی. ددمیشک

 بودم. به خاطر حرفاش، نگاه نمناکش.
نگات کنم چه برسااه که بخوام اصااال اساام مرد روت بذارم.  یحت ادیم عارم»

 یدون یم یخوره ول یبهت م قایآره؟! دق« راه عبور»شه  یاسمت م یراشا، معن
کدوم راه به در جهنم. کساا یم میقم*س*تکه  ی! راه؟یتو   چیکه ه یخوره 

 نکشاااه. جات همو یم دکیمرد رو  هینبرده و فقط جساام  یاز مردانگ ییبو
 چیدارم که ه مانیا یشاد یجاست. ازت متنفاااارم، تا سر حد مرگ. به حرفا
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دورمون. تخِم آدم مورد  ختهیگرگ و نامرده ر ی. هر چستیقابل اعتماد ن یپسر
ضوح هم د نیاعتماد و باوفا رو ملخ خورد. ا شب به و شن دم،یرو ام ... دمیهم 

شمت ول ینم شت م یبخ  یب یاز آدما یگساد نیبه هم شهیکنم. هم یفرامو
 «گذرم. یارزش م

 نی. چرا انهیب یم *ی *و*ضنامرِد  هینامردم. تارا منو به چشاام  هیمن  ایخدا
قبلم  یتو یحس لعنت نیکاش ا یکاش عاشااقش نبودم. ا یشاااد؟! ا یجور

 کرد. ینم شهیر
سبتا عم از شکاف ن ستم  شده بود و خون قطره قطره از  جادیا یقیمچ تا کف د

شتم به رو ستم نگاه کردم. دیچک یُخرده ها م شهیش ینوک انگ  هی. به کف د
 بزرگ فرو رفته بود. ی شهیش کهیت
شم، که به پا یقلبم فرو م یکاش تو یا شم تا برسم، که نب انیرفت. که تموم ب ا

له، اون اشاااک م یم تیتارا داره اذ نمیبب خاطِر مِن اب به  . دل زهیر یشاااه. 
 درد داره. کشیکوچ

 یعالقه ا هیها اون هم نساابت به من  نی. شااک نداشااتم که تا قبل از امطمئنم
 یکه تو نگاهش نهفته بود خوندم، ول یچشااماش و برق یرو تو نیداشااات. ا

تم. و شکس مدیرو د نایداد. ا میعظ یجاش رو به نفرت یامشب اون برق خواستن
و  رمیو نباشم، بم رمیشد. پس همون بهتر که بم رانیاز ُخرد شدن تارا وجودم و

 و خالص شم. رمیبم نم،ینب
 یتا بتونن بشااکننش ول دنیکوب یمحکم خودشااون رو به در م انیو را نیرادو

شااد؟! نه، اگر قرار بود بشااکنه تا االن افتاده بود کف  یدر شااکسااته م نیمگه ا
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رو  شیزندگ انیتا راشااا پا سااتهیساار جاش محکم با دیبمونه، با دیبا یاتاق، ول
 تجربه کنه.

ستم خارج م یبه تند خون شکاف د شد و اطرافم رو پر کرده بود.  یاز داخل 
 شد. زانو زدم. نیسرم سنگ

ه حاال که ناخواست یحرفا نبودم ول نیخواستم خودم رو بُکشم، اصال ماِل ا ینم
چرا که نه؟! حاال که تارا ازم نفرت داره چرا باشم؟! بهتره روز افتاده  نیدستم به ا

 یراه به جهنم ختم م نیو ا« راه عبوره»اساامم  یکه برم. به قول خودش، معنا
 راست جهنم. کیرم. مقصدم،  یشه، پس م

 لب. ریلب خوندم. آروم و ز ریترانه رو ز نیا
 ازت رمیخدا دلگ یآ
 ازت رمیس یزندگ یآ
 رم و یم یم یزندگ یآ

 ازت رمیگ یرو م عمرم
 یلعنت یغصه ها نیا

 کنن یخنده دورم م از
 هدف یب ینفس ها نیا

 کنن یبه گورم م زنده
 هیخوب یلحظه ها چه
 آخره یها هیثان

 ُمردن من ی فرشته
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 بره یجا م نیاز ا منو
 هیاعتراِف تلخ چه

 ته خط دنیتو رس یب
 ه*و*ساز  یخالص وقت

 ازت زارمیب ایدن یآ
 من یضجه ها کیشر
 که گوشت با منه بگو

 تنم یکه زخم ها نیبب
 منه یحرفا شاهد
 (گانهیمحسن  -هدف یب ینفس ها ی)ترانه 

شمام صدا چ ستمش.  شد. ب شمام رو باز  یتار  شد چ ستن در هم باعث ن شک
 یزد. چشاامام بسااته بود. نم یبه صااورتم م نیکه رادو ییها یلیساا یکنم. حت

ستم بازش کنم. نبا شد.  حس ی. تموم تنم بدمیشن یم دی. نبادمید یم دیخوا
. مکن یمطلق رو حس م یحس یشه. دارم ب یکردم. داره روح از تنم جدا م خی

 .تی. تا ابدشهیهم یبرا
ک ش یبود که ب یعذاب نیُمردم. ا یم دیدادم. با یجون م دی. بادیلرز یم بدنم

 کردم. یتحمل م
شم.  دینبا ش هیکه  یوقتبا چون  .ستین ینامردم چرا زنده بمونم؟! کارم خودُک

 .رمیخوام که بم یحاال که اتفاق افتاده، م یاز عمد نبود ول
شااد تو فشااردن مچ  یکه تو تن داشااتم خالصااه م یتونم. تموم جون ینم گهید

 با دست سالمم. نیدست رادو



wWw.Roman4u.iR  500 

 

 اشبتیمص یبه همه  یسخت بود. پر پر شدن دردناک بود، ول یلیدادن خ جون
 .دیارز یم

 حسه. یکردم. حاال که بدنم سرد و ب خیدادم. حاال که  یجون م داشتم
 مطلق. یکیهمون فشار بود و تار فقط

 هفدهم فصل
 کدام چیزد ه یدخترها را صدا م یمشغول آماده کردن صبحانه بود. هر چ ایتان

به طرف اتاق ترالن رفت  ایبودند. تان شانیدادند. هر دو، در اتاق ها ینم یجواب
 به در زد. یو تقه ا

 :ایتان
 .گهیشو د داری. بیترالن، خواب به خواب که نرفت -

ش چند صورتدیلحظه طول ک شد و ترالن با  شمان ی. در باز   یخواب آلود، چ
 .ستادیدرگاه ا یپف کرده و سرخ تو

 :ترالن
ه، چ - ََ ََ ََ ََ  !؟یتان یگ یم یَا

 با اخم نگاهش کرد: ایتان
! معلوم هساات شااما دو تا چتونه؟! ساااعت از ده ؟یگ یم یکه چ یچ یعنی -

 صبحونه حاضره. دیایگذشته. ب
 رفت: ییو به طرف دستشو دیکش یا ازهیخم ترالن

 !م؟یش داریما ب ی. چرا صبر کردیخورد یخب تو صبحونه ات رو م -
 :ایتان
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 رده.نک خی ییتا چا ایدن متنفرم. زود بصبحونه خور ییکه از تنها یدون یم -
 شد. ییدستش را در هوا تکان داد و وارد دستشو ترالن

 بار بلندتر به در ضربه زد. نیبه طرف اتاق تارا رفت و ا ایتان
 :ایتان
 !؟یشو. دختر لنِگ ظهره اون وقت تو هنوز خواب داریتارا، تارا ب -

شن ییصدا سنگ چی. خواِب تارا هدین صداها تا اال نینبود. با ا نیوقت  ن سر و 
 شد. یم داریب دیبا

 . در باز شد.دیرا گرفت و کش رهیدستگ
به  ایانبود. ت دهیساارش باال کشاا یبود و پتو را تا رو دهیتختش خواب یرو تارا

 طرفش رفت:
 ! سابقه نداشته.؟یخواب یپاشو دختر چه قدر م -

سرش را تو یرا از رو پتو شت. تارا  صدا یسرش بردا شت فرو کرد. با   ییبال
 خش دار و گرفته گفت:

 .رونیبرو ب ،ینکن تان -
 :ایتان
 کجا برم؟! پاشو صبحونه حاضره. -

 :تارا
 خورم. ینم -

 :ایتان
 چرا؟! -

 فرو کرد: شتریسرش را ب کالفه
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 تنها باشم. قهیدق هیاشتها ندارم، حاال برو بذار خبرم  -
شانه اش را گرفت و با  با سمت خود  کیتعجب نگاهش کرد.  حرکت او را به 

 .ندیتوانست صورت تارا را بب ی. حاال مدیکش
ه خست یبا نگاه دهیاز اشک، رنِگ پر سیپف کرده و سرخ، صورت خ چشمان
 و گرفته.

 بهت زده زمزمه کرد: ایتان
 !ه؟یچه وضع نیدختر؟! ا یبا خودت چه کار کرد -

 گفت: هیرا چنگ زد. با گر شیتخت نشست و موها یرو تارا
گه چ - حالم خ یم هان؟! من  تان یلیشاااده؟!  به، من خوبم   ا،یهم خو

 خوباااام.
پا یهق م هق تان ظر نییکرد. ساارش را  ته بود. انگشاا  یرا البه ال فشیگرف

به موها شیموها زد. زانوانش را در آغوش گرفته  یچنگ م شیفرو برده بود و 
 داد. یخودش را تکان م ارقریبود و ب

طور  نی. تا به حال تارا را ادیب*و*ساارا  شیموها یش کرد و روب*غ*ل ایتان
 ها از کجاست. یکالفگ نیراحت حدس زد که منشا ا یلیبود. خ دهیند

 کرد: زمزمه
 آره؟! یدوستش دار -

سرش را بلند کرد. خودش را از آغوش تان تارا شت زده  جدا کرد و تند تند  ایوح
 تکان داد: یمنف یسرش را به نشانه 

 من خامش نشدم، نه. یمنو گول زد ول  *و*ض*ینه، نه، نه اصال. اون  -
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 کرد. یرا تکرار م یلب جمالت ریو ز ختیر یاشک م همچنان
 :ایتان
 یجور نی. آخه تو که اینگرانتم خواهر ؟یکن یم تیتارا چرا خودت رو اذ -

 ؟ینبود
 زد: داد

 فقط دست از سرم بردار. ا،یمن خوبم تان -
 :ستادیتخت بلند شد و ا یاز رو ایتان
صبحونه نم یلیخ - شو، با یخور یخب، آروم باش. اگه  ضر  شو حا  دیپس پا

 .میفتیکم کم راه ب
 نگاهش کرد: سیخ یچشمان با
 کجا؟! -

 :ایتان
سم چهلمه. هم یخونه  -  یشده و کل ریهم د یجور نیعمه خانم. امروز مرا

 نکن. یبه بار اومده. پاشو تنبل یزیآبرو ر
 :تارا

 حوصله ندارم. ام،یمن نم یول -
 چند لحظه نگاهش کرد: ایتان
 !؟یجا تنها باش نیا یخوا یم -

 جا نیا یلحظه ا یدر چشمانش زل زد. نه، دوست نداشت حت میقم*س*ت تارا
 را تحمل کند.

 :تارا
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 .امیباشه م -
 لبخند زد: ایتان
جا  . فردا رو هم اونیبخور تا ضعف نکن ریش وانیل هیباشه، پس پاشو الاقل  -
 .میگرد ی. بعد برممیمون یم

 ملتمسانه نگاهش کرد و گفت: تارا
 خونه، خسته شدم. می! برگردم؟یجا نمون نیا گهیشه ازت خواهش کنم د یم -

 :ایتان
شت نیمگه ا - ست ندا ! و باحاله؟ ییایجا رو نیا یگفت یم ادتهی! ؟یجا رو دو

 شد؟! یپس چ
 لب گفت: ریاتاقش زل زد و ز واریبه د نیغمگ یبا نگاه تارا

نداره. ا یتیجذاب چیه گهینه، د - تاق ع نیبرام  ام باغ بر نیگور ساارده و ا نیا
 وجه. چیدوستش ندارم، به ه گهیروحه. د یکامال ب

 :ایتان
شرو  م گهیخب، د یلیخ - شگاِه من و ترالن هم  شه. به هر حال  یکم کم دان

س یبرا یجور نی. امیبرگرد میمجبور سخته چون م شه.  یدور م رمونیما هم 
 .میکن یلوازممون رو جمع م میعمه خانم برگشت یاز خونه  یباشه، وقت

 اتاق بود. وارینگاهش به د رینداد و هنوز هم مس یجواب چیه تارا
***** 

و گرفته نگاه پر از غمش را  دهیعمه خانم بودند. تارا رنگ پر یخانه  ریمس یتو
را  زیچ چیانگار ه یسرسبز اطراف دوخته بود، ول یبه فضا نیماش یاز پنجره 
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بود. ترالن هم سااکوت کرده بود.  یگرید یفکر و ذهنش جا یی. گودید ینم
 رد.ک ینگاه م رونیداده بود و به ب هیتک نیماش یصندل یسرش را به پشت

 ریهم ترالن را ز یتارا و گاه نهیاز آ ،یکرد و هر از گاه یم یبا دقت رانندگ ایتان
 نظر داشت.

 :ایتان
ساکت نیشماها چرا ا - ستد؟یقدر  ! دو روز ؟یتارا نونو رو با خودت آورد ی! را
 ره؟ ینم یاز گشنگ میستین

 حواسش آن جا نبود زمزمه کرد: ییکه گو تارا
 .نهیماش پشِت  -

 با تعجب گفت: ایتان
 !؟یکرد یلحظه هم از خودت جداش نم هیچرا اون جا؟! تو که  -

 :تارا
 .گهیشو د الیخ یسر و صداهاش رو ندارم. ب یحوصله  -

آن ها نداشت. برعکس  یبه حرف ها یتوجه چیهمچنان ساکت بود و ه ترالن
شان م یزد او هم دنبالش را م یم یکه تا تارا حرف شهیهم  یگرفت و جر و بحث

 شد.
 بود. روح متنفر یسرد و ب ِط یمح نیاز ا ایکسل کننده بود و تان نیماش یفضا

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با
تا حرفام تموم نشاااده  یخواهش م یبهتون بگم ول یزیچ هیخوام  یم - کنم 

 .دیکلمه هم وسِط حرفم، حرف نزن هی یحت
 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث
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 یبه همه  ان،ی. راشااا و رامیدیما مکالمات پساارا رو شاان یهر سااه  شاابید -
که قصاادشااون  نیکه در قباِل شااماها انجام داده بودن اعتراف کردن. ا ییکارها

س شماها، اون هم به خاطر ر  دیمگه کر بود یبه ثروتتون بوده، ول دنیگول زدن 
 دیرو باور کرد اشوناول حرف ی مهی! اگر ند؟یحرفاشون رو هم بشنو یکه ادامه 

! گفتن که اولش با نقشاااه اومدن د؟یدوم رو هم باور کن ی مهین دیتون یچرا نم
سر و کا یزود دلباختن. من تا به االن گفتم و هنوزم م یلیخ یجلو ول ر گم که 

 یول ست،یچرت و پرتا ن نیدونم از ا یو معشوق و چه م یمن با عشق و عاشق
ستم و  ساس دا هیآدم ه سرهآدم هم اح ستم اون ک سته هنوز نتون که واقعا  ی. در

ستش دارم رو پ شق چه  هیکنم که  یخوب درک م یلیخ یکنم، ول دایدو آدِم عا
 یها رو م نیا ی. همه هیکالمش و گفتارش چه طور ه،ی. نگاهش چهیطور آدم

شت یوقت شبیتونم درک کنم. د یدونم چون م شماها دا شون گله م نیکه   یاز
 بودم و فقط با سااتادهیمن ساااکت ا دیکرد یم دشااونیهدو تموم مدت ت نیکرد

 که نیعاشااقه. با ا یلینگاه راشااا خوندم که خ یکردم. تو یدقت نگاهشااون م
 یچشماش بخونم. تارا، وقت یتونستم اون عشق رو تو یول ستمیخودم عاشق ن

 «ینک یفراموشااش م» یگفت یبسااات. وقت خینگاهش « نامرد» یبهش گفت
ست. د شون رو ز بودمکور که ن گهیشک شتم. م ریتموم حالتا س ینظر دا تم خوا

 یگه، ول یوسط دروغ م نیداره ا یگه و ک یعاشق تره و داره راست م یبدونم ک
شق تره و حدس م یهر دو شا عا شقن. منتها را زنم برخوردش هم  یاون ها عا
 ریرگد ادیکنه. معلومه که ز یتر رفتار م ی. اون منطقانیبوده. و اما را شتریبا تو ب

عشق  که با دمید یکرد م یبه ترالن نگاه م ی. وقتستیحرفا ن نیاحساسات و ا
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شته  یزی. ما چستیتو کارش ن یکنه. دوز و کلک یو عالقه نگاهش م  یاز گذ
ستن و چه طور آدما یکه ک نی. امیدون یاون ها نم صال از کجا اومدن نییه . ا

سا نیا یتو یو... ول سه تا میبود هیمدت که هم  دفا ، اون یتنها و ب دختر. ما 
ب از که آ ی. جورارنیبالها به سرمون ب یلیتونستن خ یها هم سه تا پسر که م

 نیا یتو یکنم آدم ی! فکر نمه؟یکه سو  استفاده چ دیدون یآب تکون نخوره. م
 یطور گذشاات کنه و چشاام بپوشااونه. نه خب، هسااتن آدما نیباشااه که ا ایدن

سر  نیاز سه تا پسر اون هم با ا یول بسته،هم چشم و گوش  دیچشم پاک و شا
هم اشااتباه بود و ساازاوار مجازات  یلی. کار اون ها اشااتباه بود. خدهیبع پیو ت

ستند. همون مجازات ست،  یشدن هم ه که برادرشون گفت به نظر من عادالنه 
 ی. اگر هر دو عاشاق واقعدیوساط خودتون رو عذاب بد نیا دیشاماها نبا یول

ست نم شن د ستش ول یو بازم قدم جلو م شنک یبا  یذارن. اون هم از راه در
شون  شون و حرفا شه. د هیاگر تموم کارا شت دروغ بوده با  رن و پشت یم گهیم

 کنن. یسرشون رو هم نگاه نم
 صورتش زدود: یرا از رو شیاشک ها تارا

 بهش ندارم. یقبولش ندارم، چون اعتماد گهیاگر هم برگرده من د یول -
 :ایتان
و اون هم اگر عاشااقت  یبهش اعتماد کن یکه نتون نیتارا. ا یکامال حق دار -

 کنه. یباشه، اعتمادت رو جلب م
 :تارا

 تحملش کنم. هیثان کی یخوام حت ینم گهیتونه، چون د ینم -
 گرفته گفت: یلب باز کرد و با حالت ترالن
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تارا موافقم. تموِم حرفا - با   ینم گهیکدوم د چیدلم رو اون زد. ما ه یمن هم 
ون دو بشن. ورود ا کینزد ممونیبه حر میبذار ایو  میبه اون دو تا فکر کن میتون

 ما کامال ممنوعه. یزندگ یتا تو
 :ایتان
 یتونم حدس بزنم که اون هم احساس یراحت م یلیاز حالت و رفتار تارا خ -

شته. االن رو نم شا دا شته، ول یدونم ول یبه را  الن؟! حالتتر یتو چ یقبال دا
 .یستیآشفته ن یگرفته ست ول

 پوزخند زد و گفت: ترالن
شفته ن - شقش نبودم و ن ستمیآره آ صبانستمیچون عا  یلیه خک نهیاز ا تمی. ع

شتم خامش م ساس  نهیهم از ا میشدم و کالفگ یراحت دا شتم بهش اح که دا
 کردم. یم دایپ

 :ایتان
 !؟یاالن چ -

 :ترالن
 کنم. یدارم سرکوبش م -

 و سرش را تکان داد: دیکش قینفس عم ایتان
 .یکن یبا احساست مبارزه م ی. فعال داریفراموشش کن یپس هنوز نتونست -

 سکوت کرد. ترالن
سته داد و چشمانش را بست. با ب هیتک نیخنک ماش ی شهیرا به ش شیشانیپ تارا

گاه چهره   شااد. میترساا شیراشااا پشاات پلک ها یشاادن چشاامانش ناخودآ
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شمانش را باز کند ول ست چ ست. ن یخوا  شد. با دل و یمانعش م ییروینتوان
 چشمانش را از هم گشود. یشد و به آرام روزیعقلش در جدال بود که عقل پ

 یزالل و شاافاف از گوشااه  یاز هم، قطره اشااک شیبا باز شاادن پلک ها یول
. بغض نداشاات. دلش گرفته بود. دوساات دیگونه اش چک یچشاامش به رو

 یم ینیکه بر دلش ساانگ ییو تمام ُعقده ها ندیاتاق تنها بنشاا کی یداشاات تو
 کند. با اشک، آه، ناله. یکردند را خال

 سرش را بلند کرد. ایتان یصدا دنیشن با
 :ایتان
 .دییتابلو یادیز دی. سر و وضعتون رو درست کنمیدیبچه ها رس -

 به ترالن نگاه کرد. چشمان او هم به اشک نشسته بود. تارا
 گفت: ایپوزخند زد و رو به تان ترالن

مه فکر م - مه. ه خان مه  کا از داغ دور نیکنن ا یمثال چهلِم ع . پس هیاشاا
 .میستیهم تابلو ن نیهمچ

 :ایتان
 .هیحرف نمیا -

 شدند. ادهیپ نیسه از ماش هر
ضا یصدا باغ عمه خانم را پر کرده بود. مردان و زنان در رفت  یصوت قرآن ف

نها آ یبه امور بود متوجه  یدگیسروش که مشغول رس نیب نیو آمد بودند. در ا
 شد. لبخند بر لب به طرفشان آمد.

 :سروش
 !د؟یکرد ریقدر د نیسالم. چرا ا -
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 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه ایسه جواب سالمش را دادند. تان هر
 . ظاهرا همه اومدن.نیهم یاومد واسه  شیبرامون پ یکار -

 :سروش
 آره. البته نه همشون. -

 :ترالن
 .میستادیجا ا نیا یجور نیتو. بده هم میبچه ها بر -

 به ساختمان اشاره کرد: سروش
 تو. دیحق با ترالنه، بر -

 :ایتان
 !د؟یالزم ندار یزیچ یکمک -

 :سروش
 نه خدمتکارا هستن. -

صدا زد. ترالن و تان هر سروش تارا را  ساختمان رفتند که  فتند ر ایسه به طرف 
 .ستادیتارا پشت به سروش ا یداخل ول

 تارا قرار گرفت. نگران چشم به او دوخت و گفت: یبرداشت و رو به رو یقدم
 .ستیکنم حالت خوب ن ی! حس مده؟یشده؟! چرا رنگت پر یزیتارا چ -

 خش دار گفت: ییبا صدا تارا
 ناراحتم. نینه خوبم. خب چهلِم عمه ست واسه هم -

 نگاهش کرد: مشکوک
 !نه؟یواسه هم یمطمئن -
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 :تارا
 آره. -

 :سروش
 نگرانتم تارا. -
سروش، تارا که تمام مدت به اطراف نگاه م نیا با کرد  یکالِم آرام و زمزمه واِر 
 بار نگاهش به سمت او جلب شد. نیا

 :تارا
 چرا؟! -

 انداخت: نییزد و سرش را پا پوزخند
 یول د،ینامه خونده بشااه شااما هنوز هم پولدار بود تیکه وصاا نیتا قبل از ا -

 نگاه پر از طمِع  یجور نیاالن وضع فرق کرده و ثروتتون دو برابر شده. خب، ا
 هیخوام  یه نگراِن تو هسااتم. نماز هم شااتریب یشااماساات، ول یمتوجه  ایلیخ

 وقت...
 :دیحرفش پر انیکه منظور سروش را کامال متوجه شده بود م تارا

. امی. مطمئن باش از پِس خودم بر میخواد نگراِن من باشاا ینه سااروش، نم -
 .ستمیقدرا هم بچه ن نیا

 دل به خود ناسزا گفت: در
سرت م - شناخت یلیشه. خ یآره. معلوم بود چه قدر  شا رو  . تموم یخوب را

. یزد و تو هم تموم مدت گولش رو خورد یمدت داشاات با حرفاش گولت م
 .یلیتارا، خ یخر یلیخ

 :سروش
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تم حرفا خواسا نیمن با ا یول ،یا دهیهم فهم یلیاتفاقا خ ،یسااتینه تو بچه ن -
که اطرافمون هستن، شده مسئله  یمردم ثیحرف و حد یکه االن همه  یبدون

 گم؟ یم یکه چ یدون یو... م دهیعمه خانم که به شماها رس راثیارث و م ی
 :تارا

جه ام. مردم هم هر چ - کامال متو خواد بگن، برام مهم  یدلشااون م یآره، 
 .ستین

 دیخود د یاو را به رو میقم*س*تلبخند زد و نگاهش کرد. تارا که نگاه  سروش
 گفت:

 رم تو. فعال. یم گهیمن د -
روش نگاه س ینیرا به او کرد و به طرف ساختمان رفت و تمام مدت سنگ پشتش
 کرد. یخود حس م یرا به رو

مردم، پول، ثروت  یسروش، حرفها یمهم نبود. نگاه ها زیچ چیه شیبرا گرید
 ... راشا.یو حت

فراموش  شیبرا زیرا باور داشت که همه چ نیا یزد ول یخودش را گول م دیشا
 شده ست.

***** 
بعد از صاارف ناهار مجلس را ترک کردند. ساااعت چهار در مسااجد  همانانیم

شده بود. عده ا الیشد. و یمجلس ختم برگزار م ضور  یخلوت تر  هم که ح
ند از اقوام نزد مدت متوجه  کیداشاات مام  ند. دخترها ت تار خوش و  یبود رف

شده بودند. فقط در ا یمهربانانه  سرو و زن عمو ملوک   بودسها  نیب نیعمو خ
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سرد برخورد م شانه ها یکرد. حت یکه همچنان با آنها  شته. ن  ییمغرورتر از گذ
 دخترها بود. یشد که تمام مدت متوجه  یم دهیاز حسادت در چشمانش د

سالن کنار عمو سروش و روهان. در  سرو، ملوک خانم، دخترها،  سته  یخ ش ن
 بودند.

گاه هان متوجه  میقم*س*تو  رهیخ ن ظه از ا ایتان یرو که هر لح بابت  نیبود 
 ی دهیبه صورت گرفته و رنگ پر یشد و سروش که گه گاه یم یعصبان شتریب

 زد و هنوز هم نگرانش بود. یتارا زل م
 توجه بود. یتارا ب یول

 آرام و به ظاهر مهربان رو به دخترها گفت: یخسرو با لحن عمو
 ره؟ یم شیخوب پ زیخب عمو جون، چه خبرا؟ همه چ -

 داد: لشیتحو یلب باز کرد و لبخند مصلحت ایتان
 خوبه. زیممنون. بله عمو جان همه چ میخوب -

 خسرو: عمو
 !ن؟ی! قصد برگشت ندارد؟یتک و تنها بمون الیاون و یتو نیخوا یم یتا ک -
سرو، پوزخند معنادار نیا با ست. تان یرو یحرِف عمو خ  ایلبان روهان نقش ب

 نشاند. یشانیبر پ یپوزخند او اخم کمرنگ دنیبا د
 :ایتان
 شه. یدانشگاه من و ترالن داره شرو  م م،یگرد یبر م یبه زود -

 مقدمه گفت: یکرد و ب یخسرو مکث کوتاه عمو
 !د؟یتون بکن ندهیآ یبرا یفکر هی دیخوا یشماها نم یراست -

 بار ترالن گفت: نیبا تعجب نگاهش کردند. ا دخترها
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 !؟یفکر یچ -
 خسرو با لبخند نگاهش کرد: عمو

. امروز تمام مدت دیکه به ازدواج فکر کن دیدیرس یخب، شماها االن به سن -
گاه دمید یم  یبهت نظر داره ول دمیکرد. فهم ینگات م یفرامرز پنهون یکه 

جب و ح یخب از رو خوادت. از  یازدواج م یکه داره مطمئنم برا ییایح
ساار ! پ؟بهتر دخترم نیاز ا یکرد. چ دییتا دمیهم پرساا یبانیشاا یپدرش آقا

هم که  امرزیهم که هسااات. عمه خانم خدا ب یکرده و خانواده دار لیتحصاا
 داره که... یازدواج بود. پس چه اشکال نیبه ا یراض

 :ترالن
که عمه خانم زنده بودن هم بهشااون گفتم که از  ینه عمو. من اون موقع وقت -

قا خ یگم مورد ی. نمادیفرامرز خوشاام نم فا نه ات قا و فهم یلیداره،   دهیهم آ
. ساااتیازدواج، فرامرز ن یکه مد نظر منه اون هم برا یاون کساا یسااات، ول

 .رمیبگ میام تصم ندهیآ یدوست دارم خودم برا
 شد و گفت: یخسرو جد عمو

 یرو در نظر نم نی! دختر چرا ا؟یکن تیرو وارد زندگ ییساار و پا یکه هر ب -
تا آساامون فرق کرده؟! االن هر کدوم از  نیشااماها االن زم تیکه وضااع یریگ

هم خوبه و هم بد. فرامرز قبل از  ن،ی. ادیش یمحسوب م اردرهایلیشما جز  م
 بهت برسه خواهانت بود. هیارث نیکه ا نیا

 ادامه داد: ایبه تان رو
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خواد  یخواساات و هنوز هم م یتو رو م ن،یطور روهان. تا قبل از ا نیو هم -
لش د یشااه بهش اعتماد کرد که از رو یبشااه، نم دایپ یکیاگر  نیبعد از ا یول

 چشم طمع به مال و ثروتتون داره؟! ایاومده جلو 
صبان ترالن شده بود با  تیکه از زور ع ش کیسرخ  رد. مجلس را ترک ک دیببخ

 گفت: یبا اخم به عمو خسرو نگاه کرد و جد ایتان
رو  نیو ا میرو دار گهیما سااه تا خواهر همد یعمو جان حرفاتون محترم، ول -

 .میدن ییسر و پا یرسه که تن به ازدواج به هر ب یعقلمون م یقدر نیا دیبدون
 به روهان انداخت و ادامه داد: ییپر معنا نگاه

تازه . و نخواهد بود ستیما ن نیب یزیگفتم که چ شونیتا به االن هزار بار به ا -
س بهش ندارم. پ یعالقه ا چیه نمیب یم رم،یاگر گذشااتشااون رو هم فاکتور بگ

 بخواد شرو  بشه همون نشه بهتره. با اجازه. یطور نیکه ا یازدواج
و خواساات  سااتادیا شیرفت. تارا هم در جا رونیبلند شااد و از در ب شیجا از

 زد. شیدنبالشان برود که عمو خسرو صدا
 رفت. ایسرعت از در خارج شد و به دنبال تانهمان موقع به  روهان

 خسرو: عمو
 تو کجا عروس گلم؟! -

سرو نگاه کرد. ا شیسر جا تارا شد. بهت زده با دهاِن باز به عمو خ شک   نیخ
شد و با مهربان شیبار زن عمو ملوک از جا او را در آغوش  یسابقه ا یب یبلند 

 .دیکش
 نشاند و گفت: یمبل دو نفره ا یخودش رو کنار
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تا م - که  رنیشااون بگ ندهیآ یبرا یمیتونن هر تصاام یاون دو  ما  دخترم. 
ست شون ه شون ول هی. بقمیکرد شونییراهنما میبزرگتر رو به هر  تو یاش با خود

 دخترم. ی. تو عروِس خودمونمید ینم یکس
ود و انداخته ب نییبا تعجب به تک تکشااان نگاه کرد. سااروش ساارش را پا تارا

 داد. یرا تکان م شیرب پامضط
 ینم یلحظه ا یحت گریخراب اساات. د شیاز پ شیکرد که حالش ب یم حس

توانست آن جمع را تحمل کند. به زور از کنار زن عمو بلند شد و از پله ها باال 
 رفت.

 خسرو رو به ملوک خانم با اخم گفت: عمو
ندارن.  یدرساات ِت یاحسااان ترب یکدوم از دخترا چیکرد؟! ه یجور نیچرا ا -
 چه وضع برخورد با بزرگتره؟! نیا

 بلند شد: شیکالفه از جا سروش
شااون  ندهیآ یتونن برا یپدِر من، کار شااماها هم درسااات نبود. اون ها م -

 مخالف روزی! شااما که تا دد؟یمجبورشااون کن نیخوا ی. چرا مرنیبگ میتصاام
 !د؟یاون رو شدرو به  نیشده حاال از ا ی. پس چدیازدواج من و تارا بود

 خسرو: عمو
. در ضمن من با ازدواج تو میخوا یساکت شو سروش. ما صالحشون رو م -

 شه. یاون هنوز بچه ست و بد و خوب سرش نم یو تارا مخالف نبودم، ول
 :سروش

 پس اگه بچه ست چرا... -
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 خسرو: عمو
 یذکِر کالمت تارا بود و بس. پس حاال چ روزیگفتم ساااکت شااو. تو که تا د -
 !؟یگ یم

 :سروش
 نه به اجبار. یخوام ول یگم تارا رو م یمن هنوزم م -

 عمو ملوک: زن
 حاال خواست مجبورش کنه؟! از خداش هم باشه. یک -

 با اخم به مادرش نگاه کرد و گفت: سروش
ست. ا اقتشینه مامان، تارا ل - ستشدیرو نگ نیباالتر از منم ه سته من دو  . در

شه که اون رو مجبور به ازدواج با خودم بکنم. اگر بگه منو  ینم لیدل یدارم، ول
که بتونم  ییتا اون جا یکشاام کنار، ول یخودم رو م یجور هیدوسااات نداره 

 کنم بتونه دوستم داشته باشه. یتالش م
 رفت. رونیهم از سالن ب او

***** 
 :روهان

 . صبر کن کارت دارم.ستمیمگه با تو ن ا،یتان -
زد. چند  ی. نفس نفس مستادیا شیبرنگشت. روهان رو به رو یول ستادیا ایتان

 و گفت: دیپشت سر هم کش قینفس عم
. یبا من ازدواج کن دیبا یچه نخوا یگم. تو چه بخوا یم یدارم بهت چ نیبب -
 تو. ی. حترهیازدواج رو بگ نیا یتونه جلو یهم نم یاحد چیه

 داد زد: ایتان
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آرزو رو که من با  نی. ایبکن یتون ینم یغلط چیجناب. ه یخواب نما شااد -
 .یبر یکنم به گور م یتو ازدواج م

 مرموز نگاهش کرد و گفت: روهان
 یخواسااتمت، ول یم یهمه پولدار نبود نی. تا اون موقع که امینیب یحاال م -

 یماِل من . تویفتیب گهید یکی ریخوام از دستت بدم که گ یوجه نم چیاالن به ه
 کرت فرو کن. یاون گوشا یرو خوب تو نیفقط من. ا ا،یتان
 :ایتان
کار ازت بر  چی. بهت گفتم که ه *و*ض*یچشاامام گم شااو  یبرو از جلو -

 .ستین شتریحرفات هارت و پورت ب ی. همه ادینم
باال آورد. همان گردنبند تو روهان دسااتانش بود.  یپوزخند زد و دسااتش را 

 .ایمادر تان ادگاری
 :روهان

که  نیا - نه. م شیکه پ تونیخانوادگ راثیاز م یکل ی! بعالوه اد؟یم ادتیرو 
سته  ایچ یمطمئن باش اگر بدون شده تن به خوا ستند به خاطر اون ها هم که  ه

 .ید یام م
د را برگردان شیمتعجب نگاهش کرد که روهان با همان پوزخند بر لب رو ایتان

 ز کنارش رد شد.و به سرعت ا
***** 

 خسرو: عمو
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که م - ما، اون جا راحت  یخونه  دیایپس ب دیروز بمون کی نیخوا یحاال 
 .نیتر
 :ایتان
 .میجا بمون نیبود هم نیاز اول هم قصدمون ا ینه عمو ممنونم، ول -

 خسرو: عمو
 خودتونه. یعمو جان؟! اون جا هم مثل خونه  دیکن یم یبیغر -

 :ایتان
بعد بر  میجا هساات نی. فردا رو هم ادیشااما لطف دار ه؟یچه حرف نینه عمو ا -
 .الیو میگرد یم

 خسرو: عمو
 گهی. ما ددیهمون کار رو بکن نی. هر طور راحتسااتین یخب، اصاارار یلیخ -
 .میر یم

 به ملوک خانم اشاره کرد. هر دو از جا بلند شدند. رو
 خسرو: عمو

 سروش کجاست؟! -
 م:خان ملوک

 . سها هم باهاش رفت.نیره تو ماش یگفت م -
و تارا باال بودند. هر دو سردرد را بهانه کرده بودند که در آن جمع حضور  ترالن

 نداشته باشند.
 :ایتان
 .دیتو زحمت افتاد یممنونم عمو. امروز کل زیبابت همه چ -
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 خسرو: عمو
 بود. فهینه عمو جان همش بر حسب وظ -

 ادامه داد: ایو رو به تان ستادیدر ا یجلو
 مواظب تارا عروس گلمون هم باش. -

 رفت. رونیاز در ب یداد و بعد از خداحافظ ایتان لیتحو یدار یمعن لبخند
 :دیب*و*سرو  ایخانم، صورت تان ملوک

 .مینز یسر بهتون م هیجون. اگر فرصت شد فردا با سروش  ایخداحافظ تان -
سته خ مات و مبهوت به در ایتان سرش  یشده بود. جمله  رهیب سرو در  عمو خ

 «مواظب تارا عروس گلمون هم باش.»تکرار شد: 
 ... اونا تارا رو... اوه!یعنی -

ار خدمتک یباال انداخت. از پله ها تند تند باال رفت. صاادا یبه طبقه  ینگاه
 .دیرو شن

 .میکن یرو جمع م لیوسا میدار د؟یندار اجیاحت یزیخانم به چ -
 نه برو به کارت برس. -
 چشم خانم. -
ساند. تقه ا ییقدم ها با شت در اتاق ر  یجواب یبه در زد، ول یبلند خودش را پ

مان بود و به آساا سااتادهی. در را باز کرد و وارد اتاق شااد. تارا کنار پنجره ادینشاان
 .دیپرده را کش ایتان دنیکرد. سرش را چرخاند و با د ینگاه م

 :تارا
 رفتن؟! -
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 :ایتان
 آره. -

 یرو شیدرست رو به رو اینشست و سرش را باال گرفت. تان یصندل یرو تارا
 به او انداخت. یقیتخت نشست و نگاه دق

 :تارا
 شده؟! یزیچ -

 :ایتان
 گفت؟! چرا به تو... یداشت م یعمو خسرو چ -

 :تارا
 حالم گرفته ست. نیهم یدونم، برا یم -

 :ایتان
شااده حاال تو رو  یزد. پس چ یم ریما رو هم با ت ی هیآخه اون که سااا یول -

ما ا یعروساام م به  ته حدس م یهمه توجه م نیخونه و   نیزنم ا یکنه؟! الب
 خوره. یاز کجا آب م ایقضا
 :تارا

 !؟یچ -
 :ایتان
سرو هم یدون یعمه خانم. م ی هیارث - شم طمعش به اموال  شهیکه عمو خ چ
اون  دیخب تا فهم یبود، ول دهیثروت عمه هم نقشااه کشاا یو اونه. واسااه  نیا

 کرده. زیواسه اش دندون ت یا گهیحاال جور د دهیثروت به ما رس
 پوزخند زد. سرش را در دست فشرد. تارا
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 :تارا
دونم چرا دلم  ی. نمالیهمه فکر و خ نی. از اایشااه تان یساارم داره منفجر م -

 زنه. یشور م یالک
 :ایانت

 زنه؟! چرا؟! یشور م -
 :تارا

 یزیچ هیاتفاق بد افتاده.  هیکنم  یدونم. فقط حس م یدونم، به خدا نم ینم -
 طور منقلب کرده. نیشده که حالم رو ا

 :ایتان
 ه.ر یم نیکه بهت وارد شده. به مرور از ب هی. به خاطر استرسستین یزیچ -

 را تکان داد و زمزمه کرد: سرش
سالمه که ایشم تان یم وونهیخدا کنه. دارم د - همه دغدغه  نی. مگه من چند 
 دارم؟! یفکر ی
 به تارا انداخت و گفت: یتخت بلند شد. نگاه خاص یبا لبخند از رو ایتان
 یبه عقل هم کار یمن، به دله. حت ی کهیکوچ یآج سااتیبه ساان و سااال ن -

 نداره.
 تارا اشاره کرد و ادامه داد: ی نهینوک انگشت به س با
 .قرارهیقلب کوچولوت ب نیا -

 :تارا
 چه کار کنم؟! یگ یم یآره حق با توئه، ول -
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 :ایتان
 یم یسر رشته دارم و نه حت زایچ نیا یبگم، چون نه تو یزیتونم چ یمن نم -

 یدلت چ نیگم که، بب یاحساااساام بهت م یاز رو یکنم، ول تییتونم راهنما
 .یگوش کن یتون یگه. به حرف اون م یم
کرد، برگشاات. تارا نگاهش به پنجره  یلبخند به طرف در رفت. مکث کوتاه با

 اتاق بود. ی
 :ایتان
 تارا. -

 با لبخند، آرام گفت: ایکرد. تان نگاهش
 میرو دار گهیبده. ما سه تا همد تیعمو خسرو نه فکر کن و نه اهم یبه حرفا -

بد لمونیرو برخالف م یجبورمون کنه که کارتونه م ینم یو کساا . میانجام 
 .زمیعز ریشبت بخ

 نگران تنها گذاشت. یآشفته و دل یرفت و تارا را با ذهن رونیاتاق ب از
. امشب قرص ماه کامل بود. نگاهش معطوف او بود. ستادیهم کنار پنجره ا باز

 لب نجوا کرد: ریقلبش گذاشت. ز یدستش را رو
 خوامش. یتونم دروغ بگم. آره هنوزم م یبه خودم که نم -
 یخودم اعتراف م شیدوسااتش دارم که حاال دارم به عشااقش پ دمیفهم یک از

 ینم گهیکه االن دارم برام مهمه، اما د یحساا ،یدونم ول یکنم؟! خودم هم نم
اگر خودم هم  یحت سااات،یراشاااا ن گهیتونم بهش اعتماد کنم. انتخاب من د

 نیا .خواد یثروتم منو م یکنم که اون برا یفکر م شااهیبا انتخابش همبخوام. 
 مونه. یهمراهم م شهیترس هم
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شوره و نگران نیا یول شاش چیدل شتم  نی! تا به حال اه؟ی. من ساس رو ندا اح
 . آخه چرا؟!میحال هیامشب  یول

***** 
 خانم رو به سروش با اخم گفت: ملوک

 !؟یر یآخه چرا نم -
 .دیخوام با تارا رو به رو بشم. بهش فرصت بد یچون فعال نم -
و  یپساار؟! پدرت ساافارش کرده حتما بر یگ یم یمعلوم هساات چ چیه -

 دی. بایبا تارا هم صااحبت بشاا شااتریبه بعد ب نیاز ا دی. تو بایبهشااون ساار بزن
 .میکن شتریروابطمون رو باهاشون ب

و مبل بلند شد. ر یبا خشم از رو کنترلش را از دست داده بود گریکه د سروش
 و بلند گفت: ستادیمادرش ا یبه رو

آره؟! به  دیکن یهمه اصارار م نیا دیبشاه مامان؟! به خاطر پولش دار یکه چ -
ن ازشو دیخوا یشدن و نم زتونیعز دهیکه بهشون ارث رس یخاطر ثروِت کالن

که تو سر شما و باباست. همش  هیزیاون چ نی! آره مامان؟! اد؟یکن یچشم پوش
شق تارا ن یدونم، ول یرو م  یکار رو باهاش بکنم حت نیکه بخوام ا ستمیمن عا

ه نه ب یهم دوستش دارم، ول یلی. آره دوستش دارم. خادیاگر شماها خوشتون ن
 .دیکه شما و بابا روش بذار یمتیهر ق
 گهیکس د چیرم جلو. اگر هم بدونم که تو دلش ه یمنو دوساات داشاات م اگر

کنار.  کشم یاگر نتونم، م یکنم، ول یبه دست آوردنش تالش م یبرا ستین یا
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ست نداره،  هیخوام  یچون نم سرم منو دو سوس بخورم که چرا هم عمر آه و اف
 مادِر من. هش ینم یمن خوشبخت یبرا نایچرا به اجبار با من ازدواج کرده. ا

شده بود. رو صورتش سرخ  شم  ا بود. ب انیعرق نما ینه هادا شیشانیپ یاز خ
زد. در را محکم بساات که از  رونیبلند به طرف در رفت و از خانه ب ییقدم ها

 .دیبلند آن تن ملوک خانم لرز یصدا
سش را ب کالفه ش یداد. با نگران رونینف سرو خ یگو شت تا به خ بر تلفن را بردا

 بدهد.
***** 

 «تارا»
 میدعمه خانم مون یکه تو خونه  یروز هی. اون میبود الیبرگشت به و ریمس یتو

 چه طور گذشت. همش تو فکر بودم. دمیاصال نفهم
ه معامل نیچن نیکه راشااا بخواد باهام ا یکارم اشااتباه بود. جور یکه کجا نیا
 رو بکنه. یا

 شدم. رهیخ رونیپنجره به ب از
 عاشقش شدم؟! عاشق؟! عشق!! چرا
شم.  یخودم که م شینم. پک یچه قدر راحت اعتراف م هه، صادق با ستم  تون

هم برام  نیو هم ختمیر یتو خودم م دینبود. همه رو با یغرور گهیجا که د نیا
 بود. یکاف
ساات و به ساااقه  شااهینه، هنوز ر یکنه؟! ول شااهیگذاشااتم مهرش تو دلم ر چرا
 نم.ک یکار رو هم م نیبتونم و هم دیببرمش. آره. با نیتونم از ب ی. مدهینرس

 با نوک انگشت پسش زدم. عی. سردیگونه ام چک یرو یفکر قطره اشک نیا با
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ا مزاحم نیتموم شده پس چرا ا یهمه چ گهی! ده؟یواسه چ یلعنت یاشکا نی! اَاه
 خوان؟! یاز جونم م یدارن؟! چ یدست از سرم بر نم

 یاون لحظه به ظاهر فقط فضا یتو یکنه ول یجلو بهم نگاه م ی نهیاز تو آ ایتان
ست ول شمم به اون جا سبز اطرافه که نظر منو به خودش جلب کرده. چ  یسر

 .گهید یجا هیفکرم 
 رهیخ الینگه داشاات. هر سااه مات و مبهوت به در و الیو یرو جلو نیماشاا

 .میشد
 دونم چرا جون از پاهام رفته بود. یمن... نم یشدن ول ادهیپ عیدو تا سر اون

ار قدر حالم ز نیا یعنیشم.  ادهیاومد سمتم و در رو باز کرد. کمک کرد پ ترالن
 بود؟! دهیو خرابه که اونم فهم

 !ه؟یسر و صداها واسه چ نیزدن؟! ا اهیشده؟! چرا پرچم س یآخه چ -
سرش رو تکون داد. رفت تو. من و ترالن هم دنبالش رفت ایتان صل . دمیفقط  ر ا

 یم نیوگرنه اگر دساات خودم بود که نقش زم دیکشاا یترالن منو با خودش م
 شدم.
 .شیآت یغذا به رو یها گیباغ رو پر کرده بود. د یصااوت قرآن فضااا یصاادا

 .اهپوشیمردان و زنان س
گاه ت بشه. راح المیو خ نمیازش بب هیسا هیشده  یبه دنبالش گشتم. حت ناخودآ

 شده بود. اون حس بد بازم به سراغم اومده بود. شتریدلشوره ام ب
آوردم. چند قدم رفتم جلو. نگاهم  رونیسااردم رو از تو دساات ترالن ب دساات

 نبود. راشا اون جا نبود. یکنم، ول دایازش پ یاثر دیتا شا دیکاو یاطراف رو م
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 الیاز و انیو را نیفقط رادو یوجودم چشاام شااد ول یباز شااد. همه  الیو در
 تنشون بود. یاومدن. لباس مشک رونیب

شما یجلوتر اومدن متوجه  یوقت شدم. خدا یچ شون  شک جا  نیا ایسرخ از ا
 یدساات از ساارم بر نم یحس لعنت نیچه خبره؟! پس راشااا کجاساات؟! چرا ا

 داره؟!
شد. با د یمتوجه  انیزودتر از را نیرادو د ر انی. راستادیسر جاش ا دنمونیما 

ترالن ثابت موند،  ی. چند لحظه نگاهش رودیه ما رسنگاهش رو دنبال کرد و ب
 .الیزود سرش رو برگردوند. پشتش رو به ما کرد و رفت تو و یلیخ یول

صدامیرفت نیسه به طرف رادو هر  یهمه لباس و رنگ ها نیصوت، ا ی. اون 
س رهیت صورت گرفته  یها گید اه،یو  ش انینگاه را ن،یرادو یغذا،  ا. و نبودن را

 داد. یبه من نم یگواه خوب
زل زده بود به ما. من که لبام به هم دوخته  میقم*س*ت. میسااتادیبه روش ا رو

 از دلم حرف زد. ایتان یشده بود ول
 گفت. ایرو تان ارمیخواستم به زبون ب یکه من م یهمون

 مجلس ختم و... نیشده؟! ا یچ -
 ماست. یبرا -
 لرزون گفتم: ییبار لب از لب باز کردم و با صدا نیا

 شما؟! یبا... برا -
که ختم رو ا - تاساافم   یتو خونه  میخواساات ی. ممیجا برگزار کرد نیآره. م

 بود. ایجا مح نیا زیخب همه چ یخودمون باشه ول
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اخت. به ترالن اند ی. نگاه گرفته استادیا نی. کنار رادورونیاومد ب الیاز و انیرا
 ترالن سرش رو چرخوند.

 گفت: یخش دار یبا صدا نیبه رادو رو
 . زنگ زدن گفتن حاضره.رمیها رو بگ هیرم بنر و اعالم یدارم م -

 یکیخدا چرا  ی! ا؟ی! بنِر چ؟یک ی هیفقط سارش رو تکون داد. اعالم نیرادو
 جا چه خبره؟! نیده که ا ینم حیمثل آدم توض

 بار ترالن گفت: نیا
شما نم - ض نیخوا یباالخره  شده که براش ا یک دیبد حیبه ما هم تو  نیفوت 

 !د؟یو پرچم زد دیجا ختم گرفت
 کالم بگه و راحتمون کنه. هیچرا؟! خب  یکردم کالفه ست، ول یم حس

شماها ن یم دلم ست؟! چرا با  شا کجا سم را ست ازش بپر نه  ی! ولست؟یخوا
 رو داشتم. شییکه توانا نیتونستم و نه ا یم

قدر دل  نیا دایشااد. چرا جد یصااورتم جار یچند قطره اشااک رو ناخواسااته
 .رونیب ختنیر یم یبه توق ینازک شدم؟! اشکم دِم مشکم بود. تق

اون هم از  یخاله خانم هیواال از خدا چه پنهون از شاما هم پنهون نباشاه ما  -
شت امرزمونیطرف پدر جاِن خدا ب ضا ا میدا سِت بر ق ه ما هم ب شونیکه اتفاقا د

س سه اش دهیارث ر صد و ب هیخبر نبره  بودن. خاک وا  یجا یسال ستیصد، 
زم خب با یول نده،وقتش بود بار ساافر رو بب گهیعمر کرده بود. د یشااما خال

سن پنج تا شوهر هم کرده بود  نیعمر دست خداست نه بنده اش. ُپِر ُپر تا به ا
 ادینم یچکیه دید گهیرو نوش جان کرد. د شااونیکی یکی یکه نشااساات حلوا
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سر و صداها  نیبود. ا یخب آدم خوب یول د،یرحمت رو سر کش قیر رشیبگ
سه خاطِر ا شتکس رو جز ما  چی. چون هشونهیهم وا  نیمجلس ختمش ا ندا

سا شما هم شد. البته اگر به  خوره. حاال خوردم  یبر نم زیعز یها هیجا برگزار 
 یکرد. بخوا شیشااه کار یکاراش انجام شااده و نم یهمه  گهیخوردا چون د

 شرمنده. گه،ید نهیهم ینخوا
 ،یدار مشااک قهیبلوز اسااپرت  یدهان باز بهش نگاه کردم. خودش بود. تو با
شونه زده بود. ته ر شیاز پ شیب شده بود. موهاش رو، رو به باال   یشیجذابتر 

 اومد. یصورتش نشسته بود واقعا بهش م یهم که به رو
روم آروِم آ ،یباشاا ختهیر شیآت یکه رو یانگار آب دنشیبا د یدونم چرا ول ینم

شوره نبود، ول یاثر گهیشدم. د ستش که باند پ دنیبا د یاز اون دل شده  یچید
 یداد ول یرو نشااون نم نیبه خودش گرفت. در ظاهر ا یبود نگاهم رنگ نگران

 بود. ییتو دلم غوغا
ش شیشگی. لبخند جذاب همستادیاومد. رو به روم ا جلو صورتم پا . دیرو به 

ص شت. مثل ا ینگاهش برق خا چرا؟! به  یکرده بود، ول هیکه اون هم گر نیدا
 پدرش؟! یخاطر خاله 

 لب زمزمه کرد: ریو ز آروم
دل راشااا  یگ یمکه؟! نم یحاج یحاج ی. رفتریبخ دنیرساا ،یسااالم خانم -

 زنه؟! یبرات َپر َپر م
 نشست. با حرص گفتم: میشونیپ یرو یظیغل اخم

 به درک، بذار بزنه. -
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م شااونه ا یرو از رو فمیکه ک رونیرو بهش کردم و خواسااتم از در برم ب پشااتم
 .مدیصداش رو از پشت سرم شن ی. برنگشتم ولستادمی. سر جام ادیکش

لت م - نه؟! د  َخش هی یذارم حت ینم یدلم یکه تو تو یتا وقت ی! ولاد؟یبز
 .دهیکل کیدل من قفل شااده و معطل » ی. به قول اون شاااعر گفتنفتهیروش ب

 !«ده؟ید یاون رو ک نمیو رفت، بگو بب دیاون رو دزد یکی
ند م قلبم ند ت با حرفاش از زور ه یت بادمیلرز یم جانیزد.  نه ن خودم رو  دی. 

 تونم، نه. یببازم. من نم
کردن و  یم میاریکاش پاهام  یتر به خودم حس کردم. ا کیرو نزد حضااورش

 نیمبه ز ایدن یچسااب تو نیتر یانگار با قو یخوردن، ول یتکوِن کوچولو م هی
 بودن. آروم تر از قبل گفت: دهیچسب

 یول ،ییچون صاااحبش تو رمیخوام ازت بگ یقلبم دسااتته. باشااه. نم دیکل -
ِمت م داشاات که  دیکل هینداره.  یدکی ِد یکل چیچون ه ،یدم ُگمش نکن یَقسااَ

به تو. اگر گمش کرد نذار قلبیدر قلبم رو بشااکن دیبا یاونم دادمش  م . پس 
شده بهت ثابت م شکنه تارا. هر طور  شتبا یکنم دار یب . یکن یم هدر موردم ا

عالقه ام رو بهت  یندازم ول یپاهات م یشااده. جنازه ام رو بندازم جلو یحت
 کنم. یثابت م

 آروم گفت: یبا لحن یگوشم تند ول ریز
 دوستت دارم. -

 یساابک و گذرا از کنارم رد شااد. با تک تک جمالتش ذره ذره  مینساا هی مثل
راشااا؟! چرا؟!  یکن یکار رو م نیآورد. چرا با من ا یوجودم رو به لرزش در م
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شت، ول ییرویکه بود پاهام ن یانگار تا وقت  شمیکه از پ نیهم یدر خودش ندا
 رفت. تونستم حرکتشون بدم.

فر شاهِد تا االن چند ن نمیبرگشتم که بب ادیمتوجه اطرافم شدم. با خجالِت ز تازه
 گیکه ساار د ییکس اون جا نبود. فقط همونا چیه یما بودن، ول یمکالمه 

 کجان؟! هیبودن. پس بق ستادهیا
شک سته رو ییها ا ست پاک  یکه ناخوا شت د سته بودن رو با پ ش صورتم ن

 خودمون. یالیکردم. قدم هام رو تند برداشتم و رفتم سمت و
 یام م وونهیدِل وامونده چه کار کنم که داره د نیبا ا ایو منگ بودم. خدا جیگ

 کنه.
***** 

 «ایتان»
ه قوِل ب ای. رگاهیبه بار آورده بود و گذاشااته بودمش تعم یخراب نمیهم ماشاا باز

 ها. نیماش مارستانیترالن ب
. ادیب شیام پمشکل بر نیکه روز اول شرو  کالسام ا نیاز شانِس من بود. ا نمیا

رو داده بود دساات  نیشااد و ماشاا یترالن هم که کالسااش از فردا شاارو  م
 دوستش.

صم سر خ میت ش هیبرم. بعد از اون جا  ادهیرو پ ابونیگرفتم تا  کنم.  هیاکر نیما
 شد. ینم دایپ نیاطراف که ماش نیهم نداشتم. ا یا گهیراه د
 من دنیکرد. با د یرو روشن م نشیکه تازه داشت ماش دمیرو د انیدر را یجلو

 لبخند زد و سالم کرد.
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با هر ند اول من   یرو یحال اخم کمرنگ نیبا ا یکردم ول یسااالم م دیچ
 لب جوابش رو دادم. رینشست و ز میشونیپ

 رسونمتون. یم دیندار نیاگر ماش -
 .ینه، مرس -
شک و جد نیا شد و بعد از مکث  ششیجوابش رو دادم که ن یقدر خ سته  ب

 .نینشست تو ماش یکوتاه
 از کنارم رد شد. یقدم ازش دور شده بودم که با تک بوق چند

 دن! یم لیکردن، انگار نه انگار لبخندم تحو یخوب کار یلیخ
کفشم.  رفته تو یزیچ یسنگ هیکرده بودم. حس کردم  یاز راه رو ط یمین بایتقر

 بود. زهیجاده اش هم پر از سنگ ر یکرد. بدبخت یم تمیاذ
شونه ام محکم کردم و کج شدم. لنگه کفشم رو از پام در آوردم.  یرو، رو فمیک
شم انداختم ب ستادمیلنگ در هوا ا هی سنگ رو از تو کف شت رونیو  . عجب در

 بود! پدر پام رو در آورد.
قدر  نیامحکم جلوم زد رو ترمز.  نیماشاا هیرو پام کردم که همون موقع  کفش

به  یام و نگاه نهیس یعقب. دستم رو گذاشتم رو دمیمتر پر میوحشتناک که ن
 بعد هم به راننده انداختم. نیماش

 کرد؟! یجا چه کار م نیموقع از روز ا نیتعجب نگاش کردم. ا با
شااد. همون لبخند حرص درآر رو به لب داشاات. همزمان که  ادهیپ نیماشاا از

راه  نیب یهم از کنارمون رد شااد، ول نیرادو نیاومد ماشاا یداشاات به طرفم م
 و آروم دنده عقب گرفت. ستادیا
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رص دلم ق نیرادو دنیحاال با د ینگام به روهان افتاد ترس برم داشاات ول یوقت
 شده بود.

ش نیتوجه به رادو یب روهان ست جلو نشیکه ما ش یرو در روهان پارک  نیما
 کرده بود به طرفم اومد.

 شم و وا ندم.با یکردم جد یسع
 !؟یکن یم یجا چه غلط نیا -
 .زمیدنبالت عز امیب یزد یزنگ م ینداشت نینامزدم. تو که ماش دنیاومدم د -
 ؟داره یو زهر مار، نامزدم و کوفت. نداشتم که نداشتم به تو چه ربط زمیعز -
شااده و داره با اخم جر و  ادهیپ نشیاز ماشاا نیکه رادو دمیچشاام د یگوشااه  از

 کنه. یبحث ما رو تماشا م
 یدنبالت که فکر کن ومدمین یخودی. بایباهات دارم تان یمهم یامروز حرفا -

 قصدم مزاحمته.
 یبا تو ندارم، ول ی. در ضاامن من حرفیمزاحِم من شااهی. تو همسااتیمهم ن -

 چرا...
 گفتم: یزدم تو چشماش و جد زل
شمم  ینم گهید - ست ب خِت یبه رخوام چ شنفتهینح  یدی. حاال که حرفم رو 

 برو رد کارت و...
شم ب ریکه خوابوند ز یلیس با شدم عقب. چون برام غ یگو  تظرهرمنیهوا پرت 

تادم رو . کف دسااتم خراش نیزم یبود نتونسااتم خودم رو کنترل کنم و اف
 سوخت. یبرداشت و آرنجم م

 .دمیو بحثشون رو شنجر  یصدا یبود ول نیی. سرم پاومدیدر ن صدام
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 یتو یخوام با نامزدم خلوت کنم ساار و کله  ی. چرا هر وقت مییباز که تو -
 شه؟ یم دایطرفا پ نیهم ا  *و*ض*ی

 ؟یبکن یخوا یخوام. چه کار م یو خودم م ستین یتو فکر کن اتفاق -
 شه. یچون به ضررت تموم م اریجوجه واسه من ُدم در ن نیبب -
 رو نشونم بده. یزن یکه ازش حرف م یهه، خب اون ضرر -
سد راه من و تان - ش ایبهتره  سر راهم برت م یلیوگرنه خ ،ین . دارم یراحت از 
 کنم؟ تیحال گهیجور د هی ایفهم شد؟  ریش
صدم اذ - شدم و نه ق سد راه تو  س تیمن نه  بار دومته که  نیا یول ه،یکردن ک

 .یش یمزاحمش م
 ِد آخه به تو چه بچه سوسول. -

نثار فِک  نیکه اول رادو یشاادن. مشاات ریرو آروم برگردوندم. با هم درگ ساارم
 بود. یریدرگ نیروهان کرد آغازگِر ا

شون م آروم شدم. فقط نگا کردم. با نفرت زل زده بودم به روهان  یاز جام بلند 
 تونه به خدمتش برسه. یتا م نیکردم رادو یو تو دلم دعا م

شت به رادو هی یکه بتونه حت نیهم کتک خور بود تا ا شتریب نه و من چه بز نیم
 بابت خوشحال بودم. نیقدر از ا
 .نیزم ینذاشت و پرتش کرد رو نیخواست از خودش دفا  کنه که رادو روهان
 ضامن یشلوارش چاقو بیروهان از تو ج رهیاش رو بگ قهیخواست  نیتا رادو

 .دیآورد و ضامنش رو کش رونیارش رو بد
 لبان روهان نشست. یرو یهیزد و لبخند کر رونیچاقو ب ی غهیت
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سر تا پام رو گرفت. از  نیب نیرادو نگاه شت  چاقو و روهان در گردش بود. وح
 .دمیترس یعاقبِت کار م

ده کر داشی. روهان پیو چه حضور ینفر مزاحمم شده بود. چه تلفن هی پارسال
چاقو خورده و افتاده  دایبود و بعد از چند روز خبردار شدم پسره چند جاش شد

شه  ستانیب یگو ست کار ک یکس نم چی. همار  شمیخودش پ یبوده ول یدون
به خاطر من ا ازش متنفر و  زکار رو کرده و چه قدر اون رو نیاعتراف کرد که 

 شدم، بماند. زاریب
 کرد. فقط یبه بد هم قناعت نم یکرد. حت یراه رو انتخاب م نیبدتر شااهیهم

 ت.که داش یو خصلِت منفور تیروهان پر معنا بود. مثل شخص یبرا نیبدتر
رت با نوک کفشاام پ یحرکِت آن هیکه جلو پام بود. با  یافتاد به ساانگ چشاامم

شد و رادو سش پرت  سمتش. حوا ستفاده کرد، ول نیاز ا نیکردم  صت ا  یفر
 بود. حرفا نیروهان فرزتر از ا

صدا چاقو ضربدر مقابلش گرفت که  ت. به هوا رف نیرادو ادیفر یرو به حالت 
 دهانم. یو دستم رو گرفتم جلو دمیکش یفیخف غیج

زد. تا به خودم  یم رونی. از دسااتش به شاادت خون بنیزم یافتاد رو نیرادو
 دوم رو به شونه اش زد. یبجنبم و بخوام برم کمکش روهان ضربه 

ند بلند . بلدیچیپ ی. به خودش منیزم یو افتاد رو دیکش یدردناک ادیفر نیرادو
 نیشااد تموم ا یشااد. باورم نم شیصااحنه دلم ر نیا دنیکردم. از د یم هیگر

 باشم. دهیصحنه ها رو به چشم د
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و کنارش زانو زدم. شااونه اش رو  دمیشاااد. فقط به طرفش دو یدونم چ ینم
 یا. دسااتدیلرز یبود. تنش ماز عرق  سیگرفتم و برش گردوندم. صااورتش خ

 شد. با هق هق صداش زدم. یمنم خون
باز کن.  نی... رادونیر... رادو - مات رو  خدا چشاا به؟ تو رو  لت خو حا

 ...نیرادو
شماش سته بود، ول چ شت زدیلرز یلباش م یب  یم یزیچ هیلب  ری. انگار دا

 یبود. حال خودم رو نم یگفت. از دسااتش و شااونه اش به شاادت خون جار
 فقط سرش رو گرفته بودم تو آغوشم. دمیفهم

ضع یتو دنشید با شمام رو رو ت،یاون و شار دادم که  یبه خاطر من. چ هم ف
 جدا کرد. نیو رادو نیاز پشت بازوم رو گرفت و به زور منو از زم یکی

سه هر چ - شو خانم کوچولو. ب سرش نوحه خوند یبلند   یو ناله و زار یباال 
 ارا دارم. زود باش.ک یلی. باهات خیکرد

زرگ ب یتوده  هیکردم  یکردم تا از دستش خالص شم. حس م یتقال م هیگر با
 تونستم نفس بکشم. ینم یجور چیراه تنفسم رو سد کرده که ه

 :دمی. نالدمینفس کش قیعم
. یخوا یاز جونم م یولم کن. چ ، *و*ض*ی ک*ث*ا*ف*تولم کن  -

 .شیُکشت
 .ینترس، ُمرد هم به درک. فعال تو مهمتر -

ش پرتم ست و قفل مرکزنیکرد تو ما ش رو فعال کرد. نگاهم از  ی. خودش هم ن
 .نیزم یبود که غرق در خون افتاده بود رو نیپنجره به رادو
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 یزود بسااتش و ب یلیخ یباز شااد ول مهیکه چشااماش ن دمیآخر د ی لحظه
 حرکت موند.

امونش نداد.  وونیح نیا یخواساات از من دفا  کنه ول ره. اون یفقط نم ایخدا
 نجاتش بده، نجاتش بده. ایخدا

 :دمیکش غیج
 .یرذل یلی. خشیُکشت -
آره؟ اشااکال نداره حاال حاالها وقت واسااه  ،یدوسااتش داشاات یلیخ ه؟یچ -

 .یدار شیعزادار
 .یمون یم وونیح نیوجود. ع ینامرِد ب -
 پشت دست زد تو دهنم، داد زد: با
 خفه شو. -

 رفتم. یداشتم از حال م گهیدهانم حس کردم. د یخون رو تو یشور
 اومد گفتم: یم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با
 پست فطرت؟ یبر یمنو کجا م -
که  یی. کساااوندنیپ یهم بهمون م یادیز یمهمونا یآشاانا. به زود یجا هی -

 مطمئنا برات آشنان.
 .هیحرفا چ نیمنظورش از ا دمیفهم یبا اون حال و روزم نم تیاون وضع یتو

 دست گرفتم و از ته دل زار زدم: یرو تو صورتم
هان. ه ینامرد یلیخ - قت فکرش رو نم چیرو  نیبا من چن یکردم بخوا یو

 .یرو بکن یکار
 زد: داد
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باهام راه  یجور چیکه ه ییتر از من تو  *و*ض*ی. یخودت مجبورم کرد -
 گهیدارم. د یا گهید ی. برات برنامه هایخوام رامم بشاا یهم نم گهی. دیومدین

 جسمت رو. یخوام. و نه حت ینه خودت رو م
 :دمیکش غیج
 ؟یلعنت یخوا یاز جونم م یپس چ -

شتناک ی قهقهه س یزد. قهقهه ا یوح شد تر شنا تو بیعج یکه باعث   یو ناآ
 .چهیتمام وجودم بپ

ستم خواب ها یم ستم چ ی. نمدهیبرام ند یخوب یدون شه ول یدون سر  ،یتو 
س یخدا خدا م ض ی هیو به بق رهیافکار و کارهاش فقط منو بگ ِی کردم نح  یااع

 نرسه. یبیخانواده ام آس
 .یاومد، هر کار یبر م یآدِم پست و رذل هر کار نیا از

 هجدهم فصل
 «تارا»

نوز هم ه یخوش خواب یخوابم نبرد. ترالن از رو گهید ایبعد از رفتن تان صاابح
تم. خوردم. اشتها نداش نیریش یبه زوِر چا رینشده بود. دو تا لقمه نون پن داریب

 فکرم شده بود، راشا. یچند روز همه  نیا یتو
 کار رو نکنم. نیکرد که نه ا یعقل حکم م یگفت ببخشمش، ول یم دلم
س یم جهینت نیگرفتم به ا یدو تا رو م نیا ی انهیم یوقت س دمیر سا م رو که اح

 رو به زمان بسپارم. زینسبت بهش نُکشم و همه چ
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ن رو بتونه او هیعشِق واقع هیباشه و عشقش  قتیحق یکه اگر حرفاش از رو نیا
 بهم ثابت کنه.

 وارِ یهدف به د یب ایگرفتم. با هدف  ب*غ*لتخت نشااسااتم. زانوهام رو  یرو
 .شدم رهیاتاقم خ ِد یسف
. دمیاتاقم خورد تو جام پر یکه به پنجره  یخودم بودم. با تقه ا یحال و هوا تو

حفاظ رو برداشااته بودم. آخه  ینگاهم رو بهش دوختم. پنجره بسااته بود ول
شو سته م یبود و به راحت ییحفاظ ک سرا رو تو یباز و ب شب که پ  یشد. اون 

 حفاظ بسته بود. میاتاق حبس کرده بود
 ی. خبرانداختم رونیبه ب یپرده نگاه یبه طرفش رفتم و از گوشه  یکنجکاو با

 نبود.
 بار کنجکاوتر از قبل نی. اشااهیخورد به شاا زهیساانگ ر هیبرگردم که  خواسااتم

 باال. دیجلوم پر یکیدفعه  هیکه  دمیکش یبازش کردم. داشتم به اطراف سرک م
م کار نیدهانم گرفتم. خدا رو شااکر با ا یدسااتم رو جلو یو فور دمیکشاا غیج

 نرفت. رونیصدام ب
 زد. یم رونیداشت از حدقه ب چشمام

 یصااورِت خندون و چشااما یقدم رفتم عقب. نگام مات و مبهوت رو چند
 طرف. نیبود. اون، اون طرف و من، ا ستادهیبود. پشت پنجره ا طونشیش
 .یمتعال ی. صبح عالاااازیعز ی هیسااااالم همسا -

 باال. دیپنجره و خودش رو کش یو فرز دستاش رو گرفت به لبه  تند
 صاحب خونه. یبا اجازه  -
 ببندم. رو هم یرفته بود پنجره نرده ا ادمیتو اتاق. بدبختانه  دیجست پر هی با
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سته بود وونایشب که با ح اون ده که در نرن و حاال فراموش کر میتو اتاق بودن ب
 بودم.

اتاقم و حرکاتش  یقدر از حضورش تو نیطور سر جام خشکم زده بود. ا همون
 رفته بود نفس بکشم. ادمی یبودم که حت ریمتح

جا چه  نیدهانم برداشااتم. انگار تازه متوجه شااده بودم ا یرو از جلو دسااتم
 خبره.

من به ساامت پنجره  ریداد. مساا یرفتم ساامتش که جا خال یخروس جنگ نیع
 ره کردم و با اخم گفتم:اشا رونیبود به ب

 ؟!تو یو اومد نییپا یسرت رو انداخت یک ی. با اجازه نمیبب رونیبرو ب -
 نکرد. همون لبخند و همون نگاه. ریینخود هم حالتش تغ هی یبه اندازه  یحت

 چرخ تو اتاق زد. هی
گاه -  عرض شااتریب یمحض اطالعتون که من قبال اجازه گرفتم. بازم جهت آ
 کنم که از صاحب خونه هم اجازه گرفتم. یم
 االن. نی. همرونیگم برو ب یصاحب خونه که منم، منم م -
 یترالن داره ورزش م دمیاومد. از پنجره نگاه کردم د یساار و صاادا م رونیب از

! م؟دیشده بود که من نفهم داریب ی! اصال کرون؟یاومد ب یک نیخدا ا یکنه. وا
 .گهیخودم جواب خودم رو دادم. البد همون موقع که تو هپروت بودم د

راشااا نشااه.  یوقت متوجه  هیکه  دمیپنجره رو بسااتم و پرده ها رو هم کشاا تند
ش سر و کله ا یدید هویرفتم به طرف در و قفلش کردم. شانس که ندارم  عیسر

 شد. دایپ
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 یتا هیواجه شاادم. خندونش م ی. برگشااتم که با لبادمینفس راحت کشاا هی
 ابروش رو انداخت باال.

