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 مکث یبزرگ و... لحظه ا یقهوه در خانه  یبو

 چسباند که یکنار بزرگ م دیبا ی...چه کلمه اکرد

 خانه اش؟ آهان! تنها یباشد برا ییبه سزا فیتوص

 قهوه در یبو یبود...ار یماند خال یکه م یا واژه

 را از نکشیبود..ع دهیچیاش پ یبزرگ و خال ی خانه

 کرد ذهنش یپرت کرد و سع یصورتش به طرف یرو

 از شتریامروز ب نشیازاد کند...تعداد مراجع یکم را

 که از یخودیجاز ب یقینش بود .موسذه کشش

 شد را کم کرد...اما یمجهز سالن پخش م یویاستر

 قرار بود تا یب شتریب زدیخودش را گول م خب

 .ماگ بزرگش را در دست گرفت و به سمتخسته

 یسالن رفت...از پشت پنجره هم م یقد یها شهیش

 به اسمان یباران را حس کند...نگاه یبو توانست

 یقرار بود انگار...رو یانداخت...اسمان هم ب قرمز

 همانند دختران اریاخت یها کرد و انگشتانش ب شهیش
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 زد و یرا حک کردند...پوزخند یساله اسم پانزده

 ...قهوه اش هم سرد شده بود امادیکش یاسم خط یرو

 و دیکرد...دستش را کش یهمچنان ارامش م شیبو

 یم لیتحو نشیکه به مراجع یها کیکرد با تکن یسع

اون  لیمن تحو یچه کوفت گهید نیا-ذهنش را سامان بخشد... داد

 بدبختا

 .حتما جواب ومدهین گهید نهی...همدمیم

 ساکت خانه یزنگ در فضا ی...صدانگرفته

 رفتن الیخیلبه پنجره گذاشت...ب ی...قهوه را رودیچیپ

 کند... یدانست کار نم یشد .م فونیسمت ا به

 نه بارون و نیشناسینه وقت مگندتون بزنن که -

 ...لیس

 به دل شب دیکش یلب خط و نشان م ریکه ز همانطور

 از یباران کم دیاش را تن نزد...شا یو هود زد

 فکرش تا قبل از نیکاست...البته ا یذهنش م یشلوغ
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 شرت اش یت ی قهیقطره به پشت  نیبود که اول نیا

 داستانها باز یکند و راه خودش را به کمر و باق نفوذ

 نمانده بود به در یزیداد و چ یلب ری...فحش زکند

 زمزمه کرد: برسد

 مرده باشه ... یکیبهتره -

 بود که مردمکش یچشمان سبز دیکه د یزیچ نیاول

 که یاز حد گشاد شده بود و بعدش دختر لرزان شیب

 به اسمان یاغوشش از حال رفت...نگاه چپ در

 .انداخت

 راوردهب هویرو  کنمیکه ارزو م ینیچرا اون المبورگ-

 ؟یکنینم

 دختر حلقه شدند  شانهناخوداگاه دور  دستانش

 یکند،مثل جوجه باران زده م شیاو را از جا بایتقر و

 خانه یاو را به گرما یو منتظر بود کس دیلرز

 زده از شالش را کنار زد و رونیب سیخ ی.موهاببرد
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ر بود که د ادیز امکانشیلیشد خ رهیاش خ دهیچشمان درشت و ترس به

 گم شانیجنگل باران زد

 و لبانش کنار دینگاهش را دزد شهی...مثل همشود

 سر داد یشکسته ا یزمزمه  گوشش

 کمکم کن هاکان-

 خطاب لشیبار بود که او را به اسم فام نیاول

 دید یاو را شکسته م نقدریبار بود که ا نیکرد،اولینم

 یرا در بغل م شیکه زانو ییاز وقتها شتریب یحت

 شکسته یجمله  نیو به ضرب و زور او چند گرفت

 گفت... یاش م یخوابیمورد ب در

 یتا خانه را ط اطیح ریخودش امد و مس به

 دایچطور ادرس منزلش را پ مارشیب نکهیکردند،ا

 یترسناک به نظر نم شیبود چندان هم برا کرده

 دانست با باز کردن در و راه دادن او به ید؛میرس

 را در یاریبس یممنوعه  یاش؛مرزها یشخص میحر
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 مهم شیبرا یذره ا گریشکسته؛ اما د هم

داده بودند و  ینیریرا به سکوتش شانیمغزش جا یها ینبود؛شلوغ

 کرد... یم تیکفا شیبرا نیهم

 گرفته بود. قرار

 نصب شوفاژ و یکرد،خانه اش برا ادیرا ز یبخار

 خواست یبود.م یمیقد یادیز یشیگرما لیوسا ریسا

 دختر ی دهیترس یسمت اتاق برود که باز صدا به

 شد... مانعش

 ک...کمکم کن-

 کیبه ساعت که از  یارامش کند،نگاه یکرد کم یسع

 شب هم گذشته بود انداخت... مهین

 .لباسهات ارمیلباس ب رمی.مرمینم ییجا نجامیمن ا-

 سهیخ

 رنگش مشخص یسیکه در اثر خ ییخرما یموها

 تکان داد نید و سرش را به طرفز یرا کنار نبود
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با لباس  نکهنشستنیشده بود و با ا کشیستریرفتار ه ی متوجه

 محسوب میعذاب ال شیبرا سشیخ

 یمنش یتو دماغ یصدا دنیاز شن شتریب یشد حت یم

 یان را نازک تر هم م ینامعلوم لیکه بخاطر دال اش

 ...دوست نداشتدیباز هم عذابش را به جان خر کرد

 شیالبته انسان روبرو ندیرا بب یانسان چیه یقرار یب

 ...شتریب یکم را

 واله منو نگاه کن...-

 گوشش گذاشت و یدستش را رو دهیاما ترس واله

 مچاله نقدریاو را ا نکهیرا تکان داد،هاکان از ا سرش

 دهیاز واله ند یگریشد البته حالتد یناراحت م دید یدر خود م شده

 گرید یمچالگ نقدریبود اما ا

 بود... نوبر

 کرده؟ تتیاذ ی؟کسیدیترس نقدریا یاز چ-

 جوجه باران زده را ازار داده نیا یکس نکهیا فکر
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 ...واله سرشردیشد تمام جانش گر بگ یباعث م باشد

 نیسنگ شیبرا نقدریتکان داد،تکان دادن زبانش ا را

 مغزش هم د؛یکش شیبه موها یشد اخر؟دست یم تمام

 که یجانش شده بود و مدام گرز سواالت یبال

 یدانست بر فرق سرش م یرا هنوز نم جوابشان

 . کوفت

 کارش یپ یاز همان دم در ردش نکرد چرا

 ؟یچرا به خانه ات راهش داد برود؟اصال

 اش گذاشت و شروع به نهیسمت چپ س یرو یدست

 از شیتپش ها کرد...الزم به شمردن نبود ب شمردن

 گندت بزنن هاکان یا-.دیتپ یمعمول م حد

 بهم یسبز و مژه ها یگشاد شده  یان مردمک ها با

 به او زل زده بود... دهیچسب

 .االن فقطتونم روانشناست باشم.. یبگو واله االن نم-

 ...شوندیبدون پسوند بدون پ هاکانم
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 داد اگر یو هاکان احتمال م خوردیبهم م شیها دندان

 اش که چندان هم یشگیاو را به حالت هم زودتر

 دختر یشاهد حمله عصب دینبود برنگرداند با یعاد

 لهیتحکم خرج کند و از ان پ یالزم بود کم نجایا باشد،

 دیتن یکارش دور خودش م طیکه در مح یارام ی

 گرفت البته پروانه هم نشد و همان کرم سبز فاصله

 گریبود که د لهیمانده بود اما مهم ان پ یباق زشت

 انگشت شصت و انینبود...چانه گرد دخترا م دورش

 .دیاش گرفت و غر اشاره

 معدر خودش ج شتریهاکان ب یبلند شده  یصدا گمتازینلرز م-

 یو به راحت دیخودش را جلوتر کش یکم شد،هاکان

 الغر دختر که حصار سرش شده بودند باز دستان

 ...کرد

 شده؟بگو بهم یچ-

 اش زل زد و ارام لب یدر چشمانش قهوه ا واله
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 ...زد

 رو کشتم! یکی-

 چقدر از باز کردن نکهید،اید یواله جاخوردنش را م

 هم یکس یب هیاست،بد مانیپش شیخانه به رو در

 یاگر پدر و مادر درست و حساب گریبود د نیهم

 اگر انها دیکرد،شا یفرق م یلیخ تشیاالن وضع داشت

 یزندگ کی دینبود ،شا زیجامع گر نقدریاو ا بودند

 مثل تمام دختران هم سن و سالش داشت و یمعمول

 یشد...نگاه یبه مطب هاکان باز نم شیپا چوقتیه

 که حاال پر از رد خون بودن دشیسف یها یکتان به

 دیبا دیبود.شا دهیاو را هم به گند کش ی،خانه  انداخت

 شکست و یم شیکاش قلم پا یگشت ،ا یبرم

 را دیجد یحس ها نیرفت تا ا یبه مطب نم چوقتیه

 از او داشت؟که کمکش کند یکند...چه انتظار تجربه

 توانست باور کند که ینم زد؟هنوزیمهلکه بگر نیا از



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 الوده شده ...کف دستانش را یبه خون انسان دستانش

 ختهیانگشتان نر نیکرد،چه طرح ها که با هم ینگاه

 ایو چه فرشها که حاصل دست رنج او نبودند...ا بود

 که یداشت که کس یتیاهم شانیان فرشها برا صاحبان

 یقاتل است؟او حت ختهیرا ر شانیپا ریفرش ز طرح

 را کشته...رج اول: یدانست چه کس ینم

 زد،برخالف تمام طرح شیبه دار روبر یگرید رج

 یبافت طرح یکه خودش م یکی نیا یبرا شیها

 کرد و بعد یو ناخوداگاه رنگ ها را انتخاب م نداشت

 خاص بود یکی نیانداخت ،ا یگره پشت گره م هم

 یکه به اقا اسد ییدانست چرا برخالف طرح ها ینم

 فرش که متعلق به خودش بود نیا یفروخت برا یم

 داد و از هینداشت...سرش را به دار تک یا دهیا

 بود که شبها خوابش یچله لذت برد...مدت یدگیکش

 دو ساعته روزش ایساعته  کی یبرد و چرت ها ینم
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 مدت نکهیبردند،از شبها متنفر بود،فکر ا یم شیپ را

 را بارها یالیخ یدر تختش ول بخورد و گوسفندها ها

 کرد...انقدر شب را به یبارها بشمرد کالفه اش م و

 ها را خیبافت که تار یو روز را به شب م روز

 داد و یروز را به کل از دست م کیکرد. یم فراموش

 دانست چطور خوابش برده ...کمرش را صاف ینم

 فرشها را به دست یشده  لیتکم یو نقشه ها کرد

 یک انها را به اوردیسرشان م ییچه بال یدانست اقا اسد ی...نمگرفت

 شیعاقبت فرش ها ایفروشد  یم

 انها را ده یدانست که اقا اسد یشود فقط م یم چه

 بازار یهاداد به کله گنده  یکه به او م یمتیق برابر

 فروخت و ککش هم یداشتند م یبزرگ یها یدیتول که

 مثل یخور یپناه و تو سر یکه سر دختر ب دیگز ینم

 گذارد و اتفاقا یقامتش م یبه اندازه  یکاله گشاد او

 یم نییپا شیاز گلو یخوش هم به راحت اب
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 یرو یاپی...دستش را باال اورد و چند بار پرفت

 ...دیکوب دهانش

 یریبگ دیزبون داده؟حقت رو با یچ یبراخدا بهت -

... 

 به گوش خودش شیانقدر سکوت کرده بود که صدا

 نکند حرف نکهیاز ترس ا یامد،گاه یم بهیغر هم

 زد و خودش یاش حرف م یبرود با قال ادشی زدن

 داد... یجواب خودش را م یقال یجا به

 ساده اش را تن زد و کوله اش را یپانچو یمانتو

 دشیجد یامد با طرح ها ی،دلش نم برداشت

 خواست یکند اما مجبور بود...دلش م یخداحافظ

 کارگاه کوچک داشته باشد کیخودش  یبرا یروز

 باشد و نظاره گر جان شیسر طرح ها ی،رو

 هم که یالونک نیا یباشد...اما خب حت گرفتنشان

 تنها دوست پدرش یبود با کمک عمو سرمد دهیخر
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 پدرش یکرده بود...راست دایداشت پ یاوضاع خوب که

 دیپرس یم یاز عمو سرمد یروز دیزنده بود؟با هنوز

 زنده ادیکم بود با ان درجه از اعت یلیاحتمالش خ اما

 باشد... مانده

 حالتش را با کش محکم بست و یو ب ییخرما یموها

اش را هم سر کرد... متروسوار شد و هربار  یشگیهم یمشک یروسر

 دور باشد هیز چشم بقا نکهیا یبرا

 یممکن کف مترو م ینقطه  نیتر یگوشه ا در

 ...کوله اش را در اغوشش گرفت و به نقطهنشست

 هوشمند نداشت که با ان یگوش هیشد،مثل بق رهیخ یا

 نت بگردد و خودش را سرگرم کند،از ان مدل در

 شیخرده فرما یبرا یها بود که ان هم اقا اسد تاشو

 یکهنه شده  لیموبا دیبه او داده بود،شا شیها

 را شیبود...انگشت ها دهیبود که به او بخش دخترش

 یزیشد،چه چ رهیکف دستش خ یکرد و به هجده  باز
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 ؟کفیشانیسرنوشت انسان ها بود؟پ یکننده  نییتع

 دست؟خودشان؟خدا؟

 شد و به ادهیمورد نظر پ ستگاهیا دنیدانست،با د ینم

 تعلل یکم شهیراه افتاد،هم یاقا اسد یحجره  سمت

 یمختلف را که برا یکرد از دور نقش فرشها یم

 شانیزد و از رنگ ها یم دیگذاشته بودند د شینما

 برد...دوست داشت که جلوتر برود و با دقت یم لذت

 به تار و پودشان نگاه کند،لمسشان کند و یشتریب

 یاز طرح ها یکیانهمه فرش  انیم دی...شا دیشا

 کرد اما جراتش را نداشت...چند یم دایرا پ خودش

 نهمحترما ریفروشنده ها کالفه از معطل کردن او محترمانه وغ یبار

 کرده بودند ...حق داشتند رونشیب

 دیخر ینم یزیرفت و چ یاو هر بار به انجا م یوقت

 راه بدهند...به شانینداشت او را به حجره  لیدل گرید

 را محکم تر شی،طرح ها دیحجره که رس نیکوچکتر
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 عیخواست راهش را کج کند و سر ی...دلش مدیچسب

 یلیخانه برگردد اما خب قبض برق خانه اش س به

 شیبود که باعث شد دستش شل شود و پاها یمحکم

 سمت حجره گام بردارند... به

 از یزد ،حت یاش هم م ییرا در چا یکه نبات یاسد اقا

 هم نداد...سالم ارام خودش یهم بلند نشد،سالم شیجا

 بود... دهیاو نرس نیسنگ یاحتماال به گوش ها هم

 ها شنیم یدختر؟طرحهات دارن تکرار یاومد-

 هست؟ حواست

 ها شنیم یدختر؟طرحهات دارن تکرار یاومد-

 هست؟ حواست

 خواست با کوله اش محکم بر فرق یدلش م واله

 بکشد که من اسم غیبکوبد و از ته حلقش ج سرش

 من است...نام من تی...دختر بودن تنها جنس رمدا

 و حاصل گم ستندین یتکرار میاست...طرح ها واله
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 ان ...سر خورده دستش را یزندگم یها خیتار کردن

 یشلوغ اقا زیم یبرد و طرح ها را رو فشیک در

 دختر انتظار جواب نیکه از ا یگذاشت...اسد یاسد

 که قرار بود بایز یبه طرح ها ی،نگاه سرسر نداشت

 بفروشد انداخت و یفرش یدیهنگفت به تول متیق با

 گذاشت یکه در ان پول م ییرا جا زیاول م یکشو در

 اماده بیغر بیدختر عج نیا یبرا شهیکه هم یکرد...پول باز

 زیم یبا کش اماده داشت چنگ زد و رو یا گوشه

 مرد اگر پول را یچشمانش را بست...م انداخت،واله

 را پس کله شیصدا هیداد؟چون مثل بق یدستش م به

 یبه او ب دیبا یعنیانداخت و ساده بود  ینم اش

 یبه پول زد و چا یاشاره ا یکردند؟اسد یم یاحترام

 دانست هنرمند یمرد اصال م نیرا باال اورد...ا نباتش

 چه؟ یعنی

 سفارش ها خبرت... هیبق یبرا-
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 خفه که یخواست در ان حجره  یدلش نم گرید واله

 را استد،پولینداشت ب شیبه فرشها یعالقه ا چیه

 حرفش را تمام کند یزد و منتظر نماند تا اسد چنگ

... 

ش که پدر مادر رو سر یسک-باال انداخت و زمزمه کرد: یشانه ا یاسد

 گهید شهیم نینباشه هم

... 

 نبات ساده جا مانده ییهمان چا شیدل واله پ اما

 فرش یبه باق یخواست که نگاه یدلش نم یبود،حت

 یکه از فروختن طرح ها یبا پول ای اندازدیب ها

 یزیجا خوش کرده بود چ فشیدر ک نشینازن

 ییراه افتاد و در ذهنش طرح ها یری...در مسبخرد

 یدر سرش تکرار م یاسد یزد اما هربار صدا یم

 ی رازهیو ش ستیتکرار شیگفت طرح ها یکه م شد

 به ساعت دستش ی...نگاهدیپاش یاز هم م ذهنش
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 یمعن شیساعت برا گری...سالها بود دانداخت

 یکی شیظهر برا ی...سه صبح و دوازده نداشت

 بود؟اصال دهیچند روز بود نخواب ی...راستبودند

 چندم بود؟ امروز

 جمع شد،دختر یکه خورد حواسش کم یتنه ا با

 یغیج یبه او انداخت و با گستاخ ینگاه ینوجوان

 مگه؟ یکور-:دیکش

 قدم از او فاصله گرفت و تند راهش را ادامه چند

 اش را یدرون یبماند و دختر عقده ها دیترس یداد،م

 بود دوست نیکند...خصلت انسان هم یاو خال یرو

 یثابت کند و کاف گرانیاش را به د یکه برتر داشت

 که ساده تر بود و سر و زبان دید یرا م یکی بود

 یگرسنه رو ینداشت...درست مثل گرگ یانچنان

 کرد... یو خالصش م دیپر یم شکارش

 نهیحبس شده در س د،نفسیرس یارام تر ابانیبه خ
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 ید،نمیلرز یفرستاد...چانه اش م رونیرا ب اش

 دختر کیباشد که از ترس  فیضع نقدریا خواست

 نداده بود ادیبه او  یقلبش تند بزند اما کس یرستانیدب

 مادرشدر جامعه ظاهر شود.... دیچطور با که

 الل بود و پدرش هم دست به کتک و فحشش مادرزاد

 یبرا یرد؟کیبگ ادیخوب بود از که قرار بود  یلیخ

 معصومه خانوم الل و اصغر بیو عج یخجالت دختر

 سوزاند؟ یدل م یمافنگ

 ؟یبزرگ ش یخوایم یو سه سالته ،ک ستیب-

 سال بود بزرگ شده بود،درست یلیالبته که او خ خب

 نکهیا الیپدرش رابه خ اکیلول تر کیکه  یوقت

 ها او را در هیاست قورت داده بود و همسا ترشک

 یدانگ یبردند و دنگ مارستانیخدا به ب یرضا راه

 به خانه یرا حساب کردند و وقت مارستانیب مخارج

 یوینگران و شرمنده با د یپدر یبود به جا امده
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 شده و تمام یوحش یگیجشده بود که از  مواجه

 یم یاشخال یزبان و دختر الغر مردن یرا سر زن ب حرصش

 نیکرد...همانجا بزرگ شده بود ...در هم

 اش یکیدر نزد ینیترمز ماش یها بود که صدا فکر

 یپی...پسر جوان خوشتردیشد سرش را باال بگ باعث

 ییو لبخند اشنا دیکش نییرا پا نیماش ی شهیش

 داد... لشیتحو

 نگاهش را گرفت و به راهش ادامه داد اما پسر عیسر

 یزد و دنبالش م یبردار نبود...پشت هم بوق م دست

 ...کرد

 ترنج،ترنج...-

 یقلبش باال و باال تر م گر؟ضربانیکه بود د ترنج

 شیبرا ینینداشت که ماش ادیحاال به  رفت،تا

 به یچنگ زد و کم شتریکوله را ب ی...بندهاستدیبا

 اش نبود... یکیدر نزد یگریختر دبرگشت...د عقب
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توجه داد...م یشتریسرعت ب شیاباال؟به گام ه یایترنج با توام چرا نم-

 شدینم

 اشتباه گرفته بود... یپسر او را با کس یانگار

 هگید نی...ا ریترنج خانوم منم ام ایب یبابا کم چس-

 ه؟یمسخره باز چه

 یشد، واله دلش م یکم کم بلند و بلند تر م شیصدا

 سرعتش بدود اما خب در هر نیبا اخر خواست

 یگاز به او م کیبود با  شیپا ریز نیاو ماش صورت

 ...دیرس

 ن واله ام.اشتباه شدهم-م-

 اش یخارج نیداشبورد ماش یرا رو نکشیع پسر

 ...دیترمز کوب یرا رو شیکرده پا ضیو غ انداخت

 ایب...ادینم دتیجد یمسخره باز نیترنج خوشم از ا-

 رهیکه چه گ یدونیبرم دنبال سارا ...م دیاالن با باال
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ش حرف زشت دنیشن ؟بایدیپوش هی...چ یلباس ها نیناز نکن...ا ای.ب

 عقب گرد کرد و به سمت

 نهایماش یبوق ها ی دهیکش ید،صدایدو ابانیخ گرید

 دادند همه همه یکه راننده ها به او م ییفحش ها و

 شده بود که حال خرابش بد و بد تر باعث

 به خانه اش نمانده بود... یزی...چشود

 را نداشت که قفل نیا یزنان پشت در نشست ،نا نفس

 بچرخاند...سرش را به در تکه داد،حس دیدر کل را

 شل شده شیکشد،دست و پا ینم گریکرد بدنش د یم

 را در قفل دیتوانست کل یکرد نم یم یو هر کار بود

 خانه بچرخاند... یمیقد

 یافتاد،ا یداشت اتفاق م گریتار شده بود،بار د دشید

 شد مهم یم هوشیب ییدر خانه اش بود و هرجا کاش

 بدنش یانرژ شیاوقات بخاطر کم خواب ی...گاهنبود

 افتاد االن از ان یم یگوشه ا هوشیو ب دیکش یم ته
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 یزیچ گریهم افتاد و د یها بود...پلکش رو موقع

 ...دینفهم

 شدن چشمانش همانا و زد،بازیشانه اش م یرو یکس

 کرد که گردنش یگردنش همانا...حس م دنیکش ریت

 حال شکستن است...چند بار پلک زد و به کفش در

 رهیخ شیزن روبرو یمشک یا شهیو جوراب ش یطب

 ...شد

 نیتو؟پاشو برو خونت...ا یدیچرا خواب نجایباز ا-

 هم ببر بخور... اشت

 شیخانوم بود که معموال پ نیریخانه اش ش صاحب

 یسر یماند و گهگاه یکه طالق گرفته بود م دخترش

 اد؟یوشت از تخت خونتون نمخ-زد... یم نوریبه ا هم

 و اب دهانش را که دیبه گردنش کش یدست واله

 راه انداخته بود گرفت... یباریجو

 ...برهیخوابم م هوی-
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 اما بد نبود،مهربان دیخند ینم نکهیخانوم با ا نیریش

 ریسی میتیداد و دلش به حال دختر  یاما بروز نم بود

 سوخت... یم شییباال ی طبقه

 بلند شو ...دستم خشک شد.-

 کرد و بالخره قفل را باز یتشکر ارام واله

 یجمع شده  یبه شانه ها یخانوم نگاه نیری...شکرد

 کرد یم یکار دید،بایکش یانداخت و اه دختر

درس داده  یادیاموزش و پرورش بود و به دخترانز ی ،بازنشسته

 نیا یگرفت وقت یبود...دلش اتش م

 دانست که ی...مدید یم تیپژمرده و اذ نقدریرا ا دختر

 یبدنش کم م بیعج یدر جاها یهم ندارد .گاه خواب

 یادیز یبرد وگاه روزها و شبها یو خوابش م اورد

 شد... یخانه اش خاموش نم چراغ

 نییو پله ها را پا دیدردناکش کش ینو هابه زا یدست

 کرد... یم یکار دی،با رفت
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 از جا یبه اش رشته اش زد و قاشق یلبخند واله

 ،هنوز کامل ننشسته بود که زنگ دیکش رونیب یظرف

 تا دیبه صدا در امد...به سرعت به سمت در دو خانه

 معطل نماند... ادیخانوم ز  نیریش

 یخانوم حرف نیریرا باز کرد و منتظر ماند تا ش در

 نکهید،ایدوست داشت به او بگو زهایچ یلیبزند،خ

 یکرده و دوست دارد گاه ینوه اش طراح یبرا یفرش

 دیخانوم از شوهرش بگو نیریبخورد و ش ییاو چا با

 او ساکت به توانستیکند اما تنها م فیزنان قهرمان را تعر یقصه  و

 زدیشود و شرشر عرق بر رهیخ

... 

 به طرفش گرفت و با تحکم گفت: یکارت

 خوبه .تازه از یلیکارش خ گنیروانشناسه م نیا-

 بعد از طالق ششیپ میبرد یرو م نیاومده...مت خارج

 االن دو جلسه نشده بچه دوباره برگشته به افسانه
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 بتونه دی...برو سر بزن شاکنهیم طنتیقبلش و ش حال

 نه...کمکت ک حداقل

 هم یکه جواب واله را بشنود...اخر واله حرف ستادینا

 خانوم نیریگفتن داشت که ش یبرا یاگر حرف نداشت

 یسوزاند و به او ترحم نم ینم شیبرا دل

 رنگ که تنها یمشک کیبه کارت ش ی...نگاهکرد

 نوشته بودند دینام هاکان اراسته را با سف پشتش

 فکر نیداد...به ا هی...در را بست و به ان تکانداخت

 فکر کرد و ید؟کمیدکتر چه بگو یاقا نیه به ا کرد

 که از یناخواسته اش همزمان شد با اشک ی زمزمه

بهم  خوامیمن-گونه اش راه گرفت... یو رو دیچشمش غلت ی گوشه

 دکتر... یترحم کنن اقا

 دوم: رج

 اب پرتقالش وانیشناور در ل یها خیبه  ینگاه

 باز یمهمان نیبه ا شیاصرار محسن پا انداخت،به
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 گذشت کمتر به او یزمان م شتریبود و هرچقدر ب شده

 دوشش یکه رو یمحکم یگذشت...ضربه  یم خوش

 یدار یا ُدکباب هیچ نیا-...زدیتعادلش بهم بر یباعث شد کم خورد

 یزیچ هیبذار برم  یخوریم

 ...یرو ببر فشیک یبزن ارمیب

 ساعت یبرا یبه مسحن که حساب ینگاه هاکان

 شب سر حال بود انداخت و مهیبعد از ن ی دوازده

 اپن گذاشت... یرا رو وانشیل

 که چرا هنوز پرسمیاز خودم م نمتیبیهربار که م-

 دوستم... باهات

 اش را باال یدنینوش یو بطر دیکش یشکیش محسن

 ...برد

 جون .در و داف ها رو یدک ُایبرام ن یچس فلسف-

 ...یشیاصال زنده م نیبب

 شد که یدوستان در و داف باعث م نیهم دنید خب
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ا د.بداد خودش را با ابپرتقالش سرگرم کن یم حیترج ندیکابوس بب شب

 فرو رفتن ارنج محسن در

 تکان هم نخورد... یحت شیپهلو

 به ینگاه هی ریرو باال بگ یاو سرکوفت قهیبابا دو دق-

 یروشنفکر پیتر یمادر مرده که از اول مهمون نیا

 هیکن ،گناهه دل  یاو رفته تو نخت نظر برداشته

 رو شکستن. مسلمون

 است که یدانست منظورش دختر یم دهیند هاکان

 در جلب توجه یاو نشسته و سع زیم کینزد

 یخودش را در خروار هی.باهوش بود مثل بقدارد

 موقر بودند ،احتماال شیدفن نکرده و لباس ها شیارا

 یبود که او دکتر است...احتماال نم دهیشن ییجا از

 نداشت که بداند یتیهم چندان اهم شیو برا دانست

 و تنها دوست داشت خانوم دکتر ستیاش چ رشته

 به ینگاه یو گهگاه دیکش یم گاریشود...س خطاب
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 یتفاوت نشان م یانداخت و خودش را ب یاو م طرف

 دانست از عدم عکس یتفاوت نبود م یاما خب ب داد

 را با حاالت شیجوش اورده و پا یحساب العملش

 کهنیو قبل از ا وانبرداشتیاز درون ل یخیداد... یتکان تکان م یعصب

 محسن متوجه شود ان را در

 داد محسن با یاش انداخت با بلند شدن صدا قهی

 یهم توجه شیاز او فاصله گرفت و به فحش ها لبخند

 متجا نشستن خسته شده بود، به س کی.از نکرد

 باغ امده نیبه ا یباغ راه افتاد قبال چند بار یانتها

 قسمت باغ نیتر ییدانست که در انتها یو م بود

 کر کننده کیموز یوجود دارد ...صدا یکوچک استخر

 به یشد ،چند قدم یجشن کم و کم تر م یمحتوا یب و

 شیشد،سر جا ینمانده بود که متوجه صدا استخر

 را بسنجد. تیتا موقع ستادیا

 مردم یارتباط یها یخصوص دنیبه د یعالقه ا
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 کنار یاما عزمش را هم جزم کرده بود که کم نداشت

 کالم گوش بسپارد اصال مگر یب یقیبه موس استخر

 اعصاب یمهمان نیقسمت از ماجرا به ا نیهم یبرا

 کرد.درست زیت یرا کم شیکن امده بود گوش ها خرد

 مربوط به اتاق یصدا از ان صداها نینزده ا حدس

 هیتک یامد...به درخت ینبود... صدا جر بحث م خواب

 دعواها عالقه لیقب نیا دنیو منتظر شد...به شن داد

 مردم بود و یرفتارها ی،او کارش مطالعه  داشت

 شد یگوناگون مواجه م یبا رفتارها شتریب هرچه

 ارتباط برقرار نشیتوانست با مراجع یم شتریب

 به زن یزیکردن چ یدر حال یبه شدت سع ی.مردکند

 ...داشت

 گمیدلم م از ته خوامتیم گمیم یترنج بفهم منو ،وقت-

 رو بهم بزنم ... یکه نامزد ستیاالن برام مقدور ن اما

 و در دیاش کش ییخرما یموها انیم یدست هاکان
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 کرد ،نامش نییبار باال پا نیاسم دختر را چند ذهنش

 یرو خب دختر اما محکم بود ی...صدابود  بایز یادیز انتکاریخ کی یبرا

 از ناز در ان به

 ...دیرس ینم گوش

 االن؟ یکنیچرا پس گورت رو گم نم-

 که چندان هم یخونسرد بود ،انگار یادیز صدا

 بماند... ایمهم نبود که مرد برود  شیبرا

 من.خودتیفاز ب نیا ینرو تو یالک یترنج تو عاشقم-

 بعد انتظار یکار خواستم هنوز انجامش نداد هی ازت

 همه سال واسش نیرو که ا زیمن همه چ یدار

 یقاط میول کنم دست تو دست هم بر دمیکش زحمت

 نیتر از ا ی...جدیایدن نیا ریکمون؟نخ نیرنگ

 ...حرفاس

 درست و اتینه چندان وفادار چندان ادب یاقا ایگو خب
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همه از خودت  نیا-ماهر بود. یحساب ینداشت اما در گرو کش یحساب

 ترسم یعاشق م ینذار اقا هیما

 چشم بخوره...تو اصال حواست هست از من عشقمون

 . فتهیجونم به خطر ب ؟ممکنهیدار یخواسته ا چه

 یکه م یتر برد انگار نییرا پا شیصدا یکم مرد

 یرو دنیبلند شده و خط و نشان کش یصدا دانست

 ...ستیخانوم جوابگو ن ترنج

 کار رو بکن،تو که تو خر نیکه نگفتم خودت ا من-

 ...بسپارش به عاشق کوچولوتیمردها استاد کردن

 ...کنهیم ی...اون برات همه کار

 حوصله بود... یب یترنج خانوم کم یصدا

 تو اون عاشق کوچولوم تورو نیب یکنیچرا فکر م-

 نکشیع یبلند مرد باعث شد هاکان کم ادیفر یکنم؟صدایم انتخاب

 یرتیاش باالتر ببرد،احتماال االن وقت غ ینیب یور را

 مرد بود... شدن
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 تو دس خوامیخاطرت رو م یدونیسگم نکن ترنج ،م-

 نقطه ضعفم. یرو یذاریم

 کرد و در یاب را مشت م یاب امد انگار کس یصدا

 ...ختیر یم هوا

 ه اونب رمیم یگورت رو گم نکن گهید هیاگه تا دو ثان-

 چقدر اقاشون قشنگ گمیم تیدوست داشتن نامزد

 ...اخ ی...دستم رو ول کن عوضشهیم یرتیغ

 کند که یاز درخت فاصله گرفت و خواست اقدام هاکان

 مانع شد. گریبلند مرد بار د یصدا

 نکن ترنج،فکر نکن چون دوست دارم دیمنو تهد-

 ...بهتره زودتر دستیبخور یبخوا یهر گه یتونیم

 ...یکار بش به

 دیمرد را د هیزد و سا هیبه درخت تک گریبار د هاکان

 شد.احتماال دختر هم به یباغ دور م گریاز طرف د که

 توانست به استخر و یراه افتاده بود...حاال م دنبالش
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 برسد... ارامشش

 راهنیپ یدستش انداخت و دکمه باال یرا رو کتش

 بار دختر نیا دیرا باز کرد...به استخر که رس دشیسف

 یبه او زل زده بود.چهره  یترس چیه یکه ب دید را

 صیبودند، تشخ روشنیکه حساب یبلند و چشمان یداشت،مژه ها ییبایز

 یسبزش بودنشان کم ای یاب

 توجه به یبود. ساعتش را هم باز کرد و ب دشوار

 پاشنه یرفت.او هم کفش ها گرید یبه گوشه  دختر

 را در اب تکان شیگذاشته بود و پا یرا کنار دارش

 بای،ز دیبه سمت او چرخ گری.سرش بار دداد.. یم

 یب شیدانست.ارا یو احتماال هم خودش م بود

 صورتش را دو چندان کرده یها ییبایز نقصش

 اش را یرا در اب قرار داد و گوش شی...پابودند

 یم ینیسنگ شیدختر رو نی.نگاه سنگدیکش رونیب

 .ستندیدانست تنها ن یتمام مدت م کرد،انگار
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 یلیخ ستادنینچ گوش وا ؟نچیلذت برد شمونیاز نما-

 . هیبد کار

 تفاوت بود اما یهمچنان سرد و ب شیصدا

 بود ...انگار تمام یطور کی...لبخندش لبخندش

 داد که یدانست و با لبخندش قول م یرا م تیرازها

 فاش کند. یرا به زود انها

 معذب ید کمشدختر باعث شاد  ی.قهقهه انتیخ ینه به اندازه -

 یلیامد هاکان معذب شود.او خ یم شی...کم پشود

 بابت چوقتیبود و ه دهیو شن دهید شیدر زندگ زهایچ

 یمعذب نشده بود،دختر اما حساب دنشانیو د دنیشن

 را تند تر شیزد و پاها یامده بود،سوت م فیک سر

 داد. یم تکان

 رو انجام بدم؟ گهیکه م یبه نظرت کار-

 و به دیشلوارش را باال کش یپاچه  شتریب یکم هاکان

 زل زد. اسمان
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 ؟ یچه کار-

 کوتاهش یبه ناخن ها یحوصله نگاه یب دختر

ها  ه؟بعد اسم خانومنها  یفوضول یلیخ-داد. یرا تاب شیو موها انداخت

 بد در رفته!

 ها نه؟بعد اسم خانوم ها بد در رفته! یفوضول یلیخ-

 را انتخاب کرد و دختر را بدون جواب یقیموس هاکان

 کردن بود... لکسی.وقت رگذاشت

 کفش دختر چشمانش را باز کرد و یپاشنه  یصدا با

 بازش به او زل زد... مهین یپلک ها انیم از

و  بود.هاکان زبانش را به سقف دهانش چسباند یخودیب یقیموس-

 زمزمه

 .کرد

 ا انجام بدن.توکاره یلیادمها به اسم عشق ممکنه خ-

 یتو یسپر محکم تونهیاز اونا نباش.عشق نم یکی

 مونده باشه... یوجدانت باشه.البته اگه وجدان جنگ
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 ریمس رییلباسش را مرتب کرد و به سمت او تغ دختر

 رشینظ یب ییبایگفت جذب ز یبود اگر م داد،دروغ

 اش بخاطر اعتماد به ییبایز شترینصف ب نشده،البته

 زد.به یموج م انشیبود که در حرکات و طرز ب ینفس

 را برداشت نکشینشست و ع شیروبرو دیکه رس او

 صورت کیسرش را نزد یپرت کرد و کم یبه طرف و

 یکرد طلسم شده ،حاال م یکرد.هاکان حس م هاکان

 دهد سبز صیرنگ چشمانش را تشخ توانست

 به یبود ،عالقه ا نیسنگ یادیعطرش ز ی.بوبودند

 منتظر یگرفت ول یدکلن نداشت و سر درد مو ا عطر

 دختر بود،ترنج درست حدس زده بود او واکنش

 لبش یرو ثانهیکنجکاو بود .همان لبخند خب یحساب

 .دیهم همه تون مثل-گرفت . شکل

 نکهیرا محکم پشت هاکان قرار داد و قبل از ا دستش

 کند او را دایدادن خودش پ ریگ یبرا یفرصت هاکان
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 چشمان تار شده اش قامت نیاستخر هول داد.از ب در

 که اکو وار در ییو صدا دیشد را د یکه دور م دختر

 .دیچیپ باغ

 داریراجب وجدان ب تیخواب خرگوش نیباشد که از ا-

 .یش

 سوم: رج

 ینم قهیتا دو دق شهیرا باز کرد مثل هم چشمانش

 داریاز روز از خواب ب یچه ساعت ایکجاست  دانست

 د،اخیکش یم ریروز بود؟گردنش بدجور ت شده،اصال

 کرد محل درد را ماساژ یگفت و سع یا دهیکش

 لیتخت خوابش برده اما دل یبود که رو ادشی.دهد

 چرا االن پشت تک مبل خانه اش خوابش برده نکهیا

 و به سمت دیدانست.چشمانش را مال یرا نم بود

 خبر را یشبکه  عید،سریکوچکش خز ونیزیتلو

 ریتصو ینیینوشته شده در گوشه پا خیو به تار فتگر
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 به کیکرد .نزد یتعجب هم نم یحت گریشد.د رهیخ

 جانینه چندان ه یوهشت ساعت از زندگ یس

 کرد یرا از دست داده بود و هنوز هم حس م زشیانگ

 نگاه کند صورتش نهیبه ا نکهیا د،بدونیا یم خوابش

 اش گام برداشت.مثل یشست و به سمت دار قال را

 کرد که موجود یحس م یگرسنه نبود گاه شهیهم

 فرود امده.چند یاشتباه ی ارهیو در س ستییفضا

به قول  یطرحها یبرا یبود اقا اسد ریدرگ شیبا طرح ها یساعت

 مشتاق یحساب شیخودش تکرار

 از طرحش را رنگ یگرید یزد و جا ی.پوزخندبود

 کرد. یزیام

 یلیخ گرید شیبه ساعت انداخت مداد طراح ینگاه

 مورد یرنگ ها دیخر یبرا دیشده بود و با کوچک

 کار نیبه ا یلیرفت اما تما یم رونیب نظرش

 یشد ،مادر یمادرش تنگ م یدلش برا ی.گاهنداشت
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 با چشمان نگرانش هزاران حرف ناگفته که شهیهم که

 کرد،با دستان ینبود را به او منتقل م انشیبه ب قادر

 کرد و صبح تا شب یرا نوازش م شیموها زمختش

 یدر سفره  یتا نان کندیجان م یدار قال یپا

 اش یکاسه  ادیمادرش  یاداوریبگذارد.با  کوچکشان

 تا کاسه را دیخانوم افتاد.به سمت اشپزخانه دو نیریش

 امد ینم ادشیمواجه شد، زیتم یکه با کاسه  دییبشو

 باال انداخت و شالش یظرف را شسته بود،شانه ا یک

 حالش یبه صورت ب ینگاه نهیسر کرد.در ا را

 او را از قبر در شیچند لحظه پ نیهم انداخت،انگار

 واله زنهیچشمات موج م یتو یشور زندگماشا...-بودند. اورده

 .خانوم

 یبایخودش کفش ز یها یرا که باز کرد کنار کتان در

 را شیگلو خیش کرده بود.بغض بجا خو یدار پاشنه

 رفتن بردارد رونیب یبرا یقدم نکهیو بدون ا دیچسب
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 خانوم نیریدانست ان کفش دختر ش یرا بست.م در

 مثل هم بود شانیپاها زیکه تازه طالق گرفته .سا است

 بود که او را یخاطرات بد اداوریکفش  نیاحتماال ا و

 شانیخان یباال یکس و کار طبقه  یدختر ب به

 شد که یباعث م شیگلو خیبود.بغض ب دهیبخش

 زیترحم برانگ نقدریا یعنی.دیایبه زور باال ب نفسش

 یحاتم طاع نکهیخانوم قبل از ا نیریش بود؟دختر

 دختر نیبود ا دهیاز خودش نپرس اوردیدر ب یباز

 را کدام یمهمان یکفش ها نیقرار است ا چارهیب

 بپوشد؟ یگورستان

 خواست به یاشپزخانه گذاشت و م زیم یکاسه را رو

 اش برود که چشمش به کارت یدار قال سمت

 کند کارت را چنگ یفکر نکهیافتاد،بدون ا روانشناس

 .دیرنگ و رو رفته اش دو یو به سمت مانتو زد

 نصف تهران بایانداخت،تقر کیبه ساختمان ش ینگاه
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 جناب دکتر کیپا گذاشته بود که به مطب ش ریز را

 .برسد

 پول سه دیجمع کنه.احتماال با یک نویاووف کالس ا-

 ...تیزیطرحم رو بدم پول و چهارتا

 رنگ مطب انداخت،در باز ییطال یبه تابلو ینگاه

 .دستانشندیرا بب نیتوانست تعداد مراجع یو م بود

 چشمش تار بود .چطور قرار یکرده بود و جلو عرق

در  یوسک گهگاهمانتال جناب دکتر که مثلعر یسانت یاز منش بود

 کرد یم پیتا یزیچ وتریکامپ

 را یگرید زیام رینداشت نگاه تحق رد؟دوستیبگ وقت

 سرش را باال گرفت و واله به سرعت یکند.منش تحمل

 انداخت.دستش را یاضطرار یپله ها یرا رو خودش

 قلبش گذاشت. یرو

 بگم؟ یاصال برم به دکتر چ-

 کیک ریپنهان کرد و از همان ز شیرا در زانو سرش
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 زد و به یمورد عالقه اش را باز کرد،گاز کاکائو

 زد فکر کرد... یم دیکه با یها حرف

 یلیپاشو برو تو خ گهید یهست یخب زن گنده ا-

 جونو... یدک نمیبگو اومدم بب مقتدر

 یزد،کم کشیبه ک یگریکرد و گاز د یزیر ی خنده

 استفاده مانده بود باال رفت و با رفتن یپله ها که ب از

 کرد که داخل برود اما یعزمش را جزم م ضیمر هر

 عتبه سا ی.نگاهگشتیبه پله ها برم گریشد و بار د یمنصرف م هربار

 یوقت بود و م ریانداخت د

 تواند دکتر را یداخل برود نم یاگر حت دانست

 پاشنه یمچاله اش را دراز کرد و صدا یند،پاهایبب

 بود که ییصدا نیهم اخر یکفش منش یها

 یخورد،لبخند دردناک ی.حالش از خودش بهم مدیشن

 سرش جابه جا کرد،بهتر بود ریرا ز فشیو ک زد

 لیکرد تا ساختمان را هم تعط یگورش را گم م زودتر
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 اگر تا یبود که حت نجایبودند.دردناک ترش ا نکرده

 شد نه جرات یدر ساختمان هم حبس م صبح

 کس هم چیداشت و نه کمک خواستن .ه اعتراض

 ...نور واحدردیازش بگ یشد تا سراغ ینم شنگران

 افتاد.مرد جوان شیرو یشخص ی هیشد و سا کیتار

 دستش انداخته بود.شالش را درست یرا رو کتش

 جمع تر نشست. یو کم کرد

 ایداخل  نیایب نیخوایبالخره؟م هیچ متونیتصم-

 دیکن زیادم رو سوپرا نیعادت دار ن؟کالیبر نیخایم

 نه؟

 یهاج واج به دهانش چشم دوخته بود،چه م واله

 کرد و انگار یم ییلبش خودنما یرو یشخندیگفت؟ن

 مرد نیداد ا یاو خوشحال نبود.احتمال م دنیاز د ادیز

 اشتباه گرفته.جان کند تا چند تا کلمه یرا با شخص او

 را ادا کند. یعاد یشکسته  ی
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 برم. دیمن با دیببخش-ب-

 را چنگ زد و خواست از کنار مرد بگذرد که فشیک

 رنگ و رو رفته اش را یمانع شد و بند کوله  مرد

 دست گرفت. در

رد رفتار م که نیعجله؟با ا نیبا ا ؟کجاینیمنو بب یبود ومدهیمگه ن-

 یم بیعج شیبرا شیروبرو

 تیدانست که جذاب یکرد م یاما احساس خطر نم نمود

 یپیخوشت نیبه ا یندارد که مرد یانچنان یظاهر

 از کف بدهد و به او حمله کند ،مرد اریاخت بخواهد

 را رها کرد لب فشیاش شد که ک ینگاه سوال متوجه

 خود گشود. یمعرف به

 هاکان آراسته-

 را شیاشاره کرد،واله ناخن ها شیهم به تابلو بعدش

 مشتش فشار داد،کوتاه بودند اما باز هم کف در

 سوخت،چند بار دهانش را باز و بسته کرد یم دستش



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 که از اب یاما مثل ماه دیبگو یزیبتواند چ دیشا تا

 نییبود.سرش را پا هودهیب یافتاده بود تالش رونیب

 نگفت. یزیچ گریو د انداخت

 داخل من نیایب یحرف بمون یکه واسه  ادیبهت نم-

حرکت نشسته  یدکتر جوان ب یوقت دارم...روبرو گهیساعت د کی

 یبود،حس م

 بود دهیکه دور خودش تن یاگر تکان بخورد حباب کرد

 کند. یو او همانجا قالب ته بترکد

 حرف به یچانه اش زد و ب ریدستش را ز هاکان

 بتواند یکرد ادم یشد،فکر نم رهیخ شیروبرو دختر

 یی.ابرواوردیخوب در ب نقدریمعذب بودن را ا نقش

 تر حدود پنج ساعت استدانست دخ یانداخت ،م باال

 به یپلکد،چشمش اتفاق یدر مطبش م یجلو که

 دختر یمدار بسته افتاده بود و متوجه  یها نیدورب

 نیکرد به ا یگرفت ،فکر نم دهیبود اول او را ناد شده
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 دانست از کجا یشود،نم مانیاز کارش پش یزود

 یکاف یاورده اما خب به اندازه  ریمطب را گ ادرس

 خواست یشده بود و حاال فقط دلش م منتظر

 شیدختر را بشنود و به زندگ یعذرخواه

 انداخت،از سکوت دختر زیم ی.مدادش را روبرسد

 یباز کیچه درامات گرید نیشده بود.ا کالفه

 که به یدیسف یها یبا کتان شیروبرو بود؟دختر

 عنوان به ان دختر افسار چیبودن به ه دهیگرا یزرد

 ان بود و نه از یشخبریان شب شباهت نداشت ،نه از ان ارا ی ختهیگس

 اعتماد به نفس محسور کننده و

 ...یطانیلبخند ش ان

 ؟یبزن یحرف یخواینم-

 دل واله با حرف دکتر جوان پاره شد،انچنان از بند

 بود،هاکان دهیکه انگار مار او را گز دیپر شیجا

 حرکات یشتریبا دقت ب یکرد و کم زیرا ر چشمانش
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 بود و حس یرا در نظر گرفت...به شدت خجالت دختر

 یادم نم نیاست .ا یعصب یکرد در مرز حمله  یم

 کند تمام حرکاتش یاو نقش باز یحداقل جلو توانست

 بودند. یواقع

 ...من ...برهیمن...من شبها خوابم نم-

 کرد االن است که خفه یچنگ زد،حس م شیگلو به

 نیاول یو برا به سقف انداخت یبا بغض نگاه شود

بود  ادهدکرد .چرا اصال خدا به اونعمت تکلم را  یناشکر شیدر زندگ بار

 توانست از ان ینم یوقت

 گفتن الل است... یکند؟حداقل انوقت م استفاده

 به دستش یاب وانیبلند شد و ل شیاز جا دکتر

 زمزمه یارام یزانو زد و با صدا شیپا یداد،جلو

 .کرد

 ت رومن هماهنگ کن.سراروم باش،نفست رو با -

 ...دم حاال بازدم...نیمنو بب ریبگ باال
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 ینداشت اصال نم یتوجه شینفس ها تمیواله به ر اما

 بود دهیکه حاال فهم یچشمان د،غرقیگو یچه م دیشن

 یاند شده بود.ارامش در انها موج م یا قهوه

 زیچ چینداشت و ه یمشکل چیه ایکه در دن ی.انگارزد

 .ردیارامش خود ساخته را از او بگ نیتوانست ا ینم

 بازگشته یبه حالت عاد شینفس ها تمیر گرید حاال

 یخواست ،حت یارامش م نیاز ا ی.واله هم کمبودند

 یبار سوال نیاول یخواست پلک بزند برا ینم دلش

 خواست از او یرا مشغول کرده بود دلش م ذهنش

 الدارد؟اص یالهمه ارامش چهح نیکردن با ا یدکتر زندگ یاقا بپرسد

 بدون نهمهیا یتوان یچطور م

 ؟یباش استرس

 رو بده به من؟ ترنج خانوم؟ترنج حواست-

 ینام م نیکه بود؟چرا همه او را به ا گرید ترنج

 خواست یدلش م شیبار در زندگ نیاول یبرا خواندند
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 من اسم دارم من منم... دیبزند بگو ادیرا فر نامش

 یمن واله ام .واله سلطان-

 ینم شیبود که چرا صدا بیخودش هم عج یبرا

 .دیلرز

 یمن واله ام .واله سلطان-

 ینم شیبود که چرا صدا بیخودش هم عج یبرا

 ...دیلرز

 چهارم: رج

 صورت دختر یهاکان بود که متعجب به اجزا نوبت

 شود،همان بودها اما رنگ نگاهش فرق رهیخ

 داشت سر یدختر سع یاگر بر فرض محال یداشت،حت

 که در چشمانش یو ترس تیبگذارد،معصوم کارش

 کرد به یتوانست دروغ باشد.سع یکرد نم یم دادیب

 مبل یبرخواست و رو شیمسلط شود و از جا خودش

 گرید یپا یرا رو شیواله نشست و پا یروبرو
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 یکوچک طانیاز شباهت او و ش دید ینم یلیانداخت،دل

 دختر نیا اوردخودیب انیبه م یکرده بود حرف رشیان شب غافلگ که

 دانست که خواهر یبهتر م یلیخ

 دیالزم نبود حتما از شباهتشان بگو ستیک شیدوقلو

 که داشت یغالب تیداد که ترنج با شخص ی.احتمال م

 تنگ یکاف یقُل را به اندازه  یکی نیا یجا شهیهم

 زیبه شدت جامعه گر یباشد و از واله دختر کرده

 ترنج را تصور کند ی افهیتوانست ق یباشد .م ساخته

 از یکیتنها به  ایگفت که دن یحق به جانب م یلیخ

 کرد حواسش را یتکان داد و سع یدارد.سر ازین انها

 صاف کرد ییکند.گلو شیروبرو یدختر مچاله  جمع

 یحرکت کوچک از جانب او باعث شد شانه ها نیهم

 به ساعت انداخت و یدختر باال بپرد.نگاه الغر

 ساعت یمورد برا نیرا در کاسه چرخاند ا چشمانش

 حساس بود . یادیشب ز هشت
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 چند سالته واله جان؟-

 یاش که رو یبلند و مشک یاز پشت مژه ها واله

 نگاه میدرست کرده بودند ن ییبایهالل ز میاش ن گونه

 انداخت .تنگ پیبه دکتر به شدت خوشت یدزدک

 کس تا حاال واله راجان خطاب نکرده چیجان چسبانده بود ه اسمش

 گر گرفتند و شیبود.گونه ها

 کرد.نگاه دکترجوان ریدر حلقش گ ییجا کی جوابش

 خودش یکرد و از ناتوان یخودش حس م یرو را

 خواست انگشت ته یخورد .دلش م یبهم م حالش

 اوردیناگفته را باال ب یبندازد و تمام حرفها حلقش

 شد یخره که راحت منبود اما بال یقشنگ ری،تصو

 دختر یکرد گونه ها یزد و سع یلبخند مچهی.هاکان ن

 ردیبگ دهیشده بودند ناد یصورت یبه طرز خواستن که

 معذب یصحبت با او کم یکرد که دختر برا یم ،درک

 رشانیچهره اش باخبر بود و تاث اتیاز خصوص باشد
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 بخاطر چهره شتریدانست اصال ب یمخاطب م یرو را

 کردند و همه هم تازه از یبه او مراجعه م اش

 جدا شده بودند و انتظار داشتند هاکان شوهرشان

 را باالتر نکشیقلب ترک خورده شان شود .ع امیالت

 منتظر جواب نیاز ا شتریگرفت که ب میو تصم فرستاد

 ینماند و او را معذب نکند به طرز دردناک دختر

 دادند یم شیاری شیبود و اگر استخوان ها یخجالت

 یفرو م نیشد و در زم یم لیتبد یبه نقطه ا احتماال

 ...رفت

 که من و شما چند سالمونه اصال .من ستیخب مهم ن-

 ینیکه راحت بش نهیا خوامیکه ازت م یزیتنها چ االن

 به استخونهات یکنی.دخترخوب به خودت رحم نم

 . یهم گره خورد یچطور تو نیکنه بب رحم

 نشد.هاکان جادیدر حالت نشستن دختر ا یرییتغ

 بلند شد... شیرا جمع کرد و از جا شینیب
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 کشمیدراز م نجایواله جان؟من اصال ا هیچ یدونیم-

 فکر کن من مبلم.بگو کنمیاز من .نگاهتم نم نیا عا

 مبل یمشکل کجاست؟واله به روانشناسش که دراز به دراز رو که

 اش یشانیپ یاو افتاده بود دستش را رو یروبرو

 به دستانش که در هم یشد و نگاه رهیبود خ گذاشته

 روانشناسش هم ایخورده بودند انداخت،خب گو گره

 چند تخته اش کم بود. هی

 ها واله یگره خورده نشست نجوریحواسم هست هم-

 .جان

 هم بندازد و به مبل یرا رو شیکرد که پاها یسع واله

 نبود اما خب لکسیدکترش ر یدهد ،به اندازه  هیتک

 اول هم نبود. یگره خوردگ به

 یراز هینه...خب بذار  یبخواب یتون ینم یاول گفت-

 شبها...علت یتونم بخوابم بعض یبهت منم نم بگم

 خوابم یبار از شدت خستگ هیداره ، یمختلف یها
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 کنمیم یباز یوبا گوش نمیبیم لمیف ی،گاه برهینم

 یهم گاه شمیکه در طول روز متحمل م یی.استرس ها

ت وق ؟معموالهر چند هیتو چ لیدل مینیبب دی.باکننیم ریرو درگ ذهنم

 یباز امکیپ ؟نکنهیخواب یم کباری

 کلک؟ یکنیم

 را قورت داد و سرش را تکان داد شیاب گلو واله

 یعشق ییاشنا یبود که دوست یکس یبرا یباز امکیپ

 واله خودش بود و خودش... داشت

 ندارم. یمن دوست-

 دختر نیدانست ا یم دیبرد،بع یبه اشتباهش پ هاکان

 داشته باشد. یدوست یخجالت

 یچیکدوم به درد ه چیدارم که ه ادیدوست ز یمن ول-

 کاسه ماست دستمه و دارم هی شهی، من هم خورنینم

 .بهت کنمیم یهاشون رو ماست مال یکار گند

 شاربنکبت  یبه زندگ یبار بود که کس نیواله ...خب اول شهیم میحسود
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 یقهوه ا یدر موها یکرد ،هاکان دست یم یحسود

 و نگاهش را از سقف به او برگرداند... دیکش اش

 یمعموال در شبانه روز چند ساعت م یخب نگفت-

 ؟یخواب

 سر یکه باال یریدر هم قفل شد،به لوح تقد دستانش

 بود چشم دوخت و زمزمه کرد. هاکان

 من ...من...-

 شیخواست از جا یکوله اش را چنگ زد و م کالفه

 شود که هاکان سد راهش شد و باز هم بند کوله بلند

 ...دیرا چسب اش

 دمیبهت م ستیل هیو  زنمیجلسه رو من حرف م نیا-

 یاصد ادی.فقط زیو بعدا بهمبرگردون یبزن کشونیت هیتو فقط کاف که

 غیقشنگت رو از ما در

 خانوم. سیخس نکن

 زد و سر یمحکم کار یهم تنگ کلماتش برا یچشمک
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 کرد که لبخندش را یم یبرگشت،واله سع شیجا

 داد یخانوم حق م نیریکند،خب حاال به دختر ش پنهان

 جناب دکتر مرده را زنده دیایبا فرزندش به انجا ب که

 کرد... یم

 که دید یهاکان تنها متکلم وحده بود و م یساعت مین

 به شدت مچاله در امده و کمترکم کم از ان حالت  واله

 بود که دو بیهاکان عج یکند ،برا یرا م شیها ناخن

 اسو لب شیارا طرزیو حت شانیبارز رفتار یبا وجود تفاوت ها خواهر

 مثل هم شانیناخن ها دنشانیپوش

 یجالب یمعقوله  شهیالک و ساده.دوقلو ها هم یبود،ب

 جلسه نیدر ا تیمطالعه بودند اما خب اولو یبرا

 راحت تر یبود که دختر فقط کم نیهاکان ا یبرا

 یم یشتریمسائل وقت ب هیبق ند،یبنش شیسرجا

 به ساعت انداخت و متوجه شد که واله ی...نگاهدیطلب

 نیهم اشتباه کرده بود ا ستاده،بازیا شیسر جا زودتر
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 در حالت نگاهش هم رییتغ نیکوچکتر یمتوجه  دختر

 چه برسد به حرکاتش! بود

 وقت تموم شده که به ساعت نگاه کردم یکردفکر -

 ؟یزود پا شد نیا یبرا

 انداخت. نییتنها سرش را پا واله

 یانجام بد خوامیکه ازت م ینیتمر نیواله جان اول-

 که یبه رفتار طرف مقابلت حاال هرک نقدریکه ا نهیا

 رو گرانیکه د ینشد دهی.تو افر ینش قیدق بود

 نقدریا ستی،الزم ن ینگه دار یراض ای یکن خوشحال

ه ن ایناراحتم  ایکنمیم یکه من چه فکر ستی.اصال مهم ن یباش معذب

 جمله رو با من داد نیا خوامی.حاال م

 هی یو دوست ندار یسیتو خس دونمی...البته م یبزن

 بار رو با هی نیجوون صدات رو بشنوه اما خب ا یاقا

 ...پشت سر من تکرار کن.ایراه ب من

 یوانشناسش که انگار خودش هم کمبه دهان ر واله
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 وضع بود زل زد... خل

 گور .همشون-

 یدیشد لیشد،تما یبازتر نم نیواله از ا چشمان

 که دوباره دم در برود و تخصص جناب دکتر را داشت

 ادیفر تیکند.هاکان خنده اش را خورد و با جد چک

 .زد

 هر یتونیاله نوبت توئه البته موگور همشون ...اها -

 در یزد و سع یکن...دست م زی.منو سوپرا یبد یکه دوست دار یفحش

 واله داشت ،تنها قیتشو

 انجام دهد طیشرا نیتوانست در ا یکه واله م یهنر

 را ادا کند... یدکتر شکسته ا یبود که اقا نیا

 یدختر همه  رونیب زی،بر یبر ذارمینم ینزن ادیتا فر-

 ... رونیب زیبر یکه دار یبغض و درد اون

 در چشمان واله جمع شد و سرش را تکان اشک

 یم یبزند،هر چقدر هم سع ادیتوانست فر یداد،نم
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 توانست . یباز نم کرد

 و به واله دیکش رونیرا از جعبه ب یهاکان دستمال

 ...داد

 خودت یتو نقدری،ا رونیب یزیبر دیبا نهیاها هم-

 هات داره خفه یناراحت ادیکه حجم ز یختیو ر یختیر

 .روزیبزن ادیالزمه که فر ی.واله جان گاهکنهیم ات

 دونمیباش .م نجایواسه ساعت پنج عصر ا شنبه

 اوقات یاما خب فقط گاه یدیترس یاز منش امروز

 ...ستیاهل گاز ن زنهیم غیج

 یپوشه ا انیرا از م یزد و برگه ا یهم چشمک باز

 ...دیکش رونیب

 کرده .تو ریکه ذهنم رو درگ یسواالت یهمه  نهایا-

 تنبل خانوم. یبزن کیت دیبا فقط

 که یپول فیبرگه را در کوله اش چپاند و ک واله

 دیکش یم د،خجالتیکش رونیدوخته بود را ب خودش
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 لوگ یخودیبه دکتر پول تعارف کند اما خب بنده خدا هم دوساعت ب که

 کیجر نداده بود که اخر با 

 کولش بگذارد و برود... یدمش را رو یخداحافظ

 واله بود اما منتظر یذهن یریدرگ یمتوجه  هاکان

 که دور خودش یامن یاز ان فضا یکه واله کم بود

 کرده بود پا فراتر بگذارد... جادیا

 شه؟یچقدر م تتونیزیحق و-

 روز اول بد نبود ،انگار به یزد ،برا یلبخند هاکان

 یفن و فوت روانشناس یسر هی بایز یاز چهره  ریغ

 یبه او افتخار م یبارش بود .اخ که مادرش حساب هم

 ... کرد

 دختر خوب یدیامروز که فقط فحش دادن منو شن-

و  زد یمودب تر بودم...واله لبخند خجول یکه کم یبعد یجلسه  باشه

 یخداحافظ یبه معن یدست

 رفت که با سوال دکترش به یداد به سمت در م تکان
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 او برگشت... سمت

 مرسیهم بگو که بعدا حسابش رو مبه اون خواهرت -

 به نفع ترنج! چیه کی.

 به ته ینازک واله افتاد،هاکان دست یابروها انیم گره

 یاسم خواهرش را مطرح م دینبا اید،گویکش ششیر

 احتمال که نه مطمئن بود که ترنج به عنوان قل کرد

 یاش حت هینقل مجلس بوده و سا شهیتر هم یاجتماع

 گذاشت خواست جمله اش را ینم شیهم تنها نجایا

 خشکش شیرجوع کند که با حرف واله در جا رفع

 .زد

 اما من که خواهر ندارم..-

 پنجم: رج

 روبرو بود و فکرش کیتراف یبه چراغ ها نگاهش

 وهیابم یکه تازه مطالعه کرده بود انتها یمقاله ا شیپ

 سرش یاهنگ فرانسو تمیو با ر دیرا هورت کش اش
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 تکان داد ،امروز را به خودش اختصاص داده بود را

 پرداخت البته که یمورد عالقه اش م یبه کارها و

 نداشت و یزیانگ جانیه یشخص یزندگ چندان

 خاص خود را یها یریهم هرکدام درگ دوستانش

 توجه به بوق یب ی...با سبز شدن چراغ دخترداشتند

 را داشت ابانیها قصد عبور از عرض خ نیماش

 یقرمز است ،ب ادهینه انگار که چراغ عابر پ ،انگار

 را شل دنبال خودش فشیبود و ک رهیبه روبر خ توجه

ن اکازند،ه یدر پارکقدم م یافتاب یبایروز ز کیکه در  ییگو دیکش یم

 که نیچشمانش را تنگ کرد،ا یکم

 داشت و محال یقیدق یریتصو یبود حافظه  ترنج

 تخر هول داده بودکه او را در اس یبود شخص ممکن

 به چهره یکیاما ش نیسنگ شیفراموش کند.ارا را

 نیدانست ا یبود نم دهیپوش یو سرتا پا مشک داشت

 و الیخیب نقدریکند که ا یم ریس ارهیدر کدام س دختر
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 راننده ها در یو فحش ها تیتوجه به عصبان یب

 که بود یا ارهی.هر س داردیخودش گام برم ریمس

 به انجا بزند.ناگهان یخواست سر یهم دلش م هاکان

 راه رفتن ترنج به ستوه یکه از الک پشت یا راننده

 گاز گذاشت و به سمت دختر یرا رو شیبود ،پا امده

 با همان لبخند نهیخب ترنج دست به س راند،اما

 کردن یکه از عصب ستاد،انگاریا شیسرجا مرموزش

 برد،هاکان کمربندش را باز کرد و یلذت م راننده

 اورد . رونیب نیرا از ماش سرش

 ...نوریا ایترنج ب-

 به او ترمز کرد و دهیتوجه ،مرد نرس یاز ذره ا غیدر

 ...وانهید ی کهیزن یکنیم یدار یچه غلط-شد. ادهیپ نیماش از

 ...نوریا ایترنج ب-

 به او ترمز کرد و دهیتوجه ،مرد نرس یاز ذره ا غیدر

 شد. ادهیپ نیماش از
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م نزد،تنها ه...ترنج اما پلک وانهید ی کهیزن یکنیم یدار یچه غلط-

 دستش را باال اورد و با

 به ساک حمام شباهت داشت شتریبزرگش که ب فیک

 را چیی...هاکان به سرعت سودیسر مرد کوب یرو

 شد،صورت مرد قرمز شده ادهیپ نیزد و از ماش چنگ

 شیروبرو یکوچولو طانینمانده بود که دستش را دور ش یزیو چ بود

 حلقه کند و با

 وجود بفشارد . تمام

 ؟یمنو زد-

 هاکان یداشت و ابهتش حت کلیدو برابر ترنج ه مرد

 ترساند یرا م یترساند البته هر فرد عاقل یهم م را

 نبرده بود. ینعمت خداداد بهره ا نیالبته ترنج از ا که

 عربده نکش سرم رفت اه نقدریا-

 صورت دختر یدست مرد باال برود و رو نکهیاز ا قبل

 انداخت و انشانیهاکان خودش را م دیایفرود ب وانهید



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 فهیضعنداره ... تیخوب هیچه کار نیاقا ا-راه گرفت... انیمرد را م دست

 است.

 کرد و از طرز لیو تحل هیمرد را تجز ی افهیق یکم

 را هیقض نیکه اگر زودتر سر ا دیگرفتنش فهم گارد

 کرد با یکشد سع یم یکیبار یکار به جاها اوردین هم

 فرد تیخطاب کردن ترنج از شدت عصبان فهیضع

 دانست از ان دسته مردهاست که یبکاهد م شیروبر

 به برتر نشان دادن خود دارد و دلش یدیشد لیتما

 که شده خود را ارجح نشان یقیخواست به هر طر یم

 ...فیمخصوصا به جنس لط دهد

 فهیدت ندارم رو ضعبرو خدات رو شکر کن عا-

 دست بلند کنم... جماعت

 یدورشان جمع شده بودند و سع یشتریمردم ب حاال

 مرد را دور کنند...هاکان به سمت ترنج داشتند

 خود ساخته یکرد او را از مخمصه  یو سع برگشت
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ه بت خواس یو اشاره و هرانچه که در چنتهداشت م مایدور کند با ا اش

 بفهماند که شیدخترک روان پر

 زد و دستش یبلند یما ترنج قهقهه ا زدیبگر زودتر

 ...دیکش یبلند یشکیدور دهانش قاب کرد و ش را

 بابا ... یینچا-

 بابا ... یینچا-

 هم فشرد و یچشمش را رو یلحظه ا یبرا هاکان

 قابل ریغ گرید نباریعکس العمل مرد شد.مرد ا منتظر

 یرمرد خراشانداخته و به قد یشانیپ یرو فیشده بود ،سگک ک کنترل

 اش دود ینیقرمز شده بود که از ب

 یعنیشد  یهم هاکان چندان متعجب نم زدیم رونیب

 دختر یشد البته اگر کارها یاصوال متعجب نم هاکان

 را دیکش یمرد عربده م یسرش را که پا به پا پشت

 ...یگرفت یم دهیناد

 کشمت... یم-
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 به سرش خورد و ینیسنگ زیو دار بار چ ریان گ در

 ترنج خانوم کماندوست،حق فیدانست که ک یم دهیند

 بود...دستش را به نیسنگ یلیداد خ یبه راننده م را

 چشمش یکه رو ینکیگرفت و معترض با ع سرش

 :دیو معوج شده بود به سمت او برگشت و غر کج

 اخه؟ یزنیمنو چرا م-

 توجه به هارت و ینازک کرد و ب یپشت چشم ترنج

 لب ریمرد راهش را گرفت و رفت و ز یها پورت

 ... فهیضع ینگ چکسیبه ه گهید-:دیغر

 خشکش زده بود،انگار هر شیهمانطور سرجا هاکان

 یعکس م ی جهینت یکرد یدختر م نیکه با ا یرفتار

 داشت که با وجود اخالق یحال جذبه ا نیو در ع داد

 یبا او مراوده کن شتریب یاش دوست داشت شرورانه

... 

 راه نشیو هاکان به سمت ماش ستادیا ابانیف خطر ان
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 نشده بود که در سمت شاگرد ری،هنوز کامل جاگ افتاد

 یشد و خانوم محترم با الت قتاله اش در صندل باز

 چکدامیپا انداخت ...باز هم ه یجا گرفت و پا رو جلو

 الک نداشتند... شیناخن ها از

 ... رمیمن م-

 ان را مالش یاش گذاشت و کم قهیشق یرا رو دستش

قل عمت که خبچون از نع اوردیرا به خاطر ب یزیکه بخواهد چ داد،انگار

 ییبهره مند نبود راه به جا

 که خودش را جمع و جور کرد... دینکش یبرد،طولینم

 ؟یونک ،چرا معطل رمیمن م-

 کرد و تیهدا ابانیخ گریرا به سمت د نی،ماش هاکان

 به سمت او برگشت: طلبکار

 سرکاره خانوم گهیاوامر د-

 سرکاره خانوم؟ گهیاوامر د-

 یلیداد و خ نییرا پا ریتوجه به او افتاب گ بدون
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 از یحساب یرژ لبش کرد،وقت دیشروع به تمد لکسیر

 بودن سر و وضعش مطمئن شد به سمت او مرتب

 باال انداخت... ییو ابرو برگشت

 .شهیم رمیداره د ؟منیچرا پارک کرد-

 زد و خم شده در طرف ترنج را یلبخند ارام هاکان

 کرد. باز

 گهید دوارمی!امیمنو با راننده ات اشتباه گرفت-

 ...نمتینب

 را بست و زمزمه کرد: نیدر ماش ترنج

 دهیند کجای را ییحجم از پر رو نیمگه؟هاکان به عمرش ا میدیقبال د-

 یکی،او را در استخر هول داده بود و امروز هم  بود

 بود دهیبا ان سالح سردش در فرق سرش کوب محکم

 نه؟ ای میا دهیرا د گریقبال همد دیپرس یتازه م و

 نه؟ یراحت ی،عقل ندار ینوبر یلیخ گهیتو د ییخدا-

 برد و ستمیتوجه به او دست به سمت س یب ترنج
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 نیارام در اتاقک کوچک ماش یفرانسو اهنگ

 ...دیچیپ

 از کوره در نمیخواستم بب ی،م دمتیکجا د ادمهی-

 .هینه؟مقاومتت ستودن ای یریم

 انیم یرا باال تر داد و دست نکشیع یکم هاکان

 یدختر تمام نشانه ها نید،ایاش کش ییخرما یموها

 نابایزد که به عمد انقدرارام در خ یحدس م یرا داشت ،حت سمیساد

 تا عکس العمل مردم را داشتیگام برم

 ...ندیبب

 نشناس نه؟روا هی شیپ یقبال بهت نگفته بودم بر-

 کرد و نگاهش را از پنجره گرفت و به او ینچ ترنج

 ییبایاز ز شتریداشت اما ب یکننده ا رهیخ ییبایداد،ز

 رفتار پازل وارش بود که انسان را به دانستن نیا اش

 کرد. یکنجکاو م شتریب

 که دیکنم؟باشه ببخش یازت عذرخواه یدوس دار-
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 .فتیراه ب شهیم رمیاستخر .داره د یتو انداختمت

 عنوان از رفتارش چیدانست که او به ه یم هاکان

 گفته بود تا کارش راه یزیو تنها چ ستین مانیپش

 یمهم نبود او فقط از لحاظ علم نیهاکان ا یبرا افتدیب

 دو نیباعث شده بود که ا یبود که چه اتفاق کنجکاو

 یکیبا هم تفاوت داشته باشند  نقدریدوقلو ا خواهر

 نگراید دیساعت هاخودش را از د یگریو د ردیمعرکه بگ ابانیخ وسط

 یکند تا مبادا با کس میقا

 دانست واله گفته که یداشته باشد؟ م یبرخورد

 حجم از شباهت بدون نسبت نیندارد اما ا یخواهر

 بود درست مثل اسمان و رممکنیغ بایتقر یخانوادگ

 هاکان که اصوال کنجکاو یبرا نیماندند و ا یم نیزم

 امد یبه حساب م یسرگرم کننده ا یمسئله  بود

 انجام دادن یهم برا یکار بهتر نکهیا مخصوصا

 .همراه شدن با ترنج که درست مثل اسمان نداشت
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 از لطف نبود. یکرد خال یمود عوض م یبهار

 اهنگ یرا زد ،در ذهنش ملود نیماش استارت

را  یقیموس یداد وصدا یشد ،سرش را تکان یاکو م بیغر خواهران

 و به زدینم یکمتر کرد.ترنج حرف

 بود . رهیخ رونیب

 خواهرت اومده بود مطب... شیچند شب پ -

 به خود نداد و تند پاسخ داد: یتکان یحت ترنج

 ندارم یمن خواهر-

 دو خواهر نیتکان داد،انگار که واقعا ا یسر هاکان

 انها به نیوجه شباهت ب کیهم مرده بودند ، یبرا

 خودش نیکرده بود ا دایپ شانیاز صورتها ریغ

 شد... یمحسوب م شرفتیپ

 ی؟مثال خواست یکنیم نییسرت رو باال پا یچرا ه-

ر ت ضبط را بلند یو صدا دی.باشه را کشدمیاالن؟باشه فهم یدکتر یبگ

 کرد،هاکان
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 بود که دهیاز او نپرس یبه او انداخت حت یچپ نگاه

 دستش ریخواهرش ز دیاصال شا ستیدر چ تخصصش

 نگران نبود؟ یعنیبود  مرده

 اخالقت با خواهرت فرق نقدریچطوره که توا-

 ... نقدریتو ا یمعصوم و خجالت نقدریا کنه؟اونیم

 :دیبا حرص ضبط را خاموش کرد و غر ترنج

 من خواهر گمیحالت خوبه؟م نقدریتو ا یزد یچ-

 ...یکنیوز وز م یه ندارم

 قبلش را کامل کرد... یجمله  یادامه  هاکان

 یهمان لبخند مرموز و کم ؟ترنجیشد یوحش نقدریشد ا یچ-

 ترسناک را بر لب

 هاکان را یاش حساب ییبایلبخند با وجود ز نینشاند،ا

 کرد. یم معذب

 ستیتوجهت رو داشته باشم ترنج الزم ن خوامیبگو م-

 تموم حواسم به ی،خب دک یاز مغزت کار بکش نقدریا
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 . توئه

 اعتماد یدختر خدا نیلب هاکان باال رفت،ا ی گوشه

 نفس بود . به

 واقعا خواهرت واست مرده نه؟-

 نشست...سکوتش نهیزد و دست به س یپوزخند ترنج

 بود . زیهمه چ انگریب

 بودند که ناگهان ستادهیا یگریچراغ قرمز د پشت

 ادم بینص یزینفر چه چ کیبا کشتن -سکوت را شکست. ترنج

 شه؟عشق؟پول؟انتقام؟یم

 بود اما انگار در رهیسبز براقش به او خ چشمان

 یان شب مرد یحرفها یاداوریبود ،با  یگرید یایدن

 همراه ترنج بود دهان هاکان تلخ شد... که

اله وبا  یشتریزندانش که مطمئنم.حاال وجه شباهت ب یها لهیم از-

 داشت،او هم مثل

 کنار یافتاد و پوست ها یم شیبه جان ناخن ها واله
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 کند. یم گرشیرا با دست د ناخنش

 شیبکش یخواست ینفر که تمام عمرت م هیکشتن -

 به ادم بده. ییحس رها هیکنم  یداره؟فکر م یحس چه

 جلب یتر بود و تنها برا یموضوع انگار جد خب

 داد،به سمت ترنج ینم لشیحرف ها را تحو نیا توجه

 زد. یو حاال باز هم لبخند م برگشت

 تطاتارتبا یتونی،م یفکر نکن زایچ نیبهتره که به ا-

 فرد نه تنها کیاما کشتن  یبا اون فرد قطع کن رو

 بدتر یلیبلکه عذاب وجدانش خ شهیارامشت نم باعث

 اون فرد ممکنه بهت دست بده . دنید که با هیحس از

ا ب یحاضر بود یگه عاشقم بودا-و زمزمه کرد. دیداشبرد کوب یرو ترنج

 تمام سرعت به اون

 و مدام به ستادهیا ابونیکه اون سمت خ دختره

 ؟یبزن کنهینگاه م ساعتش

 کیبه دختر انداخت ،دختر ش یینگاه گذرا هاکان
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 بود از قماش ترنج و به شدت از واله دور به یپوش

 داده بود و مدام هیتک ستمشیس نیاخر نیماش

 کرد. یرا چک م ساعتش

 خوشگله واسه مردن. یادیاون ز-

 لب زمزمه کرد. ریزد و ز یپوزخند ترنج

 .شمیم ادهیپ نجایهم-

 د،ترنجیکش یرا به کنار نیراهنما زد و ماش هاکان

 نیشدنش از ماش ادهیرا چنگ زد و قبل از پ فشیک

 ت...مصاحبت باها-کرد. زمزمه

 یشد م رهیکنار لبش خ یطانیبه لبخند ش هاکان

 .دیایمکثش ب یدنباله  یجالب زیچ ستیقرار ن دانست

 روانشناس... یباعث سردرده اقا-

 و در کمال تعجب به سمت دختر دیرا کوب نیماش در

 نیاشت؛چشمان هاکان از اگام برد ابانیکنار خ منتظر

 راحت در مورد مرگ نقدریا یعنیشدند  یتر نم درشت
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 زد؟حاال دختر در اغوش ترنج بود یحرف م دوستش

 زد. یترنج از پس شانه اش به او چشمک م و

 که از محل دینکش یشدند و طول نیدو سوار ماش هر

 کدام چیدور و اطراف هاکان ه یشدند.انسان ها دور

 گرفته ضیکردن او را نداشتند از مر زیسوپرا ییتوانا

 یرا م شانیها .حرکت بعد بهیغر یدوستان و حت تا

 شیپال حبزند و بر همان اساس با انها رفتارکند. تا به  نیتخم توانست

 از شیبود که دانسته ها امدهین

 نیکنند و گاه ا دیاو را نا ام گرانید یرفتار یالگو

 شد.مادرش که یخسته کننده م شیبرا اریبس تیقابل

 قشیگفت و دوستانش تشو یم نیبه او کف ب یگهگاه

 را امتحان کند اما شرط بندی یکردند که چند بار یم

 بود ینیب شیقابل پ ریغ شی...ترنج به شدت براترنج

 یکننده  جیپازل گ نیدوست داشت هر طور شده ا و

 را هضم نکرده یرا حل کند.هنوز اتفاق قبل یرفتار
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 در ذهنش جرقه زد. یزیکه چ بود

 به روانشناس بودنم یحرفهام اشاره ا یمطمئنم تو-

 د؟یاز کجا فهم نی.ا نکردم

 رج ششم:

 را با چسب بهم چسبانده شیکرد پلک ها یم حس

 یکرد،دستان ب یدر کمرش م یدرد بد بودند،احساس

 کرد یبرد و سع شیشده اش را به سمت مژه ها حس

 یرا هم باز کند،ب شیچشم ها شیباال بردن مژه ها با

 از یداریب یبود.ذهنش مقاومت خود را برا دهیفا

 فرو رفت. یقیداد و باز هم به خواب عم دست

 ساده تر بود شیبرا شیبار باز کردن پلک ها نیا

 جسم سخت که تازه متوجه شده یرا از رو ،سرش

 سیبرداشت و به سمت سرو ستیناهارخور زیم بود

 گام برداشت. یبهداشت

 خودم رو جز خوش شانس ها حساب دیهم با خب باز-
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 ...برهیخوابم نم ییکه تو دستشو کنم

 بسته شست و با مهیرا با همان چشمان ن صورتش

خبر را  یوشبکه  دیدو ونیزیبه سرعت به سمت تلو یزیچ یاداوری

 افتاده دیکه نبا یرصد کرد،اتفاق

 و ننو دیچربش کش یموها انیدستش را م دی.نا امبود

 خودش را تکان داد. وار

 کنم؟ کاریحاال چ امیدکتر بهم گفته بود شنبه ب یاقا-

 را از دست شیاز زندگ گریروز د کی شهیهم مثل

 شیکه گذر روزها برا شهیبود اما برخالف هم داده

 به شدت فقدانشان را حس نبارینداشت ا یتیاهم چندان

 یبار در عمرش شخص نیاول یکرد اخر برا یم

 بود. منتظرش

 ریامد که پن ینم ادشیانداخت، خچالشیبه  ینگاه

 را ریباال انداخت و قالب پن یباشد،شانه ا دهیخر

 .دیکش رونیب
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 ردهناراحت باشم که نه من م نقدریا ستیحاال الزم ن-

 همین یبه طرح ها ی.نگاهنمشیتونم بب یدکتر ،امروز هم م ینه اقا ام

 با یاماده اش انداخت و گاز

 زد. رشینان و پن یبه لقمه  حرص

 باشم انگار... نیکه خوشب ومدهیبه من ن-

 وانهیدکتر و د یکرد تا از فکر اقا یروز هر کار ان

 موفق نشد،ساعت پنج دیایب رونیب شیها یباز

 زنگ خانه اش از جا یبود که با صدا بعدظهر

 سرش انداخت و به سمت در قدم یرو ی.روسردیپر

 مرتب یها لیبیبود با ان س یکرد.عمو سرمد تند

 به یاش.دست دهیو کت و شلوار اتو کش یجوگندم

 داد. یو سالم ارام دیاش کش یروسر

 .یسالم عمو سرمد-

 یبه شانه ها یسر داد و دست یقهقهه ا یسرمد

 دختر زد . فینح
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 تو وروجک؟ یچطور-

 تو وروجک؟ یچطور-

 طانیش یاو به وروجک ها یدانست کجا ینم واله

 کرد. یم یخودیب اسیچه ق یاست، عمو سرمد هیشب

 پا به یدر کنار رفت و اجازه داد عمو سرمد یجلو از

 پر از یها سهیبه ک یمحقرش بگذارد،توجه ی خانه

 به او یدر دستش نکرد.دوست نداشت کس یخوراک

 سال بود که با گذشتن از طرح یکند او سالها  ترحم

 به یکس یاورد وقت یخودش نان خود را در م شیها

 یکرد فروختن عشقش ب یکرد حس م یترحم م او

 شد و زبانش را نداشت که خرت یم ریبود،تحق جهینت

ن ه ماطرافشبخواهد که ب یرهایپرت ها را پس بدهد و مودبانه از خ و

 من از دیا ی.دردم م دیترحم نکن

 سر سفره ام باشد تا با ابرو یگذرم تا نان یم عشقم

 فکر کنم تمامشود  یکارها باعث م نیکنم ا یزندگ
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 حاصل بوده است. یب تالشم

 ؟در رو ببند عمو. یستادیچرا دم در وا-

 را عمو صدا کند اما شیخواست مرد روبرو ینم دلش

 امد پدرش او را مجبور کرده بود یم ادشی یوقت از

 .دیاو عمو بگو به

 که شیعمو تو که مثل بابات ات نمیخب بگو بب-

 نه؟ یسوزونینم

 دلش بگذارد و هرهر به یخواست دست رو یم دلش

 اش که نیمثال با دفت ایمضحک بخندد، یشوخ نیا

 کرد در یفرش استفاده م یگره ها دنیکوب یبرا

ه به اودست ندهد .واله ب یاحساس خوشمزگ نقدریبکوبد تا ا دهانش

 به پدرش یعنوان شباهت چیه

 . نداشت

 ما عمو جان ،ازاده دل تنگته... یسر بزن خونه  ایب-

 دانست که عمو یم یعنیرا به خاطر نداشت  ازاده
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 دارد اما محال ممکن بود که یدختر و پسر یسرمد

 خانوم اصال او را به خاطر داشته باشد راستش ازاده

 نبود. ادشیهم ازاده را  او

 نیبا ا دیبه کجا رس ؟مادرتیبافیم یقال یهنوز دار-

 ای؟بیریراهش رو بگ یدنباله  یخوایمکه تو  یبافیقال

 . رسهیبهت پول م شتریب یلیشرکت من شو خ یمنش

 زبان و یمادر ب ریبود،تحق نیاش هم یشگیکار هم

 فرش یاز نقشه کش یعلم چیبدون ه یکس هنرمندش

 یکرد طور یم ادهیپ یدار قال یرا رو عیبد یها طرح

 انقدر یان نقش ها پا بگذار یخواست رو یدل نم که

 یسر و زبان بود که نم یزنده بودند،چقدر ب که

 چارهیو هنرمندش دفاع کند، ب چارهیاز مادر ب توانست

 داشت اما یخور یدختر تو سر نیکه همچ گرید بود

 کرد... یسع

 من ...من یعمو سرمد-ع-
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 از خودش گرفت اما باز هم هول شده بود یشگونین

 یمن به مادرم که با وجود ناتوان دیخواست بگو یم

 کنمیتنه بزرگ کرده افتخار م کیاش من را  یجسم

 یرا م شیگلو یغیباز هم نتوانست .بغض مثل ت اما

 شیکه حوصله اش سر رفته بود از جا یفشرد،سرمد

عمو  یدیوف چقدر طولش ما-شد و به سمت واله حرکت کرد. بلند

 دیبا گهی...من د

 یسر بزن سراغت رو م هی نایبه ازاده ا ایبرم،ب

 ...گرفت

 نهیس یقفسه  انیم ییواله جا یرا دراز کرد ،نفس ها دستش

در  یصدا یتهوع گرفت وقت حالتدستانش  یقفل شد.از حس زبر اش

 نیزم یامد رو

 گذاشت .عمو شیزانو انیشد و سرش را م اوار

 از تماس ینبود حس خوب شیواقع یعمو یسرمد

 نیکرده بود دردناک تر ان دایبا گونه اش پ دستانش
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 یواله را م نیتوانست اعتراض کند و ا یکه نم بود

 امد اما یم قیناال هیاز چشم بق دیشا ترساند،مادرش

 اش به او اموخته بود که یزبان یهمان زبان ب با

 را حفظ کند کم بخورد و بپوشد اما ابرومند نجابتش

 به ساعت انداخت،هنوز وقت داشت که خودش یکند...نگاه یزندگ

 دیو سف اهیبه عکس س یبه مطب برساند،نگاه را

 روشن انداخت. یبا ان چشمها مادرش

 .یبشم که بهم افتخار کن یدختر خوامیمامان م-

 کرد نگاه تمام یبود و حس م ستادهیا یمنش یروبرو

 اب از یاوست ،قطره ا یحاضر در مطب رو مارانیب

 کمرش راه رهیاه افتاد و تا تگردنش ر پشت

 کیت کیت یحوصله.صدا یبود و ب بایز ی.منشافتاد

 ماند. یمثل ناقوس مرگ م خودکارش

 کمکتون کنم؟ تونمیچطور م-

 که یچند بار اب دهانش را قورت داد بلکه سنگ واله
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 راه کالمش را بسته بود گورش را گم کند شیگلو در

 باطل... الیخ یزه اما

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیکش یپف کالفه ا یمنش

 به پست من بخوره... دیاس با وونهید یهرچ-

 یدر گردنش فرو کرد و دسته ها شتریرا ب سرش

 توانست دستش را یکاش م یاش را فشرد،ا کوله

 بزند که ادم ادیبکوبد و از ته دل فر زیم یرو

 شود روح هم یم ضیهمانطور که جسم مر یناحساب

 و به دکتر یخوریسرما م یشود...وقت یم ضیمر

 کند و یتو را از باال نگاه م یهم منش یکنیم مراجعه

 کند؟ یخطابت م وانهید

انداخت و  یصله خودکار را کنار حو یب یداشتم.منش یقبل-وقت ق-

 یزیچ

 کرد. پیتا وتریکامپ در

 اسمتون؟-
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 کرد یرا انقدر ژل زده بود که واله حس م شیها لب

 میممکن است ان حجم عظ دیگو یکه م یهر کلمه ا با

 یبترکد و در سر و صورتش بپاشد محتاطانه کم ژل

 گرفت. فاصله

 .ستین نجای.اسمم ادوننیدکتر خودشون م-

 دیفهم یهم بزور م یارام بود که منش شیصدا انقدر

 بود که یتا وقت نیاز چه قرار است البته ا هیقض که

 یم یبود .حاال حت امدهین انیبه م پیدکتر خوشت اسم

 هم هرچه مربوط به یکه از فاصله ده متر توانست

 زد و دست یکند...پوزخند یدکتر بود را لبخوان یاقا

خر ا نیدکتر رو چه به تو؟بش یاخه اقا-داد... هیتک یبه صندل نهیس به

 وقت اگر

 .ندازمیشد راهت م فرصت

 کرده اش بخواند شیتوانست از چشمان ارا یم واله

 بذارم دکتر را ینعش من رد ش یاز رو یعنی نیا که
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 دختر تینبود به او بفهماند که وضع یکی ینیبب

 ی؟حتیکنیم یو باز هم حسود یبنیرا نم تیروبرو

 دکتر او یهم بود اقا نیزم یدختر رو نیواله اخر اگر

 که لیدل نیانهم تنها به ا دید یم مارشیهمانند ب را

 کرد وگرنه به عنوان یپرداخت م تیزیحق و واله

 فیهم قبولش نداشت.کوله اش را شل کرد و ک ماریب

 ...دیکش رونیرا ب پولش

 ت؟یزیحق و-ح شهیچقدر م-

 به گردنش ینیقبل د ینداشت مثل دفعه  دوست

ا ر یممزاح یکه بخواهدپشه  یدر هوا تکان داد انگار ی.دختر دستبماند

 به سر و گردنش یبپراند و قر

 ...داد

 . شهیاصال وقت م نمیبب نیحاال بش-

 قصد دارد که یداشت که منش نیقی گریحاال د واله

 یصندل نیدور تر یبه سرش کند اما باز هم رو دست
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 که فضا عادت کرد طرح ینشست.کم یمنش دید از

 ییخط ها یو گهگاه دیکش رونیتمامش را ب مهین یها

اش  یدو ساعت بود که در صندل یکیزد. یم یو طرح دیکش یم

 خشک شده

 یدکتر که از انتظار خسته م یکنندگان اقا بود،مراجعه

 کردند و در رفت و امد یمدام مطب را متر م شدند

 مطب لیتنها او بود که انگار جز وسا نیو ا بودند

 هم حضورش را فراموش یبود حتم داشت منش شده

 تکان داد اما خب ی...کمر خشک شده اش را کمکرده

 ها عادت داشتند از بس که یسخت نیو بدنش به ا تن

 خوابش برده بود...کم کم از تعداد بیعج یجاها در

 شیصدا یشد اما منش یکنندگان کم و کم تر م مراجعه

 یوقت دیپرس یرفت و از او سوال م یم دیکرد .با ینم

 از یخودش ارزش قائل نبود چه انتظار یبرا خودش

 داشت؟ گرانید
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 رفت عزمش رونیمراجعه کننده که از مطب ب نیاخر

 که شروع به جمع کردن یکرد و به سمت منش راجزم

 داشت. یکرده بود گام برم لشیوسا

را  یزیزم؟دختر که چا دیخانوم نوبت منه؟پول هم نگرفت دیبخش-ب-

 یگذاشت نگاه سرسر یم فشیدر ک

 او چقدر با خودش نکهیتوجه به ا یاو انداخت و ب به

 یب دیایب نجایبپرسد و به ا یتا از او سوال دهیجنگ

 گفت: رحمانه

 رو یضیمر گهیدکتر د ی...اقایینجایتو که هنوز ا-

 کننینم قبول

 کرد،چرا چون یگفت شما او را تو خطاب م ینم

 داد که با او یاجازه را به خودش م نیبود ا یخجالت

 دو ساله رفتار کند؟ یبچه  مثل

 شد که یباورش نم یعنیبود، ستادهیمنتظر ا همانطور

 یدانست که دکتر حت ی،م ندیراحت دروغ بگو نقدریا
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 بود از وقتش زده بود و به او لیمطب هم تعط یوقت

 شانه یرا به رو فشیداده بود...دختر ک مشاوره

 دهیپوش یبلند شد،کفش پاشنه بلند شیو از جا انداخت

 خانوم به او نیریکه دختر ش ییاز انها یکی بود

 شده رهیبه او خ نییبود و از باال به پا دهیبخش

 ی...نم نانداختییانداخت و سرش را پا شیها یبه کتان ی.نگاهبود

 یمنش یو برنده  میتوانست نگاه مستق

 نداشت. را

 به سالمت-

 یگورت را گم کن،انقدر بدبخت بود که حت یعنی نیا

 داد و نکهینه ا اندازدیراه ب دادیتوانست داد و ب ینم

 نکهیاما از ا یخوشبخت ینشانه  ایخوب باشد  دادیب

 خود نیمتنفر بود .از ا ردیتوانست حقش را بگ ینم

 خواست دست ته یبود دلش م زاریاش ب یوجود

 را یانسان دست و پا چلفت نیو ا اندازدیب حلقش
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 اوردیباال ب شهیهم یبار برا کیبکشد . او را  رونیب

 و دیدر اتاق را شن یاز دستش خالص شود...صدا و

 را باال گرفت.. سرش

 ؟یخانوم فخر ستین گهید یکس-

 دیبار یاز سر و صورتش م یبود،خستگ روانشناسش

 واله دنیدستش انداخته بود،با د یکتش را رو و

 باال انداخت... یابرو

 تو... ایواله جان؟شنبه منتظرت بودم .ب ییع تو-

 حظه دکتربا تعجب به دکتر زل زده بود،در ان ل یمنش

 یکرده بود م داینجاتش را پ یاو حکم فرشته  یبرا

 کرد ،جراتش را ینم شیبه اسم کوچک صدا دانست

 را صدا کند شیبایدر خلوتش که نام ز یحت نداشت

 ماند... یدکتر م یاقا شهیواله او هم ی.برا

ورد و االه بال در وبه او کرد و  یرفتن خانوم .هاکان اشاره ا یداشتن م-

 به
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 نقدریا چگاهیاش ه یگام برداشت،در زندگ سمتش

 مشتاق نبود... ییبه جا دنیرس یبرا

 یهر وقت که اومدن لطفا بدون معطل شونیا-

 داخل. نشونیبفرست

 کرده اش که به گوش واله غیج یبا ان صدا یمنش

 :دیپرس دیرس یتر م یمصنوع یکم

 رو نگرفتم دکتر جان... تشونیزیمن و-

 انگشت به دهان مانده بود که چطور در عرض واله

 نقدریتواند ا ینفر م کی یلحن و صدا هیثان چند

 تر شود... دهیو کش نازک

 یله اش را رومبل نشست و کو یکنه؟رویم نطوریچرا صداش رو ا-

 گذاشت و شیپا

 را بدهد یجواب منش نکهیدکتر شد.دکتر بدون ا منتظر

 ببر من فیشما تشر نکهیا یعنیگفت  یریبخ شب

 حواسم هست. خودم
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 را یسرش را کج کرد که صورت منش یکم واله

 صورتش از توجهات دکتر گر گرفته بود.دلش ند،یبب

 دانست یکند م یزبان دراز یمنش یخواست برا یم

 است که او را نیهاکان از سر ا یتمام حرف ها که

 گرانیداند در مواجه با د یشناسد و م یم خوب

 یجدا م هیکه او را از بق یزیاما چ ردیگ یم اضطراب

 ینم شینقصش را به رو چوقتیبود که ه نیا کرد

 ان شود.او یمتوجه  گرانیگذاشت د یو نم اورد

 دختر نیکه ا دیبگو یتوانست به منش یراحت م یلیخ

 ادیاست و هر وقت که امد اجازه بده ب زیگر جامعه

 اش او را مورد یاما او بدون اشاره به ناتوان داخل

 غرورش را خورد نکهیقرار داده بود بدون ا محبت

 ...کند

شالش ور  با پر یواله جان شنبه منتظرت بودم.واله کم یخب چطور-

 ساده زمزمه یلیرفت اخر خ
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 .کرد

 خواب موندم.-

 میاو را ترساند اما کم کم لبخند ن یبلند هاکان کم خنده

 لب خودش هم شکل گرفت. یرو یبند

 هیکردم واست مهم تر باشه قرارمون ... یفکر م-

 ...ادتیخوند قرارمون  یبود م یاهنگ

 عالمت سوال شده بود هیصورت واله که شب دنید با

 .دیاز خواندن کش دست

 ؟یبکش غیج یخوایخب امروز هم نم-

 ؟یبکش غیج یخوایخب امروز هم نم-

 گرید نیانداخت ،ا نییخجالت زده سرش را پا واله

 بود اخر؟ یجمله ا چه

 رو...برگه نایو ا غیولش کن ج ینامناسب یچه جمله -

 ؟یکه بهت داده بودم پر کرد یا

 تند و تند سرش را تکان داد و برگه را از کوله واله
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 اقندر هول بود که حرف دکترش را دیکش رونیب اش

.هردوهمزمان خم شدند ختیر رونیهم ب شیها یدهد که طراح گوش

 کنند در دل والهتا برگه ها را جمع 

 بود... اشوب

 یدست و پا چلفت یگندت بزنن واله -

 کردند یم ییاش خودنما یشانیپ یعرق رو یها دانه

 از طرح ها زوم کرده بود ،همانجا یکی یرو ،هاکان

 به شلوار اتو خورده اش یواله نشست و توجه یجلو

 نکرد... شدیم یکه خاک هم

 ه؟یکار ک نایا-

 طرفداران رانیکه در بازار ا شیاز طرح ها یکی

 و یاز ترنج مرکز یگفت ،خبر یداشت را م یکمتر

 اش نبود،نقش شکار یطراح نیبته جقه در ا یها گل

 شکارها را در اغوش انیشکارچ یاما همه  بود

 بود که در ابتدا اتییو پر جز زیبودند انقدر ر گرفته
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 دقت از یاما با کم یشد یتفاوت ان نم یمتوجه  فقط

انرا فرا گرفته بود  ینظم خاص یشد یم رهیطرف که به فرش خ هر

 دیاحتماال با ادشیز اتییبخاطر جز

 یطرح را م نیا یشد البته اگر کس یفرش م تابلو

 ...دیپسند

 کار منه...-

 تفاوت برگه را پس یب هیبود که او هم مثل بق منتظر

 از دستش هیدادن چند توص لیو زودتر با تحو بدهد

 کرد... یما او انگار با همه فرق مشود ا خالص

 نقش و نیه تموم اچقدر هنرمندانه و با حوصل-

 کننیاستفاده م وتریاز کامپ ،معموالیدیرو کش نگارها

 یجا یکرد یزیبا دقت رنگ ام نقدریا نکهیا اما

 داره. نیتحس

 یم نیواله را تحس یطرح ها یبار بود که کس نیاول

 کوفت که مبادا یکه همش در سرش م یاقا اسد کرد
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 یادعا ایبه او طرح نفروشد  گریرا گم کند و د خود

و رمشق هات  نمیده ببب-گر گرفته بودند . شیکند.گونه ها یشتریب پول

 دختر خوب...حاضرم ینوشت

 نه؟ یدانش اموز زرنگ ها بود نیببندم از ا شرط

 یافتاد وقت یمادرش م یگونه ها ادیزد، یلبخند واله

 ییبایبه ان ز یتا به حال رنگ دید یرا م شیها نمره

 یگونه ها یتوانست سرخ ینم چوقتیبود .ه دهیند

 ادهیپ یمصنوع یرا با رنگ ها یاز شاد مادرش

 ...کند

 خوشگل یشد یگل گل ینجوریا یکنیفکر م یبه چ-

 احتماال اتش گرفته بودند ،خجالت زده شیها خانوم؟گونه

 شد و نگاهش را از دکتر لشیجمع کردن وسا مشغول

 به دستانش ینگاه یچشم ریجذابش گرفت...ز یادیز

 از انگشتانش چکدامیدر ه یانداخت،انگشتر

 یداشت چه غلط قایخشکش زد.االن دق ی.لحظه انبود
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 یفکرش هم خنده دار بود...مثال چه فرق یکرد؟حت یم

 مجرد؟واقعا ایکه او متاهل باشد  کردیحال واله م به

 ه سرش زده بود...ب یخواب کم

 شده رهیکه پرکرده بود خ یاما به برگه ا هاکان

 یاز اختالالت روح یدختر مجموع کامل نیبود،ا

 رهیدختر خ فینح یزد و به شانه ها ی.لبخندبود

 بود که او را نیا دادیانجام م دیکه با یکار نی.اولشد

 ...ردیحرف بگ به

 هیادمم از خودت بگو...واله چطور خب واله جان برا-

گفت که از خودش و ان  یگفت؟م یم ؟چهینیبیم یرو چطور ؟خودت

 که یزیچ

 کشد که یمتنفر است؟از روح مادرش خجالت م هست

 تواند از او ینم یخور شده که حت یتو سر نقدریا

 گذارد و یهنرش را به حراج م نکهیکند؟ا دفاع

 ست؟یارزش و احترام قائل ن یزیپش شیبرا چکسیه
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 جا یصندل یبلند شد و رو شیسکوت واله از جا با

 یم یهم خاک کشیش یکه صندل دادینم یتی،اهم گرفت

 . کند

 راجبت؟ کنمیفکر م یمن چ یدونیم-

 دنیشد ،د رهیدکترش خ یکنجکاو به صورت جد واله

 یبرا یپر از سادگ یدرشت شده  یچشم ها ان

 دست و یکه در طول روز با همه نوع ادم یهاکان

 در وسط یکرد مثل وزش باد خنک بهار ینرم م پنجه

 یدونیکه ارزش خودت رو نم یهنرمند هیتو -تابستان بود. یالو الو

 انقدر

 رو یبا گرفتن حقت دل کس یترسیکه م یمهربون

 تیخودت تقو یحس رو تو نیو انقدر ا یبشکون

 از وجودت شده که حرف زدن برات یکه جزئ یکرد

 که نکنه مسخره ات ینیمعظل ؛همش نگران ا هی شده

 رو بشکنه و تیا شهیبزنن که دل ش ینکنه حرف کنند
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 دارن ازت سواستفاده یدونی.م یجواب بد ینتون تو

 ها با همون کوله خادیدلت م یگینم یزیاما چ کننیم

 ...چرا؟یکنیکار رو نم نیسرشون اما باز ا یتو یبزن

 تمام قدرتش را جمع کرد و زمزمه کرد. واله

 ترسم. یمن م-

 زد تا حواس واله را به خودش جلب یبشکن هاکان

 .کند

 یرکه به چشمام دا نطوریو هم ریسرت رو باال بگ-

تا ن .واله جا ارمهمهیبس یقبل رو بگو.ارتباط چشم یجمله  یکنیم نگاه

 تونم یمن نم یخودت نخوا یوقت

 و بهم نگاه ریبهت بکنم .چشمت رو باال بگ یکمک

 ...کن

 دکترش گوش داد یدستور یبه حرفها کیاتومات واله

 تر به نظر رهیاش که در شب ت یدر چشمان قهوه ا و

 شد یطوالن یارتباط چشم یشد.وقت رهیخ دندیرس یم
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 کمال تعجب هاکان زودتر از ان چشمان معصوم در

 لب زمزمه کرد... ریو ز دیدزد نگاه

 سگ دارن المصب-

 سگ دارن المصبا-

 ریبارش بود که تحت تاث نیبه خود زد اول یبینه

 اتفاق نیگرفت و قرار نبود ا یقرار م مارشیب ییبایز

 یبود اما سوا یحرفه ا کیتکرار شود او  چوقتیه

 نیاز کف دادنش در برابر نگاه سبز واله ا اریاخت

 کرده چارهیدختر ب نیبود به ا یا هیچه توص گرید

 کرد طرف یبه مرده ام نگاه م نطوریاگر او هم بود؟

 به نکهیچه برسد به ا دیرقص یشد م یقبر بلند م از

 هاکان یاش نگاه کند.مسئله جالب توجه برا زنده

 در انکار یدو خواهر که به شدت سع نینگاه ا طرز

 نمانده بود ایدر دن یزیداشتند بود.ترنج انگار چ هم

 دوش یکه رو یباشد نگاهش بار داشت.بار دهیند که
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 ینگاه ب هیگذاشت که او را سرگرم کنند. یم مخاطبش

 مرموز .اما نگاه واله پر از یو گهگاه حوصله

 بود درست همانند یحال کنجکاو نیو در ع اضطراب

 یزهایکه تازه با اطرافش اشنا شده و چ یبچه ا نگاه

 ما،ایحرف گوش کن نقدریکه ا خوبه-...ندیمانده که بب ایاز دن یادیز

 همونطور که

 که به ییجامعه پر از گرگه،گرگ ها یدونیم خودت

 کهیتا ت یپلک بزن هیاما کاف انیب رخواهیممکنه خ نظر

 ات کنن. پاره

 درشت واله نگاه کرد. یچشم ها به

 ای یکه تو بترس زنمیحرفها رو نم نیمن ا زمیعز-

 به جون یفتیو ب یکه گرگ بش کنمینم قیتشو تورو

 نیاخر ا خوامی.من م ستیصحبت من ن نینه ا مردم

 مانیهاش ا ییکه به توانا یبش یدختر هیتو  جلسات

 ادیز ینجوری.ارهیحق خودش رو بگ تونهیکه م داره
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 رو دمیکه بهت م ییها نیواله جان .تمر یارینم دووم

 دنبال کن ... جدا

 تکان داد ،انقدر معصوم بود که قلب یارام سر واله

 امد مطمئن یمظلوم بودنش به درد م نهمهیاز ا هاکان

 خواهرش بهره تیشخص نیاز ا یکه ترنج حساب بود

 واله؟ یه من اعتماد دارب-...ردیگیم یبرد و سوار یم

 یبه خودش هم اعتماد نداشت ،اصال نم اعتماد؟واله

 .اعتماد را در او ستیاعتماد کردن چ یمعن دانست

 که امروز یمنش نیبودند از پدرش گرفته تا هم کشته

 خواست دَکش کند . یراحت م یلیخ

 بلند شد. شیتکان داد و از جا یسر هاکان

 جمله رو نیبا خودت ا یشیهر روز که بلند م خوامیم-

ش خودت ارز یدبرایکه من هنرمندم .که من ارزشمندم .با یکن تکرار

 یاگه سختته ،حت ی.حت یقائل ش

 تیحس مرگ بهت دست داد از هنرت از شخص اگه
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 یکه با ناخن هات کاسه ها خوامیکن .من ازت نم دفاع

 نگاه چپ بهت یهرک ای یاریطرف رو در ب چشم

 ...یراه بنداز یکش سیگ سیگ انداخت

 لبخند ابانیاش در خ یکش سیگ سیبا تصور گ واله

 زد. یبند مین

 یهر وقت حس کرد سیواله خانوم خس نکهیو ا-

 قشنگ بشه ایخنده داره از ته دل بخند بذار دن یزیچ

 نکن لبخندت رو دخترجان... غیدر نقدریا

 کرد حرف دلش یانداخت و سع نییسرش را پا واله

 بزند... را

 دکتر یاقا-ا-

ها  یو نساز یومدا-انداخت و تذکر داد... یشانیبه پ یاخم هاکان

 ... ی،ارتباط چشم

 هاکان داد و ارام زمزمه ینگاهش را به شانه  واله

 .کرد
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 اون حرفها رو شدن داریگفتن هر روز صبح بعد از ب-

 خودم بزنم... به

 حرف به یفرو کرد و ب بشیدستش را در ج هاکان

 که با چشمانش شانه اش را سوراخ کرده بود واله

 سپرد... گوش

 .دکتر.. یشم اقا داریکه بخوام ب خوابمیمن اصال نم-

 کرد و بعد هم شروع به کف زدن یپوف هاکان

 بود رهیخ بیحرکات عج نیبار به ا نیا کرد،واله

 لندبدکتر شدهبود؟با سوت  یاقا یاو باعث خوشحال دنینخواب ی...کجا

 ی...احتماال اقا دیپر شیاو از جا

 داشتند که البته بعد از سر یاتصال شیها میهم س دکتر

 بود...از دکتر یعیامر طب ماریهمه ب نیکله زدن با ا و

 ...گریبود د اوردهیشانس ن هم

 کیبود که  نیسوت و کف زدن ها واسه خاطر ا نیا-

 یگفت یرو بدون ِمن ِمن کردن و با ارتباط چشم جمله
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 یول یکنیبه شونه ام نگاه م یدار دمیالبته فهم که

 هم خوبه ... باز

 دکترجان چندان هم ایگو دیکش ینفس اسوده ا واله

 نبود... میوخ اوضاعش

 ی.. سعممکنه فکر کنن که چشمات چپه. گرانیاما د-

 م؟ی...خب کجا بود یبه چشمهاشون نگاه کن کن

 در راهنشیپ بیاز ج یمبلش ولو شد و خودکار یرو

 هی تو رو به تونمیاسه اختالل خوابت مو-کرد. ادداشتیرا  یزیو چ اورد

 روانپزشک

 سهیکنم که واست دارو بنو یدوست خودمه معرف که

 کنم و اصال هم زیتونم دارو تجو یکه من نم یدونی.م

 خوابت ببره . دوست یکه با درمان موقت خوادینم دلم

 خوابت نبره شهیکه باعث م یبا هم اون مسئله ا دارم

 واله یتو باز حق انتخاب دار ی،ول میببر نیاز ب رو

 ...جان
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 به دستان یرا به طرف واله گرفت ،واله نگاه کاغذ

 شده اش و بعد هم به خود او انداخت... دراز

 خوب بشم. یموقت خوامینم-

 مشت یروزیپ یدستش را در هوا به نشانه  هاکان

 یو کاغذ را به تفاوت مچاله کرد و به گوشه ا کرد

 ...انداخت

 یبصر یالبته از لحاظ جلوه ها یکرد یانتخاب درست-

ر دکت یاقا ای...خب گویاز همه لحاظ چشم نوازتر ام بهتر نرفت من

 هم بود ،نگاه فتهیخود ش یحساب

 یها یژگیبه او که احتماال داشت به و یرکیز ریز

 نیکرد انداخت.چانه اش را ب یبرترش فکر م یبصر

 رفت... یگرفته بود و با خط فکش ور م انگشتانش

 رک...فتبادهیافر یخدا چ نیواله؟بب یخط فک رو دار-

 .بزن تخته... نی...الحسن الخالقا

 رک...فتبادهیافر یخدا چ نیواله؟بب یخط فک رو دار-
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 ل زد ومب یوار به دسته  کی.بزن تخته...واله اتومات نی...الحسن الخالقا

 به خط فک

 دار بود و در کل جلوه هیو زاو زیشد،ت رهیخ دکترش

 بود... دهیبه او بخش یمردانه ا ی

 واله؟ یدید-

 با تعجب چشمانش را گرد کرد... واله

 خط فکتون؟-

 سمت او امد ... بلند شد و به شیاز جا کبارهی هاکان

 از فیعرمن چطور با ت نکهینه واله جان نه ...ا-

 بشه که جادیتصور برات ا نیباعث شدم که ا خودم

 ،که البته هستم اما خب تا قبل از پمیواقعا خوشت من

 خط یکنم مطمئنا متوجه  فیمن از خودم تعر نکهیا

 .ازت دمیمن خودم به خودم بها م ینیبی.م ینبود فکم

 شیپ یکن فیتعر یکه دار ییکه از هنرها خوامیم
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ه لمکاز  ادیقوتتبگو.ز یهات، نقطه ها ییاز توانا دهیکه گوش م یهرک

 من استفاده کن .خودخواه باش ی

 جان . واله

 تکان داد. دنیبه نشانه فهم یسر واله

 فیدارن تعرنهم که  ییزایاخه دختر خوب مردم از چ-

 که نهیکه تنها هنرش ا شناسمیرو م یکی کنن،منیم

 یپرسیازش م یو وقت دهیپدرش رو هدر م یها پول

 ،بعدش تازه نسیزیب گهیم یکرد کاریپولها چ با

 و اونقدر پر شهیشروع م زنسیراجب ب خزعبالتش

 باورت دهیام م یگذار هیسرما شنهادیکه بهت پ روئه

 ؟نچیشیم میهنر همش قا نهمهیاونوقت تو با ا شه؟یم

 شیاگر پ یحت رونیب یاتاق که رفت نی...از انچ

 شیپ یکن فیاز خودت تعر یهم نتونست گرانید

 هات بگو... ییاز توانا خودت

 را شیرا به خاطر اورد که نقشه ها یاقا اسد واله
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 را یبافیکه قال یخواند و عمو سرمد یم یتکرار

 کی اگر دی...شاکردیباز یکم شیاورد...با ناخن ها یبه حساب نم شغل

 یبار از خودش و هنرش دفاع م

 گرفت... یم یا جهینت کرد

 دانست وقتش تمام شده ،از بس که در مطب یم

 چقدر است از تیزیدانست که حق و یبود م نشسته

 پا ان پا کرد،دوست نیدر مانده ا یبلند شد ،کم شیجا

 ریرا بشمارد و ز تشیزیدکتر حق و یجلو نداشت

 بود ...دست پاچه شده  یاش کم رهیخ نگاه

 ...امیاالن م-ا-

 رهیاتاقش خ یباال داد و به در بسته  ییابرو هاکان

 ...شد

 داشت؟ ییدستشو یعنی-

 منتظر شد تا واله به نهیزد و دست به س یخند تک

 برسد... کارش
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 که با یواله پاکت نباریباز شد و ا گریاتاق بار د در

 اش درست کرده بود را به دستش یطراح یها کاغذ

 شدع بود لیعالمت سوال بزرگ تبد کی،انگار به  داد

 شد. حیخود واله مجبور به توض که

 دو جلسه اس. نیا تیزیحق و نیا-

 امد از او یدر دست هاکان خشک شد،دلش نم پاکت

 به یا رهیکرد نگاه خ یکند،سع افتیدر یتیزیو حق

 در اثر شستن شی،لباس ها اندازدیووضعش ن سر

 و دندیرس یرنگ و رو رفته و کهنه به نظر م ادیز

 یر ماش که سالها بود بازنشسته شده بود و والههنوز از ان کا کوله

 دانست اگر پول را یاما م دیکش

 و خب...به ندیاو را نب گریدهد ممکن است د پس

 خواست ... یرا نم نیمراجعه کرد... هاکان ا دورنش

 ییبایکت زنبود .چه پا یازیممنون واله جان اما ن-

 دختر هنرمند ... یکرد درست
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 واله که کم کم دهیرنگ پر یبه گونه ها اقیاشت با

 ان شهیشد،دوست داشت هم رهیخ شدندیم یصورت

 برجسته اش یمهمان گونه ها بایز یصورت یها هاله

 ...باشد

 ام؟یدوباره ب یک-

 یضرب گرفته بود ،به سادگ نیزم یرو شینوک پا با

 را به او اعالم کرد... دیجد خیزد و تار یدلبخن اش

 م بدهخودت رو نشون ایب میمستق یبار بعد که اومد-

 ادشیناگهان  یزیچ یتکان داد اما انگار ی...واله سر

 شد... رهیچشمانش درشت شدند و به هاکان خ دیایب

 ؟یچ یپس خانوم منش-

 او خنده اش گرفت و قهقهه ی دهیاز حالت ترس هاکان

 سر داد... یا

 بار بود نیاول نیخجالت زده لبش را گاز گرفت ا هاله

 یو مسخره اش نم دیخند یبه او نم یکس که
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 یبه او م شهیامد در مدرسه هم یم ادشی...کرد

 نه با او... دندیخند

 یتو یزیلط اندازه چغنترس بنده خدا چهره اش -

 .از امروز به بعد هواتو داره وگرنه ستین دلش

 یتو یزیچ نکهیکرد ،از ا یدییبا منه...واله نامطمئن با سر تا سرکارش

 کینه خبر نداشت اما ته دلش  ایبود  یمنش دل

 خوشش یبود انگار از دفاع دکتر از منش یطور

 بلند کرد و یخداحافظ یبه معنا یبود...دست امدهین

 تکان داد... ارام

 حرکت کوچکش بامزه بود که اگر پزشک نیا انقدر

 ... دیکش یرا م شینبود حتما گونه ها واله

 نره ها واله ... ادتیخداحافظ مشق هات -

 رهیباز به سمت او برگشت و به شانه اش خ واله

 ...شد

 خواب باشم اگه روز نیکه گفت یممکنه اون روز-
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 یم،نداره؟هاکان به زور خنده اش را کنترل کرد  بیع امیب یا گهید

 واله دیترس

 یاال نشده بود که منتظر کسبرداشت کند تا ح بد

 ...بماند

 یس واله جان .هر وقت که اومدشما به خوابت بر-

 هست ... میتا

 یزد ،نگاه رونیگفت و از اتاق ب یارام دیببخش واله

 از واحد یاسانسور انداخت ، همزمان مرد به

 او را رصد کرد دکمه یخارج شد و سر تا پا ییروبرو

 به یاسانسور را فشار داد و داخل شد ،لبخند گرم ی

 داشت و انگار منتظر واله بود که باهم شده در حد لب

 شوند .واله ریهم مس ییطبقه به صورت هوا نیچند

 دانست یلب گفت و به سمت پله ها رفت م ریز عمرا

 ویبه لب ندارد خب حقم داشت د یمرد لبخند حاال

 سر نبود که به محض پا گذاشتن در اسانسور هفت
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 دانست مشکل از خود یرا ببلعد واله م چارهیب دختر

 فکر نکند ...تا هیقض نیکرد به ا یاما سع اوست

 اما چاره دیا یجانش باال م نییپا یبه طبقه  دنیرس

 از نفس افتاده بود دیهمکف رس یبه طبقه  ینبود...وقت یا

 به یتمام کرده بود که نگاه یاش هم باتر ی،گوش

 وقت است و ریاما مطمئن بود د اندازدیب ساعت

 ستگاهیخودش را به ا دیبا ستیهم در کار ن یاتوبوس

 و به راه افتاد دیکش یرساند ...هوف کالفه ا یم مترو

... 

 یچند قدم از مطب دور نشده بود که بوق ها هنوز

 نگاه از دهیحواسش را پرت کردند...ترس ینیماش ممتد

 کرد ...دعا دعا فشیمرد دستش را بند ک ی رهیخ

 کولش یاش دمش را رو ییاعتنا یمرد با ب کردیم

 و به راهش ادامه دهد اما انگار سمج تر از بگذارد

 ادهیرا متوقف کرد و از ان پ نیحرفها بود که ماش نیا
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 خفه شد... شیدر گلو غشی.جشد

 نو؟م ینیبینم کنمیدو ساعته دارم نگاهت م-

 یاش دمش را رو ییاعتنا یمرد با ب کردیدعا م دعا

 بگذارد و به راهش ادامه دهد اما انگار سمج کولش

 را متوقف کرد و از نیحرفها بود که ماش نیاز ا تر

 خفه شد... شیدر گلو غشیشد.ج ادهیپ ان

 نو؟م ینیبینم کنمیدو ساعته دارم نگاهت م-

 بود چشمان سبزش یقد بلند و الغر اندام مرد

 شیتر موها رهیت یچشمان خودش بود اما کم همرنگ

 اش قهیدکمه از  نیمد روز کوتاه کرده بود و چند را

 دهزودتر االن که ازا میبر ای؟بترنج یالزم شد نکیع-باز بود... هم

 هیزنگ بزنه اعصاب واسم نذاره ...دلم برات  دوباره

 شده... ذره

 ترنج که بود که نیانداخت ا یشانیبه پ یاخم واله

 داشت؟ یاز سر او بر نم دست
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 . نیاشتباه گرفت-

 که حس یکرد جمله اش را با وجود خفقان یسع

 از مرد فاصله گرفت و یکند ...کم انیواضح ب کردیم

 ادامه دهد اما مرد قد بلند انگار رشیکرد به مس یسع

 ی نهیو واله به س دینبود...کوله اش را کش ایب کوتاه

 کرد خوب بود کوله اش بزرگ بود و برخورد پهنش

 یکه بو نینکرد اما هم دایپ یبدن مرد تماس با

 شد... یحالش بد م خوردیاش م ینیب ریز عطرش

 سر رفته بود که با یگار حوصله اش حسابولم کنمرد ان-اقا...و-

 ...دیکش نشیکوله او را به سمت ماش همان

 خانوم فرار کردم تهیبار ام که از دست اون عفر هی-

 گو*ه بزن به حالمون با ادا اصوالت ... تو

 کرد که خودش را از دستش خالص یاما تقال م واله

 یاگر مدارکش در ان کوله نبود بندش را ازاد م کند

 ...ختیگر یو خود از مهلکه م کرد
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 توروخدا-ت-

 یرا هل داد و واله از فشار فشیک تیبا عصبان مرد

 یافتاد و زانو نیزم یشد روبه شانه اش وارد  که

 امد یکه خون م شیکهنه اش پاره شد به زانو شلوار

 شد... رهیخ

 عشقم بذار دیکردم ها ، ببخش یترنج چه غلط یوا-

 که داشت یرا با وجود سوزش شیپا عیکنم...واله اما سر کمکت

 .دیکش عقب

 بلند شد... شیگفت و از جا یظیاه غل مرد

 یکنیکار ها رو م نیدوست دارم و ا یدونیم-

 همه ریکنم مثل قهرمان داستان ها بزنم ز نه؟چکار

 دنیرس یعنیمن و ازاده  یرمت؟نامزدیبگ امیو ب یچ

 د اگه قرار نبود من صاحب ِ؟یفهمیپول به من م یکل

 همه مال و ثروت بشم که تو تف هم تو صورتم اون

 از تو تونمینه م ؟منینداختی؟نه بگو م ینداختینم
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 بفهم االغ... نوینه از اون همه پول ا بگذرم

 کرد که یحس م دیچیپ یمرد در سر واله م یصدا

 شده ...احساس یدخمه ا شیبرا یبه ان بزرگ ابانیخ

 مرد نیکرد ...ا یاش م نهیدر سمت چپ س ینیسنگ

 شیزانو یخواست ؟سرش را رو یاز جانش م چه

را چنگ بزند  شیخواستگلو یکرد نفس بکشد دلش م یو سع گذاشت

 ورود و یبرا یروزنه ا دیتا شا

 یو نم دیلرز یشود...تمام بدنش م جادیهوا ا خروج

 بزند... غیج توانست

 هفتم: رج

 امد و همزمان هم کمربندش رونیب نگیاز پارک هاکان

 گرفت میبود تصم یخوب یبست ،انگار که هوا را

 که یا زهینسبتا پاک یبدهد تا از هوا نییرا پا شهیش

 افتاد یدر تهران اتفاق م کباریچند صد سال  هر
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 ارانک یحواسش را پرتکرد ،خب جا یمرد ادیفر یکند که صدا استفاده

 کیترنج  ینبود که او به قول

 زیرا ت شیگوش ها یبه تمام معنا است ،کم فضول

 کاست... نیو از سرعت ماش کرد

 اداها...بگم خرتم نیترنج؟بسه ا یکنیم ینجوریچرا ا-

 حله؟

 را شیشدند ،مرد گفته بود ترنج؟پا زیت شیگوشها

 یکه کنار جدول رو یحجم کوچک د،بهیترمز کوب یرو

 واله بود... نکهیشد ،ا رهیمچاله شده بود خ نیزم

 کرد صحبت یبغل انداخت و سع ی نهیبه ا ینگاه

 با خودش داشته باشد... یا عاقالنه

 دوش اب گرم هیخونه ، میریهاکان جان ،االن م نیبب-

 یدیو فست فود مورد عالقت رو سفارش م یریگیم

 ستیو اصال هم الزم ن یدیگوش م میمال کیبه موز و

 قهرمان نقدریا ایخب دن یش ریدراز خان درگ نیا با
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 ی هقی یگریداد د ی...با صداستین یکیبه تو  یاجیکه اصال احت داره

 را باز کرد و راهنشیپ

 کتک جانانه اماده کرد ،با خودش کی یرا برا خود

 و چند ساله اش با یتعارف نداشت در عمر س که

 نشده بود... ریدرگ یعهد

 ...تیخاص یوجدان ب ادیتف بهت ب یا-

 .دیکش ادیرا باز کرد و از ته حلقش فر در

 ؟یخانوم دار کاریچ یاها-

 تر شد با کیکه نزد یباال انداخت ،کم ییابرو مرد

 انقدر ها هم از مداخله گریلرزش بدن واله د دنید

 نبود.... مانیپش اش

 کیبه واله نزد یت کم..هاکان خواس. هیتو دخالت نکن مسئله خانوادگ-

 شود که مرد تخت

 که در ان لحظه هرچه احساس د،البتهیاش کوب نهیس

 بود دود شد و به هوا رفت اما کم کم در قهرمانانه
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 شدن بود... یعصب حال

 ...بکش کنارونهیمن در م ضیمر یپا یقتنه و-

 از چارهیبه سمت واله رفت که دختر ب یحرص مرد

 نیزم یبدنش شل شد و سرش رو ینفس تنگ شدت

 ...افتاد

 عمو یخانوم اسمشون واله است ... اشتباه گرفت نیا-

... 

 دختر که به طرز یناباور به صورت مهتاب مرد

 خود ترنج نکهیشد ،ا رهیخ زدیم یدیبه سف یوحشتناک

 گریگفت؟واله د یخرمگس معرکه چه م نیاما ا بود

 بود؟ که

 شده بود رهیتو؟هاکان مرد را که هاج واج به واله خ یگیم یچ-

 سر واله نشست ... یزد و رو یکنار

 ...واله نیواله ...واله جان منو بب-

 یامد رو ینامش را خواند،دلش نم یشتریشدت ب با
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 شده بودند یانار شیپ قهیده دق نیکه هم ییها گونه

 چارهیدانست به دختر ب یاما مجبور بود م بکوبد

 (دست داده مجبور بود او را کی)پان یعصب ی حمله

 کند... اریهوش

 بلند دخترک تکان خوردند و چشمانش یکم مژه ها کم

 افتاده باشد رونیکه از اب ب یباز کرد و مثل ماه را

 یمتوجه  یوقت کردیاز هوا را استشمام م یادیز حجم

 یخفه ا یو با صدا دیعقب کش عیشد ..سر اطرافش

 ییته گلو یها غیکرد از پس ج یزدن کرد...هاکان سع غیبه ج شروع

 واله

 یعنینوا رساند، یخودش را به گوش دختر ب یصدا

 القیجناب د یامروز رشته کرده بودن با کارها هرچه

 شده بود... پنبه

 نزن گوش بده بهم ...منم نگاهم کن غیواله ...ج-

 . نیمنو بب ری...چشمات باال بگ
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 غیکه واله به او انداخت و توقف ج ینگاه مین متوجه

 دخترک رنجور را به یکرد نفس ها یشد،سع شیها

 اول بازگرداند... حالت

 یاروم پشت سر من نفس بکش خوامیخب حاال م-

 ...دم ،حاال بازدم.

 هو؟یترنج جان چت شد -

 کرد فرار یم یمرد دستپاچه سع یصدا دنیبا شن واله

 وت برگش عیهاکان عذاب اور بودکه سر یان صحنه برا دنید کند،انقدر

 د،خبیمشتش را به دهان مرد کوب

 کرد انگشتان دست خودش هم در یکه حس م البته

 درد گرفته و اگر یکم یمشت پراکن یپروسه  نیا

 گفت ،حاال یاخ بلند م کیغرور مردانه نبود  بحث

 هم شانس اورده بود که طرف حواسش به واله باز

 بود. پرت

 سیپل زنمیزنگ م ای یکنیاالن گورت وگم م نیهم ای-
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 . ستین یکنیکه فکر م یاون فرد شونی.ا

 لب پاره شده اش یکه از گوشه  یخون کم مرد

 به یشده بود را با زبان گرفت و خواست قدم یجار

 اش شروع به زنگ یهاکان بردارد که گوش سمت

 شناخت که از یزنگ را م یکرد،انگار که صدا زدن

 کردن به هاکان منصرف شد و به سمت حمله

 قدم تند کرد ... نشیماش

 رد و گازهاکان ک یهم حواله  یزیام دی.نگاه تهد یشانس اورد-

 به اسمان انداخت و زمزمه کرد. ینگاه داد،هاکان

 کردمیباور نم گسید زیچ هیمادر  ریخ یدعا گنیم-

 شکرت. ایخدا

 یافتخار ایبرده است  کیالمپ یکرد طال یم حس

 کشورش بدست اورده کم مانده بود دور افتخار یبرا

 و به دیاش کوب یشانیواله بر پ یاداوریکه با  بزند

 ...دیاو دو سمت
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 رج هشتم:

 که تازه یراهرو انداخت و به صورت ی نهیبه ا ینگاه

 شد اگر ان مرد که واله را با ترنج رهیشده بود خ ویش

 که خورده بود یگرفته بود به قصد جبران مشت اشتباه

 چشمم یکه پا یبا بادمجان دیامد امشب را با یبرم

 خواهر همخانه اش در یشده بود به جشن نامزد سبز

 رفت. یم کایامر

 ه سر به زنگاهرو ک یخدا رحمت کنه پدر مادر اون-

 گرفت باهاش . تماس

 یمترو رسانده و اصرار ستگاهیواله را تا ا انشب

 بر رساندنش به خانه نکرده بود متوجه بود که یمبن

 از ترحم متنفر است ،فاز جنتلمن زیاز هر چ شیب واله

 را هم برنداشته بود که چون شب است و دختر، بودن

 کند. خب در واقع عتیحتما او را تا خانه مشا دیبا

 را به یاش رسم مردانگکل هفته  یبه اندازه  هاکان
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 یرا برا یمرز مشخص دیبا یاورده بود و از طرف جا

د بو یحرفه ا کی.او مارانشیکرد مخصوصا با ب یم نییتع شارتباطات

 نهیدر ا رشیتصو یبرا ی.سر

 مرتب بود ،گره کراواتش را بار زیداد همه چ تکان

 . کسیمچش را ف یسفت کرد و ساعتش را رو گرید

 کرده بود که حاال میخواهر رو کجا قا نیا اریماز-

 دعوتم کرده؟ شینامزد یبرا

 یاش بود،هموطن ییدوران دانشجو یهمخانه  اریماز

 شانیارتباطها نداشت. بهیاز غر یدست کم که

 نشده بود،از همان اول لیتبد یبه دوست چوقتیه

 زبانشان با تیتقو یشرط گذاشته بود که برا اریماز

 نیاز ا یحرف بزنند ،خب هاکان مشکل یسیانگل هم

 میکه همخانه بودند به حر ییسالها ینداشت ،ط بابت

 و یگذاشتند و جز رشته  یاحترام م گریکدی یشخص

 چیینداشتند.سو یمشترکشان وجه اشتراک لیتحص محل
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 چنگ زد و به سمت در خانه اش گام برداشت و را

 کرد... زمزمه

 گفته بود که شیبه من راجب مسائل شخص یالبته ک-

بار  نیلاو یبرا ی.وقت مینبود یمیبار اولش باشه .ما اونقدر هم صم نیا

 سالها شماره اش را نیبعد از ا

 بود کنجکاو شده بود،همه دهیاش د یگوش یرو

 ینامزد یبه مهمان نکهیاز ا ریکرد غ یم یفکر

 یبود که برا نیدعوت شود جالب تر ا خواهرش

 زد و تن یحرف م یبا او فارس اریبار بود ماز نیاول

 شد یارام تر م یحرف زدن کم یهنگام فارس شیصدا

 یوقت یکرد حت یرا بلندتر و رسا تر ادا م یسیانگل اما

 او طبق دید یرا م اریمختلف ماز یها ناریدر سم هم

 سخن یسیکرد و به انگل یکانال را عوض م عادت

 اریهنوز راجب ماز دیرس نشیبه ماش یگفت.وقت یم

 مکث کرد . یزد...لحظه ا یخودش حرف م با
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 داره به سرم ییزنم؟تنهایبا خودم حرف م نقدریچرا ا-

 ازدواج کنم ... دیبا گهیمامان راست م دیشا زنهیم

 از یکیکند، دایرا پ یتا محل نامزد دیطول کش یکم

 یها یخارج از شهر بود و معموال مهمان یها باغ

 یشد .باغ چراغان یبرگزار م نجایدوستانش ا شلوغ

به  یکارشده بود .کم یمهمان ها حساب یورود یداشت و رو ییبایز

 باغ فکر کرد و سرش از یاجاره 

 شبش از کی ی یاجاره  یکه ممکن بود برا یارقام

 ...دیکش ریاش کم شود ت یبانک حساب

 ا خودم حرف بزنم بهتره .ازدواج رو بههمون فعال ب-

 ...کنمیموکول م گهیوقت د هی

 عطر تلخش یشانه اش نشست و از بو یرو یدست

 شد یسال باعث سردردش م نهمهیهنوز بعد از ا که

 برادر عروس اریجز ماز یکس یکه صاحب دست دیفهم

 . یخوش اومد-... ستین
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 کرد که تشیهدا یزیدست داد و به سمت م اریماز با

 باشد. اریزد پدر ماز یم حدس

 ... یخواهر دار یبهم نگفته بود گمیم کیتبر-

 میاش برد و لبخند ن یمشک یموها انیم یدست اریماز

 تر بود . پیاز هاکان خوشت شهیزد،او هم یبند

 که مثل دخترعموجانه یچون خواهر ندارم،نامزد-

 ...خواهرمه

 و دندیرس زیگفت ،بالخره به م یا دهیاهان کش هاکان

 برادر باشند ارام گریکدیزد با  یمرد که حدس م دو

 صاف کرد و ییگلو اریگفتگو بودند ،ماز مشغول

 بلند نشدند شانیاز جا چکدامیکرد.ه یرا معرف هاکان

ان و پدرم فرهادخ شونیا-که مسن تر بود اشاره کرد . یبه مرد اری،ماز

... 

 یمعذب به نظر م یزد اما کم یلبخند شیعمو به

 مرد انداخت یجو گندم یبه موها ی.هاکان نگاه دیرس
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 خشک تر یلیخ ارین داد نسبت به پدر مازتکا یسر و

 ...بود

 بنده ... یهم پدر عروس خانوم و عمو شونیا-

 شلوار تنگش فرو کرد و بیدستش را در ج هاکان

 نینداشت که چرا به ا یا دهیا چیگفت...ه یکیتبر

 بود نه تهش اصال ازیدعوت شده نه سر پ یمهمان

 باال ینداشت .شانه ا یربط ازیپ نیجوره به ا چیه

 عروس خانوم یپدر و عمو زیو سر همان م انداخت

 که تکبر از ان چکه یبا لحن اریماز ی.عمو نشست

 هیازاده کجا مونده  نیا نیسر برو زنگ بزن ببپ-کرد زمزمه کرد: یم

 ملت

 بکنه هیقض نیقال ا انیمچل خودش کرده ،زودتر ب رو

... 

 نییاش پا وهیاز ابم یباال انداخت و قلوپ ییابرو هاکان

 ...داد
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 انجام یبرا اریمرد و اماده باش ماز یدستور لحن

 مشهود بود ،اما مهم تر از ان صورت یادیز اوامرش

 اش در یبود و ناتوان اریپدر ماز یشده ا سرخ

 یبرادرش .به نظر م زیام ریبه لحن تحق اعتراض

 ...با رفتنبردیکه از برادر کوچک خود حساب م دیرس

 یدر دهانش گذاشت و به رفتار عمو ینیری،ش اریماز

 تا بناگوش ششین یکه با رد شدن هر خانوم اریماز

 شد... رهیشد خ یم باز

 اکنن ت یبتانه کار دیبا یکل یامروز یاووف دخترها-

 بنده زاده .ده نیتحملشون کرد .نمونش هم بشه

 امرزمیزن برادر خدا ب نی.هم شگاهسیتو ارا ساعت

ا ر اش یشانیعرق پ اریداشت .پدر ماز لهاشویبیسال هنوز س نیچند تا

 یپاک کرد،عمو

 به دهانش چشم دوخته بود تا هاکان در صدد اریماز

 یتکان دهد ،انگار یو سر دیایبر ب شیحرفها دییتا
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 تملق پرت و یکرده بود که همه از رو عادت

 خودش یکنند .خب هاکان نان بازو دییرا تا شیپالها

 داریخورد و قرار هم نبود د ینه نان زبانش را م که

 .ردیانها صورت گ نیب یگرید

 خدا هست،بهتره من نشیافر یبایز یجلوه  یهر زن-

 جوون ترها .شما رو با مرور خاطرات شیپ برم

 .گذارمیتنها م گذشته

 یرا در دهانش چپاند و به چهره  یتر ینیریش نان

 شد،احتماال عمو جان از رهیخ اریماز یعمو ناخشنود

 خطاب شود رو ترش کرده بود ریدر لفافه پ نکهیا

 باغ یباال انداخت و به سمت در ورود ی.شانه ا

 از دختران جوان انجا جمع شده و انتظار یا رفت،عده

 هم نکرده بودند یداماد را که هنوز عروس عروس

ند ادد یاو م لیهمتحو یو گاه تابلو یرکیرزیز یو نگاه ها دندیکش یم

 را صاف کرد و شی.گلو
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 :دیبلند پرس یبدون مخاطب خاص ینطوریهم

 خانوم میمنتظر عروس دوماد بمون دیبا گهیچقدر د-

 ها؟

 انیم نیهم ا یبلند یو گاه قهقهه ها زیر یها خنده

 باال ییبه سمت انها برگشت و ابرو یسوال دیشنویم

 امد یاز خانوم ها که به نظر با تجربه تر م یکی...داد

 حساسه ،بالخره داره به ارزوش یلیآزاده جون خ-گفت: بلند

 ...رسهیسالها م بعد

 داشت که هاکان تا ته دیسالها تاک یکلمه  یرو انقدر

 ازاده خانوم از اقا داماد نیرا خواند،احتماال ا هیقض

 یمسئله را درک نم نیا چوقتیبزرگتر بود ،ه یکم

 سنشان از انیندارد اقا یرادیکه چطور ا کرد

 اگر برعکس هیقض نیباشد اما هم شتریب همسرشان

 گرفتند .دست به یم رادیبه خانوم ها ا یشد کل یم

 به همان خانوم گفت و منتظر به یا دهیاهان کش نهیس
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 جمع نیا انیتنها مرد در م نکهینگاه کرد.از ا در

 ها بود انچنان هم معذب نبود ،ممکن بود خانوم

 از مسائل یلیخ ایبودن  زیاو را متهم به ه گرانید

 ورود یکنند اما او واقعا کنجکاو بود تا لحظه  گرید

 هنگام ورود شیچهره ها دنیند،دیداماد را بب عروس

 یجالب بود،البته بدش نم اریبس شیتاهل برا یایدن به

 رفتار مردم را هم مطالعه کند .البته مادرش به او امد

 رفتار در نیاما خب ا یگفت که تو ذاتا فضول یم

د عقب دا یرا کم نکشیبود و بس .ع شیباال بردن دانسته ها یراستا

 توجه اش را یکه مکالمه ا

 یکرد.همان خانوم که معتقد بود عروس برا جلب

 اش را دم یگوش ستیداماد چندان مناسب ن یاقا

 داد. یچسبانده بود و فشار م گوشش

 داره یمنتظرن ،بابات انگار ن؟همهیرس یم نیدار-

 ازاده ... رهیاش سر م حوصله
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 در حال مکالمه با عروس خانوم بود که البته پس

 بند و بساط بخاطر نهمهیعروس نشده بود و ا هنوز

 پهن زن یابروها انیم یساده بود،گره ا ینامزد

 از دینه؟با گرینبود د یعیابرو مطمئنا طب نهمهیافتاد،ا

 ستیمدل ابرو چ نیکه اسم ا دیپرس یم یمنش خانوم

.... 

 یبار با ترنج تماس گرفتم وقت ستیمن بآزاده جان -

 کنم اخه ؟ کاریچ دارهیبرنم

 ایاش زل زد ،گو یاز اتمام حرفش ناباور به گوش بعد

 اعصاب بود و قطع کرده یهم ب یخانوم کم عروس

 در یداد...مکالمه را کم ستیذهنش ا ی...لحظه ا بود

 دهیعقب جلو گرفته ...ترنج؟درست شن ذهنش

 خورد یحرص م یانگار حساب شیروبرو بود؟خانوم

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیاز ب که

 ه سرش زدهب یحاال انگار ترنج خانوم چه گل-
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 احمق ... ی...دختره 

 در ساکت یگفتن و سع یا دهیترس شیه انشیاطراف

ن اداشت.باز ذهنش به  یازاده خانوم چه ابهت نیزن داشتن ،ا کردن

 داشت یاسم که دست از سرش برنم

 لب زمزمه کرد. ریو ز برگشت

 ساده اس. یتشابه اسم هیفقط -

 نیتکان داد و چراغ ماش شتریب دیتاک یبرا یسر

 خانوم یهمهمه  انیو م دیرا از دور د یبلند یشاس

 زمزمه کرد: ها

 بچه ها اومدن.-

 چپ چپ یکم شیصدا متیکه بخاطر صم البته

 ادیچون خوشگل بود ز شهیکردن اما مثل هم نگاهش

 یاوقات حساب یچهره گاه نیاو خورده نگرفتن .ا به

 و شیبایخورد .از خدا بخاطر مادر ز یدردش م به

 تشکر کرد . باترشیز یها ژن
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 کرد،همزمان کیشربت پرتغال را به لبانش نزد وانیل

 شیوگل چهره و قد بلندش ابپرتغال در دنیشد.با د ادهیداماد هم پ اقا

 و به سرفه افتاد،همان مرد دیپر

 شده بود،اگر یبود که مشتش در چانه اش خال یبور

 همان مرد بود که ان شب مزاحم واله شده بود نیا

 چیحتما ان دختر هم منظورش ترنج بود و ه پس

 از جمع فاصله ینبود .کم نیب نیدر ا یاسم تشابه

 یسرش النه پرنده  یکه رو یپشت خانوم گرفت

 گفتند یمرتفع م ونینیکه به ان اصطالحا ش یبلند

 به او وارد شد که یزمان یگرفت؛ اما ُشک اصل سنگر

 ... دیعروس خانوم را د ی چهره

 اب یگریترنج خانوم؟قلپ د یراه انداخت هیفیکث یچه باز گهید نیا-

 خندان یداد و به چهره ا نییپرتغال پا

 رهیکه باعشق دست نامزدش را گرفته بود خ دختر

 ابانیبود که ان روز در خ ی...همان چارهی.دختر بشد
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 کردنش ریز شنهادیبود و ترنج پ ستادهیترنج ا منتظر

 داد. یرا م نیماش با

 ه .درس هی یواقعا که هر لحظه از زندگ-

 خانم یصحبت ها نیهمان دور به مرد بور که از ب از

 دهیکه پشت کله اش سنگر گرفته بود فهم یونینیش

 یسهراب است چشم دوخت.انگار به زور م اسمش

 گرداند احتماال یمهمان ها معذب چشم م نیو ب دیخند

 گشت ... یترنج م دنبال

 ج خانوم؟ترن یبد بش یخواینچ نچ ... تا چه حد م-

 اریشانه اش به سمت ماز یرو ینشستن دست با

 ورود عروس یبا عشق به صحنه  اریبرگشت،ماز

 ازاده نه؟واسه انیهم مب-بود. رهیخ انتکاریخ بخت برگشته و داماد خانوم

 بود . ییخوشحالم دختر تنها

 نداد ،همان بهتر که یباال داد و جواب ییابرو هاکان

 شیعهد ببند.ته گلو یانتکاریماند تا با فرد خ یم تنها
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 ریاب پرتغال غ لشیدانست دل یتلخ بود نم یکم

 ادمها نیا انتیخ ایبود  نیریهم ش یکه حساب شیعیطب

 یم شیکرد استادها یبا خودش خلوت م یکم دی...با

 که بد یزیرا قضاوت کند اما چ یکس دیکه نبا گفتند

 بد بود یکرد یبه ان نگاه م یخب از هر جهت بود

 اریباال انداخت و به سمت ماز ی.شانه ا گرید

 .برگشت

 ؟یباال بزن نیاست یخوایم یخودت ک-

 قلبش گذاشت. یرو یزد و دست یلبخند کج اریماز

ه ب یقیقکنم بهش؟هاکان نگاه د تیمعرف میبر ای،ب دهیوقته لرز یلیخ-

 کرد یانداخت و سع اریماز

 نقدریتا حاال ا یرا در کاسه نچرخاند،از ک چشمانش

 ییکرد؟تا انجا یدر وجودش قل قل م فیلط احساسات

 خودیموجود حسابگر ب کی اریامد ماز یم ادشی که

 زد و یبیممنوع بود به خود نه.البته که قضاوت بود
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 کشاند حرکت کرد تا یاو را م اریکه ماز یجهت به

 را اب کرده قشینه چندان رف نیکه دل سنگ ا یدختر

 .کی.چقدر دراماتندیبب بود

 حوصله ینشسته بود و ب یصندل یرو ییبایز دختر

 امدند.هر یبود،قشنگ هر دو بهم م رهیمراسم خ به

 حس! یماست و ب دو

 یاو را ال اریبا خانوم دلبر که ماز یاحوالپرس سالم

 زیم یرو اریدر کنار نامزد ماز نباریخواند کرد و ا یم

 نظر داشت ری،با چشمانش عروس داماد را ز نشست

 یایگشتند و در ذهنش تمام زوا یمهمان ها م نیب که

 کرد اما با یم لیو تحل هیاز جناب داماد را تجز یاخاذ

 جناب بلند باال داماد سرخانه نیخود ا نکهیا یاداوری

ت شد و به سم هیالقضیخیزد ب یم ییروپا بشیاحتماال شپش ته ج بود

 گفت یم یزیکه انگار چ یال

 نیزد که گونه اش چال افتادند ا یجذاب برگشت،لبخند
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 هاکان بودند او یبرا یخوب یها قیگونه رف یها چال

 به ینگاه یکردند.ال یدور م یاز هزاران بدبخت را

 جمله گریگونه و بعد چشمانش انداخت و بار د چال

 را تکرار کرد. اش

 نیاز شما برام گفته .همخونه اش بود ادیز اریماز-

 نه؟

 تا نوک ییسرش را تکان داد و دروغگو هاکان

 جالب یخودشان صحبت ها نیامد.مطمئنا ب زبانش

 یراجبش نم یزیچ اریکه ماز یاز همخانه ا یتر

 داشتند . دانست

 راجب یکه حت نیبرد یرو حساب اریمعلومه دل ماز-

 معموال مگس دیدونیباهاتون صحبت کرده!اخه م منم

 یعنیهم پشت بند جمله اش چسباند،که  ی.لبخند رهیمیدهنش م تو

 کم

 باز کردن یبرا یمتنوع تر یبگو و راه ها دروغ
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 کن. دایپ صحبت

 اریدوست نچسب ماز نیا لیتحو یلبخند مچهین یال

 را برگرداند.اما انگار مرد دست بردار شیو رو داد

 .نبود

 .نفوذ کردن به نیاشنا شد اریخب چطور با ماز-

 دیمثل نفوذ کردن اب به سنگه .با یزیچ هی اریماز

 .دیباش یفوق العاده ا یلیخ خانوم

 خانوم دلبر یلبها یکه رو یبه لبخند کامل هاکان

 شد،مادرش به او سپرده بود دل رهیخ نشست

 از فیالخصوص جنس لط یرا نشکند عل چکسیه

 توانست یهم کنجکاو بود . خداروشکر م یکم یطرف

 نسبت به یشتریکنجکاو که بار مثبت ب یکلمه  از

 یو همه  اکانشیداشت هم استفاده کند . خدا ن فضول

 .منتظر بهامرزدیرا ب یاندرکاران ادب فارس دست
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ا ر کال سوالش رهشد،انگاریذوق زده شده بود خ یلیخ یکه انگار دختر

 فراموش کرده و همان به

 شد ها! فیبود ح دهیاخر جمله اش چسب کهیت

 خواست یداد حاال از کجا م یهم که جواب نم اریماز

 را برطرف کند؟ یکنجکاو نیا

 سرش احساس کرد،نفسش یرا باال یشخص حضور

 حبس شد.عروس داماد محترم بودند که نهیس در

 فرما شده بودند. فیعرض ادب تشر یبرا

 اش شده بود ،اگر رهیشده خ زیبا چشمان ر سهراب

ن گفت زور نز یبرد وم یو جراتش را داشت حتما دستش را باال م دل

 نییداداش همونم که فکت رو پا

 به کتک خوردن یعالقه ا چیاما خب ه اوردم

 به یکه بعد از کند و کاو چهره اش پ ی.انگارنداشت

 کرد و دستش را بند کتش برد که فکش قفل تشیماه

 شدن ان در فک هاکان یکه مانع مشت و بعد خال کرد
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 .شود

 و هاکان لبخند دیکش یخط و نشان م شیچشم برا با

 توانست یخواست نم یاگر هم م یزد،حاال حت یم

 برگ برنده دست هاکان بود اوردیبه سرش ب ییبال

 سمت ازاده اشاره کرد و به وضوح شاهد باال و ،به

 شاه داماد بود . یگلو کیبیرفتن س نییپا

 . نیدرخش یخانوم ،چقدر م گمیم کیتبر-

 یکه انگار مدت یبه طور دیدرخش یم یادیکه ز البته

 و در اخر از یبازار طال فروشها زل بزن یطالها به

 یباق تیان همه زرق و برق تنها سردردش برا یپ

 زد و تشکر کرد انگار ی.ازاده لبخند مغرورانه ا بماند

د مازد ،جناب دا یکند.در دلپوزخند یبود هاکان خودش را معرف منتظر

 یهمچنان شر شر عرق م

 .اخ زدیاب بر یکه نکند هاکان پته اش را رو ختیر

 از خشونت چقدر خوب بود . تیمصنوع که
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 جان البته اریماز یهاکان اراسته هستم ، هم خونه -

 دارم . یکیکوچ ییاقا سهراب هم اشنا با

 برداشت و به چهره گریاب پرتغالش را بار د طانیش

 شد رهیشد خ یمعذب و معذب تر م یسهراب که ه ی

 ... یوونیح ی.اخ

 برداشت و به چهره گریاب پرتغالش را بار د طانیش

 شد رهیشد خ یمعذب و معذب تر م یسهراب که ه ی

 ... یوونیح ی.اخ

 ؟یدبهم نگفته بو یشناسیاره سهراب؟اقا رو م-

 اتیبود همانجا از خنده تمام محتو کینزد هاکان

 یکند ,دلش م یجناب داماد خال یدهانش را رو درون

 سهراب یدم گوش ازاده خانوم درخشان چغل خواست

 را به شما یشتریب یزهایچ یلیخ شانیکند که ا را

 یشود برا یاش هم نم کهیکه انگشت کوچ نیا نگفته

 پول والد محترم االن کنار شما یبرا نکهیا مثال
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 یمیو احتمال نود درصد هم با دوست صم ستادهیا

 یدلش م نقدری.چرا اانتندیدر حال خ شما

 به ایدن نیدل مهربان داشتن هم در ا نینچنیسوخت؟ا

 خورد . ینم درد

 اش که اگر ان را با یشانیپ یعرق رو سهراب

 اش ینیب یگرفت رو ینم زیم یرو یکاغذ دستمال

کرد و  ی.من منختیر یاش را بهم م یداماد میخورد و گر یم سر

 معذب پاسخ داد.

 بله دوست خوبمون هستن.-

 برگشت: یگفت و به سمت ال یا دهیاهان کش ازاده

 مرده ،بهتره مرده باشه یکدوم گور دونمیترنج نم-

 کشمش . یخودم م وگرنه

 را هم در دهانش گذاشت و با فکر ینیرینان ش هاکان

 اگر ترنج را نکهیو احتمال ا دهندیچرا شام نم نکهیا

 یم رونیرا هم از گود ب بیرق هیکشت  یم زودتر
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 یسهراب که به او چشم غره م یبرا یسر انداخت

 تکان داد. رفت

 دی،نبا هیچه مود یتو ینیاز ببب-چانه اش زد: ریحوصله دست ز یب یال

 یانتظار رفتار عاد

 ترنج داشت . از

 یخانوم موافق بود ، ازاده نگاه یمسئله با ال نیا سر

 کوچکش انداخت و زمزمه کرد: فیک ی نهیا در

 فعال-

 هم مثل سگ پاسوخته دنبال صاحبش راه سهراب

 کرد که او مشتش یکوچک یبا ی،هاکان با او با افتاد

 دور از فرهنگ اصال ادب کهینشان داد .نچ نچ مرت را

 . نداشت

 دن؟یشام م یپس ک-

 کرد االن یاب پرتغال خورده بود که حس م انقدر

 بلند شد و به شیمعده اش منفجر شود از جا است
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 نیریمنم بگ ی،اگر غذا دادن برا امیمن االن م-برگشت . یال سمت

 .ممنون

 دهینکرده و از ان سر تهران نکوب پیخوشت نهمهیا

 دیکه! با ندیرا بب اریماز ایسهراب  یکه رو بود

 یپولدارها شام م نیبته اگر اخورد ال یرا م شامش

 ،به سمت خوردی.هاکان که چشمش اب نم دادند

 بود ،سهراب دیدور از د یرفت احتماال جا ییدستشو

 کرد نه؟ یخفتش نم که

 زشیخط فک ت یرو یفکر دست نیا گهبایمشته د هی تشینها-

 دوارید،امیکش

 برنده اش بود ند،برگینب یچندان بیاس یکی نیا بود

 به جز زبانش . البته

 بود که سهراب را دهینرس یبهداشت سیبه سرو هنوز

 دلش یرو یرفت .دست یکه به همان سمت م دید

 سینه چندان مطبوع سرو واریو به د گذاشت
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 ریداد تا شاه داماد کارش را تمام کند خ هیتک یبهداشت

 !سرش

 به یشگیبه جز کار هم یکار یانگار برا اما

 نبود گوشش را ازیپناه اورده بود ،هاکان ن ییدستشو

 زد . یم ادیکند پسر احمق فر زیت

 من فراهم یرو برا یفضول طیخدا خودت شرا نیبب-

زد  هیتک واریبه د یها!با وجدان راحت تر رمیتقص یمن ب یکنیم

 .سهراب جان

 امروز تحت فشار قرار گرفته یادیز یانگار

 ی،به صحبت ها زدیکه با خودش حرف نم بود،مطمئن

 طرفه اش گوش سپرد. کی

 .یینجایا گهیساعت د می؟تا ن یهست یکدوم گور-

 یراه را،احتماال داشت برا نهمهیرود ا یم یاوه ک اوه

 .دیکش یخط و نشان م ترنج

 عشقم یتو جشن نامزد خوامیرو نم یو چ یچ-
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 نجایا ایترنج؟پاشو ب هیها چ یمسخره باز نیباشم؟ا

 .کنهیشک م ازاده

 ییچه به دستشو یرفته بود که اصال برا ادشی هاکان

 از شک ای،سهراب خان دل تنگ ترنج نبود گو امده

 !ی.اخدیترس یازاده م کردن

 به یدیشد لی.هاکان تمابرمیاسمت رو نم گهید ای نجایا یایم ای-

 داشت،اقا چه دنیکش یشکیش

 هم به راه انداخته بود،حدس جواب یبولدرم اولدرم

 شاه داماد هم مهر ادیچندان سخت نبود و فر ترنج

 .اتشیشد به حدس یدییتا

 یزیپش دونمیستم،میمن برات مهم ن دونمیاره م-

 ارزش ندارم .من بدبخت بگو بخاطر تو مجبورم شتیپ

 رو تحمل کنم.باشه ترنج خانوم تهیعفر یدختره  نیا

 بدون من دست از سرت ی...ولمیرس یم بهم

 .دارمیبرنم



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 کرد یرا متحمل بود ،چرا تمام نم یادیر زفشا هاکان

 ممکن است در یکیگفت  یکردنش را اخر!نم صحبت

 باشد. تیمعذور

 رونیب یی.با سرعت از در دستشوانتکاریخ ی کهیتف بهت مرت یا-

 زد،هاکان نفس

 اش را نظاره مهیو دور شدن سراس دیکش یا اسوده

 شد. گر

 . هیبد زیچرک کف دست چه چ نیا-

 یبه کارها دیشدن نبود و با یکه االن وقت فلسف البته

 یبهداشت سیرا در سرو د،خودشیرس یم یتر مهم

 سرگرم شده بود. یکاف یکرد امشب به اندازه  پرت

 نهم: رج

 هنرمندم. هیمن -

 شد یرا بافت،م یگریبه خودش زد و رج د یلبخند

 دهیخواب یپادر یرو نکهیموفق شود؟با ا یروز یعنی
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 شده بود اما قرار دکترش را از دست نداده بود داریب

برساند  یشده را به دست اقااسد لیتکم یتوانست طرح ها یم و

 را پشت شیروزها کارها نیا یحساب

 انداخته بود. گوش

 .میمن طراح خوب-

 یجمالت را تکرار م نیا واشی یلیهنوز خ هرچند

 بود که فعل خواستن را صرف کرده نیاما مهم ا کرد

 خور یتو سر گریبود که د بود،خواسته

 دکتر ان را یکه اقا ی.چشمش به نقشه انباشد

 که یشرفتیخواست با هر پ یبود افتاد،دلش م دهیپسند

 فرش بزند و در اخر ان را یبه نقشه  یکرد رج یم

 برازنده ی هیکرد که هد یکند .فکر م هیدکتر هد به

 با پول یکرد ،شاد یمقدماتش را فراهم م دی،با ستیا

 لیتوانست وسا یفروخت م یکه م یدیجد یها نقشه

 کرد یکه فرش را ارزشمندتر م یشمیابر ینخ ها و
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 مدت هم شبها کینداشت تا  یبیکند حاال ع یداریخر

 نفر را کیباز  دیهم با یچله کش ینخورد،برا یزیچ

 خانوم هم خانه بود نیریش یکرد اما تنها وقت یم خبر

 یم یعنیان مرد بور در ذهنش زنده شد ،  خاطرات

 تاد،یدار کوب یداشته باشد؟شانه را باال برد ورو یگریخواهر د شد

 بود خودش و ادشیکه  ییانجا

 امد یپدرش م یوسط هم گهگاه نیبودند و ا مادرش

 و شیکرد و دنبال ع یاو و مادرش م یحواله  یلگد

 گریخواهر د کیاز  یرفت ،خبر یخودش م نوش

 سواد ایدانست  ی.مادرش هم که اشاره نم نبود

 انیم نیا یکه به او بفهماند خواهر گمشده ا نداشت

 یتیاهم شیباال انداخت،انچنان برا ی...شانه ادارد

 نشده اش ایخواهر گمشده  یکه در جستجو نداشت

 داشت مطمئنا اگر یمهم تر یاو دغدغه ها بگردد

 بود اوضاعش بهتر از او بود چرا که هر یخواهر
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 تا به حال او را با ترنج اشتباه گرفته بود پولدار کس

 دوستش داشتند.با یلیو انگار هم خ دیرس ینظر م به

 هاکان که چطور او را از دست ان مرد یاداوری

 کرده بود دلش مالش رفت...احتماال گرسنش خالص

 هر ی فهیبه سرش زده بود وظ یو گرسنگ بود

 یادیکمک به هم نوعش بود و دکتر فقط ز یانسان

 دوست بود. انسان

مت سبه خود زد و به  یبینباف واله خانومنه یصورت یایرو خودیب-

 دیاشپزخانه رفت با

 کرد ،حاضر و اماده نقشه یبه حال دلش م یفکر

 نیریزد ،ش رونیچپاند و از خانه ب فشیرا در ک شیها

 مادرش تنگ بود یباز هم خانه نبود .دلش برا خانوم

 کرد. قیخودش را تشو یبلند تر ی...با صدا

 یدختر مستقل هیتو -

 کس به چیشد ،ه یاکو م یدر اپارتمان خال شیصدا
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 بردارد یقدم طشیبهبود شرا ینداده بود که برا ادی او

 اطرافش اموخته یاز گرگ ها یبه صورت اکتساب او

 خودش دیا یبه کمکش م که یکه تنها کس بود

 .بند کوله اش را صاف کرد و به سمت مقصدشاست

 برداشت . گام

 از نخ یمختلف انداخت و بعض یبه رنگ ها ینگاه

 کردند چون حرف یکرد،فکر م یداریهم خر شیها

 شمینخ ابر نیندارد فرق ب یزینگاه ت ایزدند  ینم

 نیهم انیم یداند .اما او از بچگ یرا نم یو تقلب اصل

 یها بزرگ شده بود چطور ممکن بود اسباب باز نخ

 از یاش را نشناسد؟قبل تر ها بدون حرف یبچگ دوران

 را به او شانیکه قصد فروش اجناس تقلب ییها مغازه

 فروشنده ها را یشد و فحش ها یخارج م داشتند

 اما دیخر یبه جان م شانیبر گرفتن وقت گرانبها یمبن

 یداده بود ،او که به هرحال فحشش را م یقول واله
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 که با اب و تاب شیبه مرد روبرو ی،نگاه خورد

 زد انداخت و زمزمه کرد. ینخ ها حرف م راجب

و به چشمان  حرکت ماند ی.دست مرد بدینفروش یلطفا جنس تقلب-

 معصوم اما

 گفته بود تا واشیشد،جمله اش را  رهیدختر خ مصمم

 شد ینم لیدل نید اما انشنون یزیها چ یمشتر یباق

 از حرفش برگردد. که

 فقط وقت ادم رو یستین داریبرو خانوم تو خر-

 .یریگیم

 انیمشتر هیبق ی رهینگاه خ ریحرف و ز یب واله

 تمام صورتش از خجالت نگاه نکهیرفت،با ا رونیب

 مردم گر گرفته بود و کامش تلخ شده بود نیسنگ یها

 ان مرد دیداشت ،شا یحس خوب یبیبه طور عج اما

 یبه مردم نم یجنس تقلب گریکرد و د یم رییتغ

 رییکرد حداقل تغ یهم نه ،حس م دیو شا انداخت
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 کار نیا گرانیاز نظر د دیکرده شا جادیا یکوچک

 دانست همسن و ینباشد م یشق القمر انچنان

 یانداختند و به کل یمختلف راه م یها هیریخ ساالنش

 یبرا هیقض نیکردند اما ا یافراد جامعه کمک م از

 خودش یحق ها نیکه تا به حال از ساده تر یا واله

 یشد،بهسمت مغازه  یمحسوب م یانقالب درون کیگذشته بود  هم

 راه افتاد،لبخند یکوچک اقا اسد

 تر نشان بایلبش نشسته بود او را ز یکه رو یکمرنگ

 برود از یاقا اسد یبه مغازه  نکهیداد.قبل از ا یم

 بازار که یمورد عالقه اش در راستا یفروش فرش

 کرد برخالف انتظارش دنیداشت د ییبایز یها طرح

 نینشست ا یپشت دخل م شهیکه هم یرمردیپ یجا به

 را اشغال کرده بود. شیصندل یجوان بار

 مهربونه کجاست؟ رمردیپس اون پ-

 و دیاز محاسن سف یدر حجره چرخاند اما اثر یچشم
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 بم مردانه یصدا دنیبا شن دیاش ند ینوران صورت

 حجره گرفت . یچشمش را از گوشه ا یا

 کمک کنم؟ تونمیم یچطور خانوم

 را داشت در چهره اش شیبود ،اگر رو یدیرش جوان

 -.ابدیب رمردیاو و پ نیب یشباهت دیشد تا شا یم رهیخ

 ِِع

 ییمحمد شما چرا ؟من خانوم رو راهنما اق

 ...کنمیم

 دماغش یخدا مو شهیهم که رمردیبه شاگرد پ واله

 و کمک ییبه راهنما یشد ،چه اصرار رهیشد خ یم

 دید یخواست م یرا که م یزیخودش هرچ داشتند

 ...گرید

 اسریبه کارت برس -

 را هنگام حرف زدن با هیاول متیمرد ان مال یصدا

 صحبت با او یبرا یعنیاز دست داده بود ،  اسری
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 زد و چشم یشخندین اسریکرده بود؟ فیرا لط شیصدا

 یبود اما خنگ نه. م یگفت .واله خجالت یا دهیکش

 چه بود،البته دهیاز ان چشم کش اسریمنظور  دانست

 که اصرار به کمک یکیو پ کیدانست مرد ش یم دیبع

 داشت از او خوشش امده باشد اخر او را چه به کردن

 انداخت،دلش رمردیپ یخال یبه جا ینگاه گرید او؟بار

 یبازار یتنها حاج رد،اویخواست احوالش را بگ یم

 رفت او را به حال یکه هر وقت به مغازه اش م بود

 انیخواست م یکرد تا هرچقدر دلش م یرها م خود

 اش رهیطلبکارانه خ چوقتیبچرخد، ه شیها فرش

 شد. ینم

 طرف حجره اند. نیتر ا یامروز یفرش ها-

 انداخت،از اهشیاز حد س شیبه چشمان ب ینگاه واله

خودم  دیبگو خواستیاسترس دستانش عرق کرده بودند ،دلش م شدت

 مغازه اند دست از یکجا دانمیم
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 بردار! اما انگار مرد اصرار داشت که خود از سرم

 بخرد عجب یبود فرش امدهیراه افتاد...او که ن جلو

 امده بود ها! یگرفتار

 نم؟یرو بب یک دیکمکم کنه با یمن نخوام کس-

 گفته اما انگار مرد گوش واشی یلیدانست خ یم

 هم داشت که با لبخند به سمت او برگشت و یزیت

 کرد. زمزمه

 خانوم؟ نیگفت یزیچ-

 زد انقدرها یلبخند م یداشت ،وقت ینیلبخند دلنش خب

 نگاه ری،انقدر ز دیرس یبه نظر نم یخشن و جد هم

 اتفاق دیکه نبا یزیدستپاچه شد که ان چ مشیمستق

 ی...سکسکه اش گرفت.با چشمان گشاد شده دست جلوافتاد

 دنیکه با د زدیگرفت و خواست از مغازه بگر دهانش

 انیگامش سست شد مرد م رمردیپ یخال یصندل

 حال زارش سوخت و از یقهقهه اش دلش برا یصدا
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 سکسکه و یطلب اب کرد .جدا از مسئله  اسری

 نگران حال دایکه راه انداخته بود واله شد یزیابرور

 خشکش زد... شیدر جا یبود .لحظه ا رمردیپ

 نکنه مرده؟-

 گرفت و به او اسریاب سرد را از  وانیل محمد

 مانده یاما به صندل بیدخترک عج داد،چشمان

 یاش م یاو هم به دنبال بابا حاج بود،احتماال

 زد: شی.ارام صداگشت

 خانوم-

 اش که یشانیو به پ دیتند و تند اب را سر کش دختر

 تنها د،محمدیکش یرا مهمان بود دست یزیر یها شبنم

ان  گریداشت کهبار د یدیشد یعالقه  یاقبال یحاج یپسر ی نوه

 اما دختر مدام مژه ندیسبز را بب یچشمها

 کرد و او را یانتها م یرا حفاظ ان دشت ب شیها

 انها. دنیاز د غیدر
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 ممنونم-

 ینینگبود و تن اه فیهم همانند خودش ظر شیصدا

 داشت؟

 ن؟یاهنگ-

 گذشت؟ همش یبود که از سرش م یچه خزعبالت نیا

 ازدواج یروزها سرود مل نیمادرش بود که ا ریتقص

 یبرا دییتا یبرا یبود.سر نیداده بود اره هم سر

 او بود و یهم جا یگریتکان داد ،هر کس د خودش

 یازدواج را م یبار کلمه  ستیب کیتا شب نزد صبح

 یمناسب برا سیرا ک دیرس یهر که از راه م دیشن

 . نیوب شد،انگار خ کنمیخواهش م-!گرید دید یم ازدواج

 داد و یاما هنوز نگران بود،بالخره به خود جرات واله

 دکترش در چشمان مرد یحرفها یاداوری با

 :دیشد و سوالش را پرس رهیخ شیروبرو

 بودن کجان؟ نجایکه قبال صاحب ا ییاون اقا-
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 یعنیاش را باال انداخت، یپهن مشک یابرو محمد

 خاک بر سرش کنند؛ حاج یعنیهم بله؟  شیاقا حاج

 سراغش را یانیپر نیبا ان سن و سال همچ شیبابا

 او از شدت ترس دنیگرفتند انوقت همان ها از د یم

 بود.به زور یتیافتادند عجب حکا یسکسکه م به

 شیحاج بابا نکهیفکر ا یخنده اش را گرفت حت یجلو

 ریحرفها باشد هم خنده دار بود. استغفرا... ز نیا اهل

 گفت و به ان سبز ها که حاال منتظر به دهانش لب

 گهیدوقتش بود که کسالت داشتند ، یکم-شد. رهیبسته بودند خ لیدخ

 بازنشسته

 .من نوه شونم. بشن

 تکان داد،بدون یو سر دیکش ینفس اسوده ا واله

 شد از مانیشتافت اصال پش به سمت در یحرف چیه

 فرش ها . دنید

 چشمش نا یدختر از جلو دیبگو یزیتا امد چ محمد
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 شانه اش زد: یرو اسریشده بود، دیپد

 یهمش تو ادیکه م ستین دیاهل خر نیباز در رفت؟ا-

 ...پلکهیفرش مرش ها م نیا

 گریرفت و بار د اسریبه  یزیت یچشم غره ا محمد

 در هم گره خوردند: شیها اخم

 یریبگ لیفرش ها رو از کارگاه تحو دیر،بایخفه بم-

 هلکاز مه دید یرا کشمش یکه اعصاب نوه حاج اسری؟یینجایهنوز ا چرا

 بود رهیحجره خ یاما محمد هنوز به ورود ختیگر

 ینم شیرا در زندگ یرنگ سبز نیهمچ گرید دی،شا

 .دید

 یم یاش را گرفت،سع یشانیبا پر شالش عرق پ واله

 یزیبدهد،انچنان هم ابرو ر یکه خودش را دلدار کرد

 بود نه؟ نکرده

 یافتاد دلش م ینگاه متعجب مرد جوان که م ادی

 برود،حتما با نیزم ریاب شود سه متر ز خواست
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 دختر چقدر از ادم به دور نیکرد که ا یفکر م خودش

 یلیکه خ یانهم در زمانه ا ختیگر یم نگونهیکه ا بود

 جامعه را زنان برعهده داشتند و به یشغل ها از

 انان بود یبرعهده  یشهروند تینصف مسئول ینوع

 همان زنان قدرتمند هیشب یشد روز یم یعنی.

 پرتاب یرا به طرف یا زهیر یو سنگ دیکش یشود؟اه

 باز هم درهم جمع شده بود و به شی.شانه هاکرد

 زاردر با ی.لحظه الشدیقبل از رفتن به مطب هاکان تبد یواله  همان

 یاهویشلوغ متوقف شد و به ه

 ماند. رهیخ اطرافش

 هنرمندم. هیمن -م-

 هنرمندم. هیمن -م-

 یساده را برا یسخت بود که همان جمله  اولش

 شهیهم یبرا کباریخواست  یاما م دیهم بگو خودش

 ا برودو تا اخر راه ر استدیخواست ب ینکند.م فرار



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

ه ککه دکترش نقش راهنمارا داشت بهشت  یریمس نیا یدر انتها دیشا

 سرسبز یمزرعه ا دینه اما شا

 خشکش را تر کرد و بار یلبها دیکش یرا م انتظارش

 یبود حت یارام زمزمه کرد.او دانش اموز خوب گرید

 کرد. یرا فراموش نم فشیکند تکال یجان هم م اگر

 کوچک یو به سمت حجره  دیکش قینفس عم نیچند

 بود فقط افتادهیکه ن یراه افتاد،اتفاق خاص یاسد اقا

 بود قبل از ختهیمورد عالقه اش گر یاز حجره  او

 خجالت گریکه د نیبزند .ا یمرد جوان حرف نکهیا

 که مشغول دندیکشیم ییانها دیخجالت را با نداشت

 را شیو طرح ها دیبودند.به مغازه رس یبدتر یکارها

 در ازیاز ن شتریخواست ب ی.نم دیکش رونیب فشیک از

 شهیمعطل شود.مثل هم یخفقان اور اقا اسد ی حجره

 کرد.سالم یدود م گارینباتش به راه بود و س ییچا

 یاو سالمش را ب شهیدانست مثل هم یداد ،م یارام
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 گذارد. یم پاسخ

 تد که خجالبو یرفتار اقا اسد نیطرح هاتو!خب مطمئنا ا نمیبده بب-

 نییپله ازت پا کی یکه از نظر مال یکس نکهیداشت،ا

 یو جواب سالمش را نده یبود را از باال نگاه کن تر

 اش را در دهان بگرداند یمثقال میداشت زبان ن ی.کار

 دلش را نشکند؟ و

 زحمت یکل شیکه برا ییدستان لرزانش طرح ها با

 سپرد بود به دستان زخمت و پر از انگشترش دهیکش

 واژه یاداوریخالقانه تر بودند ،با  یطرح ها کم نی.ا

 و مهربانش به او تیکه دکتر با شخص یهنرمند ی

 و بایداده بود طرح خورده بودند و به نظرش ز نسبت

 که با یبه دهان اقا اسد اقیتر بودند .با اشت مدرن

 یفرش را از نظر م یشده طرح ها زیر چشمان

 گل جانیاز شدت ه شیشد ،گونه ها رهیخ گذارند

 نینبود که از تحس یانسان چیبود ،البته که ه انداخته
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 یاز انها بود .اقا اسد ییو واله هم جز دیایب بدش

 به طرح یرا جابه جا کرد و نگاه اجمال نکشیع یکم

 داشت که ناخن یبیعج لیانداخت،واله تما یبعد یها

 را بجود... شیها

 گفت؟البته که انتظار ینم یزیچ یچرا اقا اسد خب

 نه یاز او نداشت ،اقا اسد یکارشناسانه ا نظر

 یرا از فرش ها نیبود و نه فرش شناس! ا هنرمند

 توانست حدس بزند.دهانش یحجره اش م ختیر یب

 در هوا شیباز کرد که بپرسد چطورند که طرح ها را

 که طرح ها را یپرواز در امدند.ناباور به اقا اسد به

 شد... رهید خکرده بو پرت

 هفته اس منو مچل خودت کیه؟یچه مزخرفات نیا-

 گرفت و به شیرحم روبرو یرا از مرد ب نا؟چشمانشیا یبرا یکرد

 ها داد،دوست داشت خم شود و انها را از کف کاغذ

 اگر دیجمع کند خودشان که پرواز بلد نبودند شا حجره
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 انوقت انها هم شیها یساخت مثل بچگ یم یموشک

 نمور یحجره  نیارزش کف ا ینبودند انقدر ب مجبور

 رفتند ،انقدر دور یزدند و م یپر م افتندیب کیتار و

 در یکه حت ییرفتند که قدرشان را بدانند جا یم

 ینم گریرا د یاسد ید،حرفهایگنج یواله نم تصور

 که به گریخودش بود د ریتکان داد تقص یسر دیشن

 و شینداده بود نه به طرح ها ادیپرواز  شیها طرح

 به خودش! نه

 از طرح ها مانده یکی یرو یکفش اسد یجا

 یکه سکوت واله خشمش را شعله ور تر م بود،انگار

 واله ذهنش کنار همان طرح مانده بود،دلش کرد،اما

 اندازد،دلشیراه ب یو زار هیگر گریخواست د ینم

 دلش بماند .سرش را یرو یکفش یخواست جا ینم

 همانطور که پزشکش گفته بود در میاورد و مستق باال

 عقب یجا خورده کم یشد.اسد رهیخ یاسد چشمان
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 ...دیکش

 ...گهیمن د-م-

 را دشیزد و تقل یشخندین ید،اسدیکش یقیعم نفس

 اورد... در

 ؟یتو چ -ت-

 یکه ب یراست د،بهیمزه اش خند یقاه قاه به جوک ب و

 اشت؟هنوز هموجود د یتر از انسان ها موجود رحم

کفش اوبودند،نقش و نگار ها  ریارزش ز یب یش کیهمانند  طرحش

 یم غیمرد ج یپا ریانگار ز

 خواستند .دوست نداشتند در یو از او کمک م زدند

 گردو شده یبمانند انگار!بغضش که به اندازه  قفس

 قورت داد و زمزمه کرد: یرا با هر بدبخت بود

 یارزش اثر هنر کنم،شمایبراتون کار نم گهیمن د-

 .دیدون ینم رو

 بمب دنیخودش حکم ترک یارام بود اما برا شیصدا
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 یاسد یداشت ،نگاه ناباور و بعد دهان کف کرده  را

 کاست. یاز حجم بغضش م یبود که کم یزیچ تنها

 من کار یبرا ؟تویپاپت یدختره  یگفت یچ-

 یطرح ها نیچندر غاز رو بابت ا نیمن ا ؟اگهیکنینم

 داتیپ ابونیکنار خ دیبا دادمیبهت صدقه نم خودتیب

 یمن ایجوجه  هیهنر چ یدونیکردم که ،هنر؟تو م یم

 دونکردم؟واله کوله اش را چنگ زد و ب دیراسته مو سف نیهم یتو که

 به یحرف چیه

 در یگفتند که گاه یدر حجره راه افتاد،راست م سمت

 نبود یزیدنبال شعور گشت، شعور چ دینبا دیسف یمو

 دندان ها بوجود ختنیکردن موها و ر دیبا سف که

 که به شیها یانداخت و به کتان نیی...سرش را پاادیب

 امدند چشم دوخت ... یدنبالش م زور

 ک،دو،سهی-

 را ییاشنا یخورد و کفش مردانه  یزیبه چ سرش
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 اما به شمردنش ادامه داد و به خانوم خانوم گفتن دید

 نکرد... یمرد هم توجه یها

 که امروز یبیدختر عج ی دهیچشم از قامت خم محمد

 باال یبار دوم مالقاتش کرده بود گرفت و شانه ا یبرا

 بود در دوارینبود ،ام ایدن نیدختر در ا انداخت،انگار

 دیکند به او خوش بگذرد اما بع یم ریس ییکجا هر

 کرد و یدنبالش م دینداشت شا یدانست ،اگر کار یم

 کی نیهم دیکه حالت خوب است؟شا دیپرس یاو م از

تش به ساع ی.نگاهکردیکه نه دل خوش م دواریکوتاه او را ام ی جمله

 یزودتر طرح ها دیانداخت با

 گرفت و به کارگاه یزد را م یم یاسد یدختر اقا که

 جز پر یهمگ یاسد یدختر اقا یرساند،طرح ها یم

 یبودند و در فروشگاه اصل شانیطرح ها نیفروشتر

 به ییگذاشتند و به محض رونما یم شیرا به نما انها

 هیخواست امسال سرما یدند،میرس یانبوه م فروش
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 نیفرش ب شگاهیبرابر کند و در نما نیرا چند شانی

 یداشت که جلو لیتما یهم شرکت کند ،کم یالملل

 یبود که دختر اقا دوارینشان دهد و ام یخود یحاج

 گرفت کم یکه بابت هر طرح م یاز مبلغ یکم یاسد

 یفرش ها باهم همکار یتا به عنوان طراح اصل کند

 چقدر د،هریرس یاسد ینمور اقا ی،به حجره  کنند

 فرش استعداد داشت ینقشه ها یدر طراح دخترش

 نبرده بود ،چشم از یاستعداد بهره ا نیاز ا خودش

 با یهم نداشت و اسد یکه تقارن درست حساب یفرش

 ته بود گرفت و خواستگذاش شیان را به نما افتخار

 رفت و خش یکاغذ یرو شیرا صدا کند که پا او

 توجه جلو برود ی...اول خواست بدیشن ییاشنا خش

 را گرفت...خم شد و برگه را ییبایچشمش طرح ز که

 بود واله یزیبه شدت ر یامضا رشی...ز برداشت

 ...یسلطان
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 به کاغذ زل یشتریباال انداخت و با دقت ب یابرو

 را با ییاشنا یردپا یتازگ نیدر ع یطرح ها نیزد،ا

 یکه ...با امدن اسد ییها کردند،همانیحمل م خود

 یگذاشت و دندان غروچه ا زیم یرا رو کاغذ

 طماع را یریپ نیشد که گول ا ی.باورش نمکرد

 کرد اعصابش یداد و سع یلب ریباشد ،سالم ز خورده

 کنترل کند اما باورش سخت بود که دو سال است را

 و گاگول فرضش دهیمال رهیمرد سرش را ش نیا که

 را با اسم دخترش به او گرید چارهیب هیو طرح  کرده

 کرده .او طرح شناس بود سالها درس خوانده قالب

 بود اوقات فراغتش را دهیاموزش د یو از بچگ بود

 هزاران هنرمند و فرش باف بزرگ شده بود و انیم

 شیپهزارانطرح مختلف  انیاز م یبه اسان دنید کباریتوانست با  یم

 را یرد دست طراح اصل شیرو

 کند... دایپ
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 ارمیب ییچا هیبرم  نی،بش ینوه حاج یخوش اومد-

... 

 به او که پول خون پدرش را رهیخ رهیخ همانطور

 یگرفت زل زد،دلش م یهر طرح از انها م بابت

 طرح را مچاله و در دهان متملقش بچپاند . خواست

 بازه؟ یطراح یخوبن؟ذهنشون برا سمانه خانوم-

 تکان داد ،انگار زمزمه یمرد باز شد و سر شین

 راجب وصلت دخترش و نوه یریدم گوش ان پ شیها

 جواب داده بود که حاال او سراغ دخترش را اش

 .... کردیم

 یهم طرح یخستس اما گهگاه یاز لحاظ ذهن کمی-

 ومحمد نشست  یلبها یرو یشخندیپسرم...ن نیبش یی،چرا سرپا زنهیم

 دستانش مشت

 سمانه نیکه هم شیحاج بابا یاصرار ها ادی شدند،

 ساده رمردیلقمه گرفته بود افتاد .پ شیرا برا خانوم
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 مردک را خورده بود ...بارها نیهم یها یگول الب دل

 داده بود که چون حیممکن توض ی وهیصدها ش به

 شود ینم نیبر ا لیاست دل یخانوم طراح قابل سمانه

 در شیاو باشد اما حاج بابا یهم برا یهمسر خوب که

 مختلف یرفت و با بهانه ها یرفت که نم ینم کتش

 شانیمردک خانواده اش خودش را مهمان خانه  نیا

 نشان دهند شتریکردند تا دختر هنرمندانشان را ب یم

 یارام شود اما نم یکم دی...چشمانش را بست تا شا

 را که از دست یالشم یشد...چه سفرها یکه نم شد

 یبود تا مبادا عدم حضورش در خانه به گوشه  نداده

 هنرمندش بربخورد! اریبس یمردک و خانواده  یقبا

 هم شوخ طبع یلیداشت اتفاقا خ یی...محمد صبر باال

 یگرفت اما وا یرا ساده م یو به طور کل زندگ بود

 نینچنیکردند و ا یکه او را گاگول فرض م یروز به
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م از دختر خانوم راستش خواست -گذاشتند... یسرش م یگشاد یکاله

 درخواست کنم که

 بهاره شگاهینما یما برا یاصل یبدن و طراح افتخار

 . باشند

 توجه به یخواست دستش را جلو ببرد و ب یم دلش

 حلقه کند و تا شیدور گلو ادیش نیو سال ا سن

 یکم دیرا بفشارد تا شا شیتواند گلو یکه م ییانجا

 شماره دیشد اول با ینم نگونهیخنک شود اما ا دلش

 یگرفت،به قطره ها یرا از او م یطراح اصل ی

 شد ... رهیمرد نشسته بود خ یشانیپ یکه رو یعرق

 گهید کنمیخسته شده ،فکر نم یخترم کمراستش د-ر-

 را داشته باشه یبزرگ نیبه ا تیمسئول یذهن کشش

 ه رو اجارهخون ن؟باالیکه هنرمندا چطور دیدونی.م

 ...دادن

 یهنرمند یتوانست تا ساعت ها به واژه  یم محمد
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 نقدریداد بخندد البته اگر ا یبه دخترش نسبت م که

 نبود...وقاحت تا به کجا؟ یعصبان

 یو کم دیکوب زشیم یمچاله شده را رو یطراح کاغذ

 زد... مهیخ زیم یرو

 راحت دروغ نقدریروم ا ی؟تو یکشینم یخجالت-

 یگیم

 ِِع

 ؟

 ِِع

 یدو ساله ما رو مچل خودت کرد چه

 که؟یمرت

 هیاو سا یرو بایمرد جوان که تقر بتیاز ه یاسد

 کرد اعتماد به یبود فاصله گرفت و سع انداخته

 طرز برخورد با ؟چهینوه حاج یگیم یدار یچ-را حفظ کند... نفسش

 بزرگتره؟
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 سر یحرص یو خنده  دیکش ششیبه ته ر یدست محمد

 کرد... یم اهیمرد را س نی،روزگار ا داد

 رو به اسم گهیبدبخت د هی یطرح ها یورداشت-

 ما یتو پاچه  یخون بابات کرد متیبه ق دخترت

 ؟یهست طلبکارم

 و لبخند از صورتش محو شد،ان دیاز رخش پر رنگ

 ینیب ریز یگند طمعش از هزار فرسخ یکه بو یلبخند

 زد. یم

 ؟طراح دختر منه؟ یگیم یدار ی...چیچ-

سال  نهمهیا-...دیدستش بود کوب ریکه ز یو کاغذ زیم یرو محمد

 رهیسرم ش یدرس نخوندم که تو بخوا

 ... هیکی یطرح ها و طراح قبل نی،صاحب ا یبمال

 که محمد دیبگو یزیامد دهانش را باز کند چ یاسد

 سکوت باال اورد... یرا به نشانه  دستش

 یبریم ینون نینگو،چطور همچ یزینگو ..چ یزیچ-
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 زن و بچه ات ها؟ یسفره  سر

 به او برخورده بود یحرف حساب نیبود که ا معلوم

 یگریبار از در د نیمالحظه را کنار گذاشت و ا که

 شد... وارد

 رو ؟پولشیواسه خودت مرد حساب یگیم یدار یچ-

 م تادستش را با احترا ریفرش ز یمفت که نگرفتم...محمد نقشه  دادم

 زد و

 کتش گذاشت... بیج در

 یدیکه از ما چاپ یی؟من نه بابت پولها هیچ یدونیم-

 بدبخت طراح رو که درست نی،نه حق ا ناراحتم

 که به حاج ییدروغ ها ی،من برا یبهش نداد یحساب

 که بهت یرمردیناراحتم ...حق اون پ یگفت بابام

 . سینبود...شماره طراح رو بنو نیداشت ا اعتماد

 یبه جا یگریتحکم داشت که هرکس د شیصدا انقدر

 داشت اما طمع یبه عمل وا م عایبود را سر یاسد
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 جوان تازه نیبود که از ا یتر از ترس یقو یلیخ اش

 داشت. دهیدوران رس به

 شماره اش رو نکهیندارم شماره اش رو،به فرض ا-

 به تو بدمش؟ دیچرا با ارمیب ریگ هم

 در یسوخت،با بد کس یم یدلش به حال اسد یکم

 به ی،وا یسینو یه نه ...شما االن شماره اش رو من-بود... افتاده

 جواب یبه هر صورت ایاگه اشتباه باشه  حالت

 مثل تو ییادمها یصبر من برا زانی!بدبختانه منده

 نیا کنمیم یبرخالف حاج بابام.کار نهییپا تینها یب

 یتهران دراندشتم نتون نیا یجا چی،ه چیکه ه حجره

 لقمه یلیخ یکیمن  یدونی!میراه بنداز یو کاسب کار

 ... یکردم اقا اسد ریبودم تو گلوت گ یبزرگ ی

 دم گوش مر ِد نه چندان مرد یزیشده و با لبخند چ خم

 سر داد... زمزمه

 روز هی شهیم یمنم مثل خودت بد بشم؟چ شهیم یچ-
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 یکیاز  یو دنبال حق خور یاز خواب بلند شد که

 واسه گول زدن ینیچینقشه م یو دار یا گهید

 ساده دل بهت زنگ بزنن که حجره ات و تموم یادمها

 دود شده رفته اسمون؟بالخره اتفاق که خبر فرشهات

 ،حاج بابا یحوادث هم ندار ی مهیب ای...گو کنهینم

ش فر یخوانواده  واسهیزیغم انگ انیکنم ...چه پا تیراض امیگفت ب یم

 مثل شما یدوست و هنرمند

 نه؟ شهیم

 یرا رو شیحرفها ریتا تاث دیعقب کش نهیبه س دست

 را برداشت و یدستان لرزان خودکار ند،بایبب یاسد

 شماره کرد... ادداشتیبه  شروع

 ریکه تمام شد ،محمد به زور برگه را از ز کارش

 شماره جان یانگار که ان تکه کاغذ حاو دیکش دستش

 باشد. زشیعز

 ... کنهیخبر نمه بالخره حادث به نفعته که جواب بده،-
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 که گمان یزد و برخالف انتظار اسد یبلند ی قهقهه

 فرش انیکرد با دادن شماره شرش را کم کند م یم

 یکی یبه جستجو پرداخت و اخر هم دست رو شیها

خوبه به  کنمیفکر م نمیا-حجره اش گذاشت... یفرشها نیگرانتر از

 بود اسمش ی...اوم چنیا

... 

 یترک خورده  یبه لبها یفکر کرد و توجه یا لحظه

 زد و بلند یاسم طراح بشکن یاداورینکرد ،با  یاسد

 ...گفت

 انیه ها بکه بچ گمیبذار کنار م نویاها واله خانوم،ا-

 بشه یتیحما هیاز هنرمندها  دیبالخره با ببرنش

 شما هم طرفدار دونمیگمنام .م یهنرمندها مخصوصا

 دو سال نیبابت زحمات ا نوی.انیو هنر دوست هنر

 ،بالخره میکنیم مشونیطراح از طرف شما تقد خانوم

 یفرش ها رو از کنار طراح ها نیا یکه صدتا شما
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 ...نیخورد شونیا

 بزند که محمد انگشتش را باال یامد حرف یاسد

 نویخودم رو بشنوم ...ا ین دوست دارم فقط صدااال-...اورد

 کن . اماده

 شیکه دندان ها یاسد یو با چشمک دیفرش کوب یرو

 تنها گذاشت. دیساب یاز شدت فشار بهم م را

 دهم: رج

 قل داد و سر خوردن ان زیم یخودکارش را رو ارام

 مارشیب نیکرد که نگاه اتش ینظاره گر شد،حس م را

 اهدسته نگ نیکرده ...خب او کماز ا جادیسرش ا انیدرست م یا حفره

 بود اما واله برخالف تمام دهیها ند

 داد و یم حیسکوت و چشم غره را ترج مارانشیب

 کرد . یسخت تر م یماجرا را کم نیهم

 ناراحتت یزیم؟چیخب واله جان چطوره شروع کن-

 کرده؟
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 یاشتباه ایبه او انداخت ،خب گو یزینگاه ت واله

 یدانست اما خوب یشده بود که خودش هم نم مرتکب

 میتوانست مستق یحاال واله م کیبود که  نیا ماجرا

 یشدن زل بزند و حت دیچشمانش بدون سرخ و سف در

 یجلسه  یهم ان وسط برود که برا یغره ا چشم

 شد و دو یمحسوب م یعال شرفتیمشاوره پ سوم

 شدن نبود انگار از یاز ان گل گل یخبر گرید نکهیا

 به دکتر روانشناس عبور یعاطف یوابستگ یا مرحله

 هاکان با وجود مارانیب یبود که البته برا کرده

 سخت تر بود یحد و اندازه اش کم یب یپیخوشت

 زیخودش زد که با نگاه ت یذهن ریبه تصو ی...لبخند

 از همان بدو ییدر نطفه انچنان خفه شد که گو واله

رد کختر نگرفته بود...باز هم فکرشرا معطوف د ادیلبخند زدن را  تولدش

 یفرار حت یاماده  نباریکه ا

 و منتظر اوردهیدر ن فشینح یشانه هااش را از  کوله
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 از جانب دکترش بود که یاشتباه یکلمه  کی تنها

 یبه خرج م یشتریدقت ب دیرا ببندد.با فلنگ

 صاف کرد . یی...گلوداد

 رو یخوب یرفتار یها شرفتیواله جان من پ-

 انچنان ُشر گهی،د مهی،نگاهات مستق کنمیم مشاهده

 یحت ایداره  یحرف هیبگم  تونمیو م یکنیعرق نم ُِشر

 خوبه ،من نیو ا یاریبه زبون ب یخوایکه م یا گله

 یایشما از روزگار و دن یگله ها دنیواسه شن اصال

 ...نجامیمسائل ا نیو ا دون

 بلند زیو از پشت م دیکش دشیسف راهنیبه پ یدست

 دنیساب یبود که صدا یعصبان یلیدختر خ شد،انگار

 توانست یاش هم م یهم را منش یرو شیها دندان

 داد حیمور مورش شده بود ترج یکم نی،با ا بشنود

 به واله ندهد و منتظر بماند... یتذکر
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 ا جمع کردهاش ر ینیب یبگو...واله جور خوادیدل تنگت م یبگو،هرچ-

 از یکه انگار کوه

 نشسته باشد،هاکان شیرو یبودار جلو یها یناگفتن

 بغلش خم ریسرش را به سمت ز نامحسوس

 ان اسمش را یچند مرحله مانده بود تا بو کرد،هنوز

 تاک ساعت و نگاه کیت یرا بدهد .صددا ارهاین

 یزیمعذب شود ،چه چ یشد کم یواله باعث م میمستق

 دشیسرخ و سف شهیهم ماریمود ترسناک ب نیا باعث

 بود؟ شده

 اخراج شدم...-

 اب بنوشد وضع یداشت تا کم ازیخب هاکان ن

 یوانیکرد.ل یبود که حس م یزیتر از ان چ یکشمش

 ان را سر کبارهیو  ختیخودش ر یبرا اب

 یتوانست از نگاه واله بخواند که از او م ی...مدیکش

 من اب خوش از تیوضع دنیچطور با شن دیپرس
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 ؟یکرد یم هیخون گر دیرود ؟االن با یم نییپا تیگلو

 و اطالعات شیدانسته ها انیمکث کرد تا م یا لحظه

 یبود چرخ دهیاالن به دستش رس نیکه هم یورود

 واله از کارش اخراج شده بود مسئله نکهی،خب ا بزند

 یدانست لنگ خودش کجا یبود اما نم یبد ی

 یواله برا قیداد که تشو ی؟احتمال م ماجراست

 شدنش شده کاریکارش باعث ب یقائل شدن برا ارزش

 واله دی...احتماال صاحب کارش هم به اخالق جد باشد

 خور بوده واکنش نشان داده یخدا تو سر شهیهم که

 هم شده بود و کاریکه ب یماریحاال او مانده بود و ب و

 دانست البته که هاکان عادت داشت یرا مقصر م او

 از یلیاو را مسبب خ مارانشیب یلیدل چیه یگاه ب که

 بدانند اما تا حاال مورد شیزندگ ندیناخوشا یها اتفاق

 انیم کردیتا چشم کار م شینداشت اما به جا یاخراج
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ود ب طالق گرفته کهیبود ...خب فرد ادیطالق ز یمورد ها شیها پرونده

 که اخراج یتا اسمان با کس نیزم

 بود فرق داشت .... شده

 ؟یگیکامل موضوع رو م-

 سوال را ادا نیحالت ممکن ا نیتر یکرد به جد یسع

 تا واله را مجبور به صحبت شود ... کند

 انیکه م یکرد و دستمال یبه او نگاه نم گرید نباریا

 از ان یزیکرد ،البته که چ یبود را پر پر م دستش

 ایخود پودر شده بود اما گو یبود و به خود نمانده

 داد... یکار به او ارامش م نیا

 برات گهیو گفتم من د اوردمیطاقت ن گهید هویبعد...-

 ... کنمینم ارک

 از رفتار صاحب کار یکرد کم یهاکان حس م خب

 خواست صادق باشد یاست البته اکر م یعصبان واله



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

و  مثلواله حق خودش ی... و از دست دادن هنرمندیاز کم شتریب یکم

 خواست یهفت پشتش بود دلش م

 به دور بود شیخانوادگ تیفحش که البته از ترب چندتا

 که بود بکند و یهرکوفت ای یصمد ای یاسد نیا نثار

 یاما سع دیدو سه تا بشمار بگو دشییهم در تا واله

 دامن نزند و ماسک تشیبه اتش عصبان کرد

 چهره اش چسبانده بود را با تُف یکه رو یخونسرد

 به ینگه دارد تا واله پ شیکه شده در جا هم

 یبه جلسه  یربط چیاو که ه یدرون احساسات

 یصحبت ها نیکه ح ینداشت نبرد...سواالت شانیتراپ

 کرده بود را زمزمه وار از ادداشتی یدر برگه ا واله

 شیکه در زندگ یکه حاال با مرور اتفاق مهم یا واله

 :دیبود رنگ به رو نداشت پرس افتاده

 یداشت یچه حس یاون حرفها رو زد نکهیبعد از ا-

 ؟ واله
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 بهخودکارش را پشت گوشش گذاشت ،وقتش بود 

 بزند،واله را با افکارش یممنوعه اش دستبرد انبار

 را زشیم ریز یمخف یگذاشت و خم شد تا قفسه  تنها

 گریهم داشت د جانیه یبه کم اجیاحت یکند...زندگ باز

 .- 

 واله... منتظرم

 یو بالخره جعبه  دیکش ادیفر ریهمان ز از

 ...دیکش رونیرا ب موردنظرش

 حس ِ حس ...-ح-

 را از یراست کرد و با دقت شکالت با ارزش کمر

 یدرمون یکالت بر هر درد بش-و به دست واله داد . دیکش رونیب جعبه

 بزن تا نویدواس...ا

 سر حست... میبر

 را از زرورقش جدا کرد و یهم با لذت شکالت خودش

 کرد با نییباال پا شیدهان یاش را با در حفره  مزه
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 دهیچسب شیهم شکالت به دندان باال یپر که کم دهان

 :دیپرس اقیبا اشت بود

 بود؟ یخب حست چ-

 گرفت یبود ،نفس ریبا زرورق شکالت درگ نباریا واله

 مظلوم زمزمه کرد... و

 ی...کم یداشتم،انگار کم یحس خوب-

 گهیودم ،دبگرفته  ادیپرواز  یمک-باال انداخت... ییابرو یتنها سوال نباریا

 نیاونقدر سنگ

 ... بودمن

 ینگاه گرشینداشت به سواالت د یازین هاکان

 : ستیچ شیدانست سوال بعد یم اندازدیب

 ؟حسیاز اثارت دفاع کرد دیشد نقدریکه ا یمونیپش-

 ؟یکرد یاعتراض م فیخف دیبا یکنیم

 دیعمق اعتراض انقدر شد دیکه معتقد بود نبا هاکان

 یکه م یکس یبرا فی؛همان اعتراض خف باشد
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 الزم نبود انچنان با گریبشنود جواب بود د خواست

 صاحب کار واله ادیکرد اما خب  تیاعالم عصبان شدت

 یباال نیخواست از هم یافتاد باز هم دلش م یم که

 کند که به گوشش جناب تیابراز عصبان یجور برج

 دوست در ان سر تهران برسد و از شدت و عمق هنر

 شده گوشش جزغاله شود. دهیشن کلمات

و به دستش  دیلب برچ که؟محزون یشکالتت رو که هنوز نخورد-

 یشد،مژه ها رهیخ

 یگونه ها یرو ییبایهالل ز میو بلندش ن یمشک

 داده بودند خوشگل بود با لیتشک ششیاز ارا یعار

 ییبایکه تعارف نداشت البته از نظر بحث ز خودش

 بکر درست برخالف خواهرش ییبایز کی!  یشناس

 یمصنوع اریبس یکنندگ رهیخ نیاش در ع ییبایز که

 داشت و هاکان یخاص تید،معصومیرس ینظر م به

 شد که از قصد ازرده یم دایپ یدانست چطور ادم ینم



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 کند... خاطرش

 ... یواله ،دو راه منطق میدو راه دار-

 یکه رو یچشمان سبز نگرانش را باال اورد و هاکان

 کرد ،هر دو خواهر خیمبل نشسته بود م ی دسته

 ییرایگ اریچشمان بس یاختالفات واضح اخالق یسوا

 کرد ذهنش را بار ی!سع یحاال هرکدام به نحو داشتند

 جمع و جور کند... گرید

 محلتون یشدن تو مثال با سوپر ریبحث درگ یدونیم-

 تو یسوپرمارکت نهمهینداره ا یبیکه بگم خب ع ستین

 میتون یهست برو اونجا،بحث منبع درامدته نم تهران

 .میازش بگذر یسر سر

 کرد و با لبخند ادامه داد: یمکث

 یناتیخوشحال کننده اس که تو مو به مو تمر یلیخ-

 معلومه دانش اموز یبهت دادم رو انجام داد که

 شهانزد و شکالت را بالخره در د ینه؟واله لبخند کمرنگ یبود یزرنگ
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 شدن واله کاریموضوع ب ادیکرد ز یم ی.سع گذاشت

 کند شنهادیرا پ یحال راه حل نیبزرگ نکند و در ع را

 او بود یکه به جا یگریهر شخص د ایخود واله  که

 راه حل ها را نیبود ا ازین یدانست و تنها گاه یم هم

 یبشنود و خب هاکان هم برا یگریزبان شخص د از

 ...گریبود د نجایا نیهم

 یدوباره برگرد یتونیسراغ راهکارهامون،تو م میبر-

 افتادهین یاتفاق یصاحب کارت و وانمود کن شیپ

 حوالت کنه اما خب یکه چندتا نگاه چپک نهیا تشی،نها

 ردت یکه تو ازش واسم گفت یاتیبا خصوص مطمئن

 هیعقل باشه ... یب یلیکه خ نکهیمگر ا کنهینم

 بهکه طرف خوش  یکنیهم م فیخف یخواه معذرت

 ما ... یگام به عقب برا هی شهیم نیبشه و ا حالش

 جلسه ها و نیبه ا یایانگار روز اوله که م یعنی

 پَر یبش یگریکه ادم د یبا خود کلنجار رفت هرچقدر
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 نیا شد تا ته خط را خواند که فشیکه بند ک ی...از دستانرهیم شهیم

 یلیکرد خ یامده،سعیچندان به مذاقش خوش ن راهکار

 یراهکار دوم را که خب پر واضح بود با صدا عیسر

 ادا کند... بلند

 تیکه البته از ترب یگور باباش بگ هی یتونیم-

 جفتمون به دوره ... یخونوادگ

 یلبها یزد و منتظر شد تا گل لبخند را رو یچشمک

 ی،خنده  ندیو ترک خورده شده اش بنش خشک

امد  یبدش نم اچندانیداشت .گو ینیزنگ دلنش بیواله ، عج ینخود

 ان گور بابا را نثار روح پر فتوح

 کارش کند... صاحب

 ییها یبددهن نیهمچ ستیکه البته در شان ما ن-

 یو ارزش هنرت رو بدون یبش تیکار قبل الیخی،ب

 خودت یتا وقت یدونیبهتر از من م یلیخودت خ ،واله

 گهید چکسیه یخودت و کارت ارزش قائل نش یبرا
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 کردن سختت دایپ دیکار جد ی.ممکنه کم شهینم ام

 که هنرت یدونیکه تو االن م نهیاما فرقش ا باشه

 هیقض نیبه ا یتونیم یو قابل احترامه و حت بایز چقدر

 یدیجد ی،با ادمها یچالش نگاه کن کیعنوان  به

 که حداقل قدر هنرت یکن دایرو پ یو کار یبش اشنا

 دونند انقدر یاز هنر نم یزیاگر هم چ ایبدونند  رو

 صحبت یارمان خوامیکنند.نم بشینباشند که تخر نادون

 ادم منتظرن که از یاالن کل رونیو بگم برو ب کنم

 نهیبگم ا خوامیکه م یزیکنند نه !چ تیحما کارهات

 ... واله

 کیبه واله نزد یکرد،کم یم تشیاذ انیم نیا یزیچ

 کرده بود که یداشت بارهاسع یفیوسواس خف یشد، هاکان از بچگ تر

 درمان کند اما یخود را به نحو

 که ی،اختالالت روان گشتیاول برم یبه خانه  هربار

 سخت تر درمان یلیافراد داشتند خ یدر کودک شهیر
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 از شدت ان کم شده بود اما یلیشدند ،البته که خ یم

 وجود یپس ذهنش ان هاکان شش ساله ا ییجا هنوز

 یا را ترک کرد سعپدرشان انه نکهیکه بعد از ا داشت

 دیفهم یداشت و نم ختهیبهم ر یکردن خانه  زیتم در

 یختگیاز بهم ر شتریب یزیمادرش چ یها هیگر علت

 کرد و یان را فراموش م یهم حت یاست ،گاه خانه

 سر شیوسواس کوفت دیکه نبا یدر لحظه ا تنها

 پرداخت یم ییاورد و به هنرنما یم رونیرا ب زشتش

 یتوانست از ان لکه  یکرد نم یهر چه م ،حاال

 کند، صورتش انقدر یکنار لب واله چشم پوش شکالت

 یدر چشم م بیشکالت عج یبود که همان لکه  دیسف

 دستش یاراد ریهاکان که نه عکس العمل غ نیو ا زد

 متعجب رد،نگاهیکه لکه را با نوک انگشتت بگ بود

 نگاهش گره خورد و تازه یدر قهوه ا یلحظه ا واله

 من دیخواست بگو یخبطش شد ... دلش م ی متوجه
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 رید یبود ! اما خب کم نمیاست ریدستم بود تقص نبودم

 بود که نیبود و گند را زده بود اما حداقلش ا شده

رفت شکالت اعصاب خورد کننبود ... فاصله گ یاز ان لکه  یخبر گرید

 یجمله  یکرد ادامه  یو سع

 اه مات والهاما از نگ ردیرا از سر بگ ناتمامش

 گام به عقب برداشته و باز کیبود که باز هم  دهیفهم

 یعاطف یاز وابستگ یگرید زودیبود شاهد اپ ممکن

 یشد باشند.پوف اهسته ا یمانع درمان کاملش م که

 کرد حواسش را پرت کند... یو سع دیکش

 رگبز شهیباعث م هیقض نیگفتم اما ا یاووم داشتم م-

 ارزوت بود شهیکه هم یاون واله ا یکه بش یش

 واله؟ یشنوی؟م یباش

 گرم یاز همان لحظه که نفس ها دیشنیاما نم واله

 دانست رنگ یزدو نم یم د،قلبشیشنیبه صورتش خورده بود نم هاکان

 یاز فاصله  یمعمول یقهوه ا
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 کیباشد ،به عنوان  بایز نقدریتواند ا یم کینزد

 خوشش رهیت ی نهیباز زم ییابدا از فرش ها طراح

 کند یامد و هر وقت مجبور بود ان ها را طراح ینم

 رهیو ت یابر یامد ،در روزها یبه او تنگ م عرصه

 ها یقهوه ا نیرا داشت ،اما ا یحس خفگ نیهم هم

 یقهوه ا هیخاص بودند ،نه شب یگریطور د انگار

 شد یم کیپدرش بودند که هر بار که باو نزد یها

 عمو یها یقهوه ا هیزدن بود و نه شب یتو سر یبرا

 شد دلش یم رهیبه او خ کیاز نزد یکه وقت یسرمد

 نی.ا اندازدیب نییپا ییخواست خودش را از جا یم

 شدن رهی،خ دیترس یها ارام بودند از انها نم یا قهوه

 ریکه خوردن قهوه در ز دیچسب یانها همانقدر م به

 کار نداشته نیاز ا یدانست احتماال منظور ی!م برف

 یرا دارد که به قهوه ا یکس شیاحتماال در زندگ و

 لحظه دوست داشت باور کی یکند ،اما برا مهمانش
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 گناه یاپردازیکه مورد توجه او قرار گرفته.رو کند

 بود؟

 یان داد،سعتک یگفتم؟سرش را به ارام یچ یدیدختر؟شن ییواله کجا-

 کرد به ان قهوه یم

 ه قراردانست ک ینشود ،واله م رهیگرم خ یها یا

 هاکان گرما یها یزمستان وجودش را قهوه ا ستین

 ... ببخشد

 نیم،ایکنترل ترس تمرکز کن یرو میخوایجلسه م نیا-

 که برات نوشتم رو مو به مو انجام بده یناتیتمر

 و مثل سیرو بنو شنیکه باعث ترست م ییزهای،چ

 ... من

 یرا نشانش داد،کم یمانند کاتوریکار ینقاش

 یبه نقاش یشتریکرد تا با دقت ب زیرا ر چشمانش

 بود که کله اش به طرز خنده یکند، نقش زن نگاه

 یبود و انگشتش را به معنا کلشیبزرگتر از ه یدار
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 یگرفته بود و باال یسر موجود کوچکتر یرو دیتهد

 ینیبیخانوم که م نیب اخ-با حروف بزرگ نوشته بود . ُغر... سرش

 بنده اس ، مادرم یوالده 

 من یدونیداره که غر بزنه،م نیبه ا یدیشد ی عالقه

 اما از غرهاش وحشت دارم چرا ترسمیمادرم نم از

 یرو وقت ینقاش نیدوست ندارم ناراحت بشه ،ا چون

 یادم فضول نقدریکه ا زدیکه داشت بهم غر م دمیکش

 دوران نگیج یها قیداره با تلفن با رف یو وقت نباشم

 چرا که ممکنه نستمیگوش وا زنهیحرف م شیجوون

 کنمیکار دستم بده البته من هنوز فکر م یفضول نیا

 نوه طیدوستاش تا امکان و شرا نیدوره افتاده ب که

 ...میشدنش رو واسم فراهم کنه.حاال بگذر دار

 زد و ادامه صحبتش را گرفت: یچشمک

 خوادیو هر وقت م فمهیتو ک شهیهم ینقاش نیحاال ا -

 یشبختانه حامو خو دمیبزنه من نشونش م غر
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 هنرمند بشم هیدوست داشت من  شهیاخه هم تمهیخالق

 هی یترسیکه م ییزهایاز چ یتونیتو ... توام م مثل

 یحت ای یسیشعر بنو هی ای یخنده دار بکش کاتوریکار

 که خب یو اخرش با خودت فکر کن یطرح بزن هی

د رار بوق رنبایبه او انداخت،ا یچپ افته؟نگاهیبرات ب یچه اتفاق بد قراره

 شینهایتمر

 اوردند؟یسرش ب ییبال چه

 یخودت نگه دار شیها رو پ یکن نقاش یالبته سع-

 دونهیاخه م یخونه هم بمون یوسط ب نیا خوامینم

 یمثل مامان من ،مستاجر بود ستنیهنر ن یحام همه

 نه؟

 لب ریتکان داد ،ز یبه پرونده اش کرد و سر ینگاه

 پرونده هام اضافه شد که به یمورد اخراج هیهمون -کرد: زمزمه

 هم به یخانمان یچه برسه به ب رهیگیرو ازم م خواب

 اضافه بشه... ستیل
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 :ازدهمی رج

 یبه سر در خانه اش انداخت،حس سبک ینگاه واله

 یدر کفشش رفته بود و باعث شد کم ی،سنگ داشت

 یخانه  شهیخانوم مثل هم نیریدر معطل کند ،ش دم

 ادیکرد، یبود و احتماال از نوه اش مراقبت م دخترش

 گرفت. یافتاد خنده اش م یهاکان که م یحرفها

 باال خونم رو اجاره داده باشم یطبقه  هیاگر من -

 کال باال خونه اش رو فروخته... اون

 داد انگار یقلقلکش م یراه پله باال رفت ،اما حس از

 نبود. شیسر جا یزیچ

 یممود،کیاخر را هم پ یتکان داد و پله  یواله؟سر یشد یاالتیخ-

 یفضا

 که انجا را روشن ییپله سرد بود و المپ کم سو راه

 شد .پوف کالفه یکرد مدام خاموش و روشن م یم

 .دیکش یا
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 رو درست کنه؟ نیقراره ا یک-

 در باعث یلوال ریج یگشت که صدا یم دشیکل دنبال

 .در خانه اش چهار اوردیسرش را به ضرب باال ب شد

 باز بود... طاق

 در باعث یلوال ریج یگشت که صدا یم دشیدنبال کل

 .در خانه اش چهار اوردیسرش را به ضرب باال ب شد

 باز بود ... طاق

 برود ادشیخشکش زد،محال ممکن بود که  شیجا در

 شد یمحسوب م شیشخص میحر نجایرا قفل کند،ا در

 گذاشت...اب دهانش را یعموم باز نم دید یرا برا ان

 یدر گوشت دستش فرو م دیقورت داد ،کل یسخت به

 بود یشود،کابوس وحشتناک داریب دیتا شا رفت

 شد و به شدت ی...چراغ مدام خاموش و روشن م

 یکرد...با خود فکر کرد که برا یاضافه م اضطرابش

 ادیوجود دارد و به احتمال ز یبار اول زیهرچ
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 یکند و ممکن است گربه کرده در را قفل  فراموش

 خانوم باز سر از خانه اش در اورده باشد نیریش

 نه؟ گریبود د نیهم

 هیصدم ثان یو برا دیرا شن ینیسنگ یقدم ها یصدا

 یردممحضفرو برد قامت  یکیفضا را در تار گریکه چراغ بار د یهنگام

 پشتش به او د،خوشبختانهیرا د

 دانست که انقدر خوش شانس ی،از همان اول م بود

 خانوم را در خانه اش نیریلوس ش یکه گربه  ستین

 روشن شدن چراغ از در ند،بایبب یکلیمرد ه یجا به

 که بال استفاده چند قدم یگرفت ،در انبار فاصله

 نجایبود توجهش را جلب کرد،ا یاصل یورود انورتر

 دکترش عمل کند و یقرار نبود و به گفته  گرید

 یلیبود و خ تیترس خود واقع نیباشد .ا شجاع

 از اخراج شدن ممکن بود به سرش یبدتر یبالها

 دیبا ایاو عمل کند  یخواست به گفته  ی...اگر مدیایب
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 و کردیوسط راهرو پهن م نیاش را هم ینقاش بساط

 خانه اش را شکست بود راجب میکه حر عوضی از

 یها تیهمانند شخص ایخواست  یاش نظر م ینقاش

 ترسناک احمقانه با سالح سردش که همان لمیف یاصل

 رفت یبدرد نخورش بود به جنگ او م ی کوله

 ...واله هرچه که بود احمق نبود...

 دانست یآشنا داشت نم یملود کید،یکش یم سوت

 دانست که قرار است تا یاست اما م یچه اهنگ تمیر

 شیپاها یند،صدایان اهنگ کابوس بب دنیبا شن سالها

 ایه الو یپر از سکوت بزرگشده بود،برا ییای.او در دن دیشن یاضح مو را

 یدادهایداد و ب ایسکوت بود 

 بود نیهم یبرا دیوجود نداشت ،شا یحد وسط پدرش

 زد و انتظار داشت از همان یارام حرف م یلیخ که

 که یمخاطب را جلب کند ،در صورت یتوجه  ابتدا

 و کیشد ...نزد یاطراف گم م یدر همهمه  شیصدا
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 نداشت تنها راه فرارش یشد ...وقت یتر م کینزد

 هیفرصت چند ثان هیمقابلش بود و  یدر انبار نیهم

 داد و بس . یخاموش شدن المپ به او م که

 سکوت و ان نیخواست با تمام توانش ا یم دلش

 اش را بچسبد و از قهیمرگبار مرد را بشکند  یملود

 ؟فکریامن امده ا میبه حر یبپرسد ،به چه حق او

اورد؟نگاهش به المپ  یبه ارمغان م تیخانه چه برا نیا یکنیم

 یبود،نفسش تنگ و تنگ تر م

 و کیتار دشیغش و ضعف نبود اما د شد،وقت

 سوت ها در گوشش پر رنگ و پر یتر و صدا کیتار

 شدند ...با خاموش شدن راهرو به سمت یتر م رنگ

 داشت که با دو یلق ییگام برداشت،در قفل کشو در

 لهیاز وس یخال یانبار انیشد ،م یهم باز م انگشت

 حبس شده یرا بست ،با نفس ییو قفل کشو دیخز اش

 نشست . نیزم کف



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 دم؟ید یعنی-

 یرا م یدزدها بعد از خانه ،انبار نکهیا یاداوری با

 کرده اش را به خیبرد...دستان  یبه حماقتش پ گردند

 ی شهیش انیرساند و ان را محکم گرفت،از م قفل

 .اما صورتشندیتوانست قامتش را بب یم یانبار مات

 مهین یشمیکه بود؟چرا فرش ابر گرید نینبود ا واضح

 سبک بود ،به شیاش را بار نکرده بود؟قدم ها کاره

 یگام ها ینیتوانست سنگ یم یمادرش حت لطف

عادت داشت و  یاگر بهشلوغ یدهد ،به راست صیرا هم تشخ گرانید

 ییمادرش الل نبود االن چه بال

 که... ایامد؟نعمت بود  یم سرش

 کرد چشم یچند گام به سمت در برداشت،حس م مرد

 اجازه را نیها ا هیسا یچشم شدند اما باز هم باز در

 هم نداشت. او یا ند،عالقهیداد که او را واضح بب ینم

 چهره هم داشته شبانه اش یکه کابوس ها دید یم را
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 ینم اهی،صد سال س ندیخواست او را بب یباشند؟نم

 کرد یکه حس م ی...در دلش با تمام عجز خواست

 :دینال

 مامان-

 با مینفر از دختران جوان هم سن و سال او مستق چند

 یکه احتمال م ییرو در رو شده بودند؟ در جا والیه

 دهینکش غیو از ته دل ج رهیچشمانش باشد خ داد

 یحال بو نیو در ع دیکش یگوشش سوت م بودند؟

 زنند؟یعطر م یدزد یراب-اش زده بود ... ینیب ریز یمتیگران ق عطر

 ذهنش شلوغ بود که متوجه رفتن مرد نشد، انقدر

 گذشت اما یکه برگشته بود م یها از زمان ساعت

 بسته لیدر دو به قفل دخ کی یهنوز در آن انبار واله

 شد ... یدر ذهنش اکو م یو شعر بود

 است ستهیکه با سکوت نز یانسان-

 خواهد توانست عشق مرا حس کند چگونه
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 ندیکه با چشمانش باد را نب یکس

 رکویتواند کوچم را درک کند ...)ش یم چگونه

 د،مثلیخز رونی(بالخره دستش را از قفل جدا کرد و بکسیب

 مثل قبل نبود نه راهرو ها زیچ چیه گرینبود،د قبل

 امنش و نه واله! یخانه  ،نه

 را هیقض نیکه شکسته باشد نبود هم یاز قفل یخبر

 یکرد،در را به سرعت بست و صندل یتر م وحشتناک

 کرد یخانوم را خبر م نیریش دیپشت قفل گذاشت با را

 و دیایتا ب دادیرا خبر م یکرد کس یم یکار هی دی،با

 بکند ،تا نازش را دهیدختر ترس نیبه حال ا یفکر

 شتریب یاگر کم دیاب دستش دهد شا یوانیو ل بکشد

 یداد؛ شانه ها یارزو کردن م یخود اجازه  به

 خواست تا او را در بر یرا هم م یگر کس تیحما

 الزم نجامیارام دم گوشش زمزمه کنند: من ا رندیگ

 . اما خب ارزو ها هم حد ویبترس یزیاز چ ستین
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 ... گریداشتند د اندازه

 حق شتریب ییمثل واله تا جا ییادمها یبرا مخصوصا

 که ییدرست جا دیبا ؛یکن یپرداز الیخ ینداشت

 یم ستیگرفتند ا یبه خود م ینیریطمع ش تیاهایرو

ش خانوم دختر نیریشدند،شیوگرنه همان ارزوها خار در دلت م ،یداد

 یکرد که ادم یم تیرا نصح

 امثال واله هرچه که ی... برا دیممکن با یارزو را

 که در مطب یبود. درست مثل حس دیو نبا دینبا بود

 یکه م یها یرفت در دلش جوانه بزند و قهوه ا یم

 سردش باشند ، همانجا در یروزها یتا گرما رفتند

 خبر یب یبود تا مبادا جوانه ا ختهیدلش نفت ر باغ

 دایچانه اش راه پ ریکه تا ز یکند...قطره اشک سبز

 به خانه اش یبود با شصتش گرفت و نگاه کرده

 ی رهیجز نیسهمگ ی.... انگار که طوفانانداخت

 وسط بود همه زیرو کرده بود ،همه چ ریرا ز ارامش
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 ... زیچ

 اش هنوز برپا بود ،دارش هنوز یدار قال اما

 بود...به سرعت به سمت دار رفت ،با لمس شیسرجا

 یبرگه  دنیافتاد اما با د یمادرش م ادیو پودش  تار

 دار دستش وسط راه متوقف شد...با انیم یزشت زرد

 نوشته بود... یمرتب خط

 حواسم بهت هست... یریم یاب ریز یدار-

 تاک کیتاک،ت کیت

 یمزخرف یتاک ها کیبه ساعت و ت یحرص نگاه با

 رفتند انداخت، دنبال اثبات یاعصابش رژه م یرو که

 دن؟یکوب یبلند م نقدریبودن اخرکه ا یزیچ چه

 به یپرت کرد و صندل یرا با حرص به کنار دستمال

 رب گوجه غیکه تبل یواریبه سمت ساعت د دست

 را شیها یبرداشت و با طر یبود گام پرحرص یفرنگ

 پرت کرد... یحرص به طرف با
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 بابا رمی،نمیمونده تو رو سرم شاخ بش نمیهم-

 شد یگذشت کالفه تر م ی...هرچه از نوبتش با دکتر مرمینم

 نه کاریادم ب هیبرگرداند  شیرا سر جا ،ساعت

 ها داشت و نه قهیو دق هیبه شمارش ثان یاجیاحت

 کردن به روانشناسش! مراجعه

 بخورم؟نون و مشاوره؟ یاگه االن برم چ-

 جان کف اشپزخانه افتاد و دوباره خودش را به

 هفته از امدن ان مهمان ناخوانده و کیکرد، مشغول

 خانوم قفل ها را بعد نیریگذشت،ش یشدنش م اخراج

 توهم نزده عوض کرده بود .آن نکهیاز ا نانیاطم از

 دارش نشسته و رج به رج یتا ساعت ها پا شب

 توانست کمر یرفته بود انقدر که تا دو روز نم شیپ

 االنش هم کل پس اندازش را به نیکند تا هم راست

 از یکی دیبعد با یهفته  یباد سپرده بود و برا دست

 فروخت تا بتواند یکه مادرش بافته بود م ییها فرش
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 سر کریدر و پ یشهر ب نیدر ا گریتا ده روز د تاینها

 نبود شیخانوم هم که عاشق چشم و ابرو نیریش کند،

 ملع یکه برا ی،قبضداشت، وام ردینگ هیخدا از او کرا یمحض رضا که

 قلب مادرش هم گرفته بود

 شد که باد هوا ینم گرید خوردیم یزیچ دیکنار با به

 یمشت یاروق ها یریجان کند و از شکم س نوش

 ندیدکترش را بب ستیقرار ن گرید نکهی...فکر ا بزند

 نشست و نیداشت .کف زم یرا به تپش وا م قلبش

 نبود و یزیتم یبرا یزیانداخت ،چ یرا کنار دستمال

 به خانه اش زده بود کل یکه اقا دزده سر یوقت از

 را... شیفرش ها یرا دو بار شسته بود ...حت خانه

 وسواس هم اضافه شده به ینیدکتر بب یاقا ییکجا-

 جا یکنیخودت فکر م شیمرض هام!حتما پ ستیل

 یکه چندان پزشک خوب یکنیهم فکرم دیها؟ شا زدم

 ... ینبود واسم
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 کند: دییتکان داد انگار بخواهد خودش را تا یسر

 بود به کینزد گهید ینبود یروانشناس خوب -

 راجب ترس عمل کنم و برم تو دهن خزبعالتت

 یم ی...وقتیمهربون بود یلی...فقط...فقط خریش

 گذاشت و زمزمه کرد: شیپاها انیمطبت انگار...سرش را م اومدم

 انگار زنده بودم...-

 یشد ،طرح صورت بود م رهیاش خ یدار قال به

 دانست ینقشه فرش ببافد م یاز رو دیبا دانست

 دارد ،مطمئن بود که بدون نقشه یقائده ا یزیهرچ

 بافت یمهم نبود او م شیاما برا ادیدر نم زانیم فرش

 شی...از موها ردیاطرافش فاصله بگ یایاز دن تا

 بلند یبا موها ستیدختر یبود که طرح چهره  معلوم

 گفت که خودش هم یافشان!احتماال به هرکس م و

 شک شیبافد به سالمت ذهن یم یزیداند چه چ ینم

 که اوضاع من از دادیتکان م یکردند و او هم سر یم
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 شیتر است!دستها میوخ دیکن یکه فکر م یزیچ

 کرد به وسط فرش که یزدند ،سع یرج م ناخوداگاه

 نشود ...اما دست رهیان کاغذ زرد بدرنگ بود خ یجا

بلند شد و به سمت  شیاز جا لیم ینبود ،ان مرد که بود؟ب خودش

 در به خچالی

 خورد شب یم یزیچ دیرفت ،با رشیبرفک گ داغان

 یشبها شام م یعاد یادم ها گریبود د نیبود،هم شده

 زدند و یخواستند زل م ی،در چشمان هرکه م خوردند

 هم ... دیشا

 و از ان فاصله دیرا محکم بهم کوب خچالی در

 و د؟درکریم ینقش باز یک ینداشت برا گرفت،اشتها

 نبود... یخانه اش؟او ادم نرمال وارید

 را د،گوششیشن یم ییرا از جا یارام یملود یصدا

 دیترس ینشست،که بود؟م شیکرد و صاف سر جا زیت

 تمام کردن کارش برگشته باشد ...با یبرا والیه ان
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 دنیلرزان به سمت منبع صدا رفت ...با د یپاها

 را شیامد موها یم بشیکه از ج ییو صدا شیمانتو

 زد. یحرص کنار به

 میزنگ گوش یرم صدااز بس ماشاهلل کس و کار دا-

 منقدرمحکیاما ا دیرا باال کش یگوش یشناسم...با حرص کشو ینم هم

 زوار در رفته اش از جا یکار را کرد که صحفه  نیا

 زنگ هم در نطفه خفه شد...دستش یشد و صدا کنده

 به پس سرش زد یگردنش مشت شد و چند بار پشت

 نیرا به زم یگوش یو کالفگ یقراریاخر از شدت ب و

 از سر گریکرد تا شانس بار د یم دی...چکار بادیکوب

 نزند؟ زیچ شیبه زندگ نقدریوارد شود و ا یدوست

 دوازدهم: رج

 رفت ها یم دیبود،با رهیهفته بعد:هاکان به ساعت اتاقش خ دو

 یمقاله  یرفت تا باهم رو یم اریماز دنیبه د دی...با

 یخسته کننده  یمسئله  هیکه راجب  یمشترک
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 نیکنند اما شنبه ها هم یبود همکار یروانشناس

 دانست ان یم گرید دیا یدانست نم یبود ،م بساطش

 تهران در اندشت گم نیدر ا ییکجای یلپ گل دختر

 خورد یبه مطبش نم رشیهم مس گریبود و د شده

 شدند و ان یم یصورتش کم کم خاکستر یها ی،گلبه

 یشد و م یهم که از واله مانده بود تمام م یزیچ

 کی ایمشاوره  کیبعد از  ماریب کی نکهی...ارفت

 تیامدن از وضع رونیب یشکست خورده برا تالش

 یبیعج ای دیجد زیجلساتش را قطع کند چ شیروح

 یاما ته دلش م دیکش یانتظارش را م ی.هاکان حتنبود

 یکند .م لیبار را اشتباه تحل کی نیکه هم استخو

 واله حق امدنین لیاز دال یکیممکن است  دانست

 کندیدانست که او صدقه قبول نم یباشد و م تشیزیو

 گذاشت و کتش را در دست یواله را کنار ی.پرونده 

 مرتبش یبه موها یرفت و دست نهیا ی.جلوگرفت
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 رو از دست یپیکتر خوشتد نیهمچ هی یچطور تونست-...دیکش

 یکردم حداقل هفته ا یاگه کمکت هم نم ی،حتیبد

 شد ... یازت باز م یدل هی یاومد یم کباری

 باال داد: یو ابرو دیبه خط فکش کش یدست

 شدنت رو یگل گل گهید ستیقرار ن یعنی-

 ِِع

 نم؟یبب

 ِِع

 یکرد ؟دختره  ینجوریشکالت رو پاک کردم ا نکنه

 ؟یکه عاشقم نش یومدین گهیجنبه د یب

 خاص به یبا تعجب و ژست یاتاقش باز شد و منش در

 داد: هیدر تک چارچوب

 انا؟یاح دیزدیدکتر با خودتون حرف که نم یاقا-

با خودم  یرا خانوم منشچ-تکان داد... یو سر دیکتش را پوش هاکان

 ...شما هم زدمیحرف م
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 خودتون دیتون یمسائل رو م یلیخ دیامتحان کن یگاه

 نیاز ا یه نیمجبور بش نکهیقبل ا دیخودتون حل کن با

 ... دیکنارها ببر گوشه

 یبار سوم چسب یاش زد که برا ینیبه ب یا اشاره

 به قول خودش نیا یجا خوش کرده بود و برا شیرو

 با یبود و تازگ یهم در مرخص یهفته ا کی میترم

 عالمه کرم پودر بدتر انها کیو چال کبود که با  چشم

 مشخص کرده بود تا محو سرکار حاضر شده بود و را

 یرا تا مرز سکته برده بود ...هاکان با کنجکاو هاکان

 اش که یخانوم منش یقدم کیشد و تا  کینزد یکم

 یکند قرار گرفت .م شیصدا یداشت مژ اصرار

 نفس نفس زدنش را حس کند ...اصال از کجا توانست

 نمانده بود که.. یزیچ گری؟د دیکش یم نفس

 نیخوایم یازش نمونده ک یزیکه چ نیا یخانوم منش-
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 به اکستنشن شده اش را با ناز یمژه ها ن؟مژگانیاز سرش بردار دست

 پرواز

 زل زد...ته پشیاورد و در چشمان دکتر خوشت در

 کانتک یهاکان تلخ شد دوست داشت به جا یگلو

 را یخجالت یاش ،سبزها یمنش یخی یلنزها

 به خودش زد یبی...چه مرگش بود اخر؟نهندیبب

 ؟یحرفه ا یاقا یخودت جمع کن یندار می...تصم

 زد دماغ یبود ،قبل یعمل اصالح نکهیدکتر ا یاقا-

 به حرف دیرو نابود کرده بود ...من نبا خوشگلم

 بامزه داشتم کیقوز کوچ هیکردم  یگوش م دوستام

 نیخوایشد گفتن برو عمل کن م یم شونیحسود بهم

 ...دینیقبل عملم رو بب عکس

 یقلم کنجکاو نبود ،وقت کی نیواقعا راجب ا هاکان

 نیرا ب مشیحج اریبس یبا ناز لب ها یمنش خانوم

 اتشیوقت محتو کی نکهیاز ترس ا دیکش شیها دندان
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 ...دیدر سر و صورتش بترکد عقب کش بووم

 یت سوتگف یکه منش ی؟با رقم رنیگیهر عمل چقدر م یحاال برا-

 یرا رو فشیو ک دیکش

 اش جا به جا کرد... شانه

 شدم ...فعال خداحافظ خانوم یم کیجراح پالست دیبا-

 . یمنش

 به اطراف یشد و نگاه اریمطب ماز وارد

 خسته تینها یمطب روانشناس کودک ب یانداخت،برا

 هم نبود ...به سمت در یاز منش یبود ،خبر کننده

 به ان زد...سرش را داخل برد یو چند ضربه ا رفت

 محترمه که در یو عموزاده  اریبه جمال ماز چشمش

 اختالط بودند روشن شد... حال

 ی..منشهاکان جان . کشهیطول نم ادیکار منو ازاده ز-

ده زاا یبرا یزد و سر ی...لبخند ارامامیکن م ییرایاز خودت پذ رفته

 تکان داد .



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 نی.راحت باشاریماز ستین یعجله ا-

 گذاشت ،بسته یمنش زیم یرا رو فشیرا بست و ک در

 یکیخورده بود را در اورد و  مهیکه تا ن یلیپاست ی

 نشست و یمنش یصندل یدر دهانش چپاند .رو را

 کرد یکرد ان کار زشت را انجام ندهد واقعا سع یسع

 دانست یاما خب حوصله اش سر رفته بود ،م ها

 که در یبدتر از ان کار زشت یحت ستیزشت هیتوج

 دست خود انسان زاهایچ یوقوع بود اما بعض شروف

 گردان به در اتاق ی... با همان صندلگرید نبود

 تر شد و گوشش را نامحسوس به کیو نزد کینزد

 چسباند ... در

 ییبود اما گوش هاکان مهارت باال فیضع شانیصدا

 کاریچ یگیم-داشت... شدیکه به او مربوط نم ییحرفها دنیشن در

 .من دست دهیکنم؟به حرفهام گوش نم

 تو که ستمیتونم جلوش وا ینم ستین خودم
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 خواست عمو بابام باشه... یدلم م یگاه شیشناسیم

 واضح بود: اریپوزخند ماز یصدا

 نم یبه جا دیها ،اونوقت با یالیخواهر من خوش خ-

 یو تا بوق سگ فک م ینشستیها م یصندل نیا یرو

 ... یزد

 شیاز جا یحال دور نیاشنا و در ع یصدا دنیشن با

 . دیپر

 االن مرد گنده؟ یستادیگوش وا-

 یکرد خونسرد به سمت صدا بچرخد و اظهار ب یسع

 در لیپاست شیشخص روبرو دنیکند که باد یاطالع

 رنج!ت-نامش را برد: شیسرفه ها انیو از م دیپر شیگلو

 ترنج؟-

 تفاوت یبه صورت متعجب هاکان نکرد و ب یتوجه

 راحت کفش الیها نشست و با خ یاز صندل یکی یرو

 گذاشت و شروع به یپاشنه دارش را کنار یها
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 یصفت ها ستیم به له زیه دیبا-کرد... شیانگشت کوچک پا ماساژ

 ات اضافه دهیپسند

 کنم؟

 را باال انداخت و به هاکان که سنگر را یپهن یابرو

 داشت نگاه هر ینیشد،بار سنگ رهینکرده بود خ ترک

 و بن خیکه از ب نیسهمگ یمثل طوفان یکیخواهر، دو

 مثل نم باران یگریکرد و د یرا نابود و م زیچ همه

 در دهانش چپاند یگرید لی...پاستدیبخش یم اتیح که

 شیپا کیترنج که هنوز با انگشت کوچ یروبرو و

 رفت نشست. یم ور

 انتکاریخ یبه پا چوقتیبنده ه یحسنه  یصفات ها-

 نیلول باالتر ِهیرسند بانو،شما  یشما نم بودن

 ...اصال

 خواست یچشمانش را در کاسه چرخاند،دلش م ترنج

 دانست که باهم یم دیاما بع ردیواله را از او بگ احوال
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 ممکن ریغ بایاگر هم بودند تقر یارتباط باشند حت در

 خواهرش دل بسوزاند یترنج برا دکهیرس ینظر م به

 بود اسمت؟ یچ-نبود که بخواهد بسوزد... یاول اصال دل یوهله  در

 زد ،هاکان یهشت ساله حرف م یبا بچه  انگار

 دلش دایبه روشن کردنش نداشت اما شد یا عالقه

 یزیدهان باز کرد تا چ ردیخواست حالش را بگ یم

 که واله انگشتش را باال اورد . دیبگو

 همون اسمت رو گذاشتم یبگ ستیعا عا الزم ن-

 ...فضول

 قرار یسرد مطب قرار داد،ک واریسرش را به د هاکان

 دید یاز عموزاده دل بکند؟ترنج را که م اریماز بود

 مارشیب ریاز حد ذهنش درگ شیافتاد ؛ب یواله م ادی

 یحرفه ا یبرخالف تمام اندوخته ها نیبود و ا شده

 کرده بود... یکه سالها با خون دل جمع اور بود

 و یبش رهیخ قتیرف یداره به چشم ها یچه حس-
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 ترنج باعث شد به او چشم ی دهیکش ؟هوممیکن انتیخ بهش

 جمع نهیکه در س ییپاها یاش را رو بدوزد،چانه

 یبود گذاشته و انگار دنبال جواب سوالش م کرده

 ...گشت

 به نظرت؟ کننیم انتیادمها چرا خ-

 دانست که یاش جا خوش کرد،نم یشانیپ انیم یاخم

 یصرفا خودش را شامل م ایبود  یترنج عموم سوال

 ؟ شد

 کشهیطول م یلیبهت بدم خ یجواب کل هیاگه بخوام -

 ندارم اما راجب انتیخ یتو یمن تجربه ا یاز طرف و

 داشته باشه ... تونهیم لیبگم که دو دل تونمیم خودت

 چشمانش را درشت کرده بود و با حالت مسخره ترنج

 که بچه اش یاش شده بود ،درست مثل مادر رهیخ یا

 یالبته دوم عشق که ایپوله  ای-کند... قیتشو دنیشاش ییبه تنها را

 همونقدر ازت دوره
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 ...یقراره صاحب بش یکنیکه فکر م ییپولها که

 داشت که بچه با نیبلند ترنج نشان از ا ی قهقهه

 کردن را انجام داده ، شیرجیخط تیعمال تیموفق

 پروا ،در مغز نفوذ یب یخنده  نیداشت ا یخاص زنگ

 انداخت یرا از کار م یخاکستر یکرد ،سلول ها یم

 یخنده  نیهم دیمر یرا جمع کن تیدست و پا یایب تا

 یان ته مه ها یزی،چیشد یزنگ دار م یپروا یب

 یصدا انیکه م یداد انگار یهاکان قلقلکش م ذهن

 یو خجالت ینخود یترنج دنبال ان خنده ها یها خنده

 شیکه به لطف ارا یبرجسته ا ی...به گونه ها باشد

 از ان گل یشد .نه خبر رهیتر شده بودند خ برجسته

 شیگونه ها یکه وقت خجالت رو بایز یها یگل

 کرد نبود چون ترنج واله نبود . یم یدلبر

 یکنیم یدار یاالن گفتم دلبر؟چه غلط نیاخ هم-

 هاکان؟
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 یگفته بود که مطمئن بود از پس خنده ها واشی انقدر

 ...دهیترنج به گوشش نرس بلند

 فضول یداد یکننده ا دیچه جواب نا ام-

 خود به خود یکه باشه دوم ی...پول؟عشق؟اولخان

 نیخودم رو عالف ا یکنی،واقعا فکر م ادیم بوجود

 نییرا باال پا شیابرو طنتی...هاکان با شیلیخ کنم؟بچگونسیم مسائل

 کرد و به جلو

 را یظاهر یپوسته  نیخواست ا یشد ،دلش م خم

 بود . ی،ترنج دختر جالب بشکافد

 یاگه بهش بگم دلت م کنهیم یدوستت چه فکر-

 گهیخانوم بودن د ؟آزادهیلهش کن نیبا ماش خواد

 روم یتو یو ممکنه حت کنهیمطمئنم قبول نم نوینه؟ا

 داره با نامزدت قتیشف قیهش بگم رفاما اگه ب بخنده

 ممکنه اول باور نکنه اما کم کم... کنهیم انتیخ بهت

 چینشد ،ه جادیصورتش ا کیمیدر م یرییتغ چیه
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 کیبود تا  بایز اریربات بس کیکه  یز،انگاریچ

 مردمک نه گاز گرفتن لب نه تکان ی،نه گشاد انسان

 نبود... زیچ چیپا ه یعصب دادن

 فضول و نکهیاز ا ریغ ؟بهیبرس یخوایم یبه چ-

 بکن یدوست دار ی...هرکار یهم وراج یلیخ یزیه

مسکوت منتظر جوابش  ه؟هاکانیحکم منو ازاده چطور یدونی.اما م

 که ییبایماند...خلخال ز

 زد و یراستش بسته بود گهگاه چشمک م یمچ پا به

 کرد،انگار که متوجه شد که یرا پرت م حواسش

 هم انداخت و شروع به تکان دادن مچ یرا رو شیپا

 یم شیدور مچ پا یکرد...حاال ستاره ها شیپا

 ...دندیرقص

 ،حاال میبریزنبور عسل و گله ،هردو سود م ی هیقض-

 یفرق ادیکدوممون زنبوره اس و کدوم گل ز نکهیا

 در ظاهر چرا میستی.من و ازاده اصال دوست ن نداره
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 که فقط از میدونیاون پس ذهنمون م ییجا هی،اما  ها

 ... میبریهم استفاده م وجود

 دختر راه و رسم نیچشم از خلخال ها گرفت،ا هاکان

 به خودش نکهیخوب بلد بود،بدون ا یلیرا خ یدلبر

 خود یتوجهات را به سو یبدهد همه  یزحمت یحت

 هم نبود بایز یچهره  نیاگر صاحب ا ید،حتیکش یم

 با یا هیکرد...ثان یبا رفتارش انسان ها را جذب م باز

 راحت یلیچشم در چشم شدند،دروغ چرا ترنج خ هم

بود  یزیچ کیتوانست او را هم جذب کند اما پشت چشمانسبزش  یم

 یکه هاکان نم یحس کی

 بگذارد...زودتر چشم گرفت و یان اسم یرو توانست

 را پر کند... نیکرد سکوت سنگ یسع

 دوارمیما ه،فقطیاریهم یارتباط هیاز  یجالب هیتشب-

 نشه ... لیتبد شینوع انگل هیبه  ارتباط نیا

 به ساعتش انداخت... یکرد و نگاه یمکث
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 صدق وونهایح نیب ارتباطات نینبود ا ادمیاوخ اوخ -

 ببخش. رستانیبد بود تو دب ستمیز کمی! کنهیم

 که بخواهد پشه یدر هوا تکان داد انگار یدست ترنج

 کرد را بپراند... یکه دم گوشش وز وز م یمزاحم ی

 دات توص ی... وقت یزنیحرف م یلیبازم معتقدم که خ-

که هاکان  دیپوش یرا م شینه؟کفش ها یدوست دار چهیپیم گوشت

 الیخیبالخره ب

 مسائل شد و سوالش را نیا یاخالق حرفه ا هرچه

 :دیپرس

 م...مطب ادینم هیاز واله چه خبر؟چند وقت-

 اش رهیبا شوک خ نباریچرخاند و ا یچشم ترنج

 در رفتارش مشخص بود...از یخاص یجی...گشد

 بلند شد انگار که اصال در سالن حضور نداشته شیجا

 بسته بود بالخره کار مهیکه نصفه ن ییکفش ها باشد

 بتواند به او هشدار دهد نکهیداد وقبل از ا دستش
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 آخش بلند یکرد و صدا ریگ یصندل ی هیبه پا شیپا

 برساند که ترنج یاو رفت تا کمک ...ارام به سمتشد

 باال اوردن دستش و گفتن خوبم مانع شد... با

 شد ها ...هردو از یم زشانیچ کیدو خواهر  نیا

 بودند یو متشخصش فرار پیشخص خوشت کمک

 لبش گم و گور یکه با پاک کردن شکالت گوشه  یکی

 بود و دست نیهم که پخش زم یکی نیشد و ا یم

 یهمهاحساسات نوع دوستانه ا نیزد.خب هاکان با ا یرا پس م کمکش

 یقل م یکه در وجودش ه

 کرد اخر؟ یچکار م زد

 افتاده بود و کشیصورت فتوژن یبرا یاتفاق نکند

 اش را باز یگوش یجلو نیخبر نداشت؟دورب خودش

 پیو رو به صورتش گرفت ...نه همان خوشت کرد

 بود که... سابق

 تنگش گذاشت و یاشلوار پارچه  بیرا در ج یگوش
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 ان یکه رو یترنج و خون یبه ناخن شکسته  یتیاهم

 شهیبشردوستانه هم یکمک ها یشده بود نداد ،اتفاقا در راستا بسته

 داشت اما به او فشیچسب زخم در ک

 در اتاق نی... نگاهش ب گرینداشت د اقتیداد ل ینم

 خواست ربط یم ایاو در گردش بود گو اریماز

 در انجا را به شغلش ربط بدهد که انگار دو حضورش

 به حرفه اش برد... یاش افتاد و پ یهزار

 ؟ینگو که روانشناس-

 سرش را تکان داد... بیدست در ج هاکان

 انگشتش یدر اورد و رو فشیاز ک یدستمال ترنج

 . گذاشت

 سر وتهت بهت یب یها یواسه وراج شهیباورم نم-

 واله . قستیبدن...چقدر هم کج سل پول

 یزیهاکان انداخت،هاکان از هرچ یبه سر تا پا ینگاه

 مطمئن شیبایقدرتمند و ز ینبود از ژن ها مطمئن
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 ییادم توانا نکهی،ا گهید خوادیسعادت م یزیهرچ-.بود

 نعمته ...که خب تو هیها رو داشته باشه  ییبایز درک

 .یندار

 یرا پا زد و به سمت تلفن منش گرکفششیبار د ترنج

 رداشت...با حوصله شروع به شماره گرفتن کردب گام

 حال که پشت خط منتظر بود زمزمه کرد... نیدر ع و

 شکه ام نکرده بود ،همون بهتر که خدا نقدریا یچیه-

 با خزعبالتت بدتر ادینم گهیپس کله اش د زده

 .یکن وونشید

 یتنفر داشت ،دلش م وانهید یاز کلمه  هاکان

 کلمه که از دهان نیامدن ا رونیبه محض ب خواست

 با پشت دست انطور ر،یتحق یمخصوصا برا هرکس

 کلمه از فرهنگ نیدهانشان بکوبد که به طور کل ا در

 یستیانسانمتمدن بود که با کیحذف شود ،اما خب او  شانیذهن لغت

 الگو از خشونت کیبه عنوان 
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 کند... زیپره

 .زود فقط ارمیدنبالم،مطب ماز ایب-

 اعصابش خط یکفشش بدتر رو یتق پاشنه ها تق

 شد یتر م کیو نزد کیانداخت،انگار به او نزد یم

 شده بود کینزد یلینزده بود ،خ یهم عطر ،باز

 گوشش حس یپرزها یرا رو شیکه نفس ها یطور

 کرد. یم

 االن منتظرش نیمهمن که رفتم به ازاده بگو تا -

 ادمها رو معطل خودش ادیاخه خوشش م بودم

 م بگو که با نامزدش رفتم ...بهترهه ی...خواستکنه

 ...یدک یواله ام بش الیخیب

 از حد ترنج مور مورش شده شیب یکیصدا و نزد از

 یرو شی،به سمت ترنج برگشت،نفس ها بود

ن ابه  شیجلوتربرود تا لبها یبود که مقدار یخورد و کاف یم صورتش

 زیوسوسه انگ یها یگلبه
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 داشته باشند ... یدوست داشتن یتصادف

 شیصورتش مخصوصا لبها یاجزا نیترنج ب چشمان

 طنتیکه ش یچشمان شنهادیگردش بود ،در برابر پ در

 یاعتراف م دیعقب رفت اما با یقدم دیبار یانها م از

 دانست چطور یبود،م یدشوار اریکه کار بس کرد

 کند . چهیها را باز انسان

 باشه برات... یاسم بهتر کنمیترسوخان فکر م-

 کرد و فاصله یاشاره ا دیلرز یهاکان که م یلبها به

 را یگروه کای...ترنج مثل طوفان بود ،در امرگرفت

 یم بیطوفان را تعق جان،یه یشناخت که برا یم

 هم بودند که به محض بارش گرید یا کردند،عده

 اتیح یتازگ یتا بو دندیدو یم رونینم باران ب نیاول

 دست اول به مشام بکشند.هاکان به کدام گروه را

 داشت؟ تعلق

 :زدهمیس رج
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 بود را کلشینصف ه بایکه تقر ینیفرش سنگ تابلو

 نیریش یدهم گذاشت ،درست دم خانه  یپله  یرو

 . خانم

 ییبایفرش انداخت،اسب ز یبایبه طرح ز ینگاه

 که مادرش با شوق شیها یطراح نیاز اول یکیبود،

 ود ،ان روز را خوب بخاطر داشترا رج زده ب ان

 لشرفت اما د یم مالشیاز هنرستان بازگشته و دلش از گرسنگ ،گرسنه

 خواست ناهار را با یم

 لبخند مادرش نوش جان کند یخوشمزه  یچاشن

 طرح را به او داد و به او فهماند که کار ی.وقت

 نبود اما یاست ،سکوت مادرش شکستن خودش

 که یادیزدند ،فر یم ادیاش را فر یخوش چشمانش

 و تخم ینیزم بیرا تا اوج برده بود ،ناهار س واله

 پر از حرف مادرش ینگاه ها ریبود اما ز مرغ

 عمرش یشد که در تمام سالها ییغذا نیتر خوشمزه
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 از وجودش یقرار بود تکه ا دیکش یبود. اه خورده

 بود که نیتابلو فرش مثل ا نیبفروشد .گذشتن از ا را

 مثال... ایاش را بفروشد  هیکل

 خلوت هم قدرت اکو شدن نداشت یدر راهرو شیصدا

 تابلو فرش را بلند کرد که در اپارتمان گری.بار د

 داد و منتظر شد یلب ریخانوم باز شد...سالم ز نیریش

 قرار کی نیخانوم هم در خانه را قفل کند ،ا نیریش تا

 یاگر اتفاق یخودشان بود که گهگاه انیم ناگفته

 شدند یهمراه م ابانیتا سر خ دندید یرا م گریهمد

 خانوم حرف نیریکه واله شنونده بود و ش البته

 حوصله اش را نداشت یعنیگفتن نداشت ، یبرا یادیز

 دهید سر و کله زده بود،همه رنگش را یرستانیدب یسال با دخترها ی،س

 به سر و یعالقه ا گریبود و د

 یکاف ینداشت به اندازه  چکسیه تینصح ایزدن  کله

 ادا کرده بود... ایرا به دن نشید
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 خانوم جلوتر راه افتاد و واله به دنبالش ،چون نیریش

 ان تابلو فرش دنید ستیدانست کار واله چ یم

 امد یم ادشی، ختیانگ یرا برنم شیکنجکاو انچنان

 اجاره نامه به بنگاه رفته یامضا یکه برا یروز ان

 که یبود که هرکار نیتنها خواسته اش از او ا بودند

 ... زدیارامشش را بهم نر کندیم

 چرا ماتت برده؟-

 نهفته بود ،درست مثل ناظم شیپشت صدا یقدرت

 داد و کنارش به راه شیبه پاها ی،تکان شانی مدرسه

 ...افتاد

ز اب گار که انبود ،ان ی.جمله اش سوالیرفت یتو خواب راه م شبیباز د-

 یو هوا

 بود دهیبلندش چسب یکه به مانتو ید،نخیبگو امروز

 دختر یگرفت و نگاهش را به چشمان درشت شده  را

 انچنان جالب نبودند داد. کینزد یاز فاصله  که
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 ها نداشت ،شوهر یبه چشم رنگ یعالقه ا اصوال

 بودند و یاش هم چشم رنگ فهیو طا ریو ت امرزیخداب

 نیخون دلها که از دستشان نخورده بود اما خب ا چه

 کیمتفاوت بود نگاهش  هیبا بق یکم شیبرا دختر

 حال هنوز هم دوست نیداشت،با ا یخاص یشکستگ

 فاصله نیرا از ا یرنگ یچشمان درشت شده  نداشت

 ...ندیبب

 .دینکن زهره ام ترک یچشاتو اونجور-

 .دیممکن پرس ییصدا نیبا اهسته تر واله

 یسئله م نیتر ینه؟انگار که از سر کردمیکه نم یبیغر بیکار عج-

 جهان حرف

 به او انداخت: یخانوم نگاه چپ نیریبزنند،ش

 بینه عج میریتور بگاگر راه رفتن تو شب رو فاک-

 یرفت یخونه ور م یبا در ورود ی...داشتنبود

 مقصدت کجا بود، یبا اون شلوار گل گل دونمی،نم
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 در رو قفل کردم،موندم چطور از پله ها خداروشکر

 ... یافتینم

 دهیصورت چروک انیم ینیتوقف کرد و چ یا لحظه

 ایرا متصور شود ،گو یزیافتاد،انگار که چ اش

 ییچندان هم دلچسب نبود که گلو شیذهن ریتصو

 کرد و اخطار گونه گفت... صاف

 رمیقدم زدن م یروز صبح که برا هیدوست ندارم -

 شده ات...شبا در یبره رو مغز متالش هویپام  رونیب

تکان داد،خودش  یو سر دیکش یزیات رو قفل کن.واله نفس ت خونه

 هم

 نیریدانست ش یفقط نم ردیبم نگونهینداشت ا دوست

 اینگران شخص او با مغز و مشتقاتش بود  خانم

 زیتم دیکه با یپادر ای شدیم یکه اول صبح مغز یکفش

 کرد؟ یم

 ...یصالحسالم خانوم -



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 فروش محل وهیاقا که م یمتوقف شدند و به عل هردو

 یخانوم داشت سالم نیریش نیو دل در گرو هم بود

 نیریاقا به انها برسد که ش ی...منتظر بود تا علدادند

 نثارش کرد و ناچار هن هن کنان یسقلمه ا خانوم

 او راه افتاد... دنبال

 اخه یماست نقدریسمتمون ،چرا ا ادیداره م ینیبینم-

 نیمثل هم یشیم یادامه بد نطوریا یدختر؟بخوا تو

 گریر دکه...واله چشمانش را با شنیهمه از روت رد م یبافیکه م فرشها

 به یدرشت کرد و اشاره ا

 بود ستادهیا شیها یاقا که مغموم کنار سبز یعل

 ...کرد

 گناه داره...-

 به گردنش داد و دستش را به یخانوم قر نیریش

 سکوت باال اورد... یمعنا

 هگناهم ندار چینکن برا من ،ه یچشات رو اونجور-
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ه دلت کردگور کرده حاال نوبتمنه؟الزم ن ریکه گرفته رو ز یسه تا زن هر

 افتاده یریبسوزه براش ...سر پ

 ...ادیمن چشم ابرو م یبرا یریگ معرکه

 خانوم که به نیریو به رفتن ش ستادیدم آژانس ا واله

 شد. رهیرفت را خ یاتوبوس م ستگاهیا سمت

 یسن هم کس نیا یخانوم تو نیریخوش به حالت ش-

 ...ادیواست چشم و ابرو ب هست

 بود که در همه حال یزنان قو تیخاص نیا دیشا

 خودشان را داشتند ،سوار اژانس شد و طرفداران

 عتریهرچه سر دیپولش انداخت...با فیبه ک ینگاه

 کرد. یم دایپ یکار

 یجلو یپارچه  یاز بس چشمانش را رو محمد

 ییرا دوتا شیکرده بود ،زن روبرو نییباال پا دستش

 چپ شده یچشم ها یاحتماال زن هم متوجه  دید یم
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اسم مهمه که و یلیخ دیدون یم-...دیشد که پارچه را از دستش کش اش

 حتما مبلمانم با فرش

 دنیخب فرش دست باف خر دیدونیست باشن ،م ِهام

 یبا دقت انتخاب کنم...تو دیبا ستیکه ن یالک هم

 ییبود که منو راهنما نینبود ا یزیچ یمرکز ی شعبه

 گهیبشه فقط د دایپ دوارمیام یبه حجره .وا کردن

 شدم... خسته

 به یطرف وقت کیهم خسته شده بود خسته!از  محمد

 که در یرفت مادرش هر دختر یم یاصل ی شعبه

 اورد از یبه مغازه م داشتیبرم دید یم شانیها جلسه

 زد و ذهنش قفل بود ان طراح هم یطرح م دیبا یطرف

 هم دو ساعت یداد از طرف یرا نم شیتلفن ها جواب

 درجه کیتنها  یبه دنبال فرش شیکه زن روبرو بود

 یتر از پارچه مبلش که سبز بود م کمرنگ

 ایخواست فرش کند  یدانست خانه را م ی...نمگشت
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 بود دهیاز سبز را در همانجا ها دحجم  نی...ا هینیحس