 انگار صاحب خونه از خداش بود. -
 نگاش کردم که به پنجره اشاره کرد: گنگ

ند نیالزم نبود ا - که بخواشیقدر محکم بب قت  تا هر و  یجا م نیا ی. من 
 . خاطرت جمااااع.ستمیبرو ن رونیمونم. با لوِدر هم ب

 یپا انداخت. دسااتاش رو گذاشاات رو یتخت. پا رو ینشااساات رو لکسیر
 .دیعقب کش یتخت و خودش رو کم

 دهنم باز مونده بود. ییهمه پر رو نیا از
 نکنه گفتم: ییطال یخودش حسابا شیپ نیاز ا شتریکه ب نیا واسه

کنه. نخواسااتم  یداره ورزش م رونیبگم خواهرم ب دیمنم جهت اطالعت با -
م از اتاق الیکه اومد تو و نیپنجره رو بسااتم. هم نیتو بشااه واسااه هم یمتوجه 

 ؟یدی. فهمرونیب یر یم
 نچ. -
 .یااااایپر رو یلیخ -
 کارت دارم. یدونااااام، ول یم -
 چه کار؟! -
رمز و ق شرتیت هیکه به خودم شک کردم.  ینگاه به سر تا پام انداخت. جور هی
 هم نبود. یساده و مشکل یلیتنم بود. خ یراحت یشلوار مشک هی
 هنوز محِو منه. تشر زدم: دمید
 .یهااااو -
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 یکه قلب وامونده ام رو ب یرو دوخت تو چشاامام و با لحن خاصاا نگاهش
 لب و آروم گفت: ریکرد ز یطاقت م

 جااااااانم. -
 .ومدیدروغ چرا اصال بدم ن یول« جانم و ماااارض!»دلم گفتم:  تو

 تونم از دستش خالص بشم؟! یرا نمکشه کنار؟! چ ینم یجور چیچرا ه آخه
سه  نیذاره. اگه ا یقلِب وامونده نم نیِد خب ا»جواب خودم رو دادم:  خودم وا

 «شد تا االن صد دفعه فراموشش کرده بودم. یام مشکل ساز نم
ش با ستم رو گرفت و ک سمت در که د شدم تا برم  . چون دیاخم از جلوش رد 

 کنارش.بود ناخواسته نشستم  یحرکتش ناگهان
 . من با حرص و اون با آرامش.میزد یو با حرکاتمون حرف م میگفت ینم یچیه

رفتم  سمت خودش. دیباز گرفتش. خواستم بلند شم منو کش دمیرو کش دستم
شم  شونه اش تا ولم کنه و بتونم بلند  او نطرف اونم اومد طرفم. محکم زدم به 

 که انگار نازش کردم گفت:
هت م نیبزن همچ گهیبار د هی - که نتون یمحکم نگ جات جم  یدارم  از 

 .یبخور
 :دمینال یناچار یرو از
 راشا؟! بذار تنها باشم. یخوا یاز جونم م یچ -
 شه. ینچ، نم -
 چرا؟! -
 .یمنو فراموش کن یخوا یم قهیدم به دق یه یچون اگر تنها باش -
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 وقته. یلیفراموشت کردم، خ -
 ذارم. ی. چون من نمینه، نکرد -
بهش فکر  یخوام حت ی. دسااِت خودمه و من هم نمسااتیدسااِت تو ن گهید -

 کنم.
 .یپس هنوز فراموشم نکرد -

 کردم. سکوت
 یخوا ی. نمیبهش فکر کن یخوا ینم یکه حت یگفت یتارا، وگرنه نم ینکرد -

از سر  یدار یول ،یچون هست، چون هنوز هم اون حس رو بهم دار یفکر کن
 . چرا تارا؟!یکن یخودت بازش م

 چشماش و با خشم گفتم: یزل زدم تو میقم*س*ت
 !؟یدون یتو نم یعنی -

 نگفت. یزیچ گهیرنگ غم گرفت. د نگاهش
شا، ول یم دلم شقت تو قلبم ُمرده را ست داد بزنم، بگم ع  دونم چرا ینم یخوا

 ردم.بگ دشیخواست دنبال کل یدلم نم یبه دهانم زده بودم و حت یقفل بزرگ
 بار لحنش آروم تر شد: نیا

 تارا؟! یعشقم رو باور کن یخوا یچرا نم -
 کرد: یکوتاه مکث

 اعتراف بکنم؟! هی -
 کردم، ادامه داد: نگاش

خورم که  یگفتم قساام م یاگر م یعنیموندم.  یوقت رو قساامم نم چیمن ه -
زمان عادت از  نیکردم. ا یفالن کار رو نکنم درساات برعکسااش رو عمل م
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سِم من موندگاره و م زیدو چ یرو یبا من بود، ول یبچگ سمش  یق شه واقعا ا
 شیدومکه به خاِک پدر و مادرم قسم بخورم و  هیرو قسم گذاشت. اون هم زمان

که  یباشه. فقط کس یکنه ک یرو قسم بخورم. فرق نم یزیکه جون عز نیهم ا
شه و ب زیبرام عز س شتریبا سم بخورم  هیاز اون خدا. اون ک سمش ق که اگر به ا

 . چون واقعا از ته قلبمه.ارمیروش نم یقسم چیه
 انداخت: نییرو پا سرش

داد. به ارواح خاک  یقلبم جا یکه عشااِق تو رو تو ییاالن هم به همون خدا -
 من بودن... یکسا نیزتریپدر و مادرم که عز

م اسامش رو شاده بودم. قلب خکوبیرو بلند کرد. زل زد تو چشامام. م سارش
 .دمیشن یواضح م یلیرو خ نیزد. ا یصدا م

تارا. از ته قلبم دوستت  هیقیخورم که عشقم حق یجا در حضورت قسم م نیا -
 گم. باورم کن تارا. یبار دارم راستش رو م نیدارم. به خدا ا

سکوت کرد هر شد. حس ممیدو  کردم عالقه ام  ی. نگاهمون تو نگاه هم قفل 
 یگریبودن که بر د زیباز هم دل و عقلم در ست ینسبت بهش چند برابر شده، ول

 غلبه کنند.
با ریگ یدو راه نیب تاده بودم. کدوم راه رو  کردم؟! راه دلم که  یانتخاب م دیاف
 یم راه عقلم که اینکن و حرفاش رو باور کن،  رونیگفت راشا رو از قلبت ب یم

 بوده. تیزندگ یتو ییفراموشش کن و انگار نه انگار که راشا شهیهم یگفت برا
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مان کم نیا با خاب کنم ول یکه ز که بخوام انت درونم رو  ییندا هی یداشااتم 
 یونت ی! م؟یفراموشااش کن یتون یم ،یتو راه دوم قدم گذاشاات یوقت»لرزوند. 

 !«ش؟یبنداز رونیراحت از قلبت ب یلیخ
ونم تالش کردم که بت یلیمدت خ نیا یوتونسااتم بهش فکر کنم. ت ینم یحت
 نشد. یول

سمش رو از  یکار کردم حت هر ساس  ادیشده ا ستم. من هم آدمم، اح ببرم نتون
بخشاه. من که  یدوساتت دارم طرف رو م هیشاه با  یکه عاشاق نم یدارم. اون

شم و م شق  یببرم چرا باورش نکنم؟! ول یتونم از نگاهش به راز کالمش پ یعا
 ی. نمدمتیزود وا بدم و بگم که بخشاا یلیخواساات خ یحال دلم نم نیبا ا

هر  و رهیبگ یتونه منو به باز یخواسااتم فکر کنه که هر وقت دلش خواساات م
 دوستت دارم. دیبگه ببخش دیوقت هم عشقش کش

شااکساات غرورم صاابِر  متیپرداخت. ق یمتیق دیبا یزیبه هر چ دنیرساا یبرا
 یباشه صبر م یقیزنه حق یکه ازش دم م یقعش نیراشاست. اگر منو بخواد و ا

 کنه، وگرنه...
پلک  یکه حت نیگفتم. تموم مدت بدون ا یبهش م دی. بادمیکشاا یقیعم نفس

ز تو صورتم. ا ختی. موهام رنییبزنه زل زده بود تو چشمام. سرم رو انداختم پا
 انگشتام و بردم پشت گوشم. نیعادت چند تار مزاحم رو گرفتم ب یرو

 کردم در همون حال آروم گفتم: یم ینگاش نکردم. داشتم با انگشتام باز گهید
 نکن. یحساب چیخودت ه شیفعال پ یخوام فکر کنم، ول یم -
سرم رو بلند کردم. نگاهش برق م دنیشن با . دیخند یزد و لباش م یصداش 

 بود. انیصورتش نما یاز تک تک اجزا یخوشحال
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 زمزمه وار گفت:داد. آروم و  یعشق م یبو کالمش
نو م یتونست یعنی یفکر کن یخوا یم یگ یکه م نیعاشقتاااااااام دختر. هم -

 ...یببخش
 به ،یخوام ول یم یدونم چ یروش نکن. هنوز نم یحسااب چینه، گفتم که ه -

 دم. یجوابت رو م یزود
زدم از اون طرف، اون هم صورتش رو آروم به صورتم  یطور که حرف م نیهم
سام آور بود. از درون م یم کینزد سر ضربان قلبم   نرویو از ب دمیلرز یکرد. 

شار م ستام رو تو هم ف شه ول جانمیدادم که از ه ید کوچولو  هیاز  غیدر یکم ب
 .جاناتمیتو ه یکم و کاست

گاه بسته  ینفسش رو که به رو یگرم پوست صورتم حس کردم چشمام ناخودآ
 جانیه یداد. از رو یبدنم نشون م یرو حرارت باال نیشرم بود. ا یشد. از رو

لب گرفتم.  یکی. از نزددمیفهم یبود. از لرزش قلبم م به خودم تپش ق راشاااا 
تا نزدبهیو غر بی! عجه؟یچه درد گهید نیا ایخدا مهی.  مه  ک عالئمم از  یه

گردم به حالت  یشااه برم یکه ازم دور م نیشااه و هم یحالت نرمال خارج م
 .یعاد

م دساات یشااد. دسااتش رو به رو یم شااتریپوسااتم هر لحظه ب یگرما به رو نیا
شتم آت شت. داغ بود. دا شار داد که بازتابش لرزش خف یم شیگذا  فیگرفتم. ف

 بدنم بود.
 گوشم زمزمه کرد: ریتونست حسش کنه که ز دیشا
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پر کرده؟! تو  نیریلرزش شاا هیو ساار تا پات رو  یدار جانیتو هم مثل من ه -
ات  هوونیو مثل من ضربان قلبت داره د یریگ یم ُگر مش یم کتینزد یهم وقت

 کنه؟! یم
 آرومش فقط سکوت بود. یدر مقابل زمزمه ها جوابم

 گوشم خورد: یگرم نفسش به الله  هرم
مونم،  ی. تا آخر عمرم هم شااده باشااه منتظِر جوابت میدوسااتت دارم خانم -

 .یبا ارزش تر ایتو دن یزیچون برام از هر چ
جفتمون لرزش  یچشاامام رو باز کردم. نگاهمون تو هم گره خورد. لبا آهسااته

سوس شت. نگاهش از تو ینامح شمام به رو یدا سر خورد، ول یچ باز  یلبهام 
 یکل صورتش رو م اقینگاه من بود که با اشت نیشد. و ا رهیچشمام خ یهم تو

 رو نشون نده. نیکردم چشمام ا ی. سعدیکاو
 بر پا بود. ییکه غوغا یچ ! اون جا؟یاز درون چ یول
 .میکه به درخورد هر دو به خودمون اومد یتقه ا با

 :دمیترالن رو از پشت در شن یصدا
 ! تارا؟؟ی! چرا در رو قفل کرد؟یداریتارا، ب -

شه با یزیکه به چ نیا یبرا یول د،یلرز یم صدام شکوک ن  یجوابش رو م دیم
 دادم.

 گفتم: ارمیب رونیتو دست راشا ب داشتم دستم رو از یطور که سع همون
 .امیاالن م دارم،یبا... ب -
از  پر یکرد. به روم لبخند ی. راشا هم دستم رو ول نمدمیصداش رو نشن گهید

 من مضطرب بودم. یول د،یپاش یمهربون
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 راشا؟ -
 جان راشا. -
 شد. یجور هیتو دلم  یول اوردمیروم ن به
 ولم کن. -
 !؟یولت کنم کجا بر -
 .رونیب یبر دیکه با ییتو نیرم ا ینم ییمن جا -
 چرا؟! -
 .یچرا نداره پاشو برو تا واسه ام دردسر درست نکرد -

 گوشم نجوا کرد: ری. زکیرفت رو کانال رمانت باز
سر رو از ا نیا - . یخانم یو همه جا تحمل کن شهیهم دیبه بعد با هیثان نیدرد
 دارم. یدست از سرت برنم گهید
و با اخم لباسااش رو  اوردمیبه روم ن یبود، ول یشاادم. حسااش عال یحال هی

 .دیرس یتا از جاش بلند شه، اما زورم بهش نم دمیکش
 از کنارش بلند شدم و پنجره رو باز کردم. یسخت به
 . ممکنه ترالن مشکوک بشه.رونیکنم برو ب یازت خواهش م -

 .دستایو از جاش بلند شد. جلوم ا رونیلحظه نگام کرد. نفسش رو داد ب چند
 تا بتونه رد شه. دمیخودم رو کنار کش یکم

 .زمیمواظب خودت باش عز -
 گفت یم یبشر هر چ نیگفتنش باز همون حس اومد سراغم. اصال ا زمیعز با

 شد. یرو به اون رو م نیحال و روزم از ا
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. دیکش یم رستانمایشک کارم به ت یموند ب یم شمیپ گهید یتا چند لحظه  اگه
 .رونیهلش دادم تا زودتر بره ب نیهم یواسه 

 اون طرف. دیخنده پر با
 بستم که صدام زد. یپنجره رو م داشتم

 !ه؟یچ -
 دوست داشتم صدات کنم. یچیه -

 .دیچپ نگاش کردم که خند چپ
 بار خواستم ببندم که باز صدام زد. نیا

 !ه؟یباز چ -
 :دیخند طونیش
 بار دوست داشتم هم صدات کنم و هم نگات کنم. نیا -
 با حرص گفتم: یلب آروم ول ریز
 .وونهید -
 !؟یهستم، مگه شک داشت -
 نه االن مطمئن شدم. -
 نشده بود. رید نانتیاشکال نداره هنوز واسه اطم -

 چشم غره رفتم و خواستم پنجره رو ببندم که گفت: بهش
 ما، منتظرما.نره خانم خان ادتیقرارمون  -

 دادم که باعث شد لبخند اون ُپررنگ تر بشه. لشیتحو یکمرنگ لبخند
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شتم رو تند ستم رو گذا شتم رو کردم بهش. د ستم و پ  یم. کمقلب یپنجره رو ب
شدم  یم قرارشیهمه ب نیبود ا شمیپ یداشت که وقت یپسر چ نیآروم گرفتم. ا

 گرفتم؟! یشد آروم م یازم دور م یو وقت
 یم یقرارینداشااتم قلبم براش ب یمدت که ازش خبر نیهم برعکس. ا یگاه

 ریحالتا دسِت خودم نبود. کامال غ نیگرفتم. ا یآروم م دمشید یم یکرد و وقت
 .یو خواستن نیریش یول ،یاراد

***** 
 «انیرا»
 دکتر حالش چه طوره؟ یآقا -
شکلش جد - شکر م شانس آورد یخدا رو   یکه چاقو به نقطه  دینبود. واقعا 

 حساس از بدنش اصابت نکرده.
 دکتر. یبرادرم ورزشکاره آقا -
 یریبودن بدنش تونسته از نفوذ چاقو جلوگ یهم به خاطر عضله ا شتریبله، ب -

 کنه.
 تونم اهدا کنم. یبه خون نداره؟ من م ازین -
 .ستین یازینه پسرم، ن -
 شه؟ یمرخو م یک -
به االن مشیعال - به احتمال ز نینرمال بوده، اگر هم تا  باشاااه  فردا  ادیطور 

 شه. یمرخو م
 .دیلطف کرد یلیممنونم، خ -
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 ام رو انجام دادم. با اجازه. فهیکنم، وظ یخواهش م -
ستانیب یراهرو یتو یصندل یاز رفتن دکتر رو بعد سرم رو ت مار ستم.  ش  یون

 دستم گرفتم و اتفاقات امروز رو مرور کردم.
 زنگ خورد. میبودم که گوش ریمس تو
 الو. -
 !؟ییسالم، کجا -
 تو راهم. چه طور؟! ز،یسالم کامب -
 خونه، االن همراهته؟ یبرد یسر راه گرفت روزیکه د یاون سفارش -
 .میشونیبا کف دست کوبوندم تو پ میو حواس پرت شیآور ادی با
 برگردم. دیبا ،یرفت کام ادمیاوه اوه!  -
 ادیفقط زود باش. طرف زنگ زده گفته ساافارشاام حاضااره منم گفتم امروز ب -

 .متشهیُخدا تومن ق شیکه گوش یدون ی. مرهیبگ لیتحو
 . فعال.ارمشیرم خونه م یآره. االن م -

گشااتم خونه. عجب آدم  یبرم دیرو دور زدم. با ریرو قطع کردم و مساا تماس
 ترالنه. ریشدم من. همش تقص یحواس پرت

شد؟! من که از ته دلم م زیآخه چرا همه چ دِ  ستش دارم  یخراب  خوامش و دو
 بهش ثابت کنم؟! دیچه طور با یول

 یکردم متوجه  یکردم و تو دلم غرغر م یطور که داشااتم با خودم فکر م نیهم
 پارک شده بود شدم. ابونیکه کنار خ نیرادو نیماش

م رو نبود. ساار نیتو ماشاا یشاادم. رفتم ساامتش، ول ادهیپ عیکنار و ساار گرفتم
 حد گشاد شد. نیکجاست چشمام تا آخر نمیچرخوندم که بب
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 ی. کنارش زانو زدم. غرق در خون افتاده بود رودمیزده به طرفش دو وحشاات
 متوجهش یرو گرفته و کساا دید یجلو نیجا بود ماشاا نیا شی. بدبختنیزم

 نشده بود.
چشاامات رو باز کن.  نی! رادو؟یشاانو یشااده؟! صاادام رو م یچ ن،یرادو -

 ن؟یرادو
 یهول شااده بودم. به سااخت تیتو اون وضااع دنشی. با ددیلرز یتا پام م ساار

 . حرکت کردم.نیبلندش کردم و بردمش تو ماش
ش به شتم م یگو شا زنگ زدم. جواب نداد. من که دا بود. پس  داریاومدم ب یرا

 ده؟! یچرا جواب نم
 بار نفس زنان جوابم رو داد. نیزنگ زدم. ا باز
 الو. -
 !؟یکجا بود -
 !؟یریآماِر منو بگ یتو باغ. زنگ زد -

درس . آمارستانیبرم ب یرو م نیرو براش خالصه کردم و گفتم که رادو موضو 
 رو هم گفتم و قطع کردم.

 اومدم و سرم رو بلند کردم. رونیراشا از فکر ب یصدا دنیشن با
 ؟!سالم، کجا بردنش -
 سالم، تو بخشه. حالش خوبه. -
 مرخصش کردن؟! -
 نه هنوز. -
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 نشست و نگام کرد: کنارم
 بهش چاقو زده؟! ی! کان؟یشده را یچ -
دونه.  یکس نم چی! جز خودش هه؟یموندم که کاِر ک نشیدونم. تو هم ینم -

 !؟یسفارش رو فرستاد یبسته  ی. راستمیصبر کن دیفعال با
 .یفرستادم واسه کام کیراحت. با پ التیآره خ -

 شدم. رهیرو به روم خ واریرو تکون دادم و به د سرم
افتادم که تو رو غرِق خون کف اتاق  یاون شااب ادیلحظه  هیراشااا.  یدون یم -
سم بیتموم کرد میکه گفت نیبود. من و رادو خی کهیت هی. تنت میکرد دایپ  ی. ج

ت کند فقط نبض یداد زنده ا ویر تشخدکت یول مارستانیب میجونت رو رسوند
 زد. یم
 کرده بود. فیبرام تعر نیآره رادو -

 .دیخند یکردم. داشت م نگاش
 اتیباز وونهید نیرو ببند. کجاش خنده داشاات؟! آخرش با ا شااتیمرض! ن -

 .ید یکار دست خودت م
 داد و حق به جانب گفت: هیمحو شد. تک لبخندش

 .رمیبگ میام تصم ندهیآ یبزرگ شدم که بتونم برا یقدر نیا -
 !گهیبود د تی. از بزرگیُکشت یخودت رو م یداشت دمیآره د -
 شه. یسرت نم زایچ نیتو ا -
 پس خوش به حال تو. -
 هست. خااااوش به حاِل مااان. نمیهم -

 نگاش کردم که گفت: مشکوک
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 !ه؟یچ -
 بهت مشکوکم. حرفت بو دار بود. -

 زنه آروم گفت: یکه داره با خودش حرف م انگار
 .یدون یرو نم زایچ نینه بو نداشت. احساس داشت. تو که ا -

 .رونیرو آه مانند دادم ب نفسم
 دونم. فقط یخوبم م یلیدونم، خ یبار رو م نیبدبختانه ا ایخوشاابختانه  -
 کردم. ریتو ِگل گ یچ نیع
 َخر؟! -

 نگاش کردم که شونه اش رو انداخت باال و گفت: تند
 اش رو بگو. هیخب جمله ات ناقو بود درستش کردم. حاال بق هیچ -

 کردم و ادامه دادم: مکث
 ده. یهم بهم نم یدونم با ترالن چه کار کنم. محِل چ ینم -
 سگ؟! -
 بار با حرص برگشتم و چپ چپ نگاش کردم که تند گفت: نیا

 .هی؟! جمله ات رو درست بگو آدم بفهمه منظورت چبه من چه -
 یکه اون جور هیمنظورم چ یفهم یحاال من بگم َخر و سااگ تو قشاانگ م -

 !؟یفهم ینم
که تو یم یهمون قای. دقرمیگ یمنظورت رو بهتر م یجور نیآره ا -  یشاااه 

 سنجم. یحالتت رو باهاشون م یتصوراتم دارم. چهره همون، صدا همون، حت
 .دیبا مشت کوبوندم رو شونه اش که دستش رو گذاشت روش و خند محکم
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 نه؟ ایتا حرفم رو بزنم  یش یخفه م -
 نه. ای -
 راشااااا. -
 بگو. ار،یباشه باشه جوش ن -

 شدم. رهی. به رو به رو خدمیکش یقیعم نفس
ستش دارم. ا - کنم.  یدرک م نمیب یم یمحل یزو االن که ازش دورم و ب نیدو

شا ایشد  یدونم چ ینم شد.  شرو   که باهاش تو  یاز همون کل کل دیاز کجا 
 یحس تو دلم جوونه زد و حاال تونساتم باورش کنم، ول نیداشاتم ا یشاهرباز

به خاطر  و دارمچه کار کنم تا بتونم بهش ثابت کنم که دوستش  دیدونم با ینم
 خوامش. یکه م ستیپولش ن

سترو بهش ثابت  یکه گفت یینایخب ا - ش شه و  یجفر هیتا  یکن برادِر من. ن ب
 .یزیچ ،یتکون هیبخوره ترالن ببخشدت؟!  یبه تخته ا یدر
 چه کار کنم؟! یگ یتو م -
شااده  ی. حاال چیما تو از همه زرنگ تر و باهوش تر بود یواال تو خانواده  -

 !؟یدر جا زد
 دونم. یکال َهنگم. نم -
که قلبت  یگم از عالقه ات بهش بگو. اگر واقعا دوسااتش دار یخب من م -

 .یول معطل ،یچی. اگر هم عشقت زود گذره که هیگه چه کار کن یبهت م
 خوامش. یم -
 .ستیفقط خواستن مهم ن -
 !؟یپس چ -
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 .یهمه چ -
 مثال. -
 !؟یدوستش هم دار -
 .یلیخ -
 .یاوخ -
 مرض! راه بذار جلو پام. -
 سوال کردن نداره که. گهیرو برو. د شیکیهمه راه. خودت  نیبه من چه! ا -
 گم. یبه ترالن رو م دنیخنگ، راِه رس -
 گم. ی. منم همون رو میخودت -
 پس درست و واضح بگو. -
ضح تر از ا گهید - ستش دارن؟یوا  یحت .اریدر ب یباز وونهی. دی! بهش بگو دو

 کهیت هکیبه خاطرش ت نهیچرخ. بذار بب جدهیه یلیتر ریشده خودت رو بنداز ز
 ی. نشااونش بده جون ناقابلت قابلش رو نداره. بهش ثابت کن حاضااریشااد

 و... یریبم
 !؟یگ ی. چرا چرت میهااااو -
 به معشوقه. دنیشاه راِه رس نایا چاره،یب ستیچرت ن -
 .ایآره، منتها اون دن -
 جا و اون جا نداره. نی. اگهید استیدن ا،یدن -
ش - سته نبا سوزوند نی. ایخ سفر  ش یهمه ف  فیجا ح نی. تو واقعا ایتلف ن
 راشا. یش یم
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 .میخرابت گه،ید میچه کن -
نگاه کردم. راشااا هم  نیبه رادو شااهیو از جام بلند شاادم. از پشااِت شاا دمیخند

 .ستادیکنارم ا
 کار رو باهاش کرده. نیا یکدوم نامرد ستیمعلوم ن -
 شه. یباالخره معلوم م -
 یجلو ارمیاموات داره م یهر چ هی. فقط بفهمم کارمیپدرش رو در م -

 چشماش.
 بوده. یمشتاقم بدونم ک یلیفکر بودم. خ نیمنم تو هم -

***** 
 «ایتان»

شمام رو باز کردم، ول یال آروم شیب یبود. با ماده  کیهمه جا تار یچ که  یهو
 دونستم کجام. یاز حال رفتم و االن نم مینیب یگرفت جلو نیماش یتو

ضا بدنم ستم رو که به زم کیاطرافم کامال تار یکوفته بود. ف گرفتم تا  نیبود. د
 نمناک بودنش شدم. یبلند شم متوجه 

 زدم: داد
اان.  نیا - ا ا ا جا؟!  نیا یمنو آورد یچ یبرا  *و*ض*یجا کجاست؟! روه

 شنوه؟! یخراب شده صدام رو نم نیتو ا یکس
 .دمیلرز ی. از زور خشم و ترس به خودم مومدین ییصدا چیه
شد. خدا  ی. به خاطر من زخمنیافتادم. خون آلود افتاده بود رو زم نیرادو ادی

 نشه. شیزیکنه چ
 گونه ام نشست. یکرد و رو دایلجوجانه راه خودش رو پ یاشک قطره
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ستم شتم دور خودم م قهیقبه ده د کیرو گرفتم جلوم و حرکت کردم. نزد د  یدا
 حبس شدم. کیاتاق کوچ هیو در آخر متوجه شدم تو  دمیچرخ

 بودم. ریو من که توش اس یاتاق خال هینبود. فقط  یچیتا دورم ه دور
قب به د ع قب رفتم و   یکرد. حس م یم تمینم اذ یدادم. بو هینمور تک وارِ یع
ستم رو جلو یم مینیکردم ب شه بود. گ دهیفا یصورتم گرفتم. ب یسوزه. د  یو

 .ستیصورتم گرفتم. باز خوبه دست و پام بسته ن یمقنعه ام رو جلو
تم. چشمام گرف ی. دستم رو جلودیباز شد و نور به داخل تاب یژیق یبا صدا در

 زد. ینور چشمم رو م
مرد. بعد هم  کیاز  یا هیانگشااتام به درگاه نگاه کردم. سااا یحال از ال نیا با

 اتاق رو پر کرد. یضاقدم هاش ف یصدا
 .دمیروشن شدن اتاق صورتش رو د با
 خشم نگاش کردم: با
 !؟ییروهان؟! زور آزما هیچ یکارا برا نیا -

 :دیخند
 .زمیعز یفکر کن یهر طور که دوست دار یمختار -
شو. هزار بار بهت گفتم که به من نگو عز - . چرا از آزار دادن من لذت زمیخفه 
 !؟یبر یم

 .واریبه د دمیطرفم اومد. چسب به
 .زتیمن لذتبخشه. همه چ یتو برا زِ یهمه چ -
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شت زده نگاش کردم. به آرومستادیا جلوم ستش رو آورد جلو. وح شه  ی. د گو
 صورتم برداشت. یمقنعه ام رو از رو ی

 رهیصورتم چرخوند و تو چشمام خ یخشک شده بود. نگاهش رو همه جا لبام
 شد.

 .یرسن. بهتره خودت رو آماده کن ینامون ممهمو یبه زود -
 .دیصداش تنم لرز یزد که از بلند قهقهه
 گفتم: لرزون

 تو سرته روهان؟! یچ -
 .یبه خوشبخت دنیراه رس -
 !؟یمتیبه چه ق -
 .ستی. برام مهم نیهر چ -
 . نامرِد آشغال.یپست یلیخ -
 گونه ام. یپشاات دساات محکم خوابوند تو صااورتم. دسااتم رو گذاشااتم رو با

 دم نزدم. یگرفت. سوختم ول شیکه زده بود داغ شد و آت ییدرست همون جا
 نیهم هسااتم. فکر نکن با ا ناشیدم نامردتر از ا یبهت نشااون م یبه زود -

نه دختر جون. از ایکن تیمنو اذ یذره ا یتون یحرفات م  .ساااتیخبرا ن نی. 
 ی ندهنیب یتون ی. مینقشااه هام باشاا یو منتظر اجرا یگوشااه بتمرگ هیبهتره 
 .یباش یخوب
 . به طرف در رفت.دیخند بلند

 کیاتاق تار گهیشاادن در نگاهم رو بهش دوختم. د دهیکوب یصاادا دنیشاان با
 نبود.
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شم شه  ینیدورب یچرخوندم و متوجه  چ شده بود  یکه گو سقف کار  اتاق تو 
 شدم.

 .رنیگ ینظر م ریمنو ز نیا ی لهیوسبه  پس
ش ای! خداه؟یچ یکارا برا نیا سِر ا یدیو پل یطانیچه افکار   ی *و*ض* نیتو 

 هست؟!
***** 

 :نیرادو
 حاال. نیتلفن رو بده من. هم یراشا اون گوش -

 :راشا
 یم یبه ک یبعد شاارو  کن به دسااتور دادن. تازه مرخو شااد یبذار برساا -

 !؟یزنگ بزن یخوا
 :نیرادو

 رو بده. زود باش. یکارا نداشته باش. فقط گوش نیبه ا یتو کار -
 گرفت: نیرا به طرف رادو یگوش انیرا
با چاقو زدت، فقط  یک میپرساا یمعلوم هساات چته؟! ازت م چی. هریبگ ایب -

سراغ تلفن رو  متی. حاال هم که آوردیگ ینم یچیو ه یکن ینگامون م خونه 
 جا چه خبره؟! نیا می. ِد خب بگو ما هم بدونیریگ یم

 گرفت گفت: یطور که شماره م همان
 . َاه! شماره اش چند بود؟!دیگم، صبرکن یبهتون م -

 :راشا
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 !؟یک یشماره  -
 :نیرادو

 باباست. یآشنا سیپل یکه تو اداره  اروی نیهم -
 :انیرا
 !؟یرحمت -

 :نیرادو
 !؟یدار آره همون. تو شماره اش رو -
 :انیرا
 !؟یخوا یم یفکر کنم داشته باشم. واسه چ -

 :نیرادو
 کارش دارم، فقط نپرس. زود باش. اریزود ب یاگه دار -

 :راشا
 .ایزن یم جیزود باش، زود باش نکن. معلومه گ یه -

 :نیرادو
 چه طور؟! -

 :راشا
 دستت. یتلفن رو برعکس گرفت یچون گوش -

 دستش انداخت. حق با راشا بود. درستش کرد. یتو یبه گوش ینگاه
 :دیخند راشا

 !؟یعاشق شد -
 نشست. شیشانیپ یرو ینگاهش کرد. کم کم اخم کمرنگ نیرادو
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 :انیرا
 شمارشه. نیا ایب -

 .دیکش انیکاغذ را از دست را عیسر
 :انیرا
 !؟یقدر هول نیچاارا ا -
 توجه تند تند شماره رو گرفت. یب

 الو. -
 !؟یالو سالم، سروان رحمت -
 .دییسالم، بله بفرما -
 !د؟یبزرگوار هستم، به جا آورد نیمن رادو -

 کرد و جواب داد: یکوتاه سکوت
 بزرگوار درسته؟! مایبله بله، پسر ن -
 طوره. نیبله هم -
مه چ یخوب - هه؟ راساات زیپساارم؟! ه به را مه  یرو  چه خبر؟ ه از برادرات 

 خوبن؟
 همه خوبن، ممنونم. -
 در خدمتم پسرم. -
 شرمنده مزاحمتون شدم. راستش... -

 ی هیکرد. قضاا فیجناب سااروان تعر یاز اتفاقات آن روز را برا یا خالصااه
توسط روهان را سانسور کرد و تنها موضو  چاقو خوردنش را  ایشدن تان دهیدزد
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مدت رادو انیمطرح کرد. راشاااا و را مام  ند نظر  ریرا ز نیت تا بفهم ند  داشاات
 .ستیکارها چ نیمنظورش از ا

 طور. االن حالتون چه طوره؟ نیعجب، که ا -
 بهترم، امروز مرخو شدم. -
 ؟یرو دار نشیماش یشماره  یخب خدا رو شکر. گفت -
 بله حفظ کردم. -
 کنند. یریگیسپارم پ یباشه، شماره رو بده به همکارام م -

 قطع تماس راشا گفت: پالک و یاز گفتن شماره  بعد
ضا  و احوال عجب حافظه ا یتو - شت یاون او ست یدا  شماره عیسر یکه تون

 به موال. یدار ولی. بابا ایپالکش رو حفظ کن
 لبخند زد: نیرادو

شمام تار م - سع یول د،ید یچ شماره رو حفظ کنم.  میتموم  رو کردم که بتونم 
م به کم ک ینبود، ول ادمی یزیبهوش اومدم چ یبمونه. وقت ادمیکردم  یفکر نم

 اومد. ادمی زیمغزم فشار آوردم و همه چ
 :انیرا
 نه؟! ایبوده که بهت چاقو زده  یک ارویاون  یگ یباالخره م -

 کرد: یمکث کوتاه نیرادو
 .ایروهان، نامزد سابق تان -

داد. چه از روز  حیرا توضاا زیهمه چ نیدو با تعجب نگاهش کردند که رادو هر
 با او برخورد داشت چه تا به االن. الیو یکه جلو یاول

 :راشا
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 اون با تو چه کار داشت؟! -
 :نیرادو

 دونم. یخودمم نم -
 :راشا

 .یریاون رو ازش بگ یخوا یو م یشد ایفکر کرده عاشِق تان دیشا -
 :نیرادو

 .رمیمال اون نبود که حاال من بخوام ازش بگ ایتان -
 :راشا

 به هر حال مال تو هم نبوده. -
 سکوت کرد. نیرادو

 :انیرا
 !ده؟یرو دزد ایتان یمطمئن -

 :نیرادو
 تا االن برگشته باشه و... دیشا ستم،ینه مطمئن ن -
 شدند. رهیهر سه متعجب به آن خ الیشدن دِر و دهیکوب یصدا با

شا س انیو را را شا به طرف در رفت. ک شدند. را سان به در م یاز جا بلند   یهرا
 .دیکوب

صورت خ با شدن آن، تارا و ترالن با  شک وارد و سیباز  شدند. تارا هق  الیاز ا
ستر یهق م شمان خاک شک در چ سته بود. هر دو گر یکرد. ا  هیترالن حلقه ب

 کردند. یم
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 :ستادیمتعجب کنار تارا ا راشا
 شده؟! یچ -

 و هق هق کنان گفت: هیگر ریراشا بلند زد ز دنیبا د تارا
 .ایتا... تا... تان -

. ردیگب نهیش کند و سرش را به سب*غ*لدستش را گرفت. دوست داشت  راشا
 توانست. یجمع نم نیب یگوشش زمزمه کند و آرامش کند، ول ریز

 را نوازش کرد. دستش
 منی. درساات بگو ببیگ یم یفهمم چ یکه نم یجور نی. ایآروم باش خانم -
 شده؟! یچ

 را بسته بود. شیکرد. بغض راه گلو یم هیفقط گر تارا
 انداخت. نییسرش را پا دنشی. ترالن با دستادیکنار ترالن ا انیرا

 به گوشش خورد. انیآرام را یصدا
 افتاده؟! یاتفاق ایتان ی! براد؟یکن یم هیچرا گر -

شاادند. بدون آن که  رهیخ گریکدیساارش را بلند کرد. هر دو در چشاامان  آرام
 پلک بزنند. یحت

و  اوردیطاقت ن انیشااد. را یدرشاات اشااک از چشاامان ترالن جار یها دانه
 انداخت. ریسرش را به ز

ستمالش ستمال ممانعت  رونیب بشیرا از ج د آورد و به او داد. ترالن از گرفتن د
 کرد. را پاک شینکرد. اشک ها

 .دیرا شن انیزمزمه وار را یصدا
 ترالن؟ -
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 کرد. باز هم خشک شده بود و قادر به چشم برداشتن از او نبود. نگاهش
باش. تعر - حال و روزتون ا یچ مینیکن بب فیآروم  خه چرا   نیشاااده؟! آ

 !ه؟یجور
شک ها یرا به آرام سرش ص شیتکان داد. ا ستانش لرزش خا  یرا پاک کرد. د

 داشت.
شت در گفت پ یکیصبح  روزید - سفارش ک یی. فکر کردم کتاباکهیاومد پ ه 

 شونیکی. یدو نفرن با لباس سر تا پا مشک دمیتا رفتم دم در، د یول دهیدادم رس
 یداشت دستمال یهم سع یکیسمت خودش اون  دیدستام رو گرفت و منو کش

 .مینیب یجلو رهیکه تو دستش بود رو بگ
ش یو قو یکلیه یکردم ول یم تقال سم دو تا ما شان شت از اون  نیبودن. از  دا

دو تا  نیو ا نییپا دنیپر نایجفت ماش یراننده  دنیرو د نایشد که تا ا یجا رد م
دور بود نتونستن منو ببرن.  الیاز و نشونیهم مجبور شدن فرار کنن. چون ماش

 اینابدزدن. با برنگشتن ت وخواستن من یدونستم چرا م یوحشت کرده بودم. نم
زد  دوسااتش زنگ یبراش افتاده باشااه، ول یکه نکنه اتفاق میدیهر دومون ترساا

مونده. اولش  شااشیپ ایاوناساات و چون حالش خوب نبوده تان یگفت خونه 
. میتشناخ یدوستش رو م یخودش خبرمون نکرد ول ایکه چرا تان میتعجب کرد

صم ست  شد ول المونیخ یحدودتا  نیهم یبود. برا ایتان یمیدو هر  یراحت 
 میهر دو نگرانش شده بود گهیخاموش بود. د شیگوش میزد یبهش زنگ م یچ

که  هد یزنگ م یکیتا امروز  ما رو ت نه. ا یم دیزنه خونه و  به  نیک که اگر 
شون گوش ند شب زنگ م یرو م ایتان دمیحرفا شن. گفتن ام  زنن و بهمون یُک
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 ایتان میخبر بد گهیهر کس د ای سیاگر به پل ناون جا. گفت میدن تا بر یآدرس م
 کشن. یبرو برگرد م یرو ب

 شد. شتریاش ب هیحرف شدت گر نیزدن ا با
 را پاک کرد و با هق هق گفت: شیاشک ها تارا

 خوان؟! یاز جونمون... ما... م ی! چا... چن؟یآ... آخه اونا ک -
 را به دور بدنش حلقه کرده بود. شی. دست هادیلرز یم

قت  راشاااا مل داوردینطا نداشااات. ب ی هیو گر ینگران دنی. تح  یتارا را 
 سرش را در آغوش گرفت. یستیرودربا

سع ریز س یلب زمزمه کنان  شت. تارا هق هقش را رو   ی نهیدر آرام کردن او دا
 نرفته بود. نیلرزش بدنش کامل از ب یراشا خفه کرد ول

ند، ول ردیهم دوسااات داشااات ترالن را در آغوش بگ انیرا او  یو آرامش ک
شت. ب سات دا سا شا بود. اح شت و  یخوددارتر از را ست دا اندازه ترالن را دو

جرات نداشت  یرا نداشت، ول شیاشک ها دنیعنوان طاقت د چیاالن هم به ه
 است. دهیدانست که ترالن هنوز او را نبخش یشود. م کیبه او نزد

 رفت.مبل بلند شد. به طرفشان  یآهسته از رو نیرادو
 .هیک شیپ ایدونم تان یمن م -

 و ترالن متعجب نگاهش کردند. تارا
 خش دار و گرفته گفت: ییبا صدا تارا

 !؟یک -
 روهان. -

 با حرص دستش را مشت کرد: ترالن
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 . بهش شک کرده بودما. *و*ض*یپست فطرِت  -
 چه طور؟! -
 .ادیبر م یبگ یآدم هر کار نیآخه از ا -

شک ها تارا شن یرا پاک کرد. در حال شیا شم آمده  نیا دنیکه از  موضو  به خ
 .دیلب غر ریبود ز

ست *و*ض*یاز اون  - س ی. تا حاال به هر چا سته ر  ای. البد چون تاندهیخوا
 کار رو باهاش کرده. نیبهش جواب رد داده ا

 :ترالن
چلغوزش! آدم واسااه  ی افهی. َاه َاه با اون قیریکبیا یغلط کرده پسااره  یلیخ -
 کفاره بده. دیکردنش هم با گاین

ترالن به خنده افتاد و با عشااق نگاهش  یاز حالت صااورت و لحن بامزه  انیرا
 کرد.

به او انداخت و لبانش را کج کرد سااپس ساارش را برگرداند.  ینگاه مین ترالن
نه امحو شاد. مغموم و گرفته انگشاتان مرد انیلبان را یلبخند به سارعت از رو

 فرو برد و بر آنها چنگ زد. شیموها یاش را ال به ال
 :تارا

 سر قرار؟! می! برم؟یچه کار کن دیبا -
 هوا داد زد: یآشکار ب یرتیبا غ راشا

ار،ینخ - ا که  گن. حاال یم یزنن چ یزنگ م نمیتا بب دیالزم نکرده. صبر کن ا
 شه. یکارمون راحت تر م هیکار ک میدون یم
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برپا شااده بود  ییکه از لحن و نگاه خاِص راشااا به خودش، در دلش غوغا تارا
 انداخت. نییرنگ گرفت و سرش را پا شیگونه ها

. ضعف رفت دنشیدر آغوش کش یشده بود که دل راشا برا یقدر خواستن نیا
 به آن وارد کرد. یهنوز دست تارا را در دست داشت که فشار اندک

شسرش را باال  یبه نرم تارا شا لبخند آرامش بخ به  یگرفت و نگاهش کرد. را
ش شرمش پا شده از  سرخ  ساس امندیصورت   که در یتی. دلش آرام گرفت. اح

 داد قابل وصف نبود. یکنار راشا به او دست م
هاانیخودشاااان بودند. ترالن و را یهم در حال و هوا هیبق  ی. ترالن از نگاه 

 انیم که یدر فکر بود و گره ا قایعم نیبود. رادو زانیگر انیو عاشااِق را فتهیشاا
 داد. ینشان م یگرفته بود آن را به خوب یپرپشت و مردانه اش جا یابروها
 :ترالن

 .سیپل میگم زنگ بزن یمن م -
 مخالفت سرش را تکان داد: یمهر سکوتش را شکست و به نشانه  نیرادو

 یم عیکاره ساات پس ساار نیطرف ا دیگ ی. شااماها مسااتیراهش ن نینه، ا -
 .میخودمون دست به کار ش دیشده وسط. با دهیکش سیپل یفهمه که پا

راشااا و  شیبا تعجب و چشاامان گشاااد شااده نگاهش کردند. کم کم ن یهمگ
که به ذهنشاااان  یبا نگاهش فکر نیباز شاااد که رادو یبه لبخنِد مرموز انیرا

 کرد. دییخطور کرده بود را تا
را درساات متوجه نشااده بودند  نیظور رادوکه هنوز در باغ نبودند و من دخترها

 فقط نگاهش کردند.
 :ترالن
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 ن؟یشه واضح تر بگ ی! م؟یچ یعنی -
 دم. یم حیرو براتون توض زیتا زنگ بزنن. بعد از اون همه چ دیفعال صبر کن -

 دو به ناچار سر تکان دادند. هر
 کردند. یبه پسرها اعتماد م دینداشتند. فعال با یا چاره
کنند و نه هر کِس  نانیتوانسااتند به عمو خساارو اطم یرا نداشااتند. نه م یکساا

 .یگرید
 خسرو خود فرصت طلب بود و دنباِل بهانه. عمو

 .دیرس یگونه بهانه دادن به دستش عاقالنه به نظر نم نیا
***** 

 تلفن دوخته بودند. یشده بود. دخترها منتظر و مضطرب چشم به گوش شب
 نگشتانش را در هم گرده زده بود.با استرس ا تارا

 .دیجو یلبش را م ترالن
 رونیبود و کالفه ب ستادهیکنار پنجره ا نیهم آن جا حضور داشتند. رادو پسرها

 کرد. یرا نگاه م
 کرد. ی. کالفه ترش مشیشب، نور ماه، سکوِت پر از تشو یاهیس
 خترها نشسته بود ود یزد و در فکر بود. راشا رو به رو یسالن قدم م یتو انیرا

 ضرب گرفته بود. نیزم یرو شیبا پا
 بود. راشااا کار خودش دهیفا یب یکار را نکند ول نیتذکر داد که ا انیبار را چند
 کرد. یرا م

 :انیرا
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 صاحااااااب رو. یِد نکاان! تکون نده او ب -
شا خودش بود. با تکان  یشده بود و تو حال و هوا رهیکه تمام مدت به تارا خ را

 به خودش آمد. یدینسبتا شد
 گفت: جیاطرافش رو نگاه کرد و گ یکم

 !؟یهان؟! چ -
 رفت. نیاز ب یکم نیو جو سنگ دندیحرکتش خند نیبه ا یهمگ

 گوشش آرام گفت: ریز انیرا
! پساار حواساات ؟یکن یم یچشاام چرون یمعلوم هساات تو کدوم باغ دار -

 بت رو تکون نده. رو اعصابمااااه.صاحا یگم اون ب یکجاست؟ م
 صاحاب داره ها. چشمات رو وا کن جلو روته. یهو -
 اون رو؟ ایرو  نیا -
 !؟یچ -
 ...ایرو به رو  نهیمنظورم ا -
 کوفت. -
 و سرش را بلند کرد. دیخند انیرا

شت پا تارا شا محو، نگاهش کرد. باز دا  یتداد. وق یرا تکون م شیلبخند زد. را
 شد. یشد حواسش هم به کل پرت م یم رهیبه تارا خ قیعم

 شانه اش و گفت: یزد رو انیرا
 مخمه. یمته رو نیجناب، صاحاب، تکونش نده ع -

کرد. در همون حال ساارش را تکان داد و لبخند  یهنوز هم به تارا نگاه م راشااا
 شد. دیاو سرخ و سف میقم*س*تنگاِه  ریزد. تارا ز
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 کرد. یچپ چپ به راشا نگاه م انیرا
به تلفن  جانیو ه دندیموقع تلفن زنگ خورد. هر پنج نفر از جا پر همان زده 

 شدند. رهیخ
 دستانش را از هم باز کرد و گفت: راشا

 .دیهول کرد یجور نیا ستیبابا. تلفنه بمب که ن دیآروم باش -
 اشاره کرد. یجلو آمد. با نگاه اول به ترالن بعد هم به گوش نیرادو

 یداشاات تلفن را بردارد. مکث کوتاه دیبرد. ترد شیدسااِت لرزانش را پ ترالن
 همه حبس شده بود. ی نهیرا فشرد. نفس در س فونیآ یکرد و دکمه 

 طرف. نیمطلق بود. چه آن طرِف خط و چه ا سکوِت 
 الو. -

 صاف شود. شیکرد تا صدا یتک سرفه ا ترالن
 َا... الو. -
 خانم کوچولو؟! یچه طور -

شجاعتش را باز  ییروهان نبود. ترالن که گو یصدا ضر بود. با ح افتهیدوباره  ا
 گفت: شیذات یجواب

! ا؟ *و*ض*ی نیدرد و خانم کوچولو. خواهرم کجاست؟! باهاش چه کار دار -
 تار مو از سرش کم بشه... هیبه خدا قسم اگه 

ن و باعث شد ترال دیچیپ یگوش یبلند و وحشتناِک آن مرد تو یقهقهه  یصدا
 سکوت کند.
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خانم کوچولو، چرا ع واشی - به پنجول م نیتر   یجور نیُنچ، ا ؟ینداز یگر
رو در رو باهاتون حرف بزنم. هم تو و هم تارا. البته حرف که  دینداره. با دهیفا

 گپ دوستانه ست. هینه، 
سرش را بلند کرد.  ترالن صدا آب دهانش را قورت داد و  سر و  در نگاه اول با 

 انیکه صااورتش ساارخ شااده بود. ماِت او ماند. را دیرا د انیفقط چشاامانش را
شده بود. نگاِه ت ستانش را در هم گره کرده بود و فکش منقبض  ده اش و ُبرن زید

 یبود که راشااا جلو دنیعربده کشاا یتلفن را نشااانه گرفته بود. آماده  یگوشاا
 دهانش را گرفت.

 لرزش داشت: یکم شیبار صدا نیدوخت و ا ینگاهش را به گوش ترالن
! پول؟! چه قدر؟! هان؟! ؟یخوا یم ی! چ؟یهست یگپ؟! با تو؟! اصال تو ک -

 .دیتا دست از سرمون بردار یخوا یچه قدر م گه،یبگو د
خوام باهاتون گپ بزنم. خواهرت هم حالش  ی. گفتم که مااازمیتند نرو عز -

 ت.تخ التونیازش کردم. خ یا ژهیو ییرایذکنه. پ یم فیجا ِک  نیخوبه. داره ا
مرد دو پهلو بود و  یو ترس در دل دخترها انداخت. حرف ها دیوار خند وانهید

 دهد. ینم قتیحق یمعلوم بود که کالمش بو
 االن. نیخوام صداش رو بشنوم. هم یم -

 کرد: یکوتاه مکث
 صبر کن. زم،یعز ازیباشه، جوش ن -

شو سکوِت  ضطراب شیپر از ت ضا را پر کرد. همگ یو ا شم به تل یف فن نگران چ
حالت صااورت و نگاهش خالف آن  یدر ظاهر آرام بود ول انیدوخته بودند. را

شت آن مرت یرا نشان م صدقه  کهیداد. طاقت ندا شقش برود. ترالن  یقربان  ع
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ست و غ یرا ماِل خود م ص رِت یدان شت. درست همان  یرو یخا که  طوراو دا
 ارا حساس بود.ت یراشا رو

 به جلو خم شدند. یکم ی. همگدیچیپ یدر گوش ایحال تان یآرام و ب یصدا
 .یَا... الو... خا... خواهر -

 تلفن زانو زدند. ی. هر دو جلوهیگر ریزدن ز دخترها
 :ترالن

 !ا؟ی. حالت خوبه تانیجونم خواهر -
 دلشان را به درد آورد: ایهق هق تان یصدا

 نکن فدات شم. خوبم. هی. گریخا... خوبم آج -
 بلند گفت: هیبا گر تارا

 .یچه کارت کردن؟! تو رو خدا بگو که خوب ا *و*ض*یاون  ایتان -
 کرد: یم هیهم بلند گر ایتان
 باور کن. من... زم،یخوبم عز -
 دونم. یم ا،یتان یستیحاله؟! خوب ن یپس چرا صدات ب -

 .دیرس یاش به گوششان م هیگر یسکوت کرد. فقط صدا ایتان
 .دیچیپ یگوش یمرد تو یلحظه بعد صدا چند

شن - صداش رو هم که  ش یکنم رو ی. آدرس رو اس مدیدیخب  ترالن.  ِی گو
 .یبا

 افتادند. هیقطع شد. دخترها صورتشان را پوشاندند و به گر تماس
 .دی. در را محکم به هم کوبدیبلند شد و به طرف اتاقش دو شیاز جا ترالن
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دور خودش زد.  یچرخ تیبا عصبان نیزد. رادو شیبه موها یکالفه چنگ انیرا
زد و آن را محکم بسااات.  رونیتوجه بود. از در ب یکرد و ب یشاااانه اش درد م

 .دیآ یدر م یبار باز و بسته شدن از جا کیکه بچه ها حتم داشتند با  یجور
شد و  انیرا ست به طرف اتا کیبدون آنکه به اطرافش نگاه کند از جا بلند  ق را

 ترالن رفت.
 نوزدهم فصل

 «تارا»
 کردنم ادامه دادم. هیصورتم گرفتم و به گر یرو جلو دستام

اون  سااتیکرد. معلوم ن یم هیگرفته بود. داشاات گر ایتان یصاادا رم،یبم یاله
 قدر حال و روزش خراب بود. نیباهاش چه کار کردن که ا ا *و*ض*ی

 بشه. ترشیام ب هیو شدت گر رهیبگ شیشد دلم آت یباعث م یافکاِر لعنت نیا
ستا ستام رو به آروم یگرم ید شد. د شونه ام حلقه  صورتم  یاز رو یبه دور 

فت تو شه گ یم ییجورا هیبرداشتم. نگاش نکردم. درست کنارم نشسته بود و 
 ش بودم.ب*غ*ل

 دارم. ازیسکوت ن نیدونست به ا یگفت. انگار م ینم یچیه
 یبرداشاات و دسااتش رو جلو آورد. ساارم رو کم زیم یبرگ دسااتمال از رو هی

بهش نداده  یگرفتم. من که هنوز جواب یازش فاصااله م دیعقب. با دمیکشاا
 بودم.

سه زمزمه ها و  یدروغ چرا. هالکش بودم. م یول سه آغوش گرمش، وا ُمردم وا
ضعف م ینگاه ها شقونه اش. با خودم لج کرده بودم وگرنه دلم  رفت برم  یعا

 گوشم بخونه که آروم باشم. ریش و اونم منو به خودش فشار بده و زب*غ*لتو 
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طرف  دیحرف شااونه ام رو گرفت و منو کشاا یاون لجبازتر از من بود. ب یول
سب  نیاقدر  نیخدا، چرا ا یزد. وا یبهش. قلبم تو حلقم م دمیخودش. بازم چ

 جا گرمه؟!
صورتم خ ایتان ادی باز ستش رو آورد جلو. ا سیافتادم و  شد. د شک  بار  نیاز ا

م، داشتم که باشه و باشم، بمونه و بمون اجیکنم. بهش احت یرینخواستم کناره گ
 داشتم. به راشا، به عشقش و آرامشش. ازیگاهم. ن هیآرومم کنه و بشه تک

شکام رو پاک کرد، ول آروم صورتم خ دهیچه فا یا  یشد. انگار راه سیکه بازم 
 شدن. یم ری. آزادانه سرازرمینبود که بتونم جلوشون رو بگ

 ری! شاد؟یکنم بند نم یدختر؟! چرا هر کار م یپشت چشمات سد راه انداخت -
 کجاست؟! شیاصل

 خنده ام گرفت. هیقدر بامزه بود که وسط گر نیا لحنش
 و گفت: دیفهم

 !؟یخند یم یبه چ -
 بغض صادقانه گفتم: با
 به تو. -
 خودش نگاه کرد و گفت: به
 پمیمن؟! مگه خنده دارم؟! نه جورابم هفت رنگه، نه شاالوارم پاره ساات، نه ز -

 بازه. باال تنه ام که خدا رو شکر نرماله.
 :دیموهاش دست کش به
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بابا! پس به  یکم نشااده. ا یزیهم که الحمدالله ازش چ دیچند تا شااو نیا -
 تو دختر؟! یخند یکجام م
ه دفع هیکه  دمیخند ی. اشااکامم بند اومده بود. هنوز داشااتم مدمیخند بلندتر

 نرم و داغ فرو رفتم. یجا هیتو  دمید
خواسااتم تو همون حالت  یمردونه اش دور کمرم حلقه شااد. دلم م یدسااتا

 ...یول میباش
شاادنش! افکاِر گوناگون منو منع از ادامه دادِن او حس  هی! تنب؟یغرورم چ پس

 کرد. یم بایز
ستم شم عقب که فهم خوا صدم چ دیخودم رو بک سفت منو به خودش  هیق و 
 فشار داد.

گاه ش ناخودآ شدمیآه ک سر تا پام رو لرزش  شده بودم و  ته در بر گرف ینیری. داغ 
 .لرزونم رو آوردم باال و گذاشتم رو کمرش یبود. دستا

به جاش اساامش رو صاادا زدم.  یول« ولم کن»رو از هم باز کردم تا بگم  لبام
 !یاونم با چه احساسااا

 راشا. -
ستم بگم  زمزمه شم. برو.»وار خوا شا ولم کن، بذار راحت با  یبه جا یول« را

 ها فقط با تموم احساسم صداش کردم. نیا یهمه 
 گوشم گفت: ریتر از من ز آروم

شا.  - شا قربونت بره. فدا یالهجوِن را شم و نب یرا شکات، که نبا طور  نیا نمیا
 زنن. یه مب*و*سدارن به صورتت  فیلط
 :دمینال
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 راشا، من... -
اس،یه - ا ا  ینگو تارا. بذار بمونم و آرومت کنم. نگو برو، چون نم یچیه ا

به قلبت، کنار قلبم. قلبم دستته تارا. ناُمُرَوت  کیجاست. نزد نیمن ا یرم. جا
 !؟یکن یم رونمیچرا ب

که به  ییزهایاون چ یبود و پر از همه  زیاز هر چ یاش بودم. ذهنم ته وونهید
 شد. یراشا و عشقم به اون مربوط م

ساس شتم.  یم شیاز پ شیکردم ب یم اح شِق اون رو دا خوامش. تنها نبودم. ع
ن، گفت صبر ک یدوستش داشتم. قلبم اصرار به داشتنش رو داشت و عقلم م

 گفت صبر کنم نه عقلم. یغرورم بود که م نیا دیشا یول
شتم که غرورم نم آره، ستم غرور  یذاره باهاش بمونم و من نم یشک ندا خوا

که منو از  یبود نه، تنها. غرور بایکنم. غرور با عشااق ز لیرو در عشااقم دخ
 خوام. یعشقم جدا کنه رو نم

سرم رو ب کمرش شار دادم.  رو به  تنش یاش فرو کردم. بو نهیس یتو شتریرو ف
کرد،  یم مم*س*ت. عاشااقش بودم، یشااگی. همون عطر همدمیَمشااام کشاا

از وجود گرمش و حضور  م*س*تاز عشقش،  م*س*تاغوشش،  م*س*ت
 گذارش. ریتاث

 و سکوِت من، رضا بر موندنش بود. یهمراه نیهم
 و زمرمه وار گفت: دیب*و*سگوشم رو  ی الله
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شم؟! نم یذار یبمونم؟! م یذار یتارا، م -  یخوام تنهات بذارم. م یباهات با
 یکه بمونم. م یاز ته دلت بخوا ،یمنو قبول کن ،یخوام که عشااقم رو باور کن

 !؟یخوا یتارا؟! م یخوا
سه ا یکرد که تو یو کلمات روحم رو نوازش م قدر آروم با جمالت نیا  یخل

 هم فشردم. یاز آرامش فرو رفتم. چشمام رو رو
 یتارا عاشااقتم، به خدا قساام، به ارواح خاک پدر و مادرم که از ته دلم م -

خوام بدونم که  ی. فقط مرمیم یم ر،یبم یکه اگر االن بگ یقدر نیخوامت. ا
ده تا خاکستر شدنم نمون یزیزنه. چ یم شمیداره آت یَشِک لعنت نی. ایباورم دار
با   ینابودم کن یخوا ی. منرو خاموش ک شیآت نیکلمه ا هی ایجمله  هیتارا. 
 دختر؟!

 یوارش م وانهیطاقت نداشااتم. قلبم با ضاارباِن د گهیرو نوازش کرد. د کمرم
 گفت راشا عشقته و بهش فرصت بده.

 دمیشن یکه خودم هم به زور م ییبا صدالبام برداشتم.  یسکوت رو از رو مهر
 گوشش نجوا کردم: ریز
 بمون راشا، فقط بمون. -

رو  یزینگفت. آروم منو از آغوشااش جدا کرد. صااورتش چ یزیلحظه چ چند
 ینگاهش پر از تعجب بود. زل زد تو چشاامام. انگار م یداد ول ینشااون نم

بام ل یه روخواساات صاادق گفتارم بهش ثابت بشااه. با عشااق نگاش کردم. ب
 لبخند نشوندم. با ناز گفتم:

 ؟یمون یم -
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 ش و ساافتب*غ*لتو  دیمنو کشاا نیلباش شااکفت. همچ یلبخند به رو گل
صداش م سم بند اومد. خنده ام گرفته بود.  شارم داد که نف ساسدیلرز یف  . اح

 کردم تنش داغ تر شده. یم
مونم، از خدامه. آرزومه که  یقربونت بشاام، م یراشااا فدات بشااه. اله یاله -

 من. یمونم تارا یمونم عشقم، م یدلم. م زیباهات بمونم و تنهات نذارم عز
ش لبخنِد  سرم رو یپر از آرام ستم و نفس  یزدم.  شمام رو ب شونه اش بود. چ

 کننده بود. وونهیعطرش د ی. بودمیکش یقیعم
***** 

 «ترالن»
ست برم  یم دلم شه  هیخوا شن یتا مدنج و  یگو  یاصد دنیتونم زار بزنم. با 

تان خه اون  شیقلبم آت ایبغض دار و هق هق  ته بود. آ ا چر ک*ث*ا*ف*تگرف
سرش بر نم ست از   یشرش از زندگ یداره؟! با من و تارا چه کار داره؟! ِک  ید

 شه خاااادا؟! یماها کم م
 یبه در خورد ول یکردم. تقه ا یم هیتخت و گر یشااکم افتاده بودم رو یرو به

شده. حاِل اونم بهتر از من نبود. هر دومون  ست نگرانم  جواب ندادم. البد تارا
 .میچه کار کن دیبا میدونست یو نم میو منگ بود جیگ

 خودت کمکمون کن. تنها ولمون نکن و پشت و پناهمون باش. ایخدا
ه تخت و موهام دورم پخش شااد یصااورتم رو گذاشااته بودم رو هیحال گر در

 از اون ها صورتم رو پوشونده بود. یمیبود. ن

http://www.roman4u.ir/


 581 به نام سه نفرقرعه 

 کیکه داشت به تخت نزد دمیرو شن ییقدم ها یاتاقم باز و بسته شد. صدا در
 شد. بعد از چند لحظه هم حضورش رو کنارم حس کردم. یم

 زدم: زار
کار یدید - تارا؟! نگرانشاام. هر  ته بود  قدر گرف چه  از اون  یصاااداش 

 ار دستش بده.ترسم ک ی. مادیبرم  *و*ض*ی
 نیبا هم .ارهیب ایساار تان ییخدا نکنه بال یام شاادت گرفت. وا هیفکر گر نیا با

 الدنگ رو. یکنم پسره  یم زشیر زیناخونام ر
زنه؟! موهام رو نوازشگرانه از تو  یچرا حرف نم یکردم کنارم نشست، ول حس

 صورتم کنار زد. چشمام بسته بود. با دستمال اشکام رو پاک کرد.
ش یبو یول َشک بو ک شمام رو باز کردم. بدمیعطرش! با  وجه ت ی. با تعجب چ

 سر جام نشستم و مات نگاش کردم. خیس میبه صورت اشک
 بود کنارم و با لبخنِد جذاب و دختر ُکشش زل زده بود تو چشمام. نشسته

 خشم ابروهام رو در هم گره زدم و گفتم: با
 تو اتاقم؟! یمداو یسرت رو انداخت یک یبا اجازه  -
 توجه به داد و قالم گفت: یب

شااه.  یشااه خاکسااتِر نگات صااد برابر جذاب تر م یم یچشاامات که بارون -
 شه. یکه با بارشش خاکستر م دنیکش شیشدن اون رو به آت یانگار قبِل بارون

لباش محو شااد.  یکردم. کم کم لبخند از رو یشااده بودم و فقط نگاش م الل
 فت و فشرد.سرش رو تو دست گر

 بود و نگاه من به اون. نیبه زم نگاهش
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زده  جانیهم ه ییجورا هیحسااش بد نبود.  یلرزه؟! ول یدسااات و دلم م چرا
 بودم.

 همون حالت گفت: تو
پدرش که  ،یمن، هان ی. موضااوِ  چک هایخبر دار زیدونم از همه چ یم -
شه و حماقت کی ست ستم به خاطر پول  یسوِم چکام د شدم و خوا که مرتکب 

ازش بگم. چون هم خودم عذاب  یزیخوام چ ینم گهیبشاام. د کیبهت نزد
 یاز وقت دیخوامت. شا یم دمیفهم یدونم از ک ی. نممیکشم و هم... بگذر یم

 دی. شااایکرد یخال یباهات کل انداختم و تو هم روم بسااتن یشااهرباز توکه 
حس  نی. آره. امیکرد حیتفر یو کل میاه انداختبچگانه رو ر یکه اون باز یوقت

ش دارمونید نیتونه از اول یارزش رو داره م نیمن باالتر یکه برا بایز ده شرو  
 باشه.

 ادامه داد: یرو بلند کرد و نگام کرد. با لبخند کمرنگ سرش
 یره خاط نیبوده. بهتر نیریچه قدر برام شاا نمیب یافتم م یم ادشیاالن که  -
 .میزندگ یتو

چونه ام و سرم رو بلند  ریانداختم. انگشت اشاره اش رو گذاشت ز ریرو ز سرم
 تونستم. ینم یخواست زل بزنم تو چشماش ول یکرد. م

شماش بب یم دلم شق رو تو چ شد دیشا ن،یگفت نگاش کن و ع  بهت ثابت 
 خواستم بازم ازش ضربه بخورم. یخواستم باورش کنم. نم ینم یول
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قدر عکس العمالش برام مهم  نیشاادم که االن ا یعالقه مند م بهش داشااتم
ندارم که دوسااتش دارم. از  یاالن شااک یهم عالقه مند بودم ول دیشااده. شااا

 کردم. یاز خودم دورش م دیخوام داشته باشم. با یهم نم یطرف
 هیقط . فیعشااقم رو باور کن یکنم که بتون یبهم اعتماد کن ترالن، بذار کار -

 بده. فرصت بهم
 .یتون ینه، نم -
 دست توئه. زیتونم، همه چ یم -

ندا نگاش زد  یم ادیخواسااات و فر یدلم بر م یکه از رو ییکردم. برخالِف 
 عاشقش باش و بهش فرصت بده، مکث کردم و گفتم:

 ذار.و تنهام ب رونی. پس برو بانیرا فتهیچشمم به چشمات ب یخوام حت ینم -
 رنگ باخت و پر از غم شد. نگاهش

 حرف آخرته؟ -
 .نهیآره، حرف اول و آخرم هم -
نگاش غم نداشاات، آرامش هم نداشاات. چشااماش و  گهیجا بلند شااد. د از

 نگاهش مغرور و فکش منقبض شده بود.
 یکه هرم داغ نفسااش گونه ام رو م کیقدر نزد نی. انییرو آورد پا صااورتش

 نیتفاوت هم نبود. با ا یم قفل نشده بود، بسوزوند. نگاهش با خشم تو چشما
 .دیشد عشق رو تو نگاش د یم یبود ول یکه عصبان

 سرش رو تکون داد و با تحکم گفت: یآروم به
شه، تو حرف آخرت رو زد - شق من به آخر نم یول ،یبا رسه. نه االن و نه  یع
شقت رو حفظ  ییایبا مرگم هم اون دن ی. حتگهیوقِت د چیه ست که بتونم ع ه
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و زود گذر  یخوامت. عشااق من سااطح یکنم. چون هم جسااما و هم روحا م
 کنم. یرو بهت ثابت م نیترالن و ا ستین

 رونیو از اتاق ب دیچشمام بود. به سرعت عقب کش ِخ یچند لحظه نگاهش م تا
 رفت.

شمام ست. ا چ ش شک ن که زده بود و  ییحرفا ان،یبار به خاطِر خودم، را نیبه ا
 که با خودم داشتم. ییها یریدرگ
ش یرو شکدمیتختم دراز ک ستم. قطره ا شمام رو ب م گونه ا یلجوجانه رو ی. چ

 سر خورد.
 اتاقم پخش بود. یعطرش تو ی. هنوز هم بودمیکش یقیعم نفس

***** 
شا کنار تارا نشسته بود. را الیوارد و نیرادو ِم خاز اتاق با ا یگوشه ا انیشد. را

سبتا غل شان م ستادهیا یظین صورتش ن شدت کالف یبود و حالت  ه داد که به 
 ست.

 یصدا هق هق م یمبل نشست و سرش را در دست گرفت. تارا ب یرو نیرادو
 شد. یغافل نم ایتان ادیاز  یکرد. لحظه ا

وجه ت یذره ا انیبار را نیا یول وست،یاتاق باز شد و ترالن هم به جمعشان پ در
 ود.برپا ب ییدر دلشان غوغا یتفاوت بودند ول یبه اون نداشت. هر دو کامال ب

 لب به سخن گشود: ترالن
 اس فرستادن. -

 او شد. تارا با استرس نگاهش کرد. ینگاه ها متوجه  ی همه
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 ادامه داد: ترالن
دونم  یکه فرستاده. نم یآدرس نیبه ا میبر ازدهینوشته فردا شب راس ساعت  -

 کجاست.
 :نیرادو

 رو بده. تیگوش -
با یب ترالن به آدرس انداخت و آن را  ینگاه نیرا به او داد. رادو لشیحرف مو

 دانستند. یآن محل را م یبلند خواند. هر سه نشان
 و... ستین یدونم کجاست. مشکل یمن م -

 خاص گفت: یتیبا اخم و حساس راشا
 برن سِر قرار؟! که یخوا ی! من؟یرادو یچ یعنی -

 او جواب داد: یبه جا ترالن
 .رهی! خواهرم تو دسِت اونا اسم؟یشه نر یمگه م -
ست. نگاهش به همه جا  نیدخالت کرد. جلو آمد و کنار رادو انیبار را نیا ش ن

 بود جز ترالن.
 .ستمیکه دخترا برن سِر قرار ن نیمن هم موافِق ا -

 با حرص گفت: ترالن
 از شما نظر نخواست حضرِت آقا. یکس -
 به او انداخت که باعث شد سکوت کند. ینگاه تند انیرا
ساعت  التیقدر خ نیا یعنی - پل  هی ریز دیبر نیخوا یشب م ازدهِ یراحته که 

 د؟یمالقات کن کهیو با اون مرت
 پل؟! -
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ذاره؟! هه، واقعا که خوش  یشاااا  قرار م یباهاتون تو کاف یپس فکر کرد -
 .یالیخ

 به تارا انداخت: ینگاه راشا
اون  نیبر نیخوا یپل خارج از شهر باهاتون قرار گذاشتن. واقعا م هی ریاونا ز -

 جا؟!
 نگفت. یزیبا ترس آب دهانش را قورت داد و چ تارا

 ِمن ِمن کنان گفت: ترالن
رو نگاه  گهیهمد میشااه که دساات رو دساات بذار ی! نمم؟یپس، چه کار کن -
 شه خبر کرد. یرو هم که نم سی. خواهرم رو اون جا گروگان گرفتن. پلمیکن

 و محکم گفت: یجد یبا لحن نیرادو
 .میایاز پسشون بر ب میتون یخود ما هم م ست،ین سیبه پل یازین -

 پوزخند زد: ترالن
! ؟دیخواهرم رو نجات بد دیو بر دیلباِس بتمن بپوشاا نیخوا یهه، نکنه م -

 ر!ناجو دیتوهم زد
 نگاهش کرد: یظیبا اخم غل انیرا
 .ارهیبتمن رو در ب یادا ستیقرار ن یمطمئن باش کس ر،ینخ -

 سرش را تکان داد و با همان لحن گفت: نیرادو
سه تا م - صح میتون یما  سالم برگردون حیخواهرتون رو  با ما  دی. منتها بامیو 

 .دیانجام بد دیگم رو با یکه م ی. هر کارنیایراه ب
 نگاهش کرد: دیبا ترد ترالن
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 ؟یچه کار -
 به جمع انداخت و گفت: یبه جلو خم شد. نگاه یکم

به  یول میما هم با شما هست ییسر قرار. منتها نه تنها دیر یفردا شب شما م -
 و... میکن یم بتونی. تعقمینش دهیصورِت نامحسوس که د

 و گفت: دیحرفش پر انیم تارا
 !؟ین چکرد داتونیخب اگه پ -
 شم با ما. هیوبق دیری. شما باهاشون مدینه. نگران اونش نباش -

 پنهان آب دهانش را قورت داد و گفت: یبا ترس ترالن
 !؟یسرمون اوردن چ ییخا... خب اگه بال -
 گفت: یدر جوابش با خشم کنترل شده ا انیرا
 تونن بکنن. ینم یکار چیغلط کردن، ه -

 رو ترش کرد: ترالن
 !رن؟یاز تو اجازه بگ انیقبلش م ،یقدر مطمئن نیاون وقت تو که ا دا،یببخش -
 کالم او شده بود با اخم گفت: شین یکه متوجه  انیرا
 نه؟! ایکنه  دایخواهرت نجات پ یخوا یاصال تو م -

 سرش را تکان داد: یکرد و به آرام سکوت
 خوام. یخب معلومه که م -
 میخواکه ب میسااتین کاریقدر ب نیما هم ا ؟یزن یم هیو کنا شیچرا ن گهیپس د -

ندگ یخواه ریخ یاز رو کار و ز عد هم بمیبزن مونیاز  بالتون و  میفتی. ب دن
 .میخواهرتون رو نجات بد
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انداخت. دوست  ریشد و سرش را ز ریدلگ انیرا یاز لحن کوبنده و جد ترالن
 نبود. یچاره ا یطور شود ول نینداشت ا

. دخترها با ترس سااتادندیخود ا یپساارها هم در جا ن،یبلند شااادن رادو با
 نگاهشان کردند و تارا گفت:

 !ن؟یبر نیخوا یم -
شا ستش را به نرم یکه متوجه  را شده بود د شت او  شرد و با لحن یوح رام آ یف

 گفت:
 .میب*غ*ل نی! ما هم؟یآروم باش، چرا وحشت کرد -
 ترس بود. نگاِه هر دو، هنوز هم پر از یول

 به هر دو انداخت: ینگاه نیرادو
س - سالن هدی. پنجره ها رو محکم ببنددی. درا رو از تو قفل کندینتر م . المِپ 

 .دیکه شد خبرمون کن یمورد مشکوک ایروشن باشه بهتره. هر تلفن 
نوشاات و  یکاغذ یخودشااان را به رو یالیو یهمراهش و شااماره  ی شااماره

 گذاشت. زیم یرو
 .دیبود زنگ بزن ی. هر مشکلالستیو یمن و شماره  یشماره  نیا -

 کاغذ را برداشت و تشکر کرد. ترالن
 بار آرام تر گفت: نینگاهش کرد و ا انیرا
 .میشد با خبر بش ییکه اگر سر و صدا میخواب یامشب تو باغ م -

 انیآن که را یدر دل خوشحال شد و نگاهش را در چشمان او دوخت. برا ترالن
 .دینشود به خودش آمد و نگاهش را دزد شیخوشحال یمتوجه 
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***** 
 لب غرغر کرد: ریخواب بودند. ز نیو رادو انیشد. را زیخ مین شیدر جا راشا

 زنم. یم خیکه دارم از سرما  ی. الل شانیتو روحت را یا -
 به گوشش خورد. نگاهش کرد. چشمانش بسته بود. انیزمزمه واِر را یصدا

 .گهی! بخواب د؟یکن یلب وز وز م ریز یچ -
 زدم. خی ،یریدرد بگ یا -
 بَکپ. ارین خودیب یتابستونه کجا هوا سرده؟! بهونه  -
 زییکرد رفت! پا یخداحافظ شیچند روز پ نیاحمق جون تابسااتون که هم -

ست. ا ش ستون که بارون م نیاومد جاش ن اومد االن  یجاها هوا خنک تره. تاب
 بندم. یم لیهم دارم قند

 من که گرممه. -
 ،ینک یلباس ساار م ی. وسااط قطب هم بیزک یگفت یتو آره. به خرس قطب -
 اطیتو ح یگفت ینم یشااد یهسااتم. الل م ییکه ساارما یمِن بدبخت چ یول
 م؟یخواب یم
 کردن. یم تیاحساِس امن یجور نی. ازهیخواستم ترسشون بر -

 را دور خودش محکم کرد. باز غرغر کرد: پتو
شه. همچ - ساس امن یگ یم نیبرو بابا دلت خو  یکردن انگار جد یم تیاح

 .میهست یزیچ ،یمرد عنکبوت ،یَبتَمن یجد
 !م؟یستین -
 مرض! -

 . با حرص به شانه اش زد.دیخند
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 الاقل بکش اون ور، جام کمه. -
 .نیرادو ب*غ*لبرم اون طرف که رفتم تو  -

 .دیکش یبود و آرام نفس م دهیخواب انداخت. به پشت نیبه رادو ینگاه راشا
 هم رفته. یدخمال به قربونش چه خواب ،یاوخ -
 خسته ست. الیخ یب -
س نیمن موندم ا - شده؟! انگار نه انگار هوا خنکه خ مانیاز ُبتن و   یلیساخته 

 .دهیراحت خواب
 نه؟یتونه بب یچشمت نم هیچ -
 تعجبه. ینه واسه ام جا -
 دونم. ی. چه مشیباالست و هم دفاع شیخب ورزشکاره. هم قدرت بدن -
 قشنگ قانع شدم. یرو گفت نایاالن که ا -
 !؟ینشد -
 نه. -
 شه. یباز نم گهیبخواب. چشمام د ریبه درک. بگ -
 .یبخواب یتو حق ندار دارمیالزم نکرده تا من ب -

 :دیخودش کش یرا به او کرد و پتو را رو پشتش
 بکن. یخوا یهر کار م دم،یگمشو بابا. من که خواب -

 برد و سردش هم شده بود. یکالفه به اطرافش نگاه کرد. خوابش نم راشا
 نی. ادیخواب یاز خانه م رونیشب ها ب ی. بعضدینرم و نازِک نونو را شن یصدا

 بکند. یتوانست کار یعادت شده بود و تارا هم نم شیبرا
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قدر ناز و ملوس بود که نظر راشااا را به خود  نیبلند شااد. بچه گربه ا شیجا از
 جلب کرد.