 رنگ رد،هرچهیخواست مشتش را گاز بگ ی...دلش م

 هرانچه در چنته ی،صدر ی،علفی،چمنیلجن سبز

 وانهیرا رو کرده بود اما انگار خانوم قصد د داشت

 ییاچ کیبرود  کردی،او را هم ول نم دنیاو را داشت نه فرش خر کردن

 ی،اقا یاقبال یاقا یبخورد مدام ه

 ...یاقبال

 نجایکنم که به ا دایمن اون کارمند پ یعنی-

 ...امیکرده خودم قشنگ از خجالتش در م تونییراهنما

 نگاهش یحواس به سمت او برگشت و سوال یب زن

 ...کرد

 که بود رو یواقعا خانوم،هرچ دونمینم گهیمن د-

 تناژ رنگ .معموال نیکم طرفداره ا یلیدادم ،خ نشون

 بهتره احمد... دیشا دیبا سف کنندیکار م یبیترک

 احمد از دهانش خارج نشده بود که انگار هنوز
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 اش حجره دهینخراش یرا اتش زدند که صدا شیمو

 ...دیچیپ

 بهت بگم یزیاقا نذاشت چ ؟اوندفعهیتو باز اومد-

ال تابلو فرش م نی،ایریمیکنیم یفرش ها رو دست مال یایم ،هردفعه

 اصال؟نکنه مال ماست هیک

 بذار.... یکنیم ینطوری...چرا ا نمشیبب

 محکم احمد گفتن محمد صداها قطع شد...از یصدا با

 یبه اضافه  شیحجره به سمت در راه افتاد،اخمها ته

 شتریشد ابهتش ب یکه داشت باعث م یدرشت کلیه

 سییو در همان نگاه اول مشخص شود که ر شود

 ...ستیک

 یگیت ؟نمپس کله ا یچه خبرته صدات رو انداخت-

 ...میابرو دار نجایا میکاسب

 در مالعام ان هم یمواخذه  نیکه انگار از ا احمد

 اش شده بود ینیب یبود مو یکه مدت یدختر یجلو
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 که سر به یبه دختر یزیبود ،نگاه ت یشاک یحساب

 بود انداخت ... دهیمحکم تابلو فرش را چسب ریز

 تو حجره حاال هم پلکهیم ادیهر دفعه م شونیاقا ا-

 ناید امسعو یلحظه رفته بودحجره  هی نمیاون تابلو فرش رو بب ذارهینم

 عجل معلق نیع دمید نویاومدم ا

 تابلو هم از کجا معلوم... نی...ا نجایا ستادهیوا

 سهی،ماست را ک دیکش یکه نوه حاج یداد یصدا با

 چشمش دور شد... یاز جلو عیو سر کرد

 کرد یهم گذاشت و سع یپلک رو یلحظه ا محمد

 هم انگار حساب یمشتر یکیرا کنترل کند،ان  خودش

 کیبود که به او نزد دهیرا کش خودش

 چرک مرده و دیسف یها ی...نگاهش به کتانشدینم

 سبزها را مگر نیافتاد...ا ییاشنا ی دهیترس چشمان

 ست ِیشد فراموش کرد؟حاال حق را به مشتر یم

 عاشق رنگ سبز باشد.. نقدریداد که ا یم کنش
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 که تمام نینامحسوس جلو گذاشت،با ا یقدم حمد

 را از تیعصبان یکرد که ته مانده  یاش را م یسع

 در هم شیاش پاک کند هنوز اخم ها چهره

 دختر باعث شد که بار یشانه ها ری...لرزش زبود

 متوقف شینثار احمد کند و سرجا یفحش یگرید

 از جانب او یحرکت اضاف کیدختر منتظر  نی.اشود

 نشود...دستش یانجا افتاب گریتا پر بزند و بار د بود

 زمزمه کرد... اطیباال اورد و با احت را

 با یچ دونمیاسفم ،نممن بابت رفتار کارمندم مت-

 کرد که اون حرفا رو زد...بازم یفکر م خودش

 ...کنمیم یعذرخواه

 یکه در چشمان درشتش جمع شد و زمزمه  شبنم

 سر داد... یا شکسته

 اش حس نهیدر سمت چپ س یبیرم.محمد سوزش عجعادت دا-

 زدودن یوقت برا کیکرد،دستانش مشت شد تا  یم
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 باران خورده دراز نشود...دختر انگار یسبزها ان

 :دیرفتن کرده بود که محمد دستپاچه پرس قصد

 کمکتون کنم؟ تونمیچطور م-

 به پشت سرش انداخت ،انگار کال از ینگاه معذب دختر

 خواست یانها ناراحت باشد ،دلش م یبه حجره  امدن

 کند تا یمشت شده اش را در فک احمد خال دست

 ...ردیبگ ادیحرف زدن با خانم ها را  ی نحوه

 اومده بودم...فکر کنم اشتباه کردم. نیفروش ا یبرا-

 کردند یم دیفرش نبود انها فرش تول دیانها خر کار

 که االن مهم بود یزیمهم نبود چ لشیدل ،اما

 دانست علت یانها بود...نم یدر حجره  حضورش

 یاما با تمام وجود دلش م ستیچ شیدستپاچگ نهمهیا

 هنکیکه دختر را در حجره نگه دارد...انگار که دودل باشد ،ا خواست

 برعکس تابلوفرش را گرفته بود

 ...مگه طرح فرش چهاندازدیباال ب ییشد ابرو باعث
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 روبرو یمنشور یلیبود با طرح خ دواریام بود؟محمد

 یاز طرح ها یکیتا بتواند ان را به عنوان  نشود

 یمشتر یغالب کند.صدا گرید یکارها نیب خودش

 ت

 ِِس

 کرد یاعصابش خش انداخت،سع یرو ُِکنش

 فرش نیا الیخیزن که ب یصدا دنیاش از شن یکالفگ

 یپنهان کندکه مبادا پروانه  شدینم یکوفت سبز

 یکه به صندل یحال رد،دریاش به خود بگ یخجالت

 برگشت و ارام با خود یکرد به سمت مشتر یم اشاره

 کرد... زمزمه

 غلطا... ؟چهیخجالت یپروانه -

 نیرا دست به سر کند اما ا یکرد زودتر مشتر یسع

 شود الیخیحرفها بود که ب نیسمج تر از ا یکی

 ... ختیرادستش ر یاب پاک نیبنابرا
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 شتهکه مد نظر شماست دا یزیچ کنمیفکر نم-

 یاکه مطمئنا بر کهستیکوچ یحجره  هیتر  نیی...چند حجره پامیباش

 یخاص شما موردها ی قهیسل

 از جانب من دیحتما بگ یاسد یداره .به اقا یادیز

 ...نیاومد

 تر نشست و خیکه دختر س دیچشم د یگوشه  از

 انداخت انگار بخواهد زودتر فرار یبه ورود ینگاه

 یقرار بود اخر؟زن خوشحال سر یب نقدریا کند،چرا

 ریز یرا محکم تر گرفت و خداحافظ فشیداد و ک تکان

 گفت بالخره بعد از دو ساعت خالص شده بود.با یلب

 هنگام سر و کله زدن یاسد یکالفه  یچهره  تصور

 لبش یرو یطانیاش لبخند ش یوسواس یمشتر با

 د؟هنوزیکش یعذاب م ییبه تنها دی...چرا او بانشست

 سرش یچه کاله گشاد ینرفته بود که اسد ادشی

 بود... گذاشته
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 لیهم تحو یقرار گرفت و لبخند محجوب زشیم پشت

 گرید یکیانداخته بود داد ، نییکه سرش را پا یدختر

 کارگرانش را صدا کرد... از

 .اریب ییدوتا چا هیاشکان -

 رهیبا چشمان گشاد شده خ شیصدا دنیبا شن دختر

 کینه؟ گریکرده بود د ییشده بود،درخواست چا اش

 اش شک یسفارش یدنیبه خودش و نوش لحظه

 ...کرد

 د؟یدوست ندار ییچا-

 اب ایسم  گریبود د ییتکان داد،چا یتنها سر دختر

 هیدختر کال با بق نیدانست ا یکه نبود...م یشنگول

 کال تعجب یعنی باشدیحد مسئله جد نیکرد تا ا یدارد اما فکر نم فرق

 اش بود؟سکوت یشگیمود هم

 یکه عالقه  نیکرد با ا یم ینیشانه اش سنگ یرو

 داد یم حیطرح فرش نداشت و ترج دنیبه د یچندان
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 ینقص و گونه ها یصورت ب یبه اجزا همچنان

 را شیحاج بابا یابرو دیشود با رهیشده اش خ سرخ

 نگاه نیاز کارگرها ا یکیبود که  یکرد ،کاف یم حفظ

 گریتابلو را به پدرش گزارش دهد بار د ی رهیخ یها

 وقت به گناه کیافتادند که  یفکر زن دادنش م به

 نشود... دهیکش

 نم؟یبب شهیطرح رو م-

 به نشان دادن طرح نداشت یهم انگار عالقه ا دختر

 مواجه یشوکه کننده ا یلیخ زیبود که با چ دواری،ام

 کرد از یهم گذاشت و سع ی...چشمانش را رو نشود

 اماده کند... یهر طرح دنید یخود را برا یذهن لحاظ

 دنیچشمش را باز کرد و با د ی.گوشه خدا خودم رو به خودت سپردم-

 یاسب معمول

 از ان طرح یخبر ایزد،گو یزده ا جانیه لبخند

 نبود... یمنشور
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 اسبه؟-

 چه گرید نیا یعنیبه او انداخت که  ینگاه چپ دختر

 شیزرافه که نبود ...گلو گری،حق داشت د ستیسوال

 با نبات را ییاشکان چا نیصاف کرد در همان ح را

 دستشان گذاشت. یجلو

 .دیتازه کن ییگلو دییبفرما-

 کنارش یو نبات زعفران ییبه چا ینگاه مردد واله

 بود یاقا اسد یها ییتر از چا انداخت،خوشرنگ

 نفر او را جز ادم حساب کرده بود کی ،بالخره

 لبخند قیرا قورت داد و دستش را با تشو ،بغضش

 یممرد جوان به سمت استکان درازکرد...استکان در دستانش  مهربان

 دانست یاما م دیلرز

 کند. یرا فراموش نم ییچا نیطمع ا چوقتیه

 ...هیاسب قشنگ-

 که ان زمان رادشیبه طرح پر از ا یقینگاه دق واله
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 بود بیکرد شاهکار است انداخت ،پر از ع یم گمان

 تابلو فرش را نیمادرش ان را بافته بود و هم اما

 کرد. یارزشمند م شیبرا

 هیپر نقص تر از بق یلیخ دی،شا هیاسب معمول هیفقط -

 اسب ... یفرش ها تابلو

 شود مانیفرش پش دنیبود مرد جوان از خر ممکن

 هرچه که بود دوست نداشت با دوز و کلک فرش اما

 یتابلوفرش هم مشتر نیا یغالب کند،بالخره برا را

 باشد.نگاه به یمثل اسد خواستیشد .نم یم دایپ

 نظر ریاو را ز قایکه عم ینوه حاج ی رهیت چشمان

 نگار،ادینوش یکرد وقلوپ کیرا به دهانش نزد ییبودند انداخت،چا گرفته

 شده بود اما واله مانیکه واقعا پش

 قائل شده شیکه برا ینبود اتفاقا از احترام مانیپش

 گفت یبرد ،هاکان راست م یکمال لذت را م بود

 .استکاندیخر یخودش ارزش م یخودش برا هرکس
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 کرد. یگذاشت و تشکر زیم یرو را

 .روز خوش!نیشد مونینداره اگه پش بیع-ع-

 یسخت اریجمله را زمزمه کند،کار بس نیکند تا ا جان

 لهینگاه ان دو ت ینیسنگ ریبود حرف زدن ز هم

 مطمئن تر شدم . ممیبشم؟اتفاقا از تصم مونیپش-.یمشک

 حرف را زده بود که واله بار نیا تیبا قاطع انقدر

 را گاز گرفت انقدر شینشست ،لبها شیدر جا گرید

 گفته بود که واله مطمئن یاش را با لحن خاص جمله

 ...به جانایفرش  زنندیراجب چه حرف م قایدق نبود

 که یبرک میافتاد و فکر کرد که تصم شیها ناخن

 چرا دو گرینه د ایبود  داریخر ایرد؟یبگ خواستینم

 زد... یحرف م پهلو

 یلیخ یو مبلغ دیکش رونیدست چکش را ب محمد

 ینیکرد.دختر نگاه غمگ شنهادیاز نرخ بازار پ شتریب

 پرز ینوازش وار رو یتابلو فرش انداخت و دست به
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 بود که فیحرکت ظر نیا د،انقدریفرش کش یها

 اش فشرده شد...انگار نهیقلب محمد در س ناخوداگاه

 یبود حاال هم حسود یزیدرحال نوازش فرد عز که

 با عشق گره خورده نقدریکه نگاه دختر ا کردیم

 هیمزخرف یچه حس ها نیا-کرد؟یم ی.واقعا داشت به فرش حسودبود

 شده؟ رمیگ بانیکه گر

 یو سر دیبالخره از نوازش فرش دست کش واله

 داد. تکان

 چک رو ؟ سمیبنو یوجه کدر -

 توجه اسمش را زمزمه کرد... یب واله

 ! یواله سلطان-

 در گوش محمد زنگ خورد ،اسم را نوشت و اسمش

 دهیاسم را کجا شن نیبه ذهنش فشار اورد ،ا گرید بار

 بود که مبلغ را اشتباه ریذهنش درگ بود؟انقدر

 شیکه اسمش برا دیپرس یبود اگر م طینوشت،خ
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 یانبوه اسم ها انیکه م دیخر یوقت م اشناس؟داشت

 یگریمانند د غیج یصدا دنی...با شنابدیرا ب ینام واله سلطان ذهنش

 سرش را با ضرب

 اورد ،همان خانوم س ِت ُکن بود که حواله اش داده باال

 ... یبه اسد بود

 ... ی... واله سلطان ی...اسد یاسد-

 ود انیذهنش روشن شدند و ربط م یچراغ ها ناگهان

 با شوق به طرح اسب انداخت یکرد،نگاه دایرا پ اسم

 یطرح ها یکارشناسانه دنبال رد اشنا نباریا و

 بود با ییاشنا بیرنگ ها ،ترک بیگشت،ترک دشیجد

 به سمت واله برگشت و زمزمه کرد... یپهن لبخند

 ...میردگ یاب در کوزه و ما تشنه لبان م-

 یکه ب یبه دست نوه حاج یچشم ریز ینگاه

 بلد نبود یعنیچک مانده بود انداخت، یرو حرکت

 دانست اخر اسمش که یم دیسد؟بعیرا بنو اسمش
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 شده باشد؟ مانینبود ،نکند پش بیعج ایسخت  نقدریا

 او و یگرفت و به صحبت ها یزیرا گاز ر لبش

 یاش گوش سپرد،منتظر ماند تا ان برگه  یمشتر

 از وجودش یکه بخاطر حاضر شده بود تکه ا ییکذا

 کند یرو ادهیبفروشد بردارد و تا خود خانه اش پ را

 که راه به یحواسش را از درد قلب شیدرد پاها دیشا

 کرد.اه یشد پرت م یتر م نیو سنگ نیسنگ راه

 لهیجفت ت کیو با باال اوردن سرش با  دیکش یکوتاه

 او زوم کرده بودند مواجه شد...کم یکه رو یمشک ی

 شد یاش م یداشت معذب تر از حالت معمول کم

 بزند که نوه یرا تر کرد و خواست حرف ،زبانش

 یم که من شما رو هیقض نیا دیشا دیدون یم-زودتر اقدام کرد... یحاج

 شناسم

 ...ادیب بیعج براتون

 شیکم پ یلی،خ دیمرتبش کش یبه موها یدست محمد
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 یرا گم کند اما تا ان سبزها شیامد که دست و پا یم

 کردند به طور یحواله اش م ینگاه یداشتن دوست

 یکرد و دلش م یسخن را فراموش م یرشته  کل

 نیدر ا یکه البته نه استعداد خاص دیشعر بگو خواست

 طبع ی! اگرپدرش درباره یداشت و نه عالقه ا نهیزم

 کی دیشن یفوران کرده بود م ییهویکه  شعرش

 یزنش م نکهیا ایفرستاد  یدکتر م شیاو را پ راست

 یپدر مادرش زن گرفتن او همانند دارو ی،برا داد

 ...هنوزشدیدوا م یدرمان یبود که بر هر درد ب ینادر

 اش بود... رهیکنجکاو خ هم

 و نیکه شما طراح فرش هست دونمیراستش من م-

 یکار م یاسد یبرا شیچند وقت پ نیتا هم نکهیا

 یچه کاله بزرگ شونیا دیدونیاما مطمئنم که نم نیکرد

ه ک یدر صندل شتریب یکم دهیمن و حاج بابام گذاشتن...واله ترس سر

 حاال اصال
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 یدانست اسد یفرو رفت،م دیرس یبه نظر نم راحت

 یباز است اما ربطش را به خودش نم حقه

 کاله ریناخواسته او را درگ دیترس ی...مدانست

 .کرده باشد.. شیبردار

 که افتاده بود را ییاز اتفاق ها یشرح کامل محمد

 گفت صورت دختر یم شتریکرد ،هرچقدر ب حیتشر

 درخواست اب دهیترس دیرس یتر به نظر م دهیپر رنگ

 کرد... یقند

 دادند؟ یهر طرح چقدر به شما دستمزد م یبرا-

 خودش گل گاو چارهیاز زبان دختر ب متیق دنیشن با

 و دیکوب یا شهیش زیم یالزم شد،مشتش را رو زبان

 دختر یشانه ها دنیلب فرستاد ،باال پر ریز یلعنت

 از چشمش دور نماند اما واقعا سختش بود که چارهیب

 که یفیو به احساست لط ندیبا ارامش بنش شیجا سر

 افتاده انیوجودش با حضور دخترک هنرمند به غل در
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 یاخر؟هرچ نحدیرحم ندارد اما تا ا یدانست اسد یفکر کند ،م بود

 بود از ذهنش یحس و حال شاعر

 که یبه سمت دخمه ا میخواست مستق ی،دلش م دیپر

 را حجره گذاشته بود برود و خرخره اش را نامش

 نشیداشت....نفس سنگ یاما فعال کار مهم تر بجود

 داد. رونیب را

 هیرسم ، یمن حسابش رو م دیالبته نگران نباش-

 اوردم ششیجبران خسارت شما از پ یهم برا فرش

 یدستمزد نیاوردم با ا یپنج تا م دیکه البته با براتون

 به شما داده اما خب حاال حاال براش دارم... که

 به خودش فشار یلینکند،خ هیکرد گر یم یسع واله

ه اما قطر زدینر شفرویمرد جوان روبرو یوقت جلو کیبود که  اورده

 ونه اشگ یرو یدزدک یاشک

 ان را با پشت دست گرفت... عیکه سر دیغلت

 به سرش بدتر از دیکه احمقه با یست،ادمیالزم ن-ل-
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 ...ادیب نایا

 حرف را زده بود که باز محمد دلش نیمظلوم ا انقدر

 شود یو همه چ یخانوادگ یابرو الیخیخواست ب یم

 خورد بزند... یرا تا انجا که م یاسد و

 .نیریمنو بگ یتیکفا یانتقام ب دیشما نبا-

 گفت وگرنه همان یم دیاما گفت ،با دیکند تا بگو جان

 که دید یکرد.م یشد و خفه اش م یجمله حناق م کی

 جوان دستپاچه شده تا او را ارام کند اما خودش مرد

 خواست یاست...دلش م تیکفا یدانست ب یم که

 نیا دییفرمان-نکن... تیدادن من اذ یدلدار یخودت را برا دیبگو

 دهیمال رهیما رو ش یسر همه  یعوض

 میستیخانوم اهل دوز و کلک ن میدار شهیو شما ر ،من

 . ستین یتیکفا یب ینشونه  نیا

 جمع یه شیبه دخترک که انگار در جا ینگاه محمد

 خواست دستش یشد انداخت ،دلش م یجمع تر م و
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 من هستم دی،بگو ردیدراز کند او را در اغوش بگ را

 داشت ییاش ابرو یمراقبتم اما خب بالخره حاج خودم

 واله خانوم هم ممکن بود با همان تابلو نیهم البته

 نشود یاحساسات کهویدر مالجش بکوبد تا  فرش

 احساسات جور واجور نهمهیدختر مردم...ا یبرا

 بار شاعر کیامد؟ یچه بود که به سراغش م گرید

 ینم یاسد یمقه برا قهیبار در ذهنش  کیشد  یم

 خواست دخترک را در یو حاال هم که م گذاشت

 و دیکش ششیبه ته ر ی...الاله اال ا...دست اغوش

 داد: ادامه

 یاز اسد یکیمن  م؛یصحبت رو کنار بذار نیبهتره ا-

 ،راستش من یا گهید زیاما صحبت من چ گذرمینم

درستبوده باشه  دونمیم دیگرفتم که بع یتون رو از اسد شماره

 که رمی،خواستم ادرس منزل رو ازش بگ

 شه .راستش من از جادیمزاحمت براتون ا دمیترس
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 که ما دی،مطمئن باش دیکه طراح ما بش خوامیم شما

 هم که ی.حاج میهست یمنصف تر از اسد یلیخ

 دیفکر کن شنهادمیپ یرو کنمی،خواهش م دیشناسیم

 نیکه فرش شناسه و ب یبه عنوان کس گمیم واقعا

 هنرتون به دست فهیفرش ها بزرگ شده ح نیهم

 هدر بره... یاسد امثال

 چهاردهم: رج

 اش باال دادو به مادر ینیب ی غهیت یرا رو نکیع

 یو پسرش که ارام در گوشه ا شیروبرو مضطرب

شد...چادر  رهیدخیکش یم یقسمت مبل مچاله شده بود و نقاش نیتر

 به سر داشت و مدام گوشه یمرغوب

 یهم او و هم هاکان م دیکش یان را به دندان م ی

 از چه قرار است اما مادر کودک هیکه قض دانستند

 ینم نکهیا ایانگار هنوز باور نکرده بود  مظلوم

 پزشک هیباور کند ،بچه اش را به توص خواست
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 کوچولو غذا ایاو اورده بود اخر عرش شیپ یعموم

 دت داشت خودش را چنگخورد و عا ینم

 بروند اریماز شیکرده بود که پ هی...هاکان توصبزند

 قبول ایاو تخصصش کودک بود اما مادر عرش چون

 که یدر چشمانش پنهان بود انگار یکرد .التماس ینم

 کند تا یاو بخواهد که زودتر بچه اش را سرهم بند از

 زیم یبرگردند...خودکار را رو شانیهم به زندگ باز

 را ارام صدا کرد اما مهم نبود ایو عرش گذاشت

 پسر فینح یکرد شانه ها یرا م نکاریارام ا هرچقدر

 ی.پادیپر یبود باال م دهیکه به مادرش کش بایز

 یبه نظر م فیگود رفته بودند و نح چشمانش

 ...دیرس

 منم ایبگم ها عرش نم؟البتهیرو بب تیمن نقاش یذاریم-

 یخوایم دمیکش ینقاش یکه تو مشغول بود ینیح در

 اش را تکان داد و هاکان با طرح ییطال یکله  ایش؟عرشینیبب
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 بود به سمتش رفت دهیکش ایکه از عرش یکاتوریکار

 ایعرش شتریجمع شدن ب یاز همان دور متوجه  و

 کرد اه کالفه اش را بخورد تا مبادا به ی...سعشد

 انداخت یواله م ادیاو را  ایبرسد...عرش ایعرش گوش

 دانست چه شد یپناه!نم یمظلوم همانقدر ب همانقدر

 در ذهنش پر رنگ شد اما شد... نقدریا واله

 یرا به دست گرفت و رو ایعرش اهیتمام س ینقاش

 بچه نیا یقرار بود به زندگ یگرفت...ک یجا شیصندل

 که بال استفاده ییها یبه مداد رنگ یبپاشد؟نگاه رنگ

 یمانده بودند انداخت و نگاهش را به نقاش یکنار

 که پشت یامیبه پ یتوانست چشم بسته هم پ ی...مداد

 مورد ازار ایببرد.عرش یپنهان بود پ ینقاش

 گرفت و احتمال یاش قرار م یتوسط ناپدر مداوم

 بود که نیانداخت هم ا یبه صورتش چنگ م نکهیا

 ایکرد و به عرش ینباشد...دندان غروچه ا بایز گرید
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 هاکان بود یخودش که طراح ی افهیمظلومانه به ق که

ه ب یا...عالقه شفرستادیموها یرا رو نکشیانداخت...ع ینگاه دیخند یم

 مادر یچهره  دنیواضح د

 سر تنها ییدانست که چه بال ینداشت...م ایعرش

 ...زدیو خودش را گول م دیا یم فرزندش

 ؟یخانوم صادق دیبکن یکار نیخواینم-

 دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ یلحظه ا ایعرش مادر

 کرد یکه هاکان م ینیب شیشد درست پ مانیپش اما

 مادر قرار نبود واقعا مادر باشد! نی،ا

 ...نیبر دیتون یمتوجه شدم،م-

 ...قهیدق هیمن  شیپ ایب ایعرش-

 کوچکش را جمع کرد و اهسته به سمت یلبها ایعرش

 یامد،هاکان با درد چشمانش را بست...ارام طور او

 شلوارش بیرا در ج یمادرش متوجه نشود کارت که

 مگه نه؟ ینه؟بلد یریشماره بگ یتونیم-... چپاند
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 نثارش کرد و یتکان داد ،هاکان خوبه ا یسر ایعرش

 زمزمه کرد: ارام

 یمرو به جام  یکی ایکمکت  امیبه من زنگ بزن م-

 .فرستم

 نگفت و با همان صورت زخم و یزیهم چباز  ایعرش

 بود به سمت مادرش رفت. بایکه هنوز هم ز یلیز

 یادامه دار نم ی،من با وجود ازارها یخانوم صادق-

 انجام بدم . ایعرش یبرا یکار تونم

 را ایرا محکم تر کرد و دست عرش چادرش

که من  یشغل نیتف به ا یعنی-داد... هیرا به مبل تک د،سرشیکش

 انتخاب کردم ...

 زد و خودش هم یزنگ م یبه اورژانس اجتماع دیبا

 گفت یکرد،مادرش راست م یم تیدادسرا شکا در

 یکار دستش م مهینصفه ن یها یقهرمان باز نیا اخر

 ...داد
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 قهرمان کم داره ؟نمونش مرد ایاخه مگه دن-

 حسنم... ی...من چکاره ا یعنکبوت

 وجدان نیرا تاب داد اما دستش خودش نبود ا خودش

 ول کنش نبود. یلعنت

 فترد نیخاک ا ادیقلدر ها باشه ب نیاز ا یاگه نا پدر-

 ؟یبه توبره بکشه چ رو

 ینیریش ی رهیبه ذخ یبلند شد تا دست برد شیجا از

نش دها واله و پاک کردنشکالت از گوشه یاداوریبزند که انهم با  جاتش

 دادنش یرفرا جهیو در نت

 شد... منصرف

 هاکان! یگندت بزنند ه یا-

 نیدورب ریکه تصاو یتوریبه مان یگوشه چشم نگاه

 انیانداخت و از م دادیبسته سالن را نشان م مدار

 ...دیواله را د ریبسته اش تصو مهین یچشمها

 اضافه ستیداره به ل یهم که شدم ...ه یبه به توهم-
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 !شهیم

 تَرش را در اغوش ینیرینان ش یسفت جعبه  

 قسمت سالن را نیتر یگوشه ا شهیبود،مثل هم گرفته

 یخانوم منش زیگرفته بود اما باز هم از نگاه ت سنگر

 یچشم غره ا کباری قهیامان نبود،هر پنج دق در

 شد،خبیاش م یکرد و باز مشغول گوش یم نثارش

 نیکردنش را ب دایکار پ ینیریخواست ش یدلش م واله

 خانوم زینگاه ت ریدکتر پخش کند اما ز یاقا نیمراجع

 به ینگاه یچشم ری،ز شدیشل م شیدست و پا یمنش

 لب زمزمه کرد: ریانداخت و ز یمنش

 ؟یتو اخه؟مگه ربات یرینم ییدستشو یلعنت-

 ینامحسوس کله اش را به طرف خانوم منش گرید بار

 از حد شیو چشمان ب رهیکه با نگاه خ چرخاند

 نیا ریمواجه شد و در جا خشکش زد،اوخ ز درشتش

 یکه نه خانوم منش شدیالزم م ییخودش دستشو نگاه
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 داشت حدود دو یحاج اقبال یکه با نوه  ی... از صحبت

 ی،اول شک داشت که چکار گذشتیم یروز سه

 هم دیو سف اهیس سمانیاز ر گریاست،او د درست

شته ذاگ انیدر م نخانومیرینبود،موضوع را با ش یداشت اما چاره ا خوف

 یاو هم نامحسوس سر و گوش

 نیریش قیتحق ینحوه  یاداوریاب داده بود،با  به

 پشتش راه گرفت...به کل رهیاز ت یعرق سرد خانوم

 قیتحق یفرش فروش ها گفته بود که برا یراستا

 ی جهیامده ام تا اگر نت یحاج اقبال ینوه  راجب

 میت ببخشسرع ریمساعد باشد به امر خ قاتیتحق

 االتفاق از حسن اخالق اقا محمد حرف بیغر ،همه

 نیکه هم یدردناک یمکالمه  یاداوریزدند.با  یم

 خواست یبا اقا محمد درست کار داشت دلش م روزید

 پشت سرش یسنگ واریرا محکم به د سرش

 که با اقا یحواسش از مکالمه ا یا بکوبد،لحظه
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 نیداشت پرت شد و به ا دشیصاحب کار جد محمد

 واریکرد که اگر در اثر کوباندن سرش به د فکر

 واریدر و د یمغزش رو اتیپشت سر؛محتو یسنگ

 را به خود ستادنیزحمت ا یبپاشد خانوم منش مطب

 که نه؟ ای دهدیم

و  دیاش کش دهیاتو کش یبه مانتو یتو اخه؟دست یریگیزخم بستر نم-

 را شیموها

 که ینیامد مراجع یهول داد،دلش نم یروسر داخل

 در دستش شده ینیریبزرگ ش یجعبه  ی متوجه

 کردن کامشان از مطب خارج نیریبدون ش بودند

 ها نامحسوس به یگناه داشت .بعض یلیشوند،خ

 یها هم که گهگاه یشدند و بعض یم رهیخ دستش

 و یبرو تو اون مطب کوفت ایرفتند که  یغره م چشم

 صاحبش بده لیوسوسه کننده را تحو ینیریش نیا

 چشم یبزن دختره  یتعارف هی نکهیا ای نیریخودش
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 ...تنگ

 از دیخشک شده بود ،اما بالخره که چه؟با شیگلو

،باورش  شدیرفت و در اتاق خودش مشغول بهکار م یسر کار م شنبه

 یکه اتاق خودش را برا شدینم

 زد و بالخره دل از یقیداشت ...لبخند عم یطراح

 زریداشت با ل یکند.به جهنم که خانوم منش سنگرش

 نیکرد مهم ا یدر کمرش سوراخ درست م چشمانش

 بودند دهیبه دست د ینیریکه او را ش یکه کسان بود

 مطب را ترک ذیلذ یها یخوردن نان خامه ا بدون

 ...نکنند

 .ادیدکتر خوشش ب یخدا کنه اقا-

 از انتخابش به سمت زوج جوان مانیپش یا لحظه

 کرد حواس خودش را پرت کند... یو سع رفت

 یبود؟هرچ یچه انتخاب نی؟اخه ا یباشه چ میاگه رژ-

 ام خوششون هیبق شهینم لیدل یدوست دار خودت
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 ...ادیب

 .دییفرماب-در جعبه را برداشت و تعارف زد: یلبخند لرزان با

 معذب بودنش شد که زودتر یجوان انگار متوجه  زن

 اش را ینیریهمسرش دستش را دراز کرد و ش از

 ...برداشت

 ... رهیانشاهلل که خ زمیعز یمرس-

 تکان داد و ینه؟سر گریبود د ریکردن خ دایکار پ خب

 چرخاند،تنها سه چهار نیمراجع ی هیبق نیرا ب جعبه

 پخش کرده بود که سه بارش ینیریش شیدر زندگ بار

 یمنش زیم یروح مادرش بود...روبرو یشاد یبرا

 ی...دوئل نابرابردیاش کش یبه روسر یو دست ستادیا

 نبود که! ی...اصال در حد رقابت با خانوم منشبود

 کرد به خودش اعتماد به نفس بدهد... یسع

 عطلکه ،م ریتو قفس ش یبر یخوایبرو جلو واله،نم-

 شیمانتو گریدست جعبه را گرفت و با دست د کی...با نکن
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 تواند نقش یم شیمثال مانتو مچاله کرد،انگار که را

 کند... یرو باز شینبرد پ دانیپوش را در م زره

 .دییبفرما-ب-

 یبه سر و گردنش داد که رو یخیقر تار یمنش خانوم

 کرد و دستش را یم اهیرا س یدنسر حرفه ا یهرچ

 گرفتن جعبه دراز کرد... یبرا

 به من نشین؟بدیارینم فیتشر گهید یبه سالمت-

 .... دمیدکتر م یاقا لیتحو خودم

 یبه خانوم منش یتَر زمیدانست چه ه ینم واله

 از امدن او به مطب ناراحت نینچنیبود که ا فروخته

 .دادیرا به او م ینیریشد...عمرا که نان ش یم

 واه دستم خشک شد...-

 یخانوم منش یبایز ینگاه لرزانش را به دستها واله

 شده بود داد و ارام نیمز یقرمز یبا الک ها که

 کرد... زمزمه
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 .دینوش جان کن دییبفرما-

 یزیرا باال انداخت و نگاه ت شیابروها یمنش خانوم

 دیکار کرد تا بدتر واله را معذب کند،شا ی مهیضم هم

 طلبکار بود و نطوریهم شهیهم یخانوم منش هم

 یوره د انیرو واسه پا نیگه ام-دست و پا بودن واله بود... یاز ب مشکل

 ؟یدرمانت نگرفت

 اشاره کرد...دلش ینیرینان ش یاشاره به جعبه  با

 که خبر خوش را از زبانش ینفر نیخواست اول یم

 یدکتر باشد،به گفتن نه شکسته ا یاقا دیشن یم

 خانوم ایکرد...دستش خشک شده بود ؛گو بسنده

 دوست نداشت... یخامه ا ینیریهم ش یمنش

 با اجازه-ب-

 انداخت و زمزمه زیم یخودکارش را رو یمنش خانوم

 سر داد... یکوتاه ی

 ها سر کنه... وونهید نیبا ا دیهاکان که با چارهیب-
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 یدر نم شیصدا گریقلب واله شکسته بود که د انقدر

 یهم خانوم منش گریدو تا ترک د یکی، بذار  امد

 دیسوز یقلبش م نباریبود؟اما ا یبه ک یک بزند؛اصال

بخاطر ...دیکش یقیخطاب کرده بود نه !اهعم وانهیاو را د نکهیبخاطر ا نه

 صدا زدن یمیصم ینحوه 

 نامش را بای...چقدر هم ز یمنش خانوم

 که یخانوم منش زیاز م ی...هنوز چند قدمخواندیم

 بدهد یکاربر رییبود به خانوم دکتر بودن تغ ممکن

 نشده بوده بود که در اتاق هاکان به ضرب باز دور

 فرستاد و با تعجب رونیتنه اش را ب مهیو هاکان ن شد

 را خواند... نامش

 ؟ییواله تو-

 ییبایز نیبه ا یبخاطر نداشت که تا به حال کس واله

 دختر ایدختره بود  ای شهیرا خوانده باشد،هم نامش

 ... جان
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 یخشک نشست و چشم غره ا شیدر جا یمنش خانوم

 واله رفت. به

 روچهغدندان  یتوانست صدا یتو دختر خوب؟واله م یتو ؛کجا بود ایب-

 خانوم ی

 دکتر اول وارد مطبش شد و یرا بشنود،اقا یمنش

 که به دنبال مادرش برود پشت یمثل جوجه اردک واله

 یخانوم منش زیاز کنار م نکهیا نیراه افتاد ح سرش

 ...دینه چندان بلندش را شن یگذشت صدا یم

 ونانچسب با  نجربریش یخدا شانس بده،دختره -

 ...شیارزق شام یچشما

 ریدر دهانش چپاند و واله را ز یگرید ینیریش نان

 که دوباره او را شدیگرفت،اصال باورش نم نظر

 یخاکستر انیکم کم م شیکرد که روشن یم ند،گمانیبب

 یرحم کدر و کدر تر شوند و زمان یشهر ب نیا یها

 ریغ یها یاز ان خاکستر ییرسد که او هم جز یم
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 نشسته بود و شیشود اما حاال جلو صیتشخ قابل

 یم ییرنگش خودنما یلبان ب یرو یبند مین لبخند

 ...کرد

ان به ج گریواله خانوم ،حاال به چه مناسبت بود؟بار د دیچسب یحساب-

 نباریافتاده بود اما ا شیناخن ها

 دیدزد یکرد و نگاه نم یبه چشمانش نگاه م میمستق

 یشانه  یخواست رو یکرده بود ،دلش م شرفتی... پ

 :دیبکوبد و بگو خودش

 ...یشیم یزیچ ینخور ینه بابا هاکان خان ترش-

 نان تر را هم در دهانش گذاشت و منتظر به نیسوم

 ادمها یدر زندگ یمعمول یزهایچ یشد،گاه رهیخ واله

 یواله چقدر م یگونه  یها یگلبه دنید نیهم مثل

 از وجودش بانگ یلذت بخش باشد...قسمت توانست

 اش گرفت... دهیبودن را سرداده بود اما ناد یا حرفه

 یم یسرسر نشیافر یها ییبایاز ز دینبا یادم
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 نیخودش تکان داد .هم هیتوج یبرا ی...سرگذشت

 خدا! نشیافر نیتحس گرید بود

 که از یجانیه تیا نهانثارش کرد و ب یخب واله؟لبخند پر ذوق-

 ساخته بود زمزمه کرد: او

 کردم... دایکار پ-

 و ارنجش را دیدستانش را بهم کوب جانیبه ه هاکان

 گل تشیکنجکاو شخص یداد،ان رگه  هیتک شیزانو به

 را بداند ؛همه زیخواست همه چ یبود و دلش م کرده

 را... زیچ

 ینیریش نی...اهیعال یلیکه خ نیواله ا گمیم کیتبر-

 خوردن داره ها... یحساب

 به او انداخت که خوب بود تا ینگاه خنده دار واله

 یتنه خال کیخوردن نداشت که نصف جعبه را  حاال

 !یکرد

 ثلمو درستت  دیگرا یم یگونه اش به قرمز نباریممنونم.ا-
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 کیزد که  یبود که چشمک م یا دهیسرخ رس بیس

 نینشست ،ا شی...صاف سرجایریگنده از ان بگ گاز

 بود اخر؟ یچه افکار رگید

 شد... لیگرفتم فقط که اونم تکم یگاز نم-

 دختر نینگاهش کرد،چه داشت چشمان ا یسوال واله

 را از ان سبزها زیشد همه چ یم یبه راحت که

 یچشم رنگ شینبود که هاکان در زندگ نطورید؟ایفهم

 پر از انواع اقسام رنگ لشیباشد ،محل تحص دهیند

 نیبا ا نقدریدانست چرا ا یها بود اما نم چشم

 کرد. یارتباط برقرار م یمعمول یسبزها

 اشیمزا نکهیبگو،محل کارت،ا دتیاز شغل جد گمیم-

 تش؟یاز امن یچه صورته و مطمئن به

 با مرام یادیمحمد خان ز نیاز ا شتریواله ب هرچقدر

 مورد ینیریش یگفت ،خامه ها ینجات م یفرشته  و

 و در حال دیچسب یبه ته حلقش م شتریاش ب عالقه
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 از قیحس تنفر عم کیکردنش بود،ناخوداگاه  خفه

 را به خندق بال شانیخامه ها که تا االن شش تا نان

 بود در وجودش حس کرد... فرستاده

 کارگاه یار خودم رو توکاقا محمد گفت من اتاق -

 به من خوادیبهاره هم م شگاهینما ی،طرح ها دارم

 ی،م قیخانوم صاحب خونم رفت تحق نیری...شبسپره

 ...کنهیم دشییتا یاز هر لحاظ گفت

 دیرا انچنان بهم بسا شیداشت دندان ها لیتما هاکان

 که یهمان کار قایمنزجز کننده اش کرشود،دق یگوش فلک از صدا که

 را از انجام ان نشیمراجع

 که ندفعهیبود،ا یگرد یایکرد...عجب که دن یم منع

 یحس دندان غروچه داشت،به جا نشیاز مراجع یکی

 گذاشت یداد و م یکاناپه لم م یمنعشان کند رو نکهیا

 خواهد دندان بهم بسابند و ان یدلشان م هرچقدر

 کردکه البته در یم شانیمسط ها هم همراه وسط
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 بند و بساط مطبش دیبا قشانیو تشو یهمراه صورت

 حق داشتند بندگان یکرد اما خب گاه یجمع م را

 او را دییکرد به چشمان منتظر واله که تا ی!سعخدا

 بزند... یکردند لبخند مطمئن یم تمنا

 که یرا باز کرد طور ششیکه توانست ن ییانجا تا

 به اضافه زبان شیدندان ها یبود همه  مطمئن

 ته حلقش هم معلوم بود،انگار که مثال کوچک

 نکرده بود که واله جادیا یجالب ریتصو لبخندش

 را ششید،نیعقب کش یبازتر شدند و کم چشمانش

 یافتخار م مارشیب یها شرفتیبه پ دی،با بست

 را شیتوانست زندگ یداشت و م یشغل گرید کرد،حاال

 نبود که اگر پول کم نینگران ا گریکند،حاال د اداره

 یو هزاران نگران دیا یسرش م ییچه بال اردیب

کامش تلخ  ینیریشی...اما خب هنوز هم با خوردن نصف جعبه گرید

 و به دیکش یقیبود...نفس عم
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 از تهران دود گرفته را ییاتاقش که نما ی پنجره

 به ازیدانست که واله ن یشد...م رهیخ دادیم نشان

 به عنوان پزشکش وارد دیدانست و با یدارد ،م دییتا

 قورت داد و یشود...اب دهانش را به سخت عمل

 کرد: شروع

 وستت بهدخوشحالم،به عنوان واله من واقعا برات -

 مشاورت ... عنوان

 ادم بچسبد،انچنان هم یگلو خیکه حناق نبود ب دروغ

 دایخوشحال بود که واله کار پ گریگفت د ینم دروغ

 دی..باامد. یقهرمانش شده بودخوشش نم گرید یکی نکهی،لزوما از ا کرده

 اریمقاله با ماز کیحتما 

 یو عقده ها یسندروم خود قهرمان پندار راجب

 یکار م یبر روال زندگ رشیاز ان و تاث یناش

 ی...انگار که حالت چهره اش چندان با جمله کرد

 از او دهینداشت که واله ترس یاش سازگار یقبل
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 :دیپرس

 ست؟ین یکار خوب دیکنیفکر م-

 بلند شد و شیزد و از جا یلبخند کوچک نباریا هاکان

 شیرو شیپ قهیرا که تا چند دق ینیرینان ش ی جعبه

 یحس تنفر خاص هیزده بود را برداشت و حاال  چنبره

 واله خم شد... یان داشت برداشت و جلو از

 بهت ،منینخورد یزیحواسم بود که خودت چ-

 یبزرگ تر یوارد جامعه  یخوایکه م کنمیم افتخار

 دکترش زودتر از ان حالت خم در نکهیا ی.واله برا یبش

 نگاه هر دو به سمت برداشت و ینیرینان ش دیایب

 یکه هاکان دفعه  ییشد،همانجا دهیکاناپه کش گرید

 مانده شکالت را از گوشه لبش پاک کرده یباق شیپ

 خودش برگشت و یهاکان زودتر به صندل نباری...ابود

 :دیکرده بود پرس ریکه ذهنش را درگ یسوال

 تمبدونم که تو به عنوان دوس دیاما واله من با-
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 که روال جلسه ها رو مثل یخوایم نکهیا ای یینجایا

 ...میببر شیپ قبل

 دکتر که یزد،دوستش؟دوست اقا ینیلبخند غمگ واله

 کرد یشلوارش هندوانه را از وسط قارچ م یاتو خط

 یتوانست به درست ینم یرا حت نشیاسم ماش و

 نشانیب یارتباطبه  یکند؟چه لقب خنده دار تصور

 واله حاضر بود شرط! پیدکتر خوشت یاقا نیداد ا یم

 لحظه ینبود محال ممکن بود برا مارشیکه اگر ب ببند

ا لب واله ت یرو یتوجهش را جلب کند...از لبخند خشک شده  یحت یا

 ته ماجرا را

 .خواند

 تیموفق ی گفتم که همه یبه عنوان مشاورت بهت م-

 که من برات کنار گذاشتم یدفترچه ا یرو رو هات

 یباشه...حت یهرچ تونهیها م تیموفق نیو ا یسینویم

 انجامش هیبق یممکنه برا یکنیکه فکر م ییزهایچ
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 تو یاما برا ادیمسخره به نظر ب یحت ای یعاد

 ی هیسر نوبتت با بق ییدم نونوا نکهی...مثال ا تهیموفق

 از یبه درجه ا یحت ای یها سر وکله بزن یمشتر

 که نون رو یکه به شاطر دم تنور بگ یبرس تیموفق

 تر کنه... برشته

 بودن یاز واقع یکرد و هاکان وقت یزیر یخنده  واله

 مطمئن شد ادامه داد... لبخندش

 دهینرس تین درجه از موفقراستش هنوز خودم به او-

 زحمت نون رو برشته یشاطر بگم که ب یکه به اقا ام

 ترسم یحوصله است م یب کمیکنه ،مخصوصا که  تر

 فتم کهگ ی...بهت منایاز ا میه...حاال بگذربندازه تو تنور برشته کن منو

 کن سهیمقا روزتیخودت رو با د

 فقط شامل تیاضافه شده؟موفق ستتیبه ل یزیچ نیبب

 واله جان... به عنوان شهیو ثروت و مقام نم پول

 یتو سرت و م دمیکوب یرو م ینیریش نیهم ا دوستت
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 نون هی،من با  یشام توپ دعوتم کن هی دیکه با گفتم

 یباز سیخس نیاما با شام چرا! ا شمیخر نم یا خامه

 نچ نچ ... دهیطراح خالق بع هیاز  ها

 جمالت اخرش کرد که واله را ی مهیضم یچشمک

 ینیریاش کند...واله بالخره نان ش یشوخ ی متوجه

 بودنش یرا داخل دهانش گذاشت و با تمام خجالت اش

 دوستاتون. چارهیب-هاکان را داد... جواب

 واله کرد و زانیبه نگاه گر یبلند یخنده  هاکان

 بود که یزیچ هیجمله اش شب نیزد .چقدر ا یبشکن

 داد با حیرفت اما ترج یترنج انتظار گفتنش م از

 از ترنج نبرد . یواله اسم یها تیحساس وجود

 ابه.قشنگ معلومه سرت تو حساب کت-

 ییجا یخامه ا انایکارش رفت تا اگر اح زیسمت م به

 بود باز وسواسش گل نکند و دهیصورت واله ماس از

 از یتیهلو ک یندهد!دفترچه  یگناه را فرار یب دختر
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 ...واله اودیکش رونیمختلف ب یانبوه دفترچه ها انیم

 !یزیچ یپلنگ ادیانداخت و ترنج  یگربه م ادی را

 زد اما بتیکه چرا دو سه هفته غ کنمیدعوات نم-

 دمی،قول مردونه م یایکن که جلساتت رو منظم ب یسع

 بهت بگم تا کمتر یایالزم نبود ب گهید یوقت که

 دهدر پرون یزی!پشتش را به واله کرد و چیمنو تحمل کن یباش مجبور

 اش

 از لبخند یخبر گرید نکهیکرد غافل از ا ادداشتی

 دکترش گرید نکهیفکر ا یلبان واله نبود ...حت یرو

 شد اشک در چشمانش جمع یباعث م ندینب را

 و همه لج ایچند هفته ام با خودش و دن نی...اشود

 دانست که بار یته دلش م ییبود وگرنه جا کرده

 که ستیدانست که تنها کس یم ای.اندیب یاو را م گرید

 یم دنشیاز ند یتواند او را بخنداند و به راحت یم

 گفت؟
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 را قورت داد و منتظر شد تا هاکان کارش را بغضش

 نه چندان پهن هاکان یکند...هنوز به شانه ها تمام

 یبود که باز شدن در اتاق باعث شد چرت فکر رهیخ

 پاره شود... اش

 همسن وسال هاکان در چارچوب ظاهر شد؛با یمرد

 م؟خانوی...هاکان مراجعه کننده دارع-مکث کرد . یواله لحظه ا دنید

 که یمنش

 نگفت... یزیچ

 دیباهم دست دادند،واله بعبه سمت مرد رفت و  هاکان

 بهم یشباهت چیدکتر باشد ،ه یدانست برادر اقا یم

 ...نداشتند

 نداره،من فعال کارم یار؟اشکالیماز یسالم خوب-

 ؟یایبعد ب یبخور یزیچ یشام یبر یخوایم مونده

 رد و بدل شد که واله چندان سر در نشانیب یا اشاره

 ...اوردین



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 ...دمیم حیبعدا توض-

 دهیدانست اهان کش یکه حاال واله نامش را م یمرد

 هی میریهم هستن م ینداره،سهراب و ال یرادیا-گفت. یا

 ...یتا کارت تموم شه،فعال با میزنیم یدور

 یرا نم لشیدل قایکه واله دق یگرید ی رهیخ نگاه

 شیرا پ رونیبه او انداخت و راه ب دانست

 گشت؟ یدر صورتش م یزی...دنبال چگرفت

 باال انداخت و منتظر دکترش شد... ی شانه

 و شق دهیبودند؛اتو کش یمدل نیدکتر ا یاقا یدوستا

 را با دستمال شیمانتو یرق نه مثل او که انتها و

 خدا هم چروک ی شهیگرفت و هم یاشتباه م یکاغذ

 ...بود

 قیکه دانستن دق یبه ساعت انداخت،تنها زمان ینگاه

 مهم بود مدت زمان مشاوره اش در شیبرا زمان

 بود و االن ها دهیبه سر رس بایاو بود که تقر مطب
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 مشاوره یبعد میرا بدهد و تا فشیکه هاکان تکل بود

 یاضرم ه یتیزیزمان هرچند کوتاه وحق و نیبه اعالم کند...واله به ا را

 دیبود...بالخره که چه انسان با

 د و حدودح یرا بداند و واله بهتر از هرکس حدش

 بدون یفرش یشد نقشه  یبود اصال مگر م شناس

 د؟یایاز اب در ب یحد و حدود درست و حساب تیرعا

 که انگار او را جز یبه خانوم منش ینگاه نکهیا بدون

 فرستاد با یکرد و دوست دکتر را تو م یحساب نم ادم

 رونیهاکان از در مطب ب یها هیتوص انبوه

 ی...دلشوره ستادیاسانسور منتظر ا یرفت،جلو

 نفس نیکرد چند یبه جانش افتاده بود،سع یبیعج

 که خودیاضطراب ب نیاز دست ا دیبکشد تا شا قیعم

 یپاچه اش را م کباریهار هر چند وقت  یسگ مثل

د شار اسانسور سو نگدرید یاما موفق نبود...با صدا ابدی یخالص دیچسب

 داخل اسانسور نبود ی،کس
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 چشمانش را بست تا نهیشکر کرد و پشت به ا خدارا

 وار قلبش کم شود،با بستن وانهیاز کوبش د دیشا

 یتر شده بود که بو یانگار شامه اش قو چشمانش

 ...محال ممکن بوددیچیاش پ ینیب ریز ییاشنا عطر

 ینیه دهیعطر خاص را فراموش کند...ترس نیا یبو

 طبقه را فشار نیتر کینزد یو تند و تند دکمه  دیکش

 یاتاقک لعنت نیخواست خودش را از ا ی...دلش مداد

 یبو که

 ِِتعفن

 قسمت کی، اندازدیب رونیب دادیم ترس

 کرد مدام به او هشدار یمغزش که هنوز کار م از

 ...دادیم

 اروم باش،اصال همون ستیاون عطر ن یاون بو نیا-

 ممکنه نهینش انیع یمحله  نجایعطر هم باشه ا یبو

 ها از اون عطر بزنند ... یلیخ
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 یمنطق یمحال ممکن بود که گوشش به حرفها اما

 خاص بود که یهمان بو نیبدهکار باشد،ا ذهنش

 همان نیکرد ا یخانه اش حس م یجا یدر جا انشب

ن اکرده بود از دست درازی خانه اش  میکه به حر یبود که مرد یعطر

 کرد...بالخره در اسانسور یاستفاده م

 شد... یکاش باز نم یشد که ا باز

 اریبود نامش ماز دهیدکتر که تازه فهم یاقا دوست

 بودند،زن را ستادهیا یدم در الب یبا مرد و زن است

 یشده بود نم زانیدوست هاکان او یاز بازو که

 مرد... یکیاما ان  شناخت

 زهیمدام به ر نکهیکرد،بخاطر ا زیر یرا کم چشمش

 شده بود و نیب کیکرد نزد یفرش دقت م یها یکار

 مشکل بود ... شیبرا یاجسام دور کم اتییجز دنید

 اغونداشتم که اونم د یهمون چشم و چال سالم-

 ...شدن
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 از اتوبوس نبود یخبر گریکرد د یمعطل م شتریب اگر

 الیخیکرد،ب یم یط ادهیرا پ یطوالن ریمس دیبا و

ه ه کبگذرد بالخر انانهایگرفت از م میمرد شد و تصم یچهره  ییشناسا

 نطوریتوانست هم یچه نم

 بماند که... منتظر

 و به سرعت به سمت در دیرا سفت چسب فشیک بند

 سوخت که یاوقات دلش م یراه افتاد،گاه یخروج

 یبرا یکیکوچ نیبه ا یجمع انیگذشتن ساده از م کی

 امد ،هنوز چند یتن به تن م یجنگ یبه منزله  او

 تفاوت دختر به یب یفاصله نگرفته بود که صدا یقدم

 ...دیرس گوشش

- 

 ِِع

 بود اسمش؟ یکه دوست ازاده اس؟ک نیا

 با دید ینم یکه واله چهره اش را به خوب یمرد همان
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 سرش را به جانب واله چرخاند و با یبلند یصدا

 را گفت. یینام اشنا تعجب

 کو کجاست؟ یگیترنج رو م-

 او خوردیاسم ترنج بود بهم م یحالش از هرچ واله

 که یبود ،از گوشه چشمش همان مرد چشم رنگ واله

 کند را نشیداشت به زور سوار ماش یسع انشب

 دور شدن از انها عجله داشت که لبه یبرا د،انقدرید

 خورد و یجانانه ا یو سکندر دیدر را ند یخروج ی

 کرد یگفت و سع یفرود امد ...اخ شیزانو یرو

 شده بود ...حاال ریاما د ستادیبا شیپا یرو زودتر

 مرد یاش کرده بودند...ترنج ترنج گفتن ها دوره

 همه و متیان عطر تهوع اور گران ق ،یرنگ چشم

 از گریدست به دست هم داده بودند تا واله بار د همه

 زنگ شی...گوش هاردیاطرافش فاصله بگ یایدن

 امد و ارنجش یتر م کیتر و نزد کینزد زدن،زنیم
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 خواستند از زبانش خارج یگرفته بود...کلمات تا م را

 خواست یرفتند...م یم شیمثل خار در گلو شوند

 یمرا با او اشتباه م نقدریکه ا ستیترنج ک نیا بپرسد

 با نازلشدن انواع و اقسام ستیکه اوردن اسمش مساو ستیرند؟کیگ

 هیسا نیبالها بر سرش؟چرا ا

 ...شدیاز سرش برداشته نم نحس

 ست؟یترنج؟حالت خوب ن یشد یچ-

 سبزها مثل نیبه چشمانش نگاه کند،ا دیترس یم

 که یچشمان مادرش ارامبخش نبودند،نگران یسبزها

 به چشمانش یبود را دوست نداشت،وقت شیصدا در

 کرد حس دست و پا زدن در لجنزار را داشت یم نگاه

 یمربوط به کدامشان بود...ناخن ها یلعنت ی...ان بو

 رفتند...نشسته بهتر یدر گوشت دستش فرو م دختر

 کردند چرا... یتوانست نفس بکشد ،ولش نم یم

 .دیلم کنو-...وستمیترنج ن-ت-
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 مردک یها منزجر کننده  ینگران انیاز م شیاما صدا

 زن به ی رخواهانهیخ یسبز و مثال کمک ها چشم

 ...دینرس کیچیه گوش

 بده ... یکمک هی یستادیچرا وا اریع وا ماز-

 شدن بود،نگاهش به در خشک وانهیدر مرز د واله

 یزد ،فقط م یبود و قلبش در سرش نبض م شده

 عجز خودش متنفر بود دلش نیبرود...از ا خواست

 سر مرد بکوبد و یرا محکم رو فشیخواست ک یم

 ستیکند که او واله سلطان شیحال شهیهم یبرا کباری

 احاطه اش عطر یمشمئزکننده  یفرش ،ان بو طراح

 ان بو را یگریمکان د ایاگر در زمان  دیبود،شا کرده

 یزمان دیشد و شا یکرد چه بسا عاشقش م یم حس

 شقکه ع یشده در انتظارصاحب چیکادو پ ییو در پستو دیخر یرا م ان

 به واله را بلد باشد پنهان دنیورز

 سرخ همان عطر را یبا گونه ها یکرد و روز یم
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 رفت... یم دیرفت ،با یم دیداد اما...با یم کادو

 و به سمت در دیدختر کش یدستها انیرا از م ارنجش

 در گوشش ینگران مرد چشم رنگ یبرد.صدا هجوم

 شد... اکو

 ؟یکنیم ینجوریبرسونمت چرا ا سایوا-

 ...زدیهم غر م دختر

 خواستم کمکش کنم . ن،منیناخنم شکست بب اریماز-

 دوس ِت هاکان بود که هر یهشدار دهنده  یصدا نیا و

 را ساکت کرد... دو

بشنود ،به  یشتریب زیهراب ...نماند تا چبذارش به حال خودش س-

 خودش که امد نصف

 یبود...دستش را رو دهیرا دو شانیخانه  ریمس

 از یزد...خاطرات یگذاشت و نفس نفس م شیزانو

 که وسط ییکردند...بشقاب غذا یپلکش عبور م پشت

 یزبان یپخش شده بود ،مادرش که با زبان ب حال
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 قهیرا ارام کند...شق یحال شانیکرد دختر پر یم یسع

 یاو بود و واله م هیکرد،دختر شب یدرد م شیها

 خاطرات او نبود ،محال نی...استیکه خودش ن دانست

 یداشته باشد ،مگر زندگ یبود که او خواهر ممکن

 سبز کجایاز  ییخواهر دوقلو ییکهویبود که  لمیف

 یداری.دهانش تلخ تلخ بود ،احتماال باز هم در بشود

 .دید یم خواب

 نی.ا میتنها بود شهیمن خواهر ندارم،من و مامان هم-

 شباهت مسخره اس . هی فقط

 مادرش را ناراحت نکرده بود،بشقاب چوقتیه او

 چوقتیخورد،ه یهرانچه که بود را تا اخر م شییغذا

ا سفره ر لیخود ساختهبود وسا یبرا شیاهایکه در رو یان دختر مثل

 و از همه مهم تر ختیر یبهم نم

 بزند...واله غیتوانست مثل او از ته دل ج ی...واله نم

 یخبر چوقتینکرده بود،ه دایرا پ شیصدا چوقتیه
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 یخبر دیرس یبه ان م یزمان یکه هر انسان یتیفرد از

 شناخت یخودش هم انچنان خوب نم ی.واله حتنبود

 از خود نداشت! ییصدا چوقتی...واله مثل مادرش ه

 پانزدهم: رج

 فرش میکارگاه عظ یبه ورود یمنتظر نگاه محمد

 یازدستگاه ها یچون خبر دیان را کارخانه نام شدیداد،نم شانیباف

 نینبود و هرانچه از ا یبزرگ فرش باف

 شد کار دست بود... یم دیتول محل

 پس؟ ادیچرا نم-

 روز شروع کار طراح مطرحشان خانوم نیاول امروز

 اش افتاد و زبانش را یشانیبه پ یبود،اخم واله

 گاز گرفت... نامحسوس

 یسرخاله شدپ،چقدر زود  یواله نه ...خانوم سلطان-

 محمد... اقا

 یکه رد شانه هنوز رو یمشک یموها انیم یدست



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 به خودش یحساب د،امروزیمشخص بود کش انها

 استغفار ایکه مادرش راه به راه  یبود به طور دهیرس

 کرد و یاسفند دود م ایرفت  یکرد و چشم غره م یم

 دانست چرا با یبود...نم یبیگفت صبج عج ی...مماشا

 و شلوار در کارگاهشان مثل داماد ها ژست گرفته کت

خود  یدانست ها اما خب دوست نداشت بلند بهرو یم یعنی،

 که او را از یمیقد ی...بافنده هااوردیب

 کردند که یشناختند چپ چپ نگاهش م یم یبچگ

 عروس یسر صبح یکرد رایارا و یک یاالن برا یعنی

 یکو... با فکر امدن عروس خانوم لبخند پهن خانوم

 شد . دیلبش نشست که به همان سرعت هم ناپد یرو

 مامانه . رینبودم...همش تقص یازدواج نقدریمن که ا-

 که یصاف کرد و باز به در چشم دوخت طور ییگلو

 شود ممکنه رهیبه درخ شتریب یکرد اگر کم یم حس

 یا هی...سادیایاز ان طرفش در ب یزیچ یسوراخ است
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 پر از یدر جنب و جوش فضا د،معموالیدم در د را

 شدیان نم یکه متوجه  یزیکارگاه تنها چ ی مشغله

 یدر بود ...کم یکنار وارید یرو یفرد ی هیسا

 چشمانش البالو دیشد شا هیرفت و منتظر سا جلوتر

 یکله ا نباریکرد .اما ا یوکال اشتباه م دیچیم السیگ

 .محمد تکدیکش یرا تا نصفه تو اورد و سرک سرش

 گربه به نیزد...واله بود که درست ع یبلند ی خنده

 و دیکش ی.احتماال خجالت م دیکش یسرک م کارگاه

 او را ردک ینبود...ارام جلورفت و سع دیاز ان دختر مظلوم و ساده بع نیا

 یشیپ نیدانست ا ینترساند نم

 نه ،به ایبترسد اهل چنگ زدن است  یوقت یخجالت

 خواست اور ا بترساند. از همان جا دم در ینم هرحال

 بلند نام او را خواند... یصدا با

 .یخانوم سلطان-

 یانگار که در مدرسه برا یلرزان یبا صدا واله
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 نامش را خوانده باشند دستش را باال ابیغ حضور

 گفت. یو بله ا برد

 اما ردیخنده اش را بگ یکرد که جلو یم یسع محمد

 ادیواله او را  یسورمه ا یساده  پیواله ت لحن

 واله نکهیانداخت،با تصور ا یم یرستانیدب ییدخترها

 دخترانه یهابد عنق مدرسه  یناظم ها هیرا شب او

 گام از او کیسر داد که واله  یبلند یقهقهه  ندیب یم

 گرفت... فاصله

م ه معلوه واله کب ادیکرد ز یراه افتاد و سع ؟جلویاومد رید نقدریچرا ا-

 بود

 به او فضا ینشود و کم رهینگاهش معذب است خ ریز

 فکر کردن بدهد... یبرا

 ن اومده بودم اما...م-امم من-

 یکارگاه را م کیمدت ها بود پشت در کش احتماال

 کرد به بحث زودتر خاتمه دهد دوست ید،سعیکش
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 اورا در منگنه بگذارد،اصال حضور واله در نداشت

 مدت زمان نکهیا ینبود و او تنها برا یضرور نجایا

 را شنهادیپ نیا ندیارامبخش را بب یان سبزها یشتریب

 از واله نبود و تنها یبود وگرنه که قبال هم خبر داده

 یعالمه منت به او م کیطرح ها را با  یاسد یاقا

 گنده! ی کهیکرد مرت یهم ناز م یو کل سپرد

 نیاشت،اخر اهم گذ ی...محمد چشمانش را روشهیتکرار نم گهید-د-

 یچه حرف

 دختر زده بود،حاال احتماال خودش را مدام نیکه ا بود

 نظر داشتند ریز کرد...بافنده ها ان دو را یم مواخذه

 نبود اما از قدم بیمحمد چندان غر یبرا نیالبته ا که

 کرد یم یسع یواله که ه یتند و شتاب زده  یها

 در عذاب است.. دیفهم یم ردیقامت او سنگر بگ پشت

 در حقش جفا کرده بود که او را به کارگاه دیشا

 از دختران یکیبود اما خب او به قول  کشانده
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 داشت یکه سالها بود دل در گرو نوه حاج لشانیفام

 دختر هم کم کم به نیبود،ا یخودخواه عوض کی

 در دراز مدت دیدانست و شا یکرد م یعادت م طیمح

 یگرید یتوانست از او واله  یم رییتغ نیا

 ی...کم کم مسئول کارگاه و چند نفر از بافنده هابسازد

 که هر بار که دید یکرد...م یرا به واله معرف یمیقد

از شدت  یکم کردیم یمعرف شانیفرش ها نیرا طراح پرفروشتر او

 که یدختر کمتر و از نگران یمچالگ

 یزد کاسته م یدر چشمان سبزش موج م شهیهم

 یبود که در اثر ب ی...واله درست همانند گلشد

 یبه سبز یدیخشک شده بود اما هنوز ام یتوجه

 زش دادنرفت،با محبت ،با ار یاش م دوباره

 را به ییبایهمه استعداد و ز نیتا حاال ا ی...چطور کس

 گل نیخاطر نشان نکرده بود؟چطور ممکن بود ا او

 دور بماند؟ ایدن دیاز د بایز
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 اتاق کارش در یا زد،لحظهیتخت خوابش قلت م یرو

مادرش  رفت،اگریچشمش کنار نم یکارگاه بزرگ و باصفا از جلو ان

 کرد نه؟به یزنده بود به او افتخار م

 به یدیداشت شکل جد شید،زندگیچپش چرخ ی شانه

 ونیها را مد نیکرد تمام ا یگرفت و حس م یم خود

 جمله کی یحت یاست...گاه شیها ییو راهنما دکتر

 را از پرتگاه یتوانست انسان یبه ظاهر ساده م ی

 باز گرداند...تا حاال ریدهد و او را به مس نجات

 چکسیواله را هنرمند خطاب نکرده بود،ه چکسیه

 ینکرده بود...مادرش که خب زبان نیرا تحس کارش

 یم نیو هرچقدر هم با چشمانش او را تحس نداشت

 به یباز هم مادرش بود و عاشق فرزندش ...اخم کرد

 افتاد یتن و بدن کبودش که م ادیاش افتاد  یشانیپ

 یجا چوقتی...هزدیخواست تا ابد اشک بر یم دلش

 زدیو م زدیشد...پدرش م ینم دایدر بدنش پ یسالم
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 هم یرا محکم رو شیتوقف...پلک ها یلحظه ا بدون

 مادرش یکتک خوردن ها یداد تا خاطره  یم فشار

 ش را فراموش کند،تاگیجپدر  یها یرحم یب و

 امد ان زمان ها مثل ترسو ها یم ادشیکه  ییانجا

 گرفت و کتک خوردن یاز هال پناه م یا گوشه

 خواست دست یشد...دلش م یرا نظاره گر م مادرش

 اما اوردیترسو را باال ب یو واله  اندازدیحلقش ب ته

ده دن شد؟ ان بهاصطالح پدر بار ها یداشت مادرش زنده م یا دهیفا چه

 را شکسته بود بخاطر شیها

 قدم علم شیجلو گریخوف داشت تا بار د نیهم

 بلند شیاز جا دیگونه اش چک یرو ی..قطره اشککند

 از خواب نبود به اشپزخانه رفت ی،امشب هم خبر شد

 دانست از شذت بغض است یسوخت نم یم شی،گلو

 خواست با یواقعا خشک شده بود هرچه بود م ای

 ریبرداشت و ز یوانیاب قورتش بدهد!ل یا جرعه
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 از اب را یقلوپ دیلرز یاب گرفت... دستانش م ریش

 انگار دیلرز یاما دستانش م ختیخشکش ر یگلو به

 که دید یرا م وانیحس شده بودند ل یعضالتش ب که

 هزار تکه شد کیسرام یاز دستش شل شد و رو ارام

 یکه رو ییخرده ها شهیشده و به ش نیسنگ ،سرش

 توانست یشد...نم رهیزدند خ یبرق م کیسرام

 پشت ی...باز هم خاطره اردیرا از انها بگ نگاهش

 و وافور به دست خیشکل گرفت،باز پدرش س شپلک

 مادرش زبان یدانست وقت ی،نم دیتوپ یمادرش م به

 تا جوابش را بدهد چرا مدام از او بازخواست ندارد

 شهیکرد هم یشروع م نطوریهم شهیکرد؟هم یم

 دارش بود ی...داشت به سمت مادرش که هنوز پا

 داشت که چشمان مادرش گشاد شد و یبر م زیخ

 نه تکان داد . یبه معنا یسر

 جمال نکهینبود ،قبل از ا ادشیرا  یکی نینبود ا ادشی
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 وانیمحکم به سرش خورد و ل یوانیهدفش برسد ل به

 یخفه  غیهزاران تکه شد و ج یتقلب نامرغوب

 به کمک یگفت...چه کس یکه باز نه م مادرش

 نیامده بود؟مطمئنا خودش نبود ،واله که از ا مادرش

 بلند شد و شیها نداشت... مادرش از جا عرضه

 که در یزیامد... با درد ت یتر م کیو نزد کینزد

 ها شهیچشمانش را از خرده ش دیچیراستش پ دست

 فرستاد.تکه رونیو نفس حبس شده اش را ب گرفت

 از یفشرد و خون جار یرا کف دستش م شهیش یا

 یاسفناک تی...وضعدهبودیرا به گند کش دشیتمام لباس سف دستش

 امدهیبه او ن یبود اصال خوش

 زد؟ یگرفت و طرح م یچطور قلم دست م بود،حاال

 شده اول یچیقرمز و دست باند پ یبا چشمان صبح

 و با مسئول کارگاه دیبه محل کارش رس همه

 بد یلیدستش بودند،خ ی رهیکرد،همه خ یاحوالپرس



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 در ان زمان یرا کف دستش فرو کرده بود،حت شهیش

 کرد از خودش محافظت کند و از ان یم یسع هم

 رقت تیفرار از واقع یشود،تالشش برا داریب کابوس

 بود ! زیانگ

 ؟یخدا بد نده خانوم سلطان-

 یواله جمع شدند،با دست سالمش روسر یها شانه

 عقب راند و یمادرش بود را کم ادگاریکه  یگلدار

 رهیخ یزیعز یچشم اقا کینزد یکرد به جا یسع

 دهد یخدا به بنده اش بد نم دیخواست بگو یشود،م

 منونم.م-م-خودشان مسئولند... دیا یکه سر ادمها م ییهر بال که

 دفتر کارش انداخت و تاظهر با هر یرا تو خودش

 نطوریکند ا یطراح یکرد نقشه ا یبود سع یبدبخت

 کند نه یطراح یزیکه اصال نتواند با دست چپ چ نبود

 یم یلطف جمال و شکستن مچ دستش در کودک به

 اما خب دست غالبش سدیبا هر دو دست بنو توانست
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 کرد که یسوخت و حس م یبود،م یگرید یزیچ

 کرده یهرچه سع شبیدر ان جا مانده اما د یا شهیش

 ظهر بود کیکند موفق نشده بود...نزد دایان را پ بود

 شد یم نیشد،هر وقت سرش سنگ نیسرش سنگ که

 ادیبه شکمش است ز یدگیدانست که وقت رس یم

 مهم نبود هر وقت سرش شیبرا ییغذا یها وعده

 یشدند م یم اهیچشمانش س یرفت و جلو یم جیگ

 واله تنها دو جا معنا یگرسنه است.وقت برا دانست

 بود و نجایامدن سر وقتش به ا یکیکرد که  یم دایپ

 یبا صفا نگاه اطیرفتن به مطب او!به ح یگرید

 تخت ها نشسته یکه تک و توک بافنده ها رو انداخت

 اطراف ادیبود و ز اوردهیخوردند ،ناهار ن یناهار م و

 دور از یکند و جا دایپ یشناخت که فالفل ینم را

ده فنبا انیدر م کیتعارفات انیو از م دیکش یسق بزند...اه همکارانش

 اوقات شتریخانوم گذشت ...ب یها
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 ...گرفتندیاش را با غرور اشتباه م یخجالت رفتار

 ... یخانوم سلطان دیامروز رو بد بگذرون هیحاال -

 یمهربان یمسن تر بود که چهره  یاز بافنده ها یکی

 کارگاه با او تیمسئول یزیعز یو بعد از اقا داشت

 شیگفت...او رو یزد و ممنون ارام ی.لبخند خجالتبود

 خودش بخورد چه یاز غذا گرانید ینداشت جلو را

 انها را یسربارشان شود و غذا نکهیبه ا برسد

 که نامش یجوان تر ییاز بافنده ها یکی...بخورد

 از ینازک کرد...واله دل خوش یبود پشت چشم زهره

 یم هاکانیمنش ادیپشت چشم نازک کردن ها نداشت او را  نیا

 داشت با یخاص یشرق ییبایانداختند...ز

 که هر جا دید ی،واله گهگاه م یدرشت مشک چشمان

 مرد پشت سرش یبافنده ها یرفت نگاه همه  یم

 شد ،هنوز کامل فاصله نگرفته بود که یم دهیکش

 ...دیرا که عمدا بلند کرده بود شن شیصدا
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 یدونیم یوقت یکنیچرا تعارف م جهیاوف خاله خد-

 با ما ها غذا بخوره ،حاال اقا شهیعارش م خانوم

 بهش گفته طراح دور برش داشته فکر کرده چه محمد

 گفته از سه امبریگفت پ یمادربزرگم م یدونی...مخبره

 طهیزن سل یکیشکسته، وارید یکی یبترس دیبا زیچ

 ها!همشون مارموز... یچشم رنگ نیا یسوم و

 سخنان گهربارش را یرفت و باق رونیاز در ب واله

 شهیهم یمدرسه هم بخاطر رنگ و رو ید،توینشن

 ریش هیو سو تغذ یاش بابت کم خواب دهیپر

 زدند و یم شیو انواع اقسام اسم ها صدا برنج،ماست

 برنج گفته بودند که خودش هم عادت ریبه او ش انقدر

 کرد یم ابیکالس حضور غ ندهینما یبود و وقت کرده

ز ترس ا واله هم کردیبرنج صدا م رینامش را ببرد او را ش نکهیا یجا به

 مادرش را بتشیغ یابر نکهیا

 برد...گفت ینخواهند به اجبار دستش را باال م مدرسه
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 دیخر یبرنج م یسر راهش کم دیو برنج با ریش

 چشمش نقطه یسوخت و جلو ی...دستش هنوز م

 شیرا پ ابانیسر خ ریشدند...مس یظاهر م اهیس یها

 ...ابدیب یفروش هیاغذ دیتا شا گرفت

 دور یاز طرف دید ینم یزیچرخاند چ یچشم م هرچه

 نیکرد،ماش یم ینکیفکر ع دیبا دید یخوب نم هم

 یترمز کرد ،با ترس چند قدم شیکنار پا یمشک

 باشد،با یان مرد چشم رنگ دیترس یگرفت م فاصله

 دیسرعت بخش شیبود...به پا دیسف نشیاو ماش نکهیا

 متوقف شد... شیدر جا یاشنا یبا صدا که

 واله خانوم-

 واله خانوم-

 کارش اقا محمد بود ،دستانش را امد به عادت صاحب

 مشت کند که با سوزش دستش اخ نه چندان یشگیهم

 نشیاز دهانش خارج شد...محمد نگران از ماش یبلند
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 پر از دردش یشد و به سمت واله و چهره  ادهیپ

 برداشت... یگام

 ه؟یچ نیشده؟ا یزیچ نیخوب-

 رفت و یم جیگ شتریسوال ب نهمهیسرش از ا واله

 یرامنون فقط خواستم برم بسالم .خوبم م-.دید یرا دو تا م یحاج نوه

 ناهار.اخه

 کنم ،اجازه هست برم؟ یاشپز نتونستم

 شده یچیو دست باند پ دهیان صورت رنگ پر با

 شده ییسخنگو یجنازه  هیکه نه مطمئنا شب احتماال

 چارهیمرد ب نیکه تازه از قبر در امده و بر سر ا بود

 بود که اقا محمد از زبان رفته نیهم یشده...برا هوار

 دانست در یحق داشت بنده خدا...خودش م بود

 دیرس یهم چندان رو به راه به نظر نم یعاد تیوضع

 برسد به االن که گرسنه ام بود... چه

 سوار شو-
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 گره یو بعد ابروها شیمدل باال نیبه ماش ینگاه واله

 بپرسد خواست یاو انداخت ،دلش م ی خورده

 یرا باز کرد،نم نیدر ماش عیمط شهیمثل هم چرا؟اما

 دانست که یاما م ندی،جلو بنش ندیعقب بنش دانست

 گریحد د نیدر ا ستین شیراننده شخص یحاج نوه

 به صاحب کارش اعتماد یاز طرف دیرس یم شعورش

ه بود تادکهبه سرش اف یالی...با خاوردیسرش ب ییقرار نبود که بال داشت

 کرد...مگر اقا یزیر یخنده 

 شده بود که به او نظر ریاز جانش س پیخوشت محمد

 یهم نه او که در حالت عاد چکسیباشد؟ه داشته

 زنده نبود! گرید قهیده دق انگار

 نیکه ماش دینکش هیپشت فرمان نشست و به ثان محمد

 ...دیکش کافیت

 نم خورشتماما دمیمنم گرسنم شد،رفتم خونه د-

 یدونیحاج خانوم شما که م گمیبار گذاشته م کرفس
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 شوهرم یمن برا گهیبخورم م یحاال چ ادیبدم م من

 دلت خواست یتا هرچ ریتوام برو زن بگ پزمیم غذا

 یعنیاوضاع خرابه فلنگ رو بستم، دمیبپزه...د برات

 ...اصال از دنیرو به زن گرفتن ربط م زیچ همه

 جنگ داشتصبح که رفتم فروشگاه با من سر  امروز

 خانوم حتما غذاش رو خورده نه؟ جهی...حاال خد

 یاست سر یکرد او منتظر جواب یکه حس م واله

 نا نداشت که با یعنیداد و ارام زمزمه کرد  تکان

و رت ،همه اره دلمه داش-حرف بزند فشارش افتاده بود... یشتریب قدرت

 خوردن.

 یبه او که زبانش در دهانش به زور م ینگاه محمد

 موقع اوردن نام شیکه در صدا یو حسرت دیچرخ

 یرا به سمت مطبخ ریمس یشتریب یبود با انرژ دلمه

 کرد... کج

 هیتر  عیسر میدلمه...بر یبرا رمیمیاخ ،اخ من م-
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 ی...من نممیایحال ب نیبه بدن همچ میدلمه بزن پرس

که  انفرم دیخواست بگو یکه نداره...واله م یبیفست فود بخورم ع تونم

 دست توست، به

 هر یمن را از فالفل خوردن انداخت یبرداشت زورهم

 زد و به یبکن اما تنها لبخند یبکن یخوایم یکار

 شد... رهیخ رونیب

 با مقاش از دهن دیبا دیاش کش یشانیبه پ یدست محمد

 به دستش و ی،نگاه یدیکش یدختر حرف م نیا

 زده بود انداخت و باز طاقتش رونیکه از باند ب یخون

 ...نگرفت

 شده؟ یدستتون چ-

 عدم یبرا یرا به نگران شیلحن نگران صدا واله

 بهاره نسبت داد شگاهیبه نما دنشیرس ریو د یطراح

 نشست... شیصاف سر جا نباریا و

 یتونم طراح یا با دست چپم مبخد نینگران نباش-ن-
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 ک محمد سفت شد،نگاه...فسمیتونم بنو یمن با هر دو دستم م کنم

 دوست ینگران ان سبزها

 یرا به اتش م گرشیج شیو التماس صدا یداشتن

 یمهم نبودند فقط نم شیها اصال برا ید،طراحیکش

 دانست چه گوهر ی،چرا نم دیچطور به او بگو دانست

 ترس از اخراج شدن داشت در ست؟چرایگرانبها

 محمد بود که منتش را داشت؟چرا نیکه ا یصورت

 از یبود دستمال کیشده بود ؟نزد یاحساس نقدریا

 یکند از بس که ه هیگر یها یبردارد و ها داشبرد

 به یدست دیشا ایاوردند  یبه قلبش هجوم م احساسات

 من دیدختر بکشد و بگو ی دهیرنگ پر یها گونه

 کنمیاخراج نم میزندگ یکجا چیتو را از ه چوقتیه

 داشتند ها! ی...چه بساط

 خوف داشت و یهمچنان از سکوت نوه حاج واله

 مغزش بودند تا دنیافکار مخرب در حال جو هزاران
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 نزدند و هر دو ارام شروع یحرف چکدامیغذا ه امدن

 واله یخوردن کردند...کم کم جان به دست و پا به

 از ان حالت شب اول قبر شیگشت و رنگ و رو یبرم

 هدلمه ها ادم رو زند نیها!اصال ا نیشد اها بهتر-امده بود... در

 ...کننیم

 هدلمه ها ادم رو زند نیها!اصال ا نیاها بهتر شد-

 ...کننیم

 کرد،بنده خدا یزیاش را جا انداخت واله خنده ر مرده

 ها یزامب هی...احتماال شبنجایبود تا ا دهیکش یعذاب چه

 ردیکرد به حرفش بگ یم یسع یه چارهیکه مرد ب بود

 یکسب کند...محمد لقمه  نانیاز زنده بودنش اطم تا

 وسط راه خشک شد و به چال کوچک کنار مانشیپ پر

 کلفت لیبیواله دقت کرد...نگاهش را به مرد س لپ

ه ب شدن رهیخ ینداشتحت دهیلب استغفار گفت...فا ریدخل داد و ز پشت

 توانست یمرد هم نم یها لیبیس
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 چه نیبا نمک دور کند...ا یرا از ان چالها ذهنش

 گریبود که بر سرش نازل شده بود؟د یکوفت یبال

 صورت دختر ینبود که به چاله چوله  زیه نقدریا

 کلفت هم بلینداشت مرد س دهیدقت کند...فا مردم

 اش کم کم رهیباال داده و انگار نگاه خ یشاک یابرو

 بلند شد و شیاعصابش خط انداخته بود..از جا یرو

 ش راجواب تشکر لویبیسمت دخل رفت ،مرد س به

 بود نزد دک وفندکش یشکرش باق یباز هم جا نداد

 ...اوردیب نییپا را

 شد ارام زمزمه کرد... نیکه سوار ماش واله

 .دی،لطفا سهم منو از حقوقم کم کنممنون اقا محمد-

 یدختر چه م نیهمانطور مات مانده بود،ا محمد

 پس گر؟یبود د یا غهیحقوقش کم کند چه ص گفت؟از

 یور دلش م هیکرد؟ یم ینقش شلغم باز نجایا او

 خواست چشم یور م هیقهقهه بزند و از  خواست
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 خانوم اله...هرچه که بود ودیایبه واله برود تا حساب کار دستشب یا غره

 رونیب یبا کس ای

 با او حساب کرده یدونگ یرا دنگ زیکه همه چ رفته

 نرفته بود...که محمد رونیب یکال با مرد ای بود

 داشت مورد دوم درست باشد.از تصور او با دوست

 افتاد که یم انیدرونش به غل نیهمچ یگرید مرد

 برود و سر شاخ رونیخواست همان لحظه ب یم دلش

 انیغل نیاز ا یتا کم ردیامد بگ یکه جلو دستش م هر

 پشت دخل بود! یاش همان اقا یشود مورد انتخاب کم

 یبار شما ما رو با دستپختتون خوشحال کن ب هیحاال -

 ... فقط...میشیم حساب

 سرش را باال گرفت،انگار حرفش را عیسر واله

 زده زمزمه کرد... جانیباشد که ه دهیفهم زودتر

 فقط خورشت کرفس نباشه...-

 یسر داد و بشکن یمردانه ا ییخنده ته گلو محمد
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 فهم! زیاها قربون ادم چ-...زد

 گریشد و محمد بار د کیبه در نزد یمعذب کم واله

 خواست او را به یماند دلش م رهیدستش خ به

 خودش بابت الیبرساند تا حداقل خ ییجا یدرمانگاه

 او راحت شود ،دهانش را چند بار باز و بسته سالمت

 که به ی..اما دلش به حال نگاه فرار و دست سالم کرد

 یبسته بود سوخت و منصرف شد، م لیدخ نیماش در

 نباریا شنهادشیپ دنیبه محض شن چارهیدختر ب دیترس

 نکرده از ییشدن از در خودش راخدا زانیاو یجا به

 یو خب طراح کوچک خجالت اندازدیب رونیب نیماش

 بود،نگاهش را از واله فیح یادیمردن ز یبرا اش

 ندیتا رس چکدامیه گریگرفت و به جاده داد ، د معذب

 نزدند... یکارگاه حرف به

 رج شانزدهم.

 اش را محکم ینیداشت تا ب یادیز لیتما هاکان
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 کار نامحسوس نیکرد ا یم یسع بخاراند،هرچقدر

 شد و هر بار که دستش یشد که نم یشود نم انجام

 از افراد یکیکار را تمام کند  عیرفت تا سر یم باال

 رفته ییزدند،تازه هم دستشو یبه او زل م شیروبرو

 خواست انها فکر کنند که اسهال یو دلش نم بود

 چه اریدانست شام تولد نامزد ماز ی! حاال نماست

 که در یبرخالف وقت اریبه او دارد که ماز یربط

 چسبد یبه او م قهیبود دم به دق دایکه کال ناپ کایامر

 مانده بود که لنگ هاکان قیدوست و رف یب ،احتماال

 دیکش یبه او نداشت م یربط چیکه ه ییبه جاها را

 یکرد و نادان یسهراب را تحمل م دیکه با یوقت انهم

 ی رهینگاه خ ریگرفت و از ز یم دهیازاده را ناد یها

 دماغش یتوانست انگشت راحت ینم یخانوم حت ترنج

 کردما یریعجب گ-!کند

 یدستش را در هوا تکان م یه یبا غرور خاص ازاده
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 و حرف ادیبه چشم ب شتریب انشیتا انگشتر برل داد

 زد... یم

 چقدر خوشحالم که دور هم بعد مدت ها جمع یدونینم-

 وقت ماها هی نیشما ها هست ستمیوقت من ن هیم،یشد

 خالصه که خوشحالم... ستیترنج ن میهست

 لب زمزمه کرد: ریز هاکان

 خارهیم-

 خارش تمرکز کند نیا یرو شتریدانست هرچه ب یم

 یدنیشخونسرد نو یلیخ اری!مازدیخار یشود اما واقعا م یقرار تر م یب

 اش را باال گرفت و

 ...دینوش یقلوپ

 ...لنیسه یترنج خانوم که کال ستاره -

 داده بود که مراجعه کننده اش حیتوض اریماز به

 به واله دارد که تنها دوقلو بودنشان یبیعج شباهت

 یاسم هم الرژ دنیکند،اما هردو به شن یاش م هیتوج
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 کوشند...خالصه یو سخت در انکار هم م دارند

 یعنینکرد ، یکنجکاو یادیز اریکه بود ماز یهرچ

 یشتریکرد هاکان جواب ب یم یاگر هم کنجکاو یحت

 ...نداشت

 یکه از باال دم اسب ییباال داد و موها ییابرو ترنج

 یشانیانداخت،چشمانش از پ یبود را به کنار کرده

 شیبایز شیتا نا کجا اباد باال رفته بود و با ارا اش

 به ی...ترنج توجهدیدرخش یبرابر چشمانش م صد

 نکرد و نگاهش را از هاکان بخت اریماز حرف

 نگرفت...هاکان تحملش را از دست داده بود برگشته

 شود بشود خودشان دماغ یهرچه م بگذار

 یتوانستدستمال را جلو یکردند؟م یدماغشان نم یتو نداشتند؟دست

 و به مراد دلش ردیصورتش بگ

 نفر کیشد تا  یادب م دیترنج خانوم با نیاما ا برسد

 قرار داشت معذب نکند، تیدر معذور نینچنیکه ا را
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 دور هیترنج  زینگاه ت ریرا باال گرفت و ز انگشتش

 یصورت جمع شده  یاش چرخاند...وقت ینیدر ب کامل

 لب زد.. دیرا د ترنج

 ...یخودت خواست-

 اش یکه انگار داغ دلش از نبود ترنج در نامزد ازاده

 ومدین میاون شب که ترنج واسه نامزد یوا-شده بود به حرف امد... تازه

 به خودم

 باهاش نداشته باشم... یکار گهیدادم د قول

 چانه اش ریزد و دست ز یچشمک جذاب ترنج

 ...گذاشت

 مار دارم نه؟ یمهره -

 سر داد که نگاه همه به سمت او یبلند ی خنده

 که کنار او نشسته بود ارام زمزمه کرد ی...الدیچرخ

 ...دیهاکان رس دهیورز یصد البته به گوش ها که

 ...یتو خود مار-
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 خانوم ها طرفدار نیچقدر هم که ترنج خانوم ب اوه

 یاش را باال گرفت و به منو نگاه یدنینوش داشت،

 نیاز گرانتر یکینه؟ گریبود د اریخرج ماز انداخت،به

 سیرستوران را سفارش داد ،بخاطر سرو یغذاها

شد که  یچ یاستر-خدمت نبود... شیاز پ یرستوران خبر نیانال

 ترنج جون؟ ومدنین

 بود که چندان از حضور ترنج انهم در یال یصدا

 به یرکیز رینبود،هاکان نگاه ز یتولدش راض جشن

 کرد انداخت،خود یکه مدام عرقش را پاک م سهراب

 زیچ چیه ایدن نیهم معذب شده بود اما انگار در ا او

 یلینگران کند،خ ایتوانست ترنج را دست پاچه  ینم

 یم زیم هیکرد سر  یم انتیبه دوستش خ راحت

 به کشتن او هم یخورد و حت یو با او شام م نشست

 کرد! یم فکر

 ...نیاز سهراب بپرس دیبا نویهومم ا-
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 زد که هاکان رونیسهراب انچنان از حدقه ب چشمان

 تا ردیانها بگ ریخواست دستش را ز یم ناخوداگاه

 قل بخورد زیم یرو افتندویب رونیاز کاسه ب مبادا

 خواست غذا یشد م ینم یقشنگ یمنظره  بالخره

 یساب...حواسش را جمع نگاه مشکوک ازاده کرد...انگار اوضاع حبخورد

 قرار بود یعنیبود، شیقاراشم

 از امدنش به گریباشد؟د یکش سیو گ سیگ شاهد

 یبه او نداشت ناراض یدخل چیکه ه یشام یمهمان

 چانه اش زد و چشمان سبز و ری... دستش را زنبود

 یبنده ا چیسهراب را از نظر گذراند...ه زانیگر

 گرفتار نشود....دستش را به خط خنده اش نطوریا

 ند و سهراب را بر باد!خنده بز ریز یکه مبادا پق دیکش

 نهیرا در س یادیافراد ز یپاس شغلش رازها به

 ینیدلش سنگ یرو یحساب یکی نیداشت اما ا محفوظ

 به تبلت رستوران زل لکسیکه ر اریکرد...به ماز یم
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 انداخت... یبود و در حال انتخاب غذا بود نگاه زده

 من از کجا بدونم یترنج باز قرص هات اشتباه خورد-

 گهید یدی؟خط چشمت رو کج کش یومدیچرا ن که

 ؟یاز اول بکش ینداشت حوصله

 سر داد و قلوپ قلوپ اب در حلقش یمصنوع یخنده 

 یبه سزا نطوریا انتکاریخ یکرد،پس ادمها یخال

 دند؟یرس یم اعمالشان

 یکوتاهش انداخت و وقت یبه ناخن ها ینگاه ترنج

 خود حس کرد سرش را باال گرفت یجمع را رو نگاه

 باال انداخت... یشانه ا و

 من ستیابام حالش خوب نبمن به سهراب گفتم که -

 ... یواسه نامزد امیتونم ب ینم

 که ی،انگار دیهول زده وسط حرف ترنج پر سهراب

 خواست تا اخرش را یرا گرفته بود و حاال م خط

 تیشخص نیدانست با ا ی...نمسدیخط بنو خوش
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 کند،به نظر انتیتواند به ازاده خ یچطور م وابسته

ب هراسامد...انگار ازاده هم چندان درگرفتن افسار  یقربان گو م بله

 گله سییر ایموفق نبود...گو

 نیداشتند ا یا دهیچیپ ارتباطاتخود ِترنج بود...چه  خود

 !جماعت

 ده اون روز خوشگل شده بود من عمرااز بس که ازا-

 رو.... لتیلاومد د یم ادمی

 اش را به ازاده که فتهیان هم نگاه مثال ش بعد

 از جواب سهراب ستاره باران شده بود داد چشمانش

 ...دیکش ینفس راحت و

 حوصله یزد و انگار که ب یپوزخند نامحسوس ترنج

 یحسادت هم در چشمانش موج نم یذره ا یباشد،حت

 چندان هم مهم نبود شیانگار که سهراب برا زد

 ترنج مهم بود که سهراب یبرا ی...البته چه کس

 گرفت! یم دهیقل اش هم ناد یباشد؟او حت شیدوم
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 یدستش توسط گارسون یگذاشتن ظرف غذا جلو با

 لیل! دست از تحکردیبود تشکر کوتاه دهیتر لباس پوش یاز او رسم که

 برداشت و زیدور م یادم ها

 بود ریبه شدت درگ کشیکه با است یشد،ال مشغول

 گفت: بلند

 دکتر یکم حرفه تا اقا یلیخ اریکردم ماز یمن فکر م-

 !نیساکت یلی...شما که خ دمید رو

 به چنگالش که پر از مخلفات ینگاه پر حسرت هاکان

 بود انداخت و ناچار ان را درون بشقاب خوشمزه

 با دستمال گر؟تایدکتر با او بودند د ی...اقابرگرداند

 خم زیم یدهانش را پاک کرد ترنج از خنده رو دور

 کیچند بار درامات شیها سهیر انیبود...م شده

 . دیکوب زیم یرا رو دستش

 ضیچرا؟از بس مغز سر اون مر گهیجون شما د یال-

 تونن یبخوان هم نم برنیرو تو مطب م چارهیب یها
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 بزنند...به فکشون رحم کن. یحرف

 دهانش گرفت تا مانع یهم دستش را جلو ازاده

 خنده زد و ازاده ریز یشود که سهراب پق دنشیخند

 مراعات کردن را به دست باد سپرد و گرید هم

 ادید،زیرا شن یال ی...دندان غروچه دیخند ازادانه

 دانست که گاها یمهم نبود ،خودش م شیبرا نظرشان

 به قول ترنج خانوم نیرا با هم یادیتعداد افراد ز جان

 نجات داده ،قرار هم نبود که بلندگو دستشزدن  فک

 یکه خودش م یزیو از شغلش دفاع کند،ان چ ردیبگ

 یحساب یو ال اریکرد اما انگار ماز یم تیکفا دانست

 باال انداخت و یگرفته بودند،هاکان شانه ا جبهه

 بشقابش فرو کرد اتیدر محتو گریرا بار د چنگالش

 به وکاردش را با صدا در بشقابش رها کرد  ی!الایبود گو شینما وقت

 جلو

 شد... خم
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 ترنج خانوم؟ هیشما چ فیشغل شر-

 باال داد و منتظر جواب ترنج ییابرو هاکان

 زیسر م یکیزیکه انگار تنها حضور ف یماند،ترنج

 داشت... شام

 من...-

 و دستانش را به هم گره کرد،با ان دیکش یقیعم نفس

 و دیرس یبه نظر م دهیدر یچشم و مو کم شیارا

 خدا فرق کج ی شهیکه هم یاز خواهر ینور یسالها

 رفت فاصله داشت... یاش ور م یو با روسر زدیم

 و خورمیمافتم و مفت  یمن پشت سر ازاده راه م-

 منو سرجام کهیراحت فکر کن الیبا خ یتونی...حاال مخوابمیم مفت

 حرفم اصرار به نیو بعد ا ینشوند

 !یکن تیمظلوم

 توجه به یانداخت و ب زیم یرو شیپا یرو دستمال

 بلند شد و دستش را زیترنج گفتن ازاده از سر م ترنج
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 یشده ا یمنبت کار ی نهیکوچکش کرد و ا فیک در

 ...دیکش رونیب را

 بهش بنداز به کارت ینگاه یتولدت ...گهگاه یکادو-

 ...ادیم

 کرد ،صورت یال یبه صورت در هم رفته  یا اشاره

 بود اما ترنج یمعمول یلینداشت خ یمشکل چندان یال

 داشت و انشیچزاندن اطراف یبرا یراه شهیهم انگار

 دست بگذارد که یچه نقطه ا یرو قایدانست دق یم

 در مقابله با ترنج و ایگو یبسوزد ،ال شتریب طرف

 داد یاعتماد به نفسش را از دست م یحساب ازاده

 ازاده خفه شگونیکرد که با ن یکوتاه یخنده  سهراب

 کار کنم خب خنده دار بود...چ-:دینال

 ییفاصله گرفت...غذا زیتکان داد و از م یدست ترنج

 اریافتاده و به ماز نیف نیبه ف ینخورده بود،ال هم

 زمزمه کرد: اریرفت که ماز یغره م چشم
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 رو به جمعمون راه بهیغر یمنه که ادمها ریتقص-

 ...دمیم

 منظورش بهیجمع تر نشست ،االن از غر یکم هاکان

 ساکت نشسته بود یهم بود؟خب او که گوشه ا او

 یرا م شیکرد و غذا یدست در دماغش م داشت

 کردند خودشان هم ی...خودشان او را دعوت مخورد

 خواستند؟عجب ها! یرا م عذرش

 در ظرفش زد و بدون توجه به چهره یگریپر د قاشق

 یکه برا ییبلند شد و کادو شیدر هم حضار از جا ی

 ...دیکش رونیب فشیگرفته بود را از ک اریماز نامزد

 ؟یریع تو کجا م-

 ببند انگار که یعنیانداخت که  اریبه ماز یچپ نگاه

 در هوا یهم حساب کار دستش امد که دست اریماز

 را اریشد...هر بار که ماز شیداد و مشغول غذا تکان

 ادیشدنشان به او ن یمیصم لیاز دال یکی دید یم
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 کتاب و حالت نه چندان تریبه ت یشد،نگاه یم یاور

 را یکرد...انگار که چندان مناسب یال یزده  ذوق

 یدرست یتوانست انتخاب ینکرده بود،البته م انتخاب

 یعنیگند زد، شیترنج به برنامه ها نکهیتا ا باشد

 یترنج را برسرش خال یاسم کتاب دق و دل دنیبود با د ممکن

 ییهم داشت ،خدا یبلند یکند؟ناخن ها

 بود! فیح یادیبردارد ز یخراش نکهیا یبرا صورتش

 قابل شما رو نداره...-

 داد و لشیتحو یلبخند زورک ید،الیلرز یم دستش

 یگرفتن کتاب دراز کرد،دلش م یرا برا دستش

 پا به فرار ندیاسم کتاب را بب یال نکهیقبل ا خواست

 شانسش مدت ها بود که گم وگور شده بگذارد،اما

 !بود

 ممنون چرا زحمت... یلیخ-

 رفت که یم شیداشت خوب پ زیکه همه چ نجایا تا
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 غیرفت و با ج یهم از لبان ال یلبخند مصنوع همان

 کتاب را خواند... نام

 به یعیهم داشت ماشاا...،نگاه سر یزنگ دار غی!جیشعوریب-

 در کنترل یسع یکه هر کدام به نحو زیدور م افراد

 محال گریداشتند انداخت،کافر بودند د شانی خنده

 مظلوم یاو یبرا یبود که از جانب انها کمک ممکن

 را در زمان نه چندان یاتفاقا کتاب ارزشمند که

 کرده بود برسد،ان سهراب چموش هم میتقد یمناسب

 یاش اوضاع را قرمز تر م یرو مخ یبا خنده ها که

 زد یبه ال یبلندش اشاره ا یه هاخند انی... از مکرد

 که حتما نظر کارشناسانه اش را دیدر خودش د و

 بلند شود! زیبهره از سر م یکند تا مبادا جمع ب انیب

 رشد گهیبچه د نیداداش ا یکه تو کرد یبا کار-

 ...کنهینم

 که به او و دید یدر خودش م یدیشد لیتما هاکان
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 کند که ازاده کار یمزه اش دهن کج ینظرش ب اظهار

 ی. الدیسهراب کوب یکرد و با ارنج به دنده  راحت

 دندان انیبه سهراب بعد او انداخت و از م یزیت نگاه

 ...دیشده اش غر دیکل یها

 !ن؟یکرد یکینکنه با ترنج دست به -

 کراواتش را د،هاکانیخند یسهراب هم نم گرید حاال

 که در ان یتیبه ترنج و وضع یشل کرد و لعنت یکم

 کردن که به یماست مال یکرده بود فرستاد.کم ریگ

 نیکتاب به ا کی یکه!اخر کجا خوردیبرنم ییجا

 یال دیشد؟اصال چرا با یمحسوب م نیتوه یارزشمند

 گرفت؟عجب ها!حس کرد معلم او را یخودش م به

 ستیتخته خواسته و او نه تنها جواب را بلد ن یپا

ب ه خنام خودش هم فراموش کرده...اما بالخره زورخودش را زد ک بلکه

 زور زدن چندان هم مثمر نیا

 واقع نشد! ثمر
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 ...هیهم کتاب ارزشمند یلیبرخالف اسمش خ-

 انداخت و دست به زیم یکتاب را با ضرب رو یال

 یرا م شیراحت پاستا الیکه با خ اریبه ماز نهیس

 جوابگو باش! یعنیشد که  رهیخ خورد

 را فشیزد،کیبود زودتر قائله را ختم کند و بگر بهتر

 چنگ زد و رو به همه زمزمه یترس از کنار ال با

 ...کرد

 !نیهزار ساله بش دوارمیخانوم ام یبود،ال یشب خوب-

 نگاهش هم نکرد و سهراب هم یخانوم که حت یال

 اش حالت عالمت سوال به خود گرفته بود و چهره

 او و ترنج یبر تبان یمبن یال یسوال قبل ریدرگ احتماال

ت به شد ی کهینمرتیعاشق ا یرکی!چطور ترنج با ان همه هوش و زبود

 هوش فیتوص یبرا ی...واژه ا

 شد و با ازاده الشیخیکرد ب ینم دایپ سرشارش

 شیهم هنوز با پاستا اریکرد و ماز یکوتاه یخداحافظ
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 به شب یتبود و شعورش را هم نداشت که وق ریدرگ

 نامزدش گند زده و همکارش هم ناراحت کرده تولد

 هم دید،شایبرا ییبه خود بدهد و از در دلجو یتکان

 را فشیزد؟ک یم یو خودش را به نفهم دیفهم یم

 هتل رستوران راه یو به سمت خروج برداشت

 را در شب تولدش یخواست کس ی.واقعا دلش نمافتاد

 خرج تیهرچقدر هم حسن ن یخاطر کند اما گاه ازرده

 همه یقینبود و به طر یشد باز هم کاف یم یموضوع

 شد! یم یباهم قاط زیچ

💋💋 
 اوهام: گسست

 دهینفهم یزیداشت،از غذا که چ یسوز دلچسب یهوا

 یشب هم سرحالش اورده بود همان م یو هوا بود

 زد بهتر بود تا هر لقمه یرا سق م چشیساندو رفت

 را با استرس فرو دهد!چشمش را اطراف هتل اش
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 که البته دیایبه چشمش ب یا هیاغذ دیتا شا چرخاند

 یچیساندو یمحله ا نیبود که در همچ یباطل الیخ

 ابانیکه اخر خ نشیشود !خواست به سمت ماش دایپ

 یصحنه  یکرده بود برود که از دور متوجه  پارکش

 ی ادهیپل عابر پ ینرده ها یرو یشد! شخص یبیعج

 خورد... قرار بود ان دو یخم شده بود و تاب م یمیقد

 هم که خورده بود کوفتش شود! لقمه

 نون اریماز -

 ِِر

 اون دو لقمه هم به من روا ریخ یب کو

 ؟ینداشت

 که راجب شغلش و نجات روح انسان ها یتصورات ادی

 شیافتاد و نگاهش را به اسمان شب که هوا داشت

 نبود داد و زیکرد دل انگ یها هم که تصور م انقدر

 دیشما با دمیاال من گفتم جون ادمها رو نجات مح-کرد: زمزمه
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 ؟یقرار بد شیامشب منو مورد ازما نیهم قایدق

 شتریرا از اسمان گرفت و با تاب خوردن ب نگاهش

 را یاتش نشان دیبه سمت پل گام برداشت...نبا شخص

 به سمت یشتریرا با فشار ب نکشیکرد؟!ع یم خبر

 یشخص م یاش سوق داد،قلبش از تاب ها ینیب

 و انچنان هم ورزشکار نبود که به سرعت به ختیر

 بود که شخص خودش را تا دواریبرسد ...ام پل

 نندازد... نییاو پا دنیرس

 رونیتا او دو لقمه رو از ته حلقم ب اریماز یعنی-

 ...ستیول کن ن نکشه

 اسفالت یفرد رو یشده  یاز تصور مغز متالش دلش

 یتر م کیرفت،هرچقدر نزد یمالش م ابانیخ یها

 در شیزن بود...موها کیشد، یم شتریترسش ب شد

 رفتند بالخره به پل یم ییهرکدام به سو زانیاو باد

 گوشش اکو یزن تو یقهقهه ها یبود...صدا دهیرس
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پل  یشکل ممکن خودش رابه باال نیکرد به ارام تر ی...سعشدیم

 توانست او را بترساند و از یبرساند،نم

 جواب یمتقاعدش کند که خودکش نییپا همان

 خودش هم به سوزش ی نهیاخر س ی!پله هاستین

 حتما دیرفت، با یبود و با کمک دستانش باال م افتاده

 در شیجسمان یزد امادگ یسر م ییجا یباشگاه به

 ذهنش دور کردن زن از منطقه تیصفر بود...اولو حد

 توانستند حرف بزنند او را به ید مخطر بود!بع ی

 خورد و حاال یتاب م شتریکند...زن ب دواریام یزندگ

 زیرا هم از کف پل بلند کرده بود...تعلل جا شیپاها

 به زن از شدت نفس دنیاگر خودش قبل رس یحت نبود

 داد...زن انگار یاو را نجات م دیمرد با یم یتنگ

 کند از یکنجکاو نکهیپا شد و بدون ا یصدا ی متوجه

 بود که بار دهیبه او رس گری...دستادیخوردن ا تاب

 خواست کار یرا باال برد و انگار واقعا م شییپا گرید
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 یمانتو ی قهیدستش پشت  یتمام کند...پنجه  را

 که از خودش سراغ یقفل شد با تمام زور دختر

 کشاند... یاو را به کف پل اهن داشت

 چشم هاکان تار شده یزدند ،جلو ینفس نفس م هردو

 که کنار ییاما نه انقدر که نتواند صورت اشنا بود

به  یریدهد!نگاه دلگ صیداده بود تشخ هیرا که به حفاظ تک دستش

 سقف پل انداخت ...

 نیکن اما از ب شینوکرتم هستم ازما یکنیم شیازما-

 یکس قایدق دیشهر دراندشت با نیا یهمه ادم تو نیا

 ینیب شیجوره برام قابل پ چینجات بدم که ه رو

 ست؟انصافه؟ین

 اش باال و یکیزیف تیو فعال جانیاش از شدت ه نهیس

 ترنج را در یحال مانتو نیرفت و در ع یم نییپا

 یکار وانهیمشت کرده بود که مبادا دخترک د دستش

 خودش دهد... دست
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 یامادگ دیسوپر من بودن با یبرا یکنیفکر نم-

 ؟یداشته باش یشتریب یجسمان

 شیکه حاال برخالف اول شب موها یبه دختر ینگاه

 بود انداخت،در زانیدورش او شانیهم و پر در

 حس چیبود و نه ه یاز قدر دان ینه خبر چشمانش

 یدرست مثل انابل که به خود یگرید صیتشخ قابل

 که او یوحشت نداشت و تنها عامل یبرا یزیچ خود

 یاز حسها یخال یداد چهره  یترسناک نشان م را

 اش بود... یانسان

 یماریب ستیبه ل دیسندروم سوپرمن رو هم با هی نیا-

 دکتر! یاضافه کنند اقا یروان ها

 وجود یسندروم نیباال داد،در واقع همچ یابرو هاکان

 به فکر کردن راجب ی،اما االن واقعا عالقه ا داشت

 محترمتون ترنج خانوم عرضم به حضور-سندروم نداشت... نیا اتییجز

 چیمن ه
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 ندارم که حداقل واسه شما سوپر من باشم! یا عالقه

 و دستانش را بهم دیرا از دست او کش شیمانتو ترنج

 :دیکوب

 سوپر من شو که بهت یحاال برو واسه کس هیعال-

 داره منم به حال خودم بذار... ازین

 او انداخت... به یا رهینگاه خ هاکان

 ؟یخودت رو بکش یخواست یم-

 سر داد ،انقدر بلند و گوش یبلند یخنده  ترنج

 که هاکان چشمانش را برهم گذاشت تا بر خراش

 شدیحل نم شیمسلط شود ترنج واقعا برا اعصابش

 بود دهیرس یترسناک یبه مرحله  شیخنده ها یصدا

 پلکش را باز کرد و در کمال تعجب با صورت یال

 د؟یخند یمگه نم نیا-از اشک ترنج مواجه شد ... سیخ

 بود که یزیچ نیترنج اخر ی هیگر نیقیبه  قطع

 نیا دیخند یکه م یرا داشت ان هم وقت انتظارش
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 از ینداشت!حت یمناسب یواقع اوضاع روان دختر

 هم بدتر... خواهرش

 ترنج،ترنج جان...-

 اشک شیو تند و تند با دستها دیخند یهم م هنوز

 عرض اندام یزدود و به انها اجازه  یرا م شیها

 شیهم فشار داد ؛پ یرا محکم رو شیداد،لب ها ینم

 کرد ترنج ابر انسان است و یکرده بود فکر م یداور

 دفاع وسط یب نقدریاو را ا یممکن است روز محال

 ند،اصالیمرگ بب یو تا چند قدم ادهیعابر پ پل

 یها یداور شیپ نیهم تینقص بشر نیبزرگتر

 شهیدور از اند یو حکم صادر کردن ها عجوالنه

 انتکاری!چرا با خود فکر کرده بود که ترنج ربات است؟چون خبود

 تکان یرحم بود؟ سر یبود؟چون ب

 به عنوان یگریاز خودش انتظار د داد،حداقل

 داشت! روانشناس
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 هاکان... یگند زد-

 ابانیخواند،خ یشتریب متینامش را با مال گرید بار

 پیک نیکه بدون سرنش ییها نیبود و جز ماش یخلوت

 از یخبر دنیکش یهم انتظار صاحبشان را م پیک تا

 نبود! یجنبنده ا چیه

 ترنج جان...-

 ترنج جان...-

 کند و لیترنج اجازه نداد تا جمله اش را تکم نباریا

 بود یبار نیسوم نیبه او حمله ور شد،ا کیستریه

 به قصد دراوردن چشمانش به او حمله ور یکس که

 یالزم را در جهت دفع بال نیتمر نیشد بنابرا یم

 شده داشت! نازل

 ..اونم بهم. ستمین چکسیبه من نگو جان،من جان ه-

 گفت جان ... یم

 کرد ارامش یو سع دیساعد دستش را چسب هاکان
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 ...کند

 نمکیصدات م یدوست دار یباشه ،اروم باش هرچ-

 انی...دم،بازدم...دستش را با حرص از میکن با من نفس بکش ی،سع

 هاکان جدا کرد و یدستها

 !شیموها انیچنگ شد م همان

 دیکش یاومد دست م یمادرم حواسش نبود ،م یوقت-

 د،بایترس یگفت جانم ...مادرم ازش م یموهام ،م رو

 خوادیکه سرش اومده بود حق داشت!دلم م ییبال اون

 کنم...موهام رو ب ی همه

 نصفه یجمله ها نیهم د،ازیکش یقینفس عم هاکان

 توانست تا ته ماجرا بخواند،انگار ترنج هم یم مهین

 که نقاب انسان را به یهوس موجود دون یقربان

 داشت شده بود! چهره

 و نکن ترنج منو نگاه کن...اون االناروم موهات ر-

 !یکرد دایو نجات پ یینجایتو ا ستین
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 و صاف دیکش شیموها یتارها انیرا از م دستش

 یوجهرا سر کرد و ت اشیبه اطراف انداخت، روسر یو نگاه نگران نشست

 کنده شهیکه از ر ییبه موها

 خورده بودند نکرد... چیانگشتانش پ انیم و

 دارم اجیموها احت نیهنوز به ا یگیاره راست م-

 کردم؟ دایمن نجات پ یکنیم ،حس

 یادیو راه ز ستین نطوریدانست که قطعا ا یم هاکان

 که یبه قربان دیبا یزیترنج مانده بود،چه چ ییرها تا

 گفت که مهم یگفت؟م یبودند م دهیرا دزد شیبچگ

 روحش که مرده بود فیتکل ؟پسیاست که زنده ا نیا

 یکرد؟چه حرف یم هیرا توج تیجنا نیا یحرف چه؟چه

 را تیگفت ترنج خود واقع یشد؟م یم نیتسک

 دیایبوجود ب یخود نکهیقبل از ا یداکن؟وقتیپ

 چشمانش را دیکرده بودند؟ سکوتش را که د خودشیب

 دو شیها غیکه از ج یشکسته ا یو با صدا بست
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 شده بود زمزمه کرد... رگه

 به یداره؟حت یهفت هشت ساله چ یبچه  هیاخه -

 گدبرند!با ل یم خیتاب خیهام مهلت بزرگ شدن بعد سرشون رو ب جوجه

 و زدیمادرم ،م یلوزد تو په یم

 گفت... یگفت..م ی...مزدیم

 یکرد او را از بازساز ید،سعیجلوتر کش یکم هاکان

 پر از شهیازار ها دور کند...فضول بود درست،هم ان

 اوردیسر در ب زیبود و عالقه داشت از همه چ سوال

 دنیدختربچه که شن کی یشکنجه  فیتوص اما

 از ترنج و انهم از...با شتاب سرش نیداشت؟ا نداشت

 واله هم مثل ترنج...الاله اال ا... یعنیباال گرفت ، را

 یمثل بچگ یخوای،میاریبه خودت فشار ب ستیالزم ن-

از ذهنت  ی هگوشهی شهیهم یبرا ای یبد یشرویبهش اجازه پ هات

 ندهیا یدیو اجازه نم یکنیدفنش م

 هم خراب کنه؟ها کدومش ترنج؟ ات
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 چیگونه اش راه گرفته بود و ه یرو ملشیر ی همه

 اول شبش یکننده  رهیخ ییبایاز ز یخبر

 مانده از تماس دستان یباق یها اهیکه س ینبود،انگار

 کرده بود... هیرا از درونش تخل عوضی ان

 زمان هم ؟اونیدونیمادرم کلفت خانه زاد هم بود م-

 ممیقا یگوشه ا یقهرمان داشتم که هربار به نحو هی

 خواستم یخواست فرار کنم م یکرد اما من دلم نم یم

 کیاوردم رو پل نزد یم یاش کنم ،گاه کهیت کهیت

 که نفعش تو دیشون...اما کم کم اون هم فهم خونه

 دوسش داشتم،دارم یدونی...اما مستیاز من ن دفاع

 ...دونمینم

 با کلمات ترنج و شغل یباز شیهاکان اما پ ذهن

 بوده مانده یاز کلفت شتریب یزیچ ایکه گو مادرش

 جمع و جور کردن یبرا یفرصت نکهیقبل از ا بود،
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را  شیخاکیبلند شد و پشت مانتو شیترنج از جا ابدیب افکارش

 از یاثر چیدانست که ه یتکاند،هاکان م

 نمانده اما اگر او با تکاندن شیپشت مانتو خاک

 یکرد هاکان مشکل یاحساس ارامش م شیمانتو

 ا چنگ زد و به سمت پله ها راهر فشی...کنداشت

 ...افتاد

 بلند شد ،سوالش در باد شیبه سرعت از جا هاکان

 ابانیو بعدش محو شد و باز سکوت مزخرف خ حمل

 ...بود

 ؟یحاال چ-

 دانستند ،ترنج به سمتش برگشت یدو منظور را م هر

 که او یهمان لبخند مرموز را بر لب نشاند...همان و

 کرد و متفاوت از واله! یترنج م را

 دست و ینجات دختر ب تینترس سوپرمن مامور-

 خواست خودشو بکشه اما در واقع داشت یکه م ییپا
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 انجام تیبمونهبا موفق ادشیکرد تا هدفش واضح  یخاطرات م دیتجد

 خونه بگو زنت واست یشد ،رفت

 ی...حتیرو از مرگ نجات داد یکیدود کنه که  اسپند

 !یبه خودت هم افتخار کن یتونیموسط مسط ها  نیا

 کرد و به راهش ادامه داد شیحرفها یچاشن یپوزخند

 :دیچند قدم برنداشته بود که هاکان پرس ،هنوز

 ...یجواب سوالم رو نداد-

 یپرعشوه  یباز همان صدا شی،حاال صدا برنگشت

 .دیچیکه در فضا پ یشده بود وزنگ خنده ا سابق

 دفعه نی...ایسوالت خطاس ُدک یو پرس یچون دان-

 تونه مانعم یاحمق نم یدست و پا یاون ب گهید

 که دارم دست و ینیکنم! به نظرت ح یم بشه،دفنش

 تخمه؟ ایپاپ کورن بخورم  نمیب یزدنش رو م پا

 برداشت و اخطار گونه نامش یبه سمت او گام هاکان

 نکن ترنج... یه اکار احمقان-خواند... را
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 داد یبرگردد دستش را در هوا تکان نکهیبدون ا ترنج

 دانست که ترنج یپله ها گم شد و هاکان م چیدر پ و

 گرفته بود! یجد یادیکردن را ز دفن

 چند هم یقیدقا یکرد برا یرا باالتر داد و سع نکشیع

 ذهنش را متوقف یها یشده تمام شلوغ که

 یکور یانجام داد اما گره  یحرکت کشش نیکند،چند

 نیت گردنش افتاده بود با دو سه تا تمربه عضال که

ظر هنوز هم منت زدامایم یبه جکوز یحتما سر دیشدبایدرست نم یالک

 یزوج جوان قبل ریبود...تصو

 پلکش نقش بست،چشمان خسته اش را باز پشتش

 به انها گوش داده بودکه البته یکاف یبه اندازه  کرد

 یخانوم بود و پوزخندها یها غیج شترشیب نصف

 زد و یخانوم لبخند م یهمسرش که به ناراحت یعصب

 شد و دو سه مرتبه هم به یم رهیبه ساعتش خ مدام

 را بکند هیچشم غره رفته بود که زودتر قال قض او
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 الیخیخواست ب یبودند اما و هاکان نم یفی...زوج ح

 از کی چیه الیخیخواست ب ینم یعنیشود، انها

 شود... شیمددجوها

 زده تو دختر؟ بتیکجا غ ،بازیومدیامروز هم ن-

 که دوست شهیانداخت برخالف هم یساعت نگاه به

 ساکتش برساند و یزودتر خودش را به خانه  داشت

 یم نباریکالباسش را سق بزند ا چیکاناپه ساندو یرو

 شود و یتا بلکه فرج ندیانقدر در مطب بنش خواست

 یبه جلسه مشاوره اش م دیکه با فتدیب ادشی خانوم

مروزش ا ی بود که واله بتواندبه جلسه دیداشته! اما بع یو وقت قبل رفته

 شد که یم یبرسد، دو هفته ا

 از او نبود ... یخبر

 زوج جوون نی،مثل هم هیمددجو مثل بق هیاونم -

 کند که تنها یکرد فکرش را معطوف زوج جوان یسع

 یاز اندازه در فضا شیگذارن وقت ب مشکلشان
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 یکه پر از لبخندها یبود،فضا یمجاز یساختگ

 ریغ یو استاندارد ها ی،تظاهر به خوشبخت یساختگ

 از یلیجان خ یبال نیبود و هم یاز زندگ یواقع

 یکرد و از ب یم هیها شده بود...زن گر یزندگ

 گفت و شوهر یشوهر م یها یو تنوع طلب یتوجه

 که یارمان یدر براورده کردن زندگ یاز ناتوان هم

 یخوشبخت یدر ذهن خود ساخته و الزمه  همسرش

 به نام طالق!با تقه یتلخ یدانست و در اخر واژه  یم

 شیدست به دعا ی قهی دوارمیکه به در خورد ام یا

 اش ختهیبهم ر یموها انیم یصاف کرد و چنگ را

 هر بار که او را مخاطب یخانوم منش ید،صدایکش

 نیشد و معموال ا یداد از بار قبل نازک تر م یم قرار

 ترشکه تمامروزش را در دف یهاکان یبرا یصوت یتارها یریپذ انعطاف

 گذارند یبسته م یپشت درها

 انسان کینظر که کنجکاو بود بداند  نیبود از ا جالب
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 یرا نازک کند و به تارها شیتواند صدا یچه حد م تا

 خانوم یاصل یصدا اورد،اتفاقایاش فشار ب یصوت

 تر نیدلنش یلیاش خ ینیدوم ب یراحقبل از ج یمنش

 کرده نییتع یبود ،اصال چه کس دهیفا یتالش ب نیا از

 ایزن است  تیجذاب ینازک الزمه  یکه صدا بود

 برعکس؟

 دکتر یاقا-

 یعنیزد؟ یاش شد،چرا قلبش تند م رهیخ منتظر

 یزد و کم یبه مادرش زنگ م دیشده بود؟با ضیمر

 قلبش یبرا یواقعا اتفاق دیشا کردیرا لوس م خودش

 تپش نیبود و خودش خبر نداشت،البته که ا افتاده

 دنیبه د یبند و بساط ها ربط نینامنظم قلب و ا یها

 نداشت ابدا ینقص خانوم منش یب یلیخ ی چهره

 به جز نازک کردن ی... البته که خانوم منش نداشت

 حرف را کیدر لفت دادن داشت، یبیعج صدا،استعداد
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 یکرد یبعد انهم اگر حواسشرا پرت نم یرا شنبه  یکیگفت  یم حاال

 کالم از دستش خارج یتا رشته 

 بود،البته استادش به او هشدار ی...دختر جالبشود

 را دارد که یکسان یرفتار زیبود که تنها حق انال داده

 ادم کیکنند و نه  یکمک مراجعه م یاو برا به

 ،اما یمعمول

 یچ نیفردا بگ نیبذار نیخوا یم یخب خانوم منش-

 شده؟

 نازک کرد اما بالخره یپشت پلک یمنش خانوم

 به کار افتاد... موتورش

 آوردن. فیدکتر تشر یاقا-

 و در فضا دیسوزن زده، بادش خواب یبادکنک

 توریبه مان یلم داد و نگاه شیصندل یشد،رو پخش

 که خراب شده بود یمدار بسته ا نیدورب خاموش

 یدرست کردن انها خبر م یرا برا یکی دی...باانداخت
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 ...کرد

 ه؟یدکتر ک یاقا-

 را تنگ نگاه عاقل اندر زیر یخنده  یمنش خانوم

 کرد یاش چسباند ،احتماال مژگان خانوم فکر م هیسف

 جناب دکتر را که نیتنها هم شیهاکان در زندگ که

 کرد یادا م ظیدکترش را غل نقدریدانست چرا ا ینم

 شناسد... یم

 ...گهیتر ددک یاقا-

 دکتر یاقا یلیهم فام یبست که خانوم منش یم شرط

 فراموش کرده بود،به هر حال مهم نبود هرکس که را

 دیکن شونییطفا راهنمال-نبود! دیکه با یان کس یخواست باشد وقت یم

 داخل...