شت صدا یتور ی وارهید پ ست و  ش له پ ینکرد. رو ینونو حرکت یزد، ول شین
 نظر داشت. ریراشا را ز زیکنجکاو و ت یبود و با نگاه ستادهیا

 یخوره وحشاا ی! بهت نم؟یهساات یهم داره. ماِل ک ی. چه نازگهید ایِد ب -
 .یباش

 بود. زیر یویم ویگربه چند تا م جواب
 ایبود؟! ب نیکردم جوابم هم فیهمه ازت تعر نیچه خوش صااادا. ا ،یاوخ -

 .ایکارت دارم. ب
 نکرد. یحرکت گربه

گه ب؟یخوا یم یلفظ ریز -  یایخرم. ن یم یماه هیفردا برات  یای! ا
 خرم. حاال کدومش؟! یرو م شیکیپالست

 نکرد. یحرکت چیهم ه باز
 .یستیدرد تو جونت، اهِل معامله هم که ن یا -

 نکرد. دایپ یبه درد بخور زیبه اطرافش انداخت. چ ینگاه
شت. با لبخند کیداخل و با  رفت ش زیآم طنتیش یتکه گوشت برگ  واریت دپ

 نشست و گوشت را نشاِن گربه داد.
 .این یرو دار شج*ی*گ*رحاال اگه  -

 ب به طرفش آمد.با شتا گربه
س - شکموت. ن سِر  سه فردا رد  یآره؟! قوِل ماه یکن یکار نم هیخاک تو  رو وا

 شه حساب کرد. یهم نم وونایرو ح گهید ؟یدینقد رو چسب ،یکرد
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 کناِر در و آرام آمد قسمِت پسرها. وارهید یرو دیرا حرکت داد. نونو پر گوشت
 کرد. یم ویم ویگوشت را باال گرفت تا دست گربه به آن نرسد. گربه م راشا

 دمش. یساکت شو وگرنه بهت نم -
 راشا. یمظلوم زل زد تو چشما یساکت با نگاه نونو

نگام  ی. اون جورییاز دخترا یکی. مطمئنم واسه یپس دست آموز هم هست -
 نکنا.
 گربه خنده اش گرفته بود. یسرش را چرخاند. از کارها نونو

 در خواب بودند. قایانداخت. هر دو عم انیو را نیبه رادو ینگاه مین
شت خواب یاون -  نیش بخواب تا منم اب*غ*ل! برو تو ؟ینیب یرو م دهیکه به پ

 هی یباش یحرف گوش کن و خوب ی. اگه بچه یگوشِت خوشمزه رو بدم بخور
 .یام مهمونه من گهید ی کهیت

 نکرد. یانداخت. حرکت نیبه رادو ینگاه نونو
س -  یگنده اش رو نخور تا وقت کلیبه خدا آدمه. گوِل ه ستی. لولو نیبرو ملو

 نداره. تیخوابه کار
 نگاهش کرد. گربه

 .گهید یره، زبون نفهم یهم ازت نم ینداره توقع یبیگم؟! ع یم یچ ینگرفت -
 اشاره کرد. نیکه گوشت توش بود به رادو یجلو و با دست رفت

 عمو. ب*غ*ل ایب -
 به طرفش آمد. گربه
 آرام گفت: ییبا صدا راشا
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 آره؟ ،ید ی. حرف شکمت رو گوش منیآفر -
 .دیخورد و به پهلو خواب یتکان نیجوابش را داد. رادو ویبا م گربه
 با اخم رو به او کرد: راشا

نصاافش رو  یمگه نگفتم ساااکت شااو. حاال که گوش نکرد و،یِد زهرمار و م -
 دم. یبهت نم

 و آرام گفت: دیمظلوم نگاهش کرد. راشا خند نونو
 .شینگام نکنا. چشما درو یدم. اون جور یجهنم م -

 نگاهش نکرد. نونو
 با لبخند گفت: راشا

صاحبت! کارش ب ولیا -  نیا ب*غ*ل. خوب رامت کرده. حاال برو تو ستهیبه 
 .نیبخواب. بدو آفر ییو لولوعم

 نیبه حرف راشا گوش کرد و به طرف رادو عانهیداشت مط یزیر یکه جثه  نونو
 رفت.

 او جا کرد. ب*غ*لدستش رد شد و خودش را تو  ریز از
 کرد: یداد او هم عمل م یم یهر دستور راشا

 لیتکم ِل یتکم یهم بزن سااشیل هی. نیرو ناز کن، آفر ییصااورت عمو لولو -
 شه. یم

 زد. سیرا دو بار ل نی. صورت صاف و براق رادودیبو کش یکم نونو
منگ چشمانش را باز کرد.  یاو را به خود فشرد. با حالت یدر خواب کم نیرادو

موجوِد پشمالو را در آغوش دارد باعث شد کامل چشمانش را  کیکه  نیحس ا
 باز کند.



wWw.Roman4u.iR  594 

 

. چشاامانش را بساات و باز ندیب یبه گربه انداخت. فکر کرد خواب م ینگاه
 را در آغوش داشت. ییو پشمالو دیسف یبود و گربه  داریب یکرد، ول

 شده بود. رهیخ نیو جذاِب رادو یدر چشماِن آب گربه
ه متوج نیبود. رادو ستادهیدور از آنها ا یاز زور خنده سرخ شده بود و کنار راشا

 او نبود. ی
بلند عطسااه کرد که نونو با  نیمچرو ه نیداشاات و از ا تیگربه ها حساااساا به

 آمد و چند قدم عقب رفت. رونیترس از تو آغوشش ب
پشت سر هم  نینشست و به او نگاه کرد. رادو شیخمار در جا یبا حالت انیرا

 افتاد. یآمد نفس بکشد دوباره به عطسه م یکرد و تا م یعطسه م
گوشاات را به طرف نونو انداخت. او هم گوشاات را برداشاات و فرار  کهیت راشااا
 کرد.

شده از خنده به طرف رادو یصورت با شمان رادو ینیرفت. ب نیسرخ   نیو چ
. سرش را دیفواره دو یبلند شد و به طرف حوضچه  شیسرخ شده بود. از جا

 را به از آب یآورد. مشاات رونیخنک فرو کرد و بعد از چند لحظه ب مهیدر آِب ن
 .دیصورتش پاش

 سوخت. یم شینیهنوز ب یبهتر شده بود ول یکم حالش
راشااا برگشاات و نگاهش کرد. حتم داشاات کار او  یخنده  یصاادا دنیشاان با

 باشد.
شم به دنبالش دو با صدا دنبال هم  دیخ سر و  شت. با  که او هم پا به فرار گذا
 بود. یعصبان نیو رادو دیخند یکردند. راشا م یم
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 را برداشت و به طرف او پرت کرد. شبالش
به به گر یدونست یشدم. تو که م یالدنگ، داشتم خفه م یزهر ماااار. پسره  -

 دارم. یآلرژ
 .ییحال داد که نگاااااو عمو لولو ی! آ؟یبود دهیخواب یچرا اون جور -
 .ینشونت بدم حظ کن یحال هیتا  سایوا -
با مشاات و لگد به جانش افتاد. به  نیو گرفتش. رادو دیبه طرف راشااا دو انیرا

 .ردیکه دردش نگ یزد طور یبه او ضربه م یشوخ یظاهر و از رو
 .دیخند یبلند بلند م راشا

 !؟یاریهمه زور از کجات م نیبازم ا هیتو که شونه ات زخم -
 باز هم به کتک زدنش ادامه داد. یول دیخند نیرادو

شن دخترها س دنیرا نگاه کردند. با د رونیصداها از پنجره بسر و  دنیبا  رها با پ
 آمدند. رونیتعجب ب

 :تارا
 چشونه؟! نایا -

 :دیچشمانش را مال یکم ترالن
 شدن انگار. یجن -
شا را  دنیسرش را برگرداند و با د انیرا ستاِن را ترالن در آن لباس ماتش برد. د

 خود به خود رها کرد.
تارا ثابت  ی. نگاهش رودینگاهش را دنبال کرد و به دخترها رساا ریمساا راشااا
 ماند.
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ز به تن داشت که در آن موقع ا دیبه رنگ سف یاندام یبلند ول راهنیپ کی ترالن
 .دیدرخش یم بایز ینور مهتاب چون الهه ا ریشب و ز

و شاالوار همرنگش را به تن داشاات که در آن حالت صااد  دیهم تا  سااف تارا
 افزوده بود. شییبایز چندان بر

 ی رهیخودشاااان نبودند. نگاه خ تیدو خواهر از زور تعجب متوجه موقع هر
سرها را که د شان آمدند. نگاه دندیپ  و بعد هم به خود گریکدیبه  یتازه به خود

 .رنگ گرفت هیاز ثان یدر کسر شانیانداختند. چشمانشان گرد شد و گونه ها
 :دیلب نال ریز تارا

 خاِک دو عالم تو سرم شد. یوا -
 .الیرفت تو و دیدو

انداخت. او هم به ساارعت رفت  ریچند قدم عقب رفت و ساارش را ز ترالن
 داخل و در را بست.

 به هم انداختند. یو راشا آب دهانشان را با سر و صدا قورت دادند و نگاه انیرا
 یرو نیدوباعث شااد برگردند و نگاهش کنند. را نیرادو یبلند خنده  یصاادا

 .دیخند ینشسته بود و به آنها م نیزم
 ن؟یروتون کم شد؟! االن در چه حال -
به گردن و  یبلند رفت داخل. راشااا کالفه دساات ییاخم کرد و با قدم ها انیرا

 .دیکش شیموها
 آنها انداخت. یالیبه و ینگاه میبود. ن دگانشید یتارا جلو ریهم تصو هنوز
 با خنده گفت: نیرادو

http://www.roman4u.ir/


 597 به نام سه نفرقرعه 

 شه. ینم یخبر یهم نگاه کن یهر چ -
 !؟یخند یم یوسط به چ نیتو ا -
 نه؟! هیبد درد یبه حاِل زاِر شما دو تا. عاشق -
 سراِغ تو. ادیبدترش هم ب هی دوارمی. امهیآره بد درد -
 عمااااااارا. -
 حاااااااال. -

 بلند شد. شیبا لبخند از جا نیداخل. رادو رفت
لبانش محو شااد. هنوز هم نگاه و اشااک و صااورت  یکم کم لبخند از رو یول

 را نتوانسته بود فراموش کند. نشیغمگ
را هنوز به خاطر داشت.  شیپله نشست. به ماه نگاه کرد. کالفه بود. صدا یرو

 رفت. ینم ادشیاز  یلحظه ا
 ...«نیحالت خوبه؟ تو رو خدا چشمات رو باز کن. رادو نیرادو ن،یرادو»

 یگفتنش، ترِس تو نگاهش، همه و همه داشااتند عذابش م نیرادو صااداش،
الم ح»که با هق هق گفت:  یکرد. وقت یم هیدادند. امشااب که پشاات تلفن گر

 حتم داشت شکنجه اش کردند.« خوبه.
ارج خ الیاز و نیهم یتنفس کم آورده بود. برا یبه درد آمده بود و هوا برا قلبش

 شد.
 دل با خود گفت: در
 کار نیتونست باهاش ا یشد چه طور م یم شیعاشق یکه ادعا کهیاون مرت -

دونم،  ینم یادیز زیخبر ندارم و از روابطشااون هم چ یزیرو بکنه؟! من از چ
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 یپروا یب یخوندم که اون رو دوسااات نداره. از نگاه ها یم ایتو نگاِه تان یول
 است.یا آزار دادِن تانبود که قصدش تنه دایروهان هم کامال پ

هر طور شااده نجاتش  دیبا. »دیکشاا یقیساارش را در دساات گرفت. نفس عم
 «بدم.

***** 
 «ترالن»
 تارا برگشتم و نگاش کردم. یصدا با
 !؟یر یکجا م -
 دانشگاه. -
 چه وقِت دانشگاه رفتنه؟! تیموقع نیا ی! تو؟یشد وونهی! د؟یچ -
شگاه هماهنگ کنم که مدت دیبا - هم  یجور نی. اامیتونم ب یرو نم یبرم با دان

 ره. یولش کنم تموم زحمتام هدر م
 چشمات چرا قرمزه؟! -

ست ش ید شمام ک افتادم. چه قدر تو رختخوابم زار زدم. هر  شبید ادی. دمیبه چ
شت تل یبغض تو ادیافتادم،  یم شیخال یو جا ایتان ادیبارکه  فن صداش از پ

 هق هقش... یو صدا
صااورتش  دمی. به تارا نگاه کردم که ددیچشاامم چک یاز گوشااه  یاشااک قطره

 ش کردم.ب*غ*لاز اشکه.  سیخ
 هق هق گفت: با
 ؟یکن یرو حس م شیخال یدلم براش تنگ شده. تو هم جا -
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 :دیام از بغض لرز چونه
 ا *و*ض*یکردم که اون  یمبودم. همش دعا  داریتا خود صبح ب شبیآره. د -

 باشن. اوردهیبه سرش ن ییبال
 نگرانشم ترالن. اگه... -
 . نفوس بد نزن دختر. مطمئنم حالش خوبه.اااااسیه -
 !م؟ینجاتش بد میتون یم یگ یشه؟! تو م یم یچ یعنی -
 خودم جداش کردم. تند اشکام رو پاک کردم و گفتم: از
تونند از  یهم مطمئن بود که م نیکنه. نگران نباش. رادو یخدا کمکمون م -

 .انیپسش بر ب
 بستم. ی. داشتم بند کفشام رو میرو گذاشتم رو جا کفش فمیکرد. ک سکوت

 ؟یهمه راه رو نر نیا گهیدانشگاهتون و د یشه زنگ بزن ینم -
 گفتم: یجد

 باشه. یحضور دینه، با -
 جا تنها باشم. نیخوام ا یمن نم -

 شدم و با حرص گفتم: یعصبان هویزدم  پوزخند
 .شتیپ ادیبگو راشا جونت ب -
 تعجب نگام کرد. دهانش باز مونده بود. با
 .ایترالن؟! رسما ُخل شد یگ یم یدار یچ -

 و داد زدم: ستادمیبه روش ا رو
ه . چرا کوتایاون پسااره شااد ی وونهیکه د یتو هساات نینه اتفاقا برعکس. ا -

 !؟یقدر بچه ا نیبا ما چه کار کردن؟! بفهم تارا. چرا ا یدی! مگه ند؟یاومد
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 نازش حلقه بست. یتو چشما اشک
شب عالوه بر ا نایا - شام. اون  شق را که اعتراف کردن  نیرو نگو ترالن. من عا

د. مگه بو ایبا ما چه کار کردن به عشقشون هم صادقانه اعتراف کردن. حق با تان
 م؟یو نشنوکه اونا ر میکر بود

 ینداره ب یبیع میرو کارشااون و بگ میشااه که ساارپوش بذار ینم لیدل نایا -
 .الیخ
 بغض نگام کرد: با
کار م - تار انیبا را یخوا یتو هر  ته دلم  یول ،یبکن، مخ من راشاااا رو از 

ست دارم و ولش هم نم شم. حاال  ِی زندگ یکنم. تو یدو شق من تنها اونه که عا
 نداره. یبرو بکن. به من ربطخواد  یهر کار دلت م

و در رو محکم به هم  دیگرفت. به طرفش اتاقش دو یرفته رفته اوج م صااداش
 .دیکوب

 !ه؟یگر ریزد ز یم یزرت دایبودا! چرا جد یا وونهید عجب
 خودم تشر زدم: به
تو هم که حال و روزت  ؟یباهاش حرف زد یاون جور یِد خب مرض داشت -

 !؟یزن یزر م یچ گهیمشابِه تاراست د
 تو هم. دمیرو دوست دارم اخمام رو کش انیکه منم را نیفکر به ا با
 گفته؟! ینه دوستش ندارم. ک -

 .دلم
 غلط کرده. -
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 .رونیزدم ب الیرو برداشتم و از و فمیک
*** 
 زدم. یدانشگاه داشتم با شبنم حرف م یجلو

 داد؟! یم تیداشت باز یعنیطور!  نیکه ا -
 آره. -
 اعتراف کرده عاشقته، خب پس... یگ یخودت م یول -
د من که به آب دا یدسااته گل نیشاابنم، به درک که اعتراف کرده. با ا الیخ یب -

 تونم باز بهش اعتماد کنم؟! یم یچه طور
 .زمیعز یبهم اعتماد کن یکنم که بازم بتون یم یکار -
 ینعلبک یصداش درست از پشت سرم، اول چشمام تا حد و اندازه  دنیشن با

شتم طرفش. با د شد بعد هم آروم آروم برگ سر و ت یتو دنشیگرد  فوق  ِپ یاون 
 العاده جذاب لبام به هم دوخته شد.

گاش م رهیخ رهیخ تاب نکیکردم. اونم ع ین نا  شیآف ماش بود و مطمئ به چشاا
 .نشیداده بود به ماش هیتک نهیسنگاهش به طرف من بود. دست به  ریمس

 در گوشم گفت: شبنم
 .شتیپ امیم یموند یول چیکه ه یمونم. اگه رفت یمن اون طرف منتظرت م -
 خنگا نگاش کردم و گفتم: ِن یع
 کجا برم؟! -
داد. بعد هم دستش رو برام بلند کرد و  لمیچشمک تحو هیو  دیخند طنتیش با

 رفت اون طرف.
 . برگشتم.دمیرو شن انیرا یکردم که صدا ینگاش م داشتم
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 سوار شو. ایب -
 :دمی! توپیکردم اونم چه اخم اخم

 به چه منظور؟! -
 :دیگرفت باال و خند میرو به حالت تسل دستاش

 !؟یش یمنظور. حاال سوار م یبابا، کامال ب یچیه -
 دهیبانداختم. موهاش طبق معمول فشاان به حالت خوا پشینگاه به ساار و ت هی

 .شیشونیبود رو پ ختهیموهاش رو ر یدرست کرده بود. جلو
شده بود.  یآفتاب نِک یاون ع با شت فوق العاده  شماش دا  یآب رِت شیت هیکه به چ

 براق و... کال آخرِ  یتنش و کفشا یمشک نیکه جلوش طرح داشت با ج میمال
 بود. پیریت

 برام. رهیجلوش وا بدم که بعد دست بگ دیبه من چه. نبا یول
 اوضا  چه طوره؟! نمینگاه به اطرافم انداختم تا بب هی

 یاهشون رونگ شتریکردن. البته ب یتفاوت و دخترا با حسرت نگاش م یب پسرا
 دن.ش یم انیرا ِخ یم یفتگیبه من و با ش رهیخ یما بود که با کنجکاو یهر دو

 .رنیخوام از فردا برام دست بگ یجا برو. نم نیاز ا -
 یم یکرد و جد یلباش نبود. اخم که م یاز لبخند رو یاثر گهیشااد. د یجد

 کرد. یو رو م ریشد دل آدم رو، ز
شاام،  یزده م جانیه نمشیب یم یشااادم؟! وقت یم یجور نیفقط من ا یعنی

 یخودم رو م یجلو یشاام و با بدبخت یزنم سااساات م یباهاش حرف م یوقت
 .میکه نشون ندم چه حال رمیگ
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 .یهانیسالم خانم ک -
لم د یکجا گهیرو د نیغار باز موند. ا یفرامرز دهانم اندازه  دنیو با د برگشااتم

 !؟یبذارم؟! کم بود جن و پر
 یبا لبخنِد ب نیهم یرو دک کنم. برا انیتونم را یکردم با کمک فرامرز م حس

خدا ُکپ کرد. فکر کنم اصااال انتظارش رو  ینگاش کردم که بنده  یسااابقه ا
 داشته باشه. دمیعلومه که نبانداشت. خب م

 جوابش رو دادم و رفتم جلو. یگرم به
 !د؟یسالم آقا فرامرز، خوب هست -
و ر نکشیع نی. همچااااظی. اخم کرده بود غلدمییرو پا انیچشم را یگوشه  از

شم از رو ش یبا خ شت پرت کرد تو ما شماش بردا در حد  دمیکه فهم نشیچ
 .هیاعاااال عصبان

 گفت: ییهم که کال تو باغ نبود با خوشرو فرامرز
 ممنونم، به لطف شما. -
 !د؟یکن یجا چه کار م نیا -

 :دیخند
 !د؟یدونست یدانشگاه هستم، نم نیهم یدانشجو -
 دادم و گفتم: لشیلبخند ژکوند تحو هی

 . چه جالب.دمیفهم دینه واال، االن که گفت -
 هزیباز رفت که سنگ ر یانداخت. وا رینگام کرد و سرش رو ز یجوِر خاص هی

 گرفت؟! یکاراش گردن درد نم نیبشر با ا نیکِف جاده رو بشماره. ا یها
 بار زل زد تو چشمام: نیرو بلند کرد و ا سرش
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 و... خوشحالم یلیخ میدانشگاه هست هیکه با هم تو  نیجالبه. از ا یلیبله خ -
 .یکه خوشحال یکن یغلط م یلیتو خ -
سرم ا با شت  سمتش. پ شتم  ض یبود و از اون نگاه ها ستادهیترس برگ  یبناکغ

به  شااتریره به من و فرامرز انداخت. البته ب یتا مرز سااکته م یبکن یکه به هر ک
 .چارهیفرامرز که فکر کنم سکته رو زد ب

 گفت: دیکرد و با ترد یِمن ِمن فرامرز
 !د؟یهست یآقا؟! شما ک یچ یعنی -
 نگاش کرد:همون اخم  با
 !؟یگفت یم ی! بهش چ؟یهست یتو ک نمی. بگو ببستیمهم ن نیا -

 یم دادیکجا! ب انیاخِم اون کجا را یهم متقابال با اخم نگاش کرد، ول فرامرز
 کرد.

 و من... یهانی. در ضمن خانم کدیحتما اشتباه گرفت -
شد فرامرز حرفش رو ادامه  هی انیرا ستش که باعث  سِت منو گرفت تو د دفعه د

 نده و زل بزنه به دستامون.
 :دیخشم رو به فرامرز توپ با
. با چه ی. با ترالِن من چه کار داشااتکهیمرت یکه اشااتباه گرفت ییتو نیفعال ا -

 تو چشماش؟! یزن یاون طور زل م یجرات
 ! ترالِن من؟!جاناااااااام؟

 مشت انیرا یو مردونه  یقو یدستا یمات و مبهوت به دست من که تو فرامرز
 کرد. یشده بود نگاه م
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 .فتمیداشت بدبخت. من که تو حالِت غش بودم و کم مونده بود پس ب حق
کردم پوساات دسااتم داره از حرارتش  یاز کوره هم داغ تر بود. حس م دسااتاش

 سوزه. یم
شد  تو روحت له یمحکم تر گرفتش. آخ! ا که رونیدستم رو بکشم ب خواستم

 کرد. یتقال نکنم که نقو عضوم م گهیدادم د حیدستم. ترج
 :دیآب دهانش رو قورت داد و نگام کرد. مردد پرس فرامرز

 ترالن؟! هیک نیا -
سوند و پ نیاول یبرا سم خودم بدون پ ه زد. حتما ب یصدا م شوندیبار منو به ا

 بود. ادیخاطر تعجِب ز
 با کالمش خفه ام کرد. انیکه را« کس چیه»باز کردم بگم  لب

سر آ - شقش، هم س ندهیع ستش داره. گرفت یاش، ک سر حد مرگ دو ! ؟یکه تا 
 ی. اصال تو چه نسبتیاریرو به زبون م کشیدر ضمن بار آخرت باشه اسم کوچ

 ؟یباهاش دار
 لب گفت: رینگاِه گرفته بهم انداخت و ز هی فرامرز

طور، خداحافظ خانم  نی. که انیدور، هم یآشاانا هیکس. فقط  چیمن؟! ه -
 .یهانیک

 صداش زدم. یدونم چرا ول یرو کرد بهم و رفت. دلم براش سوخت. نم پشتش
 بار بلند گفتم: نیدستم رو فشار داد که ا نیهمچ انیکارم را نیا با
 آخ. -

 سوار شد و حرکت کرد. یمعطل یرفت. ب نشیبه طرف ماش فرامرز
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واست خ ی. سرخ شده بودم و دلم مرونیب دمیدستم رو از تو دستش کش ظیغ با
 .نشیو بکوبونمش رو کاپوت ماش رمیسر و صورت خوشگلش رو تو دستام بگ

 بشاااار. نیکه چه قدر پر رو بود ا یوا
 !؟یبا فرامرز حرف زد ی! چرا اون طور؟یبود که کرد یاون چه کار -
 خشم گفت: با
ز و گفت که تند تند نا یبهت م یکردم. چ یباهاش رفتار م دیبا نایبدتر از ا -

 ...ای! دلت براش سوخته ه؟ی! چ؟یداد یم لشیلبخند تحو
دونستم به خاطر حرفا و حضور  ی. مدینداد و کالفه تو موهاش دست کش ادامه

 شده. یرتیفرامرز غ
 .هینداره که حسم نسبت بهش چ یبه تو ربط -

ردنم نبود گ ینگاه به اطرافش انداخت. البد اگه کس هیو رو مشت کرد  دستاش
 شکست. یرو م

 جا برو. نیاز ا -
با من ن - به حرفام گوش نکن یایتا  باش از جام جم نم یو  خورم.  یمطمئن 

 پس سوار شو.
 به من دستور نده ها وگرنه... -
! خب ؟یکن یبزن. لج م ایتو گوشاام؟! خب ب یزن ی! هان؟! م؟یوگرنه چ -

دارم. پس از  یمن دسااات از ساارت بر نم ی! بنداز، ول؟ینداز یبکن. کل م
 .رونیب ایبدوِن من بودن ب یایرو
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اا؟یبرو بابا دلت خوشه. رو - ا ا باش که  الیخ نی! هه، صنار بده آش، به هما
 هم به تو فکر کنم. هیثان هیبخوام 
صاادامون اوج که  نیآروم بدون ا میداشاات ی. هر دو سااعسااتیکه حناق ن دروغ

 ذاشتن؟ یمزاحم مگه م یدخترا نیخب ا یول م،یرو بد گهیجواِب همد رهیبگ
 .ستادیقدم اومد جلو. رو به روم ا هی
 :دیبا خشِم فاااراوون غر یلب آروم ول ریز
با من م نیهم ای - به تنت م زیهمه چ هیپ ای یایاالن   ی. ترالن رویمال یرو 

 اعصاِب من رژه نرو و سوار شو.
 خودیداد از خود ب یبهم دستور م یکس یحرفا بودم و وقت نیکه لجبازتر از ا من

 خودش جوابش رو دادم. نیشدم دستم رو زدم به کمرم و ع یم
برت نداره. دوما بهت گفتم به من دسااتور  الیاوال عمرا سااوار شاام، فکر و خ -

 . سوما من...ادیخوشم نم چینده ه
 ؟!نه ای یتو عشِق منو باور دار -

 گفتم: حیصر
 نه! -

 تو هم. دیکش شتریخودش رو نباخت. در عوض اخماش رو ب یبرد ول ماتش
 !؟یستیدنبال اثباتش هم ن -
 وجه! چیبه ه -
 من هستم! یول -
 تعجب نگاش کردم. با
 !یخودت خواست -
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مدم بفهمم منظورش از ا تا به دخترا و  دیدور چرخ هی. هیحرفا چ نیاو و رو 
 شدن بلند گفت: یکه از اون جا رد م ییپسرا

 .دی. چند لحظه به من گوش بدونیخانما، آقا -
 همه بهش جلب شد. خاک تو سرم که آبروم رفااااات. نظر

شِق ا - شدم، ول نیمن عا شِق منو باور نداره. م یدختر خانم  گه دارم  یاون ع
که دروغ یمن م یگم، ول یبهش دروغ م بت کنم  ثا ک یخوام بهش  ار در 

 کنم و... یم یاثباِت عشقم هر کار ی. واسه ستین
 . ساکت شد.دمشیرو تو چنگ گرفتم و کش بازوش

 :دمیلب غر ریز
 کنم. یشو برو. خواهش م الیخ یب انیتو رو خدا خفه شو آبروم رفااات. را -

 زد. یو نگام کرد. صورتش سرخ شده بود. نفس نفس م برگشت
 ...ای یایبا من م ای -

 گفتم: تند
 رو جمعش کن. یکه راه انداخت یبساط نی. فقط اامیباشه باشه، م -

 نیکردم ا یبود. فکر نم یا وونهیشااد. عجب د یداشاات از جاش کنده م قلبم
 نیو در رو همچ نشیبچه ها نشااسااتم تو ماشاا نینگاه ساانگ ریکار رو بکنه. ز

 .دمیمحکم بستم که خودم ترس
 یبود. همون طور که به، رو به رو نگاه م ینشست. حالت صورتش جد عیسر

 کرد استارت زد و خشک گفت:
 اومد. یشد و از جا در م یم یفرج دی. شایبست یمحکم تر م -
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خواسااات بره؟! مطمئنا  یکجا م یتنها سااکوِت من بود. راه افتاد، ول جوابش
 که من ندونم کجاست. به درک. یناکجا آباد

 بچه ها رفت. یآبروم جلو یوا
 هوا سرش داد زدم: یب

 دانشگاه بلند کنم؟ یبچه ها یسرم رو جلو ییبا چه رو گهی. دیاحمق یلیخ -
 زد: پوزخند

 شه. یسنِگ پا نداره. حاال حاالها ازش کم نم یکه تو دار یینترس اون رو -
 کرد؟! یخشم نگاش کردم. داشت منو مسخره م با
پام برداشااتم و با حرص محکم زدم تو بازوش که باعث شااد  یرو از رو فمیک

رو لباش. ساارش رو چرخوند که لبخندش رو  نهیبشاا یلبخنِد جذابش به نرم
 .دمید یول نمینب

 زدم: داد
 !؟یخواست یرو م نی. همی! آبروم رو برد؟ *و*ض*ی یکن یمنو مسخره م -
 چشمام و بغضبه من نداشت. اشک نشست تو  یرو به رو نگاه کرد. توجه به

 کردم.
 یم یحرصاا شیاز پ شیلباش بود که منو ب یاز لبخندش هنوز رو یکمرنگ رد

 کرد.
 .یخودت خواست -
 بغض گفتم: با
 !؟یکن یجور نیخواستم ا یمن؟! من ک -
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به اشک نشسته ام رو ازش  یبغضم شد و برگشت نگام کرد. چشما ی متوجه
بذار بب هان نکردم.  که از دسااتش  نهیپن مه  بذار بفه کار کرده.  چه  هام  با که 

 ناراحتم.
 گرفته گفت: یزد. با لحن یلبخند نم گهیتو هم. د دیرو کش اخماش

 . ازش گله نکن.نیاش شد ا جهینت یچند بار گفتم سوار شو گوش نکرد -
 من؟! یآبرو ختِن یاش شد ر جهینت -

 .دمیمنقبض شده اش ترس یبرگشت نگام کرد که از اخم و چهره  تند
 من به روح هفت جد و آبادم بخندم و غلط بکنم اگر بخوام تو رو... -

 و سرش رو تکون داد. رونیرو با حرص داد ب نفسش
 یبحسااا گهیخواد بگه. االن د یم یچ نمیبب میدادم خفه شاام تا برساا حیترج

 کنجکاو شده بودم بدونم چه کارم داره.
 گرفته. شیرو در پ الیو ریمس دمیکم که گذشت د هی

 !ال؟یو یر یم یدار -
 نه. -
 ...نیا یول -
 گفتم که نه. -

 میدار یگه نه. پس کدوم گور یاون وقت م الیره سمت و یمار و نه. داره م زهر
داد  یحال و حوصله  یرو بلند بهش بگم ول نیخواست هم ی! دلم مم؟یر یم

 رو نداشتم. دادشیو ب
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بار هیتو  دیچیرو منحرف کرد و پ نیماشاا هوی تا دورش دار و  کیراِه  که دور 
 المیبره؟! تا االن خ یخدا داره منو کجا م یدرخت بود. قلبم اومد تو دهنم. وا

 االن. یول ال،یو میر یراست م کی میراحت بود که دار
 !؟یر یکجا م -
 .یفهم یصبر کن م -
 ...یر ینه، تا ندونم کجا م -
 !رون؟یب یپر ی! م؟یکن یچه کار م -

ستفاده م یپر رو حاال که خبر بچه سو  ا شت  شک و آه نبود دا  یاز بغض و ا
گه سنِگ  یکرده اون وقت به من م دیهمه رو سف یرو ییکرد. خودش تو پر رو

 پا.
 گفتم: یجد

 پرم. یآره م -
رو زد. با حرص  ی. قفل مرکزکیکه ت رهیدسااتم رو بردم ساامت دسااتگ مثال

 بود. طونیبرگشتم نگاش کردم. نگاش ش
 داد و چشم و ابرو اومد: لمیلبخنِد دختر ُکش تحو هی

 .نییبپر پا یحاال اگه تونست -
 :دمییهم سا یرو، رو دندونام

 ؟یدونست ی. میهست  *و*ض*ی یلیخ -
 گفت: لکسیر
 .ی. دمت گرم که گفتدمیاالن فهم ینه، ول -
 پاااااار رو. -
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 . نگام کرد و گفت:دیغش خند غش
 یتو جمله « پر رو» ینشااون داده کلمه  قاتیتحق دای! جده؟یچ یدون یم -

 داره؟! قتیهست. حاال راستش رو بگو، حق« آخ جون» یدخترا به معنا
مه رو نیاز ا دهنم باز مونده بود. گ ییه  یچه آدِم زبون نفهم رِ یکه داشااات 

 یآدم م ِل یهم قلمبه تحو یزیچ هی چ،یره ه یافتادم! حرف تو گوشااش که نم
 ده.

ست س د آدم  ششی. پرونیگره کرده از پنجره زل زدم ب یبا اخم و ابروها نهیبه 
 بشه. عیهاش ضا هیو کنا شیکه با ن نهیبهتر از ا رهیبگ یالل مون

نگاه به اطرافم انداختم. جز  هیرو نگه داشااته.  نیماشاا دمیخودم که اومدم د به
 نبود. یچیدرخت ه

 کجاست؟! گهیجا د نیا -
 .ستین یبد ینترس جا یجا، ول چیه -

وت و به کاپ نیماشاا ینگاش کردم. رفت جلو دیشااد. با ترد ادهیزد و پ پوزخند
ش یتا ک ینه، ول ایشم  ادهیداد. دودل بودم که پ هیتک ره دل جا؟! باالخ نیا نمیب

 شدم. ادهیو پ ایرو زدم به در
جا ا یول تادمیهمون  ماشاا ساا به  جا هیتک نیو  حال یدادم.  بود. دنج،  یبا

! من، یحد گشاد شد. وا نیچشمام تا آخر هویخلااااااااااااوت، ساکت و آروم. 
 خلوت و دنااااج؟! یجا، تنها، جا نیاون، ا

. طرفم ادیخودش داره م دمیکه د مییجا نیبرگردم و بهش بگم چرا ا خواسااتم
 کردم آروم باشم. یدادم و سعقلبم اومد تو دهنم. آب دهانم رو قورت 
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نهید یوا نداره. مطمئنم اهلش  ی! ولاره؟یساارم ب ییبال هینشاااه  وو نه، ترس 
 .ستین

زدم که  یدادم و در اصااال خودم رو گول م یم یداشااتم خودم رو دلدار یه
 بود. ستادهیصداش از جا پروندم. با تعجب نگام کرد. درست رو به روم ا

 !؟یگفت یها... هان؟! چ -
 !؟ییگم کجا ی. میچیه -
 جا! نیهم -
 !؟ید یزنم جواب نم یصدات م یپس چرا هر چ -

 کردم و خونسرد گفتم: یکردم. تک سرفه ا مکث
ست یم یچ - ست با الیشنوم. فقط زود باش. تارا و یم ،یبگ یخوا برم  دیتنها
 .ششیپ

نده آدم رو که ولگهیکرده بود. ِد بنال و خالصاام کن د سااکوت تا دق  کن  . 
 .ستین

شمام خ یانداخت. بعد از چند لحظه وقت ریرو ز سرش د. ش رهیبلند کرد تو چ
گاهش  خاصاا هین چه طور معن یجوِر  مه چ شیبود.  تو خودش  زیکنم؟! ه

 کردم. یکه ازش فرار م یزیاون چ یندامت و حت رت،یداشت. خشم، غ
ال و بود. ح دهی. رنگم پرنیبه ماشاا دمیچسااب خیتا ب خیقدم اومد جلو که ب هی

 .ستادیسر جاش ا دیروزم رو که د
 بلند گفت: یبا صدا هوی

 بود؟ یک کهیاون مرت -
 تعجب نگاش کردم: با
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 !؟یک -
دانشااگاه داشاات باهات  یکه جلو یترالن خودت رو نزن به اون راه. همون -

 زد. یگپ م
 من که بودم. یبگه به تو چه؟! ول ستین یکیفرامرز بود.  منظورش

 داشته باشه. یبه تو ربط میزندگ ِی خصوص ِل یفکر نکنم مسا -
اش رو کمتر کرد. ضااربان قلبم از اون طرف باالتر رفت. حاال خوبه از  فاصااله

 !یجاش کنده شه. وا
 زد: داد

 . وگرنه مرض نداشتم که بپرسم.یِد مربوطه لعنت -
 خودش. نیآدم حرف بزنه؟ منم شدم ع نیتونه ع ی. نمدیکش یعربده م یه

 رو انداختم پِس کله ام و گفتم: صدام
 برت داشته؟! االتی! خ؟یکن یم یجور نی! چرا اه؟یهان؟! چ -
 فکر کن. یجور نیآره تو ا -
 هست. نمیهم -

ش کالفه ست ک شماش رو باردیتو موهاش د شده بود. چ سرخ  صورتش   کی. 
 .دیکش یبه پشت گردنش دست م یکرده بود و ه

 .ااااادیافتاد به رگ گردنش. ورم کرده بود شد نگام
 بازم ُتن صداش باال بود. یخواست آروم تر حرف بزنه ول مثال

 .یکن یام م وونهید یبود َخالصم کن. دار یترالن بگو ک -
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ست وونهیدلم گفتم د تو  هیادم د حی. ترجیکه خودت خبر ندار نیمثل ا یول یه
 کار دستم نده. اشیباز وونهیوقت د هیکه  امیکم کوتاه ب

 خودش که گفت، از آشناهامون بود. -
 !؟یک -
 .شیشناس ی! گر چه حتما م؟یشناس یحاال من بگم تو م -

 منتظرش نذاشتم. ادی. منم زهینگام کرد. منتظر بود بگم ک کنجکاو
 فرامرز پسرشه. مون،یخانوادگ لیوک ،یبانیش یآقا -

 م کرد و گفت:رو آروم تکون داد. مشکوک نگا سرش
 رابطه ات باهاش؟ -

 و بدون فکر گفتم: تند
 اون... یول ه،یمعمول -

 رو هوا زدش و گفت: عیسر
 !؟یاون چ یول -

 .یموقع دهنت رو باز نکن یترالن که ب یالل ش ی. انییرو انداختم پا سرم
 کم قرمز شده بود. هیرو بلند کردم و زل زدم تو چشماش که حاال  سرم

 خواستگارمه. -
 و سرش رو تکون داد: دیکش یکم مات نگام کرد. هااااوم بلند هی اول

 !؟یطور. جواب هم بهش داد نیآهااااان، جالب شد. که ا -
 خیکم تو جاش جا به جا شااد و ساا هیمثبت تکون دادم.  یرو به نشااونه  ساارم

 .ستادیا
 خب؟! -
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 !؟یخب چ -
 بوده؟! یجوابت چ -

ستم ش یول« نه»بگم  خوا شدم. تا االن اون حالم رو گرفته و حاال  مونیزود پ
 نوبِت منه که بزنم تو برجکش. البته اگر اثر کنه.

 یزیچ هینشااون نداده بود که حاال  رتیم رتیهر حال فرامرز هم جلوش غ به
 ازش بپرونم.

 گفتم: یفتگیدادم و با ش لشیلبخنده َگل و گشاد تحو هی
 بله. -

 از تعجب گرد شد. دهانش باز موند: چشماش
 ! بله؟!؟یچ -
 هنوز بهش نگفتم. یبله ست، ول شیجوابم به خواستگار -

صله اش رو با  صورتش شده بود. فا د. قدم کمتر کر هیسرخ و فکش منقبض 
ود. نب نمونیهم ب یجا نداشاات عقب برم. اصااال فاصااله ا گهی. دسااتادیقلبم ا

 نیپر از استرِس من. چرا همچ یتو چشماسرگردونش رو دوخته بود  یچشما
 کنه؟! یم
 :دیلب غر ریز
 باشه. نی. اگه جوابت ایکن یغلط م یلیخ یلیتو خ -

 و ادامه داد: رونیکرد. با حرص نفسش رو داد ب مکث
 اصال، مگه تو... -

 شده بودم. یعصبان
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ندار - کار دلم بخواد  ،یحرف بزن یجور نیبا من ا یحق  که هر  من آزادم 
 بکنم.
اه شو»و داد زد:  نیماش یبا کِف دست کوبوند رو بدنه  نیهمچ ا ا ا که « خف

شدم و قر شش متر تو جام پر بیقبِض روح  ستم و بعد از دمیبه  شمام رو ب . چ
 چند لحظه آروم باز کردم.

 آخر و داد زد: میبه س زد
شب ؟ید یچرا آزارم م یِد لعنت - شن قتیحق یکه همه ! اون  . گفتم و یدیرو 

به خدا قساام مجبور  یدونم کارم اشااتباه بوده، ول یگم غلط کردم. م یبازم م
و و گذاشتمش کنار، بازم نتونستم ت دمیرو به جون خر امیبازم بدبخت یشدم، ول

 ،یکه ماِل من نبود نیرو از دست بدم. خواستم نگهت دارم. داشته باشمت با ا
ست به خودم چکه از اح نیبا ا ستم، ول ینم یزیسا از حال و روِز خودم  یدون

 .رمیبگ دیتونستم ند ینم گهیرو که د نیکه خبر داشتم. ا
 لرزون ادامه داد: ییرو بهم کرد و با صدا پشتش

هفته تا موعده  کیفقط  سااتادمیاالن که جلوت ا نیمِن خر، مِن احمق. هم -
 .یهلفدون یرم گوشه  یچکام مونده. بعد از اون م

 برگشت طرفم و بلند گفت: عیسر هوی
همه مشاکالت اومدم جلوت  نیتونم ازت دسات بکشام. با ا یبازم نم یول -
شتم دارم بهت م میو پا رو غروِر لعنت ستادمیا ستت دارم. م یگذا م گ یگم دو

 که برم نیخوام تا قبل از ا یترالن عاشااقتم، باورم کن بذار خالص بشاام. م
عشقم  گرخدا ا ی. به خداوندیو تو هم دوستم دار یدیبخش مطمئن بشم منو
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 یگردم. عشااق رو به اجبار ازت نم یهم برنم گهیرم و د یطرفه باشااه م کی
 .یو باورش کن یخوام خودت لمسش کن یخوام. م

 کرد. یخال نشیحرص خشمش رو سر ماش با
 تا مشت پشت سر هم زد رو کاپوت و داد زد: چند

 یبگم؟! ِد آخه من اگه م ی. دردم رو به کیام کرد چارهیباورم کن. ب یِد لعنت -
ش سرت رو  ستم  ه چ گهیکردم، د یکار رو م نیراحت ا یلیبمالم که خ رهیخوا

ش اجیاحت صال ن یمونیبه ندامت و پ ارم راه هم، ک یبه تو نبود با هان یازیبود؟ ا
ش یافتاد، ول یم سمِت تو. ناغافل د دهیک شیشدم  شقت   دمتید یدم، مدم عا

صدات آرومم م یقلبم تند تند م ش یزد،  حال خودم رو  نیکرد. اون روز تو ما
زدم به  یدوسااتت دارم و تا االن داشااتم خودم رو م دمی. تازه فهمدمیفهم ینم

 اون راه.
 هوا بازوهام رو گرفت تو دستش و محکم تکونم داد. روح از تنم جدا شد. یب

 زد: داد
باور کن  - کن. اگر تو هم  نانیدختر. بذار راحت بشاام. بهم اطمعشااقم رو 

ستم دار بهم بگو و آرومم کن. اگر نه که بگو خبر مرگم برم خودم رو گم و  یدو
 رو؟! نایا یفهم یخسته شدم. م گهیگور کنم. د

شماش. ه رهیخ شده  یحس نم یچیشده بودم تو چ سر  کردم. انگار کل بدنم 
 زده. خیروح و  یبود. ب

ند م شیقلبم گرم بود. آره، ب یول حد ت هم  انیکه گفتم را یقدر نیزد. ا یاز 
 شنوه. یام م نهیشدنش رو تو س دهیکوب یصدا
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 قدر آروم که به ناله شباهت داشت: نیآروم شد. ا صداش
ستم دار - بگو  نه، ای یتو رو خدا جوابم رو بده ترالن. بگو، راحتم کن. بگو دو

س قدر التما نی. بگو، بگو ترالن. نذار ایدیو بخشاانه، بگو من ای یباورم دار
 کنم.

 ستادهیسر جام ا خیمجسمه س نیشد. ع ینه دهنم باز م د،یچرخ یزبونم م نه
 که بازوهام تو دستاش بود زل زده بودم تو چشماش. یبودم و در حال

م اش گرفت و محکم فشار نهیش. سرم رو به سب*غ*لتو  دیخشونت منو کش با
 داد.

 یلرزشاا هی. دی. آغوِش گرمش رو که حس کردم تنم لرزرمیم یخدا دارم م یوا
تو  دیرو کشاا انیآغوِش را یکه انگار ساارما رو از خودش روند و جاش گرما

 خودش. داغ شدم.
 گوشم زمزمه کرد: ریز
 یجمله، حت هینکن. حرف بزن.  خودمینگام نکن دختر، از خود ب یجور نیا -

ضرم جونم رو بدم ولکلمه. فقط بگو. ح هیشده  ش یا شته با . بهم یتو قبولم دا
سم میاعتماد کن ساِت عالم ق خوامت و  یخورم که از ته دلم م ی. به تموِم مقد

 .ستیدر کار ن یدروغ
 کرد. انگار هر دومون خشک ینم یحرکت چیمنو گرفته بود تو آغوشش و ه فقط

 .میشده بود
 کنه. یام م وونهیبهش بگم؟! داره د یچ ایخدا
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 دشیراحت راشااا رو قبول کرد و بخشاا یلیدادم که چرا خ ریگ چارهیب یتارا به
و  دمشیخواد بهش بگم بخشاا یکردم و دلم م ریخودم االن توش گ یول

 دوستش دارم.
شمام م دنیشن با شک خود به خود از چ  بذار زه،ی. بذار بردیچک یحرفاش، ا

 رو دوست دارم. انیاشکا داد بزنن و بگن که را نیرسوام کنه، بذار هم
شااد. ساارم رو فرو کردم تو  لیام به ناله و بعد هم به هق هق تبد هیکم گر کم
 خوِش عطر و تنش مشامم رو پر کرد. ی. بودمیکش قیش و نفس عم نهایس

 دادم. یاش تکون م نهیس یکردم و سرم رو، رو یبلند هق هق م بلند
 یود که حالم رو دگرگون مقدر حرکاتش نرم و آروم ب نیرو نوازش کرد. ا ساارم

 کرد.
 گفت: آروم

 !ه؟یکردنت واسه چ هیگر گهیآروم باش دختر. د اااااس،یه -
 گفتم: هیهمون هق هق و گر با
 ... من... آخه...انیرا -
 بگم خدا؟! یلباسش چنگ زدم. چ به
شد تو صورتم بعد هم چشمام. آب دهانش  رهیمنو از آغوشش جدا کرد. خ هوی

 بود. دیرو قورت داد. نگاهش پر از ترد
 و لرزان گفت: مرتعش

تو دلته رو بهم  یدرسااته؟! بگو، هر چ یبه من ندار یعالقه ا چیترالن تو، ه -
 صادقانه بگو که منو... یبگو. اصال فحشم بده، بزن تو گوشم، ول
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کردم.  یمنم ساااکت داشااتم نگاش م. دیلرز یکرد. چونه و لباش م سااکوت
 گرفته بودم. یانگار اللمون

شت ینم سکوتم چه بردا صله گرفت. عقب عقب رفت.  یدونم از  کرد که ازم فا
 کرد. یرو زمزمه م ییزایچ هیلب  ریداد و ز یدر همون حال سرش رو تکون م

 گفت: یکه م دمیشن
شت؟! تو، تو  قتیبود؟! حق اینه، همش خواب و رو - ست ندارندا . یمنو دو

 .یحق دار ،ی. حق داریتو، از من متنفر
شماش چک هی شک از چ ستاش دیقطره ا شتش رو بهم کرد. د شت و پ . تند برگ

سرش رو ز ب*غ*لرو  سر نگاش م ریگرفت و  شِت  کردم. تو  یانداخت. از پ
 زدم. یبود. نفس نفس م ییدلم غوغا

ستاش. د دمید شتم. چرا اذ گهیسرش رو گرفت تو د نم؟! ک یم تشیطاقت ندا
مگه صااداقِت گفتارش رو حس نکردم؟! مگه قسااماش رو باور ندارم؟! از همه 

 دم؟! ی! پس چرا دارم زجرش مستم؟یمهم تر، مگه عاشقش ن
 یعنوان، ول چینداشااتم. به ه دیداشااتم. ترد یجلو. قدم هام رو آروم برم رفتم

پا جانیه تا  بود و دلم عاشااق.  شیبود. تنم آت وجودم رو در بر گرفته یساار 
صله ا ستم و اون فا شمام رو ب  یبود رو با چند تا قدِم بلند ط نمونیهم که ب یچ

قدر  نیکردم. ا حلقهکردم. از پشاات دسااتام رو بردم جلو و محکم دور کمرش 
 کنم. هر دو، تو وجوِد هم. شیکیخواستم با خودم  یمحکم که انگار م

خوب حس کردم. انگار شااوکه  یلیزش بدنش رو خلر میحرکِت ناگهان نیا با
 شده بود.
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بسته بود و صورتم رو چسبونده بودم به شونه اش. دستاش رو گذاشت  چشمام
سرد بود. برعکس چند دق ستام.  سترس داره؟! تا ا یعنیقبل.  قهیرو د  نیاونم ا

 سرعت سرد بشه؟! نیگرمش به ا یحد که دستا
 زمزمه کرد: لرزون

 تا... ترالن؟ -
 تموِم عشقم جوابش رو دادم: با
 ... من... من...انیجانم. را -

وقت  چیکردم. ه یبار داشااتم به عشااقم اعتراف م نیاول یبگو. برا ،یلعنت بگو
 .نیریحال ش نیدر ع یقدر سخت باشه، ول نیکردم ا یفکرش رو نم

شت و منو محکم  یحرکِت ناگهان هی با سفت منو ب نیکرد. ا ب*غ*لبرگ ه قدر 
شار م نهیس سم بند اومده بود. ول یاش ف شش مملو از آرامش  ،یداد که نف آغو

 بود.
 گفت: جانیپر از ه یلب با لحن ریز
تت دارم، خ یلیدلم، ترالنم، خ زیقربونت بشاااه. عز انیرا یاله -  یلیدوساا

 نوکرتم.
 دونم چرا بغضم گرفته بود. ینم
 .انیرا -

م. که منم اعتراف کن نیکه سااکوت کنه. انگار منتظر بود. انوبِت اون بود  حاال
 وقفه گفتم: ی. تند و بدمیکش یقینفس عم

 دوستت دارم. ان،یدوستت دارم، دوستت دارم را -

http://www.roman4u.ir/


 623 به نام سه نفرقرعه 

ند ظه سااکوت ب چ نهیبود. قلبم د نمونیلح  یام م نهیوار خودش رو تو ساا وا
 . بلند و با شعف.دیانه خندم*س*ت. دیکوب

 .نمیب یطاقت ندارم. اصال انگار دارم خواب م ایتو بشم. خدا یفدا -
 و گفتم: طونیشدم همون ترالنه ش باز
سه هم یستیخواب ن - سر. وا ستخونام رو ُخرد م یدار نیآقا پ  نی. عیکن یا

 انار آب لمبو شدم.
ستاش کم دیخند بلندتر شش جدا کردم، ول یو د شد. خودم رو از آغو  یشل 

 .دمیکش یدونستم چرا ازش خجالت م ینم
ه . نه از ساارما، ندیلرز یبار گونه هام گل انداخته بود و ساار تا پام م نیاول یبرا

آغوشااش که به بدنم  یجا بود. از گرما نیا انیکه را نی. از اجانیاز ترس، از ه
 منتقل شده بود. از حس بودنش و آرامش کالمش.

تونست قلبم رو به لرزه در  یتونست تن آرومم رو مرتعش کنه. م یها هم م نیا
 .ارهیب

 ستمیب فصل
سرها ش یتو پ ست چند متر آن طرف تر،  نیرادو نیما سته بودند. در ش منتظر ن

 بودند. ستادهیپل ا ریتارا و ترالن ز
شان صله به خوب صورت س یب یشد ول ینم دهید یاز آن فا دند. بو دهیشک تر

 ن را احاطه کرده بود.اطرافشا یفضا یکیهمه جا سکوت بود و تار
شم از دخترها بر نم انیرا ضطرب چ شا م شتند. نگران بودند ول یو را ره چا یدا
 گره کرده به رو به رو زل زده بود. یبا ابروها نیهم نداشتند. رادو یا
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شت که  یطول ش کینگذ شک یمدل باال نیما رد م کیکنارشان ترمز کرد.  یم
ش کلیه یقو شوند.  یشد. در را برا ادهیپ نیاز ما سوار  شت تا  دخترها نگه دا

 انداختند. گریکدیبه  یدخترها مردد بودند. نگاه
 کلفت و وحشتناک بود: شیمرد از جا پراندشان. صدا یصدا

 !االی. نیِد بجنب -
 .دیکش غیتارا را گرفت که ج یحرف همزمان بازو نیزدن ا با

بلند  بایو تقر یجد یگذاشت که صدا رهیدستگ یبرافروخته دستش را رو راشا
 کرد: خکوبشیم نیرادو

 ؟یرو خراب کن زیهمه چ یخوا یسر جات راشا. م نیبش -
 خشم داد زد: با
 کنه؟! یرفتار م یداره باهاشون چه طور ک*ث*ا*ف*ت ینیب یمگه نم -
صدا انیرا شده در حال ییبا  سرخ  صورت  شم و  که نگاهش  یمرتعش از خ

 د بود گفت:دخترها و آن مر یرو
ارن د نمیتو حال و روزم خرابه. طاقت ندارم بب یصبر کن راشا، منم به اندازه  -
شون رفتار م نیا شون رو م یکنن، ول یطور باها ساب س یبذار به وقتش ح . میر

 .ستیاالن وقتش ن
شا صندل یکم انیرا یکه با حرف ها را شده بود به  شمانش  هیتک یآرام  داد. چ

 را بست تا شاهد آن صحنه نباشد.
ش مرد سپس بازوها نیتارا را به داخل ما ست گرفت و  یهل داد.  ترالن را در د

 . خودش هم کنارشان نشست.نیپرتش کرد تو ماش
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سرها راحت بود که پ الشانینداشتند. خ یچاره ا یشده بود ول شتریب ترسشان
 .نگذاشتند و با آنها هستند شانیتنها
 گرد و خاک کنان از آن جا دور شد. نیماش
 چیکرد. ه یم یپشاات ساارشااان حرکت کرد. مساالط رانندگ اطیبا احت نیرادو

 زدند. ینم یکدام حرف
***** 

رها شد. دخت ادهیبه شدت ترمز کرد. همان مرد پ نیبسته بود. ماش چشمانشان
 آمدند. رونیب نیبسته از ماش یهر کدام با چشمان

رد ک یرا گرفت. تقال م شیباز ریاز همان مردان به طرف تارا آمد و ز گرید یکی
نداشاات. به  یا دهیکدام از آنها فا چیه یگفت ول یم شااانیلب ناساازا ریو ز

 بودند. ریدستشان اس
 یخانه  کیبه اطراف انداختند.  یرا باز کردند. دخترها نگاه چشاامانشاااان

شده هم باز  بیظاهر زننده و تخرشده که با همان  رانیو یمتروکه بود. خانه ا
 یحکم و با شااکوه برام*س*ت ییالینشاااانگره آن بود که در گذشااته چون و

 بوده است. یعظمت یخودش دارا
 بود. ختهیاز آنها ر یمیفرسوده و ن وارهایروح. د یخشک و ب درختان

 یلقرار داشت رفتند. کنتر اطیح ییانتها یکه درست نقطه  ینیزم ریطرف ز به
 کردند. یم تشانیهدا کلیه یها و حرکاتشان نداشتند. آن مردان قوپا یرو
 یند. بوشد کیتار ِن یزم ریکه وارد آن ز نیکردند تا ا یپله را ط ستیبه ب بیقر

 داد. ینم و نا مشامشان را آزار م
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با کل یدِر نرده ا مرد ا ر نیم رزیز یبرق زده شاااد. نور کم دیباز کرد. کل دیرا 
با د ند ج نیزم یرو هوشیکه ب ایتان دنیروشاان کرد.  تاده بود هر دو بل  غیاف

 .دندیکش
 شااانیرا آزاد کنند. رها شااانیکردند که بازوها یافتاد. هر دو تقال م هیبه گر تارا

زدند. ترالن آرام تکانش  یم شی. هر کدام صااادادندیدو ایکردند. به طرف تان
 افتاده بود. هینکرد. او هم به گر یحرکت چیداد. ه

 بسته شد در به آن طرف نگاه کردند. یصدا دنیشن با
 لکیه یاز آن مردان قو یخبر گریبسااته شااده بود و د شااانیبه رو نیزم ریز درِ 

 نبود.
 یکرد. قطرات درشت اشک رو ینشسته بود و با ترس نگاهش م ایکنار تان تارا

 بود. یجار شیبایصورت ز
ست لرزانش را پ ترالن شانه ها شید ست گرفت. آرام او را  ایتان یبرد و  را در د

 به طرف خود برگرداند.
صورتش ز هر شتزده نگاهش کردند.  شم دهینور کم. رنگ پر ریدو وح  تر به چ

ه بود. ورم کرد شیشانیپ یسمت راستش کبود شده بود. باال یخورد. گونه  یم
 بود. انیاز خون خشک شده کنار لبانش نما یرد

ه افتاد یسااطح یگردنش خراش ها ریزد. ز یم یبه کبود یلبش کم ی گوشااه
 خاک آلود بود. شیبود. لباسش پاره و سراپا

 قلبشان را به درد آورده بود. تیدر آن وضع ایتان دنیدو به هق هق افتادند. د هر
 نامش را صدا زد: هیزد و با گر ادیفر ترالن
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اا،یتان - ا ا و رو . تشتیپ میمن و تارا هم اومد نیچشمات رو باز کن. بب ایتان ا
 ...ایخوشگلت رو باز کن. تان یخدا، تو رو به ارواح خاک بابا و مامان چشما

 یم هیفشاارد. بلند گر یهم م یانداخته بود و چشاامانش را به رو ریرا ز ساارش
 کرد. یلب صدا م ریکرد و نام او را ز

تارا نگاه کردیکشاا قیتارا بهتر از او نبود. نفس عم حاِل  به  با ترس  . د. ترالن 
ه در ک یدانست بغض یزد. م یم یآمد. رنگش به کبود ینفسش باال نم ییگو

 گلو دارد راه تنفسش را بسته است.
 زد: ادیفر بلندتر

 تاااارا، چت شده؟! نفس بکش. تارا نفس بکااش. تو رو خدا آروم باش تارا. -
رد ک یزده بود و تقال م خیرا آرام رها کرد. به کمک تارا رفت. دسااتانش  ایتان

داد.  و پشااتش را ماساااژ نهیساا یبود. ترالن قفسااه  دهیفا یب یول دینفس بکشاا
 بکشد. قیمرتب اصرار بر آن داشت که پشت سر هم نفس عم

نفس  ییسااخت بود. گو یاو عمل کند ول یکرد به حرف ها یم یسااع تارا
 زد. یبال بال م ژنیاکس یذره ا یهم فراموشش شده بود. برا دنیکش

ضربدر رو نیزم یرو او را ترالن ستانش را به حالت  ارا ت ی نهیس یخواباند. د
گذاشت. چند بار پشت سر هم فشار داد و نفسش را از دهاِن خود به دهان تارا 

 .دیدم
حد گشاد شده بود. به سرفه  نی. چشمانش تا آخردیکش اااااااااقینفس عم تارا

ستش را رو شت در جا نهیس یافتاد. د شت و با وح ست  شیاش گذا ش ه و بن
 داشت تند تند نفس بکشد. یکرد. سع یشکم خم شد. خس خس م یرو
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ش ترالن شده بود ول دیسرش را در آغوش ک  هنوز یو آرامش کرد. حالش بهتر 
 کرد. یهم سرفه م

 لب زمزمه کرد: ریز هیبا گر ترالن
باش عز - تان ؟یکن یم یجور نیچرا ا ی. خواهرزمیآروم  باش   ایمطمئن 

زنده  زم،یاز زور ضعف از حال رفته. زنده ست عز یحالش خوبه. نبض داره ول
 ست.

 هق هق کنان به لباس ترالن چنگ زد: تارا
 نیا ا *و*ض*یشااده؟ اون  یجور نیکنه؟ چرا ا یچرا چشااماش رو باز نم -

 چه کار کردن؟ ایبال رو سرش اوردن؟ چه کارش کردن ترالن. با تان
سع یدر حال ترالن شت به هق هق ند یکه  سکوت  فتدیا ست و  شمانش را ب چ

 کرد. یباز شد. ناله ا یبه آرام ایکرد. چشمان تان
حال ی توجه با خوشاا ند و  به طرفش رفت لب شاااد. هر دو  به او ج  یدخترها 
ود، روح ب یو ب فیچشمانش را کامل باز کرد. نگاهش ضع ایزدند. تان شیصدا

تارا گو دنیبا د یول بود. خواسااات  دهیتازه در وجودش دم یجان ییترالن و 
مع را ج شیهااجازه را به او نداد. با درد ابرو نیسوزش لبانش ا یلبخند بزند ول

 کرد.
که  نیبه او زل زده بود. از ا ی. تارا با خوشااحالندیکمکش کرد تا بنشاا ترالن

صور کند که او را  یهم نم یلحظه ا ی. حتدید یخواهرش را زنده م ست ت توان
 داده باشد.از دست 
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شان بود. حکم مادر را برا ایتان شت. با ا شانیخواهر بزرگتر ص نیدا  یله که فا
شان م نیهم ینبود ول ادیز شانیسن  گریکدیو  ستندیکرد که تنها ن یهم دلگرم

 را دارند.
 داد. هینمور تک واریبه د ایتان

 زمزمه وار گفت: ترالن
 ؟یخواهر یخوب -
 شد و خش دار بود گفت: یم دهیکه به زور شن ییصدا با
 !د؟یکن یجا چه کار م نیخوبم. شماها ا -

ندیفهم تان د ظاهرا ه یزیاز چ ایکه  ندارد.  به او چ چیخبر  ها   یزیکدام از آن
 نگفته بودند.

 صورتش زدود: یرا از رو شیاشک ها تارا
ستن ب - شون  دیجا و تهد نیا میایبه ما زنگ زدن و ازمون خوا کردن اگر به حرف

 تو رو... میگوش نکن
دستانش را از هم گشود. او را در آغوش  یبا مهربان اینداد و بغض کرد. تان ادامه

 .دیکش
 من، حالم خوبه. ؟یکن یم هیخودم بشم. چرا گر ی کهیکوچ یقربوِن آبج -
 گفت: هیگر با
 باهات چه کار کردن؟ ا؟یتان یشد یجور نیچرا ا -

 کرد و گفت: یسکوت کوتاه ایتان
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از  یهسااتند و چ ایک ا *و*ض*ی نیکه، ا نیگم. ا یرو م زیبراتون همه چ -
ها  یفکر نم چیخوان. ه یجونمون م ما که منظورشااون از مهمون شاا کردم 

 .دیباش
 شدند. یرا متوجه نم ایدو متعجب نگاهش کردند. منظور تان هر
 نیا یکه تو یکردِن اتفاقات فیتعرآرام شاارو  کرد به  دیکه نگاه آنها را د ایتان

 افتاده بود. شیمدِت کوتاه برا
***** 

 «ایتان»
شاااد براشااون  یبه خاطرم زخم نیو رادو دیکه روهان منو دزد ییاون جا تا

 کردم و ادامه دادم: فیتعر
 هم باهاش همدسته. گهینفِر د هی. ستیروهان تنها ن -

 شد. ترالن بهت زده گفت: شتریب تعجبشون
صال اون نامرد چ گهید یکیکه  یچ یعنی - شه؟! ا ست  یاز جونت م یهم همد

 روز انداخته؟! نیخواد. چرا تو رو به ا
 زدم: پوزخند

 کرد. یروز ننداخته. فقط باهاش همکار نیفقط اون منو به ا -
شون شما شد. ترج چ شون بگم. ا زیدادم همه چ حیاز تعجب گرد  ونا هم رو برا

 شدن. یبا خبر م دیبا
باشاام. اولش  نیآوردنم ا یوقت - که منتظر مهمونامون  جا روهان بهم گفت 

شتم. م یحِس بد هی یگه ول یم یچ دمینفهم س یدا سر ب ییبخواد بال دمیتر ه 
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ز و بعد ا رونیکه رفت ب نی. تا اهیدونسااتم قصاادش چ ی. هنوز نمارهیشااماها ب
 اون اومد تو. قه،یچند دق

 . ادامه دادم:دمیلرز یکرده بودم و م بغض
سرو. اون نامرد که عارم م - سرم آورد.  نیبهش بگم عمو ا ادیعمو خ بال رو به 

سر حِد مرگ تعجب کردم. باورم نم یوقت ض نیطرِف ا هیشد  یاومد تو تا   ه،یق
شه. هنوز هم گ  یکارا برا نیخواد و ا یاز جونم م یو منگ بودم که چ جیاون با

و گفت:  دیوار خند وانهید ناو یرو بهش گفتم، ول نایا ی. داد زدم و همه هیچ
شااما  یطور. من با هر سااه تا نیمن کارم باهاتون جداساات و روهان هم هم»

 یمتوجه منظورش نشااده بودم ول« خواد. یروهان، فقط تو رو م یکار دارم ول
باالخره  یوجودم رو احاطه کرده بود، ول یهم نداشتم. ترس همه  یحِس خوب

 رو گفتن. زیاومد تو اتاق بهم همه چ مکه روهان ه یروشن شد. وقت زیهمه چ
 گلو و دهنم خشک بود. یدهانم رو قورت دادم، ول آب

فت:  - مه  دیبا»اول خساارو شاارو  کرد. رو بهم گ به من  یه اموالتون رو 
به  دیدرو ب دهیکه ارث از عمه خانم بهتون رس یهر چ دی. تک تکتون بادیببخش

شااد عمو خساارو  یباورم نم.« دیذارم زنده بمون یمن. در عوضااش من هم م
ستش و داره ا سخت بود. وقت یرو بهم م نایه شما یگه. واقعا باورش برام   یچ

شده از تعجبم رو د سرم  دیگرد  ستش.  به طرفم اومد و چونه ام رو گرفت تو د
 دهسااتایروت ا که جلو ینینه؟ خوب نگاه کن. ا ایگفتم  یچ یدیشاان»داد زد: 

که تا ساارحِد مرگ از شااما سااه تا متنفره. از پدرتون هم  هییهمون عمو خساارو
مه چ ِق یال  *و*ض*یمتنفر بودم. اون  ز داشااات. یخاک بود و بس. ه

شبخت شحال بود. د شیرو تو زندگ یخو شت و خو سش بود. با گهیدا  یم دیب
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شحالم که ا یلیُمرد و خ ا هنوز سه تشما  یافتاد، ول یعیطب یلیاتفاق خ نیخو
ست سر راهم برتون دارم ولدیه ستم از  تونم. براش بهانه دارم.  یحاال م ی. نتون

ص هیادیاون هم ثروِت ز سه تا خواهرِ  ِب یکه ن شده. اون ثروت  شما  شق  کله 
ه به من، وگرن دیواگذارش کن دی. بادیخواد که شااما سااه تا بچه ندار یم اقتیل

حت  یلیاموالتون رو خ دیریهم بم ی. و وقتدیر ینم رونیجا ب نیزنده از ا را
 .ارمیبه دسااتش ب یجور نیشااه که ا یخوب م یلیکنم. پس خ یتصاااحب م

. به روم لبخند زد حانهیوق «ساات؟یطور ن نیبشااه. ا ختهیر یکه خون نیبدون ا
 کرد. بعد هم از اتاق رفت یم دادیدرش ب یصافت طانیو شا یدیکه پل یلبخند

هارونیب هِت حرف  نامرد ب ی. هنوز از ب مدهین رونیاون  که د و اون  دمیبودم 
له کرد. ج یوحشاا که منو تو « ولم کن.: »دمیکشاا غیبهم حم همون طور 

فت: ب*غ*ل ته بود گ لت م»ش گرف که خودم  یکنم ول یباشاااه، و قت  هر و
نگ منیمنو خوابوند رو زم.« زمیخواسااتم عز به صااورتش چ نام  ناخ با   ی. 

شد گوشه محکم از طرف  یلیس هیاش  جهینداختم. نت  یروهان بود که باعث 
 هیخون رو تو دهنم حس کردم. به گر ی. شااوررونیلبم پاره بشااه و خون بزنه ب

صدش چ یافتاده بودم. م ستم ق ش هیه عمل و ی. هیدون  . همون طوریطانیفکِر 
ظه لح نیوقته منتظِر چن یلیخ»گفت:  یکه خودش رو انداخته بود روم، آروم م

شگلم، تو رو مال خودم مکنم  یولت نم گهیام. د یا کنم. اون وقت همه  یخو
ذارم خساارو امواِل تو رو صاااحب بشااه. اونا ماِل  یماِل منه. نترس، نم زتیچ

مه. وقت تت آوردم رامم م یخود مه چیشاا یبه دساا که ه ته  رو  زتی. اون وق
یکنم. چه وجودت و چه تموِم دارا یتصااااحب م الخصااوص اون  ی. علتی
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که نم نیا« جواهرات. منظورش از جواهرات  دمیفهم یقدر حالم خراب بود 
سعهیچ شتم پاک ی. فقط با چنگ و دندون  وده . با تن و بدِن آلرهیرو ازم نگ میدا
 نکشه. ل*ج*ن هش منو هم ب*ف*تک*ث*ابه 

شمام ستم. نفس عم چ ش قیرو ب شکام پس بره ول دمیک شون یتا ا  نرفت. هم
 تو صورتم. با بغض ادامه دادم: ختنیر
گفتم االن کارم  یخودم م شیکه پ یزمان قایصااداش زد. دق رونیساارو از بخ -

کنه.  یتو چه کار م نیدونست که اون داره ا یکنه. ظاهرا خسرو نم یرو تموم م
فت نگاِه بد بهم انداخت و ر هی. دیرو پوش شرتشیکمربندش رو بست و ت عیسر

نار د دمی. تِن ُخردم رو کشاارونیب خدا رواریک که  یکر مشاا و. تو دلم  کردم 
ه سرم نازل بال ب نیزود ا ای ریداشتم د نیقی یبرسه، ول دشینتونست به هدف پل

س یم شب  دمینبود نجاتم بده. پس ام یشه. ک ست داده بودم. اون  رو هم از د
صبح تو فکر رو خ شت. حت الیتا  شما هیثان هی یگذ شتم. به  ها پلک رو هم نذا

سرو عمو خ ِد یمدت ذاِت پل نیا یتو ونستمکه چه طور نت نیکردم. به ا یفکر م
. فرداش اومد زادیبود تو جلِد آدم وونیح هیمرد انسااان نبود.  نیرو بشااناساام. ا

برگه گذاشاات جلوم گفت امضااا کن. طفره  هیساار وقتم. روهان باهاش نبود. 
به ه که ع ریوجه ز چیرفتم.  نداختم تو صااورتش   نیبار حرفاش نرفتم. تف ا

، جون تو تنم نمونده بود گهی. با کمربند، مشت، لگد. دجونمسِگ هار افتاد به 
م باز چش یو تار شد و از حال رفتم. وقت رهیچشمام ت یجلو اینداشتم. دن یرمق

شماها رو باال شماها رو هم آوردن  نیشد. ا ی. باورم نمدمیسرم د یکردم  که 
 دهیکش طشما دو تا هم وس یکه پا نی. ادمیترس یکه م یزیجا. از همون چ نیا

 بشه.
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 ی. شااونه ام از زور هق هق مهیگر رینتونسااتم خودم رو نگه دارم و زدم ز گهید
 .میکرد ب*غ*لرو  گهیکردن. همد یم هیمن گر ی. تارا و ترالن هم همپادیلرز

 گفت: هیبا بغض و گر ترالن
 .میستیشه. ما تنها ن یدرست م زی. همه چاینگران نباش تان -

 هم سرش رو تکون داد و گفت: تارا
 مونیزیذارن چ ی. نممیش یجا خالص م نیاز ا ایزود نیحق با ترالنه. به هم -

 بشه.
 زدن؟! یحرف م ایتعجب نگاشون کردم. از ک با

و  زیر یکرد. با صااادا کیتعجب کردم لباش رو به گوشاام نزد دیکه د ترالن
 گفت: یزمزمه وار

 جان. نیگم که صدامون رو نشنون. پسرا ا یبلند نم -
 !؟یچ -

 رو برد عقب و با لبخند تکون داد. سرش
شن. وقت نیشد اونا هم ا ینم باورم ستم اتفاقاِت ا یجا با شون خوا  مدت نیاز

رو گفتند. از خودشون، از پسرا. تارا از خودش و  زیکنند همه چ فیرو برام تعر
برام گفت که  انی. ترالن از خودش و راکه بهش فرصاات داده گفت نیراشااا و ا

 .دنیرو د گهیدانشگاه همد یامروز جلو
 شبیسوخت. از د ی. گلوم منییدهانم رو قورت دادم و سرم رو انداختم پا آب

م که بتون نیا یآب. اون هم برا یمقداِر کم هینون خورده بودم و  کهیت هیفقط 
 زنده بمونم.
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 نگرانش بودم. یلیبرام بگن. خ نیداشتم از رادو دوست
 چه طوره؟! نیبچه ها، حاِل رادو -

 جوابم رو با لبخند داد: ترالن
 !ش؟ی. بابا طرف ورزشکاره دست کم گرفتیعال ِی حالش خوبه. عال -

 شدم. لبخند زدم و نگاش کردم. خوشحال
پله ها  یخسرو و روهان رو باال ی هیباز شد و من سا نیزم ریموقع در ز همون

 شناخته بودمشون. گهی. ددمید
 هینمور تک وارِ یو ترالن با ترس خودشااون رو به من چساابوندن. هر سااه به د تارا

به پله ها که قامتشون درست  میو با چشمان وحشت زده زل زده بود میداده بود
 شد. انینما نیزم ریدرگاِه ز یتو

ن اومدن و جلومون بر لب داشااتند. به طرفمو یهیدو لبخنِد زشااات و کر هر
 .ستادندیا

***** 
 رانهیو یبه اطراف و آن خانه  یشاادند. راشااا نگاه ادهیپ نیاز ماشاا پساارها

 انداخت.
 داغونه. یلیبه قبرستونه! خ هیشب شتریجا ب نیا -

 به طرِف خانه حرکت کرد و گفت: نیرادو
 پرته. یلیخرابه ست. جاش هم خ یخونه  هیظاهرا  -
 !م؟ی. حاال چه کار کنمیآره بابا سه ساعت تو راه بود -
 جواب داد: انیرا
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 یسااوت ادیکه صااداش درن لنتیسااا یرو دیرو بذار التونیاول از همه موبا -
 کارمون ساخته ست. گهی. اون وقت دمیبد

ساارش را تکان داد و خودش زودتر همراهش را خاموش کرد. راشاااا  نیرادو
 کرد گفت: یرا در آورد و همان طور که خاموش م لشیموبا

 ...نیاز ا نیخب، ا -
 ادامه داد: انیبه را رو
 جان؟ سییر هیچ تونیدستوِر بعد -
 اشاره کرد: نیبه رادو انیرا
 .میزیتو سرمون بر یچه خاک مینیکه بب دیبد دهینه من! فعال ا نهیا سییر -

 اشاره کرد: نیبه زم راشا
 دیشااه. برو هر چه قدر عشااقت کشاا یم دایجا که تا دلت بخواد خاک پ نیا -
 تو سرت. زیبر

 گفت: یجد نیرادو
. دیجا نگاه نکن نی. به خرابه بودِن اساااتیبساااه. االن که وقتش ن یشااوخ -

 حرفاست. نیباالتر از ا زاتشونیمطمئنم تجه
 دو با تعجب گفتند: هر
 چه طور؟! -

شاره  ریو ز وارید یکه رو ینیبه دورب نیرادو شده بود ا صب  شاخه و برگ ها ن
 کرد:

 .دیفهم ی. خودتون مدیاون جا رو نگاه کن -
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 :راشا
جا یعنی نی. انهیگه دورب یِا! راسااات م - مه  نه ه به رو  نیا یممک خونه خرا

 کار گذاشته باشن. نیدورب
. تو میازش اسااتفاده کن میتون ی. به هرحال شاابه و ممیکن اطیاحت دیفقط با -

 کرد. شیکار هیشه  یهست. پس م یخوِد خونه هم نوِر کمتر
 :انیرا
 تو نایکاره ام. ا نیشناسم. به هر حال خودم ا یرو م نایدورب نیمن مدِل ا یول -

شااه روشاان و  یکه ضاابط م یلمیکه انگار روزه. ف رنیگ یم لمیف یشااب جور
 واضحه.

 زد پشتش: راشا
 بابا کار درسااااته. ولیا -
 .«گهید مینیما ا» یعنیابروش رو انداخت باال که  انیرا

 :نیرادو
شا کن گهیو همد میسیجا وا نیشه ا یهم که نم یجور نیهم - . تنها میرو تما

 ده. ینشونمون م نیکه مطمئنا دورب وارهید یشه رفت تو از رو یکه م یراه
 :راشا

جا پشت مشت هم نداره که بشه از اون جا رفت تو. کال بسته ست. اگه  نیا -
 باز هم باشه که خرابه ست و بن بسته.

 و گفت: دیمرموز خند انیرا
 انیداش را دینیبب دیو تماشا کن دی! فقط صبر کند؟یشماها منو دست کم گرفت -

 کنه. یچه هااااا م
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 بود حرکت نیکه کنار دورب یشااد و به طرِف درخت زیخ میحرف، ن نیزدِن ا با
 کردند. یبا تعجب نگاهش م نیکرد. راشا و رادو

باال رفت. کم انیرا را  نیاطراف را نگاه کرد. همان طور که دورب یاز درخت 
ست کار شا و رادو فتدیکرد تا از کار ب یم ید ام لبخند زد. کارش که تم نیبه را

 آمد. نییشد از درخت پا
 شانه اش و گفت: یزد رو راشا

االن خاموش شد درسته؟ خب االن  یکرد شیدست کار یجان. رفت ویک یآ -
 تو؟! میبر یچه طور گهیجا! د نیا زنیر یم
 با لبخند سرش را تکان داد: انیرا
جور  نیکاره ام. کارم با ا نیبلدم. بابا من ا یعنیگم کارم رو بلدم  یم یوقت -
 .زاستیچ
 !؟یچ یعنی -
 لمی. االن فدمیرو کشاا ماشیاز ساا یکیرو که قطع نکردم.  ماشیساا یهمه  -

شده ول یعنیثابته.  ستش. هر Pauseتو حالت پاوس ) یخاموش ن : توقف( ه
شه نما یک  نیبه هم دایجد نیدورب نیا هیشه. خوب یداده نم شیاز جلوش رد ب

 .تاشهیمز
 .دندیسه خند هر

 شانه اش زد و گفت: یبار محکم تر رو نیا راشا
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ارم. اصال تو، آ - ا ا ا ا مخ، پروفسور، دانشمند، مختر . در  و،یک یبابا دمت گ
گم تو  یجوِن داداش. دسِت کم گرفته بودمت. م یباحال یلااااااااااااااایکل خ

 .یفیح
 با خنده گفت: نیرادو

سه هر چ - شت یب شده بر ریش. تا دب*غ*ل ریز یهندونه کا  دیدید هویتو.  مین
 شک کردن اون وقت دخلمون اومده. یزیبه چ

 نبود. اطیح یتو یباال رفتند. کس واریسه از د هر
 :راشا

 خدا کنه سگ َمگ نداشته باشن. -
 :راشا

 خوان چه کار؟! یسگ م گهیاون شش تا هرکول رو دارن د یوقت -
 :نیرادو

 !؟یچ -
 نیاسلحه به دست ا یکلی. شش تا مرد هدمشونیلحظه د هیاون باال که بودم  -

 چرخن. یجاها م
 آب دهانش را قورت داد: راشا

 !ام؟یدونه از اونا هم بر م هیمن از پِس  یعنیاوه اوه!  -
 خوش فرِم راشا نگاه کرد: کِل یکرد و به قد و ه یُنچ ُنچ نیرادو

 ؟یجا زد هیکه واسه ات ساختم. چ کلیه نیا ِف یح یعنی -
 سپر کرد و گفت: نهیکه بهش برخورده بود س راشا

 .شااللهیا ادیمن؟ عماااارا. راشا و ترس؟! خبرش ب ؟یهان؟ ک -
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 :انیرا
 !؟یک -

 :راشا
 مرِد ترسو. -

 :نیرادو
 .فتی. حاال راه بیاومد ایتو کال نترس به دن دمیبسه فهم -

 هول شد و گفت: یکم راشا
ِت جلو. جلو برو نامردم اگه پشااا فتمیغلط بکنم ب یاول بزرگتر. تا تو هساات -

 .امیسرت ن
 دنیهم پشاات ساارش بودند که با د انیو حرکت کرد. راشااا و را دیخند نیرادو

آمدند عقب گرد  رونیآن طرف ب یاز اتاقک ها یکیخساارو و روهان که از در 
 ختهیاز آن ر یمیخانه ن یوارهاید گریکه مثل د ییوارهایاز د یکیکردند و پشت 

 شدند. یبود مخف
 رفتند. نیزم ریو روهان به طرف ز خسرو

 :انیرا
 بودن؟! یاونا ک -

 :نیرادو
 آشنا نبود. یکیاون  یهمون روهانه، ول شونیکی -

 گفت: یطاقت یبا ب راشا
 .نیزم ری. رفتن تو زگهید میخب بر -
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 :انیرا
 ؟یاز اون نره غوال جلومون ظاهر شد چ یکی! اگه م؟یبر یچه طور -
 .میبکن یکار هی دی. باالخره بامیسیوا میتون یجا هم که نم نیخب ا -

 خانه کامال بسته بود. یبه اطراف انداخت. فضا ینگاه نیرادو
 نیاز هم یکیاز تو  ادیبخواد ب یپشاات خونه بسااته ساات. پس اگر هم کساا -

 بشه رفت اون طرف. دیشا میجمع کن نایاتاقاست. اگه حواسمون رو به دورب
 .دیاز همان جا سرک کش انیرا
هم درساات  یکیاون طرفه خونه ساات.  یکی. دمیفعال من دو تاشااون رو د -

 سمت راستمونه.
 فکر کرد. یکم راشا

 میکت کنحر واریبه د دهیکردن اگه چسب میرو تنظ ناشونیدورب نایطور که ا نیا -
شونید ی هیتو زاو شون میستین د  ریزبه طرِف اتاق ها و  میقم*س*ت. چون لنز

 ...یول نه،یزم
 ادامه داد: انیرا
رو  ! فکر اون جاشم؟یبکن یچه غلط نیزم ریتو ز میبر میخواساات یوقت یول -

 !؟یهم کرد
 باز شد و گفت: ششین

 فکِر اون جاش رو نکردم. گهینه د -
 واقعا. یهه هه، خسته نباش -
 .یچند َمرده حالج مینیوسط بب زیبر یخب تو مخ -
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س یمن م - شونیها و تجه ستمیگم اول به  شونیو از کار بنداز مینفوذ کن زات  م
 دخترا. ِش یپ میبعد بر

 :نیرادو
 .میبر ه،یفکر خوب -

 با چشماِن گرد شده نگاهشان کرد. راشا
اا؟! خدا وک - ا ا ا ا ا حِس سوپرمن بودن بهتون دست داده ها. توهم  یلیکج

 !م؟یکن یرو دستکار ناشونیتو و دورب میشه بر یبابا مگه م دیزد
 شانه اش زد و گفت: یرو انیرا
رو  تیجا خاک باز نیبمون هم یرو ندار شج*ی*گ*رکار نشد نداره. اگه  -

 بکن.
 کرد: اخم

 بااااا. مینیب نیشیرو نداره؟! من؟! ب شج*ی*گ*ر یک -
 :دیخند انیرا
 .فتیپس راه ب -
 غرور ابروش رو انداخت باال و گفت: با
 جور جاها. نیفقط به خاطر عشقم، وگرنه منو چه به ا -

 .دیخند نیرادو
 سازه. یمرد م هیگرم که الاقل االن داره ازت  تیدِم عشق و عاشق -
شنگ و ع نیا - شش تا غول ت شت ها ِن یکه برم تو دِل اون  و ج نجاین یالک پ

 مرد شدنمه؟ یزده بشم نشانه 
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 !قایدق -
 !گهید پس تا االن مرد نبودم -
 شک نکن! -

کردند.  یکه جلب توجه نکنند آروم صااحبت م نیا ی. برادندیساااه خند هر
 شکست. یگرگ ها م یزوزه  یسکوت شب رو تنها صدا

 :نیرادو
اقا. از ات یکیتو  میر ی. هر کدوم منیزم ریز هیاتاِق خرابه و  هیسااه تا اتاق و  -
 بشه. ری. ممکنه دمیرس یم جهیزودتر به نت یجور نیا

 سه موافقت کردند. هر
 :نیرادو

 جا. نیقرارمون بعد از انجام کار هم -
 باشه. -
 .میباشه. بر -

***** 
ش واریاز کنار د نیرادو سرک ک س اطیو با احت دیبه داخل اتاق  شد. ک در  یوارد 

تاق نبود. نگاه نداخت.  یا و کمِد  ونیزیتلو ،یو صااندل زیم کیبه اطراف ا
بود که داخل اتاق گذاشااته  یزیقرار داشاات تمام آن چ واریکه کنار د یکوچک
 بودند.

 .ستین یجا که خبر نیا -
نفر اسلحه به دست پشت سرش  کینظرش را جلب کرد.  وارید یرو یا هیسا

 بود. ستادهیا
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 حرکِت  کی. با دیکشاا قیهول شااود نفس عم ایآن که خودش را ببازد و  بدون
 افتاد. نیزم یکرد و رو ی. مرد ناله ادیبه صورتش کوب برگشت و با آرنج عیسر

سلحه شل نیاش را به طرف رادو ا شانه گرفت و  صدا خفه کن روش  کین کرد. 
سرش را خواباند و با زانو به شکم مرد ضربه زد. مرد از  نینصب شده بود. رادو

 .دیچیپ یزور درد به خود م
ساس تر سرش ضربه زد که بنقطه از گرد نیرا بلند کرد و به ح  یرو هوشینش 

 اتاق پشت کمد انداخت. یو گوشه  دیافتاد. او را کش نیزم
 آمد. رونیاز اتاق ب اطیاش را برداشت و با احت اسلحه
***** 

ش یپنجره مخف ریز انیرا سرک ک . دو نفر آن دیشد. از همان جا به داخل اتاق 
کنار هم  فیسااه طبقه به رد یبه اطراف انداخت. تخت ها یجا بودند. نگاه

 شده بودند. دهیچ
 ذارن. یمرگشون رو م یجا کپه  نیپس ا -

 نیزم یاز رو یساانگ نساابتا درشاات انیتا مرد مشااغول گپ زدن بودند. را دو
 برداشت. زد به در. توجه هر دو نفر به طرف در جلب شد.

شت د زیخ میآرام ن انیرا شد. هر شد. در اتاق ب یاتاق مخف ی وارهیشد و پ از 
 آمدند. رونیدو ب

 بود؟! یچ -
 دونم! ینم -
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زد. به آن طرف  نیخودش به زم یپا یرا برداشت و درست جلو یگرید سنگ
 نگاه کردند.

 بلند داد زد: مرد
 !ه؟یاون جا ک -

ست به همان طرف رفتند. را محتاطانه سلحه به د ش انیا . دیخودش را عقب ک
 شده بود. یاز درختان مخف یکی ی هیسا ریز قایدق

دسااتش زد. اساالحه  ریبا پا محکم به ز انیاز مرداِن مساالح جلو آمد که را یکی
شد آن طرف. را ش انیپرت  ض دیایو تا به خود ب دیمرد را به طرف خود ک ربه با 

 پرتش کرد. نیزم یکرد و رو هوششیب یکار یا
 نفله. -

 .دیمرِد دوم را شن ی. صدادیبه لباسش کش یدست
 شد؟! ی. چروسیس -
شت همان بالستادیخود ا یدر جا انیرا صد دا سر مرد اول آورده  یی. ق که به 

 .اوردیبود را به سر او هم ب
سلحه سلحه اش را گرفت. با  ریبار با زانو ز نیا دیاش را که د ا شکمش زد و ا

ضربه زد، ول شت گردنش  مچ  بود انیتر از را یآن مرد که قو یآرنج محکم به پ
 .دیرا گرفت و کش شیپا
رد را باال آو شیزانو انیافتاد. مرد بهش حمله کرد. را نیزم یبه پشاات رو انیرا

 بلند شد. نیزم یو از رو دیصورتش زد. همزمان چرخ یو با پا تو
کرد.  یافتاده بود. صورتش را در دست گرفته بود و ناله م نیزم یبار مرد رو نیا

 اسلحه به گردنش ضربه زد. ییا قسمِت انتهاامانش نداد و ب انیرا
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 کرد. یدرخت مخف ریافتاد. هر دو را ز نیزم یرو هوشیب
***** 

اه در به داخل نگ یاز ال دیکوب یاش م نهیامان در س یکه قلبش ب یدر حال راشا
متوجه  دیکه سرک کش ینشسته بود. کم یزیپشت م کلیه یمرد قو کیکرد. 

 قرار داشت شد. زیم یکه مقابلش رو ییتورهایمان
از درشتاش افتاده  یکیدارم مِن بدبخت.  یجاست. عجب شانس نیپس هم -

 به من.
داخل  یچا یرفت. مقدار یبلند شاااد. به طرف فالساااِک چا شیاز جا مرد

 و دوباره برگشت. ختیر وانشیل
سمت شب یق شا از کنار دکیبه راهرو بود. تنگ و تار هیاز اتاق  شد و  رد اروی. را

بود آن طرفش همان  وارید یکه رو یخودش را به همان قسمت رساند. پنجره ا
 دنی. مرد با شااندیو پر دیراهرو قرار داشاات. پنجره باز بود. خودش را باال کشاا

شت، ول یصدا شد و برگ سمت تار یپا نظرش جلب  شا در ق اتاق قرار  ِک یرا
 داشت.

 اون جاست؟! یکس -
و از جا بلند شد. راشا آب دهانش را با سر و صدا قورت اش را برداشت  اسلحه

ست. نفس عم هیاتاق تک ی وارهیداد. به د شمانش را ب ش یقیداد و چ تا به  .دیک
فرا  را شیرو اضااطراب سااراپا نیقرار نگرفته بود. از ا یتیموقع نیحال در چن
 گرفته بود.
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بود که راشا دستش  دهیرس واری. درست کنار ددیشن یمرد را م یقدم ها یصدا
ضربه  شت کرد و  شده بود با ا یمحکم یرا م شوکه  صورت مرد زد. مرد   نیبه 

کرد. گلوله درساات از کنار  کیحال اساالحه اش را رها نکرد و به طرفش شاال
 .داد هیتک واریبه د عیصورتش گذشت. با ترس چشمانش گرد شده بود. سر

ون . ننه بابامون هم که اوندمایپب یباق اریبه د شااهیهم یبود برا کیخدا نزد ای -
خودم رو به خودت سااپردما.  ایباالتر؟! خدا نیبهونه از ا گهیمنتظرمونن د ایدن

صح سالم تحو حیمنو  شدم نذار ناکام  نیو رادو انیرا ِل یو  شق  بده. من تازه عا
تلنبار شده. بذار بهشون برسم بعد.  لمآرزو تو د یبشم. هنوز کل ایاون دن ِی راه

 !اد؟ی. دلت ماهایرم اون دن یم یُعقده ا یجور نیآخه ا
قدم  کیکرد متوجه شااد که مرد با  یلب با خودش زمزمه م ریطور که ز همان

 .ردیگ یکه بردارد درست کنارش قرار م گرید
دسااتش زد. مرد به عقب  ریکرد. با پا محکم به ز یمبارزه م دینبود. با یا چاره

 کرد. یو منگ به راشااا نگاه م جیود. گاساالحه هنوز در دسااتانش ب یافتاد ول
 شیکه کرد راشا با پا به پهلو یکیهمزمان با شل یاسلحه اش را نشانه گرفت ول

 ضربه زد. گلوله خالف رفت و به راشا اصابت نکرد.
 یدافعت یبلند شد. دستانش را مشت کرد و به حالت نیزم یجست از رو کی با

 .ستادیمرد ا یصورتش گرفت. راشا هم گارد گرفت و درست رو به رو یجلو
. راشا سرش را دیرا اجرا کرد و همزمان چرخ یحرکِت حرفه ا کی شیبا پا مرد
دست بردار نبود. ظاهرا  یول دیو با مشت به شکم مرد ضربه زد. مرد نال دیدزد
 تر بود. یکه در آن جا بودند قو یمردان گریاز د
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ست به موقع عمل کند و  مرد شا نتوان شا برد که را صورت را شتش را به طرف  م
صااورتش  یو دسااتش را به رو دیچشاامش خورد. از درد نال ریمشااات به ز

 گذاشت.
ستفاده کرد و با پا به پهلو مرد صت ا شا رو یهم از فر ضربه زد. را  نیزم یاو 

 .دیچیپ یافتاد. به خودش م
زد فحش  یضااربه م شیطور که به پهلو گفت و همان یلب ناساازا م ریز مرد
 آورد. یبه زبان م یکیرک یها
 نگاهش کند. تیزد که باعث شد راشا با عصبان یحرف نیب نیا در
پاشااو د یب - مادر،  فا  کن. حرومزاده گهیپدر و  پاشااو از خودت د  ی. 

 . *و*ض*ی
چشاامانش را گرفته بود.  ی. خون جلودییهم سااا یرا به رو شیدندان ها راشااا

 پدر و مادرش حساس بود. یرو
 یاپ ریز یبلند شااد و همزمان با پا به حالِت چرخشاا شیخفه از جا یادیفر با

افتاد. راشااا  نیزم یحرکت را نداشاات به پشاات رو نیمرد زد. مرد که انتظاِر ا
زد. دستش را  ادیشکمش نشست. از درد فر یوقت را از دست نداد و با زانو رو

 دهان مرد گذاشت و فشرد. یرو
 :دیلب غر ریز
 حرومزاده آره؟! یگ ی. به من مک*ث*ا*ف*تخفه شو  -

هنوز هم  یمحکم به صااورتش زد. با آرنجش به گردن او ضااربه زد، ول یمشاات
 .دیچیپ یبهوش بود و از درد به خود م
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 دم. ینشونت م یول ؟ *و*ض*ی یدونست یم ،یسگ جون یلیخ -
ضطراب چیه گرید سترس و ا شت. بلندش کرد. ب یا شا ر یحال رو به رو یندا ا
 بود. تواِن مقاومت نداشت. ستادهیا

را به پشاات  یبعد یشااکمش ضااربه زد. مرد که خم شااد ضااربه  ریبه ز راشااا
 افتاد. نیزم یرو هوشیبار ب نیگردنش وارد کرد. ا

 ت:لب گف ریمرد ضربه زد و ز یزد با لگد به پهلو یکه نفس نفس م یحال در
 رذل. -

 کرد. یمخف زیجانش را پشت م یو جسم ب دیرا کش دستانش
 انزاتشاایو تجه سااتمیبه مانتورها افتاد. بدوِن فوِت وقت به طرف ساا نگاهش

 به کل خاموش شد. ستمیآنها را از کار انداخت. س یرفت. همه 
 بود. واریرفت. قرارشان پشت همان د رونیاز اتاق ب اطیاحت با

***** 
 .دیخسرو واضح به گوش رس یبودند. صدا ستادهیا نیزم ریز یباال

***** 
 «ایتان»

 هر سه مون دوخت. یمنفورش رو تو چشما نگاهِ 
 خشم داد زد: با
 شماست. یبه نفِع هر سه  نی. ادیگم گوش کن یکه م یبهتره هر چ -
بازومون رو گرفتن. هر سااه  ریبه طرفمون هجوم آوردن و ز یگرِگ وحشاا ِن یع

 .میدیکش یم غیو ج میکرد یتقال م
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صندل پرتمون برگ کاغذ همراِه خودکار  کیبود که  زیم هی. جلومون یکردن رو 
شت نفس نفس م شت روش. از زوِر ترس و وح سه مون  یگذا زدم. رنِگ هر 

 بود. دهیپر
 زد و به برگه اشاره کرد. ادیفر
 .االیِد  د،یامضا کن -

 تکون دادن.« نه» یو تارا سراشون رو به نشونه  ترالن
 بود، لرزون گفتم: شتریجراتم ب یهم که کم من

که  نیو با ا یما هساات یکردم عمو یهمه ساااال فکر م نی. ایپساات یلیخ -
 االن... یول یخوا یصالِح برادرزاده هات رو م یول یمغرور

 زد: داد
هم  تون *و*ض*ی. اون پدِر ستمیکدوم از شماها ن چیه یخفه شو. من عمو -

سبِت برادر ضاف یبا من ن شت. اون ا شماها  یبود. تو خانواده  یندا  هیما، پدر 
سوب م یادیفرِد کامال ز شم من ا یشد. البته جلو یمح طور بود وگرنه  نیچ

سر شقش بودن. در ک ست فراهم م یکه م یهر چ هیاز ثان یهمه عا شد.  یخوا
 منو ازم گرفت. زِ یاون پست فطرت همه چ

 رو به طرف ما نشونه گرفت. اشاره اش انگشت
شد. پدرتون که مرد تو فکِر ا گهید یول -  شماها رو هم یجور هیبودم  نیتموم 

تونساات کمکم  یخواساات. اون هم م یاز ساار خودم باز کنم. روهان تو رو م
 بره تو رو به دساات شیخوب پ زیکنه. بهش قوِل تو رو داده بودم. که اگر همه چ

 بکشونمش سمت هانهب نیو به ا یجور نی. خواستم تارا عروسم بشه که اارهیم
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ست و نه ا یکار هم عمل نیا یخودم و خانواده ام، ول سروش خوا شد. نه   نین
شق، ول یدختره  ضاانهیرو به پا یباز نیا یکله  سه نفر من ب ی. با هر ام ه شما 

 کنم. یم دایدست پ تونییکل دارا
 :با ترس و هق هق گفت تارا

 !؟یاری... به سرمون مییاون وقت... چه بال -
 وار قهقهه زد و سرش رو تکون داد. وانهینگامون کرد. د یکم

. ادیبه سرتون م ییچه بال ستیندارم. برام هم مهم ن ینسبت چیمن با شماها ه -
 پس...

 زدم: داد
معامله  نیهمچ یتون ی. چه طور ممیما هنوز هم برادرزاده هات  *و*ض*ی -
 ؟یرو باهامون بکن یا

 زد: ادیاز من فر بلندتر
. براتون مرگ رو در نظر گرفتم دیندار یمن برادر ندارم. شماها هم با من نسبت -
 .دیریبم یجور نیکه هم فهیح یول
من زل زده  یبود و با پوزخند تو چشااما سااتادهیروهان اشاااره کرد. کنارش ا به

 بود.
ازت بگذره. به  یجور نیهم ساااتینبهم کرده. حقش  یادیروهان کمِک ز -

 .یآرومش کن ییجورا هی دیهر حال، با
 .هیدونستم منظورش چ ینفرت به هر دوشون نگاه کردم. م با
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کرد.  یکه نم ییبود. پول چه کارا  *و*ض*یمرد پساات و  نیچه قدر ا ایخدا
عث شاااده بود عمو نیهم با که  رو  یکار نیما چن ِی ناتن یما، عمو یطور 

 بشه و... کمونیمرد نزد هیبذاره  یباهامون بکنه، به راحت
 به خاطر پول، پول و باز هم پول. شهی! هم؟یو رذالت تا به ک یپست ایخدا

 فت:گ یبودن به من نگاه کرد و با پوزخنِد خاص دهیترالن و تارا که چسب به
م آدم دار یکاف ی. باال به اندازه دیذارم نگران نباش یشماها هم کم نم یواسه  -

 که خوب بلدن باهاتون چه کار کنن.
شونه ام گذاشته بود  یخنده و سرش رو تکون داد. تارا سرش رو رو ریزد ز بلند
و هم با نفرت  ختمیر یو من هم اشااک م دیلرز یکرد. ترالن هم م یم هیو گر

همه رذالت بود که داشااتم به  نیکردم. لرزش بدنم از ترس نبود از ا ینگاش م
 .دمید یچشم م

ش یبازو ریدفعه به طرفمون اومد و ز هی سمت خودش.  دشیتارا رو گرفت. ک
الن . من و تررونیب ادیش بب*غ*لکرد از  یو تقال م دیکشاا یم غیتارا بلند ج

 تارا. ی قهیشق یکه اسلحه اش رو گذاشت رو میو داد راه انداخته بود غیهم ج
 .میو با وحشت نگاش کرد میهر سه الل شد

 زد: داد
 کنم. یخالصش م ریت هیسرجاتون، وگرنه با  دینیبش -

 . ترالن با هق هق گفت:مینشست آروم
 ولش کن. ؟ *و*ض*ی یچه کارش دار -
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ا ت االی. ِد دیکه اون برگه رو امضااا کرد نیبعد از ا یکنم، ول یباشااه، ولش م -
 کارش رو نساختم.

شمام صورتم رو خ چ شک  ستم. ا شمام رو که باز کردم  سیرو ب کرده بود. چ
. خودکار رو برداشااتم. چند قطره دمید یاشااک تار م یبرگه رو از پشااِت پرده 

شکم به رو ساخته  یآدم هر کار نی. هق هقم رو خفه کردم. از ادیبرگه چک یا
 بود.

ستا با شتم رو ید ضا کردم. خودکار رو گذا ست  یلرزونم ام شت د برگه و با پ
نجاِت جونش هر  یبرا دیم. جوِن خواهرم در خطر بود. بااشااکام رو پاک کرد

شاااده باشاااه جونم رو هم  ینبود. حت یزیکردم. پول و ثروت که چ یم یکار
 .میرو جز هم ندار یدم. ما که کس یبراشون م

 هم مثل من با بغض و اشک امضا کرد. ترالن
 نیاز اول هم دیش یروش زودتر دست به کار م نیدونستم با ا یخوبه. اگر م -

 کردم. یکار رو م
 یرد. سعک یم هیم. بلند بلند گرب*غ*لرو پرت کرد طرفمون. گرفتمش تو  تارا

 داشتم آرومش کنم.
 اش رو به طرِف من و ترالن نشونه گرفت. رو به تارا داد زد: اسلحه

 امضا کن. -
سرد و  رونیم ب*غ*لبسرش رو از تو  تارا ستش   یزده بود. تنش م خیآورد. د

 . خودکار رو برداشت.دیرزل
 رو تو دستم گرفتم. نگام کرد. دستش

 . آروم باش.زمیآروم باش عز -
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 رو تکون داد. اون هم امضا کرد. سرش
شت. هر دو نگاه روهان ضا یبرگه رو بردا سه نفر انداختند.  یبه برگه و ام ما 

 لبخند زد و سرش رو تکون داد. تیخسرو با رضا
 .هیعال -

 و به روهان نگاه کرد. بشیرو گذاشت تو ج برگه
 ندارم. یجا کار نیا گهی. دشتونیفرستم پ یرم باال بچه ها رو م یمن م -
 ادامه داد: یما اشاره کرد و با لبخنِد مرموز به
 .دیخوش باش -

 :روهان
 نرفته؟ اون جواهرات ماِل منه. ادتیقرارمون که  -
 .میزن ینه پسر. قرارمون سر جاشه. بعد با هم حرف م -
 باشه. -

 رفت. رونیب نیزم ریبه ما انداخت و از ز ینگاه
 رو در آورد و شماره گرفت. لشیاز رفتن خسرو، روهان موبا بعد

... خب یلیمگه... خ رون؟یب ی! چرا از خونه رفت؟یکن یچه کار م ژنیالو، ب -
س شد بنیزم ریتو ز نیایه ها باز بچ گهید یکیبا  یدیر شه... تموم  ... نیای... با

 من منتظرم.
اهش بار نگ نینگامون کرد. ا یزیرو قطع کرد و با لبخنِد نفرت انگ شیگوشاا
 کرد. یمن نبود. به ترالن و تارا هم بد جور نگاه م یتنها رو
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ساار  دیزد بود. با یکه ازشااون حرف م یجواهرات رِ یذهنم بد جور درگ یطرف از
 آوردم. یدر م

 :دمیپرس یمقدمه و جد یب
 !ه؟یجواهرات چ ی هیقض -

 نگام کرد. با پوزخند گفت: یکم
شماست.  ِی خانوادگ راِث یکه گردنبنِد مادرت هم جز  شونه. اون م یجواهرات -

من گذاشااته بود. تا تونسااتم اعتمادش رو به خودم جلب  شیپدرت خودش پ
کامل داشت.  نانیو بهم اطم دید یر خودش مپس یکه منو جا یقدر نیکردم. ا

به عنوان امانت گذاشااات، ول  نیامرگ بهش  یاون جواهرات رو دساااِت من 
. با خساارو قرار گذاشااتم که در قباِل رهیفرصاات رو نداد که بخواد ازم پس بگ

صاحِب دارا  یخانوادگ راِث یشما اون جواهرات رو بده به من. خب جز  م یِی ت
 رد و حاال اون جواهرات تموم و کمال، ماِل منه.شد. قبول ک یاون هم م

 نفرت گفتم: با
 ؟یکار رو کرد نیمگه چه قدر بود که بخاطرش ا -
 .اردیلیپنج م یفکر کن. باال اردیلیهه، چه قدر؟! به م -

رو پدرم  ییگرانب ها راِث یم نیهمچ هیما از تعجب باز موند.  یهر سااه  دهان
سِت ا ستم یالشخور؟! چه طور بهش اعتماد کرده بود؟! م نیسپرده بود د  دون

رو امانت  راثمونیقدر که بخواد م نینه تا ا یول ه،یپدرم مرِد ساااده و زود باور
. عمو خسرو با اون همه دهنامرد بذاره. معلوم بود درسش رو خوب بل نیا ِش یپ
شاااده بود جواهرات رو بهش  یو حرص و طمع چه طور راضاا یخواه ادهیز

 .دیلنگ یکار م یجا هیه؟! ببخش
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. باز ترس و وحشت وجودمون رو ُپر کرد. نگاِه ُپر میدیرو شن ییقدم ها یصدا
سمون به در ز شت به در ز یبود. روهان نگاهش رو نیزم ریاز هرا  ریما بود و پ

 بود. ستادهیا نیزم
 زد: داد

 .میخوش بگذرون یکه قراره کل دیایب د؟یاومد -
و  نیکه رادو میکرد ینگاه م نیزم ریما با چشمان گرد شده به درگاِه ز یسه  هر
 بودند. ستادهیو راشا اون جا ا انیرا

شا و را صورت شده بود. رادو انیرا سرخ  شم  شت  نیاز زور خ ستاش رو م د
 داد. یهم فشار م یکرده بود و دندوناش رو رو

 و انیحرکت دستش رو حلقه کرد دور گردن روهان و محکم فشار داد. را کی با
شا رو به روش ا شوکه  انی. راستادندیرا شکمش. روهان  شت محکم زد تو  با م

 .ستادندیهمدستاش پسرا پشِت سرش ا یشده بود. خبر نداشت به جا
 داد زد: انیرا
 هان؟ ؟یبکن یخواست یم یآشغال. چه غلط ک*ث*ا*ف*ت -

 زد: ادیو فر دیتو صورتش کوب یخشم مشِت محکم با راشا
هت ب نایاز ا شااتریآره؟ خب پس صاابر کن. چون قراره ب نیکه خوش بگذرون -

 خوش بگذره.
بُکشااش کار دسااِت خودش  دمیدسااتش رو تنگ تر کرد. ترساا یحلقه  نیرادو

 .نیرفتم سمت رادو عیبودند. سر ستادهیبده. ترالن و تارا پشتم ا
 .شیولش کن. ُکشت نیرادو -
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 :دیخشم غر با
 . بدتر از مرگ حقشه.ایساکت شو تان -
 بلوزش چنگ زدم: به
 کنم. ی. نکن، خواهش ممیش یبدبخت م ن،ینکن رادو -

تش آ ی. فکش منقبض شده بود و شعله هادیکرد. التماس رو تو چشمام د نگام
شما ش یخوش رنگش زبانه م یآب یاز چ شده بود و آبدیک سرخ  شماش  ی.  چ

 بود. یچه قدر عصبان ایاومد. خدا یُپررنگ تر به چشم م
 آروم نیطور با مشت و لگد افتاده بودن به جوِن روهان. رادو نیو راشا هم انیرا

 زد. یولش کرد. نفس نفس م
 .دیبسه، ولش کن -

نگاه کردم. انگار کالفه بود.  نیافتاد. به رادو نیجون و ناالن رو زم یب روهان
ست ش ید صورتش ک ست و باز کرد. آخر طاقت دیبه  شماش رو چند بار ب . چ

 ادیروهان که فر یمحکم با پا کوبوند تو پهلو نیو همچ دیعربده کشاا هی اوردین
 .دیچیپ نیزم ریگوشخراشش تو کل ز

 داد زد: نیرادو
هر خراب  یرو هر جا و تو تیبمونه که رذالت و نامرد ادتیرو زدم تا  نیا -

 . پست فطرت.یِخ چند تا دختر نکشبه ر یشده ا
 بازوش رو گرفت و گفت: راشا

ه ساار و کل میاگه زود نجنب روننیشااه. دو تاشااون ب یم ری. داره دنیرادو میبر -
 شه. یم دایشون پ
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ش انیرا ستش رو ک شمگ یول د،یهم د صورِت جمع  یبه رو نیرادو نینگاِه خ
 شده از درِد روهان بود.

سِت تارا رو.  انی. رارونیب میسه رفت هر شا هم د ست ترالن رو گرفته بود و را د
 .میدیدو یجدا از هم م نیفقط من و رادو

پام در  ریساانِگ بزرگ از ز هیشااد. حواساام به رو به رو بود که  یدونم چ ینم
 بدتر شدم. گهیکرد د یجونم که درد م یهمه  ی. وانیرفت و خوردم زم

ازوم رو ب ریگرم و مردونه ز ید شم که دستدرد گرفته بود. خواستم آروم بلن زانوم
 شیشااونیپ یبه رو یظیبود. اخِم غل نیگرفت و بلندم کرد. نگاش کردم. رادو

 نگاهش گرم و آروم بود. یداشت ول
 که نشد؟ تیزیچ -
 نه، خوبم. -

 رو آورد جلو و دستم رو محکم تو دسِت گرم و مردونه اش گرفت. دستش
 ؟یایراه ب یتون یم -
 .میآره، بر -
 نه. -
 تعجب نگاش کردم. با
 تمومش کنم. دیتموم دارم که با مهیکاِر ن هیتو با بچه ها برو. من  -
 وحشت گفتم: با
 جا خطرناکه. نی. تو رو خدا. امیبر ایب نی! رادو؟یچ -
 .امیکنم. رفت پشت خونه. تو برو منم بعد م داشیخسرو رو پ دینه، با -
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 وجه. چیذارم، به ه ینه من تنهات نم -
 برو. ا،یلج نکن تان -
 باهات باشم. دیبه خاطِر منه پس با نایا ی. همه امیباهات م رم،یگفتم نم -

 لحظه تو چشمام زل زد. به ناچار سرش رو تکون داد. چند
 بودن گفت: ستادهیاون طرف تر منتظر ما ا یبه بچه ها که کم رو
 .میایما هم بعد م دیشماها بر -

ن دونساات یرو م زیپساارا که انگار از قبل همه چ یو ترالن تعجب کردن ول تارا
 آروم سر تکون دادن.

 رو بهشون گفت: نیرادو
. کارم که تموم شااد زنگ دیجا دور بشاا نیاز ا دیتون ی. تا مدیمنتظر ما نباشاا -
 .دیزنم. فقط بر یم

هار نفر کم هر گاه کردن. دلم م یچ ما ن  ب*غ*لخواسااات خواهرام رو  یبه 
 کارا نبود. نیاالن وقِت ا یو بهشون بگم مواظب خودشون باشن، ول رمیبگ
 و اونا رو همراه خودشون بردن. دنیو راشا دستشون رو کش انیرا

 .میخراب شده مونده بد نیا یتنها تو نیمن و رادو حاال
 یولدونم چرا،  یفشاارد. نم یرو محکم تو دسااتش نگه داشاات و کم دسااتم

ب خو یلیتونستم خ یرو االن م نیکردم. ا یم تیباهاش که بودم احساس امن
 درک کنم.

 .میبر -
 رو تکون دادم. حرکت کرد. سرم

 کمیو  ستیب فصل
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 !که؟یقدر تار نیجا چرا ا نیا -
 .میفاصله دار یلیچون دور افتاده ست. از شهر خ -
 .نمیتونم جلوم رو بب ی. نمستیاطراف ن نیکوچولو نور ا هی یحت -
 آروم حرکت کن. نترس. -
 شم. یشه نترسم؟! دارم قبض روح م یمگه م -
 لب گفت: ریحرص ز با
 ؟یایبود که حتما با من ب ی. چه اصراریگشت یخب با بچه ها بر م -
 نه من... -
 .اااااسیه -

. چشاام دییپا یاون طرف رو م یشااادم و نگاش کردم. با کنجکاو سااااکت
تار ختهینگاه کردم. نصاافش ر وارید یچرخوندم از رو  زیچ یکیبود. تو اون 

 مشخو نبود. یادیز
 گفتم: آروم

 شده؟! ی. چنمیب ینم یزیمن که چ -
 . مثل خش خش.دمیشن ییصدا هی -
پشت  اسلحه به دست یکی دمیچه خبره و صدا از کجاست د نمیبب میبرگشت تا

 .نیرادو یبه بازو دمیزدم و سفت چسب غی. از ترس جستادهیسرمون ا
زل زده بود به ما. از پشت سر  یهیاز همون مردا بود. با لبخنِد زشت و کر یکی

 بود. ش *و*ض*ی. خوِد می. برگشتمیدیخسرو رو شن یصدا
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کار م نیا -  یاون جا چه غلط  *و*ض*ی! پس اون روهاِن ؟یکن یجا چه 
 کرد؟ یم
و از شدم. دستش ر یمخف نیبه طرفم اومد که با ترس پشت رادو تیعصبان با

 شده بود. رهیپشت آورد و به حالت حفاظ دورم رو گرفت. با اخم به خسرو خ
 اجازه رو بهش نیهم همراهش برگشت و ا نیکه رادو رهیبرگشت منو بگ خسرو

 :دینداد. همزمان بلند غر
 دستت بهش بخوره خونت حالله. -

جمله رو به زبون آورد که هم خساارو ساار جاش  نیا ظیو با غبلند  نیهمچ
 خشک شد و هم من مات مونده بودم.

 پوزخند زد: خسرو
 برو کنار بچه. ش؟یناج ای یحام ؟یهست یک گهیهه، تو د -

چشِم  یو نه سال سنش بود البد جلو ستیب ایو هشت  ستیکمه کم ب نیرادو
زد. با وحشاات بهشااون  ینم رونیخونش ب یزد یهنوز بچه ساات. کارد م نیا

 بده. نیدسِت رادو یکار یوحش نیا دمیترس یکردم. م ینگاه م
چونه اش. مرد اسلحه  ریمحکم با آرنجش زد ز نیبه طرفم اومد که رادو خسرو

منو همراه خودش خم  نیکنه که رادو کیاش رو نشاونه گرفت و خواسات شال
 د.بلند ش ادشیفر یو صدا نیپاش. مرد به پشت پهن شد رو زم ریکرد و زد ز

ش نیرادو ستش ک سلحه اش رو از تو د سر مرد دیفرز ا شت   سنگ هی. ظاهرا پ
شدت ب سنگ برخورد کرده بود و خون به  سرش با اون   یم رونیبوده که حاال 

 زد. با چندش روم رو برگردوندم.
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 دمیکش غیهمزمان من ج یبرگشت طرفش ول نیپشت سرش بود. رادو خسرو
. از درد بلند نیشاااده بود. خساارو چاقوش رو فرو کرد تو کتِف رادو ریو... د

چرا به  ایزدم. خدا یو صااداش م دمیکشاا یم غی. منم پشاات ساار هم جدینال
 توکه خسرو  دمیو اون مرد بود و ند نیخسرو توجه نکردم؟ نگام همش به رادو

 دستش چاقو داره.
 ست فطرتا.افتاده بود. به درک، پ نیزم یرو هوشیهم ب اروی اون

سب کتفش ستش خون ب ی. از الدیرو چ شماش رو جمع کرده  یم رونید زد. چ
 داد. بازوش رو گرفتم. یهم فشار م یبود و محکم رو

 صداش زدم. هیگر با
 .نیحالت خوبه؟ رادو ن،یرادو -

حالش چه طوره. مطمئنا خوب  نمینگام نکرد که بب یرو تکون داد، ول ساارش
شت. نفس نفس م شماش رو تا آخر هویزد.  ینبود و درد دا حد باز کرد و  نیچ

سرو  شت نگاش کردم. به طرف خ شد. با وح د و بر ورشیبا نعره از جاش بلند 
 محکم شبا زانو نیرادو ادی. تا خساارو بخواد به خودش بدیاش رو چسااب قهی

برش  عی. ساارنیزم یاقوش افتاد روو خم شااد. چ دیشااکمش. نال ریز دیکوب
 بکنه. یوقت نخواد باهاش کار هیداشتم که 

تا هر چ یبهانه ا نیانگار هم یبود ول یکه زخم نیبا ا نیرادو  یبراش شاااد 
کنه. دست سالمش رو مشت  یخال  *و*ض*یو درد داره سِر اون  تیعصبان

 کرد و محکم زد پشت گردن خسرو.
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ود و ب دهی. رنگش پرنیزم یکرد رو ش. پرتشب*غ*لافتاد تو  هوشیب خساارو
 صورتش عرق کرده بود.

 بود و در همون حال گفت: دهیبر نفسش
 .ای... زود باش تانمیرو بگرد باشی... جدیجا... با نیا ایب -

د رو گشتم. چن باشیج ینشستم کنار خسرو. همه  عیرو تکون دادم و سر سرم
 و دستمال و... لیمثل موبا یشخص ِل یوسا یسر هی. همون برگه و دیتا کل

 .ومدهین یتا کس میبر دیو برگه رو بردار. زود باش با دایکل -
شتم تو ج تند شتم و گذا شون دا شده  هکیشلوارم. مانتوم که به کل ت بیبر پاره 

خدا رو شکر شلوارم سالم  یشالم هم چند جاش جر خورده بود، ول یبود. حت
 بود.

مرِد  هیکه  دمید یو روشن کیتار ی. تومیبرگشت عیخش خش اومد. سر یصدا
 .ادیداره به طرفمون م اهپوشیس
 .ایاز هموناست. زود باش تان یکی -

 . بهدنیبه دو میرو گرفت تو دسااتش و بلندم کرد. هر دو شاارو  کرد دسااتم
 .میشد. سرامون رو خم کرد کیطرفمون شل

 یااز قساامت دیبدو. با یتون یکنه. تا م یریتونه هدفگ یچون شاابه سااخت م -
 .میرد بش کیتار

 زدم. ینفس م نفس
 م؟یجا... که... همش درخته... کجا... بر نیاما ا -
 ... تندتر بدو دختر.ایتو فقط ب -

 زد؟ یحرف بود م نمیتونستم بکنم؟ ا یهم مگه م یا گهید کار
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 نفس گهیقدر که د نی. امیدیدو یو م میرو محکم گرفته بود گهیهمد دساااِت 
 هم بود. یکه زخم نیجفتمون نمونده بود. مخصوصا رادو یبرا

. هر دو طرفش میجون رفت یتخته سنِگ بزرگ سمت راستمون بود. ناالن و ب هی
 یناله م ی. من از زور خسااتگنیزم یرو میو پهن شااد میشااد یپشااتش مخف

 از درد. نیکردم و رادو
 د.خشک شده بو. گلوم ومدین یول ادیتا حالم جا ب دمیکش قیتا نفس عم چند

ه اش ب نهیساا یباز بود. قفسااه  مهیجام نشااسااتم. نگاش کردم. چشااماش ن تو
شته بود رو یم نییشدت باال و پا ستش رو گذا ست را شونه اش.  یشد و د

 روشن کرده بود. یحالش خوب نبود. نور ماه اطراف رو تا حدود
 اد؟یدنبالمون نم گهید -
 یورج هی دیبا ستیجا هم امن ن نی. اسشییره سر وقته ر یفعال م یول اد،یم -

 .میخودمون رو به جاده برسون
 جاده از کدوم طرفه؟ -
 .ستمیکه راه رو بلد ن نیو هم ا کهیدونم، هم تار ینم -
 دادم. هیحال به سنگ تک یکردم و ب یُپف
 رو بده زنگ بزنم. لتیموبا -

 :دینال
 بردار. بمیخودت از تو ج ایب ا،یتان ستیمن حالم خوب ن -

 ی. مدیگز یرفتم. روش خم شاادم. چشااماش بسااته بود و لباش رو م کنارش
 کردم؟! یچه کار م دیبا یدونستم درد داره ول
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 کجاست؟ -
 شلوارم، سمت راست. بیتو ج -

ود به پاش. ب دهیبود و چسب رهیت یآب نیشلوار ج هی. بشیرو بردم سمت ج دستم
 شه. یلباس تو تنش جذب م نیهم یبرا هیو ورزشکار دهیورز کلشیه

بابشیرو کردم تو ج دسااتم  یم نرویرو برداشااتم. بزرگ بود. مگه ب لشی. مو
اد؟! ه ا ا  دمشیکرد. محکم گرفتم تو دستم و کش یم ریباز گ دمیکش یم یاوم

 .رونیباالخره اومد ب ش،ی. آخرونیب
بود و  ی. نگاش کردم. رو لباش لبخنِد محودمیرو شاان زشیر یخنده  یصاادا

 .دیخند یصدا م یب
 !؟یخند یم یبه چ -

 رو باز کرد و نگام کرد. چشماش
 .یچیه -
 هم خنده داره؟! یچیه -
 آره. نداره؟ -
ده زبونمم آور یانگار فقط تو دلم نبود رو یدلم گفتم خدا شاافات بده، ول تو

 بودم که لبخندش ُپررنگ تر شد.
 گفت: یچپ نگاش کردم. به آروم چپ

 خنده ام گرفت. حاال بازم خدا شفام بده؟ نیغلغلکم اومد. واسه هم -
خاک تو ساارم داشااتم  ی. وادمیکم نگاش کردم. اوه اوه! لبم رو آروم گز هی اول

 !؟یچاااا گهیدادم؟! د یقلقلکش م
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 یلیروم بود و خ شینیسنگ یتا نگاش رو حس نکنم ول یرو کردم تو گوش سرم
 کردم. یراحت حسش م

 .یه هَاک -
 شد؟! یچ -
 م؟یده. حاال چه کار کن یآنتن نم -
 آنتن داد. دیبچرخ شا یکینزد نیپاشو هم -

 بود. دهیفا یب یکار رو هم کردم ول نیهم
 ده. ینم -

 خدا. نکنه ُمرده؟! ی. وادمینداد. نگاش کردم. چشماش بسته بود. ترس یجواب
 ت:لب گف رینشستم و نسبتا بلند صداش زدم. ز کنارش

 سرمون. زنیر یو داد نکن م غیقدر ج نیزنده ام. ا -
 ؟یمن که ُمردم و زنده شدم. چرا چشمات رو بست یوا -

نِد ب فقط با لمیتحو یجون یلبخ  ینم یجور نیکردم. ا یم یکار هی دیداد. 
 شد.

شونه اش بود. نگاش کردم. دستم رو بردم جلو و دستش رو  یهنوز رو دستش
 توجه به یزخم برش داشااتم. چشااماش باز شااد و نگام کرد. ب یگرفتم. از رو

 اش زخمش رو نگاه کردم. رهینگاه خ
بانمیتونسااتم واضااح بب یبود و نم کیتار . رو انداختم رو کتفش لی. نور مو

رو با انگشااات گرفتم و باز کردم.  یپارگ یجر خورده بود. لبه ها یبلوزش کم
تاد. بر به زخمش اف ندازه شیدگینگام   ادیز یعنیقطر همون چاقو بود.  ی به ا
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باشااه. چون  مدادم ک یدونسااتم چه قدره. احتمال م یعمقش رو نم ینبود ول
 که از دست هیهم به خاطر خون شیحال یب نینداشت. مطمئنا ا یزیخونر گهید

 داده.
 .یندار یزیخونر -
 سوزش و دردش بد جوره. یبود، ول یدونم، سطح یم -
 ؟یاریتا صبح طاقت ب یتون ینم -
 .نمی. کمکم کن بشستین یزیچ ه،یزخم معمول هیکه  نیتونم. ا یچرا م -
 باشه. -
. هر عقب دی. خودش رو کشنهیبازوش رو گرفتم بلندش کردم. اوه چه سنگ ریز

سنگ تک شده بود. مانتوم که پاره بود و زمیداد هیدو به تخته  سردم   هیهم  شری. 
 نازک تنم بود. شرِت یت

 .اریکن ب دایپ زیچند تا برِگ تم -
 !؟یواسه چ -
 نشده. یتا عفون ندمیزخمم رو بب -

ا به ج نی! اارم؟یب ریاز کجا گ زیرو تکون دادم و بلند شاادم. حاال برگ تم ساارم
 ای هسااتن زیکه تم نیا یکه اطرافمون بود برگ هم بود ول یادیز یخاطر درختا

 دونم. ینه. نم
ه بازم شاک داشاتم ک یبوته کندم، ول هیاز  زیطرفا چند تا برِگ سابز و تم همون

 باشه. با لباسم پاکش کردم. زیتم
 ؟یکرد دایپ -
 .ناستیآره. ا -
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 خوبه، بده من. -
 باشن. فقط با لباسم پاک کردم. زیتم ستمیمطمئن ن یول -
 بهتره. یچیاز ه ست،یمهم ن -

شتش و بلوزش رو در آورد. بلوزش پا دادم ستش. گرفت تو م ه رنگ بود ب زهیید
شک یرکاب هی. یسرمه ا به زخم انداخت. برگ رو  ینگاه میهم تنش بود. ن یم

 گذاشت روش. اخماش رو جمع کرد.
 دستمال هست بده بهم. هیچپم  بیاز تو ج ایب -

 مکث کردم. نگام کرد. با تعجب گفت: یکم
 کردم. خی! زود باش دختر ه؟یچ -
اون  خنده. ریزنه ز یشااه م یم یغلغلک بشیدلم گفتم باز دساات کنم تو ج تو

نداشاات االن که نشااسااته برم دساات کنم تو  یبود کار دهیخواب نیموقع رو زم
 شه کرد. یچه م ینافرم بود آخه، ول ییجورا هی بشیج

سمت ج کنارش ستم رو بردم  ستم. د ش سنگبشین . نگاهش ینی. بازم همون 
گاه م ناخودآ حاال دیلرز یدسااتم  ما بود  ای.  چرا  یول جان،یاز ه ایاز ساار

 براش وجود نداشت. ی! جواب سواِل خودم رو ندادم. چون جوابجان؟یه
ستماِل نرم و لط نوک شتم به د ش یفیانگ دم و . نگاش کررونیب دمشیخورد. ک

 هگیمن بود و لباش خندون. انگار د خهیدسااتمال رو گرفتم جلوش. نگاش م
 کنه؟! یم یجور نیاز درد تو صورتش نبود. چرا ا یاثر

 صورتش تکون دادم. به خودش اومد. یرو جلو دستمال
 .گهید رشیبگ -
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 و نسبتا بزرگ بود. دیدستمال سف هیو بست دور بازوش.  گرفت
 تونم. یگره اش رو تو بزن، نم -

 یدستمال رو گرفتم و محکم گره زدم. دستم رو گرفت. ب یجلو. گوشه ها رفتم
 حرکت موندم. نگاش کردم.

 درد گفت: با
 آروم تر. -

ش نگام شم چرخوندم و ک سرم رو تکون دادم. چ  دمیتو نگاش مونده بود. آروم 
 عقب.

 من از سرما در حال منجمد شدن بودم. یرو تنش کرد، ول بلوزش
شب امو نیشده بود و ا زییپا تازه که  نیشد. با ا یسرد م یمناطق کم نیقع از 
 کرده بودم. خیبد جور  یول مییکجا قیدونستم دق ینم

تخته ساانگ. نگاش کردم.  یکردم و مچاله شاادم گوشااه  ب*غ*لرو  خودم
 رفت. یور م شیداشت با گوش

 لب گفت: ریحرص پرتش کرد کنارش و ز با
 ده. یآنتن نم ،یلعنت -

 بود و درخت. یاهیزدم. اطرف رو نگاه کردم. همش س پوزخند
 ساعت چنده؟ -
 ؟یخودت ندار -
 افتاده. نیزم ریباز شده، فکر کنم تو همون ز -
 نگاه کرد. شیساعت گوش به
 .میدو و ن -
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 مونده. یلیخ دهی! پس هنوز تا سپ؟یچ -
 طوره. نیظاهرا که هم -
 بندم. یم لیمن تا اون موقع قند یول -

 کرد. نگام
 سردته؟! -

 کردم. نگاش
 .یلیآره، خ -

 یاز حد سردم شده. با چشما شیشد. حس کردم ب رهیلحظه تو چشمام خ چند
 گشاد شده از تعجب نگاش کردم. بلوزش رو درآورد و گرفت جلوم.

 کنه. یتنت کن. گرمت م ریبگ -
 وجه. چیبه ه -

 کرد. تعجب
 چرا؟! -
 .ستیتنت ن یچیه ؟یخودت چ -
 بدن من مقاوم تر از توئه. ست،یمهم ن -
 .امیکنار م یجور هیلباسام  نیخوام. خودت بپوش. من با هم ینه نم -
 .یر ینکن. بپوش وگرنه از حال م یدختر لجباز -
 داره؟! یچه ربط -
 و بعد هم... یش یحس م یکه ب یلرز یقدر م نیخب ا -
 پوشم، اصرار نکن. ی. نمیش یم ضیتو هم مر یجور نیا یول -
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 خشک شده. یگ یاگر به خاطر خون روش م -
 .ستیمهم ن زاشیقدر سردمه که اون چ نیگم. ا ینه، به خاطِر خودت م -

 .«یخب هر جور راحت یلیخ»که  یعنیکرد. لباش رو جمع کرد.  مکث
رزه ل یخودش داره از سرما م نمیکه بب نیراحت تر بودم تا ا یجور نیمن ا یول

 کنه. یکار رو م نیخاطر من ا و به
 یزانوم. خودم رو تکون م یکردم. ساارم رو گذاشااتم رو ب*غ*لرو  بازوهام
 نداشت. دهیفا یگرم بشم ول ییجورا هیدادم تا 

شدم. هم گرسنه ام بود و هم ا از شتم،  یکه حال نیجام بلند  سه راه رفتن ندا وا
 گرم کنم. یتحرک داشته باشم تا بتونم خودم رو کم دیبا یول
سته و کال تالشم  ی. دودمیپر یم نییکردم. باال و پا یجام ورجه ورجه م تو آه

 د.کر یبود بدنم رو گرم کنم. اون هم نشسته بود و با لبخند نگام م نیبر ا
 ؟یاالن گرم شد -
 نه، هنوز. تازه اولشه. -
 یخوا یم یساات. تا ک قهیچند دق یگرم شاادِن بدنت برا یکن یبازم هر کار -

 ؟یبپر نییباال و پا
گرم کنم  یجور نیگفت. اگر هم بخوام خودم رو ا ی. راسات مساتادمیجا ا در
 رفتم. یاز حال م یهم با خستگ شیجور نیمرتب تحرک داشته باشم که ا دیبا

دادم. پشتم نشسته بود. سرم رو، رو به آسمون  هیدرخت تک یزنان به تنه  نفس
 داشت. یخاص یدرخشندگ یاهیس نیا ی. ماه توکیو تار اهیبلند کردم. س

هام قه ا نیگرفتم. چرا ا ب*غ*لرو  بازو جا نیمنط گه ک  م؟ییقدر ساارده؟ م
 تو ناکجا آباد. قایدق یول میمطمئنم خارج از شهر هست
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سر بدنم رو تو خودش گرفت.  ییدفعه حس کردم گرما هی سمه گرم. هیسرا  ج
 ...هی

رش اون کا نیدستاش رو تنگ تر کرد. با ا یبرگردم که نذاشت. حلقه  خواستم
گاه چشمام رو بستم. تنم  شتریگرما هم ب ه مور مور شد ییجورا هیشد. ناخودآ

 بود.
 . اون حس رویریتو معرض گرما قرار بگ هویزده باشااه و  خیکه تنت  نیا حِس 

 لذِت خاص. هیداشتم. 
 قدر گرمه؟ نیچرا تنش ا ایخدا

ستش ستا یرو دور کمرم حلقه و رو د  سردم یشکمم قفلش کرده بود. کف د
رم تو دستش و گ دیدستام رو کش یگرمش گذاشتم. به آروم یدستا یرو، به رو

 شد. دهیکش شیوجودم به آت یشدم. همه 
 ییجورا هیکردم. فقط از پشااات تو آغوشااش بودم. گرم و  ینم یحرکت چیه

 لذتبخش بود.
ت بگم فقط گرما داشاا دیخش؟ بابگم لذتب دیگم؟ چرا با یرو م نایچرا ا ایخدا

ون، م*س*تز یساارما یکه تو ینه. برام لذت هم داشاات. لذت یول ن،یو هم
گرم  یتوپ ریز یو بچپ یتا کمر برف نشااسااته تو حِس ساارما کن رونیکه ب یوقت

شوم ش نهیدرست کنار  شتم  یو اون گرما رو با لذت بک تو خودت و من االن دا
. جانیپر از گرما و سااراساار لذت و ه یکردم. حساا یحس رو تجربه م نیهم

 شده بودم. ییجورا هینداشتم  یحاال که لرزش
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گرما رو حس کرد و حاال محکم تر و بلندتر  نیهام بلند شااده بود. قلبم ا نفس
 .دیکوب یام م نهیخودش رو به س

داغش بود که حرارِت بدنم رو  ینفس ها نیگوشاام. حاال ا ریرو آورد ز لباش
 برد. یباالتر م

 گفت: آروم
 ست؟یسردت ن گهید -

 کردم: زمزمه
 ...ینه، گرم شدم، ول -
 !؟یچ یول -
 یقدر داغه که همه  نی. تنت ارمیگ یم شیخواسااتم بگم ولم کن دارم آت یم

 کشه. یم شیوجودم رو به آت
سکوت کردم. انگار فهم نایکه ا دیزبونم نچرخ یول  دیرو بهش بگم. در عوض 

 نگفت. یزیچ گهیبه ادامه دادن جمله ام ندارم. چون اون هم د یکه عالقه ا
 دستم رو بردارم؟ -

چرا؟! چرا  یخواستم، ول یرو باز کردم. دستش رو برداره؟! نااااااه، نم چشمام
آرامش نهفته که  ییایکردم تو آغوشش دن ینخوام که ازم جدا بشه؟ چرا حس م

 یآرامشااه که نم نیا یبرا دیتونم لمسااش کنم؟ آره، شااا یم کهیبهم نزد یوقت
 .رهیخوام ازم فاصله بگ

 کاش... یهم که درست نبود. ا نیا یول
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 ؟یباف یچرت و پرت به هم م یچرا دار ؟یشاااد یجور نیچرا ا ا،یتان بساااه
. چون سااتیدرساات ن یکه االن تو آغوشااش هساات نیا یدون یخودت هم م

 بازم... یکار رو کرد ول نیسردته ا
 نیخوام؟ از رادو یم یچه مرگمه؟ خودم از خودم چشااادم. آخه  جیگ ایخدا

 اون... ؟یچ
 که ُمردم و زنده شدم. یاسمم رو صدا زد. جور ییبایز به
 ا؟یتان -

 دهانم رو قورت دادم. گلوم خشِک خشک بود. آب
 با... بله. -
 .یلرز یم یکنم بازم دار یحالت خوبه؟! حس م -

جا. ا نیا یول دم،یلرز یم آره جا و اون ک مه چ نیلرزش ک توش  یلرزش ه
 داده بود. یرسوند رو در خودش جا یکه منو به آرامش م یزیداشت. هر چ

 ؟یشه ولم کن یخا... خوبم... ممنون. م -
 دستش هویخواست  یدستاش شل شد. انگار نم یکرد. حلقه  یکوتاه مکث

لش م  ینم یم ُمَرَدده، ولکه حتم داشاات یکرد. جور یرو برداره. آروم آروم شااُ
 باشه. وگرنه... وگرنه و کوفت یجور نیشد که ا یکار رو بکنم. نم نیتونستم ا

 . ِد تمومش کن. چت شده تو؟ایتان
بد سر تا  یسرما هیخورم که تا ازم دور شد  یقسم م یازم جدا شد، ول باالخره

سِط  صورت هیو  یستادیعالمه برف ا هیپام رو فرا گرفت. انگار و ت سوِز بد به 
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قدر محسااوس بود که  نیلرزش ا نیندازه. ا یزنه و تو رو به لرزه م یشااالق م
 کم بود و... یلیاونم تونست حسش کنه. چون فاصله اش باهام خ

سرده. ا یکردم. وا ب*غ*لخودم رو  سفت سابقه از  یب یسرما نیچه قدر 
 و منگم؟ جیقدر گ نیبذارمش؟ چرا ا یرو چه حساب ه؟یچ
ه ک یجور نی. امیکرد یروشاان م یزیچ یشاایآت هی دیطاقت نداشااتم. با گهید

 شه. ینم
 نهیبرگشااتم تا بهش بگم که... هنوز کامل برنگشااته بودم محکم رفتم تو ساا تند

 یلیدسااتاش رو دورم گرفت. فاصااله اش باهام خ فتمیکه پس ن نیا یاش و برا
 . جراتمیهم بود یاتفاق افتاد. حاال تمام رخ رو به رو نیا نیهم یکم بود برا

 .میپلک بزن مینداشت
وجودم  یتواِن پلک زدن نداشااتم. چرا مات مونده بودم و همه  یچرا حت چرا؟

شما شم و زل زده بودم تو چ شان و آب یشده بود چ شما ش؟یدرخ  ریکه ز ییچ
 .تر شده بود رهیت دیتاب یکه از ماه به اطراف م ینوِر کم

ستم رو یخودم اومدم، ول به اش بود و  نهیس یاون هنوز تو حال خودش بود. د
 کمرم. یدست اون رو

 شدم. رهیاش خ قهیو به  نییرو آوردم پا نگاهم
 !م؟یروشن کن شیشه آت یم -

داشت. خنده ام گرفته بود.  یبهم نداد. باز نگاش کردم. چشم ازم بر نم یجواب
 .دمیخند یبه حرکاِت اون م دمیفهم یحاال که حاِل خودم رو م
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 رهی. خنده ام بلندتر شااد. با لبخند بهم خدیبشااکن زدم. پر هیچشاامش  یجلو
دهنم و  یشده بود. دستش رو برداشت. ازم فاصله گرفت. دستم رو گرفتم جلو

 نگاش کردم. دمیخند یهمون جورکه م
 !؟یگفت یزیچ -
 نه، چه طور؟ -

 ذاشتم. یسر به سرش م داشتم
 .یگفت یزیچ هیحس کردم  -
 . پس...یدیشن یم دیخب اگه گفته باشم که با -
 .الیخ یآخه حواسم نبود. باشه ب -

نم م الیخ یچون گفت ب یخواست ازش بپرسم حواست کجا بود؟ ول یم دلم
 شدم. الشیخ یب گهیحرف گوش کن د یمثل بچه ها

 م؟یروشن کن شیشه آت یم -
 داد. هیتخته سنگ تک به
 شه. ینه نم -
 آخه چرا؟! -
 .میبر دیشده. با ریاالن هم د نیکنن. هم دایچون ممکنه ردمون رو پ -
 تعجب گفتم: با
 !؟ی! مگه راه رو بلدم؟یکجا بر -
طور  نیکنن که بهتره. ا دامونیپ انیبعد ب میساایجا وا هیکه  نیاز ا ینه، ول -
 ست؟ین
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 رفت. ینم شیاز پ یهم کار یجور نیبا اون بود. ا حق
 اون دستم رو گرفت. نگاش کردم. یکرد. پشت سرش رفتم، ول حرکت
 گفت: دیخودش د یرو که رو نگاهم

با هم  دیخواد بشااه. با یم یچ سااتیراحت تره. معلوم ن المیخ یجور نیا -
 .میباش

 کردم. شینگفت من هم در سکوت همراه یزیچ گهید
ن او ینا نداشااتم چشاامام رو باز نگه دارم، ول گهیکه د میقدر راه رفته بود نیا

 .میدیشرشر آب شن یداد. خواستم غرغر کنم که صدا یهمچنان ادامه م
 قدم هاش رو تندتر برداشت. نیرادو

 آروم. خسته شدم. یه -
 آبه. یصدا ؟یشنو یمگه نم -
 !؟یخب که چ -
 .یتا بفهم ایب -
 نیهم یزد. برا یم دهیکم کم داشاات سااپ گهی. دمیدرختا رد شااد یال به ال از

 یکه جلو یبلند یروشاان شااده بود. چند تا از بوته ها یاطرافمون کم یفضااا
 راهمون رو گرفته بودن رو کنار زد.

رودخونه  یرو ضیو عر یُپل چوب هیکردم.  یو مبهوت به رو به روم نگاه م مات
 نصب شده بود.

 !م؟یپل رد ش نیا یاز رو دیبا -
 .ایآره. ب -

 و نگام کرد. ستادیعقب. ا دمیرو کش دستم
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 شده؟! یباز چ -
 ترسم. ی. مامیمن نم نیرادو -
 ه؟یواسه چ گهیآخه چرا؟! ترست د -
 .امیپل ها ندارم. نم نیاز ا یخوب یخاطره  -

 .دیخند آروم
با نیا ؟یزن یکه م هیچه حرف نیدختِر خوب ا - نداره. فقط  م آرو دیپل ترس 

سرت گ نیا ی. برایکت کنحر مکت من ک ایرو هم نگاه نکن. ب نیینره پا جیکه 
 کنم. یم

 .دیرو گرفت و آروم کش دستم
 ترسم. یمن م ن،ینه نه رادو -
 ترس نداره، من باهاتم. ایب -

در خودش  یکردم. لبخندش، نگاهش و لحِن کالمش آرامِش خاصاا نگاش
داشااتم. بهش  یمسااخ شااده دنبالش قدم برم یآدما ِن یکه ع یداشاات. جور

 وجود نداره. یکنه و باهامه پس ترس یاعتماد کردم. اون گفت کمکم م
شان از ز یاز جلو م من سرم بود. آب رودخونه تند و خرو شت   ریرفتم و اون پ

 یم شیو متحرک رو گرفته بودم و آروم آروم پ یپل چوب یشد. لبه ها یپل رد م
 رفتم.