 چیرا باز کرد،واقعا ه زشیم ریز خچالیشد و در  خم

 یاقا دیکه االن با یحجم تلخ نیتوانست ا ینم یشکالت

 جبران دید یم فیواله ظر یرا به جا ینره غول دکتر



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 ...کند

 دل درد ما رو بشوره نیمامان ا ینبات ها یمگر چا-

 ...ببره

 دل بود از یمادرش متخصص انواع دردها اصال

 زد و صورت مادرش ینیگرفته تا ...لبخند غمگ فیخف

 تنگ بود شیدر قاب عکس لمس کرد ،دلش برا را

 از واله داشت، بعد از مالقات اخرش یادیز ی،سوالها

 بود و دهیکش رونیواله را ب یترنج ،پرونده  با

 یرا بارها مرور کرده بود و تنها م شیها ادداشتی

 یواله همانند خواهرش به شدت سرکوب شدهتوسط که؟نم دانست

 دانست ...اصال فکر کردن به انها چه

 هم دل درد؟ یداشت جز سردرد،کم شیبرا یا دهیفا

 ارن؟یدکتر نزول اجالل به عمل م یاقا نیا یک-

 حوصله به در زل یاز شکالتش زد و ب یگاز

 یدر گوشش زنگ م یخانوم منش یخنده  یزد،صدا
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 خواستند خوش و بش کنند چرا ی... خب اگر مخورد

 دستش را در ریز یگذاشتند؟ پرونده  یرا منتظر م او

 رونیواله را ب یصورت یگذاشت و پرونده  قفسه

 و به ادرس محل کارش و منزلش زل زد،انها را دیکش

 روز مبادا یزده بود برا بشیقبل که واله غ یسر از

 جانیه دشیکار جد یداشته بود و واله انقدر برا نگه

 ادرس دادن نکرد،البته یبرا یبود که امتناع زده

 واله را ینبود که هاکان تنها ادرس خانه  نطوریا

 را به امان خدا ول شیمددجوها هیباشد و بق داشته

 از اندازه به ادرس واله زل شیباشد نه !فقط ب کرده

 زد امکان یزل م یشتریاگر با شدت ب یعنیزد ، یم

 که ایادرس ها وجود داشت  نیامدن واله از ا رونیب

 رشس یکه مثل عجلمعلق باال اریماز دنیرا باال گرفت و با د نه؟سرش

 بود جا خورده عقب ستادهیا

 ...دیکش
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 و رو کم داشتم روزم کامل بشه!بسم ا... فقط ت-

 کاناپه ولو شد یانداخت و رو یرا کنار فشیک اریماز

 بر لب نشاند... یلبخند ماست و

 بوده نه؟ یپس چه روز خوب-

 حیفک زده بود و ترج یکاف یامروز به اندازه  هاکان

ر ش دنشود و تنها بهچرخاندن چشمان اریداد که وارد کلکل با ماز یم

 کاسه اکتفا کرد...اصال با چه

 بعد از ان اتفاق امده بود سراغش؟االن خوب ییرو

 تا تهش ردیرا بگ تشیزیاز او سه برابر حق و بود

 زل زده بود واریکه به در و د اریبه ماز بسوزد؟منتظر

 زد. یشد...ذهنش جرقه ا رهیخ

 اون یبرا میشتمشترک دا یپروژه  یسر هیاها -

 نه؟ یینجایا

 انبوهش گرفت و یچشمش را از پرونده ها اریماز

 گفت: نهیبه س دست
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 رو میمیدوست صم تونمیفقط بخاطر پروژه ها م-

 نم؟یبب

 شد؟نه ینفر جا م کیحجم از وقاحت چطور در  نیا

 زیسر م روزیهاکان سوال شده بود تا د یبرا واقعا

و مود االن اصال ر اریزما-نبود... شیب یا بهینامزد محترمه که غر شام

 صحبت نیخوش و بش و ا

 کنمیم لیمیرو واست ا قاتمیتحق ی جهی،نت ستمین ها

 ...میکنیم یینها ینیبازب هیسر  اخر

 بلند شد و کتش را تن زد،واقعا حوصله شیجا از

 مسائل را نیکند و ا یمهمان نواز نکهیا

 که اریواله را چنگ زد و به ماز ی نداشت،پرونده

 تکان نخورده بود شیاز جا یذره ا یحت

 مسائل نیداشت ها،البته که ا یی.عجب روانداخت

 شیبود بالخره شش سال از زندگ یهاکان عاد یبرا

 نبود،نه نشانیب یحس چیبا او گذرانده بود...چرا ه را



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 نبود! یزیچ چینفرت ه ینه حت یدوست

 شد؟ یاون خواهر ترنج چ-

 زمزمه یباال داد و مشکوک چطور ییابرو

 باال انداخت . یشانه ا اری...مازکرد

 یبرا روانشناس نشده بود یکنجکاو بودم...خب هاکان الک نجوریهم-

 مدرکش

 بود... دهیزحمت کش یادیز

 من دلت برام تنگ یمددجو یروز مراجعه  یتو الک-

 خبره؟ نجا؟چهیا یایب یبردار هویکه  شهینم

 باال اورد . میتسل یدستش را باال به معنا اریماز

 سراغشون رو از یلیبابا شرلوک ،عمو خ میتسل-

 ارمیخواستم ته و توش رو در ب ی...م رهیگیم ازاده

 دو تا خواهر خوشگل به عمو جان بنده نیدخل ا که

 مشیپاش از گل یترنج خانوم حساب نیه؟ایچ

 ...درازتره
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 از اطالعات یزیچ فکر کرده بود که هاکان اریاگر ماز

 دهد سخت در اشتباه بود باورش یلو م شیمددجو

 عمل کند،صورتش یا رحرفهیغ نقدریشد که او ا ینم

 حالت نیرا حفظ کرد و با خشک تر یحالت قبل همان

 کرد... یاداوری اریبه ماز ممکن

 رو لو بدم،به یکس یتونم اطالعات شخص یمن نم-

 ...اریماز یاومد یباهوش م نظر

 اگر در مواقع دیبه او انداخت،شا ینگاه سخت اریماز

 به نظر یبرتر یبرا یجنگ چشم نیبودند ا یعاد

 نیامد ،زمان ناندرتال ها که نبود اما ا یم یبدو یلیخ

 از ارینبود ،ماز ایجوره کوتاه ب چیرقم را ه کی

 یم نیوام به نظر باهوش تر از ات-بلند شد و به سمتش امد... شیجا

 یکه بخوا یاومد

 ...شب خوش!یبش یاحساس یدوستوارد  مارتیب با

 که در دستش مچاله و مچاله یماند و پرونده ا هاکان
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 شد... یم تر

 نوزدهم: رج

 شیروزها نیرا برداشت و طبق عادت ا یگوش محمد

 هیدانستند که قض یسرکارگر تماس گرفت،هردو م با

 هر یزنگ ها نیچه قرار است و مقصود از ا از

 :ستیشروع شده بود چ شیپ یکه از هفته  روزه

 سرکار. ومدهیاقا باز هم ن-

 شیرا سر جا یکند گوش یخداحافظ نکهیا بدون

 از واله نداشت یشد که خبر یم یهفته ا کید،یکوب

 نبود یهمان اول هم حضور واله در کارگاه الزام ،از

کرد انقدر طرحبکر داشت که  یم بتیاگر تا اخر سال هم غ یحت و

 نشود و کارش را جادیا شیبرا یلمشک

 دست ندهد ... از

 ..بده. یهرجا که هست خدا بهش سالمت-

 حجره گذاشت و او را تصور کرد که زیم یرو سرش
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 یم ییبایخم شده و ز شیطرح ها یرو اقیاشت با

 ...ندیافر

 نگرانش رو دارم نیبه عنوان صاحب کارش حق ا-

 ... باشم

 خودش تکان داد و یحرفها دییتا یرا برا سرش

 روز نیکه از همان اول یرا جزم کرد تا کار عزمش

 کند... یواله قصد انجامش را داشت عمل بتیغ

که  یاومدم احوالت رو بپرسم...به همان سرعت گمیدر خونش م رمیم-

 نشست. شیبود سرجا ستادهیا

 تهشم؟اصال ازمین سر پبرم به باباش بگم چند من؟م-

 داشته باشه بزنه خنجر خنجرم یکس یبرادر دیشا

 ...کنه

 جوان بود اخر...سرش یزیخون وخونر یبرا یادیز

 گذاشت که دوباره تلفن دفتر زیم یرو گریبار د را

 خورد... زنگ
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 بله-

 ...گمیاقا م-

 یمبن شیها هیحوصله توص چیکارگاه بود ه مسئول

 حرفش را نیاخراج کردن واله را نداشت بنابرا بر

 اصل مطلب... زودتر برو سر-سر داد... یخسته ا یه کرد و زمزم قطع

 شد که ینوه حاج یکم حوصلگ یاو هم متوجه  انگار

 اخبار را منتقل کرد... عیسر

 اومده بود سراغ یمرد هی شیپ قهیچند دق نیاقا هم-

 یدرست حساب نیگرفت... از ا یرو م یسلطان خانوم

 که نکرده یاقا خالف مالف گمیها بود..م یشلوار کت

 هان؟

 نی...ادیسرش چسب یبه کله  شی؟ابروهای؟مردیمرد

 که بود؟ گرید یدرست حساب یاقا

 دارم واسه خودم کنمیحس م نیدی.ن:نظر نمپ

 سمینویم
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 زود از یخانوم عادت نداشت که صبح ها نیریش

 سال ساعت شش صبح از یس یعنیزد،یبرخ خواب

 دختران یشلوغ انیبرخواسته و به مدرسه و م خواب

 خانه گوش یزنگ بلبل یرفته بود، به صدا نوجوان

 که یکس دیکرد چشمانش را ببند تا شا یو سع داد

 زنگ گذاشته بود یخرخره  یدر دستش را رو پشت

 نرمال معموال بعد از سه چهار تا یشود؟ادمها الیخیب

 رفتند یگذاشتند و م یکولشان م یدمشان را رو زنگ

 امارشان را دهیند ریفروش خ وهیم یعل نیباز ا ،حتما

 داده بود مردک هیهمسا یها یخاله خانباج نیا به

 گوشت الودش را تکان داد و چادرش را کلی! هزیه

 و در اپارتمانش را باز کرد و دیسرش کش یرو

 خانه اش که در سک.ت کامل یباال یبه طبقه  ینگاه

 ایب من مرده بودم دختر، دی؟شایشنویمواله ن-برد انداخت... یسر م به

 نذار
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 بمونه... نیرو زم نعشم

 واله الیخیشد ،کالفه ب یتر م یجانیه یزنگ ه یصدا

 رفت... یو به سمت در اصل شد

 اومدم ،اومدم .-

 مرد کت و دنیرابا ضرب باز کرد و چشمش با د در

 ژل زده گشاد شد،حاال انقدر هم یو با موها یشلوار

 اب گرم و نرمش دل کندهنبود که از رخت خو مانیپش

 یبه عل یرا داشت...نگاه شیها ییبایهنوز ز ای!دن

 یکه م ییفروش که سرش را مثل قرقاول تا جا وهیم

 اوردیکش داده بود تا سر از کارش در ب توانست

 دنید یرا برا یقشنگ تر یمنظره  عیو سر انداخت

 ...دیبرگز

 شتباها ایزد،احتماال  یی.مرد جوان لبخند دندان نمادییبفرما-

 را در پاچه اش یزیخواست چ یم ایبود  گرفته

 توانست با یاضافه حقوق داشت که م کمی کند،اتفاقا
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 فروخت بخرد ،ان یمرد جوان م نیهرچه را که ا ان

 اش هم برود به یمجلس یپارچه  دیجد ی قواره

 !درک

 ی؟من دنبال واله سلطانحالتون چطوره خانوم-

 ...هستم

 نبود ان د،قراریخانوم پر کش نیریاز لبان ش لبخند

 مرد جوان نیا یبایگناه را به لبخند ز یب دخترک

 یم زیپاتال ه ریکه !سراغ واله را تنها ان پ بفروشد

 کرده ییدانست ان دختر چه خطا یو بس ،نم گرفت

 نیریگرفتند اما قرار نبود ش یحاال سراغش را م که

 مرد کند... نیا میتقد یاو را دو دست خانوم

 حالت چهره اش شده بود ،جلوتر رییکه متوجه تغ مرد

 درسته؟ نجاستیخونه اش ا-:دیپرس یارام یو با صدا امد

 و در جلد ادیمهربان در ب رزنیبود که از جلد پ وقتش

 اخر خدمتش برود... یسال ها ریسخت گ ناظم
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 داره. یخب پسرم بستگ-

 هیشب د،صورتشیخند ینم گریمرد جوان د حاال

 سوال شده بود! عالمت

 چکار داشته یداره که با خانوم سلطان یبستگ-

 ...یباش

 بیو دست در ج دیخودش کوب یشانیجوان به پ مرد

 واله قرض باال اورده یعنیکرد، متشیگران ق کت

؟اما ودطلبش امده ب وصولیشرخرها بود که برا نیمرد از ا نیا بود؟نکند

 شرخر بودن یخب برا

 بود... یگوگول یادیز

 ه هستم روانشناس واله جان،چندمن هاکان اراست-

 شدم. ست،نگرانشیازش ن یخبر هیوقت

 مرد جوان و تیزیخانوم نگاهش را به کارت و نیریش

 بردن نوه یدخترش برا لیصورتش انداخت و دل بعد

 هاکان خان را کامال درک کرد... شیپ اش
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 ی بگو چرا ماه به ماه اون بچه دهیبر سیگ یدختره -

 یدنبال خودش اون سر شهر به جا کشهیرو م بدبخت

 خونه اش! کینزد ییببرتش جا نکهیا

 را به واله داده بود نیشناخت،هم یکارت را خوب م

 نیکه ا یجان ها نیاز ا دهینبود دخترک مرد ند دیبع و

 بست مجنون شده و کنج یخان به نافش م هاکان

 بود... دهیاز قبل برگز شتریرا ب عزلت

 باال! ایب-

 اقا یشد تا مرد داخل شود و به سمت عل منتظر

 یاز فضول یعنیزد که  ییو لبخند دندان نما برگشت

 محکم پشت سرش اطیدر را هم محض احت ریبم

 ...دیکوب

 داره که! یهنوز شب ادرار نیمت-

 هاکان خان ارامشش را از دست نداد و پشت ی افهیق

 یخانوم که هن هن کنان از پله ها باال م نیریش سر
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 کم شیشب ادرار یلیکه خ دمین از افسانه جان شنم-راه افتاد. رفت

 افته که خب اون هم با یاتفاق م یو گه گدار شده

 . هیعیپشت سر گذاشته طب نیکه مت یاحساس بحران

 خانوم هنوز قانع نشده بود. نیریش

 خوب نشده. شیاما هنوز شب ادرار-

 خواست یدانست اما م یداده بود خودش هم م ریگ

 هاکان خان چند مرده حالج است بالخره نیا ندیبب

 یریاز ان پ ریبه غ یبود مرد دهیو به چشم د نمرده

 یرا م ارشیع دیبا ردیگ یاز واله م یسراغ مزلف

 در شیسنج اریع ینه؟ که البته سابقه  ای دیسنج

 بود نه به مردان چندان درخشان نبود که اگر شناخت

 کرد و نه دخترش االن یشوهر م امرزیخدا ب ان

 و ته راهرو و واریبود!مرد نگاه کنجکاوش را به در و د مطلقه

 یعالقه ا ادیچرخاند و انگار ز یو همه جا م بالکن

 ادرار نوه اش نداشت که یصحبت کردن درباره  به
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 ! یحق هم داشت اول صبح البته

 ...دینگران نباش شهیخوب م-

 اون تو دهیدختر هم هنوز همونطوره که ،چپ نیا-

 تو مطبت تو؟ یکنی،چکار م ادینم رونیب

 یزیکرد چ یسوال فکر م نیحاال که هاکان به ا خب

کرد که  یمیدر مطبش چه غلط خاص د،واقعایرس یذهنش نم به

 یکیپراکنده بودند؟ نگونهیا انشیمددجو

 امد.. ینم رونیاز خانه اش ب یکیزد  یم شیج

 یخونش رو یکه معلوم بود حساب شیروبرو خانوم

 از یجواب یباال انداخت و وقت یجوشد ابرو یم واله

 به یکرد انگار که پ نییسرش را باال و پا دینشن او

 یکرده و نکرده  یکائنات برده و از غلط ها اسرار

 در مطبش مطلع است... هاکان

 یدت دفاع الکو از خو یاریخوبه که حداقل بهونه نم-

 ... یکنینم
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 از صاحب خانه یخانه را چند بار زد اما خبر در

 به بالکن یشد،نگاهیکم نگران م یلیخ نشد،هاکان

 به خاتمه میواله هم مثل خواهرش تصم یعنی، انداخت

 نکرده ریبود که د دواریگرفته بود؟ام شیزندگ ی

 و خدا دی...انگشتر ا... که در دستش بود را بوسباشد

 دلش صدا کرد. در

ب خانه ؟واله!صورت خانوم صاح ییاون تو دونمی؟مییدختر کجا-

 قرمز شده بود و یحساب

 زد. یحرص نفس نفس م از

 ...خوابه خرسه مگه ایاون دن رهیم خوابهیم یوقت-

... 

 اسم واله را صدا کرد،هنوز به یشتریشدت ب با

 و دیشن ییپا یبود که صدا دهیاسمش نرس یانتها

 که با تمام وجود خالقش را شکر گفت. یهاکان

 اومدم-
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 یگرفته و به صدا یکم نکهیخودش بود با ا یصدا

 که صدا دانستیشده بود اما هاکان م کینزد ترنج

 الهوماتشان برد،  یواله است.در را که باز کرد هر دو لحظه ا یصدا

 یاش از سفت یشانیدور سرش بسته بود و پ یشال

 یکهنه  یمردانه  راهنیان جمع شده بود.پ ی گره

 شلوارش یبه تن داشت و پاچه ها یو رفته ا رنگ

 بود... نیزم یرو یگریباال و د یکی

 خانوم من خوابم؟ نیریش-

 یسر داد و هرچ یزیر یخانوم خنده  نیریش

 دو جوان بهم داشت با نیجوش دادن ا یبرا تصورات

 سر و وضع واله دود شد و به هوا دنید

 ریدر کار خ یدست یاخر عمر نیا....خواسته بود رفت

 از یشگونیباشد ها... دستش را جلو برد و ن داشته

 دکتر با ان کت و یالغر واله که زل زل به اقا یبازو

 بود گرفت... رهیمارکش خ شلوار



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 اقشدهانش گرفت و به سمت ات یدستش را جلو والهیداریاره ب-

 خانوم چشمش را در کاسه چرخاند و نیری...شدیدو

 به کما رفته یدکتر که انگار یچشم اقا یجلو یبشکن

 زد حق داشت بنده خدا ...خودش هم اگر عادت به بود

 واله نداشت یزمستان یبعد از خواب ها یها افهیق

 یکرد و سکته رو یم میتسل نیبه جان افر جان

 بود... شاخش

 ینجوریا ستیدکتر...حاال الزم ن یتو اقا دییبفرما-

 اب به دست و هی ستین ینجوریا شهیهم نیبترس

 مثل روز اول... شهیبزنه م صورتش

 جلوه دادن یعاد یخودش برا ی هودهیبه تالش ب

 ختهیبخواهد با چنگال اب ر یگوش سپرد،انگار هیقض

 شد حاال روز اول واله هم انطور یرا جمع کند نم شده

 اش! چارهینبود...دخترک ب یفیتعر

 م...بذار ییدکتر من برم چا یراحت باش اقا-
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 خانه یبه اطراف و دکور ساده  ینگاه هاکان

 بود و نه ساعت!معموال نهیاز ا یخبر انداخت،نه

 از حد شینداشتند ب ییکه اعتماد به نفس باال یافراد

 شدند و دنبال بزرگ جلوه یم رهیصورتشان خ به

 اصال گرانید دیاز د دیداشتند که شا یینقص ها دادن

 که تا نصفه یبود ...به دار قال بینداشت !عج وجود

 جوره چیشده بود ،درست در مرکز سالن بود و ه کار

 جلوتر یبود ،کم یمشک نهی...زمدیان را ند شدینم

 چهره بود از کیاز  یکه پرتره ا ی،انگار رفت

 بلندش معلوم بود که زن است! هرچه اطراف یموها

 بافت یرو چه م د،ازیند یرا نگاه کرد نقشه ا دار

 رونیب یامد و موها رونیب یبا لباس مرتب تر پس؟واله

 از شالش را داخل داد... زده

 ؟...اخه چ چطورنجایدکتر شما ا یاقا -ا-

 که ییبه اشپزخانه و سر و صدا یپاچه نگاه دست
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 یخانوم راه انداخته بود انداخت و انگار نیریش

 شده باشد با ترس به سمت هاکان یزیچ ی متوجه

 ...برگشت

 یعنی نیبگم چرا اومد نکهیدکتر نه ا یاقا یوا-

 .امیاالن م دی...ببخش نیکه خوش اومد گمیم یعنی....

 یگریزد و بار د شیبه دست پاچگ یلبخند هاکان

 به اسمان انداخت... ینگاه

 عاقل تره...اگر یقل کم یکی نیخداروشکر که ا-

 یخودم رو نم چوقتیاومد ه یسرش م ییبال

 پچ پچ خانوم ها به سمت اتاق یتوجه به صدا ی...بدمیبخش

 امده رونیبود که واله از ان ب یکه کنار اتاق ییانتها

 و بند پول و دیدر ق ادیرفت...انگار صاحب خانه ز بود

 را به دختر یبزرگ یخانه  نینبود که همچ هیکرا

 مثل واله اجاره داده بود... یجوان

 به اتاق واله انداخت،همانطور که یسرسر نگاه
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 هم یپیک یو مرتب بود و پرده ها زیداشت،تم انتظار

 ینداشت،م نهیهم ا نجایرا پوشانده بود...ا پنجره

 یخصوص میبه حر دیو نبا ستیکارش درست ن دانست

 یواقعا هدفش بررس نباریسرک بکشد اما ا شیمددجو

 .دستش شیذات یواله بود و نه فضول یرفتار یالگو

 اتاق دوم گرفت اما برخالف ی رهیبه دستگ را

 شیرسوا شود سر جا نکهیقفل بود!قبل از ا انتظارش

 اما چشمش هنوز به ان در بود... نشست

 یمختلف را باز م یها نتیدر کاب یبا دست پاچگ واله

 ست؟یدانست دنبال چ ینم چیو ه کرد

 ؟یکنیم کاریچ تیخواستگار ادیدختر اروم باش ب-

 یلحظه ا یخواستگار یکلمه  دنیواله با شن دست

 الیخ یبه ذهنش اجازه  نکهیشد و قبل از ا متوقف

 کرد... دایرنگش را پ یصورت یبدهد نقل ها یپرداز

 سرما خچالیندارم...همش مونده تو  وهیوه،میم-
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 ...زده

 دهانش گذاشت و چشم رینان پن یخانوم لقمه ا نیریش

 نیا ییدانست که معنا یبه واله رفت،واله م یا غره

 ها... نیبر نینو نذارم-خودت را جمع کن زن گنده! یعنیغره  چشم

 یکه با ارامش لقمه اش را م یخانوم در حال نیریش

 زمزمه کرد... دیجو

 خواست یم یکه تو نشون داد ینترس با اون رخ-

 شد... مونیکنه پش یکار هم

 و نقل ها را داخل ختیرا در استکان ر ییچا واله

 ...ختیکه سراغ داشت ر یظرف نیتر قشنگ

 نشیبریخانوم شما م نیری.ش زمشونیریمن م یوا-

 روخدا... تو

 یبرو پ یعنیدر هوا تکان داد که  یخانوم دست نیریش

 خرمگس امیرو ب رزنیمن پ نه نهیاومده تو رو بب-.کارت

 !زیبر ییچا هیمنم  ؟برایبشم که چ معرکه
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 یم زیخانوم ت نیریش یچانه  یدانست وقت یم واله

 محال ممکن است از حرفش برگردد که اگر شود

 که ییاقا یدر کار بود تا حاال صد دفعه با عل یبرگشت

 زد ازدواج کرده بود! یرا سر خور صدا م او

 دهیکرد االن است وسط حال مثل گل ارک یحس م واله

 یاش گوشه ا کهیهم باز شود و هر ت از

 شدیخانه محسوب م نیمهمان ا نی...هاکان اولفتدیب

 شهیگرفت که هم یرا فاکتور م یاگر عمو سرمد البته

 دانست... یرا صاحب خانه م خودش

 ...نمیواله اومدم خودت رو بب ایب-

 دکتر یپا یرا رو ییچا ینیاو س نکهیترس ا از

 یاش که حساب یچوب زیم ینکند رو یخال گناهشیب

 وشکه با فر یمبل زوار در رفتها یبود گذاشت و رو دهیپر شیها لبه

 یبود نشست،صدا دهیخر یفرش اسد

 باز هم یبه شدت گوشخراش بود انگار شیفنرها زیج
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 یبه اقا یبنجول به او انداخته بودند... نگاه جنس

 امد یخانه اش نم یجوره به فضا چیکه ه دکتر

 یمیقد لیوسا انیناجور م ی، مثل وصله ا انداخت

 یینشسته بود چا کیش یلیبا ان کت و شلوار خ خانه

 کرد... یرا مزه مزه م اش

 به یبار دهانش را باز کرد و نگاه ملتمس چند

 خار یانداخت،باز هم دست تنها بود!بغض اشپزخانه

 یها یخوراک نیشده بود دوست داشت بهتر شیدرگلو

 زحمتش را یدکترش که حساب یرا جلو خچالشی

 کند اما یمقبول ییرایبود بگذارد و از او پذ دهیکش

 توانست یو چهار سال سن هنوز نم ستیکه با ب فیح

 خشک و ییچا کیدستانش را کنترل کند و  لرزش

 ...ردیبگ یرا با احترام جلو یخال

 مطب واله؟اگر دکترت یایباعث شده چند وقت ن یچ -

 بگو ،من ... یستیو با من راحت ن یعوض کرد رو
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 کرد و ادامه داد: یمکث

 .شمیمن ناراحت نم-

 شد با تمام یگفت معلوم بود که ناراحت م یم دروغ

 نیهم نکهیشد، با ا یو جوارحش هم ناراحت م اجزا

 با خدا عهد بسته بود که در صورت شیپ ی قهیدق پنج

 یو سهو یگناهان عمد یواله دست از تمام یسالمت

 وجه عامل ازار چیبکشد اما دوست نداشت به ه اش

 نه؟ واله به گرید دیبخش یباشد خدا او را م واله

 یدردسر داشت و مجبور نبود نق ها یکاف ی اندازه

 حمل کند.واله سرش را با فشینح یشانه ها یاو را هم رو یاحساس

 کرد بغضش یضرب بلند کرد و سع

 اش را جمع کرد و ییبدون دمپا یپس بزند ،پا را

 کرد... زمزمه

 ...ادینم ادمی...ادینه بخدا عوض نکردم ... فقط -

 واله لیتوانست به دل یم یحاال با فکر باز تر هاکان
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 ...حاال که از ماندنش مطمئن شده بود...بپردازد

 واله؟ ادینم ادتی یچ-

 توانست یاورد نم یچقدر به خودش فشار هم م هر

 کند ،اصال امروز فیچند روزه اش را توص نیا حاالت

 را ییامد طرح ها یم ادشیکه  ییبود؟تا جا چندم

 از یدر هاله ا زیکارگاه داده بود بعد ان همه چ لیتحو

 دیخواب یبود...اصال چطور زنده بود؟هربار که م مه

 رفت... یکه به کما م انگار

 مبل نیتر کینزد یر رفت و حاال روجلوت یخبهاکان کم-خ-

 واله نشسته بود. به

 یاخویمطبم بخدا...م یتو یمزه  یمن همون دکتر ب-

 برات ولو بشم قشنگ حس مطب بهت دست بده؟ نجایا

 یکرد که برا یم شانیروز جلسه  نیبه اول اشاره

 رهیمبل مطبش لم داده و به سقف خ یواله رو یراحت

 را یزیچ نیشد که چن یبود،واله باورش نم شده
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 که هر ییها ضیبا ان حجم از مر نکهیا ایبماند  ادشی

 ادیاز به  یاتییبه مطبش رفت و امد داشتند جز روزه

 ...با شرمردیاصال سراغش را بگ نکهیا ایباشد  داشته

 به صورت ینگاه دردک شیمژه ها ریاز ز یخواستن

 انداخت و لب زد... دکترش

 یها یلبهگ نیتوانست ا یباشه.هاکان مگر م ادتونیکردم  یفکر نم-

 یکه رو بایز

 د را فراموش کند؟هاکانجا خوش کرده بو شیها گونه

 یخواست هم نم یم یعنیقدرتش را نداشت  یکی

 برود... ادشیرا  بایرنگ ز نیا توانست

 .هیختفراموش کردن تو کار به شدت س-

 و تا ردیاش را باال بگ یخواست چشمان لعنت یم واله

 ندیجمالت بب نیا یدکتر را هنگام ادا یچهره  حالت

 ارام بخشش از یخواست بداند همانطور که صدا ی،م

 هم یخاص زیمهربان تر شده بود چ شهیهم
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 یکه نبودش در زندگ یزیکرده؟چ رییتغ درچشمانش

 که یزی...چخوردیبه چشم م شهیتر از هم شیب واله

 به اختهیکه با  یزیدهد ،چ دیتوانست به او ام یم

 خواست که باشد. یبدنش م ی اختهی

 کوفت،با تعجب یم واریبه در و د نهیهاکان در س قلب

 یکه رو یدوست داشتن یها یبه گلبه یگرید نگاه

 ریکردند انداخت...نخ یم یواله بدجور دلبر ی گونه

 رنگ نیبا ا یمیقلبش ارتباط مستق یتپش ها انگار

 لمیف ریداشت،چه مرگش شده بود؟احتماال تاث خاص

 بود وگرنه او را چه به تپش قلب و شبید کیرمانت

 یاش م یقرار یب نیخزعبالت ،البته عامل ا نیا

 نشسته بود باشد شیکه روبرو یدختر نیهم توانست

 ثابت یتوانست به طور عمل یهم نم هیفرض نیا که

 یگردش بندازد و لبها یچانه  ریز یدست کند،مثال

 نه؟ شدیاش را ...نم یصورت
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د را به شدت تکان داد و چن اومدم هاسرش یا... اکبر ،عجب گرفتار-

 نامحسوس یبار

 کرد ذهنش را پرت یسع دیاش کوب نهیس یرو دست

 دختر نیکاره کند،اما انگار ا مهیتابلو فرش ن همان

 یمزاحم یرا از بر بود...مو یهم رسم دلبر ساده

 نبود و الشیخ نیو او هم ع دیلغز یصورتش م یرو

 یتیزد و اهم یک مپشت ایخودش پرسه  االتیخ در

 لی. هاکان تمادادیصورتش نم یمزاحم رو یبه مو هم

 خوشرنگش را پشت ییخرما یداشت که موها یدیشد

 براند و هم او را راحت کند هم خودش گوشش

 بود خب... تی!اذرا

 شیجلوتر رفت ،قلبش در گلو ید،کمیلرز یم دستانش

 یچه جورش بود؟واله هم متوجه  گرید نیزد ا یم

 که یدستش شد،حاال او مانده بود و واله ا حرکت

 بود...خب االن حق رهیخ فشیبه دست بالتکل متعجب
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 محکم بر سرش اوردیدست را باال ب نیهم نبود

 یکارها یبرا یخودیکه ب یبشکند دست یعنیبکوبد؟

 یاصال حرکت ای دیایب نییپا ایشرمانه بلند شود  یب

چه  یگفتن-جمع کند. یطور کیکرد گند زده شده را  یبزند،سع

 ده؟یبهت دست م یمیعال

 قراریکه ب یخودش را جمع کرد و چشمان یکم واله

 ارامش بخش بود را به یشدن در ان قهوه ها رهیخ

 پهنش راند،حاال از حس خوبش تنها یشانه  سمت

 کرده یطمع گس مانده بود...با خودش چه فکر کی

 و زده یدکتر ان حرف را به منظور یاقا نکهیبود؟ا

 توانست یدلش تنگ شده سراغش امده؟چرا نم چون

 که یلیکند؟تنها دل یپرداز ایرو یدختران حت یباق مثل

 دبدبه کبکبه سراغش را گرفته بود نیدکتر با ا یاقا

 بود! زیترحم نفرت انگ همان

 خواب ست،انگاریکه بهم مربوط ن نمیبیم ییخوابها-
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 ییصبح جا خوابمیجا م هی...شبها  ستنیمن ن یها

 ... شمیپا م گهید

 زنگ در یحرفش را تمام نکرده بود که صدا هنوز

 یکس یعنینداشتند  یبلند شد، خب با او که کار یاصل

 یفاب ها قیرف د،حتمایایب دنشینداشت که به د را

 از کار خانه یکیخانوم بودند، نیریش ی بازنشسته

 از هر دو...در پارک یکیشده بود و  بازنشسته

 کردند و زمام امور محل را به یخانه بساط م کینزد

 تا شانیحکمران یگرفتند که البته حوزه  یم دست

 یاجاره خانه کم م یکی.رفتیمحله انورتر هم م نیچند

 یضیمر یکیکردند،ان  یم زانیگلر شیبرا اورد

 یگرفتند،جوان ها یوقت دکتر م شیداشت برا یزیچ

 گرفتند و هرکس یهم لقمه م یبخت محل را برا دم

 به شاهد داشت را با دست ازین یمحل قاتیتحق یبرا

 وهیاقا م یکردند متفق القول هم از عل یم یراه پر
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 یم یتنفر فرقداشت.جوز باز نیمتنفر بودند که البته شدت ا فروش

 شکستند یکردند و تخمه م

 !یبازنشستگ نیکه همکاره بودند در ع خالصه

 ؟یدر رو باز کن یخواینم-

 هم عجله یلیکه طرف خ یانگار شدیقطع نم زنگ

 زمزمه کرد. ینی...واله با لبخند غمگداشت

 با من کار نداره... چکسیه-

 در دستش امد ،انگار او هم یخانوم با لقمه  نیریش

 دانست که هرکس پشت در است سراغ او یم

 نداشت.نگاه یزبان که کس و کار یب امده،دخترک

 یرفتم جا رونیمن ب یعنیبه هاکان انداخت که  یزیت

 دارش یکه نگاه معن یرد،انگارینگ طانیرا ش من

 شد که هاکان خان معذب زمزمه کرد... یطوالن یلیخ

ه ب ینیخانوم چ نیریمن برم در و باز کنم...ش دیشما بمون نیخوایم-

 یادیز هیانداخت ،قض یشانیپ
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 نوه شیج یجلو یتونیگفت تو م یشد اگر م یم شور

 ر؟یمن رو بگ ی

 الزم نکرده-

 به پس کله اش یخانوم هاکان دست نیریرفتن ش با

 .دیکش

واس ح ینه؟واله ب چسبهیخر منو م ِادیم ادینوه اش بند ن شیج نیا-

 زمزمه کرد.

 ن؟یگفت یزیچ-

 در هوا تکان داد و به سمت مبل راه یدست هاکان

 را باال انداخت. یصورت یاز نقل ها یکی افتادو

 از خوابهات واسم نیبش اینبود،خب ب یمهم زینه چ-

 ...بگو

 به در انداخت،اگر به مادرش قول نداده ینگاه واله

 دیدو یبا سرعت هرچه تمام تر به سمت بالکن م بود

 نیریو عدم حضور ش دیلرز یم شی...دست و پا و
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 را یتر کرده بود حس پروانه ا میمسئله را وخ خانوم

 یحبس شده و برا یا شهیکه در ظرف ش داشت

 یخوای؟میاله معذبو-کوبد... یم واریامدن خودش را به در و د رونیب

 من برم؟

 دست و یو با تمام ب دیپاچه خودش را جلو کش دست

 متناسب با یاش در برقرار کردن ارتباط کالم ییپا

 جامعه حرف دلش را زد. یها هنجار

 نی،به ا نیخوشحالم اومد یلیدکتر بخدا خ ینه اقا-

 اخه...اخه باز تنها .. دینر یزود

 دید یبسته بود،تالشش را م لیبه دهانش دخ هاکان

 ارتباط یخودش برا نباریدوست داشت واله ا اما

 مکالمه تالش کند. یو ادامه  گرفتن

 ؟یتنها چ-

 مانست یجمله اش که مثل جان کندن م یامد باق واله

 باعث شد ی... بلند و مردانه ااای یکند که صدا انیب
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 نیریمحکم ش یبه سمت در برگردد.امروز چه خبر بود؟صدا متعجب

 خواند یخانوم که نامش را م

 شد به سمت در گام بردارد... باعث

 ...نمیواله خانوم بب ایب-

 اقا محمد صاحب کارش در جا دنیبا د گرید بار

 ادشیکرده بود که امروز همه  یزد؟کار خشکش

 یاز دختران افسرده و تنها تیبودند؟روز حما کرده

 وجودا یروز نیکه نبود بود؟ اصال همچ جامعه

 یقدر هم طرفدار داشت و خودش نم داشت؟چه

 یبه سمت اتاقش فرار نکرد و سالم ب نباریدانست،ا

 تر بود بر زبان راند... نیکه نگفتنش سنگ یحال

 سالم-

 سالم-

 زد،خوشحال بود که واله سالم ینیریلبخند ش محمد

 هم یپوش کیاز مرد ش یو خوشحالتر که خبر است
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 ان سر شهر خون خونش را خورده بود ،در نبود،از

 زده بود کیتاهل را مجرد ت تیاستخدامش وضع فرم

 اورد...اصال خوش یرا در م هیقض یته تو دیبا اما

 چشم داشته شیبه طراح کوچولو یکه کس نداشت

 ... یحاال هرچشم باشد

 یو نخود دیبه چادرش کش یستخانوم د نیریسالم نگرانتون بودم...ش-

 ...دیخند

 مثل اون بدبخت قبضه روح نشد،به یکی نیخوبه ا-

 کن... یگذار هیسرما نیرو هم نظرم

 خانوم برگشتند نیریبا تعجب به سمت ش هردو

 چه؟ یگذار هیسرما

 .بهتره برم.. یحاال که مطمئن شدم خوب-

 دانست یخواست کارش را از دست دهد،م ینم واله

 شده که صاحب کارش ادیز شیها بتیاحتماال غ که

 یرا نم شیها بتیغ قیرا گرفته اما تعداد دق سراغش
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 دانست از کجا شروع کند...نگاه ی،اصال نم دانست

 خانوم انداخت که انگار او هم نیریبه ش یا دستپاچه

ناخوش بود االن بهتر شده،منم  کمیواله -اصل مطلب را گرفت. زود

 خونه

 بچه تنها مونده بود... نیبودم ا ترمدخ

 ام تنگ دروغش که چندان هم دروغ نبود یسوزناک اه

 تکان داد. یچسباند و سر شتریب یاثرگذار یبرا

 دانست ها یم یعنیدانست چرا هول کرده، ینم محمد

 یبر احساسش بکوبد حس م دییخواست مهر تا ینم

 از واله ندارد و منطق حکم یهنوز شناخت مناسب کرد

 کرد که افسار فکر و قلبش را محکم بچسبد که یم

 شود... نیوقت رم نکنند که با مخ پخش زم کی

 میبر نیبپوش نیخوا ین؟میاالن..االن چطور-

 چندان رنگ به رو کنمی...االن که نگاه مدکتر

 ...نیندار
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 نیهم شهیدانستند که واله هم یالبته همشان م که

را  یتشکر باز کند کهحضور شخص یامد دهانش را برا ست،والهیرنگ

 پشت سرش احساس کرد و عطر

 که تمام وجودش را احاطه کرد... یسرد

 اورد ،نتوانسته بود رونیسرش را از کنار در ب هاکان

 یصدا بیغلبه کند و اصال از ترک شیکنجکاو بر

 کرد یم یشانیو پر یابراز نگران یمرد که ه محکم

 و امدیو مظلوم واله خوشش ن فیظر یصدا کنار در

 گفت یبه مداخله گرفت...مادرش راست م میتصم

 هم شهیو هم دیبود که نبا ییدر جاها شهیهم دماغش

 مردم یداد که دماغش را از زندگ یاو هشدار م به

 کنند. یچیبکشد که مبادا ان را ق رونیب

 تو... دییبفرما نیستادیسالم چرا دم در ا-

 و مردانه پیخوشت شیهم که مرد روبرو چقدر

 یتوانست با دو انگشت او را رو یقشنگ م یعنیبود،
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 نیزم یرا رو شیخواست پا یبگذارد،دلش م طاقچه

 از عمد خودش را صاحبخانه جا زده بود تا بکوبد،

 که حاال ابرو پیخوشت یادیز یاقا نیبداند ا راحتتر

 واله بود که یاست؟سرشتهش؟چکاره  ازیپ یگره زده بود کجا شیبرا

 کرد و یم یابراز نگران

 یخواست او را به دکتر ببرد؟البد بعدش هم کل یم

 یپناه یکه اره من دختر ب کردیقهرمان بودن م حس

 قهرمان کی نجای..ادمیکش رونیاز چنگال مرگ ب را

 قدش کمیداشت و انهم هاکان بود وبس حاال  وجود

 اما مهم اندازه ف؛یم ضعتر بود و چشمانش ه کوتاه

 حال و شانیپر یاقا نیا کلیه یدلش بود که صدتا ی

 را هم کشیفتوژن ی...تازه چهره شدینگران م دل

 ازیامت یوسط!همان خودش کل نینکرده بود ا حساب

 نداشت؟ داشت

 دیخانوم انداخت،خب با نیریبه ش ی:واله نگاه ملتمسستمیب رج
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 دکتر خود را یگرفت؟ چرا اقا یبه سر م یچه ِگل االن

 ممکن بود اقا یعنیوسط؟ نیخانه کرده بود ا صاحب

 راجب او قضاوت غلط کند؟دهانش چوب خشک محمد

 زد ،اصال یم یحرف هیکرد  یم یکار هی دیبود با شده

 کند، اما یبود که ان دو را بهم معرف نیا درستش

 را شانیهردو ییهوی ینگران لیدانست دل ینم قایدق

 جامعه تیدانست اکثر یم یکند؟از طرف هیتوج چطور

 راجب روانشناس ها و مراجعه کنندگان یقضاوت چه

 یاقا یخود منش یکه خود او باشند دارند حت انها

 خل و چل خطاب کرده یلب ریهم بارها او را ز دکتر

 چشم نیخواست صاحب کارش او را به ا یو نم بود

 ای دیاینامتعادل ب یخواست در نظرش فرد یند،نمیبب

 یخواست کس یکه بود!م یزینامتعادل تر از چ حداقل

 را ول کرده بود که یاقا اسد یاصال حجره  باشد

 خواست یرا ثابت کند ،نم شیها ییرا ،توانا خودش
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 پر و بال خود ریاو را ز نکهیا ایبه او ترحم کند  یکس

 کرده بود اگرچه دایرا پ شیتازه بالها رد،والهیبگ

 پر و ریز یدر پرواز اما وجود داشتند و تا وقت انناتو

 یروز دیهم بود که شا دیام نیرفت ا ینم یکس بال

ند کز پروا یهاکان دراسمان یرفتار یو بدون کمک ها ییبه تنها بتواند

 نییرا تع شیکه خود اب و هوا

 نیریش یبود.امد دهانش را باز کند که صدا کرده

 اگر به خودش بود دیکش یمانع شد،نفس راحت خانوم

 شدند و واله یبندگان خدا دم در خشک م نیا که

 یمثل ماست وا رفته چشم به دهانشان م همچنان

 کدامشان کیرخ دهد و  یمعجزه ا دیتا شا دوخت

 قدم شود. شیپ شتریب ییاشنا یبرا

 داخل اقا محمد،اقا هاکان دکتر واله دییبفرما-

 دلواپس واله شدن و اومدن دم هویشما  هستند،مثل

 صبح! یکله  خونه
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 شلوارش فرو کرد و اهان بیدستش را در ج محمد

 نیریگفت،حاال هاکان بود که منتظر به دهان ش یبلند

 کند اما یچشم دوخته بود تا محمد خود را معرف خانوم

 نوه اش یخانوم هنوز بابت شب ادرار نیریش انگار

 .اوردیبه حساب ن بود که هاکان را ادم نیچرک دل

 هقدم نشدند،وال شیادن پدست د یکدام برا چیاقا محمد صاحبکارم.ه-

 برطرف شده و شیبود که اقا محمد نگران دواریام

 داخل امدن نداشته باشد اما انگار امروز روز قصد

 روز یروز چیکرد ه یفکرش را که م یعنینبود  واله

 نبود! واله

 زد و ابدا به چشم درشت یگریخانوم تعارف د نیریش

 قبل دینکرد بالخره که چه با یواله توجه یها کردن

 نه؟اصال کار ایکرد  یواله را روشن م فیتکل مردنش

 روشن کردن!تمام فیبود تکل نیخانوم هم نیریش

 همه را روشن کرده بود و فیتکل شیزندگ یسالها
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 به یداشت ،نگاه رینگ ریبالخره بگ ک؛یهم تار یگاه

 روشن یبرا ییانداخت، به نظر که شخص توانا محمد

 امد...که البته تا یواله م یزندگ دیو شا فیتکل کردن

 رهیدر ت یدانست مردها استعداد خاص یکه م ییانجا

 یبر م شترشیداشتند که البته ب زهایچ یلیخ کردن

 نداشت یبه بخت دختران جوان!اما خب چاره ا گشت

 ییو نه توانا داشت یدختر نه خواهر برادر نی،ا

 ماندهمان شوهر یکه م یدر ارتباط برقرار کردن تنها راه یدرست

 یمحمد اقا نیدادنش بود که خب هم

 یمرد چیه چوقتیهم بد نبود البته ه دلواپس

 خانوم چه نیریش یبود به استاندارد ها نتوانسته

 شود اما کیشوهر دادن دخترش و چه واله نزد یبرا

 متیهم غن یکفش کهنه ا ابانیکرد در ب شدیچه م خب

 خواست واله تنها بماند ی!در هر حال دلش نم بود

 ی نهیگز نیاخر نیشد به هم یاگر مجبور م یحت



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 اکتفا کند . شوهر

 به نهیهوا گرفت و س یمحمد تعارف را رو ندفعهیا

 دییخانوم هم بفرما نیریستاد،شیهاکان ا ی نهیس

 راه انداخته بود و به هاکان که سد راه یبلند دییبفرما

.واله دادو کنار رفت.. تیرفت،بالخره هاکان رضا یبود چشم غره م شده

 خانوم نیریبه ش یدلخور نگاه

 ...انداخت

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

 به داخل هال انداخت و ارام زمزمه ینگاه دزدک واله

 .کرد

 ؟یروانشناس چ شیپ رمیاگه بفهمه من م-

 به چشمان نگران واله انداخت و یخانوم نگاه نیریش

 خدا ی شهیدختر هم نیته دلش جمع شد،ا یزیچ

 چشمانش را بدون غم، یشد روز یم یعنیبود  نگران

 یکه قبل از رنگ سبز مردمک ها ینگران بدون
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 ند؟یبب دیرس یچشمانش به نظر م یبایز

 نشاند. ینشایپبه  یمکث کرد و اخم ی.کمشهینم یزینگران نباش چ-

 ون روانشناس بدرد نخورت لو نده ،بعدشالبته اگر ا-

 کس سرما چیه ،یکه رفت یاقا رفت یکه نکرد گناه

 مثل همونه فقط تو روحت سرما خورده نمیخوره؟اینم

 هیقض نیام بخواد بخاطر ا یدکتر ،اگر نوه حاج یرفت

 از رونیب یایکنه همون بهتر خودت ب رتیتحق

 ...اونجا

 مغموم به سمت هال خانه اش که معموال منبع ترنج

 را داشت که به یبود راه افتاد حس گوسفند ارامشش

 را هیقض یادیبردند که البته داشت ز یم یسالخ

 ی فهیکرد ان بندگان خدا صرفا وظ یم بزرگ

 دهیدادند و بس! دستش کش یرا انجام م شانیانسان

 خانوم دم گوشش پچ زد: نیریو ش شد

 مقصدش رهیدختر شبا تو خواب راه م نیا گمیم یه-
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 بنده خداها زا به نیتو خواب ا یریها! نگو م کجاست

 یخانوم متوجه  نیریسراغت.ش انیسحر م یکه کله  یکنیم راهشون

 یلبخند کمرنگ واله شد،دست

 الغرش گذاشت و او را به جلو هول یشانه ها یرو

 ایتوانست تا دن ی...کاش عمر نوح داشت و مداد

 مهر بورزد و شاهد دهیدختر محبت ند نیبه ا ستایدن

 اش باشد. ییشکوفا

 انداخت و لحظه گرید یپا یبلندش را رو یپاها محمد

 خانوم دکتر واله نیریکه ش ینکیچشم از مرد ع یا

 اش ییاز اشنا چیگرفت،ه یکرده بود نم یمعرف

 کرد؟ دکتر یچکار م نجاینبود، اصال ا خوشبخت

 یم ضشیهوا به سراغ مر یبود که ب سرخانه

 داشت تا یادیز لیبود؟تما کاریب نقدریا یعنیامد؟

 یدنباله  یوقت قایو دق زدیمرتبش را بهم بر یموها

 نیانداخت انگشت ب یواله جان جان به راه م اسم
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 ان را شدیکه م ییدهانش بندازد و تا جا چاک

 به دور و اطراف خانه و اشپزخانه که یبشکافد،نگاه

 در ان سنگر شیپ یقیاز دقا هیو خانوم همسا واله

 نداشت حواسش یا دهیفا ریبودند انداخت...نخ گرفته

خواستدهانش را  یشد هنوز دلش م یپرت نم زهایچ نیا با

 ؟بازیعنیبود  نیبشکافد!جرمش سنگ

 دکتر یبه لبخند اعصاب خورد کن اقا نگاهش

 شیافتاد احتماال حاج بابا ی...اگر زندان مبرگشت

 ریاش ت قهیزد و تمام.شق یکامل را م یسکته  ندفعهیا

 :دیو پرس اوردیو اخر هم طاقت ن دیکش یم

 بازار کساده که خودتون دنبال یادیز ادیبه نظر م-

 .نیافت یها م ضیمر

 مهم شیو برا ستیدانست تخصصش چه کوفت ینم

 شلوارش بی،دستان مشت کرده اش را کنار ج نبود

 شد،هنوز همان لبخند را رهیو منتظر به او خ گذاشت
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 لب داشت. بر

 فرق داره.. هیبا بق یلیواله خ-

 توانست یرا که م یشد،کف گرگ زیخ مین شیجا در

 شیحاج بابا یمرگ و زندگ هینه؟اخ که اگر قض بزند

 شیبچه سوسول را سر جا نیدانست چطور ا یم نبود

 لب گفت و نگاهش را به تابلو ریز ی،استغفار ناندیبش

 به شتریب یا قهیمبهم کنار سالن داد اگر دق فرش

 توانست زنده ماندنش را یزد نم یدکتر زل م جناب

 کند. نیتضم

 شما با من صحبت کرده،انشاا...قدر واله راجب به-

 که؟ دیدون یرو م هنرشون

 کرد؟ها!چه یداشت او را بازخواست م قویر نیا االن

 دک و یدکتر را با همه  ی! وقتش نبود اقاغلطها

 هیطاقچه بگذارد تا عبرت بق یبلند کرده و رو پوزش

 نیودباز شما به من نگفته.ماکان  چوقتیهوم واله ه-شود؟
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 نه؟

 دانست که از عمد اسمش را اشتباه صدا یم هاکان

 زند ،احتماال با خودش فکر کرده بود به او یم

 که البته حرصش در دیایو حرصش در م خوردیبرم

 عادت داشت باینه بخاطر اسمش ،او تقر یبود ول امده

 خطاب کنند مخصوصا یمردم اسمش را اشتباه که

 بخاطر شتریکرد،ب یم لیکه خارج تحص یزمان

 یورزشکار یادیز کلیو ان ه حضورش،وجودش

 امد.لبخندش را حفظ کرد اما به یحرصش م اش

 داد. یتن ناراحت یکم شیصدا

 نمه حرف ک دیزنیباهم حرف نم ادیاهان احتماال ز-

 . ومدهین وسط

 یرگ ها یبود مخصوصا وقت یلبخندش واقع نباریا

 محمد خان را برجسته تر از قبل یاقا قهیشق

 شده بودند و رهیبدون پلک زدن بهم خ د،هردوید
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 یزبا نیبه ا یعالقها ادینداشتند،هاکان ز ینیقصد عقب نش چکدامیه

 یازین یعنینداشت ، یفوق قدرت یها

 نشان دهد اما یخودش را به کس یکه برتر دید ینم

 درونش به قل و قل افتاده بود یبیغر بیعج حس

 است که به یحس چه سم نیدانست ا ینم قی،دق

 یکرد؟تجربه  یواقعا حسادت م یعنیافتاده . جانش

 یبود!چشمانش در حال اشک کردن بود و اقا یبیغر

 دل نگران هم همانطور بدون پلک زدن در سوپرمن

 یبچگانه ا یباز قتایچشمانش زل زده بود،حق هیقرن

 راحت نقطه ضعف یلیتوانست خ یو هاکان م بود

 یواله  نیهم ایاش را که از بخت بدش گو یاحساس

 فشار دهد ،انقدر فشار یکند و ه دایبود را پ خودشان

 اما نه از لحاظ وجدان زدیکه روانش را برهم بر دهد

 دی.با یجسماندرست بود و نه از لحاظ سالمت  یکار

 در جنگ یتجربه ا چیشد او ه یروبرو م تیواقع با
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 بود با فشار دادن فیح شییبه تن نداشت و خدا تن

 جوانمرگ شود !اصال زیدوست عز نیضعف ا نقطه

 در کشیکرد؟تازه اگر فک فتوژن یرا چکار م مادرش

 چه؟حاضر بود صد بار شدیو دار جا به جا م ریگ نیا

 .فکش کجاوردیسر نعمت خدا ب ییتا بال ردیبم

 نیروز خوِ د روز مرگ بود ،اما خب اگر ا شود؟ان

 چوقتید،هیبخشیباخت تا اخر عمر خودش را نم یرا م یچشم جدال

 جوانمردانه نداشت یبه باز یاعتقاد

 داد. یم حیترج یباز تیفیرا به ک جهینت و

 از شانیچشم هردو یکرد االن است حدقه  یم حس

 واله نیقل بخورد ...ا نیزم یبزند و رو رونیب کاسه

 همه طرفدار داشت و هاکان نیگر؟ایمانده بود د کجا

 که چه؟ یعنیدانست؟ ینم

 بچگانه یباز نیدانست چرا وارد ا ینم محمد

 یپسر بچه ها گریبود د یپیچ یباز یلیخ یعنیشده،
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 کردند...واقعا یها نم یباز نیشش ساله هم از ا پنج

 عالقه شتریبود و ب امدهیلندهور ن نیا دنید یبرا

لک ون پتوانستسالها بد یم یعنیرا با واله انجام دهد  یباز نیا داشت

 چشمانش گم شود نه یزدن در سبز

 کردند... یدر چشمش م خیحاال که انگار س مثل

 ؟یع واله اومد-

 ی هیپرت در اشپزخانه شد که سا یلحظه ا حواسش

 را یاالن باز نیهم یعنینبود، دایهم از ان پ واله

 هم پیچ یباز نیا یدکتر تو یاقا یعنیبود؟ باخته

 بود؛پس اخالق یفیکث کنیکرد؟عجب باز یم تقلب

 شد؟یچه م یجوانمرد ی وهیو ش یورزشکار

 نچ نچ-

 دشیسف یارواره ها روزمندانهیدکتر اما هنوز پ یاقا

 گذاشته بود و کم مانده بود تعارف را شیبه نما را

 متاسف شیبگذارد و دور افتخار بزند،واقعا برا کنار
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 ها واقعا... سرش را به سمت اشپزخانه چرخاند بود

 چیه گریامد ،د رونیهمزمان واله از اشپزخانه ب و

خوش  یلیخ-خ-دکتر نداشت ... ینظر گرفتن اقا ریبه ز یا عالقه

 .نیاومد

 در دستان ییچا ینینبود و س هیاز خانوم همسا یخبر

 به یشد روز یم یعنیخوش کرده بود...جا  واله

 یخواستگار د؟مثالیایبه خانه اش ب یبهتر ی بهانه

 که ندیبنش شیلبها یرفت رو یم ی...لبخند پهن

 برخواست و به سمت واله شیمعرکه از جا خرمگس

 ...رفت

 .نیش،تو برو ب ارمیرو ب ینیواله جان بده من س-

 خورد بهتر از یواله جان و زهر مار ،کوفت م یا

 زد و یدکتر بود .واله لبخند قدر دان یدست اقا ییچا

 دکتر قشنگ قصد راه یاقا اینشست اما گو شیروبرو

 اعصابش را کرده بود. یرو رفتن
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 نیب دیخصه اعتقاد دارم که کار باشاقا محمد من به -

از  هااما من مادرم یا شهیبشه،کل میتقس کسانی ونیها و اقا خانوم

 چون ستیداد که قرار ن ادمی یبچگ

 شده نسبت نییتع شیانتظارات از پ یسر هیمردم  من

 خانوم ها داشته باشم. به

 یسیخودش را گرفت تا دهن سرو یجلو یسخت به

 یبه برابر یچه ربط گریبود د ییچا کینکند، نثارش

 قهیبه شق یچه ربط زیو مرد داشت؟ اصال چ زن

 نیدانست.اصال ا یرا م زهایچ نیاو هم ا داشت؟

 چرا خودش را صاحب خانه کرده بود؟نکند کهیمرت

 کاش یکند؟ا یخال شیپا یها را رو ییداشت چا قصد

 شکستن یبرا یمحکم لیکرد انوقت دل یکار را م نیا

 زیم یرا رو ینیداشت نه؟اما متاسفانه س گردنش

 و کنار واله جا گرفت... گذاشت

 واله خانوم؟ نیاالن بهتر شد-
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 یبه واله و طرز حرف زدنش دقت کرد،وقت هاکان

 شدیزده م جانیکرد ه یصحبت م شیطرح ها راجب

 یبرقرار م یچشم میگرفت و ارتباط مستق ینم ،لکنت

 نداشت با یاز فرش و فرش باف یاطالع کرد،هاکان

 و یدانست واله نداشتن اطالعات تئور یحال م نیا

 که داشت جبران یتنه با استعداد کیرا  شیدانشگاه

 بود. کرده

 به او انداخت و بحث را باز هم به یروزینگاه پ محمد

 چشم بهم زدن کیتوانست در  یم د،هاکانیکش فرش

 اما دوست داشت ردیمکالمه را به دست بگ افسار

 برد ،چه یم شیکه واله چطور مکالمه را پ بداند

 یشرفتیدارد ،اصال پ یشتریبه کار ب ازین ییها قسمت

 نه؟ ایاش حاصل شده  یریارتباط گ ینحوه  در

 شهیاش رو م ؟نقشهیکه اونجاست چ یاون فرش-
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 مهینکه اومدم کنجکاو شدم...نگاه واله به سمت فرش  یوقت نم؟ازیبب

 کاره اش برگشت، حاال

 که در ذهنش بود را بافته بود،رنگ یدختر یچانه  تا

 نامنظم بودند،اصال فرش بدون نقشه بهتر از یکم ها

 خواست ان را نصفه یشد اما بازهم دلش نم ینم نیا

 در خودش داشت یکه راز یرها کند،انگار مهین

 را شیشد.گلو یشدنش مشخص م لیکه با تکم ی،راز

 صاف کرد. نامحسوس

 بافته... ینقشه نداره،ذهن-

 گذاشت و به سمت دار زیم یاستکانش را رو محمد

 نامنظم بودنش کردیم یشتریکه دقت ب رفت،حاال

 امد... یبه چشم م شتریب

 بافت از یذهن ی)فرش "یستیو یاها مثل فرش ها-

 خوانسار(من که عمرا بتونم ستیو یروستا توابع

 دنینقشه کش یاصال برا یعنینقشه فرش ببافم  بدون
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بافت  یرو یبافت.دست یچه برسه به فرش ذهن کنهیذهنم قفل م هم

 به واله که پشت د،هاکانیفرش کش

 گرید شیشد،شانه ها رهیمحمد راه افتاده بود خ سر

 که به مطبش پا گذاشته بود جمع نبود یبار نیاول مثل

 مهم نبود که انجا شی...برادیدزد ینگاهش را نم و

 مبل فراموش شده و انها راجب ان فرش بحث یرو

 تکرار یدر پس ذهنش رو یکنند اگرچه شعر یم

 دل شهیکهنه مبه بازار  ادیشد که نو که م یم پخش

 ریراجب مردم ازار،دستش را ز یزیچ کیو  ازار

 در دهانش انداخت. یگریاش زد و نقل د چانه

 شتریفرش ب نیاقا محمد ،ا ستیخوب ن میمن بافندگ-

 ...بخاطر

 توجه واله نکهینگذاشت حرفش را تمام کند،از ا محمد

 یزده شده بود،دلش م جانیتمام و کمال داشت ه را

 نیبب یعنیکند که  یدکتر زبان دراز یبه اقا خواست
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 یدیو تو چقدر در افسا میگفتن دار یحرف برا چقدر

 نداشت.مرد گنده یخوب یواله جنبه  یخب جلو اما

واسه طرح  یکنیم یذهن نیمرت-اورد که چه شود؟ یم رونیرا ب زبانش

 زدنهات؟اون ام نه

 هی یاسد یبه اقا دی،طرح چهره .با یطرح هر

 کرد. یبدم که شما رو به من معرف یمژدگان

 در حال پرواز یزد اما از طرف یلبخند خجول واله

 فرش خانه ضرب یرو دشیکوچک سف یپاها بود،با

 یو دستش را پشت کمرش قفل کرد ،خودش نم گرفت

 دیکرده و شا جادیا ینیدلنش یکه چه منظره  دانست

 بدون نکهیندانستن ها بود،ا نیاش در هم تیجذاب هم

 را یقصد دلبر یکرد و از مهم تر حت یم یدلبر تالش

 زده از شالش را تو فرستاد و رونیب ی.موهانداشت

بود  رهیدکتر که با دقت به انهاخ یبه اقا ینگاه یچشم ریز

 بپرد نییخواست باال و پا یانداخت...دلش م
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 کند؟از یم فیصاحب کارم چطور از من تعر نیبب که

 را داشت که یبچه ا .حس یها ،از واله سلطان من

 یگرفته ،دلش م ادی یبار دوچرخه سوار نیاول یبرا

 از شتریتوجه عالم و ادم را داشته باشد ب خواست

 توانست او یم گریدکتر را!حاال د یاقا یتوجه  همه

 یخودم کس ی،من هم برا نیمن را بب دیبگو

 ستمیترسو ن یدست و پاچلفت یان واله  گری...دهستم

 گفتن دارم! یبرا ی،حرف

 نامنظمه و یلیخ دونمیده،میبهم ارامش م شترینه ب-

 هم خوامینم یعنی-یبه فروش نره... چوقتیه احتماال

 بافم یرج م کی...اما هر وقت که  بفروشمش

 ...ی..انگاریانگار

 را پشت سرش احساس کرد یمیعطر مال یبو

 داشت چشمانش را ببند و خودش را در حلقه ،دوست

 یگفت حلقه  یهمان عطر تا ابد محاصره کند...م ی
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 دستان او یجرات ارزو کردن حلقه  یچون حت عطر

 شتریخودت رو ب یباف یا هر رج که مب یانگار-هم نداشت... را

 نه؟ یشناسیم

 یچندان یفاصله  نشانیدکتر برگشت،ب یسمت اقا به

 دیارام،شا انوسیاق یبه اندازه  یو بود ،فاصله ا نبود

 یفاصله گرفت اقا یاورست...کم یدامنه تا قله  هم

 هم یقدرت ذهن خوان نشیاز ظاهر دلنش ریبه غ دکتر

 انگار! داشت

ه تخصصش بخواست  یبرم واله ،خوشحالم که حالت خوبه...نم دیمن با-

 و امدن واله به مطب

 افراد را راجب شتریب تیکند،ذهن یا اشاره

 یاز طرفدانست و  یم نشانیو مراجع روانشناسان

 دیکند او با ینداشت واله را مجبور به کار دوست

 شد...نگاه یقدم م شیامدن به مطب پ یبرا خودش

 دانست با رفتن او یگرفت،م دهیواله را ناد ملتمس
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 شود و اعتماد به نفس شیاست دچار تشو ممکن

 نیقیصاحب کارش که هاکان  یها فیتعر حاصل

 یرا از دست بدهد اما چاره ا قتندیحق نیهمه ع داشت

 مهیدفتر صدبرگ جر کی شیها یمثل بچگ دی...بانبود

 نوشت که هاکان اراسته تنها دکتر واله است نقطه یم

 مشیرا فراتر از گل شیپا یلیهم خ نجایخط...تا ا سر

 امد...هنوز چند یواله م یبه خانه  دیبود،نبا گذاشته

 کتش را نیفاصله نگرفت بود که واله تند است یقدم

 .دیچسب

 خانوم نیرین که نه اما شم-اهاره،منحاال که وقت -ح-

 یتوانست صدا یبود م ستادهیکه ا ییاز جا ی...حتهیپختش عال دست

 دندان

 شیجناب صاحب کار را بشنود اما برا یا غروچه

 حرف یدختر معصوم بود که ب نینبود،مهم ا مهم

 زد وارام یکرد بماند...لبخند کم جان یم التماس
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 کرد. زمزمه

 داشته ازیکه به حضور من ن ینیتر از ا یتو قو-

 خانوم نیریدارم دختر خوب.ش مانی.من بهت ایباش

 ترسناک التیتما یسر هیکه حدس زدم  یاونجور هم

 غذاشون رو امتحان دمیم حیکه من ترج دارند

 ینوه شون کم ی هیکه بخاطر اون قض یدونینکنم،م

 .رندیدلگ

 و ریرا بگ هیخودت قض یعنیامد که  ییو ابرو چشم

 داد: ادامه

 ییغذا تیمسمو یکه امار مرگ به واسطه  یدونیم -

 یزیام دیاش لبخند هم نزد،نگاه تهد یباالست!واله به شوخ یحساب هم

 به

 کار واله انداخت،اقا محمد هم چشم غره اش صاحب

 با شکستن قولنج دست و گردنش پاسخ داد. حاال را

 کونگ نگینبود که ک زیام دیهم نگاهش تهد انقدر
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 شد؟یجنبه م یب نقدریکرد.ادم ا یبدن گرم م خان

 امد یتا دم در بدرقه اش کرد ،تا نوک زبانش م واله

 به مهمانت برس اما هر بار زبانش را گاز دیبگو که

 گرفت،حاضر بود زبانش را زا ته حلقش بکند و یم

 بخواهد که به مادرش بخوراند تا از واله یگربه  به

 به باشگاه یدر اسرع وقت سر دیبدن برسد...با ِِمستر

 ...زدیم

 کی-ستیرج ب

 دستانش فشرد،در جلسه نیرا ب شییظرف غذا واله

 یکرده بود که برا دییدکتر تا یمشاوره اش اقا ی

 به گوشه یقدم شود...نگاه شیبرقرار کردن پ ارتباط

 انداخت اگر به خودش بود که اطیقسمت ح نیتر یا

 را شیو از اتاقش پا دیچسب یرا م شییغذا ظرف

 هم در را سه قفله نانیگذاشت محض اطم ینم رونیب

 بود که قشنگ گل نیهاکان برا ا دیکرد اما تاک یم
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 شود و دست از سر گوشه کنارها مجلس

 زن یکه بافنده ها ی.راهش را به سمت تختبردارد

 توانست تعجب یبودند کج کرد،م دهیناهار را چ بساط

 اش را یکرد خونسرد یاز نگاهشان بخواند،سع را

 لب زمزمه ریز یکیافتاد که ... ینم یکند اتفاق حفظ

 :کرد

 ق طبق سگ ها به دورش وق واووف افاده ها طب-

 د،هرکسیترس یاز ادم ها م ینبود تنها کم یا وقافاده

 دنبال یکیدلش را شکسته بود ، یبه نحو که

 حقارت و یکردن عقده  یخال یگریبود،د واستفادهس

 سر و زبان تر از واله؟ یب یکس چه

 دیخودش را کنار کش یمسن تر کم یاز خانوم ها یکی

 زد و در یاو باز کرد...لبخند کمرنگ یبرا ییجا و

 سفره یساده اش گوشه  یگرفت.غذا یجا کنارش

 و زمزمه کرد: گذاشت
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 .دییبفرما-ب-

 یبود دست هیمهربان کنار دستش که نامش سم خانوم

 و زمزمه کرد: دیسرش کش به

 نوش جونت دخترم-

 خودش یبرا یفشار اورد و لقمه ا شیبه گلو یبغض

 یو لقمه را همه با هم قورت داد.چقدر دلتنگ دست ها د،بغضیچیپ

 یکه اقا ییها نیشد.تمر یمادرش م

 به او داده بود را در ذهنش مرور کرد .مرحله دکتر

 صحبت بود یبرا یکردن موضوع مناسب دایپ یبعد

 یانجامش م دیامد با یکه به او فشار م هرچقدر

 کند و دیدکتر را نا ام ی...واقعا دوست نداشت اقاداد

 طول و درازش راجب یبه سخنران گریبار د کی

 از سردردگوش دهد ، شییتنها ی لهیامدن از پ رونیب

 درس گرفته بود یمشاوره اش حساب یاز جلسه  بعد

 از حد معمول شیدکتر ب یاقا ینکند چانه  یکار که
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 به گرانید یکار را که برا نیا دیبا یشود!از طرف گرم

 واله یخودش ،برا یبود برا دنینفس کش یاسان

 یبه جمع انداخت و سع یچشم ریداد.نگاه ز یم انجام

 صحبت انتخاب کند. یرا برا یموضوع جالب کرد

 نش براتون اسون تره؟بافت یچه طرح فرش-چ-

 به دهیجو مهین یبا لقمه  یگریبا دهان باز و د یکی

 در تعجب به سر یشده بودند و جملگ رهیخ شیلبها

 که شاخ در اورده بود ،نامحسوس یبردند انگار یم

 از شاخ نبود ی...خب اثر دیاش کش یبه روسر یدست

 ... خوشبختانه

 که کنار لپ اش جا یخانوم بالخره لقمه ا هیسم

 شییدوغ باال یوانیکرده بود را قورت داد و ل خوش

 .گرفت

 میشنویبارم که صداتو م هی، یزنیاز بس حرف نم-

 که خوش ینجوری. امونهیلقمه تو گلومون م ینجوریا
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 نی،مال من که گوشش سنگ شهیحال شوهرت م به

 مگه گهی... میریسمعک بگ یریچرا نم گمیم شده

 رو یزندگ یام تازه راحت شدم دارم معن وانهید

 زد و ادامه یطانیخانوم چشمک ش هید،سمی...همه خندچشمیم

 :داد

 ون حرفش تا دو هفته خوراکش تخماکه البته بعد -

 رو و اونور رو بود بنده خدا... نوریرو ،ا مین مرغ

 یاو هم م یعنیشده بود ، رهیبه جمعشان خ واله

 ایاورد؟یخودش را جز جمع انها به حساب ب ستتوان

 بودند و زود دور برداشته دهیبار به دهنش خند دو

 یهم سن و سال خودش نگاه یاز خانوم ها یکیبود؟

 او انداخت و زمزمه کرد. به

 فرش یمن راحت تر از همه  یبرا یمیفرش اسل-

 .هاست

 به جانینه؟با ه گریرا مخاطب قرار داده بود د او
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 گفت یهرکدام که طرح مورد عالقه اش را م دهان

 را به او یزیچیگنج ینقشه  یکه هرکدام نشان یشد انگار یم رهیخ

 نکهیبدهند ،همانقدر خوشحال بود تا ا

 و دیکوب یتخت چوب یپرش را رو مهین وانیل زهره

 زد... غر

 ه،منیکوفت یفرش ها نیبحث ا میریهرجا م یوا-

 ناخوداگاه دستم تو خواب رج گهید چارهیب

 .میسر غذا حداقل راجب فرش حرف نزن نی.بذارزنهیم

 و به زهره که دماغش را بعد از اتمام دیواله خواب باد

 ینیگرانبارش باال برده بود نگاه غمگ سخنان

 که دیترس یاش بود م ینیواله نگران ب قتای.حقانداخت

 ند.قصد النه ساختن ک زیچ یان ارتفاع پرنده ا در

 بود که توانسته بود هرچقدر هم کوتاه با نیا مهم

 دوست داشت از شهیارتباط برقرار کند.اما هم گرانید

 با هم بود دنیمثل زهره بپرسد که تا لذت خند یافراد
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 ینم یزیچ چکسیشده بود و ه نیسنگ م؟جویدل بشکن چرا

 واله هم از دهن افتاده بود... یگفت،غذا

 حداقل نوبت به فرش یذاشتیزهره خانوم م-

 من برسه بعد غر غرهاتو شروع ی موردعالقه

 ...یکن

 خانوم باال انداخت و با هیسم یبرا ییابرو زهره

 لب زد: حرص

 جون ؟نو که اومد به بازار کهنه هیسم ینجوریع ا-

 بدشانس بودم . شهیدل ازار؟من هم شهیم

 زهره که از شکم مادر ینادان یبرا یخانوم سر هیسم

 بایهم ز یلیبود ها خ بایزاده شده بود انداخت،ز حسود

 حسادتش کار دستش نیاما اخالق نداشت و هم بود

 که از درون کرم یا دهیرس یداد.درست مثل هلو یم

 نو و کهنه اخه دختر جان-.شدیمقصدش سطل زباله م نیبود و اخر زده

 داستان یا غهیچه ص گهید
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 بدونه ما با چه خوادیبنده خدا طراحه م نی؟ایبافیم

 طرح بزنه... شتریاز اونها ب میراحت تر یا نقشه

 با هول شیکنف شده بود از جا ِ یکه حساب زهره

 بایو ظرفش را بلند کرد،با بلند شدنش تقر برخواست

 بافنده ها به سمت او برگشت. شترینصف ب چشم

 اه غذا هم کوفتم شد.-

 پر دوغش را با پا پرت مهین وانیندانسته ل ای دانسته

 واله یمشک یمانتو یرو اتشیو محتو وانیو ل کرد

 امد... فرود

 پر دوغش را با پا پرت مهین وانیندانسته ل ای دانسته

 واله یمشک یمانتو یرو اتشیو محتو وانیو ل کرد

 امد... فرود

 که واله روزانه با انها ییها یدر حجم بدبخت خب

 یدوغ رو وانیل هی ختنیکرد ،ر یو پنجه نرم م دست

 تیساده اش چندان قابل اهم یمانتو یمشک ی نهیزم
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 که به یچشمش به افتضاح نکهیا یاما به محض نبود

 کرد یم یامده بود افتاد،فکش قفل کرد...هر کار بار

 دیو سف اهیس یتوانست چشمانش را از ان نقطه  ینم

 که چشمانش را محکم به ان نقطه گره ی،انگار ردیبگ

 از یمحکم و درست و حساب یگره  کیبودند، زده

 اش یدار قال یها شمیکه مادرش به ابر ییانها

 دیچرخ یدور سرش م ای...مادرش ...مادرش دنزدیم

 افتاده باشد .نه شیبختک رو یداریکه در ب یانگار

 شانه زدن ها ی...صداادیحرکت داشت و نه فر توان

 قفل شدهتوانست درد فک  یشد...م یو بلند تر م بلند

م ازاد کردن چانه اش رانداشت...کم ک ییرا حس کند اما توانا اش

 شهیکه مثل هم دید یمادرش را م

 زد،همان یاش نشسته بود و شانه م یدار قال پشت

 بود که مادرش در یتنگ و خفقان اور خانه ا یفضا

 اکیامد و دود تر یدوغ م یکلفت خانزاد بود...بو ان
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 د،پدرشیرس یاتاق به مشام م یکه از گوشه  یظیغل

 خواست که یدلش نم ی،حت ایهم مشغول بود گو باز

 نهیپ یدستها ریبندازد و چشمش گ یان سمت نگاه به

 مادرش بود... ی بسته

 بلرزد،باز هم شیداد پدرش باعث شد شانه ها یصدا

 خواست او را ینکرد سرش را برگرداند ،نم رغبت

 دوغ حلقه شد وانیدور ل کشیکوچ یند،دستهایبب

 را به دهانش وانیدوست داشت...هنوز ل یلیخ ،دوغ

 ادیپدرش فر گرینکرده بود که بار د کینزد

 اش یشلوار گل منگول یاز دوغ رو ی...کمدیکش

 شلوار را به عقب یبا دست پاچه  عیاما سر ختیر

 خواست مادرش یتا خودش خشک شود...نم برگرداند

 و به سر تشت ها اتاق را ترک کند یزود نیهم به

 گرفتن دهیناد گرید نباریلباس چرک ها برود...ا بزرگ

 را با شیروبرو یبایبود،قاب ز رممکنیغ پدرش
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 وبرداشته بود  زینکره اش خراب کرده بود...به سمت مادرشخ حضور

 دیسرخ و سف یمحکم به گونه 

 .دیلرز شی.شانه هادیکوب زشیعز

 زن؟ ستمیمگه با تو ن-

 رفت که یم ادشیخودش هربار  یخبر یعالم ب در

 نیدانست هربار با هم یهم م دیناشنواست و شا زنش

 چارهیاش را سر زن ب یروح یها عقده ها بهانه

 هم دنیکش ادیفر ییتوانا یکرد...مادرش حت یم یخال

 ییبه اسمان زل بزند و تا انجا ریدل س کی.که نداشت

 بکشد،هوار بزند که خدا ادیجان در توان داشت فر که

 ییچه بال گریمرد د نیا یدیرا که کر و الل افر من

 بود انصافت؟ نی؟ایکه در دامانم انداخت بود

 ممحبت کنه بهتون ر خوادیاقا م یپدرسگ چرا وقت-

 خره؟بده؟یتوله سگت لباس م نیا یبرا ؟بدهیکن یم

 شده بود،کر بود رهیدرمانده به لبان او خ مادرش



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 یتوانست لب خوان یاما احمق که نبود ...م درست

 کرد که بگو یکه با نگاهش التماس م ی،انگار کند

 خشک شده شیدر جا یچرا هار شده؟اما انگار نیا

 یگرید زیچ یسیتوانست خ یم ید،حتیلرز یو م بود

 بد ادرار هم یجز دوغ را در شلوارش حس کند،بو به

 یه نمخورد...وال یشده بود و مادرش کتک م یقاط

 که او شخص چهارم یبکند ،انگار یکار توانست

 به دست وانیکوچک ل یبود و از دختر بچه  اتاق

 خواست ی...نم ندیخواست بب یها دور...نم فرسنگ

 راحت گریمرده بود،مادرش د گری...مادرش دبشنود

 نداشتند ،نداشتند...با قتیاتفاق ها حق نیبود ا شده

 چشمانش به شدت باز یا شهیشکستن ش یصدا

 پدرش نبود یادهایاز فر یخبر گری...حاال دشد

 یها یدیامد ...سف یم اکیادرار و تر ی...هنوز بو
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ک کت گریشلوار پدرش را پوشانده بودند و مادرش،مادرش د یمشک دوغ

 که از سر ی...رد خونخوردینم

 یرنگ نفوذ م یبه فرش الک ختیر یم پدرش

 شدن فرش فینگران کث نقدریدانست چرا ا ی...نمکرد

 ...بود

 زنگ بزنه اورژانس... یکیواله ،واله ...-

 دور یپلکش را باز کرد ،دست محکم مردانه ا یال

 داشت دهانش را باز یقفل شده بود و سع فکش

 ...دید یاو را م مهین کند،نصفه

 ؟چکار کنم... یواله ؟خوب-

 کرد بجنباند،صاحب کارش بود یدردناکش را سع فک

 صورتش خم یرو یصف کارکنان کارگاه،همگن و

 یکرد...چشمانش ب یم یبودند،احساس خفگ شده

 باغ ی شهیپشت ش واناتی...حس حدندیچرخ یم قرار

 حال خرابش یمحمد متوجه  یرا داشت .انگار وحش
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 ...سر کارتون ،با همتونم نیبر-...دیکش ادیکه فر شد

 سرش کم شد و او ماند و یباال یکم تعداد کله ها کم

 اش یشگی...اگر حالش را داشت و در حالت هممحمد

 نکهیبرد از ا یهم نبود به سر م یعیچندان طب که

 کرد یم میتسل نیولو شده جان به جان افر اطیح وسط

 اقا محمد نگران ی...چهره وستیپ یبه مادرش م و

 اش داده قهی...چشمانش را به دیکاو یرا م صورتش

 یانگار یحرف زدن نداشت...از طرف ییو توانا بود

 رفته بود که دستش را از چانه اش ادشیمحمد  اقا

 یزیتوانست چ یخواست هم نم یم یعنی...بردارد

 و هیبق یکه گند زدم به روزکار دیگفت؟ببخش ی...اصال چه مدیبگو

 دردسر درست کردم؟لطفا منو اخراج

 گفت اخر؟ یم د؟چهینکن

 دختر... یتو که منو کشت-

 رهینگرانش خ یبه چشمان قهوه ا یلحظه ا واله
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 ادم ینفر برا کی یداشت وقت یحس نطوریا شد،پس

 سوزاند...با حس نوازش یو دل م شدیم نگران

 شیسرجا عیچانه اش سر یشصت محمد رو انگشت

 که کرده ی...محمد هم انگار تازه از شوک کارنشست

 بیبلند شد و دست در ج شیامد که از جا رونیب بود

 را متر اطیح شیرو یبار جلو نیچند نشیج شلوار

 را با اطیهم داشت طول ح یکه قد بلند ییانجا کرد،از

 خواست خودش یکه م یکرد...انگار یگام تمام م دو

 کرد نگاهش را از یجمع و جور کند،واله جرات نم را

 یدوغ که رو یچشمش به لکه  دیترس ی،م ردیبگ او

 خوش گریبار د نیا افتد،مطمئنایبود ب شیمانتو

 ...محمددیایب رونینبود که از ان کابوس زنده ب شانس

 نشست...حاال شیپا یو جلو دیبه گردنش کش یدست

 دانست که اقا محمدصرفا قصدش یاندازه بود،واله م شانیهردو قد

 کارکنانش هیکمک است و او را مثل بق
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 عالقه نداشت که ییکار فرما چیو مطمئنا ه ندیب یم

 ...جدا از دلردیو بم افتدیدستش ب یرو کارگرش

 لیکار و فام یبه اداره  یکل دیمسائل با نیو ا سوختن

 نیداد که اقا جان ا یطرف هم جواب پس م یها

 بود...واله چند بار اب دهان خشک یمردن خودش

 اش را قورت داد... شده

 من خوبم ...-

 و نفس دیکش شیپرکالغ یموها انیم یدست محمد

 گرفت... یا اسوده

 بودم... دهینترس ینطوریتا حاال تو عمرم ا-

 اوهام: گسست

 محکمش را به چشمان جستجوگر واله دوخت و نگاه

 اهشانیکه پشت پنجره زاغ س یهم به کارگران یتیاهم

 کرده بود که به ینداد،امروز همه کار زدندیچوب م را

 کارگاه نزند ،از دو دور باشگاه رفتن یهوا سرش
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 چوقتیتهران که ه یشعبه  یادار یتا کارها گرفته

 اخرها کم مانده بود نیرفت ا یدنبال انها نم خودش

 به رشیخودش را قلم کند تا مس یجفت پا خودش

 و باز هم مثل هر اوردیطاقت ن تاینخورد اما نها کارگاه

 سر از کارگاه در اورده بود که به محض روز

 جان واله روبرو شد...حاال هم نه یبا جسم ب ورودش

 داشت که کارکنانش یتیاهم شیخواست نه برا یم

 اش یکنند ،بذار به گوش حاج یاو چه فکر م راجب

 مهم نبود شیشده .برا ریکه اقا محمدشون اس برسانند

 و یبودند که با کنجکاو یچشمان سبز نیا مهم

 انهچلمس  مانند هی...واله حسدندیچرخ یاو و پنجره ها م نیب دلشوره

 اش توسط صاحبکارش

 چیه یعنی، چکسی! تا حاال هفیلط داشت،همانقدر

 نگران نشده بود...بود شیبرا نینچنیا یمخالف جنس

 مهم نبود،دهانش را بار یکس یبرا چوقتینبودش ه و
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 چوب خشک شیاما گلو دیبگو یزیتر کرد که چ گرید

 حداقل ینگران نهمهیدانست چرا با ا یبود حاال نم شده

 !شدیبود...داشت خفه م ختهیدر حلقش نر یاب هی

 .مارستانیب میبلند شو بر-

 را در دستش چرخاند.واله دشیبلند شد و کل شیجا از

 مارستانیخواست به ب یرا مشت کرد...نم دستانش

 ادیبود، زاریالکل ب یو بو مارستانیب یاز فضا برود

 که یافتاد و درد یمادرش م زیالید یها جلسه

 یکرد...همه  یسر و صدا تحمل م یب همچنان

 سوال بود شیبرا یرا تحمل کرده بود ،گاه شیزندگ

 زجر بکشند چرا شانیاگر قرار است سراسر زندگ که

 ایعذاب ان دن ایدن نجایامدند؟ا یم ایدن نیبه ا اصال

 یکرد صحنه ها ی...سرش را تکان داد و سع عذاب

 که یقیعم نیکند ...محمدبه چ رونیخوردن مادرش را از سرش ب کتک

 بلند واله افتاده بود یابروها انیم



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 در هر صورت به تنگ ایشد...حتما درد داشت  رهیخ

 ...محمدندیاش را بب یبود...دوست نداشت ناراحت امده

 کرد حاال یاله محو ییجا کیرا به  زیهمه چ اصوال

 اش فرق هیاما واله قض یهمان احوال ایدَرک  کینزد

 پوستش نفوذ کرده بود ریز یجد یکرد انگار جد یم

 اصال در باغ باشد... ایبکند  یکار خاص نکهیا بدون

 پاشو واله معطل نکن...-

 تر شد ،دوست نداشت قیاش عم یشانیپ انیم نیچ

 بهتر بود یکند،همان خانوم سلطان شیصدا واله

 ریکرد تصو یتکان داد و سع ی...سرش را به ارام

 ...شدیرا از پشت پلکش محو کند اما نم مادرش

 دردسر درست کردم دینه من خوب شدم.ببخش-

 یاقا شیپ رمیحتماال فشارم افتاده بود ...ما-...ابراتون

 . دکتر

 که گفت گاز یدروغ یرا از درون بخاطر لپش
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 روزگار به او سخت گرفته بود که غش گرفت،انقدر

 ربع کیامد حال  یعطسه ساده م هیمثل  شیبرا مش

 از حال رفتن ساده بود.انگار کی یفرا یزیچ قبلش

 او را وسط جهنم هول داده ینفر دو دست کی

 که بخاطر نداشت... ی.جهنمبود

 بشیباال انداخت و دستش را در ج یپهن یابرو محمد

 دکتر یاقا نیحدسش راجب ادوست داشت  کرد،واقعا

 دکتر... یکدوم اقا-!دیایاز اب در ن درست

 و دیدوغ کش یلکه  یحواس دستش را رو یب واله

 دکتر را کف دست محمد گذاشت. یاقا ادرس

 مالقاتم... نیاون روز که اومد دنشید-

 یگفت...اخر ان مردک اگر م یا دهیاهان کش محمد

 با حال روز واله که ارتباطبخورد در  یشکر توانست

 جا نیبنده خدا به ا نیو کار ا گریحاال خورده بود د تا

 ...دیرس ینم
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 جهیبهتر نت یدکترت رو عوض کن یکنیفکر نم-

 ؟یریبگ

 دکتر را عوض یاقا دی،چرا با دیکش یبلند نیه واله

 یموضوع همقلبش را به تپش م نیفکر کردن به ا یکرد اصال؟حت یم

 را شیانداخت.دوست داشت پا

 الزم نکرده شما نگران من دیبکوبد و بگو نیزم یرو

 حاال تز صادر یاب تو حلق من نکرد کهیچ کی،یباش

 را فراموش کرد چکسیه یخوب دی؟اما خب نبا یکنیم

 کرد بدون یهرچه که بود گربه کوره نبود...سع ،واله

 ...زدیبرخ شیدست دادن تعادلش از جا از

 برام اژان... شهیمن خوبم اگر م-

 اطینگذاشت حرفش را تمام کند و به سمت در ح محمد

 برداشت... گام

 رسنمتون... یم-

 نیحاال ا د،خبیکوب نیرا به زم شیبار پا نیا واله
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 یبود کس سییها چه بود؟او خودش ر یباز قهرمان

 دیبندازد اما او چه؟فردا با کهینداشت به او ت جرات

 یکی یها هیکنا گوشه و بلیو س نجایهم گشتیبرم

 عبلتور پهنکرده و صدتا خز شانییپسر طال یشد که برا یزهره م مثل

 ...حاضر بود شرط ببندد گرید

 افتندیب رونیاالن هم کم مانده بود از پنجره ب نیهم که

 یکرد...م یخودش حس م یرا رو شانی...نگاها

 اوهیکمک است اما دهن  تشیکه اقا محمد ن دانست

 بست... یم یها را چطور یخاله خانباج نیا یگو

 ستادنیو به سمت در رفت،توان ا دیکش یکالفه ا پف

 دکتر یبه اقا یفردا سر دیرا نداشت ...با شیپا یرو

 یترسناک شده بودند...م یلیخ شیزد ،حالت ها یم

 یزندان شهیهم یاز کابوس برا یکیدر  دیترس

 مقابله با ییتوانا گریکرد ذهنش د ی...حس مشود

 که درونش ییبایز بیرا ندارد ،درست مثل س انها
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عقب  یبه صندل یو تلخ!نگاه اهیکرم خورده بود،همانقدر س سراسر

 انداخت،دوست داشت نیماش

 را انجا بندازد و تا در خانه اش تخت بخوابد خودش

 نبود که...در جلو شیبابا یاقا محمد راننده شخص اما

 کمربندش را بست،سرش نبض عایباز کرد و سر را

 و تشکر را از ریزد و عمال قادر نبود مراسم تقد یم

 یم ریهم ت شی...گلو اوردیکارش به عمل ب صاحب

 خانه اش یجا کیخواست  یو فقط دلش م دیکش

 هرکجا که شد مچاله شود و ده سال ،حاال

 یشد...انگار رهیبلندش خ ی...محمد به مژه هابخوابد

 یدختر تمام حس ها نیرفته بود ،ا یقیخواب عم به

 کرد... دوست داشت یم داریمردانه اش را ب تگریحما

 یحس ها نیابد از او مراقبت کند، البته اگر از ا تا

 گفت بساط خنده و یمادرش سخن م شیپ تگریحما

 یکرد اما احساس م یماهش را فراهم م کی یشاد
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 چند نیباره بزرگ شده،تا هم کیواله به  دنیبا د کرد

 خواست از خودش مراقبت کند یرا م یکی شیپ وقت

 زد یشد،از بس که نق م یم ضیمر کردینم ،خدا

 یخانه  یماه کیکرد و تا  یشال و کاله م مادرش

 نیگرفت تا او خوب شود...اما ا یسنگر م خواهرش

گاه وداشکننده بود...دستش ناخ یادیتنها بودن ز یدختر برا نی،ا دختر

 بلندش دراز یبه سمت مژه ها

 جادیگونه اش ا یرو ییبایهالل ز مین شیها شد،مژه

 بودند هنوز دستش به نوک انها هم نخورده بود کرده

 را رد یسکته ناقص لشیبلند موبا یبا صدا که

 .مادرش بود ...کرد

 یرا اتش زده بودن،قشنگ م شیکه مو یانگار

 از او سر بزند یقرار است کار خاک برسر یک دانست

 یزنگ زدن انتخاب م یهمان لحظه را برادرست  و

 یا انهیشده بود،نگاه دلجو داری...واله هم حاال بکرد
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 او انداخت و ارتباط را وصل کرد... به

 جانم مادر سالم...-

 ب چهشفردا  یمهمون یسالم مادر،به نظرت برا-

 چقدر یدونیخودت م نایا یبذارم،خانوم الفت ییغذاها

 خورهیم یمبز یکه فقط سبز شونیکیدارن ... افاده

 جلوش ذارمیم کنمیساالد درست م هی چی...اون که ه

 درست کنم؟ یچ هیبق یبرا

 چه بر مادرش گذشته که او را قایدانست دق ینم االن

 مشورت انتخاب کرده،مگر لنگه کفش او در یبرا

 نیو ا یجا مانده بود؟او را چه به اشپز اشپززخانه

 خورد یگذاشتند م یم شیجلو ی...هرچداستانها

 نداشت ... یفرق شیبرا

 رشون وگان هست ،فردا از دهنت درمامان اون دخت-

 ... خورهیم یمبز یسبز یگیجلو خودش م زهیم

 دیاو را نشن یاصال حرفها یکرد و انگار ینچ مادرش
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ه جور خورشت ب نکهدویو ا یقرمه سبز یایشروع کرد به شمردن مزا و

 حتما دیو محمد با خوردیدر نم

 یجور کباب هم تنگش بچسباند...محمد کارها کی

 داشت ...حاال تیموقع نیانجام دادن در ا یبرا یبهتر

 که در شرف انجامش یان کار خاک بر سر یمنها

 نبود فقط کنجکاو ادیکه چندان هم مقدار خاکش ز بود

 بلند دیرس یهمانقدر که به نظر م شیبداند مژه ها بود

 یخاطره  چیهاست...ه یعمصنو نیاز ا ای هستند

 یچشم ریها نداشت ...نگاه ز یمصنوع نیاز ا یخوب

 به لب داشت انداخت و یواله که لبخند کمرنگ به

 مادرش داد... یرا به حرفها گوشش

 من پشت فرمونم؟ یدونیمادر م-

 یابدا از ان مدل نگرانها نبود ،پوف کالفه  مادرش

 .دیچیپ یدر گوش مادرش

 و توقبرتا من نیزیبابات جون عزع خوبه توام،تو و -
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 که ستیل نینگران نباش .ا شهیبهتون نم یچیه دینکن

 خونه...معلوم اریو کم کسر بخر ب یفرستم ب یم برات

در  خوادیحواسش پرتهم نقدریا کنهیداره م یچه غلط ستین

 نیمن ا اریعروس برام ب هیبره...حداقل 

 اون.اه... شیو دل هام ببرم پ درد

 به یرا قطع کرد،محمد نگاه یهم تق گوش بعدش

 داشبورد یرا رو یانداخت و گوش نیاسکر

 زد... ی...واله همچنان لبخند مانداخت

 خوب باشه... دیچقدر با-

 خوب یزیبا تعجب به سمت واله برگشت،چه چ محمد

 خوردنش؟ واله به سمتش برگشت و ارام باشد؟فحش

 اش اشاره کرد... یگوش به

 مادرتون. یصدا دنیشن-

 یم چارهیدخترک ب یتکان داد،دلش برا یسر محمد

 دلش یمادرش فوت شده ،حتما کل دانستیسوخت،م
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 یدختر یبرا یمادر یمادرش تنگ شده بود.ب یبرا

 یاشما هم دلتون بر ون،حتماامرزشیخدا ب-امد. یم لیثق یلیاو خ مثل

 صداش

 شده... تنگ

 تکان داد،محمد با تعجب به سمت واله یسر واله

 ...برگشت

 تنگ نشده؟-

 متعجب یکرد و از چهره  ینخود یخنده  واله

بشنوه نه  ایونست حرف بزنه،ت یمادرم نم-...دیکارش چشم دزد صاحب

 یدلم برا

 یلیخ زدیحرف م یلیتنگ شده...اما پدرم خ خودش

 چهیپیشبها تو گوشم م یکه صداش گاه ی،طور

 دانست یکه حاال محمد م یرا با همان لبخند مرخشین

 حسرت پشتش پنهان شده به جاده زل زده یکل

 رشیراهنما زد و مس یان میتصم کی...محمد در بود
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 به سمت بهشت زهرا کج کرد... را

 ها؟ میسر به مادرت بزن هی میچطوره بر-

 یدلش م یمانده بود،از طرف یدو راه نیب واله

 و ریامار تقد یاز طرف و ندیمادرش را بب خواست

 اورد یاز صاحبکارش به عمل م دیکه با یتشکرات

 فلک گذاشته بود...اگر قصدش کمک و انسان سربه

 کیبود داشت به مرحله مادر ترزا بودن نزد یدوست

 کرده بود چشمانش قفل در را هیشد.انقدر که سر خاک گر یم

 یشد که سع یبار چهارم م یو االن برا دید ینم

 کرد یرا در قفل خانه اش جا دهد.سع دیکل داشت

 دیو کل دیاز جا پر یمردانه ا یکند که با صدا تمرکز

 دستش افتاد. از

 ه؟یمنزل سلطان-

 کرد ذهن خسته اش را در یباال داد،سع ییابرو واله

 امد ینم ادشیجستجو کند، یزیچ یطلبکار یجستجو
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 داشته باشد... یبه جز بانک به کس یبده

 هستم...بله خودم -

 را به دستش داد و یبود ،بسته ا کیپ ایکه گو مرد

 ینگاه یرا به سمتش گرفت...واله با کنجکاو یدفتر

 در یلحظه ا یفرستاد...خودکار برا رندهیاسم گ به

 نبود...ذهن یخشک شد...اسم او ترنج سلطان دستش

ذهنش ربط  درینداشت که اسم را به شخص یاش هم عالقه ا اشفته

 امضا کند نکهیر را بدون ادهد ...دفت

 به مرد که انگار از حرکت اسلوموشن او کالفه رو

 بود گرفت... شده

 نجای،ا هیطانمن واله سل ،اسمیاقا اشتباه شده انگار-

 شده ترنج ... نوشته

 چشمش را یکرد،حت یاز گرفتن بسته امتناع م مرد

 اش را گرفت... یشانیننداخت ،عرق پ نییپا

 بچم تب نجا؟االنیمن از کجا اومدم ا یدونیخانوم م-



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 شما هم خودت گهید یتو خونس ،نوشته سلطان کرده

 امضا بزن بذار ریبگ نوی،ایهست یخانوم سلطان یگفت

 برسم... میبرم به بدبخت من

 یاش زنگ خورد ،نگران گوش یلحظه گوش همان

 ایشده فاطمه؟باال اورده؟ یچ-اش را کنار گوشش چسباند... ساده

 خودت نیراحمالرحمن 

 رحم کن... بهش

 عیهست ،سر شیقاراشم یاوضاع حساب دیکه د واله

 دختر چندان مهم یپدر اشفته  یزد که البته برا امضا

 به موتورش داد و به سرعت از کوچه ینبود،گاز هم

 محو شد... شانی

 ادرس فرستنده اش کجاس پس؟-

 شتریب یفرستنده زل زد،انگار که هرچ یخال یجا به

 یپاکت ظاهر م یبزند ادرس ناخوداگاه رو زل

 یزیچ ینشان دیکرد شا یبسته را باز م دی...باشود
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 بود... انجا

 دست از سر من ستیترنج قرار ن نیا یانگار-

 منو خوادیاون به زور م یتو ترنج گهیم نیبرداره،ا

 کردم ها... یریکنه ...عجب گ نشیماش سوار

 به تختش بدون دنیخسته بود که به محض رس انقدر

 کند همانجا اوار شد،بدنش ضیلباسش را تعو نکهیا

 او را در یشدت کوفته بود،انگار که دو سه بار به

 دو چرخه شده یگوشت انداخته باشند و حساب چرخ

 دلش یبود،گاه داری...اما ذهنش،ذهنش همچنان بباشد

 یبکشد و گوشه ا رونیخواست مغزش را ب یم

 شدیاما نم ردیز ان نگا یو مدت ها سراغ بگذارد

 خود را به نکهیا یکرد اما نا ی...دلش قار و قور م

 رفع دل یبرا رینان و پن یبرساند و لقمه  اشپزخانه

 اش بخورد نداشت... ضعفه

 در دامانش انداخته بود کیکه پ یبه بسته ا چشمش
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 ترنج،ترنج...-به بسته... گریبه سقف انداخت و بار د یافتاد،نگاه

 یبه ذهنش نم یزیکرد،چ نییاسمش را باال پا چندبار

 بهم نقدریا یعنی... ی،نه جرقه ا یخاطره ا امد،نه

 یشد؟مگر م یداشتند که باعث سوتفاهم م شباهت

 مکث کرد،اگر ینداشت...لحظه ا یکه خواهر شد؟او

 نبود...او دیبع زیچ چیداشت چه؟از پدرش ه یخواهر

 ریحاضر بود از خ یکرد ،حت یپول م یبرا یکار همه

 چیبگذرد و ه شتریب اکیلول تر کی یاش در ازا بچه

 هم نگزد . ککش

 نقشه ها بود یدردناکش که حاصل خم شدن رو کمر

 راه شالش را مرتب در سبد رخت نیگرفت و در ب را

 بسته را دیها انداخت و چراغ را روشن کرد...با چرک

 یبه خصوص دنیبه سرک کش یلیکرد ،تما یم باز

 مردم نداشت اما مجبور بود... یها

 در ان فرمول یبودند انگار دهیچیبسته را پ یطور
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 حوصله بسته را پاره یجاودانه جاساز شده،ب اتیح

 چهار یبرا یهمه بسته بند نیا-فرود امد... شیپا یعکس رو یکرد،کل

 تا عکس اخه؟

 از عکس ها را پشت و رو یکیو  دیرا مال چشمانش

 شد،چشمانشیگم شد،باورش نم نهی.نفسش در سکرد

 از عکس ها را برگرداند باز گرید یکیو  دیبهم مال را

 حال خودش نیهمان بود...خودش بود و در ع هم

 ستادهیمختلف ا یادم ها انیکه م ی...دخترنبود

 .ازاد و رها ،لبخندش را پشت دستشدیخند یبود،م

 از عکس یکرد و مرکز توجه بود .در بعض ینم میقا

 مغرورانه یاز انها ژست یبعض د،دریخند ی،دختر م ها

از  یکی یاز چشمش سرخورد و رو یبر لب...اشک یو پوزخند داشت

 که یعکس ها و صورت دختر

 افتاد... زدیخودش مو نم با

 لکه یمانتو یها از دستش سر خورد و رو عکس
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 دوغ در گوشش وانیشکستن ل یاش افتاد،صدا شده

 فرش یکه از سر پدرش رو یخون ید،سرخیچیپ یم

 یزیت ی شهیکه ش یکوچک یکرد و دستها یم چکه

 مشت کرده بودند... را

 یعرضه ها نداشت،او نم نیاز ا د،اویرا چسب سرش

 بشکند،انهم پدرش که یرا در سر کس وانیل توانست

 که از دستش یکار تید،نهایترس یسگ از او م مثل

 کردن خودش بود! سیامد خ یم بر

 تخت زد تا یبار به لبه  نیرا از پشت چند سرش

 شود...اما عکس داریکابوس دردناک ب نیاز ا دیشا

 یگرید زیافتاده بود گواه چ شیپا یکه رو ییها

 نیخواهر داشت و ا یعنید،یلرز ی...دستانش مبودند

 خودش ییسال از وجودش محروم بود و در تنها همه

ر نف شد،محال ممکن دو ینم یشباهت اتفاق نهمهیو پا زده بود؟ ا دست

 مشترک ی شهیر چیبدون ه
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 یبهم شباهت داشته باشند،خنده  نقدریا یخانوادگ

 انگشتانش نیرا ب شانشیپر یسر داد و موها یعصب

 ...فشرد

 ی،نشان یعکس دیپاکت را چک کرد شا گرید بار

 پاکت بود به تیکه ف یجا مانده باشد،کاغذ اچار یزیچ

 چشمش ریبود...کلمات از ز دهیچسب شیها وارهید

 ساده را یتوانست فارس یکردند و نم یم فرار

 دی.چشمانش را محکم بهم فشار داد تا شابخواند

 دیتمرکزش را جمع جمالت درهم برهم کاغذ سف بتواند

 ...کند

 اهر کوچکتر اتش وخواهر بزرگتر خون، خو-

 تنها نویاوردند.توم یبامزه جواهر باال م ینویتوم

 یگل چیو بدون ه یکیو در جهنم افتاد،جهنم تار مرد

 کند؟ یم الیخ نویخواهر بزرگتر توم ایا

 شروع کرد... نیاغاز یاز نقطه  دیبا ییرها یبرا
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 شد،بایبار متن را از اول خواند اما متوجه نم نیچند

 یاو معن یبودند اما برا یکلمات فارس نکهیا

 اخرش! ی...خزعبل بود، از الف تا نداشتند

 شیبرا زیانداخت،همه چ یرا مچاله کرد و کنار اغذک

 عکس ها را نگاه کرد،در گریو مبهم بود...بار د گنگ

 گرید یعکس ها ترنج همراه دختر شتریب

 بند شدیم رهیبه چشمان ترنج خ شتری...هرچه ببود

 نگاهش تا یکه سرد یشد،طوریپاره م شتریب دلش

 نیدانست از ا یکرد م یاستخوانش نفوذ م مغز

 داشیکه پ رمیگ-انتظار محبت داشت... دیشده نبا دایتازه پ خواهر

 بگم بهش؟سالم من قل یکردم،برم چ

 و سه سال گذشته که از هم دور ستیب ایتم؟بیخجالت

 و کنهی؟اونم برام اغوش باز م میرو جبران کن میبود

 تموم؟

 خواهر یدرباره  یاالتینوجوان بود خ یوقت دیشا
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 را با او شیکه دردها یگم شده داشت،کس برادر

 جز یحس چیشده باشد ،اما حاال ...حاال ه کیشر

 کرد؟سر یم دینداشت...چکار با هیاول زیسوپرا

 از عکس یکیبالشت گذاشت و  یرا رو دردناکش

 فشرد...دوست نداشت نهیس یترنج را رو یتک یها

 او دردسر درست کند... یزندگ یبرا

 ...کمیو  ستیب رج

 ناخن هاتو نجو...-

 یو سع دیکش رونیناخن شصتش را از دهانش ب واله

 یدکتر متوجه  یاقا یچشم غره اش را به جا کرد

 خورد یراحت شکالت م یلیکنار دستش کند...خ مبل

 که عکس یگذراند،انگار یعکس ها را از نظر م و

 یشکالتش رو یزد...خرت خرت صدا یبرگ م مجله

 هیبا قض یلکسیر نیهم به ا دیبود،با اعصابش

 صاحب خواهر ییهویاو که  گریکرد د یم برخورد
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 ،قلش ... یبود انهم نه هر خواهر نشده

 واله جان... یدار یچه حس-

 به جلو خم یبا تعجب چشم درشت کرد و کم واله

 ...نیاصال تعجب نکرد-...شد

 اش سر خورده بود ینیب یرا که رو نکشیع هاکان

 گذاشت،استاد مورد یداد و شکالتش را کنار باال

 اش به او هشدار داده بود که به محض نشستن عالقه

 هر نوع یخودش را اماده  دیکارش با زیم پشت

 نینگرفته بود...ا یکند و جد یبیغر بیعج اتفاق

 نیسنگ یادیواله ز یبرا بیخواهران غر یویسنار

 توانست یم هیقض نیادم سالم ا کی یبرا ی...حتبود

 گر باشد. بیشدت تحر به

 دهبه وجود ترنج کر یمن قبال هم اشاره ها-

 به قسمت ندارم اما چندتا یاعتقاد بودم،اصوال

 گمیبا ترنج خانوم...خواهرت رو م برخورد
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 حجم از شباهت فقط نیخواهرت چون ا گمی...مداشتم

 نایباشه..اما ا ریدرگ کیافته که ژنت یاتفاق م یزمان

 مهمه حس یلیکه خ یزیواله جان...چ ستشین مهم

 وحال

 ِِو

 جا به جا شینگاه او در جا ریز ی...واله لحظه ا ت

 دیبا یدانست چه حس ی...سختش شده بود ،نمشد

 باشد،نه خوشحال بود و نه ناراحت فقط دلهره داشته

 به جانش افتاده بود. یبد ی

 دیادکتر،اقا محمد گفتن ب یاقا ستیمن حالم خوب ن-

 یخاطرات تو یسر هیبدم... شیبرم دکتر،ازما حتما

 یگانیاصال کجا با دونمیکه نم ادیم مغزم

 ی...احساس خفگستنیانگار مال من ن_...انشدن

 .کنمیم

 روز گذشته د،خاطراتیکش شیگلو یرا رو دستش
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ز ا قایدق دانستیکه نم یخواهر نیا یزنده شده بود و از طرف شیبرا

 سبز شد فکرش را شیکجا در زندگ

 کرده بود... ریدرگ یحساب

 واله کرد،اصال دوست یبه حالت ها ینگاه هاکان

 ایکه او را به روانپزشک بفرستد اما گو نداشت

 بود در کارش انچنان موفق عمل کند از نتوانسته

 واله در گوشش اکو یاسم اقا محمد با صدا یطرف

 ...شدیم

 ؟یدار یراجب خواهرت چه حس-

 باال انداخت... یشانه ا واله

 فاصله زشیاز م یتکان داد و چند قدم یسر هاکان

 با شمرد،اگریکنجکاو واله هر قدمش را م گرفت،نگاه

 دست و ینگاه سبزش کم ریصادق بود ز خودش

 یهر صد سال نور بایرا گم کرده بود که تقر شیپا
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را  پنهان کرده بود که پشت کمرش یافتاد، بسته ا یم یاتفاق نیهمچ

 واله یجلو یو کم دیمحکم تر چسب

 شد . خم

 بار پلک زد،عطر سرد و تلخ نیبا تعجب چند واله

 داد،خودش که یشامه اش را قلقلک م یحساب دکتر

 نیاما ا دادیم ییپودر لباس شو یخدا بو ی شهیهم

 نیتوانست از ا یعطر را دوست داشت...م یبو

 یاقا یگونه  یچندتا کک ومک کوچک رو فاصله

 کوفت...محکم و با ی.قلبش در دهانش مندیبب دکتر

 قوا. تمام

 شده؟ یزیچ-چ-

 که پشتش یلبخند ریسرش را تکان داد و استک هاکان

 واله چسباند. فیک یکرده بود رو میقا

 شده پرت دایتازه پ یخواستم حواست رو از شاباج-

 خوامیاز ته دلم م قایدوس ندارم ...عم کنم؛اخمتو
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 .یبخند شهیهم

 لبخند زد و صورت جمع یها ریبه استک ینگاه واله

 یکرد نم یم یباز شد البته هر کار یاش کم شده

 یم انیدر م کیلبخند بزند...هنوز قلبش  توانست

 یدکتر شما برا یاقا دیخواست بگو ی.دلش مدیکوب

 قلب ای یکنیم یدلبر نگونهیا نتیمراجع ی همه

 من جنبه یدانی؟نمیاورد ریمن را مظلوم گ فیضع

 ...ندارم

 کارت بگو برام...بعدا راجب خواهرت هم طیاز مح-

ود ب زیم یکه رو یاب ی...واله بطریداشته باش لیاگر تما میکنیم صحبت

 یرا برداشت و کم

 را تر کرد. شیگلو

 اقا محمد هوام رو داره.-

 کرد... یخاله زنک نیلب ،نفر ریز هاکان

 ...یبزنه اقا محمدتون اله گریجز ج-
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 شیاندازد،حسودیکوب هم راه ب نهیمانده بود س کم

 که شاخ و گوش نداشت البته یحسود گرید شدیم

 .ردیمسئله را بپذ نیاماده نبود که ا هنوز

 ن؟یگفت یزیچ-

 اقا نیلب نشاند،اگر ا یرو یلبخند گول زننده ا هاکان

 که دیرس یدستش بود حسابش را م یجلو محمد

ه تا سو د تینکند،کهالبته نها جادیدختر مردم ا یهوا برا یالودگ نقدریا

 .ردیتوانست از او بگ یگاز م

 جوره زور ان نره چیکرد ه یاگر محاسبه م یمنطق

 واله صاحبکار نکهیامد...البته ا یرا نم غول

 که ینبود...تا وقت یبد زیداشت اصال چ یتگریحما

 دایبا او پ یتر کیصاحب کار نخواهد نسبت نزد نیا

 باشد.و ارتقا درجه داشته  کند

 دست و بالت بازه یهنر خب ادامه بده.اونجا از لحاظ-

 که مورد پسند یچارچوب یطرح تو یسر هی دیبا ای
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 ؟یزیاقا محمدتون هست بر نیا

 یکالم هاکان نشد،مشتاق سر یطعنه  یمتوجه  واله

 داد. تکان

 نقدریحاال ا ختم،تایر دیطرح خوشگل و جد یسر هی-

 یتو رمیم یباز نبوده،گاه دنینقشه کش یتو دستم

 اونجا یسرسبز داره کارگاه ،گاه اطیح هی...اخه اطیح

 ری.اقا محمد اصال گرمیگیم دهی...ا میخوریم ناهار

 نقشه رو یفن یرادهایا یبعض یبهم ،فقط گاه دهینم

 یاقا به شیانبوه مژه ها ریدکتر.از ز یخودم دارم اقا  ی.اتاق برا گهیم

 دکتر زل زده بود و

 و باز دیچیپ یبود، دستانش را بهم م دشییتا منتظر

 خواست خودش را نشان یکرد ،دلش م یم

 من ستمین یاونقدر ها هم دست و پا چلفت دیدهد،بگو

 یبار تو نیکه اول یبا اون واله  یلی!من خنیبب رو

 شده بود فرق کردم... میپله ها قا راه
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 زد و به سمت یبامزه اش لبخند ی افهیبه ق هاکان

 یواله را جشن م یخوشحال دیروانه شد ،با زشیم

 رونیدلستر ب یدو بطر زشیم ریز خچالی.از گرفتند

 را به سمت واله تعارف کرد... یکیو  دیکش

 واله. کنمیبهت افتخار م-

 رونیکه از تنگ ب یکه به دهان هاکان مثل ماه واله

 جمله نیا دنیبسته بود با شن لیباشد دخ افتاده

 یبه اب برگشت و نفس تازه ا گریبار د یانگار

 ها؟ رمیجشن بگ-.گرفت

 از دلسترش را یتکان داد و قلوپ کوچک یسر واله

 .دیکش سر

 از همکارات برام بگو...-

 جا خوش شیابروها انیم یاخم کوچک گرید بار

 که ییدوغ و اتفاق ها ادیبود با  یزهره مساو ادیکرد،

 بندش افتاده بود... پشت
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 ...ادیز ادیوشش از من نماز همکارام خ یکی-

 باال داد. یپهن یابرو هاکان

 مثل تو یاز دختر هنرمند دیچرا نبا قهیچقدر کج سل-

 انداخت تا نییداغ شدند ،سرش را پا شیها اد؟گونهیب بدش

 یحرف را برا نیرا لو ندهد،هاکان اصال ا خودش

 جذاب زده بود... یها یان گل گل دنید

 مثل تو یاز دختر هنرمند دیچرا نبا قهیچقدر کج سل-

 اد؟یب بدش

 انداخت تا نییداغ شدند ،سرش را پا شیها گونه

 یحرف را برا نیرا لو ندهد،هاکان اصال ا خودش

 ؟یشد میقا نمت،چرایبب-جذاب زده بود... یها یان گل گل دنید

 اش کم کند یاز التهاب درون یکم نکهیا یبرا واله

 که از شانس دیاز دلستر سردش را سر کش ی،قلوپ

 به دنیرس یرا برا ی،دلستر راه اشتباه خودشیب

 ی...حاال اقادیاش پر یاش انتخاب کرد و در نا معده
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 امدن حباب از رونیب یبایز یبا صحنه  دیبا دکتر

 خودش را به او عای.هاکان سرشدیمواجه م دماغش

 کرد او را ارام کند.اهسته به پشتش یو سع رساند

 نیساده همچ فیتعر هیدانست  یم د،چهیکوب

 را در بر داشته باشد .اصال به غلط کردن ییامدهایپ

 بود... افتاده

 حبس کن... هیثان ینفست رو س-

 چندبار پشت سر هم پلک زد،هاکان خنده اش واله

 شیکارتون بچگ هیبود واله درست شب گرفته

 شده بود همان چشمان درشت و مژه یتیپ یتیندیسر

 کرد خودش را جمع و یتاب خورده .سع سیخ یها

 دوباره دیکند،با جور

 ِِن

شغلش و خود  نیب فیکه بالتکل ینهاکانیشد،ایروانشناس م هاکا

 ریگ شیواقع
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 درمان در مطبش یکه برا یبود به درد واله ا کرده

 .خوردیشد نم یم حاضر

 از تو خوشش ادیهمکارت بگو که ز نیاز ا-

 ش؟ینیبیم یاد،چطورینم

 یادیز زیخودش را جمع و جور کرد،چ یکم واله

 که در یدانست ،تنها وجه پر رنگ یزهره نم راجب

 بود. زیاز زهره نقش بسته بود دو چ ذهنش

 یلیخ یداره اما بافنده  یاخالق تند یلیهمم،زهره خ-

 ...هیماهر

 زد و حواس واله را به سمت خود جلب یبشکن هاکان

 ...کرد

 رهزه تیخصوص نیهم یواله دوست دارم که رو-

 به ازین شونیزندگ یادمها تو ی ،همهیکن تمرکز

 دارند.... دوست

 که دهان باز کرده یرا باال اورد تا واله ا انگشتش
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 بزند را متوقف کند... یحرف بود

 از ،منظورمیکه دوست دار یبگ یخوایم دونمیم-

 دوست هم سن و سال خودته نه صاحب هی دوست

 ات....بهم بگو دوست هم سن و سال خودت خونه

 تاحاال؟ یداشت

که همسن خودم باشه  یه تا حاال دوستن-به فکر کردن نبود. ازین

 نداشتم...

 گرید یپا یرا رو شیتکان داد و پا یسر هاکان

 ...انداخت

 ؟یکنیزهره خانوم شروع نم نیخب چرا از ا-

 در هم یکم شیواله درشت شدند و شانه ها یها چشم

 شدند... معج

 اخه...اخه چطور؟-

 از حد و حدود مونیزندگ یما تو یواله ،همه  نیبب-

 م،حاالیبگذر میکرد نییخودمون تع یکه برا یامن یها
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 متفاوته،ما همشه یهرکس یعبور کردن ها برا نیا

 و میامن رو انتخاب کن ریاون نقطه ،مس میدار دوست

 یو تو میکشیم کیکوچ یحلقه  هیخودمون  دور

 م،منیگذرونیرو م مونیامن کل زندگ یحلقه  همون

 ینیلطمه نب ازشیداشته باش یبدم که اگر دوست ینیتونم تضم ینم

 به هر نکهیدلت رو نشکنه ا نکهیا

 رو نیتضم نینزنه نه من ا بیبهت اس ینحو

 ...کنمینم

 رستانیافتاد که در دب یم یدختران یتمام ادی واله

 گرفتند ی،به سر و وضع اش خرده م دادندیم ازارش

 ایتوانست مثل انها مد روز لباس بپوشد  یچون نم و

 پز دادن نداشت مسخره اش یبرا یدوست نکهیا

 کردند ...اصال انگار توجه پسران در ان نقطه از یم

 یعرضه  شد،هرچهیمحسوب م ازیامت ینوع یزندگ

 ... شتریهم ب ازیبود امت شتریب خودشان
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 دکتر من به یرون؟اقایب امیاز اون حلقه ب دیچرا با-

 دمیامروز فهم نیدم،همید بیتمام عمرم اس ی اندازه

 پدرم چه ستیخواهر دوقلو هم دارم که معلوم ن هی که

 یچه حس نهیاگه منو بب نکهیسرش اورده ،ا ییبال

 اصال...من هیحس خودم چ نکهیداشته باشه...ا تونهیم

 بیاس خوامی،نم نمیبب بیاس نیاز ا شتریتونم ب ینم

 واله و یتوانست خودش را جا ینم چوقتی...هاکان هنمیبب

 هاکان که یکیبود بگذارد ،ان  دهیکه کش ییدردها

 یواله  نیا یخواست برا ینبود دلش م روانشناس

 دفاع اغوش باز کند و او را محکم بفشارد و به او یب

 ی...اما نمایدهد که مراقب اوست تا اخر دن نانیاطم

 خودش کند...دوست یواله را وابسته  انستتو

 باشد یواله وابسته به شخص خاص یخوشحال نداشت

 رفت انوقت واله چگونه یان شخص م ی...اگر روز

 یشد؟دستیکرد و سرپا م یجمع م گریرا بار د خودش
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 یرا از رو نکشیو ع دیاش کش ییخرما یموها انیم

 خسته اش برداشت... چشمان

 گرفتم برم کوه،اخه مادرم و میتصم یروز هی-

 یپاش درد م یلیرفتند،مادرم خ یم شهیهم دوستاش

 اما همش اصرار داشت که بره ،هر هفته بار و کرد

 یبعدش از درد زانوش م یبست و تا هفته  یم لیبند

 داشت...کنجکاو شدم برم یاما باز هم دست برنم دینال

 که با دوستاش پاتوق کردن اصال ییجا نیا نمیبب

 کجاس؟

 چانه اش گذاشت و منتظر ریکنجکاو دستش را ز واله

 دانست یدهان هاکان چشم دوخت ...اگر خودش م به

 به خودش شتریب یساخته کم ییبایز یتابلو چه

 از سکوت هاکان کالفه کهیکرد...انگار یم اعتماد

 گفت ... یبود که به کالفگ شده

 ل بود؟خب چطور بود منظره اش؟خوشگ-
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 را دراز شیر هوا تکان داد و پاهاد یدست هاکان

 را داشت که نیا لیان روز هم پتانس ادی یکرد،حت

 سنگ و قلوه سنگ و نه،همشیبد نب چشمت روز-اش کند. خسته

 یم ریس یو خاشاک...اصال ادم از زندگ خار

 که اونجا رشد یسبز اهیگ هیاز  غی...درشد

 خورد که دو بار یتو فرق سرم م نی...افتاب همچکنه

 اون اخرها از بس افتاب مخم گهیدماغ شدم ...د خون

 نیزم نیمعلق بودم همچ یپخته بود که انگار رو

 که حس کردم زانوم کال شکست... خوردم

 رهیهاکان خ یو به زانو دیکش دهیترس ینیه واله

 نکهینداشت،از فکر ا یکه مشکل شد،خداروشکر

 لبان روانشناس مهربانش نباشد یلبخند رو یروز

 گرفت... یدلش م یلیبه هر دل حاال

 رفتن اونجا؟ یخب پس چرا مادرتون م-

 نمیبش خورد خواستم نیهمون لحظه که زانوم زم-
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 دمیشنیم ییصدا هیو از جام تکون نخورم ...اما  اونجا

 یور رهیم کنهیکهمیچ کهیچ ینجوریا مونهیکه باز م یاب ری...مثل ش

 به گهید یمغز ادم از همونا...کم

 اون نمیخواست بب یفشار اوردم واقعا دلم م خودم

 کرد و اصال یم تیهست،اما زانوم واقعا اذ یچ پشت

 هی یراستم استفاده کنم...انگار یتونستم از پا ینم

 داشتم یچرخ از روم رد شده بود اونجور حالت جدهیه

 که بود خودم رو به اون پشت رسوندم و یهرچ اما

 ....واله

 ت و او هم به جلو خم شد...ژست هاکان را گرف واله

 ؟یچ-

 نقدریکرد ،تا حاال واله را ا یمردانه ا یخنده  هاکان

 و ردیاش را بگ قهیبود ...کم مانده بود  دهیند کنجکاو

 هم تنگش بچسباند... یا گهیبنال د هی

 که اون کوه تموم یبود...انگار بایز یلیابشار خ هی-
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 کرد که اون ابشار رو پنهون کنه ...به یرو م تالشش

 به درد زانو،به ضعفم ،به کله ام که ابپز شده توجه

 واله ادمهیاب...هنوز هم حسش رو  یرفتم تو بود

 که به زانو اومده یادیبرگشتم بخاطر فشار ز ی...وقت

 ماه خونه بمونم اما هر دفعه کیمجبور شدم تا  بود

 رونیامنم ب یقه اگر من از اون حل پرسمیخودم م از

 حس دم؟اونید یرفتم اصال اون منظره رو م ینم

 یاون ابشار داشتم؟اون افتخار یکه تو یناب ییرها

 کار رو تا اخر انجام دادم هیکه  کردمیبه خودم م که

 ؟یچ

 که یجیمکث کرد تا واله از خاطراتش به نتا یکم

 خواست واله را یدوست داشت برسد...نم خودش

 او به اوردیکند و به ذهنش فشار ب یبه کار مجبور

 ؟یچابشار منتظرمون نبود  هیگر اخر ا-شکننده بود ... یکاف ی اندازه

 بلند شد،مادرش شیتکان داد و از جا یسر هاکان



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 شام دعوتش کرده بود و اگر بر خالف اصول یبرا

 اما او هم بردینبود واله را هم با خود م یا حرفه

 از ان شدیجوره نم چیداشت که واقعا ه یا حلقه

 دانست که یبود که م نیو فرقش با واله ا دیایب رونیب

 که به دور خودش یحرفه ا یحلقه  نیا رونیب

 انتظارش را یپر از سرسبز ییبایبود بهشت ز دهیچیپ

 ...شیچشمان دختر روبرو ی.به سبز دیکش یم

 ... میکه از نبود ابشار مطمئن شد نکهیحداقلش ا-

 میبه ساعت انداخت...ن ید و نگاهتکان دا یسر واله

 مشاوره اش مانده بود یشگیاز وقت هم شتریب ساعت

 اورد ینم شیدکترش بود که به رو یاز خوب نیا و

... 