ه ک ییاز تخته ها یکیکه حواساام جمع بود  نیشااد با ا یدونم چ یدفعه نم هی
 پام بود شکست و پام تو پل فرو رفت. ریز
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 یلنشده بود و یو تو جام نشستم. پام زخم دمیوحشت کش یاز رو یبلند غیج
 هراسان کنارم نشست. نیکرده بود. رادو ریگ
 ؟یشد یشد؟ زخم یچ -
 بغض گفتم: با
 ه.کرد رینه، فقط پام گ -
 .ارمیخب آروم باش. من درش م یلیخ -

 رو گذاشت رو ساِق پام که مچش رو گرفتم. سرش رو بلند کرد. دستش
 نمناکم و گفت: یزد تو چشما زل
 !ه؟یچ -
 ترسم. ینکن، م -
 .ارمیخوام پات رو درب یترس نداره دختر. م -
ه ک یپل برام تکرار شااده بود. خاطرات یهق هق افتادم. باز اون خاطراِت رو به

 چشمام بود. یهنوز جلو یگذشت ول یاالن پنج سال ازش م
 تو چشماش زل زدم و گفتم: مظلومانه

 تو رودخونه؟ میافت یشکنه نه؟ م یپل م -
گام م فقط ها ین کرد.  یداغش پوسااات صااورتم رو نوازش م یکرد. نفس 

گاه ترس ر ن پل اال شیکردم مثل پنج سااال پ یبود تو دلم. فکر م ختهیناخودآ
 میزیشم تو رودخونه. اون موقع فاصله و عمقش کم بود چ یشکنه و پرت م یم

ست، ول شک ستم  شد فقط د شتم. ا ین که باز هم  نیاالن هم همون حس رو دا
 وحشت داشتم. ییجورا هی. فتهیاتفاق ب اون

 گفت: یلبخنِد آرامش بخش با
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 دم. باشه؟ یافته، بهت قول م ینم یاتفاق چیه ا،یآروم باش تان -
 ا... اما... -
 فقط بگو باشه. اااااااس،یه -

 گفت بهم اعتماد کن. یکردم. نگاهش م یکوتاه سکوت
 کردم و سرم رو تکون دادم: اعتماد

 باشه. -
ساق پام رو گرفت. کم یرو یجذاب لبخنِد  ست.  رد. جا به جا ک یلباش نقش ب

نو تو خودشااون گرفته بودن رو با هر دو دساات از هم م یکه پاها یدو تا تخته ا
 جدا کرد.

 زود باش. رون،یپاتو بکش ب -
 .ستادمیآوردم. تخته ها رو رها کرد. با کمکش ا رونیب نشونیرو از ب پام

 برو. اطینمونده. با احت یراه -
 اون طرف؟! میبر دیچرا حتما با -
 چون اون طرف جاده ست. -
 !؟یچ -
 یجاده حرکت م رِ یکه تو مس دمیرو از دور د نیماش هی میاون طرف پل که بود -

 .میرس ی. زود مستین یکنه. راه
 گذاشتم تو دلم خدا رو هزار بار شکر کردم. نیزم یرو که رو پام

 نبود خانِم ترسو؟ یزیچ یدید -
 کردم و گفتم: یکمرنگ اخم
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 بد باعثش شد. یخاطره  هی. ستمیترسو ن -
دسااتم تو دسااتش نبود. شااونه به  گهینگفت و ساار تکون داد. راه افتاد. د یچیه

 .میداشت یهم قدم برم یشونه 
س ست م نیکنار جاده. رادو میدیر ش نیگفت. ا یدر شدن.  یرد م نایطرف ما

شد. هم ب*و*س ینیم هیکه  نیتا ا میستادیقدر ا نیا  تمیغن نمیاز اون جا رد 
 بود.

 خت.بهمون اندا ینگاه راننده
 د؟یایاز کجا م د؟یهست یک -

 جواب داد: نیرادو
به ال نمونیمن و خانمم تو جاده ماشاا - درختا  یخراب شاااد. شاااب رو ال 

 ...نیهم ی. چند نفر مزاحممون شدن. برامیگذروند
 کرد. یمن صدِق گفتارش رو ثابت م یپاره پوره  یلباسا

 .دیخب، سوار ش یلیخ -
 .می. سوار شدمیو تشکر کرد میدو لبخند زد هر
 د؟یش یم ادهیکجا پ -
 .میاش رو بلد هی. بقدیکن ادمونیشهر پ -

 هیتک یسرم رو به صندل ی. با خستگمیسر تکون داد. کنار هم نشسته بود راننده
 دادم.

 چشمام رو باز نکردم. یول دم،یگوشم شن ریرو ز صداش
 ؟یخوب -
 اوهوم. -
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 خوابم برد. یک دمینگفت. و نفهم یزیچ گهید
*** 

داد.  یعجب حال یاومدم. کمربند ربدوشااامبرم رو بسااتم. وا رونیحموم ب از
 جوِن تازه گرفته بودم. هیانگار 

تو  نابویبچه ها اون طرف خ دمیبا تعجب د میشد ادهیپ ب*و*س ینیاز م یوقت
 خودش. ِن یخودش و ترالن هم با ماش ِن یبا ماش انیمنتظرمونن. را نیماش
گ آنتن داده و به بچه ها زن لشیموبا نیتو ماش»گفت:  دمیپرس نیاز رادو یوقت

 اون موقع من خواب بودم و متوجه نشدم.« زده. اونا هم اومدن دنبالمون.
ردم تا که ک یکار نیخونه اول میو برگشاات رونیب میاومد سیپل یاز اداره  یوقت
 جا آورد. یاساسحالم رو  یدوِش گرم و حساب هیتو حموم.  دمیپر دم،یرس
. همون طور که به خودم زل زده بودم و موهام رو با ستادمیا نهیآ یاتاقم جلو تو

 .گهید یجا هیحواسم  یکردم. نگام به خودم بود ول یحوله خشک م
نفس هاش  یآروم و خندونش. صداش و گرما ینگاه ها و لبا ادیافتادم.  ادشی
 تنش. یآغوشش و داغ یگوشم. وا ریز

گاه گرفتم.  ب*غ*لو بازوهام رو  نییحوله موند. آوردم پا یدسااتم رو ناخودآ
 که تو آغوشش قرار گرفته بود. ییدرست همون جاها

 ضربان قلبم باال رفت. ادشیرو بستم. با حسش و  چشمام
 یدرست از وقت نمیب یکنم م یشم؟! چرا؟! خوب که فکر م یطور م نیا یک از

چاقو زد با  هان اون رو  با گرب*غ*ل. ساارش رو تو که رو ته بودم و   هیم گرف
 افتادم. یم ادشیبودم به  ریکه دست روهان اس یوقت یزدم. حت یصداش م
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 داشت؟! ییافکار چه معنا نیرو بازکردم. ا چشمام
***** 

 «نیرادو»
 مبل نشستم. یحوله رو انداختم رو موهام و رو کالهِ 

نگ کرده بودم. آدرس اون خونه  سیپل با ماه تان یه به رو دادم.  هم  ایمخرو
 سیپل اریدونست در اخت یآدرس از روهان و عموش م یکرد و هر چ یهمکار

 کارا با اونا بود. ی هیبق گهیقرار داد. د
شونه  یرو از ش یچیباند پ یحوله به  ست ک شت و  ی. درددمیشده ام د ندا

 نیزخم نفوذ نکنه. ا یحموم هم مراقب بودم آب رو یکردم. تو یحسااش نم
 باشه. یادگاری هیتونست برام  یزخم م

شتم. گ زیبودم. از رو م ختهیخودم ر یگرم برا یکاکائو ریش وانیل هی رماش بردا
شد. نگاهم هدفدار نبود  دهیباال کش وانیل یلذتبخش بود. نگاهم آهسته از رو

 بود. ریدرگ یذهنم. حساب یول
تا اون درخ نیو ب یکیاون تار یکه باهاش تو یاون افتادم. لحظه به لحظه ا ادی

 چشمام. انگار ماتم برده بود. یاومد جلو یبودم م
ستم ساس م یرو، به رو د شتم. اح ه، زن یم شهیکردم تندتر از هم یقلبم گذا

 ...یحس بود، ول هیفقط  دیشا یول
 و... دیکوب ی! بلند و محکم م؟یچ ضربانش

سم رو دادم ب فهکال شرونینف شدم.  س هیکاکائوم رو  ری. از جام بلند  ر ضرب 
 .زیرو م دمیرو کوب وانیحسش نکردم. با حرص ل ی. داغ بود، ولدمیکش
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شتم؟! گ یم یدنبال چ یرو باز کردم، ول خچالیدر  لیدل یتو آشپزخونه. ب رفتم
 حواس ییجورا هی ایآزاد کنم،  یریدرگ نیخواستم ذهنم رو از ا ی. فقط میچیه

ز هر ا یو خال ایپرت کنم. ُپر بود از صدا و اسِم تان یا گهید زِ یچ هیخودم رو به 
 .یا گهید زهیچ

 بلنِد راشا از جا پروندم. یصدا
خان داداش م - ته؟ نم یچ وتنین یدون یاهم اهم.  ته چ ؟یدون یگف  زیالب

 نهویهم ع خچالیاعالم فرمودن که  یا هیانیب هی یهم نگفته ها منتها تو یخاص
نداره. حاال بگو چرا؟  نیداره زم خچالیکه  یجاذبه ا یجاذبه داره، ول نیزم

ا وگرنه حتما ت چارهیعمرش کفاف نداد ب یعنیرو هنوز کشااف نکرده،  نیخب ا
 .میموند یش نم« چرا» نیا یحاال گفته بود و من و امثاِل من تو خمار

 ؟یرو از سر گرفت اتیباز تو دلقک باز -
 دادم. هیرو بستم و بهش تک خچالیهم اومد تو آشپزخونه. در  انیرا

 به سر تا پام اشاره کرد: راشا
 خان داداش. یینچا -
 نچ. -
 یساعته هنوز نتونست کیکه  یگشت یم یجوِن من اون تو دنباِل چ یباشه ول -

 !؟یکن داشیتو چهار تا طبقه پ
 یداشت واسه خودش چا انینشستم. را یصندل یلبخند زدم و رو نامحسوس

 و کنارم نشست. زیم ی. فنجونش رو گذاشت روختیر یم
 به راشا گفتم: رو
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 ؟یفضول -
 بال نسبِت جمع، بله. -
 .یدون یخوبه خودتم م -
 است. انیاست چه حاجت به ب انیآنچه که ع -

 رو سکوت پر کرد. باز رفته بودم تو فکر. نمونیو سر تکون دادم. ب دمیخند
 .دمیپر یکه چون تو حال خودم بودم از رو صندل زیم یمحکم زد رو راشا

 تو؟ یمگه مرض دار -
 ؟یخوا یکه دلت بخواد. حاال کدومش رو م یاز هر نوع -

 ادامه داد: یکرد و با لبخنِد خاص مکث
 شد؟! یتو جنگل چ نیرفت نیرادو -

 با تعجب بعد هم چپ چپ نگاش کردم. اولش
 وار برد باال و گفت: میرو تسل دستاش

دونم االن  یحرفا رو کال غالف کنا. من که م نیُمشت، اخم، حرص و ا نیبب -
 شد؟ ی. بگو چیکه از رو من رد بش نیمگه ا یول یخواد طفره بر یدلت م

 .گهیمنظورت جنازه ست د -
 دور از جونم. -

 رو به من گفت: طنتیو با ش دیهم خند انی. رادمیخند
 .میکن یم فیتو بگو ما هم تعر -
 بلند شدم. یصندل یرو از
 .نیکه براتون گفتم. هم یینبود. همونا یخبر چیه -

 نگاشون کردم و ادامه دادم: مشکوک
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 خونه؟! نیدیرس یمگه شماها چه طور -
 :دیمرموز خند راشا

 .نیبا ماش -
که فکر میِا ِا ِا، خوب شاااد گفت - گز  ادهیمه راه رو په نیکردم ا ی. منو بگو 

 .دیکرد
 .یاشتباه فکر نکن گهیکه د یدیپرس یخب م -

 صدام زد. انیکه را رونیو خواستم از آشپزخونه برم ب دمیخند
 !ه؟یچ -
شا م - که االن  نی. امیکردنامون رو به دخترا بگ یموضوِ  دزد میخوا یمن و را

 .ستیبد ن میبار تو عمرمون صداقت به خرج بد هیبفهمن بهتره تا بعد. الاقل 
 کرد. دییرو تا انیهر دوشون نگاه کردم. راشا با سر حرِف را به
 .دیکن شیشماست پس عمل ِم یتصم نی. ادیکن یم یاتفاقا کار درست -
 به راشا نگاه کرد. راشا نگام کرد و گفت: انیرا
 ده؟ش ی. چیکه کالفه ا نیا ای یهمش تو فکر ای یبرگشت یاز وقت نیرادو -
 داد؟! تا یحس بهم دساات م نیا یافتادم. از ک ادشیحرف راشااا باز به  نیا با

 ...یوقت، ول چیه ادیم ادمیکه  ییجا
 یدوِر تند از جلو یاز گذشااته هم بود. همه رو یهم همون صااحنه ها ول باز

روهان ازش دفا  کردم و به خاطرش  یکه جلو یشاادند. وقت یچشاامام رد م
 یشدم. چرا اون کار رو کردم؟ چرا بهم برخورده بود؟ و حاال باز هم حس ریدرگ
 تر به سراغم اومده بود. یقو
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بشااکن راشااا به خودم اومدم. مات نگاشااون کردم. هر دو مشااکوک به روم  با
 زدن. یلبخند م

 کردم و گفتم: اخم
 !ه؟یچ -

 صدا گفتن: کیو خنده  ریدو زدن ز هر
 رفت. یعاشق شد -
 حرف تو جام خشک شدم. نیا با

 زدم: پوزخند
 .دیتوهم زد -

 :راشا
 شه. ینم نیتابلوتر از ا گهید -

 تفاوت باشم. یکردم ب یرو بهشون کردم و سع پشتم
 یاتفاق نم نیو عشااق؟! هرگز ا نیو نخواهد بود. رادو سااتین یزیچ نیچن -

 افته.
 هال بودم که راشا از تو آشپزخونه بلند داد زد: تو
ا قلبت ب یافت یم ادشیکرد خان داداش. االن که به  شیشااه کار ینم گهید -

 گه گرو  گرو . یسرعت م
 . هر دوتاشون تو درگاه بودن.ستادمیجام ا تو
 حرف راشا رو ادامه داد: انیرا
تو خودت و در همون حال از  یر یم یکه بفهم نیبدون ا یافت یکه م ادشی -

 .یش یکه اطرافت هست غافل م یزمان و مکان و هر چ
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 :راشا
 .یا گهید زِ یاز هر چ یشه از اون، اسمش و صداش و ته یذهنت ُپر م -
 :انیرا
 .یو صداش رو بشنو شینیخواد بازم هر طور شده بب یدلت م -

 :راشا
 شه. یم تیکه داره اذ ینینب یول ،یاز جونت هم بگذر یبه خاطرش حاضر -
 :انیرا
ست دار یتون یشه و تا م یاون برات مهم م زِ یهمه چ - شش  یدو سبِب آرام

 .یبش
 آوردن. یرو به زبون م نایا تیدوشون با جد هر

رم رو . ساادمیرو تندتر برداشااتم و رفتم تو اتاقم. در رو محکم به هم کوب قدمام
 تو دست گرفتم و قدم زدم.

 .ستادمیپشت پنجره ا کالفه
ا قلبت ب یافت یم ادشیکرد خان داداش. االن که به  شیشاااه کار ینم گهید»

 «گه گرو  گرو . یسرعت م
 زد. حوله رو تو مشتم فشردم. یقلبم گذاشتم. المصب تند م یرو رو دستم

تو خودت و در همون حال از  یر یم یکه بفهم نیبدون ا یافت یکه م ادشی»
 .«یش یکه اطرافت هست غافل م یهر چ زمان و مکان و
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 یرفتم تو خودم و نم یشدم. همش م یدچارش م ادیبود که امروز ز ییبال نیا
زنن. انگار اصااال اون جا  یحرف م ایکنن  یدارن نگام م ای انمیاطراف دمیفهم

 نبودم.
 .«یا گهید زِ یاز هر چ یشه از اون، اسمش و صداش و ته یپر م ذهنت»

شمام صداش وقت چ ستم.  شمام زل زده بود و م یرو ب ت گف یکه با ترس تو چ
 یمحوش م د،یخند یم ی. وقتدیخند یم یپل رد بشااه. وقت یترسااه از رو یم

 شدم.
 .«یو صداش رو بشنو شینیخواد بازم هر طور شده بب یم دلت»

شمام شتم  چ ست دا  گهیباره د هیرو باز کردم. به اون طرف نگاه کردم. واقعا دو
 گفتن آره. یافکاِر گنگ، همه و همه بهم م نیا د،یضرباِن شد نی! انمش؟یبب

 «شه یم تیکه داره اذ ینینب یول ،یاز جونت هم بگذر یخاطرش حاضر به»
تان نیطور بود. ا نیهم شاااهیهم به خاطِر  شااادم.  یم زیبا روهان گالو ایکه 

به جون خر سااکشیر بار چاقو  دمیرو  به خاطرش دو  و خودم رفتم دنبالش. 
 یبود. حت میقلب یدلم و خواسااته  یکدوم با منت نبود. از رو چیه یخوردم ول

 و ازش مکه داشااتم بلوزم رو درآوردم و داد یتیجنگل با وضااع یکه تو یوقت
 خواستم بپوشه تا گرم بشه.

ست دار یتون یشه و تا م یاون برات مهم م زِ یچ همه» شش س یدو بِب آرام
 .«یبش
ه بود سردش شد یداشتم آرومش کنم. وقت یکرد سع یم یقراریب یپل وقت یرو

ضر بودم هر کار شه  یکنم تا گرما رو حس کنه. حت یحا ست نبا اگه راهش در
 اون موقع برام فوق العاده مهم بود. یول
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 .یلیهم هست، خ االن
. ونریباز شد. خودش بود، اومد ب الشونیدر و دمیپرده رو بندازم که د خواستم

 ما. یالیاومد طرِف و یقابلمه بود. داشت م هیتو دستش 
واسم . حرونیشد. پرده رو رها کردم و به سرعِت باد از اتاق رفتم ب یچ دمینفهم

 حوله تنمه. هینبود که فقط 
وجه به ت یمن ب یسالن نشسته بودن. با تعجب نگام کردن، ول یو راشا تو انیرا
. پشت در چند لحظه مکث کردم. دمین ها و نگاِه متعجبشون به طرف در دواو

در زدن رو هوا مونده  یبازش کردم. دستش آماده  عیو سر دمیکش یقینفس عم
 بود.
و  زیچ چیشااده بودم تو چشااماش و انگار جز اون ه رهیمحوش شاادم. خ بازم

 یول دمی. شنو آروم سالم کرد نیی. سرش رو انداخت پادمید یکس رو نم چیه
 نبودم. فقط دوست داشتم نگاش کنم. یعکس العمل ایقادر به حرکت 

نسبتا  یبار به روم لبخند زد و بلندتر سالم کرد. با تکون نیرو بلند کرد. ا سرش
 دادم. یبه خودم اومدم. من هم به روش لبخند زدم و جوابش رو به آروم دیشد

سرش رو ز هی سر تا پام انداخت.  شرم به  انداخت و لبخندش  رینگاِه همراه با 
 ُپررنگ تر شد.

 سااتادهیکه تنم بود جلوش ا یمردونه ا یخودم نگاه کردم. با همون حوله  به
گاه من هم لبخند زدم. اوه اوه پسر حواست کجاست؟  بودم. ناخودآ

 گفتم: تند
 .امیصبر کن االن م -
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و شاالوار  دیسااف شاارتیت هیتو اتاقم و به ساارعت لباس عوض کردم.  دمیدو
 .رونیشونه هم به موهام زدم و رفتم ب هی. یگرمکن مشک

 نگام کرد و گفت: راشا
 ؟یزد پیت یپشت در بود که به خاطرش رفت یک -
 برم. دی. برو کنار بامیکجا بود؟ من که معمول پیت -
 کجاااااااا؟! -
 دِم در. -

 خوند: تمیو با ر دیخند
 مشکوکم مشکوکم به تاااااو. -

ضربه ز یرو زدم شدت  شد رو مبل  ییجورا هیبود  ادیشونه اش که چون  پرت 
 «آخ.»و گفت: 

 کرد. ی. راشا هم داشت غرغر مدیخند انیرا
شت به من ا یجلو رفتم شت و  ستادهیدر. پ ضورم رو که حس کرد برگ بود. ح

 نگام کرد.
 زدم: لبخند

 سالم. -
 :دیخند

 .میسالم که کرده بود -
 .ستی. بد که نهیاز محکم کار شیدوم -

 . قابلمه رو آورد جلو. سرش رو بلند کرد و زل زد تو چشمام.دیخند آروم
 و ازت تشکرکنم. ارمیتو هم ب یسو  پخته بودم. گفتم برا -
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 رو ازش گرفتم. قابلمه
 ؟یتشکر بابِت چ یول ،یممنونم، لطف کرد -
 کردم. تتیاذ یلیمدت خ نیکه ا یدون یخودت هم م ؟یهمه چ -

 کردم: یکمرنگ اخم
 و... یمن نداشت یبرا یو آزار تیاذ چیفکر رو نکن. مطمئن باش ه نیا گهید -

 ندادم. با لبخند سرش رو تکون داد. ادامه
 .یخور یبازم ممنونم. برو تو سرما م -
 یزینمناک بود. با لبخند نگاش کردم و چ یموهام اشااااره کرد که هنوز کم به

 رفت که باز برگشت. ینگفتم. داشت م
 رفت. یم ادمیداشت  یوا -

 تا پاکت گرفت جلوم و گفت: سه
کارت دعوِت  هیگرفته. به هر کدوم از بچه ها  یمهمون هیاز دوسااتام  یکی -

ضاف شامیاریبا خودمون ب میخوا یرو م یداده که هر ک یا و  ارهیرو م . تارا که را
 رو، و من هم... انیترالن هم را

 انداخت. لبخند زدم. ریکرد و سرش رو ز سکوت
همزمان اون هم سرش رو بلند کرد.  یگوشش بگم ول ریرو بردم جلو که ز سرم

خواساتم بگم.  یم یرفت چ ادمیهم قرار گرفت. به کل  یصاورتمون رو به رو
 نازش. یتو چشما رهیمن خ رارقیچشمام بود و نگاه ب ینگاِه سرگردانش تو

 .دیکاو یرو م گهیصورِت همد یکِل اجزا نگاهمون
 زمزمه کرد: آروم
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 شن. ی. خواهرام خوشحال مانیاگه برادرات ب -
 تر گفتم: آروم

 .میایحتما م یش یاگه بدونم تو هم از اومدِن من خوشحال م -
ه چ ایبشم. خدا یحال هیسرخ شده اش باعث شد  یشرم لبخند زد. گونه ها با

 همه ،یحس همراه با ترس و دلهره بود. ول نیا ییجورا هی یول ه،ینیریحِس شاا
 خاص بود و ناب. زشیچ

 عقب رفت و آهسته زمزمه کرد: ی. کمدیکش نییرو از تو چشمام پا نگاهش
 .میش یخوشحال م د،یایاگه ب -

. مات تو جام دیدو الشااونیهم تند پاکت ها رو داد دسااتم و به طرف و بعد
 .دیچیپ یسرم م یو نازش تو فیظر یمونده بودم و صدا

 دهیکه کش یخواد بره اون طرف؟ آخه اون تور یچه طور م نمیکردم تا بب نگاش
 داد. یاجازه رو بهش نم نیا میبود

و  دیکشاا یکم میرو با طناب بسااته بود یکه تور ییطرف در و اون جا رفت
 بازش کرد. از همون جا رفت اون طرف و باز طناب رو بست.

از همون جا بهم افتاد. لبخند زد و دسااات تکون داد. چون قابلمه تو  نگاهش
 دستام بود با تکون دادن سر جوابش رو دادم.

*** 
 هم خوشمزه بود. یلیکه الحق خ میخورد یسو  رو م میداشت
 :راشا

 ست پسر.! معرکه هیاوووم، عجب سوپ -
 به من اشاره کرد و با خنده گفت: انیرا
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 شه. یلطفا م نیبه ما هم از ا شونیاز صدقه سِر ا -
شا بلند زدن ز همراهِ  شر زدم ول ریخنده. ز ریرا شون ت شونیخ نیع یلب به  ال
 مشغول خوردن شدم. الیخ ینبود. ب

اش لب یهنوز آثاره لبخند رو یبه حالت تعجب ابروش رو انداخت باال ول راشا
 بود.

صت نگرفت؟ من گفتم االن پاچه  یشد، چ یبابا! چ ولیا -  یشد؟ چرا حر
 !یریگ یجفتمون رو م

 گفت: انیخوردم که را یرو ندادم. با ولع سو  رو م جوابش
 کلیه نیسو  به ا یگفت یم شهی. همیسو  خور باش ادینم ادمیتر.  واشی -

 .ادینم
نگاشااون کردم. هر دو که دسااتم رو  یرو انداختم باال و با لبخنِد خاصاا ابروم

 سر تکون دادن. طنتیخونده بودن با خنده و ش
 د؟یرو بهشون بگ قتیحق نیخوا یم یک -

 محو شد. لبخنداشون
 آروم گفت: راشا

 امروز عصر. -
 :انیرا
 بهتره. میکه سکوت کن نیباز از ا یول ه،یدونم عکس العملشون چ ینم -
صم نیا با شونیت ستم ول نیکامال موافق بودم. با ا م شون ه  ،یکه خودمم جز 
 حرف بهتر بود که گفته بشه. نیا
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 ن؟یر یم یمهمون -
 مثبت سر تکون دادن. یبه هم انداختن و به نشونه  یدو نگاه هر

رابطه و احساااس به کجا  نیشااه و ا یم یکه امروز چ نیدونسااتم دو لن. ا یم
 شه. یم دهیکش

حِس نو پا چه کار کنم؟! باز اونا به عشااقشااون  نیمن با ا میهم بگذر نایا از
 راحته. الشونیاعتراف کردن خ

 !ه؟یوسط چ نیمن ا ِف یبگم؟! تکل یکه آخر از همشونم چ من
***** 

قدم برم رونیدخترها ب یالیو از نار هم  ته ک ند. هر ساااه مغموم و گرف مد  یآ
 داشتند.

 و گفت: دیبا حرص دست مشت شده اش را کف دستش کوب انیرا
 مسئله فکر کنه که من ده بار جون دادم. نی! تا ترالن بخواد در مورد ایَاکه ه -

 کرد و گفت: یُپف راشا
کار رو  نیا ینبوده. واسه تنو  و سرگرم شتریسال ب کیگم باور کن  یبهش م -
! ؟یکه تو رفت یره دزد یم یرمواسااه ساارگ یگه کدوم آدِم عاقل ی. ممیکرد یم
مام کنم. زل زده تو چش یبهش فکر هم نم یحت گهیوقته گذشته د یلیگم خ یم
 گه نه تو رو خدا برو بهش فکر کن. یم

 ادامه داد: کالفه
 نی. ببهگیشاو د الیخ یبه صاد بار بهش گفتم تموم شاده ب کینزد دیباور کن -

شته. بغض که  نیرو بب نیصادقانه اومدم بهت گفتم. ا شته ها گذ مهم تره. گذ
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با یکنه م یم بده  دیگه  تا بخواد جوابم رو  روش فکر کنم. آخه چرا؟! من که 
 کنم و خالص. یدق م
 پوزخند زد: نیرادو

 سااال هم کی نیا ی. تومیرفت یتا تهش م دی. از اولش هم نبامیکرد تیخر -
 نگرفتمون. سیپل میشانس آورد شییخدا

 نگاهش کرد و گفت: انیرا
 ؟یبود ایمتوجه تان -

 سرش را تکان داد: یکرد، به آرام اخم
 نگفت. یزیچ یتوجهم بهش بود. بد جور ناراحت شد، ول یآره، همه  -

 و در را بستند. الیتو و رفتند
 کالفه گفت: انیرا
 م؟یحاال چه کار کن -

 و نگاهشان کرد. دیخند زیآم طنتینشست. ش یصندل یرو راشا
 گفت: انیمشکوک نگاهش کرد. را نیرادو

. زود باش یدار ینقشه ا هی یعنی یو نگامون کن یبخند یجور نیهر وقت ا -
 نشدم. شتیریرو کن تا س

 :دیبلند خند راشا
 کنم. تتونیخواستم اذ یرو شده ها! تازه م شتونیدستم پ -

 :نیرادو
 ه؟یبگو، نقشه ات چ -
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 .دیحواستون رو جمع کن یهمه  دیبا یگم، ول یباشه م -
 نگاهش کردند. یدو با کنجکاو هر

 و دوم ستیب فصل
کِت خوش  ی. دسااتانش را به لبه سااتادیفروشااگاه ا یقد ی نهیآ یجلو انیرا

زد. لبانش را کج کرد و رو به راشااا که او  یاش گرفت و چرخ یدوخت مشااک
 و سر و شکلش بود، گفت: پیمشغول کند و کاو در ت پیهم با همان سر و ت

 اسپرت خفن تره. یخیب م؟یبزن پیت یجور نیا میانصافا مجبور -
 به خودش انداخت. ینگاه نهیآ یرا باال داد و از تو شیابرو یتا کی راشا

الوت رو به  وریدِل  یخوا یچشم. مگه نم دیگم بگ یمن م یقرار شد هر چ -
 ؟یاریدست ب

 ...یخوام ول یدر ضمن چرا خب م«. باشه»اوال چشم، نه  -
 . کارت رو بکن.یپس مرض و ول -
افتاد.  نیهم فشاارد و برگشاات. نگاهش به رادو یحرص لب هاش رو، رو با

 گشاد شد. رتیچشمانش از ح
شا شن را س انیسوت را یصدا دنیبا  شد. م نگاهش را  رینظرش به او جلب 

 دیفس راهنیو پ یدست مشک کیبا آن کت و شلواِر  نیرادو دنیدنبال کرد. با د
 داشت دهانش باز ماند. یدود یکه خط ها یو کراوات صدف

خودش  یگذاشت و کم انیرا یشانه  یخاص دستش را رو یآمد. با ژست جلو
 را شل کرد.

 بر لب نشاند. یرا باال داد و پوزخند جذاب شیابرو یتا کیبا غرور  نیرادو
 کرد: فیرا ظر شیو صدا دیکش یسوِت بلند راشا
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پاهاته ور دار  رِ یقلب َملبم کاااااو؟ ز ؟یجون چه کرد نیرادو یاو ال ال! وا -
 .ااااارهیمنو بگ ادیب یکیتو رو خدا له شااااد. 

شد تو  به سش زد. نزدانیرا ب*غ*لحالت غش پرت   کی. اون هم با حرص پ
 خودش رو کنترل کرد. عیکه سر فتهیبود ب

شا جد ی. کمدندیسه خند هر از طنز در  ییهنوز هم رگه ها یشد ول یبعد را
 کالمش مشهود بود.

ادار انیبه مرِگ را نیبه جوِن رادو - ا ا ا من و  یایپسر. تو که با ما ب یحرف ن
گاه به ن هی. ایبذار آخر شب ب ایگم تو ن ی. ممیافت یاز سکه م یداداش وسط نیا

سته  ینم گهی. دمیجمعش کن دیبا خاک انداز با یطرف بنداز خواد َفکت رو خ
 گم. یبار رو دارم راست م نی. به جوِن خودم ایکن

 کیبار یو نافذش را کم یبر لب نشاااند و چشاامان آب یلبخند جذاب نیرادو
 کرد.

 ُگل کرده؟ تیباز دلقک باز ایجدًا خوبه  -
 جواب داد: انیرا
ست م - شلوار ا. تا حیستیب سِت یگه. ب ینه باور کن را  یسبک نیاال تو کت و 

 مدل. هی نااااهویع یبودمت. شد دهیند
 :راشا

 یشاانو یتو ذهنم اومد. از من م نیهم دمتیلحظه برگشااتم د هیباور کن  -
 ذارنت اول صف. ی. مستیبد ن یبکن یاقدام هیواسه مدل شدن هم 

 صاف کرد و با پوزخند گفت: یکتش را کم ی قهی نیرادو
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 جا نداره. گهیم ُپر از هندونه شد دب*غ*ل ریبسه، ز -
 :دیخند راشا

 ؟یریجا هست. بندازم بگ یکیهنوز واسه  نمیب یمن دارم م یول -
 :دیهم خند نیرادو

شد. من خونه کار دارم. آهان، فقط  رید میشه. بر ینگه دار خودت الزمت م -
 ...یزیچ هی

 دو منتظر نگاهش کردند که ادامه داد: هر
سه  دیچرا با - شلوارا نیمنظورم هم م؟یبزن پیجور ت هیهر  شک یکت و  و  یم

 .ستیبزنه بهتر ن پیجور ت هی ی. به نظرتون هر کیو کراوات صدف دیبلوز سف
 کرد و گفت: ینچ راشا

 یبهتر م یلیخ میبشاا ینه داش بزرگه. هر سااه که اون شااب تک وارِد مهمون -
ون دونم اونا هم دوستم یم میا یکه اوک انیرا . من ومیبذار ریرو دخترا تاث میتون

. یبزن َفک دیکن که بد جور با سهیدارن کارمون راحت تره. تو برو ماستت رو ک
 برادر. یهنوز اول راه

 زد و گفت: یلبخند جذاب شیبا اعتماد به نفِس ذات نیرادو
و  سایزنم. وا یاز شما دو تا هم جلو م یبه زود یآره خب هنوز اوِل راهم، ول -

 تماشا کن.
 گفت: انیو را دندیدو خند هر
. که اگر هم قبولت یبه عشااقت اعتراف کن دیکاِر تو سااخت تره. هم با یول -

 ادهیپ یو خوش ریبه خ طونیکه از خر ش دنیبه ناز کش یشرو  کن دیکرد تازه با
 شه و خالِف گذشته ات رو فراموش کنه.
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 سر تکان داد و گفت: یلبا همان ژست و حالِت قب نیرادو
ش یفراموش م - شماها به فکر خودتون با ر رو د یکه راِه دراز دیکنه، مطمئنم. 
 .دیدار شیپ

به خود انداخت. قد بلند و چهارشااانه در آن لباس که  نهینگاه آخر را در آ انیرا
 کرد. یجذاب جلوه م شیاز پ شیبود ب نیمشابِه لباس رادو

شا سِت کم را شم ماز آن  یهم د شت. بلکه هم جذاب تر به چ آمد.  یدو ندا
 ختهیر یشانیپ یرو دهیبه حالت خواب شیموها ییفشن که قسمت جلو یموها

 همچون برادرانش. دهیورز یکلیه یبود. قد بلند و دارا
شابه به ز یها پیسه با ت هر شم هر ب تیو در کماِل جذاب ییبایم را  یا نندهیچ

 کردند. یم رهیبه خود خ
***** 

را  دشیسف یزنگ خورد. حوله  لشیآمده بود که موبا رونیتازه از حمام ب انیرا
ست. باال تنه  نییبه دور کمر و پا بود  انیو خوش فرمش نما دهیورز یتنه اش ب

 .دیچک یستبرش م یها نهیس یبه رو شیموها یآب از رو یو قطره ها
صفحه  یکوچک ی حوله شت گردنش انداخت. به  شت را پ ست دا  یکه در د
 ی. رودیرا در هم کش شیبود. اخم ها یشهسوار ینگاه کرد. شماره  لشیموبا

شده  شم ملتهب  ست. تنش از حرارت حمام گرم بود و حاال از زور خ ش مبل ن
 بود.
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ست برا یم ست. از ا یدان نه،  ایرو مردد بود که جواب بدهد  نیچه زنگ زده ا
که از  نیاز ا شااهیتماس را فشاارد. هم یبرقرار یدکمه  یآن یمیبا تصاام یول
 بود. زاریب زدیبگر یزیچ
 الو. -

 .دیچیپ ی( در گوشی)پدر هان یشهسوار ادیفر یصدا
 ؟یهست یمعلوم هست کدوم گور چیه انیالاااو. را -

 کرد آرام باشد. یگذاشت و مشت کرد. سع شیپا یرا به رو دستش
 و خشک جواب داد: سرد

 شده؟ یزیچ -
 که نرفته؟ ادتیمهلِت چکاته.  گهی. چهار روز دتیخودت رو نزن به خر -
 رسه. یبه دستم م یهم به زود شینه، نصفش رو جور کردم. باق -
ساار وقتت. در  امی. چون اگر نرساااه راِس موعدش با مامور مدوارمیهه، ام -

 .ارمیبا خودم م طلبکارا هستن. اونا رو هم ی هیضمن بق
 شد: یعصبان

 نداره. یربط یبا من طرفن و به کس هی. بقیشما از من طلب دار -
با پرداخت  ینشااده. حت هی. حسااابم باهات تسااویرو دار یلیخفه شااو. خ -

که با  یکار ؟یشااه. دخترم رو که هنوز فراموش نکرد ینم هیهم تسااو تیبده
قت فراموش نم چیرو ه یمن کرد ِی هان  دیبا ییجا هی یتو یوقت هیکنم.  یو

 .یتقاصش رو پس بد
 زد: ادیخشم فر با
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 نینداشتم. از اول ا یکار چی. من با اون دختر هکهیحرف دهنت رو بفهم مرت -
 ی. اون موقع که بهم مدیچیپ یاون بود که اومد طرفم. شماره داد و به پر و پام م
 ی... اون موقع کدوم گور بودیگفت حاضااره هر کار بخوام برام انجام بده حت

 ینه اشرما یب شنهاداِت یچه پ وگه  یم ییزایدختِر ناز دونه ات چه چ ینیکه بب
شتم. هر کِس د یکردم کار یکنه؟ بازم مردونگ یم  نیبود به هم گهیباهاش ندا

 گذشت. یازش نم یراحت
 . حرف مفت نزن.یداد شی، بازک*ث*ا*ف*تتوئه  -
ش یصنم چیمن ه -  یطور نیکردم ا یتم و ندارم. اولش فکر نمبا دخترت ندا

نم برقرار ک یدوساات یگفتم باهاش رابطه  سااتین لیم یخودش ب دمیباشااه. د
 هی . فقط و فقطیداد یشتریو بهم فرصت ب یصورت کوتاه اومد نیدر ا دیشا

. دهید امبر یا گهید یخوابا زتینه، دختِر عز دمید یول ن،یساااده، هم یدوساات
مونم. باالخره  ینم یمنِت کساا ریوقت ز چیمن ه یدون یخودت هم خوب م

شده بود بده ستفاده نکردم، گولش نزدم،  یرو م تیهر جور  سو  ا دادم. ازش 
با م ته  لیخودش  مد. حت شیقلب یو خواساا بده یبه طرفم او که بهت  یاز 

شتم با خبرش کردم. بهش همه چ شتوش  یرو گفتم که بعد حرف زیدا . اگر هنبا
سئول هینقِش  یخوا یم کردنش  فایبهتره تو ا ،یکن یرو باز تیپدِر خوب و با م

 .تیتا الاقل بشه بهت گفت پدِر با مسئول یتالش کن
زور  از شیمبل. ساار تا پا یپرتش کرد رو تیرا قطع کرد و با عصاابان تماس

 . سرش را در دست گرفت و فشرد.دیلرز یخشم م
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ود گفته ب یه به شهسوارک یزیشد. طبق همان چ یمهلتش تمام م گریروز د دو
 هنوز مانده بود. گرید یمین یرا فراهم کرده بود، ول یاز بده یمین

 یجز برادرانش رو بزند. دوست نداشت منت یعنوان حاضر نبود به کس چیه به
شد  سرش با س یحت ایبر  ست ک شود، ول شیجلو ریبه خ ید نش برادرا یدراز 

 بودند. میسه گریکدیفرق داشتند. آنها با هم و در مشکالت 
 .دمیحرفات رو شن -

 مبل نشسته بود. یرو شیجلو نیرا بلند کرد. رادو سرش
 نزد که او ادامه داد: یحرف

 اش رو نخور. جور شد. گهینصف د یغصه  -
 با تعجب نگاهش کرد. کم کم چشمانش گرد شد و دهانش باز ماند. اول

 !؟ی! آخه چه جور؟یچ -
 لبخند زد و سرش را تکان داد: نیرادو

عجله  یتو ه یدارم، ول ادیبهت گفته بودم صاابر کن من دوساات و آشاانا ز -
 .یکرد

 ازیکه خودشااون ن نیا ایپول رو بده  نیا سااتیحاضاار ن یکساا یتو گفت یول -
 دارن و...

ه خواسااته بزنه ب یکه م یونیلیاز بچه ها بهم زنگ زد گفت ده م یکی یآره ول -
ردا مج یبعد از مدت یکارمند بوده، ول یشاارکت هی یخواد. تو یعال نمکار رو ف

شاارکت  نیکنن. از ا نیگزیو متاهل جا دیجد یرویکه ن رونیندازن ب یرو م
 هی تو وترهیخالصااه گفت چون مهندس کامپ یچی. هگهید اسااتیخصااوصاا

سه قبولش کردن. تا قبل از اون م س سته با ا یمو مغازه با  هیتو  ونیلیده م نیخوا
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شر یکی ستاش  شه ول کیاز دو شده.  یب شغول  شده و باز م حاال کارش جور 
 نداره. یازین ونیلیده م نیبه ا یگفت تا مدت

 لبخند زد: یخوشحال با
 مونه. یم گهید ونیلیپانزده م یول ه،یکه عال نیخب ا -
 اونم حله. -
 چه طور؟! -
رو، راشاااا از دوسااتش قرض کرده.  گهید یپنج تاش رو از دوسااتم و ده تا -

سِت من که گفت تا دو ماه د شا هم گفته  یپولش رو م گهیدو ست را خواد. دو
 سه ماه. ایدو  تایاگه زود بهم برگردونه بهتره. نها یفعال الزم ندارم ول

ن دم. مطمئ یبهشون پس م گهیشه. تا دو ماه د ینم نیخوبه. بهتر از ا یلیخ -
 باش.

 داد: هیمبل تک یبخند به پشتکرد و با ل یُپف
 هم خالص شدم. بتیمص نیخدا، شکرت که از ا یوا -
 برداشت. زیخ نیو به طرف رادو دیجا پر از

 شونه اش زد و گفت: یرو د،یب*و*ساش را برادرانه  گونه
 .یرو در حقم تموم کرد یچاکرتم، دمت گرم. برادر -

 :دیخند نیرادو
شا بکن که همش پ - ستم که پنج م نیبود. با ا ریگیبرو دعا به جوِن را  ونیلیدو

 .یگردون یکرد به موقع بهش برم شیصحبت کرد. باالخره راض یلیداده خ
 :دیخند
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 کنم. ی. جبران منیباحال یلینوکِر اونم هستم. جفتتون خ -
 !؟یچه جور -

 و گفت: دیهم خند باز
 .ارمیبا آبکش واستون آب م تونیتو عروس -
 .یخسته نباش -
 .یکه االن در رفت. راحتم کرد میخستگ -

 .دندیدو خند هر
***** 

 :تارا
سر رفته. ا - شون رو تکون م نیبچه ها حوصله ام  سط خود  یهمه دارن اون و

 خواد خب. یدن منم دلم م
 گذاشت، گفت: یبه دهانش م بیقاچ س کیکه  یدر حال ترالن

 یم یتکوِن اساس هیوسط  میر ی. هر سه مارمیرو ب بیس نیبذار من دخِل ا -
 .مید

 :ایتان
 من حوصله ندارم. نینه خودتون بر -

 :تارا
 گرده. یحوصله ات هم برم یایحال م یر*ق*ص یشه. م یُنچ نم -

حرف تارا  دییتا یساارش را به نشااانه  دیجو یرا م بیهمان طور که ساا ترالن
 تکان داد.

 خاص گفت: یبه اطراف انداخت و با لحن ینگاه ایتان
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 .انی. فکر نکنم بستین یگما. از پسرا خبر یم -
. با اخم نگاهش را سااتادیمغموم و گرفته اخم کرد. دهان ترالن از حرکت ا تارا
 جو ساکت و معنادار را بر هم نزند. نیداد ا حیهم ترج ای. تاندیدزد

***** 
بلند  یبا صدا یج ی. ددندیر*ق*ص یمهمانان م انیم جانیسه با شور و ه هر

در دِل هر سااه نفر  یبود ول یشاااد و خوب یخواند. فضااا یشاااد را م یآهنگ
 بر پا بود. ییغوغا

با نگ کی ایتان به رنگ بنفش   و بایز یها یها و ساانگ دوز نیکت و دامن 
شت. موها شان بر تن دا ِتل به  کیشانه رها کرده بود و  یرا آزادانه رو شیدرخ

 کرده بود. نییتز ییبایبنفش آنها را به ز یها نیبا نگ یرنگ نقره ا
شاالوار  یکوتاه بود و باال یکت و شاالوار قرمز به تن داشاات که کتش کم ترالن

شده بود که با ر یمانند ریکمربند زنج سته  ا هر شکلش ب یریزنج یها شهیب
و ظرافت  ییبایداشاات و بر ز یآنها را به حرکت وا م ر*ق*صتکان، در حال 

بزرگ و گل مانند به رنگ قرمز  یا رهیرا با گ شیافزود. موها یش مر*ق*صاا
سته بود و تره ا سرش ب شت  سمت جلو تو یپ  ختهیصورتش ر یاز آنها را از ق

 بود.
سف تارا سپرت به رنگ  سبان دیبلوز ا شلوار براق و چ شک یو  به تن  یبه رنگ م

 ییبایز یه جنب نیشتریشلوار، ب ییقسمت باال دیپهن و سف یداشت که کمربند
 ی رهیگ کی. با دیکش یبه رخ م شهیرا جذاب تر از هم کشیرا داشت و کمر بار
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 آن را ییجلو ترا از پشت جمع کرده بود و قسم شییرنگ موها یمشک یِی مو
 حالت داده بود. یکم
 و بایو ظاهِر ز پینساابتا کم و مات داشااتند، متناسااب با ت یشاایسااه آرا هر

 از پسراِن مجلس از همان ابتدا به آنها دوخته شده بود. یلی. چشِم خجذابشان
شده بودند. با د جانیشدت ه از شمانش به  دنیسرخ  سو مات  کیتارا که چ

 نگاهش را دنبال کردند. ریمانده بود مس
از تارا نداشتند. دهان هر سه از تعجب باز مانده  یخودشان هم دست کم حاال
 بود.

 شدند. رهیصله گرفتند و به آن طرف خفا ق*صر* ستیپ از
 لرزان گفت: تارا

 خو... خودشونن؟! -
 :ترالن

 جور. هیمدل و  هیزدن. هر سه  یپااااایبچه ها عجب ت یآره. وا -
 به خودش آمد و رو به خواهرانش تشر زد: ایتان
 .کنن چه خبره یفکر م ننیخودتون رو، ما رو که بب دیجمع کن ؟یحاال که چ -

دسااِت  یکردند به آن طرف نگاه نکنند ول یو سااع سااتادندیدو صاااف ا هر
زشان مغ نیب نیبود. در ا شانیخودشان نبود. کنترل چشمانشان به دسِت دل ها

 داد. ینم یفرمان
ه ضربان قلبش باال رفت نیرادو دنیاز دخترها نداشت. با د یهم دست کم ایتان

 و نفسش به شماره افتاده بود.
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شب ب هر شده بودند. در همان لحظه  شیاز پ شیسه برادر، آن  اول  یجذاب 
 شد. دهیکه وارد شدند چشم اکثر دختران به طرفشان کش

خاص و زنانه به طرفشااان  یبود با لبخند و عشااوه ا یکه صاااحب مهمان الیژ
 رفت.

 تند گفت: تارا
 .ادیره طرفشون. چه ناز و غمزه هم م ی. داره منیدوستت رو بب ایِا! تان -

با پساارها  الینظر داشاات. ژ ریهمه همراه خواهرانش در سااکوت آنها را ز ایتان
و ترالن و تارا  ایکرد. پساارها هم خودشااان را همراه تان یسااالم و احوال پرساا

 کردند. یمعرف
ها از سااالن که دختر یمحو شااد و به گوشااه ا الیلبان ژ یآرام آرام از رو لبخند

شان را دزد ستادهیا سه نگاه شاره کرد. هر  سرها نگاهدندیبودند ا ه گذرا ب ی. پ
 سر تکان دادند. الیآنها انداختند و رو به ژ

ست نقطه  یول صور، آنها در سه به  یبرخالف ت ستند. هر  ش مقابل دخترها ن
نشااان ندادند و گرم صااحبت  یتوجه چیپساارها ه ینگاهشااان کردند ول یآرام

 شدند.
 :ترالن

 .دنیجا؟! ما رو که د نیا ومدنیپس چرا ن -
 :ایتان
 کنن. یاالن اصال نگامون هم نم یول دن،یآره د -

 :دیمردد پرس تارا
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 هان؟ دن،یواقعا ند دیخب شا -
 با حرص نگاهش کرد: ترالن

شون رو کردن اون ور  ینگامون کردن، ول قیهم دق یلیخ ؟یکور بود - بعد رو
 و انگار نه انگار.

 :تارا
 ؟یدید یبود پس چه جور نییتو که سرت پا -

 :دیخند
 .گهید گهید -

 گفت: ایتان
اونا به حال خودشون باشن ما هم به حال خودمون. انگار نه انگار که  دیبذار -
 .میمون برسر*ق*ص یبه ادامه  میهستند. بر یمهمون نیا یتو

با تعجب نگاهش کردند. از موضااو  عالقه  هر با خبر  نیبه رادو ایتان یدو 
 گذاشته بود. انیآنها را در جر ایبودند. خوِد تان

 که ادامه داد: دیخود د یآن دو را به رو نگاه
صد منت  یخوان بهمون ب ی! اگه مه؟یچ - شن. ما هم که ق شن خب با توجه با

 م؟یکردن حاال بهشون بدهکار هم بش یکار خوب یلی. خمیندار یکش
 یاعتنا باشااند، ول یفکر کردند و در آخر قبول کردند که آنها هم ب یدو کم هر

شان در آن مهمان نیسخت بود. ا شق شت. آن هم، ا یکه ع ضور دا همه  نیح
 گرفتند. یم دهیناد دیحال با نیبا ا یول ریجذاب و چشمگ

ست سرها به راحت یجور در شان  .نندیبتوانند آنها را بب یقرار گرفتند که پ صد ق
 دخترها بشوند. یآنها هم متوجه کم محلبود  نیا
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شغول  یقلب یول یسه با طناز هر آهنگ  کی یج یشدند. د ر*ق*صلرزان م
 یمعترضانه در جا یخواند که ناگهان صدا قطع شد. همگ یفوق العاده شاد م

 .ستادندیخود ا
با تعجب راشاااا را جا یوقت  ی. و وقتدندید یج ید یبه سااکو نگاه کردند 

 هیپا یا رور کرفنیخواننده را از او گرفت و م تاریشد که راشا گ شتریتعجبشان ب
 کرد. میتنظ

زمزمه کرد او هم با لبخند ساار تکان  یزیزد چ یکه آهنگ م یگوش کساا ریز
کرد و بعد از آماده شاادن شاارو   یرو به جمع معذرت خواه کرفنیم یداد. تو

 پر از معنا و مفهوم خاص. یآهنگ شاد ول کیکرد. 
 (گانهی)آهنگ دوستت دارم از محسن 

 ندارم اصال ینقش یول تمیزندگ یتو من
 از من یدیکه شن یهر چ یگرفت دهینشن تو

 برات نداره یفرق گهیو نبودم انگار د بود
 ارهیداره حرصم و در م یالیخ یهمه ب نیا

 عشقمون رو بهم بگو که بدونم فیتکل
 نمونم اینباشم، بمونم  باشم،

 یبهم ندار یعشق چیترسم که بفهمم ه یم
 یواسم نذار ییجا چیکه کنج قلبت ه نیا ای

 چارهیدوستت دارم مِن ب آخه
 و داره یجز تو کس ایدلم تو دن مگه
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آنها تارا  نیدر ب ینشااان دادند ول ر*ق*صمدت دخترها خود را مشااغول  تموم
ه بود چشم و وجودش شد یبود و همه  ستادهی. ثابت ادیفهم یحال خود را نم

 به راشا زل زده بود.
خواند و تمام مدت در چشاامان  یشاااد م تمیر یآهنگ را با احساااس ول راشااا

 شده بود. رهینمناک تارا خ
 رهگذر تو خوابت هی تم؟یزندگ یکجا

 اکثر خاطراتت یتو یموجوِد اضاف هی
 یباهام ندار یکار چیو ه رمیم یدارم م ینیب یم

 یاریحرصم و در م یاریحرصم و در م یدار جاتیبا غرور ب تو
 یول تمیزندگ یتو من

 و داره یجز تو کس ایمگه دلم تو دن چارهیدارم مِن ب دوستت
هم توجهش به  ر*ق*صدر حال  یزد. تارا به خودش آمد ول شیبه بازو ترالن

 او برداشت و به رو به رو دوخت. یراشا بود. راشا نگاهش را از رو
شت، وللب یخواندن حت نیح در  یکامال هماهنگ آهنگ را م یخند بر لب ندا

 زد. یم تاریگ ییبایخواند و همراهش به ز
شتان ش انگ ش تاریگ یها میس یرو یو مردانه اش تند و حرفه ا دهیک  یم هدیک
 یم ر*ق*صو مهماناِن در حال  یرا به گوش تماشااااچ یجذاب تمیشاااد و ر

 کرد. یم قراریو شاد که قلب تارا را ب ریدل انگ ییرساند. صدا
 رهگذر تو خوابت هی تم؟یزندگ یکجا

 اکثر خاطراتت یتو یموجود اضاف هی
 ندارم اصال ینقش یول تمیزندگ یتو من
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 از من یدیکه شن یهر چ یگرفت دهینشن تو
 برات نداره یفرق گهیو نبودم انگار د بود

 ارهیداره حرصم و درم یالیخ یهمه ب نیا
 عشقمون رو بهم بگو که بدونم فیتکل

 نمونم اینباشم، بمونم  باشم،
ود و در کنارش نشسته ب بایز یافتاد. دختر انیبه را ر*ق*ص ِن یترالن در ح نگاه

صم شغول گپ و گفت بودند. دختر   شیکرد و به رو ینگاهش م مانهیهر دو م
 داد. یهم دوستانه لبخندش را پاسخ م انیزد. را یلبخند م

زد.  یکنارش نشسته بود و با او حرف م یبا طناز الینگاه کرد. ژ نیبه رادو ایتان
 داد. یزد و سر تکان م یلبخند م شیبه رو نیرادو یهر از گاه

شغول حرص خوردن بودند ول هر شان  نیا شانیحالت ظاهر یدو در دل م را ن
 داد. ینم
را چرخاندند  شانیبود هر سه برادر سرها انیآخر که آهنگ رو به پا یلحظه  در

 شدند. رهیو به دخترها خ
شا شمان تارا. را را و  ینگاه آب نیرا به ترالن و رادو مشیقم*س*تنگاه  انیدر چ

ناآرام بود و وجودشااان از آن نگاه به  شااانیدوخت. قلب ها ایجذابش را به تان
 شد. دهیآتش کش

 یبهم ندار یعشق چیترسم که بفهمم ه یم
 یواسم نذار ییجا چیکه کنج قلبت ه نیا ای

 و داره یجز تو کس ایمگه دلم تو دن چارهیدوستت دارم مِن ب آخه
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 دارم. دوستت
دوباره  ادیو هورا و سااوِت مهمانان به آساامان رفت. فر غیدساات و ج یصاادا

آنها لبخند بر لبان راشااا آورد. با نگاه جذابش رو به مهمانان تشااکر  یدوباره 
به او داد یج ید تاریکرد. گ پا یو از رو را  تارا  نییسااکو  به  بدون آنکه  آمد. 

 به طرف پسرها رفت. ندازدیهر چند کوتاه ب ینگاه
همچنان با آن دختر مشغول حرف  انیخودشان بودند. را یسه تو حال و هوا هر

صدا نیا الیژ یزدن بود، ول ست.  ش شا ن شا جذبش کرده بود.  یبار کنار را را
 مهمانان مجذوبش شده بودند و کنارش تجمع کردند. یهمه 

نشااسااته بودند و ظاهرا خود را ساارگرم حرف زدن با  زشااانیپشاات م دخترها
 دادند. ینشان م گریکدی

 گریکم اطراف راشااا هم خلوت شااد. هر سااه مغرور و جذاب کنار همد کم
 کردند. ینشسته بودند و به مهمانان نگاه م

 آنها هم از ییکردند. گو یجز پساارها صااحبت م زیو ترالن و تارا از هر چ ایتان
شا یفرار یزیچ شان م یطورخود را ب نیا دیبودند.  شان یتفاوت ن  دادند که ن

 طور نبود. نیدر اصل ا یندارند، ول یتیاهم شانیدهند آنها برا
 دنیشاانکرد که با  یگذاشااته بود و به خواهرانش نگاه م زیم یساارش را رو تارا

 شااانیانفجار تند ساارش را بلند کرد. هر سااه با وحشاات در جا ِب یمه یصاادا
 دند.ش رهیسوخت خ یو م دیکش یو به ساختمان که در آتش شعله م ستادندیا

به  میعظ یدخترها با شاوک نیب نیراه انداخته بودند و در ا ادیو فر غیج تیجمع
 کردند. یآتش نگاه م
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ش یصدا با شان آمدند.  ا اول ب یطبقه  یو پنجره ها شهیبلند انفجار به خود
 پرتاب شدند. رونیانفجار شکسته و به ب نیا

فرار از آن  یبرا یدنبال راه تیجمع انیو در م دندیکشاا یبلند غیساااه ج هر
 گشتند. یوحشتناک م طیازدحام و مح

آن همه  انیم زد. در شااانیو صاادا سااتادیکه خواهرانش را گم کرده بود ا تارا
سان دایپ یشلوغ شان کار آ شتاب از کنارش رد م کینبود.  یکردن  ینفر که با 

شد رو زم یمحکم یشد به او تنه  ش ادیو از درد فر نیزد که پرت  ز . قبل ادیک
 .ردبرسد راشا دستش را گرفت و بلندش ک یبیآن که به او آس

 زدند. یشدند و به آنها تنه م یبا ترس از کنارش رد م تیجمع
دساات بلند کرد. تارا دسااتانش را به دور گردن او حلقه کرد و  یاو را رو راشااا

 کرد. یپهن و مردانه اش مخف ی نهیسرش را در س
تان یبا صااادا ترالن تارا را صااادا م ایبلند  بافتیاز آنها ن یاثر یزد ول یو  ا . 

 یه ممحکم به او تن دنیکرد. مهمانان در حال دو یوحشاات به اطرافش نگاه م
ش انیم نیزدند در ا ستش محکم ک شت و بلند ج دهید ش غیشد. برگ . اما با دیک

 ساکت شد. انیرا دنید
صت انیشده بود. را لیاش به هق هق تبد هیگر  یراب یاو را در آغوش گرفت. فر

 د.شدن یو خطرناک دور م شیپر از تشو ِط یاز آن مح دیآرام کردنش نداشت. با
کرد. ترالن  دنیشرو  به دو تیش داشت همراه جمعطور که او را در آغو همان

از ادکلِن تند و  یبیاو گذاشاات و عطر تنش را که ترک ی نهیساا یساارش را رو
 .دیتلخش بود به مشام کش
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مانش هد یرا بسااات و حس کرد در آن آغوش گرم و امن خطر چشاا  دشیت
 نکرد. شیرو محکم او را در آغوش گرفت و رها نینخواهد کرد. از ا

صدا یهق هق م ایتان ش یم غیبلند ج یکرد و در همان حال با  ه ب ی. نگاهدیک
نداخت. اثر ند یاطرافش ا تارا  ه ب یبود و گاه سااتادهیا ی. کناردیاز ترالن و 

شتاب م تیجمع شت زده که با  ار فر یبرا یبه فکر راه کیو هر  دندیدو یوح
 یبود و مور  هکه در آتش شااعل یهم به ساااختمان یبودند و گاه طیاز آن مح

 شد. یم رهیسوخت خ
 نگران خواهرانش بود. یدانست ول یرا نم یآتش سوز علت

شااد. درسات  دهیبا ترس نگاهش به آن ساامت کشاا نیرادو یصاادا دنیشاان با
 بود. ستادهیکنارش ا

 خطرناکه. ینیب یمگه نم ؟یکن یجا چه کار م نیا -
 هق هق نگاهش کرد: با
 دونم کجان. ی... نمی... نمستندیخواهرام... اونا ن نیرا... رادو -

در هم رفت. کالفه  شیاخم ها ایاشاااک ها و نگاه ملتمِس تان دنیبا د نیرادو
 را در دستان گرمش گرفت ای. دست سرد و لرزان تاندیکش شیموها انیم یدست

 و فشرد.
 گوشش گفت: ریز آرام

ستن.  انینگران نباش. را - شون ه شا مواظب وم . پس آرمیجا بر نیاز ا دیباو را
 باش.
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که خواهرانش در امان بودند  نیآرام گرفت. از ا ایچند جمله، قلب تان نیهم با
. هر دو شرو  به دیدستش را کش نیراحت شده بود که رادو یتا حدود الشیخ
 کردند. دنیدو
 ذاره. یکه نم تیجمع نیا م؟یرد بش یآخه چه طور -
 و ول نکن. ریفقط دست منو محکم بگ -

 شد و ادامه داد: رهیچشمانش خ در
 شه. یم یچ ستیاگه گمت کنم. معلوم ن -

تن گف یبرا یاریبساا یدر آن چشااماِن پر رمز و راز که حرفا یچند لحظه ا ایتان
 صورتش را از او برگرداند. عیسر یلیخ نیرادو یشد، ول رهیداشتند خ

ست  هر شتان خود م انیرا محکم م گریکدیدو د سخت یانگ شردند. به  ز ا یف
 .دندیخودشان را به سمت در کش تیجمع انیم

سمت هر ساختمان منفجر م یلحظه ق صدا یاز  مهمانان  بیمه یشد و از آن 
 دادند. یسر م ادیو فر غیوحشت زده ج

شش نفر از باغ ب باالخره ش رونیهر  شان نیآمدند. ما شانیآژ یآتش ن و به ر رک
 کردند. قیحر ِی و افراد ماهرانه شرو  به خاموش ستادیباغ ا یرو
شت پ انینشسته بودند و را نیرادو نیو ترالن به همراه راشا و تارا در ماش انیرا

سته بود و بازوها ش نوز گرفته بود. ه ب*غ*لرا  شیفرمان بود و ترالن کنارش ن
 وحشت زده بود.

http://www.roman4u.ir/


 717 به نام سه نفرقرعه 

شا چون پرنده ا تارا شا بدیلرز یم دفا  یکوچک و ب یبا ترس در آغوش را ا . را
سع یزمزمه ها شقانه  شت. نجواها یعا شش  ریکه ز ییدر آرام کردن او دا گو

 .ردیآرام بگ یکرد و آغوش گرمش همه و همه باعث شد تا او کم یم
 ایپشاات فرمان بود و تان نینشااسااته بودند. رادو ایتان نیدر ماشاا ایو تان نیرادو

فشاارد و نگاهش به  یکنارش نشااسااته بود. وحشاات زده دسااتانش را در هم م
را  یاشخاص قیحر یپس از اطفا یسوخته بود. افراد آتش نشان مهیساختماِن ن

 که هنوز داخل باغ بودند را از آن جا خارج کردند.
ه برگشاات و ب قهیشااد و به طرف آنها رفت. بعد از چند دق ادهیپ نیاز ماشاا انیرا

 .دیکش نییپنجره را پا ی شهیش نیرفت. رادو ایتان نیطرف ماش
 شده؟ یچ -
 .دمیرو پرس یسوز شیرفتم علت آت -
 بوده؟ یخب، چ -
شت گاز بوده. مثل ا یاز مامورا م یکی - شپزخونه ا نیگفت علتش ن  نیکه تو آ

 یبودن و فقط چند تا از آشااپزا تو بودن. کساا رونیاومده همه ب شیمشااکل پ
 راه افتاده. یسوز شیآت نیجرقه ا هیبا  متوجه نشده و

به ساااختمان انداخت و ساارش را تکان  ینگاه میکرد. ن یمکث کوتاه نیرادو
 داد:

 .ستیمناسب حال دخترا ن طیمح نی. امیجا بر نیهر چه زودتر از ا دیبا -
 ؟ی. اوکایب نیماش نی. تو هم با هممیایتو م نیباشه. ما با ماش -

 موافقت تکان داد. یرا به نشانه  سرش
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سبتا ن فیک نیو نگاهش کرد. از عقب ماش ستادیهم ا انیزد که را شیصدا ایتان
 انیآورد. دو تا از آنها را به را رونیب یرا برداشت. از داخل آن سه تا روسر یبزرگ

 رفت. نشانیهم سرش را تکان داد و به طرف ماش انیداد. را
 نگاهش کرد. ایکتش را در آورد. تان نیرا سر کرد. رادو یروسر ایتان
انداخت.  ایلرزان تان یشااانه ها یبه طرفش خم شااد. کتش را آرام به رو یکم

مکث کرد.  یاو گذاشت. کم یبازوها یکت حرکت داد و رو یدستانش را رو
 شدند. رهیخ گریکدیسرش را چرخاند و در چشم  ایمکث تان نیهمراه ا
 ایتان فیپوست لط نینفس رادو یکه گرما یکم بود. به طور یلیشان خ فاصله

شان را در برگرفته  ییرو گرما نیسوزاند و از ا یرا م سر وجود سرا لذت بخش 
 بود.

گاه رادو یم یبه ساارخ ایتان ی گونه مد.  نیزد و ن به خودش آ هب بود.  ملت
گاه دارد فاصااله  ر کم و کمت ایخودش را با تان یحواسااش به آن نبود که ناخودآ

 .دندیکش قی. هر دو نفس عمدیعقب کش عیکند. سر یم
سمت خودش هم ایتر داد. تان نییپا یپنجره را کم نیرادو . کار را کرد نیهم از 

 کردند. یم بیعج ییهر دو احساس گرما
 بم و جذاب گفت: یینگاهش کرد و با صدا نیرادو

 .یخور یرو بده باال، سرما م شهیش -
 کرد. آرام گفت: چشم نگاهش یاز گوشه  ایتان
 نه خوبه. گرممه. -

 لب زمزمه کرد: ریبه رو به رو نگاه کرد. ز نیرادو
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 منم. -
 بود نگاهش کرد و گفت: دهیکه نشن ایتان
 !؟یگفت یزیچ -

وجودشاااان هر لحظه  ینگفت. گرما یزیبا لبخند نگاهش کرد و چ نیرادو
وفق م یتا حدود یبر آن را داشتند ول یتوجه یدر ب یشد. هر دو سع یم شتریب

 کرد. یو آنها را ناآرام م دیتپ یم نهیدر س یقراریبا ب شانیبودند. قلب ها
 یآنها هم تکرار کرد. روسر یپشت فرمان نشست و همان جمالت را برا انیرا

 پشت سر هم حرکت کردند. نیها را به دخترها داد و هر دو ماش
***** 

 «ایتان»
س یو هوا حال تو شدم م شتباه ریخودم بودم که متوجه   گهیره. د یم یرو داره ا

 تو دلم نبود و آروم شده بودم. شیپ قهیاون ترس و وحشِت چند دق
و مسخ  یبود و با همون نگاه جد یتعجب نگاش کردم. صورتش کامال جد با

 کننده اش به جاده زل زده بود.
ا شتاب برق ب انیبه جر هیرعشه شب هی افتاد یو آرومش که به چشمام م یآب نگاهِ 

بود که  ییموند همون پس لرزه ها یکرد و ردش که تو تنم م یاز بدنم عبور م
با  یبست ول یم خیکرد و تنم  یم دایپ یبیگذاشت. بدنم لرزش عج یبه جا م

 یسااابقه ا نیچن اال. تا حدیبخشاا یهر نگاِه اون، به جساام و روحم گرما م
 حالت ها بهم دست بده. پس چرا، االن... آه. نینداشته که ا

 رو بهش کردم و گفتم: آروم
 ؟یر یرو درست م ریمس یدار یمطمئن -
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 کالم جوابم رو داد: هی
 ناه. -
 تعجب نگاش کردم: با
 مگه... ؟یر یکجا م ی! پس دار؟یچ یعنیناااه؟!  -
 .یفهم یصبر کن خودت م -

کردم دو تا کلمه از دهاِن مبارک  یزد؟! انگار زورش م یحرف م یجور نیا چرا
 .رونیبندازه ب

نه تکون خورد نه نگام کرد.  یرو داشاابورت، ول دمیشاادم با مشاات کوب کالفه
زود جمع و جورش  یلیخ یلبخنِد محو نشااسااات رو لباش ول هیحس کردم 

 کرد.
و  کار امشاب ادیمغزم به کار افتاده بود.  دم،یترسا ینم یزیاز چ گهیکه د حاال

 رو از سر گرفتم. یگذشتشون افتادم و باز کم محل
 بلند گفتم: نسبتا

 صاحبش منم. پس نگه دار. نیماش نیا یناسالمت -
 صد برابر جذاب تر شد. یلیزد. که خدا وک پوزخند

منه و من  یفرمون هم تو دستا نیهستم و ا یجنابعال ِن یماش یمن هم راننده  -
 کجا بره و کجا نره. کنم که یم تشیهدا

 راننده. یگ یهه! نه بابااااا. خوبه خودت هم م -
 ادامه دادم: بلندتر

 .االی ؟یبر یکجا م یبگو منو دار -
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 تمیوجه. انگار داشاات اذ چیلباش، به ه یکرد. چشااماش خندون بود ول نگام
 چرا؟! مگه مرض داره؟! یول اره،یرو درب ادمیداد و فر یکرد تا صدا یم

ست خودم نبود. اگر هم بود دکمه هاش رو قاط در صورت کنترلم د کرده  یهر 
 .اااااادیاونم، رو حالت ز دمید یبودم فقط ُولوم رو م

 جا به جا شدم. یکم
که همش ب نیا ؟یر یکنم بگو کجا م یخواهش م -  نیو برهوته. ا ابونیجا 

 .مییکجا نمیتونم بب یکه نم کهیقدر تار
. میکم خوش بگذرون هی میخوا ی. ممیر ینم یبد یگم. نترس جا یبهت م -

 بده؟
که تنم  یخنده. جور ریوحشاات نگاش کردم. نگام کرد و با همون نگاه زد ز با

 یداد عقب و نگاهش رو به باال م یساارش رو م دیخند یبلند م ی. وقتدیلرز
 شد. یکه فوق العاده م یدوخت. جور

 خنده درش بود گفت:از  یکه هنور رگه ا ییصدا با
 که... نینه ا میدختِر خوب گفتم خوش بگذرون -
 لب ادامه داد: ریخنده سرش رو تکون داد و ز با
 .ایاز دسِت تو تان -

ص هیآخرش رو  ی جمله ساس  هیکرد. چه طور بگم؟  انیب یجوِر خا جور اح
گ که هن ییکرد. تا جا یتر م جیو گ جیکه منو هر لحظه گ یدرش بود. احساس

رو  نیا یخواد چه کار کنه، ول یم نمیدادم سااکوت کنم و بب حیکردم. ترج یم
 نتونستم نپرسم.

 بچه ها کجا رفتن؟! -
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 .یچه قدر عجله دار ،یخانم یفهم یصبر کن م -
 ادامه داد: ینگام کرد و با لبخنِد خاص طنتیچشم با ش یگوشه  از
 .یواسه خوش گذروناااااا -

 قهقهه زد. دیمنو که د یبه هم فشرده و نگاه عصبان یلبا
 دلم گفتم : تو
 هیتنگ شده بود. کاش  شیریمرض! چه خوشش هم اومده. دلم واسه حال گ -

و هرهر  دمیچسااب یمن بودم که دلم رو م نیشااد. اون موقع ا یفرصاات جور م
 .دمیخند یبهش م

برد که نگه  یداشااات خوابم م گهی. دمیبود ریسااااعت تو مساا کیبه  کینزد
رو هم  یهم از زور خستگ یچشمام خمار بود و گاه ریداشت. چون تموم مس

شاادم و از تو  اریکه هوشاا یاطرافمون چه خبره. وقت دمیافتاد درساات نفهم یم
 .دمیند یکیجز تار یزینگاه کردم چ رونیبه ب نیهمون ماش

 ی. وااف رو نگاه کردم. با ترس اطرسااتین دمید مییتا بهش بگم کجا برگشااتم
 کجا رفته؟! یعنیخاااادا نبود. 

عقب.  دمیو خز دمیفرابنفش کش غیج هی شهیاز پشت سرم محکم زد به ش یکی
. صااورِت دیبار ینگاه کردم و وحشاات از ساار و روم م نیماشاا یبه پنجره 

 داد؟! نشونت یم میداشت باز  *و*ض*یگرفتم.  شیآت دمیخندونش رو که د
 دم. یم
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شت نگام م هنوز ستم که نفهمه م یجور هیکرد.  یدا ش خوام در رو  یتو جام ن
و خوشااگلش. اون هم  یآب یباز کنم. فقط با خشاام زل زده بودم تو چشااما

 داشت. یچشمام بر نم ینگاهش رو از تو
 عیحرکته ساااااااااااار کیبردم با  رهیاون طرف آروم دستم رو به طرف دستگ از

باز کردم و به همون ساارعت تا بخواد به  رو نیرو گرفتم و در ماشاا رهیدسااتگ
ام خورد تو رونیبه ب ادیخودش ب ا ا ا که  یصورتش. وا یهلش دادم که محک

 حقتاااه. حاال هرهر کن.
ر کرد دو یزد و صورتش رو با دست پوشوند. همون طور که ناله م ادیدرد فر با

 .شی. مطمئن بودم خورده تو دماِغ خوشگل و قلمدیچرخ یخودش م
م داشاات نهیام رو بهش دادم. دساات به ساا هیشاادم و تک ادهیپ نیاز ماشاا لکسیر

 کرد. یشد و ناله م یخم و راست م یکردم که ه یبهش نگاه م
 شد. نیحال نقش زم یو بعد هم ب ستادیحرکت تو جاش ا یدفعه ب هی

 و کنارش زانو زدم. دمی. دستپاچه به طرفش دوختیر دلم
صورتش به راست خم شده بود و کف دستش  یاسمش رو صدا زدم ول لرزون

 هیبا  یشااده؟ ول ینکنه ضااربه مغز یخدا نُمرده باشااه؟ وا یبود. وا یهم خون
اده. وا یهم مگه م یزیچ نیدر؟ همچ ا ا ا بدبخت شدم.  یشه؟ حاال که ش

 .اااااانیرادو
رو تو دساات گرفتم و تکونش دادم. بلند بلند  شیپهن و عضااله ا یها شااونه

 .ختمیر یصورت اشک م یهم به پهنا یو از طرف کردم یصداش م
 کهیبار هی شینیرو با دستام قاب گرفتم و برگردوندم سمت خودم. از ب صورتش

 شده؟ هوشیبند اومده بود. پس چرا ب گهیانگار د یبود ول یخون جار
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رو  ینه. کال کنترل ایزنه  یم نمیقلبش تا بب یهق هق ساارم رو گذاشااتم رو با
 خودم نداشتم. بد جور هول کرده بودم.

لند که قدر ب نیا دیکوب یاش م نهیس ی وارهیبلند به د یخدا. قلبش با صدا یوا
س رونیانگار ب شم م نهیاز  سا به گو صداش ر ضربان داره و  سه. خدا یاش   ایر

 شکرت زنده ست. پس...
ستم سِت قو نهیس یسرم رو از رو خوا و مردونه دور  یاش بلند کنم که دو تا د

دستاش تنگ تر و تنگ تر شد تا  یکمرم حلقه شد. در جا خشک شدم. حلقه 
شتم تو  ییجا شرده مب*غ*لکه دا شتم. همه  یدرد چیه یشدم، ول یش ف ندا
 برعکس بود. زیچ

ضربان قلبش با  نهیس یرو سرم شده بود و  ستاش دور کمرم حلقه  اش بود. د
 .دیچیپ یگوشم م یبلند تو یصدا
سم ا نیا یچرا به جا ایخدا سش بزنم و نیا یقدر آرومم؟ به جا نیکه بتر  که پ

کنم؟ من ِچم  یگوشااش دارم به ضااربان قلبش گوشاام م ریبخوابونم ز یکی
 شده؟!

ش صداش صد البته  . آروم بود. دیو جذاب به گوشم رس طونیشاد و خندون و 
 آروم و پر از احساس.

 ا،یه؟ تانتپ یچه طور داره م ینیب یمفقط گوش کن.  ا،یسرت رو بلند نکن تان -
 باعثش شده؟ یچ یدون یم ه؟یضربان ها چ نیا لیدل یدون یم

به اون صااادا فقط دادم.  یروح نواز و آرام بخش گوش م یسااکوت کردم و 
 داد. یقلبش هر دو بهم آرامش م یخودش و صدا یصدا
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ِر من . با هر نفس سدیکش یقیآغوشش گرفت و آِه نسبتا عم یمحکم تر تو منو
 آغوش گرما داشت. نیکه چه قدر ا یشد و. وا یم نییهم باال و پا

 کرد: نجوا
بد یخوا ینم - با هر تپش چ یبگ یخوا ینم ؟یجوابم رو  داره تو  یقلبم 

 ه؟یچ شیمعن ،یگ یبهم م ا،یکنه؟ تان یگوشت زمزمه م
دونستم. چون خودم هم حال و  یاحساس رو م نیا یدونستم. کامال معنا یم

 .دیکوب یام م نهیوار تو س وانهیروزم مثل خودش بود. قلب منم د
شِق رادو یها بهم م نیا ی همه شق، همون چ نیگفتند که من عا  یزیشدم. ع
پش ت نیضربان ها، ا نیا یندارم و کشکه، ول مانیگفتم بهش ا یم یروز هیکه 
 .دیدرست د دیفهموند که نه، عشق هست. فقط با یپر از معنا بهم م یها
وگرنه با  م،یکن دایعشااق دساات پ قِت یبه حق میبکنه تا بتون رییتغ دمونید دیبا

 .یو تو خال یشه. ته یم بمونینس چیچشِم بسته، ه
 اش. نهیس یچنگ زدم. درست رو راهنشیرو باال آوردم و به پ دستم
 گفتم: آروم

 را من بگم؟پس چ ،یدون یخودت که م -
 .دیداشت. فهم یلرزِش محسوس صدام

صدات م نیدونم. ا یآره م -  یتونم درکش کنم، ول یفهمم و م یرو از لرزِش 
 .یخوام تو بهم بگ یم

 داشت. طنتی. لحنم شدمیخند
 گم. یُنچ، نم ؟یِا! زرنگ -

 :دیخند
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 .طونیش -
که نگاش کنم  نیازش جدا شدم و بدون ا یدستاش شل شد. به آروم ی حلقه

ستم رو گرفت. بازم همون حالت. انگار ستادمیتو جام ا ستم برگردم که د . خوا
 .یبرق ازم رد شد، اونم با چه شتابااااا انیجر

 گفت: آروم
 نگام کن. -

 یکردم. با لبخند و نگاِه آرومش دسااتم رو آورد باال. با تعجب نگاش م نگاش
بود که تموِم تنم رو  یزده بودم. بازتابش هم لرزشاا جانیهم ه یکردم و از طرف

 احاطه کرده بود.
چشم  نی. امیشد رهیهم خ یاش. تو چشما نهیس یدستم رو گذاشت رو کف

بار ا ینگاه چه راز نیها و ا  یم قراریطور منو ب نیدر خودش داشااات که هر 
 کرد؟
 .دیکردم. واضح و شد یدستم حس م ریقلبش رو ز تپش

 ِی ماکه گر دیکش قینفس عم هیگوشم.  ریجلو آورد. درست ز یرو کم صورتش
به  جانیام از زور ه نهیساا یزد. چشاامام رو بسااتم. قفسااه  شاامیهمون نفس آت

 شد. یم نییباال و پا یتند
 .میزد یدو آهسته حرف م هر
 .ایتان -
 بله. -
 شد؟ اصال از کجا شرو  شد؟ یجور نیچرا ا -
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 گفتم: یول ،هیدونستم منظورش چ یم
 دونم. ینم -
گاه من هم از رو با  رونینفساام رو ب جانیه ینفِس دومش ُگر گرفتم و ناخودآ

 دادم.
اش بود دساات اون هم  نهیساا یحال و روزم بود. دسااتم که رو یمتوجه  کامال

ستش گرما یرو شرد. از کف د ستم قرار گرفت، ف ش ید دم رو به وجو یلذتبخ
 .ختیر یم
 ؟یمون یم ،یبمون ازت بخوام باهام -
 خواستم بشنوم. ینبود که م یزیاون چ نی. اَاه

 کردم. سکوت
 ؟یکن یکار رو م نی. ایازت بخوام منو در کنار خودت قبول کن -

تونساات  یکه م یبودم. همون شیاصاال یهم سااکوت کردم. منتظر جمله  باز
 آروممون کنه. یهم کم دیشا ایرو به قلبامون بده،  یمضاعف جانیه
 بار فاصله اش رو باهام کمتر کرد. نیا

 تر از قبل زمزمه کرد: آروم
 قهیگه. هر دق یرو بهم م نیا دشیدوستت دارم. هر لحظه قلبم با ضرباِن شد -
 یتو تو ،یشااه. تو هساات یکوتاه محو نم یلحظه  هیشااده  یاز ذهنم حت ادتی

 یواز تو ت یاز تو، رد یتونم اثر ی. هر جا که نگاه کنم میمن هست ِی تموم زندگ
 و از کجا شاارو  یک زدونم ا یو باورش کنم. نم نمیبب میزندگ یگوشااه گوشااه 

قدر قبولش دارم که، حاضرم  نیدونم که، عاشقانه دوستت دارم. ا یم یشد ول
 تو... هم... منو... ا،یاثباتش قسم بخورم. تان یبرا
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و من هم آهسااته  دینداد. مردد بود. آروم آروم صااورتش رو عقب کشاا ادامه
 یزیبود. انگار منتظر بود منم چ رهیچشاامام رو باز کردم. حاال تو چشاامام خ

 یهش ماز نگا یتابیکرد. ب یم قرارترشیب نیسااکوت کرده بودم و ا یبگم، ول
 .دیبار

هنوز به تنم  یآوردم. کت و دامن مهمون رونیلباساام ب بیرو از تو ج دسااتمالم
 یکمرنگ ازش هنوز به رو یبود که رد یبه خون بود. دستم رو باال آوردم. نگام

ضربه ا س یصورتش مونده بود. به خاطر  ش ی لهیکه به و صورت نیدِر ما ش به 
 زدم.
گفت.  ینم یچینگاهش روم بود و ه ینیرو پاک کردم. تموم مدت ساانگ خون

 اش فشردم و تو چشماش زل زدم. نهیدستم رو به س
 کلمه: هی فقط

 آره. -
 هیو « آره» هیبده.  یحرف رو درخودش جا ییایتونساات دن یم نی. همنیهم

حاال دن یرو عوض م ییای، دن«نه» کامال تغ نیمن و رادو یایکرد و   رییهم 
 من. ی«آره»کرده بود. با اعتراِف اون و 

از االن به بعد اون عشااِق  یول ا،یبود و من تان نیاون رادو شیپ ی قهیچند دق تا
شقه اون. ا شتم. ا نیمنه و من هم، ع شق رو باور دا  نیصداقِت گفتار و ا نیع

برام مهم نبود که تو گذشااته اش  گهیتونسااتم باور کنم. د ینگاهش رو م یپاک
ز کدوم ا چیه گهیکرده و... د رچه کا نیبوده. برام مهم نبود که رادو ییزایچه چ

 برام مهم نبود. نایا
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رو از  زیارزش شااادند. صاااداقت داشااات و همه چ یبرام ب زیخاطر دو چ به
که به عشااقش اعتراف کرد و من هم تونسااتم  نیا یگریخودش بهم گفت و د

ستم بفهمم که ا سبت به خودش باور کنم. تون شقم رو ن س نیع ونم که در یح
 خالص کرد. یو منو از سردرگم هیشکل گرفته چ

لبخند زدم.  لباش نشااسااات. همزمان من هم به روش یبه رو یجذاب لبخند
از  میدساات گرفت و حرکت کرد. با تعجب نگاش کردم. داشاات یدسااتم رو تو

 .میگرفت یفاصله م نیماش
 !؟یر یکجا م نیرادو -
 نگام کرد: یمهربون با
 .زمیعز ایپس ب م،یخوش بگذرون میخوا یگفته بودم م -
 آخه کجا؟! یول -
 .ستیدور ن -

که  یو کم میاز ال به الشون رد شد رفتم. اون طرف فقط درخت بود. همراهش
 !ایرو به روم دهانم از تعجب باز موند. خدا یمنظره  دنیبا د میجلوتر رفت

 و سوم ستیب فصل
 «ترالن»

 .دمیو درخت ند یکیجز تار زیچ چیرو که نگه داشت ه نیماش
م و کنه، برگشاات ینم یآرومه و کار دمید ینگاه کردم وقت انیبا تعجب به را اول

 نه. ایاونم مثل من تعجب کرده  نمیبه تارا نگاه کردم که بب
شا سته بود. تارا هم با  یشونیپ یرو یاخم کمرنگ را ش سمت چپ ن شت و  دا

 از هم جدا شدن. یک نایا دمیاخم سمت راست نشسته بود. اصال نفهم
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فاصااله االن جدا از هم با  یکرد ول یراشااا هق هق م ب*غ*لکه تارا تو  اولش
 یبود ما با پسارا فعال حرف نم دهینشاساته بودن. البد به خودش اومده بود و د

 .میزن
 گفتم: انیرو به را سرد،

 ؟یجا نگه داشت نیشد؟! پس چرا ا یچ -
 کرد و فقط گفت: نگام

 ه؟یاشکالش چ -
 زده نگاش کردم: بهت

 یچ یعنی! ه؟یاشااکالش چ یپرساا ی! بعد تو مم؟ییجا نیگم چرا ا یدارم م -
 آخه؟!
 شد. ادهیشد. همزمان راشا هم پ ادهیپ نی. از ماشدیکش قیعم نفس
شت حاال شون م میمن و تارا دا داد.  هیبه کاپوت تک انی. رامیکرد یبا تعجب نگا

راشاا به طرف تارا رفت و در رو باز کرد. بازوش رو گرفت. تارا آروم خودش رو 
تو گوشااش زمزمه کرد که  یزیچ هیعقب و اخم کرد. راشااا خم شااد و  دیکشاا
 باعث شد تارا همراهش بره. یول دمینشن
 دستش تو دست راشاست دمی. دنییپا دمیشد منم پر ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 درختا. نیرن ب یو دارن م
 زدم: داد

 !ش؟یبر یکجا م -
 گفت: یبرگشت و نگام کرد. با لحن آروم راشا
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 خوام باهاش حرف بزنم. ی. فقط ممییجا نیهم -
 ترش کردم: رو
 .ستیامن ن کهیجاها تار نی. ادیما حرف بزن یجا، جلو نیالزم نکرده. هم -

به من ا نیتارا رو محکم تر ب دسااات هاش فشاارد و رو  جه  با لحِن  نیپن بار 
 گفت: یمطمئن

که پ نیتارا ا - نداره.  تیامن نیا گهید یجا چیمن جاش امنه، ه شیقدر  رو 
 رو به خطر بندازم. تشیکنم و نه امن تشیخوام اذ یطمئن باش نه مپس م

 یلبود و نییلحظه نگام کرد بعد هم با هم رفتن. تارا تموم مدت ساارش پا چند
 آخر نگام کرد که تو نگاهش اعتماد رو خوندم. یلحظه 
 ستادمیا ینم لکسیطور ر نیجا هم نیکردم، وگرنه خودم ا یرو درک م حالش

 .یکیتار نیا یجا و تو نیرو تماشا کنم. مخصوصا ا انیو را
به روش ا رفتم تادمیو رو  گاِه دقساا با ن پام رو از نظر  قی.  تا  و نفوذگرش ساار 

 باشم. یکردم جد یگذروند. سع
 جا چه خبره؟! نیا یشه بگ یم -

 زد: لبخند
 .یچیه -
 ابروم رو دادم باال: یتا هی

 گرفته؟ تونیباز ه؟یچ ایمسخره باز نیا -
 ُپررنگ تر شد: لبخندش

 .هیباز هی نیتو فکر کن ا -
 قدم اومد جلو و در همون حال ادامه داد: هی
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ش نیب یباز هی - ضا دِل  طونیسه تا دختِر  شق. که از َق سِر عا سه تا پ و مغرور و 
 رو شکوندن. طونیسه تا دختِر ش نیا
 قدم رفتم عقب و اخم کردم: هی

 ؟یخب که چ -
 سرش رو تکون داد: آروم

که عاشقشم  یخوام دِل دختر یاز اون سه تا پسرم و م یکی. فقط منم یچیه -
 .ارمیرو به دست ب

 رو بهش کردم. پوزخند زدم: پشتم
 .یتون ینم -

نفسش کنار گوشم. گوش  ِی رو پشت سرم حس کردم. بعد هم گرم حضورش
م درون ِش یگرما آت نیسمت راستم داغ شده بود. سرم رو به چپ چرخوندم که ا

 نکنه. ادیرو ز
 کرد: زمزمه

 تونم. یتونم، پس شک نکن که م یگه م یتونم، دلم م یم -
 که بازوم رو گرفت و نذاشت ازجام ُجم بخورم. رمیازش فاصله بگ خواستم

 .انیولم کن را -
 نه. -

 نیا بود. لحنش رهیچشمام خ یتو یو نگاش کردم. چشماش با مهربون برگشتم
 داشت. یوا م نیریش یبود که منو به خلسه ا رایقدر آروم و گ

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -
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 !؟یچ -
 .یدزد -

ازم فاصااله گرفت و تو موهاش  یرنگ باخت. کالفه شاااده بود. کم نگاهش
 . نگاهش رو برگردوند و به روبه روش زل زد.دیدست کش

 گفت: یو با لحن خاص آروم
 طور بشه. نیکه ا میخواست ینه تو ذاِت ما سه نفر بوده و نه م یدزد -
 پس چرا... -

 سکوت کنم و بذارم حرفش رو بزنه. یعنیرو آورد باال.  دستش
***** 

 «تارا»
و بذار حرفام رو  ایپس ب یاگه هنوزم بهم اعتماد دار»تو گوشاام گفت:  یوقت

 «.امینه، نم»که نتونستم بگم  یبهم دست داد. جور یحِس خاص هی« بزنم.
اعتماد رو عشااقم در قلبم به وجود  نیهمه جوره به راشااا اعتماد داشااتم. ا من

 یداعتما یب گهیکامل داشاات د ناِن یدلم قرص بود و بهش اطم یآورده بود. وقت
 وجه معنا نداشت. چیبه ه

صله  انیرا از شت یادیز یو ترالن فا ضا هی ی. اونا تومیدا  باز بدون درخت یف
 یکیمن از تار یبود ول کیتار یلی. خمیبود سااتادهیدرختا ا یبودن و ما ال به ال

 رو روشن گذاشت. لشیحال نوِر موبا نینداشتم. با ا یترس
نه مینزده بود یبا هم حرف هنوز به ت ب هیاز درختا تک یکی ی. من  ا داده بودم و 

زد. تا  یبود و آروم قدم م سااتادهیکردم. اون هم رو به روم ا یم یناخن هام باز
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ساارم رو بلند  یول سااتاده،یا دمیخش خش قطع شااد. فهم یکه اون صاادا نیا
 نکردم.

رو به  . درستدیرس یبه مشامم م کتریو نزد شتریعطرش لحظه به لحظه ب یبو
 دو قدِم کوتاه باهام فاصله داشت. ای کی. فقط ستادیروم ا

 ؟یکن یتارا، چرا نگام نم -
ه ساار ب ییکه دارم چه بال دمید ینم یحت یکیاون تار ینکردم. تو یحرکت چیه

 خودم بودم. ی. کال تو حال و هواارمیناخن هام م
 .دیمحزون به گوشم رس صداش

 ده؟ یکه نگاه کردن به من هم زجرت م یقدر ازم متنفر شد نیا یعنی -
 .نیهم رم،یگگه؟! من ازش متنفر نبودم، فقط دل یداره م یچ نیخدا! ا یوا
 میکرد. فقط ن یاون نگام نم یساارم رو باال آوردم و نگاهش کردم، ول یآروم به

 رخش سمِت من بود.
 یتو صاورتش افتاده بود. چشاما لیداد. نوِر موبا رونیاش ب نهیاز سا یقیعم آهِ 

شن کیاون تار یخوش رنگش تو ِی قهوه ا ص یو رو شت. ا یبرِق خا رو  نیدا
 .دمید یکه آروم برگشت و تو چشمام زل زد به خوب یوقت
شماش م تنم شمام تو چ افتاد  یرو همون نگاه به لرزه انداخت. هر وقت که چ

 کرد. یزده ام م جانیکه ه نیریش یداد. لرزش یحال بهم دست م نیا
من  یلباش نشااسااات، ول یرو یکنم لبخنِد جذاب یدارم نگاش م دید یوقت

 ...یخواست، ول ینتونستم به روش لبخند بزنم. دلم م
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هم  ید یهم خودت رو عذاب م یو سااطح خودیموضااوِ  ب هیچرا به خاطِر  -
 منو؟

 لبام نشوندم و گفتم: یمحو رو یتعجب نگاش کردم. پوزخند با
م ! فکر کنخوده؟یب یکرد یم یکه قبال دزد نی! ا؟یو سااطح خودیموضااوِ  ب -
 .یبه من بدهکار حیتوض هی

 .دیرو تکون داد و به پشِت گردنش دست کش سرش
شه توض یآره م - شته  یباور کن هر چ یدم، ول یم حیدونم. با که بوده ماِل گذ

. یا گهید زِ یو نه هر چ میکاره بود نینه ذاتا ا یول میکرد یساال دزد کیسات. 
 .نیداره، هم یچه حس و حال مینیکه بب نیو ا جانیه یفقط از رو

 شدم. یحرفش عصبان نیا از
ه ک یزیهر چ یعنی ؟یکن هیکارت رو توج یخوا یم ؟یچ یعنیحرفت  نیا -

 اگه... اگه... یحت د؟یکرد یآورد رو امتحان م یم جانیشما رو به ه
شرمم م یندادم. حت ادامه سمش هم باعث  . دیشد. منظورم رو فهم یآوردِن ا

کنار و نذاشتم. ناراحت  دمیخودم رو کش رهیجلو اومد. خواست بازوهام رو بگ
 .اوردمیخودم ن یبه رو یشد ول

رو برام  قیحقا یخواسااتم همه  یکه زده بود برام پر از معنا بود. م یحرف نیا
 بگه. بگه و راحتم کنه.

 بود. هیقدر آروم که به نجوا شب نیبار لحنش آروم تر شده بود. ا نیا
ازش  یبرداشت نینبود که تو چن نیحرِف من ا تارا. اصال یکن یاشتباه م یدار -

 شیقدر برامون پ نیا ییتایموقع نیرو گفتم، وگرنه چن ی. من فقط دزدیکرد
برات ازشااون بگم حاال  یکی یکیکه اگه بخوام  میکرد یاومده و ما ازش دور
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زرورق بزرگ  ی. الستمین یکشه. من آدِم چشم و گوش بسته ا یحاالها طول م
کدوم از  چیرو نه من دارم، نه ه ییادعا نیگم پاِک پاکم، نه. همچ ینشاادم. نم
تا  شااب هی ای میآبرو کرد یرو ب یکه دختر سااتین نیمنظوِر من ا یبرادرام، ول
 صبح با...

داد که  یحالتاش نشااون م یداد. همه  رونینداد. نفسااش رو با حرص ب ادامه
 کالفه ست.

 کرد. ادامه داد: ینم نگام
که فکر کن یرو نم نایا - مه چ یگم  که  یتمومم. دارم رک م یمن ه گم 

همه  یمجرد یها یخوردم، دوساات دختر داشااتم، تو مهمون م*ش*ر*و*ب
که تونسااتم چه خودم و چه برادرام  ییکار تا اون جا هی نیاز ا یکردم، ول یکار

 ی. نممیتونساات یو نه، م میکه ساامتش بر می. نه، خواسااتمیکرد یهر سااه دور
صال دل مدون رفتم خودم رو  شیکیهر وقت تا نزد یدونم ول یرو نم لشیچرا، ا

 و ادامه ندادم. دمیآخر بود که پس کشاا یبار تو لحظه  هی یعقب. حت دمیکشاا
ض یم*س*ت دمیفهم یوقت ِد در ح شهیبرام نداره هم یاوقات عاقبِت خوب یبع

 رو از دست ندم. میاریکردم که هوش یم م*س*تمتعادل 
 تو چشمام.و زل زد  برگشت

رو ازم پنهون  یزیچ یگم که فردا نگ یهامون رو برات م یدزد یبعالوه  نایا -
 یزیخوام چ یوجودم بهت ثابت کنم که صادقم. نم یخوام با همه  ی. میکرد

 دیخوامت پس با یقلب م میاگه از صم ،یقلبم نگه دارم. اگه تو عشقم یرو تو
. یاز ته دل بهم اعتماد کن یبتون دیاالن صداقتم رو بهت نشون بدم. با نیاز هم
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رو  انی. منم َمردم. استمیاون قدرا هم خوددار ن یتارا، ول ستمیالنفس ن فیضع
 یرااالن دارم ب یمونده ول یخودم و برادرام باق نیب شهیکس نگفتم. هم چیبه ه
در  شاااهیچون دوسااات دارم هم ،یگم، چون عاشااقتم، چون برام مهم یتو م

 .یدرکش کن یبتون برابرت صادق باشم و
بار  نی. ادمید یشااده بودم. ساار جام خشااکم زده بود و فقط راشااا رو م ماتش

رو  وجودش ی. گذاشتم گرمارهیمردونه اش بگ یدستا یگذاشتم بازوهام رو تو
 یم شیآت نمونیب یگرما نیدسااتا به وجوِد ملتهبم منتقل کنه و حاال ا نیاز هم

به همون چ بامون،  به قل لِب من و راشاااا بر یکه تو یزیزد  جفتمون  یاق
 گرانبهاست.

خواد. فقط  یکه م یزیگفتم. فقط دوساات داشااتم اون بگه. هر چ ینم یچیه
 برام بگه.
 یگوشم بود. از رو ریلباش ز ی. درست کنار صورتم ولنییرو آورد پا صورتش

 کردم. ینفسش رو حس م یهم گرما یروسر
 یهم همون برا دیشاااا ،یونجو ِی شااور و خام ای ،یحِس کنجکاو یاز رو -

 میشد نمویسال پش کیبعد از  یتارا، ول میزد یدست به دزد حیو تفر یسرگرم
 یهم نم بهش فکر یحت گهیکنار. د میدیکه برامون دردسر بشه کش نیو قبل از ا

شکل انیبار به خاطر را هیکنم.  شت ا یو م سرمون زد ول نیکه دا  یفکر باز به 
که رفت یراه میدیچون فهم م،یزود پسااش زد یلیخ  شاااهیهم یو برا میرو 

 جهیتهم صاابر کرد و ن انی. رامیبهش فکر کن یحت دینبا گهید میفراموشااش کرد
 .دیصبرش رو د ی
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باعث شد بدنم شل بشه. خوشحال بودم که  نمونیب ینجواها و داغ نیکم ا کم
 دادم. یبازوهام تو دستاشه، وگرنه زود خودم رو لو م

ستت دارم. ا یلیتارا، خ - ست یکس رو به اندازه  چیکه ه یقدر نیدو م تو نخوا
 و دوست نداشتم. دوستت دارم، دوستت دارم.

 نیشااد ا یآورد صااداش بم تر و آروم تر م یکه به زبون م یدوسااتت دارم هر
 رکتی. در همون حال بهم نزددمیشاان یبود و نم هیبه زمزمه شااب گهیکه د یقدر

شدم. فقط  یکردم و نه مانعش م یم شیهمراه کردم. نه ینم یکار چیشد. ه
 شد. یوسط قلبم بود که داشت از جاش کنده م نیا

مردونه و  یبازوها نیآغوشااش منو تا اوج برد. محکم ب یاز اون هم گرما بعد
 شدم. یستبرش فشرده م ی نهیس

ر حِس پُ  نیآغوش و به ا نیداشااتم، به ا ازیگرفتم، چون بهش ن یرو نم جلوش
 ش.از آرام
***** 

سبتا بزرگ یسه با تعجب به کلبه  هر  یه مدرختان محفوظ بود نگا انیکه م ین
 ریهر ت یکار شاااده بود که به رو یچوب یرهایت نیزم یکردند. اطراِف کلبه تو

اطراِف کلبه  نیهم یبود برا ادیفانوِس روشاان قرار داشااات. تعداد آنها ز کی
 کامال روشن بود.

درخت بودند هر  یبه کنده  هیآن شب یها یکه صندل یچوب یها یو صندل زیم
 نور فانوس ها قرار داشتند. ریاز آن جا درست ز رونیکدام جداگانه ب
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 ستادیباز مانده بود. راشا با لبخند کنارشان ا ییبایهمه ز نیهر سه نفر از ا دهاِن 
 و به کلبه اشاره کرد.

 چه طوره؟ -
 داشت. یلبخند زد. چشم از آن جا برنم تارا

 جا ماِل خودتونه؟ نی. اهیعااااال -
 .میزن یبهش سر م یشه. گه گاه یم یسه سال ایدو  دیوقته. شا یلیآره، خ -

 گفت: ترالن
 نیهمچ هی دِن ی. دیکیتار نیا یهمه درخت، تو نیا نیفوق العاده سااات. ب -

 واقعا برام جالبه. ییجا
 و گفت: دیها نشستند. راشا خند یصندل یرو
شب براتون برنامه بذار دهیسرم ا رِ یخ - راب خ یکه زد و مهمون میدادم گفتم ام

 شد.
 گفت: یکرد و با کنجکاو کیچشمانش را بار تارا

 !؟یچه برنامه ا -
 نیهم الیخ یکه نشااد. ب میبکن میخواساات یکارا م یلیگم. خ یجا رو م نیا -

 .هیلیو کدورت ها برطرف شد خودش خ میکه اومد
 شد و گفت: یجد ایتان
 نه، هنوز کامال برطرف نشده. -

 .نیپنج نفر با تعجب نگاهش کردند. مخصوصا رادو هر
آن  یخود بلند شاادند و کم یبه تارا و ترالن اشاااره کرد. هر سااه نفر از جا ایتان

 .گفت یم ییزهایآرام رو به آنها چ ای. تانستادندیطرف تر به دور از پسرها ا
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 و گفت: کرد نیرو به رادو راشا
ما توطئه  هِ یعشااقت رو داشااته باش غلط نکنم داره بر عل یهوا ،یهو یهو -
 کنه. یم ینیچ

 .یلحِن راشا هم شوخ بود و هم جد یبا اخم نگاهش کرد، ول نیرادو
 کرد: یبه دخترها نگاه م یبا کنجکاو انیرا
 گه؟! یداره بهشون م یچ -

 :دیخند راشا
 بکشن. یشن الاقل درست و حسابخدا کنه اگه بناست نقشه بک -

 ادامه داد: طنتیدو نگاهش کردند که با ش هر
سِط جنگل، ب - سِر تنها، و ش یسه تا پ سه تا دختِر  ا افکاِر ب طونیدفا ، مقابِل 

 ؟یچ یعنی نیمبهم، خب ا
 قهقهه زد. انیلبخند زد و را نیرادو

 و گفت: دیخند یراشا که خودش هم م یشانه  یرو زد
 شه کرد. یهم نم شیکال ذهنت خرابه کار -

 :راشا
به ذهِن من دار - به ما نظر  نایگم ا یحاال از من گفتن بود. من م ؟یچه کار 

. آدم مور دیرو حس کن طیزنه، مح ینه. اصااال داد م دیَمظر دارن شااماها بگ
 شه. یمورش م

 :نیرادو
 ؟ینکنه به عشقت شک دار -
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  انداخت و گفت:و ابروش را باال دیخند راشا
 .دیکنم شماها به عشقاتون شک کن یم یکار هیدارم  ینه ول -
 همزمان گفتند: نیو رادو انیو را دندیبار هر سه خند نیا

 .یعمرا اگه بتون -
خواساات ادامه بدهد که دخترها برگشااتند. محسااوس خودش را جمع و  راشااا

 جور کرد که لبخنِد پسرها ُپررنگ شد.
 که دخترها نشستند، لرزان گفت: نیهم

 یول ن،یچه کار کن نیخوا یدونم م یمن که دسِت شماها رو خوندم. م نیبب -
 ذارم؟! ی. مگه منیکور خوند

 گوش نکرد و ادامه داد: یبا لبخند، تشر زد ول نیرادو
و ما  هیرو بگم فکر نکنن خبر ایجون. بذار گفتن نیرادو ستین زایچ نیبحِث ا -

 کارشون رو بکنن خالص. مینیش یدفا  م یهم ب
 کردند. یگرد شده نگاهش م یبا تعجب و چشما دخترها

 گفت: تارا
 تو؟! یگ یم یمعلوم هست چ چیه -

 به ظاهر آِب دهانش رو با سر و صدا قورت داد و چپ چپ نگاهش کرد. راشا
 ادا دستانش را در هوا تکان داد: با
ست ی  ن   م - ش یخوا ست؟ اگه معلوم بود  یدلت م یلیه؟ خمعلوم با خوا

 .الیواو گهیکه د
ش تارا ش کشینزد یکم طنتیلبخند زد و با  شا تند خودش را عقب ک  دیشد. را

 گفت: یو زنانه ا فیظر یو با صدا
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سرت. دو  زنیزنم داداشام بر یم غیج نی. همچااااااینزد یدست به من زد -
 .دمینکش غی. بکش کار تا جفنیتا دارم نره غول رو هم حر

هم  یکه کم یو زنانه ا غویج غیج یبلوزش را گرفت که با صاادا یگوشااه  تارا
 داشت گفت: تمیر
 مناااو رهاااا کن. رهِن یکن. پ اااایدختِر باااال ح -

 .دندیخند یپنج نفر م هر
حرکاِت راشااا را دوساات داشاات آرام ُمچ دسااتش را گرفت و با  نیکه کال ا تارا

تو چشماش نگاه کرد. راشا که با همان نگاه خلع سالح شده بود آرام و با  عشق
 دهیکه هر دو چسااب یقدر نیخودش را به ساامت تارا کشاااند. ا یلبخنِد خاصاا

 هم زل زده بودند. یبهم نشسته بودند و در چشم ها
سرفه ا انیو را نیرادو شان آمدند.  یکردند که هر دو با تکان یتک  آرام به خود

هار برد. هر چ زیم رِ یکه دست تارا روش بود را ز یو دست دیعقب کش یراشا کم
 .دندیخند یبه حرکاِت آن دو م زیر زینفر ر

که دسِت تارا را در دست داشت  یکرد و راشا در حال ینگاه م زیبا شرم به م تارا
 زل زده بود. هیدر چشِم بق

 .شی! چشما درویه یه ه؟یچ -
 ینگاهشان را از رو یکرد که همگ انیشوخ جمله اش را ب یبا لحن یول ظیغ با

 .دندیآن دو برداشتند و خند
 گفت: ایشد و رو به تان یجد نیبعد رادو یکم

 !د؟یدیشماها هنوز ما رو نبخش یعنی -
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 :ایتان
 که... نیهم هنوز نه. مگه ا ییجورا هی یچرا، ول -

 سه با هم گفتند: هر
 !؟یکه چ نیمگه ا -

 به خواهرانش انداخت و گفت: ینگاه مین ایتان
 ِی دزد هینه  یول ،یدزد نیبار، اونم به خاطِر ما بر نیآخر یکه برا نیمگه ا -

 .دیبش یکس یباال و نه وارِد خونه  دیبر یکس وارِ ی. نه قراره از دیمعمول
 با تعجب نگاهش کردند. پسرها

 :نیرادو
 شدم. جیمن که کامال گ ؟یر حرفت رو بزنشه واضح ت یم -

 :ایتان
سِت روهانه.  میدار یخانوادگ راِث یجواهرات و م یسر هیما  -  ییجورا هیکه د

به  ی. برامیریپسااش بگ میخوا یو ما م دهیاون رو از ما دزد پس گرفتنش هم 
 د؟یکمکمون کن دی. حاال حاضرمیدار اجیکمِک شما سه نفر احت

 به هر سه نفر نگاه کرد و گفت: راشا
به پل -  یدردساار جواهراتتون رو پس م یکه بهتر بود. ب دیگفت یم سیخب 

 .دیگرفت
 پوزخند زد: ایتان
 یقتامروز و یگفتم، ول سایکار رو نکردم؟ من همون اول به پل نیا دیفکر کرد -

شتن ول ایجو یتلفن ردن. کن داشیپ یشدم گفتن که همه جا رو دنباِل روهان گ
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نه اش رو تفت نکردن. در ضاامن  دایپ یزیبازم چ یکردن ول شیبا حکم خو
 .سیپل یاداره  میبر دیکردن. فردا با ریخسرو رو دستگ

 :نیرادو
گه تو م یدونم، امروز خبرش رو گرفتم، ول یآره م - که جواهرات  یدون یم

 کجاست؟
 را تکان داد : سرش

 فهمم. یم ینه. فعال شک دارم، به زود -
 کامال مشهود بود، گفت: یخاص که در آن نگران یبا لحن نیرادو

سش از پ یتون یم ی. مطمئنینیوسط صدمه بب نیباشه که ا یخوام جور ینم -
 ؟یایبرب
 با لبخند نگاهش کرد: ایتان
باش. م - با ینگران ن ها دیدونم  کار کنم. ن مه چ تشیچه   زیتا فردا شاااب ه

 شه. یم رمیدستگ
 از کجا؟! -
 منبعش رو دارم. -
 منم حساب کن. یحال بازم مراقب باش. رو نیبا ا -

ال گذاشت خوشح ینم شیتنها نیکه رادو نیلبخند زد. از ا یبا خوشحال ایتان
 بود.

رش با لبخند س دیخود د یکه نگاِه او را رو انینگاه کرد. را انیمنتظر به را ترالن
 را تکان داد.
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 بار تارا به راشا نگاه کرد و منتظِر جواب بود. نیا
 گفت: طنتیرا باال داد و با ش شیابرو یتا کی راشا

با  یکار داشاات نیا یَبده و واساااه  یدزد یگفت یتو که م - حکم اعدامم رو 
 شد؟ یپس چ ،یکرد یخودت صادر م یدستا

 چشم غره رفت: تارا
تونن  ینکردن و نم دایپ یمدرک چیه سایپل ی. وقتستین یکه اسمش دزد نیا -

 نه؟یاز ا ری. غمیریحقمون رو بگ دیبکنن ما خودمون با یکار
 ؟یبا دزد -
 .ستین یاسمش دزد نیا ر،ینخ -
 ه؟یپس چ -
 تصاحِب حق. -
 گه؟ید یکن یم هیتوج -
 حرص گفت: با
 چرا... گهینکن. د یکمک کن یخوا یاصال نم -

 نداد و بغض کرد. ادامه
شا شت فهم را شتِن او را دا سر گذا سر به  صِد   یرو ادهیز دیکه تمام مدت ق

 انیزد. ترالن و را یحرف م ایآرام با تان نیانداخت. رادو هیبه بق یکرده. نگاه
 کردند. یپچ پچ م گریکدیگوش  رِ یهم ز
دسااِت تارا را در دساات گرفت و با مالطفت فشاارد. بعد از آن  زیم رِ یاز ز راشااا

غض کرد. ب کینوازش کرد. لبانش را به گوشااش نزد یپشاات دسااتش را به نرم
 تارا را گرفته بود. یگلو
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 کرد زمزمه کرد: یم قراریکه قلب تارا را ب رایجذاب و گ یبا لحن راشا
 ذارم؟ یمن تنهات م یتو فکر کرد -

 گفت: یآرام هم به همان تارا
 پس، چرا... -
 یقطره اشک از چشما هیذاشتم.  ی. فقط داشتم سر به سرت ماااااااسیه -

 شما. یم وونهید ادیخوشگلت ب
 :دیخند تارا

 ؟یکن یچه کار م یبش وونهید -
شا ستش را م یکه حال را شت د شتاِن خود گرفت و کم انیبهتر از تارا ندا  یانگ

 داد. رونیب یفشرد. نفس گرمش را به نرم
 گفت: لرزان

 ؟یامتحان کن یخوا یکنم. م یم یکیو زمان رو  نیزم -
 نجوا کرد: تارا

 وجه. چیبه ه -
 .نمیپس نذار اشکت رو بب -

 ینجواها نیانداخت. ا ریملتهب و سرخ شده از شرم سرش را ز یبا گونه ا تارا
 جان دوست داشت. یراشا را تا پا یعاشقانه 

 حواِس هر پنج نفر جمع شد. ایتان یصدا با
 .میتا در موردش حرف بزن دیما باش یالیحساب فردا شب تو و نیپس با ا -

 قبول کردند. پسرها
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فرصااِت مناسااب تر باز هم به آن جا  کیدادند در  حیآن جا ماندند. ترج یکم
 .ندیایب

ردند. ک آن شب برنامه ها داشتند که به بعد موکولش یراشا برا شنهادِ یبه پ پسرها
 داشت. یشتریب ِت یاهم شانیبودند برا دهیکه دخترها آنها را بخش نیهم

***** 
شا در حال کالس شده بود و را شت یرا به رو تارشیگ فیکه ک یتمام   شانه دا

. عسل دختر ستادیا شیعسل در جا یقصد خروج از اتاق را داشت که با صدا
رد ک یم یراشا با او در موسسه باز یبود که هر از گاه نیخانم راست یکوچولو

 تا کالس مادرش تمام شود.
نرم و  یش کرد و گونه ب*غ*لبود. راشاااا  یزبان نیریدختر آرام و شاا عسااال

 .دیب*و*سرا  فشیلط
 ؟یش یتر م نیریبه به عسل خانم، تو چرا روز به روز ش -

 گفت: یو خواستن نیریبا لحِن ش عسل
 عمو راشا. گهید نهیریش شهیخب عسل هم -

شا سل از تو دیبلند خند را شرد. ع د آم رونیش بب*غ*ل یو او را در آغوشش ف
 و با التماس نگاهش کرد.

ستان شیصفحه از کتاِب پ هیعمو امروز  - ه ش یدادن. م ادیرو بهمون  مونیدب
 قشنگه. یلیخ ؟یتو هم برام بخون

 .نمیآره عمو، بده بب -
 آورد و به راشا داد. رونیب فشیک یکتاب را از تو یبا خوشحال عسل

 کدوم صفحه عمو جون؟ -
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 جاش. نیا -
با چشاام مرور کرد.  یبه آن انداخت. کم یصاافحه را باز کرد و نگاه راشاااا

گاه خند  .دیناخودآ
 عمو راشا؟! یخند یچرا م -
 عمو جون؟ یدیرو برات خوندن، تو نخند نیا یوقت -
 قشنگه مگه نه؟ یلینه عمو، خ -

 :دیبلندتر خند یکم راشا
 قشنگه. یلاااایآره عمو جون خ -
 ؟یخون یبرام م -

 طور که نینشاند. هم زیم ینشست. عسل را بلند کرد و رو یصندل یرو راشا
شت با لبخند و لحن ست دا ستش را در د شرو  به خواندن کرد. م ید  اِن یشوخ 

 داد. یم حیکرد و مثال توض یاضافه م یزیچ یهر جمله به شوخ
سر بهتر از دختر ن - سر نستیپ دختر و  نیب یفرق چی. هستی. دختر بهتر از پ

 .ستیپسر ن
و  دختر نیب گهیگه. االن د یدرساات م قتایجاش رو حق نیعمو جون، ا نیبب»

 .«ستین یفرق چیپسر ه
 چرا عمو؟ -
 .گهیخب د -
 عمو راشا؟ یاز ِک  -

 :دیخند راشا
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 ن شکِل دخترا بشن.گرفت میاز همون موقع که پسرا تصم -
 عمو. ستنیدخترا که شکِل پسرا ن یول -
باش. اونم کم کم م - جاش ن بذار بق یفکِر اون  اش رو بخونم  هیشاااه. فعال 

 برات.
 شرو  به خواندن کرد: یکرد و با لحن با مزه ا یسرفه ا تک

توانند انجام دهند  یپساارها م یبوده خواسااات خدا بوده. هر کار یهر چ -
 توانند. یم مدخترها ه

 «منکرش لعنت. بر»
ست دارند که برا ییدخترها کارها - سرها جالب ن یرا دو طور  نیو هم ستیپ

سرها کارها یبرا سرها. پ شان نم ییپ ست دارند که دخترها از آنها خوش  یرا دو
 .دیآ

 شیطور که پ نیا یهم ببرن، ول گهیمونده دساات تو کاِر همد نیهم گهید نه»
شه که هر دو از  یطول نم ادیبره ز شون م زیچ هیک سر اادیخوش  نی. بازم خوبه 

 «با هم تفاهم ندارن.
 کرد. یسوال م نیریکودکانه و ش یبا لحن عسل

 عمو راشا؟! یچ یعنی -
دوست دارن.  یاسباب باز ِن یپسرا ماش یول یتو عروسک دوست دار یعنی -
 .زمیشما دو تا عز نیب هیفرِق بزرگ نیا

 هم دوست دارم. نیمن ماش یول -
 و سرش را تکان داد: دیخند راشا
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عروسااک دوساات  ادینم ادمیعمو وگرنه من که  یاسااتثنا باشاا دیخب تو شااا -
 داشته باشم.

 خوشگل تره. نیچرا عمو؟! عروسک که از ماش -
 نداره. تیگفت خوب ی. مدیخر یهمون چون خوشگل بود بابام برام نم -
 .یاسباب باز ِن یخره. هم عروسک هم ماش یمن برام م یبابا یول -
ست د - سل ها شه  یخوب م یلی. االن خگهیخوش به حالت عمو. تفاوِت ن

 حسش کرد.
 عمو؟! یچ -
 از بچه ها پساار یمین بایتقر ایاش رو گوش کن. در دن هیعمو جون بق یچیه -

 دختر. گرید یمیهستند و ن
شتباه گفته. ن نیا» شغال کردن، مابق ایدن شترِ یب ِم یجا رو ا  یهر چ یرو دخترا ا

 «کردن نامردا. یپسراست. کال حق خور یمونده جا
 عمو راشا؟ یچ یعنی یحق خور -
دم.  یو بگه ماِل منه بهت نم رهیبه زور عروسااکت رو ازت بگ ادیب یکی یعنی -

رو  نیساات. ا گهید یکیدسااِت  یاون عروسااک ماِل تو بوده و حِق توساات ول
 عمو جون. یگن حق خور یبهش م

 هم حِق شما رو خورده عمو؟ یآهان. بعدش کس -
 آره عمو. دخترا خوردن. -

 فکر کرد. لباش رو کج کرد و با مزه گفت: یکم عسل
 عمو، منم دخترم، منم خوردم؟ -
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 :دیبه سرش دست کش یو با مهربون دیخند راشا
 .یبخور دهینه عمو، به تو نرس -

 لبخند زد. راحت الیبا خ عسل
 و ادامه داد: دیهم خند راشا

 برند. یکردن با هم لذت م یپسرها و دخترها از کار کردن و باز -
چه تو سااِر ب یتو رو خدا از االن چ نیبرن. بب یکردن که لذت م خودیب یلیخ»

 «روش فکر نکن باشه. ادیرو ز کهیت هی نیکنن. عمو جون ا یمردم م یها
 چرا عمو؟ -
 .ستیچون خوب ن -
 قدر مهربونه. نی. اهیرعلیدوست دارم اسمش ام هیمن تو مدرسه  یول -
 از هم جدا دیهم دختر و پسر با یدبستان شیگم همون پ یکه م نهیِا ِا ِا، ِد هم -

 . عمو جون گوِل پسرا رو نخور.نیشه ا ی. آخرش مگهیباشن د
 زنه عمو؟ چرا؟ یداره منو گول م یعنی -
 مو.نه ع -

 و سرش را تکان داد. دیبده. خند یجوابش را چ ماند
ا نبود، دختره یپساار چیه ایاش رو گوش کن. اگر در دن هیعمو. بق الیخ یب -

 نبود پسرها خوشحال نبودند. یدختر چیشاد، خوش و با نشاط نبودند و اگر ه
 «دن که... یمردم م یبچه ها ادِ یشد حرف؟ از االن دارن  نمیآخه ا نیبب»

 را تکان داد و با لبخند به عسل نگاه کرد. سرش
 کتاب را از دست راشا گرفت و گفت: یبا خوشحال عسل

 دوستش دارم. یلیخوب بود عمو مگه نه؟ من خ -
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 ؟یچرا دوستش دار یآره عمو خوب بود، ول -
 صادقانه و کودکانه گفت: یبا لحن و گفتار عسل

 عمو جون. گهیچون همش از دخترا گفته. منم دخترم د -
خنده. عساال با تعجب و  ریبه عساال نگاه کرد. بعد غش غش زد ز یکم راشااا

 کرد. یلبخند به او نگاه م
 با خنده سرش را تکان داد و گفت: راشا

ناشاار و  نیا یعمو جون تو که تمومش رو واسااه دختر بودنت دوساات داشاات -
ساارش خواسااته شااما دو تا جنِس مخالف رو به هم  ریخ چارهیب ی سااندهینو

 فقط چون توش یگ یبا هم باشاان آخرش تو م دیکنه و بگه که هر دو با کینزد
شه ب نیدر مورِد دخترا گفته؟ نه انگار زم سمون هم اگه جا به جا ب دو  نیا ازمو آ

 سن. نیاز هم یکنن. حت یاز هم دور دیتا جنس با
 !عمو راشا؟ یچ یعنی نایا -

 گفت: یو با مهربان دیب*و*س یعسل را به نرم یگونه  راشا
 .یفهم یعمو. موقعش که شد خودت م یچیه -
 ؟یِک  یعنی -

 و با لبخند گفت: نییپا آوردش
 شه. یکه کالِس مامانت داره تموم م میبه موقعش. االن هم بر -
بخند با ل نیمادرش داد. خانم راست ِل یآمد. عسل را تحو رونیلبخند از اتاق ب با

 از او تشکر کرد.
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شت سه خارج م دا س سته بود.  یشد. رو ایپر یشد که متوجه  یاز مو ش پله ن
 داده بود و چشمانش بسته بود. هیتک واریسرش را به د

 به طرفش یآن جا نبود. با حِس کنجکاو یبه اطراف انداخت. کس ینگاه راشا
 رفت.

 شده؟! یزیچ -
شده اش باعِث تعجب او  یصدا با سرخ  شماِن  شمانش را باز کرد. چ شا چ را

 شد.
 !ست؟یحالتون خوب ن -
 جوابش را داد. یحال و کم جان یب یصدا با
 خا... خوبم، ممنون. -
جلو رفت. نتوانسات تعادلش را حفظ  یبلند شاد، تلو تلو خوران کم شیجا از

 شد. یم نیشک نقِش زم یرا نگرفته بود ب شیبازو رِ یکند و اگر راشا به موقع ز
 شده؟! یچ ست،یاصال حالت خوب ن -
 .یچیه -

 اش یشااانیپ یدسااتش را رو ایاو برداشاات. پر یبازو یدسااتش را از رو راشااا
 گذاشته بود و صورتش از درد جمع شده بود.

 !؟ینیپشِت فرمون بش یخوا یحاِلت م نیبا ا -
 ییراشا معنا یاش برا یچشماِن سرخ و وحش به او انداخت. ینگاِه خاص ایپر

 نداشت.
 مجبورم. -

 به اطرافش انداخت. ینگاه راشا
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 .یحالت سالم برس نیبرو. فکر نکنم با ا یخب با تاکس -
 را باز کرد و نشست. نیتوجه به او دِر ماش یب ایپر
 کنم. یم شیکار هی ست،یمهم ن -

 نگاهش کرد. ایرا گرفت. پر نیدِر ماش راشا
 ؟یالیخ یجونت وسطه، بازم ب یپا ؟یکن یچرا لج م -
 خاص به او انداخت. ینگاه ایپر
شه. ول یجون، هوا م نیا -  ت،سیکو هوا؟ کو نفس؟ ن یخواد تا بتونه نفس بک

 رو؟ نایا یفهم یندارم. م
باعث شاااد راشاااا  یجور لحنش با  شیابرو یتا کیبود که  بدهد و  باال  را 

 را در حالت و صورتش بکاود. یزیچ یکنجکاو
 !ه؟یمنظورت چ -

 .دیزد و در را به طرِف خود کش پوزخند
 شو. الشیخ یب ،یچیگفتم که ه -

ست ول در شا آدم یرا ب ضوع ینبود که به راحت یرا ش یاز مو شم پو . کند یچ
کند تصااادف خواهد کرد. او از  یحالش رانندگ نیبا ا ایداشاات که اگر پر نیقی
کن حال مم نیدانست با ا یکه م نیکرد و ا یاستاد به شاگردش نگاه م کی ِد ید

 .فتدیاست جانش به خطر ب
 رو به او گفت: تیرا باز کرد و با جد نیدِر ماش یتند به
 کنم. یم ی. خودم رانندگنییپا ایب -
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به او نگاه کند، جمله اش را  ایپر بدون آن که  با تعجب نگاهش کرد. راشاااا 
 کرد.دوباره تکرار 

 یشد. در دل خوشحال بود، کم کم داشت باور م ادهیپ نیاز ماش یبه آرام ایپر
ست اما نم شا را مجذوِب خود کرده ا ست که همه  یکرد که را کارها  نیا یدان

شا کوچکتر ست وگرنه را شت.  یتوجه نیتنها به خاطِر حاِل خراِب او به او ندا
 .ه، عالقکرد یبه آن نگاه م ایکه پر دیالبته از همان د

 محو کنارش قرار گرفت. یهم با لبخند ایپشِت فرمان نشست. پر راشا
 !؟یخودت چ ِن یپس ماش -
 برم. یم امیبعد م -

نجره پ ی شهیچشمانش را بسته بود و سرش را به ش ایدو سکوت کردند. پر هر
 داده بود. هیتک
 کجا برم؟ آدرستون رو بده. -

شت. به ظاهر،  یکرد و به آرام نگاهش آدرس را گفت. دوباره به حالِت قبل برگ
راشااا ترمز کرد چشاامانش را باز نکرد با  یکرد. وقت یتظاهر م یخواب بود ول
 بفهمد. یزیخواست راشا چ یبود نم داریوجوِد آن که ب

 زد: شیصدا
 .میدیرس ؟یداریب -
دِر داشاابورت به اطراف انداخت.  یرمق نگاه یداد و ب یبه خود تکان یآرام به

به  الیآورد و از همان جا دکمه اش را فشاارد. دِر و رونیرا ب موتیرا باز کرد، ر
 باز شد. یآرام

 تو؟ دیرو ببر نیشه خواهش کنم ماش یم -
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شا صورِت گرفته  ینگاه مین را ش یبه  سرش را تکان داد و ما را  نیاو انداخت. 
 داخل برد.

 کجا ببرم؟ -
 .یمرس نگ،یپارک یتو -

 شدند. ادهیرا پارک کرد. هر دو پ نیماش
 رم. یم گهیمن د ن،یهم از ا نیخب ا -

 گفت: نیدلنش ییزد و با صدا لبخند
 کنم. یوقت فراموش نم چیلطفتون رو ه نیواقعا ازتون ممنونم. ا -

 داد. لشیمحو تحو یکه تماما منظوِر او را متوجه شده بود، پوزخند راشا
به ا نی. ایبهتره که فراموش کن یول - با ا هیخاطر بود که  نیکاِر من   نیوقت 

 .نیهم ،یحاِلت کار دسِت خودت ند
 کرد. یشد، با همان لبخند نگاهش م کشینزد یقدم

 من برات مهمه؟ ِی سالمت یعنی -
 سو  تفاهِم او شده بود، تند گفت: یکه متوجه  راشا

 یآدم، من هم آدمم و نم هی ،یمن یاز شاگردا یکینبود که تو  نینه، منظورم ا -
 یکار رو م نیهم که بود هم یا گهیتو هر کِس د یتوجه باشاام، جا یتونم ب

 کردم، خداحافظ.
قب به طرِف در خروج یگرد کرد و ب ع به او  جه  فت ول نگیپارک یتو ا ب یر
که  ایپر دِن یو با تعجب برگشاات. با د سااتادیا شیدر جا یزیافتادِن چ یصاادا

ا شااده بود. راشاا نیحال نقِش زم یب ای. پردیافتاده بود به طرفش دو نیزم یور
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مزمه را ز یکلماتلب  ریز ایرا گرفت و تکانش داد. پر شیکنارش زانو زد، بازو
 راشا نامفهوم بود. یکرد که برا یم
 .یچت شد؟! االن که خوب بود هویِد آخه  -

به اجبار او را رو ینگاه کالفه نداخت.  به  یبه اطرافش ا دسااات بلند کرد و 
 کیاز  یزیچ اطشیبود و ح ییالیخارج شد. ساختمان، و نگیسرعت از پارک

 یجکاواز آن کن شتریباِغ بزرگ و با صفا کم نداشت. فرصِت آن را نداشت که ب
 رفت. نکار بود. به طرِف دِر ساختما نیبه ا لیکند، نه فرصتش را داشت و نه ما

ظاهرا  یول دیایبه کمکش ب یبه اطراف انداخت. چند بار صدا زد تا کس ینگاه
که در سااالن قرار داشاات افتاد. به  ینبود. نگاهش به کاناپه ا الیکس در و چیه

 ایردست پ یآن خواباند. خواست دستش را بردارد ول یرا رو ایطرفش رفت. پر
 را از دور گردِن  دستشتوانست  یکرد نم یدور گردنش قفل شده بود. هر کار م

 خود جدا کند.
 !ه؟یهمه زور واسه چ نیپس ا یهوشیول کن دختر. اگه ب -
شت و با  ایپر ست از تقال بردا شا د سته بود. را شمانش ب لبخند زد. همچنان چ

 سرخ نبود. گریچشمانش را باز کرد. د ایتعجب نگاهش کرد. پر
 بود گفت: رهیکه در چشماِن راشا خ یلب در حال ریمدهوش کننده ز یلحن با
 باالخره تونستم نگهت دارم. یدید -

شا شده او را نگاه کرد. وقت یکم را شماِن گرد  به  او برد رو ی لهیبه ح یپ یبا چ
 او تشر زد:

 !؟یدروغ گفت ؟یچ یعنیکارا  نیا -
 دستانش را تنگ تر کرد. یحلقه  ایپر
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گذرم. گفتِن دو تا دروغ اونم  یم زمیچ به تو از همه دنیرساا یمن برا زمیعز -
 ِش یقطره اشک و دو تا آه و ناله تونستم تو رو پ هی. با ستین یزیکه چ یمصلحت

 من. یالیو یتو ،ییجا نیشه ا یخودم نگه دارم. باورم نم
 تو؟! یالیو -
کس مزاحِم ما  چیجا ه نیرو بابام روز تولدم بهم کادو داده. ا الیو نیآره، ا -

 تنها. ِی شه. فقط منم و خودت، تنها ینم
 کرد. انیخاص ب یجمالت آخرش را با لحن و
 جور دخترا متنفرم. نیاز ا ،یقدر پست باش نیکردم ا یفکر نم -

حرکت از دور  کیحلقه کرد و با  ایمردانه اش را به دور مچ دسااتان پر دسااتاِن 
شد که همزمان پر شد و  شیجاهم از  ایگردنش جدا کرد. از کنارش بلند  بلند 

رد و راشا رد ک ب*غ*ل ریاز ز ی. پشت راشا به او بود. دستانش را به تندستادیا
شت.  نهیس یبه رو ستش به رو کیاش گذا شا ر یو مردانه  رستب ی نهیس ید ا

 او در حرکت بود. یبازو ینوازشگرانه به رو گرشیبود و دست د
 و لحن مختو به خودش گفت: ییهمان دلربا با
ز . راشا چرا منو ایتصورش رو بکن یتون یکه نم یقدر نین عاشقتم، ام یول -

م م ؟یکن یخودت دور م بار َپسااَ با تموِم  یمن م ؟یزن یچرا هر  مت،  خوا
 .یخوا یدونم تو هم م یوجودم. م
بردار  دست یآسان نیبه ا ایپر یبه جلو برداشت، ول یرا پس زد و قدم دستانش

هر کدام  شیکه دکمه ها یخود را از تن در آورد، به طور یمانتو انهینبود. وحش
 داخت.ان یشانه اش افتاده بود را به کنار یطرف افتاد. شالش که به رو کیبه 
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ت سوخ یم یتشنه لب در آتش ییانجام داد. گو هیکارها را در چند ثان نیا تماِم 
شا  دیاز آن آتش و گرما با ییشدن و رها رابیس یکه برا د و را حس کنبتواند را

شت که با هر ترفند و ح ازیکار ن نیا یبرا  یا هلیاو را نگه دارد و چه ح یا لهیدا
 در آورد. یرا از پا یتوانست هر مرد یم یزنانه که به راحت ی لهیتر از ح یقو

ا زد. راش شیو صدا دیبه طرفش دو ایرفت که پر یم یبه طرف در خروج راشا
 ِف یراه دسااتان ظر نیرفت که ب یبلند به همان ساامت م ییتوجه با قدم ها یب

 به دور کمرش حلقه شد. ایپر
 سوزاند. یبود که کمر راشا را م یتنش به قدر یخشک شد. گرما شیجا سر

 لب زمزمه کرد: ریداد و ز هیصورتش را به کمِر او تک یآرام به
 بمون، نرو. شمینرو راشا، پ -

***** 
 « راشا»
ه فرستادم ک یبودم. تو دلم به خودم لعنت م ستادهیخشک سر جام ا چوِب  نیع

ستم کمکش کنم. اِ  سوخت و خوا ه روزگار ک نیگند بزنن به ا یچرا دلم براش 
راشا؟ بفرما، حاال جمعش  یکار بود تو کرد نمی. اومدهین یاحد چیبه ه یخوب
 کن.

. عزمم رو جزم کردم که از اون خونه و فتهیخواسااتم برگردم و نگام بهش ب ینم
 دختر بتونه هیکه  نیا یول میبود دهیدختر دور بشاام. همه جوره اش رو د نیاز ا

ش هیسِر  سر رو  شونتش خونه خال رهیپ اره دارم ب نیاول شییرو خدا یبماله و بک
 .نمیب یم
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 وو نرم که قلبم اومد ت یقدر حرفه ا نیام تکون داد. ا نهیساا یرو، رو دسااتش
شا، خودت رو نباز سرت را سای. برو، وایکه بدبخت یدهنم. خاک تو اون   . دِ ن

 بااارو. ؟یخوا یم یجا چ نیآخه ا
بود. صااورتش رو به کمرم  دهیمحکم منو چسااب یخوردم که برم جلو ول تکون
 فشرد.

 کنم، تنهام نذار. ینرو راشا، ازت خواهش م -
دختر چه قدر رو داشاات. دسااتم رو گذاشااتم رو  نیا ایشاادم. خدا یعصاابان

 ام جداشون کنم. نهیس یدستاش که از رو
جور دخترا  نیگم از ا یم یمن ه ؟یشاایریقدر ساا نیولم کن دختر، چرا ا -
 ؟یکن یم کیاز قبل کوچ شتریباز تو خودت رو ب زارمیب
 دفعه داد زد و دستش رو محکم تر به بدنم فشار داد. هی

کنم، اصال خار کنم.  کیتونم کوچ یکه م ییوام خودم رو تا جاخ یآررره، م -
نه برا نیآخر نیچرا؟ چون ا یدون یم  یداشااتِن تو. چرا منو نم یفرصااات م
شا؟ چرا م یدید یتب دارم رو نم یچرا نگاه ها ؟ینیب  ؟یازم بگذر یخوا یرا

 انصاف. یب یقدر سنگدل باش نیکردم ا یفکر نم
ه وج چیمن به ه یها برا نیا یشد، ُپر از بغض، ول یرفته رفته آروم م صداش

 مهم نبود.
فراموش کرده  یاون موقع خواسااتم کمکت کنم چون دلم برات سااوخت، ول -

 نیجور واسه خودش گرگ شده و ا هی یدوره و زمونه که هر ک نیا یبودم که تو
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سر پ هیرو با خودش و  یباز نیشه که بخواد ا یم دایدختر پ هیدره  یو اون رو م
 رسه. ینم یخوب یکه آخرش به جا یشرو  کنه. باز

ستا یول دم،ی. نگام رو ازش دزدستادیدفعه جلوم ا هی دش سر یصورتم رو تو د
تونسااتم  یکه م ییقاب گرفت و ساارم رو چرخوند ساامت خودش. تا اون جا

 .فتهیکردم نگام به تنش ن یسع
 بغض نگام کرد. با
سه بذ یبه هر کجا که م - سه، فقط تو منو تنها نذار. براخواد بر بار  کی یار بر

 راشا. نیهم که شده منو بب قهیدق کی یهم که شده. برا
 نفرت تو چشماش نگاه کردم. به عقب ُهلش دادم و سرش داد زدم: با
کردم چون از اوناش  یبشه؟ نگات نم یتن و بدنت رو؟ که چ نم؟یرو بب یچ -

و  یبودمن ن ی کهی. تو تستمین یباشم ول یکه تو دوست دار یینبودم. از همونا
سمت دخترا چی. نگاِه من هیستین ستن ن ییوقت به  رو  نیا ست،یکه مثل تو ه

 بفهم.
 !یکردم باز نشد. لعنت نییرو باال و پا رهیدستگ یهر چ یول دم،یطرف در دو به
 صداش برگشتم طرفش. دنیتونست در رو قفل کنه؟ با شن یک نیا

 شه. یاون در تا من نخوام باز نم زم،یتالش نکن عز خودیب -
 بود. کیکوچ موِت یر هیدستش  تو

 داد: ادامه
به خواسِت  دکمه و هیشه و با  یبسته م کیدکمه ت هی. با هیکیالکترون ستمیس -

 هم زیچ چیو ه ستیکس ن چیجا جز من و تو ه نیا ؟ینیب یشه. م یمن باز م
 بشه، پس خرابش نکن و بذار باهات باشم. مونیتونه مزاحِم خوش ینم
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 دادم. هیزدم و به در تک پوزخند
خونه و  نیا یتو یطور آورد نیراسااتش رو بگو، تا حاال چند تا پساار رو هم -

 ؟یرو کرد یدرخواست نیازشون همچ
 :دیشد و هوار کش یوحش

 رو مطمئن باش. نیا ،یشیو آخر یخفه شو راشا، تو اول -
 ام رو انداختم باال. شونه

 .نمیب یاست رو دارم با چشمام م انیآنچه که ع ست،یبرام مهم ن -
ر آروم د یاز حرفم کرد که لبخند زد و اومد جلو. با لحن یدونم چه برداشت ینم

 که تو چشمام زل زده بود گفت: یحال
 خوام. یاز ته دلم م ،ینیبب نیاز ا شتریخوام بهتر و ب یم -

که پاش بود رو در آورد. چشاامام رو بسااتم و نگاهم رو ازش  یشاالوار همون
 .فتهیگرفتم. سرم رو به راست خم کرده بودم که نگام بهش ن

 زدم: داد
 ؟یکن یکه م هیچه کار نیآشغال، ا یدختره  -

 .دیلرز یشونه ام قرار گرفت. صداش م یرو دستش
 خوام باهات باشم، چون عاشقتم. یکنم؟ فقط م یکار م یمگه دارم چ -
 شونه ام پس زدم. یزدم و دستش رو از رو ادیفر
 کش.به گند ن فتیکث یکارا نیاسم عشق رو با ا ست،یعشق ن نیخفه شو، ا -
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 باور کن بهت عالقه یخوام با تو باشم، ول ی. آره، من میتو بگ یباشه، هر چ -
لحظه با تو بودن حاضرم  کی یآروم و قرار ندارم راشا، برا دمتید یدارم. از وقت

 بکنم. یهر کار
سته ام کرده بود. انگار ه گهید شش نم چیخ ساب تو گو . رفت یرقمه حرِف ح

 کالفه سرم رو تکون دادم و به طاق نگاه کردم.
قدر واسااه خودت و من شاار درساات  نیرو باز کن بذار برم. ا یدِر لعنت نیا -

 .یام کرد نکن، کالفه
 داد زدم: بلندتر

ارد - ا پسرا، دخترا  ایدن یچه مدلشه؟ همه جا گهید نیخدا ا ی. ایخسته ام ک
جا درساات  نیاون وقت از شاااانِس َگنِد من، ا یبرن خونه خال یرو به زور م

 برعکس شده.
 کرد. ب*غ*لرو از پشت  کمرم

 هیکسش کنم، شده برع یقانون رو که حاال عاد نیخوام ا یتو فکر کن من م -
 هغیصاا میتون یم یکن یجور اسااتثنا، اصااال اگر به محرم و نامحرمش نگاه م

 .یباهام باش یکنم که بتون یم ی. اصال هر کارمیو محرم بش میبخون
ام. مغزم سوت کش یم شیداشتم آت گهید ا ا د؟ خر بو یدختر روان نی. ادیگرفت

 خااااادا؟ هیک گهید نیگم؟ ا یم یمن چ دیفهم یبود؟ نم
باشااه ِبدوش؟ دختر  یگ یگم اال و ِبال َنره، تو م یکردما! من م یریعجب گ -

س میبرو کنار بذار برم به کار و بدبخت سر  گهیتو د .ایهست یشیریبرسم. عجب 
 شد؟ دایپ میو کله ات از کجا تو زندگ
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شده با تو  کی ی. تا براستیبگو، برام مهم ن یخوا یکه م یهر چ - بار هم که 
 ؟یدی... ذا... َرم. فهمی. ِنا... مرونیب یجا بر نیذارم از ا ینباشم نم

 مگه دسِت تِو. -
 آره، دسِت منه. -
 .ییُپر رو یلیخ -
 .یدونم، اصال هر چ یم -
قدر از دسااتش حرصاام گرفته بود که حد و اندازه نداشاات. نگام به پله ها  نیا

که  نهیاون باال باشه. دست و پام بشکنه بهتر از ا یزیچ یپنجره ا هی دیافتاد. شا
 .فتمیدختر ب نیبه داِم ا

راه دسااتم رو  نیکه ب دمیرو از دور کمرم باز کردم و به طرف پله ها دو دسااتش
 .دیگرفت و تا خواستم دستم رو بکشم پاهام رو چسب

ستم ش نتون دا رو . خنیدم زمشکم خور یرو دیخودم رو کنترل کنم تا پام رو ک
 شدم. یله و لورده م کایسرام یفرش وگرنه رو یشکر افتادم رو

نگار هوا افتاد روم. عجبااااا! ا یکه چند تا فحشه آبدار نثارش کنم که ب برگشتم
ش برعکساا قایدق زیافتادم. اصااال همه چ ریپساار گ هیدخترم و به دسااِت  هیکه 

 افتاد. یداشت اتفاق م
گردنم فرو کرده بود.  یداد و صااورت داغش رو تو یرو به من فشااار م خودش

داد و با دسااتاش مچ دسااتام رو ساافت  یگردنم حرکت م یلب هاش رو به رو
کار م دهیچسااب هارم م یبود. هر  با  ینبود ول ادیکرد. زورش ز یکردم اون م

 گرفت. یکارهاش تواِن حرکت رو از من م

http://www.roman4u.ir/


 765 به نام سه نفرقرعه 

 .دناشیکرد، آه کش یتب دار نگام م که نیکه روم افتاده بود، ا نیا
شد. چشمام کم کم داشت  یطور م نیا دیشه، نبا یحالم داره عوض م ایخدا

 شد. یبسته م
 خودت رو نباز، بلند شااااو، راشااااا. راشا

. دکمه هاش کنده شااد. دیام رو تو دساات گرفت، کشاا قهیرو ول کرد و  دسااتم
و کارش ر یحرفه ا یلیبود. خو جذب تنم  دیسااف یپوش رکاب ریز هی رشیز

س یکه وقت یداد، جور یانجام م ستم کار ینبودم نم رشیهم ا  نیبکنم. ا یتون
 شده بود. نیداشت. سرم سنگ یحس و حال مزاحم دست از سرم بر نم

ستش صورتم رو غرق  نهایس یرو رو د سم حرکت داد.   دید یه کرد. وقتب*و*
صودش م شده و داره به مق سته  شمام ب شد، ول یچ  یرسه به لب هام حمله ور 

م، کرد سرم رو چرخوند دایذاشتم. چند بار که لباش با لبام تماس پ یباز هم نم
 نشده بودم. مشیخواستم، هنوز کامل تسل یهنوز هم نم

 .نییرفت پا یطور م نیگردن، چونه. هم د،یب*و*سگوشم رو  ریز
شمام سقف زل زدم. نفس نفس م چ صورتم خزدم یرو باز کردم و به   از سی، 

. رونیزنه ب یگفتم هر آن م یکه م دیکوب یام م نهیس یتو یعرق بود، قلبم طور
 دستام رو مشت کردم.

ذاشتم کار خودش رو بکنه. راشا خر نشو، به تارا فکر کن، به عشقت.  یم دینبا
 کار رو نکن، نکن. نیا
 زیکه داشااتم همه چ ی. وقتکیاون شااب افتادم، تو اون جنگِل تار ادیدفعه  کی

 گفتم. یرو بهش م
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ما ازش دور شیقدر برامون پ نیا ییتایموقع نیچن» مده و  که اگه  میکرد یاو
کشه. من آدِم چشم و  یبرات ازشون بگم حاال حاالها طول م یکی یکیبخوام 

نه  یگم پاِک پاکم، نه، ول یزر ورق بزرگ نشدم. نم یال ستم،ین یگوش بسته ا
ست سمتش  میخوا ست یو نه م میبرکه  صال دل ی. نممیتون رو  شلیدونم چرا، ا

بار  هی یعقب. حت دمیرفتم خودم رو کشاا شیکیهر وقت تا نزد یدونم ول ینم
که پس کشاا یتو لحظه  ندادم. وقت دمیآخر بود  مه   یم*س*ت دمیفهم یو ادا

 یم *تم*سدر حِد متعادل  شااهیبرام نداره هم یاوقات عاقبِت خوب یبعضاا
 «رو از دست ندم. میاریکردم که هوش

تم تونس یکار رو نکنم، م نیتونستم باز هم ا ینبودم، پس م م*س*تهم  حاال
نبودم،  خ*ی*ا*ن*تبه خاطر عشقم، به خاطر تارا خودم رو بکشم کنار. اهل 

 .دمشیپرست یکه م یاونم به کس
 دیاحس نب نیکردم، ا یسرکوبش م دیراشا، نذار ادامه بده. با ستین رید هنوزم

 ه.کن یشرویپ
بدنم از جنس آت یتا کم دمیکشاا یقیعم نفس ود. ب شیاز التهابم کم بشاااه. 

 کرد که دستش رو گرفتم. یداشت کمربندم رو باز م
هم فشااردم و پسااش زدم. از جام  یمخمور نگام کرد. لبام رو، رو یچشاامان با

م و افتاد، به طرفش رفت زیم یرو موتی. نگام به رستادیبلند شدم، اون هم تند ا
 برش داشتم.

ستم شده بودم، مکث کوتاه یرو گرفت. حاال کم د سمم رو که  یآروم  کردم. ا
س شتم و  شم برگ سرش  یتو یمحکم یلیصدا زد با خ صورتش خوابوندم. 
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 یلیگونه اش و خواست بازم حرف بزنه که س یدستش رو گذاشت رو د،یچرخ
 دوم رو هم اون طرف صورتش خوابوندم.