 مهیند نهم موندم ...هاکان لبخ شتریدکتر ،امشب ب یممنون اقا یلیخ-

 گام زشیزد و به سمت م یا

 نیبود که تمر نیمنتظر ا شهیمثل هم برداشت،واله
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 بار هاکان ساکت بود... نیکند اما ا افتیدر دیجد

 به یبستگ یعنیواله... یندار ینیجلسه تمر نیا-

 امروز یجلسه  یریگ جهیاز نت یتونیداره م خودت

 یاستراحت کن یتونیو هم م یداشته باش ینیتمر

 اریماز یاز دخترعمو رمی...راجب خواهرت هم من م

 که از حس خواهرت مطمئن پرسمیم سوال

 یادمها کشف نشده بمونند برا یسر هی ی...گاهمیبش

 دو طرف بهتره... هر

 لرزان به یشد، واله با پاها رهیزد وبه او خ یچشمک

 که هربار با یرفت و پاکت اماده شده ا زشیم سمت

 گذاشت ،با خودش زیم یکرد رو یم نییو جان تز دل

 که یکرد اگر مثل ترنج بود ،اگر اعتماد به نفس فکر

 توانست یدر عکس ها هم مشخص بود داشت م یحت

 در خفا هم یدکتر را هاکان خطاب کند ؟واله حت یاقا
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ا ه اش رولک نکهیرا نداشت که او را با نام کوچک بخواند...قبالز ا جراتش

 دکتر یاز اقا یبردارد سوال

 ...داشت

 دکتر؟ یاقا-

 ینثار صدا ینوک زبان هاکان امد که جان دلم تا

 خشک و یاما باز نتوانست...و بله کند  کنجکاوش

 اکتفا کرد. یخال

 ه؟یبه نظر شما ترنج چطور ادم-

 کرد یم یبود که هربار سع یاو پازل یبرا ترنج؟ترنج

 دانست در یداد،نم یم تیماه رییرا حل کند تغ او

 رخ داد که باعث سو یتحوالت رییچه تغ صورتش

 واله شد ... برداشت

ز م تر امحک یلیدکترش خ یاقا نباریدکتر...ا یاقا دم،خداحافظیفهم-

 قبل

 اگر واله ید،حتیکوب زیم ی...دستش را محکم روبود
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 تر میدادن تنها مسئله را وخ حیتوض داشتینگه م را

 ختهیرا برانگ شیکرد...ترنج تنها حس کنجکاو یم

 مثل رعد و برق داشت یتی...ماهنیکرد هم یم

 خواهرش که به نم نم باران دم صبح برعکس

 یبو وریاز ان نوع که اخر شهر ایماند  یم زمستان

 یاز خاطره  چکسیکردند و خب ه یرا بلند م خاک

 نکرده رعد و برق یخدا ای دنیو برق د رعد

 نداشت و هرچه بود باران بود و یفیتعر خوردنش

 !باران

 و دوم ستیب رج

 تا دیترس یدر دستش لول کرد ،م گرینقشه را بار د

 نمانده یاز ان باق یچیبه مقصد برسد ه یوقت

 کند و دایخودش پ یبرا دیخواست دوست جد ی.مباشد

 یزیواقعا ابشار چ دیبهتر از زهره؟!حاال شا یکس چه

 البته دیکش یانتظارش را م یدوست نیا یته مها ان
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 بود زهره در همان ابشار خفه اش نکند مطمئن

 نظر ریباال انداخت و از پشت در او را ز ی...شانه ا

 یزد و رج به رج باال م ی...با مهارت گره مگرفت

 یم قیمنظمش را تشو ی...واله واقعا هنر بافندگ رفت

 بافته بود یطرف کیپرش را  یپرکالغ ی،موها کرد

 انداخت و از یان را بدون توجه پشتش م وهربار

 که ساخته بود خبر نداشت... ییبایز ریتصو

 ... گهید امیم دمینقشه رو م نیبهش ا رمیم-

 همانطور ارام مثل خودش درگوشش یمردانه ا یصدا

 یبکشد و دست رو یخفه ا غیکه باعث شد ج دیچیپ

 یتا نقشه  شدیبگذارد اقا محمد بود که خم م قلبش

 ع ترسوندمت؟-انداخته بود بردارد... نیکه از ترسش زم یفرش تابلو

 نه دیخواست بگو یلبانش را تر کرد،دلش م واله

 سکته زده رو دراوردم دور هم ی افهیق ینطوریهم

 ...میبخند
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 واریبه اقا محمد پشت کرد و باز پشت د یحرف بدون

 گرفت... نیکم

 ؟یکنیدقت م نقدریا یواله؟به چ رممکنهیغ اتیعمل-

 گذاشت دو نید،ببیکوب نیزم را با حرص شیپا واله

 مواجه با زهره یخودش را برا یاز لحاظ ذهن قهیدق

 د،صاحبیکش یکند...همش پشت گوشش نفس م اماده

 ینعیه؟یسر نقدریا اتی؟عملیبگ یتون یاوه نم-فوضول اخر؟ نقدریا کار

 االن

 یخدا اگر منو برا یبردم؟وا یراز بزرگ پ هیبه  من

 ؟یچ رندیکه دارم گروگان بگ یاطالعات

 در یرا هم دراورد،واله چشم دهیترس یادم ها یادا

 در شتریبخت برگشته را ب یچرخاند و نقشه  کاسه

 جمع کرد تا مبادا ان را باال ببرد و در فرق سر دستش

 ...اوردیب نییپا وانهیصاحبکار د نیا

 ...ستیاقا محمد خوب ن دینینب لمیف ادیز-
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 داد رفتنش لشیکه واله تحو یمتعجب از پاسخ محمد

 توانست حاضر ینظاره گر شد،پس واله خانم هم م را

 اش را به در داد تا هیزد و تک یکند ...لبخند یجواب

 .ردینظر بگ ریواله را ز شتریب

 کامش را تر کرد د،چندباریسر زهره رس یباال بالخره

 هیزبانش باز شود و از  ییبه صورت جادو دیشا

 نگرفته میمکالمه را شروع کند.هنوز تصم نیا ییجا

 که دیکه چطور به زهره درخواستش را بگو بود

 دنشیگرفت و با د شینگاهش را از دار روبرو زهره

 یبود سکته  ستادهیسرش ا یمثل عجل معلق باال که

 را رد کرد. یناقص

 ... یستادیبسم ا... چرا رو سر من وا یوا-

 ینگش هم کمقلبش گرفته بود و ر یرا رو دستش

 بایز یدوست کی یبرا یعال اریبود...شروع بس دهیپر

 نکهیامد...بدون ا یمردانه ا یخنده  ی...صدا بود
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 دانست صاحب کار فضولش است که زاغ یم برگردد

ه زند...زهره که از دست دست کردن او کالفه شد یرا چوب م اهشیس

 بود با

 گفت: یبدخلق

 ؟یخوایم یچ-

 کرده بود فیکه هاکان از ان تعر یفرش ینقشه  واله

 در دامن زهره انداخت و کم مانده بود بایتقر را

 یاقا یخنده  یاداوریکند اما با  یغالب ته همانجا

 کیخودش را مجبور کرد که قصدش را از نزد دکتر

 ...دیبه زهره بگو شدن

 برام یسفارش رو بهت بدم که خصوص نیاومدم ا-

 ...یبباف

 به نقشه و بعد به واله که با یمشکوک نگاه زهره

 باال یکرد انداخت و ابرو یم یباز انگشتانش

 ؟یستیا من؟خودت مگه بلد نچر-...انداخت
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 زهره چشم یبایبه چشمان ز میواله مستق نباریا

 داد. حیرا توض لشیو صادقانه دل دوخت

 می،من نقشه کش یبافیبهتر از من فرش م یلیتو خ-

 ادم یبرا زهیام عزنقشه بر نی...ا نی...ا خوبه

 بسپرمش که کارش از ی.دوست داشتم به کس زتریعز

 بهتر باشه... همه

 زهره کم کم باز شدند یشانیپ یو شکن ها نیچ

 یهم نکرد...واله عرق یتشکر یزد و حت ینم ،لبخند

 پا ان نیاش نشسته بود گرفت و ا یشانیپ یرو که

 کرد... ییپا

د و تکان دا یخونه دار ببرم ...واله سر دیدرستش کنم ،با کشهیطول م-

 که در یپاکت یمحکم کار یبرا

 اماده کرده بود کنار دار زهره شیمانتو بیج

 ...گذاشت

 .حساب کردم.. نجایاس...به دستمزد ا عانهیب نیا-ا-
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 که ییبایز یها یاما حواسش به گل منگول زهره

 که یبود...دست رهیپاکت دست ساز واله بود خ یرو

 بار نیاول یو برا دیگلها کش یزبر بود را رو یکم

 مهمان لبش شد... یکوچک لبخند

 ؟ یدیخودت کش-

 در اطیتکان داد و زهره پاکت را با احت یسر واله

 گذاشت... فشیک

 ریز یهنرم صفر بود...واله نگاه شهیخوبه ،من هم یلیخ تینقاش-

 شانه یبه زهره انداخت و کم یرکیز

 یبایز یگره ها یرو یجمعش باز شد...دست یها

 و با ابرو به دار اشاره دیزهره کش یروبرو فرش

 ...کرد

 ...منوادی...منو قهیدق یلیست؟خیهنر ن نیمگه ا-

 ...ادی

 یکه بغض داشت نگاه یبا تعجب به واله ا زهره
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 دانست چرا از همان اول از او بدش امده یانداخت،نم

 ...ندیکردنش را بب هینبود گر یراض گرید اما

 چشمانش را فشار داد تا مبادا یبا دستش رو واله

 اما صورتش از فشار نگه داشتن زدیبر اشکش

 لبو شده بود . اشکش

از و بار ب...زهره دستش را چند قی...همونجور دقندازهیکار مادرم م ادی-

 یبسته کرد و اخر رو

 دار بودند گذاشت و با همان لحن یواله که رو دستان

 شده بود زمزمه کرد.عادتش  گریکه د یخشک

 نور به قبرش بباره...-

 زد و راهش را به سمت در یلبخند محزون واله

 کارگاه کج کرد.کارش را انجام داده یورود

 اتفاق چیدکتر گفته بود ه یکه اقا یزیچ بود،برخالف

 یبود که ط ریاما مهم نصف مس افتادین یو بلبل گل

 واقعا در انتها اتفاق دیشا دانستیچه م یبود .کس شده
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 ...هنوز چند دیکش یانتظارش را م یزیانگ شگفت

 کرد... شیدور نشده بود که زهره صدا یقدم

 واله...-

 تمام کارگاه بایکنجکاو به سمتش برگشت...تقر واله

 جلو ی...محمد قدم دنیدست از کار کش یا لحظه

 که در شرف یتا از هرگونه اتفاق ناگوار گذاشت

 امد که واله یخوشش نم چیکند،ه یریوگبود جل وقوع

 ایچشمش پر پر بزند  یجلو شیپ یدفعه  مثل

 توانست یم یحداقل نه وقت ندیبب یرا ابر چشمانش

 شود... مانع

 فیتخف ام؛ینخ ها من اشنا دارم...باهات م دیخر یبرا-

 ...دهیم یخوب

 بایواله امد انقدر بزرگ و ز یلبها یکه رو یلبخند

 کرد و تیبه همه سرا یریواگ روسیکه مثل و بود

 شد. شانیلبها مهمان
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 و سوم ستیگفت...رج ب ینم راهیدکتر انقدر هم ب یاقا انگار

 را عوض و ونیزیتلو یشبکه  گریبار د مادرش

 یکرد .صحفه  میچشمش تنظ یرا رو نکشیع

 بود ورق رشیاز کتابش را که از صبح درگ یگرید

 و ونیزیحکمت روشن بودن تلو قای...هاکان دقزد

 به یگریدانست ...نگاه د یخواندن باهم را نم کتاب

 کرد خودش را با برنامه یانداخت و سع مادرش

 کرد گرم کند...به یپخش م ونیزیکه تلو یکودک

 یدر شب اتشباز تیکرد ،جنا یکتاب نگاه عنوان

 ...چه بر سر مادرش امده بود؟

 مامان؟-

 یشیه ردیچشمش را از کتاب بگ نکهیبدون ا مادرش

 یراحت نی...اما هاکان که هاکان نبود اگر به هم گفت

 که به دنبال توجه باشد ی...مثل گربه ا شدیم منصرف

 مرد گنده؟ یکنیم کاریچ-مادرش جا کرد ... یپا یرا رو سرش
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 یپا یزد و سرش را از رو ییلبخند دندان نما هاکان

 که مادرش ییتکان نداد ،برخالف زورها مادرش

 تا سرش را جا به جا کند... دادیم

 ؟یندار یزندگ نجا؟خونهیا یاصال چرا اومد-

 جا به جا یو سرش را کم دیکش یپوف هاکان

 شده بود و قصد دور کردنش را میتسل کرد،مادرش

 ...ارمیه جا ببرو  میفرزند فیاومدم وظا-...نداشت

 کرد و کتابش را میرا تنظ نکشیع گریبار د مادرش

 هاکان گذاشت... یشانیپ یرو

 ع مامان...-

 نکیچشمانش را در کاسه چرخاند و ع مادرش

 سرش زد... یرا رو مطالعه

 یگیم کلتیه نیبا ا نجوریا یوقت-

 ِِع

 انگار صد مامان
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 ...کشنیم اهیتخته س یبا ناخن رو نفر

 به مادرش که یچشمش نگاه یاز گوشه  هاکان

 کرد یرا نوازش م شیبه لب داشت و موها لبخند

 هم محبت کن...ب-و خودش را لوس کرد... انداخت

 بود را شیکه در حال نوازش موها یدست مادرش

 هولش داد... یبار جد نیو ا دیاش کش یشانیپ یرو

 کلشیه نیبا ا کشهیبلند شو خلوت کن ... خجالت نم-

 سه چهار تا نوه دیبهم محبت کن...االن من با گهیم

 نکهیا یکردم به جا یم یبودن باهاشون باز یم دورم

 سکوت مزخرف از نیا یبرنامه کودک بذارم تا کم که

 بره... نیب

 صاف کرد و زمزمه سرداد... ییگلو هاکان

 از خود نباشه فیمامان...حاال تعر نجامیمن که ا-

 ارام بخشه که... یلیصدام خ گنیهام م مراجعه

 باال انداخت را یمرتب یهاشور خورده  یابرو مادرش
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 به شدت یزیکه چ یجمع کرد انگار یدهنش را کم و

 صداتو بشنوم؟ خوامیم یک یوندیم-خورده باشد... یا بدمزه

 صداتو بشنوم؟ خوامیم یک یدونیم-

 مادرش یبرا یچانه اش زد و ه ریدستش را ز هاکان

 زد ... پلک

 باز کند که اه...امد دهانش را یگرفت کیت یانگار ینجوریع نکن ا-

 مادرش انگشتش را باال

 ...گرفت

 رگمادربز یبگ یزنگ زد ینه حرف نباشه...وقت-

 صدات رو بشنوم االن خاموش... خوامیاونوقت م شدم

 بلند شیرا ورق زد که هاکان از جا یگرید ی صحفه

 ...شد

 ونمت ینم یکه توش حت یخونه ا نیاه اصال من از ا-

 ...رمیحرف بزنم م ازادانه

 و ارام زمزمه کرد... دیخند الیسه
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 هاکان جان... یخونه رفت نیسالت بود از ا جدهیه-

 مبل ولو شد...راست یرو گریو بار د دیخند هاکان

 ؟یعالقه و کارت موند نیتا حاال ب-...گریگفت مادرش د یم

 ...بهدیشنیم یبودار یکتابش را بست،حرفها الیسه

 چوقتیبود ه نیهم یشد،از بچگ قیپسرش دق چشمان

 چیلقمه را هزار پ شهیزد،هم یحرفش را نم میمستق

 دیکه با دانستیگذاشت ،م یزد و بعد در دهانش م یم

 را بر عهده یریگ جهیبه سوالش جواب بدهد و نت تنها

 که زیخودش بگذارد...اصال به نظرش اخر همه چ ی

 لمسائل ح یشد...گاه یدادن ختم م جهیبه نت دینبا

 لذت بخش تر بودند... نشده

 هاکان ؟ یکنیکار م یچ یبرا-

 را از شیو پا دیکش شیقهوه ا یبه موها یدست هاکان

 پشت یچشمان سبز و معصوم یدراز کرد...گاه کاناپه

 یبدون عالقه چه ارزش ی...زندگ بستندینقش م پلکش
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 مناسب از یسوالها ی...بدون عشق ؟گاهداشت؟بدون

 جواب طول و دراز هم بهتر بودند. ناخوداگاه صدتا

 نیاو  دیسنج یرا بر اساسان م زیغرق کارش شده بود که همه چ انقدر

 یبود که قبلها شماتت م یزیچ

 ان شده بود... یو حاال خودش قربان کرد

 ده؟یسر-

 به مادرش انداخت و زمزمه کرد... ینگاه

 یلیوقته مادر من خ یلیهات؟خ یقرمه سبز یبرا-

 ...وقته

 را خاموش ونیزیبرخاست و تلو شیاز جا الیسه

 واست... ارنیران بزنگ بزن رستو-...کرد

 کرد و مثل بچه ها زانیخودش را از مبل او هاکان

 جهینت چیمادرش لوس کرد که البته ه یرا برا خودش

 نداشت. یا

 ...خامیپز م الیسه ینه نه قرمه سبز-
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 را باال گرفت شده اش کوریتازه مان یناخن ها الیسه

 شد... رهیبا عشق به انها خ و

 یاخن ها رو بران نیبلند شو برو خونت ...عمرا ا-

 شومت خراب کنم ... یبه خواسته  دنیرس

 شوم؟-

 رونیرفت سرش را ب یکه به اتاقش م یدر حال الیسه

 درشت قشنگشون یه گاوها فکر کن با اون چشمهاب-...اورد

 االنت..ادم نیع قای...اها دق ندازنیتو م ادی...منو 

 یخودش رو بخوره ...مدت یگوشت بچه  یچطور

 شدم. اهخواریگ هست

 ایکرده بود  بیهاکان باز ماند...االن او را تخر دهان

 خود یمحبت واقع شده بود؟البته که گاو به خود مورد

 بود نبود؟ یدیمف اریبس موجود

 یراستا...اگر چه در دمیگاو،فکر نکن نفهم یبهم گفت-

 بود بازم... واناتیاز ح تیحما
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 به یحوصله نگاه ی؛ ب امدیاز اتاق مادرش ن ییصدا

 میکه مادرش جا گذاشته بود انداخت،نچ ن یکتاب

 خودش یتمرکز کند وقت ییکتاب معما یرو توانست

 دیحلش با یحل نشده داشت و برا یمعما هی هنوز

 به انجامش یعالقه ا چیکرد که ه یرا م یکار

 نیو ب دیکش رونیب نشیج بی.تلفنش را از جنداشت

 توقف کرد...بعد از اریماز یشماره  یرو نشیمخاطب

 تا بوق بالخره جواب داد . سه

 به پارسال دوست امسال اشنا...-

 را درخواست کند یزیچ اریاز ماز نکهیاز ا هاکان

 واله هم که یبرا دینداشت...با یبود اما راه متنفر

 معروف یکرد اگرچه کنجکاو یکار را م نیا شده

 را یخواست که واله کس یهم بماند.دلش م خودش

 نبود که بشود از یباشد هرچند ترنج هم ادم داشته

 بهره برد اما هرچه که بود دوقلوبودند و هم وجودش
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 داشت که اجیاحت یانسان تنها به کس ی.گاه خون

 اگر یهرچند دور هرچند متفاوت اما باشد حت باشد

 ی...اخ که اگر مادرش م شدیگاه نم هیوقت تک چیه

 قرمه هیاست حداقل  ریدست به خ نقدریا دانست

 .نمیو ببترنج ر خوامیم-گذاشت... یم شیجلو یسبز

 واقعا ازار دهنده بود اما اریماز یو بعد خنده  مکث

 امد تا به هدفش برسد... یبا ان کنار م دیبا خب

 شما رو هم جادو کرده؟-

 در یگرید یلوده باز اریماز نکهیقبل از ا انهاک

 از ترفند خودش استفاده کرد... اوردیب

 ؟یتو هم جادو شد یعنیار؟یهم ماز -

 زمزمه کرد. یجد یلیصاف کرد و خ ییگلو اریماز

 من نامزد دارم هاکان.-

 یچشمانش را در کاسه چرخاند،انگار قصد ب هاکان

 خودش را جمع و نیکردنش را داشت که همچ عفت
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 ییشل کن بابا هیخواست  یکرد ،دلش م یم جور

 کند اما خودش را کنترل کرد االن هد ِف انسان نثارش

 اغوش دنیرساندن ترنج به واله و د ی دوستانه

 نیکرد اگرچه از هر دو همچ یرا دنبال م گرمشان

 بود اما انسان با دیبع یلیخ یاحساسات عموم ابراز

 !گریزنده است د تصوراتش

 برسون. یلی.سالمم رو بهش خ دمیخانومم د یاره ال-

 یصاف کرد،هربار هم که در خانه  ییگلو اریماز

 خواست یکرد دلش م یگلو صاف م مشترکشان

 نیاپرت کند از بس کهچندش و به کرات  رونیرا از بالکن به ب خودش

 چارهیکرد ب یعمل را تکرار م

 بود تا کرده ریگ شی!سنگ هم که در گلونشیمراجع

 راهش را به سمت دیکش یخودش خجالت م دیبا االن

 گریتف ناقابل بود د یکرد، مقدار یکج م رونیب

 زور زدن داشت؟ نقدریا
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 قد ازادهعرفاقتم ...پنج شنبه  یچکار کنم که مرده -

 یبر دی.که البته بانیترنج خانومم بب نیا ای...ب اس

 صف خاطرخواهاش . یتو

 حوصله نداشت چیمکالمه را جمع کرد،ه عیسر هاکان

 باشد...اول گریگلو صاف کردن د کیمهمان  گوشش

 اکشنش یزد تا ر یبا ترنج راجب واله حرف م دیبا

 نیعنوان دوست نداشت واله از ا چی،به ه ندیبب را

 .ندیبب یبیاس بابت

 یچپ بلند نشده باش یاز دنده  ندفعهیا دوارمیام-

 ..اد.باز را هول د مهیخانوم....دم در اتاق مادرش رفت و در ن ترنج

 گنیخونه که بهم گاو م نیتو ا گهید قهیدق کیمن -

 مونم... ینم

 شد و چشم بندش را باال زیخ میتخت ن یرو مادرش

 ... داد

 رو برو... ادهیاز پ-
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 را شیغرغر کنان به سمت در رفت و کفش ها هاکان

 .دیپوش

 .نیحاال بب گردمیم میدنبال پدر مادر اصل رمیم-

 یرمان بوم ب چنل

 https://t.me/joinchat/AAAAAETbePEDفام:

kanLwA 

 و چهارم ستیب رج

 کرده فیرا رد شیخانوم مانتوها نیریش یروبرو

 دوستش بازار نیامروز قرار بود با اول بود،اخر

 که تا به حال دیلول یپوستش م ریز یجانی...هبرود

 یخودش م یکه جلو یینکرده بود...هر مانتو تجربه

 را جابه جا نکشیدرجه ع کیخانوم  نیریش گرفت

 نیشد بعد از دوازدهم یم قیدق شتریکرد و ب یم

 شیانداخت و از جا یرا گوشه ا نکشیکالفه ع مانتو

 دور خودت یشکمهمه رنگ  نیا هیدلم گرفت چ یوا-شد... بلند
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 االن رنگ گمیم یمرده مگه؟ه ؟شوهرتیکرد جمع

 روشن تر هیمشک نیدرجه ا هی یه کنهیم رییتغ مانتو

 رو بپوش نایدونه از هم هیتر... رهیدرجه ت هی شهیم

 اما... کنهیم یچه فرق گهید

 یفربه اش را به واله  کلیراه متوقف شد و ه نیب

 تر کرد... کینزد یقلم

 بود ؟ولش کن حاال ...با یدوستت اسمش ک نیبا ا-

 گریج نیا نیهمچ یریگیمانتو قرمز م هی یریم نیهم

 . منویرنگ مشک نی.دق کردم با ا ادیحال ب من

 ...نیبب

 و به سمت خودش دیواله را چسب ی چانه

 به تن داشت یو شلوغ یگل منگول یبرگرداند،مانتو

 دو چندان کرده بود، یرا به صورت عرض کلشیه که

 ریخانوم بود وذهنش هنوز درگ نیریش یرو چشمش
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 وخترمم طالق گرفته شوهرم مرده،د-... یقرمز رنگ دستور یمانتو ان

 نوه ام هم

 ...شوئهیج

 رفت یم یناخوداگاه لبخند شویلفظ ج دنیبا شن واله

 یخانوم چشم غره  نیریکه ش ردیجا بگ شیلبها یرو

 قورت عیحواله اش کرد که همان راهم سر یزیت

 ...داد

 وصف نیاگفتم...با  یزیچ هیخوبه حاال توام، من -

 ادمی...تا  یدیند ریبپوشم؟نخ یمن لباس مشک یدید

 یفرق واریهم بخر با گچ د دابیسرخاب سف کمی نرفته

 تو حلقت تا زهیخواهد اب قند بر یادم دلش م یکنینم

 ... یایسرحال ب یکم

 دنیقرمز رنگ به د یبا مانتو نکهیبا تصور ا واله

 یلیخ گریقرمز د یدکتر برود ُگر گرفت ،مانتو یاقا

 دیترس ی...م شدیامن واله م یفراتر از محدوده  یلیخ
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 یایب گهید ستین الزمیتو که از من خوشحال تر دیدکتر به او بگو یاقا

 یمطب...انوقت بود که واله م

 یداشت ،دلش م یدیجد دیروزها ام نی...امرد

 هر روز به مطب دکتر برود و از روزش خواست

 کرد و سهمش هم لبخند یکه م ییشرفتهایاز پ دیبگو

 دکترش شود... یاقا قیو نگاه دق جذاب

 ؟یندازیرنگ م یچرا ه-

 ؟یندازیرنگ م یچرا ه-

 یخانوم هنوز نرفته ،دست نیرینبود که ش حواسش

 یکیزیبتواندبه طور ف دیو سرش را تکان داد شا دیگونه اش کش یرو

 رونیدکتر را از کله اش ب یفکر اقا

 ها نیتر از ا قیاما کارساز نبود...نفوذ او عم اندازدیب

 .بود

 خانوم... نیریش غهیج یلیقرمز خ-

 در هوا تکان داد و به سمت در یخانوم دست نیریش
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 .رفت

 ای یگرین ج،همو یباشه االنه که سکته رو بزن-

 یرنگ هی ادیانتخاب کن...به پوستت هم م یزرشک

 نره؟ ادتیشب ها  نمشیبب یاری.بدهیم بهش

 از مانتوها را انتخاب کرد یکیگفت و  یواشی ی باشه

 ی...روسردیرس یزودتر به قرارش با زهره م دی،با

 کرد ی...حس مدیجلوتر کش یاش را کم یا سرمه

 که برق یشدند در صورت شیمردم تماشاچ ی همه

 پوسته شدن لبش در خانه استفاده یکه گهگاه برا یلب

 یبه لبشنداشت...رو دنیدر رنگ بخش یریکرد انچنان هم تاث یم

 کرد لبش یمترو نشست و سع یصندل

 را به او شیجا دیرا د ی...تا خانوم مسنردیگاز نگ را

 شتریب ستگاهی...چند استادیسرپا ا شهیو مثل هم داد

 سوار شد ینکرده بودند که دختر جوان فروشنده ا رد

 واله گذاشت... یپا یجلو قایرا دق لشیوسا و
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 و چهارساعته ستیمات ب یضداب ،رژها یاه ملیر-

 نیمنو ...از ا یچشمها دیاصل اصلن نگاه کن ،همه

 رو زدم... شیرنگ صورت ملهایر

 از شیملهایر شتریبه بساطش انداخت،ب ینگاه واله

 ها هم نیها بودند،احتماال از هم یمدل صورت همان

 به یکرد ،نگاه یم غیدستش مانده بود که تبل یرو

 مانده بود و مژه دشیدست سف یکه رو یلونینا یجا

 یم شیلوازم ارا کمی دیانداخت ...با اهشیبلند س یها

 دیکه در خر بایدختر ز نیبهتر از ا یو چه کس گرفت

 کند... شییراهنما

 ها چندن؟...... ملیر-

 خارج شد و یشیپر از لوازم ارا یلونیمترو با نا از

 ستگاهیا نیگشت،در ا یبه لب دنبال زهره م لبخند

 تر بود کیاو نزد یگذاشته بودند که به خانه  قرار

 اتیبه محتو ینشست و نگاه یخروج یسکو ی،رو
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 هنوز هم مقدار یانداخت با حساب سر انگشت لونشینا

 اقا محمد بدهد که دستش ریپول داشت...خدا خ یکاف

 گذشت اما یربع کیبماند ... کاریگرفت و نذاشت ب را

 قهیکه چند دق یاز زهره بود و نه لبخند یخبر نه

 زهره یعنیلبش جا خوش کرده بود... یرو شیپ

کردنش  شمانیدر شاد وپ یگذاشته بود؟اخر چرا؟چه لذت سرکارش

 ینگاه تلخش را به خروج نیبود؟اخر

 شده نیسنگ شیانداخت...بغض داشت و گلو مترو

 بود ارمغان معطل دواریتر!ام نیاما سنگ بود،دلش

 زهره باشد اگرنه یلبها یرو یحداقل لبخند کردنش

 لوازم لونی...ناشدیثمرتر م یب یلیروزش خ که

 شده بود و اسمان هم به لویانگار صدک یشیارا

 نرفته شتریب یقبلش نبود ...هنوز چند قدم یروشن

 ...دیرا شن شیلیکه فام بود

 ؟یصبر کن...سلطان یسلطان-
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 زده به سمت صدا جانیگر؟هیاو بود د با

 ...خودش بود،دوستش زهره بود که با عجلهبرگشت

 ربع معطل شده، هی...مهم نبود که دیدو یسمتش م به

 نیماند ،مهم ا یدوستش ساعت ها هم منتظر م یبرا

 شانه یو دستش را رو دیکه امده بود...به او رس بود

 دشیزد و صورت سف یگذاشت...نفس نفس م اش

 ِِخ

 سرخ شده بود... سر

 ...نفسش باز رفت و واله ارام پشتش را ماساژ...داشتمدیبخش-ب-ب-

 داد...

 ...کمی رینداره االن نفس بگ بیباشه ع-

 نفس گرفت،انگار یچشمانش را بست و لحظه ا زهره

 واله یحالش جا امد که دستش را از شانه  یکم

 ...برداشت

 کشه یبابام رو بردم حموم ...خجالت م یببخش-
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 کردم شیتا راض دیطول کش یحموم کل برمشیم

 ...اخه پدرم سکته کرده...

 اش را تو داد و به سمت یشانیبه پ دهیچسب یموها

 زد و دنبالش یراه افتاد،واله لبخند ابانیخ گرید

 را داشت تا احوال پدرش را شیکاش رو یکرد،ا

 نیبود هم دواریبداند اما ام شتریو از او ب بپرسد

 هک ییبا نخ ها شدندیرد م یمانتو فروش یکند...از جلو تیکفا لبخند

 دکتر و یتابلو فرش اقا یبرا شانیشده  یداریخر

 پولش را پرداخته بودند اگرچه واله یکه دونگ یبستن

 حد توانش به زهره اصرار کرده بود که او بخاطر در

 سفارشش به زحمت افتاده و حداقل ینخ ها دنیخر

 ها را حساب کند اما زهره قبول یتا واله بستن بگذارد

 شتریتوانست ب یو واله هم نه بلد بود و نه م کردینم

 کند. اصرار

 م؟یمانتو بخر میباهم بر یایم-م-
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 یرا خورد و لبخند شیاز بستن گرید یزهره قاشق

 کردن اما دنید یمانتو فروش یمغازه  نی.از چندزد

 کرد. یگذاشت زهره رد م یکه واله دست م هرکدام

 ...دهیکه الغر نشونت م نیا-

 غیج یبذار یدست رو رنگ طوس گهیبار د هی یوا -

 .زنمیم

 اش را قورت داد و ارام زمزمه ینخود یخنده  واله

 .کرد

 ...گهیباشه حاال حرص نخور د-

 شوند که یگرید یخواستند وارد مانتو فروش یم

 که دچار جنون یمتوقف شد انگار شیسر جا زهره

 یو به سمت مغازه  دیباشد دست واله را چسب شده

 نیتریپشت و ییبایز یکرد.مانتو تیهدا یلوکس یلیخ

 یورکهباظرافت تمام  یاتییمحو جز یا قهیکرد.هردو،دق یم ییخودنما

 یمانتو کار شده بود شدند.مگر م
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 که بود یو هنر را به هر نوع یهنرمند باش شد

 در سمت چپ مانتو یفیظر یها یگلها ؟ینکن نیتحس

 دادیم یمجلس یدقت کار شده بود و به مانتو جلوه  با

 یاز رنگها یخورد که مخلوط یم یدامن بلند رشیز

 کیش یمانتو جلوه  یبود به ظاهر کل یو مشک قرمز

 بود . دهیبخش یتر

 کنم؟یکه من فکر م یکنیبه همون فکر م یتوام دار-

 تکان داد و هردو وارد مزون یسر واله

 و زرق وبرق ییدر مقابل نو شانیشدند،مانتوها

 رنگ و رو رفته و ژنده به یلیخ زانیاو ییمانتوها

 مسائل نیداشتند و ا یاما هر دو هدف دیرس یم نظر

 امد،حداقل در ان لحظه به یبه چشمشان نم ابدا

 زده از رونیب یامد...زهره موها ینم چشمشان

 که قبلها با واله یرا تو داد و با همان ژست شالش
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 رو نیتریپشت و اون مانتو زمیزع-کرد رو به فروشنده گفت: یم صحبت

 شونیا زیسا

 لطفا... نیاریب

 ام نخورد و با یتکان یحت شیفروشنده از جا دختر

 نثارشان یزیام ریخوشرنگش نگاه تحق یاب یها لنز

 واله محو شد و اخم یکه لبخند از لبها یبه طور کرد

 که انگار با یزهره به شدت در هم رفت،با لحن یها

 کرده شییاش مجبور به پاسخگو قهیکنار شق گتفن

 گفت: باشند

 ستیمدل دست دوزه و مناسب شما ن نیا زمیعز-

 اون پشت دیتون یرو م یمناسب تر متیبا ق ی،مانتو

 شا یدر گوش گری.با اتمام جمله اش سرش را بار ددیکن دایها پ مشت

 مزاحم را از یکه بخواهد دو تا پشه  یکرد،انگار فرو

 باز کند... سرش

 زیم یکرد و دستش را رو یدندان غروچه ا زهره
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 ...دیکوب

 میمون رو کردخود بیخانوم محترم حتما ما فکر ج-

 نگران خوادیشما نم نیاریرو ب شونیا زیسا میگیم که

 متش؟ی...حاال مگه چقدره قدیما باش بیج

 رونیبود از حدقه ب کیچشم هردو نزد متیگفتن ق با

 زدیبرق م یزیکه از تم یها کیسرام یو رو افتادیب

 بخورد... قل

 کرد بدون یبه سر و گردنش داد و سع یقر زهره

 مغازه را ترک کند که اوردیخودش ب یبه رو نکهیا

فر تنکردند م یظاهرقضاوت م یکه رو یی.از ادمهادیمچ اش را چسب واله

 ینیبود،هرچند که تخم

 لیزده بود اما باز هم دل شانیمال تیاز وضع یدرست

 ریو انها را تحق ردیسرش بگ یدماغش را کله  شدینم

 از ان باال باالها به انها یگری...فروشنده نگاه دکند

 اش فقط معلوم ینیب یکه سوراخ ها یبه طور انداخت
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 لب زمزمه ریرا به انطرف کرد و ز شیو رو بودند

 .کرد

 ... دونستمیم-

 لب زمزمه کرد: ریز زهره

 یم گهیم دهیت فهمرو درس ایحاال انگار روز اخر دن-

 میبر ایعنترخانوم...چرا خشکت زده ب دونستم

 ...زودتر

 شانه اش فشرد و یکوله اش را سفتتر رو واله

 که قرار بود یانگار دیزهره را محکم تر چسب دست

م حک که شنا بلد نبود وزهره هم یدر حال اندازدیب ایرا در در خودش

 سطح اب یهمان تکه چوب شناور رو

 گذاشت و شخوانیپ یرا رو شیداشت...کارت بانک را

 زمزمه کرد: ارام

 ...می،هنوز منتظر دیاریمن رو ب زیخانوم گفتن سا-

.. 
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 لونیتر از نا کیبعد با دو تا پاکت ش ی قهیدق ده

 یمغازه را ترک م یدستشان در حال یها یمشک

 همانجا روحشان را فروخته یکه انگار کردند

و  پاساژنشستن نییپایطبقه  یها یاز صندل یکی یحال رو ی...ببودند

 رهیخ یبه نقطه ا یمدت

 سبک شده بود دلش نه دلش ی...حاال واله حسابشدند

 چرا... شیاصال ؛اما حساب بانک که

 ...یوا میکرد یواله...چه غلط میکرد یچه غلط-

 که دو پاکت را که ینفس نفس زنان در حال زهره

 بود دهیبودند چسب شیرو ییدامن و کت مانتو یحاو

 کرد... زمزمه

 جان یپاکت را تنگ بغلش چسبانده بود انگار یجور

 که از ییتکان داد و با صدا یاست،واله سر زشیعز

 خودش شیچند لحظه پ نیکه هم یچاه یته مه ها ان

 در ان انداخته بود زمزمه کرد... را
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 یدید زشیم یاون صحنه که کارت رو زدم رو-

 مبه زهره کم کم باز و باز تر شد و دستانش را شی؟نیدیکه د نه؟بگو

 ...دیکوب

 شیدیکش رونیب ینجوریا ایباحال بود خدا یلیخ-

 کومانه ... یتیعالمت حاکم بزرگ م انگار

 شوکه شدن دختر یان لحظه  یا قهیدق هردو،

 شیاهایکردند ،واله هنوز در رو یاداوریرا  فروشنده

 برخواست... شیکرد که زهره از جا یم ریس

 نویا میبر میکرد یکاف فیک یپاشو پاشو به اندازه -

 فکر یدیکه کش ی...اصال به رقم میبرگرد میبد پس

 ... خورهیسرم ِکز م یرو دیدو تار شو نیا کنمیم

 نکهیبار راحت تر بدون ا نیتکان داد و ا یسر واله

 شیدست و پا ایداشته باشد  یحضور زهره شرم از

داره ادم  یبیچه ع-...دیکش یگم کند دست او را به سمت خروج را

 رو شیزندگ یکادو نیبخواد اول
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 خودش بخره ها؟ یبرا خودش

 گذاشت،چشمش یاب پرتغال دستش را کنار هاکان

 را گرفته بود،نامحسوس خودش یسبز رنگ یدنینوش

 یدنیخدمت قرار داد و عقاب وار نوش شیسر راه پ را

 از یکی اتیمحتو ادیکه رنگش او را  دلخواهش

 کرد... ریانداخت در چنگالش اس یصورت م یاعضا

 وعروس  ترنج کجاست پس؟از ان دور نیکمتر رازبقا نگاه کنم،ا دیبا-

 داماد ید؛اقاید یداماد را م

 جا شیدر جا یگذاشته بودند که ه خیم رشیز یانگار

 مثل طناب شیگلو خیو با کراواتش که ب شدیجا م به

 کیرفت که اخر  یم یبود کلنجار ناموفق دهیچیپ دار

 داماد یاقا کنیبه نفع کراوات تمام شد و باز چیه

 کز کرد... ِشیدر صندل مغموم

 یزیکرد؟چه چ یانسان ها را مجبور به تحمل م چه

 جوان حاال هرچند بدردنخور کیشد  یم باعث
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 در شب عقدش مغموم و کالفه به نظر نینچنیا

 را ییکرد اوامر عمو یدوستش را مجبور م اید؟برس

 و قدرتش را داشت دیرس یم شیکند که اگر پا اجرا

 کرد.واقعا چه؟ یساقطش م یلحظه از زندگ نیهم

 چه یمسئله را چه از لحاظ طول نیدانست اگر ا یم

 قرار دهد باز جوابش ان کلمه یمورد بررس یعرض

 شود...پول! یم یسه حرف ی

 وسدر عرپ یبه سالن خانه  یینگاه گذرا گریترنج کجا مونده؟بار د نیا-

 شد...مگر مانیاش پش هودهیاز کار ب عیو سر انداخت

 باشد و مرکز توجه یشد ترنج در جمع یم

 که بود خودش را یبه هر نحو شهیهم نشود؟ترنج

 از او نبود... یکرد اما هنوز خبر یمجلس م نقل

 را در اریاش به شدت سر رفته بود و ماز حوصله

 دی،نگاهش را دور سالن چرخاند شا دید ینم سالن

 داشته یکه از مقر ترنج خانوم خبر ندیبب ییاشنا
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 نبود! ی...متاسفانه کسباشد

 ت صداسم د،بهیاز پشتش شن یزنانه ا فیظر یکجاس پس؟صدا-

 بود،قبال با او ارینامزد ماز یزد...ال یو لبخند برگشت

 کرده بود. یو احوال مختصر حال

 ن؟یگیرو م یک-

 یروبرو م یترنج با چه واکنش دیدانست اگر بگو ینم

 محسوب یال یاخر ترنج جز افراد مورد عالقه  شود

 .شدینم

 .گمیترنج رو م-

 یبرا یرفت ،کل صورت ال یکه انتظار م همانطور

 خود با وجود ان یمچاله شد که به نو به  یا لحظه

 یبه نظر م یاز بوتاکس عمل خارق العاده ا حجم

 یدیجد دهیکه هر روز انسان با پد یراست د،بهیرس

 سوال نیهربار که ا یرادکتر اگر ب یاووف اقا-شد. یم اشنا

 ذاشتمیکنار م یهزار تومن هیشنوم  یرو م مسخره
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 باز ینیبودم.بب دهیخونه رو خر نیکم کمش ا االن

 کرده که بهش مربوط یچه کار یدرازش رو تو دماغ

 .ستین

 یکوچک دست فینبود ک دینبودند بع یدر مهمان اگر

 در مالج هاکان یمحکم کار یرا هم برا اش

 خطر یاز محدوده  یبا گفتن اهان کوتاه عی.سربکوبد

 از سالن رفت...به شدت یگریکرد و به سمت د یدور

 خانه نیامد ا یاش سر رفته بود و بدش نم حوصله

 کند و کاو کند.نامحسوس به سمت یبزرگ را کم ی

 در سمت چپ سالن نیباال رفت ،چند یطبقه  یها پله

 بود که بعد از یدر همان نیداشتن که اول وجود

 مبرم اجیبه ان احت یدنیان مقدار نوش خوردن

 که هر دو یحاجت دو در بعد ی...بعد از قضاداشت

 از نظر گذارند و به سمت یخواب بودند را اجمال اتاق

 قبل ینسبت به سه تا یکی نیکه رفت .ا یبعد در
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 از یادیدر را باز کرد با حجم ز یتر بود و وقت بزرگ

 یتوانست حالش را حساب یم نیمواجه شد...ا کتاب

اراحت ند ورق بزن رایاو کتاب نکهیو مطمئن بود صاحبخانه از ا اوردیب جا

 نخواهد شد ،اتفاقا استقبال هم

 که قفسه به قفسه پر یینو یکرد که کتاب ها خواهد

 هیتوج نیامد و با ا یدر م یبود از ان اکبند کرده

 شوت کرد. یوجدان را به کنار عذاب

 یکتابخونه برا خونندیکتاب نم یوقت مدونمیمن ن-

 چشونه؟

 یاول را چک نکرده بود که متوجه  یقفسه  هنوز

 که به او زل زده بود یمطالعه و ترنج زیم

 را که به یذاشت و کتابقلبش گ ی...دستش را روشد

 دفاع از خود باال اورده یسالح در دستش برا صورت

 گذاشت... یکنار بود

 تو؟ یظاهر بش کیدرامات دیبا شهیهم-
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 یشده بود را ب شیارا ییبایکه به ز یچشمان ترنج

 که در دستش یاز او گرفت و به قاب عکس حوصله

 که نمیبب یتورو وقت شهیهم دیگناه با نیبه کدام-برگرداند... بود

 د؟یهست که نبا ییجا دماغت

 که نمیبب یتورو وقت شهیهم دیگناه با نیبه کدام-

 د؟یهست که نبا ییجا دماغت

 شیبرگرداند،برا شیزد و کتاب را سرجا یچرخ هاکان

 بود و مثل دهیاش کنج عزلتگز نیب شیبود که ترنج برخالف پ بیعج

 در حال اتش سوزاندن شهیهم

 بود بالخره داماد عشقش هی...البته قابل توجنبود

 که ینشست و قاب عکس زیم ینه؟لبه  شدیم محسوب

 به ید،لبخندیدر دست ترنج بود را قاپ شیپ یلحظات تا

 ترنج زد و با افتخار گفت: یباز مانده  دهان

 سرعت طمعه نیپلنگ هم با ا ی؟حتیسرعت رو داشت-

 .کنهیرو شکار نم اش
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 یبه او انداخت و ب یهینگاه عاقل اندر سف ترنج

 داد. هیچرخان تک یسرش را به صندل حوصله

 ...مونیم یبش تیتو با ارفاق نها-

 کرد موضوع را یباال انداخت و سع یشانه ا هاکان

 خواست. یکند که خودش م تیهدا یبه سمت زودتر

 سوال رو نیکه ا ستین یخوب تیاالن موقع دونمیم-

 باال انداخت و جمله اش ییا چشمان بسته ابرو...ترنج ببپرسم

 قطع کرد. را

 از یبهتر یتیموقع ست؟چهین یخوب تیچرا موقع-

 وجود داره؟ ایدن یتو یعقد و عروس مراسم

 هم ینگاه یجا خورده قاب عکس را که حت هاکان

 برگرداند و به چشمان زیم یاش نکرده بود رو حواله

 شد. قیترنج دق یبسته  مهین

 ستین یمراسم ها خوبن شک نجوریا نکهیاخب در -

 فابت ازدواج نکنه... قیعشقت با رف یتا وقت ،البته
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 بود که رندهیمانند ترنج انقدر غافلگ غیج ی خنده

 بود تعادلش را از دست بدهد و پخش کینزد هاکان

 ...میدچته تو ؟ترسون-شود. نیزم

 چشمانش به ریمس گریزد و بار د یپوزخند ترنج

 کار را تکرار کرده بود نیکج شد،از بس ا نییپا سمت

 را برده شیشلوارش ابرو پیز دیترس یهاکان م که

 سر خشتکش امده ییبال نکهیا ای باشد

 ...نامحسوس سر و وضعش را چک کرد ...همهباشد

 در امن و امان بود خوشبختانه...جهت نگاه ترنج زیچ

 برعکس زیم یکه رو یدنبال کرد و به قاب عکس را

 ...دیبود رس شده

 خ دادهر وبتیاون ذهن مع یتو یچه فعل و انفعاالت-

 من عاشق او احمقم؟هوم... یباعث شده فکر کن که

 زبانش را به سقف دهانش چسباند و به چهره هاکان

 دروغ دیرس یشد،به نظر نم رهیمصمم ترنج خ ی
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 ترنج یعنیکرد؟ یهمه مدت اشتباه م نیا یعنی...دیبگو

 شد پس ان یداماد نداشت؟مگر م یبا اقا یو سر سر

 که یاقیو اشت شد؟سهرابیچه م شانیها صحبت

 وعاشقانه  یس اون همه حرفهاپ-شدن به ترنج داشت و.... رهیخ هنگام

 و ببن ِد جناب ریبگ

 بود؟ یچ یخان برا سهراب

 نیبا احمق تر یبه او نگاه کرد که انگار یطور ترنج

 جهان همصحبت شده... ادم

 یکنم...از طرف هیکار اون رو من توج ستیقرار ن-

 .فقط برام یکنیفکر م یتو چ ستیبرام مهم ن اصال

 یهمه تالش و محنت که در راه فضول نیبا ا جالبه

 نشده که من عاشق سهراب رتیهنوز دستگ یکنیم

 بلکه یروانشناس درب و داغون هی...نه تنها ستمین

 ... یندار یفیچندان تعر میفضول یتو

 کرد،همان چهره یحالت صورت ترنج را بررس هاکان
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 که راست و دروغ ییبود،از انها یشگیسرد هم ی

 جز شخص خودش معلوم نبود...البته یبه کس گفتنش

 یدروغ گفتن نداشت ...ترنج برا یهم برا یلیدل که

 کرد یدماغش ازدواج م ریز قایکه عشقش دق یکس

 بود! لکسیر یادیز

 رت نیبارگناهام سنگ یلیکردم،خ ینگوکه اشتباه م-

 بهت تهمت زدم پس! یلی...خشهیم

 را تر شیچشمش را در کاشه چرخاند و لبها ترنج

 ...کرد

 سرش را تکان دادو از مانیبود؟هاکان پش یاالن عذرخواه نیا-

 نیمظلومانه تر

 کرد،از همان ییکه در چنته داشت رونما یا افهیق

 کرد یمردم م یبود حواله  ریکارش گ یکه وقت ییها

 گرفت...اما ترنج چهره اش را یمعموال هم جواب م و

 تکان داد... یکرد و دست جمع
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 یخوبه که مشکل خشک ییات واسه کسا افهیق نیا-

 ینظر بهت قشنگ کارشون راه م هیدارن،با  مزاج

 ...افته

 لب زمزمه کرد... ریکراواتش را صاف کرد و ز هاکان

 نزاکت! یب-

 به شدت یبه ناخن ها یتکان داد و نگاه یسر ترنج

 و بار اوردیدوام ن شتریب یانداخت،لحظه ا کوتاهش

 لرزانش به سمت قاب عکس کج یمردمک ها گرید

 برداشت زیم یرا از رو یقاب عکس گری...هاکان بار دشد

 به خود جلب کرده نینچنیتوجه ترنج را ا یزیچ چه

 شیمثل او روبرو یپیفرد خوشت یانهم وقت بود؟

 و یمیقد یبود؟نگاهش را به قاب داد ،عکس نشسته

 را نکشیبچه بود...ع کیاز دو مرد و  تیفیک یب

 یمورد قابل توجه دیاش باالتر داد تا شا ینیب یرو

 یعکس را بررس یشود؛گوشه ها رشیدستگ
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 یاز روح بود و نه نقشه  ینه خبر کرد؛خداروشکر

 پرت ترنج را به شهیکه بتواند حواس هم یسر ِیگنج

 کینداشت  یخاص زیمتوجه سازد ،عکس چ خود

 تر بود. یمعمول یدر فضا یمعمول عکس

 خانه نیاز مردها صاحب هم یکیکه  نکهیحدس ا

 که امشب قرار بود عروس یو بچه هم دخترک باشد

 داد ان ینبود...احتمال م یچندان دشوار شود؛کار

 درون عکس یدختر کوچولو یمرد هم عمو یکی

 برگرداند که شیرا سرجا...قصد داشت عکس باشد

 یافراد عاد یبرا دیشد که شا ینکته ا ی متوجه

 یبه نظر م یقابل توجه ریو غ یعاد یلیخ ی مسئله

 کودک یکه بارها با نشانه ها ییاو یاما نه برا دیرس

 مواجه شده بود... یازار

 بود به دهیاز مردها،مچ دخترک را سفت چسب یکی

 زانیحس او یکه دستش همانطور ب یطور
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 یکه ازاد بود لبه  گرشیبا دست د بود،دختربچه

 خوف یبود،انگار دهیرا محکم چسب دشیسف دامن

 هر لحظه جامه اش را بدرند...و چشمانش که داشت

 روشن بودنشان نشده بود پر یتا االن متوجه  هاکان

 قرار یدانست کس یم اید کمک بود...اما گو ِایفر از

 را از چشمش نکشیبرسد.هاکان ع ادشیبه فر ستین

 امد که ینم ادشیاورد و ذهنش را جستجو کرد... در

 هیدختر ک نیا-عروس خانوم روشن بوده باشد... چشمان

 ؟ییترنج؟ت...تو

 را دور زد،هنوز هم زیبرخاست و م شیاز جا ترنج

 نهیبود...دست به س دهیبه قاب عکس چسب نگاهش

 دخترک یبه چهره  یداد و دست هیتک زیبه م کنارش

 ...دیعکس کش روند

 ریکه مغزت انچنان هم اون کو یدکتر انگار ینه اقا-

 یکه فکر م ستین یاب و علف یو ب خشک
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 اون وسط مسط ها یچشمه ا هی ی...گهگاهکردم

 ...جوشهیم

 یبود،ترنج اما نگاهش نم رهیهمچنان به او خ هاکان

 اش نشسته بودند و یشانیپ یعرق رو یها کرد،دانه

 ادیحالتش او را  نیبار مضطرب بود...ا نیاول یبرا

 انداخت... یپل م یرو ییشب کذا ان

 مواظب نقدریعکس فقط هشت سالم بود،ا نیا یتو-

 نشه که دهیکش نییپا یوقت هی یاون دامن لعنت بودم

 تونستم مدادم رو درست دست ینم یحت

 کرد و بهم مشق یام م هی.خانوممون هم تنبرمیبگ

 گرفت... یوباز ام دستم درد م دادیم

 دانست که با ابراز تاسف او حال ترنج یم هاکان

 کند و چه بسا ممکن است بدتر هم ینم دایپ یرییتغ

 کند،اگر هیداد خود را تخل یبه او اجازه م دی...با شود

 دادن نداشت گوشش را داشت که یدلدار یبرا یزبان
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 احساسش یبرا یگاه هیترنج را بشنود و تخل یدردها

 خدمتکارشون تو یکه عکس بچه  ستین بیعج-...باشد

 یکیاون  نکهیتر ا بیعج ایمطالعه اش گذاشته؟ اتاق

 هم خبر زیعکس پدر بچه است و از همه چ یتو مرد

 یاما الل شده و تو سکوت نظاره گره؟کدوم پدر داره

 رو بکنه ها؟ اصال چرا خدا به یکار نیهمچ یدید رو

 یوقت شنوهیرا صداشون رو نمچ ده؟یبچه م هایبعض

 خوان؟یم کمک

 مسئله نیا یبرا یدرست ی هیهم جواب هاکان

 تواند جبران ینم دیدانست هرچه بگو ی...منداشت

 یترنج باشد...اما نم یبچگ یتباه شده  یروزها

 امد واله ینم ادشیاست؟ هیقض نیا یواله کجا دانست

 نیاز ا تیکرده باشد که حکا فیتعر یمشابه ا زیچ

 ازار داشته باشد... نوع

 قط...تورو ف ییعکس فقط تو نیا یواله کجاست؟ تو-
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 کرد؟ یم تیاذ

 به سمت در یگرفت و گام زیاش را از م هیتک ترنج

 یمون بچگهواله خانمتون از  نیا داستیکه پ نطوریا-...برداشت

 موشک رو دوست داشته و هر وقت به نفعش میقا

 ...خوش به حالششدهیاز اسمون ظاهر م هوی بوده

 نه؟

 البته واله هم انچنان خوش به حالش نبود،اما خب

 که یتوانست به دفاع از واله بپردازد...انهم زمان ینم

 زد... یدست و پا م شیدر باتالق خاطرات بچگ ترنج

 و امد ترنج؟ چرا باهاش رفت یچرا با دخترش دوست-

 و شهیجهنم تموم نم نیا چوقتیه ینجوریا ؟یکنیم

با قدم ...ناگهان به سمتش برگشت،یبسوز ششیات یاز نو تو دیبار با هر

 ها عجول به سمتش

 قصدش قایدانست دق یامد و هاکان نم یم

 بود و دو دستش را ستادهیاش ا یقدم کی...ستیچ
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 تمرکزش را بهم...گذاشت زیم یرو

 فرق افهیخال هم با ق کی یحت نکهیبودند...ا ختهیر

 اش را نگونهیهم بر مشکالتش افزوده بود...ا نداشت

 شد...کم یها معموال برعکس م تیبود و موقع دهیند

 بزند... غیج تشیثیدفاع از ح یبود برا مانده

 ؟آزادهینیمنو بب یبود ومدهین ؟مگهیدیترس یاوخ-

 منو یگفت که از پسرعموش خواست بهم

 دکتر؟ یاقا ستین ینجوری؟اینیبب

 توانست یل زده بودند،هاکان نمبه چشمان هم ز هردو

 کالفه اش هیقض نیکند و ا ینیب شیرا پ شیبعد حرکت

 شده بود که ترنج هر رشیکرد...تا االن دستگ یم

 نیدر برود به هم یسوال ریخواست از ز یم وقت

رفته  ادمی نویاال هول نشو...اح-شد... یناجور متوسل م یها حقه

 عفتت ستیبود.قرار ن

 دار بشه... لکه
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 هم ینسبتا بزرگش را برداشت و پوزخند یدست فیک

 دیخفنم...شا یلیمن خ یعنیجمله اش چسباند که  تنگ

 اما به دیرس یبه نظر م نطوریهم هم هیچشم بق به

 بود که هنوز هم در جهنم ییاو دخترک تنها چشم

 سوخت... یخودش م یانحصار

 ؟یکنیچرا رهاشون نم ینگفت-

 بلندش عقب عقب به یبا ان پاشنه ها نباریا ترنج

 مغزش همانجا دیترس یرفت و هاکان م یدر م سمت

 ریاس شهیهم یشود و برا یکتابخانه متالش وسط

 یرا نم انیپا نیبماند...ا یباق عوضی دست

 نکنم؟پس او یباز شیات ییکه فقط من تنها شهینم-.دیپسند

 هوم؟امشب یرو درست کرده چ شیکه ات یکس

 یکنم...دختر دردونه  یباز یبا ازاده سرمد خوامیم

 دکتر براش یکه اخ بگه باباش به جا ی.دختر باباش

 ...سازهیم یاختصاص مارستانیب
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 و نهیجواب ک چوقتیتکان داد،انتقام ه یسر هاکان

 گرید یزخم را با زدن زخم کی شدینبود.نم بغض

 نکهیمرحم خود را داشت و جر ا یداد...هر زخم امیالت

 شیدر پ یثمر شدیانسان به خون هم الوده م دست

 یدست شیامد دهانش را باز کند که ترنج پ نداشت

 ...کرد

 اشکنک داره سرشکستنک یباز یدونیبالخره م-

 حتما... نیبب مویباز شیات ای...توام بداره

 صدبستن در تنها جوابش شد،ترنج به ق یترنجاما صدا-

 رفته بود. شیباز اغاز

 و پنجم: ستیب رج

 تو دختر؟ یکجا موند-

 برگرداند و به زیم یقاب عکس را رو عیسر هاکان

 قفسه ها پدر نیکتاب گام برداشت،از ب یقفسه  سمت

 یکه انگار دنبال کس دید یرا م یسرمد یاقا عروس
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 ادیلبش هاکان را  یگشت،لبخند زشت رو یم

ب ل ری. ززیانداخت،همانقدرنفرت انگ یم رشاهیکارتون ش ریپ یکفتارها

 هیقض نیخواند و هم یم یشعر

 کرد. یکه بود م یزیتر از چ ههیکر یلیخ را

 ...رونیاالن رفت ب نیهم نیکه دنبالش یاون کس-

 یقلبش گذاشت،اگر درصد یرو یخورده دست جا

 ترساند یاو را م نقدریا شیداد که صدا یم احتمال

 هم یسره شود،کس کیکارش  دیتا شا دیکش یم هوار

 قاتل شناخته نشده بود و دنیکش ادیفر یبه حال برا تا

 راحت بود! الشیلحاظ خ نیا از

 د؟ییاوه شما-

 به ساسبند یکرد،دست دایزود خودش را پ یانگار

 رونیب شتریمضحکش گرفت و شکم گنده اش ب یها

 . االن که چه مثال؟افتاد

 کرد که انگشتان یبه مشقت خودش را کنترل م هاکان
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 مهمان فک مردک نشود. اصوالاهل دعوا و بزن یشده اش اتفاق مشت

 به شدت هیبزن نبود...اتفاقا روح

 یداشت و طالب صلح بودنش از صد فرسخ یحساس

 چشمان معصوم یوجناتش مشخص بود اما وقت از

 اتش گرشیبست ج یبچه پشت پلکش نقش م دختر

 گرفت . یم

 .نیدنبال گمشده تون بگرد گهید ییجا دیبا ایخب گو-

 هاکان یگستاخ نیاز ا یبود چشمان سرمد کینزد

 به ینگاه اخم الود افتاد،یب رونیمرتبه از حدقه ب هفت

 که یباش یتو چه خر یعنیهاکان انداخت که  یسرتاپا

 بود که بیاما عج ؟یکن رونیب میاز خونه زندگ منو

 یم یکه مچش را هنگام فضول شهیبرخالف هم هاکان

 ممکن یعاد طیاهم معذب نشد،در شر یذره ا گرفتند

 مردم یبه کتابخانه  دنیبخاطر سرک کش بود

 از صاحب خانه به عمل یدرست و درمان یعذرخواه
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 خواست ینبود و دلش م یابدا عاد طیاما شرا اوردیب

 چشمش دور شود. یهرچه زودتر از جلو یسرمد

 ادم یبزند و برا یمنطق ریدست به کار غ نکهیاز ا قبل

 به زندان باز شود. شیمثل او پا یارزش یب

 ؟مرد جوان گردمیم یدنبال ک دیدون یشما از کجا م-

 اسمش را فراموش کرده بود که او را احتماال

 خواست یهم م یخواند و از طرف یم مردجوان

 بهتر یعنیبودن خودش را به رخ بکشد که  بزرگتر

 .یسنم حفظ کن یاحترام من را به واسطه  است

 یکه به زور رو یساختگ یمگه نه؟خنده  گهید نیگرد یدنبال ترنج م-

 لبش حفظ کرده بود

 رفت و ارام زمزمه سرداد... نیکل از ب به

 ؟یدونیتو از کجا م-

 یشد،خنده دار بود...هاکان هم باز لیشما به تو تبد از

 با ترنج شیرا دوست داشت،البته سبک باز کردن
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 شلوار تنگش فرو بیکرد...دستش را در ج یم فرق

 ترنج گام برداشت...به یقبل یسمت جاو به  کرد

 یانسانها برا یرفتار یقول داده بود از الگو استادش

 یجوره نم چیاستفاده نکند ،که خب ه عذابشان

 انسان ند،یرا به چشم انسان بب یسرمد یاقا توانست

 بود! نیسنگ یادیز شیبرا بودن

 یلیدرسم خ ،منیسرمد یبرخالف پسر برادرتون اقا-

 دانشگاه... یبود تو خوب

 اش با یدراز کرد و تماس چشم زیم یرا رو شیپا

 چندباردهانش را باز و یگل یمثل ماه یرا قطع نکرد،سرمد یسرمد

 یکه م یبسته کرد،از فرط حرص

 شد...هاکان یهر لحظه قرمز و قرمز تر م خورد

 از رنگ یتا چه درجه ا یداشت بداند سرمد دوست

 دوم ان بود... یکند.فعال که مرحله  یرا رد م قرمز

 کند که ضیامد دهانش را باز و او را مستف یسرمد
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 سکوت باال اورد... یانگشتش را به معنا هاکان

 یسر هیروانشناس بودن  یبه واسطه  دیدونیم-

 ...شمیرو متوجه م زهایچ

 یسر هیروانشناس بودن  یبه واسطه  دیدونیم-

 صورت یعکس را برداشت و دستش را رو...قاب شمیرو متوجه م زهایچ

 از کنار یکوچک ی...حاال حباب هادیبچه کش دختر

 دیبا گریزد؟ چقدر د یم رونیب یسرمد یاقا دهن

 داد تا سکته کند؟کم کم داشت خسته یم حرصش

 !شدیم

 دختر نیکل بدن ا د؟ینیب یقاب عکس رو م نیمثال ا-

 کمک ادیفر نیدیسفت مچش رو چسب نقدریکه ا بچه

 کنمیبحث رو باز نم نیاز ا شتریداده، البته من ب سر

 داستان دنیکودک ازار از شن یکه منحرف ها دمیشن

 طفل معصوم ها اوردن لذت نیکه سر ا ییبالها

 .برندیم
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 بود و تف ادیکه فاصله هاکان با مرد ز خداروشکر

 کرد یم کیشل رونیکه هنگام حرف زدن به ب ییها

من دست به  یخونه  یتو یبا چه حق-کردند. یصورتش اصابت نم به

 لیوسا

 انگ ها رو به نیو در کمال وقاحت ا یزنیم میشخص

 م؟یمن ک یدونیم چی؟ه یچسبونیم من

 کرد... نییسرش را باال پا لکسیر هاکان

 .عوضی گنیم دونم،معموالیبله م-

 یو کف ها دیرس یسوم قرمز یبه درجه  نباریا

 به سمت هاکان یزد.گام رونیاز کنار لبش ب یشتریب

 ...دیکه هاکان کتش را محکم چسب برداشت

 کردم فقط یفکر م د؟منیحمله کن نیخوایبه منم م -

 که یی...دختر بچه هاادیاز دختر بچه ها م خوشتون

 ...شنوهینم یشکیرو ه ادشونیفر یصدا
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 ین حساب اون واله م-و زمزمه کرد. دیکش شیبه موها یدست یسرمد

 نیحاال بب رسمیپدرسگ رو م

 نیزم زیم یرا از رو شیباال داد و پا ییابرو هاکان

 یهرگونه حمله ا یخودش را برا دیبا گذاشت،بالخره

 چه فرق داشت که چه شیبرا عوضیکرد؛ یم اماده

 کوچک و کاخ یکند؟دختر بچه  یرا بدبخت م یکس

 او... اما چرا ترنج را یبه بزرگ یمرد ای شیاروزها

 یرا قاط شانیزد؟احتماال مردک اسمها یصدا م واله

 بود! کرده

 مراسم را یرا برداشت که احتماال نگهبان ها تلفن

 یقطع شد و صدا کیموز یصدا کبارهیکند که  خبر

 ادیکه البته ز...دیهاتون ممکنه منو نشناس یلیخ-.دیچیدر فضا پ ییاشنا

 مهم

 که قراره بامونهیز یچون امشب ؛شب آزاده  ستین

 مشترکش با اقا یاسمون زندگ یتو اسمش مثل
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 پر بکشه... سهراب

 وارد شده بود، چه کیدرمات یادیز شهیمثل هم ترنج

 انتخاب کرده شیسخنران یهم برا یقصار جمالت

 مرگ ادیشدن...همه هاکان را  دن،ازادی...پرکشبود

 و دیپر یرنگ از رخ سرمد نباریانداختند.ا یم

 راگرفت،هاکان منتظر نماند یشماره ا عتریسر

 ترنج اغاز شده یباز ی...انگارندیرا بب شیتقالها

 .بود

 همه به دهان ترنج چشم دوخته بودند،لبخند حضار

 یم شهیاز هم شتریبه لب داشت و ب ییبایز

 خم یکم یدستپاچگ ایاسترس  یذره ا د،بدونیدرخش

ازاده  یبرا یخاص یلیب خامشب ش-کرد. میرا تنظ کروفونیو م شد

 است،هم عقدشه

 اماده ژهیو زیسوپرا یسر هیتولدش و من براش  هم

 اسم شمارو ادیسهراب جان ز دی...ببخشکردم
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 ...برمینم

 ندارد باال اورد و یرادیا یدستش را به معنا سهراب

 زد: یزورک لبخند

 !کتریترنج خانوم گردن ما از مو بار دیدار اریاخت-

ز ابود  کیم نزد!ازاده هکتریترنج خانوم گردن ما از مو بار دیدار اریاخت-

 همانجا تلف شود از یخوش

 بار نیبردار چند لمیخورد ف یوول م شیکه در جا بس

 ی...هاکان از همان باالردیاو تذکر داد تا ارام بگ به

 ترنج بود.چند خدمتکار با شیها نظاره گر نما پله

 ینتظر اشاره پر شده کنارش امدند و م یها بادکنک

 یاز عاشقانه ها یپیامشب بودند...کل کارگردان

 هاکان انتظار قتایعروس داماد پخش شد .حق یشینما

 رهیدا یسهراب را رو یکه ترنج همانجا پته  داشت

 شده دینا ام یو عقد را بهم بزند،دروغ چرا کم زدیبر

 بود ظاهر دهیکه دم در د ی...نگهبانان گنده ابود
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 ...شدند

 داره یتاک ترنج خانوم وقت باز کیتاک ،ت کیت-

 ...شهیم تموم

 انها شد که دستش را باال یمتوجه  ایهم گو ترنج

 یز مهمون هاا-بادکنک به دست اشاره کرد. نیو به مستخدم گرفت

 که به من و کنمیدرخواست م زیعز

 کمک کنند زشیباز کردن سوپرا یخانوم تو عروس

 .زشیواقع ترکوندن سوپرا در

 رنگارنگ فضا یحضار و باران بادکنک ها ی خنده

 گرفتن یکرده بود...ترنج همانطور که برا ییایرو را

 کرد،پشت بلندگو یاز بادکنک ها دست دراز م یکی

 کرد. اعالم

 یدوست داشت رو م یهرچ یازاده از بچگ-

 اومد و یموشک خوشش نم میاز قا چوقتید،هید

 یزیچنداشت سوراخ سنبه ها رو دنبال  یا عالقه
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 رو زهایچ یسر هی دیبا شهیمن هم نیهم یبگرده،برا

 ...دادمینشون م بهش

 را با ناخنش ترکاند و با لبخندش مهمان ها را بادکنک

 و دید یبادکنک رو م رونیب شهیهم-کرد... یبه کار مشابه ا قیتشو هم

 فکر چوقتیه

 میقا یزیچ نهایاز ا یکی یمثل االن تو دیکرد شا ینم

 کی یممکن بود زندگ دنشیکه با د یزیباشه...چ شده

 کنه... رییبه کل تغ نفر

 شیاز جا دید یپس م یانگار هوا را حساب سهراب

 یرو شیبرنداشته بود که پا یشد و اما هنوز قدم بلند

 افتاد... رونیاز ان ب یرفت و عکس یبادکنک

 یفسفر بسوزاند م کی یحت نکهیبدون ا هاکان

 که در سراسر سالن ییحدس بزند عکسها توانست

 به شده بود چه بودند،ازاده با دستان لرزاننگاهش را از ترنج پخش

 سهراب بعد به مهمان ها که با
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 داد... یبه او چشم دوخته بودند م ترحم

 را به یشده ا چیکادو پ یجعبه  یگریخدمت د شیپ

 رساند... ازاده

 که چقدر احمقم که عکس خودم و دیفکر کن دیشا-

 همه پخش کردم... نیازاده رو ب نامزد

 کراواتش را با حرص کند و به سمت ترنج سهراب

 کرد... پرتاب

 یه شو...اخر کار خودت رو کردخفه شو ترنج ،خف-

 یزیقبال ممکنه چ گهیداره دروغ م نیا ته؟ازادهیعفر

 من چقدر یدونیاما خودت م نمونیباشه ب بوده

 نه؟ عاشقتم

 بلند و مجنون یخنده سر داد... یبلند یخنده  ترنج

 دهتاسیا شیبودند اما هنوز محکمسر جا دهی...نگهبان ها به او رسوار

 چشمش یبود...هاکان از گوشه 

 کرده بود ،اب لکسیر یصندل یکه رو دیرا د یال
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 را که هاکان گول ظاهرش را ییبد مزه کذا بیس

 که ترنج کارگردان یشیو از نما دینوش یبود م خورده

 ...بردیبود لذت م بالمنازعش

 مثل ازاده خفه شدن رو خوب بلد زم،منیسهراب عز-

 ادیفر دیکه با ییوقتها ادتهیکه ازاده نه؟  ادتهی...ستمین

 ؟اصالیبخاطر منفعت خودت خفه شده بود یزد یم

 یکه از چ یدونی؟میدیمنو دوست خودت د چوقتیه

 نه؟ زنمیم حرف

 ماجرا جمع کند که کمتر یکجا دانستینم اریماز

 .دیایدر ب گندش

 بس کن ترنج-

 نیموتور ترنج تازه روشن شده بود و به هم اما

 افتاد.سهراب ازاده را که هنوز یاز کار نم یسادگ

 ییداد .بلبشو یشوک مانده بود تکان تکان م یتو

 نیلنگ پا منتظر تمام شدن ا هیبود و مهمانان  برپا



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 اریماز رتین رنگ غمضحک بودند.اخر سر ا شینما

 دیا یدانست از پس ترنج برنم یزد ،احتماال م باال

 قابل کنترل تر را انتخاب کرد... ی نهیگز پس

 سهراب... ارمیمن پدرتو در م-

 اریشدند و دو تا از نگهبان به کمک ماز قهیبه  دست

 رونیکردن ب ستیو سهراب را به قصد سر به ن رفته

 یبود ، اقا دهیپله ها رس نیی...حاال هاکان به پابردند

 هم که انگار در حال پوشش دادن مراسم لمبرداریف

کرد  یزوم م دستشیصورت عروس خانوم و بعد کادو یباشد رو اسکار

 ...خبدادیم ژهیو یو جلوه ها

 و عسل کیک یلمبرداریبود و از ف یهاکان هم جا اگر

 کرد یبرخورد م یاکشن یماجرا نیبه همچ یخور

 را از کف زشیو همه چ نیدست و دورب اریاخت

 یتوانستند به خوب یمهمان ها م ی.حاال همه دادیم

 حس یترنج به ازاده را که در دستان ب ییاهدا یچاقو
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 که شاهد صحنه یپروژکتور ویدینشسته بود از و او

 ...قطرهنندیعروس داماد سابق بود بب کیرمانت یها

 یشده و مغرور ترنج رو شیاز چشمان ارا یاشک

 ...دیاش لغز یخی یها گونه

 با تو فرق دارم ازاده،من نتونستم مثل یلیاما من خ-

 بهت نکهیو بهت کمک نکنم... ا رمیخفه خون بگ تو

 اگه مجبور یحت ه،یندم که نامزدت چه ادم پست نشون

 لطف رو بهت نیحضورش رو تحمل کنم باز ا بودم

 ...کردم

 یو هاکان گام دندیها ارنجش را محکم کش نگهبان

 یقرمز تر شد کمک تیتا اگر وضع برداشت

 کرد و یرا از ازاده جدا نم سشینگاه خ برساند،ترنج

 اخرش را بلندتر گفت: ی جمله

 یدوست نیمن به ا یکادو نیاون هم اخر-

 .شهی...الزمت منجس
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 کرد رها یم یاش به چاقو بود،دستش را سع اشاره

 یراحت نیداشتند و به ا یاما نگهبانان دستور کند

 شدند... ینم الشیخیب

 .دی،ولم کن دیولم کن-

 به نگهبانان یگوششان بدهکار نبود،هاکان نگاه اما

 یسرش را بلند م دیبا دنشانید یکه برا کلیه یقو

اخ توانست باانها شاخ به ش یکرد نم یانداخت...هرطور حساب م کرد

 یجازه نموجدانش ا یشود از طرف

 به حال خود رها کند...عجب نطوریترنج را هم داد

 امده بود ها! یگرفتار

 حداقل شام یذاشتیکنه دختر،م کارتیخدا بگم چ-

 واست... ارمیدر ب یسوپرمن باز ریبا شکم س میبخور

 یکرد که معجزه ا یلب خدا را صدا م ریکه ز یحال در

 یسادگ نیبه هم کشیرخ دهد تا صورت فتوژن یزیچ

 تر شد...که معجزه کیباد نرود به نگهبانها نزد بر



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 پر از بغض ازاده به گوشش یداد و صدا رخ

 میقا یش کدام سوراخعوضیدانست پدر  ی...نمدیرس

 حیبود اما هرچه که بود فرار را به قرار ترج شده

 دردانه اش زینبود که آچمز شدن عز شیدایو پ داده

 نیاو را هم ا یترنج پته  دیترس یم دی...شا ندیبب را

 بود که هاکان نی...مهم ازدیاب بر یرو وسط

 براورده شده و معجزه را به چشمان خودش شیارزو

 شام کتک بخورم یبه جا ستیروشکر الزم نخب خدا-بود. دهید

 ...قربونت برم خدا...

 خورمشام کتک ب یبه جا ستیخب خداروشکر الزم ن-

 ...قربونت برم خدا...

 بره... نیبذار-

 نیو با اخر دیشن یشلوغ نیازاده را ب یصدا هاکان

 .دیکش ادیکه در خود داشت بر سرنگهبان ها فر یتوان
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 یزاده ابه  یبره...نگهبان ها نگاه نیگفت؟بذار یخانوم چ نیدینشن-

 انداختن و هاکان حالیب

 زمزمه کرد: ارام

 دستم به دامنت ازاده خانوم...-

 با همان چاقو بهحال دستش را تکان داد و  یب ازاده

 پله ها روان شد... سمت

 یرا برداشت و به دنبال ترنج به سمت خروج کتش

 ...رفتند

 ادم صابون کباب بَره رو به دلش یوقت یفهمیاصال م-

 ؟یچ یعنیبعد مجبور بشه به جاش فالفل بخوره  بزنه

 ینیبه او انداخت و به سمت ماش ینگاه مشمئز ترنج

کر که بهش ف هیزیالن شکمت تنها چا-انگار اژانس بود گام برداشت: که

 ؟یکنیم

 را ششیرا بست و به نما نیرا که گفت،در ماش نیا

 تمام شده بود! یباز ایکرد،گو ترک
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 ادامه داره ی.ن:بازپ

 وششم: ستیب رج

 انطور که زهره یعنیانقدر ها سخت نبود، خب

 د،امایرس ینم یداد به نظر کار سخت یم انجامش

 کی یو حت گرفتیم یدو ساعت بود که با خط چشمش کشت قایدق

 صاف هم نتوانسته بود مهیخط ن

 .بکشد

 رهیمو ال درزش نم کشمیفرش م یاون همه نقشه -

 اد؟یدر نم میچرا مستق یکوفت نیا اونوقت

 شد یسوار مترو م دیبه ساعت انداخت،االن با ینگاه

 خط ریوز درگرساند اما هن یخودش را به کارگاه م و

 بود!دو طرف چشمش از بس خط چشم یلعنت چشم

 چشمش مثل ریسوخت و ز یو پاک کرده بود م دهیکش

 به یاهیبود که ان س نیشده بود تنها تفاوت ا پاندا

 امد بلکه یبه او نه تنها نم یکی نیامد ا یها م پاندا
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 ی هیشب

 ِِتر

 ترسناک شده بود...از انها یها لمیف کاراک

 از بس ترسناک بودند قسمت دوم و سوم را هم که

 را یساختند...کالفه خط چشم کاسه ا یم ازشان

 کرد پوست دورچشمش که یانداخت و سع یکنار

 پاک کند.رژلب یحساس شده بود به ارام یحساب

 و دیکش شیلبها یرنگ دخترانه اش را رو یصورت

 بود تن دهیخر یکه به تازگ ییبایز یاز مانتوها یکی

 یاهدوست شده بودو هر از گ نهی.با ادیخند یم شتریروزها ب نی.ازد

 دو نیانداخت هم یبه ان م ینگاه

 رهیخ نهیتمام عمرش به ا یبه اندازه  شیپ ساعت

 هم نداشت. یچندان ی جهیبود که البته نت شده

 را سر شیخاکستر یرا فرق کج زد و روسر شیموها

 یخانوم کمک م نیریوقت داشت از ش کرد،اگر
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 بکشد البته ممکن بود شیبرا یتا خط چشم خواست

 صفا دادن به او را یحال و حوصله  ادیز یصبح اول

 شیخط خط یباشد و با همان خط چشم حساب نداشته

 ...دیارز یاما به امتحانش م کند

 سوال کیپس ذهنش مدام در حال تکرار  یها یصدا

 :بودند

 ؟یایب بایز یخوایم یبه چشم ک-

 صداها بلند شده بودند که ناچار مجبور بود نیا انقدر

 کباری خوامیدل خودم م یبرا دیبدهد؛مثال بگو یپاسخ

 نیبهم نگن ع گهیباشم،انقدر که د بایکه شده ز هم

 ینبود و برا نطوریدانست که ا ی...اما میمونیم مرده

 نکرده تانیف تانیخانوم ج نیریخودش به قول ش دل

 !بود

 کرد ذهنش را یم یو سعکوفت  یدر دهانش م قلبش

 خواست به چشم یشد!دلش م یکند اما نم منحرف
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 به چشمان سبز نگرانش ید،نگاهیایب بایدکتر ز یاقا

 :دیخودش توپ ریانداخت و با حرص به تصو نهیا در

ردن نام از او شیخواد هاکان ...گونه ها یدلم م ؟ارهیراحت شد-

 گر یکوچک دکتر حساب

 اما باز هم به خودش فشار اورد تا جمله اش را گرفت

 و به خودش! نهیکند حداقل در ا تمام

 بهم بگه ... خوامیم-نم،میخواهد هاکان رو بب یدلم م-

 لب زد: دیدهانش را قورت داد و نا ام اب

 شدم! بایبهم بگه چقدر ز-

 که با اکو شدنش د،انگاریچینازکش در اتاق پ یصدا

 کرد یبرد...حس م یم یبه مضحک بودنش پ شتریب

 یاحمقانه اش م یخواسته  نیهم به ا وارهاید

 گفته بودند کبوتر با می!او کجا و دکتر کجا! از قدخندند

 یپر زدن ها حت یباز نیباز با باز ...او در ا کبوتر

 هم نبود... یباران زده ا گنجشک
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 زدن شین یالنه کرده و اماده  شیته گلو یبغض

 دیاشا گاز گرفت ت شرایبار لبها نی.خب او هم ادم بود،دل داشت!چندبود

 شیشکستن سد اشکها یمانع

 اما کارساز نبود. شود

 ادب داشته باشه... دیدل هست که هست با-

 ریگ فیاش بالتکل ینیب یکه رو یدستمال اشک با

 یکار رو یبلند شد،کل شیبود گرفت و از جا کرده

 بود؟ یبود چه وقت دلتنگ ختهیر سرش

 به مادرش بدون پلک زدن نشسته بود و رهیخ محمد

م ه یلیبود مادرش علت را بپرسد تا برنامه اش را کهاز قضا خ منتظر

 به یکند...نگاه یبود عمل ریخ

 هم سر به دیشد.با یم رشیانداخت،داشت د ساعت

 کارخانه تیهم کارگاه . سا زدیم یم یمرکز ی شعبه

 شود و نهیهم مانده بود براورد هز ینیفرش ماش ی

 سکوت گرفته بود، حاال یروزه  انیم نیهم ا مادرش
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 خورد یمدام ورد زبانش زن گرفتنش بود ...اب م قبال

 خورد باز یسرما م ؟یریبگ یخوایگفت زن نم یم

 یکرد،حاال که واقعا م یسوال را مطرح م نیهم

 شده الیخیمادرش به طور کل ب ردیزن بگ خواست

 .ودب

 از شانس منه. نمیا-

 ونیزیاش را باال گرفت و چشم از تلو ییچا مادرش

 .گرفت

 زیادرش از رمنشست،کار  شی.جا خورده سرجایینجایتو که هنوز ا-

 گفت یبود م یبود!ک دهیرس دنشیبه کال ند دنشید

 جداست؟ هیحسابش از بق یته تغار پسر

 ؟یدیند یبزرگ نیمادر منو به ا-

 در هوا تکان داد و شبکه را عوض یدست مادرش

 .کرد

 ؟ور دل من یپاشو برو سرکار،چرا نشست-
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 هیو قال قض خوامیمن زن م دیبگو ییکهویزشت نبود 

 یبود که داشتنش ب یصبرتنها نعمت ایبکند؟ گو را

 دیمانده بود.خودش را به ان راه زد تا شا بهره

 و یدر زندگ شیزگیانگ یبه ب شیته غر زدنها مادرش

 چانه زد و با ریوجود همسر برسد ...دستش را ز عدم

 به مادرش زل زد... یشتریب شدت

 مگه زن و بچه و یکار کن یبر یک یبرا گهیاره د-

 ...یات ب عائله

 لب یاز دست مادرش کم ییزد که چا یبشکن انچنان

 :ختیدامنش ر یو رو زد

 هم یبهتر یراه ها میبکش یخوایچه مرگته بچه؟م-

 ها... هست

اجازه  گهیادر من دم-...دیمادرش را چسب یشد و شانه ها یجد یکم

 دیشما حسرت به دل بمون دمینم

 شما یبسه هرچ گهیگرفتم ازدواج کنم.د میتصم
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 کردم.وقتشه یو من شونه خال نیکرد اصرار

 قبول کنم. تیمسئول

 و سوختن را فراموش کرد و اصل ییما ییچا مادرش

 یزد که کال خاندان یحدس م د،محمدیرا چسب ماجرا

 نبودن! صبور

 خترد نیو خوشگلتر نیدورت بگردم خودم بهتر-

 همه انگشت به کنمیم یرو واست خواستگار شهر

 یبمونن...محمد پس کله اش را خاراند،بحث وارد نقطه  دهن

 گرفت. یرا م شیجلو نجایهم دیشده بود و با یخطر

 انگشت به دهن بمونه...راستش یکس خوامیحاال نم-

 من... مامان

 یها سیبود و ک یگرید یایدر دن یانگار مادرش

 دو سه تا انیم نیگذارند و ا یرا از نظر م مختلف

 ...ختیر یم رونیهم ب اسم

 خب انگار ه،امایو ساکت بیدختر نج یلینرگس خ-
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 فرز دیرو حرکت اهسته اس ،دختر با شهیهم

 از دیحاال با نهیریو ش طونیش یلی...سحر هم خباشه

 بلده درست کنه؟بچم گشنه یزیچ نمیبپرسم بب قهیصد

 ...نمونه

 قلبش یبلند شد ،مادرش دست رو شیاز جا خیس

 یعروس اورد یسکته ام بد یخوایچته تو امروز؟م-...گذاشت

 یکیپدرسوخته؟نترس  ارمیسرش درن یمادرشوهرباز

 نفس راحت بکشم ممنونش هم هیتورو ببره من  ادیب

 بخدا... شمیم

 زد و زمزمه کرد: یلبخند محمد

 مظلومه که عاشقش نقدریبنده خدا ا نیمامان ا-

 ...بعد هنرزهیریهنر م هیاز هر انگشتش  ،اصالیشیم

 اصال زهیریفرش م یواست نقشه  نیها...همچ یواقع

 ... جون

 :دیحرفش پر انیمادرش درشت شد و م چشمان
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 ش؟یشناسیمگه م نمیبب سایوا-

 ش؟یشناسیمگه م نمیبب سایوا-

 شده بود رشیبه ساعت انداخت،واقعا د ینگاه محمد

 خواست وقت ناهار را از دست ینم یطرف از

 .بردیواله لذت م ی...از ناخونک زدن به غذاهابدهد

 باهاش ازدواج کنما... خوامیپس نشناسمش؟م-

 یا دهیباال انداخت و اهان کش ییابرو مادرش

 نی،نارنجک را که در زم دی.محمد هوا را پس دگفت

 یزودتر منطقه را ترک م دیانداخته بود و با مادرش

 شینیبیمندا ماخر سال کار یمهمون ی...توشایمامان ا-.کرد

 !یشی...مطمئنم توام مثل من عاشقش م

 یبه چهره  یزد و توجه یخجول ی مهینصفه ن لبخند

 مادرش نکرد... یشده  سخت

 وردست زهره نشسته بود و باهم رج شیکاریب میتا

 یدست زهره بود را م ریکه ز یرج فرش به
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 کرد ینگاه م یقال یبه گلها شتریب بافتند،هرچقدر

 کرد و دستش به طرح زدن یم شیذهنش همراه کمتر

 رشیاخ یرا در کارها یتکرار یرفت...الگو ینم

 یواله زنگ خطر بود م یبرا نیکرد و ا یم حس

 موضوع شود و نیا یکه اقا محمد متوجه  دیترس

 شهیو خب هم افتدیدر به در کار در بازار راه ب بازهم

 کرد که یقبل ستاره اقبال به او رو نم یمثل دفعه  هم

 ...یکار خوب صاحب

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 شیافتاد و رنگ به رو نیاز دستش تاالپ زم شانه

 چه طرز ورود بود؟زهره ترک نیا نماند،خب

 اصال هرچه راجب صاحب کار ضی...مردک مرشد

 گرفت... یبودنش گفته بود پس م خوب

 ؟یدیهه هه ترس-

 یاقا ایالزم نبود شرلوک  هیقض نیا دنیفهم یبرا
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 به شالش یکرد!زهره دست یم تیکفا تشیبود همان رنگ مثل م پوارو

 زد،لبخند یحیو لبخند مل دیکش

 باال انداخت و به زهره و حرکاتش ییواله ابرو ح؟یمل

 شد... رهیخ

 اقا محمد؟ نیرکردید-

 به دور کارگاه یزد و نگاه یحواس یلبخند ب محمد

 ...انداخت

 یخوایخورده کار داشتم.خب واله خانوم شما نم هی-

 تو دفترمم! ؟منیرو نشون ما بد دیجد یها طرح

 را که گفت به سمت سرکارگر رفت و حواس واله نیا

 با یبه او جلب شد.حاال کم دیکه زهره کش یاه بلند با

 توانست افکارش را بدون ید و مراحت تر شده بو او

 کند. انیپت کردن ب پت

 اقا محمد یبرا یما گل خر َزهره ا یبرا یچطور-

 .کج کرد یانداخت و دهن یشانیرا به پ شیشگیهم ؟اخمیزعفران نبات
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 شتریبلد بودم...اونوقت ب یکاش منم طراح یا-

 کوفتت بشه خر شانس! یا نمشیبب تونستمیم

 اب دهانش را قورت داد،دوست بدعنقش اقا واله

 زهره هم بله؟ یعنیگفت؟ یرا م محمد

 از ستیقرار ن ادیکه معلومه منم ز نجوریواال ا-

 چیبهره ببرم چون ه احضرتیمبارک عل حضور

 روزها عذرم رو بخواد... نینزدم احتماال از ا یطرح

 نثارش کرد و به غرولندکنان به دار شانه یلگد زهره

 :زد

 برو طرحتو بزن... ؟پاشویدیتمرگ نجایپس چرا ا-

 لگد زهره ینه؟جا گریمحبت بود د کجوری نهمیا خب

 فکر کرد خودش را به ان نیماساژ داد و به ا یکم را

 فلنگ را ببندد . یکار میبزند و اخر تا راه

 رف... ادمی گمیهم م یومدیچرا ن دیاگه پرس-

 ن؟یارینم فیتشر یخانوم سلطان-
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 همان دفتر صدا را پس کله اش انداخته بود و هوار از

 یتوانست حافظه  یخواست هم نم ی.االن مدیکش یم

 هم ونیش کباریرا بهانه کند ،مرگ  یانسان فیضع

 دنیکش ادکارتیگشت سر خان اول... یبرم تشینها گرید کباری

 جهینت نیافتاد به ا یکه م شیگنگستر

 مرگ هم مهم بود یکه خب نحوه  دیرس یم

 اما دستش ردیواله حاضر بود هزار بار بم گر،مثالید

 دراز نشود... یعمو سرمد یجلو

 حوصله خودش را به سمت دفتر اقا محمد کشاند یب

 یبستند م شیبه پا ییلویصدک یوزنه  کردیم حس

 ارائه یبرا یزیگفت؟ واقعا چ یانجا چه م رفت

 خودش یداشت کم ازی...ذهنش بسته بود و ننداشت

 جمع جور کند. را

 شیو صافتر سرجا دیکش شیبه موها یدست محمد

 از کجا شروع کند،اصال دیدانست با ینشست،نم
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 عنوان کردن عالقه اش یرا برا یدرست تیموقع

 نه؟ ایکرده بود  انتخاب

 یصندل یبه در وارد شد و رو یکوچک یبا تقه  واله

 کرد یباال انداخت و سع ییکز کرد،محمد ابرو مقابلش

درست  یامروز ناهار چ نیب اول بهم بگخ-وارد شود... یباب شوخ از

 ن؟یکرد

 دستش ی مهینصفه و ن یها یحواس طراح یب واله

 مچاله تر کرد . را

 خانوم برام اورد. نیریم،شیدار یقرمه سبز-

 کرد دو یانداخت و سع یشانیبه پ یاخم ساختگ محمد

 واله را هرطور شده بندازد! یهزار

 شد. فیح-

 عالمت هیکرد،عمال شب زیر یسبزش را کم چشمان

 سر داد و یمردانه ا یشده بود...محمد خنده  سوال

 را برطرف کند...واله درست شیکرد کنجکاو یسع
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 و راحرکت اشتباهممکن بود ا کیماند که تنها  یپا م زیگر یاهو مثل

 شهیبترساند و محمد از داشتنش هم

 بماند. بینص یب

 و صابون فیخوردن دست پخت شما لدلم رو واسه -

 بودم... زده

 زد ،بهتر شیبه صاحب کار شکمو یلبخند خجول واله

 خورد اگرنه یخانوم را نم نیریش یمیپخت رژ دست

 افتاد. یبود از جلو چشمش م یقرمه سبز هرچه

 اقا محمد-

 رنگ واله تازه دنیناخوداگاه جان گفت و با پر محمد

 جابه جا شیبرد.معذب سرجا یکرده بود پ یخبط به

 یشکل رسم یکم شانیکرد به مکالمه  یو سع شد

 بدهد. یتر

 یم تردیو سف دیسف یه رن؟والهیم شیچطور پ شگاهینما یطرح ها-

 دانست چطور یشد،نم
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 اقا یکرده بود را برا ریکه در ان گ یباتالق ذهن ابعاد

 که گرفتارش یکند که به عمق فاجعه ا حیتشر محمد

 همان چند طرح یحرف اضافه ا یببرد.ب یبود پ شده

 دست او گذاشت و در سکوت یرا جلو مهیو ن نصف

 یرو شترشیو دقت ب شیگره خوردن ابروها شاهد

 ها بود. طرح

 افتضاحه.-

 گریگفت د یکرد،راست م ریگ شیواله درگلو نفس

 بودن ... افتضاح

 ...دیببخش دونمیم-

 بلند شیمهربان سرش را تکان داد و از جا محمد

 اهطرح  یکرده که همه  ریذهنت رو درگ نقدریا یچ-...شد

 هم شدن؟ مثل

 نام هاکان را سرداده بود،سرش را ادکشانیفر ذهنش

 که به او ینگاه کردن به کس یانداخت .رو نییپا
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 کرده بود دشیگونه ناام نیداده او ا یدوباره ا فرصت

 ...نداشت

 ...رهیفکرم درگ یلیخ-لیخ-

 به اقا محمد یبلندش نگاه دزدک یمژه ها ریز از

ر د شتریرا ب فشرد،سرشیرا م شیگلو ند،بغضیتا واکنشش را بب انداخت

 یاش فرو برد.کاش م قهی

 یبرا یبکشد و حساب رونیب نهیقلبش را از س شد

 اش کند. هیتنب شیگستاخ

 فقط-...فدینیاونا رو هم بب ارمیم زنمیبازم طرح م-ب-

 .نیروز بهم فرصت بد چند

 شگاهیانداخت،تا نما خیبه تار یینگاه گذرا محمد

 فرصت بافته دیبا ینمانده بود و از طرف یادیز فرصت

 هم یگرفت،در واقع کل یفرش ها هم در نظر م شدن

 از واله بود ریبه غ گهیافتاده بودند.هر شخص د عقب

 واله که یگلو بیدر انتظارش بود ،س یحساب خیتوب
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 یزیچ چیشد را از نظر گذراند،ه یم نییباال و پا مدام

 دختر را نداشت. نیا یاشک ها ارزش

 نزدم،البته یدست به قلم نشدم و طرح هیادیمدت ز-

 یکردم و سبکم کل یم یطراح وتریبا کامپ شتریب من

به  ود تکان دا یمردد سر شون؟والهینیبب یخوایسبک تو فرق داره...م با

 اقا محمد نکهیمحض ا

 او پشت کرد سرش را رو به اسمان گرفت تا مانع به

 شود.... شیاشک ها ختنیر

 با تو... دونمیمن م یکن هی...گراینکرد یکرد هیگر-

 و بایبود با شکستن نهال ز یاشکش مساو ختنیر

 یداد،او به اندازه  یکه در خود پرورش م یکوچک

 حاال خاک مانده بود و ریمبحوس در ز یدانه  یکاف

 چیاورده بود حاضر نبود به ه رونیسر از خاک ب که

 دفن شود. یثمر یب گریبار د یمتیق

 یگذاشت و انتها شیپا یرا رو یکیمحمد البوم ش اقا
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 که واله ان را اشغال کرده بود نشست.واله لبخند یمبل

 دانست اقا یرا برگ زد.م یطراح نیزد و اول یلرزان

 باور نداشت قتایفرش خوانده اما حق یطراح محمد

 بزند...متفاوت بودند و ییبایز نیبه ا ییطرحها بتواند

 یزیچ هیکرد .اصال شب یم شانیبایتفاوت ز نیهم

 باشد...به طرح کم دهیکه واله تا به حال د نبود

 ...دیرس یخاکستر ی نهیبا زم اتییجز

 البوم خم شده بودند و واله عطر سرد یهردو رو حاال

 کرد...هردو همزمان یمحمد را تا مغزش حس م اقا

 طرح گذاشتند که واله به همان یرا رو دستشان

 و دیبا هم دستش را پس کش شانیدستها یتالق سرعت

 مشت کرد...خجالت زده از واکنش شیزانو یرو

 دانست اقا یجمع تر نشست.م یبدنش کم یرارادیغ

 دستانشان از یکه با تماس تصادف ستین یفرد محمد

 مرتکب شود...اصال یشده و حرکت زشت خودیب خود
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 به او دیترس یصحبت ها نبود و واله م نیا اهل

 شیبه او که در جا ینگاه یچشم ریباشد.ز برخورده

 که مثل یکرد سکوت یشده بود انداخت و سع خشک

 کردرا هر طور شده یم ینیسنگ شانیبر شانه ها ییلویصدک ی وزنه

 یم دیجد یروزها کارها نیبشکند...ا

 شکست،عاشق یکرد،سکوت را م یم ی:ولخرجکرد

 شد! یم

 فرق داره... هیبا بق یلیخ-طرح خ نیا-یا-

 بود و بازار پت پتش هم دهیچینوارش بهم پ باز

 دکتر هم روشن! یبه راه بود.چشم اقا یحساب

 بود اقا محمد دوارید،امیکوب یدر دهانش م قلبش

 را بدهد و به او برنخورده باشد...اقا محمد جوابش

 بلند شد و به شیو از جا دیطرح دست کش یرو یکم

 رفت...واله مانده بود چکار زشیم سمت

 ...بماند؟برود؟کند
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 بود که تونستم بکشم... یطرح نیاخر نیا-

 نهال یکم د،اگریچیرا بهم پ شیانگشتها واله

 یم ن؟تنهایشما همعاشق شد دیپرس یتنومندتر بود حتما م شیوجود

 را در شیتوانست سوالها

 باشد که اقا محمد خطشان را دواریو ام زدیبر نگاهش

 ...بخواند

 بار دارن،جوون تر که یلیحرفها خ یگاه یدونیم-

 کردم یازشون استفاده م یفَله ا ینجوریهم بودم

 دختر بود هیبشم... نشونیسنگ یمتوجه  نکهیا بدون

 یدانشگاه بود خب...خب از من خوشش م یتو

 استادها هم یبود که حت دهیرس یبه جا هیاومد،قض

 دادیم یشده بودند اما من کله ام بو قرمه سبز متوجه

 با بچه ها چونمیرو بپ یبود حاج نیفکر و ذکرم ا تمام

 رفتم اون دختر یهرجا م یطرف ال،ازیچالوس و میبر
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ش ام ارام یحاجیبود که تو حجره  دهیرس ییبه جا هیدم،قضید یم رو

 ینم یزی،چ کردینم ینداشتم...کار

 پر رنگش برام خفقان اور یلیحضور خ نیو هم گفت

 بود... شده

 شد،انگار او هم در فرو یم نییباال پا شیگلو بیس

 بغضش مثل واله مشکل داشت. دادن

 و افتاده بود که من و اون دختر باهمچتو دانشگاه -

 به گوش دهیو دهن به دهن چرخ میدار یو سر سر

 کنار بهم دیمنو کش یوقت شهینم د،باورتیرس یحاج

 چرا مثل مرد نرفتم خوامیکه اگه اون دختر رو م دیتوپ

 نقدریگرفتم؟ ا شیبگم و راه بزدل ها رو پ بهش

 بودم که حد نداشت... یزده و عصبان خجالت

 لحنش ناراحت و سرخورده بود که اشک در انقدر

 بدهد شیخواست دلدار یواله جمع شد،دلش م چشمان

 م،امایکنیم یاشتباهات یما گاه یهمه  دیاو بگو به
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 است که خودمان را مدام محاکمه نیبزرگتر ا اشتباه

 هربار گناهکار شناخته مانیو در دادگاه درون میکن

 دستته...هنوز ریه زک ینیزد،هم یداشت طرح م-...میشو

 همه یو جلو دمیکش دستش رینشده بود...از ز کامل

 کالس خردش کردم...بهش گفتم چرا یفضول ها ی

 باعث شده فکر یچ نکهیداره؟ایاز سر من برنم دست

 همسر من بشه؟ تونهیمثل اون م یکس کنه

 شد،او با همه مهربان رهیناباور به اقا محمد خ واله

 شیزیحاال هم که گند زده بود به برنامه ر یبود،حت

 نکرده رونیپا او را ب پیو با ت اوردهیبه ابرو ن خم

 توانست او را در ان یکرد نم یم ی...واله هرکاربود

 تصور یدختر جوان تیشخص بیدر حال تخر تیموقع

ه کد مان یم یبود،مثلکودک نیغمگ ی...چهره اش به طرز باور نکردنکند

 شلوغ مادرش را گم یابانیدر خ

 ... کرده
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 له ممکنهگذره و محا یپنج سال از اون اتفاق م-

 اگر دیبه اون دو تا جمله فکر نکنم...شا هرشب

 یلیخ تیکرد وضع یهمون روز تصادف نم یفردا

 ... دیو شا کردمیم یکرد.عذرخواه یم فرق

 اما دیایخواست حدسش درست از اب درب ینم واله

 بود. دهیبه کام او نچرخ چوقتیه ایدن

 هم دیاون االن زنده و مادر بچه هام بود،شا دیشا-

 بزرگ راه انداخته بود و یدیتول هیخودش  ینه؛برا

 یم رییها رو تغ یلیخ یآرزوش بود زندگ همونطورکه

 که روزگار بهشون مثل خودش ییاز ادمها یلیداد،خ

 گرفته بود اما بازهم دست از تالش سخت

 اشپاه یکم یمادرزاد یدونی...اخه مداشتندیبرنم

 هیزد... یلنگ م نیهم یو بلند بود و برا کوتاه

 دو و به همون ادگذشتهیو به  دمیدیم شگاهینما یرو تو گریهمد یروز

 یمن م یاحمقانه  یجمله 
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 ...دمیخند

 را گرفت،نتوانسته بود خودش شیبا ارنج اشکها واله

 یناخوانده  یمهمان ها نیکنترل کند و بالخره ا را

 گونه اش را تر کرده بودند. یلعنت

 دیپرکش من رو بشنوه و یاما نموند که عذرخواه-

 که ییبهتر جا یجا هیبه  دیخانوم ،پر کش پرستو

 یمثل من وجود ندارن که رو یباف یمنف یادمها

 بکشن... یاهیپاکشون خط س عشق

 چکدامیکه بر اتاق حاکم شد را ه یسکوت نباریا

 را متحمل یدانست اقا محمد چه درد ی.منشکستند

 دانست چرا که خودش هم گناهکار یشده،م

 ...خوش به حال مادرش که الل بود و مطمئن کهبود

 به طرح ساده انداخت و یرا نشکسته...نگاه یدل چیه

 ات انداختم... هیعنت به من که گرل-...دیاز ته دل کش یاه

 بایکه تقر نشیدرشتش را با است یاشک ها واله
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 دانست چرا اقا یگرفت،نم گریبود بار د سیخ سیخ

 یچوب زیم یکالفه تر شد...دستش را محکم رو محمد

 که مرتب ییبایز یو خودکارها دیدستش کوب یجلو

 یرو یبد یجمع کرده بود با صدا زیچپ م ی گوشه

 افتادند... نیزم

 انیم و دستانش دیکش یات بندازم...پوف کالفه ا هیخواستم گر ینم-

 گره شیموها

 یزیبار دهانش را باز و بسته کرد تا چ نیشدند،چند

 کرد بند یشد.حس م یم شمانیاما وسط راه پ دیبگو

 یلرزان واله وصل است،انقدر که م یبه چانه  دلش

 یبه خودش فرستاد و دستمال کاغذ ی...لعنتدیلرز

 شیو اشک ها دیکش یواله گرفت...واله دستمال یجلو

 مظلومانه پاک کرد. را

 نکن. هیخواستم ...گر ینم-

 تکان داد و ارام زمزمه کرد: یسر واله
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 هان کهحرف نیدل سنگ تر از ا یلیاقا محمد،ادمها خ-

 دل سنگن که به نقدریکنن،ا هیگر گهید یکس یبرا

 تو گنیکه با چنگ و دندون بزرگشون کرده م یمادر

 زبون هم...بنده خدا مادرم یاورد ایمنو به دن چرا

 یلیخدا ...اقا محمد دلم خ شیکنه پ هیکه گال نداشت

 ...محمد دستانش را مشت کرد تا او را که مظلومانه هقتنگشه

 ینم شدی...نمردیزد تنگ در اغوش نگ یم

 شیابرو نیاز ا شیزد تا ب رونی...از اتاق بتوانست

 .زدیواله نر شیپ

 و هفتم: ستیب رج

 در حال غش کردن بایبه واله که تقر ینگاه هاکان

 انداخت،کوه کنده بود؟ بود

 یستیاگر رودربا کنمیم ؟حسیخسته ا نقدریچرا ا-

 صاف تر نشست و یشده؟واله کم یزی...چیدیخوابیم نجایهم ینداشت

 خسته اش را یپلک ها
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 و حاال دیکش یروز را م نیهفته انتظار ا ی.همه دیمال

 نمانده بود وسط اتاق یزیبود چ دهیبه ان رس که

 قهیرنگش هم ک همان دو دق یشود...رژصورت پخش

 ری...همش تقصدیدکتر هم ند یاول پاک شد و اقا ی

 ...دیکش یاز او کار م یمحمد بود که مثل چ اقا

 لدکتر،اخه مغزم قف یبودم اقا ستادهیوا یاضافه کار-

 مغز اقا یتونستم طرح بکشم از طرف یبود نم کرده

 هم قفل بود از قبل... محمد

 دیشد،حاال قفل و کل زیخ مین شیدر صندل یکم هاکان

 کردند ؟چشمش روشن! یم یباز

 ن؟یراه انداخت یساز دیحاال کل -

 چشمش را دور تا یتکان داد و کم یساده سر واله

 یبرا میزنیباهم طرح م میدکتر ،دار یاره اقا-اتاق گرداند. دور

 بهار...البته هنوز طرح هامون باهم مفت هم شگاهینما

 رزن...ا ینم
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 یخداراشکر م دیداد،االن با شینیبه ب ینیچ هاکان

 زاد تا به یبینبود؟به ذهنش نه دیاز کل یکه خبر کرد

 علت یرو دیراهه نرود اما دست خودش نبود...با یب

 یدیشد لیداد ...تما یشدن ذهن واله مانور م قفل

 القیصاحب کار د یعمد ریو غ یاتفاق یلیتا خ داشت

 شدی.قتل عمد که محسوب نمردیبگ ریرا ز واله

 ادیکه فقط دست و بالش بشکند ز زدیارام م نه؟حاال

 یم دیشد...با یدلش خنک م یشر نشود الاقل کم هم

 شود! یدست و دماغ شکسته چقدر م هی ی هید دید

 ه ازک شهیرو کنترل کن،نم دتینه هاکان افکار پل-

مت بود که س...ان هاکان با وجدانش میریبگ ریز ومدیخوشمون ن یهرک

 راست شانه اش

 یدماغش هم م د،حاالیپر یقاشق نشسته وسط م مثل

 خورد؟واله عمال چرتش یبرم ایدن یبه کجا شکست

 انداخت و نشیسنگ یبه پلک ها یبود...نگاه برده
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 نیدختر چطور ا نیبه صاحبکارش فرستاد...ا یلعنت

 یرساند اخر؟ کم یشب خودش را به خانه م وقت

 اهیس یتوانست مژه ها یتر شد...حاال م کینزد

 بودند و یگرید تیرا بشمارد...اگر در موقع پرپشتش

 کرد...اصال خوشا یکار را م نیدکتر واله نبود هم او

 ...سرش را یبایز یکه با شمردن مژه ها یوقت به

 خواست یداد و ارام اسمش را زمزمه کرد،نم تکان

 را بترساند... او

 واله جان-

 که واله به ردیفاصله بگ یت نکرده بود کمفرص هنوز

 به دماغ هاکان یشانیشد و پ خیس شیدر جا ضرب

 کرد... اصابت

 یرش راکمس-بود، دهیدردناکش را چسب ینیهاکان ب اخ-

 قهیچند دق نی...همدیایگرفت تا خون زودتر بند ب باال

 ونیدکوراس رییشوم قصد تغ یتیبود که با ن شیپ
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 ِِغ

 دما

 امده نییرا داشت که دکور ِمکور خودش پا القید آن

 اش مشکل ینیدو خواهر با ب نی...اصال ابود

 اش ینیب یطرفانه  یمدام از حضور ب یکی...داشتند

 هم که یکی نیکرد و ا یم هیگال دیکه نبا ییجاها در

 شد. یاز در شکستنش وارد م کال

 ...یخدا مرگم بده وا یوا-

 یحساب شیارمان دیسف راهنیپ یخون رو یها قطره

 خنده اش هم گرفته انیم نیشده بود و در ا یدنید

 ...بود

 از لحاظ استقامت از بتن هم جلو ماشا...کله ات-

هم  یشده بود و از طرف یتو دماغ شیهست توش اخه؟صدا ی...چزده

 دیخند یم

 خون تمام صورتش را پوشانده بود.واله مثل مرغ و
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 و بالخره متوجه دیدو یانطرف م نطرفیا سرکنده

 از ان را گوله کرد یشد و تعداد یدستمال کاغذ بسته

 به دست هاکان داد. و

 و دیدو یانطرف م نطرفیمثل مرغ سرکنده ا واله

 از یشد و تعداد یمتوجه بسته دستمال کاغذ بالخره

 را گوله کرد و به دست هاکان داد...اما هاکان سر ان

 قیتوانست سوراخ دماغش را دق یداشت و نم جهیگ

 مچاله شده را به اطراف یدستمال کاغذ یو ه داکندیپ

باشد به  ادشیرفت یم یاهیچشمش س ی...جلودیکش یاش م ینیب

 هیکه چقدر کم بن دیبگو شیبانو الیسه

 . شده

 پخش ینطوریداد االن ا یبهم م یاگر قرمه سبز-

 ...شدمینم نیزم

 امد،دستمال یماش هم ن هیگر یاز شرمندگ واله

 را مچاله کرد و خودش آن را در سوراخ دماغ یگرید
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 یشده بود.حاال اقا یدکتر چپاند...عجب بساط یاقا

 اش جاساز ینیکه در ب یبا دو لول دستمال کاغذ دکتر

 نشسته بود و رنگش هم که شیبود جلو شده

 ضربه هیدماغش سست بود؟ نقدری...اخر چرا ابماند

 مبل یحرفها را نداشت...خجالت زده رو نیا گرید

 که به دشیسف رهنیدکتر نشست و به پ یاقا کنار

 شده بود چشم یگل گل نشیسهمگ یضربه  لطف

 که از افتضاح یکرد؟عرق یرا چکار م نی...ادوخت

 نشسته بود گرفت . شیشانیپ یامده رو بار

 یزیدکتر شرمنده ام بخدا...ببرمتون دکتر؟چ یاقا-

فت اضد غش و  یمحموله ها خچالی ادیفشارتون افتاده نه ؟ ن؟یخواینم

 یفشار اقا

 شهیگام تند کرد...هم زشیافتاد و به سمت م دکتر

 یحساب یداخلش دستبرد اتیداشت به محتو دوست

 یاقا نیقلع قمع کردن دماغ نازن متیاما نه به ق بزند
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 شکالت پنجاه درصد یدستش رو ی...لحظه ادکتر

 یم کشیسر دماغ فتوژن ییه بالچ یعنیشد ... خشک

 شد؟یرخش چه م مین امد؟

 را یهم برداشت و ن ینیریزده اب پرتقال ش وحشت

 دکتر گرفت...در طول مدت یان زد و به سمت اقا در

 حرکت یدکتر ب یواله اقا ینجات دهنده  تیفعال

 مبل افتاده بود... ی گوشه

 خدا غش نکرده باشه؟ یوا-

 اسمش را صدا زد: یبلند یصدا با

 دکتر... یدکتر ،اقا یاقا-

 یتو دماغ ییپلکش را باز کرد و با صدا ی گوشه

 کرد. زمزمه

 چرا؟ یزنیدختر،داد م دهیند بیگوشم که اس-

 به بخاطر شترید،بیخند یهم م تشیان وضع با

 شده بود که مزاحم یرکیرجیج یکه مثل صدا شیصدا
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 شده باشند... شیپران بال

 ..واله.شتریب یو خنده  یسوسک یخدا صدام ...باز هم همان صدا یوا-

 سو گذاشته ریمخش هم تاث یضربه رو دیترس یم

 و هشت شیش یدکتر در گذشته هم کم یالبته اقا باشد

 زد. یم

 ...دیرو بخور وهیابم نیدکتر ا یاقا-

 لبش گذاشت و با دو هورت بزرگ یرا گوش ین هاکان

 شکالت محبوبش یکرد و دستش را برا یرا خال پاکت

 کرد. دراز

 یلیشد...خ یچطور دمیدکتر بخدا اصال نفهم یاقا-

 ازتون رفت... خون

 به واله انداخت که یچشمش نگاه یاز گوشه  هاکان

 و فشار اشک سرخ سرخ یخوابیاز فرط ب چشمانش

 ناراحت نکن...فقط خودت رو ادیم شیپ گهیاتفاقه د-. بودند

 تو نمیارم،ببیدر ب مینیرو از ب نایفرصت بده من ا یکم



 

 

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 ره؟یگیمن خنده ات نم یصدا از

 لبان واله یهم رو یو لبخند کوچک دیخند دوباره

 مکث کرد تا یبرخاست و کم شی...از جانشست

 شود و از اتاقش دیچشمش ناپد یجلو یها ستاره

 رفت...خداروشکر اخر وقت بود و مراجعه رونیب

 یمانند غیج یاز واله نداشت...صدا ریبه غ یا کننده

 آش و الش هینیخودش با ب یصدبار بدتر از صدا که

 به محض خروجش از مطب در گوشش زنگ بود

 ...خورد

 ن؟یشد یدکتر چ یاقا یوا-

 اش را فراموش کرده بود...به سمت یالبته منش و

 اغشته به یرفت و دستمال ها یبهداشت سیسرو

 را در سطل زباله انداخت... خون

 یخاص زیچ دیهنوز؟نگران نباش یینجایخانوم شما ا-

 منزل . دییبفرما ستین
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 شد،در کینزد یبهداشت سیبه سرو یکم مژگان

 نیگوش خراش تر یاتفاقات مسابقه  نیا هیحاش

 کفش یتق تق پاشنه ها یصدا نیهفته هم ب یصدا

 دکتر برقرار ینابهنجار اقا یها نیو ف یمنش خانوم

 داد و از دور هی...واله به در اتاق هاکان تکبود

 بود تا یبهداشت سیسرو یدر بسته  خیم نگاهش

 بلیهم س یبخواهد ...و از طرف یدکتر کمک یاقا مبادا

 دکتر شده بود... یاقا یمنش یو برنده  زیت یها نگاه

 یبلند خانوم منش یبه پاشنه ها ینگاه

ه باز ظهر تا شب با انها درمطب بگردد؟خوش  شدی...سختش نمانداخت

 کرد یورم نم شیحالش؛پا

 شیکفشها گریاو بود اخر شب د ی...اگر واله به جا

 یبه خانه بازم ییبا دمپا دیشدند و با ینم اندازه

 دکتر با سر یباز شد و اقا یبهداشت سیسرو.در گشت

 یامد...با دستمال کاغذ رونیب سشیصورت خ و
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 اش یکرد و با تعجب رو به منش زیرا تم صورتش

 :گفت

 رتونیگ یترسم تاکس یوقته م ریخانوم؟د دینرفت-

 حتما. ردی.اژانس بگادین

 که یاشکار یباال داد و با کنجکاو یابرو پهن مژگان

 :دیپرس زدیموج م شیصدا ته

 انا؟یاح نیگرفت یم یکشت-

 نییاش حبس شد و سرش را پا نهینفس در س واله

طل بود؟هاکان خونسرد دستمال را در س یچه حرف گرید نی...اانداخت

 زباله انداخت و

 اش کرد. یمنش یحواله  یلبخند

 کار تو نیدونستم رفت ی...نممینه شاخ به شاخ شد-

 نیبار چون خسارت سنگ نی...اما ادنیکش یکروک

 بابت نیاز ا التونیدهم.خ یم تیبنده رضا نبوده

 باشه. راحت
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 که یدور مچش بست و در حال گریرا بار د ساعتش

و بهشون  ردیتما اژانس بگح-کرد: یاداوریرفت  یسمت اتاقش م به

 به حساب بزنه دیبگ

 .ریرو...شب بخ نهیهز

 مبل جا گرفت و با بسته شدن در یرو عایسر واله

 دکتر یاقا یحواله  یچشم ریز ینگاه اتاق

 را له و لورده کرده بود... چارهی...بکرد

 باعث شده ذهنت قفل کنه؟ یخب واله چ-

 دکتر گرفت و یچشمش را از نگاه نافذ اقا عیسر واله

 کرده نیمطب را مز واریکه د ییو تشکرها ریتقد به

 یقدرتش را داشت و م شدیچشم دوخت.چه م بودند

 ؟ نفسش را اهسته یتو باعث قفل شدن ذهنم گفت

 یادیگل انداختند...مشکل ز شیداد و گونه ها رونیب

 !گریبود د نیبودنم هم دیسف
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تر گفت ناخوداگاه صاف یم یا جداسمش ر یواله من منتظر شمام...وقت-

 یم

 یجستجوگر اقا یبه مردمک ها ییگذرا نشست،نگاه

 صاف کرد،اگر به دروغ متوسل ییانداخت و گلو دکتر

 نیخورد؟ بهتر از ا یبرم ایدن نیا یشد به کجا یم

 یکیدکتر او را به  یشود و اقا خی یکه سنگ رو بود

 یهمکارانش حواله دهد تا از شر نگاه ها از

 دروغ نیا تیخالص شود...حداقل خاص نشیسنگ

 یاو بود اگر نه اقا یدوباره و دوباره  دارید یمصلحت

 را چه به او؟ دکتر

 چرا مادرم نکهیدکتر،ا یاقا یشگیهم یهمون فکرها-

 خاطرات نقدریچرا ا نکهیکرد؟ا یبه ترنج نم یا اشاره

 شما به ترنج راجب من یدارم...راست یکمرنگ

 ؟ نهیمنو بب ادینم-ین؟نمیگفت

 به چشمان درشت واله یقینگاه دق هاکان
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 دانست اما دوست یگفت م یرا نم قتیانداخت،حق

 کند،خودکارش را یزیاو را مجبور به گفتن چ نداشت

 با ترنج فکر دارشید نیانداخت و به اخر زیم یرو

 یتح اریبه بار امده بود و از انشببه بعد ماز یکی...افتضاح درجه کرد

 را نداشت که تلفنش را نیفرصت ا

 ناگهان از سرش گذشت و باعث ی...فکردیبگو پاسخ

 ی...از ان شب به بعد خبرندیبنش شیسرجا خیس شد

 سرش اورده باشد ییترنج نداشت،اگر سهراب بال از

 ماشاا... از بس هربار درحال توطئه بود فرصت چه؟

 کرد...حاال ینم دایپ ردیاز او بگ ینشان یادرس نکهیا

 شد چه؟ یخواهر م یخواهرش ب دنیواله قبل د اگر

 قایمرموزه دق یطور هی شهیاما ترنج هم دمشید-

 هدیگفت فهم یواله...دروغ م هیحسش راجب مالقات باهات چ دمینفهم

 دارید یبود که ترنج انچنان برا

 اصال مشتاق یعنی...ستیمشتاق ن شیدوقلو خواهر



 

  609                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 ...ستین

 خودت یکه برا یذهن تیمحدود نیا میتونیم یچطور-

 باعث یزیواله؟چه چ میبرطرف کن یوجود اورد به

 که به یزمان کنمیکه ذهنت باز بشه؟من فکر م شهیم

 کمه... یلیخ یدیواله اختصاص م یعنی...خودت

 به ساعت یجابه جا شد و نگاه شیدر جا یکم واله

 یشده بود و به مترو نم رشید یلیانداخت،خ

 دکتر تا به حال نگران جا ماندنش از یاقا د،اصالیرس

 و اتوبوس شده بود؟ مترو

 پرسن چقدر یدکتر،قسط و قبض اخر ماه نم یاقا-

 چقدر پول تو گنی،م یبه خودت اختصاص داد وقت

 نیاشتباهش شد،همه مثل او ماش ی...هاکان متوجه یدار حسابت

 یرا درز م شانینداشتند و هر طرف از زندگ یشخص

 شیسرش ب یشکافت...گاه یانطرف تر م گرفتند

 فراموش یاهابرها در رفت و امد بود و گ نیب اندازه
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 چه خبر است... نیزم یکرد رو یم

 یواله،حق با توئه...گاه کنمیم یمن عذرخواه-

 ...اما تا حاالسنجمیخودم م طیافراد رو با شرا طیشرا

 و نه دنبال یلحظه نه به فرداها فکر کن کی یبرا شده

 ؟شده واله؟ یگذشته باش یها اتفاق

 نه بزرگ بود،سرش را تکان کیقاطع واله  جواب

 شد... رهیخ شیو به دستها داد

 االن نیهم یعنی یکه زندگ کنمیفراموش م یمنم گاه-

 ...میشیریماها درگ یکه همه  هیزیچ نیا و

الن ا نیخنده زد،هم ریز یپق شه؟هاکانیم یدکتر لباستون چ یاقا-

 گفته بود که در

 کند و او نگران لباسش بود... واله متوجه یزندگ حال

 قهیرا چه به شق زیربطش شد،اصال چ یحرف ب ی

 .گریوسط؟حق داشت بخندد د نیا

 مادرم خودمو شیپ رمیم ینجوریشه،همینم یچیه-
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 تو یحساب کنهیم تمیواسش،اونم تقو کنمیم لوس

 نباش... نگران

 از شیکرد ب یرا گرفت ،حس م فشیسرخ شده ک واله

 امد یدلش نم یدکتر را گرفته و از طرف یوقت اقا حد

 دکتر یروشن او را ترک کند...اخر اقا حضور

 دلش را روشن یها یاهیداشت ،س یبیعج تیخاص

 یکه از همان ابتدا یزیکرد تا چ یکرد...من من یم

 کرده بود بپرسد. ریبه مطب ذهنش را درگ ورودش

 وقت شده...راستش...راستش رید یلیدکتر خ یاقا-

 و ممکنه جلسه امیتونم زودتر ب یبگم من نم خواستم

 داشته باشم... ریبازم...بازم تاخ یبعد ی

 دنشیحرفها هم بغض راه نفس کش نیبا گفتن ا یحت

 یبخواهد واقعا اقا نکهیبست چه برسد به ا یم را

 بار اب دهانش را قورت نی...چندندیرا نب دکتر

 در مطب یشتریدکتر ساعت ب یبود اقا دواری...امداد
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 دکتر را معطل کند یدوست نداشت اقا یاز طرف بماند

 کرده بود... یری...عجب گ

 ؟یلرزونیچونه چرا م-

 هاکان یشانه ها یاش رو ینیبا تمام سنگ تیواقع

ه شد خودش هم باورش ند؟انگاریواله را نب گریقرار بود د یعنینشست،

 یبود که واله تا ابد برا

 تواند شاهد لپ قرمز یو او م دیا یاو م شیپ مشاوره

 یکم دیرس یباشد...گفتن انچه به ذهنش م شیکردنها

 شد،گفته یگفته م دیسخت بود اما با یاز کم شتریب

 بود مارشی...واله هم بدیایبه خودش ب دیتا شا شدیم

 حالت وسط را اصال دوست نداشت... نینبود...ا هم

 ؟یاین گهید یخوایم یعنی-

 یا دهیچشم درشت کرده و نه بلند و کش دهیترس واله

 :گفت

 نه-
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 یکوچک شاد ی کهیبار نیبود که هم وانهیمگر د نه

 نیبالخره ا یدانست که روز یم رد؟یاز خودش بگ را

 اما دیفهم ی،بچه که نبود م ردیپذ یم انیپا جلسات

 حس را نیخواست ا ی...حاال وقتش نبود...واله محاال

 ی.متجربه کند.. کطرفهیو پر از حس گناه ،هرچند  مهینصف و ن هرچند

 یزیشد چ ریپ یخواست وقت

 و پاتالش داشته باشد. ریپ یگفتن به دوست ها یبرا

 خواست عشق را تجربه کند. هاکان لبخند کش یم

 به ساعت انداخت... یزد و نگاه یدار

 رتریساعت د کیبه بعد  نیاز ا تونمیخب پس من م-

 هامم درک یگلهام اب بدم،مطمئن ام شمعدون به

 ... کننیم

 ساده یجمله  نیبا هم یزد، انگار یجالتلبخند خ واله

 کوله اش را یواله کردند،بندها میتقد یرا دو دست ایدن

 پا ان پا کرد... نیا یکم شیتر گرفت و در جا محکم
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 اخه سختتون...-

 یمنش زیدر هوا تکان داد و به سمت م یدست هاکان

 راه افتاد... اش

 بودم که هنوز باور یروانشناس بدردنخور یلیخ-

 چقدر تونهیبا تو م یهم صحبت یانتظار برا یندار

 واست... رمیگیباشه...اژانس م نیریش

 رد؟همیاز ذوق بم یفقط کم یاجازه داشت تا کم واله

 را که به تمام نیبود؟ا نیریبا او ش یصحبت

 نیگفت نه؟دوست داشت فکر کند ا ینم نشیمراجع

 را فقط و فقط مختص او گفته... جمله

 یخانوم منش زیم یماه را رو نیا ی نهیهز پاکت

 دکتر گذاشت ...هاکان بدون عکس یدست اقا یجلو

 دانست واله منتظر است یشد.م رهیبه پاکت خ یالعمل

 ارپا به فر شهیهمیتا برا ندیاز ترحم در صورتش بب یاثر نیکوچکتر

 از شهیبگذارد...اما برخالف هم
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 امد خوشحال یکه از جانب واله م یپول یبسته  دنید

 .شدینم

 اونا دیشا ینگهبان زنمی...من زنگ مدارنیبرنم-

 داشته باشن... یبهتر قیتوف

 ینداشت و واله م یا جهیربع انتظارشان نت کی اما

 دایوقت از شب پ نیهم ا یهمان تاکس دیترس

 دکتر یبه اقا گریدوست نداشت بار د ی...از طرفنشود

 تمام عمرش از یبدهد ...او امروز به اندازه  زحمت

 شده ضیمستف شیها یکار نیریواله و ش حضور

 امد و سیمتورمش شاهد! حاال سرو یکم ینی...ببود

 بدهد به یبه او فرصت نکهیاز ا شد؟قبلیهم م رفتش

 در سالن رفت : سمت

 .خداحافظ.نیدکتر ،نگران نباش یمن رفتم اقا-

 د کهتکان داد،گناه نکرده بو یدختر...اما واله دست سایع وا-

 شده بود.به سرعت سمت اسانسور رفت روانشناسش
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 انداخت... یخودش را در اتاقک فلز و

 که در ییسوز داشت و از انجا یکم رونیب یهوا

 به لیخوش شانس بود نم نم باران تبد یلیخ شیزندگ

 ریرفت و ز یاسا شد،به سمت ساختمان لیس یباران

 کیخدا هم  یرضا یپناه گرفت...برا شیروانیش

 شد... ینم دهید ابانیدر خ یتاکس

 منو... نهیدکتر نب یخدا کنه اقا-

 ناراحت رهیلباس ت دنیبار از پوش نیاول یبرا

 ...دستش را دور دهنش گرفت و ها کرد...اقانبود

 یسر کار م شتریکه ب ییقول داده بود که روزها محمد

 که ییالبته به جز روزها ردیبگ سیسرو شیبرا ماند

 امد... یمطب م به

 و ناکام از فرار دیچیاشنا در مشامش پ یعطر یبو

 حاصلش به سمت او برگشت... یب

 که ... نیکرد دامیپ-
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 مگه؟ میکرد یم یموشک باز میقا-

 قهیبود و به جز  دهیپوش شیلباس خون یرا رو کتش

 عرضم به حضور-نبود... شیپ یضرب و شتم ساعت یاز ابا یاثار اش

 فرار اتیکه عمل نکهیشما قبل از ا

 اوردمین نیخواستم بگم بنده هم ماش یانجام بد رو

 ...امروز

 باران رفته بود ریدکتر که ز یباز به اقا یبا دهان واله

 یاش اصابت م یشانیباران به طوق پ یقطره ها و

 شد... رهیخ کرد

 چتر به دست یخواست شاهزاده  یدلم م شهیهم-

 فکر نطوریا شدیم یپرحس یفضا یلی...خباشم

 یقهرمان باز تیمتاسفانه هر وقت موقع ؟اماینکینم

 ...حاال اگر من توشهیجور نم لشیوسا ادیم شیپ برام

 یکل روز چتر به دست شهر رو هم م یبارون روز

 بارون بباره... کهیچ هیمحال ممکن بود  گشتم
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 یاسکن گرفتن از مغز اقا شنهادینبود اگر واله پ بیع

 یم یباران سخنران ریز سیخ سیداد؟خ یرا م دکتر

 مهم نبود که ممکن است سرما شیو اصال هم برا کرد

 دکتر... یاقا نیخوریمسرما -س-...بخورد

 زد و یرا به کنار شیشانیپ یرو سیخ یموها هاکان

 به واله گفت: رو

 ؟یه نباشدنبال پناهگا ادیبارون م یتا حاال شده وقت-

 زد و یرا به کنار شیشانیپ یرو سیخ یموها هاکان

 ؟یباشدنبال پناهگاه ن ادیبارون م یا حاال شده وقتت-به واله گفت: رو

 سرش کرد... یرو یروانیبه ش یا اشاره

 فکر یبش ضیممکنه بعدش مر نکهیمثال به ا ای-

 ؟ینکن

 شهیدکتر بود،او هم یتکان داد،حق با اقا یسر واله

 دهی...موش اب کشندهیا یبرده  ایگذشته بود  ریاس ای

 بار هم که شده دوست داشت کی یشد اما برا یم
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 باران رفتن ریز هیاز نظر بق دیکند...شا سکیر

 که تمام یواله ا یاما برا شدیمحسوب نم سکیر

 یبزرگ محسوب م یترس بود قدم شیزندگ

 هم که شده از یلحظه ا یخواست برا ی...دلش مشد

 شیپرداخت کردن قرض ها رینترسد،از د دنیرس رید

 باران نترسد... ریشدن ز سینداشته باشد،از خ واهمه

به  یمشل تر کرد و گا یرا کم فشی...زودباشکنترس واله...بارونه بخدا-

 سمت هاکان

 اب سیکه خ دیام طول نکش هیثان کی ی،حت برداشت

 ...شد

 و رمیبارون راه م ریز شمیم نیسنگ یلیهر وقت خ-

 یرو کممی...کنمیبارون تمرکز م یقطره ها یرو فقط

 همون یرو شتریاما ب خادیدلم م یلیکه خ یا پورشه

 لحظه رو نیمطره ها...ذهنت رو ازاد کن و هم قطره

 کن... ی،زندگ باش
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 که از کنارش به یبندش از ته دل هوار زد،مردم پشت

 مهم نبودند ... شیبرا دندیدو یپناهگاه م دنبال

 راه گرفته بودند شیمانتو ی قهیباران از  یقطره ها

 امد...نگاه به اسمان انداخت،امشب یقلقلکش م و

 انتها یب یها یاهیتصورش از آن س شهیهم برخالف

 شاخ دم تنوره کش نبود...واله امشب یغول ب کی

 جمع کردن یدکتر دستش را برا ینبود...اقا تنها

 نامحسوس یباران جمع کرده بود و گاه یها قطره

 یجمع شده را به سمت واله م یها اب

 یروشن شد و واله م یلحظه ا یبرا ابانی...خختیر

 بعدش را نیسهمگ یانتظار صدا دیبا دانست

 دانست قرار است رعد و یم نکهیبا ا شهی...همبکشد

 کیامد با مادرش  یم ادشی...دیترس یبزند م برق

 اسمان شهر بدون سرپناه در نیهم ریتا صبح ز شب

 شب را صبح کرده بودند...مادرش یاتوبوس ستگاهیا
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 و تنها هربار دیشنیرعد را نم یخدا که صدا ی بنده

 یبه خود م شتریدخترش را ب یمچاله  بدن

 .ناشنوا بود درست اما احمق که نبود که ترسفشرد

 را حس نکند...آن شب او هم مثل اسمان فرزندش

 یو از ان به بعد واله از هرچ دیبار یفرزندش م یبرا

 زد یق بود متنفر شده بود...هربار که رعد مبر رعد

 و نا یمهتاب یامد وچهره  یبه سراغش م یخانمان یهمان حس ب باز

 مادرش پشت پلکش نقش دیام

 بست...دستانش را مشت کرد و منتظر صدا یم

 واله ی...هاکان چشمش به بدن منقبض شده ماند

 دانست که احتماال از یمشت شده اش افتاد...م دستان

 یترسد...همزمان با صدا یرعد و برق م یصدا

 یب یاواز من دراورد هیاواز زد... ریاسمان ز غرش

 ... یمعن

 ریرد..زک سمی...بارون خ ابونیخ ینم نم بارون...تو-
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 کرد...زدم بمیمرد احمق دست تو ج هیکرد...  نمیماش

 گوشش ...گوشش خون اومد...بردمش تو

 ...دکتر دوا داد...دکتر

 یکه نبوغش هم حساب ییاز جا دویخند یواله م حاال

 کرده بود ادامه داد... گل

 صورتش گرفت یورد...فردا صبحش مرد...واله دستش را رودوا دادم خ-

 از فرط بایو تقر

 زانو خم شد... یرو خنده

 از فرط بایصورتش گرفت و تقر یدستش را رو واله

 زانو خم شد... یرو خنده

 نپوشون صورتت رو...-

 صورتش برداشت یزده اش را از رو خیدستان  واله

 شد...نگاهش...نگاهش مثل رهیدکتر خ یبه اقا و

شن اسمان را رو کهینبود.برق داشت،درخشان تر از رعد و برق شهیهم

 کرده بود...قلب واله در دهانش
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 افتاده بود یشانیپ یرو سیخ یمو ی کهید،تیکوب یم

 شیروسر ری.خواست با دست آن را زکردیم تشیاذ و

 سیخ یمو یکه دستان هاکان مانع شد و دسته  براند

 زد... یکنار را

 .یشیم باتریچقدر ز یخندیم یوقت-

 ینداشت،حاال صدا یمانیهم پش مردیهمانجا م اگر

 شده لیتبد یپرشور عاشقانه ا یو برق به نغمه  رعد

 یدر گوشش زنگ م باتریز یو مدام کلمه  بود

 ان یگرما ری...زباترینه ها ،گفته بود ز بای... زخورد

 و دیلرز ینه از سوز سرما م گریروشن د یها قهوه

 از آن سکوت زجر اور قلبش یخبر نه

 ِِر

 پر بود. بود،پ

 که از دلش برخواسته یحرف یوقت دیلرز یم شیلبها

 ادا کرد. بود
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 یگفتن حرف ی.دهانش براترسم یاز رعد و برق نم چوقتیه-ه گهید-د-

 یرو یباز شده بود که دست

 را رد کرد. یناقص یسکته  بایاش نشست و تقر شانه

 دکتر یاقا-

 گرفت شیدختر روبرو ی رهیت یرا از سبزها چشمش

 بود به کینگهبان برج داد.نزد یبه قهوه ها و

 ...اصال چه وقت صدا زدن بودوندیبپ یاعل ملکوت

 اخر؟

 جانم-

 جانم-

 را انقدر محکم ادا کرد که ناخوداگاه شانه جانمش

 وقت شب نیا د،اصالینگهبان با هم باال پر یاقا یها

 که دو نفر در حال اختالط یخواست انهم زمان یم چه

 مسائل نیو ا ییبایرعد و برق و ز یسر صدا بر

 ان یبه ذهنش فشار اورد...نه برا یبودند؟کم
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 زد که یم یبود نه؟اگر حرف امدهیکه ن موضوع

 رفت...سکته دادنش کم نبود امده یبرباد م تشیثیح

 را هم بر باد بدهد؟ شیابرو ییکهوی بود

 ...نتونیدکتر ماش یاقا-

 نشیبسته راجب ماش یکه خال دیفهم یواله م اگر

 شده بودند... دهیحاال که موش اب کش چه؟مخصوصا

 یخواست در فضا یامده بود ها! اقا م یریگ عجب

 باران قدم بزند...خوب بود دختر ریبا واله ز باز

 فرکه ن یوقت بسته؟انهمیکشاند؟در ان فضا یم نشیرا به ماش گناهیب

 بود؟ تحت فشار طانیسوم ش

 که به یزیو ان لحظه تنها چ گریگرفته بود د قرار

 دروغ نیمتوسل شدن به هم دیرس یم ذهنش

 یشد و نه اژانس یم نشینه سوار ماش بود؛واله

 مطمئن باشد که واله در صحت کامل بود که او یزیچ

 کرد؟مرض که یرسد خب چکار م یمقصد م به
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 سکیو ر اوردهین نیکه ماش دیدروغ بگو نداشت

 یرا به جان بخرد.از ته مانده  یسرماخوردگ

 قرارش مانده بود و یهم ضربان قلب ب اختالطشان

 یکرد از کفَش م ینم یکار کیکه اگر زودتر  یابرو

 ...دیشناس پر فهینگهبان وظ یحرف اقا انی!مرفت

 شانس ما رو خراب شده... یدیآره اتفاقا د-

 و ردینگهبان زودتر موضوع را بگ یبود اقا دواریام

 به واله یچشم ریندهد،نگاه ز یسوت نیاز ا شتریب

 کرد...واله یگوش م انشانیکنجکاو به بحث م انداخت

 االنش هم به نیباهوش بود و انگار هم یحساب

 کیبه چشمان تار یشک کرده بود.نگاه یزهایچ

ه ن بانداخت ...م خوردیکه نور گرفتن موضوع در ان به چشمنم نگهبان

 که دمید شتنیچشم خو

 االن هاکان بود البته تیموقع نیرود هم یم میابرو

 ستیگرید زیشعر چ یدانست که ورژن اصل یم
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 که دهانش را دینگهبان د یبه دهان اقا رهی...هاکان خ

 دکتر ینه اقا دیصورت اسلوموشن باز کرد تا بگو به

 یزنیبه سرت زده از بس از صبح تا شب فک م انگار

 و سالم تو حیصح نتیماش یفراموش کرد که

 پارکه ... نگیپارک

 که... نیماش-

 که در شروف انجامش بود یکار یهاکان را برا خدا

 نگهبان یاقا یپا یرا محکم رو شی...پاببخشد

 خلوت ابانینگهبان در خ یلند اقاو اخ ب گذاشت

 ریهاکان ز فتدینگهبان ب یاقا نکهی...قبل از ادیچیپ

 او را به سخت ساختمانشان بایو تقر دیرا کش بغلش

 وزنان بود،هاکان نیسنگ ی.المصب در دسته دیکش

 ...عجبردیوسط بگ نیهم ا اتکشیرگ س دیترس یم

 بار امده بود. یافتضاح

 اصال پامو کجا دمیشده نفهم زیل نیزم دیببخش یا یا-
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 نیایگرفت نزدم ...ب یهم بخار م نکمیع گذاشتم

 . یتو نگهبان ببرمتون

 خواهد به خانه برود یدانست ان بنده خدا م ینم حاال

 لنگان یتمام شده نشده،فقط او را با پا فتشی،ش نرود

 تیکرد.حکا یخطر دور م یو از منطقه  دیکش یم

 نیا گریبود د نیهم میکباب شد میثواب کن میخواست

 خدا نه تنها کباب بلکه لگد هم شده بود.امان به بنده

 یاو را م دیایدروغش در ب نکهیو از ترس ا دادینم او

 دورتر از واله ی...او را به در ساختمان چند متردیکش

 ینتا...چه داس ردیبگینیو با عجله به سمت واله برگشت تا ماش رساند

 شده بود امشب!اصال قدم زدن

 زهرش شده بود. ییایباران و ان لحظات رو ریز

 و هشتم: ستیب رج

 اشفته تیراجب وضع اریماز یبود که به ناله ها یمدت

 افسرده اش گوش یو دخترعمو عوضی یعمو ی
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 داد. یم

 سر اون ....اوردم که تا عمر داره دختر مردم ییبال-

 موز ماره نیستم ادون ینده،من م یباز ینجوریا رو

 گرفته و عمو هم یعموم یخانوم عزا نیهم ا ها،االن

 نیایب کنهیم هیکه ازاده داره گر زنهیزنگ م قهیدق هر

 چقدر یال یدونیبا خودتون .توام م رونیب نشیببر

 وسط نیا چارهیرو دوس داره و برعکس...من ب ازاده

 افتادم. ریگ

 باران به بعد واشرش شل ریاش که از ان شب ز ینیب

 او .چرا فقط گوشدیکرد را پر سر و صدا باالکش یچکه م یبود ه شده

 اریماز یاز غرغرها

 به سرعت بلند شد... اریاعتراض ماز یبسوزد؟صدا

 گندت بزنن هاکان.-

 یصوت یدر گوشش الودگ نهمهیاو را گند بزنند؟ا چرا

 ناقابل او نیف کیراه انداخته بود حساب نبود؟ به
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 اعتراض و اخ و اوخ نداشت که! نهمهیا

 یدر گوشش الودگ نهمهیاو را گند بزنند؟ا گندت بزنن هاکان.چرا-

 یصوت

 ناقابل او نیف کیراه انداخته بود حساب نبود؟ به

 اعتراض و اخ و اوخ نداشت که! نهمهیا

 به لیتما اناتیکنم آزاده بعد اون جر یحس م-

 ،غذا زنهیحرف نم چکسیکرده،با ه دایپ یخودکش

 یاز طرف ن،یو بب ایشده ب یوضع هیاصال  خورهینم

 کدوم دونمینم ارمیب ریتونم گ یاز ترنج هم نم یخبر

 کرده ...خب تو چه خبرا؟ میخودشو قا یموش سوراخ

 ییبود،انهم جا دهیبود،مثال دلش که سر ادیکه ز خبر

 خواست حسش را با ی!دلش مدیکه نبا یکس یبرا و

 بگذارد اما انیودش بود در مخ یکه هم رشته  یکس

 خودش هم یعنیکند! یدرکش نم اریدانست ماز یم

 یقلبش که ب یکرد،دستش را رو یرا درک نم خودش
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 فکر کردن یتکان داد.حت یزد گذاشت و سر یم نظم

 برد.آخر هم یشب قبل هم ضربان قلبش را باال م به

 اتفاق افتاد که هاکان با تمام وجود از ان یزیچ همان

 یدونیم گمیه کننده هام مکه به مراجع یزیچ نیاول-بود... یفرار

 ه؟یچ

 صاف کرد و زمزمه کرد. ییگلو گریبار د اریماز

 .ستیبرام مهم ن-

 یبرا یزیهاکان هم مهم نبود که چه چ یبرا اتفاقا

 داشت اجیبود که هاکان احت نیمهم است،مهم ا اریماز

 کند! هیرا تخل خودش

 هستن یو بهبود شرفتیاگر دنبال پ گمیبهشون م-

 چیه یاول خودشون رو بشناسن،صاف و ب دیبا

 به نکهی...انیدنبال چ ننی.بگردن ببیسانسور

 نیدروغ نگن و حاال خودم شدم بزرگتر خودشون

 ...ایدن یدروغگو
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 تواند به عنوان ینم گریدانست که د یم هاکان

م اکح نشانیکه ب یعاطفیریانجام دهد،درگ یکار شیواله برا روانشناس

 درست صیبود مانع از تشخ

 شد و هاکان تمام مدت جلسه به رنگ چشمان یم

 شیکه پ ییراه حل ها قتایکرد و حق یفکر م واله

 خوردند.اما یگذاشت به درد عمه بتولش م یم شیرو

 او شیپ گریکه د دیامد به واله بگو یدلش م چطور

 امد؟از یبر سر روان دختر معصوم م د؟چهیاین

 یحال نم نیو در ع دیترس یغلطش م برداشت

 خیکه بعد از هرجلسه با او ب یبا حس گناه توانست

 ادامه دهد. دیچسب یرا م شیگلو

 نچ نچ دروغگو دشمن خداست.-

 حاصل با یدرد دل ب نیا گر،ازیکرد د یدرک نم

 بود. مانیپش یحساب اریماز

 یعنی؟ یخواهر ترنج ندار نیاز ا یهاکان خبر گمیم-
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 ...گمیم

 گفت.واله خط یاز کوپنش داشت م شتریب یلیخ گرید

 حس عذاب وجدان یذره ا نکهیبود...بدون ا قرمزش

 قطع کرد و سرش اریماز یرا رو یباشد،گوش داشته

 دستانش گرفت... نیب را

 هاکان ترسو متنفرم! نیاز ا-

 نفوذ شیدر رگ و پ نقدریداد واله ا یاجازه م دینبا

 اریماز یگذاشت و تماس ها زیم یرا رو کند،سرش

 عشق شیبار در زندگ نیاول یگرفت.برا دهیهم ناد را

 با عذاب نقدریا یحس لعنت نیکرد و هم یتجربه م را

 در اخر دیترس یشده بود که هاکان م یقاط وجدان

 نسبت به لیدل یاز آن حس مقدس بماند و اوب یظاهر یپوسته  تنها

 نیواله عذاب وجدان داشته باشد.ا

 حس پاک به حس نیگذاشت ا یخواست،نم ینم را

 دهد.مگر ادم در تیماه رییتغ یگرید ریو پا گ دست
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 گریشد؟عشق بود د یچند بار عاشق م شیزندگ

 بود که هفت روز هفته را منتظر نوبت واله نه؟عشق

 باران با او قدم ریحاضر بود ز نکهیماند؛ایم

 یم یبه پوچ دنشیبا فکر به ند نکهی...ابزند

 ...اگر عشق نبود چه بود؟دیرس

 را گرفت: شیمطبش را برداشت و منش تلفن

 یها تموم وقت دیکن یم ر،محبتیخانوم وقت شما بخ-

 . یستیبرم بهز دیمن با دیرو کنسل کن امروز

 را از چشمش نکشیو ع دیرا پوش کتش

 حال خرابش دنی...امکان داشت مادرش با دبرداشت

 کرد! یبدهد؟ گمان نم یاو قرمه سبز به

 به واله انداخت ،رنگ یخانوم مشکوک نگاه نیریش

 که به شبیزد...د یحال لبخند م نیداشت و در ع تیم

 نوه اش قصد رفتن به نیمت یها یریبهانه گ بخاطر

 دیلرز یبودش ...م دهیدخترش را کرده بود د ی خانه
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 از رفتن تشیوضع دنیبه لب داشت؛با د یلبخند پهن و

 به ییاز تنها چارهیدختر ب دیستر یشده بود.م مانیپش

 ریزده باشد...حاال او خودش را با دوستان پ سرش

 چه؟صبح تا چارهیدختر ب نیکرد ا یسرگرم م پاتالش

 دور از انتظار نبود که دیدیم یقال ینخ و نقشه  شب

 لبخند ژکوند ییدایعنان از کف بدهد و با ش هوی

 و یحالیکه داشت از فرط ب یدهد ان هم وقت لشیتحو

 که کردیم میتسل نیجان به جان افر یسرماخوردگ

 پخته شیکه برا یاز سوپ داغ یخدا نکند! قاشق البته

 مطمئنش کرد نیخورد و باز هم لبخند زد و هم بود

وپ لنگد ...معموال افراد بعداز خوردن س یم یکار حساب یجا کی که

 یتا هفته ها نم ضشیمخصوص مر

 و بالفاصله بعد از تناول سوپ مورد نظر در دندیخند

 موج یغلط کردم سرما خوردم خاص هی شانیها چهره

 یمیاوضاع وخ یلیخ چارهیزد....دخترک ب یم
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 ...داشت

 .دیدختر جان...زهره ام ترک شتویببند ن-

 به یکرد تا دهانش را ببند و استراحت یم یسع واله

 زیتوانست...لبر یدهانش بدهد اما نم یها عضله

 به خود یقشنگ ...لحظه ا یرپر از حس ها ُبود،پ

 فاصله شبید ینداده بود تا از حال و هوا اجازه

 یدکتر وصله  یاقا یدانست که برا ی...مردیبگ

 نیخورند اما تا ا یجوره بهم نم چیو ه ستیناجور

 دکتر در یاقا یگرفتند جمله  یپاچه اش را م افکار

 یم گرید یایخورد و او را به دن یزنگ م گوشش

 ییها نبود...جا نیاز اختالف ب یکه خبر ییای.دنبرد

 تنها شوندیفقط خودشان بودند بدون پسوند و پ که

 و هاکان... اسمش که در گوشه کنار ذهنش اکو واله

 ؟یه باز شروع کردع-لبخند به لبانش برگشت . شد

 کرد لبخندش را بخورد اما کارساز نبود که یسع واله
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 دهانش گرفت و یسر هم دستش را جلو نبود،آخر

 نیاز ا شیتوانست ب یخانوم نم نیری.شدیخند ینخود

 یکه سوپش را م نیهم ردیسخت بگ چارهیدختر ب به

 که گریشده بود و بار د هیتنب یکاف یبه اندازه  خورد

 یسوپش م ادیباران به سرش زد  ریقدم زدن ز هوس

 شد. یو منصرف م افتاد

 نیریلفظ دخترم که ش دنیدخترم؟قلب واله از شن یخندیم یبه چ-

 یلیخانوم خ

 برد داغ داغ یبه کار م شینایمرغ م یو تنها برا کم

 کلمه را از مادرش نیا دنی.چقدر حسرت شنشد

 بود دهیشن شی...چقدر کم دخترم در زندگداشت

 داشت او شیکه خرده فرما یی...پدرش معموال وقتها

 کرد پدرش یفکر م یزد،واله گاه یدختره صدا م را

 سوپ خورد گرید یرا به خاطر ندارد...قاشق اسمش

 انداخت... نییچشمانش را خجالت زده پا و
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 ...شمیم باتریون زبار ریبهم گفتن ز-ب-

 خانوم اتفاق افتاد و نیریاتفاق در صورت ش نیچند

 یمیبه خط مستق گریو بار د شدیمدام جمع م دهانش

 یها کیمیشد،هر کس که از دور شاهد م یم لیتبد

 خانوم نیریکرد ش یبود مطمئنا گمان م صورتش

 و نیاز چ یریجلوگ یبرا یزیچ یصورت یوگای

 دهد...چند بار امد دهانش را باز کند یانجام م چروک

 امدیبوده اما دلش ن یاون طرف چه مونگول دیبگو و

که چقدر  کباربشنودیداشت که هرچند وقت  اجیاحت ی...خب ادم

 یحاال از طرف هر مونگول باستیز

 دختر بعد مدت ها نیبود که ا نیبود باشد مهم ا که

 نداشت که اصال ادیخانوم به  نیریش یعنی...دیخند یم

 باشد. دهیخوشحال د نینچنیرا ا او

 ما خورده براشدکتر هم احتماال سر یاقا-ا گمیم-م-

 ببرم... سوپ
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 باال انداخت،پس ان طرف که ییخانوم ابرو نیریش

 واله را سروده بود انچنان هم مونگل ییبایز وصف

 ...دخترک راه افتاده ...نبود

 یکردم ب یا... اونقدر ها هم که فکر م کینه بار-

 دکتر هم بدتر از تو ی...اون اقا یستیو پا ن دست

 یریقشنگ ازش معلوم بود دماغش رو بگ هیزوریپ

 خروار سوپ درست هیبراش  اد،ببریدر م جونش

 مراقب خودش یهم ببرم که حساب نیمت یبرا کردم

 سرما نخوره... باشه

 را یریشگیرا که گفت به سمت در رفت تا سوپ پ نیا

 کند. اماده

 م سوپ؟خودم درست کن-اخه گناه داره،خ-

 به او رفت که واله مثل یخانوم چشم غره ا نیریش

 نشست و شیسر جا نهیخوب دست به س یها بچه

 در مقابل یرا گاز گرفت...چه حرف بد شیلبها
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 !جیگ گریبود د جیخانوم زده بود...گ نیریش زحمات

 نبود که سوپ بدمزه اس نیبخدا منظورم ا دیببخش-

 یا گهیدکتر جورد یاقا یذائقه  دیاما گفتم شا هیمقو دونمیم

 باشه...نگاه خودم ته کاسه رو در

 ...نینش ری...دلگاوردم

 واله زد یبامزه  یبه دستپاچگ یخانوم لبخند نیریش

 گفت: و

 یریمیم یبچه من خودم بگن دار ستمیناراحت ن-

 دور از هی...بد کوفت زنمیسوپه بهش لب نم نیا شفات

 نینرفته ا ادمی...اها تا هیخدا باشه اما مقو برکت

 ...رهیم ادیم هیچند بار یساعد

 از عمو یبود خبر یواله گرد شد،چند وقت چشمان

 یب نیداد در هم یم حینبود و وآله ترج یساعد

 دلش به یخانوم کم نیریبماند اما با صحبت ش یخبر

 افتاد... شور
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 ...شبهاکنهیکه واله کجا کار م شهیم چیپاپ یه ادیم-

 خانوم اصوال حرف نیریدست دست کرد اما ش ی.کمادیم یک

 گفت. یرا رک و راست م دلش

 ...با اونادیاما ازش خوشم نم یواله نارحت نش-

 خب نیریش گمیهر بار م یاش...ه دهیدر یچشمها

 تو رو سننه؟اما دست ششهیباباشه ،قوم خو یآشنا

 رهیمدت م هیکنم تا  یهربار دکش م ستین خودم

 ...ادیم

 ...دیخانوم پر نیریحرف ش انیم واله

 حتما خودتون ،حیخانوم شما مثل مادرم نیریش-

 .دیدونیصالح م بهتر

 واله از نکهیرا خواند،ا هیخانوم تا ته قض نیریش و

 نداشت از یچندان دل خوش شیعمو سرمد نیا

 ماند. یاو دور نم نیب زیر چشمان

 و نهم ستیج بباال...ر امیهر وقت اومد بگو خودم ب-
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 یرا کنار سرش زد و لبخند شیدیگل سر مروار واله

 خانوم اماده کرده بود برداشت نیریکه ش ی...ظرفزد

 از انطرف دیبا نکهیا یرا مرتب کرد،برا شیروسر و

 ...دهیرا نپوش دشیجد یرفت مانتو یکار م سر

 راهش را به سمت مترو کج دیکه رس ابانیسر خ به

 شدیکه هزار بار نم کباریشد... یو سوار تاکس نکرد

 حال نه چندان مساعدش ...اما ذره نیبا ا مخصوصا

 شدیم ضیکه مر ییوقتها شهیمهم نبود!هم شیبرا یا

 محبت یکرد و همه  یگله م شییخدا از تنها شیپ

 نوشت اما یترحم م یخانوم را به پا نیریش یها

 یشد را ترحم نم یکه در حقش م یها هر محبت یتازگ

 نیا دی...شا دیکرد که شا یخودش فکر م شیو پ دید

 کردند...بخاطر واله یرا بخاطر خودش م کارها

 یزن دوست داشتن کیکه به عنوان  ی...واله ا

 هم داشت که ان یو گور رفتار ریگ یبود.کم مستقل
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ا هم ر خودش شیبار درزندگ نیاول یگرفتند...واله برا یم دهیهم ناد را

 را نیدوست داشت و همه ا

 بخار گرفته ی شهیش یدکتر بود...رو یاقا ونیمد

 :نوشت

 دارم یدرد ادگاریدوست به  از

 درد به صد هزار درمان ندهم! کان

 دکتر اعتماد به یبه مطب اقا دنشیبا رس همزمان

 و رفت و دیکه از صبح همراهش بود پر کش ینفس

 پر از سوپ. یماند و قابلمه ا واله

ه سمت بگرد کرد تا  ؟عقبیجنبه اس چ یچقدر ب نیاگه بگه ا-

 مانیاسانسور برود که پش

 برگشت. شیقبل یبه جا گریو بار د شد

 دکترم یبکنم ،سوپ اوردم برا خوامیکه نم یکار بد-

... 

 ام به حال جهیو سرگ دیتپ یدر دهانش م قلبش
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 اضافه شده بود. خرابش

 با ترسهات خرابش نکن. یراه اومد نهمهیا-

 باال داد و زنگ واحد را زد،برخالف یاش را کم چانه

 در مطب را بسته نباریکه در باز بود ا شهیهم

 که یسرد بود و لرز یبخاطر هوا دی...شابودند

 باشد،در دهیدکتر را چسب یاقا بانیداد گر یم احتمال

 بله؟-...دیدکتر سرک کش یاقا یشد و منش باز

 سوپ در دستش شل شد و نیسنگ یقابلمه  یا لحظه

 کیکرد احتماال خوراک سرام یخودش را جمع نم اگر

 یدر سرش چرخ م ی...سوالشدیدر م یجلو زیتم یها

 اش فرود قهیبر شق یو در اخر مثل پتک محکم خورد

 یب گریجنبه بود د یامد...چرا در را بسته اند؟ب یم

 !جنبه

 ستن؟یدکتر ن یاقا-ا-

 به قابلمه و بعد به واله انداخت و ینگاه یمنش خانوم
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 ابرو شهیبرخالف هم نباریدر کنار رفت...ا یجلو از

 باال ننداخت و پشت چشم نازک نکرد.سر شیبرا

 وسط سالن فیکه بالتکل یبرگشت و به واله ا زشیم

 ...ندیبود اشاره کرد بنش ستادهیمطب ا یخال

 نموقت هاش رو کنسل ک یامروز بهم گفت همه -

 یگذاشت و نفس اسوده ا یرا کنار فشی...واله ک یستیبهز ،رفت

 دکتر یکه اقا رمیبود؟گ ینگران م دیچرا با د؛اصالیکش

 به او داشت؟حاال یتنها بوده باشند،چه ربط شیمنش و

 باران دو قدم هم راه رفته باشند چرا هوا برش ریز

 یبه قابلمه انداخت،هربار که منطق یبود؟نگاه داشته

 که چقدر با شدیم یکرد متوجه  ینگاه م هیقض به

 دکتر تفاوت دارد...درست مثل تابلو فرش اسبش یاقا

 بود مگر در وسط ان گل بایخود ز یبه خود که

 یرا م شییبایبافتند انوقت هم ان گل ز یم ییبایز

 و هم ان اسب! باخت
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 شما هم ادهیز-اوردم ،ز شونیا یسوپ رو برا نیا-

 فصل سرما خوبه. یبرا دیبخور

 به اتاق یبگذارد که منش زیم یرا خواست رو قابلمه

 اتدو کالم باه هی ایاتاق بعد ب یدت بذارش توخو-اشاره کرد . دکتر

 دارم. حرف

 تکان داد و به سمت اتاق دکتر راه یسر واله

 دنشیوقت چشم د چیدکتر که ه یاقا یمنش افتاد،رفتار

 دور تا دور یشده بود.نگاه بیعج ینداشت حساب را

 اشنا گرداند اما قلبش حجم سکوت اتاق را طاقت اتاق

 دکتر زنده بود! قابلمه را یاتاق با اقا نی،ا اوردین

 بگذارد خچالی یتو دیگذاشت و بعد بهتر د زیم یرو

 خانوم شیفاسد شود ...عجله داشت زودتر پ مبادا

 کرد اضطرابش یمعطل م شتریبرود ،هرچقدر ب یمنش

 شد.عقب گرد یم شتریو ب شتریبا او ب یهم کالم یبرا

 دکتر را یبزرگ اقا یکرد چشمش کتابخانه  که
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 به انها انداخته یینگاه گذار شی...در جلسات قبلگرفت

 هر کتاب کجاست... یدانست جا یو م بود

 زد و دستانش قبل از فکرش دست به یضیعر لبخند

 از حسش میتوانست مستق یشدند...خودش که نم کار

 بود حروف اول کتاب ها دواریام دیدکتر بگو یاقا به

 د...هولو از راز دلش پرده بردارن ندیایکمکش ب به

 به یکتابها را جا به جا کرد و در اخر نگاه یهولک

 حروف یکه ک دیفهم یم یعنیانداخت... شاهکارش

 که از دور دوست دارم دهیچ یکتابها را طور اول

 که زدیرا بهم بر بیشود؟دست برد که ترت خوانده

 بلند شد. یخانوم منش یصدا

 پس؟ یکجا موند-

 دوارید،امیو به سمت در خروج دو دیرا کش دستش

 با کلمات کار او یباز نیدکتر بفهمد که ا یاقا بود

 انتظار یصندل یرو یخانوم منش ی!واله روبرویگرینه شخص د بوده
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 دکتر اشاره کرد: یو به اتاق اقا نشست

 گذاشتم،شما ... خچالشونی یتو-

 یقابل نفوذ خانوم منش ریغ یبه چهره  ینگاه

 دانست او چه یرفت...نم ادشیو حرفش  انداخت

 یرشته  نیگفتن دارد و هم یبرا یمشترک حرف

 .ختیر یرا بهم م افکارش

 ...شهیوقت ناهار م گهید ین،کمیشما هم ازش بخور-

 انداخت و به زیم یسوهان ناخنش را رو مژگان

 یکه حاال از نگاه کردن به چشمانش طفره نم یدختر

 شد... قیدق رفت

 نیا دونمیوم ادیکه من از تو اصال خوشم نم یدونیم-

 یاما مژگان به رو دیدوطرفه اس...لبخند از لبان دختر پرکش حس

 خودش

 .اوردین

 همثل دفع نمتیبیکه م یا گهیبار د خوادیاما دلم نم-
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 زنم هی،من  یمفلوک باش نجایا یکه اومد یاول

 دکتر ... یاقا شیپ دهیدلت سر فهممیم

 یاورد و لبانش م یفشار مبه مردمک چشمش  اشک

 دکتر یاقا یمنش یبود که حت عیضا نقدریا یعنید،یلرز

 دستش را خوانده بود؟ هم

 میکشیزحمت م میدار یطور هیمن و تو هرکدوم -

 کار دونمیدم،میجامعه،من دستات رو د نیا یتو

 دکتر لقمه ی...اما دختر جان اقا یکنی،تالش م یکنیم

 دهن من و تو یلقمه  یعنی...سیدهنت ن ی

ع مان ینامرئ ی.بغضش را قورت داد اما دستشکنهی...فقط دلت مستین

 نفس

 فشارد و یرا م شیگلو خیب یشده بود و ه دنشیکش

 فشارد. یم

 ؟اما یحسن یچه ،تو چه کاره  اول گفتم مژگان به تو-

 درد رو نیدلم سوخت ،چون خودمم ا راستش
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 یاقا ی...برانجایاومدم ا یبود م یاول دم،سالیکش

 شده بودم،سرم تو ابرها بود...به یپروانه ا دکتر

 شوهر هیگفتم مامان شانسم گرفت قراره  یم مامانم

 بکشه...مادر رونمونیمنجالب ب نیبکنم از ا پولدار

 تونه حرف بزنه...سرشو فقط تکون یکرده نم سکته

 حرکت به هی یبرام. فردا روزش اومدم مطب و تو داد

 یدونست از اون اول م یدکتر اعتراف کردم...م یاقا

 کردم اونم یو من چقدر احمق بودم که فکر م دونست

 میداره و قراره دست تو دست هم بر یمن حس به

 کمون... نیرنگ یقاط

 سوهان ناخنش را برداشت و گهیگرفت و بار د ینفس

االن  نایاز ا یکیردار ب ایب-کرد. زشیم یرو یبه دستمال کاغذ یا اشاره

 که نهیبهتره از ا یکن هیگر

 !یزار بزن ینیردت کنه مثل من بعد بش دکتر

 به ساعت ینخورد ،نگاه یواله تکان یوقت
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 از زمان معمول هم وقت صرف شی...بانداخت

 کرده بود... رخواهانهیخ یکارها

 کتر گفتم اونم نشست روبرومدعا کجا بودم؟به -

 ای یخوایو گفت تو منو م یکه تو نشست ینجایهم

 یاریبدست م یبا من باش یکنیکه فکر م یزهایچ

 ذهنم موند و بهم ینگفتم اما تو یزیموقع چ رو؟اون

 تو دختر سخت دونمی...گفت مژگان من مبرخورد

 یکه از زندگ ییزهایو بالخره اون چ یهست یکوش

ه قطن چی...من و تو نه فکرهامونمثل همه نه هیاریرو بدست م یخوایم

 ...اگهمیدار یاشتراک ی

 فکرها رو از نیا یبه کارت ادامه بد نجایا یخوایم

 روز رو فراموش نیبنداز و ما هم ا رونیب سرت

 هردو باهم... میکنیم

 خشک شیکه در جا یبلند شده و به دختر شیجا از

 نکرد. یبود توجه شده
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 یردم که دکتر راست منشستم با خودم فکر ک-

 دکتر نداشتم و یبه اقا یعالقه ا چیاصال ه گفت،من

 به اون عیکه سر یانبریبودم...م انبریدنبال راه م فقط

 دمیتا رس دیطول کش کمیبرسم... خوامیکه م ییزهایچ

 دنبال دونمیتو ندارم نم ی. من خبر از زندگدمیرس اما

 با خودت فکر کن نیدکتر؟بش یاقا یتو یگرد یم یچ

 ...یدیرس زیصبر مثل من به اون چ یبا کم دیشا نیبب

 دکتر فقط یاز اقا دیدهانش را باز کرد تا بگو واله

 او را شیدر زندگ یکی نکهیخواهد ا یرا م خودش

کتر د یاقا گرید نکهیاز فکرا یاو حت نکهیدوست داشته باشد،ا عاشقانه

 اما ردیگ یتپش قلب م ندیرا نب

 . نتوانست

 مطب را دیدوشش انداخت و کل یرا رو فشیک مژگان

 ...برداشت

 عشق باشه یدکتر دار یکه به اقا یهم حس دیشا-
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 یمثل شکر خورد یاگر زمان گمی...من فقط م دونمینم

 سوال که ازت یباز کرد ششیسفره دلت رو پ و

 !االنم پاشو برو گرسنمه...یمثل من توش نمون دیپرس

 بلند شد و به سمت در شیحرف از جا یب واله

 یحت ایکند  یرا نداشت که خداحافظ نیا ینا یرفت،حت

 را نا دمیگفت؟دست شما درد نکند که ام ی!چه متشکر

 که یکه با زبان خودت به من فهماند ؟یکرد دیام

 گفت؟ یم یخورد؟چیرقمه با من بر نم چیدکتر ه یاقا

 اش شده یکسل یدر کارگاهم اقا محمد متوجه  یحت

 و اصرار داشت او را به خانه برساند... بود

 برسونمتون خونه نیاحوال ضیمر گمیواله خانوم م-

 ...یاستفاده نکرد یداشت ادیهم ز یمرخص ،شما

 یبرم شیکرد و به طراح یهم واله رد م هرباز

 هم با زهره دم غروب بافته یدو سه رج یگشت،حت

 یم جیتا او زودتر به خانه اش برود...سرش گ بود
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 خواست...اما نه یم هیگر ریس کیو دلش  رفت

 را کامل کرده یبود و نه مکانش! دو طرح زمانش

 نبود...به یراض چکدامشانیو واله هنوز از ه بودند

 در کارگاه نمانده و اقا یاز او و اقا محمد کس ریغ

 قیکند بود توف یهم بخاطر دست واله که کم محمد

 دیکش یاش راباال م ینیب قهیکه هر دق یبا واله ا یهمراه یاجبار

 بابت نیشده بود و واله از ا بشینص

 کرد. یم یاس شرمندگاحس یحساب

 واله خانوم درسته؟ ستین یفقط سرماخوردگ-

 خوش پوش شهیاقا محمد هم یبه سر تا پا ینگاه

 مثال عاشق اقا محمد نشده بود؟چرا؟حاال انداخت،چرا

 اقا محمد هم با اغوش باز منتظر اظهار نکهیا نه

 واقعا چرا؟ تیاو باشد اما در کل عشق

 ر روز صبحه ن؟مثالیتا حاال خودتون رو گول زد-

 قشنگ یو اول صبح به خودتون دروغ ها نیپاش
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 ن؟یبگ

 باال یپهن یزد و ابرو یطانیمحمد لبخند ش اقا

 ...انداخت

 به نهیخواد،مثال هر روز صبح جلو ااوهههه تا دلت ب-

 یگاهمرد!واله ابتدا ن یباش پیخوشت نقدریا یتو حق ندار گمیم خودم

 که به یاز خود متشکر یبه چهره 

 خنده زد. ریز یگرفته بود انداخت و بعد پق خود

 می.ن:فردا باز هم پست دارپ

 کاش یواله شد؛ا یبایمحو لبخند ز یلحظه ا محمد

 نیهم به ا یخودش کم یشاد هیتوانست از سهم یم

 باشد. شیلبخند مهمان لبها شهیبدهد تا هم دختر

 دارو واسه نیکه بهتر زنمیتازه خودم رو هم گول م-

 واله زد یبه چشمان درشت شده  ی...تک خنده انهیبست یسرماخوردگ

 و

 داد: ادامه
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 مثبت یدر منف یگفتن منف یبله مگه تو مدرسه نم-

 حرفها رو نی!اصال هم اهینطوریهم بایتقر نمیشه؟ایم

 کردم یعسل یهوس بستن نکهیخاطر ا واسه

 اثابت شده یمسئله  هی یبستن ی گم،معجزهینم

 بعد میبخور یبستن هیسر کوچه  میبر یموافق اس،حاال

 زنگ زد گفت که بچه یعباس یخونه؟ اقا برسونمت

 ببره خوادیشده ،اونم سرماخورده م ضیمر اش

 به مقصد تحمل دنیمن رو تا رس دیکه با نهی...ادکتر

 ...دییبفرما

 به اقا محمد نه امدیتکان داد ،دلش ن یسر واله

 کرده بود و واله یهوس بستن یحساب ی.انگاردیبگو

 ستنیز ییخوردن،تنها یبستن ییبا درد تنها قتایحق

 مانده که با وجود یباق یاشنا بود.طرح ها یحساب

در  تا ماندنش هم موفق به اتمامشان نشده بود درکوله اش چپاند اضافه

 خانه حواسش را از کلبه خرابه
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 منحرف کند. شیارزوها ی

 میرفت یم عتیاقا شر شیبچه بودم پ یمن از وقت-

 که شده ی،حاال با وجود ساخت و سازها یبستن واسه

 نشده مغازه رو یهنوز که هنوزه راض دخترش

 ستین عتیاقا شر نکهیهم با ا هاشی...بستنببنده

 هنوز. دنیطمع رو م همون

 خشکش را با زبان تر یتکان داد و لبها یسر واله

 ساده یعسل یبستن هیخوردن  یمحمد برا کرد،اقا

 کرد یحد خوشحال بود انگار! محمد سع از شیب

 و ساکت کنارش بایدختر ز یرا با قدم ها شیقدمها

 به کار احمقانه اش ی...لبخندشدیکند اما نم هماهنگ

 کرد و یم دایپ یباتریز یمعنا یدختر زندگ نی،با ا زد

 عنوان خودش را از داشتن چیحاضر نبود به ه محمد

 شدیم یوقت یلیرا خ مشیکند.تصم غیدر ییبایز نهمهیا

 .بعد ازشدیتر م یگرفته بود و هر روز در ان جد که
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 اخر سال قصد داشت واله را یو در مهمان شگاهینما

 تو اقا محمد؟ نیرینم-خانواده اش اشنا کند. با

 را رفع رجوع کند در شیحواس پرت نکهیا یبرا محمد

 لب یرو یواله نگه داشت و لبخند جذاب یبرا را

 .نشاند

 خانوم ها... اول-

 باال انداخت و با چشمان درشت شده وارد ییابرو واله

 ...شد

 ز کهاول خانوم ها؟ امرو نیگیچطور موقع غذا نم-

 راستش رو نیدستبرد زد یک ینبودم به غذا من

 .نیبگ

 را شیامد و حرفها یاقا محمد لکنت به سراغش نم با

 هم مثل االن یگاه یگفت حت یم یمن ِمن ِ چیه بدون

 دکتر یاقا ونیرا مد نهایکرد و همه ا یم یشوخ

 قلبش فشرده شد...راست گریبار د یاداوری...با بود
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 دارد ،فقط از شانس یزمان یگفتند که هر عشق یم

 که حس شدینم لیدل نیزمان انها نبود اما ا بدش

 عشق نبوده باشد...همان حس تازه جوانه زده نشانیب

 زیر یادیز جوانه اش یکه انگار یان شب باران در

 یدیاطالع له شده بود و ام یب یعابر یپا ریو ز بود

 دوباره اش نبود. شیبه رو هم

 واله انداخت،چه یبه چشمان طوفان ینگاه محمد

 یرنگشان را کشف م یروز هیق؟یبودند دق یرنگ

 ثلمناهار رو مطبخ خوردم ،باز هم  نیامروز که نبود-.یروز هی...کرد

 پخت شما بهم مزه نداد... دست

 لب زمزمه ریکه زده بود ارام ز یاز حرف مانیپش واله

 :کرد

 کردم باهاتون... یشوخ-

 یبه منو یدر هوا تکان داد و نگاه یدست محمد

 به سمت واله عیانداخت و سر یفروش یبستن کوچک
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 داد. هولش

 که تا ابد قراره دست پخت شما یخوش به حال کس-

 بخوره... رو

 منو خشک شد،منظور اقا محمد ان یواله رو نگاه

 و دیلرز یکرد نه؟دستانش م ینبود که فکر م یزیچ

 .خورمیم یعسل یمنم بستن-لب زمزمه کرد. ریز

 که زده بود یبلند شد تا او را با حرف شیاز جا محمد

 کرد تنها بگذارد...به منظور یم ینیسنگ انشانیم و

 که داشت ییالبود و مطمئن بود واله با هوش با گفته

 بود که دواریام یعنیرا گرفته بود  شیحرفها امیپ

 ایکرد  یشروع م ییجا هیاز  دیباشد بالخره با گرفته

 نه؟

 زود یلیکرد خ یسع دندیکه رس شانیخانه  یروبرو

 یکه سع رد،هرباریو تشکرات را درز بگ یخداحافظ

 یکند که اقا محمد کامال ب هیکرد خودش را توج یم
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 گاهش یگاه ب یان حرف ها را زده ،نگاه ها منظور

 مسخره هاتشیفهماند که چقدر توج یاو م به

 نزده یحرفها نیبه او چن یکس شی...در زندگاست

 ابراز نیدانست چطور جواب چن ینم قتایبود،حق

 که ازش یتنها کار نیهم یرا بدهد برا ییلطفها

 یلح دکتر راه یبود...کاشاقا ختنیاز مهلکه گر شهیبود مثل هم ساخته

 یمعرف یقسمت از زندگ نیا یبرا

 کرد! یم

 به ساختمان سوت و کورشان انداخت.انگار که ینگاه

 خانوم هم خانه نبود و امشب به جبران شب نیریش

 و پله ها دیکش ینوه اش رفته بود...اه سرد شیپ قبل

 پله نیا یروز شدیم یعنیسالنه سالنه باال رفت... را

 کند؟ یکیبه خانه اش دو تا  دنیرس یرا برا ها

 خانه اش را در قفل نچرخانده بود که در دیکل هنوز

 یتلخ در صورتش مثل مشت یقتیشد و حق باز
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 خانه اش میبه حر یشد...باز کس دهیکوب نیسهمگ

 توانست یضربان قلبش را م یکرده بود...صدا دست درازی

 نیخورد ،از ا یدر سرش چرخ م ی...سوالبشمارد

 یم شیمتنفر بود متنفر؛ اخر چه از زندگ سوال

 در خانه اش نداشت یبا ارزش یزینان؟چیا خواستند

 یلیخ دیترس یپرتره...م یکاره  مهیهمان فرش ن جز

 د،تبیگونه اش لغز ی...اشکش رو دیترس یم هم

 که به یدانست کس یکرد.نم یو مغزش کار نم داشت

 ایجا بود کرده هنوز هم ان دست درازیامن خانه اش  میحر

 و نفسش را حبس دیلرز رهیدستگ ی! دستش رونه؟

 حضورش شود!که البته یمتوجه  یمبادا که کس کرد

 یکه صدا شدیکار ممکن بود...چطور م نیتر احمقانه

 تیموقع نیکرد؟در ا یباشند؟چکار م دهیرا نشن شیپا

 در ی رهیامد؟رها کردن دستگ یاز او برم یکار چه

 و واله چند نییپا یزنگ طبقه  یشد با صدا همزمان
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 فکر کردن نداشت.زنگ در را یبرا شتریب هیثان

 پشت دیترس ی...مدیکرد و به سمت پله ها دو انتخاب

 یدانست توهم زده که کس یرا نگاه کند ،نم سرش

 خودش بود که در یپاها یفقط صدا ایکند  یم دنبالش

 یاخر لحظه ا یشد...پله  یاکو م کیبار یراهرو

 به پشت سرش یباز کردن در مردد شد اما نگاه یبرا

د دز به سمت در خانه گام تندکند...اخر کدام گریبود تا بار د یکاف

 یطرف را م یزنگ خانه  یاحمق

 زد؟

 نامرتبش یقهوه ا یقامت بلند او و موها دنید با

 به سمت یو راه دیگونه اش غلت یرو یاشک قطره

 هم توهم حضورش یداریکرد.در ب دایگردش پ ی چانه

 زنگ را ینوبر بود...اما صدا گرید نیزد؟ایم را

 تب داشته باشد نقدریکرد ا یبود فکر نم دهیشن واضح

 نکشیباشد...ع دهیشن یزنگ در را اشتباه یصدا که
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 کرد تا او را در میتنظ شهیبه عادت هم شینیب یرو را

 ...ندیبهتر بب یکیتار ان

 چرا؟ یکنیم هیگر نمی؟ببیواله خوب-

 در یبود،از جلو یاش حبس شد،واقع نهیدر س نفس

 .دیکتش را گرفت و کش نیرفت و با عجله است کنار

 رو خدا...تو-تو خونمه...ت یکی-ی-

 یها امادگ یقهرمان باز نینچنیا یهاکان برا خب

 رفت یهم که به جنگ م ینداشت،اقاجان سرباز یذهن

 رود و چه در انتظارش یدانست کجا م یم هم

 تایدستش نها یخال یبا قابلمه  گناهیهاکان ب ت،امااس

 هیشود و  یروبرو م یحیکرد با لبخند مل یم فکر

 انچنان نیخانوم که افر نیریش نییاز باال به پا نگاه

 ینم شیج گری،نوه ام د یستیهم ن یبد روانشناس

 کرد کجا ینم یقهرمان فرق هی ی! البته که برازند

 تنها هم و غمش نجات یتیو در چه موقع باشد
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 لیقب نیاراذل از ا هیاز دست دزدها و بق گناهانیب

 که ییسامورا یها هیما یتو یزیچ هی...درست بود

ند م تداد و به سمت پله ها گا یژاپن بود!سرش را تکان شیجا برا همه

 کرد که

 ... دیکتش را چسب یانتها واله

 مگه؟ یایب یخوایتو م-

 پله یبه باال یشانیتکان داد و نگاه پر یارام سر واله

 انداخت... ها

 حداقل من نییپا نی،بمون ا یایمن تو کجا ب زینه عز-

 یای...ن میداشته باش یدیام هیخفت کردن اون باال  ِرو

 ...باالها

 تکان یاما سر دیپر شتریدو درجه ب یکیواله  رنگ

 ریز دیاخر که رس یو کت هاکان را ول کرد...پله  داد

 زمزمه کرد. لب

 کردم اومدم قابلمه شون رو پس یعجب غلط-
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 ذاشتمیمنو چه به قابلمه پس دادن ...م بدم،اصال

 اردیب شهیکرد که...که البته درون هم ینم ینیهمون مطب سنگ بمونه

 ی شهیو فعالش که هم

 بود به حرف امد که بله یحاضرجواب یاماده  خدا

 نیقرار بود یب یلیواله خانوم خ یرو دنید یبرا شما

 ادامه تینزن و به قهرمان باز خودیحرف ب نکهیا و

 !بده

 شد و قابلمه را در قیواله دق یباز خانه  مهیدر ن به

 مردیباال گرفت...اگر م یهمانند سالح گرشید دست

 نه؟ ایکرد  یم یعزادار شیبرا واله

 مفصل بخورم و یغذا هیبار شام اخرم  ینکردم برا-

 کردم... ریس بتیرو با اون سوپ مص خودم

 زیاش را روشن کرد و به دنبال پر یگوش چراغ

 واله همه وسط هال پهن بودند و لیوسا گشت،اندک

 اورد و نییاز دزد و امثالهم نبود...قابلمه را پا یخبر
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 یخبر یاز قهرمان باز ایکرد،گو لکسیرا ر گاردش

 امشب شکرخدا! نبود

 ...رونیب ایب یدار ترون،جرایب ایب یهست یهرک-

 رشادت یاوازه  دیبلند تر کرد تا شا یرا کم شیصدا

 به گوش واله برسد.. که البته بخاطر شیها

 بانگ هیجاودان شب یاوازه ها نیا شیسرماخوردگ

 یسحر برا یشده بود که کله  ینابالغ خروس

 گذاشت . ینم یخواب و زندگ چکسیه

 هر بایخانه کرد،تقر یتر از اسبابها قیدق یزیانال

 وسط هال رها تیاهم یداشت ب یکه ارزش ماد یزیچ

 ییزهایکرد که چه چ یم دییواله تا دیبود،البته با شده

ا نجاگران را  لنسبتایبود که چرا وسا بیعج شیو کسر است اما برا کم

 به یزیرها کرده بودند؟دنبال چ

 یبرا یدختر چه راز نیاز پول بودند؟مگر ا ریغ

 او را با ترنج اشتباه یکردن داشت؟نکند کس یمخف
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 که دیبگو نیقیتوانست با  یبود؟راجب ترنج نم گرفته

 یپنهان کردن ندارد...ترنج به خود یبرا یزیهم چ او

 معما بود! خود

 از بازار یسمت اتاق واله رفت،انجا هم دست کم به

 نداشت،ناراحت در اتاقش را بست و به سمت در شام

 پچ زد: یارام یبا صدا یرفت که کس گرید

 دکتر... یاقا-

 از دستش افتاد و به سمت صدا برگشت،واله قابلمه

 گشت،چقدر هم که یکه کنجکاو دور خانه اش م بود

 گوش کن بود ماشا... حرف

 از ؟اونیجونم رو کرد واله جان کال امروز قصد-

 از االن... نیسوپ ا اون

 لب زمزمه کرد. ریچشم درشت کرد، ز واله

 نگرانتون شدم.-د،نگیببخش-

 زد و به شیدختر روبرو یبه مهربان یلبخند هاکان
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 اشاره کرد. اشپزخانه

 ست،اونیاصال حالت خوب ن ین،انگاریبش کمی ایب-

 بود قشنگ من رو یمقو یلینبود خ یهم هرچ سوپ

 یصندل یزد و رو یجان یخوب شدم .واله لبخند ب بای...تقرساخت

 اشپزخانه اش

 نگاه کردن به خانه اش را ینا یشد،حت اوار

 سوخت و یکرد.بدنش م ینم تیامن نداشت،احساس

 دکتر یبلند شود...اقا ییرایپذ یتوانست برا ینم

 بیگرفت و با چشمانش او را ترغ شیاب جلو یوانیل

 کرد. دنینوش به

 سرد حلقه کرد و ان را به وانیدستش را دور ل واله

 اش چسباند...گرمش بود! گونه

 ببرمت دکتر... ؟پاشویتب دار-

 بار باز و بسته کرد،پلک نیش را چندگیج چشمان

 حال نیکردند...هاکان متاثر از ا یم ینیسنگ شیها
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 ...دیکش شیموها انیم یدست واله

 مدکتر بر شیپ گهین؟دیستیمگه شما هم دکتر ن-

 زد و به سمت در اشپزخانه راه یلبخند کمرنگ کار؟هاکانیچ

 خودش یکه برا یرماخوردگس یداروها دی،با افتاد

 سر هم به هیاورد و  یباال م نیبود از ماش دهیخر

 او یزد تا مطمئن شود کس یخانوم م نیریش ی خانه

 و دار به قتل نرسانده ! ریگ نیدر ا را

 دکتر یبلند شد تا دنبال اقا شیهراسان از جا واله

 ...دیترس یاز تنها ماندن م دیترس یبرود،

 واله؟ یچرا پاشد-

 ستاد،لبهیتوانست سرپا با یرفت و نم یم جیگ سرش

 :دیلب نال ریرا گرفت و ز یصندل ی

 پس؟شما هم منو ی...من چن،منیبر نیخوا یاخه م-

 یکس یسوخت،چقدر ب شیتنها یهم دلش برا ن؟خودشیذاریم تنها

 بود... سخت
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 ...رمیم ستیحالت خوب ن-

 ...دیکالمش پر انینداد حرفش را تمام کند،م اجازه

 شیصال پا-ا-بخدا..هر شمیخوب م نینه،نه شما باش-

 حالم خوبه... شما

 شد و اهسته رهیتب دارش خ یبه چشمها هاکان

 باال اورد... میتسل یرا به معنا دستش

 یشیبدتر م ینجوریکاناپه ...ا یرو نیبش ایباشه ب-

... 

 رفت،همه جا به نظرش یانگار در خواب راه م واله

 فهیکث نجایفه،ایکث-امد... یم فیکث

 سر ریکاناپه را جابه جا کرد و ز یبالشت رو هاکان

 اورد،واله اما بچه یم نییتبش را پا دیگذاشت،با واله

 نشست تا یم شیاو هم سرجا شدیبود و تا بلند م شده

 انداخت و یبگذارد...کتش را کنار شییتنها مبادا

 دانست یمچش باز و بسته کرد .م یرا رو ساعتش
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 یروانشناس چیدانست ه ی،م ستیکارش درست ن که

 پس دادن قابلمه در یشب به هوا مینه و ن ساعت

 یلبخند دیرود تا شا یمراجعه کننده اش نم ی خانه

ا ر نهایکه قدرت ساختن روزگارش راداشت...همه ا یکند ،لبخند دشت

 دانست و باز هم به انجا یم

 بود. رفته

 یبه بهبود نا امن یفضا نیا یتو شهیم یچطور-

 فکر کرد؟ اصال

 فرش یرا گوشه  یکفش خاک یجا چشمش

 داشت و انگار اقا دزده انچنان یمرتب یها گرفت،عاج

 ریدنبال پول نبوده...دستش را در هم گره زد و ز هم

 گرفت یتبدار واله جا به جا شد...از او چشم نم نگاه

 را الشیکرد خ یاش مانده بود،سع رهیزل زل خ و

 کند. راحت

 خانوم برگرده... نیریتا ش مونمیم نجایمن ا یدونیم-
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 خانوم نیریش میاوریذهنش اضافه کرد اگر شانس ب در

 به قتل نرسانده باشند. نییان پا را

گره  شتریانگشتانش را درهم ب د؟هاکانیبمون شهیهم شهینم-

 زد،چشمان

 یماریو ب یخبریاز ب یشفافش را هاله ا شهیهم

 به یشده بود...دست شهیاز هم باتریبود و ز پوشانده

 یبلند شد...نم شیو کالفه از جا دیکش صورتش

 ان گرید نجایباشد،ا کیبه او نزد نقدریا توانست

 هاکان نجایداخل اتاق کارش نبود،ا یلعنت روانشناس

 واله یگونه ها یسرخ یکه دلش برا یبود.هاکان تنها

 ...شدیم یا پروانه

 نه؟ ستمیقشنگ ن گهیدکتر،د یاقا-

 گفت ... یحواس یهان ب هاکان

 بایقبال به چشمتون ز یعنیشدم... باتریز نیبهم گفت-

 بودم؟
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 کار یهم فشرد،انگار یچشمانش را محکم رو هاکان

 یانشیپ یکرد و برگشت...ارامان را رو سیخ یکار گذشته بود،دستمال از

 عرق کرده اش گذاشت و زمزمه

 ...کرد

 رو ببند بذار بعدا تیخونه خراب کن لعن یچشما نیا-

 خودم شرمنده نشم...بخواب واله...بخواب. شیپ

 زد و ارام لب زد: یجان یلبخند ب واله

 محو خوامینم...یشیاگر چشمهام رو ببندم محو م-

 .یش

 واله را سیخ یو مژه ها یقال یخود صبح گلها تایس رج

 نابه تیوضع یبرا یبود و هربار که به راه حل شمرده

 بر سرش خراب تیواقع دیرس یماش  نهیس سامان

 ...به نظر کهکردیو هرانچه رشته بود پنبه م شدیم

 واله را به گریتوانست د یامده بود،نم نییپا تبش

 وجدان یهم برا نیو ا ندیمراجعه کننده اش بب چشم
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 حساس یکه حساب یبد بود و هم واله ا خودش

 از یکی شیدرمان پ یادامه  یاو را برا دی...بابود

 دانست واله به یفرستاد اما م یهمکارش م دوستان

 و پاشدیبه طور کل فرو م شنهادشیپ دنیشن محض

 توانست حرف یخواست...اگرچه م یرا نم نیا هاکان

 مارشیبدن ب یها انیهذ یواله را به پا شبید یها

 دانست واله به او یاما او که بچه نبود...م سدیبنو

 یشانیپ یشده را از رو سیشد ...دستمال خ وابسته

 سرخ نبودند و گرید شیبرداشت...گونه ها اش

 برگشته بود... یعیبه حالت طب رنگش

 یرد و به دار قالکفرو  بشیدلبسته؟دستش را در ج ای یوابسته ام شد-

 نصفه

 به یمراجعه کننده ا نکهیواله چشم دوخت، ا ی مهین

 یدور از ذهن ی دهیوابسته شود اصال پد روانشناسش

 ی،مشکل از خود هاکان بود که برخالف همه  نبود
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 یبود.واله را م دهیدلش سر شیها یریگ شیپ

 کرد در یخواست و ارزو م ی...او را مخواست

 اش هیشد،مثال همسا یبا او روبرو م یگرید تیموقع

 یشگاهیفرش او را در نما دنیخر یاصال برا ای بود

 یارتباط نیاز ا ریبه غ یزیهرچ دید یم ییجا

 حواله دادن واله به نیهم ی...کار منطق شانیفعل

 که حس واله شدیمطمئن م دی...باگربودید روانشناس

 یو بعد اقدام م ستیزودگذر ن یوابستگ کی تنها

 ...کرد

 گذره؟یاون مغز خوشگل م یتو یچ-

 کاش اجازه اش را یواله درهم گره خورد،ا یابروها

 ختهیر یکور را باز کند،موها یگره  نیتا ا داشت

 تمام یدر صورتش را کنار بزند و به جا شده

انست تو ی...اما نمردیداشته او را در بربگ ازیاغوش ن کیکه به  یروزها

 یکم کم ذهنش را برا دی...با
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 دیکرد...با یاماده م یگریشدن با روانشناس د روبرو

 داد تا واقعا او را بخواهد ... یواله فرصت م به

 بیاز ج ید،خودکاریرا شن نییپا یدر طبقه  یصدا

 تشیزیو یاز کارتها یکی یو رو دیکش رونیب کتش

 واله نوشت: یبرا یادداشتی

 بود که دوست نداشتم صبح یتنها شب شبید-

 یشد رو م ریکه به خ یشب یواقع یمعن بشه،حاال

 خودت باش. فهمم،مراقب

 چپاند و نگاه بشیرا در ج د؛قلمیلرز یم دستانش

 یغرق در خواب انداخت،چه کس یبایرا به ز اخرش

 خانوم نیریبا ش دیدختر بود اخر؟ با نیدنبال ازار ا به

 نیینکرده به محض پا یکرد البته اگر خدا یم صحبت

قا ا زیم یطرحش را رو نیشد...واله اخر یبا جنازه اش روبرو نم رفتن

 محمد گذاشت و

 که وارد یکند به ارام جادیا یسر و صدا نکهیا بدون
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 خوابش شینقشه ها یدر اتاقش را بست، رو شد

 کند،اگرچه با دارشیبود و واله دلش را نداشت ب برده

 مدت هیبود ممکن بود تا  دهیکه او خواب یوضع

 بود که یا هیخشک شود اما باز خواب هد گردنش

 نیهم یبرا شدیسخت از ان بهره مند م یلیخ واله

 در کرد،بارها ینم داریبرد ب یکه خوابش م یهرکس

 از شانه اش به عنوان بالشت یادیز یخانوم ها مترو

 جا مانده بودند ستگاهشانیکرده بودند و از ا استفاده

 کرد که خواب ارزش جا ماندن از یواله فکر م اما

 باال انداخت و از یرا داشت... شانه ا زهایچ یلیخ

 و دور دیکش رونیدکتر را ب یکارت اقا شیمانتو بیج

 وانهیاو و د یتا مبادا کس دییپا یرا دزدک ورش

 یرو ینظر گرفته باشد!بوسه ا ریرا ز شیهایباز

 بشیکارت را در ج گریدکتر زد و بار د یخط اقا دست

 کرد... پنهان
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 نچ نچ...-

 و به سمت صدا دیاش از ترس باال پر شانه

 ...دیکش یبود...نفس اسوده ا برگشت،زهره

 یرو تف مال یاون کارت کوفت یدار نمیبب نباریا-

 نقدرینوشته مگه ا ی...چکنمیاش م کهیت کهیت یکنیم

 ؟یذوق خر

 کرد و به زهره که نوک زیرا ر شیچشمها واله

 یوزر یچ یو...تو برات-شد... رهیرا به سمت ابرها گرفته بود خ دماغش

 چهل دفعه از در اتاق اقا

 هان؟ یشیرد م محمد

 به سر و گردنش داد و پر رو حاضر یقر زهره

 کرد. یجواب

 جرمه؟-

 کارت در یگفت و دستش را رو ینچ طانیش واله

 گذاشت: شیمانتو بیج
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 سرت گم شده یخانوم خانوم ها گفتم اگر دعا رینخ-

 ...یکن داشیکمک کنم پ منم

 ادامه دهد که در اتاق شیتهایباز بود که به اذ دهانش

 بلندش هر ی ازهیخم یباز شد و صدا کهویمحمد  اقا

 نیرفتدم اتاق م ِن خسته شور گ گمیانوم ها مخ-را از جا پراند.... دو

 شد؟ یچ جهی...؟ حاال نتالحمدا

 به واله رفت و ارام یخجالت زده چشم غره ا زهره

 کرد: زمزمه

 نگفت... یزیهم چ ن،والهیخواب دونستمینم دیببخش-

 یبهداشت سیرا باال زد و به سمت سرو نشیاست محمد

 برداشت: گام

 اگرنه باز از نهار جا نیکرد دارمیاتفاقا خوب شد بنه -

 امروز واله خانوم؟ میدار یموندم ،غذا چ یم

 ییشد،عجب رو رهیباز به پشت او خ یبا دهان واله

 ه حرفهات روخوب شد؟اگ ایتوئه ب ریهمش تقص-...داشت
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 ؟یباشه چ دهیشن

 را شیبه سمت کمدش راه افتاد تا ظرف غذا واله

 که نگران دنبالش افتاده بود یو به زهره ا بردارد

 :گفت

 ذاش رو بخوره تازه گوشش بازنترس اقا محمد غ-

 ،االن فقط به فکر غذاس... شهیم

 و لب زد: دیکش رونیرا ب شیظرف غذا دینا ام زهره

 منم ،دست پخت خورهیتو م یخوش به حالت از غذا-

 یکل خورهی...بابام که دوس داره ،هر وقت مستین بد

 ...کنهیم فیتعر

 نیمن نخواهم ا-:دینثار زهره کرد و غر یهینگاه عاقل اندر سف واله

 نم؟یرو بب یک دیبشه با بمیافتخار نص

 کردن شکم اقا ریس ریخط تیمسئول یدو دست حاضرم

 من یرو ول کن تابلو نایبسپرم دست تو...حاال ا محمد

 پشت گوشها... یشد؟انداخت یچ
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 شدن اقا محمد را کیکه قدم به قدم نزد یدر حال زهره

 شمرد زمزمه کرد: یم

 یسر منم تو پرپر کرد یرو دیچهار تار شو نیا-

 اقا میمونده...بر یینها یریپرداخت و روگ رفت،فقط

 گرسنشه... محمد

 هشیاقا محمد هم-لب غر زد... ریظرفش را دست به دست کرد و ز واله

 گشنشه...

 ینشسته و غذا م اطیح یبا صفا یتخت ها یرو

 خورد و زهره یاقا محمد غذا م شتریب یعنیخوردند،

 ادداشتیان  ریو واله هنوز گ دیجو یرا م شیها لقمه

 بود...محمد قاشقش را داخل ظرف بشیج داخل

 گرفت... یو نفس انداخت

 یشکل گل قال گهیشدم...همه تون رو د ریس شیاخ-

 ترنج ... یکیترمه  یکی...میدیم

 اسم ترنج قاشق از دست واله افتاد و لقمه دنیشن با
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 که اگر دی...زهره محکم پشتش کوبدیپر شیگلو در

 یزهره م یمطمئنا کمرش در اثر ضربه  شدینم خفه

 دختر... نیداشت ا ینی...چه دست سنگشکست

 نود درصد یکه شد ده درصد خفگ نیزهره خانوم ا-

 انداخت و نجوا کرد... نیی...زهره خجول سرش را پا یکوفتگ

 هول شدم حواسم نبود...-

 به ساعت یاب دست واله داد و نگاه یوانیل محمد

 مچش انداخت... یرو

 دترتو زو یخوایم کنمیم یمن طرح هات رو بررس-

 ...برو

 اقا محمد معذب شده بود یکه از توجه  واله

 و دم گوشه زهره زمزمه دیرا در هوا قاپ شنهادشی،پ

 ...کرد

 میطرح رو بد میدم خونتون بر امیصبح م فردا-

 غذا در دهانش چپاند و با یحواس قاشق ی...زهره بپرداخت
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 گفت: یبلند یصدا

 نجایا ارمی؟م میکجا بر گهید میکنیپرداخت هم م نجایا-

 رو.. تابلو

 زهره گرفت و چشم یاز بازو یمحکم شگونین واله

 کرد... درشت

 زهرمار خب ...-

 کرد با چشم اقا محمد را نامحسوس نشان زهره یسع

 تابلو هیخواهد او از قض یکند که نم شیو حال دهد

 هاج واج به چشمانش یشود ...زهره کم خبردار

 صبح زود عقلش را هم در خانه اش یشد،انگار رهیخ

 گذاشته بود ... جا

 یم یکه سع ینی...واله حختیچشم و چالتو دلم ر ینکن اونجور یوا-

 نگاه کنجکاو اقا ریکرد از ز

 را جمع کرد... لشیفرار کند وسا محمد

 ...دی،خسته نباش یخداحافظ همگ-
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 که دیبگو یزیمحمد دهانش را باز کرده بود چ اقا

 انداخت و به رونیاز کارگاه ب بایخودش را تقر واله

 گرفت و ی...نفسدیبه سر کوچه رس یبهم زدن چشم

 تند قلبش را ارام کند... تمیکرد ر یسع

 شلوغ انداخت و بند و کوله اش را ابانیبه خ ینگاه

 یند؟کجایقرار بود ترنج را بب ی...کدیتر چسب محکم

 داریبه د یعالقه ا چیاو ه یعنیشهر گم شده بود؟ نیا

 ینم یهم حت یشد؟محض کنجکاو یم نداشت؟مگر

 دکتر که مدام از صحبت یند؟اقایاو را بب خواست

 رفت و هربار بحث را به یترنج طفره م ی درباره

 که واله یبه طور چاندیپ یم یماهرانه ا طرز

 شد... یشد که نم یکرد گره اش باز نم یم یهرکار

 یبرا یاما من حقمه حت ینیمنو بب یتو نخوا دیشا-

 باهات حرف بزنم... کیهم که شده از نزد کباری

 افکار در هم برهمش راجب ترنج غرق بود که انقدر



 

  686                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 خانوم نیری...شدهیرس شانیبه سر کوچه  یک دینفهم

 شده دیباز هم مجبور به عوض کردن قفل و کل چارهیب

 مداربسته ام نصب کند نیخواست دورب یم یو حت بود

 وهیاقا م یعل نیب زیبا اصرار واله چشمان ت که

 از او شیو قم کرده و با هزار قر نیگزیرا جا فروش

 باشد شانیحواسش به خانه  شتریبود تا ب خواسته

 هم یخانوم خانه نبود و اشارات نیریکه ش یوقت یحت

 شهیخانوم هم نیریش یاو چطور فقط برا نکهیا به

 یم الیخیتنهاخانه بود ب گناهیب یواله بره  یبود و وقت یفضول ی اماده

 یصحبت ها که اقا عل نیشد و ا

 نکهیدر وصف ا ییفروش هم شعر بلند باال وهیم

 نیریخوانده و ش ندیب ینم یزیچ اریجز  چشمش

 بنده خدا را یزهره  یجانانه ا یبا چشم غره  خانوم

 باهم از کجای یکه شعر و شاعر یبه طور ترکانده

 رفته بود.... ادشی
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 پشت سرش یپا یفکر ها بود که صدا نیهم در

 در دنشیچیتوجه به راهش ادامه داد اما با پ ید،بیشن

 پا تند و تند تر شد...واله یصدا یگرید ی کوچه

 به پشت نکهیکرد بدون ا دنیشروع به دو ناخوداگاه

 دهیبنداز که کوله اش از پشت محکم کش ینگاه سرش

 یدهنش را محکم گرفت و امان از ان بو یو دست شد

 و بدون دیاز چشمش کش ی.....قطره اشکیلعنت یاشنا

 بو به نیا چوقتیشد،آرزو داشت که ه میتسل تقال

 امد! یانقدر اشنا نم مشامش

 .یکاش مرده بود ی...ا یا-

 رونیرا ب فشیک اتیکرد و محتو یبلند ی خنده

 قسطش را یو دفترچه ها یبانک یها خت،کارتیر

 بود فشیکه در ک یانداخت و به همان پول یکنار

 گذاشت و خم بشیرا هم در ج لشیکرد...موبا بسنده

 تا از نبود طال دیواله کش یبه گوش ها یو دست شد
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 یبه اسمان اب یشود...واله گله مند نگاه مطمئن

 یچطور پدر گرید نیزمستان انداخت...ا بعدظهر

 انهیوحش نینچنیدخترش را ا یپدر گوشها بود؟کدام

 خرج یبدرد برا یتا گوشواره ا دیکش یم

 سرش یتو یکینداشت... ییطال چیه دش؟نداشتموا

 شیبایز یطرح ها یرا رو شیو پا دیکوب

 یمهنر دخترش هزارانهزار طال را  دیفهم ی،نم دیفهم ی...نمگذاشت

 یاز گوشه  یارزد...قطره اشک

 برخواست... شیو از جا دیغلت چشمش

 رو کم ؟مادرمیخوایاز جونم م ی؟چ یریمیچ چرا نم-

 ادرسم رو بهت داده؟ ینوبت منه؟ک ک یداد عذاب

 دختر را هول داد و فینح یشانه ها گیج منوچهر

 به سر تا سر کوچه خلوت انداخت... ینگاه

 نیانگار، برو خداروشکر کن بب ینه زبون دراورد-

 ...یستیبرات گذاشتم مثل مادرت الل و وال ن یارث چه
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 غیچشمان معصوم مادرش افتاد و از ته دل ج ادی واله

 ...دیکش

 ادرم...ماریرو ن ار،اسمشیاسمش رو به زبونت ن-

 ی...منوچهر دستش را بدون ذره ارتیتو غ یداشت،مادرم صدتا رتیغ

 باال برد و یمانیپش

 کوتاه نباری...واله اما ادیدهان برگ گل واله کوب یتو

 امد...خون جمع شده در دهانش را پرت کرد و ینم

 سر داد... یارام ی زمزمه

 ؟یکرد کارشیکجاست؟خواهرم کجاست؟چترنج -

 کرد یم یبود و سع دهیبه اصطالح پدرش را چسب مچ

 یم ضشیغ یرا به سمت سر کوچه بکشاند...حت او

 خواست ی...نماندازدیبه صورتش ب ینگاه امد

 از خودش یکاف یاندازه  ند،بهیرا بب شانیشباهتها

 دهیچه فا شیبه زخمها شتریداشت،نمک زدن ب تنفر

 داشت؟ یا
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 ...ترنج کجاس؟دمتیم سیپل لیتحو-

 یزده و تکان نم خی شیاسم ترنج در جا دنیشن با

 تر نیسنگ دیکش یاو را م شتریواله ب خورد،هرچقدر

 شد... یم

 سرجات دی،بایگفت هار شد یراست م یاق سرمد-

 ... بشونمت

 یمحکم اشکش را با داخل ارنجش گرفت و سع واله

 توانست ی...نماوردیاو در ب بیرا از ج شیگوش کرد

 شد... ینم

 یا مه نام ترنج رکسراغت...هربار  میایم کنم،جفتمونیم دایترنج رو پ-

 رهیدرجه ت هیاورد،رنگش 

 انیشد ...دهانش را باز کرد و از م یتر م رهیت و

 زمزمه کرد... انشیدر م کیو  اهیس یها دندان

 ترنج...-

 دنیبود،لذت بخش بود د دهیکه واقعا ترس یانگار
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 که تا واله بخاطر داشت تنها رعب یدر چهره ا ترس

 یصدا یکرده بود...حت قیبه جانشان تزر وحشت

 گاها شانیترساند،در را به رو یهم واله را م شیپا

 رفت...و واله یم یاشیکرد و به دنبال ع یم دیکل

 را در قفل دیکل چوقتیکرد که ه یارزو م چقدر

 و به خانه بازنگردد... نچرخاند

 سر به نکهیقبل از ا دیبا ؟یدیشد ترس یعا چ-

 بچه اش رو یپدر ؟کدومیدیترس یم یکن ستشین

 بچه ام یکیزبون نداشت بگه اون  فروشه؟مادرمیم

 رونیه بخدا...مچش را از دست وال ی...ایاصال انسان ؟تویکرد کاریچ رو

 و از پشت مقنعه دیکش

 بزند که یانداخت ،خواست حرف شیموها انیم دست

 ...دیچیدر کوچه پ یبلند یصدا

 به داد دخترم رو کشت...واله نیبرس هالناسیا یا-

 اون؟ هی؟ک
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 دستش یسبز لونیخانوم بود که نا نیریش یصدا

 فربه کلیافتاده بود و همانطور که با ان ه نیزم یرو

 و دیکوب یامد در خانه ها را م یبه سمت انها م اش

 زد... یم هوار

 یدزد...االن حسابت رو م ی کهیمرت نمیبب سایوا-

 ...رسم

 که در ییبا همان پا افتادیب ریگ نکهیاز ترس ا منوچهر

 شده بود واله را اهیزد و س یاوردوز مواد لنگ م اثر

ه دار نیدورب نجایا-کوچه گام تند کرد... گریشد و به سمت د الیخیب

 پدرسوخته،پوستت رو ی کهیمرت

 قانونه؟ یشهر ب ی...فکر کردکنمیم

 یکه راه افتاده بود،طراح یتوجه به همهمه ا یب واله

 کفش به اصطالح پدرش یرا که حاال به رد پا شیها

 نیانداخت...چقدر که با هم یشده بود نگاه نیمز

 انها را سرکوب نکرده بود...برگه را مچاله شیکفشها
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 ها را دانه دانه یانداخت...تمام طراح یو کنار کرد

 رد هایانداخت...بعض یم یکرد و به سمت یم مچاله

 دکتر و یاقا نیگذاشتند مثل هم یبه جا م یخوش یپا

 نشیکه با وجود پا درد و وزن سنگ یخانوم نیریش

 هم مثل پدرش گرید یو بعض دیدو یسمت واله م به

 یارزوها یتمام یشد رو یم یخط بطالن شانیردپا

 و درشت ادمها ! زیر

 پر یدور گونه اش حلقه شد و بوسه  یگوشت دست

 یرو یفرق سرش نشست...قطره اشک یرو یمهر

 خانوم که نیریش یعصبان یو صدا دیاش چک گونه

ذ شو ...کاغپاشو دختر،پا-کرد... یم نیبه گمانش ناشناس را نفر مرد

 ریگ نیا یتو یکنیم یباز

 .دار... پاشو ببرمت خونه...پاشو.. و

 هیتک واریبه د یحرف یبلند شد و ب شیاز جا واله

 فشیرا در ک لشیخانوم تند و تند وسا نیری...شداد
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 از یکیگفت... یلب ناسزا م ریو ز ختیر یم

 به طرح یمچاله شده را باز کرد و نگاه یکاغذها

 داخلش انداخت... یبایز

 نیدخترم؟طرح به ا یکرد ینجوریرو چرا ا نیا-

 نباشه؟ فی؟حیزد یقشنگ

 مچاله یهمان پا دردش با حوصله تک تک کاغذ ها با

 یرا جمع کرد و واله هق زد ...نگفته بود بعض شده

 یتوانست وقت یخانوم م نیریش نیدن؟همیام ادمها

 ایاجاره خانه اش عقب افتاد عذرش را بخواهد  نیاول

 حاال...خدا یحت ایزد و  شانیدزد به خانه  یوقت

 خواست یرا لعنت کند...از جانش چه م یسرمد

دزده بوده اون  نیهم دیاش-ادرسش را به پدرش داده بود؟ اخر؟چرا

 یشب اومده بود دزد

 ات ها؟ خونه

 دهیخانوم که کمرش را چسب نیریبه ش یخسته ا نگاه
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 را گرفت... شیبازو ریانداخت و ز بود

 پول و یخانوم...اومد همه  نیریبابام بود ش نیا-

 رو برداشت .... لمیموبا

 .... دیدستش کوب یخانوم محکم رو نیریش

 ...پس اون که اومده بود خونه ات شاالیا نهینب ریخ-

 بود؟ یک

 ان شب هم یسوال بود...اگر دزد نیواله هم هم یبرا

 گذشته بود؟ یمتیق لیپدرش بود پس چرا از وسا کار

 :کیو  یس رج

 د،همانیدکتر کش یاقا یلیتابلو فرش تکم یرو یدست

 شده بود که تصورش را داشت...به چشمان یزیچ

 لشیتحو یقیشد و لبخند عم رهیزهره خ منتظر

 هفته تازه رنگ کی...عضالت صورتش بعد از داد

 یرا حس م شانیدگیو کش دندید یرا به خود م لبخند

 نیا یکه برا نقدریخداروشکر خوشت اومد...ا یوا-...کرد
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 ذاشتم یوقت م یا گهید زیوقت گذاشتم واسه چ فرش

 ...االن

 روزها نیکه ا یطنتیو با ش دیحرفش پر انیم واله

 تر شده بود زمزمه کرد... کمرنگ

 محمد؟! ؟اقایذاشتیوقت م یچ یمثال رو-

 نثارش کرد اما باز هم یجانانه ا یچشم غره ا زهره

 کار یهم چاشن یشگونینشد و ن یدلش خال حرص

 ییروزها سخت دنبال برپا نی...اقا محمد اکرد

 به یامد ...نگاه یبه کارگاه نم ادیبود و ز شگاهینما

 ینم شیدستش بود انداخت ،راض ریکه ز یطرح

 ...کرد

 یاد ،مدکه نگو...حواسش را به زهره  ادیم شگاهیبدم از نما نقدریا-

 اقا دنیدانست دردش ند

 ...شگاهیاست نه نما محمد

 طرح ها و نوع بافتشون باشم حیتوض یبرا دیمن با-



 

  697                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 ی...هرچمیکه توام ببر سپرمی...به اقا محمد ماونجا

 ...نظرتیکارگاه یبافنده ها نیاز بهتر یکیتو  نباشه

 ه؟یچ

 و شالش را ردیلبخندش را بگ یکرد جلو یسع زهره

 کرد: مرتب

 ...کنمیفکر م شنهادتیحاال به پ-

 عرق کرده بود به یکه در دستش حساب یپاک کن واله

 پر باد زهره نشانه رفت که اتفاقا به یکله  سمت

شونه انوم...نبه به واله خ-داشت... یهم خورد و اخ بلندش را در پ هدف

 هم خوبه تونیریگ

 که دعواهاتون به جنگ تن می...شانس اوردیانگار

 ... شهیتن ختم نم به

 نییو خجول سرش را پا دیلبش را گز واله

 مواقع نزول نیدر بدتر شهیمحمد هم ...اقاانداخت

 رساند... یبه عمل م اجالل
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 بلغور کرد و از یسر کارم رمیهول شده من م زهره

 طنتیکه ش یو واله ماند با اقا محمد ختیگر مهلکه

 ا اجازه منم برم سر کارم...ب-...دیبار یم شیسر و رو از

 کت اسپرتش برد بیدستش را در ج نهیبا طمان محمد

 ...دیکش رونیب یکارت و

 دنیبه د یبرو ...البته اگر عالقه ا یبر یخوایهوم م-

 ؟یندار شگاهینما کارت

 و سراسر چشم دیاز دست اقا محمد قاپ بایرا تقر کارت

 ...شد

 باز پس کله اش را خاراند ... یبا دهان محمد

 شده میحرکت اهسته تنظ یها که رو مینه به قد-

 رو یحد وسط هی... ینه حاال که فرفره شد یبود

ز ج زیچ چیه بایها...واله تقر یکنیم یاب روغن قاط ینجوریا ریبگ

 که در دستش چون یکارت

 عمر کی...دید ینگه داشته بود نم یبا ارزش یش
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 که خودش را یناب یلحظه بود...لحظه  نیهم منتظر

 ها یلیخ یبرا دیشا شگاهیخودش ثابت کند...ان نما به

 امد اما نه یم یپا افتاده ا شیپ زیجمله زهره چ از

 نیکه تمام عمرش نقش زده بود به ا یواله ا یبرا

 خودش جفت و جور ینقش زندگ یکه روز دیام

 ییخوانواده ها یلبها یتوانست لبخند رو ی...مشود

 توانست ی...مندیامدند بب یفرش ها م دیخر یبرا که

 ریپ پیخانوم و اک نیریش زیبرانگ نینگاه تحس شاهد

 گفتند که یباشد...احتماال با خود م هیپاتال همسا و

 نیمرد؟ا ینبود که پشه در دهانش م یهمان دختر نیا

 در اورد؟و از همه مهم بشیرا از کدام ج هنر

 یهم گذاشت و ان لحظه  یرا رو شی...چشمهاتر

 را یتوانست واله  یرا در ذهنش گرداند...م نیریش

 را شیزوار شهیدکتر نشان دهد که هم یاقا به

 ...داشت
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 نگاهش را به فرودگاه شلوغ داد و چشمانش را هاکان

 کرد و یهم گذاشت...تک خنده ا یرو یا لحظه

 را تکان داد... سرش

 ...باورماریماز کنمیدارم فرار م شهیباورم نم-

 ...شهینم

 اف کیت نیکه در سکوت چشم به ال یاریماز به

 انداخت و ادامه داد... یبود نگاه دوخته

 که مراجعه هام رو از دمیرو انجام م یدارم کار قایدق-

 معصومش یکردم ...دارم از چشمها یمنع م انجامش

 یبا ذهن و احساساتش باز کنمی...حس مکنمیم فرار

 شد هم نتونستم ضیمر نکهیبعد از ا ی...حتکردم

 بود یبار نیکرد،اول نییارام سرش را باال پا اری.مازنمشیبب

 و دادیهاکان گوش م یدر سکوت فقط به حرفها که

 فرار بزرگ نیا نیکرد که در ح یخدارا شکر م هاکان

 مرد کنارش یمهمان گلو صاف کردن ها ،گوشش
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 ...نبود

 معطل دمیکنفرانس رو د یدعوتنامه  یوقت-

 بهش بگم تونمیدونم چکار کنم،نه م ی...نمنکردم

 دلم...دلم یبگم...از طرف خوادینه دلم م ایمطب ن گهید

 که جلوم بود ی...تنها راهدنشینداره واسه د قرار

 بود تا از حسم،حسش یفاصله گرفتن مقطع نیهم

 چقدر کالفه اریماز یدونیبشم...اخ نم مطمئن

 رو انجام دادم...تو هم ایکار دن نیبدتر کنمی...حس مام

 کردم؟ یمن با ذهنش با احساساتش باز یکنیم فکر

 که باز هم سرش را باال اریازمنتظر جواب م یا لحظه

 طاقت یباال داد و ب یکرد ماند...ابرو یم نییپا

 با تو ارم؟دیکنیم نییسرت رو مثل بز باال پا یه هیچ-...دیپرس

 ...زنمایم حرف

 اش را یگوش کید،موزیهاکان را د یکه تقال  اریماز

 رونیکاله ب ریرا از ز مشیس یب یکرد و هندزفر قطع
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 ...دیکش

 هی یگذاشت ؟اگهیگیم یتو حلق من؟چ یایم یه هیچ-

 در ارامش گوش بدم! اهنگ

 کردن با روح و روان یو باز اطیهم محض احت یگلو

 ار؟یده مازشدندون چقدر  هید-صاف کرد... هاکان

 نثارش کرد و به یهینگاه عاقل اندر سف اریماز

 گفت: یشوخ

 دو تا هی ؟بذاریخوایکم کن م تیاز حجم کار کمی-

 ...قشنگ معلومه زده به میام ما داشته باش مراجعه

 ها... سرت

 هم یمحکم رو یلحظه ا یچشمانش را برا هاکان

 تا اعصابش را کنترل کند... فشرد

 شکوندن چندتا دندونت یاستطاعت مال نمیبب خوامیم-

 زنمیدو ساعته دارم ور م یدارم...مرد حساب رو

 یچپوند میس یب ی...هندزفریبکن یکمک هی خوامیم
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 دزدا نیا نیسرت؟ع یکرد هیکاله چ نیگوشت؟ا تو

 زد... یبلند یصاف کرد و تک خنده  ییگلو اری...مازیشد

 نه بابا؟خشونت چرا گل من؟-

 و خدارا بابت گرفتن دیبه صورتش کش یدست هاکان

 گلو نیجداگانه در هتل شکر کرد...با ا یها اتاق

 شد و خب یاحتماال قاتلش م اریماز یکردن ها صاف

 کرد؟... یرا چه م واله

 یارتباط نیا یخانوم تو نیریش ینوه  شیج یعنی-

 ...میمن و تو دار که

 دهیکرد و جون کش کیخودش را به هاکان نزد اریماز

 گفت: یا

 بعد؟ یمرحله  میبر یخواینکنه م-

 به اصطالح دوست و نیهم یبود رو کینزد هاکان

 نمک شده یادیچند ساله اش که امشب ز ی همخانه

 شکوفه کند... بود
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 ....نمیچندش برو اونور بب-

 که تلفنش زنگ دیبگو یزیرا باز کرد چ دهانش

 هاکان داد تا لیهم تحو یچندش ی...رقص ابروخورد

 مدت زمان مکالمه اش حرص بخورد...اما یبرا

 اریزد و گوشش را به تلفن ماز یلبخند شرور هاکان

 جون... یسالم ال-...چسباند

 یحوصله گوشش را برداشت ،حوصله  یب هاکان

 ان دو کفتر عاشق را نداشت... یعاشقانه  دنیشن

 ؟یچ-

 را شیگوشها گریبار د اریماز ی دهیکش یچ دنیشن با

 کرد! زیت

 کرده؟ یخودکش یک-

 حدسش تینداشت،نها گریرا د یکی نیانتظار ا هاکان

 سالگردشان ایخانوم  یفراموش کردن تولد ال همان

 کرده بود؟ یخودکش یبود...حاال چه کس اریماز توسط
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که چرت  اریبلند ماز ادیکرد و بعد هم فر یاالن حالش چطوره؟مکث-

 کل

 انتظار فرودگاه را برداشت... سالن

 دهش یچ یدونی؟میکرد یم یپس تو اونجا چه غلط-

 بود حواس جمعت؟! نیاصال؟ا

 بلند شد... شیرا قطع کرد و از جا تلفن

 بزنن... گندتون بزنن.گندتون-

 ریگ شیکه در گلو یباال انداخت و سوال یابرو هاکان

 بود را ازاد کرد: کرده

 کرده؟ یخودکش یار؟کیشده ماز یچ-

 ...پسدیاش کش یلیچرب و چ یدر موها یدست اریماز

 سرش چپانده یکاله رو هیقض نیهم بخاطر

 یچشمها یکرد رو ی...دماغش را جمع کرد و سعبود

 تمرکز کند ... اریماز

 ژهیو یکرده االن بخش مراقبت ها یآزاده خودکش-
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 برم هاکان ...نرم عموم حسابم رو دی...بااس

 ...رسهیم

 که تند و تند اریتکان داد و به قامت ماز یسر هاکان

 شد... رهیرفت خ یم یسمت خروج به

 گناه را ماران کنند،موران ِکشند...دختر گنیراست م-

 را پشت شیمرحله از زندگ نیبود که ازاده ا دواری!امچارهیب

 نیترنج و تبعات ا شیذهنش پ یبگذارد...لحظه ا سر

 ترنج یرفت...اصال ترنج کجا بود؟ چرا زندگ یخودکش

 بود اخر؟زنگ تلفن خودش از جا کیدرامات نقدریا

 مطبش انداخت و از ته یبه شماره  ی...نگاهپراندش

 دست به ریو و ریه نیکس در ا چیارزو کرد که ه دل

 نزده باشد... یکشخود

 فکر نیمن نرم کنفرانس کال؟فقط ا یخوایم ایخدا-

 من دور کن... یرو از سر مراجعه ها یخودکش

 یبه خودکش لیکه تما ینیاز مراجع یستیکرد ل یسع
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 واله الیکند اما فکر و خ فیرا در ذهنش رد داشتند

 ذهنش یسد تراوشات خالقانه  یمحکم وارید مثل

 داد... یتمرکز به او نم یبود و اجازه  شده

 اوهام: گسست

 یزیچ یارتک ای فیکه مثال ک نیمژگان خانوم لطفا بگ-

 خودشو نکشته؟ یگذاشتم و کس جا

 :دیچیدر گوشش پ یمتعجب خانوم منش یصدا

 خودشو یکس دیدکتر حالتون خوبه؟چرا با یواه اقا-

 باشه؟راستش زنگ زدم بگم... کشته

 حرف خانوم انیو م دیکش ینفس اسوده ا هاکان

 ...دیپر یمنش

 چک سپرمیبه مادرم م د؟منیدار اجیاحت یزیبه چ-

رفش ح نایدکتر هر بار م یاقا نکهیرو زودتر بده...مژگان از ا حقوقتون

 یم

 کالفه پاسخ داد: دیپر
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 من حرف بزنم ماشا... نیبذار قهیدق هیدکتر  یاقا-

 نی...انیرو از پشت بست امرزمیخدا ب یننه  دست

 واله... دختره

 و هول ردیخودش را بگ یباز نتوانست جلو هاکان

 زمزمه کرد... زده

 واله؟-

 لب غر زد... ریو ز دیکش یپف کالفه ا مژگان

 دکتر من امروز یاگرنه... اقا نیصاحبکارم فیح-

داشت  یرو کنسلکنم برنم تیزیو میزنگ زدم به خطش که تا یهرچ

 دمیکردم برم که د ی....داشتم جمع م

 وشان اومدش...خ خوش

 بزند یلبش را محکم گاز گرفت تا مبادا حرف هاکان

 به سرش بزند امکان یخانوم منش یدانست وقت ی،م

 ادیقرار دهد ز اهیس ستیکال شماره اش را در ل نکهیا

 ...است
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 دکتر یو اقا یدیجواب نم یبهش گفتم چرا گوش-

 رو بهش زشیخبر مرگ عز ی...انگارستین

 صم و بکم نطوریجون شما ها...هم...البته دور دادم

 کارت گذاشت هینگاهم کرد ...بعدش  یا قهیسه دق هی

 یکارگاهشون قراره تو شگاهیگفت که نما زیم یرو

 فرشها یروزا برگزار بشه و خودش طرح همه  نیهم

 دختر ادیزده...خالصه که خوشم ازش م رو

 ها یها برخالف بعض زنهیحرف نم ادی...زهیباجنم

 ...کنهیم عمل

 یواله را برا یدیبه باند فرودگاه ،نا ام رهیخ هاکان

دانست  یدر دستشفشرد...م شتریرا ب یتجسم کرد و گوش یا لحظه

 یواله چه حکم یبرا شگاهینما

 باز هزارم لعنت کرد... یو خودش را برا داشت

 بهش گفتم که شما تا اخر یدکتر،وقت یراستش اقا-

 هیبود گر کینزد نیامکان نداره برگرد ماه
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 بدم که بابا شیکردم دلدار یهم من سع ی...هرچافتهیب

 حاال شگاهینما میزیر یخودم با همه بر و بچ م من

 یخالصه دلدار یعنیبه ... ستیکه ن ستیدکتر ن یاقا

 یجلو ادی...اما هنوز که هنوزه چشماش م دادم

 ها؟ دیایهفته زودتر ب هی دیتونست دی...حاال شانظرم

 فشرد و از شتریرا در دستش ب شیها طیبل هاکان

 به دیداد،با یبه واله فرصت م دیبرخواست...با شیجا

 داد... یو احساسش فرصت م خودش

 مژگان خانوم؟ نیندار یکار-

 گفت اما قبل از یا مهیو نه نصفه ن دیکش یاه مژگان

 افتاد،او که ثواب کرده یمهم ینکته  ادیکردن  قطع

 شده یرفت...اخ که چه دختر خوب یتا ته خط م بود

 چند به خودش افتخار کرد و بعد سر یا بود،لحظه

 مطلب رفت... اصل

 پرونده اش دنبالش شماره ی...تودیدکترصبر کن یاقا-
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 تولدش خیگشتم که چشمم به تار یم تلفنش

 هفته اس. نی...اخر همخورد

 را رشیرا از گوشش فاصله داد و مس یگوش هاکان

 شیها طیسمت سطل اشغال کج کرد...به سقوط بل به

 شیشد و راه خروج را پ رهیخ یسطل بزرگ مشک ته

 صلفکه در  ی...االن وقتش نبود که واله را تنها بگذارد نهوقتگرفت

 برد...هاکان یبه سر م ییشکوفا

 کرد و یم لیرا تعط شیدادگاه وجود یمدت یبرا هم

 واله بود اخر! داشت،تولدیاز سر خودش برم دست

 و سه: یس رج

 و مثل قبل در خودش ردیکرد سرش را باالتر بگ یسع

 محل قرار بود واله را ینشود،امروز همه  جمع

 که معموال حقش یخور یتو سر ی..نه ان واله نندیبب

 یهمدر فرق سرش م یکی ضهینبودن عر یخال یخوردند و برا یم را

 نیکه خالق ا یکوفتند نه،واله ا
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 غرفه یبرافراشته در نقطه نقطه  ییابیز همه

 دکور غرفه را چک گریداد و بار د رونیب ی...نفسبود

 یم تیاحساس مسئول شترینبود اقا محمد ب کرد؛در

 شیبه نحو احسنت پ زیو دوست داشت همه چ کرد

 خانوم گفته بود که کل محل را نیریش ی. از طرفبرود

 یم شگاهیشده به نما یقیکند و به هر طر یم بلند

 ینقص برگزار م یب زیهمه چ دیبا نیبنابرا اورد

 خانوم چندان در نیریدانست که ش ی...واله مشد

 ماند و هرکس هم از امدن سر باز ینم یستیرودربا

 یکی یرو یدهد...دست یقرار م میتحر ستیدر ل زدیم

 و ارام پچ دیکرده بود کش یکه طراح ییفرش ها از

 :زد

 ست؟ه د،حواستونیامروز قراره سربلندم کن-

 بلند مسئول فروش کارگاه که در حال یبا صدا واله

 فروشنده ها بود از فرش مورد عالقه اش هیتوج
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ه ب تا...چشمش دیبه مقنعه اشکش یبار هزارم دست یگرفت و برا فاصله

 شگاهیساعت و زمان افتتاح نما

 ...زهره به سمتش امد و دستش را گرفت...بود

 ست؟یخوش ن ؟حالتیکرد خی نقدریواه چرا ا-

 یبهتر نم نینه تکان داد،از ا یبه معنا یسر واله

 ...شد

 ینه؟کاش زودتر حاج هیاقا محمد خال یجا گمیم-

 ...شیبشه اقا محمد برگرده سر کار و زندگ خوب

 یبرا شیسر به سر زهره و دلتنگ یخواست کم واله

 خانوم و دار و نیریمحمد بگذارد که از دور ش اقا

 یبزرگشان م یکه به سمت غرفه  دیاش را د دسته

 خانوم که نیریاش حبس شد.ش نهی...نفس در سامدند

 کرد خودش را به او رساند یاز همه حرکت م جلوتر

ام  هگید یه به ...کارهاب-را در بغلش چپاند... یبزرگ ینیریش یجعبه  و

 از رنگ مرده شدن ریبه غ
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 غر یموند یتو خونه م ؟حاالینیبیم هی...مرض یبلد

 یاومد ایخوب بود  یدیشنیرو م یحاج یها غر

 نجا؟یا

 که صورت گرد و گوشتالودش را بامزه یافتاب نکیع

 کرده بود دست دخترش سپرد و به سمت فرش ها تر

 فرش را تند و یها لیحال که ر نیتند کرد در ع گام

 یم حیکرد همانطور بلند بلند هم توض یعوض م تند

 یرا به تور گردشگر شیها قیکه رف ی...انگارداد

 اورده باشد... یزیچ

 ؟همه رو واله دینیبیفرش ها رو م نیا یهمه -

 کرده... یطراح

 از انها کار اقا محمد یبعض دیدهان باز کرد بگو واله

 ناباور شانیها یاز هم محل یکیشد، مانیکه پش است

 خانوم نیریانداخت و مشکوک از ش یاو نگاه به

 :دیپرس
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 کرده؟ یدختره طراح نیهمه رو ا یمطمئن نیریش-

 تواند خودش را ینم نکهینبود مثل قبل از درد ا الزم

 نجای...در اچدیکند به خود بپ انیغالب کلمات ب در

 یم ادیبلند و از ته دل فر شیبه جا شیها فرش

 ...زدند

 واله دختره نه و نیها؟ ا یسمانه سمعک الزم شد-

 ها طبل یلیرخالف خدخترمون ب نیبعدش اره ا خانوم

 نامروت یایدن نیا یرو تو ست،خودشین یخال تو

 نویمامان ا ای...ارزو بدینیبب نویخدا ا یباال...وا دهیکش

 یگریت دگرفت و به سم دهیسمانه خانوم را ناد بای...محشره نه؟تقرنیبب

 گذاشت،واله شیفرشها را به نما یغرفه رفت و باق از

 هیهمسا نیرا باز کرد و ارام ب ینیریش یجعبه  در

 و هربار دیشن یم ییپچ پچ ها یچرخاند،گاه شانیها

 که به او یدکتر یشد،اقا یدکتر م یقدردان اقا شتریب

 از وجودش را بشناسد،که یگریکرده بود بُعد د کمک
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 از ریبه غ یگریتواند برچسب د یواله م نیا بفهمد

 تواند یواله م نیخور بودن بخورد ...که ا یسر تو

 و ردیبپذ شیباشد،که خودش را با همه نقص ها یقو

 من دیو بگو ردیداشته باشد،که سرش را باال بگ باور

 نتونم پر هیمثل بق دیکم حرف باشم،شا دیام...شا واله

 گریحال خودم رو باور کردم...د نیباشم ،اما با ا رنگ

 ینالم و خودم رو مستحق بدبخت یو زمان نم نیزم از

 دل بردن یبرا ینیری...اگر چه انچنان زبان شدونمینم

 باهاشون و ییارویاز رو گریها ندارم اما د هیهمسا از

 ینیریاز ته دل بهشون ش یندارم و با لبخند واهمه

 ونست دو کلوم حرفت یهمون دختره نبود نم نیا-کنم... یم تعارف

 بزنه؟ یو حساب درست

 بود حرفش را ستادهیدورتر ا یکه کم یگرید خانوم

 زد و با همان دهان ینیریبه نان ش یکرد و گاز دییتا

 گفت: پر
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 خواستم بهش آش دمشیبار من دم در د هی-

 منم مجبورا مچش رو دیصداش کردم نشن یبدم،هرچ

فرار کرد ازدستم اصال  نیخونه نبود...همچ نیریاخه ش گرفتم

 نیریفروشنده اس و ش نجایا دیموندم،شا

 کرده ها؟ شلوغش

 و همه زیحواسش به همه چ شهیخانوم که هم نیریش

 بود ان دو را صدا کرد... جا

 میخوایم نجایا نیایدو ساعته؟ب دیکن یپچ پچ م یچ-

 دختر مهناز انتخاب ی هیزیطاق فرش واسه جه دو

 دونم؟اقایاز حرف زدن من نم نیشی...خسته نممیکن

 ها رو بگو بهمون... متیق ایب ؟شمایفروشنده ا شما

 خانوم رساند و ارام دم نیریخودش را به ش واله

 پچ زد... گوشش

 ی هیزیهج زانیگلر یهرکدوم از فرش ها رو برا-

 من خودم دیانتخاب کن نیخواه یمهناز خانوم م دختر
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 اش خانوم کله نیری...شدمیاز فرش ها رو از حقوقم م یکی نهیهز نصف

 دستانش گرفت و بوسه نیرا ب

 اش نهاد. یشانیوسط پ یسیخ ی

 نیا گمیپسند ختم کن...نم یصلوات محمد هی-

 حرف مفت زدن اهل عمله یواله به جا دخترمون

 از فرش ها رو یکی ی نهینه... نصف هز نیبگ

 بزرگ بشیاز حقوقش...چرا؟چون اگر ج دهیم خودش

 اهل دله...دلش بزرگه. ستین

 شانیها هیناباور و متعجب همسا ینگاه ها ریز واله

 خانوم معطل نکرد نیریخودش را جمع کرد که ش یکم

 محکم در پشتش فرود یرا مثل پتک نشیدست سنگ و

 وسط غرفه پخش داشتیخودش را نگه نم اورد؛اگر

 شد.. یم نیزم

 ...شهیشل م عی...سرنمیبب سایصاف وا-

 دو فقره فرش دیبعد از خر شانیها هیهمسا یوقت
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 از حضورش ستادتایخانوم ا نیریش یکردند روبرو یخداحافظ بالخره

 خانوم دستش را نیریتشکر کند که ش

 سکوت باال اورد... یمعنا به

 متحرک یکه مرده  دمیدیتو م یتو یزیچ هی شهیهم-

 دونستم بالخره ی...مدادیرو تحت شعاع قرار م بودنت

 بهت یلی...امروز خیکنیم دایروز خودت رو پ هی

 کردم واله... افتخار

 خانوم در دست نیریبغض کرد و دست تپل ش واله

 :گرفت

انه ش یا روخانوم دستش ر نیریدارم اول از خدا بعد از شما...ش یهرچ-

 واله گذاشت و ی

 کرد: زمزمه

 نکردم.. یکار چیاول خدا و بعد خودت...من ه-

 ریباال بگ شهیها...سرت رو هم یریابغوره بگ ینینش

 هیبه کارت برس،چه تو محل...االن هم برو  نجایا چه
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 ارزو رو خبر کنم دیهم به صورتت بکش...با یدست

 مردم رو یکردن نشونت بده زهره  شیارا کمی

 ها رحم چارهیب نیمن که عادت کردم به ا ،ینترکون

 حداقل... کن

 که یلیشک یبود و واله با مانتو شگاهیو سوم:روز اخر نما یس رج

 خیکارتش را به طور کل از ب یپول ها دنشیخر یبرا

 و ستادهیا نهیدست به س یبن سوزانده بود گوشه ا و

 شیفرشها دنید یکه برا ییعشق به خانواده ها با

 اقا حاتیزد و به توض یکرد ،لبخند یامدند نگاه م یم

 گوش داد... خوش شیاز طرحها یکیراجب  محمد

 قرار است شاهد مهر و شیقال یبود که گلها حال

 باشد...از شور و شوقشان دشانیجد یخانواده  محبت

 اش ینیریش نیکه در ع یشد...لذت یلذت م غرق

 دیکه با یشد...چون کس یمثل خرمالو گس م اخرش

 کرد ینبود...سع دید یرا م تشیبود و موفق یم
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 دکتر که دست رو دست یرا پرت کند...اقا حواسش

 را شیو زندگ ستیاو چ یبرنامه  ندیبود بب نگذاشته

 واله هماهنگ کند! یکارها با

 هک یحواس باال اورد و مرد جوان یخانوم...سرش را ب دیببخش-

 نقدریا دشییبود را از نظر گذارند...بفرما شیروبرو

 ...دیبود که به گوش خودش هم نرس ارام

 فتند که شما طراح فرش هاگاون خانوم به من -

 ...دیهست

 نیکرد...با ا را صاف شیتکان داد و مانتو یسر واله

 شده یقال یاز گل ها ییگلدار خودش هم جز یمانتو

 خانوم دم خانه اش نیرینزده بود که ش بود؛شفق

 نامعلوم سروقت کمد یلیخ لیشد و به دال شیدایپ

 زیهمه چ شهیکه هم ییرا رفت و از انجا شیلباسها

 رفت همان اول کار چشمش یم شیواله پ لیم طبق

 شادش را گرفت و ان را تن واله یلیخ یمانتو
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 اول ییدر اثر زورازما شی...هنوز هم بازوهاچپاند

 کردند... یدرد م صبح

 گل یخانوم به لباس ها نیریش یعالقه  واقعا

 دهیهم کش دیکار به تهد یکرد،حت یرا درک نم یمنگول

و قصدداشت از وسط  دهیکارش را چسب یخانوم مانتو نیریو ش بود

 را دیجرش بدهد که واله زود پرچم سف

 ساده اش شده یداده و مانع پر پر شدن مانتو نشان

 پاره شد،بنده خدا شیمرد چرت فکر ی...با صدابود

 وسط! نیکال فراموش کرده بود ا را

 ن؟یدینجام مهم ا یخواستم بپرسم که کار سفارش-

 گرید یبه اقا محمد انداخت که در غرفه  ینگاه

 یبه مشتر یتابلو فرش اتیخصوص حیتوض مشغول

 مکث واله شد دهانش را باز ی...مرد که متوجه بود

 امدن اقا یبزند که متوجه  یگریکه حرف د کرد

 شد و دهانش را بست... محمد
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 ؟یمن یر حال دور زدن طراح هادبه اقا رضا...باز -

 کرد دست محمد که یکرد و سع یکوتاه یخنده  رضا

 هیکار شخص هی نیا-کرد را کنار بزند... یم ینیدوشش سنگ یرو

 خوامیمادرمه.م ینترس...برا

 تولدش بهش... یبرا

 زانیعز دینکن یکپ دی.ن:محبت کنپ

 خوامیمادرمه.م ینترس...برا هیکار شخص هی نیا-

 تولدش بهش... یبرا

 دستش را باال اورد و حرف رضا را قطع کرد... محمد

 مادرت یمگه تو دانشگاه فاتحه  یمرد حساب-

 یشده بود ،سع خی یسنگ رو یکه حساب ؟رضایدست جمع میومدین

 کرد

 یبکشاند...واله اما حوصله  گرید یرا به جا بحث

 کس چیرا نداشت...نه به ان زمان که ه شانیها بحث

 یگرفت نه به االن که م ینم شیاز او کارها یسراغ
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 عجب ایاو را بقاپند...دن یبه اصطالح گفتن خواستند

 از یداشت...توجه اش به گروه یبیعج یها یباز

 یامدند جمع شد...کم یکه به سمت انها م یافراد

 شده فیکه ضع یرا تنگ کرد...انگار چشمش

 زده از جانیدکتر... ه یاقا ی...مژگان بود منشبودند

 شد یبلند شد و به سمتش رفت...باورش نم شیجا

 به او نداشت با دوستانش یکه چندان عالقه ا یمژگان

 او امده باشد...مژگان درست مثل یکارها دیبازد یبرا

 یماند که اگر مراقب نبود یم یرز سرخ گل

 حال نیرفت اما در ع یدر دستش فرو م شیخارها

 انور... نوریخار ا یداشت البته با کم ییبایز ذات

 ی...حق دارشگاهیمن اومدم نما شهیباورت نم هیچ-

 یبیعج یدست بهکارها یکاریب یتو شه،ادمیباورم نم خودمم

 واله است...طراح نی...بچه ها ازنهیم

 .فرشه



 

  725                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 تکان داد و به گروه دختر و یکوچک یسر واله

 که همراه مژگان امده بودند خوش امد یپسر

 و به مژگان که در حال ستادیا ی...واله گوشه اگفت

 خت...بود چشم دو شیفرش ها یبررس

 تابلو فرش ها چقدر؟ نیا-

 واله دهانش را نکهیو قبل از ا دیفرش کش یرو یدست

 کند گفت: باز

 دی...با شهیگونه ام داره باز کج و کوله م لریف نیا-

 ...بعدش یبد متیق مخوادیکنم ،ولش کن ن دیتمد برم

 دلم؟دو سوته داداشم ابش کرده یبذارم کجا نویا

 ینخور ی...توام ترشوارید یبره رو دیبا نی...افهیح

 رو ینقاش شهی...من که همنیها افر یشیم یزیچ هی

گو هم باما ب بکشم میخط مستق هیبتونم  نکهیاز ا غیداشتم اما در دوست

 شمینقاش م نیخط چشم بکش همچ

 ...نیو بب ایب



 

  726                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 دار یدل ردیگیپ نیاز مطالب ا یبردار ی.ن:کپپ

 بدهد یمنتظر واله شد که جواب یا هیحد چند ثان در

 دهیاش شده بود...زهره که فهم رهیواله همچنان خ اما

 برد و ینیریش شانیدختر دوست واله است برا بود

 از انها داشته باشد تا مبادا یخوب ییرایکرد پذ یسع

 یدوستش خجالت شود...مژگان ناخن بلند یجلو واله

 یکرد و نان خامه  ینیریش یدر جعبه  را

 ناخن ها چطور نی...زهره مانده بود که با ابرداشت

 دانست حکمت یخاراند؟ اصال نم یرا م دماغش

 نومخا نیسادهکجا و ا ی...واله ستیخانوم باهم چ نیواله و ا یدوست

 باال یمانتال کجا! شانه ا یسانت

 اورد. یرا در م شیبالخره که ته تو انداخت

 بره با اون نییاز گلوم پا ینون خامه ا نیا یذاریم-

 رو یبپرس اون سوال کوفت ت؟یارزق شام یچشمها

 ...یبپرس یخوایم که
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 که در ذهنش یانداخت و سوال نییسرش را پا واله

 کرده بود را بر زبان اورد... کهنه

 اد؟یم یدکتر ک یپس اقا-

 نیاز ا عایچشمانش را در کاسه چرخاند که سر مژگان

 که یچشمان مرد متشخص یشد وقت مانیپش کارش

 ...دیخودش ثابت د یبود را رو ستادهیتر ا انطرف

 االن رفته او ...اونرونیب ایبهت گفتم که از فکرش ب-

 رو ول کن...االن نای...حاال اکنهیداره عشق م ایدن سر

ا به اق یاهاونجا؟واله سرخورده نگ هی...اون اقاهه ک یکن نید یادا وقتشه

 یمحمد بعد به ورود

 همه بودند و او. یداشت وقت دهیانداخت...چه فا غرفه

 یبه اقا محمد بعد به ورود یسرخورده نگاه واله

 همه بودند و یداشت وقت دهیانداخت...چه فا غرفه

 ...او

 که شیچرت فکر دیچیپ شیکه در بازو یدرد با



 

  728                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 ؟یریگیم شگونیخ،چرا نا-دکتر پاره شد. یپر بود از آقا عموما

 کوفت و از نیرا نامحسوس زم شیبا حرص پا زهره

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیب

 نگاه خواد؟نگاهیاز جون اقا محمد م یچ قتیرف نیا-

 ... توروخدا

 را تند یزیحواس به حاالت صورت مژگان چ یب واله

 شد...خب رهیخ گذاشتیم انیتند با اقا محمد درم و

 حجم از لبخند زدن را تا به حال از مژگان نیا البته

 نقدریدکتر هم ا یاقا یبرا یبود..او حت دهیند

 دکتر یبه اقا نقدریرا مشت کرد تا ا د،دستانشیخندینم

 نکند... فکر

 تورا میگو یم نگونهیتورا ا میتو را پو میجو

مله ج ان ییذکرم تو ییتو افکرمیب نجایمشرقم نه مغربم برجان من ا نه

 ییبکرم تو ی

 ایب دایام بر برجان من ش یگیجتو عشق و  بنگر
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 را شیچپش موها یمحکم زهره در دنده  یسقلمه  با

 راند.. یروسر ریز

 م انگارهمحمد  ،اقایبکش ستیحاال خودت رو الزم ن-

 ...ستیاز موضوع بحث سرخوش ن چندان

 زمزمه کرد: رلبیزد و ز یلبخند اسوده ا زهره

 بشم... شیشاک ی افهیقربون اون ق یاله-

 اش را جمع کرد و با چندش زهره را که ینیب واله

 شگاهیدم نما رهایزورگ نیا نیع-را کنار زد. دهیبه او چسب بایتقر

 هم یکس ستادهیوا

 یمگه مژگان چ شه،حاالیمنصرف م دیخر ادیب بخواد

 گه؟یم داره

 غرفه گریباال انداخت و به سمت د یشانه ا زهره

 دشیجد یساده  یبه گوش ینگاه رفت،واله

 یرا به مژگان م دشیجد یحتما شماره  دیباانداخت،

 ...داد
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 شهیکه هم یهمهمه ا یفکرها بود که صدا نیهم در

 سرش را باال د،کنجکاویبود خواب شانیغرفه  مهمان

 سر نیو بعد زم شیپا یاز دستش رو یو گوش گرفت

 ...خورد

 تواند باشد؟ یمگر چطور م آمدن

 و چدیاست که عطرت بپ نیاز ا ریغ

 امدنت شکوفه دهم... یهزار بهارشاخه به شاخه به پا من

 روشن،به یکوچک و شمع ها کیبود با ک خودش

 ورودش... همه یدل واله در همان لحظه  یروشن

 خانوم و دختر و نوه اش نیریسرش بودند،ش پشت

 و دوستانش،اقا محمد و زهره و واله...واله مژگان

 یلحظه ا یبرا ی...نگاهش را حت دید یاو را م تنها

 کت و شهیکرد...مثل هم یصورت خندانش جدا نم از

 یبلند تولد مبارک م یبه تن داشت و با صدا شلوار

 ...خواند
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 ؟تستدیخون یچرا نمتولد ،تولد تولدت مبارک...-

 ... نیبد نیخایکه نم یخوانندگ

 او یکه برا یتولد خیتار یاو بود؟لحظه ا تولد؟تولد

 ز خاطرکاغذ بود را ا یرو یعدد صرفا

 نیریاصرار ش لیامروز بود،حاال دل نی...همگذارند

 هم...همه بادیفهمیرا م شیپلوخور یلباس ها دنیپوش یرا برا خانوم

 و از یهماهنگ کرده بودند انگار

 جز یاش کس یخوش نیدانست که مسئول ا یدل م ته

 بلند گفت : ی.مژگان با صداستیدکتر ن یاقا

 اقا محمد رو ن؟بزوریکرد رید نقدریدکتر چرا ا یاقا-

 بمونن... شتریب یکمیکردم که  یراض

 واله گرفت و به یبایبا اکراه چشم از صورت ز هاکان

 ...دیمژگان چرخ سمت

 االن مادرم رو نیعرضم به حضور محترمتون که هم-

 اخر هفته اش یها ییماجراجو یگذاشتم در پ خونه
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 شکسته که خب االن خوبن خداروشکر... دستشون

 یکه برا یدستش و کاموا و کاله کیبه ک ینگاه

 استفاده کرده بودند انداخت... نییتز

 هک نیمنو بد یسفارش کیک گمیم یبعدش رفتم قناد-

م گفتنمن که  شدهیاشتباه هیاقا  گمیرو گذاشت جلوم...م نیکردم،ا رید

 ...گفتمبافنیم یبافتن شونیا

 ...کیوسط ک نیا نیفرش بنداز هیفرشه ... کارشون

 را بهتر ناتشییخم شدند تا تز کیک یهمه رو بایتقر

 باالتر زیرا با شمع و همه چ کیکه هاکان ک نندیبب

 ...گرفت

 یتا مو و پرش ها نیروش خم بش نقدریحاال ا-

 ...اره خالصه که بهشفتهیتف هم روش ب یناگهان

 حق یلیکجاش فرشه؟که البته خ نیا یمرد حساب گفتم

 کرد هیکه دستش بود من رو توج یجانب با کاردک به

 نکهیمهم همن نفس کار و فعل بافتنه...خالصه ا که
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 ادیرو ز قهیو شق زیچ نیگرفتم که فرق ب میتصم

 شرح ندم و راهمو گرفتم امدم... براشون

 دانست یسر داد،م یبلند ی،خنده  هیگر انیم واله

 پرت کردن حواس یها برا ییداستان سرا نیا همه

 دانستیم ی...او بهتر از هرکسدهدیجام ماز او ان هیبق

 تر هم کینزد یکم یاشک واله دم مشکش و حت که

 یخانوم جلو نیریکهش یرا با دستمال شی... واله زود اشک هاهست

 ریصورتش گرفت پاک کرد و ز

 زمزمه کرد: لب

 حضور–همه زحمت نبودم .ح  نیبه ا یراض-

 بود... یکاف-ک خودتون

 جز یگرید زیچ لشیدل نباریباز گرفته بود و ا زبانش

 رهیبه چشمانش خ قیعم یبود.هاکان لحظه ا خجالت

 را به دست مژگان سپرد،دستش را در کیو ک شد

 از واله فاصله گرفت که فاصله یفرو کرد و کم بشیج
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 که کم مانده بود از یهانا و کنار محمد عصبان گرفتن

 حرص تنوره بکشد همانا... زور

 وت کن واله جان ،االنه که همونفزودتر شمع رو -

ه اشب دینکن ی...پ.ن:خوجال کپمیبمون کیک یهم بسوزه ب یبافتن کاله

 ناراحت یلیمن خ

 دیرو نکن نکاریا شمیم

 معصوم واله که در یبه چهره  یلحظه ا یبرا هردو

 رهیتر شده بود خ یدنینور شمع عا د انعکاس

 تنش کند،باورش کتش را با حرص از ماندند،محمد

 را فراموش کرده باشد...با یروز مهم نیهمچ شدینم

 دکتر گذاشت و زمزمه یاقا یشانه  یرو یدست طعنه

 :کرد

 ما و قدرشون میدار یاز خود گذشته ا یچه دکترها-

 از نیاز ا مارهاتونیب یهمه  ی...برامیدونینم رو
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ن شدن به چشما رهیخ یمجبور بود برا د؟هاکانیکنیها م یخودگذشتگ

 محمد

 خودش بود ریکه البته تقص ردیسرش را باال بگ یکم

 ان زمان که مادرش اصرار داشت او را کالس اگر

 رفت حاال الزم ینم یتلل یللی یثبت نام کند پ بسکتبال

 کند... یپا بلند نبود

 بوده... ماریب هیاز  شتریب شهیمن هم یواله برا-

 شانه یزد و فشار دستش را و یپوزخند بلند محمد

 که تولد واله بود اگر نه فیکرد...ح شتریهاکان ب یها

 ادم نیا یبر نشکستن شانه ها یمبن ینیتضم چیه

 نیا یکرد با وسوسه  یسع داد،یکن نم نیریش خود

 مبارزه کند... فکر

 نیهم ندار یبه سوگند پزشک یانچنان اعتقاد ایگو-

 یبشه واسه  ماریب هیفراتر از  دینبا ماریب هینه؟

 دشو جادیا یرییدر چهره اش تغ نکهی...هاکان بدون انایو ا دکترش
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 تکان داد: یمحمد گذاشت و سر بیج یرا رو دستش

 من ریتقص نیندازینم میبه تقو یشما نگاه نکهیا-

 ...امشب شب دی...لطفا خودتون رو کنترل کنستین

 بهتر از شما به سوگند یلیمن خ نکهیاست،و ا واله

 اگاهم. میاخالق

 را از دو مرد جوان عاشق زشیخانوم نگاه ت نیریش

 واله یاستخوان یشانه  یگرفت و دستش را رو شهیپ

 فیضع یادیگرفت،ز یجان م یکم دی... باگذاشت

 دکتر مزاحم خواب یکه اقا ی.از همان اول صبحبود

 او را باخبر زشیسورپرا یشده و از برنامه  نازش

 دکتر یاقا نیرا گرفته بود که هم مشیبود تصم کرده

 از صاحب کارش است یمناسبتر سیواله ک یبرا

 مینوه اش هم در تصم یکه قطع شدن شب ادرار البته

 نبود... ریتاث یطرفانه اش ب یب یریگ
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 ییابیمش را از متن زهم باشه نوبت کادوئه...واله چش یخب حاال نوبت-

 نوشته کیک یکه رو

 وقت یلیدکتر خ ین داد، اقابود گرفت و به هاکا شده

 هاکان شده بود... شیبرا بود

 ن تام-دکتر...من یاقا نیشرمنده کرد یلیمن رو خ-

 نداشتم... یقشنگ نیبه ا یتولد حاال

 کس او را جز ادم حساب نکرده چیتا به حال ه یعنی

 امدنش ایاصال روز دن ای ردیبگ یتولد شیکه برا بود

 اش که تنها فکر و چارهیمهم باشد...مادر ب شیبرا

 کردن شکمش بود و پدرش...پدرش را ریس ذکرش

 یرو ینوشته  گریشد بهتر بود...بار د یم الیخیب

 را خواند و غرق لذت شد... کیک

 ...یباتریز یکرد دایحاال که بالهات رو پ-

 نه؟مطمئنا سندیرا خود هاکان گفته بود بنو نیا

 فروش ینیریش یکار اقا ییبایز یجمله  نیهمچ
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 گریبه دست نبود...اشک در چشمانش بار د کاردک

 ...دیبه پشتش کوب عیخانوم سر نیریشد،که ش جمع

 یکرد هیا،گرع باز دماغ برام قرمز نکن ه-

 پسر مردم... یجلو ی...مف مف راه انداختینکرد

 گونه اش یرو یبه سمتش امد و بوسه ا زهره

 :کاشت

 رهیخاش  غنچه یمن به تو...واله با تعجب به زهره و لب ها یکادو نیا-

 اش را قورت داد و ارام زمزمه کرد: شد،خنده

 رم؟یمیم یمن از خوش یگیمستدام ،نم یلطف عال-

 کرد و خندان گفت: یزبان دراز زهره

 بشونیافتخار نص نیا ایچند نفر تو دن یفکر کرد-

 یکیتو اون  یکیبابام ، یکیمن ببوسمشون؟ شهیم

 باشه اقا محمد... اریبخت باهاش  هم

 ریکرد و ز ییحجم از پررو نیبه ا یزیر یخنده  واله

 زمزمه کرد. یگمشو  لب
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 خانوم و دخترش را برداشت و کادو نیریش یها کادو

 گفت یرا با شور و شوق باز کرد...راست م چشیپ

 نیدکتر...اگر از ترس دور شدن از او نبود هم یاقا

 یو در اسمان رقص شاد دیکش یپر م یاز خوش االن

 شقه گوشت هیبرات  دیکه مشخصه با ینجوریا-داد... یم سر

 که ارزو گفت یخنزل پنزل نیاوردم تا ا یم گوسفند

 دفعه نیجون داشته باشه ...ا یکم دی...دختر با میبخر

 من ینخور ،کاملیناز و نوز کن ارم،یبرات ب غذا

 با تو... دونمیم

 دانست واله یخندان نام مادرش را صدا کرد،م ارزو

 که هیکند اما بق یمادرش سو برداشت نم یحرفها از

 شناختند... یخشکش را که نم یها یو شوخ مادرش

 .شدن مامان جان.. یاالن دخترا همه بارب-

 یروسر یبه گردنش داد و گره  یخانوم قر نیریش

 را سفت تر کرد: اش
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 ضیمر ندفعهیاره؟ا یبند یباد هیبه  نهیهم یاها برا-

 دست مادرش را نیبرات سوپ درست کنه.مت یزنگ بزن ننه بارب یشد

 اجاتیبلند احت یو با صدا دیکش

 جمع را اعالم کرد. یبه رو گالب

 دارم... شیمن ج-

 به هاکان انداخت،که یخانوم نگاه مشکوک نیریش

از  یکی نیا دییاور بفرماب-باال گرفت. میدستش را به عالمت تسل هاکان

 ی...من بهیعیطب اجاتیاحت

 که کال بندش نیبعدش نگفته بود رمیتقص

 تو خواب نه. نی...گفتارمیب

 تکان داد یشده سر زیخانوم با چشمان ر نیریش

 بود اگر نه یاش منطق هیاورده بود دفاع ،شانس

 اش به سمت یکرد که را ینم نیخانوم تضم نیریش

 جمع متوجه ینکند.انگار ینیواله سنگ صاحبکار

 نشده بودند که خب شانیصحبت ها یاصل موضوع
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 به یعالقه ا یداشت. مطمئنا کس یخوشحال یجا

 نکهیا ینوه اش نداشت..برا یشب ادرار دنیشن

 پرت کند از ساکش نیریرا از ان بحث ش حواسشان

 را کیو ک دیکش رونیمصرف را ب کباری یها ظرف

 .دیکش رونیدکتر ب یاقا یدست منش از

وند زدن حرف دست از لبخند ژک نیبا ا ؟مژگانیکادو بد یخواینمتو -

 به

 هول د،والهیکش رونیب فشیاز ک یو پاکت دیکش محمد

 به سمت مژگان رفت و دستش را گرفت: زده

 نهمهی،ا ینجوریا یخانوم منش ستمین یبخدا راض-

 ...بخداستیکادو الزم ن گهید نیدیکش زحمت

 یاصال فکر نم.من نیخوشحالم کرد یلی..خیلیخ

 صال انتظار نداشتم.انشاهلل براتونا-ا یعنی...کردم

 کنم. جبران

 زد و یواله را کنار یرنگ و رو یدست ب مژگان
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 ش تولدکردم...بعد کاریوبه بابا ،حاال انگار چخ-...دیکش رونیرا ب پاکت

 منم

 ...اصال تویکنیاون موقع جبران م گهید ادیم

 ه؟یجبران کن نظرت چ میعروس

 به سمت اقا محمد انداخت و قهقهه ییو ابرو چشم

 :زد

 نکبت یرژصورت نیبرو بده چندتا الک قشنگ ،ا نمیا-

 .کنهیم تتیم نیبنداز دور ،بدتر ع هم

 یچپ شده  یگونه  یاداوریتکان داد و با  یسر واله

 زمزمه کرد: مژگان

 شه؟یم یچ پس گونه ات-پس-

 خنده زد ریز ینگران واله پق ی افهیق دنیبا د مژگان

 جبران یخانوم دکتر شد یگران نباش وقتن-دم گوشش زمزمه کرد: و

 میگذار هی،دوست ندارم سرما ی...بهتره که بشیکنیم

 ؟یشکست مواجه بشه گرفت با
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 را از زهره کشیکرد و ظرف ک یخجول یخنده  واله

 به اقا محمد که دم در پشت به همه ی...نگاهگرفت

 اراحت شده بود که درن دیبود انداخت ...شا ستادهیا

 سر دیگرفته بودند...با شیکارش جشن تولد برا محل

 کرد. یم یمناسب از او عذرخواه فرصت

 به اختهیکرد، یگرمش را پشت سرش حس م حضور

 یجانش اسمش را هماهنگ صدا م ی اختهی

 ی،م دیلرز یم کشیبشقاب ک جانی...از شدت هکردند

 کند اما شیمعمولش رسوا ریغ یاشفتگ نیهم دیترس

 کند و واله به شیبا محبت صدا نینچنیشد ا یم مگر

 پرواز نکند؟ سمتش

 طونااایش نییوالهپ.ن:کجا-

 واله-

 یم یوقت دیبزند، بگو ادیخواست جانم را فر یم دلش

 بودنت یم،برایگو ینم یجانم حرفم را سرسر میگو
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 جان که سهل است صد جان فدا کیلبخندت  ی،برا

 .کنمیم

 گریبه سمتش گرفت و چشمان واله بار د یا بسته

 انیرا از م کشیکرد و بشقاب ک یشدنت.نچ زیلبر

 . دیکش رونیلرزانش ب دستان

را  بایز یبسته  گرفت و ینکن،لطفا...واله لبش را گاز محکم هیلطفا گر-

 به

 باز کرد ... سرعت

 و هربار به دید یو دست لرزانش را م جانیه هاکان

 کار را یدانست کجا یفرستاد،نم یلعنت م خودش

 از شتریب یزیچ شیرفته،کجا واله برا اشتباه

 نیمحمد ع شیپ قهیشده ،حرف چند دق شیمددجو

 یکرد از احساسات پاک و ب یبود.حس م تیواقع

 ریرا اس شیبایواله استفاده کرده،او و دل ز ی تجربه

 و یتعهدات حرفه ا نیکرده و حاال پا در هوا ب خودش
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 شده یقیبه هرطر دیدانست با یمانده...م شاحساسات

 یمدت هرچند کوتاه از خود دور کند،م یرا برا واله

 کند و اگر یاز همکارانش معرف یکیاو را به  توانست

 شدیم رهیبه او خ یبعد مدت ها با دلتنگ نینچنیا باز

 یداشتنش درنگ نم یبرا یبود که لحظه ا انوقت

 ...کرد

 انداخت و بغض یا شهیش یبایز یبه گو یدست واله

 یها بالبخند به برف یگو انیم ییبایز ختند،دختریلبخندش باهم ام و

 از یشده بود و پسر رهیسرش خ

 بود... رهیچتر به دست به دختر خ یدرخت پشت

 خب مثل اون شب ینرفته ول ادمیحداقل چتر  نجایا-

 هست... شیفقط مدل برف نهایاز ا زنهینم بارون

 در یارام کیموز یداد که صدا یرا تکان یگو واله

 که حاضر دی...دهانش را باز کرد بگودیچیپ غرفه

 برود فقط یزندگ یچتر به جدال همه طوفانها یب است



 

  746                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 باران راه رفتن ریاو باشد،او باشد که از لذت ز اگر

 طوفان ها انقدر ها هم مخرب نکهیا د،ازیبگو شیبرا

 کمان دارند...به نیمثل رنگ ییبایو ارمغان ز ستندین

 که بدون او دیکه چقدر دلتنگش بوده...بگو دیبگو او

 ...شیبرا یزندگ

 ایکه دن دیخشک اقا محمد مانع شد به او بگو یصدا

 یو برا دیایب شودیخواهد ...که م یبدون او نم را

 از حد از شیم،بینک هیزودتر غرفه رو تخل دیبا-بماند؟ شهیهم

 ...میکه دادند استفاده کرد یفرصت

 که واله در بغلش گرفته بود ییبه گو یسرد نگاه

 و به سمت در غرفه حرکت کرد... انداخت

 را به دهان برد و کامش را کشیچنگال ک هاکان

 کرد...عاشق واله شدن اگر هم اشتباه بود نیریش

 اشتباه را هر روز تکرار کند. نیبود ا حاضر

 و چهارم: یرج س
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 من یاریرو در ب یاون کوفت یصدا گهید کباریواله -

 داره یو تو...بابا سرسام گرفتم از دستت...چ دونمیم

 مغز من... یرو یکنیماسماسک رو کوک م نیا یه

 را کوک کرد و نشینازن یا شهیش یگو گریبار د واله

 ام از هیثان کیپرداخت، هنوز  شیطراح یادامه  به

 اش نگذشته بود ییجادو یگو میمال یقیموس پخش

 یخفه ا غیبرداشت.واله ج زیزهره به سمتش خ که

 داد... یجا فشیرا داخل ک یو به سرعت گو دیکش

 توام دم؟خبیمن به مراد دلم رس ینیبب یچشم ندار-

 خواهد بگو اقا محمد بخره واست... یم دلت

 دنیاورد که با د رونیزهره ب یزبانش را برا طانیش

 انداخت و نییسرش را پا عیاقا محمد سر ظیغل اخم

کرد که اقامحمد از دستش  یفشرد.حس م شیانگشتها نیرا ب مدادش

 کرده بود یسع یدلخور است، چندبار

 یسر صحبت را با او باز کند اما هربار با چهره  تا
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 روبرو شده بود و جراتش را رشیو نفوذناپد عبوس