 شباهت به نعره نبود، بلند و ُپر از خشم. یب صدام
 نیخوام صدات رو بشنوم. خوب گوش کن بب یالل شو، فقاااط الل شو. نم -
 یحت ،یمن بشاا کینزد یلحظه به بعد حق ندار نیگم. از ا یدارم بهت م یچ

ندارمیقدم کیتا  خوام  یبار. نم کی یبرا یحت یاریاساامم رو ب ی. حق 
 .هیثان کیشده  یحت نم،یرو بب ختتیر

شماش زل زدم و ادامه  یحال در شم به نفس نفس افتاده بودم تو چ که از زور خ
 دادم:

 و بس. نیه، همه*ر*زدختره  هیجز  ستیتو ن ی ستهیشا یصفت چیو ه -
بود. زدمش کنار و به  سااتادهیاز اشااک جلوم ا سیو مبهوت با صااورت خ مات

ند از بل یباز شد. با قدم ها یکیت یطرف در رفتم. دکمه رو فشردم، در با صدا
جا زدم ب مه چ طش،یکه مح ییجا رون،یاون  ُپر بود از  زشیهواش و ه

 ، عذاب وجدان و دروغ.گ*ن*ا*ه
نمونده  یزیچ ؟یکرد یم یچه غلط یکردم؟ راشا داشت یکار م یداشتم چ من

 .تیو زندگ یهساات یبه عشااقت، به همه  ،یکن خ*ی*ا*ن*تا بود که به تار
قدر براش تنگ شااده که حد و مرز نداره. دلم حاال  نیکردم دلم ا یاحساااس م

شق تارا و دلتنگ نهیس یتو شتم نی. ادیتپ یاون م یبه ع ست دا  ادی. تپش رو دو
شش همه چ یافتادم، دختر ایپر سرک روحش رو هم  یحت زیکه به خاطر نفس 

بودم که بتونه راهش رو درست انتخاب کنه. چون  دواریامروز فروخت. فقط ام
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 انتظارش رو زیچ چیهم ه نیشد، جز ا یم دهیکش یصورت به تباه نیا ریدر غ
 .دیکش ینم
س با ش یتاک سرعت م نمیخودم رو به ما سوندم. به  ست به  کیروندم،  یر را

ست مث د،یلرز یم جانیستام از هبود، د تابشی. دلم بد جور بالیطرف و ل در
 قلبم. چه قدر لذتبخش بود خدا.

 هی زیکردم همه چ ی. حس مدمینفس راحت کشاا هیترمز کردم  الیو یتو یوقت
 اون رو پشت سر بذارم. یبوده که تونستم به سخت ب*و*سکا

 دخترا باز شد. یالیخودمون که در و یالیرفتم سمت و یشدم. داشتم م ادهیپ
 .رونیاومد ب الیخودش بود، حاضر و آماده با لبخند از و

شک دیسف یمانتو شال م شک نیشلوار ج ،یو  وز امر نی. همدیسف فیو ک یم
 د.ش یمانع ما نم زیچ چیه گهیرو برداشته بود. د یتور واریاون د نیصبح رادو

اش مهمون لب ینیکم کم لبخنِد دلنشاا ی. اول تعجب کرد ولسااتادیا دیکه د منو
. به تحمل کنم نیاز ا شااتریتونسااتم ب ینم گهیشااد. با لبخند نگاش کردم. د

 کرد. همراه با لبخند تعجب هم کرده بود. ینم یحرکت چی. هدمیطرفش دو
تونسااتم قدرش رو بدونم، االن  یاون. االن م ی وونهیشااده بودم، آره، د وونهید
 ، خالو و ناب.گ*ن*ا*هستودم، چون پاک بود، به دور از  یعشق رو م نیا

س شب*غ*ل سته بودم و  نهیکردم. با تمام وجود به  شمام رو ب شردمش. چ ام ف
 .دمیکش یعطرش رو با عشق به مشام م

 :دیخند
 شده؟! ی! چ؟یشد وونهیراشا! د -
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 :دمیخند
ده نش یزیچشدم؟  وونهیوقته د یلیکه من خ یدون یدلم، مگه تو نم زیآره عز -

 برسم. میباز وونهیفقط بذار به د
 .دیبلند خند بلند

 شم. یباشه برس، مزاحمت نم -
 زحمتا. نیمزاحمتات رو هم دوست دارم، تا باشه از ا -
 اومد. تو چشمام زل زد. رونیخنده از تو آغوشم ب با
لحظه شااوکه  هیکه  یم کردب*غ*لساامتم و  یدیدو نیحالت خوبه؟ همچ -

 شده. یشدم چ
 رو انداختم باال. ابروم

 شده؟ یچ یدیحاال فهم -
 :دیخند

 .ینه هنوز، منتظرم تو بگ -
 . خنده اش قطع شد.دمینگاش کردم. دستش رو گرفتم و کش طنتیش با
 کجا؟! -
 ؟یخوام بهت بگم، مگه منتظر نبود یم ا،یب -
 جا بگو. نیخب هم -
 مزه نداره. یجور نیشه. ا ینچ، نم -

 چپ نگام کرد. چپ
 راشاااا! -

 .دمیخند
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 جاناااام. -
 .دمیاون من هم خند ی. با خنده میهم زل زد یکم تو چشما هیدو  هر
 ؟یرفت یم ییجا -
 اومدم دم موسسه دنباِل تو. یآره داشتم م -

 :دمیخند
 ه؟ب*غ*ل نیکنم هم یکه من توش کار م یمگه موسسه ا یخانم -
 یرو بهم قرض بده ول نشیکردم ماشاا یرو راضاا ایانچه طور ت یدون یاوه نم -

با باهام ب دیگفت   ی. اون داره لباس مرونیمنم زودتر اومدم ب اد،یخودش هم 
 پوشه.

 ؟یچرا بهم زنگ نزد ی. راستفتهیتو که اونم به زحمت ن میپس بر -
 .یدر دسترس نبود یزدم ول -

پسر جوون لبخند به لب از  هیباز شد.  الیرو تکون دادم. همون موقع در و سرم
 گفت: یاومد و در همون حال م رونیب الشونیو
 من که... ؟یریهنوز ازم دلگ ؟یپس کجا رفت یتارا خانم -
 یمن و تارا دست تو دست و کنار هم لبخند رو دنیتعجب نگاش کردم. با د با

 و حرفش رو خورد. دیلباش ماس
 تارا نگاه کردم، هنوز لبخند به لب داشت. با دست به اون پسر اشاره کرد. به
 من. یسروشه، پسر عمو نیا -

 پسِر خسرو؟! ظاهرا خودش از تو نگام خوند که آروم گفت: ،یعنیعمو؟!  پسر
 .یکن یکه تو در موردش فکر م ستیگم. سروش اون طور ن یبعدا برات م -
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 خودش آروم گفتم: مثل
 کنم؟ یدر موردش فکر م یمگه من چه طور -

 نگفت. یزیو چ دیخند
جلو  یکامال ظاهر یاساامش سااروشااه با لبخند دمیپساار که حاال فهم همون

 اومد و باهام دست داد. تا اومدم بگم خوشبختم گفت:
 .دیراشا باش دیشما هم با -
 تارا نگاه کرد و ادامه داد: به
 کرد. یم فیازتون تعر یلیتارا جان خ -

گفت به عمق صاااداش و لحِن گفتارش دقت  یجمله رو م نیداشااات ا یوقت
 تو صداش بود. یجور گرفتگ هیکردم. 

 نسبت بهش داشتم. یحس هیدونم چرا  یلبخند زدم. نم فقط
 رم. یم گهیمن د -

 نگاش کرد: تارا
 ناهار باش. -
 برم. فعال خداحافظ. دیبا گهینه، کارم رو انجام دادم، د -

 .دیکش الشونیکه رفت تارا دستم رو گرفت و به طرف و یوقت
 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یم میبر ایب -

 نگاش کردم. مشکوک
 در مورِد سروش؟ -
 «.هآر» یعنینگام کرد. سرش رو تکون داد که  طنتیبا لبخند و ش ستاد،یا

 افتاد که دکمه هاش کنده شده بود. راهنمیبه پ نگاش
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 نگام کرد: ینگران با
 دعوات شده؟! یشده؟! با کس یچ -

 زدم. پوزخند
 .ییجورا هی -
 !؟یچ یعنی -
 تو. میبر ال،یخ یب -
شتم ا هی ست دا سرش رو تکون داد. دو ضو  رو هم بهش  نیکم نگام کرد و  مو

 گفتم. یبهش م دیشد، پس با یبگم، چون به اون هم مربوط م
 همه هستن. دمیتو که د میرفت
رو آورد. بدوِن من  فشیبه به! جمعتون َجمعه گلتون کم، که از قضاااا تشاار -

 د؟ید یم لیجلسه تشک
 .دیخند یم هیکه همراه بق انیکنار را نشستم
***** 

 :راشا
م. خبر یبوده که من ب ییانگار خبرا د؟یشده شما دو تا امروز خونه موند یچ -

 آره؟
 کرد و گفت: یُنچ نیرادو

هم  انیباشگاه رو نداشتم. را ی. من که امروز حوصله ینه هنوز عقب نموند -
 .ادیخواب مونده بود زنگ زد گفت نم

 :راشا
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 اش. هیخب بق -
 :انیرا
 !؟یچ ی هیبق -

 کرد آرام باشد و بدون آن که خود را کنجکاو نشان بدهد گفت: یسع
 ه؟یپسره چ نیموضوِ  ا -
ست و از ایگ یسروش رو م - شرمنده  سروئه. اومده بود بگه که  سِر خ  نی. پ

 اطال  بوده. یکارا رو کرده کامال ب نیکه پدرش ا
 پوزخند زد: راشا

 عفو کنه، آره؟ یالبد اومده بود تقاضا -
 بار تارا جواب داد. نیا

قا م یحرف چارهینه ب - فا باش نزد. ات با فت حق دار یاز بخشااِش  هر  دیگ
 .گهیجور حرفا د نی. کار پدرم درست نبوده و از ادیبکن دیبخوا یبرخورد

 نگاهش کرد و گفت: یجد راشا
 ...یول ست،یکه اومده باشه مهم ن یهر چ یبرا -

 :تارا
 !؟یچ یول -

 در چشمانش نگاه کرد. یکم راشا
 گم. یبعد بهت م ،یچیه -

 نگفت. یزیچ یمشکوکانه نگاهش کرد، ول تارا
 کرد و گفت: یتک سرفه ا ایتان
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 دیهست که با ی. فعال موضوِعه مهمتررونیب دیایاز بحِث سروش و خسرو ب -
 .میدر موردش حرف بزن

 نگاهش کردند. یپنج نفر با کنجکاو هر
 کرده. یفکر کنم بدونم روهان جواهرات رو کجا مخف -

 انداختند و همزمان گفتند: گریکدیبه  ینگاه
 کجااا؟! -

 لبخند زد. ایتان
 کامال متروک که فقط من ازش با خبرم. یجا هیخرابه.  هی یتو -
 :انیرا
 ؟یقدر مطمئن نیا یآخه چه طور -

به طرف رادو ریمساا ایتان گاهش   ها در تیواقع انیاز ب ییگو یبود، ول نین
 داشت. دیترد یحضور او کم

 انداخت و گفت: ریرا ز سرش
 با روهان نامزد بودم. یوقت -

 .دیکش یخجالت م نشانیاتفاقاِت ب انیکرد. از ب مکث
 کرد. یم یبلوزش باز یگوشه  با
بود و البته هنوز هم هساات. از  یو کامال امروز شیپسااِر آزاد اند هیروهان  -

شش م ییکارا شتم و از کارها یخو ست ندا ست  ییاومد که من دو که من دو
 یباهاش م یسااازگارساار نا شااهیهم نیهم یبود. برا زاریداشااتم انجام بده ب

 عتمادبرم. اصااال نساابت بهش ا ییجا هیروز، ازم خواساات باهاش  هیذاشااتم. 

http://www.roman4u.ir/


 775 به نام سه نفرقرعه 

شتم. م س یم ییجورا هیچه قدر راحته و ازش  دمید یندا سِت خودم دمیتر . د
 خب... یبودم که از نامزدش هراس داشت. خنده داره ول ینبود. دختر

 پوزخند سرش را تکان داد. با
تا دل - باالخره راضاا لیبا هزار  باهاش برم. وقت یو خواهش و تمنا   یشااادم 

 عِت یاون طب دنیبه وجد اومده بودم. با د ییجورا هیسرسبز  یجا هیبه  میدیرس
باهام  شااهیاز هم شااتریکردم ب یشااد. حس م یمحوش م یهر آدم بایبکر و ز

 کنه. شستم خبردار شد که قراره... یراحت برخورد م
داده بود.  هیرا به انگشااتانش تک شیشااانیپ نیرد. رادونگاه ک نیبه رادو دیترد با

راسااتش را به حالِت  یزد و پا یم یچشاامانش بسااته بود. صااورتش به ساارخ
 نیدوساات نداشاات در حضااور پساارها ا ایداد. تان یتند تند تکان م یعصااب

ضوعات را ب س یبرا یکند، ول انیمو ضو  با دنیر صل مو ا در ر هاآن یکم دیبه ا
 گذاشت. یم انیجر
 دهانش را قورت داد. با زبان لبش را َتر کرد و گفت: آب

 مهیساااختموِن ن هیخرابه ساات.  دمیخرابه. که البته بعد فهم هیساامِت  میرفت -
 ساز بود که سال ها رها شده بود. اون جا...

 داد: رونیرا با حرص ب نفسش
 باباااا، بهتره خالصه اش کنم. یا -

 دستش را فشرد: ترالن
 کن. فیبرامون تعر یباش. هر طور که دوست دارآروم  -
ستم روهان م یمن اون موقع نم - ست نیتونه چن یدون شه و افکارش  یادِم پ با

خوام  ی. بهش گفتم مرونیمساامومه. هر طور که بود از اون خراب شااده زدم ب
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تنفر م گهیاومد د ینتونست. ازش بدم م یداشت منصرفم کنه ول یبرگردم. سع
د که کر فکرتحملش کنم.  هیثان کیهم شده بودم. اصال دوست نداشتم واسه 

رو  شیطانیفرصااِت مناسااب تر افکاِر شاا هی یهسااتم و بهتره تو یاالن عصاابان
بهش ندادم. از نظر  یفرصاات گهیکور خونده بود، چون بعد د یکنه، ول یعمل

رو دساات  شینامزدبار انگشااتر  کی ی. چون من حتمیمن، ما با هم نامزد نبود
کارام به  ینکردم. همه  هام نگا ندهیبار اون رو به چشااِم همسااِر آ کینکردم. 

 یلیکردم. خ یم یمدت چه اشااتباه نیا یتو دمیخاطر پدرم بود که بعد فهم
 کنار. دمیشدم و کش زیهمه چ یزود متوجه 

فت. همگ ینم یزیکس چ چیکرد. ه سااکوت گاه  نیبه رادو دیبا ترد یگ ن
سکوت پا نیرادو یکردند، ول  شیشانیپ یداد. رو یرا تکان م شیهمچنان در 

 عرق نشسته بود.
با  ایکه دخترها مخصوصا تان یقدر ناگهان نیبلند شد. ا شیحرکت از جا کی با

صورِت  یترس نگاهش کردند. حالتش جور سند.  شتند بتر بود که حق هم دا
 و لرزش دستانش. یبرافروخته، چشمان سرخ شده، حرکاِت عصب

 انیکرد. را یحتم داشتند که اگر روهان دِم دستش بود گردنش را خرد م یهمگ
 یدر مواقِع معمول آرام بود ول نیشااناختند. رادو یم هیو راشااا او را بهتر از بق

جلو دارش  یکساا دیرساا یم تیبه اوِج عصاابان ایرفت و  یاز کوره در م یوقت
هم ناراحت شده  انیرا وحرف ها، راشا  نیا دِن ینبود. مخصوصا االن که با شن

 خود داشت. یکه جا نیبودند و رادو
 لرزان گفت: ایتان
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 ...نیآروم باش، ا نیرادو -
 خشم داد زد: با
 تونم؟ یمگه م ؟یگ یم یدار یچه طور آروم باشم؟ چ -
 :دیلب با حرص غر ریو ز دیمشت به کف دستش کوب با
ِخفِتش کرده  نیزم ریخواسااات همون موقع که تو ز یکه چه قدر دلم م یآ -

زدمش که تنه لشااش رو  یقدر م نیکاش ا یکردم. ا یبودم گردنش رو خرد م
ُشغاال م هینداختم  یم شه تو جنگل تا خوراِک گرگا و   نیمبه ه دیشد. نبا یگو

 .دیگذشتم، نبا یازش م یسادگ
 نگاه کرد. ایتان به
و تماشا کن  نیبعد بش فتهیبار به دستم ب کی بار، فقط کیخواد فقط  یدلم م -

 .فتهیمن ب رهیگ سای. خاادا کنه قبل از پلارمیچه به روزگارش م
 با ترس آب دهانش را قورت داد. ایتان
 موضو  نی. ااریبه سرش ب یکه دوست داشت یتو رو خدا آروم باش. هر کار -

 ُگم کرده. پس... میگورش رو از تو زندگ گهیهم ماِل گذشته ست نه االن. د
 گرد شده از ترس نگاهش کرد. یبا چشمان ایبه طرفش رفت. تان تند

 :دیغر نیرادو
بار ا - ند  بار؟ اون  نیچ ند   یچه غلط ک*ث*ا*ف*تکار رو کرده؟ بگو چ

 .ااگهیبگو، ِد بگو د ا؟یکرده تان
 که سرش زد تند و پشت سر هم گفت: یداد با
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که گفتم هم ؟یکن یم یجور نیچرا ا نیبه خدا، رادو یچیه - بار  هی نیمن 
. میخسرو و روهان بود رِ یاس نیزم ریکه تو ز یکار رو بکنه. با وقت نیخواست ا

 ؟یکن یبشه. باور نم کمینتونست نزد گهید
 نیکرد. نم اشااک در چشاامانش نشااساات. رادو یم انیبغض جمالتش را ب با

زد. ساارش را  یشاااد. نفس نفس م رهیو نمناک خ بایدر آن چشااماِن ز یکم
 زد. شیصدا انیتا آرام شود. را دیکش قیبرگرداند. چند تا نفس عم

دا خ یبنده  نیکه ا یقدر داد و قال راه انداخت نی. انیرادو گهیشو د الیخ یب -
 هم اشکش در اومد.

 :راشا
و . َجو رسااتیَبد ن یایبازم کوتاه ب یول ،یباشاا یدم عصاابان یبهت حق م -
 به هم که. یختیر
 آرام گرفته بود گفت: یکه کم نیدورا
شماها، اگه جا -  یخوام بدونم چ ینه م د؟یکرد یچه کار م دیمن بود یخوِد 
 .گهید دیبگ د؟یمن بود یشد اگه جا یم
سرها انیرا شا به تارا نگاه کرد. دخترها   یتانداختند. ح ریرا ز شانیبه ترالن و را

 داد. یمسئله هم پسرها را آزار م نیفکر کردن به ا یلحظه ا
 هم فشرد. یرا به رو شیبا حرص لب ها انیدستش را مشت کرد. را راشا

 :انیرا
 کردم. یساقطش م یاز هستاا -

 :راشا

http://www.roman4u.ir/


 779 به نام سه نفرقرعه 

سااه  یآوردم که روز یبه ساارش م ییکردم. بال یو نابودش م سااتیمن که ن -
 غلطا بکنم. نیغلط بکنم از ا گهیوعده بگه د

سوس با حرکت لب گفت:  تارا شا نامح ستت دا»با خجالت لبخند زد. را رم دو
 .دیزد. با شرم آروم خند یم یتارا به سرخ یگونه ها« خانم خانما.

 لب گفت: ریخوشحال شده بود ز انیرا یجمله  نیکه از ا ترالن
 .ستیحاال که ن -
 و آروم گفت: دیخند طنتیبا ش انیرا
 کنه باشه. یم جایب -

 زد و نگاهش کرد. لبخند
ها زل زده بود و م نیکه ترس از رادو ایتان به آن . دیخند یرا فراموش کرده بود 

 داشت. یرا به خنده وا م نیو هم رادو ایهم تان شانیکارها و حرف ها
 ایآرام به طرف تان دید گریکدیکه آن چهار نفر را مشااغول صااحبت با  نیرادو

 یمبل گذاشت و سرش را کم ینش را لبه رفت. پشت سرش قرار گرفت. دستا
 به جلو خم کرد.

 نجوا کرد: ایگوش تان ریز درست
باور کن برام سااخته، هنوز هم ساار  یول ،یخانم دیاگه ترسااوندمت ببخشاا -

 ذارم. یزنده اش نم نمشیحرفم هستم، بب
 کرد. انیآخرش را همراه با حرص ب ی جمله

سرش را برگرداند. کم یب ایتان شان رادو یهوا  شمان نافذ و درخ  رهیخ نیدر چ
 کمشان شده بودند. یفاصله  یچشمانش روشن بود. هر دو متوجه  یشد. آب
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سرفه  با شا به خود آمدند. تان یتک  شت ایرا شده بود. به پ داد.  هیمبل تک یهول 
 ایهنوز هم پشت سر تان یول ستاد،یا شیکمرش را صاف کرد و سر جا نیرادو

 قرار داشت.
چپ چپ نگاهش کرد که لبخنِد  نیکرد. رادو ینگاهش م طنتیبا شاا راشااا

 و راشا ُپررنگ تر شد. انیرا
 صاف کرد و گفت: یرا با تک سرفه ا شیبعد صدا یکم ایتان
 یزیاز چ دمیدونه که فهم یم یزیاون چ نمیامروز به مادرش زنگ زدم تا بب -

بفهمه روهان به  یدونسااتم وقت یکه ازش داشااتم م یخبر نداره. چون شااناخت
 کرد. یاومد بارم م یاز دهنش درم یهر چ هیخاطِر من فرار

 از پشت سرش گفت: نیرادو
 اون خرابه ست؟ یجواهرات تو یازکجا مطئن -
ون ا اراشیکه اون روز چند تا از دست ادمهیخوب  یول ستم،یمطمئِن مطمئن ن -

م و نه به رو دمیازش پرساا یزینه چ ی. تعجب کرده بودم ولدنیپلک یاطراف م
شا یآوردم. م شته. مگه  ییخبرا هی دیگم  سه اش به پا گذا ست که وا اون جا ه

 تونه باشه؟ یم نیاز ا ریغ
 شانه اش را باال انداخت و گفت: راشا

و جواهرات همون جا  میشانس آورد دیشا میر ی. میچیبه از ه یبازم کاچ -
 م؟یبر یِک  یبود، ول

 :ایتان
 گم امشب، راس ساعت دوازده. چه طوره؟ یهر چه زودتر بهتر. من م -
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 مثبت یمکث ساارش را به نشاااانه  یبا کم نیموافق بودند. فقط رادو یهمگ
 تکان داد.

 و چهارم ستیب فصل
 :نیرادو

 .دیبند یآخه جمع م د؟یایبا ما ب نیخوا ینکنه شماها هم م نمیبب -
 رو به او کرد و گفت: یجد ایتان
 که معلومه. نیا ؟یپس چ -

 با اخم نگاهش کرد: نیرادو
 خواد بشه. یم یاون جا چ ستیدم. معلوم ن یاجازه رو نم نیمن ا یول -

 زل زد: نیبه چشمان رادو میقم*س*تبلند شد و  شیاز جا ایتان
سه خودمون درست و حساب میتون یمگه ما خودمون نم - صم یوا  میریبگ میت

وگرنه که  میباهاتون باشاا دیما ساااه نفر با ؟ید یبهمون اجازه نم یگ یکه م
 .میواسه اش بکن یفکر هیتا خودمون  میش یجواهرات م اِل یخ ی. بیچیه
 در آمد و گفت: نیرادو باِن یپشت انیرا
 .ستیشماها ن یموافقم، اون جا که جا نیمنم با رادو یول -

 او کرد و گفت: رو به یبلند شد. جد شیاز جا ترالن
درخواسِت ما از  نیاز شماها کمتره؟ ا مونیمگه ما چ ست؟یماها ن یچرا جا -

 یما رو دساات کم م نی. داردیهم روش بزن یحرف دینبا گهیشااما بوده پس د
 .نایریگ
 جوابش را داد: متیبا مال انیرا



wWw.Roman4u.iR  782 

 

حرفمون هم  نی. امینگران خودتون هست ینشدم، ول نیمن که منکِر ا یخانم -
 .نهیواسه هم

 گفت: نیو رادو انیرو به را تارا
 ای. به قوِل تاننیشااما هم بر میذار یوگرنه نم م،یایباهاتون ب دیما هم با یول -

 .میبکن یفکر هیتا خودمون  میش یم الشیخ یکال ب
 کردند. دییو ترالن با تکان دادن سر حرف تارا را تا ایتان

 ت.به جمع انداخ ینگاه راشا
افته؟  یبراتون نم یکه اون جا اتفاق میمطمئن باش میتون یآخه چه طور م یول -

 .سکهیخودش ر
 :تارا

 نه؟ دیگ ی. بازم ممید یخب قول م -
کرد که راشا چند لحظه  انیمعصوم جمله اش را ب یقدر مظلومانه و با نگاه نیا

 ماند. رهیبه او خ
 پاش و گفت: یبا پشت دست زد رو انیرا
 . ُخشکت نزنه.یهاااااو -

 به خودش آمد. همان طور که نگاهش به تارا بود با لبخند گفت: راشا
گوش کنن و کار دسااِت همه مون و  میگ یما م یدن هر چ یخب اگه قول م -

 ان؟یداره که با ما ب یمخصوصا خودشون نَدن چه اشکال
 جمله اش به پسرها نگاه کرد. انیپا در
 که فقط راشا بشنود گفت: یلب جور ریز انیرا
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 ؟ینگاه به باد داد هیبا  -
 جوابش را داد. یهم به همان آرام راشا

 رو؟ یچ -
 عقل. -
با  گایماِل خودمم ندارم؟ ن ارِ یدادم که دادم اخت - کالم و جواب مثبِت  هیکن 

 .چارهیب یندار استیمن چه ُگل از ُگلشون شکفت. س
 :نیرادو

 ن؟یگ یم گهیبه همد یچ -
 نگاهش کرد و گفت: یمرموز ینشستند. راشا با خنده  صاف

 گم. یم یچ دیعقل داشت نفهم یدادم، ول یم مشیداشتم تعل -
 با تعجب و لبخند نگاهش کرد. نیرادو

 تو؟ یگ یم یچ -
 با لبخند به تارا نگاه کرد و گفت: راشا

فهمه. عقل، دل، جون، روح  یم یعاشِق واقع هیعقل رو  ی. درِد مِن بیچیه -
خواد عاقل  یازم م انیحاال را ییخدا یبنده  هیرو دادم دساااِت  میو همه چ

 ؟ینیب یباشم. ندارم برادِر من، ِد ندارم. مگه نم
 به تارا اشاره کرد. و

 انداخته بود. ریو تارا سرخ شده از شرم سرش را ز دندیخند یم یهمگ
 کرد و گفت: نیرو به رادو راشا

شته به  منو زتیتند و ت رِت ی. اون غانیشو بذار ب الیخ یبار رو ب نیا هیبابا  - ک
 طرف بدبخا... یریگفتم که تو زن بگ یخدا. از همون اول هم م
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ساااکت شااد. تند و ِمن ِمن کنان حرفش را  نیرادو یساارفه و چشاام غره  با
 کرد و گفت: حیتصح

اومد. من ُکشته ُمرده  ادمیخب کجا بودم؟ خب  گه،ید یچیَاهم ِاهم آهان. ه -
ات. چه خوش  ندهیجون. خوشااا به حاِل همسااِر آ نیشاادم رادو رتتیغ نیا ی
 طونیخِر ش اِل یخ یبار رو ب نیا یلیخدا وک یخواد تحمل کنه، ول یرو م یرتیغ

پا ما ب نیبذار ا نییبشااو و بپر  با  ندگاِن خدا هم   ادی. تو چه طور دلت مانیب
 ها رو کم حرص بده. چارهیتو رو خدا. ب گاین ،یدالشون رو بشکن

 شده بودند. رهیبه دخترها اشاره کرد که با لبخند به او خ و
 وسط حرفش: دیپر انیرا
. اسم خانما بد در ستیبد ن ،یفکت استراحت بد نیکم به ا هیبااااااااااااسه.  -

 .یرفته تو که بدتر
سانه بود ایانداخت. تان ایبه تان ینگاه نیرادو  ینم یاز طرف ی، ولنگاهش ملتم

ست کوچکتر س نیخوا  نگاهش را هم یخب جلو یبکند، ول نیبه رادو یالتما
 .ردیتوانست بگ ینم

 :نیرادو
شا گفت. با یهمون یندارم، ول یخب، من حرف یلیخ - که ما  یهر چ دیکه را

ه وسط ب نیا می. همش هم به خاطِر خودتونه. دوست نداردیرو گوش کن میگفت
 که روشنه؟ ی. همه چادیبه سرتون ب ییمشت جواهرات، بال هیخاطِر 

موافقت ساار تکان  یبه نشااانه  یتک تک آنها چرخاند. همگ یرا رو نگاهش
 دادند.
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 داد. هیمبل تک یو با لبخند به پشت دیکش یهم نفس راحت راشا
***** 

 هم پشت سرش ترمز کرد. انیرا نگه داشت. را نیماش نیرادو
 بود. درختاِن  کیانداختند. همه جا تار یشدند. به اطرافشان نگاه ادهیپ یهمگ

 را از نظر گذراندند. دهیچیبلند و درهم پ
 :نیرادو

 جاست؟ نیهم -
 :ایتان
 شه. ینم نی. با ماشمیبر ادهیپ دیراه رو با ی هیبق ینه، ول -
 :انیرا
 کنه؟ یدرختا چه کار م نیا ِن یخرابه ب هیجاست؟ آخه  نیا یمطمئن -

 :ایتان
 .دیفهم یخودتون م نشیدید یآره مطمئنم. وقت -

 :نیرادو
 .دیبمون نیماش یشماها با راشا تو -

 به ناله گفت: هیشب ییبا صدا ایتان
 آخااه چاااارا؟ مگه... -

 گفت: یو جد دیحرفش پر انیم نیرادو
 یاطراف آب م نیا یساار و گوشاا هی میر یم انیکه گفتم. من و را نینه، هم -
 .نیایشما هم ب میگ یو همه جا امنه م ستین یخبر میدی. اگه ددمید

 :ایتان
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 باشم. دی. منم بانیستیشماها که راه رو بلد ن یول -
 سرسختانه جوابش را داد: نیرادو

 .میگرد یبگو کجاست زود برم قیدق -
 را گفت. ینشان یلیم یبه آنها انداخت. با ب ینگاه

س ی. بعد مدیراه بر نیاز هم - سمت یُکنده  هیبه  دیر که ُکنده  یدرخت همون 
 همون جاست. دیکه بر یکم هی دیچیهست بپ

 را تکان داد و رو به راشا گفت: سرش
 .میگرد یو زود برم میر یبمون، ما م ششونیپ -
 .میایم یاس بنداز هی. نیخواد برگرد ینم گهیباشه، فقط د -
 باشه. -

***** 
 .«دیبازم مواظب باش یول ای. با دخترا بستیجا ن نیکس ا چیه»

 :راشا
 .نییپا نیخانما بپر ن،یاز اِس داش رادو نمیخب ا -
سرشان،  یشدند. همان راه را ط ادهیپ شت  شا پ کردند. دخترها جلو بودند و را

 منتظرشان بودند. انیو را نیآن طرف تر رادو ینظر داشت. کم ریهمه جا را ز
 :راشا

 شد؟ یچ -
 :انیرا
 .یچیفعال که ه -
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 :راشا
 ست؟ین یکس -
 :انیرا
 نه. -

 به خرابه و اطرافش انداختند. ینگاه دخترها
 :تارا

 اطراف شهرکه؟ نیا -
 :ایتان
اون طرف رو قطع  یهنوز کامل ساااخته نشااده. درختا یجلوتر آره، ول یکم -

ساز ساختمون  سه   نیطرف رو هم هم نی. ایکردن و خاکش رو آماده کردن وا
 جاهاست. ی هیجا پرت تر از بق نیول کردن به اماِن خدا. البته ا یجور

 :ترالن
 واسه روهانه؟ -

 :ایتان
 .دیدونم،شا ینم -

 :نیرادو
 کوتاهه؟ واراشیآهن هم براش کار نذاشتن. د ریدو تا ت یحت -

 :ایتان
 بود االن بسته ست.پشتش آره. اون روز درش باز  یجاها نه، ول نیا -

 :راشا
 توش باشه. یکی دیپس شا -
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 بودند و پسرها احتماالت را دهیترس یرد و بدل شد. دخترها کم نشانیب ینگاه
 گرفتند. یدر نظر م

 :ایتان
 ...وارید یشه، ول یتو؟ از در که نم میاز کجا بر -

 :نیرادو
 تو. میر یاز همون در م -

کردند. لوازمشااان را  یآنها کار خودشااان را م یبا تعجب نگاهش کرد، ول ایتان
 ست.در نش یجلو میبود با دو انبر و چند تا س هیکه واردتر از بق انیدرآوردند. را

 :ترالن
 د؟یچه کار کن نیخوا یم -

 و گفت: دیآروم خند راشا
 .میکن یدزد میخوا یبار م نیآخر یبرا -

 :تارا
 آخه... یول -

 نگاهش کرد: راشا
باشااه. پس  میبار. ما هم گفت نیواسااه آخر دی. شااما گفتیآخه نداره خانم -

 .میغمتون نباشه ما سه تا کارمون رو بلد
شا نور چراغ قوه را رو انیرا شد. را شغوِل کارش  ستش انداخت و  یماهرانه م د

 .یرفتند دزد یکه م ی. درست مثل زماندییپا یاطراف را م نیرادو
 و آروم گفت: دیبا حسرت آه کش راشا
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 بود. یچه دوران ر،یبخ ادشی ،یآخاااا -
 به او انداخت و گفت: ینگاه تند تارا

 ؟یدزد ؟یچ -
 .ستادیخودش را جمع و جور کرد و صاف ا راشا

 .ایریگ یمچ م ؟یگفت دزد ینه بابا... کا... ک ؟یها... هان؟ ک -
 د؟بو یپس منظورت از اون حرف چ -
 من که... یچیکدوم؟ ه -
 :انیرا
 باز شد. -

 لب گفت: ریحرفش را خورد و ز راشا
 دره با هم دمتون گرم. نیخدا امواتت رو کم کنه. خودت و ا -
شد. بق اطیبا احت هیجلوتر از بق و سرش آرام و ب هیوارد  شت  صدا  سر و یهم پ

 رفتند تو.
 :نیرادو

 .ستین یظاهرا خبر -
 :تارا

 ه؟یاون اتاقکا واسه چ -
 :ایتان
 باشه. نایکدوم از ا هی یتو دیشا یدونم، ول ینم -

 :راشا
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زودتر  یجور نیطرف رو بگرده. ا هیو هر کدوم  میبشاا میگم تقساا یمن م -
 .میکن یم داشیپ

 :ایتان
 منم موافقم. -
 :انیرا
 ؟ی. دخترها چمیش یکه از هم دور م یجور نیخب ا -

 نگاهش کرد: یبا اخم کمرنگ ترالن
 .فتهیب یاتفاق ستیقرار ن ؟یما چ -
 :انیرا
 .نیگم، فقط نگرانتم هم یمن که بد نم ؟یاریچرا زود جوش م یخانم -

گاِه آراِم را ترالن به رو انیکه لحن و ن ها دیخود د یرا  باز شاااد و  شیاخم 
 گرفت. یلبانش جا یبر رو بایز یلبخند
 :ترالن

ت و دس میسیجا وا نیکه هم نهیشه. بهتر از ا ینم یزیچ دیمطمئن باش یول -
 .میدست کن

سِر ا یبا کل باالخره ض نیبحث بر  ضو  را س یمو هر  شوند و میشدند که تق
 طرف را بگردد. کیکدام از آنها 

 کردند. یو رو م ریساعت بود که داشتند آنجا را ز کی حدودا
 از اتاقک ها بود. یکی یزد. تو شانیآرام صدا انیرا
 کردم. داشیجا. فکر کنم پ نیا نیایبچه ها ب -
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 رونیرا از داخل گودال ب یصااندوقچه ا انی. رادندیبه طرف اتاقک دو یهمگ
 گذاشت و با لبخند به آنها نگاه کرد. نیزم ی. رودیکش

 :انیرا
 خودشه؟ -

 با لبخند جلو رفت: ایتان
 دونم، فکر کنم خودش باشه. ینم -

 :ترالن
 .گهید دیبازش کن -
 یدنساابتا بلن یدسااتش را به طرف قفل صااندوقچه برد که راشااا با صاادا انیرا

 گفت:
 تارا کجاست؟ -

 .ستندیبا شانیسر جاها خکوبیم یباعث شد همگ ییلحظه صدا همان
شد دیساکت نموند نیکه همچ نمیب یبه به! م - ست به کار  . نه دیو خودتون د

 .دیقدر زرنگ باش نیکردم ا یخوشم اومد. فکر نم
 نیا در یو نگاهش کردند. دخترها وحشت زده و پسرها با تعجب، ول برگشتند

نگاهش رنگ خشم   *و*ض*یتارا در چنگاِل آن  دنیتنها راشا بود که با د نیب
داد. ترس از  ویآن همه خشم هراس را تشخ اِن یشد در م یم یگرفت. به راحت

 .دیایسر تارا ب ییآن داشت که بال
سلحه اش را رو روهان شت او را در آغوش  ی قهیشق یا شته بود و از پ تارا گذا

 شده بود. رهیبه آنها خ یطانیو ش هیکر یداشت و با لبخند
 زد: ادیبه طرفش برداشت که فر یقدم راشا
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 کنم. یگلوله حرومش م هی یاز جات تکون بخور -
 با پوزخند ادامه داد: همراه

پاهات َپر َپر  یخانم خوشااگله غرِق به خون جلو نیخواد ا یتو که دلت نم -
 بزنه؟
 قدم به عقب برداشت. کیو  دییرا از زور خشم بر هم سا شیدندان ها راشا

شده بود و ا فکش شق نیمنقبض  سوس چانه و  شان م قهیرا لرزش مح  یاش ن
 اش عرق نشسته بود. یشانیپ یزد و رو یم یداد. صورتش به سرخ

 :دیلب غر ریخشم ز با
 .ک*ث*ا*ف*تذارم  یتاِر مو از سرش کم بشه زنده ات نم هی -

 خونسرد لبخند زد و گفت: روهان
 سر جاش. دیبذار نیاون گودال برداشت یکه از تو یهر چ -

 به راشا ادامه داد: رو
 گم رو گوش کن. یکه م یهر چ یبه فکرش هست یلیتو هم اگه خ -
وش تارا گ ریصااورتش را کنار گردن او گرفت. زبه خود فشاارد و  شااتریتارا را ب و

سفدیلرز یرا زمزمه کرد. تارا از ترس م یزیچ سته بود و  شمانش را ب  یدی. چ
 .ستیداد که حالش اصال خوب ن یصورتش نشان م

شا شم رو از روهان گرفت و به را را شاره  انیبا خ شت ا ست دا که جعبه را در د
 به جمع انداخت و جعبه را به داخل گودال برگرداند. یمردد نگاه انیکرد. را
 :روهان

 ن؟یچرا معطل اال،یِد  رون،یب نیایب یخب، همگ یلیخ -
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ارا ت یشااانیپ یآمدند. ساار اساالحه را به رو رونیب یکی یکیعقب رفت.  عقب
 تارا بلند شد.« آخ» یگذاشته بود. فشار داد که صدا

 یمبود و ن سکیداشت ر یکه بر م یقدم داد. هر رونینفسش را با خشم ب راشا
ست با جان تارا باز ام خواهد را انج یکه او م یکند. فعال مجبور بود کار یتوان

 دهد.
 :روهان

 .نیزود باش ن،یزم نیرو بنداز التونیموبا -
 روهان انداختند. یپا یهمراهاشون را درآوردن و جلو یهمگ

 اشاره کرد: یبه اتاقِک اول ایو تان نیرو به رادو روهان
 اون تو. نیبر -

 دو با تعجب نگاهش کردند. هر
 زد: داد

 تو اتاق. نیبا شماها بودم. بر ن؟یمگه َکر -
از آنها همان  یکیبه اتاق ها انداخت. تعدادشااان چهار تا بود.  ینگاه نیرادو
 جواهرات در آن قرار داشت. یبود که جعبه  یاتاق
 اشاره کرد و گفت: انیوارد شدند. روهان رو به را یدو به آرام هر
 ی. دست از پا خطا کننمتیب یبرو در رو ببند، قفلش رو هم بزن، من دارم م -
 ذارم، پس حواست رو جمع کن. یخوشگله رو زنده نم نیا

 در را بست و قفلش را زد. یحرف چیبدون ه انیرا
 :روهان

 اتاق. یکین تو او نیخوبه، حاال خودت و ترالن بر -
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به ترالن نگاه کرد. ترالن که تمام مدت با ترس خودش را در آغوش گرفته  انیرا
 بار روهان به راشا دستور داد که در اتاق را ببندد. نیبود لرزان به طرفش رفت. ا

 لبخند زد و رو به او گفت: تیسر رضا از
 زود باش. ،یحاال نوبِت شما دو تاست، برو تو اتاق سوم -

 بم و دورگه ازخشم گفت: ییو با صدا ستادیعقب عقب رفت. تو درگاه ا راشا
 . *و*ض*یولش کن  -

 و جوابش را داد: دیبلند خند روهان
 .شتیفرستم پ یبرو تو، نگرانش نباش. م -

 قدم به عقب برداشت. منتظر بود تارا را رها کند. کی راشا
 زد: ادیفر روهان

 م.گ یبرو تو بهت م ؟یمگه َکر -
 داد زد: راشا

. پس ولش کن بذار ییقدم جلو هیبازم  یمن که اساالحه ندارم. تو مساالح -
 .ادیب

ستور نده. ا - صم نیبه من د کار کنه. پس حرِف  یچ یک رمیگ یم میجا من ت
 اضافه نزن و برو تو.

شت کرد و کم ناچار ستانش را م سکوت کند. د عقب رفت. روهان  یشد که 
 اش بود. قهیشق یهمچنان اسلحه رو یتارا را هل داد ول

ست. قفل  کی. با ستادیاتاقک ا یجلو حرکت پرتش کرد تو و تند و فرز در را ب
 تک تک اتاقک ها را نگاه کرد تا از بسته بودنشان مطمئن شود.
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شده  دهیپوش یتوِر فلز کهیت هی ی لهیداشتند که به وس چهیدر کیهر کدام  درها
مان قساامت یکم یلیبود و نور خ که در یرا روشاان م یفقط ه قرار  چهیکرد 

 داشت.
 :روهان

 نیشاااه که هم یکنم. نم کساارهیرو باهاتون  فمیتا تکل دیمون یجا م نیهم -
 افتادم. ریوضع گ نیا یکارتون رو تموم کنم. به خاطِر شماها االن تو یجور

 .دندینشن ییصدا گرید و
***** 

 «ایتان»
کم توسااط همون نور روشاان بود.  یلیقساامت، خ هیبود.  یکیتنگ و تار اتاِق 

 همون جا نشستم.
 .دمید یرو نم نیرادو
 صداش زدم: آروم

 ن؟یر... رادو -
 یزیتونم چ یکه نم کهیقدر تار نیجا ا نی. پس کجاست؟! ادمیرو نشن صداش

 .نمیرو بب
 .دمیرو شن دنشینفس کش یصدا

 .یجام خانم نیهم -
ست و ست رو ید ش صورتش رو که تو ین سون نگاش کردم.  ور ن یشونه ام. هرا
 .دمیکش ینفِس راحت دمید
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 دنینداخت با د یگلوم چنگ م یروهان تو دنیکه از همون اول با د یبغضاا
صدا بود. هق هقم رو خفه کرده  یب یو وضع و اوضاعمون شکست، ول نیرادو

 .دمیگز یخفه نگه داشتنش هم لبم رو م یبودم و برا
. دمید یم هیسااا هینور که قرار گرفت صااورتش رو مثل  ی. جلودیرو د اشااکام

 .کیمحو و تار
 دستاش قاب گرفت و زمزمه کرد: یرو تو صورتم

 .ینشون بد فیخودت رو ضع دینبا ؟یکن یم هیُگلم چرا گر -
 گفتم: هیبغض و گر با
 حِس روز حضوِر ن هیشه من  یم یعنیبه خدا خسته شدم.  ن،یتونم رادو ینم -

راحت پدرم رو گول زد و  یلیکه خ نیحس نکنم؟ از ا میزندگ یروهان رو تو
شاد  یباعث م شااهیکه هم نیو ا دیرو ازمون دزد مونیخانوادگ راثیطور م نیا

دن. خسااته  یم رم. همه و همه دارن آزانمیبب میزندگ ینتونم رنگ آرامش رو تو
 خسته. ن،یام رادو

شونه ام م به شوندم.  صورتم رو پو ستام  . در همون دیلرز یهق هق افتادم. با د
من امن تر از  یکجا برا چیگرم و امن فرو رفتم. ه یجا هیحال حس کردم تو 

 دونستم. ینبود. چون تجربه اش کرده بودم و م نیآغوش رادو
 . ُپر از آرامش.دیهمچون نجوا به گوشم رس صداش

 نه ت،یزندگ یرو به اساام روهان تو یکساا گهیز فردا ددم که ا یبهت قول م -
 وقت. چیوقت نبوده، ه چی. انگار که هیو نه بشناس ینیبب
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سرم رو از رو با سمت نور بود و  میاش بلند کردم. ن نهیس یتعجب  رخمون به 
 .دمید یاش رو م رهیت یاز صورت جذاب و چشمان آب یمیحاال ن

 منظورت... ن؟یرادو یگ یم یدار یچا... چ -
 شتریلبام. صورتش رو آورد جلو. تعجبم هر لحظه ب یرو گذاشت رو انگشتش

 کرد. یتموِم تنم رو ُپر م جانیکارش ه نیشد و با ا یم
ست چه کار کنه؟ لباش رو جلو یم شت. نگاهش تو یخوا  نگام یلبام نگه دا

 .دیکش یم شیگرم و سوزانش لبام رو به آت یبود و نفس ها
 نتونستم. ی! خواستم چشمام رو ببندم ولایرو از هم باز کرد. خدا لباش

 ...ایبود؟  جانیه از
س یدونم، هر چ ینم ستش بدم، نم یکه بود نم یکه بود هر ح ستم از د  یخوا

 حس نیا یفکر یو دغدغه  یذهن ِی همه آشافتگ نیا نیخواساتم تموم بشاه. ب
 برام مملو از آرامش بود.

 کار رو بکنه؟ نیذاشتم ا یم یعنیبکنه.  یحرکت هیبودم  منتظر
 چرا که نه؟ آره،

 آخه... یول
 دونم. ینم آه،

نتونسااتم نگاهش  گهیکرد. د کتریداشاات. لباش رو نزد یبرق خاصاا نگاهش
 ...یکنم. پس چشمام رو بستم، ول

 رو آورد کنار صورتم و به گوشم چسبوند. زمزمه کرد: لباش
 ،یندر موردم بک یفکر نیتو چن ایفرصت سو  استفاده کنم  نیخوام از ا ینم -
 شه و سر یمحسوب م تیتو زندگ دیروِز جد هیمن بهت قول دادم که فردا  یول
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قط . فمیفکر کن که کنار هم نینگو، آروم باش و به ا یچیحرفم هسااتم. پس ه
 .نیمن و تو، هم

شدم. با رادو و صداش و  تیش، جدبودم و کنارم بود. حرف ها نیواقعا آروم 
 .یباشم و قو دواریام دیفهموند که با یکالمش به من م

 بود؟! یمنه چ یبرا دیروِز جد هیگفت فردا  یکه م نیمنظورش از ا یول
***** 

 «ترالن»
تا به طرف اون نور برم که حس کردم نور کم واریرو به د دسااتم  یگرفته بودم 

شن کرد. با تعجب نگاه کردم د س کیکوچ یچراغ قوه  هی دمیاطرافم رو رو ته د
 .انهیرا
 !؟یرو از کجا آورد نیا -

 :دیخند
 .دیکن یرو هم خال باتونیکه ج نینه ا نیرو بنداز التونیاون گفت موبا -
ند نیب مه ترس و اسااترس خ با بغض  ادیعمرش ز یول دم،یاون ه نبود چون 

ُسر خوردم و نشستم. سرم رو  واری. کنار دهیگر ریدفعه زدم ز هیجمعش کردم و 
 ت.نشس یصورتم م یبود و رو یدادم. اشکام گلوله گلوله از چشمام جار هیتک
 کرد. ی. چه قدر حضورش آرومم مکینزد ِک یبه روم نشست، نزد رو
 ه؟یواسه چ هیخانمم گر -

 :دمیکردم و با همون وضع و اوضاعم نال اخم
 !م؟یافتاد ریگ یتو چه وضع ینیب ینم شییخدا انی! راه؟یواسه چ -
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 گفت: لکسیر
 .نیتو هم نب نم،یب ینه نم -
 تعجب نگاش کردم که ادامه داد: با
قل خودت رو داغون نم یجور نیا - چاره  یتون یو م یکن یالا به فکِر راِه 

 .زمیعز رهینم شیپ یکار یکن هیگوشه و گر هی ینیبش ی. وقتیباش
 به هم. ختمیتونم، فکرم قفله مغزم هنگه، در کل ر ینم یول -

 گفت: طنتیو با ش دیخند
 که توش استادم. یدون یقفِل افکارت رو باز کنم؟ م یخوا یم -

ستم بخندم ول یبود. م هیشب شتریبه پوزخند ب یزدم ول لبخند ترس بهم  یخوا
 شد. یداد، نم یاجازه نم

 .انیرا ستیحالم خوب ن -
 بهم. زمزمه کرد: دیچسب د،یکش نیزم یو خودش رو رو کیآورد نزد رو سرش

 چرا خانمم؟ -
 کوچولو هم تکون نخورد. هی یو ُهلش دادم ول دمیناله خند همراه

 ترسم. یم یلیکنم، خ ینم یشوخ -
م شال یبود. گوشه  یجد ِی جد د،یخند یتر. اصال نم نییرو آورد پا صورتش

 گوشم بود. ریرو گرفت و زد کنار. لباش ز
 با وجوِد من؟ یحت -

گاه  منم آروم گفتم: ناخودآ
 کردم و... یکه دق م ینبود شمینه، اگه تو پ -
 . ترالنم؟یبزن یدیخوام حرف از ناام یاش رو نگو، نم هیبق اااااااسیه -
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و از خود  دیچیپ یموهام م یسااوزوند. ال به ال ینفسااش گوشاام رو م یگرم
 کرد. یم خودمیب

 :دمیوار نال زمزمه
 جانم؟ -

فشاارد. منو برگردوند ساامت خودش.  یبازوم و کم یرو گذاشاات رو دسااتش
کم اطرافمون روشاان  یلیخ یلیُخب بازم خ یبود، ول نیزم یچراغ قوه اش رو
سب ِی کیتار یتو انیبود، اما من و را نه  یول میدید ی. هم رو ممیفرو رفته بود ین

 .هیسا هی ِن یواضح، ع
 کرد. یفوق العاده منو به آرامش دعوت م صداش

لرزش رو اون هم حس کرد.  نیو ا دیتنم لرز دیب*و*سااگوشاام رو که  ی الله
 .دیفهم یهم م دیتو آغوشش بودم، با بایُخب تقر

لرزه و نفسش داره  یکردم صداش م یکرد. حس م یآروم اسمم رو صدا م فقط
ر شااده بود و تنم ُگر گرفته شااه؟ نگام خما یم ی! داره چایشااه. خدا یداغ تر م

ه و بزنه ام رو بشکاف نهیبود که کم مونده بود س دیقدر شد نیبود. ضربان قلبم ا
 .رونیب

 یپام بود قرار گرفت. برداشت و گذاشت رو یدستم که رو یداغش رو دست
ِت پوساا ریکوبش و ضااربان رو ز نیزد. ا یقلبش تند تند م ایاش. خدا نهیساا

کردم دست منم با هر تپش  یقدر مشهود که حس م نیکردم. ا یدستم حس م
 خوره. یتکون م
 کرد: زمزمه
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 اده؟یضربانش ز -
 گفتم: آروم

 .یلیاره، خ -
 ؟یدون یرو م لشیدل -

 قدر داغ بود؟ نیکرد. چرا ا یگردنم حرکت م یرو لباش
 ...دیدونم، شا ینم -
 رو بگو. یدون یکه م یبگو، همون -
 دونم. ینم -
 .یدون یم -
 نه. -
به؟تیقدر ب نیا تیموقع نیا یکه من بگم؟ بگم که چرا قلبم تو یخوا یم -  ا

خاطر ک به  به در و د یبگم  که ب یم واریداره خودش رو   قلبم رون؟یب ادیزنه 
 خواد بگه؟ یم یخواد بگه؟ اصال به ک یم یچ یدون یحرف داره ترالن. م

 ه؟ینه، اون ک -
 هیهمچون سااا یکیاز تار یصااورتش رو در هاله ا یرو بلند کرد. اجزا ساارش

 اون برِق چشماش بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. یول دم،ید یم
 که تو صداش بود گفت: یو با همون لرزش یآروم به
 دوستت دارم ترالنم. -

 نیرو داشااتم و تنها نبودم، از ا یکیکه  نیاز ا یدونم چرا، ول یکردم، نم بغض
ست و من م یکیکه  نیبود و حِس ا شمیپ انیرا تیوقعاون م یکه تو ونم ت یه



wWw.Roman4u.iR  802 

 

کرد،  یم دیرو در من تشد یحس نهایا یکنم، همه  تیدر کنارش احساس امن
 بود، نه ترس و اضطراب. ی. از سر خوشحالهیبغض، گر

 و زمزمه کردم: دیام لرز چونه
 .یلیخ اد،یز یلی. خانیمنم دوستت دارم را -

س صورتم سبوند. بو نهیرو به  ش یاش چ شام ک . دمیخوِش عطِر تنش رو به م
 .دیب*و*سسرم رو نوازش کرد و روش رو 

شق نی. امیخوا یپس آروم باش گلم، ما که هم رو م - ه ذار ینم نمونهیکه ب یع
ُپر از عشااقه. پس آروم  ساات،یبراش ن ییکنه، چون جا دایترس به دالمون راه پ
 باش خانمم، باشه؟

 شردم.اش ف نهیبه س شتریمثبت تکون دادم. صورتم رو ب یرو به نشونه  سرم
 عقب و نگاش کنم. ارمیو کالمش باعث شد سرم رو ب صدا

ساات. ُپر از آرامش و لبخند. جدا  گهیروزه د هیفردا  زم،یبه من اعتماد کن عز -
 همه استرس. نیاز روهان و ا

 بود؟! یچ منظورش
 .جواِب نگاهم رو نداد و فقط لبخند زد یول

 بخش بود. نانیاطم لبخندش
***** 

 «تارا»
 ردم.ک یام گرفته بود و آروم هق هق م هیدستم درد گرفت. گر ن،یزم یرو افتادم
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کردم پاهام جون  ی. حس منمیم رو گرفت و کمک کرد بشااب*غ*ل ریز راشااا
 بود. ینداره. ترس بهم غلبه کرده بود، حس بد

با  یکه فکر کن نیو ا یات حس کن قهیشق یسِر اسلحه رو، رو یکه سرد یوقت
شااه و مرگ  یم یاشاااره و تکون خوردِن ماشااه مغزت از هم متالشاا «کیت» هی

قدم هات  بد یبا نداره. حس  له  ثِل  یلیبود، خ یفاصاا  هیبد. درسااات م
 .ب*و*سکا

 . سرم رو نوازش کرد.دمیهقم رو تو آغوش راشا خفه کردم. لبم رو گز هق
 پر از آرامش گفت: ییصدا با
 تموم شد. یآروم باش. همه چ ،ینکن خانم هیگر -
 ... *و*ض*ینه، تموم نشده راشا، اون  -
چه کار کرده،  ک*ث*ا*ف*تدونم اون  ی. من ماریاسمش رو ن اااااسیه -
 ؟یمگه تو با ما نبود د؟یچه طور دستش بهت رس یول
 ش کرده بودم.ب*غ*لبه بلوزش چنگ زدم. سفت  هیگر با
که  نیمباشه. ه یزیاون جا چ دینگام افتاد به پشت اتاقکا گفتم شا یچرا، ول -

 دهنم رو گرفت و... یجلو واریاز پشِت د یکیرفتم اون طرف 
 نگو، فقط آروم باش. یزیچ گهیباشه، د -
 خواست منو... بُکشه. یخواست... م یاون م یول -
 حرص گفت: با
باشه پدر سگ؟ بهش  یک شرف. سِگ  یب دهیبه گوِر هفت جد و آبادش خند -

 .شتمیفکر نکن، من که پ
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لبخنِد محو نشااساات رو لبام. دوساات  هیفقط  یحرفاش خنده ام گرفت، ول از
 ینم یول دمیو شاان دمیکه د یهر چ اِل یخ یداشااتم از ته دل بخندم و بگم ب

 شد. ینم یهم خال یزیتونستم. ذهنم ُپر بود و با چ
آوردم. تو چشاماش نگاه کردم و آروم همراه با  رونیآغوشاش ب یرو از تو سارم

 بغض گفتم:
 کارم به یبه خدا اگه امشااب کنارم نبود ؟یبمون شاامیپ شااهیهم ید یقول م -

 همون جا سکته رو زده بودم و... دیکش یحرفا نم نیگلوله و ا
کم بود  م،ینور نشسته بود یانگشت اشاره اش لبام رو بست. نگاش کردم، تو با
 بهتر بود. یچیاز ه یول
 و گفت: دیخند طونیش
 وقت تنهات نذارم. چیدم ه یمنم قول م ،یخوام. اگه بذار یازت م یزیچ هی -
 تعجب گفتم: با
 !؟یچ -
شمام چرخ یچیه شاره اش  یرو دینگفت. نگاهش از تو چ شِت ا لبام. با انگ

ز حرکتش داغ شاادم. ا نیکرد. از ا ینوازشااش م یبه نوع ایلبام رو لمس کرد 
 نوک انگشِت پام تا فرق سرم سوخت.

نبود و حاال حتم داشااتم به  دیو سااف دهیپر گهی. رنگم ددمیرو فهم منظورش
 .دمیملتهبم فهم یرو از گونه ها نیزنه. ا یم یسرخ
با پشااتش گونه ام رو  ی قهیبه  نگام بلوزش بود. انگشااتش رو حرکت داد و 

 نوازش کرد. آروم گفت:
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 قدر داغه؟! نیچرا ا -
 حرفش باعث شد هول کنم و ضربان قلبم باااااره باالتر. نیا

 نگام سرگردون بود. یچشماش نگاه کردم ول تو
 داغه؟! یچا... چ -

 :دیخند
 گونه ات، لبات. -

 گردنم. ریصورتم حرکت داد. اومد ز یرو آروم رو انگشتش
 همه جات، داغ و پر حرارته. چرا گلم؟ -

ش یموج صداش ش طنتیاز  شت و نگاهش براق و  شت باهام چه طونیدا . دا
 نیخوبم. دوستش دارم. آره ا یلیدارم. خوبم، خ یحس هی ایکرد؟! خدا یکار م

درد و غصه  یآورد و همه  یدوست داشتم، چون منو به وجد م یلیحس رو خ
ظه هم هم یهام فراموشاام م ته بود اال ادمیطور بودم.  نیشاااد. اون لح  نرف

 .میهست یتیو تو چه وضع مییکجا
شالم رو باز کرد. افتاد رو با ستش  سب ید سر یشونه ام. موهام رو دم ا شت  م پ

 یزد. کمرم رو گرفت. دستا یلبخند هم نم یگفت، حت ینم یچیبسته بودم. ه
 داره. یچه حرارت ایسوزان بود. خدا یاون مثل کوره 

ستش شماش بود و نگاِه اون  د  یصورتم رو م یهمه جارو برد باال. نگام تو چ
 شونه ام رها بود. ی. کِش موهام رو برداشت و حاال موهام آزادانه رودیکاو
 هنوز هم صدام زمزمه وار بود: یول دم،ینال
 نکن راشا، ممکنه روهان برگرده و... -

 رو به صورتم چسبوند. الل شدم. صورتش
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اس،یه - ا ا ا ا  ادیکر کن، اون نمف نی. به اادیروهان رو فراموش کن، اون نم ا
 من و تو. م،یی. فقط من و تویخانم

سش . ندیرس یبه گوشم م زیکه ر ییشد. تا جا یرفته رفته آروم تر م صداش ف
رفتم. گ یکرد ُگر م یم دایبا پوساات صااورتم تماس پ یقدر داغ بود که وقت نیا

 یباره و گرما یم شیکردم از چشاامام آت یبود که حس م یتنم به حد یگرما
شا رو هم م ستم به راحت یتِن را صورتش،  یتون ستش،  ششحس کنم. د  ،آغو

 همه و همه داغ و ملتهب بود.
 دستاش رو تنگ یدست گرفت و منو تو آغوشش فشرد. حلقه  یرو تو بازوهام

ش ال به دساات یگردنم فرو رفته بود. انگشااتا یو تنگ تر کرد. صااورتش تو گود
نفس  دیب*و*سکرد. گردنم رو که  یم مموهام بود و در همون حال نوازش یال

 .دمیو بلند کش قیعم
 نا... نکن راشا. -

 بم و مرتعش. د،یلرز یم صداش
 چرا؟ -
 دم.شده بو جیبکنم؟ گ دیشده بودم. چه کار با خودینگفتم. از خود ب یچیه
 راشا؟ االن که... یچه کارکن یخوا یم -

اوم ا ا ا  کیصورتش رو  ینگام نکرد و حت یکرد و سرش رو آورد باال، ول یه
 یبار صااورتش رو اون طرف درساات تو نیجا نگه نداشاات. باز خم شااد و ا

 گردنم فرو کرد. یگود
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 یجور نیزد. تا حاال ا یم زیر یه هاب*و*سااگوشاام رو  ریهمون جا تا ز از
 که من دارم؟! هیچه حس نینشده بودم. ا

بازوهاش رو چنگ زدم که صااادا جانیزور ه از   یبه نفس نفس افتاده بودم. 
ه گوشاام رو ک یبازم ساارش رو بلند نکرد. الله  یول دم،یگفتنش رو شاان« آخ»

 رو نداشتم که باز نگهشون دارم. نیتواِن ا یچشمام رو بستم. حت دیب*و*س
 صداش کردم: زیر
 راشا! -
 گوشم لرزون نجوا کرد: یتو
. ذهنت رو از روهان پاک و از ی. فراموش کنیروم بشخوام آ یگلم، م یچیه -

 خوام فدات شم. یرو م نی. ایراشا ُپر کن
قدر برام با ارزش بود که با خنده تو آغوشااش فرو  نیحرفش ا نیزدم. ا لبخند

 اش فشردم. نهیرفتم و صورتم رو به س
 من آرومم راشا، به خاطِر تو. دوستت دارم راشاااااا. -
 به زبون آوردم، از ته دلم. یو با حرص و لذِت خاصر «راشاااااا»

 کرد. نوازشم
صتم خانم - ستت دارم و هم مخل سه  ؟یدی. دیمن که هم دو در همه حال وا

 شه؟ یمن دوبل حساب م
 زیر یلیکه حسااش کنه خ نیشاادم. بدون ا شااقدمیبار پ نیاول یو برا دمیخند

ه ب*و*س نیا دیطاقت نداشتم، با گهی. ددمیب*و*سبلوز  یاش رو از رو نهیس
صااورت دلم آروم  نیا ریدادم. در غ یقدر نامحسااوس بهش م نیهم یرو حت

 هستم. تابشیگرفت، گرچه االن هم ب ینم
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نگاش نکردم. دوست داشتم همون طور  ی. تعجب کردم ولدیدفعه بلند خند هی
 ش باشم.ب*غ*لتو 
 خنده گفت: با
 دم؟ینفهم یفکر کرد -

 خودم رو زدم به اون راه و گفتم: دم،یرو گز لبم
 رو؟ یچ -

 .دیخند یرو بلند کرد. رو به روش نشستم. نگاش کردم. م سرم
سر شونه سه  هیاز ثان یام رو محکم گرفت و در ک شد و قف ام رو  نهیس یخم 

 .عقب دمیخودم رو کش یو همراه با خنده کم دمیکش یفیخف غی. جدیب*و*س
 کرد و با لبخند گفت: نگام

 رو. نیا -
 .دیچپ نگاش کردم که باز هم خند چپ

***** 
 با تعجب نگاهش کرد. ایهمراهش را در آورد. تان نیرادو

 تو مگه... -
 آرامش لبخند زد و گفت: با
سه تا مبتد -  سکیر یجنبه  دیدر همه حال با میدون یُگلم. م میستیکه ن یما 

 .میریرو هم در نظر بگ
 ؟یکرده بود مشیکجا قا یول -

 و به جورابش اشاره کرد. دیخند نیرادو
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 کیاِب کوچحس هیتسو هی دیبا دنشونیقبل از رس یخبر بدم، ول سیبه پل دیبا -
 رذل بکنم. ی کهیمرد نیبا ا

 زد و شماره رو گرفت. پوزخند
***** 

ود. ب زانیهم به آنها آو کیانبِر کوچ هیدرآورد.  بشیدو تا ساانجاق از تو ج انیرا
 وصل بود را از هم جدا کرد. یفلز یکه به تور ییها میس

 با تعجب گفت: ترالن
 ؟یکن یچه کار م -
 نگاهش کرد: انیرا
 ست. گهیروزه د هی. فردا ی. گفتم که کارم رو بلدم خانماااسیه -
 !؟یچ یعنی -
 .یفهم یصبر کن، خودت م -
آن  یانداخت. کساا رونیبه ب یرا برداشااات. نگاه یکارش ادامه داد. تور به

ستش را ب شت،  رونیاطراف نبود. د صد باز کردن قفل را دا سنجاق ها ق برد. با 
 بود. یکاِر سخت

 جا. نیا ایتونم، ب ینم یدست هی -
 .ستادیکنارش ا ترالن

ستت رو ب - سر قفل رو بگرونیب ارید ست من. آهان خوبه.   ی. مری. از کنار د
 خوام بازش کنم.

 شه؟ یم -
 کنم. یبشه، تالشم رو م دیبا -
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 یباز شاادن قفل لبخند بر لب ها یصاادا «کیت» قهیباالخره بعد از چند دق و
 .رونیآنها نشاند. رفتند ب

 درا رو باز کنم. ی هیمراقِب پشت سر باش تا قفِل بق -
 باشه. -
 آمدند. رونیاز اتاق ها ب یهمگ بیترت نیهم به

 :نیرادو
 کشه تا برسن. یخب راه دوره طول م یدادم، ولخبر  سیبه پل -
 پوزخند زد: انیرا
 بهتر. -

پروراندند.  یرا در ساار م زیچ کیانداختند. هر سااه  گریکدیبه  ینگاه پساارها
 «.حساب با روهان هیتسو»

 به اطراف انداخت: یبا حرص نگاه نیرادو
 ذارم. یکنم زنده اش نم داشیپ -
 پوزخند زد و گفت: انیرا
 کنم. یفقط دست و پاهاش با من. ُخااااردشون م -

 هم فشرد: یرا رو شیبا خشم دندان ها راشا
 نم.ک یاش م کهیت کهیالشخور رو ت ی کهی. مردمیاز دستش شاک یحساب -
 شده بودند. رهیبه آنها خ یدخترها با تعجب و نگران انیم نیدر ا و
 :انیرا
 پس کجا رفته؟ -
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 :نیرادو
 .میجا باش نیا دیپشِت اتاقکا نبا میاطرافه. بر نیحتما هم -

 گفت: یکرد و با نگران نیرو به رادو ایتان
 د؟یچه کار کن نیخوا یم -
 نگاهش کرد: یمهربان با
 .کهیدرِس کوچ هیفقط  -
 !؟یچ یعنی -
 .یفهم یصبر کن م -
 آخه... -
 .یصبر کن خانم ااااااس،یه -
 :انیرا
 اومد. -
 شیکه در اتاقک ها باز است سر جا دید یاون طرف نگاه کردند. روهان وقت به

 یزرسرا با کشانیبه  کیو  دیبه آنها نگاه کرد. به طرفشان دو یخشک شد. کم
 که جواهرات در آن بود. یاتاق یرفت تو عیکرد. سر

 رو به آنها کرد. آرام و شمرده گفت: نیرادو
سه تا م - شماه میر یما   ادتونی. دیخور یا هم از جاتون تکون نماون طرف. 

 د؟یدیجلو، فهم نیایوجه نم چیگفتم. به ه ینره چ
 به خود گرفت. یدختران رنِگ نگران نگاه

 :ایتان
 تو که... نیرادو نش؟یبُکش نیخوا ینکنه م -
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 گفت: یبخش نانیو با لبخنِد اطم دیحرفش پر انیم نیرادو
افتاد  یفکرش رو نکن فقط هر اتفاق م؟یآدم بکشاا ادیبه ما سااه تا م ینه خانم -

 .دیجا باش نیشماها هم
 :راشا

 .گهید میوقت تنگه، االناست که برسن. بر -
بر صاا شااتریوقِت آن نبود که ب یبه آنها بود ول یدخترها هنوز هم با نگران نگاهِ 

 کنند.
 کی نیدو. راسااتادندیا واریبه د دهیسااه به طرف اتاق رفتند. کناِر در چسااب هر

 .گریهم طرِف د انیطرف و راشا و را
 یآمد ول رونیکه بر لب داشت غافل از حضوِر پسرها ب یبا لبخنِد محو روهان

 زیخ نهیبه پشاات گردنش زد که ساا یمشاات محکم نیرادو دیایتا به خودش ب
 افتاد. نیزم یرو
شا با پا ستادندیسرش ا یسه باال هر سلحه اش را درآورد که را . روهان تند ا

شد  ریمحکم به ز سلحه پرت  ستش زد. ا ا ب ختهیآم یطرف. روهان نگاه کید
 ترس و تعجب به آنها انداخت.

 :دیخشم غر با
 رون؟یب نیاومد یشماها چه طور -

 پوزخند زد و با حرص گفت: نیرادو
 همراش باشه. دیه شاه کلداره. خوش به حاِل اون ک یدیکل هی یهر قفل -
 پشت گردنش را گرفت و بلندش کرد. با خشم تکانش داد و گفت: انیرا
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عرکه و م یکرد یم یکه خوب بلبل زبون شیپ قهیتا چند دق ؟یدیُگرخ هیچ -
 .گهی. ِد بنال دیگرفته بود

. نگاهش مملو از خشم بود و دندان دیاش رو چسب قهیتقال کرد که راشا  روهان
یساااا یهم م یرا محکم رو شیها به الدی ها غر ی. از ال  به  دیآن و روهان را 

 شدت تکان داد.
 کرد. یم دادیب دگانشیسرخ شده بود و خشم از د چشمانش

ستش صبان د شرد. ابروها تیرا گرفت و با حرص و ع روهان در هم رفت.  یف
 به آسمان رفت. ادشیکه فر چاندیدستش را محکم پ

 :راشا
 تب*غ*لتو  یمنو گرفته بود یدسااتات تارا نیبا هم ، *و*ض*یآشااغاِل  -

شته بود نیآره؟ با هم سلحه رو گذا ستت ا شون م قهیشق یرو ید  یاش؟ ُخرد
ام. فکر کرد ا ا ا ا ا دستت به  ید یکه به خودت اجازه م یهست یچه خر یکن

 تارا بخوره؟ هااااااان؟
شرد. روهان از درد ناله م و ستش را محکم تر ف گفت.  ینم یزیچ یکرد ول ید

 راشا ُهلش داد.
لبش پاره شااد و  یمحکم بر صااورتش زد. گوشااه  یدر همون حال مشاات انیرا

 شد. انیچانه اش نما یاز خون رو یرد
روهان  یو جلو دیبه صااورتش کشاا یدساات نی. رادوسااتادندیا یدو کنار هر

 فشرد. یانگشتانش م انی. روهان دستش را مستادیا
شم ها یناله ا ایو  رداویآن که خم به ابرو ب بدون  شد رهیخ نیرادو یکند در چ

 گفت: ظیغل یو با نفرت
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ازتون ترس و  یخب بکن، فکر کرد ؟یکن یتالف یخوا یتو هم م ه؟یچ -
 ه؟یچ یدون یدارم؟ م یواهمه ا

 کرد و با پوزخند ادامه داد: زیرا ر چشمانش
باِل چ یرو دوسااات دار ایتان - مت دن مال و ثروتش؟  هیآره؟ چشاا نه؟  او

 هم... دیشا ای ش؟یخوشگل
 سر داد و گفت: یطانیش ی خنده

 یجسمش، مثِل من. درست وقت یبعالوه  یینایا یآره، مطمئنم عاشِق همه  -
ه خواسااتم ب ینتونسااتم فراموشااش کنم. م گهیو د دمشید یاون مهمون یکه تو

ستش ب سمش بود، ول یول ارمید صاحِب ج سه ت شمم رفت  یاولش وا بعد، چ
 لشهم ما ارمیبهتر؟ هم خودش رو به دسات م نیاز ا یدنباِل ثروتش. گفتم چ

 رو. من...
 ی. دستانش را مشت کرده بود، ولدیلرز یاز زور خشم م نیوجوِد رادو یسراپا

 داشت. فیخف یهنوز هم لرزش
 یخشاام و آتش زبانه م یساارخ شااده بود و از چشاامانش شااعله ها صااورتش

 یم نییاباال و پ یاش به تند نهیس ی. رگ گردنش متورم شده بود و قفسه دیکش
 شد.
ش قهیزد و  ادیفر بلند شت گرفت. با غر ند و ک نیاو را از زم میعظ یاش را در م

 .دیکوب واریپشتش را به د هیاز ثان یدر کسر
 زد: داد
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 پس رم،یگ یرو ِگل م فتیشعاااااااااااااااور. اون دهِن کث یخفه شو احمقه ب -
ا *و*ض*یدهنت  یتو ختمیدندونات رو نر یکی یکیببندش تا  ا ا ا اد . ببن

 دهنت رو.
 . صورتش از درد جمع شده بود.دیجسورانه خند روهان

شنو یخوا یچرا نم - ش ه؟یچ ؟یب شق ستم بود و یپس وقت ؟یعا ستش تو د  د
قه  جا بود مینامزد یحل به دسااتش کردم ک هاش م یمجنون؟ وقت یرو   یبا

ص ستم ب یکه م یوقت ی. حتدمیر*ق* سخوا ه ک یبود یمش کدوم گورب*و*
 ؟ید یو رِگ گردن نشونم م یزن یم رتیحاال َدم از غ

، «خفه شو.»زد:  یم ادیو فر دیکوب یم واریپشِت سر هم روهان را به د نیرادو
 روهان دست بردار نبود. یول

 بود که نیکه پساارها ممطئن بودند ا یزیکنترلش را از دسااات داد. چ نیرادو
 برد. یجاِن سالم به در نم تیموقع نیروهان در ا

ر رفتارش نداشت. به دست، پا، س یرو یمشت و لگد به جانش افتاد. کنترل با
 زد. یو صورت و شکمش محکم و با خشم ضربه م

ز آن ُکشته و وضع بدتر ا نیروهان توسط رادو دیترس د،یصحنه را د نیکه ا ایتان
 یرا گرفتند. آنها هم اشااک م شیدخترها جلو یجلو رفت، ول هیشااود. با گر

 .دیایبه سرش ب ییجلو برود و بال ایکه تان دندیترس یو م ختندیر
 زد: ادیآنها را پس زد و از همان جا فر ایتان یول
 .نیرادو ش،یتو رو خدا ولش کن. ُکشت ن،یرادو -

ش نیرادو شت. بلند و ک شده اش را در هوا نگه دا شت  ست م  ینفس م دهید
 کرد. یو خس خس م دیکش
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 رد.پرت ک نیزم یآن که برگردد و به پشت سرش نگاه کند روهان را به رو بدون
 انی. هنوز آرام نشده بود و خشم در وجودش جردیبه گردنش کش یدست کالفه

 داشت.
لرزان به  ییبا قدم ها ایکرد. تان یو ناله م دیچیپ یچون مار به خود م روهان

بازو نیطرف رادو گاِه آب شیرفت.  که در دسااات گرفت برگشااات و ن و  یرا 
 گره خورد. ایاز اشِک تان سیسرخش با نگاِه خ

را  نیزود توانستند آتِش نگاِه رادو یلیخ ایتان یزده نگاهش کرد. اشک ها بهت
 خاموش کنند.