 یبلند شد و سالم ارام شیپا یدست داده بود. جلو از

 جواب به تکان کوتاه سرش بسنده...که محمد در داد

 و از کنارشان گذشت، زهره با تعجب دهانش را کرد

 که با برگشتن اقا محمد به دیبگو یزیکرد چ باز

 هرچه قصد گفتنش را داشت قورت داد و به سمتشان

 دارش گام برداشت ... سمت

 دید،بایبمون یعت کارواله خانوم لطفا بعد از سا-

 بگذارم... ونیرو باهاتون در م یزیچ

 بلغور یعیافتاد و چشم سر نیاز دستش زم مداد

 به او یبه زهره که با کنجکاو یچشم ریز کرد،نگاه

 کارش روانه شد...تا زیبود انداخت و به سمت م رهیخ

 با شهیمثل هم نکهیجرات ا یحت یساعت کار اخر

 فرش هیو با بق نندیتخت محبوبشان بنش یرو زهره

 شوند نداشت...بارها کیرا شر شانیها غذا باف
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از او  ییکرده بود کهمبادا جا نیرا در ذهنش سبک و سنگ رفتارش

 سر زده باشد و هربار به بن یخطا

 رفت ،طرح یامد و م یخورد...سر وقت م یم بست

 دانست یها بودند،نم نیدر صدر پرفروشتر شیها

 جهیو اخم و تخم اق محمد نت ستیموضوع چ واقعا

 بوده... شیکار کم ایرفتار غلط  کدام

 اش با یسرسر یکه بعد از خداحافظ دینکش یطول

 محمد او را به دفترش صدا کرد...دستانش زهره،اقا

 کرد که کل یبودند و حس م سیخ سیعرق خ از

 راه چشمش به انیچرخد...م یدور سرش م کارگاه

 رشیکارگاه خورد که چپ چپ به او و مس مسئول

 کرد یداد...واله سع یکرد و سر تکان م یم نگاه

ن کا...چرا سر تشدیوادار کند اما نم یخشکش را به زدن لبخند یلبها

 مرتکب ییداد؟مگر چه خطا یم

 یزیعز یبود؟هنوز وسط راهرو مانده بود که اقا شده
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 که تا به یکارگاه را خاموش کرد و با لحن یاصل چراغ

 بود زمزمه کرد... دهیاز او نشن حال

 ...نیباش یضافه کاراهل ا ادیبهتون نم-

 کردند یبر فرق سرش خال یکرد اب جوش یم حس

 یکه تمام جانش اتش گرفت،کم رو بود،خجالت انطور

 نیاز ا ی...اما خنگ ...خنگ هرگز! چه منظوربود

 کرد چانه اش یم یداشت؟با تمام وجود سع حرفش

 واضح یلیرا خ یزیعز یو جواب اقا نلرزد

 که یمکرر یگازها...طمع تلخ خون را در اثر بدهد

 کرد... یلپش گرفته بود حس م یگوشه  از

 یخدا د،بترسی جا نابه قضاوت از– ،ازیزیعز یاقا-ا-

به  یزد تا مبادا بغضش راه شیا هست.چنگ به گلوجهمه -همه من

 رونیب

 به شماره افتاده بود اما حاضر نبود که ابد،نفسشیب

 دهیکه حاال در یزیعز یرا از چشمان اقا چشمانش
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 که اخر دیکش یزحمت نم نهمهی...اردیبودند بگ شده

 یم ریسوال برود.اگر سرش را ز ریز شرافتش

 یبزرگ م نیاز کنار ان توه شهیو مثل هم انداخت

 یخودش را م یفاتحه  دیانوقت بود که با گذشت

 ...خواند

 او... یو کارگاه خال یخانوم؟ پسرحاج نهیا ریمگه غ-

 انیجمع کرد و از م شیقدرتش را در صدا تمام

 بود دهیچسب شیگلو خیکه ب یخروار بغض خروار

 :دیغر

 ...منگذرم ینم نیکه به من زد یمن از شما و تهمت-

 که حاال دمینکش یتسخ -سخ نهمهیا میزندگ-زند یتو

 و با لبخند دیکم پشتش کش یبه موها یدست یزیحاال ...عز که–

 زمزمه کرد: یهیکر

 یبهتر یجا ستی،بهتر ن هیبزرگ یلقمه  ینوه حاج-

 ؟یرو بذار تیانرژ
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 یبهتر یجا ستی،بهتر ن هیبزرگ یلقمه  ینوه حاج-

 ؟یرو بذار تیانرژ

 در شرف اتفاق افتادن بود،اما یگرید یعصب ی حمله

 یاز شرفش دفاع م دیزد.با یحرفش را م یباق دیبا

 ستد-ر کنه هم دکا خوادمی– خیم یزن یوقت یحت-ح-.کرد

 یگیکه م یزیچ نی...من اگر انیداریسرش... برنم از

 یبه جا یدستم نبود،از بچگ تیوضع نیا بودم

 -جازه نا-دست گرفتم...نقش زدم... ا عروسک،دفه

 ...دمینم

 بلند اقا محمد در یتمام نشده بود که صدا حرفش

 .دیچیپ سالن

 نیهنوز؟ امان از ا ینرفت ؟یزیچه خبره عز--

 چرا؟هر روز که اول همه دم در گهی...تو دیفضول

 امروز با یمن جلسه  یبر یکار دار یخوای...میبود

 الیخانوم رو برات ضبط کنم بفرستم شب با خ واله
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 ؟یبخواب راحت

کرد  یبا چشم به واله التماس م یزیاقاعز نه اقا من غلط بکنم...رفتم-

 مبادا او

 دیمحمد ببرد و از ان طرف با ببخش شیرا پ شیچغول

 کرد... یبدتر حال واله را خراب م شیگفتن ها مرفت

 که ترسناک تر از انسان خود انسان بود! تا یراست به

 یوحش واناتیاوردند بدتر از ح یم ریگ یضعف نقطه

 بدون دندیدر یقسمت را هدف قرار داده و م همان

 لحظه یبه بعدش فکر کنند،صرفا برا یلحظه ا نکهیا

 یحمله م یتنها وقت واناتی!حداقل حیلذت برتر یا

 از سر شکم یوانیح چیکه گرسنه بودند و ه کردند

 بشر از نیکرد!اما از ا یو لذت شکار نم یریس

 بدتر! وانیح

 راهرو گرفت و خودش را به داخل واریرا به د دستش

 گفت که هر یبه او م دیاقا محمد انداخت،با دفتر
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 انجام دهد که یبا او دارد را در زمان کار یصحبت

 اش نخورده و دهن سوخته تی،حکا تشانیحکا

 چندان مهم نبود که اقا محمد شیبرا گری!واقعا دنشود

 و ناراحت است که هربار که او را ریدلگ یزیچه چ از

 یکشد و رو ترش م یسگرمه در هم م ندیب یم

 یقاب گرفته  یخواست از ان اتاق پر از نقشهها ی...فقط دلش مکند

 شب بهبزند و تمام  رونیفرش ب

 گوش بسپارد. دشیام یگو یا شهیکل یقیموس یصدا

 یخوب یوجهه  نجاینگه داشتن شما ا دونمیم-

 دونم... ی...منداره

 یخوب یوجهه  نجاینگه داشتن شما ا دونمیم-

 دونم... ی...منداره

 یرا همان لحظه ا اطیاحت د،شرطیحرفش پر انیم واله

 با تاسف سر تکان داده بود شیبرا یزیعز یاقا که

 ستم؟یوا نیفتپس چرا گ-گذاشته بود! کنار
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 واله یچشمانش را تنگ کرد و به صورت مهتاب محمد

 بودند و چانه اش رهیخ ییشد.چشمانش به تابلو رهیخ

 یبود...زبانش را تر کرد و دست شهیتر از هم سخت

 هفته را کالفه بود،درست نیا د،تمامیکش شیابروها به

 یبایو لبخند ز یلعنت یا شهیش یکه ان گو یزمان از

 ارام و قرار یبود لحظه ا دهیرا د واله

 چرا اعتراف به دوست داشتن قایدق دانستینداشت،نم

 لفت داده بوده...تمام طول هفته خودش نقدریرا ا واله

 جوالن دادن یرا برا دانیکرد که م یسرزنش م را

 یبایکه لبخند ز یخال نقدریگذاشته ،ا یدکتر خال یاقا

 از دیتوانست!با ینم گریشود...اما د بشینص واله

 هفته از نیگفت که تمام ا یگفت،م یبه او م حسش

 است که دواریگفت که ام یبوده،م یفرار خودش

 قرارش یاو و دل ب بیرا فقط نص شیبایلبخند ز نباریا

 چقدر عذاب اور یمانیدانست پش ی...محمد مشود
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 از چطور بگم،اصال دونمیواله خانوم،راستش نم ندیبب-!است

 نقدریا چوقتیتا حاال ه ایشروع کنم؟ خدا کجا

 نداشتم... اضطراب

 به او قامت بلندش که طول و عرض اتاق را متر واله

 خواست اخراجش کند یکرد چشم دوخت،م یم

 کرد؟ دهانش را باز کرد و زمزمه یم یستیرودربا

 :کرد

 درستش-،د نیبگ نیستین یز کارم راضااگر -ا-

 ...کنمیم

 مانیبه جلو گذاشت و پش یگشاد قدم یبا چشمان محمد

 بود و یبرگشت،او در چه فکر زشیپشت م گرید بار

 و دیکش یقی...نفس عمیدر چه فکر چارهیدختر ب نیا

 در طانیش ادایفشار داد تا م زیم یرا به لبه  دستش

 را زینگران و ر یرخنه کند و بخواهد ان جثه  جلدش
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من،مگه  یه...نه خدان-اش را برطرف کند! یاغوش بکشد و نگران در

 یام از کارت راض وونهید

 ایچطور بگم...خدا یعنی ستیاصال بحث کار ن نباشم

 چقدر احمقم... من

 بار یتکان داد و دستانش را برا یسر جیگ واله

 خشک کرد،خب موضوع چه شیبا مانتو هزارم

 اقا محمد او را نخواسته بود که شعر بود؟مطمئنا

 کرد یبودنش را سر دهد...هرچقدر هم فکر م احمق

 خورد...پس یاش نه منشش به احمق ها نم افهیق نه

 چه بود؟ موضوع

 پلک نکهیبدون ا یلحظه ا یگرفت و برا یقیعم نفس

 را شیشد،واله مانتو رهیواله خ یبایبه چشمان ز بزند

 به مقنعه اش یکرد و زودتر چشم گرفت،دست مچاله

 یکرد افکارش را سر و سامان دهد،هرک یو سع دیکش

 حتملی دید یحالت نگاه کردن اقا محمد را م نیا
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 در یداشت که اعتراف عاشقانه ا یبرش م االتیخ

 زد...احتماال در یاست...ناخواسته لبخند کوچک شیپ

 ...اصال کارشبافتیناهار نخوردن به سرش زده بود و خزعبل م اثر

 ایبافت  یفرش م ایبود  نیهم

 !اقا محمد را چه به اعتراف.خزعبل

 که ته چونمی؟هر چقدر هم بخواهم بپ هیچ یدونیم-

 ...من ...دوستشهیدو کلمه ختم نشه نم نیبه ا حرفم

 که گفتنش دوارمیقدر ساده ،از ته دل ام نیهم دارم،

 یم دمتیکه د ینشده باشه ،از همون روز رید

 به هر ارمیلبهات ب یهرجور شده لبخند رو خواستم

 ستمین یهم راض نیکه به ا نمیبیکه شده، حاال م یمتیق

 من باش! یلبخندت فقط برا خواهمیم و

 .ن:اعترافات تکان دهندهپ

 نه؟اقا محمد داشت به عالقه اش گرید دید یخواب م

 چشمانش را هاله یکرد نه؟ جلو یاو اعتراف م به
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 به او ابراز چکسیاز بغض پوشاند،تا به حال ه یا

 دختر بالغ کیدانست  ینم ینکرده بود،حت عالقه

 ممکن است یساله چطور واکنش یو خورده ا ستیب

 ریدر مس شیها یامد همکالس یم ادشیدهد، نشان

 محله یپسرها یجلو ینیریخودش یبرا برگشت

 اوردند و یرا در م شیکردند ...ادا یاش م مسخره

 چسباندند و تا یناجور م یبرچسب ها فشیک پشت

 ادامه زیرامیتحق یمسخره  یشو نیخانه ا خود

 چشمانش به او از ی...حاال اقا محمد جلوداشت

 یگفت و دهانش قفل شده بود...چه جواب یم حسش

 نهیس یداد؟ دستش را رو یچشمان منتظرش م به

 یلیزدند،حتما خ یجمع کرد...چشمانش دو دو م اش

 ...اقا محمد خودش را دیرس یبه نظر م زیانگ رقت

 نشان زشیم ریاز کمد ز یزیدر اوردن چ مشغول

 ممنونش بود که به او زمان داده بود تا خو ِد داد،چقدر
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 را یجمع جور کند...بسته ا یرا کم شیدست و پا یب

ب ختولدتون،اما  یادوک-برداشت... دستش فشرد و به سمت واله گام در

 قبل تر از تولدتون یلیخ

 بودمش... دهیخر

 ترش یبه چشمان واله و مژه ها میمستق یا لحظه

 معذبش نیاز ا شیخواست ب یدوخت،نم چشم

 او تا االن دستش امده بود اما اگر یخجالت کند،اخالق

 یم یمانیگفت تا اخر عمرش پش یجمالت را نم نیا

 .دیکش

 د...رنگ چشماته ،البته نه ِای دمشید یوقتراستش -

 ...ییبایاون ز به

 بسته را در دستش فشرد و زبانش را چرخاند تا واله

 از نقدریا گریکرد د یتشکر م دیکند،با یتشکر حداقل

 ساده را نفهمد اما ی هیقض نیبه دور نبود که ا ادم
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 و از دیکش ییداد...محمد نفس پر صدا یاش نم یاری نشید یب زبان

 یبرخواست،م شیجا

 ینم بشیبه عنوان جواب نص یزیامروز چ دانست

 ...شود

 ردنبه فکر ک دونمیکنم،میبراتون اژانس خبر م-

 ...نیمنو منتظر نذار ادیفقط ز نیدار اجیاحت

 یرو یکاغذها یزد و به جمع اور یدواریام لبخند

 مشغول شد،واله بالخره عزمش را جمع کرد و زشیم

 زد پارچه یچالند،حدس م شتریرا در دستش ب بسته

 را هیقض نیباشد اما وقت فکر کردن به ا یروسر ای

 و به خودش فشار دیکش قی...چندبار نفس عمنداشت

 زدند یسرش نبض م یها شهی...تمام رگ و راورد

 توانست سخت باشد یتشکر ساده چقدر م هی اخر

 ! یلعنت

 -ون شرمحبتتم-م-من رو با-اقا محمد م-ممنونم ا-م-
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 یمحمد برا قتایشد و حق یم دتریوسف دی...رنگش سفنیکرد شرمنده

 دستش یرو چارهیخوف کرد مبادا دختر ب یا لحظه

 سکوت باال اورد و زمزمه یرا به معنا افتد،دستشیب

 :کرد

 ...یاژانست اومد ،برو خونه خسته ا-

 نیتکان داد و به محض نشستن در ماش یسر واله

 صورتش انداخته یشکست،پر شالش را رو بغضش

 یکه رانندگ خت،انگاریر یصدا اشک م یب بود

 میرا تنظ نهیسوخت ه ا شیاژانس دلش برا یشگیهم

 ...دیکش یو اه بلند کرد

 نکن ...اخراجت هیگر نطورینداره خواهرم،ا بیع-

 ،من گهیدنبال کار د یریخب بکنه به درک،م کرده

 یکس یپرستار رهیاون موسسه م نمیزنم بب سپرمیم

 نکن خواهرم خدا بزرگه... هیگر نطوری...اخوانینم رو

 کرد یداد و تشکر کرد و سع یپر شالش را کنار واله
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 راننده را بابت اخراج نشدنش راحت کند... یاقا الیخ

 و پنج یس رج

 بود و هرکدام یریاستاد سابقش در تماس تصو با

 مشغول بودند،چون هنوز تا امدن یبه کار همزمان

 مانده بود و مطب خلوت بود شیکننده ها مراجعه

 نیشمرده بود با استادش که انال متیرا غن فرصت

 در دست داشت و هر یکتاب مزیارتباط گرفته...ج بود

 یم قیهاکان دق یبه حالت دستپاچه  کباریوقت  چند

 هاکان؟ میهست یچ ونیرو مد یدستپاچگ یشو نیا-...شد

 یینشست و درست مثل وقتها شیسرجا خیس هاکان

 دیکرد سرکالس نظرش را بگو یمجبورش م مزیج که

 واقعا از او کمک نباریرا جواب دهد...اما ا یسوال ای

 یکه نم یعذاب وجدان نیخواست...حالش از ا یم

 از احساسش نسبت به واله لذت ببرد یلحظه ا گذاشت

 ...خوردیم بهم
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 از مراجعه کننده هام شدم... یکیعاشق -

 گذاشت یدستش باز بود را کنار یکه جلو یا پرونده

 از سرزنش بود یشد،نه اثر رهیخ مزیبه دقت به ج و

 زل زده بود نی!فقط به دوربگریگونه حس د چینه ه و

و رو اعترافات  یو که مسلمانت-بود... رهیهاکان خ یبه چشمان فرار و

 یببر گهید یجا دیبا

 اعترافات رو بشنوم هاکان،اما اگر ستمین شیکش منم

 ادامه بده... یشیکه سبک م یکنیحس م ینجوریا

 دستانش را در هم قفل کرد و زمزمه کرد: هاکان

 شمیکنم؟چطور بهش بگم پ کاریخوام،چیم ییراهنما-

 خودم یکنم که من از عالقه  یبهش حال اد؟چطورین

 دمکه ذهنش رو شستشو دا کنمیام اما حس م مطمئن

 ممکنه حس خودش زودگذر باشه و با فاصله و

 بره؟ نیاز من به کل از ب گرفتن

 زد و کتابش را بست،ربدو شامبرش را یلبخند مزیج
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 را هم گذرانده بود یشصت سالگ نکهیکرد.با ا سفت

 یاز تناسب اندامش کم نشده بود،پدرش سوئد یا ذره

 دید یتبار داشت و هربار هاکان را م یرانیا یمادر و

 زد... یحرف م یاو فارس با

 :زد و ارام زمزمه کرد یبند میلبخند ن ه؟هاکانیاسمش چ-

 واله-

 گهید یخواینه؟م یروانشناسش نباش گهید یخوایم-

 نه و یمطمئن ش یکامل از همه چ یمطبت تا بتون ادین

 نه؟ یجوالن دادن بد یتازه به احساست اجازه  بعد

 که یکرد خودکار یگفت و سع یکوتاه یبله  هاکان

 را دیکش یمختلف م یشکل ها یکاغذ یرو یعصب

 هاکان یاحمق یترسو هیتو -کند... مهار

 یچشمان گشاد شده به استادش که خونسرد به پشت با

 رهیکرد خ یداده بود و درشت بارش م هیتک تخت

 ...شد
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 یاساله یدانشجو نیاز بهتر یشتریراستش انتظار ب-

 نیا یتو هنوز نتونستداشتم ،اما انگار  سمیتدر

 نه؟ یباهات بود رو کنار بگذار یکه از بچگ یمشکل

 یانداخت، خاطرات کمربند ها نییسرش را پا هاکان

 سرحال یگرمش وقت یحال لبخندها نیو در ع پدرش

 شیموها انیم یچشمش رژه رفتن...دست شیپ بود

 ماند... رهیخ ینامعلوم یو به نقطه ا دیکش

 ایبود؟اها واال  یدختر چ نیکه ا یترس یتو فقط م-

 که هست بفهمه که واقعا دوست نداشته و بذاره یهرک

ن درست مثل پدرت که تنهات گذاشت...تو در واقعاز دوست داشت بره

 یاز ترک شدن واهمه دار یترس یم

 ن؟یگفتیبهش م ی،چ

 یجوان ریچانه اش را خاراند و بعد انگار اکس یکم

 ادامه داد: اقیرا کشف کرده باشد با اشت یزیچ

 گفتم نه؟ ؟درستیترسیاها مثل سگ از طرد شدن م-
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 کرد که موفق شده ضرب فیخودش ک یبرا یکم

 ادیگفت را ب یدور م یکه مادرش سالها یالمثل

 باز به اصل مطلب برگشت... اوردویب

 دانشگاه رو من یکه اومده بود یاول یهمون سالها-

 نه تو س ادمه،ی

 ِِپ

 دانشگاه(و نه طی)خوابگاه و مح َِکم

 اون یحت یگرفت یگرم نم چکسیکالس ها با ه یتو

 هموطنت...اونجا مدام مادرت در رفت و یهم اتاق یکی

 ترس نیو به ا یبود و نگذاشت کامل درمان بش امد

ور د یلیخ یرفته بود به سالها ادشی...هاکان اما یغلبه کن یطردشدگ

 یوقت

 شدند و او یم یپدرش سوار سرسره شهرباز با

 زخم شیخورده بود و سر زانو نیکرد،زم یم دنبالش

 دید ینم یزیچ چیبود و ه گیجبود اما پدرش  شده
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 ی...دوستش داشت و برایلعنت اهیهمان مواد س جز

 بود و یداشتنتش عذاب وجدان...او ادم خوب دوست

 حس عشق اغشته به عذاب نی...او با وجود انبود

 گریتوانست بار د یترکشان کرد ...هاکان نم وجدان

 بود هرچه بود...اگر واله هم یشود...خودخواه ترک

 یرفت چه؟ از او چه م یگذاشت و م یرا م او

 یکه حسش به هاکان سراب دیفهم یم یروز ماند؟اگر

 اشتباه یرا با دلبستگ ینبوده چه؟اگر وابستگ شیب

 بود چه؟پ گرفته

 دیپاور کوب یدکمه  یاشاره اش را محکم رو انگشت

 به دیقطع کرد،با یادب یتماس را درکمال ب و

 ...مژگان گوشش را از اتاقدیرس یم نشیمراجع

 نکهیجز ا یادیز زیو پشت سرش را خاراند، چ گرفت

 خواست واله را جواب کند متوجه نشده یدکتر م یاقا

 نیا یکه من رو یگذار هیاون همه سرما فیح-...بود
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 احمق کردم! ی دختره

 خانوم از نیریانداخت تا مبادا ش دیقفل را در کل اهسته

 را با چارهیدور هم زن ب کیخبردار شود و  امدنش

 گر،یوضعش حرص دهد...ادم بشو نبود د سر

 نداشت .قفل را دهیکرد انگار فا یهم تالش م هرچقدر

 چرخاند و داخل شدنش همزمان شد با زنگ دیکل در

 یو نم دیشن یمژگان را م ی...حرفهالشیموبا خوردن

 یکار یتونستن-شد... یم نییدر مغز شلوغش باال و پا یا د،جملهیشن

 کال جلسه هاش خوادیکه م نی؟ایکن

 باهات کنسل کنه که! رو

 یبایدستش انداخت و شال ز یجلو یبه کادو ینگاه

 شیگفت رنگ چشمها یم د،راستیکش رونیرا ب سبز

 !بودند

 دار نشست: یرا باز کرد و روبرو شیمانتو

 رهیالال گل ز--
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 رهیدلت گ شیپ دلم

 دنج یباهم گوشه ا میگل سنجد بر الالال

 گل سنبل غزل خونت شم همچون بلبل الالال

  سوسن الالالگل

 دار پر رنگ یبافت و هربار دختر رو یبه رج م رج

 خودش و بود لبخندش یشد،لبها یپر رنگ تر م و

 با یترنج ...چه فکر دیدانست شا ینم گرید یکس

 دل نه کیدکتر  یکرده بود اخر؟که مثال اقا خودش

 هم عقلش را اجاره انیم نیدل عاشق شده و در ا صد

 زور یقماش نبودند حاال ه کی،از  گرید داده؟نبودند

 شد...از همان اول هم اخرش را یو دلتنگ م زدیم

 در اتش میخودت مستق یبا پا نکهیدانست.مثل ا یم

 ست و والهعاقبتش سوختن ا یدانی،م یبذار گام

 زیچ چیکه ه ی...سوختگیواقع یبود به معنا سوخته

 نبود... مرهمش
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 نشسته ،کمرش خشک شیدانست چقدر سرجا ینم

 رج را اشتباه رفته د،چندید یبود و دار را تار م شده

 دستان واله رج به رج ریباز بافته بود...دختر ز و

 یبرا یامد و انگار یم رونیاش ب لهیاز پ شتریب

 نیا دیخواستبه او بگو یعجله داشت...دلش م یشدن حساب پروانه

 و تو هم ستین یهم خبر رونیب

 مثل من سوختن است اما باز هم تتیکه حکا یدانیم

 یموجودات بی!عجیطاقت یگشتن دور شمع ب یبرا

 ریز شمی...درست همانند نخ ابرفیجنس لط نیا بودند

 را به شانیریلطافت و انعطاف پذ یی،به تنها دستش

 به نقش و نگار ی،اما امان از وقت دیکش یم رخ

 ینم زیچ چیشدند آنوقت بودکه ه یواقف م شانیدرون

 را از هم جدا شانیتار پود بهم بافته  توانست

 مثل ف،یلط یجنسها نیبودند ا بای...محکم و زکند

 دار! یرو دختر
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 که یطرح ذهن نیانش مانده بود که ببافد،انامعلومتنها چشم-رج

 جز ترنج نبود،خواهرش! یپروراند کس یذهنش م در

 دانست حق یند،نمیخواست او را بب یکه نم یخواهر

 دختر خودش نیدانست ا یکه نه؟تنها م ای داشت

 سرخ بود و نه لبخندش پر از شینه لبها نبود،او

 ان ستیداند،کاف یکه انگار رازها م ی...لبخندطنتیش

 را به یرسرخ را باز کند تا شه یبایز یها غنچه

 خواست... یبکشد تنها اگر م اتش

 یترنج دوست داشت با طمعه اش هرکس یانگار اما

 دهد،به اجازه شیباز یاندازد،کمیراه ب یبود باز که

 چیرا تماشا کند و اخر بدون ه شیدهد و تقال فرار

 را در بدن گرم از شیبایز دیسف یدندان ها یتالش

 رقم بزند... دیلذ یانیفرو کند و پا فرارش

 از یدانست چه موقع یسوخت و نم یم چشمانش

 قایدق یشب شد و ک یرا پشت سر گذاشته اند،ک روز
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 به دینداشت...با یتیاهم شیبرا ادیزد...ز دهیسپ

 او را به ینامرئ یچسب یرفت اما انگار یم کارگاه

 خواست یو نم توانستیچسبانده بودند...نم رشیز یالک ینیماش فرش

 تکان بخورد...تلفن مژگان

 که یبود که به عزادار یمحکم یلیمثل س درست

 یرا از دست داده و در حال انکار بود م زشیعز

 یرفته ها اما مدام فکر م زشیدانست عز یزدند،م

 است...خب کامال فیکث یشوخ کی زیکه همه چ کرد

 یرقمه شوخ چیداستان ها ه نیشده بود که ا متوجه

 یمرده بود! عشقش را م زشینبودند...عز بردار

 نبود و مدام او شیب ی! از همان اول هم مرده اگفت

 او گریهم تنها الزم بود بار د دیکرد...شا یم ایاح را

 به اتش گریبار د شیحایتا با نفس مس ندیبب را

 بدمد و هرچه خاکستر شده بود شعله ور عشقش

 ....شود
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 و ردیشم از دار بگبه در باعث شد با نخوت چ یا تقه

 :ندیبنش شیسرجا

 نی؟ا یدیتلفنتو جواب نم ؟چرایواله خواب-

 دفعه زنگ ستینگرانته از صبح ب چارهیب صاحبکارت

 بود؟اصال چند وقت بهیخودش غر یهم برا شیتو؟صدا امی...بزده

 اب کنار وانینخورده بود؟به ل یزیشد که چ یم

 خانوم دم در ظاهر... نیریش کلیشد و ه رهیخ دستش

 شده؟ یرنگت زرد شده...باز چ ؟چهیضیمر-

 مردن یدر استانه  ینشده بود تنها دل یزیچ

 خچالیوضعش به سمت اشپرخانهرفت و  دنیخانوم با د نیریبود،ش

 در یکرد،حرص نییرا باال پا شخالی ا

 را بست و به سمت در رفت: خچالی

 صاحب کار دلنگرونت نیتو؟به ا یزنده ا یبا چ-

 ارمیتخم مرغ بار بذارم ب رمی...میاینم یضیمر گمیم

 ...یبخور
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 سکوت و زل زل نگاه کردن واله یدوره ها نیا به

 رفتارش انچنان به نظرش خارج نیداشت بنابرا عادت

 رونی...با غر غر بامدیاش ن یشگیعرف هم از

 ...رفت

 یدکتر شد،دلش م یتابلو فرش اقا خیم نگاهش

 میقا شیهم که شده در زندگ کباری یبرا خواست

 شد،هم یدست به کار م نهایزودتر از ا دینشود،با

 داد و هم دلش! الحق یدکتر م یفرش را به اقا تابلو

 طهره تمام هنرش را در بافتن فرش به کار برده که

 توانست یشد نم یم قیو هر چقدر هم در تابلو دق بود

 تابلوفرش یاش روکند،چشمان خسته  دایپ یرادیا

ار د یوبافت بود و ان لبخندجسور دختر ر رادیسر خورد...پر از ا خودش

 نیا کباریشد او هم  ی...چه م

 خورد؟ اصال یکرد؟به کجا برم یرا امتحان م جسارت

 نیرفت و از شر ا یافتد؟میممکن بود ب یاتفاق چه
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 بود دهیرا چسب شیگلو خیکه ب یهشت حرف ی جمله

 گفت دوست دارم و خالص!اخرش یشد...م یم راحت

 االن هم عذرش را نیدکتر که هم یشد؟اقا یم چه

 بود! خواسته

 نوشته گهیهم  صحفه د نی.ن:راستش بعد از اپ

 یکاوریکردم ر ی... هر کاردیکه همش پر بودم

 !یلیناراحتم خ یلی.خسمیو مجبورم از نو بنو شهینم

 گرفته بود را بدون شیخانوم برا نیریکه ش یلقمه ا

 که با خودش هم لج کرده یخورد،انگار اب

 و پروانه ستدیخورد که بتواند سرپا با یباشد،انقدر

 او هم یخدا برا دی... شازدیبر شیمهرش را به پا وار

 کنار گذاشته باشد! یخوش انیپا

 ساده اش را برداشت و شماره مژگان را تلفن

 یتلفن را داشت که ابدا برا نیانتظار ا یگرفت،انگار

 راحت بدون در نظر یلینکرد، خ یدادن بدقلق ادرس
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 دکتر یکرد نشان یکه م یسکیو ر یمسائل شغل گرفتن

 دیواله ام تیبه موفق یادیگذاشت،ز ارشیدر اخت را

 بود در هر حالت از او ممنون بود... بسته

 یبزرگ یو متفاوت را در کاغذ کاه نیسنگ یتابلو

 که یی،جا ابانشانیان را تا سر خ یو به سخت دیچیپ

 به چشمان کنجکاو یتیخور بود رساند،اهم یتاکس

 خانوم نداد و نیریش یاقا عاشق دل سوخته  یعل

 خودش غرق بود یایشد،انقدر که در دن یتاکس سوار

 ی...بدیدکتر رس یاقا یبه محل زندگ یک دینفهم

. حساب کرد.. هرایراننده گرفت و کرا یکاغذ ادرس را از اقا حواس

 بار ادرس را خواند تا از نیچند

 امده یرا اشتباه ابانیخبردار شود...دو خ تشیموقع

 انیرا دست گرفت و از م نیسنگ ی...به زور تابلوبود

 خزان قصد کوچ نداشت یباغها گذشت...انگار کوچه

 بود...تابلو را دهیمحله چسب نیبه ا شیبا تمام قوا و
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 زده اش را باال گرفت و خیگذاشت و دستان  یکنار

 انیغروب بود و سوز سرد م کیها کرد،نزد انشانیم

 و اسمان نیکه زم ینشست...انگار یم شیاستخوانها

 رفتند. یبزرگ م یسوگ شوازیقبل به پ از

 بشه و باز خوادیم یکه چ یدونیخودت هم م یحت-

 به انجامش! یدار اصرار

 لبه گریبار د ردیلش روضه بگد یبرا نکهیاز ا قبل

 تابلو فرش را در دست گرفت و بالخره پالک یها

 .لبخنددید یاصل ابانیرا از آن طرف خ شانی کوچه

 را ابانیرو لبش نشست و قصد رد شدن از خ یخشک

 یکوچه  یتو یبلند یشاس دیسف نیبود که ماش کرده

 و همانجا توقف کرد...کنجکاو و دیچیدکتر پ یاقا

 ادهیصبر کرد تاراننده پ یرفت و کم ابانیبه ان طرف خ مضطرب

 که در ادرس یپالک یروبرو قایشود...دق

 ی...انگارستادیشده بود ا دیشده درون دستش ق مچاله
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 پا ان پا نیو ا دیکش یدکتر مهمان داشت...پوف یاقا

 دکتر یبود که به محبتش نسبت به اقا کرد،امده

 و زمان دست به دست نیزم یکند اما انگار اعتراف

 کنند ... شمانشیکار پ نیداده بودند تا از ا هم

 شود ادهیترسو پ یواله  یهم باز سر و کله  دیشا

 کرد...تابلو را جابه جا یدچار تعللش م نینچنیو ا بود

 یراننده که سع ییبایدختر جوان و ز دنیو با د کرد

 و دسته گل نرگس را ینیرینان ش یجعبه  داشت

 را ببند نفس نیدرماش گریو با دست د ردیدستش بگ کیدر  همزمان

 حبس که نه گم شد ،ته نهیدر س

 و واله تمام شد. دیکش

 سرش یصورت دیسف یداشت و روسر یقشنگ لبخند

 دشیبلند سف یکرد،با ناخن ها یم کسیدر پنجره ف را

 ست بود زنگ در را فشرد و منتظر ِنشیبا ماش که

 ینیماش یهوا جلو یه برا داشت ک ی...حس ادمماند
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 دانست االن است که له شود اما باز قدرت یده،میپر

 خشکش زده بود.و بالخره شینداشت و در جا حرکت

 ییهمانها د،ازیخند یزد و م یدختر لبخند م دش،بهید

 کرد یکه واله حس م یداد طور یواله م لیتحو که

 دختر جهان است از همان ها هم نیو مهم تر نیباتریز

 کرد و به داخل دعوتش ینثار دختر م سخاوتنمدانه

 خجول دختر و سر برافراشته اش یکرد...خنده  یم

 گذاشت...در را که بستن به خودش یدلش م یکجا را

 کرد؟ یم یچه غلط نجای...اامد

 افتاده و یان دختر نبود،نه شانه ها هیشب زشیچ چیه

 که از ان یو نه اعتماد به نفس نشییپا شهیهم سر

دستان خود  یدیاو کجا وسف نیماش یدیشد اصال سف یساطع م دختر

 در اثر سرما و وزن تابلو کجا؟

 خودش را بغل یدست کیو  دیترک شیدر گلو بغض

 یابانیکه مادرش را در خ ی...درست مثل بچه ا گرفت
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 دانست که مادر یگم کرده و ته ته دلش م خلوت

 شده! ...همانقدر تنهاو همانقدر رهاادینم چوقتیه

 به عزا نشستن یترک خورده اش را تر کرد و برا لب

 یخزان زده م یکوچه  انیم شیخواند،صدا دلش

 شد... یو اکو م دیچیپ

 توسط واله یقبل یکه در قسمت ها یی.ن:الالپ

 دیکرده لطفا چکش کن رییشد تغ خوانده

 به عزا نشستن یلب ترک خورده اش را تر کرد و برا

 یخزان زده م یکوچه  انیم شیخواند،صدا دلش

 شد... یو اکو م دیچیپ

 الهیمن پ یالالال گل الله تو خود م-

 پر پر الالالگل

 درد ینیغم نب ینینب

 یهرجا هست تابیب الالالگل

 همرات! خدا
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 عزا را کامل کرده نیا یهقش هم سمفون هق

 تار شده اش را دیتا د دیکش چشمشیرا رو بود،دستش

ت رف یدکتر یاقایواضح کند...تابلو را بلند کرد و به سمت خانه  یکم

 یدم درش سالخ نیکه قلبش هم

 لوکس نیماش یبود! خودش را در پنجره  شده

 دکتر یکرد...چطور خودش را در کنار اقا برانداز

 و ختیاش باهم ام هیکرده بود اخر؟ خنده و گر تصور

 داد...چقدر تلخ هیدکتر تک یاقا یرا به در خانه  تابلو

 شروع نشده تمام شده شانیکه غصه  بود

 اهن یو اهسته چندبار دیدر کش ی...دستش را روبود

 را نوازش کرد و سر اخر بدون صدا به سمت سرد

 راه افتاد...هم تابلو را جا گذاشت و هم هاکان ابانیخ

 ی...ان ته مه ها البته دلش هم در همان کوچه را

 دل یداشت؟از ک یتیچه اهم روح ماند اما یو ب سرد

 یمهم شده بود؟ او از بچگ یاحساس واله سلطان و
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 سر و صدا خفه و بعد خاک یگرفته بود دلش را ب ادی

 ...کند

 رج مانده به اخر: چند

 شکسته اش را از نظر یمادر سپس دست وپا هاکان

 سن و سال چرا ورزش نیدانست با ا ینم گذراند،

اال وه بکرد واصرار داشت از ک یرا انتخاب نم وگایمثل  یمناسب تر یها

 بکشد و از همانجا هم

 خودش را نگونهیکند و اخر هم ا یباز دریپارگال

 کند. ناقص

 ادامه

 از دوستان یکیخانوم  یاز هست ییرایپذ لیوسا

 به یو نگاه دیچ زیم یمادرش را رو کوهنورد

 که اریماز یبه دخترعمو دیانداخت...با ساعتش

 گذشته بود را یاش از حد خطرناک یودکشخ التیتما

 یکار شیکرد ...انگار از دست پسرعمو یم تیزیو
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 مثل او که یاصرار داشت شخص ارینبود و ماز ساخته

 ...ازندیرنجورش را بب یماجرا دور بود دخترعمو از

 را سرکوچه نیکه از مطب امده بود ماش یوقت همان

 بردن دوباره از رونیکرده بود که زحمت ب پارک

 ارش نکنم ها،منخانوم باز سف الیسه-...افتدیدوشش ن یرو نگیپارک

 نیبا ا خوامینم

 یدرست کن یمن قرمه سبز یبرا یخرابت پاش حال

 خودت گهیحاال د یکرد یبه وقتهاش درست نم ،وقت

 باشه مامان جان؟ ذارمیمن نم یبخوا هم

 از پسرش چشم یکه لحظه ا یبه هست ینگاه الیسه

 یگرفت انداخت و بعد پسرش که نگران رو ینم

 را در نشیماش چییبود و مدام سو ستادهیا سرش

 چرخاند. یم دست

 یخوردن رفت یقرمه سبز یاز خونه ام ب یاز وقت-

 رو یقرمه سبز نیا گمیشل و پل شدم...م ینجوریا
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 بلکه منم زودتر سرپا شم برگردم یبدم بخور بهت

 ...میخونه زندگ سر

 را برداشت و لبخند مودبانه ینیریدر ظرف ش هاکان

از جلو چشمم افتاده  هیقرمه سبز یهرچ من جدا-به مهمانش زد: یا

 مادر

 .بعدش ازنیهفته اسمش رو اورد نیبس که شما ا من

 که ستین یاون خونه ا قایمنظورتون دق خونه

 که من اطالع یینه؟ تا جا دیزنیبهش سر م یگهگاه

 ...نیکمپ زدن و گشت و گذارشما مدام در حال  دارم

 شرت کم و یعنیدستش را در هوا تکان داد که  الیسه

 کوتاه مادرش یموها یرو ایبا لبخند بوسه  هاکان

 ...گذاشت

 هیبه  دیبا گذارمیکه تنهاتون م کنمیم یعذرخواه-

 کار برسم... یسر

 زد: یبلند شد و با وقار لبخند شیاز جا یهست
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 بود اقا هاکان؟ نیقدم ما سنگ-

 یادب هم شده کم یرا از رو ششیکرد ن یسع هاکان

ش را ندکه لبخ نبودیهم گواه ا یشد ، نگاه نگران هست یکند اما نم باز

 با سکته کردن اشتباه گرفته ،همان

 یرا هم جمع کرد و سر مهینصف ن یباز شده  شین

 داد. تکان

 یشما خانوم ها یابدا گفتم من مزاحم اختالط ها-

 نشم... ورزشکار

 اش را بار یینشست و استکان چا شیسرجا یهست

 در دست گرفت: گرید

 ،من مراقب مادر هستم... دارید دیبه ام-

 کرد و خواست به سمت در یگریتشکرر د هاکان

 اسمش را صدا زد: گریبار د یکه هست برود

 وه مافردا صبح با گر میشیاقا هاکان خوشحال م-

 که ما هم میسبک دار یلیخ یبرنامه  هی، نیبش همراه
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 یخانوم فخر یجا نیبذار دی...بالخره نبانینش تیاذ

رد ک ینخود ی!خنده ادین نییبهش؟اها پرچم پا گنیم یبمونه...چ یخال

 گرد شده به یو منتظر با چشمان

 شد. رهیخ او

 حال نیا من گمیم یعنیخانوم من غلط...اووممم -

 کوه هم رد بشم کینزد ریعمرا از مس دمیرو د مادرم

 برسه بخوام ازش بکشم باال...بعد من ترس از چه

 .کنمیاون باال غش م امیدارم م ارتفاع

 مهم نبود که االن ابهت مردانه اش شیهم برا اصال

 نبود یو فالن، ادم ورزشکار زدیر یم یهست یجلو

 زور که نبود! گرید

 مامان امروز چندشنبه اس؟ یراست-

 نینثارش کرد و از ب یاساس یچشم غره  مادرش

 امرزور چندشنبه اس! دونهیتر مملکته هنوز نمدک-:دیغر شیدندانها

 هنوز شنبه نشده.چهارشنبه اس... رینخ
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 ادامه.... ی 

 زد و کفشش را پا کرد،حسش را یلبخند خجالت هاکان

 کرد محال ممکن بود دستش یهرکس هم پنهان م از

 بود دهیمادرش رو نشود،از بس که از او پرس شیپ

 مانده تا شنبه مادرش خبردار شده بود که شنبه چقدر

 افتد...که خاص هم یپسرش م یبرا یاتفاق خاص ها

 ایگذشتند که  یم نطوریاو ا ی...اصال روزها برابود

 ایکوچکش بود و  یان گربه  یو زمان مراجعه  سنله

 طول و اطیتکان داد و از ح یانتظار شنبه! سر در

 کرد با یگذشت،چقدر احمق بود که فکر م درازشان

اه ر نهمهیا یقتو-تواند از احساس او مطمئن شود... یواله م دروکردن

 محک زدن حسش هست یبهتر برا

 حاال گمیمحکم م رمیگیاصال؟ مثال بغلش م یدور چرا

 ترکم کن! یتونیم

 تا دیکش قینفس عم نیغنج رفت و چند یکم دلش
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 با مطرح کردن ترسش مزیرا کنترل کند...ج جانشیه

 که در شرف یبود او را از اشتباه بزرگ توانسته

 بود منصرف کند...دستش را باال گرفت و انجامش

 را باال برد... یفرض یکاپ

 روانشناس سال متعلقه به...بله نیکاپ احمق تر-

 اراسته! هاکان

 یسرش برد و در اخر قهقهه  یان را باال چندبارهم

 یاز درخت ها دهیترس باعث شد کالغ ها بلندش

 و به دیرس اطیفرار کنند.بالخره به در ح اطشانیح

 فرود امد... شیزانو یرو یزیباز کردنش چ محض

 یبرداشت و ب شیپا یرا از رو لیمستط یاخارام ش-

 کار یزمان شیکاغذ دورش را پاره کرد...فضول درنگ

 دانست ! یداد خودش م یم دستش

 یلحظه ا ینرم نشست و برا شمیابر یرو دستش

 شد،خودش یاز هرچه بود و نبود خال ذهنش
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 را فراموش بایطرح ز نی...محال ممکن بود ابود

 دوست یبایت ز ِیتفاوتش خالق یکه با همه  کند،همان

 بود! د،همانیکش یرا به رخ م شیداشتن

 تو دختر؟ یکرد کاریچ-

 به کوچه انداخت: ینگاه عیسر

ست د یبا محبت وصف ناشدن گریپس؟بار د یموند ییخودت کجا-

 یبفات ب یرو

 عرضش یزیعز یو چون ش دیتابلو فرش کش رینظ

 بغل گرفت: را

 دل زیعز نیفعال احساساتم رو به ا یستیخود که ن-

 بدم تا شنبه! بروز

 مادرش را به ی ندهیهول بود که هنر عروس ا نقدریا

 کردکه فراموش  دیاینشان دهد و پز کماالتش را ب او

 کرده دایخودش بپرسد که واله از کجا ادرسش را پ از

 و اصال چرا خودش نمانده بود! بود
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 فصل دوم... آغاز

 آخر: رج

 شیکند و از جا یزینگاهش را از ساعت روم هاکان

 امد...هرچقدر هم منتظر ینم یعنیشد  یبرخواست،نم

 شماره یامد...تلفنش را برداشت و رو یماند نم یم

 ایدانست شماره اش را دارد  یمکث کرد،نم اش

 شد که حالش خوب است،با افکار یمطمئن م دی...بانه

 کرد علت نماندنش یداشت و حس م ییاشنا واله

 اگر گریبود د نیدر خانه اش باشد...هم یهست حضور

 جلسه از مشاوره کی یمحال ممکن بود واله حت نه

 هم که مجبور ییوقتها یرا از دست دهد...او حت اش

 یسرکار بماند هم جلسه اش را کنسل نم روقتید تا

 !کرد

 شلوارش فرو کرد و به بیشده باشه؟دستش را در ج ضیمر دیشا-

 سمت در
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 قدم تند کرد... اتاقش

 اگر کتک... ؟یکرده باشه چ تشیاگر پدرش اذ-

 شدند و با استرس در لیتبد یکیبه خط بار شیلبها

 مژگان یشانه ها دنیپر را باز کرد،به باال اتاقش

 ...ستادیا زشیم ینکرد و جلو یتوجه

 ومده؟یچرا ن مینیبب دیریواله رو بگ یشماره  شهیم-

 یگذاشت و به رفتار دستپاچه  زیم یرا رو دستش

 خم زیم یمشکوک بود رو یزیشد،چ رهیاش خ یمنش

 .ردینظر بگ ریاو را ز یشتریتا با دقت ب شد

د و ماغش باال داد یرا رو نکشی...هاکان عدارهیدکتر برنم یاوووم اقا-

 تکان یسر

 .داد

 بدونم مژگان خانوم؟ دیهست که من با یزیچ-

 زمزمه یزیلب چ ریو ز دینگاهش را دزد مژگان

 کرد... یرا پنهان م یزی!پس چکرد
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 تا من نیبهتره که خودتون بگ ن؟یبه واله گفت یزیچ-

 دم رمیواله بپرسم...راستش نگرانشم دارم م از

 ...خونشون

 به بیداد تا او را ترغ یرا در دستش چرخ چشییسو

 زدن کند. حرف

 یکه اووم...شما م دمیشن یدکتر من اتفاق یاقا-

 مطب .منم ادین گهیکه د دیواله رو جواب کن نیخوا

 یکنه،اخه م یکار هیرو بهش گفتم که زودتر  نیهم

 و شما وابسته اس،البته نجایکه چقدر به ا دیدون

 شما.... شتریب

 یدستش را به عالمت سکوت باال اورد،نم هاکان

 را بشنود!گنده زده بود حاتیتوض یادامه  توانست

 گند زده بود... یواقع یمعنا ،به

 به من وابسته اس و بدون فکر اون دیدون یخانوم م-

 چه یاون دختر تو دیدونین؟میها رو بهش گفت حرف
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 یمها چقدر  نصحبتیرفته اولها چطور بود و ا ادتونیه؟یحساس تیوضع

 ریاش تاث هیروح یتونه تو

 بذاره؟

 گرفت و با اخم گفت: زیم یدستش را لبه  مژگان

 شه؟خواستمیبدتر م یدونستم همه چ یمن چه م-

 کنم کباب شدم! ثواب

 را هاتشیتوج یصبر نکرد تا ادامه  گرید هاکان

 ،هنوز ازبه سمت در مطب گام برداشت  بشنود،کالفه

 خارج نشده بود که به سمت مژگان برگشت و به در

 گفت: یسرد

 یجلو یتون یاگر نم اینستا،یفالگوش وا گهیلظفا د-

 خودت شیرو پ یشنویم یهرچ یریرو بگ تیفضول

 یم واله را دیمن!با یبه زار و زندگ یگند نزن ینطوریدار که ا نگه

 یداد،انگار یم حیبه او توض دید،باید

 دست به دست هم داده بودند تا واله از او ایدن کل
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 خودش بود! ریشود...البته که تقص زاریب

 و یاحساسات رو بروز بد یهنوز عرضه ندار یوقت-

 ...به توامادیبدتر هم سرت ب دیبا یراه فرار دنبال

 مرد؟ گنیم

 و دیفرمان کوب یچندبار رو تیرا با عصبان دستش

 پدال گاز فشرد... یرا رو شیپا

 نشده باشه... رید کاش-

 یهست دنیحرفها و د دنیتصور حال واله بعد از شن با

 :دیهم ساب یرا محکم رو شیخانه اش دندانها دم

 رو درست کنم فرشته ...قول زیهمه چ دمیقول م-

 !دمیم

 آخر: رج

 و دیچیپ یاش مدام در سرش م یزنگ گوش یصدا

 چه گریمهم نبود د شیزد و برا یزد،شانه م یم شانه

 یخانوم قابلمه  نیری...به زور شدیایسرش ب ییبال
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 دستش گذاشته بود و یشل و ورارفته جلو یماکاران

 ختهیبه او و اوضاع بهم ر یسرکش یکه برا هربار

 چپاند تا دست یقاشق در دهانش م کیامد  یم اش

 خواست، یرا نم چکسیسرش بردارد...ترحم ه از

 یق که ...باحرص قاشرا دور بندازد،حاال ایخواست تمام دن یم دلش

 شفته شده و سرد را در یماکاران گرید

 گذاشت و با بغض زمزمه کرد: دهانش

 امی...حاال که دن خوامینم ایدن نیاز ا گهید یزیچ چیه-

 دور انداخته... منو

 طرح چهره ید،رویدار کوب یرا محکم تر رو شانه

 ...دیکه هم اشنا بود و هم نبود دست کش یا

 لبخندم متنفرم نیاز ا یحت-

 و دهیحدود هفتاد و دو ساعت بود که نه خواب یزیچ

 یدر پ یپ ینه سر کار رفته بود .جواب زنگها به

 یگفت مثال؟ وقت یداد...چه م یرا هم نم صاحبکارش
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 خودش و احساسش نداشت یرو یشناخت هنوز

 یکرد و راجب عالقه  یاز احساسش دفاع م چگونه

 نیفرق ب یداد؟او حت یاش به او نطق سر م نداشته

 االن دیفهم یکه اگر م دیفهم یو عشق را نم ترحم

 نبود! نیا تشیوضع

 مزاحم اطرافش یزنگ خانه ام به صداها یصدا

 خانوم نیریدانست چرا ش یشده بود،نم اضافه

 یاز او م یسراغ ی؟اخر چه کس ستین جوابگو

 ی! ادم بگریخانوم کار داشتند د نیریبا ش گرفت؟همه

 یو کار را چه به مهمان ناخوانده...چشم ها کس

 یدار هم تمام شده بود و داشت شانه ها یرو دختر

 زد... یرا م اخر

 یدار هم م یترنج رو طانی!چشمان شخوادیخواهرمم منو نم یحت-

 فرش هم یچشمانش رو ییجادو دند،قدرتیدرخش

 یزنگ م یزنده بود... باز هم صدا نندهیب یبرا
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 خانوم نیریش دنید یبرا نقدریه ابود ک یکس امد،چه

 سر یاش رو یحوصله شال دم دست یداشت؟ ب عجله

 و به سمت در رفت... انداخت

 د،چراید یم ییاشنا ی هیساختمان سا یدر اصل پشت

 امده بود؟ دنبال چه بود؟ امده بود باز هم نجایا به

 اش دهد؟ شکنجه

 خسته و یحرف به چهره  یرا باز کرد و ب در

 شد: رهیخ نگرانش

 یخوبه...منو نصفه عمر کرد خداروشکر که حالت-

 مطب؟؟ یومدیدختر؟چرا ن تو

 شد،با ندانم رهیروح و سرد واله خ یچشمان ب به

 سرش اورده بود؟ تازه ستاره ییچه بال شیها یکار

 خاموش چشمانش روشن شده بودند ...از واله ی

 ...چه مرد بدردشتریاز خودش ب دیکش یم خجالت

 دانست! یشده بود و خودش نم ینخور
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 ...دیکن یم یم کاریچ نجایا-ا-

 یم ریاس انیکه ان م یکلمات دیرا چنگ زد شا شیگلو

 یخواست قو یکنند،م دایپ رونیبه ب یراه شدند

 دل سوزانده بود! شیبود هرچه که برا باشد،بس

 واله که فیخشک شد،به دستان ظر شیدر جا هاکان

ت اخاند یشدهبودند نگاه دیسف دیاورد سف یکه به در م یزور فشار از

 خودش را لعنت گریو بار د

 ...اسمش را صدا زد:کرد

 ...زمیواله عز-

 از خودش گرفت مبادا یشگونین گریبا دست د واله

 که پشت پلکش قطار شده بودند را از یین اشکها ِعنا

 بدهد . دست

 مرده... گهیه ددکتر وال یراستش اقا-ر-

 کرد اما واله کیصورت واله نزددستش را به  هاکان

 یدلسوز نیخواست ا یدستش را پس زد،نم دهیترس
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 دستش را یخواست...گرما یتهوع اور را نم یها

 یدلسوز نیخوایازم مب-دلش هم گرم شود... دیترس یخواست،م ینم

 نیا دیگیخودتون م د؟بایکن

 محبت کمیخدا  یرضا یبذار برا رهیسی میتی بدبخت

 ...خوامی،نم خوامیکنم ...نم خرجش

 و دید یاش را م دهیبر دهیتن لرزان و نفس بر هاکان

 کردنش از رید یامد...چطور برا یاز دستش نم یکار

 انیکرد؟چطور حسش را ب یم یدختر عذرخواه نیا

 کرد؟ یم

 خورده هی،یلرزیم یدار نیواله جان واله منو بب-

 باش! اروم

 را شانشیرا دراز کرد و خواست صورت پر دستش

 :دیدستش کوب ریکه واله ز ردیبگ قاب

 یکه ناسالمت د؟شمایکن یم ینجوریچرا با من ا-
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 یدل...دستان مشت شده اش را رو نیا دیدون یچرا؟نم گهید نیدکتر

 قطره د،یاش کوب نهیس

 چانه اش سر خورده یکه بدون اجازه تا رو یاشک

 با خشونت زدود. بود

 یمحال م-م یایرو-جنبه اس؟ر یدل ب نیا دیدون ینم-

 ...بافه

 حال واله نیا دنیمرتبش زد،د یبه موها یچنگ هاکان

 سر ییدردناک تر بود،چه بال شیصد عذاب برا از

 یسع گریاورده بود...بار د دهیدختر رنج د نیا روان

 در باز یواله را از لبه  یو دست مشت شده  کرد

 داشتنش تعلل کرده بود که حاال به ی...چرا براکرد

 برسد؟ واله حق داشت از او متنفر باشد...حالش نجایا

 خورد. یخودش بهم م از

 میبافیباهم م یکه بخوا یرو هرجور اهاتیرو-

 و دیکش رونیدست گرمش ب ری...واله دستش را از زاصال
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 پهنش زد... یبه شانه  یارام مشت

 نی..از اعطرت. یبو نیدروغ نگو...متنفرم از ا-

 ...اخ یصورت یها دروغ

 یموفق شد دستش را دور صورت مهتاب نباریا هاکان

 یکه حالش بد است ،نشانه ها دید یرد،میبگ اش

 تشیخواست وضع یو نم دید یرا م یعصب ی حمله

 کرد! یارامش م دیتر شود،با میوخ

 ،بخدا ستین یچیبا من نفس بکش،ه زمیواله عز-

 ...من و تو ...نفس میکن یم حلش

 به شماره افتاده اش خودش را ینفس ها نیاز ب واله

 یند،چطوریاو را بب گریتوانست د یانداخت ،نم داخل

-سر گهدی برو–برو -ب-بود؟ دهینفسش را بر یوقت دیکش یم نفس

 یاصال انگار-...اایسراغم ن

 نبوده...برو یواله ا-و

 خواست به او ارامش دهد اما ارامشش را یم هاکان
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 نفرت یبرده بود...لعنت به او دو دل غمای به

 ...زشیانگ

 یخانه نشست و سرش را به در اهن یمیدر قد پشت

 دانست محال ممکن است واله یداد...بدبختانه م هیتک

 شتریب نیان حالش بتواند پله ها را باال برود و هم با

 کرد... یم شیعصب

 گهیاما ازم نخواه که د رمی...من االن مزمیواله عز-

 ... برنگردم،واله

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 یروز بگ هی دمیترس ی،م دمیترس یروز م نیاز هم-

 و یتوام منو ول کن دمیترس یبرنگرد...م گهیو د برو

 رو یزیکه ممکنه االن جز تن صدام چ دونمی...میبر

 اما من ... ستنیکلمات برات واضح ن دونمی،م ینشنو

 لعنت به من. ایخدا

 اهن یسرد دیداد شا هیاش را به در تک یشانیپ نادم
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 افکارش را سامان ببخشد...در یبتواند کم شیروبرو

 امروز یبه اندازه  چوقتیو چند ساله ه یعمر س نیا

 خشک شده اش را تر یخودش مشمئز نبود.لبها از

 و ادامه داد: کرد

 بزدل ام...ترسو بودن که شاخ گوش یترسو  هیمن -

 عالمه دهرم،دلخوش بهچندتا خزعبل شده ردمکی،فکر م گهید نداره

 رو زیکردم همه چ یبودم و فکر م

 خوامیفقط...فقط ازت م ستیبارم ن یچیمن ه دونمیم

 االن کنارت باشم. یبذار

 اش را از پشت پنجره هیکرد و منتظر شد ،سا یمکث

 از دستش ساخته یو کار دید یم میکدر و ضخ یها

 یسد بزرگ اهن نیا شیها یبا ترسو باز نبود،خودش

 کاش یعلم کرده بود...خود کرده را ا نشانیب را

 بود. یریتدب

 نیهم یواله؟ فقط بهم بگو خوب یکنیدر رو باز نم -
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 تونم تا اخر عمرم خودم رو بخاطر ی... نمرمیم االن

 حالت ببخشم... نیا

 که به دید یخانوم و دخترش را م نیریدور ش از

 شیکوچولو ضیاز مر یامدند،خبر یخانه م سمت

به تو  ین همه حسم-:دیبرخواست و دستش را به در کش شیاز جا نبود

 داشتم واله ...جز...جز

 یکه رو کنمی...خواهش م کنمی.خواهش مترحم

 ندفعهی،ا گردمیاسم ترحم نذار...بازم برم خاطراتمون

 تونه جلوم رو یخودت هم نم یحت یشکیه

 نیواسه زدن ا یلیخ رهید دونمی...مرهیبگ

 احمق بودنم! ی...بذارش پاحرفا

 خانوم راه افتاد تا نیریسمت سر کوچه و ش به

 االمکان او یواله را بکند و از او بخواهد حت سفارش

 تنها نگذارند...خودش که عرضه اش را نداشت را

 یان م نیواله را پر کند دست به دامن ا ییتنها
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 بود! نی....حق ادم ترسو همشد

 دوم: فصل

 چشم از ینشسته بود ولحظه ا زانیوفرش ا یروبرو

 یروز بعد از رفتن اقا داشت،انیدار برنم یرو ترنج

 باال و یخانوم و دخترش او را به طبقه  نیریدکتر،ش

 یب یتالش ها یرساندند، حت کشیسرد و تار اتاق

 عوض کردن یخانوم و گاها ارزو برا نیریش ی وقفه

 هم نتوانسته بود ذهنش را منحرف شیوهوا حال

 زد و در یدکتر در گوشش زنگ م یاقا یصدا کند،تن

 چه گفته که البته مهمم قیدانست دق یحال نم نیع

 بود...ان دهیو چه بسا د دهیها را شن ی...گفتننبود

 دست دوم و یهم که مانده بود احتماال بهانه ها یزیچ

 بود...ان شب انقدر در اتاقش خودش را به قشنگ

 خانوم دخترش بالخره با نیریزده بود که ش خواب

 راحت به منزلشان برگشتند و بعد ...بعد باز هم الیخ
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 نیا یاقا محمد که گهگاه یها امیبود و پ سکوت

 شکست، احتماال رفتارش یکشدار و لزج را م سکوت

 امده زادیو به دور از ادم بیغر بیاو هم عج یبرا

 ابانیو سربه ب دهیکرد از ابراز عشق او ترس یکه گمان م بود

 و دیبه چشمان ترنج کش یگذاشته...دست

 کرد: زمزمه

 تو ام دل ی؟برایجسور باش نهمهیا یتونیچطور م-

 یرو داره؟منو چ نکاریجرات ا یکس سوزونن؟اصالیم

 اون جمله و اون چندتا ؟جزینیبب یخوایچرا نم ؟منو

 ست؟یازت ن یخبر گهیچرا د عکس

 نیبا خودت دخترم؟ا یگیم یواله؟چ یشد وونهید-

 ؟یختیبهم ر نجوریکرده که ا یچه غلط دکتره

 و دیپر شیخانوم شانه ها نیریش یصدا دنیشن با

 را محکم تر در اغوش گرفت ...ننو وار شیزانوها

 خانوم که رنگش نیریداد و به ش یرا تکان م خودش
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 حرف زل زده بود... یشد ب یتر م دهیو پر دهیپرر

 منه...چرا فرستادم تورو ریهمش تقص یوا-

 شاش هیدونستم عرضه بند اوردن  یکه م شش؟منیپ

اقعا و یارد ینجوریمدت...ا هی نییپا یطبقه  ایهم نداره...پاشو ب ناقابل

 یدیچپ ی...ه یشیم وونهید

 تو ست؟بروین یپشت اطیدخمه...مگه اون ح نیا یتو

 به کله ات یباد هی رینفس بگ یپشت اطیح نیا

 ...پاشو دختر گلم پاشو...بخوره

 ی

_ 
 مبل یاو را از جا کند و جلو بایرا گرفت و تقر دستش

 ینشاند...واله پوزخند شیدست دوم یدر رفته  زوار

 قرار نکهیکرده بود؟ا ی...واقعا با خودش چه فکرزد

 یخانه  نیدکتر در هم یاقا یاز خانواده  یروز است

 همم یعاشق یبایکند و افق ز ییرایپذ یجاریاست
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 باشد... مقصدشان

 شیشونه از بس که به سرت نزد نیا یوا-

 ِِو

 نو ن

 نشیسنگ کلیدختر جان موهات مثل موکت شدن...ه هیچ نی...امونده

 مبل پشت سر واله انداخت و یرار و

 فرو کرد... فشیو کث ختهیبهم ر یرا در موها شانه

 چت شده نمیموها نباشه اخه واله؟ بگو بب نیا فیح-

 صاحبکارت بس نیبهت زده؟ا یحرف یمن...کس زیعز

 دروغ یمن زد من رو هم از رو برد...ه یبه گوش که

 باور گهید یانگار یناخوش کمیکه  گمیم

 نیسر کارت ها باشه؟کار به ا یبر دی...فردا باکنهینم

 یهمه نقشه ها ؟اونیکن دایپ یخوایاز کجا م یخوب

 ...نهیبیم کنهیادم حض م فرش

 و از چانه اش دیگونه اش غلت یرو یسرد اشک
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 شکل ممکن نیکرد به ارام تر یشد...سع ریسراز

 رو عیدستش را سر شیکند اما لرزش شانه ها هیگر

 ...کردند

دش به خو نکهیبدون ا دم؟والهیدخترم موهات رو کش رمیبم یاله-

 زحمت بدهد اشکش را

 کرد یکه دل سنگ را هم اب م ییبا صدا ردیبگ

 کرد: زمزمه

 نه؟ دیکن یشما هم بهم ترحم م-

 بلند و وز یخانوم دست از شانه کردن موها نیریش

 یرا واقعا مثل دختر خودش م د،والهیاش کش خورده

 یلحن شکست خورد قلبش را به درد م نیو ا دید

 ...اورد

 ه تومن ب یکم دار ی...مگه تو چزمینه دخترم نه عز-

 سرت کرده؟اون یفکر رو تو نیا یکنم اخه؟ ک ترحم

 ...تو صبر کن...نمیمن فقط بب یگور به گور دکتر
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 ینم د،دلشیسر واله کش یرا نوازش وار رو دستش

 کرده بود دایکه تازه بال و پرش را پ یواله ا خواست

 سرش را ی...واله کمندیدر حال سقوط بب نگونهیا

تر حس  کیخانوم را ازنزد نیریدست ش یتر فرستاد تا گرما عقب

 گریو د دیرس یبه قلبش م دیکند...شا

 محبت نیهم یکرد...اما انگار ینم ییتنها احساس

 یهم عمرشان کوتاه بودند و با صدا یقرض یها

 ...دندیرس انیخانوم به پا نیریش یگوش زنگ

 شده؟ یارزو؟چ هیالو چ-

 شیسکوت کرد و بعد با ضرب از جا یا لحظه

 ...بلندشد

 ی

_ 
 امیاالن م ؟یتو مدرسه سرش رو شکستن؟ک-

 ترم تورسد...واله دخ یم یباغ بر نیهر دم از ا-نکن. هی...باشه گراالن
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 تو یکیبا  نیمت یبه خودت هست؟انگار حواست

 اش دعواش شده ...زدن سر بچه ام رو مدرسه

 ...شکستن

 رهیخانوم خ نیریبا چشمان نگران به ش واله

 دانست ان پسر یرا دوست داشت...فقط نم نیشد،مت

 شده؟ شیدعوا یساکت چطور با کس یوجب مین

 نشده شیزینکن...چ دهیورقلمب یجورچشات رو اون-

 ...بهترهکنهیشلوغش م هیمامان شیتیت کمیارزو  نیا

 یپسره که باهاش دعواش شده هم سر یکی اون

 ها یشکسته شده باشه ...تلفنت روجواب بد شیدست

 خب دخترم؟ زنمیم زنگت

 خانوم که به نیریش کلیتکان داد و به ه یسر واله

 شد...هنوز از در خارج رهیکرد خ یدر گام تند م سمت

عوا اشه دحاال نبرده ب-بود که به سمت واله برگشت و زمزمه کرد: نشده

 چنگه ینداره ول بیرو هم ع
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 یلیحتما انداخته نه؟ دست به چنگ زدنش خ گهید رو

 ام مشت بود اما حی...البته که من ترج یوجب مین خوبه

 نی...به نظرم امیکن یرد م یلیبیس ریرو ز نیهم خب

 ها واسه پسر بچه ها الزمه... یانرژ هیتخل

 بند واله زد و در را میبه لبخند ن یطانیش چشمک

 سرش محکم بست... پشت

 به هال سوت و کورش انداخت،تا بود ینگاه واله

 یبود سکوت و سکوت و سکوت...تنها برا نیهم

 خودش را گول زده بود که قرار است یکوتاه مدت

 و لیطبق م یک ای...دننیپر از صدا شود هم شیایدن

 بود اخر؟ شرفتهیاو پ ی خواسته

 را نیدل دماغ ا یامد،حت یزنگ خانه اش م یصدا

 خانوم نیریداد ش یم زد،احتمالیبرخ شیاز جا نداشت

 که پشت در مانده،شال چروکش که مثل علم باشد

 بود را چنگ زد و زانیدر او کینزد یخیبه م اهیس
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اف که پنجره اش کاملبه دم در اشر ییجا شانیراهرو یسمت انتها به

 پنجره را ی رهیداشت رفت و دستگ

 یبه چشمش م می...افتاب سر ظهر مستقدیکش نییپا

 تار و تار دشیباعث شده بود د نیو هم خورد

 را یتپل یو پسر بچه  دیمال ی...چشمانش را کمشود

 یم یزیچ نیزم یاش رو ییکه با نوک دمپا دید

 ...نوشت

 ؟یکار دار یبا ک-

 یرا از پنجره  شیبچه انگار انتظار نداشت صدا پسر

 عقب گذاشت و سرش را باال یدوم بشنود گام ی طبقه

 :گرفت

 ؟یکنیبخدا...چرا در رو باز نم دمیگرخ یاج-

 ی

 لشیشما یشد،انگار رهیبه او خ یحرف چیه یواله ب_

 به شدت رعب اور شده بود که یان شال مشک در
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 اب دهانش را قورت داد و با تته پته گفت: پسر

 یاجش؟یدی...بهم متونیپشت اطیتوپم افتاده تو ح-

 کهیچهل ت نیها از ا یسوراخش نکن توروخدا

 حالت نی...با ابرمیم امی...باز کن اصال خودم مهاس

 ...ها ؟ها؟اطینرو تو ح شما

 در هوا تکان داد و زمزمه یحوصله دست یب واله

 :کرد

 حاال... امیم-

 رفتن از نییو پا دیکش یم نیزم یرا رو شییپا بایتقر

 مثل کوه کندن یزیاش چ هیبن یجسم ب یها برا پله

 ینم گرید دیخانوم که رس نیریش ی...به طبقه بود

 یکار م نخانومیریش یخانه  فونیامد که ا ادشیادامه دهد، توانست

 رفت و حال یم جیکند...سرش گ

 مانده تا یباق یرفتن از پله ها نیینداشت ...پا یخوش

 نیریمثل شکنجه بود...وارد خانه ش شیبرا یاصل در
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 کند و یدانست که معموال در را قفل نم یشد،م خانوم

 که یزیکه داشت به فکر تنها چ یهم با عجله ا امروز

 همان قفل کردن در خانه اش بود! نبود

 گفت: یبلند یرا زد و از همانجا با صدا فونیا

 هم دست یزیتوپ ت رو بردار برو و به چ عیسر-

 ...نزن

 را گذاشت فونیهنوز جوابش را نداده بود که ا پسر

 را در کفش دکشی دیخانوم کل نیریدانست که ش ی،م

 کرده، میپوشد قا ینم چوقتیکه ه یدار قهوه ا پاشنه

 و در خانه اش را دایراست کفش پ یرا در لنگه  دیکل

 به سمت طبقه یشتریخاطر ب نانیقفله کرد،با اطم سه

 و دید یخودش راه افتاد...پله ها را کج ومعوج م ی

 خورد و یم یزیچ دیخورد...با چیپ شیهم پا یچندبار

راحت بود که  الشی...خدیخواب یرا م یهمه مهم تر چندساعت از

 اطیبه سمت ح میپسربچه مستق
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 گذاشت یهم م یفضول یاگر بنا یرود و حت یم خلوت

 خانوم حاال قفل بود... نیریش یخانه  در

 ی

_ 
 دیشن یمردانه ا یپا یداخل نرفته بود که صدا هنوز

 پشتش نشست و او ی رهیت یکه رو ینیدست سنگ و

 بسته شدن در را یوسط خانه اش انداخت...صدا را

 در شامه اش ییعطر تهوع اور اشنا یو بو دیشن

 !دیچیپ

 نقدریشد ا یواله خانوم...چ میدیبالخره ما شما رو د-

 که با چه اوردیخودش ن یکرد به رو یسع ن؟والهیوفا شد یب

 یساز یپا به خانه اش گذاشته و عاد یباز یوحش

 هم چفت یبه در خانه که رو ی...نگاه گوشه اکند

 خواست فرار هم کند یاگر م یبود انداخت...حت شده

 فکر دیشد...با یاش تمام م یانرژ دهیپله ها نرس به
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 کرد... یم یگرید

 یچیاالن ه ن؟منیچطور زنگ نزد یعمو سرمد-

 ...یزیچ هیکنم...برم  ییرایپذ ندارم

 بلند نشده بود که محکم مچش را در شیسر جا از

 مبل انداخت: یکرد و او را رو ریسردش اس دستان

 لیواسم وسا یاحمقم؟بر نقدریمن ا ینچ نچ فکر کرد-

 یازاده حساب ینامزد یها؟ اتفاقا تو یجور کن ییرایپذ

 ؟یموش مردگ ی...االن خودتو زد یکرد ییرایپذ ازم

 یامد دهانش را باز کند که او سالهاس عروس واله

ا تر است...ام یخصوصیکه مراسم ینرفته ؛چه برسد به نامزد چکسیه

 قرار بود یانگار عمو سرمد

 و واله دیاو بگو شهیوحده باشد و مثل هم متکلم

 ...بشنود

 فرش یچرم واکس خورده اش رو یکفش ها با

 به یمهم نبود چه کثافت شیزد و برا یقدم م شیها
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 را بد از شیزندگ یهمه  دیزند...با یم شیزندگ

 در...از ی رهیش،دستگیشست...فرشها یم رفتنش

 یکه حس م یدست یمهم تر مچ دستش را ...مچ همه

 یسوخت و م یزدند و م یبه ان مهر داغ کرد

 ...سوخت

 کرده؟ همش یازاده چندبار اقدام به خودکش یدونیم-

 یدار ینجوریکه ا ییاس...تو تهیتو عفر ریتقص

 بدرد نخورت رو ی...اون بابایکنیم یینما مظلوم

 بهت بده ...اما یحساب یگوش مال هیدنبالت  فرستادم

 ه؟یچ یدونیم

 در شتریشد که واله ب یتر م کیو نزد کینزد داشت

 ...یات کنم موش هیخودم تنب دینک نشد،باخدلم -جمع شد... خودش

 نیواله حبس شد،متنفر بود ...از ا ی نهیدر س نفس

 یدانست،دلش م یرا نم لشیمتنفر بود و دل اسم

 انگشت ته حلقش بندازد و هرانچه که خورده خواست
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 هی...از کدام تنباوردیاو باال ب ینخورده بود رو و

 بود؟!زد؟مگر او بچه  یم حرف

 ...یچ دونمیناخوش ام نم یمن کم ،یعمو سرمد-

 را شیحلقه کرد و گلو شرا دور گردن دستش

 ...انقدرکه چشمانشاوردی...انقدر که نفس کم بفشرد

 نگونهیقرار بود ا یعنیبزند... رونیاز حدقه ب کینزد

 خوک نیچن یدست و پا ریرا ترک کند؟ ز ایدن نیا

 شد،سوت یاز اطرافش متوجه نم یزیچ گری؟د یفیکث

 تار تر شده بود دشیو د دیچیپ یدر گوشش م یممتد

 شل شد و شیاز دور گلو نشیدست سنگ یگره  که

 زد،خانه یافتاد... سرفه م نیزم یاز مبل رو واله

 ی...دختر بچه دیچرخ یو م دیچرخ یسرش م دور

 به سمت ته دهیکه با چشمان ترس دید یرا م یکوچک

 کند ...دستش را یفرار م یزیدود و از چ یم سالن

 دیرس یچنگ کرد...زورش نم نیزم یرو
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 ...زدیتوانست برخ ی...نمزدیبرخ

 نیزم یخوشگل رو یکرم کوچولو هیمثل  یدار-

 هات بدو ی؟نچ نچ...بلندشو مثل بچگ یخزیم

 دوست داره...بدو ی...اقا خرگوشه دنبال بازیموش

چشمش سر  یاز گوشه  یسوراخت؟اشک یتو یباز بر یتونیم نمیبب

 خورد و داخل

 یپوش جلو دیسف یمحو شد...دختربچه  شیموها

 به دست داشت و به سمت یعروسک زشت چشمش

 کرد... یقفل بود اشاره م شهیکه هم یدوم در

 تونم... ینم-ن-

 سرود مرگ د،مثلیچیدر گوشش پ یمنحوس یصدا

 ماند...دستان لرزانش را در گوشش فرو کرد یم

 ارزو نکرده چوقتیبشنود...ه یزیخواست چ ی،نم

 کاش یکه مثل مادرش ناشنوا باشد...اما االن...ا بود

 ...دیشن ینم
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 بچه موشه هیبه  دیاقا خرگوشهرس هیروز  هی-

 تو سوراخ دیدو مشوه

 گفت اخ... خرگوشه

 به سمت اتاقها یرا به مبل گرفت و چند قدم دستش

 برداشت... گام

 شو ...فه خفه شو...خ-خ-

 اما او دست بردار دیکش یم غیج کیستریه

 خواند... ی...هنوز منبود

 _ی

 فه شو...خفه شو ...خ-خ-

 اما او دست بردار دیکش یم غیج کیستریه

 خواند... ی...هنوز منبود

 ازارم یکارت دارم من خرگوش ب سایوا سایوا-

 مهمون؟ یخوا ینم رونیاز سوراخت ب ایب

 تر کرده بود و حاال دم فیرا ظر کشیتار یصدا
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 خواند: یم گوشش

 خواد بخورتم یم دیشا-

 مانم! یمامانم انجا م شیپ رمیبا خودش ببرتمپس م ای

 خواست به سمت دختر برود که با یکرد بدود ،م یسع

 خواست یشده بود...م رهیبه او تالشش خ یدیام نا

 دفعه رو فرار نیتونم...ا یمن م دیبگو

 را از شیموها ی...اما دست سرد ندفعهی...اکنمیم

 دار ترنج فرود یشال چنگ زد و درست روبرو یرو

 کوچک که حاال یدختر بچه  ی...چشمش روامد

 دیکش یم غیاز دستش افتاده بود و ج عروسک

 کرد: یم ینیکمرش سنگ یرو ی...کفش چرمماند

 اون باال یداشت هیفرشه ...درست مثل وقت نیاها ا-

 ...من یکرد یدختر من نطق م یمهمون ها واسه

 چشمش ،مونده یاون سهراب رو اوردم جلو یبابا

 ادیتو...تو رو اقا خرگوشه دوست داره...دلش نم بود
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تر  حکمرا م شیسر داد و پا یبلند یباهات رفتار کنه...خنده  هیبق مثل

 کمر یرو

 چانه ریدستش را ز یپناه فشرد... سرمد یب دختر

 یکه رو ییگذاشته بود و ارنجش را به همان پا اش

 یداده بود...انگار هیفشرد تک یم چارهیدختر ب کمر

 یعکس یزده ژست برا نیکه زم یبا شکار بخواهد

 ...ردیبگ

 بازدوست داشتم اما خب ... شتریب یاگرچه بچه بود-

 واسه اون یفیچه ک ادتهی...یبچه ا کنمیم فکر

 ؟یکرد یزشتت م عروسک

 یشد و جلوه  یاش در سالن خانه اکو م خنده

 ...دیبخش یبه ان م یتر ترسناک

 یموقع ام احمق بود ؟همونیبود؟توم یاسمش چ-

 کوچو... واله

 _ی
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 یموقع ام احمق بود ؟همونیبود؟توم یاسمش چ-

 کوچو... واله

 یدر مچ پا یتمام نشده بود که درد بد حرفش

 نیزم ینشست ،تعادلش را از دست داد و رو گرشید

 دار افتاد... یروبرو

 در حال شیپا ریز قهیکه تا چند دق یدفاع یب دختر

 یبود و شانه  ستادهیکندن بود...حاال سر پا ا جان

 که از ان خون یبود...شانه ا گرشیدر دست د فرش

 به لب داشت و به درد یکرد...لبخند یم چکه

 یم دی...چشمانش تهددیخند یم دنشیکش

 یلیکه اولشه...هنوز خ نیا ندیبگو ی...انگارکردند

 به دار پشت سرش شیاز دختر روبرو ی...نگاه سرمدمونده

 دختر ینگاه و همان لبخند بود...انگار افتاد،همان

 امده باشد... رونیشده از دار ب زنده

 یها...هنوز هم نم یشیخرفت م یترنج ام ...دار-
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 ؟یبد صیمنو تشخ یتون

 یزخم سرمد یرا بلند کرد و رو شیپا ی پاشنه

 ...فشرد

 و برحسب اتفاق توام دمید یازاده رو م یوقت شهیهم-

 با خودم فکر یتا فضا رو به گ.وه بکش یبود اونجا

 احمق چطور فرق من و واله رو نیکردم ا یم

 به یزیتا کجا تو لجن غرق شده که چ یعنیفهمه؟ینم

 خوک... هیمثل  نه؟درستیبیرو نم یواضح نیا

ند از لبخ نکهی...من حساب...بدون اعوضی یختره پات رو بردار د یا-

 لبش کنار برود،شانه را باال یرو

 کیهمان زخم فرود اورد...نه  یرو گریو بار د برد

 نه دو بار... بار

 ...من حساب...عوضی یپات رو بردار دختره  یا-

 لبش کنار برود،شانه را باال یلبخند از رو نکهیا بدون

 کیهمان زخم فرود اورد...نه  یرو گریو بار د برد
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 نه دو بار... بار

 خودش تو یبه جا دیازاده هم مثل خودت احمقه...با-

ه ه بک ادتهیکه؟  ادتهی...یکشتیکه ما رو تو بچگ یبکشه...همونجور رو

 دختر خودت هم رحم

 ؟یکرد ینم

 نیزد و ا یبود را کنار ختهیکه در صورتش ر یموها

 :دیشده کوب یزخم یران همان پا یشانه را رو بار

 خواد خودشو بکشه؟چون احساس یچرا م یدونیم-

 کرده بود ی...چون تا االن سعکنهیبودن م کثافت

 ...هیفیکنه که باباش چه خوک کث فراموش

 که ترنج ندیکرد با ان شکم بزرگ بنش یسع یسرمد

 ...دیشانه و دستش کوب یوقفه شانه را رو یب

 د از دست توخوا یکنه...م زیخودشو تم خوادیم-

 خوک در یصدا یبشه...اوووف حاال دار راحت

 دهیصورت ترس یصورتش انداخت و رو یرو یها...تف یاریم
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 کرد از زور مردانه اش یسع یخم شد...سرمد اش

 هول یو دختر شانه به دست را به سمت ردیبگ کمک

 گام برداشت...جرات یو به سمت در خروج داد

 وارد شده بود را شیکه به پا یجراحت نداشت

 و شکم ستدیایب شیپا یتوانست رو ی...نمندیبب

 نیزم یرو عتریشد که سر یمانعش اش م بزرگش

 :بخزد

 ...فیکرم کث هی...درست مثل یخزیم یحاال تو دار-

 یو م دیشن یگوشش م کینزد ییدختر را جا یصدا

 کند... کسرهیکارش را  نباریا دیترس

 واله ...واله جان!-

مدت رفته  هیممم واله ه-کرد: یفرش را باال اوردو نچ یشانه  دختر

 کال از یدونی...میمرخص

 !هیفرار خشونت

_ 
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 و ختیر یم یالک یفرش ها یرو یسرمد یپا خون

 ننگ یلکه  نیخواست ا یمهم نبود،دلش م شیبرا

 پاک کند...مطمئن بود اگر نیزم یرا از رو یمردانگ

 یبرداشته م ایدن نیشر اش از سر ا ینیسنگ یزمان

 او را دیداد با یپسش م نیکردند زم یو خاکش م شد

 فرش را باال برده بود تا ی...شانه  دیسوزاندن با یم

 را تمام یسرمد یداستان سراسر زشت شهیهم یبرا

 ...یزن غیامد و بعدش ج یبلند نیه یکه صدا کند

 ندازدستت؟ب هی...اون چزمیشده عز یواله دخترم...چ-

 !نمیبب نیزم...بنداز نیزم

 که زن راه انداخته بود یتوجه به همهمه ا یب ترنج

 نیزم یرا درست کنار سرسرمد نیسنگ یگفت و شانه  یظیغل اه

 سالن یانداخت...به سمت اتاق انتها

 اتاق واله یهم حواله  ینگاه مین یو حت رفت

 که در طاق یکوچک دیکرد و کل یپا دراز ی...کمنکرد
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 یگذاشته بود را برداشت و در قفل چرخاند...نگاه در

 دنیاش انداخت و در را قبل از رس ختهیاتاق بهم ر به

 یدرباره اش م ییزن به در بست...حدسها ان

 واله بود! ی...احتماال صاحبخانه زد

 نکهیانداخت،بدون ا یبه سرمد یخانوم نگاه نیریش

 واله یراهرو یبه سمت پنجره  ردیاز او بگ چشم

 و ان را باال زد: رفت

 ؟یاقا هست یعل-

 گفت و منتظر یفروش جانم از ته دل وهیم یاقا یعل

 دلبرش چشم دوخت... به

 ..در رودوم . یطبقه  ایب عیسر نیاب دستته بذار زم-

 یگذاشتم... باز

_ 
 ..در رودوم . یطبقه  ایب عیسر نیاب دستته بذار زم-

 گذاشتم... باز
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 را شیها وهیکه با ان م یاقا دستپاچه دستمال یعل

 انداخت و امانت مغازه اش را به یکرد کنار یم پاک

 یکه هم محلشان بودند و دوست ییها یاز مشتر یکی

 داشتند داد... یمیقد

 رسم خدمتتون... یبه چشم الساعه خانوم م یا-

 نزد اما کارساز یکرد لبخند یخانوم سع نیریش

 یله باال چه خبره؟خونه خاحاال فکر کرد-لب زمزمه کرد: ری...زنبود

 تف یو...ا

 !دیکن یفکر م زیچ هیاون ذاتتون که فقط به  به

 انداخت ،خودش را به سمت در یبه سرمد ینگاه

 چارهیب یدانست با واله  ی...نم دیکش یم یخروج

 نیچکار کرده که او مجبور به نشان دادن چن اش

 یو ندان یشد زن باش یمشده...اصال مگر  یواکنش

 یرساند مگر م یهم نوعت را به جنون م یزیچ چه

 !شد؟
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 ؟ یکرد یغلط که؟چهیمرت یهو-

 شهیخانوم برخالف هم نیریکف کرده بود و ش دهنش

 را شیتقالها نباریدست به کمکش به راه بود ا که

 گر شد... نظاره

 و دونمیاون دختر کم بشه من م یتار از مو هی-

 ...پوست صدتا از تو گندهنیریش گنی...به من متو

 اشخونه بر دنبالیاومد ی...وقتیخود دار یرو کندم تو که جا ترهاش

 به کفشته اما یگیر هیدونستم  یم

 خواستم اون دختر مادر مرده رو یبود م هرجور

 ؟یاورد ریگ بیخودم ...غر شیپ ارمیب

 دنیو با د دهیفروش به سر پله ها رس وهیاقا م یعل

 سرخ شده بود تیخانوم که از عصبان نیریش یها لپ

 کرد: یدلش را از دست داد و زمزمه کوتاه عنان

 ؟یداشت یجان کار نیریش-

 در هوا تکان داد و چشم غره یخانوم دست تپل نیریش
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 اقا کرد. ینثار عل یا

 نجایاز ا جنازه رو نی...اره ایخانوم رو جا انداخت-

 کن ببر... جمع

 _ی

 دنیخانوم را گرفت و با د نیریاقا رد دست ش یعل

 که انگار تازه از قبر در امده بود جا خورده یمرد

 عقب رفت... یقدم

 به او انداخت و زمزمه ینگاه حیخانوم با تفر نیریش

 :کرد

 هنوز...البته اگه زودتر جمعش ؟نمردهیدیترس هیچ-

 ...کنمیزنده بودنش نم یبرا ینیتضم ینکن

 گام برداشت و یبه سمت سرمد یظیاقا با اخم غل یعل

 :دیپرس

 یانه به در خ یخانوم نگاه نگران نیریبال رو سرش اورده؟ش نیا یک-

 واله انداخت
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 اقا متعجب به یارام اسم دختر را زمزمه کرد.عل و

 برگشت. یسرمد سمت

 یصد بار م شیزبون که تا چند وقت پ یاون دختر ب-

 رهیاز من بگ ینیزم بیس لویک کیشد  یزنده م مرد

 ؟یگینم که

 یفشار انگار هیرا گرفت و او را با  یبغل سرمد ریز

 .دیباشد باال کش یزیچ یازیپ یگون

 اقا... یعل گهیبه سرش اورده د یچ نیبب-

 کرد نشیریش نیبه چشمان غمگ یقیاقا نگاه عم یعل

 یشصتش خبردار شد...دستش را دور بازو عیسر و

 و دیکش بایکنار دستش محکم تر کرد و او را تقر انگل

 ...مردریتازه اولشه پ نیا نییپا میبر ایب-به اخ و اوخش نکرد... یتوجه

 پدر؟واله  یشنوی..مارمیپدر همه تون رو در م-

 رو... پدرسگت

 اش را دور گردن او دهیورز یبازو نباریاقا ا یعل
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 تر کرد و ارام دم گوشش گفت: محکم

 ف؟تو همک یدوم افتاد یطبقه  یتا حاال از پله -

 یزیفرو داد و چ ظیاب دهانش را با غ یسرمد

 خانوم زد و نیریبه ش ینیاقا لبخند دلنش ی...علنگفت

 کرد: زمزمه

 امثل شم یخانوم محترم یجلو دینبا گهیادب نداره د-

 یرو بندازه پس سرش... صداش

_ 
 یبه سر و گردنش داد و انگار یخانوم قر نیریش

 باشد سربازش را از محضرش یزیچ یا ملکه

 کرد و گام به سمت خانه گذاشت...در اتاق مرخص

 ترس به یاز او نبود...لحظه ا یباز بود اما خبر واله

 فکر دست به خودکش... یافتاد که مبادا دختر ب دلش

 و حمام را ییرا محکم تکان داد و در دستشو سرش

 یبسته  شهیبه در هم ینبود!نگاه یکرد...خبر باز
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 امد ان اولها از او یم ادشیواله انداخت... ی خانه

 کند و جوابش یبود که چرا در اتاق را باز نم دهیپرس

 نیریشده بود که اتاق مادرم است ...و ش نیا تنها

نجا اا ر امرزشیمادرخداب لیگذاشته بود که بله وسا نیبنا را برا خانوم

 به یسر یگذاشته و مواقع دلتنگ

 به در زد و زمزمه کرد: یزند...تقه ا یم انجا

 ...یترکالن میبر دیبا رونیب ای؟بیواله دخترم خواب-

 گریداد و بار د رونی...نفسش را پرصدا بامدین یصدا

 به در زد: یمحکم تر ی تقه

 که نشده تیزی...چم؟چیصحبت کن یخوایدخترم م-

 خدا منو بکشه که تورو با اون حالت تنها هان؟

 نیپسره که با مت دمی...تا اونجا هم رفتم د گذاشتم

 هم برنداشته من دلم خنک زیچنگ ر هیکرده  دعوا

 تو... تیاز وضع نمی...اشه

 خانوم نیریاز اتاق امد و ش یکوچک ییجابه جا یصدا
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 یمنتظر ماند اما واله قصدباز کردن در انگار یکم

 عالئم یکه متوجه  نیبود هم یعی.که البته طب..نداشت

 رو سپردم یسرمد روای نیا گمیم-بود! یکاف شیاش شده بود برا یاتیح

 نمیاقا...برم بب یعل

 رو به باد اروی نیمن سر ا شیپ ینکیریخودش یبرا

 ! یزود امیاقا...م یگردن عل افتهیخونش ب نده

 ی

_ 
 یقیموس یاش کند و صدا یرا از گوش یهندزفر ترنج

 ششیبه استند لوازم ارا یرا بلندتر کرد...نگاه راک

 از انها راچک یبعض یانقضا خیو تار انداخت

 شیکرم پودر دوست داشتن ی...از مهلت استفاده کرد

 بود... گذشته

 نهیو روبه ا دیاش کش یلخت قهوه ا یبه موها یدست

 وش گذشته واله خانومبهت خ یلیخ ندفعهیا یانگار-کرد: زمزمه
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 ...یاز من نگرفت یسراغ که

 را جمع کرد و کرمپودر را در سطل اشغال شیلبها

 استند انداخت... کنار

 ترسو! یواله -

 اش داده یزنگ گوش یرا به صدا شیراک جا اهنگ

 یخون یبه قطره ها یتوجه به زنگ نگاه ی...ببود

 لباس ساده اش پخش شده بود انداخت... یرو که

 ...یروز هی...کشمتیحتما م یروز هی-

 یخفه ا غیاش را چنگ زد و بدون سالم ج یگوش

 که من ؟گفتمیخوایون من ماز ج یها چه مرگته ؟چ-:دیکش

 یم ینکردم...فقط داشتم از خودم سلف یکار نیهمچ

 رفته! نیدورب یرو گرفتم

 :دیچیپ یگوش یتو یمردانه  یصدا

 یب شهینگ مدلم برات ت یگیبه به ترنج خانوم...نم-

 ...معرفت
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 ی

_ 
 دیکل یدندان ها نیکرد و از ب یدندان غروچه ا ترنج

 باهات!تو مثل قبل امیاونجا...نم امیمن نم-اش زمزمه کرد: شده

 یدلت واسه ک هی...چگهید ی....دوستم نداریستین

 ده؟یلرز

 زمزمه یزد و با لحن اغواگر ییپوزخند ته گلو مرد

 :کرد

 دم؟ازیرو ند رتیپاچه گ یاون چشمها هیاز ک یدونیم-

 رو بهم زیهمه چ یبه بعد که اونجور ینامزد جشن

 بود... یختیر

 به گوشش چسباند و ادامس شتریرا ب یگوش ترنج

 بالشتش بود را از زرورق باز یکه رو یا نصفه

 :کرد

 احمق رو ساختم یاون ازاده  یزندگ ختم؟منیبهم ر-
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 :دیکش ی...مرد پوف کالفه ا

 که هست... یو اصال هرک اریازاده و ماز یگور بابا-

 بزرگش کنار اتاق که یبه عروسک خرس ینگاه ترنج

 درست شیاو بود انداخت...جا ی هیهد

 بود! یدم در م دیبا ی...عروسک خرسنبود

 ..پاشوبدمصب. کشهیپر م دنتیمن دلم داره واسه د-

 که به خاطرت یدونی...ممیعشق دوست داشتن شمیپ ایب

 بزنم که پاشو،خودم ییشدم دست به چه کارها حاضر

 بزنم که... یپاستا هی واست

 و زمزمه کرد: دیحرفش پر انیم ترنج

کوت و بعدش سکوت بود و س یمن نه؟لحظه ا لیسر وسا یاومده بود-

 کالفه یصدا

 در رفع رجوع داشت: یمرد که سع ی

 ..دونستمیبذارم...نم غامیخواستم برات پ یفقط م-

 یانداخت و رژسرخ گرید یپا یرا رو شیپا ترنج
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 :دیرنگش کش یب یلبها یرو

 ادامه یو دار یاحمق فرضم کن ادیبدم م یدونیم-

 !یهم بترس دیبا یدونیاز من نه؟م یترسی؟میدیم

 رژسرخش یرا قطع کرد...زبانش را رو یگوش تق

 داد: شیبه موها یو تاب دیکش

 واله! ترنج یبش میقا یادیواسه مدت ز دوارمیام-

 بسوزنه! شیات یکل دیبا جونت

 _ی

 بار هزارم چشم به پنجره یرا بست و برا نشیماش در

 شد که انجا پارک یم یدوم داد، دو ساعت یطبقه  ی

 حواله اش ینگاه میبود و منتظر بود واله ن کرده

 لهیکه همان اول حضور خودش را به وس کند،البته

 زنگ خانه ایمختلف اعالم کرده بود اما خب گو یها

 تلفنش کار ساز نبود... و

 داد... شیپا یجلو یها زهیبه سنگ ر یکوتاه نگاه
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 ام ندارم برات تاریسنگ بزنم به پنجره؟گ دیحتما با-

 صدام هوس دنی...که البته بهتر ممکنه با شنبخونم

 یکرد میکه قا یکال خودت از پشت اون پنجره ا یکن

 بلند با یدارم با صدا شهی...باورم نمنییپا یبنداز

 یم یکار هی دیرد،بایکرد لبش را گاز نگ ی....سعزنمیحرف م خودم

 یپرده  دنیدانست که او خانه اس؛لرز ی...مکرد

 که یبود...امان از وقت دهیاش را د هیو سا یا قهوه

 یم کیتار ی هیانسان ها همان سا سهم

 به دیبه ساعتش انداخت...با ی...نگاهشود

 نکهیزد اما نه قبل از ا یسر م اریماز یدخترعمو

 هیتک نیو به ماش دیکش یقی...نفس عمندیرا بب واله

 افتاد و صحنه یلعنت اهیو چشمش به ان در س داد

 فیرد کیبه  کیچشمش  یان روز جلو یها

 رفتن او...ان یواله و درخواستش برا ی شدند،حمله

 از خودش متنفر بود،اگرچه ایتمام دن یبه اندازه  روز
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 یایخانوم زنگ زده و جو نیریشب بارها به ش همان

 دلش دید یاو را نم یواله شده بود اما تا وقت حال

 گرفت... ینم ارام

 خودت یتا وقت دمیقول م نمیلحظه چشاتو بب هیفقط -

 نشم... یدور ورت افتاب ینخوا

 _ی

 خودت یتا وقت دمیقول م نمیلحظه چشاتو بب هیفقط -

 نشم... یدور ورت افتاب ینخوا

 یپرت نم یلعنت یا شهیشد ،حواسش از ان در ش ینم

 که واله پشت در خانه ییتمام لحظه ها یشد،برا

 بود خودش را محاکمه کرده و حکم دهیکش عذاب

 نیواله تا ابد به اضافه چند ریکرده بود...اس صادر

 انتظار! شالق

 فیتخف هیحکم دل من  نیبه ا رونیب یایب شهینم-

 لحظه هیلرزونت  یشونه ها یواله خانوم؟ لعنت یبد
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 ...رهیچشمام کنار نم یجلو از

 با واله گریتا بار د دیکش رونیب بشیرا از ج دستش

 گوشش کینزد ییصدا دنیکه با شن ردیبگ تماس

 یوکه در دستراستش گرفته بود ر یاب یو بطر دیباال پر شیها شانه

 رنگش یشلوار نخود

 شد... ریسراز

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 شلوارش یبرداشت و رو یکالفه دستمال هاکان

 شد ... ینم د،خشکیکش

 برخرمگس معرکه لعنت...-

 یو دستش را کنار سر هاکان رو دیجلو کش محمد

 در گذاشت: سقف

 ی...پس چه غلطیگفت روانشناسش یخانوم م نیریش-

 خودش رفته و حاضر یتو نجوریکه ا یکرد یم
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ر افت...هاکان کمرش را راست کرد و صادیب رونیاز اتاقش ب یحت ستین

 اگر چه ستادیا

 او و محمد یدر تفاوت قد یریچندان هم تاث که

 ...نداشت

 سوال و جواب انتخاب یرو برا یروز خوب چیه-

 ! ینکرد

 یمحمد را کنار زد و قدم یضرب دست شانه  با

 دستان محمد شد: ریاش اس قهینگرفته بود که  فاصله

 ؟به یکنیم سیرو راست و ر یکرد یهر غلط یریم-

 مزخرف تر بهتر یمزخرف و لبخندها یکادو ها یجا

 ؟یداد یکارت رو درست انجام م نبود

 شد و پوزخند قیمحمد دق یدر چشمان قهوه ا هاکان

 ام رو قهیه ک دیطول نکش شتریب هیدو ثان-زد: یقیدق

 نکهیرفت...ا ی...همونطور که ازت انتظار میدیچسب

 یربط چیبه تو ه گذرهیم یچ مارمیمن و ب نیب
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 _..نداره

 از دور و یبه اطرافش انداخت،عده ا ینگاه محمد

 شدن ریداشتن که به محض درگ رنظرشانیز کینزد

 محل کنند... یهفته ا کیرا نقل  انها

 یادیهم بمونه ،اگرچه ز مارتیاها بهتره ب-

 ...یبدردنخور

 اریماز راهنیمرتب پ ی قهیبه  یدست هاکان

مردم نگذاشته  ینقطه ضعفها یدست رو شیدر زندگ چوقتید،هیکش

 که داشت یشغل یبود،به واسطه 

 امد یم شیکه پ یتوانست در هر بحث یراحت م یلیخ

 همان نقطه ضعف بگذارد و محکم یرا رو دستش

 همان زخم فکر ماریکه فرد تنها به ت ی...طوربفشارد

 نه ادامه بحث... کند

 هیکارفرما ما هیاز  شتریب یلیخ یدارشما هم -

 ...مامان اجازه دادن؟یذاریم
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 کرد تعجب را از یشل شد و سع یمحمد لحظه ا دست

 دانست که یمردک از کجا م نیپنهان کند،ا چشمانش

 مخالف ازدواج او واله است؟ مادرش درست مادرش

 برده بود یکه نسبت به عالقه اش به واله پ یزمان از

 رک یلیاخر هم خ نیاغاز کرده و ارا  شیحتهاینص

 صورتش گفته بود که محال است اجازه دهد یتو

 یحاج یاصل و نصب عروس خانواده  یب یدختر

 یاصخ یرفتارشناس کیبه تکن یکی نیحدس ا-...شود

 خوب یلیمثل تورو خ یینداشت...مدل ادمها اجیاحت

 ...یمثبت،مامان ،بچهی...وابسته،احساسشناسمیم

 یبد زیچ چیخود ه یبودن به خود یالبته مامان که

 افراد حاضر در نیتر یاز مامان یکی،خود هاکان  نبود

 نیا

 ِِر

 مردانه بود یزور و بازو دنیبه رخ کش کارزا
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 یاز محمد...به صورت اتفاق شتریب یزیچ دیشا یحت

 به یبود که مادر صاحب کارش وقت دهیواله شن از

 دانه کی ینگرفته و حت لیاو را تحو چیامده ه کارگاه

 یعوض کردن فرش ها یرا هم برا شیطرح ها از

 مادر محمد نکهیاش انتخاب نکرده...حدس ا خانه

 شهیکل یها لیسرسخت واله است ان هم به دل مخالف

 دارد چندان دشوار یرانیکه هر مادر متعصب ا یا

 فک هاکان ی...محمد مشتش را بلند کرد تا رونبود

 زد یکه اسمش را صدا م یزن زیت یکند اما صدا یخال

 موقع مانع شد: به

 بوکس نگیمن رو با ر یچه خبره؟دم خونه  نجایا-

 ین؟یگرفت اشتباه

_ 
 بوکس نگیمن رو با ر یچه خبره؟دم خونه  نجایا-

 ن؟یگرفت اشتباه
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 ضیشد و با غ انیخانوم از پشت در نما نیریش بتیه

 به انها بعد به کوچه انداخت... یسرسر نگاه

 خودتون... یسر کار و زندگ نیبر-

 تر شده بودند پراکنده کیکه به انها نزد یکم مردم کم

اندو که مثل بچه  نیخانوم دست به کمر نگاهش را ب نیری.ششدند

 بودند گرداند و ستادهیخطا کار ا ییها

 ثابت ماند: سشیشلوار خ یبهتر گفتن ایهاکان  یرو

 واشر خودت شل یمردم رو نگه دار شیج یاومد-

 که؟ شده

 مزه یبه محمد که صورتش شکل ب ینگاه چپ هاکان

 لبخند و اخم شده بود انداخت و به سمت نیب یا

 خانوم حرکت کرد: نیریش

 واله چطوره حالش؟-

 خانوم امد جوابش را بدهد که باز محمد مثل نیریش

 :دینشسته وسط پر قاشق
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 خانوم نیریه دهان شبتوجه به او چشم  یواله خانم...هاکان ب-

 با دید،شایدهد،شا یبود تا از حال واله خبر بسته

 دخترک لرزان ماتم زده نیا ریتصو تشیوضع دنیشن

 رفت و با هربار پلک زدن یچشمش کنار م یجلو از

 کرد. ینم اهیرا س شیایدن

 دکتر،در واقع... یاقا ستیخوب ن-

 یاش م نهیس یدر هزار در قفسه  کی قلبش

 را تجربه یحال نیچن شیدر زندگ چگاهی...هکوفت

 بود... نکرده

 دهیافتاد که بدترش کرد،االن چند روزه چپ یاتفاق هی-

 که من ورنیب ادیم یوقت ای...ادینم رونیاتاق و ب یتو

 جواب درست کنمیصداش م ی...هرچفهممیو نم خوابم

 اون اتاق هم ندارم خودم برم دی...کلدهینم یحساب و

 .شینیحتمابب دیوقتش...با سر

 ی
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 یدندان ها نیانداخت و از ب یشانیبه پ یگره ا محمد

 :دیشده اش پرس دیکل

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 افتاده بود، ینداشت چه اتفاق یتیاهم شیبرا هاکان

 دهینشن یزیخانوم چ نیریاول ش یبعد از جمله  قایدق

 توجه...بدون دید یشده او را م یهر طور دی...بابود

 سیخانوم و محمد با همان شلوار خ نیریش به

 رساند و پله ها را یخودش را به ان در لعنت افتضاح

 خانوم و نیرینگاه متعجب ش یکرد...ذره ا یکی دوتا

 ارزش نداشتند...االن شیمحمد برا یباز مانده  دهان

 پاره کنند....بعدا از کهینبود باهم تعارف ت نیا وقت

 یم یعذرخواه شیادب یخانوم بابت ب نیریش

 واله را فشار داد و یدر خانه  ی رهی...دستگکرد

 ؟یی؟واله کجاواله-را صدا زد: اسمش

 در هال سوت و یرا از پا کند و چشم شیها کفش
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 ینم یدانست کار چندان جالب یچرخاند...نبود...م کور

 انداخته و وارد نییکه بدون اجازه سرش را پا کند

 بود که تمام قیواله شده اما انقدر ترسش عم ی خانه

 یو هرچه که بود را همان دم در اصل یاجتماع اداب

 :دید یواله را م دیگذاشته بود...با جا

 مصمم به سمت یاز اشپزخانه گرفت و با گام ها چشم

 یبه در زد و کم یواله گام برداشت...تقه ا اتاق

 واله نکهیا دیدر را به ام دیکه نشن یشد...جواب منتظر

 باز کرد ندیشده مچاله در تخت بب یحت را

 ...نبود...انجا نبود.اما

 ی

_ 
 یجد یهاکان اعالم خطر یبرا نیاتاقش نبود و ا یتو

 شد... یم محسوب

 در اتاق یو روبرو دیخانوم را شن نیریش یپا یصدا
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 نیری...شستادیکه قبال هم کنجکاوش کرده بود ا یبعد

 که ییو تنها جا امدهین رونیگفت از اتاق ب یم خانوم

 اتاق بود... نیماند هم یخانه م در

 یبد م یبه در زد و منتظر ماند،دلش گواه یا تقه

 شده با ید،حتید یهرطور شده واله را م دیداد،با

 ...شیخصوص میحر شکستن

 ر رونگرانم لطفا د یلیواله ؟منم هاکان...خ-

 یامد،رو ینم یی...صدارمی...از خوب بودن حالت مطمئن بشم مبازکن

 درز در ریزانو نشست و از ز

 تالش شتری...هرچقدر بندیکرد داخل اتاق را بب یسع

 ی...قلبش در دهانش مدید یم یزیکرد کمتر چ یم

 و باال دیچسب زیرا همچون جان عز رهی...دستگکوفت

 کرد: نییپا

 خودت کنمی...خواهش مدوست ندارم در رو بشکونم-

 رو ... در
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 یعروسک خرس بزرگش را کنار ترنج

 روانشناس فضول خوشش نیاز ا چوقتیانداخت،ه

 اش یاالن هم دماغ درازش را از زندگ یامد...حت ینم

 در که باال و ی رهیبه دستگ ی...نگاهدیکش ینم رونیب

 شد انداخت... یم نییپا

 ونهواله رو برگرد ؟یبفهمه چ نهیاگر اتاق رو بب-

 پشت در اتاق قدم رنجه یکرد؛عصب یم یکار هی دی؟بایچ

 دکتر یاقا یبه صدا گرید یرفت،حاال دو صدا یم

 پشت در اضافه شده بود... فضول

 فکر کن...فکر کن ترنج...-

 دانست اگر یو م دیجو یرا م شیناخن ها یعصب

 یان روانشناس رو م ینکند دستش برا یفکر زودتر

 مرگ و یتواند به کارش برسد...پا یو نم شود

 یوا م یراحت نیبه هم دیبود ...نبا انیدر م یدگزن

 اورد یدر م شیدر را از جا ی رهی...داشت دستگداد
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 در یهم به تکان خوردن ها یاپیپ یحاال ضربه ها و

 انوقت دیجنب یم رتریاضافه شده بود و اگر د یچوب

 ترنج وسط یشد و تمام زندگ یجدا م شهیاز ر در

 افتاد. یم رهیدا

 .امیخودم م دیدر رو نشکن-

 _ی

 .امیخودم م دیدر رو نشکن-

 یلحظه ا یدر ثابت شد و صداها برا ی رهیدستگ

 یو نگاه دیکش نهیا یشدند...خودش را جلو متوقف

 ان یهول هولک یرژ قرمزش انداخت...با دستمال به

 شیها یرا از رگال روسر یپاک کرد و شال سبز را

 ...دیکش رونیب

 دی...بایوحرف بزن یبخند...مثل واله یواله بش دیبا-

 ...دیترنج با یبه سرشون کن دست

 فضول و صاحب یرا باز کرد و رخ به رخ اقا در
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 روادیام گر؟یمرد کهبود د نیشناخت اما ا یدو را م نیاش شد،ا خانه

 ستیب یهوس باز چکدامیبود که ه

 مرد را نیبه سرشان نزند و از او اسم ا یسوال

 ...نپرسند

 دواریدکتر چشم تو چشم شد،ام یبا اقا یلحظه ا یبرا

 زد به او یچشمانش موج م ین یکه در ن ینفرت بود

 انداخت و از در نیینشده باشد،نگاهش را پا منتقل

 گرفت ... فاصله

 زم؟یواله عز-

 یظیمرد نااشنا امد و اخم غل یصاف کردن گلو یصدا

 دکتر کرد...ترنج نگاه یگفتن اقا زمینثار عز که

 کرد تعجبش را یبه ان دو انداخت و سع یکنجکاو

 تا دیاش کش یشانینامحسوس به پ یکند .دست پنهان

 المصب سمت چپش یابرو دنیباال پر مانع

 کرده بود... دای...واله خانوم چقدر طرفدار پشود
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 بزند که اسم ادیرتش فرصو یخواست تو یواله حالت چطوره؟دلش م-

 کرد. یتحمل م دیشد...با یترنجه...اما فعال نم من

 د؟یکن یم کاریچ نجایا یشما ا-ش-

 را کرد که تن صدا و لحنش مثل واله شیسع تینها

 یدکتر نفس راحت یموفق بود که اقا ی...انگارشود

 را باز کرد... راهنشیپ ییباال یو دکمه  دیکش

 دختر خوب؟ یتو که منو نصف عمر کرد-

 خوب نبود...اگر شیدر زندگ چوقتیترنج ه خوب؟

 یخون خشک شده  یبود انوقت به جا یم خوب

 خون خودش بود نیرنگش ا یفرش الک یرو یسرمد

 خواست خوب ی...مدیکش یهمه جا را به گند م که

 یمبل زوار دررفته  یگذاشتنش...رو ینم باشد

 حوصله چشم به افراد یسالن نشست و ب یانتها

 .ماریب ییچا رمیم-دوخت... ییرایدر پذ حاضر

 ی



 

  858                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

_ 
 .ارمیب ییچا رمیم-

 اوردن یخانوم که برا نیریش یفربه  کلیبه ه ترنج

 یشد...دلش م رهیرفت خ یبه اشپزخانه م ییچا

 به خودت امدنیکه ن یخواستگار دیبه او بگو خواست

 شد...لبش را گاز یاوردن نده...اما نم ییچا زحمت

 توانست یامد اما نم یزن خوشش م نی.از اگرفت

ت دانس یم دیشده بود درست امابع ریشود.پ یدور و برش افتاب ادیز

 و روشنش نیب زیاز چشمان ت یزیچ

 بماند ... دور

 یمبل نشسته بود اما اقا یرو شینااشنا روبرو مرد

 بود...هرچقدر رهیخ یهنوز سرپا به ان دار لعنت دکتر

 احساس شتریشد ،ترنج ب یان فرش م ی رهیخ شتریب

 توجه به یکرد...زبانش را تر کرد و ب یم یامن نا

 او دیبگو یزیناشناس که دهان باز کرده بود چ یاقا
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 صدا زد: را

 د؟ینیشیدکتر نم یاقا-

 حرف یانداخت و ب شیبه سرتا پا یقیعم نگاه

 جا به جا شد و نگاه شیدر جا ینشست.کم شیروبرو

 کاریبه هردو مرد انداخت...اگر واله بود چ یتفاوت یب

 کرد؟ یم

 لشوندبچه ها  ی.همه ..نیومدیچند وقته کارگاه ن-

سفارش  یشگاهکلیشده .طرح هاتون هم نصفه موندن.بعد نما تنگ

 خودمون رو واسه دیو با میداشت

 شگاهیکه درست قبل از نما یالملل نیب شگاهینما

 ...میاماده کن تابستونه

 بلد بود نه او...ترنج دست به یواله بود که طراح نیا

 زد و زمزمه یزدنش ملس بود...لبخند کوتاه کتک

 :کرد

 ناخوش بودم... یرسم ...کم یخدمت م-
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 دکتر معذبش کرده بود و یاقا یطوالن یها نگاه

 یشدن خو انیشد با نما یم یبودنش مساو معذب

 دیترس ی...ماوردیاش و اخرهم طاقت ن یگر یوحش

 کند: دایدر ظاهرش پ یزیچ

 بالخره صاحب کارم فهممیرو م نجایحضور شما ا-

 دکتر به چه علت به خودشون زحمت یاما اقا نیهست

 ی...دونمیخونه ام رو نم انیب دادن

_ 
 از دکترجان فضول نداشت ینااشنا انگار دلخوش مرد

 زد و گفت: یپوزخند بلند که

 به گهیاز بس که کساده بازارشون د کنمیفکر م-

 خونه به خونه افتادن... یجستجو

 سکوت گرفته بود که یدکتر روزه  یانگار اقا اما

 مثل او یحرکت از ادم وراج نیگفت و ا ینم یزیچ

 بود... دیبع
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 و میعال یلیخ نمکیمن که خوبم ...در واقع فکر م-

 ودر صورتش مشخص نبود  زیچ چیمطبتون...ه امیالزم نباشه ب گهید

 ترنج را نیهم

 کرد... یتر م مضطرب

 دکتر... یاقا دیکه به من کرد یممنونم از کمک یلیخ-

 بسنده کرد و باز هم یتنها به تکان دادن سر هاکان

 ...دیچرخ یبه سمت ان دار لعنت سرش

 مطبش؟ یریو نم یچ یچ-

 به دست وسط هال ییخانوم بود که چا نیریش یصدا

 کرد و زمزمه یعصب یبود...ترنج خنده  ستادهیا

 :کرد

 ...یاجیاحت گهیاخه د-

 در یخانوم باز حرفش را قطع کرد و دست تپل نیریش

 اون اتاق یکه خودت رو تو ستین یاجی...احت خودیب-چرخاند ... هوا

 ها... یری؟جلسه هات رو م یکرد حبس
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 خانوم انداخت که البته از نیریبه ش یزینگاه ت ترنج

 گرفته بود دور یدکتر فضول که حاال اللمان یاقا چشم

 ...نماند

 هدست خط بدم که خوب نیخوایخوبم اصال مبابا بخدا -

 خوبم؟

 افتاده بود را برداشت یواله که گوشه ا یطراح دفتر

 نوشت: و

 و برمیبه سر م یو جسم یمن در سالمت کامل روح-

 ی.لبخنددکتر داد.. یدکتر ممنونم...برگه را کند و به دست اقا یاقا از

 نثار

 گرفت لبخندش را یناشناس کرد که او هم دنباله  مرد

 درب و داغانش ینیاز س ییبعد از برداشت چا و

 کرد: زمزمه

 که واله حالش کامال خوبه...اصال کنمیمنم حس م-

 یطرح ها نیهمچ یبا وجود حال بد روح شهیم مگه
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 زد... ییبایز

 جابه شیبه دار کرد و ترنج باز هم در جا یا اشاره

 یدکتر دست نخورده باق یاقا یشد...هنوز چا جا

 در دستش یکوفت یان برگه  خیبود و م مانده

 کند؟ نامحسوس دایخواست پ یم یزی...مثال چه چبود

 نظرش داشت که ناگهان سرش را باال گرفت و ریز

 نگاهش را گرفت: مچ

 ...حداقل لو بده اون گهیمطب د یایب یخوایتو که نم-

 ی؟یدیخر یخوشمزه ها رو از کجا م یشاتوت یبستن

_ 
 ...حداقل لو بده اون گهیمطب د یایب یخوایتو که نم-

 ؟یدیخر یخوشمزه ها رو از کجا م یشاتوت یبستن

 بود انگار...االن ربط یربط یدکتر کال انسان ب یاقا

 حوصله ادرس یوسط؟ ب نیچه بود ا قهیبه شق زیچ

 را داد و از نایازاده ا یخانه  کینزد یفروش یبستن
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 برخواست... شیجا

 از خواب یهول هولک نقدریمن خواب بودم ا دیببخش-

 گرفتم...با اجازه دیدر که سر درد شد یبا صدا دمیپر

به  یگاهبلند شد و ن شیاستراحت کنم...مرد نااشنا از جا قهیدو دق تون

 یساعت مچ

 را شیکه سهراب ارزو ییانداخت از انها مارکش

 ...داشت

 ..فقط. میکن یما هم رفع زحمت م دیبله استراحت کن--

 گه؟یاشم کارگاه دمنتظرتون ب شنبه

 هست اصال اما به یدانست کارگاه کدام گور ینم ترنج

 زد: یو لبخند اوردیخودش ن یرو

 حتما-

 اسمش دنیرا به سمت اتاقش گرفت که با شن راهش

 شد: خکوبیم شیدرجا

 رکب خورده یعنیکنار بدنش مشت شدن... شیترنجدستها-
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 ...ستادیا ینامش م دنیبا شن دیبود؟نبا

 روانشناس فضول نیلب زمزمه کرد ...ا ریز یلعنت

 گذاشت؟ یراحتش نم چرا

 د؟یگفت یزیدکتر چ یاقا دیببخش-

 دانست او یکه م ید،انگارید یدرونش را م انگار

 شیترنج است که روبرو نیو ا ستین واله

 و خودش ستیاز رژقرمزش ن ی...اگرچه خبرستادهیا

 را غالف اما زشیواله کرده و زبان تند و ت هیشب را

 ترنج است... باز

 یلیترنج رو خ یخواستم بگم طرح چهره  یچیه-

ل حا که در ان از یرا که گفت کاغذ نی...ا یکرد ادهیفرش پ یرو خوب

 خوبش نوشته

 را در دست فشرد و زودتر از ان مرد که احتماال بود

 زد. رونیکار واله بود از خانه ب صاحب

 ی
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_ 
 :گرید یرج دیشا

 و کاغذ مچاله شده را دیکارش کوب زیم یرا رو فشیک

 از شاگرد اول نیبود و ا جیان انداخت،گ یرو

 یقی.نفس عمدیرس یبه نظر م دیبعYale  دانشگاه

 تار شده اش را با پاک کردن دیکرد د یو سع دیکش

 را داشت که یرفع و رجوع کند...حس کس نکشیع

اما  دهگرفتار ش یکینتاریرزمیو در ز دهیرا ند دینور خورش یطوالن مدت

 که چشمانش بعد یامان از وقت

 امد باز به ی...نه دلش مدید یها نور را م مدت

 برگردد و نه دوست داشت از شدت فشار یکیتار

 به چشمانش کور شود... وارده

 که فکر یزیاون چ دوارمیحواستو جمع کن...فقط ام-

 ...یبه کاهدون زدم...لعنت ینباشه اگرنه بدجور کنمیم

 یو تلفن رو دیکوب یا شهیش زیم یرو یمحکم مشت
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 را برداشت... زشیم

 امروز رو کنسل یتمام وقت ها دیخانوم لطف کن-

 ینم ذیو بگ دیهمکارم بزن اریزنگ هم به ماز هی د،یکن

 به دخترعموش خودمو برسونم و یدگیرس یبرا تونم

 ...اها فقط ...دیکن یهمه عذرخواه از

 گفت و به حجم کار یحوصله ا یب یبله  مژگان

 امروز با خوش نیامده فکر کرد،هم شیپ ی اضافه

 یمنت کش یگرفته بود ان هم بعد ازکل التینوبت رنگ و ها یالیخ

 گرانیمعروف باز شگریارا یناز

 دکتر کنسل کردنش گرفته بود و ی. حاال اقانمایس

 شده بودند و هرکدام یکه باز مشک ییموها ی شهیر

 لب غر زد: ریزدند...ز یساز م کی

 ...اههیچه وقت کنسل-

 دکتر خودکار از دستش افتاد : یاقا یصدا دنیشن با

 که واله به مطب مراجعه ییتمام روزها خیلطفا تار-



 

  868                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 دیمراجعه کن ی...بعدش به نگهباننیاریرو در ب کرده

 همون روزها رو یمداربسته  یها نیدورب لمیف تا

 کی یخواهم حت ینم دیدقت کن یلیبدن...خ بهتون

 یها یهماهنگ ی...خودم با نگهبانفتهیجا ب روزش

 ممنونم. دی...لطفا عجله کن کنمیرو م الزم

 دیبا ید،انگاریدستگاه کوب یرا رو یگوش مژگان

 وواله ر نیخودمه ا ریشانس...تقص یبخشک یا-شد... ینوبتش م الیخیب

 ...بگو دختر ابت نبودگهیانداختم د نیچشم ا یجلو

 خودت دردسر درست یبرا یچ ینبود برا نونت

 مکه ...حاال یحاج یواله خانوم هم رفت حاج ؟یکنیم

 دکتر درخواست یواله خانوم که اقا نیکرده ا کاریچ

 چک کرده؟ ویدیو

 یو به اطالعات دیکش رونیواله را ب یپرونده  هاکان

 یتر قیقبال وارد پرونده کرده بود نگاه دق که

 درست نبود... نجایا یزی...چانداخت
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 ی

_ 
 یاطالعات شخص یکیکه  شیرو شیدو دست خط پ

 لیتشک یبود که با دست خط خودش همان ابتدا واله

 که امروز یدست خط یگریپر شده بود و د پرونده

 یشده بود...اشتباه نم رهیمدت به ان خ تمام

 از دست خط ها به شدت مردد و نامطمئن یکی...کرد

 ید و براشل گرفته باش یادیخودکار را ز یبود،انگار

 مکث سر نیهرکلمه مکث کند،در اثر هم نوشتن

 جوهر اضافه جمع شده بود...اما دست یکل هرکلمه

 دستخط مطمئن و یکی نینبودند،ا یکیامروزش... خط

 فیرفع تکل یبدون فکر و برا یحوصله بود،انگار یب

 باشند... نوشته

 نیهمچ شهی...باورم نمشمیم وونهیدارم د ایخدا-

 شه؟امکانشیندادم...مگه م صیرو زودتر تشخ یزیچ
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 دو درصده اخه! فقط

 و منتظر دیورود مژگان دو دست خط را کنار هم چ با

 یها ویدیش تمام وفل نیا-تر شود: کینزد زیاش به م یمنش شد

 دم یمداربسته  نیدورب

 که واله مراجعه یی...همون روزهاساختمون

 نیهم که من نبودم خودتون گفت یی...اون روزهاکرده

 هم ازش گرفتم...خودش که بلد نبود که رفتم خودم رو

 ...دایبه دونه پ دونه

 توقف باال اورد و اشاره یدستش را به معنا هاکان

 زد: زشیم یکنار هم رو یبه دو برگه  یا

 ستن؟ه یکیدو تا دست خط  نیخانوم به نظر شما ا-

 حوصله چشمانش را در کاسه چرخاند،حس یب مژگان

 ممکن یعنی....شیدکتر در مرز فروپاش یکرد اقا یم

 یبه دو خط معمول گریشود؟ بار د کاریاز کار ب بود

 کرد... ینگاه
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 یرتکان داد و تشک ی...واسه واله اس؟هاکان سرستنین یکینه -

 کرد...مژگان با

 رهیدکتر خ یبه صورت درهم اقا گریبار د یموشکاف

 و اخر هم طاقتش نگرفت... شد

 به مغزتون فشار ادیز نیخوایدکتر ،م یاقا-

 ...گهید شهیبخواهد بشه م ی...بالخره هرچنیارین

 مارستانیدلش اضافه کرد که تو فقط کارت به ت یتو

 یاول سال نیخواست ا یحل است...واقعا نم نکشد

 حقوقش حساب کرده بود و یرو یشود...کل کاریب

 یبود حاال کم یدکتر هم صاحبکار دست و دلباز یاقا

 نداشت... یبود اشکال وانهید هم

 خانوم. یمرس-

 ی

_ 
 خانوم. یمرس-



 

  872                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 باال انداخت و از در یشرت کم،شانه ا یعنی نیا

 زد...هاکان فلش را به لپتاپش متصل کرد و رونیب

 یمطمئن م دیدستش گرفت...با نیدردناکش را ب سر

 ترنج دهیواله د یخانه که در  یکه ان شخص شد

 ارزو کند دوارانهیواله ...و ام ی...خواهر دوقلواست

 گرفته باشد و خود را به شانیدو خواهر باز نیا که

 نیخواست که ا یدلش م یهم جا زده باشند...حت یجا

 با یسرگرم یمدت سرکار بوده باشد و ان دو برا همه

 که حدس یزیراه انداخته باشند...فقط ان چ یباز او

 زد نباشد! یم

 هبل شروع باز کرد و از او گری...لطفا!پرونده را بار دنیلطفا دوقلو باش-

 قبلش یها ادداشتیجلسات کرد و  یخالصه  خواندن

 گریباز بار د دیخواست با د یگرفت،دلش م دهیناد را

 قرار دهد... یرا مورد بررس زیچ همه

 دست دادن زمان،شکاف خاطرات... ،ازیکم خواب-
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 شد و رنگ و یاز در وارد م یبود اگر کس مطمئن

 به اورژانس عایشک سر یب دید یاالنش را م یرو

 زد... یم زنگ

 چقدر احمق بودم ...چقدر ... ایخدا-

 قصد یفشرد،انگار شتریانگشتانش ب نیرا ب خودکار

 ادامه داد: یخودش را داشته باشد و با بدبخت هیتنب

 رها شدن یتجربه  ،یدر کودک یسواستفاده -

 دو ماه قیطر نیکرد و به هم کیکل ویدیو نیاول یپدر...رو توسط

 واله را از نظر گذراند،از همان یزمان مراجعه  از

 مزاحمش شده بود و حمله یکه ان سهراب لعنت یزمان

 که به یو تا لبخند کمرنگ ابانیکنار خ شیعصب ی

 داد... صیشد تشخ یم تیفیکم ک نیدر دورب یسخت

 زمان کی یا رو توتچطور اصرار نکردم شما دو -

 هم قرار بدم؟چرا ؟ کنار

 کردند و مغزش در حال سوراخ یدرد م چشمانش
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 یکه از خودش داشت لحظه ا یدیبود،حس نا ام شدن

 ها ویدیداشت و چک کردن و یاز سرش برنم دست

 یرا عقب تر م تیروشن شدن واقع تنها

 چشمش واضح بود و او یجلو زی...همه چانداخت

 کرد! یفرار م شهیهم مثل

 _ی

 لپ یرو یها نظرش را جلب کرد،کم ویدیاز و یکی

 موتیشده اش را با ر کیخم شد و اتاق تار تاپ

 بود که واله یمربوط به زمان ویدیتر کرد... و روشن

 اخراج شده بود...هاکان ان جلسه را شیکار قبل از

 که حاصلش ان یبه خاطر داشت...همان جلسه ا کامال

 در هال خانه اش شده بود. با همان بایفرش ز تابلو

 رفت که یم رونیافتاده از ساختمان ب یها شانه

 به شانه اش زد و واله یمحکم یتنه  یعابر

 مشت زیم یافتاد...دستش رو نیزم یرو نامتعادل
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 لپتاپ طاقت یاالن هم پشت صحفه  نیهم ی...حتشد

 را متوقف ویدیرا نداشت...و نشیخوردن نازن نیزم

 برخواست... یو از پشت صندل کرد

 شد که رفته و تنها خودش در مطب یم یمدت مژگان

 برداشت و به زیم یبود...لپ تاپ را از رو مانده

نشست و  ندیعادتبنش شهیکه واله هم یقسمت یمبل رفت... رو سمت

 فشار گریدکمه پخش را بار د

 بود... دهیرس انیکه زمان فرار به پا ی...انگارداد

 بلند شود اما به نیتا واله از زم دیطول کش یکم

 خودش نبود،شانه گریاو د یبلند شدنش انگار محض

 که با یصاف شدند و پر شال یبه طرز محسوس شیها

 رهیشانه اش فرستاده شد...نگاه خ یرو یحوصلگ یب

 که گم شده یبه اطراف انداخت ،درست مثل ادم یا

 که ی...دستش را دور دهانش قاب کرد و انگارباشد

 یزیکه به او تنه زده بود چ یبه عابر بخواهد
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 ادیفر ابانیشناخت وسط خ یکه او م ی...واله ادیبگو