هق  یصدا نیزدند و ا ینم یکدام حرف چیاو را در آغوش گرفت. ه یمهربان با
 شکست. یرا م نشانیبود که سکوِت ب ایهِق تان

 نگه انیبلند کردند. را نیزم یو راشااا به طرف روهان رفتند و او را از رو انیرا
 .تادسیا شیو با لبخند رو به رو دیبه لباِس خود کش یاش داشت. راشا دست

صالح و روتوِش ا میخب خب بر - جناب که معلومه بد جور به  نیسر وقِت ا
اوب جا یول دن،یخدمتش رس ا ا ا ا ترگل ورگلت  نیآوردنت. االن همچ ییخ

 .یایبکنم که حال ب
ه ب یروهان را که به خون آغشااته بود در دساات گرفت و متفکرانه کم ی چانه

 چپ و راست چرخاند.
 کارت رو بسازم. دیبا دنینرس سایتا پل -

 را باال داد و گفت: شیچشمانش را باز کرد. راشا با خنده ابرو روهان
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هم  یبه روِز اولت. حاال اون طور یخوام برگرد یُکشاامت. م ینترس نم -
 .یش یاش که م هینشد شب

شتاِن  ش انگ شانه البه ال دهیک ش یموها یو مردانه اش را همچون  . دیروهان ک
 داشت پاک کرد. بیکه در ج یخوِن صورتش را با دستمال

 به تارا گفت: رو
 .اریکم آب ب هی ریبرو از اون ش -

 آب انداخت و گفت: رِ یبه ش ینگاه تارا
 !؟یبا چ -

 متفکرانه رو به روهان لبخند زد: راشا
جون  انیواسه اونم راِه حل هست. را ست،ین یگه ها! خب مشکل یراست م -

 .رهیبگ یدوِش اساس هیکه  ازِ ی. نارشیقربوِن دستت ب
 و سرش را تکان داد. دیهم خند انیچشمک زد که را انیبه را رو

ش انیآب و را ریش یجلو بردنش شا  آب را باز کرد.  ریسِر روهان را خم کرد. را
صورتش را خ سر و  شار  سرد سیآب با ف شد.  یکرد. از  شاد  شمانش گ آب چ

 .دیکش قیسرش را بلند کرد و نفس عم
 :تکرد آرام همراه با لبخند گف یکه سر و وضِع روهان را مرتب م یدر حال راشا

کم  هی اساای. واایُگرخن طفلک یکه م ننتیبب یختیر نیا سااایپل ؟یحال اومد -
ست و ر ش هینکرده نفهمن  یوقت خدا هیکنم  ستیرا و  چیپ هیو  انیاز را دهیک

 .ینوِش جان کرد نیاز داش رادو یمشت و لگِد حساب هیتاب از من و 
شکن ی. دخترها لبخند مستادیعقب ا یاز اتماِم کارش کم بعد شا ب  یزدند. را

 در هوا زد و گفت:
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ک که نِم چرو هی. با دهی. صاف و اتو کشیشد ستیب سِت ی. بنیاز ا نمیخب ا -
 طلبه. یاتو پرس م ستیکاِر من ن گهید
 انداخت. یشد کنار یروهان را که چشمانش هم به زور باز م ان،یرا

 و گفت: ستادیا انیرا یرو به رو راشا
 بزن. -
 تعجب نگاهش کرد: با
 !؟یچ -

 :دیخند
 نیا سااایپل یجلوه کنه؟ خب وقت یعیطب یخوا یگم بزن. مگه نم یبهت م -

ساب یببرن معلوم م رنیتنه لش رو بگ اقل . المیاز خجالتش دراومد یشه ما ح
خش  هیوسط  نیشه که ا ی. نممیشد ریکه درگ میبهونه داشته باش هیواسه اش 

 باشه. پس بزن. فتادهیهم بهمون ن
ساارش را تکان داد و مشااتش را آماده کرد که راشااا با چشااماِن گرد شااده  انیرا

 و صورتش چرخاند. انیمشِت را نینگاهش را ب
 ؟یکن یکار م یچ یهااااو یهو -
 کرد و گفت: یُپف انیرا
 ...یمگه نگفت -

 :راشا
 .ینه راستک یسرم گفتم الک رِ یخ یول یگفتم بزن نم،یصبر کن ب -
 :انیرا
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 زنم. یم یخب الک یلیخ -
 چپ چپ نگاهش کرد: راشا

 تنه لشا. نیور دسِت ا یزنم بر یم نیهمچ یمحکم بزن انیجوِن را -
 :دیخند

 بزنمت. یواقع دیجلوه کنه با یواقع یاگه بخوا یباشه ول -
 مکث کرد و گفت: یکم راشا

 یمحکم نم یول اد،یبزن که "نه" توش ن یجور یول یحاال نه اون قدرم واقع -
 کنم. یم یگفته باشم که بد تالف یزن
دور کامل  کیبر صااورت راشااا نشاااند. راشااا  یهوا مشاات یلبخند زد و ب انیرا

ستش را رو دیچرخ سرعت د شت. دردش گرفته بود را یو به   انیصورتش گذا
 با خنده عقب عقب رفت.

 :دیبا خشم غر راشا
 اسااایکه. وا نییپا یفک َمَکم رو آورد یوجدان گفتم آروم بزن. زد ینامرِد ب -

 .یچ یعنیکنم آروم زدن  تیحال
 :ستادیا انیرا
 نکن آروم بزن. ینامرد یبزن ول ای. بسادمیمن مرد و مردونه وا -

 :ستادیا شیرو به رو راشا
 من نامردم اگه مردونه نزنم. ،یمردونه زد ،ینه بابا! تو مرد -
شا بدون ه انیرا ست لبخند بزند که را صورت را یمکث چیخوا شتش را به   انیم

 پرت شد. نیزم یرو دنیعالوه بر چرخ انیزد. را
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ند یهمگ ندیخ چه او تواِن  نیب نیدر ا نی. رادود هان بود. گر  ظِب رو موا
 هم نداشت. ستادنیا

شان رس سیپل ریآژ یصدا ر قم*س*تزود ماموران در محل  یلیو خ دیبه گوش
 شدند.
***** 

شتند روهان را م یوقت و  ادستی. روهان هم استادیا شیجلو ایبردند تان یکه دا
 به او انداخت. یتفاوت یاز سر خشم و ب ینگاه

 :ایتان
 سوال ازت دارم. هیفقط  -

 در سکوت نگاهش کرد. روهان
 :ایتان
نفرت  نیو از رادو ی. اون قدر دنبالم بودیزد یتو که دم از عشااق و عالقه م -

 اتاق؟ هیتو  ی. چرا من و اون رو با هم انداختیداشت
 پوزخند زد. با تاسف سرش را تکان داد و گفت: روهان

. یداشاات یگاهیخوامت؟ گفتم که برام چه جا یکه واقعا م ؟یچ یفکر کرد -
ش یفرار کرد نیزم ریکه از اون ز یمن وقت . فقط اون جواهرات دمیروت خط ک

از  یکیتو اگه  یداشتم و نه تعصب. جا رتیبرام مهم بود که داشتم. نه روت غ
داشااته  تیمبرام اه یکردم. پس واسااه چ یخواهرات هم بود همون کار رو م

 و یوقت برام مهم نبود چیتو ه ؟یکن یو چه کار م یهساات یکه با ک یباشاا
 .یستین
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با نفرت نگاهش کرد و به صااورتش تف  ایزد و ساارش را باال گرفت. تان قهقهه
 انداخت.

به روت ب - پدرم رو گول زد ک*ث*ا*ف*ت ادیتف  هم خودم رو،  یکه هم 
ت خود یبودم کنار. در ضاامن، برا دهیبود که کشاا شیوقِت پ یلیمن از خ یول

 یعشااق ی. وقتیرو باخت زتیهمه چ یچیبه ه دنیرساا یمتاسااف باش که برا
گرچه تو  .یفتیروز ب نیهم به ا دیبا یتم بودو دنباِل ثرو ینساابت بهم نداشاات

 .یکدوم رو نداشت چیاقِت هیل
صبان روهان ستبند ب ستادیکنار ا اینگاهش کرد. تان تیبا ع ه و مامور روهان را د

 کرد. تیهدا نیدست به داخل ماش
 زدند. یبا سرگرد حرف م پسرها
 :سرگرد

 .دیایبا ما ب دیشما هم با -
 :راشا

 چرا جناب سرگرد؟! -
شه و بعد هم  یبوده چند تا سوال ازتون م ییپرونده جرمش آدم ربا نیچون ا -

 .دیبر دیتون یکه کارمون باهاتون تموم شد م
***** 

 یکه رو یزنگ خورد. به شااماره ا لشیتازه وارد خانه شااده بود که موبا انیرا
 صفحه افتاده بود نگاه کرد.

سوار دنید با شه سم  داد و  یپولش را م دیدر هم رفت. امروز با شیخم هاا یا
 کرد. یخودش را از شِر آن پدر و دختر خالص م
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 تماس را فشرد. یبرقرار یو دکمه  دیکش یقیعم نفس
***** 

 «انیرا»
 الو. -
 رفته که... ادتیشد؟ نکنه  یپوال چ -
 شرکت؟ امیشم ب یدارم حاضر م ادمه،ینه  -
 آره. -
ش و صفحه اش نگاه کردم. امروز  نییرو آوردم پا یقطع کرد. با حرص گو و به 

 شم. یباالخره از شرشون خالص م
*** 
ناخت ش یمن از جا بلند شد. منو م دنینشسته بود. با د زشیپشت م شیمنش

 پشت در معطل بشم. یا قهیکنم و چند دق ینبود که خودم رو معرف یازیپس ن
 در اتاق اشاره کرد.زد و با دست به  لبخند

 منتظرتون هستند. یبزرگوار، جناب شهسوار یآقا دییبفرما -
 رهیتگکه در بزنم، دس نیبه طرف اتاقش رفتم. بدون ا کراستی یحرف چیه بدون

 .ستادمیو تو درگاه ا دمیرو کش
سوار ر د یاون و دخترش هان نینگاِه من ب یبا تعجب به من نگاه کرد، ول یشه

 گردش بود.
 .دیچه عجب، افتخار داد -
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 هگید رمینکردم. چک هام رو که پس بگ یبود. توجه ریمملو از تحق صاااداش
 باهاشون ندارم. یکار
 زنم پوزخند زد و گفت: ینم یو حرف المیخ یب دید یوقت

 ؟یالل شد یاز ذوِق چ -
 بودم دنباِل دردسر. ومدهیهم سکوت کردم. ن باز

گام م رفتم با غرور ن ها رو از تو ک یجلو. هر دو  درآوردم و  فمیکردن. تراول 
 افتاد. زیم یرو یصورتم به پوال ی. نگاهشون از روزیرو م ختمیر

 گفتم: یرو شکستم و جد سکوت
 .ادیپوال، چکا رو رد کن ب نمیا -

حرکت همه رو جمع کردم و  هیکرد. دسااتش رو به طرف پوال آورد که با  نگام
 شد تو چشمام. رهیسمِت خودم. با تعجب خ دمیکش

 زدم: پوزخند
 شه. اول چکا، بعدا پوال. ینم یجور نیُنچ، ا -

 داد. هیتک شیصندل ی. به پشتدیخند
 .یزرنگ شد -
 .ادیبودم، چکا رو رد کن ب -

 رو انداخت باال. ابروش
اصااال از کجا معلوم همش رو جور  ه؟یواسااه چ تیهمه عصاابان نیباشااه، ا -

 ؟یکرده باش
شُمر یچکا رو بده، پوال رو بهت م - شون رو تموم  یتا وقت ،یدم تا ب ش شمار

 رم. چه طوره؟ یجا نم نیاز ا ینکرد
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که با تکبر و پوزخند به من  یهان یرو دیلحظه نگام کرد. نگاهش چرخ چند
مت گاو صاندوق. رو چرخوند و دساتش رو برد سا شیشاده بود. صاندل رهیخ

 تو دستش تکون داد. نگام کرد. ی. کمرونیچکا رو آورد ب
. نگام رو، به چکا دوختم. برشااون زیم یگفتم. پرتشااون کرد رو ینم یچیه

 داشتم. پوال رو هل دادم طرفش.
 ؟یچه کار کن یخوا یطلبکارات م ی هیبا بق -
به پوالت رساا - که  به خودم مربوطه، تو  با هم  یکار گهیپس د ،یدیاونش 

 .میندار
 .ستادمیکه صدام کرد. سر جام ا رونیگرد کردم و خواستم از در برم ب عقب

 یسوِد خوب ؟ینون و آبدار چه طور شنهادِ یپ هیبا  ؟یقدر عجله دار نیچرا ا -
 .دهیتوش خواب

 و نگاش کردم. برگشتم
 بشم. دهیسوراخ دو بار گز هیمن عادت ندارم از  -

 گهید یمم شاااد. چشااماش رو تنگ کرد و نگام کرد، ولکال شین ی متوجه
 .رونیو زدم ب ستادمینا
که رفتم داخل  نیبه طرف آسااانسااور رفتم. هم رونیدر شاارکت که اومدم ب از

 .دمیرو از پشت سرم شن یهان یصدا
نکردم. دکمه رو فشااردم که اونم خودش رو همزمان پرت کرد تو و در  یتوجه

 بسته شد.
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 ستیب یطبقه بود و شرکِت اون هم تو طبقه  یبرِج س هی یتو یشهسوار شرکِت 
 .میسهمکف بر یتا به طبقه  دیکش یطول م یکم نیو هشت قرار داشت. بنابرا

 ؟یقدر ازم متنفر نیا یعنی ؟یکن یچرا نگام نم -
 تمسخر. به سقف آسانسور نگاه کردم. یاز رو دم،یخند

 من... من هنوزم دوستت دارم. ان،یرا -
 خشم برگشتم طرفش و داد زدم: با
 خفه شو. -
 جسارت زل زد تو چشمام و گفت: با
 ؟یرو درک کن نیا یخوا یخوامت. چرا نم یخوام بگم. من م یشم، م ینم -

 زدم: پوزخند
رو واسه من  فیاراج نیا یکه دار یجونت رخصت گرفت یشده؟ از َدد یچ -

 ؟یکن یسِر هم م
 پدرم جداست. یموضوِ  من و تو از کارا ؟یبه بابام چه کار دار -
 .یادامه ند گهیکنم. بهتره د یطور فکر نم نیمن ا یول -
 چرا؟ -

 زدم: داد
به تو یزی. چون از تو و هر چادیبحث خوشاام نم نیچون از ا -  یلعنت یکه 

 .ااااازارمیب ؟یفهم یم ،یهان زارمیشه متنفرم. ازت ب یمربوط م
 مونده بود. گهید یدر نگاه کردم. هنوز ده طبقه  یباال به
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 ریز امیم. شااوکه شااادم، تا به خودم بب*غ*لدفعه خودش رو پرت کرد تو  هی
سگردنم رو  شتش محکم خورد به ددیب*و*  ی وارهی. تند از خودم روندمش. پ

 تو هم. دیآسانسور. ناله کرد و اخماش رو کش
 یسااتش رو گذاشاات روخوابوندم تو صااورتش. د دهیکشاا هیجلوش و  رفتم

با بغض و عصاابان نداختم که درش  ینگام کرد. نگاه تیصااورتش.  بهش ا
 بود. دهیخواب یهزاران هزار معن

 . در باز شد. هنوز نگاِه پر از خشِم من به اون بود.ستادیا آسانسور
 :دمیلب غر ریز
 یتونرو ب یکارا هر ک نی. با انمیات رو دور و بِر خودم بب هیسا یخوام حت ینم -

. یناسش ینم انیرو به اسِم را یلحظه به بعد کس نی. از ایتون یمنو نم یخر کن
 فهم شد؟ ریش

 گفت. ینم یچیکرد و ه یم نگام
ه ساااختمون پارک کرد یرو جلو نمیرفتم. ماشاا نییبلند از پله ها پا یقدم ها با

 نشستم پشِت فرمون و حرکت کردم. عیبودم. سر
تا حالم جا  دمیکشاا قی. چند تا نفس عمدیلرز یشاام مدسااتام از زور خ هنوز

 .ادیب
 .یپدر و دختر خالصم کرد نیشکرت که باالخره از شِر ا ایخدا

***** 
 «راشا»
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کردم. امروز وقتش  یاومدم. آروم قدم برداشتم، داشتم فکر م رونیموسسه ب از
با مه  چمییگفتم. سااو یبهش م دیبود،  رو زدم و  موتیر یرو درآوردم. دک

 کرد. خکوبمیاز پشت سر م ییخواستم درش رو باز کنم که صدا
 استاد. -

حرکت برگشااتم و نگاش  کینکردم. خودش بود. با  یحرکت چیلحظه ه چند
سرم ا شت  سر نیبود که با ا ستادهیکردم. درست پ قدم  هی و دیترس عمیحرکِت 

 به عقب برداشت.
 رد. با اخم نگاش کردم.بازم حِس تنفر وجودم رو پر ک دنشید با
 ؟یخوا یم یچ -
 رم؟یتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم -
 نااه. -

 یو بره رِد کارش، ول رهیبود که خفه خون بگ حیقدر قاطعانه و صاار نیا لحنم
 حرفا بود. نیاون پر روتر از ا

 نگام کرد و گفت: ملتمسانه
 خودم. یحرفام مهمه. الاقل برا دیکنم. باور کن یاستاد خواهش م -
 سااتین یخودت نگهدار که هم برات مهمه و هم کساا یپس حرفات رو برا -

 بهشون گوش کنه.
 اشک الود شد. نگاش

 استاد، من... -
 وسط حرفش و گفتم: دمیحرص پر با
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 ؟یلعنت یالیبار کجا؟ تو همون و نیا ؟یباهام قرار بذار یخوا یم ؟یتو چ -
 خرابه. آره؟ هیهم تو  دیتو باغ؟ شا

 جز خودش متوجه نشه ادامه دادم: یآروم که کس یول دمیغر
 ینک یمن از اوناش که فکر م یباشاا دهیفهم دیتا االن با گهیبرو رِد کارت، د -
 جا دوِر منو خط بکش و برو. نیپس از هم ستم،ین

و که صااداش مملو از ندامت  یبرگردم که تند همراه با بغض در حال خواسااتم
 بود گفت: یمونیپش
دونم کارم اشتباه بود. اون لحظه  یمنو ببخش راشا، تو رو خدا منو ببخش. م -

خودم نگه دارم. به  ِش یبکنم فقط تو رو پ یکارک*ث*ا*ف*تحاضاار بودم هر 
مده بودم پ یخدا از رو خاطِر اشاااتیقلبم او به  فام هم  که  نی. اون حر بود 

 کنم. کتیبتونم... با... بتونم... تحر
 نگفتم. یچیکرد. ه ینگاش کردم. هق هق م یکم

ا تا حاال ب یداشتم، همه مدل، ول ادی. من قبال دوست پسر زمونمیبه خدا پش -
شون رابطه  چیه شتم، ول کینزد یکدوم سبت به تو  یندا ص هین شِش خا  یک

منو  نی. ایداد یپا نم یول ارم،یداشااتم. دوساات داشااتم تو رو هم به دساات ب
ر کار کردم . هیایکنم به زانو درب یسمتت و کار امیکرد که ب یم کیتحر شتریب

شد و آخرش به ا شمت، ول یروش رو نین شته با ستم دا د بع یآوردم. فقط خوا
 یم ادتیاومد سااراغم. از اون روز تا حاال هر وقت  یمونیحِس پشاا یکه رفت

س شهیهم یبرا میفهمم که با ندونم کار یچون م ره،یگ یام م هیافتم گر ت از د
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که از کارم  یبدون واسااتم. خیدادمت. االن هم فقط اومدم بگم منو ببخشاا
 هستم. ییه و هر جاه*ر*زدختِر  یخوام فکر کن ی. نممونمیپش

 بگم. حرفاش شوکه ام کرده بود. یچ دیدونستم با یکرده بودم، نم سکوت
شتم ش برگ ستم در ما ست نیو خوا شت آ  فیک رو گرفت. نمیرو باز کنم که از پ

 شد. برگشتم طرفش. دهیتو دستم بود که کش تارمیگ
 رو کردم بهش و گفتم: آروم

ه ک یکه ببخشاامت. کار یجا و ازم بخوا نیا یاینبود ب یازیخب، ن یلیخ -
 حال... نیبا ا یدرست نبود، ول یقبال کرد

 ؟یبخش یمنو م -
 مثبت تکون دادم، لبخند زد. یسرم رو به نشونه  فقط
که پشت  یزیاز چ یو خواستم برگردم ول رونیب دمیتو دستش کشرو از  نمیآست

نمونده بود  یزیدر جا خشااکم زد. دهنم از تعجب باز موند و چ دمیساارش د
 .رونیام بزنه ب نهیقلبم از س

 کرد؟! یجا چه کار م نی! تارا اایخدا
شد. ناااا... نکنه... نکنه اون... من و پر نگاش شرده  شک بود. قلبم ف  ایپر از ا

 رو کم داشتم. نیخااااادا! فقط هم یرو... وا
شونه  سرم ستم برم طرفش که تند  اینه تکون دادم. پر یرو به ن رو زدم کنار خوا

 یصدا من و ادِ یو برگشت عقب که فر هیگر ریتند سرش رو تکون داد. بلند زد ز
 روح از تنم جدا کرد. مات سر جام موندم. نیگوشخراِش ترمِز ماش

 غرق در خون افتاده بود. ینقره ا یپژو هی یجلو تارا
 شد. زد تو سِر خودش و بلند داد زد: ادهیپ نیکه راننده از ماش دمید
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انیحس ای - ال! خدا ای! ا ا اایابوالفض ا ا ا ا ا ا شدم  چارهیبدبخت شدم! ب ا
 خااااااادا!

انگار  اومدم. رونیابوالفضلش تو سرم صدا کرد. از بهت ب ایو  نیحس ای یصدا
شم. همچ داریکه تازه از خواب ب سمش رو فر نیشده با  توجه به یزدم و ب ادیا

سمتش دو ابونیدو طرف خ صدا دمیبه  ش یکه  شد و همه زدن  نایبوق ما بلند 
 رو ترمز که به من برخورد نکنن.

که  دمید یخودم رو م یفقط تارا دید یکدومشون رو نم چیمن ه یچشما یول
 ور بود و کف آسفالت افتاده بود.تو خون غوطه 

 و پنجم ستیب فصل
 روِح  یساارد و ب وارِ یساارم رو از د دمیراهرو شاان یکه از انتها یونیو شاا ادیفر با
 کنار. همه اومده بودن. دمیکش مارستانیب

 سرگردون زل زد تو چشمام و گفت: یو نگاه هیبا گر ایتان
 شده؟ تو رو خدا بگو که خواهرم زنده ست. تااااااارا. یچ -
از پرسااتارا به طرفش اومد و اخطار داد که سااکوِت  یکی دیکه کشاا یغیج با
 نیبه فکِر سااکوت و ا یک تیاون موقع یتو یول م،یکن تیرو رعا مارسااتانیب

 حرفا بود.
با خودم م قدر اشاااک تو چشااما نیکردم؟ ا یچه کار م دیماتم گرفته بودم. 
 خون. یبود که شده بود کاسه  دهیجوش

 یرو یبار ترالن زار زد و به طرف در اتاق عمل رفت و برگشت. انگار کنترل نیا
 رفتارش نداشت.
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 رو به من گفت: یخفه و پر از بغض یصدا با
اا، تارا چش شده؟ بگو  ؟یکن یو راحتمون نم یگ ینم یزیچرا چ - ا ا ا ا راش

 که زنده ست، بگو و خالصمون کن. تو رو خدا بگااااااو.
رو  خبِر خوب نیو ا رونیب ادیگفتم؟ خودمم منتظر بودم دکتر ب یم دیبا یچ

 من زنده ست. من مطمئنم. یمونه. تارا یدونم زنده م یبهمون بده. م
ن بند نبودن. فقط م کجایکدوم  چیه یرو آروم کنه ول ایداشت تان یسع نیرادو

 بودم. ستادهیچوِب خشک سر جام ا ِن یع
و زمزمه  بود سااتادهیکرد ا یم هیداده بود و گر هیتک واریکنار ترالن که به د انیرا

 داشت آرومش کنه. یوار سع
 نیچرا ا یها در گذر بودن ول هیها و ثان قهیساااعتم نگه کردم. ساااعت ها، دق به

ربه عق نیمگه ا قراره؟یدونن که دِل من ب ینم ناینن؟ مگه اک یحرکت م ریقدر د
 خبر از دِل المصِب من ندارن؟ یلعنت یها
 اومد. رونیباالخره تموم شد. در اتاق عمل باز شد و دکتر آهسته ب یول
کندم و پرت شدم  واریقدر با شتاب خودم رو از د نیا یول یدونم چه طور ینم

 .ستادیرو بر نداشت و سر جاش ا یخدا قدم بعد یجلوش که بنده 
شفته سوال آ س یازش م یحال هر کدوم از ما  من بلندتر  یصدا یول م،یدیپر

 کردم. یطور حس م نیبود. خودم ا
 که زنده ست. دیمن چه طوره؟ بگ یدکتر تارا -

 من ثابت موند. یبه تک تکمون انداخت و نگاش رو ینگاه دکتر
 گفت: دیزارمون رو که د حاِل 

 د؟یهمتون از بستگانش هست -
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سِر اون که آخه الُمرَوت االن چه  یکیمونده بود  کم سِر خودم دو تا تو  بزنم تو 
 حرفاست؟ بگو حالش خوبه و راحتمون کن. نیوقِت ا

 و من گفتم: میسر تکون داد یهمگ
 کنم. یشده؟ خواهش م یچ دیبگ -

 گفت: آروم
 آرامشت رو حفظ کن پسرم. -

 کرد و ادامه داد: مکث
سِر ب یدیشد یضربه  - ست و پا ماریبه  شده. د ستش از دو ناح یوارد   هیرا

 ...یول دهینرس یبیشکسته. خدا رو شکر به دنده هاش اس
 سکوت کرد. جونمون رو به لبمون رسوند تا باز به حرف اومد و گفت: بازم

 نداره و ینرمال یاتیح ِم یعال مارتونی. منتها بمیتالشاامون رو کرد یما همه  -
 بره. یبگم که در حاِل حاضر در کما به سر م دیمتاسفانه با

گه.  یداره م یچ دمیفهم ینگاش کردم. مغزم قفل کرده بود. اصااال نم مات
ه که تشاانه لب ب یلبام رو مثِل ماه دمیو ترالن رو که شاان ایتان ی هیگر یصاادا

 دنباِل آبه چند بار باز و بسته کردم.
 و سرگردونم رو دوختم به دکتر و زمزمه کردم: مات نگاهِ 

 چرا کما؟ نه... کما؟ کا... ؟یچ یعنیکما  ؟یچ یعنیکا... کما... کما؟  -
 آورد باال و گفت: ی. دستاش رو کمستیحالم خوب ن دیفهم

 خانما بدتره. نیآروم باش پسرم، آروم باش. تو که وضِعت از ا -
 زدم: داد
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ما چ - ما؟ بگو دکتر، بگو ا یچ یعنی ه؟یبگو ک ته تو ک ما نیکه رف  یلعنت یک
 شه؟ یحالش خوب م ه؟یچ

رو بلند  دکتر دستش یبود خواست اعتراض کنه ول ستادهیکه کنارش ا یپرستار
 کرد و رو به من گفت:

 اتاقم. ایشه، ب یجا که نم نیدم. ا یم حیپسرم من برات توض -
گاه دنبالش رفتم. نگام خ راه شاااک شاااده به اون بود و قدم هام افتاد. ناخودآ

 شد. یدکتر برداشته م یهماهنگ با قدم ها
شا، مطمئن باش تارا زنده  دمیفهم یم دیبا ست؟ آره را حالش چه طوره؟ زنده 

 ست.
***** 

 تارا در چه حده. ِت یبده که وضع حیکرد آروم و شمرده برام توض یسع دکتر
ودن که راه انداخته ب یو زار هیگر نذاشتم. با یتو ول انیخواستن ب یهم م دخترا

 یون مباشن بعد خودم بهش رونیگه. گفتم ب یم یتمرکز نداشتم بفهمم دکتر چ
 گم حالش چه طوره.

که در اثر اختالل عملکرد  هیعمیق و طوالن یکما، یک حالِت عدم هوشاایار -
ستم ها ایمغز  یهر دو نیمکره  سی شیار یمراکز و  سئول هو شه.  یایجاد م یم
مثل حالت  یکامل، حاالت خفیف تر کاهش سااطح هوشاایار یبه غیر از کما

ا طبِق شم مارِ یشدید هم ممکنه اتفاق بیفته و فعال ب ِی نیمه کما و خواب آلودگ
شااانس ازش گرفته شااده.  نیبره و ا یکامل به ساار م یمن در کما ِو یتشااخ

سرم، فقط م سفم پ  یارارانم هر ک. من و همکدیتونم بگم که براش دعا کن یمتا
 یمن نهیزم نیهم در ا یعلم پزشااک یول میکن ینم غیدر ادیکه از دسااتمون برب
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 یو برا میشاا یم لهیاول خدا و بعد هم ما وساا یبکنه. در درجه  یتونه کار
 . مطمئن باش پسرم...مید یانجام م ینجات جونش، هر کار

 گه تند گفتم: یم یکه داره چ نیتوجه به ا یو ب دمیحرفش پر اِن یم
م خوا یرو م نینه؟ شانسش چه قدره؟ هم ایمونه  یکه زنده م نیفقط بهم بگ -

 بدونم.
 زیم یتکون داد و به انگشتاش که رو ی. سرش رو کمرونیرو آروم داد ب نفسش

 ینیب یمگه نم ،یگه؟ ِد بگو لعنت ینم یچیدر هم گره کرده بود نگاه کرد. چرا ه
 کشم؟ یدارم عذاب م

از اختالالت  یناشاا یاز کماها قابل برگشاات هسااتن، مثل کماها یضاابع -
که میزان آساایب  یمغز یاز ضااربه ها یناشاا یاز کماها یمتابولیک و بعضاا

د ح نیدر هم مارتونیب میدواریرسااونده باشااه. ما هم ام یبه بافت مغز یکمتر
 حاصل بشه. وگرنه... یبهبود ایبمونه و 

 دکتر؟ یوگرنه چ -
به مغز متوقف بشااه. مغز تمام  یکنه که خون رسااان دایرو پ نیاگر احتماِل ا -

 نیقابل برگشاات بشااه و هم ریغ بیکارکرِد خود رو از دساات بده و دچار تخر
تدر ما ب ند روز آ یدر ط جیطور   شیاتیح میدر عال یریچشاامگ رِ ییتغ ندهیچ
اون صورت  رشه، د یدچار م یبه مرگ مغز مارتونیاون وقت، ب میمشاهده نکن

س میتون یفقط م ستگاه تام ژنشیاک ساخته  ازمون یکار گهید م،یکن نیرو با د
 به اون مرحله نرسه. دی. فقط دعا کنستین

 چرخه. یدم و دستگاش داره دور سرم م یکردم اتاق با همه  یم حس
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من زنده ست  یامکان نداره. تارا نیشنوم؟ نه ا یکه دارم م هیچ گهید نایا ایخدا
 مونه. یمن زنده م یمونه، تارا یتونه، م یمونه، اون م یو زنده هم م

 دمیخودم رو کنترل کردم و نفهم یره، ول یم یاهیکردم چشاامام داره ساا حس
گفته و من فقط  ی. همه دوره ام کردن که بفهمن دکتر چرونیاومدم ب یچه طور

 خیشاااد. تنم  یچ دمینفهم گهیبعد هم د« کما» رونیکلمه از دهنم اومد ب هی
 حس شدم. یبست و ب

***** 
تارا  ینشسته بودند. ده روز گذشته بود ول مارستانیب یو ترالن در محوطه  ایتان

 برد. یبه سر م تیهمچنان در همان وضع
 داد و با بغض گفت: رونینفسش را همراه با آه ب ایتان
 ترسم ترالن. یم -
 ؟یاز چ -
س ییجورا هیشماها  - نکرده  یترسم تارا خدا یترسم، م ی. منیِت من امانتد
 بشه و... شیزیچ
 کنم تمومش کن. یخواهش م ایتان ااااااسیه -

 ادامه داد: هیبا گر همراه
 شه. ینم شیچی. تارا هارهیخدا اون روز رو ن -

 کرد رو به آسمان کرد و گفت: یلب زمزمه م ریطور که جمالتش را ز همان
 بشه، بابا و مامان از اون جا هواش رو دارن. شیزیذاره که چ یخدا نم -
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و همزمان قطره  دیاز چشامانش چک یهم به آسامان نگاه کرد. قطره اشاک ایتان
ست. قطرات باران نرم و آرام  یباران به رو یا شمانش را ب ست. چ ش گونه اش ن

 نشست. یصورتشان م یبر رو
 بود. ریو هم دلگا یی. گویگرفته بود و آسمان باران دلشان

که امشب شِب هشتم ماه محرم بود. از شب پنجم تا  نیاز ا دیشا ز؟یچه چ از
 کرده بود. دنیبه االن باران نم نم شرو  به بار

 کرد. یآنان را ناآرام م ی دهیو با بارشش دِل درد د دیغر یها آسمان م شب
***** 

 «راشا»
ستش ستگاه ها رو چک م د شتن د ستم گرفتم. دو تا پرستار دا کردن.  یرو تو د

 .دمیشن یصداشون رو م یتارا بود ول ینگام به صورِت رنگ پرده 
 ندارم. یکار گهیمن د -
 ؟یر یکجا م -
 نمازخونه، امشب شِب تاسوعاست. -
زنم. سر ب دیبا مارای. به چند تا از بامیم گهیساعت د میدونم. منم تا ن یآره م -
 دارم. قیدو تا هم تزر یکی

 .میکنم با هم بر یپس صبر م -
 داره. ئتیکاش امشب خونه بودم، بابام ه یباشه، ا -
 ن؟یپزون داشت یپس نذر -
 .ستمیکه ن فیح یآره، ول -
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 نیا یشااب بود. تو ِم ی. به ساااعتم نگاه کردم. ُنه و نرونیهم از اتاق رفتن ب بعد
خورده بودم نه استراحت کرده بودم. حالم زار  یو حسابدرست  یمدت نه غذا

 .دهیبود و رنگم پر
 یهم که بهم اجازه  ییو کالمم اسااِم اون بود. وقتا دید یفقط تارا رو م نگام

کردم که همون جا  یم هیقدر دعا و گر نیرفتم نمازخونه. ا یدادن م یورود نم
 افتادم. یحال م یب

صاف کرده بودم، با خودم، با خدا. تو دلم س نیا یرو   نیشب ها ذکرم امام ح
ماز ن یبار ک نیآخر ادینم ادمینبودم،  یتارا. آدم مذهب یبود و درخواسااتم شاافا

رو قبول  نیا شاااهیآدم بودم. از همه مهم تر مساالمون بودم و هم یخوندم، ول
 داشتم.

 ونادمی میشاا یمحتاجت م یچرا وقت م،یخور یبه دِر بسااته م یچرا وقت ایخدا
 هم هست که چشمش به دِل بنده هاشه؟ ییافته اون باال خدا یم

حاال ا یم ادمونیتو رو  چرا که   یبخوا طیشاارا نیا یو تو یطور نیره 
 م؟یفراموشت نکرد م؟یکه هنوز بنده ات هست یبفهم ؟یکن شمونیآزما

 بد جور هم تلنگر ،یبهم تلنگر زد یول ،ینرفت ادمینکردم خدا، از  فراموشاات
 .یزد

سمش بود؟ خدا نیا . شهینه از ر یول یزد یراهش بود؟ قربونت برم م نیا ایر
ش نیا سته و روِح عذاب ک شک سِم  سمم  یبه چه دردت م گهید دهیج خوره؟ ج

 روح برام نمونده، اگه هم باشه نابود شده. گهیُخرد شده. د
 بمونه دیاز ما دو تا با یکی

 ه به کامتو سفر باش یر یم تو
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 پشِت راته شهیمن هم یدعا
 افتاده به نامت« قرعه» نیکه ا تو
 ما بود نیب یدونم چه فرق ینم
 صبِر دلم اندازه داره یول
 و دِل من عاشقونه یر یم تو

 شماره یلحظه ها رو م تموِم 
 خواد منم مسافرش باشم یبگو دلم م بهش
 زائرش باشم یروز هی نهیا میدلخوش تموِم 
 رهیس یزندگ نیجاست که از ا نیا یکیبگو  بهش

 رهیم یم یدلتنگ نیآخر از ا یراهش ند اگه
 منم باش ادِ یگنبدش  کنارِ 

 بهیغر یلیخ یکیبگو  بهش
 تو دِن ید یتنگه برا دلش

 بهیعطِر س یبو تاِب یب همش
 که عاشقت بود یا وونهید همون
 طاقت نداره گهیبگو د بهش

 تو سر کرد یکه عمرش رو پا نیا با
 ارهیتو کم م ِی از دور داره

 «ای)بهش بگو( از حامد محضر ن آهنگ»
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 یم نهیبودن و س ستادهیا ابونیسر تا سر خ نیامام حس ئتیکنار پنجره. ه رفتم
ه اون بارون ب ریو ز رزننیزنج شترشونیکه نصِف ب دمید یزدن. از همون باال م

 کردن. یم یدن و عزادارز یخودشون م ی نهیشونه و س
پاک کردنش نکردم.  یبرا ی. تالشاادیچشاامم چک یاز گوشااه  یاشااک قطره

 برگشتم که...
***** 

 به پرستار و دکتر داد زدم: رو
 .نهیب ی. اگه هست پس چرا چشماش بازه؟ داره منو مستیاون تو کما ن -

ر قد نیمدت ا نیگرفته بودم. ا شیمن آت یداشاات آرومم کنه، ول یسااع دکتر
 یخورد کنترلم رو از دساات م یم یبه توق یشااده بود که تق فیاعصااابم ضااع

 دادم.
 آروم گفت: دکتر

 پسرم. اون هنوز تو کماست. ینبات یگن زندگ یمرحله م نیبه ا -
 زدم: ادیفر
ندگ - بات یز مد ه؟یچه کوفت گهید ین گه او قال یم  نیدکتر؟ من از ا یب

اون خوب  نی. فقط بهم بگارمیساار درنم یچیشااماها ه ِی اصااطالحاِت کوفت
 و بس. نیشده. هم

 یکه داشته م یتیجاست که اون هنوز خوب نشده. فقط از وضع نیمشکل ا -
 بهتر شده. دیشه گفت شا

 خوب شده. گه،ید نیخب هم -
 زد و سرش رو تکون داد. یکمرنگ لبخند
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گو ب یخواست یگم بعد هر چ یم یچ نیآروم باش پسرم. خوب گوش کن بب -
که  نیده. با ا یکما رخ م یدر پ شهیهم بایتقر تیوضع نیا ن،یشنوم. بب یمن م

ضا یاراد ریحرکات غ یسر هی یرسه و دارا یبه نظر م داریشخو ب بدن  یاع
ست ه شناخت یعملکرد ذهن چیه ه که بتون نیبدون ا ارهینداره. به نظر هوش یو 

نه. ا ِط یبا مح باط برقرار ک بد.  یم نیاطرافش ارت باشاااه و هم  تونه هم خوب 
ستگ صورت ما ام نیا ای هیرو به بهبود ماریکه ب نیداره. ا یب  دمونیکه... در هر 

ست نم شمگ رِ ییتغ شیاتیح ِم یچون عال م،ید یرو از د شته، ا یریچ  یعنی نیدا
ش دواریام میتون یکه م نیا هم  شه. باز ینم یدچار مرگ مغز مارتونیکه ب میبا
 .مید یانجام م میکه بتون یگم توکلت به خدا باشه. ما هم هر کار یم

 .ستادنیباال سرش ا ای. ترالن و تانرونیاتاق رفت ب از
 :پرستار

 .دیرو خلوت کن ماریلطفا اطراِف ب -
 شد. ینم یرو تکون دادم. دوست داشتم باهاش تنها باشم، ول سرم

***** 
شب عاشورا بود. از صبح هوا گرفته بود و از ساعت هفت امشب شرو   امشب

. اوردمین طاقت گهیبود. د شتریهم ب شبیاز د یکرده بود، شدتش حت دنیبه بار
 رفتم. یم دیامشب با

که  دمی. رفتم تو محوطه. ددمیشن یآهسته م یلیده بود. صداشون رو خ ساعت
 کنن. ینگاه م تئیبه ه هیو با گر ستادنیو ترالن ا ایتان
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رو  انیو را نیبودن. رادو رونیهم ب مارسااتانیتا از پرسااتارا و کارکنان ب چند
 .دمیند

ستانیرفتم جلو. از در ب هیتوجه به بق یب شدم.  تیعجم یو قاط رونیرفتم ب مار
 شده بود. ادیشدت بارون ز

 .دیچیپ یگفتنشون تو سرم م «نیاحسی» یصدا
شونیب س ستادهیا ن شه و کنار ابونیزدم. خ یم نهیبودم و  شده بود. از گو  شلوغ 

و اون  ابونیسراسر خ «اانیحسااا اااای»بلنِد  یاومد و صدا یم هیگر یصدا
 محله رو پر کرده بود.

قسمش  نیته دل اسمش رو صدا زدم. نذر کردم. خدا رو صدا زدم و به حس از
 رو. شیخواستم، سالمت یدادم. تارا رو ازشون م

ست شتم. رادو یرو ید ست. برگ ش شک انیو را نیشونه ام ن نارم ک یبا لباس م
 گرفت جلوم. ازش گرفتم. ریزنج هی انیبودن. را ستادهیا

تادمیا رزنایزنج ئِت یتو ه رفتم با بقساا ون ا ریزدم و ز یم ریزنج هی. هماهنگ 
 .ختمیر یبارون اشک م

 یه. کسکرد سیگفتن بارونه که صورتش رو خ یاشکه. م نایکه ا دید ینم یکس
 عزا. نیدونست و صاحِب ا یاز حاِل دلم خبر نداشت. فقط خدا م

سوخت. سرم رو، رو به آسمون بلند کرده  یکردم. چشمام م یدلم هق هق م تو
 زدم. یبودم و تو دلم َضجه م

خونم و کمتر  ی. درسااته که نماز نمنیمنم بنده ات هسااتم، منو هم بب ایخدا
کر، مساالمون خدا جون یکردم، ول یم ادتی  یمنو تو ماِن یو ا یَکَرِمت رو شااُ
صافه خدا. ته دلم ازت حاجتم رو منینب نایا سِت رد به  ی. دلم باهات  خوام. د
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ت وقت فراموش چیه دیانب دمی. حاال که فهمشتیام نزن. حاال که اومدم پ نهیس
 کنم تو فراموشم نکن.

 وقت چیرو ه مانمی. قبولت دارم چون اسااتمیکافر ن یخونم ول ینماز نم ایخدا
 منو بهم برگردون. یاز دست ندادم. پس تنهام نذار خدا. تارا

 نفس. یهوا یخوامش نه از رو یکه از ته دل م یدون یدارم. خودت م دوستش
 ؟یستیمگه تو بخشنده ن یشم، ول یکردم، منکرش نم ادیز گ*ن*ا*هعمرم  تو

مِن خطا کار رو ببخش. نذار  ،یمیرح رو ببخش. تو که کیمِن کوچ ،یتو بزرگ
 قلبم بشکنه.

جام،  نیافتاده. منم ا مارستانیتخِت ب یجون رو یگوشِت ب کهیت هیمثِل  عشقم
سته  یجلو سِط د س یتو. و ست م نت،یعزاداِر ح کنم خدا. دارم  یدارم التما

زنم تا  یحرف م شتی. دارم از ندامتم پینگام کن یکنم تا بتون یقلبم رو زالل م
 که منم بنده ات هستم. ینیبب
منو  یدم تارا یعزا قسم م نیشب و به صاحباِن ا نیبه ا ن،یرو به آقا امام حس تو

 ینتو یگن که تو م یهمه م ،یتون یبهم برگردون. بهم برش گردون خدا. تو م
نجاتش بده. نذار هم اون عذاب بکشااه و هم من، نذار  ا،یگم، خدا یو منم م

 خدا، نذار.
***** 

 با هق هق رو به ترالن گفت: ایتان
 کنه؟ یراشا داره با خودش چه کار م ینیب یم -

 هم فشرد. یلبانش را از زور بغض به رو ترالن
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 جون نداره. گهیکنم دستش د یزده که حس م ریقدر زنج نیآره، ا -
 یگفتنش رو م «نیاحسی» یدونم که خدا امشب صدا ی. مارهیطاقت م یول -

 شنوه.
 و سرش را تکان داد. ختیکرد، اشک ر هیگر ترالن

 ریطور ز نیشاانوه. من، تو، راشااا که ا یما رو م یهمه  یخدا امشااب صاادا -
س ستادهیبارون ا سر و  ش نیکردم ا یفکر نم چیزنه. ه یاش م نهیو به  ِق قدر عا

 تارا باشه.
 با چشماِن مملو از اشک نگاهش کرد. ایتان
ه تون یفهمه. االن فقط تاراست که م یعاشق رو فقط معشوقش م هیحاِل دِل  -

 کشه. یبفهمه راشا تا چه قدر داره عذاب م
 کرد و گفت: نیرو به رادو ای. تانستادندیکنارشان ا انیو را نیرادو

جا  نیطور، ا نیا یول م،یخون یکدوم نماز نم چیکه ما ه نیشه، ا یشرمم م -
 .میزیر یو اشک م میکن یمردم نگاه م نیا گفتِن  «نیاحسی»و به  میستادیا

آنها گذاشاات و  یکه چشاامانش ساارخ شااده بود. انگشااتانش را به رو نیرادو
داشت  شیبم و گرفته که نشان از بغِض گلو یینگاه کرد. با صدا ایفشرد. به تان

 گفت:
سته نماز نمایرو نگو تان نیا - س یخدا رو که م یول میخون ی. ماها در . میشنا

مه.  مونیدرون ماِن یو هنوز ا میکه قبولش دار نیهم پا برجاسااات مه قرص و 
ستن آدما میدون یما م یوگرنه همه  ضا نم ییه شون ق شه.  یکه نماِز اول وقت

ساله  یو نذر« الله»ذکِر  شونیهر  شِت ه یره، ول ینم اد  یکه م ینماز نیمپ
کارهاشااون رو مخف کارها یم یخونن  نه تو م ییکنن.  نه من و   میونت یکه 
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که  یقبوله؟ اون ی. اون مساالمونمیفکر کن یو نه بهشااون حت میانجامشااون بد
 ،یشااکن یحرمِت نماز رو م یول یخون یکه نماز م یاون ه،یاساامش مساالمون

شق هر ر ییآدما نا،یا ِن یخب ب یول ستن که با ع شون رو م کعتهم ه  یاز نماز
 خونن و...
باز کرد. نگاه بغضااش  تیبه جمع یرا قورت داد. چشاامانش را بسااات و 

راشا که با چشماِن بسته صورتش را رو به آسمان گرفته  یانداخت. نگاهش رو
 زد ثابت ماند. یم ریشانه اش زنج یبود و محکم به رو

 داد: ادامه
دمه. آ نیماِل ا ایر یآدم داره، دِل پاک و ب نیرو ا یقو ماِن یا ا،یاشااتباه نکن تان -

 نیطور، ا نی. اگه خدا رو قبول نداشاات انشیروته، بب ینگاش کن، راشااا جلو
که  نیاگه راشا با ا ایکرد. تان یبارون دلش رو صاف نم نیا ری. زستادیا یجا نم

اگه خدا  یشااه حت یخوب م اگفت تار ینداشاات م مانیا سااتینمازخون ن
گه،  یطور م نیا مانیا یخوام. آدِم ب یخوب بشااه چون من م دینخواد. تارا با

 یداره کمک م یزنه؟ از ک یم ریداره زنج یک یراشااا واسااه  نینگاه کن بب یول
 کنه؟ یهمه غصه تلنبار م نیداره تو دلش ا یخواد؟ واسه چ

 را پاک کرد و بغض دار گفت: شیحرفش آمد. اشک ها انیم انیرا
 «تارا، خدا و عشق»منه.  ِش یجوابش پ -

شک نگاهش کرد. نیرادو شمش  یکه از گوشه  یسرش را تکان داد و قطره ا چ
 شده بود را با نوک انگشتش زدود. یجار

***** 
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 «راشا»
ستم پ ستیب قایامروز دق با ستارخوا شته بود. از پر نم. گفت بمو ششیروز گذ

 .قهیفقط چند دق
 گوشش. زمزمه کردم: ریرو بردم ز لبام

روز گذشته،  ستیب یخانم ،یشنو یدونم صدام رو م یدلم، م زیعز ،ییتارا -
خواِب آروم و پر از  هیآره،  ،یدونم خواب یم ؟یش ینم داریچرا ب ست؟یبس ن

شنگ. م یاهایرو . قلبم یش یم داریب ییایخواِب رو نیاز ا یدونم به زود یق
 ه.کن یم دوارمیمقلبمه ا یکه تو ییروشنا نیگرده، ا یتو برم یگه تارا یم

 لرزان براش آروم خوندم. ییبا بغض با صدا همراه
 «یباقر ی)فرشته( از عل آهنگ»

 شه یعاشق فرشته م ینیمرِد زم هی یوقت
 شه ینوشته م یکس یب شهیهم رشیتقد یتو

 نهیش یهر شب رو به آسمون م دمیناام دل
 نهیخواِب بد نب یخواد فرشته اش حت یخدا م از

 یبازم براش خوندم، م یشااده بود، ول شااتریبغِض صاادام ب ختم،یر یم اشااک
 خودم رو آروم کنم. قرارِ یخواستم قلِب ب یهم م دیخوندم که آروم بشه. شا

 بارون تازه ادیباز ن رهیدلت نگ آسموِن 
 فرشته خواب نازه هیآروم ببار که  یبار یم

 بارون تازه ادیباز ن رهیدلت نگ آسمون
 فرشته خواب نازه هیآروم ببار که  یبار یم
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صورتم غرق در اشک بود. چشمام رو بسته بودم  یکردم، ول یدلم هق هق م تو
 خوندم. یگوشش عاشقانه م ریو ز
 نهیشِر اشکات رو بپا که تو صورتش نش شر

 نهیآسمون زم یجا یفرشته اشتباه هی
 آدم عاشق فرشته باشه هیسخته که  یلیخ
 جدا شه بتونه باهاش بمونه نه بشه ازش نه

 فرشته ام رو نجات بده. اااایخدا
***** 

 ؟یتر بر واشیشه  یراشا م -
 گفتم: طنتیکردم. خندون و با ش نگاش

که سِر دلم  یالمصب جاِن یه نیبذار ا مونهیسرم امشب شِب عروس رِ یُنچ، خ -
 کنم. شیجا خال هیقلمبه شده رو 

 :دیخند
 ؟یکن شیخال واشی واشیشه  یخب نم -
 نداره. ییصفا ینه اون جور -
 نکرده... یوقت خدا هی. لغزنده ست. نیزم یبرف نشسته رو یول -

 یشاااد م دیزماِن غم و غصااه تموم شااده بود، االن با گهیادامه بده. د نذاشااتم
 که خدا بهم برگردونده بود. یا ی. شادمیبود

 که حواسم به جاده بود گفتم: یرو گرفتم تو دستم و در حال دستش
 ُگلم. فتهیب یذارم اتفاق یکه نم یشمیتو پ یتا وقت -
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 نتطیداد که دلم براش ضااعف رفت. با شاا لمیتحو یکردم. لبخنِد ناز نگاش
 .دینگاش کردم که چپ چپ نگام کرد و خند

شِب تلخ و ُپر از غم م دو شت. دکتر گفته بود که امکانش کمه  یماه از اون  گذ
 راِه برگشااتش چند درصااد هم هینبات یزندگ یکه تو مرحله  یتارا برگرده. کساا

 بود رو دستم. ختهیرو ر یآِب پاک ییجورا هی یعنی ست،ین
شت و من تو نمازخونه خواب بودم  نیا شب گذ ضعم رو بدتر کرده بود. دو  و

. اطرافمون رو میزد یو قدم م میهم رو گرفته بود ی. دسااتادمیکه خوابش رو د
 کننده بود. رهیاون جا خ یهنوز هم سرسبز یگرفته بود ول یمِه کم

 خوشحالم. شتمیکه پ نیاز ا -
 بود. یچه دوراِن سخت یدون یطور گلم، نم نیمنم هم -
 و االن کنارتم. -
 .یآره، هست -
 ؟یکه برگشتم خوشحال نیاز ا -
 .یلیخ -

 .دیخند
 یوقت یلو دم،یکرد از خواب پر یخنده اش که هنوز تو گوشام صدا م یصدا از
من  یاون روز، راس ساعِت ده صبح تارا یدلم گرفت و فردا ستین شمیپ دمید

شت. خدا اون رو بهم برگردوند. باالخره نت با  ازیاون همه دعا، راز و ن ی جهیبرگ
 .دمیخدا رو د

 لب اسمم رو صدا زد. ریچشماش حرکت کرد و ز مردمِک 
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مه  تارا خدا اون روز دن یایدن یه . دیبهم بخشاا یرو دو دساات ایمن بود. و 
 پا بند نبودم. یرو یکه لحظه ا یخوشحال بودم. جور

و  ایبا تان نیرادو نیمن و تارا، و همچن یبود، عروس مونیامشب، شِب عروس و
 با ترالن. انیرا

***** 
 هر شاش نفر یجلو یو ساالم و احوال پرسا کیعرض تبر یبرا یبانیشا یآقا

 همراه با لبخند گفت: انیمعمول را یحبت ها. بعد از صستادیعروس و داماد ا
رو  هیسوال ازتون بپرسم؟ چون بد جور ذهِن من و بق هیتونم  یم یبانیش یآقا -

 خودش کرده. رِ یدرگ
 جوابش را داد: ییبا خوشرو یبانیش یآقا
 بله پسرم بپرس. -
 گفت: یبانیش یانداخت و رو به آقا هیبه بق ینگاه انیرا
ست - شش نفر هنوز نتون ستش ما  ضوِ  اون  میدرک کن میرا که چرا پدرامون مو
فکر  . چونستیبرامون قابل قبول ن ییجورا هی یعنیکردن،  یرو از ما مخف الیو

 بوده باشه که بخواد سکرت بمونه. یکنم موضوِ  مهم ینم
 . سرش را تکان داد و گفت:دیخند نیآرام و مت یبانیش یآقا
ستم یم - نم ک ی. همون اول هم فکر مادیم شیسوال براتون پ نیباالخره ا دون

که اون جا  یندادم. خواسااتم مدت یمن جواب یول دیدیمورد ازم پرساا نیدر ا
 .دیبش ایقضا یخودتون کم کم متوجه  دیموند

 ادامه داد: دینگاِه متعجِب آنها را که د و
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 ی. آقادیخوب شااناخته باشاا یلیمدت خساارو رو خ نیا یکنم تو یفکر م -
 یها یخساارو و هم از خرابکار یبا خبر بود، هم از کارها زیاز همه چ یهانیک

 ایشاااده بود و عمرشااون به دن رید گهیکه د دیرو فهم نیا یزمان یروهان، ول
با خبر نشااه اون رو  الیکه خساارو از موضااوِ  و نیا یشااما برا ینموند. پدرا

خانم  یمخف مه  گه داشااتن. فقط ع قان که خبر داشااات. آ  یم یهانیک یبود 
سرو با علم به ا ست خ ست به کار م ییالیو نیکه چن نیدون ه ش یوجود داره د

صاحب م یمیسهم االرث ن یو به بهانه  هر چه  شونیکنه. ا یاز اون جا رو ت
 یز کرده بودند، ولیشد رو نقدا به حسابشون وار یم الیقدرکه سهِم خسرو از و

مونده  یکرد باق ی. خساارو هم فکر مهیپول از بابِت چ نیوقت نگفتن که ا چیه
 یاقب یاز همگان مخف الیشااکل و نیو به ا رهیگ یکه بهش تعلق م هیا هیارث ی

 اون نیخوا یهمتون م دمیشن یموند و در آخر قسمِت شما شش نفر شد. راست
 درسته؟ دیکن یجا زندگ

 انداختند و سر تکان دادند. گریکدیبه  یبا لبخند نگاه یهمگ
 د؟یکن یزندگ نیخوا یچه طور م الیتو دو تا و یول ه،یعال نیا -

 گفت: یبانیش یلبخند زد و در جواب آقا نیرادو
صم - ساز گهید یالیو هی الیدرست کناِر اون دو تا و میگرفت میت که هر  میهم ب

 .میهم باش ِش یسه تا خانواه پ
 تکان داد. یند سرهمراه با لبخ یبانیش یآقا

***** 
 بودند. الیو ریمس در

 رو به راشا کرد و گفت: تارا
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 تموم شد؟ یهمه چ یعنیبود.  مونیشه امشب شِب عروس یباورم نم -
 .دیخند راشا

 ؟یکار ی. کجایشه خانم یشرو  م یرو تموم شد؟ تازه از فردا همه چ یچ -
 گفت: ی. بعد از سکوِت کوتاهدیهم خند تارا

 یافتم ترس وجودم رو برم یاون موقع ها و اون شااب م ادِ یراشااا هر وقت  -
 داره.
 کرد و گفت: کیچشمانش را بار راشا

 کدوم شب؟ -
 بد بود. یلیهمون شِب تصادف، خ -

 و آرام گفت: دیکش یقیعم نفس
کردم ده  یهمون چند شِب اول حس م یعمر گذشت. تو هیمن که  یآره، برا -

 .دمیتموم شد. مرگ رو به چشم دسال از عمرم 
 اخم کرد: تارا

و  دمیهمرو ف قتیاون شب که حق یبهم گفت یبشه. وقت تیزیخدا نکنه تو چ -
 بهم دست داد. یچه حاِل بد یدون ینم یرگت رو زد یگفتم ازت متنفرم رفت

 گفتم. یکاش بهت نم یپس ا -
 .دیچشم غره رفت که راشا هم خند تارا

 نشد؟ ایاز اون دختره، پر یخبر گهید -
 تفاوت بود. ینگاهش کرد. تارا کامال ب راشا

 ؟یموسسه. هنوزم ازم ناراحت ادینم گهینه، د -
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 مطمئن گفت: یو با لحن دیکش یقیعم نفس
به ه -  هیاز چه قرار بوده  هیقضاا یداد حیبرام توضاا یوجه. خب وقت چینه، 

 خوشحال هم شدم. ییجورا
 چه طور؟! -
. یخودت کنترل دار یکه رو نیو ا یچه قدر بهم وفادار دمیکه د نیز اخب ا -

 جور مواقع خوددار باشه. نیتونه در ا ینم یبه هر حال هر مرد
 گذشت منم... یم یاگه کم دیشا ،یول -
 .یستینه راشا، من مطمئنم تو از اوناش ن -

 نگاهش کرد. راشا
 .یبگم خوب منو شناخت دیپس با -

 لبخند زد. شیهم نگاهش کرد. راشا با عشق به رو تارا
که برگشااتم  یخودم بود. وقت یاون تصاااادف هم از حواس پرت ،یدون یم -

 م و...نشد نایشدم متوجه ماش ی. داشتم رد مستادمیا ابونیکه کناِر خ دمینفهم
 .میفراموشش کن گهیبهتره د ال،یخ یب -

شا با تارا سرش را تکان داد. را سرش را تکون داد  با لبخند  همان لبخند، کالفه 
 و آرام رو فرمون زد.

امشب رو قصد نداره  هیجاده  نی. انگار امیرس یرم بازم نم یتندتر م یهر چ -
 تموم بشه.

 .یکم طاقت یشه، جناب عال یجاده که تموم نم -
 و گفت: دیخند طونیش راشا

 ؟یکم طاقِت چ -
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ساارخ شااده از شاارم صااورتش را  یا گونه هاگفته ب یبود چ دهیکه تازه فهم تارا
 یزیلب چ ریکند ز یداشاات لبخندش را مخف یکه سااع یبرگرداند و در حال
 .دیگفت که راشا نشن

 و بعد از چند لحظه گفت: دیغش غش خند راشا
 خانمم؟ یچه کار کن یخوا یبا جک و جونورات م -

 و نگاهش کرد: دیلب ورچ تارا
 ؟یتو هم باهاشون مشکل دار -
خوشم  وونایاز ح ادیمن ز یول زمیعز ادیاوه اوه، چه جاااااااااااااااورم. بدت ن -

 باشن. ی. مخصوصا اگه وحشادینم
 .ستنین یها که وحش چارهیب نیا یول -
 و خوشگلت. ختیر یهستن، نمونه اش همون ماِر ب -

 :دیخند
 خوشگل؟ یگ یپس چرا م ختهیر یاگه ب -
بعد که گفتم  والسااات،یمن هم سااطح با ه ِد یچون از د ختیر یگم ب یم -

 .ادیخوشگل واسه خاطِر تو گفتم که خوشت ب
 بسوزه نه کباب، آره؟ خیس یذار یپس نه م -
 .ااااقایدق -

 مکث کرد و گفت: تارا
شتم اگه موافقت نکرد - صد دا شون خونه  یق خودمون. منظورم خونه  یبذارم
 رسن. چه طوره؟ یاون جا بهشون م ه،یپدر ی
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 چه بهتر. گهیکه د یبش الشونیخ یبهتره، کال ب یچیاز ه -
 و گفت: دیخند یو سرتق طنتیبار تارا با ش نیا

 .ادیهم خوشم م وونایاز ح یُنچ، دوست دارم با عشقم باشم، ول -
 به ظاهر خود را ناراحت نشان داد: راشا

 از من؟ شتریب یحت -
 تند گفت: تارا

 باغ ِل یتحو یدم ببر یفردا م نیهم ه؟یچ یدون ینه به خدا، اصااا... اصال م -
 ییخوام. تو ی. فقط تو رو مستنیکدوم از اونا برام مهم ن چی. هشونیوحش بد

 .یرو دار تیاهم نیکه برام باالتر
 .دیخند راشا

سرت م - سر به  شتم  شم. دا شه فدات  شتم. من مخالفت یبا ندارم. همون  یذا
 خودتون باشه بهتره. یخونه 

 ...یخوا یاما اگه م -
بد یهم که بخوا یخوام. هر کار ینه گلم، من فقط تو رو م - و هر  یانجام 

 ذارم. یمنم بهش احترام م یریکه بگ یمیتصم
 بلندتر گفت: و
 ه؟یچ یخوب و سراسر خوشبخت یزندگ هیشرِط اوِل  -

 . هر دو همزمان گفتند:دیخند
 .گهیهمد یها قهیو سل قیاحترام به عال -
 .میخودم که در همه حال با هم تفاهم دار یقربوِن تو خانم یآ -
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لبام  ی. به رودمیب*و*ساا یرا در دساات گرفت و پشااتش را به نرم دسااتش
 نبود. یکه هرگز محو شدن یلبخند بود. لبخند شانیها
ش نییپنجره را پا ی شهیش شان در حرکت  انیو را نیرادو نیداد. ما هم دو طرف

 برد و بلند داد زد: رونیبودند. راشا دستش را ب
 خدا جون چاکرتاااام، نوکرتااااام، قربونت برم خااااااادا. -
 پشت سر هم شرو  کرد به بوق زدن. و

***** 
 انداخت. ایو خوشحاِل تان بایگرم به صورِت ز ینگاه مین نیرادو

 ا؟یتان -
 جونم. -
 ؟یدار ی. االن چه حسیجونت سالمت خانم -

 مکث کرد و با ذوق جواب داد: یکم
 شه؟ انگار رو ابرام. یباورت م -

 :دیخند نیرادو
 آره، چرا باورم نشه؟ -
 ن؟یرادو یخوشحال -
 ؟یاندازه. تو چ یب -
 خوشحال نبود؟ یشب نیشه تو چن یخوشحالم. اصال مگه م یلیآره، خ -
صاِل  یشب حق با توئه. - سه  یعل ارش،یکه آدم به و شوقش بر صوص مع الخ

 شبه. نیو واالتر نیبهتر
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 نگاه کردند. گریکدیدو با لبخند به  هر
***** 
 و گفت: دیبا ذوق دستانش را به هم کوب ترالن

 باالخره تموم شد. یوا -
 :دیخند انیرا
 ؟یخسته شد -
و بپاش خوابم گرفته  زیو بر تیاون همه جمع ِن یدونم چرا ب ی. نمیلیآره خ -

 بود.
به او انداخت و  ینگاه طنتیبا خنده ساارش را تکان داد. همراه با شاا انیرا

 گفت:
 اد؟یاالنم خوابت م -

 داد و گفت: لشیتحو یمنظورش شده بود لبخنِد مرموز یکه متوجه  ترالن
 شم. یم هوشیدارم ب گهیآره، االن که د -
 یرو الیو ینداره، اتفاقا بهتره، تا تو یم اشکاله یبش هوشیب یباشه خواست -

 برمت. یکنم م یدست بلندت م
 :دیخند

 .رهیگ یکنم خنده ام م یفکرش رو هم که م یوا -
 کردم اون وقت بخند. شیعمل یحاال وقت -

 کرد. شیهم سرخوش همراه انیخنده و را ریبلند زد ز ترالن
 آخر فصل

 «بدر زدهیس روز»
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 :راشا
 ینیب یگم دست نزن، بگو چشم. مگه نم یم ؟یسبد رو بلند کرد نیباز تو ا -

 نه؟یسنگ
 .ستادیصاف ا تارا

 .ستمیخب، خوبه حامله ن یلیبابا، خ یا -
 نگاهش کرد: طنتیش با
 کنه. ینم بیع یکار از محکم کار ،یباش دمیشا -

 و گفت: دیچپ چپ نگاهش کرد که راشا خند تارا
شمات رو که چپ م - شگل تر م یکن یچ االن با خودم  یدون ی. میش یخو
 گفتم؟ یم یچ

 نگاهش کرد و گفت: اقیبا اشت تارا
 ؟یچ -

 گفت: لکسیر راشا
 موند. یچپ م یجور نیچشمات هم شهیکاش هم یا -

زد به  یو همراه با ناز به شااوخ دییهم ساااا یرا رو شیبا حرص دندان ها تارا
 راشا و گفت: یبازو

 .وونهیمرض، د -
 شد و نجوا کرد: کیعاشقانه به او نزد راشا

ما رو  یبه موال. پات رو وردار ااااامی. خاطرخواتمیات هم هست ااااونهید -
 .ینیب یم رایم ریاون ز
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راشااا  یلب ها ینرم یزد، ول یخود نداشاات و قهقهه م یرو یکنترل گرید تارا
که داشت  نیقهقهه اش را قورت داد. با ا ینشست ادامه  شیلب ها یکه به رو
انداخت و  نیبه آن طرِف ماش ی. نگاهدیخودش را کنار کش یبرد کم یلذت م

 راشا زل زد. یخمار شده  یبعد هم در چشم ها
 .ستیخوب ن ننیب یم انینکن راشا، بچه ها م -

 یاو را م . همان طور کهدیهوا در آغوش کشاا یرا گرفت و ب شیبازو راشاااا
 گفت: دیب*و*س

 م.برس مونیبذار به کار و بدبخت یضد حال نزن خانم ست؟یرو خوب ن یچ -
 کرد گفت: یکه تقال م یخنده در حال با
 .ستیجا، جاش ن نیگم ا یزدم؟ م یخب برس مگه من حرف -

 گفت: ینشاند و با لحِن بامزه ا شیلب ها یرو یزیر ی هب*و*س
 یو بنده هاش. پس ک میخداست. من و تو هم که زن و شوهر ِن یهمه جا زم -

 ه؟یبه ک
 نداشتند. دیبودند و به آن طرف د ستادهیا نی. پشت ماشدیخند

 یاصخ یو با گرما دیب*و*سگردنش را  ریکرد که راشا ز یبار با ناز تقال م نیا
 زمزمه کرد:

 خواد با... یدلم م ینکن، ه یگ یم یوقت -
 و تند گفت: دیرحرفش پ انیم تارا

 .دمیپا شن یبه خدا صدا اد،یداره م یکیراشا انگار  -
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 دیبه گردنش کش یزدند. راشا دست یکرد. هر دو نفس نفس م شیآرام رها راشا
. صورت تارا را با دستانش قاب اوردیباز هم طاقت ن یداد، ول رونیو نفسش را ب

 .دیب*و*سگرفت و در آخر محکم گونه اش را 
 :دندیرا شن نیرادو یصدا

 .نییجا نیشماها که هنوز ا -
 :راشا

 م؟یکجا باش دیپس با -
 با صفاست. یلیخ م،یاون طرف چادر زد نیایب -

سرش  ریسرش را ز تارا شت  شا هم با لبخند پ انداخت و جلوتر به راه افتاد. را
 حرکت کرد.

***** 
 :نیرادو

شا، هم  فتونیِک  یخب حاال که همگ - دهن برامون بخونه، هم  هیکوکه بهتره را
 بزنه که االن وقتشه. تاریگ

 را برداشت. دست تارشیبه هوا رفت. راشا گ هیبق یو هورا غیدست و ج یصدا
ش سمِت خود ک شتاِن دیتارا را گرفت و به  ست. انگ ش . تارا با خجالت کنارش ن

 .دیلغز تاریگ یتارها یرو یراشا به نرم
ادامه اش  دی. تنهام بذاردایکن میمراهه یشاارو  کردم به خوندن همگ یوقت -

 خونم. یرو نم
 :انیرا
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 باشه بابا ناز نکن بخون. -
 با لبخند شرو  به زدن و خواندن کرد. راشا

 او حلقه کرده بود. ینشسته بود و دستش را دور بازو نیکناِر رادو ایتان
سِت  انیو را ترالن ست در د سرش  گریکدیهم د شسته بودند. ترالن  کنار هم ن

 گذاشته بود. انیرا یشانه  یرا خم کرده بود و رو
شده بود و راشا هم همراه با نواختن  رهیعاشق به صورِت راشا خ یتارا با نگاه و

 رد.ک یعشقش، تارا م گانهیو خواندن نگاِه نوازشگرانه و خالصش را نثاِر وجوِد 
 «یلیحاج دیو ام یوخسر روانی)عاشقتم( از س آهنگ»
 قدر عاشقت باشه نیتونه ا یمثل من، م یک

 من، تِه تِه دلت تا ابد جاشه رِ یغ یک بگو
 از حرفام یبفهم یتون یسخته اما، م باورش

 بدوِن تو تنهام شهیمااان، هم یاگه نباش که
 که چه قدر عاشقتم یبدون اگه

 من خاّصااااه زِ یاحساسم به تو، عز یدون یم
 من شانسه یداشتِن تو، با تو بودن واسه  وونتم،ید

 عاشقتم
 من خاّصااااه زِ یاحساسم به تو، عز یدون یم
 من شانسه یداشتِن تو با تو بودن واسه  وونتم،ید

 با دلم یتون یم یتو بخوا اگه
 که از کنارت برم یکن یکار

 با نگات یتون یم یبخوا اگرم
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 خواد یکه دِل تو هم منو م یمن بگ به
 یتو، همون بگو
 یمون یم شم،یپ که
 که تو رو فقط واسه خودت بخواد اد،یمثِل من نم یچکیه

 که چه قدر عاشقتم یبدون اگه
 من خاّصااااه زِ یاحساسم به تو، عز یدون یم
 من شانسه یداشتِن تو، با تو بودن واسه  وونتم،ید

 عاشقتم
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