 ییاگر بخواهند او را به زور به جا یزد...حت ینم

 که با سهراب افتاده و منجر ی،درست مثل اتفاق ببرند

 نجایشده بود...اما داستان هم شیعصب یحمله  به

 از یکه به او تنه زده بود حساب ینشد و عابر تمام

 یشده و به سمت او برم یدختر عصب یحرفها

 ان دو شکل گرفت به نیب یلفظ یری...درگگشت

 ویدیکه مردم کم کم دورشان حلقه زدند...و یطور

 ندیگو یدانست چه م یرا ضبط نکرده بود و نم صدا

 یپ زهایچ یلیشد به خ یمرد م یاز حالت چهره  اما

 شد یبغل والهچالنده م یخدا تو ی شهیکه هم یفیو دست اخر ک برد

 لیاحقاق حق تبد یبرا یبه سالح نباریا

 سر مرد عابر فرود امد... واله اهل یو رو شده

 تا مردم دیطول کش یکم نباریگرفتن نبود...ا معرکه

 نکهیبود،بدون ا ستادهیشوند و او همان جا ا پراکنده
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 را در نظر داشته باشد اطراف یمقصد خاص به

 نگهبان لیزد و اخر سر موبا یچرخ م ساختمان

 یدر گوش یزیچ قهیچند دق یرا گرفت و برا ساختمان

 را شیمنتظر ماند... لبها نهیو همانجا دست به س گفت

 یزد...کم یسوت م یگاه یکرده بود و انگار غنچه

 کرد و حدسش درست بود...واقعا را زوم تر ویدیو

 خواند،انگار نه انگار که یم ییزهایزد و چ یم سوت

 یدر حال نزاع با مرد شیچندلحظه پ نیهم

 تا مدت یبلند یصدا دنی...برخالف واله که با شنبوده

 سرخوش بود... یحساب یکی نیا دیچیپ یبه خود م ها

 گام ینیگرفت و به سمت ماش واریاش را از د هیتک

 یکه راننده اش ازاده بود ...ازاده ا ینی...ماشبرداشت

 کند...هاکان یشد تا با او روبوس ادهیپ نیاز ماش که

 زوم کرد و زمزمه شتریصورت او ب یرا رو ریتصو

 چکدومتونیتا حاال با ه ادینم دمایسالم ترنج...-داد: سر
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 خورده باشم... یبستن

 به چک یازیمتوقف کرد...واقعا ن گریرا بار د ویدیو

 زیم یها نبود...لپ تاپ را رو ویدیو یباق کردن

 .دیکاناپه دراز کش یو رو گذاشت

 یخوب خودتو از چشمم پنهان کرد نقدریچطور ا-

 متوجه حضورت یکوچولو؟چطور طونیش

 یبرا لیدل نیاحمق بودم که به ساده تر نشدم؟چقدر

 چنگ زدم...دوقلو؟ مسخره است...لعنت شباهتتون

 هاکان...لعنت! بهت

 ی پ

 رو رسهیکه به ذهنتون م یهرچ ایسوال  ای.ن:نظر 

 میصحبت کن دیایب دمیو حتما جواب م خونمیم

 _گسست راجب

 :کیمرگ  یبرا یرج

 خاموش ینشسته بود و به صحفه  نشیماش یتو
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 ...هر یمعن یپوچ و ب یکرد،نگاه ینگاه م شیگوش

 هم ناخوداگاه کله اش به سمت پنجره کباری هیثان پنج

 دانستیشد...م یکج م یمیقد یدوم خانه  یطبقه  ی

 خانه ندارد و یکردن در راهرو  یعادت به زندگ ترنج

 از واحدش قرار گرفته اما دست رونیپنجره ب ان

 استادش را مزینبود.تازه مکالمه اش با ج خودش

 چوقتیبود.ه شانیپر یاز هر وقت شیکرده و ب تمام

 دیاز خودش نا ام نقدریاش ا یحرفه ا یطول زندگ در

 گرفته دهیواضح را ناد یبود...ان همه نشانه  نشده

 شیگفت ب یم مزراستیچنگ زده بود...ج سمانیر نیو به اسان تر بود

 از حد به خودش مغرور شده

 مظلومش یندهد واله  صی! انقدر مغرور که تشخبود

 از یبرد و خبر یرنج م یتیاختالل گسست شخص از

 . ستین ییدوقلو خواهر

 ترنج-
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 به کاغذ مچاله یاسمش را زمزمه کرد و نگاه چندبار

 دنیبعد از د مزیو دستخط ترنج انداخت...ج شده

 لیتبد نیقیهاکان حدسش را به  حاتیو توض ویدیو

 تیکرد شخص یبود...چقدر احمق بود که فکر م کرده

 غالب خواهر تیشخص ریواله تحت تاث زیگر جامعه

 ترنج شکل گرفته... شیدوقلو

 هاکان! یخواهر دوقلو؟! چقدر احمق-

 فرمان مشت یزد و دستش رو یدردناک پوزخند

 یرا متحمل م یواله چه زجر نکهی...با تصور اشد

؛ الهو یاشاز خانه  یامد...بعد از رفتن ناگهان یقلبش به درد م شده

 خانوم با او تماس گرفته و از نیریش

 و سو قصدش یو امدن سرمد شیچند روز پ اتاتفاق

 دهانش تلخ شد و با نفرت زمزمه یبود... مزه  گفته

 :کرد

 ...ریکفتار پ-
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 توانست یاز پازل داشت م یکه تصور واضح حاال

 افتاده بودند یکه هر کدام پراکنده به سمت شیها تکه

 زد که واله یبهتر باهم جفت و جور کند...حدس م را

 شده یمتحمل م یکه در بچگ ییو ازارها تیاذ بخاطر

 پردازش کرده یغالب تیناخوداگاهش شخص در

 یتا اسمان با واله  نیکه درست زم یتی...شخصبود

 مثل یکیفرق داشته باشد... دهیو ستم د رنجور

 توانست با قدرت یکه جسور بود و م ی...ترنجترنج

 خسته یبا مشکالت مواجه شود و از واله  یشتریب

 شد دوام یکه به او م ییها اذیتند...دربرابر ک دفاع

 یاداوری...با افتدیبه فکر انتقام ب ی...حتیو حت اوردیب

 که ترنج به یزیو ابرور یازاده دختر سرمد مجلس

. به چشمم بود .. یجلو زیمه چه-هم فشرد... یانداخته بود چشم رو راه

 اون نکهیا یجا

 _زدم. یمدام پسشون م رمیعالمت رو بپذ همه
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 یو سرش را رو دیبه صورت خسته اش کش یدست

 و به وجود یتیگذاشت... اختالل گسست شخص فرمان

 گشت به یمجزا همه و همه برم تیدو شخص امدن

 با ان روبرو شده یکه واله در بچگ یو سخت یاذیت

 یاز اختالالت روح یونی.جسم کوچک واله کلکس بود

 یشد حت یکه باعث م ییشده بود...اختاللها یعاطف و

 و ازار قرار تیمورد اذ یکه در بچگ اوردین ادی به

 از خاطره یو مدام ذهنش به دنبال راه فرار گرفته

 غالب شود و تترنجیشخص یتلنگر نیدردناکش باشد و با کوچکتر یها

 را به دست شانیانعان زندگ

 هم نباریزد علت غالب شدن ترنج ا ی...حدس مردیبگ

 ازار دوباره اش بوده باشد... تیو اذ یسرمد تیسون

 با دی...بادیخودش را کش یشد و کم ادهیپ نیماش از

 ها پازل کهیتوانست ت یکرد؛او م یصحبت م ترنج

 دانست که یبگذارد...اما م شیرا سرجا یشتریب
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 یترنج از او...از هاکان چندان دل خوش تیشخص

 دیاکند...اما ب یدانست با او همکار یم دیو بع ندارد

 کرد...نه به خاطر برگرداندن یرا امتحان م شانسش

 ...بخاطر خودش !واله

 دانست یواله را فشرد و منتظر شد، م یخانه  زنگ

 فاصله گرفت تا در یکم نیبنابرا کندیکار نم فونیا که

 داد ی...البته اگر افتخار مردیترنج قرار بگ دید هیزاو

 امد... یراهرو م یتا پنجره  و

 گرید یاز ترنج نشد،چندبار یمنتظر شد اما خبر یکم

 به یاش راه قهیرا فشرد...باران نم نم از پشت  زنگ

م هو باز  دیکش کالفه به پشت گردنش یبود ...دست افتهیپشتش  رهیت

 نیداشت ا یادیمنتظر شد...چه فرق ز

 که انشب با واله تجربه اش کرده یو باران باران

 ...بود

 یبلند یرا دور دهنش قاب کرد و با صدا دستش
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 زد: ادیفر

 ترنج؟ترنج...-

 را یزیچ یا هیسا دیتر کرد تا شا زیر یرا کم چشمش

 ی...اما نبود...تلفنش زنگ مندیدوم بب یپنجره  از

 ریبه مطبش برگردد...گناه سا دیدانست با یو م خورد

 چه بود؟انها به او اعتماد کرده بودند...به نشیمراجع

 لب ریبه خودش مطمئن نبود...ز گریکه د ییاو

 کرد: زمزمه

 لهکه باز وا رمیم امیم نقدریگردم ترنج...ا یبازم برم-

 کنم...که بگم ی...برگرده تا ازش عذرخواهبرگرده

 یگفتند بعض یمتاسفم که زودتر بهت حسم رو نگفتم.درست م چقدر

 یم ریزود د یلیوقتها خ

 گرید نباریرا فشار داد و ا نشی.استارت ماششد

 به پنجره ننداخت... ینگاه

 ی
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_ 
 بود،با خودش رهیبه رفتنش خ نهیدست به س ترنج

 شیروانشناس کنه تر در زندگ نیاز ا ایکرد آ فکر

 که نه؟ ای دهید

 دنیکش کیبود که وقت ارزشمندش با کش یساعت دو

 دکتر دم خانه اش تلف شده بود ....دستش را یاقا

 درشت باران را در مشتش یقطره  نیکرد و چند دراز

واله بودند... یزیرچیکرد. درست مثل خودش و واله ...هرکدام اس ریاس

 به یو او... نگاه شیترسها ریاس

 شد یکه مدام خاموش روشن م شیگوش ی صحفه

 مردانه... یصدا نیا ری...و او اسانداخت

 ترنج...-

 به گوشش فشار شتریرا ب یفشرده شد و گوش قلبش

 را در خود حل شی...انقدر که بتواند صداداد

 کند...زبانش یکی...انقدر که به او احساس نزدکند
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 توانست از ته دل جانم یشده بود و نم لویک صد

 را تمام یباز نیا ایب نیکه ا دی...بگودیبگو

 ...مینکن یباز چوقتیه ای...اصال بمیکن

 ترنج مگه نه؟ یتو منو دوست دار-

 شیدانست که پ یتند و تندتر شد،م شینفسها یصدا

 کردن یدستش رو است....پس نقش باز شهیهم او

 سد یچ یه متوجه اک دونمیو م یدار دونمیم-نداشت... یمعن

 بشه...من کسرهی یهمه چ دیشده...امشب با راهمون

 تحملم تموم شده... گهید

 بوق ازاد در گوشش یدهانش را باز کند که صدا امد

 چانه اش سر یکه رو یاشک یو قطره  دیچیپ

 یدردناک که از پس دندان ها ی...و زمزمه اخورد

 طبقه یراهرو کیسرد و تار یشده اش در فضا دیکل

 :دیچیدوم خانه پ ی

 عشق ما را همان اول لو یاخر قصه -
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 یکیبود..... یکیکه گفتند  ییدادند،همانجا

 که شروعش با مر ِگ دله و یعشق نی...لعنت به انبود

 ...خورهیهم مرگ...حالم ازش بهم م انشیپا

 شیگرفت و لباسها یازاده را م یشماره  یدر پ یپ

 و ستادیمنگ وسط اتاقش ا ی...لحظه ادیپوش یم را

 واله یبرا ییردپا دیشد...با رهیخ نهیخودش در ا به

 یدوباره واله غالب م یدانست ک یگذاشت...نم یم

.ترنج بود .. نی...فرق او واله همهمفتندیبه دردسر ب دیترس یو م شود

 planداشت....)  ینقشه ا شهیهم

)b 

 با رژ سرخش نوشت: نهیا یرو

 رو فراموش نکن! انیشروع از پا-

 ازاده یکنسول انداخت و با ضرب شماره  یرا رو رژ

 بار چندم گرفت... یبرا را

 یبر دی...نبا ستی...االن وقتش نیبردار لعنت-
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 ...دی...نبا

 :دیکش ادیپرت کرد و مجنون وار فر یرا کنار یگوش

 در یواله جلو یآل استار خاک یکفش هااز همتون متنفرم...متنفرم!-

 یزیتنها چ

 یامشب دوندگ ای...گودیپوش یشد به راحت یکه م بود

 چیدانست ه یزد و م یداشت...نفس نفس م ادیز

 ها را نویافتادن دوم یتواند جلو ینم جوره

 نباریضربه زده شده بود...و ترنج ا نی...اولردیبگ

 بود... یخال دستش

 مرگ ستیبیعج یقیموس

 یرقص یو چنان ارام م یشو یم بلند

 )گروس ندیب یتورا نم چکسیه گرید که

 (انیعبدالمالک

 ی

_ 
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 مرگ دوم: یبرا رج

 :واله

 شیزد و کمرش خشک شده بود، گلو ینبض م سرش

 ییاز همانها دهیکش ادیکرد فر یکرد و حس م یم درد

 قاینداشت دق ادیبود اما به  دهیسرخاک مادرش کش که

 شیاتفاق افتاده...دستانش لزج بودند و پاها نیا یک

 یم یفیاهن خف یبه خواب رفته بودند...بو هم

 گرفت و طمع خون یزبانش را گاز م ی...مثل وقتداد

 یبو را خوب م نیماند...ا یدهانش تا مدتها م در

 بهم یبا چسب نوار یرا انگار شی! مژه هاشناخت

 را باز نشانیب یکرد کم یبودند ... سع چسبانده

 زد و به یبو کم کم داشت حالش را بهم م نی...اکند

ا پلک زد ت ی، چندبار دید یکرد!تار م یبدش تهوع هم اضافه م حال

 باز دشید

 که به چشمش خورد...مو یزیچ نی...اولشود
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 بود ...حس دهیکه بهم چسب یبلند دختر ی....موبود

 تکان داد ی...سرش را چندبارندیب یکرد خواب م یم

 شد...دختر یشود...نم داریب ههیخواب کر نیاز ا دیشا

 بود؟ دهیبلند هنوز هم انجا بود ...او چرا خواب مو

 دیکرد تا او را صدا بزند...بگو ینم یاری شیگلو

 ؟یدیخواب نجایا خانوم؟چرا

 حس کنارش افتاده بودند یکه ب شیبه دستها نگاهش

 شد.... یکه تند و تندتر م یاهن یو بو افتاد

 تصادف کردم؟ یعنی-

 زد داخل یبه اطراف انداخت...حدس م ینگاه

 دانست چطور به انجا یباشد،نم ییجا ینگیپارک

 نهیس یو چرا قفسه  ستیک یدختر مهتاب نیامده،ا

 افتاده بود و صورتشیرو یاحممز یشود؟ مو ینم نییباال و پا اش

 یرا م دشید یجلو

 ...دست راستش را بلند کرد تا ان را کنار بزندگرفت
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 دستش یرو یخشک شده  یخونها یمتوجه  که

 حاال بهتر یافتاد...انگار شیزانو ی...بهت زده روشد

 ...اطرافش پردید ی...رنگ سرخ را بهتر مدید یم

 کمر کی...نزدزینفرت انگ یها یاز ان سرخ بود

 که حاال انقدر هم یخون بود و چهره ا یجو دختر

 !ییبود جا دهیدختر را د نینبود...ا بهیغر

 زانو خودش را به سمت دختر کشاند و با همان چهار

 چندبار به صورتش زد... شیخون یدستها

 ...توروخدادارشویشوخانوم...ب داریب-

 شناخت و حاال او یبود...او را م دهید ییرا جا او

 خودش اغشته به یبود...او مرده بود و دستها مرده

 نیدختر هم ...ا نیدانست کجاست و ا یبود...نم خون

در  شیکه صدا دیکش یخفه ا غی...جدیکش یهم نفس نم دختر

 یخال نگیپارک

 را یبه سمتش برگشت...خودش درد چندبرابر
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 از تصادف نبود...چه یکرد پس خبر ینم احساس

 کرد نه تنها یدختر اورده بود؟ حس م نیسر ا ییبال

 بلکه خودش را هم گم کرده... شیصدا

 یتو نگیپارک یدر اثر نور ها یبراق یش ی تاللو

 را یخورد...چشمانش از ان فاصله ش یم چشمش

 داد...باز هم چهار دست و پا به سمت ینم صیتشخ

 رفت... ان

 یکرد و نم یاشک را در دهانش حس م یشور

 کرده... هیشروع به گر یک قایدق دانست

 ...ایکن...خدا داریکابوس ب نیمنو از ا ایخدا-

 ....در همهدهیکجا د قایامده بود دختر را دق ادشی حاال

 یدختر نیدختر هم همراهشبود...هم نیترنج ا یارسال یعکس ها ی

 ادعا داشت که او یکه عمو سرمد

 را بهم زده! شیعروس

 ...خدا... گهیکن د دارمیب ایخدا-
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 لرزان اغشته یرا در دست ها یدسته مشک یچاقو

 سرداد... یوار وانهید یخونش گرفت، و خنده  به

 رو ینداره من بتونم کس امکان نداره...امکان-

 یشنویم ایه؟خدایچه جور خواب نیا ای...خدابکشم

 کار؟یچ نجایمن...من فقط ...من ا صدامو؟

 که شروع شد متوقف شد یاش به همان ناگهان خنده

 در یو چاقو یصورت مهتاب یاو ماند و جنازه  و

 !دستش

 _ی

 شیکه بود از جا یو با هر فالکت دیکش یخفه ا غیج

 زد: یم ادیواژه را فر کی...ذهنش تنها برخواست

 فرار کن!-

 اورد...از خودش یو نفس کم م دیلرز یم شیپاها

 پشت سرگذاشته بدون نیرا خون یبود که انسان متنفر

 کارش از نوایکند!البته ان دختر ب یبه او کمک نکهیا
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 یباق اریدر د یزیچ یگذشته بود و مگر فاتحه ا کمک

 نینفر نگیپارک یامد...به در خروج یکارش م به

 یمکث کرد،هنوز بو یبود ...لحظه ا دهیرس شده

 یداد و باران به صورتش برخورد م یم خون

 با چسب بهم چسبانده یلرزانش را انگار ی...لبهاکرد

 ...بودند

 دیگشت...با یبرم دیت...بابرگش نگیم...من کشتمش.به سمت پارک-

 درست ینیماش ی! نور باالدیترس یگشت اما م یبرم

 را تار کرده دشیخورد و باران د یچشمش م در

 بندازد و همه شیخواست دست ته گلو ی...دلش مبود

 را! یزندگ نی...خودش را ،ااوردیرا باال ب زیچ

 و بعد هم دست نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 که دور مچش حلقه شد باعث شد به یا مردانه

 ...ردیبگ یلعنت نگیو چشم از ان پارک دیایب خودش

 ایهنوز؟خدا نجایا یستادی...چرا وایترنج لعنت-



 

  895                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 تو؟ یکرد کاریچ ای...خدا

 نیشد،ا رهیمرد خ سیروشن و صورت خ یموها به

 او را با ترنج شهیبود که هم یسهراب نام همان

 کرد مچ دستش را ازاد کند یگرفت...سع یم اشتباه

 ی.ا..نستایوا نجایا ینجوریم...همبد تیفرار دیبا-داد... یاو اجازه نم اما

 تف

 یدل سر صاحب خورده که عاشق تو نیمن و ا به

 شدم! لجن

 ی

_ 
 کرد او را به سمت یم یو سع دیکش یرا م مچش

 زد و یشاگرد بکشاند...با خودش حرف م یصندل

 گرفت...لحظه یم دهیناد شهیواله را مثل هم یتقالها

 واله یخون یبه دستها یمکث کرد و نگاه یا

 :انداخت
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 یسر م سایترنج احمق! االن پل ی...وایوا-

 ازاده االن همه رو به صالبه بکشه.راه ی...بابارسند

 کرد یکه م یبود و هرکار خیم شی!اما واله سرجایفت،لعنتیب

 به بدنش یتوانست قدم از قدم بردارد،لرز بد ینم

 خواست از ان محله و یبود و فقط دلش م نشسته

 هم ...چه زنده و چه شی...از ادمهازدیبگر کوچه

 ...مرده

 ولم کن!-و-

 که یامد و سهراب یم یکیاز نزد ینیماش یصدا

 از یچشم دوخته بود...لحظه ا ابانیبه سرخ نگران

 اش نهیاو استفاده کرد و با ارنج به س یپرت حواس

 شده بود دستش ریغافلگ ی...سهراب که حسابکوفت

 ی...مدیدو گریشد و واله با تمام قدرت به سمت د شل

 یلیاگر سهراب بخواهد او را دنبال کند خ دانست

 به او برسد ...اما انگار او نیتواند با ماش یم راحت
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 بود که او دهیتازه فهم یخواست!انگار یرا نم نیا هم

 در انتظارش یا ندهیچکار کرده و چه ا قایدق

 ی...باران به صورتش مدیدو یو م دیدو ی...ماست

 اکان!ه-خورد... یاسم در ذهنش چرخ م کیو تنها  خورد

 یکابوس لعنت نیتوانست او را از ا یهاکان م یعنی

 کند؟ خالص

 ی

_ 
 یکابوس لعنت نیتوانست او را از ا یهاکان م یعنی

 کند؟ خالص

 بود،تنها ستادهیاو ا یخانه  یروبرو گریبار د حاال

 عاشق با یدختر گریبود که د نیبا بار قبل ا فرقش

 یدسر قاتل شدهبود!سرش را به نباریپر از عشق نبود...ا یفرش یتابلو

 یداد و چندبار هیتک یدر اهن

 اش را ارام به در زد: یشانیپ
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 زشته... یادیکابوس ز نی،ایشو لعنت داریب-

 یذهنش م د،تهیشن یرا از دور دست م یریاژ یصدا

 یبا او کار سیپل نیماش نیکه محال است ا دانست

 سالم کیباشد ...اما گناهکار خودش را با  داشته

 زنگ یداد...دستش را رو یهم لو م سیپل کوچک

 نیدختر سوار بر ماش ریو منتظر شد...تصاو فشرد

 شانیجا عیسر یلیخورد و خ یدر ذهنش چرخ م دیسف

 داد... یصورت ازاده م یدیسف رابه

 شل شد و شیگرم هاکان پا یها یقهوه ا دنید با

 یوجودش را حس م یرفت،گرما یاهیس چشمانش

 کرد مانع افتادنش شود...با یم یکه سع ییو او کرد

 که از خود سراغ داشت لب زد: یعجز تمام

 نیست اخوا یهاکان...هاکان دستش را مشت کرد،دلش مکمکم کن -

 فکر

 را کشته یکند که او کس رونیرا از ذهن واله ب یلعنت



 

  899                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 گفتند،مخصوصا حاال یم یگرید زیشواهد امر چ اما

 ترنج هم اشنا شده یانتقام جو تیبا شخص که

 نشسته و شیکه جلو یشخص نیدانست ا ی...مبود

 را کشته خود خو ِد ُگل یزند که کس یلب م مدام

 است که متاسفانه پر پر شدنش را به چشم شیبایز

 که دم در چشمانش را در ی! درست از وقتدید یم

 که به خون یلحظه ا نیبسته بود و تا هم اغوشش

 دانست یبود م رهیکفشش خ یرو یخشک شده  یها

 یوجودش را م یبا واله طرف است.گرما که

 حس کرده کیان را از نزد یحت نکهی...بدون اشناخت

 .باشد

 شد...مو به یکن چ فیبرام تعر ریلحظه اروم بگ هی-

 برام بگو... مو

 برم خوامیمن نم-م-و التماس کرد: دیخودش را جلو کش دهیترس

 زندان...توروخدا نذار منو
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 شده ... یچ دونمی...من اصال نمببرن

 کرد ارامش یلرزانش را گرفت و سع یدستها هاکان

 را حفظ کند... خود

 لحظه به من... هی...زمیعز-

 انیو انها را م دیدستش را پس کش دهیاما ترس واله

 یچنگ کرد،هاکان م سشیخ ی ختهیبهم ر یموها

 کرد از ی...سعستیعصب یحمله  یدر استانه  دانست

 شده بود... وانهید یبلند شود اما واله انگار شیجا

 الن کها ؟چرایلعنت یریگیچرا االن دستهام رو م-

 یادمه...نم هیخون  نایشدن...ا ی...چرا االن که خون

 یشون؟سروناززمانینیب

 اش رو هیفردا شب هم بق کنمیم ی.ن:سعپ

 سمیبنو

_ 
 الن کها ؟چرایلعنت یریگیچرا االن دستهام رو م-
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 یادمه...نم هیخون  نایشدن...ا ی...چرا االن که خون

 شون؟ینیب

 وقت بود یلیهم بود باران ان را خ یزیاگر چ یحت

 کفش یزشت رو یها یبود،اما ان قرمز شسته

ز چشمهام رو با-گفتن داشتند. یبرا یادیز تیواله حکا دیسف یادیز

 اون دختره که تو عکسها دمیکردم د

 ترنج بود ،اسمش...اسمش... با

 یاریاخت نکهیباز بدون ا یشوک زده با دهان هاکان

 کرد! یزبانش داشته باشد نام آزاده را هج یرو

 من دی...من کشتمش...اگرنه چرا بااره آزاده ...من-

 ینفس نم ؟چرایخون یچاقو هیاونجا باشم و  فقط

 دکتر...من...فرار کردم.گذاشتمش یمن اقا د؟یکش

 سرد بود.من... یلی.خیی...تنها اونجا

 شیتوانست از جا یانقدر شوک زده بود که نم هاکان

 ریو ز ردیو تن لرزان واله را در اغوش بگ زدیبرخ
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 درست زیمثل قهرمان ها لب بزند که همه چ گوشش

 کیمردن  یکجا قایشود که تگران نباش...اما دق یم

 بود؟! یدرست شدن ادم

ز ارا  شیاشت تا موهاد یدیشد لی!تماقهیدق هی نیبش ایواله...واله ب-

 شهیر

 آزاده را کشته قا؟االنیافتاده بود دق ی...چه اتفاقبکند

 یلحظه ا یدختر جوان برا یشکسته  ی بودند؟چهره

 دانست که واله یرفت...م یپشت پلکش کنار نم از

 را با تمام وجودش نیرا ندارد ا یکشتن کس ییتوانا

 یداشت درست مثل روز روشن! اما ترنج؟ برا باور

 که قبال یبه صحبت ادشینداشت...  ینیتضم چیه ترنج

 دوست کیازاده احمقانه مثل  یترنج ان هم وقت با

 یافتاد و ترنج دیکش یانتظارش را م ابانیدر خ خوب

 گرفتن دخترک ریبه ز قیان زمان هم او را تشو که

 کرد! یم چارهیب
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 شیبکش یخواست ینفر که تمام عمرت م هیکشتن -

 به ادم بده. ییحس رها هیکنم  یداره؟فکر م یحس چه

 را بخاطر نیجمالت ترنج تنها هم نیچرا ب دانستینم

 واله ی دهینگران و ترس یبه چهره  ی، نگاه داشت

 ییحس رها یبود واله با کشتن کس انداخت،محال

 شد درست یام کامال برعکس م جهی...چه بسا نتکند

نها تا ت زدیم واریخودش را به در ود یزخم یاالن که مانند پرنده ا مثل

 زبانگناهکار نبودنش را از  دییتا

 شیکه وجدانش دور پا یبند نیبشنود و از ا هاکان

 ...لپش را از داخل انقدر محکمابدی ییبود رها دهیچیپ

 گرفت که به خون افتاد: گاز

 ترنج؟ یکرد یچه غلط-

 ی

_ 
 ترنج؟ یکرد یچه غلط-
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 یکار د؟ترنجیخشک شد،درست شن شیدر جا واله

 شیتا از ازاده برا دید یاو را م دیبود؟اصال با کرده

 یم انشفرستادهبود...که چه از ج شی...که چرا ان عکس ها را برادیبگو

 دایترنج تازه پ نیخواست ا

 شده؟

 دکتر زانو زد و التماس گونه لب زد: یاقا یپا یجلو

 ادیب دیبگ دشیشناس یترنج...شما م دیزنگ بزن-

 چارهی...بالخره من خواهرشم ها...اون دختره بنجایا

 دوستش بود... ام

 چشمانش نقش یازاده جلو ی دهیرنگ پر ی چهره

 و عق زد:همه دیچیمرده !معده اش بهم پ یبست؛نقش

 یکه حاال م یعشق یرا ،خودش را...حت ایرا دن زیچ

 شیاز جا عیشد...سر یمال او نم چوقتیه دانست

 یپا ی...صدادیدو یو به سمت در خروج برخواست

 یکه شتاب زده دنبالش م دیشن یرا م هاکان
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 نگران نباش به دیخواست به او بگو ی...دلش مکرد

 اگر یشود که حت یم ییجا میشگیمنزل هم یزود

 لهیامدن از ان را داشته باشم م رونیهم قصد ب خودم

 که نبود یدهند...شوخ یاجازه را به من نم نیا شیها

ش اقعا دلکرد به واله کمک کند، و یانسان ...کشتنش هم!سع کی جان

 خواست ینم

 شده جیخودش هم گ ند،امایبب تیوضع نیرا در ا او

 را به قتل رسانده بود او ی...اگر واقعا ترنج کسبود

 به عنوان روانشناسش مسئول بود...مقصر بود که هم

 اختالل واله نشده بود...مقصر بود یمتوجه  زودتر

 برسد نجایدر درمانش نکرده بود که کار به ا یسع که

 برود. نیوسط از ب نیا یجان انسان و

 را سشیخ یگرفت و موها شیبازو نیواله را ب سر

 یکه در سر و صورتش م یتوجه به باران یزد،ب کنار

 لرزان دخترک را محکم نگه داشت: زد؛بدن
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 رو درست کنم ،با من نفس یهمه چ زمیعز ششیه-

 ...زمی...منو ببخش واله...تنهات گذاشتم عزبکش

 بار او نیاول یبرا یتیوضع نیبود که در چن متاسف

 متاسف زهایچ یلیخ یدر بر گرفته،هاکان برا را

 یلرزانش را باال اورد و دور بازو ی...واله دستهابود

 که محکم او را در بر گرفته بود حلقه کرد: هاکان

 ...اریترنج رو برام ب-

 جان شده بود که با تمام شدن جمله اش از یب انقدر

 رفت ... حال

 هنرفته ک ییچطور بهت بگم که ترنج جا-

 درونت... نجاستیبرشگردونم؟هم

 یاز او مراقبت م دیبرد ، با یواله را داخل م دیبا

 ...کرد

 بود که به دست واله وصل کرده یبه سرم نگاهش

 بار هزارم یاش را برا یگوش یو لرزش ها بود
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 شیخواهد ازازاده برا یاست و م اریدانست ماز یگرفت...م دهیناد

 ...از ازاده و مرگش اما هاکان تنهادیبگو

 رنگ به صورتش یکه کم ی...واله ادید یرا م واله

 بود...اگرچه هنوز هم اخم به چهره داشت اما برگشته

 نباریرفت... ا یم یرو به بهبود شیجسم تیوضع

 شیامد ...با اکراه چشمها امکشیمخصوص پ یصدا

 یگرفت و به صحفه  شیبایاز واله و صورت ز را

 اش داد... یگوش

 ...ازاده رو کشتن...شتیپ امیدارم م-

 ی

_ 
 خیم نیزم به شیکرد پاها ی...ازاده رو کشتن.حس مشتیپ امیدارم م-

 یبلند م دیشده،با

 گفت یم شیحداقل برا ایداد، یم یو واله را فرار شد

 ازش یکه ممکن بود هرکار یترنج...از ترنج از
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 ش!عوضیکشتن آزاده دختر  ی...حت سربزند

 یتکان کلشیهم قفل شد و به ه یرو شیدندانها

 ینیب یرا رو نکشیکرد از بس که ع ی...حس مداد

 از بدنش شده ...ان را یجز بایفشار داده تقر اش

 سر واله نشست...اخم یپرت کرد و رو یکنار

 ینم قیانقدر عم شیکرده بود و نفس ها یپررنگ

 کسب کند که او به خواب نانیکه هاکان اطم شدند

 فرو رفته... یراحت

 حس کرد که به یکیحضورش در ان نزد یانگار

 فاصله گرفت: دهیو ترس دیپر شیاز جا سرعت

 شکل ممکن زمزمه نیرتجمله را به ارام  نیمنم واله...هاکانما-

 واله به حالت یگشاد شده  یکه چشمها یکرد،طور

 حس یبرگشتند و دست مشت شده اش ب یعاد

 افتاد... کنارش

 فتادهاتفاق ا یداریب یخواب نبود نه؟ همش تو-
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 خون هنوز یلکه ها نیرو کشتم...ا یکیواقعا  نه؟من

 ...نیدستامن بب یرو هم

 و با ردیتوانست او را در اغوش بگ یکاش م یا

 را نکشته یکه نه تو کس دیبه او بگو نانیاطم

 ی...اما نمیدانیم نیفرد ا نیگناه تر ی...که تو بیا

 یزودتر به او از وجود ترنج م دی...باتوانست

 یم رونیب کیمنجالب تار نیاو را از ا دی...باگفت

 شده بود ... رید گریهرچند د دیکش

 یان روانشناست اشتباه بزرگواله...من به عنو-

 یا یبود،منتظر...مثل زندان رهی...خشک شده به او خکردم

 ریشدن ز یخال یانتظارش همان صبر برا نیاخر که

 باشد.... شیپا

 ی

_ 
 که یبود،منتظر...مثل زندان رهیشده به او خ خشک
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 ریشدن ز یخال یانتظارش همان صبر برا نیاخر

 باشد.... شیپا

 واله... ستیترنج خواهر دوقلوت ن-

 شیکرد با هرجمله اش کم کم نور چشمها یم حس

 یبه چشم م دهرایگفت و شکستن دختر رنج د یشود ...م یم کیتار

 شکنجه بدتر نیهاکان از ا ی...برادید

 وجود نداشت... شیزندگ در

 ترنج اون دختر روکشته؟ یعنی... یعنی-

 توانست تا اخر عمر از یرا نم شیش،چشمهایچشمها

 و دینم دارش کش یموها انیم یپاک کند،دست ذهنش

 عجز لب زد: با

 اگر کار ترنج باشه ی!حتینگاهم نکن لعنت یاونجور-

 تو یبرا یاتفاق ستیدرستش کنم ...قرار ن دمیم قول

 ...فتهیب

 زد...مثل یپلک هم نم یبود و حت ستادهیحرکت ا یب
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 را شکسته باشند و تنها سهمش شیکه بالها یا پرنده

 باشد... یشهر یدود زده  یاسمان گوشه  از

 ییاهدا یبایز یتابلو یدکتر،من...چشمش را رو یمن کشتمش اقا-

 خودش که

 کرد بست و دستش را یم ییخودنما نهیشوم یرو

 درد را نهمهیجمع کرد...قلبش تحمل ا نهیس یرو

 د؟یکش یانسان چقدر م کی نداشت،مگر

 دکتر؟ یکنه اقا یم تمیاذ یچ دیدون یاز همه م شتریب-

 که دور یزانیاو یو پتو دیخودش را جلوتر کش هاکان

 برگرداند... فشینح یافتاده بود را دور شانه ها واله

 دیدور...با یجا هیببرمت...ببرمت  نجایاز ا دیبا-

 کردم ... یکار رو م نیا زودتر

 و بعد رونیچشمش راه به ب یاز گوشه  یاشک قطره

 کرد... دایاش پ چانه

 یدکتر. یشدم اقا یعاشقت نم چوقتیکاش ه یا-



 

  912                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

_ 
 که ییاز همان صاعقه ها یکیکرد که  یحس م هاکان

 پشتش اصابت ی رهیزد به ت یقبل م شب

 که از یاشک ی...دستش را دراز کرد که تا قطره کرده

 ...اما واله سرش راردیبود را بگ زانیواله او ی چانه

 ...دیکش عقب

 حسرت اون دیقفس با یباز ببرنم تو یحاال تا وقت-

 ی...ایداد ادیرو بکشم که شما بهم  یپرواز مچهین

 رنبایگرفتم...هاکان سرش را محکم تکان داد و ا ینم ادی چوقتیه کاش

 صورتش را

 گرفت: قاب

 بهت قول ندفعهی...افتهیبرات ب یاتفاق چیه ذارمینم-

 !ی. همه چشهیدرست م ی...همه چدمیم

 زنگ باعث شد هر دو از جا بپرند،هاکان یصدا

 اش را چنگ یبه خودش امد و کاپشن دم دست زودتر
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 به داخل یجنازه اش راه یاز رو اری...مگر ماززد

 میواله زانو زد و مستق یکرد...روبرو یم دایپ خانه

 چشمانش زل زد: یمرده  یان سبزها به

 خوب سراغ لیوک هیتا برگردم... یریجا نم چیه-

 بهت دست یکه جنون ان میاثبات کن دی...بادارم

 .نی...واله منو ببداده

 بود و در مردمک چشمانش زل زده بود شیروبرو

 انجا نبود...فکرش اما...فکرش هنوز هم کنار ان اما

 زی...همه چکنمیرو درست م یهمه چ-مانده بود... یلعنت ی نهیشوم

 رو...نه بخاطر

 ...بخاطر خودم!تو

 دو نیب شیحرفها دییتا یمحبتش را هم برا مهر

 زد...واله ماند و رونیواله کاشت و از هال ب یابرو

 که داغ شده بود... یشانیپ

 خون یبه قطره ها یرا از دستش کند و توجه سرم



 

  914                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 شد؟ کدام را یدرست م یزیدستش نکرد...چه چ یرو

 ترنج قاتل را؟ ایشکسته را  یکرد؟واله  یم درست

 نیمتحمل شده بود چه؟ ا یکه در بچگ یاذیت و ازار

 یوجود نداشت را م گریوسط د نیکه ا یدختر

 چکار کند؟ خواست

 بزرگ هاکان بسته یشد تا در خانه  منتظر

 یم یها خداحافظ یلیرفت از خ یم دی...باشود

 به یسر دینداشت...اول از همه با یادیز کرد،وقت

 یزد. یم مادرش

_ 
 از گریواله کرد و بار د یبه اتاق خال ینگاه محمد

 شد...بدون او مونیبه کارگاه در نبود او پش امدن

 مهینصفه ن یگرفت...تک تک طرح ها ینم طاقتش

 یرا از بر بود و بس که به اتاق او رفت و امد م اش

 شیرا از پ یکار چیتوانست ه ینم کرد
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 دهیا چیهم تلنبار شده بودند و ه ی...سفارشها روببرد

 شد یتابستانه نداشت...اصال نم شگاهینما یبرا یا

 یمادرش چا یحرف ها یاداوریکار کرد...با  بدون

 شیو از جا دیکوب زیم یشده اش را رو سرد

 قبل که یکرد دفعه  یبا او صحبت م دی...با برخواست

 دماغش شده بود و نگذاشته بود یمو یدکتر قالب ان

انست د یم د،ندانستهیلرز بشیبا واله تنها باشد...تلفنش در ج یا لحظه

 مادرش

 نکهیهمزمان بدون ارا زد و  نشیماش موتی...ر است

 را یکند گوش یامد توجه یزهره که به سمتش م به

 گوشش چسباند... دم

 ...دییجانم مادر؟بفرما-

 به نکهیاز ان سمت با صبر و حوصله بدون ا مادرش

 شب قبل با مخالف دردانه پسرش اوردیخودش ب یرو

 شده باز خواسته اش را مطرح کرد... روبرو
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 نم زودترک یاداوریجونت سالمت مادر،زنگ زدم -

 ...میخونه مهمونها رو معطل نذار یایب

 کنترل یتیتلفن را محکم تر فشرد و با عصبان دستش

 چارهیرو...اون دختر ب ممیتصم شبیفتم دبهتون گ-زمزمه کرد: شده

 .دیهم عالف من نکن رو

 کند شیقبل یبه حرفها یتوجه نکهیبدون ا مادرش

 :گفت

 ...محمد یحاج اقا رو منتظر نذار-

 را رو کرده بود و شیکارتها یمادرش همه  یعنی نیا

 را عروس خانواده یتمام توانش قصد داشت هرکس با

 پدر مادر یبدبخت ب یکند جز واله  یبزرگ حاج ی

 ...را

 محمد یمتوجه شد تماس تلفن نکهیبه محض ا زهره

 شده خودش را به او رساند... تمام

 ه کرد:زمزم یدییشد و بفرما نشیاقا محمد؟محمد سوار ماش دیببخش-
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 نیا نیدیسرکارم اگر واله رو د روقتیمن چون تا د-

 دن؟یدیرو بهش م بسته

 یتکان داد و دستش را برا یتفاوت سر یب محمد

 ی دهیبه رنگ پر یبسته دراز کرد...توجه گرفتن

 لرزانش هم نکرد...تنها قصد زهره یو دستها زهره

 بود که بداند اقا محمد هنوز هم با واله در نیهم

 نه که... ایاست  ارتباط

 از او جدا یحرف چیه یرا قورت داد و ب بغضش

 اقا محمد را یها یقرار ی...خر که نبود علت بشد

 و خودش از همان ستیدردش چ دیفهم ی...منفهمد

 یسوخت...چطور بود که عاشق ادمها یم درد

 شدند؟او عاشق محمد...محمد عاشق یم یاشتباه

 دکتر... یاقا ریو واله هم درگ واله

ه ک شودیکه نم شودینم یشودگاه یخوب م یول یکنیگمان نم یگاه-

 شودینم
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 که ینرگس ییبایگل ز د،دستهیکه رس شانیکوچه  سر

 شدن ادهیپ یبود را در دست گرفت و اماده  دهیخر

 دکتر مثل عجل معلق باز سر یبود اقا دواری...امشد

 که ییو حرفها دیکش یقیسبز نشود...نفس عم راهش

 زمان تنها شدن با واله اماده کرده یذهنش برا در

 کرد...انقدر غرق افکارش بود نییباال پا کباریرا  بود

 کوچه نشد...با رمعمولیغ یشلوغ یمتوجه  چیه که

 سرش را باال گرفت... یتنه ا خوردن

 کنه؟یم کاریچ نجایا سیپل نیماش-

 سر در یکه برا یافراد نیخشک شد و ب دستش

 و با دیاز ماجرا انجا جمع شده بودند سرک کش اوردن

 ...دستدیبه اندام درشتش خودش را جلو کش هیتک

 زدند جلو بروند پر یکه هول م تیفشار جمع نیب گلش

 خودت کمک کن... ایخدا-شد ... یم پر

 و خواست جلو برود که دست دیرس سیپل نیماش به
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 اش نشست. نهیتخت س یسرباز

 ...کجا؟ایاقا جلو ن-

 شیکه روبرو یکه با ان خانه ا دیبه سرباز بگو امد

 یسبز رنگ پارک شده کار دارد،که صدا نیماش

 که کنار یو واله ا دیچیدر گوشش پ یبلند زن ونیش

 رفت... یم نیبه سمت ماش یزن جوان مامور

 واله؟-

 یافتاد،طول نیزم یگل از دستش شل شد و رو دست

 قرار محمد یمردم له شد و دل ب یپا ریکه ز دینشک

کهفقط مناسب طرح  یفیظر یمچ ها یکه رو یدستبند دنی...با دهم

 شیبایزدن بودند تمام جانش اسم ز

 شد... ادیفر را

 واله.-

 خانوم که از شدت نیریش یو تپل دیصورت سف به

 یشده بود،دلش م رهیسرخ سرخ شده بود خ هیگر
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 دوست یدستش را دراز کند و ان الماس ها خواست

 را از صورت مهربانش پاک کند اما دستانش یداشتن

 را نداشتن ... زیچ چیه اقتیبودند...ل فیکث

 ه چشمبپر پر شدن دخترهام رو  دهیخدا چرا منو افر-

 مدرسه و هر روز شاهد رفتمیکه م یزمان نم؟اونیبب

 از نمیاومد ا یبودم که سر اون برگ گلهام م ییبال هی

 ...اخه تونیرو تنگ کرد یک ی... اخه شماها جاتو

 اخه؟ یقتل ادم

 یبه اتاق مالقات انداخت،هفته ا یچشم رینگاه ز واله

 و دیکش یخفقان اور نفس م یفضا نیکه در ا بود

 که به جسم و روحش وارد ییفشارها ریز نکهیا جالب

 چاک یب یشد هنوز هم زنده بود...هم سلول یم

 همسن سال خودش حرف یانطرف تر با دختر دهنش

 کرد...اما یاو را م یحال فضول نیزد و در ع یم

 کرده بود و طالب تیشکا یمهم نبود...سرمد شیبرا
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 ریهم که تصو نگیان پارک یها نیبود،دورب قصاص

 رونیکه چاقو را از شکم ازاده ب دادند یرا نشان م او

 رنگ باخته بود و شیبرا زیهمه چ گریکشد ...د یم

 مرگ بود...او با هیشب یزیواله نبود رنگ چ یبرا

 ادخویم گهی...منتیبب خوادیر مپسره دکت نیا-زنده بود. شیقال یگلها

 برات

 که تو دونمی.قبول کن دخترم...اخه من مرهیبگ لیوک

 دیرو لعنت کنه با یاون سرمد...خدا یرو نکشت یکس

 اقا جفت پاشو قلم کنه...ورداشته واسه یعل دادمیم

 هم کرده؟ تیشکا من

 شیا ضیبا غ شیهم سلول تایب یکرد و وقت یبلند نیف

 از ان چشم غره یکیگفت به سمتش برگشت و  یبلند

 نثارش کرد. یخانوم ناظم یها

 پرنسس؟ یکنینم نیخودت ف هیچ-

 از دیخودش د یتوجه مامور زن را رو یوقت تایب
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 داشت نیکه در است یادبانه ا یجواب ب گفتن

 به سمت دوستش ییکرد و با گفتن برو بابا یخوددار

 .برگشت

ز ا ییوخانوم ب نیریمبادا ش دیها؟چشمانش را دزد مکننیکه ن تتیاذ-

 یسخت

 خواستیبود ببرد.دلش م دهیچند روز کش نیکه ا ییها

 بلندش یو موها ندیخانوم بنش نیریدست ش ریز باز

 هم ییمو گریبه دست مهربانش بسپارد اما د را

 از یکیورودش به زندان  ی...همان ابتدانبود

 بود دهیرا رس شیانجا حساب موها یقلدرها

 :دیرا محکم تر کرد و جلو کش شی.روسر

 نه-

 دستمال گریمکث کرد و بار د یخانوم لحظه ا نیریش

 دانست که ی...واله مدیشده را به چشمش کش مچاله

 تلخ کند. نیاز ا شیرا ب دارشانیاما نخواست د دیفهم
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 نبودم... گهید-د یوقت-خانوم...و نیریش-

 _ی

 یپر اب شد و دستها یخانوم به ان نیریش چشمان

 در پنهان کردنشان را داشت را محکم یکه سع واله

 :گرفت

 دمید ادیزشت ز یزهایچ می...من تو زندگذارمیمن نم-

 دمی...دختر دست گل شاگرد اول مدرسه ام رو دواله

 یجا یکی یدست و پا ریبه زور شوهر دادن ز که

 رو یجون داده...قهرمان مسابقات کشور پدربزرگش

 دست به دامن چندرغاز شده تا خرج ابونیکنار خ دمید

 که دمی...واله، دختر خودم رو دارهیرو در ب موادش

 و غرور تینون از صبح تا شب شخصلقمه  هی یبرا

 ...گهی...اما دکننیرو لگد مال م زشیهمه چ و

 که واله یرا محکم تر فشرد و با لحن ملتمس دستش
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 به یا ظهازم نخواه لحازم نخواه...-بود زمزمه کرد: دهیدر او ند چوقتیه

 نبودن ت فکر کنم

 درخواست مالقات کرد گهیدکتر دفعه د ی...اقادخترم

 من... دیسف یمو نیرد نکن...بخاطر ا لطفا

 یبلند شد و ب شیاز جا یرا که گفت به سخت نیا

 خانم نیریبه سمت در خروج رفت...ش یخداحافظ

 به وداع گفتن نداشت... یاعتقاد

 برخواست و به سمت شیهدف از جا یب یربات مثل

 قسم را نیخانوم ا نیریکاش ش یخانوم رفت، ا مامور

 او طفره دنیتوانست باز هم از د یخورد تا م ینم

 یاو م یاش از مهر داغ لبها یشانی...هنوز پبرود

 ریاو را درگ نیاز ا شیخواست ب یو نم سوخت

 شکست خورده سیک هی...واله از همان اول هم کند

 کرد! یتالش م یخودیدکتر ب یفقط اقا بود

 واله نشسته بود و یبازپرس پرونده  یروبرو هاکان
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 واله را یواله پزشک یخواندن پرونده  بود او منتظر

 دکتر و یاقا لکسیبه حالت ر یمظفر لیکند...سرگرد سه تمام

 انداخت و پرونده را بست: ینگاه گریبار د مطبش

 از یکه واله سلطان دیدکتر پس شما معتقد یاقا-

 درسته؟ برهیرنج م یتیگسست شخص یماریب

 ی

_ 
 از یکه واله سلطان دیدکتر پس شما معتقد یاقا-

بهم  زیم ریدرسته؟دستانش را ز برهیرنج م یتیگسست شخص یماریب

 کرد در چهره یو سع دیچیپ

 نشود،بحث مرگ و انیاز اضطراب نما یاثار اش

 واله بود. یزندگ

 گفتم یماریب نیاز ا یا نهیشیبله جناب،من براتون پ-

 علت بوجود اومدنش اما... و

 دستش را باال اورد و هاکان را متوقف کرد: لیسه
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 شما همونقدر یادعا نیدکتر...ا یرک بگم اقا دینیبب-

 پر از یپرونده  نیقاف...ا یکه قله  دوره

 یمداربسته هست و لحظه  نیدورب لمی...فواضحاته

 چاقو از شکم اون مقتول دنیکش رونیب

 ها و یو ناهنجار یزیجامعه گر نیامرز،همیخداب

 افتاده توسط مارتونیب یبرا دیگیکه شما م یاتفاقات

 به زیتر و تم یپرونده  کیمقتول همه و همه  پدر

 یکرد انگشت ها یبستش!هاکان سع شهیهم زود م یلیداده که خ من

 حس شده اش را یب

 ی هیرو رییکه از تغ ییها لمیف یدهد و رو تکان

 کیکرده بود کل یواله به ترنج جمع اور یتیشخص

 تواند یحس شده و نم یکرد زبانش ب ی...حس مکند

 واله یاز وقت د،یبگو یزیدفاع از ان دخترک چ یبرا

 بود ختهیحرفش گوش نداده و از خانه اش گر به

 ی دهیارامش نداشت و مدام چشمان ترس یا لحظه
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 بست. یپشت پلکش نقش م دخترک

 هستن که من تونستم از ییوهایدیها تمام و نیا-

 شدنش لیتبد یواله و لحظه  یرفتار تراییتغ نشونیب

 ...دیبنداز ینگاه هی.نمیترنج رو بب به

 باال انداخت و لپ تاپ را به سمت یابرو لیسه

 : دیکش خودش

 بحث یکنجکاوه که تو یلیخ تونیمنش یانگار-

 کنه که از همون اول اونجا فالگوش شرکت

 شیو خواست از جا دیکش ی...هاکان پوف کالفه استادهیوا

 بازپرس متوقف شد . یبا حرکت دست اقا زد،کهیبرخ

 ی

_ 
 دیبگو شیسربه هوا شهیهم یمنش نینبود به ا یکی

 ...درست بود خودش دردگریدارد د ییجا یفضول هر

 ی هیقض یاما نه وقت دیفهم یو م دهیکش یفضول



 

  928                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 باشد! انیواله در م یو زندگ مرگ

با فشردن  ومکث هم نکرد  یداخل...مژگان حت دییخانوم بفرما-

 ی رهیدستگ

 ستادیا یخودش را داخل انداخت... مظلوم گوشه ا در

 ریاش را ز ختهیر رونیو ب یشراب شهیهم یموها و

 سفت شود پنهان یکه صد تا خورده بود تا کم یشال

 .کرد

 یمهم تر یکارها یعنینداشتم... یقصد فضول دیببخش-

 که انجام بدم اما... دارم

 ی شهینمانده بود به ر یزیهاکان چ یابروها

 یبرسد...قصد چه داشت پس؟چه کارها شیموها

 که شیناخنها دنیگفت؟ سوهان کش یرا م یمهم

 نبود بود؟ منظورش

 جناب ...-

 یکه فاقد هرگونه قپه  لیسه یبه سر شانه  ینگاه
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.واله جناب سروان..-گفت: یدرجه ا یاسم بود کرد و حدس ای ینظام

 رو حاضرم نیا...من گناههیب

 تونه دماغش رو یدختره اصال نم نیبخورم.بابا ا قسم

 رو بکشه؟محاله ممکنه یکی ادیباال بکشه ب ییتنها

 دو سه تا تیدختره نها نیخودم ادم شناسم ...ا من

 که قشنگ یدرست حساب یبکشه اونم نه نقاش ینقاش

 فرش.اخه واله رو چه یتوش باشه نه...نقشه  پول

 یم یمنه که ه ریادم کشتن... همش تقص به

 دکتر درست هی شیرفت پ ی...اگرنه منجایا کشوندمش

 االن... یحساب

 یو به سرفه افتاد...حت دیهاکان پر یدر گلو اب

 گند دیرا نداشت حرف بزند...مژگان فهم نیا ییتوانا

 از ارمیم ییبا گفتن چا بایصاف کرد و تقر ییگلو زده

 ...ختیگر مهلکه

 که از شدت یبه در بعد به دکتر ینگاه چپ لیسه
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 کیکل لمهایف یبود انداخت و رو یرو به خفگ سرفه

 به یبود نگاه رهیها خ لمیکه با دقت به ف ینی.حکرد

 !یاضقچه برسه به  کنندیها منم قانع نم لمیف نیا-کالفه انداخت: هاکان

 به سرگرد یمشت شد و قدم شیموها انیم دستش

 شد: کینزد یجد یادیز

 صشیاهنگ کردم اون هم تشخمن با استادم هم هم-

 و همونطور که دمیفهم رید یبود...درسته کم نیا بر

 رو به نیاما ا خورمیبه درد نم ادیگفت ز یمنش خانوم

 با من هم نیخودتون هم نشون بد دییمورد تا یدکترها

 ...نظرند

 گریساعتش را از دور دستش باز کرد و بار د لیسه

 را بست: ان

 که یزیدشواره ...طبق چ یلیخ یماریب نیاثبات ا-

 اثباتش یحداقل دو سال مطالعه و کنترل برا دمیشن

 باشه ریاگر امکان پذ یحت یزیچ نیالزمه...همچ وقت
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ه پروند نیتحت نظرباشن.من ا دیباز هم مرتکب قتل شدن و با شونیا

 تونی.از همکاربرمیرو با خودم م

 .ممنونم

 یاما چهره  دیبگو یزیدهانش را باز کند چ خواست

 انعطاف سرگرد مانعش رقابلیشده و غ سخت

 شد به یشد.مگر م یوارد م یگریاز راه د دی...باشد

 واله را از دست بدهد؟ یراحت نیهم

 فتونیوظا دونمی...مدیپس چرا اصال سراغ منو گرفت-

 روشنه نقدریپرونده ا یاما ...اما وقت دیدیانجام م رو

 ...ستیدقت ن نهمهیبه ا یازین

 یدانست به مامور قانون چه م یبود و نم مستاصل

 ها ساعت ها به ویدیکردن ان و دایپ ید،برایگو

 زل زده بود و در هفتاد و دو ساعت تنها سه توریمان

 گردنش بود نیهم مشیبود که از عال دهیخواب یساعت

 یکه م ییپرت و پالها نیشد و ا یبه زور راست م که
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و  به او انداخت یا رهینگاه خ لیگران تمام شود!سه شیبرا توانست

 زمزمه کرد:

 .رمیگ یم دهینشن-

 نیدورب یها لمیرا بست و نگفت که کامل نبودن ف در

 جرم ینقص بودن صحنه  یب یادیبسته و ز مدار

 نقص یب یادیز یزهایدقتش شده...به چ نیا باعث

 میو تصم دیداشت... پرونده را محکم تر چسب شک

 _داشته باشد... یواله سلطان یاز خانه  یدیبازد گرفت

 از شک ییرج ها

 از او چشم یجوان نشسته و لحظه ا سیپل ییروبرو

 اش را انجام فهیدانست او هم وظ یداشت،م یبرنم

 دهد اما ناخوداگاه نسبت به او گارد گرفته و دلش یم

 رفت...اگرواقعا واله ان دختر یاضطراب مالش م از

 یکشته بود چه؟ سرش را محکم تکان داد و برا را

 که به فکرش یزیچ نیاز ذهن مشوشش به اول فرار
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 متوسل شد: دیرس

 نیدختر به ا شهیم د؟مگهینیطرح هاش رو بب-

 ادیز یدختر بدبخت نینفر رو بکشه؟ ا هی یهنرمند

 من خودم شیچند وقت پ نیسرگرد!هم یاقا دهیکش

 منحرف ی کهیاون مرت یدست و پا ریاز ز شخصا

 کردم. جمعش

 به یزیچ نکهیرا باال داد و بدون ا شیابرو لیسه

 یممضنون را  یزودترخانه  دیبرخواست،با شیاز جا اوردیخودش ب یرو

 تا خود بر اساس شواهد دید

 داشت که یگرید ادیز یکند...پرونده ها قضاوت

 به انها هم سر و دینامشخص بود و با فشانیتکل

 داد... یم سامان

 باال... یبا اجازه من برم طبقه -

 اش داد و بدون حرف از ینیبه ب ینیخانوم چ نیریش

 نفوذ چشم گرفت: رقابلیجوان و غ سرگرد
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 اون دختر هم مثل اون همه ذارمیسرگرد من نم یاقا-

 نیچشمم پر پر شدن از ب یکه جلو یاموز دانش

 اما...نتونستنم اونا رو نجات بدم دستم بسته بود بره

 ذارمیاگه قاتل هم باشه من نم ی...حتیحت یکی نیا

 دار... یبره باال سرش

 برگشت و لبخند شیرو شیبه سمت زن مقتدر پ لیسه

 خوشبخت بودند که یلیانش اموزهاتون مطمئنا خد-زد: یبند مین

 ...دیهواشون رو داشت نقدریا شما

 یخانوم محض خاطر ادب هم به لبخند نیریش یلبها

 و راهش را به سمت اشپزخانه کج کرد تا امدین کش

 ...ندیسرگرد را نب یرفتن اقا رونیب

 کیتار یکرد و در خانه  یکیپله ها را دو تا  لیسه

 برق گشت و دیفشرد...قفل نبود، با دست دنبال کل را

 که چشمش را گرفت یزیچ نیروشن شدن خانه اول با

 یمضنون بود...کم یاز چهره  ییبایفرش ز تابلو
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 یدختر فرسنگ ها با چهره  بیرفت،لبخند عج ترجلو

 نشسته بود شیجلو ییکه هنگام بازجو یروح یب

 داشت! فرق

 مهینصفه ن یاز تابلوفرش گرفت و به طرح ها چشم

 که ییشد...جز طرح ها رهیپخش و پال خ یدفترها و

 دهیخانوم هم د نیریش ینمونه اش را در خانه  قبال

 یمن دایپ یزیروح ومرده بود!مطمئنا در اشپزخانه چ یب زیهمه چ بود

 کرد،به سمت

 خواب در انجا باشد یزد اتاق ها یکه حدس م ییجا

 وقفه باز کرد.همان یدر را ب نیتند کرد و اول گام

 هم حاکم نجایداد ا یخانه به او م هیه بق یحس

 ی...باز هم پر از طرح ها زیساده و تم ی...اتاقبود

 یبرا یفرصت چوقتیه دیکه شا یکاره ا مهین

 بود.. زی...در نوع خود غم انگافتی ینم لشانیتکم

 ی
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_ 
 از به یبود گاه یبیعج یبه طور کل کلمه  انی..پا

 !درست مثل نقش ودنیازرس یو گاه میشد یناراحت م دنینرس انیپا

 دختر هنرمند نیا ینگارها

 رفته بود! غمایدختر که به  یکیان  یزندگ و

 انتقام از پدرش نقدریدختر خوب؟ ا شیچرا کشت-

 کرده بود؟ کورت

 به شدت ساده و یتکان داد و چشم از لباسها یسر

 از یدختر که گوشه ا یرنگ و رو رفته  ی کوله

 !دید یاتاق هم م یکیان  دیافتاده بود گرفت...با اتاق

 کردند اما باز هم یم دییرا تا شیدانسته ها زیچ همه

 اتاق یکیکرد بدون چک کردن ان  یقبول نم وجدانش

 دهد... یقاض لیخانه اش برود و پرونده را تحو به

 که یزیاتاق گذاشت تنها چ یکیرا که داخل ان  شیپا

 اتاق انگار هنوز نیخورد نظم بود...ا یچشمم نم به
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 که در فضا یعطر متی...مطمئنا قدیکش ینفس م هم

ه ک یا...جمله کردیفرق م یواله سلطان یتا اسمان با بودجه  نیزم بود

 نامطئن و یبا دست خط نهیا یرو

 نوشته شده بود باعث مکثش شد... یا عجله

 نره! ادتیرو  انیشروع از پا-

 بود ریگ انیپا یکلمه  یدختر هم رو نیکه ا یانگار

 دانست ینم قایماند اما دق یم یکس یبرا یامی...مثل پ

 !ستیک مخاطبش

 انداخت، به متیمد روز و گران ق یبه لباسها ینگاه

 تخت بود راه یکه گوشه  یخرس بزرگ سمت

 نیریز یتخت نشست و دستش را به لبها ی...روافتاد

 کرد و نییباال پا ینبود. خرس را کم یزی...چدیکش ان

 گرفت... شیروبرو

 دند...شروع ازکر یم یزندگ نجایانگار واقعا دو نفر ا-

 و سرش را دیرا شن یبلند یصاف کردن گلو ی؟صدا یچ یعنی انیپا



 

  938                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 خانوم نیریواله گرفت.ش یسمت صاحب خانه  به

 که در بغلش چپانده بود انداخت یبه او خرس ینگاه

 لب زمزمه کرد: ریز و

 گذشته باشه تیاز وقت عروسک باز یکنیفکر نم-

 پسرم؟

 عروسک را اوردیخود ب یبه رو نکهیبدون ا لیسه

 تکان داد... چندبار

 ی

_ 
 عروسک را اوردیخود ب یبه رو نکهیبدون ا لیسه

 تکان داد... چندبار

 نیا یتو ادیم یار هر کسع واه خدا مرگم بده...انگ-

 از... نمی...اون از واله اشهیم یجن اتاق

 یعروسک خرس یچشم ها یدستش را رو لیسه

 کج یکرد کم یاز انها را که حس م یکیو  گذاشت
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 الیشده از جا کند و دستش را تا ته داخل متر دوخته

 عروسک فرو کرد...با حس برخورد انگشتش با نرم

 یزد و عروسک که پنبه ها یلبخند یفلز جسم

 یافتاده بودند را کنار یهرکدام طرف داخلش

 کرد و به سمت نیی...فلش را در دستش باال پاانداخت

 خانوم برگشت: نیریش

 ذاشتنیردن رو کنار نمک یاگ بزرگترها باز دیشا-

 شهیشکستن ش ادیکه ممکن بود به بار ب یخسارت تنها

ه به انچ ریخانوم!محمد دست ز دیداشته باش ینه دل ادمها...روز خوب بود

 بود که مثل رهیمادرش خ

 خط و نشان شیشد و برا یم نییسرگردان باال پا مرغ

 !دیکش یم

 هی ی...بخوا گمیم یچ نیمحمد خوب گوش کن بب-

 و تو دونمیمن م ی... کنیدختره  نیخرج ا قرون

 تر از مادر.فکر نکن من امار زیعز ی هیدا ی...شد
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 ادم!بعد تو ؟یفهمیندارم...دختره ادم کشته م تورو

 یزیعز یحاج ی؟اونم ک یریبگ لیواسش وک یخوایم

 ی...ادم انسان دوست سیخبرا ن نی! از ارینخ معروف؟

 لیاج لی؟اجیثواب ببر یکمک کن یخوایم یهست

 به اونا یدست ابونایتو خ ختهیو گشنه ر بدبخت

 ...برسون

 یهمش بخاطر ب نایرو بکشه...ا یتونه کس یواله نم-

 یغلط یجا هیبد  میتا هی ی...اون فقط توشهیزبون

 !نیهم بوده

 شد و از زور یمادرش قرمز و قرمز تر م ی چهره

 دختر نیا ی...انگاردیبگو یزیتوانست چ ینم حرص

 پسرش را جادو کرده بود... واقعا

 واسه یگیم یخطاس...چ یمقدسه...ب میاخه اون مر-

 خودت؟

 به ساعتش انداخت،کم کم به وقت ینگاه محمد
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 دیامد اما با یشد ،دلش به درد م یم کینزد مالقات

 که در نظر داشت با او یلیو راجب وک دید یرا م او

 کرد... یم صحبت

و سرش  شل کرد یاش را کم یبرم مادر...مادرش گره روسر دیمن با-

 را

 تکان داد: تکان

 اتله...دختره قرمیم دارمیمنم برم دنشیاره برو به د-

 ...با خودتدارشویب یخواب خرگوش نی...از امحمد

 دختره ام تبرئه نیا رمیگیم لیوک رمیم یفکرکرد

 م؟یشیکمان ها محو م نیرنگ یو بعدش باهم تو شهیم

 ام که پاش به یاون وقت ی...حتزمیعز ستین ینجوریا

 تویباز نشده بود محال ممکن بود بذارم زندگ زندان

 چه به برسه حاال که... یکن خراب

 دستش یو ساعتش را رو دیصحبت مادرش پر انیم

 و بسته کرد: باز
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 معامله ام مادر؟ نظر شما ،پسر شما، نیا یمن کجا-

 ین ِ محمد کجاو عروس شما...م یخانوادگ یزندگ

 داستان گم شدم؟ نیا

 وبهتر که نشد -رفت زمزمه سرداد: یکه به سمت در م همانطور

 خونواده بشه نینتونست که عروس ا

 یکه من م یزندگ نیبه صدتا ا یزندان کوفت اون

 ارزه! یبراش بسازم م خواستم

 به سردر یپارک کرد و نگاه یرا کنار نشیماش

 مالقات نیتوانسته بود ا یداد،باز هزار بدبخت زندان

 زد یدلش نبود...لبخند تلخ یجور کند و حاال دل تو را

 که یبه خودش و سرنوشتش لعنت فرستاد...انگار و

 از صحنه یخورد به نحو یهرکس با او گره م واقعا

 اخر؟ یشد...او را چه به عاشق یروزگار محو م ی

 بلند یرا باز ضرب بست و با گام ها نشیماش در

 را داخل شیرساند...هنوز پا یرا به ورود خودش
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 خلوت ابانیدر خ ییاشنا یبود که صدا نگذاشته

 .دیچیپ

 اما ول دیسرعت بخش شیاش گرفت و به گامها دهیقهرمان!ناد یه-

 نبود که نبود... کن

 !ینوه حاج-

 گفتند معادل سوهان روح در فرهنگ یاگر به او م اخ

 را یدکتر قالب نیاو بدون پلک زدن اسم ا ستیچ لغت

 آورد...انسان انقدر کنه! یم

 ی

_ 
 گفتند معادل سوهان روح در فرهنگ یاگر به او م اخ

 را یدکتر قالب نیاو بدون پلک زدن اسم ا ستیچ لغت

ب بهم صاکرد به اع یو سع ستادیآورد...انسان انقدر کنه؟پشت به او ا یم

 ختهیر

 شاه پسر را کم نیمسلط باشد،امروزش فقط هم اش
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 را بزند... شیروز زندگ نیتا رکورد بدتر داشت

 ...گذرهیدکتر...داره از وقت مالقات م یاقا هیچ-

 یدکتر رو یاعصاب خردکن اقا ینفس ها یصدا

 به سمت تیکردند...با عصبان یم یفوتبال باز مغزش

 :دیلب غر ریبرگشت و ز او

 ؟یکن یباز میپانتوم ینگه داشت نجایمن ا-

 یو با لبخند تلخ دیاش کش ختهیبهم ر یبه موها یدست

 کرد: زمزمه

تارش زد،هرچند رف یشخندینه؟محمد ن نهیشده تورو بب یپس راض-

 بچگانه بود یادیز

 یمرد را م نیدست خودش نبود دلش انتقام از ا اما

 پا افتاده...کم شیو پ کیهر چند کوچ خواست

 نکرده بود! عشیضا

 شهیم یراض ؟معلومهیداشت یا گهیمگه انتظار د-

 ...نهیبب منو
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 شد و خواست به رهیدکتر خ یاقا یقرار یلذت به ب با

 یازار دهنده  شهیهم یدر برگردد که با صدا سمت

 شد: خکوبیم شیسرجا دکتر

 بود...انقدر یباز هیماجرا  نیاگر ا یحت یدونیم-

 وجه حاضر چیبود که من به ه یفیزشت و کث یباز

 یجور هی...یها باشم نوه حاج کنیاز باز یکی نبودم

 بده...فقط تیکن به مالقات با من رضا یرو راض واله

 هیبخاطر  یخوایکمکش کنم...تو که نم تونمیم من

ز اکرد و  یدندان غروچه ا ؟محمدیخوایدار،م یسرش بره رو یباز بچه

 شیدندانها نیب

 :دیغر

 کل لیوک نی؟بهتر یستیبه خودت مطمئن ن یلیخ-

 یکن کاریچ یخوایم قایرو براش گرفتم ...تو دق تهران

 ...تونه؟تویاون نم که

 قرار زمزمه کرد: یو ب دیوسط حرفش پر هاکان
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 یکرد ؟فکریشته باشه چاگر واقعا اون دختر رو ک-

 من یبگ نکهی؟فقط بخاطر ا دهیم تیرضا یسرمد

 میبه دادگاه ثابت کن دیبا ره؟یمیاون دختر م قهرمانم

 ترنج واقعا اون دونمیواله دچار جنون شده...نم که

 رو بفهمم تا نیا دینه و با ایگناه رو کشته  یب دختر

 کمکش کنم.... بتونم

 نکهی،مثل ا دیجمله را بگو یسختش بود که باق انگار

 همانقدر سوزان و کشنده اما اوردیباال ب دیاس بخواهد

 یلجباز کنمیزت خواهش ما-به گفتن کرد: یخودش را راض بالخره

 نکن و بهش بفهمون که

 !نمشیبب خوامیم

 ی

_ 
 دیبه هاکان منتظر و نا ام یجواب نکهیبدون ا محمد

 بود ریرفت .با خودش درگ یبه سمت در ورود بدهد
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 نیاز اختالل واله نداشت تنها بر ا یادیاطالعات ز و

 زد و یطرح م بایکه انقدر ز یبود که ان دختر باور

 یجان انسان ستیقادر ن دیبخش یفرش ها روح م به

 خورد و دلشوره داشت ،حاضر بود خود ی!دلش بهم مردیبگ را

 اما ان دخترک چشم سبز ندیرا به چشم بب مرگ

 بال بال شیاهیدر قفس پر از س نگونهیا معصوم

 و به خودش دیپر رنگش کش یبه ابروها ی...دستنزند

 زد: تشر

 ... یکنیبهش ترحم م یفکر کنه که دار دینبا-

 کرد ید،سعیرا شن یدر پ یپ یدر و قدمها یصدا

 یگونه  یکه رو یچنگ یجا دنیبزند که با د لبخند

 یبرگ گلش به جا مانده بود همان لبخند ساختگ چون

 برخواست: شیو از جا دیلبش ماس یرو هم

 سالم واله جان-

 یکه با لودگ یزندان یکیبا ترس به ان  چارهیب دختر
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 یجا شیصندل یرو عیبود نگاه کرد و سر رهیاو خ به

 ...نیدیحمت کشز-الم اقا محمد،چرا زس-:گرفت

 خواست با یمشت شدند،دلش م زیم ریمحمد ز دستان

 زندان را بشکافد و فرشته اش نیاجر به اجر ا دندان

 یمراقبش م نیاز ا شتریب دینجات دهد...با را

 گند زده بود! شهی...مثل همبود

 تتمالقا ادیصحبت کردم م لیوک هیحالت خوبه؟ با -

 ...ریب یایکن تا زودتر ب یهمکار ،باهاش

 ینه تکان داد و تلخ خند یبه معنا یرا به ارام سرش

 :زد

 ...رونیب امیب خوامیمن نم-

 _ی

 ...رونیب امیب خوامیمن نم-

 تلخ شد و ناباور به واله زل زد... دهانش

 واله؟ یگیم یدار یچ-
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 شیو خسته پلک ها دیاش کش یشانیبه پ یدست واله

 هم فشار داد: یرو را

 ازم ییکه چه کارها دونمیمن خطرناکم،نم-

 کردم که اون دختر رو نکشتم ی...فکر مساختس

 یچانه  یخورد و رو زیاز چشمانش ل ی...قطره اشکاما

 ...دیغلت لرزانش

 یم هولش نم،داشتمیبیهمش خواب اون شب رو م-

 اخر همسرش...اون  یرو دمیکش یم غی...ج دادم

 ...که

 شیگونه ها یکه رو یمشت شد تا مبادا اشک دستانش

 ...ردیبگ دیلغز یم

 حمد...بعدشم-خطرناکم...اقا م رونیاون ب یمن برا-

 یرو یافتاد؟ انگار یکه بودم چه اتفاق رونیب هم

 هتره برمب-کردم ...ب یم ینیسنگ ایدن نیا دوش

 ...گهید
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 شد ،طاقت رهیدختر خ یا شهیبه چشمان ش یکم

ل روشن نگاهکند...دستش را داخ یبه ان سبزها نیاز ا شیب اوردین

 رونیرا ب یبرد و کاغذ بشیج

 .دیکش

 رهیکاره اش که چروک شده بود خ مهیبه طرح ن واله

 جان اقتیانداخت ...دستانش ل نییو سرش را پا شد

 نداشتند! گرینداشتند...د دنیبخش

 افتاده،من فقط یاون شب چه اتفاق دونمیمن نم-

 یاون اتفاق افتاده تو ....تو خودت نبود یوقت دونمیم

 ! اگر...اگر ...واله

 کرد جمله اش یرا گرفت و سع شیمردانه گلو یبغض

 تمام کند: را

 ناتموم شهیطرح ها هم نیا یاگر تو نباش-

 نیری...در قبال شنهای...تو در قبال اموننیم

 ... نذار قصه یمن مسئول ی...زهره .... حتخانوم
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 دکتر یبه اون اقا نکهیواله بمونه ...با ا یب مون

رفها ح نیطفا...گفتن ال-کمکت کنه...ل تونهیم گهیندارم اما م یاعتماد

 هم سخت غیاز قورت دادن ت شیبرا

 یبدتر ها هم تحمل م نیبود...اما بخاطر واله از ا تر

 :کرد

 رونیب-کنه...ب یبتونه کمک دیاون شا نشیلطفا بب-

 قصه رو به نیا یبود...واله تو...تو ادامه  ستادهیوا

 ...یما بدهکار ی همه

 ی

_ 
 که قلبش یاش گذاشت، جا نهیس یدستش را رو واله

 زد و خودش را یم انیدر م کینام هاکان  دنیشن با

 حرفها نیدانست زدن ا یکوفت.م یم واریدر و د به

 یرا م شیرحم یتبیکرده بود نها یکه قبال از او خواستگار یکس به

 رساند اما پر بود...پر بود از
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 یلحظه ا یرا نداشت که بتواند برا یها و کس ناگفته

 که یزیزندان هم تنها چ نیاو درد و دل کند در ا با

 شده بود چنگ و دندان بود و بس، بغضش را دشیعا

 داد و زمزمه کرد: قورت

 رفتن برام سخت تر نمشیاخه ...اخه بب-

 !نجامی...اشهیم

 قلبش مشت شد: یرا رو دستش

 درچق یدونی...م یدونی...اقا محمد مرهیگیقلبم درد م-

 ی...نتون یاما نتون یکه عشق رو تجربه کن سخته

 نکهی...اسوزونهیحسرت دلم رو م نیا ش؟یباش داشته

 یفرق م تمیوضع دیداشتم شا یپدر درست و حساب اگر

 یتونم حت یجرات ارزو کردن هم ندارم،نم کرد،من

 امیاگر من ب یتح-با اون بودن رو ببافم... حت یایرو

 دختر هیدکتر  یاقا اقتی...بازم...بازم ل رونیب اون

 یدستش به خون کس یخبر یکه تو ب یکی...سالمه
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 داد ،دلش یرا در گوشت دستش فشار م شینشده باشه!ناخن ها الوده

 داند چقدر سخت است یکه بله م دیخواست بگو یم

 نداشتنش ...از ان سخت تر همعشق و  ی تجربه

 ی...انگارستیگریاعتراف عشقت به شخص د دنیشن

 گرفتار شهیهم یدر همان جنگل سبز چشمانش برا که

 به تمام هست و یتیبود و خود جنگل بان کبر شده

 چیسوخت و ه یسوخت و م یزده بود...م ستشین

 که به جانش افتاده بود را یتوانست اتش ینم زیچ

 در عشق بدشانس بود؟ نقدریکند!چرا ا خاموش

 انکه دوست دارمت اما ندارمت یا

 فشارمت اما ندارمت یم نهیس بر

 یاسمان که سراسر ستاره ا یا

 خود چون چراغ اشک الیشمارمت اما ندارمتدر عالم خ یصبح م تا

 گذارمت اما... یم دهید بر

 .ندارمت
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 :دیکند تا بگو جان

 واله... میوقت ندار ادی...زنشیبب-

 تحمل گریسخت بود... د شیتلفظ اسمش هم برا یحت

 نداشت ،رفت و قلبش را پشت سر جا ماندن

 !یگفت که او را چه به عاشق ی...باز هم مگذاشت

 تکان یشد و سر رهیافتاده اش خ یبه شانه ها واله

 یاقا محمد مهربان م دیبهتر شد،حاال شا نطوریداد،ا

را شروع  یدیجدیو زندگ ندیا بباطرافش ر یبهتر دیبا د توانست

 توانست یزهره هم م دیکند...شا

 یسفره  شهیهم یبرا کباریرا جزم کند و  عزمش

 یصاحب کارش باز کند...تنها کار یرو شیرا پ دلش

 شیمانده در زندگ یباق یادمها یتوانست برا یم که

 بود که انها را ییها سمانیر دنیبر نیدهد هم انجام

 ینم نهایکرد... واله تمام شده بود و ا یهم وصل م به

 کرد...کندن یدکتر را هم مالقات م یاقا دی.بادانستند
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 یسخت تر بود اما چاره ا زیاز همه چ شیاو برا از

 !نداشت

 ی

 پست قرن نیمن ؛اول یتون مبارک عشق ها دیع

 به نگاه گرمتون....سروناز میتقد دیجد

 عاشقتونه

 تای،ب شهینشست مثل هم یوارد سلولش شد و گوشه ا

 ها را یو درشت زندان زیهم دوره گرفته بود و ر باز

 یم اتیجمع کرده و جفنگ دورخودش

 داد یهم نشان م ی...چشمانش را محکم روبافتند

 گفتند پشت پلکش نقش یکه م یزهایچ مبادا

 را کرده شیطرح ها ی...دلش ...دلش هواببند

 یپشت نامگذار لیها...حاال دل یمی...ترنج و اسلبود

 او نکهیبا ا دیفهم یبه ترنج را م تشیشخص یکی ان

 امد یبود که االن به سرش م ییتمام اتفاقها مسئول
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 ستادیا یگناهانش م یبود و پا رفتهیاو را پذ اما

 یگرفتن جان انسان گرینکرده بود د یکم کار بالخره

 که سپر چشمانش کرده ینبود...ارنج یگناه شوخ یب

 شد دهیمحکم کش ندیاطرافش را نب یها یتا زشت بود

 حاال تایب یکه به لطف کارها یپشت بندش روسر و

 :دیچیپ شیکچلش بود دور گلو بایمهمان سر تقر حاال

 یریگیخودت رو واسه ما م ینازیم یچ یب-

 برود از بس که محکم یاهیرفت که س ی...چشمانش معنترخانوم

 افتاد تایب فیفشرد، نگاهش به دستان ظر یرا م گره

 کرد که دستها یفکر م نیبه ا تیوضع نیبا هم و

 داشتند. یبیعج یایدن

 خلق کنند، ییبایاز انها ساخته شده بودند که ز یبعض

 انگشت به یکه ادم سندیطرح بزنند و بنو بایز انچنان

 انقدر در پختن غذا تبحر گرید یبماند...عده ا دهان

 شکم روح انسان را از عشق النه یکه به جا داشتند
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 هم یکردند،بعض یم رابیلقمه ها س یدر البه ال کرده

 و رنگ و یرنگ یخود با الک ها یخود به

 ییبودند...اما امان از انها بایهمانطور ز وارنگشان

 مهیشدند...چشمان ن یانسان ها حلقه م یدور گلو که

 حس خودش شد یدستان ب ی رهیاش خ بسته

 ییبایکه ز ییاو از کدام نوع بودند؟ انها ی...دستها

 بافتند؟ یبهم م یزشت ای دندیافر یم

 که ینگهبان زن یشل شد و صدا شیدور گلو یروسر

 :دیچیوار داخل سلول پ اکو

گوش  شانیرفهاح یباق ؟بهیکرد یم کاریچ یتا؟داشتیب یتو ادم نشد-

 نداد و چشمان خسته اش

 را چکسیه دنیهم فشرد...تحمل د یرو گریبار د را

 قلبش یو دستش را رو دیجز...از خواب پر نداشت

 یکوفت که م یاش م نهی...انقدر محکم در سفشرد

 نیزم یاش بشکند و قلبش رو نهیس یقفسه  دیترس
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 انهیخواست...اما مور یرا نم نی...افتدیزندان ب فیکث

 به جانش افتاده بود و ذره ذره تمام ارامش یا

 چرا؟در خواب دیدان ی...مدیجو یرا م شیساختگ

 ارامش بخش اما یبود...همان صدا دهیرا شن شیصدا

 صیهم با ان ادغام شده بود و تشخ گرید یصدا

 یدوم هم صدا یسخت بود...صدا شیبرا شیحرفها

 هاکان دلهره اور و یبود برخالف صدا یا مردانه

 ...با خودش لب زد:ترسناک

 ؟یرفته باشه چ ادمیاگر صداش -

 _ی

 کرد کل زندان با تمام وزن خودش و گناهان یم حس

 سرش یرو یکه در بند بودند همه و همگ یافراد

 یبود و م دهیرس شیبه گلو انهیشد...مور کوفته

 ...دیجو

 بشنوم... گهیبار د هیصداش رو ... دیبا-
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 بتواند ان دیگوشش گرفت تا شا یرو نباریرا ا دستش

 شده بود را یدکتر قاط یکه با صدا گرید یصدا

 رفت... یشد نم یبندازد...نم رونیب

 :یدلتنگ یها رج

 یرا کنار نکشیواله کند و ع یرا از پرونده  نگاهش

ان  ریرگخانوم به اتاق ترنج رفته بودو ذهنش د نیریاطالع ش انداخت،با

 با نهیا یبود که رو یلعنت یجمله 

 سرخ نوشته بود... رژ

 انیشروع از پا-

 قهیبه شق یخشک شده اش را بهم فشرد و دست یلبها

 یجمله  کیجمله  نیا دی...شادیدردناکش کش ی

 ییجا چیربط بود و به ه یب یلیخ ی مهیو ن نصفه

 که از یاو با شناخت کم نحالیشد با ا ینم ختم

 لیدل یرا ب یترنج داشت مطمئن بود او کار تیشخص

 دهد...مثل واله باهوش بود،فقط تا چه ینم انجام
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 دانست ... یرا نم حدش

 ریباهوش که خودت و واله رو درگ نقدریا دوارمیام-

 ...ینکرده باش قتل

 یو مادرش که با کنجکاو دیچیدم گوشش پ یصدا

 دت هاکان جان؟با خو یگیم یچ-خم شد... زیم یرو کنارش

 قلبش فشرد... یو دستش را رو دیپر شیاز جا هاکان

 مامان!-

 تاسف تکان داد و زمزمه یبه نشانه  یسر مادرش

 :کرد

 ها؟ یندار گریمامان اصال دل و ج هیچ-

 مادرش بخندد واقعا هم یتوانست به شوخ ینم

 گریگفت بود که اگر دل و ج یکه مادرش م همونطور

 یم رهیرودررو در ان حجم سبز خ کباریحداقل  داشت

 گفت که چقدر یگفت...م یو از راز دلش به او م شد

 کشد تا در ان جنگل گم شود که چقدر... یپر م دلش
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 ی

 یبرخواست و نگاه شیزنگ تلفنش از جا یصدا با

 که گرید نیانداخت...ا بشیغر بیعج یشماره  به

 و دیعالمت سبز رنگ کش ی...دستش را رو بود

 شد... منتظر

 یتماس ماز زندان ...، رندهیمخاطب محترم،تماس گ-

 ...ردیگ

 نفر بود کی...تنها شتریو قلبش ب دیلرز یم شیصدا

 دلش و ردیتوانست از زندان با او تماس بگ یم که

 شینفس ها یصدا یهر دو شکستند وقت شیصدا

 خط تندتر شدند... پشت

گوشش  به یگرید یزیپشت باجه چ یاهویه ؟جزیخودت زمیواله عز-

 ینم

 را در گوشش حل کند یخواست گوش ی...دلش مدیرس

 شد... یتر م کیبه او نزد یکم دیشا
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 تدهنم اخه...حال یشده ؟دل اومد تو یزیواله جان چ-

 زم؟یشده عز بد

 تندش بعد هم صدا ارامش بود که ینفس ها یصدا

 ...دیبخش یزده اش زندگ خیشد و به قلب  اتش

 فقط حرف بزن باهام...-

 مادرش را در اتاق فراموش کرده بود که با حضور

 زمزمه کرد: یقیعم یدلتنگ

 واله ؟ چرا مجازاتم دنتید امیب یذاریچرا نم-

..داره . دنتید امیبارب هیطاقتم تموم شده...بذار  گهیکه د ؟بخدایکنیم

 هی دیبا زمیعز شهیم یجد زیهمه چ

 ...میکن یکار

 رفت... یم ادمیداشت صدات -

 یا شهیش زیم یمشت شدند و سرش را رو دستانش

 و بر دیفهم یواله را م یبغض نهفته در صدا گذاشت

 فرستاد... یلعنت م خودش
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 یقتکه چطور و ادمهیواله... ادمهی زتیمن اما همه چ-

 دونه از گونه هات چال هی یکشیم خجالت

 از کارهام مردمک یکنیتعجب م یوقت دونمیره،میم

 یزنیو تند و تند پلک م شهیبزرگ م چشمات

 که ... دونمی...م

 شیمادرش را که داخل موها یگرفت و دستها ینفس

 رنگ یبه زندگ تونهیکه دستات م دونمیم-گرفت: دهیشد ناد فرو

 یلیشدن خ دینا ام یتو واسه  زمی...عزبده

 ریبا هم ز یوقت نمیبی...هرشب خوابت رو میجوون

 بارون با هم ریمونده ز ی...کلمیزد یقدم م بارون

 ...من برات...میبش سیخ

 دانست ینشسته بود و نم شیمردانه ته گلو یبغض

 کند... یزندگ یبه ادامه  یاو را راض چطور

 یمزخرف ام شعر زندگ یصدا نیمن برات با هم-

 ... یبرام بزن یخجالت یو تو از اون لبخندها بخونم
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 یتماس ماز زندان ...، رندهیمخاطب محترم،تماس گ-

 ...ردیگ

 که یو غم دیچیگوشش پ یشده اش تو فیضع یصدا

 ترسم... یم یلیخ نجایمن ا-مرز خفه کردنش رفت... تا

 هول زده زمزمه کرد: هاکان

 بده منو تیتو فقط رضا زمیعز رونیب ارمتیم-

 ...سرت رونجایاز ا میریباهم م رونیب یای...مینیبب

 بزدل بودن رو گهید نباریشونه ام و ا یرو ذارمیم

 ...گمیو م زنمیکنار تو چشمات زل م ذارمیم

 ماند شیممتد بوق تلفن دوست دارم در گلو یصدا با

 راه نفسش را بست...وقت تلفن زندان تمام شده و

 ...بود

 ی پ

 نرفته بود خوشگال منتظر نظرات سبزتون ادمی.ن:

 _ هستم
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 نام: یب یها رج

 زد و اصال هم به شیبه مرد روبرو یکمرنگ لبخند

 یبرا یینداد،بازجو یتیکرد اهم یاو را معذب م نکهیا

 ...لپ تاپ را بست و فلش را از انگریبود د نیهم

 اتاق خواب یکیکه در ان  یفلش د،همانیکش رونیب

 کرده بود! دایپ یسلطان واله

 نیخواست ی؟میبه سالمت نیرفت یم نیخب کجا داشت-

 هنوز چهلم نامزد یوقت ن؟اونمیمرز خارج ش از

 ومده؟ین سابقتون

 یحاال شلخته شده و ب یموها انیم یدست سهراب

 ...خوامیم لین وکم-خشکش را تر کرد: یو لب ها دیکش نظمش

 بهم زیم یباال انداخت و دستش را رو ییابرو لیسه

 زد: گره

 سهنه؟ وا دینیب یم لمیف ادیجناب سهراب خان ز-

 ن؟یدیقتل رو کش ینقشه  نیا نیهم
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 ضرب گرفت: نیزم یرو شیبا پا سهراب

 ...نیرو نکشتم فقط عاشق ترنج بودم هم یمن کس-

 یباال انداخت و خودکارش را رو ییابرو لیسه

 انداخت: پرونده

ال اورد و زمزمه سرش را با جیگ ؟سهرابیکرد یهوم ترنج صداش م-

 کرد:

 چکدومشونیه چوقتی...کاش هگهیاسمش ترنجه د-

 ...دمید ینم رو

 خم شد و زمزمه کرد: یکم زیم یرو لیسه

 ازاده؟بعد هم یو پول بابا یعاشق ترنج بود یکه گفت-

 ازتون گرفته شده یواشکیکه  یلمیاون ف یتو

 به نیدیرو کش چارهیقتل اون دختر ب ینقشه  نینشست

 هم یدونی...مخورهیاب هم از اب تکون نم التونیخ

 قتل جرمش چقدره؟ یتو یدست

 همان یو رو دهیترس شیدانست که مرد روبرو یم
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 قتل زیتم یویسنار نیتمرکز کرده بود،از ا ترس

 قابل هضم نبود که شیخورد ،برا یبهم م حالش

 نفر را از همان کینقص تنها  یب نقدریا یا پرونده

 دهیسر نیقیبه  اتانیمحتو دنیکردن فلش و د دایمحکوم کند...با پ ابتدا

 یکار نه همه جا یجا کیبود که 

 .دیلنگ یم کار

 د؟ترنجیکن یسختش م نقدریسرگرد چرا ا یاقا-

 وقتها یبعض-یاز ازاده داشت،بعض یا نهیک هی شهیهم

 نکهیگرفته بود فقط واسه ا یمنم به باز کنمیم حس

 که یمزخرف لیاز ازاده به هر دل رهیبگ انتقام

 زشت ترنج یباز ی چهی...من و همه مون بازداشت

 یگولش رو م گهیچرا د دی...شما که مرد قانونمیشد

 د؟یخور

 ی

_ 
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 کرد و به چشمان ادداشتیدر پرونده  یزیچ لیسه

 که شیدر خواندن نوشته ها یسهراب که سع زانیگر

 دینکرد...با یبود داشت توجه یشعر از سعد کی

 نیدانست هم یترساند و م یاو را م نهایاز ا شتریب

 ییجا کیاورد و بالخره  یها اورا از پا در م ندانسته

 دهد.. یرا لو م خودش

 شما و ترنج بعد از دل و لمیاون ف یمحترم تو یاقا-

 نامزد سابقتون نقشه یمیگرفتن با دوست صم قلوه

 دیکن ستیکه اون رو بعد از ازدواج سر به ن دیکش یم

 نیپدر ازاده که چپاول کرد یبعدش با ترنج و پولها و

 خورم؟ی...بعد من دارم گول منیافق محو ش یتو

 شانه اش ثابت شد و تلخ یرو ییاب جاسهر چشمان

 :دیرا جو کلماتش

 ست،منین یکنیاونجور که شما فکر م زیهمه چ-

 که گول ترنج رو خوردم و عاشقش شده، احمقم
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 کنم اما یبودم واسه داشتنش هرکار حاضر

خراب کرد و  زرویجشن عقد من و ازاده همه چ ی...نخواست ،تونشد

 از ترنج بود و نه ینه خبر گهید

 روز قبل اون ماجرا هی ادمهیفهمم  یاش...نم نقشه

 کنه...ازاده جوابش دایبود ازاده رو پ نیدنبال ا همش

 یدونم چرا فکر کرده بود که من م یداد...نم ینم رو

 گفت یبود م دهیباهاش ارتباط برقرار کنم...ترس تونم

 رو خبر بده... یزیچ هیحتما بهش  دیبا که

 انداخت و با دقت زیم یخودکارش را رو لیسه

 سهراب گوش داد... یبه حرفها یشتریب

 گفت؟ یم یچ قایدق-

 کرد ان مکالمه یکرد و سع زیرا ر شیچشمها سهراب

 ...اوردیب ادیبه  را

 دوست من نبوده اما چوقتیگفت درسته ازاده ه یم-

 براش کباریتونم بخاطر تموم اون سالها شده  یم من
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 داشیکن که پ یکار هیگفت توروخدا  یکنم...م رفاقت

 شهیبرنامهداشت،هم شهی...ترنج همهیمرگ و زندگ ی...مسئله  کنم

 شد یمسئله باعث م نیخونسرد بود هم

 بود و طونیاز وجودش ...ش رهیذهنم ارامش بگ من

 مرموز بودنش هم اخر سر کار دست نی...هم مرموز

 داد... هممون

 ی

_ 
 :دیداد و پرس هیناراحتش تک یصندل یبه پشت لیسه

 ؟یجوابش رو داد یتو چ-

 وش قطع کردم...ر-انداخت، نادم زمزمه سر داد: نییرا پا سرش

 برخواست، هنوز به شیتکان داد و از جا یسر لیسه

 یاو را معطل م شتریب دیبود و با دهینرس هدفش

 ...کرد

 لطفا منتظر باش...-
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 فاصله گرفت و هول زده شیاز صندل دهیترس سهراب

 :گفت

 دیبخوا یرو نکشتم ...هرچ یکسبه خدا من -

 ...کار من نبود!بذار برم...گمیم

 رفت و رونیب ییتوجه به او از اتاق بازجو یب لیسه

 را پشت سرش بست به سرباز پشت در ازاد باش در

 اریو به سمت اتاق دوست و همکار ارشدش زان گفت

 شعرز شپر ا یگام برداشت...در را با سر و صدا باز کرد و برگه  یاحمد

 کارش انداخت، و خسته زمزمه کرد... زیم یرو را

 ؟یکنیفکر م یچ-

 وصل ستمشیفلش را از دستش گرفت و به س اریزان

 را بلند کیو همزمان گزارش بخش انفورمات کرد

 :خواند

 در یبسته گرفته شده، شخص سوم ییاز نما ویدیو-

 یمورد نظر حضور دارد...لرزش دست و صدا مکان
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 کند...اثر یم دییمسئله را تا نیشخص ا یها نفس

 فلش مخدوش و قابل یرو مهینصفه و ن انگشت

 یدی...من در عجبم چرا ازش نپرسستین ییشناسا

 هنوز؟

 رونیاز ب یهمهمه ا یکه صدا دیبگو یزیچ امد

جا خوردهعقب  لیبلند شد که سه خیس شیاز جا امد،انچنان

 بود که در باز شد و دهیرفت...هنوز به در نرس

 بود وارد شد و نگاه نمایس یکه ستاره  اریزان همسر

 را گرفت: اریبه او انداخت و دست زان یپرت حواس

 ...دیرد کن یمرخص اریزان یلطفا برا لیاقا سه-

 کیبه همسرش نزد یباال رفت و کم اریزان یابرو

 :شد

 دا؟یشده ا یزیچ-

 و به سمت در برد: دیرا کش اریکالفه دست زان دایا

 اره ممکنه من خودم مرتکب قتل یایاالن ن نیاگه هم-
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 م؟یل؟بریشد اقا سه ی...چبشم

 شونی،ا ستمین ارین که مافوق زانم-لبش را تر کرد و زمزمه کرد: لیسه

 من یبرا دیبا

 رد کنه... یمرخص

 شد: رهیو به او خ ستادیا یلحظه ا دایا

 زودتر بگو ؟یدو ساعته منو معطل کرد یپس چ-

 ما یاقا نی...هم ادیلنتیرو سا شهی...همه تون همخب

 همکاراش... یهمه  هم

 همسرش یبه حرفها یاکشن یر نکهیبدون ا اریزان

 اش را برداشت و به سمت در یبدهد ،گوش نشان

 ...رفت

 ا بپرس...شب بازم پرونده رواون سوال رو حتم-

 نقصه! یب یادی...زخونمیم

 از کنمیم فیک دی.ن: نظرات تون رو بهم بگپی

 خوندنشون



 

  974                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

_ 
 :دارید رج

 کرد بر خودش مسلط یو سع دیکش یقیعم نفس

 یبرا شیها کیکدام از تکن چیه باشد،خداروشکر

 نداشت.... ریخودش تاث یرو نشیکردن مراجع ارام

ه لند گفتب یادی!انگار زیدرد چیهاکان ؛به ه یخورینم یدرد چیبه ه-

 بود که مادرش از اشپزخانه

 کرد. دییبلند تا یو با صدا دیرا شن شیصدا

 پسرم! کیال-

 قهیبه  یبار باز و بسته کرد و دست نیرا چند ساعتش

 انداخت... کشیکت ش ی

 مادر چطورم؟-

 و با چشمان ختیرا در قهوه اش ر ریش مادرش

 حرامش کند زمزمه ینگاه نکهیالود بدون ا خواب

 :کرد
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 ...گهید وونهی؟دیایچطور به نظر م-

 و به تابلو فرش دوستکاناپه اوار شد  یرو کالفه

 اسه گفتن بهشحرفها و یلیبهش بگم؟خ یچ-شد... رهیخ شیداشتن

 باهاش خوامیعمر دو تامون م ی...به اندازه دارم

 طاقت از کف بدم نمشیاونجا بب ترسمیبزنم...م حرف

 شتریچهره ام مشخص بشه...واله ب یتو میناراحت و

 که دونهیاما خدا م دیا یاز ترحم بدش م یهمه چ از

 واسش ناراحتم...واسه اون،واسه خودم ...واسه فقط

 کنم؟ کاریکه هدر دادم...به نظرت چ یتموم وقت ی

 یکرکره  هیکه هنوز  یحوصله در حال یب مادرش

 بود زمزمه وار جواب داد... نییپا چشمش

 یشعوریب نیکن هم ی...سعیکنیم شهیکه هم یکار-

 .و به فس فس کردنت ادامه بده... یبمون یهست که

 ی

_ 
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 مسائل نیادب و ا الیخیب تیتنها در دو موقع مادرش

 از یوقت یگریخسته بود و د یوقت یکیشد  یم

 شد که خب در حال حاضر هر دو یم یعصبان دستش

 یفراهم بود...که البته حق هم داشت کله  تیموقع

 یدر انتخاب رنگ کتش مانده بود و چه کس سحر

 خب مادرش ؟کهینظر خواه یاز مادرش برا بهتر

 در ان رخت به اصطالح خودش دنشیهم از د انچنان

 ساعت شش صبح چندان هم خوشحال نشد... یداماد

 جون؟حرف بد؟نچ نچ... الی...سه نیه-

 یکانتر کوفت و چشم غره ا یماگ را رو مادرش

 کرد: نثارش

 رهنیکه پ یسر من رو گرفت یرو یشفق نزده اومد-

 یکنیم رایارا و یروشن االن سه ساعتهدار یقهوه ا ایرو بپوشم  کرمم

 فس ی...هیینجایهنوز ا

 ...مادربزرگ مادرم از تو فرز تر بود!فس
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 بلند شد... شیو از جا دیخند هاکان

 االن چارهیاگر فرز بودم که اون دختر ب گهیاره د-

 نبود! یاون سوراخ یتو

 به فکر یو هردو لحظه ا دیماس شیلبها یرو لبخند

 رفتند... فرو

 هاکان...-

 گفت و حاال یکم به او هاکان م یلیخ مادرش

 بود... ستادهیا شیروبرو

 یبرا نقدریگفتن که پسرت ا یم یبه هر مادر دیشا-

 من دوخت...اما یو زمان رو بهمم نیزندون مشتاقه زم یتو ارشی دنید

 بار هم که شده هیواسه  خوامیم

 من و یکه زندگ یزی... چیو تا اخر اخرش بر ینترس

 یرو نابود کرد جا زدنش بود...جا زد از زندگ پدرت

 مار و هم زهر کرد...من ی...نتونست و زندگکردن

 بشه... ینجوریواسه تو ا خوامینم
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 و سرش را چندبار تکان دیکش یقینفس عم هاکان

 ...داد

 ...ینیبب ارمیزود عروست رو م-

 دستش را به سمت اسمان بلند کرد و گفت: مادرش

 یفرهنگ لغت زندگ یزود تو یکن کلمه  یکار ایخدا-

 حرکت الک نیکنه و دست از ا دایپ ییمن جا پسر

 وار دست برداره... پشت

 _ی

 بلندتر یرا که کم شیموها ییدستشو ی نهیا یجلو

 شیبه مژه ها یبودند به سمت عقب راند و کم شده

 دنشی...اخر دکترش داشت به درندیزد تا حالت بگ اب

 کش امد و با یامد...عضالت صورتش به لبخند یم

 رهیخ نهیدر ا رشیستاره باران به تصو یچشمان

 ...شد

 دمیباشه دارم بهت هشدار م داریاخر د نیاگر ا یحت-
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 چشماش یتو یکاف ی...به اندازه یکنینم هیگر واله

 ... یاومد زرزرو

 که از فکر یگرفت تا بغض شیگلو خیرا ب دستش

چنبره زده بود راهمانجا حبس  شیگلو خیب دارید نیبه اخر کردن

 بود نگونهیها ا یکند،قسمت بعض

 ...ناکام و تلخ!گرید

 و پشت ماموز زن وارد سالن دیکش یقیعم نفس

 او قفل شدند و چه قفل یشد...چشمانش رو مالقات

 دیخواست کل ی...اگر دست خودش بود دلش مییبایز

 شد و یکه نم فیقفل را تا ابد گم و گور کند ح نیا

 به سرعت بلند و شیاز جا دنشیتوانست...با د ینم

 بایبه عقب رانده شد و تقر یبد ژیق یبا صدا یصندل

 نقصش یاو و کت و شلوار ب ینگاه ها رو ی همه

 شدند... خیم

 واله!-
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 و لبه اش را جلوتر دیاش کش یبه روسر یدست واله

 هیاش را شب افهیکوتاهش که ق یتا مبادا موها اورد

 شیو رسوا دیایب رونیتخس کرده بود ب یها پسربچه

 دکتر! یقاا-سالم ا-...کند

 که تایزدند که ب یبهم لبخند م ستادهیا همانطور

 خدا در اتاق مالقات با ان دوست بدتر از ی شهیهم

 و گفت: دیکش یپالس بودند سوت خودش

 مینگاهت کن کمی پیرو حفظ کن خوشت هیزاو نیهم-

 مذکر هم یپشه  هیاون تو بس که  دیپوس دلمون

 ...میدیند

 غلط تایرفت که ب تایزن هشدار گونه به سمت ب مامور

 زمزمه کرد و با دوستش مشغول شد البته نه یکردم

 دکتر ینثار اقا یچشمک مسخره ا نکهیاز ا قبل

 را یصندل عیکرد و سر ی...واله دندان غروچه اکند

 خودش را به مردمک یو نشست...لحظه ا دیکش عقب
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 یچشمان هاکان سپرد و دلش از عسل یقهوه ا یها

 که باز هم دینکش یشد اما طول نیرینابشان ش یها

 که داشت ییفکرها یاز تمام دنشیرفتن و ند فکر

 نیا یعالمه حرف داشتم ها...کل هی-گرفت و کامش را تلخ کرد... یشیپ

 تو نیکه ا یمدت

 یزدم...حت یتو حرف م یبا تابلو فرشت به جا یبود

 مجبور شدم دنتیکه بخاطر د دیرس ییبه جا کارم

 شم تا اون وساطتت کنه... یبه دامن نوه حاج دست

 واله از لحن مغمومش فشرده شد و نامحسوس قلب

 را مشت کرد... دستش

 ...شهیم رفتن سخت تر دمتونیاالن که...االن که د-

 زمزمه کرد: یمحکم سرش را تکان داد و جد هاکان

 من و تو هنوز شروع نشده واله من از قصه یقصه -

 موضوع نیتموم متنفرم...اصال بخاطر هم مهین یها

 یاگه اون کار رو کرده باش ی...تو...تو حتنجامیا
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 بوده که بهت دست داده،واله تو یجنون ان لشیدل

 اگرنه تورو چه به قتل یحال خودت نبود یتو

 ی...زمیعز

_ 
 زد و از نگاه ملتمس هاکان که یزهرخند دردناک واله

 او نبوده چشم ریداشت به او بقبوالند که تقص یسع

 :دیدزد

 دکتر یده،اقایرس انیبه پا شیوسط زندگ نینفر ا هی-

 که یحال خودم نبودم...نه از وقت یتو چوقتیه من

 یاون بال رو سرم اورد...شبها خوابها یسرمد

 یبازم بچه شده ام و تو نمیبی...خواب منمیبیم یبیعج

 گهیشب د هی...کنهیدنبالم م یدوم و سرمد یم باغ

 شکم اون دختر فرو یکه چاقو رو تو نمیبیم خواب

 سرم یترنج تو یقهقهه ها یو هربار صدا کنمیم

 بلند یکه انگار با صدا ییقهقهه ها ی...صداچهیپیم
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 جامعه یدکتر من برا یشدن...اقا یقاط یسرمد

 : دیکوب زیم یدستش را رو تی...هاکان با عصبانخطرناکم

- 

 ِِد

 که از ی...خطرناک یتو واسه منم خطرناک یلعنت

 خواب راحت نداشتم ...تو هیتو  نیا یاومد یوقت

 واله؟ من درسته یثابت کن یرو به ک یچ یخوایم

 گند رو نیا ینبودم که زودتر جلو یخوب روانشناس

 اون اتفاق افتاد تو یکه تو وقت فهممیاما م رمیبگ

 ...با حبس شدن تو یستیوقتها خودت ن یلی...خینبود

 ...یحت ای

 واله نکهیبه ا د،فکریکش شیموها انیکالفه م یدست

 درخت نیسهمگ یاعدام کنند هم مثل صاعقه ا را

 خشکاند چه برسد که ان را به زبان یرا م شیزندگ

 تکان داد و لب زد: ی...سراوردیب
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 یو نه بچگ شهیم با جبس شدن تو نه ازاده زنده-

 مرتکب گهیقتل د هیتو جبران...فقط ...فقط  یها

 یکرد و م ی...واله هرچه که بود خنگ نبود درک میشیم

 را بشنود... شیحرفها یباق نکهیاز ا دیترس

 گوشش گذاشت و ملتمس زمزمه کرد: یرا رو دستش

 اش نگو...نذار رفتنم سخت تر هیتوروخدا بق-

 ...ترکهیقلبم داره م-...قلببشه

 یدراز کرد تا قطره اشک ب مهیدستش را تا ن هاکان

 با نوک انگشت دیلغز یگونه اش م یکه رو یهدف

 یشد...اجازه اش را نداشت...نه تا وقت یاما نم ردیبگ

 یبود و بالها یقفس زندان نیپرنده اش در ا که

 شکسته! شیبایز

 دیکه دچارت شدم، با یبشنو دی...بایبشنو نباریا دیبا-

 بگن که ایدن یاگه همه  ستیکه برام مهم ن یبدون

 پا گذاشت و عاشق ریتقدس شغلش رو ز روانشناسش
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 یرو شدم واله...واله چشمانش را بست و سرش را مارتیشد...ب مارشیب

 دستش

 قرار زمزمه کرد: یو ب گذاشت

 بسه،بسه...-

 اش که یو به واله و روسر دیکش یقینفس عم هاکان

 شد...چشمانش را با درد رهیرانده شده بود خ عقب

 کرد به خودش مسلط باشد...چه بهتر که یو سع بست

 ریو جنگل گ ایدر نیب فیکه بالتکل شیبایز چشمان

 را یکی نیتاب ا قتایحق دید یبودند را نم کرده

 ...نداشت

 یبگم که تورو کنار خودم تصور کردم...گرم دینه با-

 یخنده هات تو یموهام ،صدا یرو تو دستات

 چشمهات عطر یدونستی...عطر نگاهت ...مگوشم

 جهانم یزنی...پلک منینطوری...حداقل واسه من ادارن
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ه ذارم بب تونم ی...والهنمیافتاب یو گاه یبارون ی...گاهرهیگیم ایدر یبو

 ...)با الهام ازیبر یراحت نیهم

 (نیجهان ب هیعال-چشمها شعر

 ...تحملش راندیتوانست انجا بنش ینم گرید

 یاز مرگ م شتریامد و حاال ب یم نداشت،دردش

 ...دیترس

 ...رهید-

 به تیشد و با جد رهیخ شیبایبه قامت ز هاکان

 داد: انیپا اعترافش

 بده فرصت بده واله...فرصت هیبه خودت،به خودم -

 یقبل برا یو من مثل دفعه  میبارون قدم بزن ریز باز

 به درغ متوسل نشم .بذار دوباره طرح زدن تیهمراه

 ...منیزنیم یکه رج به رج نقش زندگ نمیرو بب هات

 قبل تر بدهکار بودم ...تو یلیاعتراف رو خ نیتو ا به

 یواله...امانت دار خوب یبه من قلبم رو بدهکار اما



 

  987                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 Aی... : میحساب بش ی!بذار حساب بباش

_ 
 ترنج: یرجها

 دادگاه را پشت سر گذاشته بودند و هاکان حس نیاول

 او رد شده اند یاز رو یلیبا تر یکرد دو سه بار یم

 او گریدنده عقب گرفته و بار د یمحکم کار یبرا و

 رس را

 ِِپ

 ...یمصطف نمشیاالن بب نیهم دیبا-طاقچه گذاشته بودند! یرو کرده

 تکان یبه ساعتش انداخت و سر یواله نگاه لیوک

 :داد

 ...امیمگه منم ب-

 منتظر یتکان داد و گوشه ا یمستاصل سر هاکان

 با ترنج دارید یتنها فرصتش برا نیا دیشد،شا

 چشم یبود که به سرمد دهیرا د زشی...نگاه تبود
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 واله یشگیاز ان استرس هم یرفت...خبر یم غره

 تنها سکوت کرده یقاض یو در جواب سوالها نبود

 مظلومانه یبه سکوتها یشباهت چیکه ه ی...سکوتبود

 نظرش گرفته بود و ریواله نداشت!دروغ چرا ز ی

 یعکس العمل از جانب او بود ...م نیکوچکتر منتظر

 را ندارد یروبرو شدن با سرمد ییواله توانا دانست

 گردد...به یدفاع از انها برم یترنج برا شهیمثل هم و

دانست واله  یکهنم ینداشت اال جسم یتوجه ا چکسیو ه زیچ چیه

 ترنج انقدر که ایان است  زبانیم

 رونیکرد االن است که چشمش از حدقه ب یم حس

 یاو را به داخل اوردن حت ی...متوجه شد وقتبزند

 توجه یسرمد یدادهایهم به داد و ب یا لحظه

 شانه دنی...اگر واله بود که حداقل واکنشش پرنکرد

 هم نبود الشیخ نیپلک چپش بود...ترنج اما ع ای ها

 فاصله دارد...در یتنها چهار صندل یبا سرمد که
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 یداد و حت یم لیلبخند ژکوند تحو شیها ادیفر مقابل

 که رو به صورت دیحواسش نبود د یکه کس یوقت

 زد... یچشمک یسرمد تیاز عصبان سرخ

 یتیجنا نیبتونه همچ نیا شهیباورم نم یقاض یاقا-

 بال و پرش رو گرفتم گناه ریز ی...از بچگکنه

 جون تنها دخترم؟ یکردم که شد بال کردم؟گناه

 یزد از ان اشک تمساح ها هیگر ریهم ز بعد

 کند یم هی...البته هاکان مطمئن نبود که واقعا گرناب

 نیکه نه و همه ا ایدخترش تنگ شده  یدلش برا و

 یکه با واله دارد!ترنج ب ستیبرگرفته از خصومت ها

 چشم در ی...لحظه انهنشستیداد و دست به س یگردنش را تکان توجه

 شهیچشم شدند...واله هم

 نجایتو ا یعنیباال داد،که  یی...ابرودیدزد ینگاه م اول

 هم گذاشت و لب زد: یهاکان چشم رو ؟یکنیم چکار

 ترنج...-
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 ی با اتمام وقت دادگاه و موکول شدنش به جلسه اما

 شان قطع شد و حاال در به در یارتباط چشم یبعد

 قبل از پنهان دی...بادینیترنج را بب عیبود سر نیا دنبال

 واقعا او ^که دیپرس یزد و م یبا او حرف م شدنش

 ادامه یتوانست برا یرا کشته ؟انوقت بود که م ازاده

 شنهادی... قبال به بازپرس پردیبگ میماجرا تصم ی

 را داده بود اما خودش هم مطمئن نبود که زمیپونتیه

 را داشته باشد که به گذشته سفر نیا ییتوانا واله

 نبود.هردو یقائده مستثن نی...ترنج هم از اکند

 !یبودند حاال هرکدام به نحو شکننده

 نکهیقبل از ا دی...بامیندار یادیوقت ز یمصطف نیبب-

 ماجرا فقط به نیا یبره ازش بپرسم...گره ا ترنج

 ی!شهیخودش باز م دست

_ 
 یو طول سالن را متر م دیجو یرا م شیلبها نگران
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 مهیامدن سرگرد سراس رونی،با باز شدن در و ب کرد

 سمت او شتافت و راهش را سد کرد: به

 جناب سرگرد!-

 اشفته اش تیمتعجب به قامت دکتر و وضع لیسه

 یدکتر روانشناس برا کیتالش  نهمهیست،اینگر

کردم  یکتر؟فکر نمد یشما اقا-!بیبود و عج ریقابل تقد مارشیب

 نسبت به نقدریا

 !دیکن تیاحساس مسئول یسلطان

 لب زمزمه کرد: ریزد و ز یبند میلبخند ن هاکان

 داشتم خدمتتون! یکردم،عرض یخودمم فکر نم-

 تکان داد: یمنتظر سر لیسه

 دادگاه و یتو یسلطان من با توجه به حرکات خانوم-

 جابه هیمتوجه شدم که باز  یسرمد یبه اقا واکنشش

 صورت گرفته و االن ترنج سکان داره اعمال ییجا

 یقرار مالقات فور هیخواستم باهاش  یشده...م واله
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 چقدر فرصت هست تا قایدق دونمیکنم چون که نم میتنظ

 اریو زمانش بس ییجابه جا نیواله...معموال ا برگشتن

 نیا نکهیبه ا ستین یاعتماد چیهست و ه متزلزل

 که روبرو من نشسته و خودش رو ترنج یشخص

دستش  یکه رو یپرونده ا لیبعد واله نباشه!سه یا قهیدق دونهیم

 کرد را یم ینیسنگ

 رهیبه چشمان دکتر خ قیداد و عم گریدست د به

 نیاست که ا ریدرگ یوسط احساس نیدانست ا یشد،م

 زد و در به در دختر یاش م یاز وقت و انرژ دکتر

 یدادگاه و زندان را صاف کرده بود و از طرف مسافت

 رساند یم کیخودش را به واحد انفورمات دیبا

 یگوش ریاخ ی...انگار که توانسته بودند رد تماس ها

 در خانه اش کشف شده بود را یهمراه واله سلطان که

 ها دکتر یپرداز دهیفرصت نداشت تا به ا ادیو ز بزنند

 توانست چشمان یبها دهد اما نم شیروبرو یاساحس
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 !ردیبگ دهیرا ناد شیمرد روبرو ملتمس

 من دیداشته باش یبعدا حس خوب شهیباعث م نیاگر ا-

 ...کنمیم تونیهمراه

 شد. رهیو قدردان به او خ دیکش ینفس اسوده ا هاکان

 قبول نداشته نکهیشما رو نه ا یتئور نیاگرچه من ا-

 من ثابت نشده و در حد همون یدارم اما برا باشم

دکتر  یمونه مگر خالفش با مدرک به من ثابتبشه اقا یم یتئور

 دارید نیبه ا یدیام ادیکه ز خوامی.م

 کنه مگر با رییتغ ستیقرار ن یزی،چ دیباش نداشته

 مستند... مدارک

 دانست که بدون یبود و م امدهین ایدن روزیکه د هاکان

 یاما چه کار بردنینم ییمحکمه پسند راه به جا لیدل

 خواست به ی...مزیچ چیاز او ساخته بود؟ه نیا جز

 تر از اطراف عیوس یثابت کند که چشم انداز سرگرد

 واله یتیگسست شخص هیقض نیو به ا ندیرا بب واله
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 داشته باشد! ینگاه مین هم

 ی

_ 
 متفاوت سالن مالقات یپا انداخته بود و فضا یپا رو

 مدت منتظر نیگذراند،منتظر بود ،تمام ا یاز نظر م را

 دارید نیدانست به ا یبشنود و حاال نم یکه خبر بود

 از عواقبش بترسد!با باز شدن در و ایباشد  دلخوش

 اسیبه  شیها دیام یشدن فضول خان تمام وارد

 رو لبش مهمان شد! یشد و پوزخند پررنگ لیتبد

 نجا؟یتو؟ا-

 انداخت و خسته یصندل یپشت یکتش را رو هاکان

 دینداشت و با یادیترنج نشست!وقت ز یروبرو

 شیواله و ترنج را واضح به نا یرفتار یها تفاوت

 اختالل یگذاشت تا جناب سرگرد متوجه  یم

 واله شود . یتیشخص
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 سالم ترنج!-

اصال انتظار -:دیلب غر ریچشمانش را در کاسه چرخاند و ز ترنج

 نداشتم مستر! نجایحضورت رو ا

 داد و هیتک یصندل یبه پشت نهیدست به س انهاک

 تکان داد: یسر

 بهم خبر یحس تورو داشتم وقت نیمنم راستش هم-

 جا خوردم ...راستش نجوری!همیازاده رو کشت دادن

 !یحد احمق باش نیکردم تا ا ینم فکر

 دردناک شد و لب زد: یبه لبخند لیتبد پوزخندش

 ام یعشق و وقت گنیبهش م فنیسر ک یوقت-

 یحماقت...تو تو شهیاسمش م ادیگند باال م ینجوریا

 عشق؟ ایجناب دکتر؟حماقت  یکنیم ریس یواد کدوم

 قتیبا کلمات نداشت و حق یباز یبرا یوقت هاکان

 هی.ترنج.. ستین ادیقتمون زو-ترنج متنفر بود! یها یباز نیاز ا کالم

 کالم بهم بگو اونشب
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 کردم ازاده رو همون شب یافتاد؟من فکر م یاتفاق چه

 کرد کال یکه خودکش یمی...همون تایدیبخش شینامزد

 و داستان ازاده برات تموم یخطش زد تیزندگ از

 کردن داتیشد که کنار جنازه اش پ ی...چشد

 یسرمد ؟یهست یچه مخمصه ا یتو یدونیترنج؟م

 ...ستین یباز گهید نی...اخوادیم قصاص

 :دیبرنده پرس زینگاهش را به در دوخت و ت ترنج

 یاقا یفضول یاومد نجایراه رو تا ا نهمهیواقعا ا-

 ادم هینه؟ مگه  ایمن کشتمش  یبپرس یخوایدکتر؟م

 یرو بکشه؟من رو و تو یکس تونهیمثل من م مرده

 کشت...من فقط... یسرمد میهشت سالگ هفت

 ی

_ 
 مانیکه از گفتنش پش دیبگو یزیخواست چ یانگار م

 در مغز هاکان اکو یزل زد.جمله ا یو به نقطه ا شد
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 خورد: یزنگ م وار

 به یخواستیرو م یترنج؟چ یچ یعنی انیشروع از پا-

 ؟یبگ واله

 مانده بود و رهیپلک زدن به همان نقطه خ بدون

 ترنج نباریدانست هرچقدر هم تالش کند ا یم هاکان

 برخواست و شیاست جوابش را بدهد...از جا محال

 خم شد. زیم یرو

 ازاده رو ی؛ ک قهیدق هی نیترنج ،منو بب-

 ...کشته؟ترنج

باشم  نجایا خوامینم-زد: ادیفر بایبلند شد و تتقر شیاز جا ترنج

 منو ایخانوم...ب ی...اهاگهید

 سلول ام... برگردون

 شیهم فشرد و از جا یچشمانش را با درد رو هاکان

 ...برخواست

 .اروم باش!ترنج.. رمیباشه اروم باش من االن م-
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 که داخل اتاق ینیباز شدن در اتاقش از دورب با

 کار گذاشته بود چشم گرفت و منتظر شد، ییبازجو

 در ینفر سوم یبود که پا دهیرس نیقیبه  بایتقر حاال

 ! حواسش رایک قایدانست دق یاست اگرچه نم انیم

 امد. یداد که پا کوبان به سمتش م یسرباز

 جناب سرگرد... کیانفورماتگزارش واحد -

 که هنوز منتظر یبرگه را گرفت و به سرباز لیسه

 ....جناب سرگرد..زهیچ-داشت... یکار یشد،انگار رهیبود خ ستادهیا

 شد: رهیخ یچشم درشت کرد و به فکور لیسه

 ؟یخوایم ینکنه باز مرخص-

 تکان داد و اصل مطلب را یدست پاچه سر یفکور

 کرد: بازگو

 بخوام..اقا یپررو باشم مرخص یلیخ دیبا هگینه اقا د-

 دکتره نیدماغم شده بدتر از ا یمرده از صبح مو هی

 واله یاز اشناها گهی...منهیشما روبب خوادیم که
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 گمیبهتون بده ...بهش م یزیچ هی خوادیو م هیسلطان

 تا چشم نجایا ارهیما در ب یبرا یکارگاه باز خوادینم

 همه خفن ...همه کاراگاهن...اما دست کنهیم کار

 دمیکردم د لیتحل هیتجز کمی...منم نشستم ستین بردار

 به تاسف تکان یاو شد و سر ی رهیخ یکم لی...سهگهینم بدم

 بود و یمسر یحساب شیتب کاراگاه نی...انگار اداد

 کرد... یم تیبدون استثنا سرا انشیاطراف یهمه  به

 ...دیوقت مالقات نداد گمیبهش م رمیم-

 به ساعتش کرد و گزارش را تند تند ینگاه لیسه

 خواست برسد...تماس یکه م ییزد تا به جا برگ

 که یدر شب قتل ازاده سرمد یمکرر واله سلطان یها

 که در پنهان کردن یصاحبش برخالف تالش ایگو

 داشت مشخص شده بود! تشیهو

 ...یفکور-

 که کم یامد و لحن مشتاق فکور دنیپا کوب یصدا
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بله جناب -ببندد. ششیوسط به ر نیهم ا یبود جان کشدار مانده

 سرگرد؟

 رونیتکان داد و تلفن همراهش را ب یسر لیسه

 :دیکش

 داخل... ادیشرلوک شده بگو ب دایجد یاشنا نیبه ا-

 ی

_ 
 دکتر و واله دارید یویدینشست و و زیم پشت

 ریکه ز ییاز روانشناس ها یکی یرا برا یسلطان

 یبودند فرستاد،دنبال مصاحبه  رهیدا ی مجموعه

باز شد و  یکوتاهیگشت که در با تقه  یخودش با مظنون م یقبل

 را نداشت دنشیکه انتظار د یشخص

 شد. وارد

 کردم که دنبال کار یکجا فکر م نجایشما کجا ا-

 ...نیباش تونیریخ
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 دکتر جا گرفت،دفتر را از یزد و روبرو یتلخند محمد

 گذاشت. زیم یو رو دیکش رونیب فشیک

 شدم و بهتر دونستم شما هم یبیطرح عج یمتوجه -

 واله یبه روند پرونده  دیبگذارم شا انشیجر در

 کنه... یکمک

 به یچانه گذاشت و سر ریز یمتفکر دست لیسه

 کنهیم یخودش رو خال یجور هی یسهرک-ادامه بده تکان داد. یمعنا

 جناب

 میاریو گورمون رو م ریگ یطراح ها همه  سرگرد،ما

 کاغذ . یرو

 را تند و تند ورق زد تا به طرح موردنظر برسد. دفتر

 دستم ریجناب سرگرد چون واله ز گمیرو من م نیا-

 یکار نیکه محاله همچ دونمیم شناسمشیکرده،م کار

 هم نیکم و هم یلیزد خ ی...کم حرف مادیبرب ازش

 دستش داد... کار
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 داد تا افکار پراکنده اش را جمع کند . یرا تکان سرش

 یلیطرح خ هیبه نظرتون  دید،شاینیطرح رو بب نیا-

 ترنج نیفرش اما ا یطرح ها هیمثل بق ادیب یمعمول

 یها یبا همه طراح کننیداخل نقشه فرق م یها

 طرح فرش محسووب ینوع ایترنج که گو دنی...با شنواله

 طرح یشد توجه اش جلب شد و حاال هردو رو یم

 شده بودند. خم

 مثل ینفر حرفه ا هیکه  ید،انگارینیرو بب نجاهایا-

 اما بعدش ...مشکل من دهیرنگ رو کش یاومده پ واله

 هی یمحاله کار واله باشن...انگار اتیجزئ نیا بعدشه

 رو دست گرفت و یمداد طراح ینجوریاماتور هم ادم

 طرح بزنه... خواسته

 و انگشتش را به دیکش یوسط یترنج ها یرو دست

 باال برد... سمت

 ی
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_ 
 فرش هی یکردم،حت نییبار طرح رو باال پا نیچند-

 کار نصفه و نیکه ا فهمهیهم م یا رحرفهیغ باف

 ...نکهیا ایسمبل کنه  ایخواسته  یکیول شده و  مهین

 داد و یصندل یاش را به پشت هیتک گریبار د لیسه

 صحبت او شد... یمنتظر ادامه  نهیبه س دست

 یرو یزیطرح چ نیخواسته با ا یم نکهیا ای-

 باهوش بود...من از یلی...جناب سرگرد واله خبگه

 عمرم ی...همه ارمیسردر نم گهیکه دکتر م یزهایچ

 فرش ها و طرحشون سر و کار داشتم و ادم ها رو با

 هی نیکه تخصصمه هم یزیچ ی...ولشناسمینم خوب

 گفتن داره... یحرف برا یطرح کل نی...امورده

 رهیصاحب کار سابق واله خ یبه تالش ها لیسه

 نسبت به دختر جوان یدانست که تعلق خاطر یشد،م

 طرح قتایاما حق دیفهم یرا م شیو منطق حرفها دارد
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 یخاص زیچ انگریتوانستندب یفرش نم یو درشت ترنج رو زیر یها

 یحداقل به چشم او نم ایباشند 

 ...امدند

 به دیسرگرد را د یحوصله شده  یکه نگاه ب محمد

 یاو را قانع م یجور کی دیافتاد، با یشتریب یتکاپو

 تواند مهر یطرح م نیدانست که ا یدلش م کرد،ته

 واله شود! یبرا یازاد

 تونه صرفا کار واله یطرح نم یتو یترنج ها نیا-

 قایشده اما من دق یا انهیناش یها یدستکار هی باشه

 بگه اوردمش شما به خوادیم یطرح چ نیا دونمینم

 یتو یشیگشا دیشا دینیطرف بب یشخص ب هی عنوان

 بشه... جادیا کار

 نشیکه اسکر یزانو زد و به گوش یرو یدست لیسه

 شد،روانشناس رهیشد خ یروشن و خاموش م مدام
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 پرونده نیا ریگین به جد پم-بود ،روانشناس مورد عالقه اش! رهیدا

 کنمیهستم اما حس م

 خورده هی نیکه نسبت به مظنون دار یحس بخاطر

 پرونده رو به نی...حل انیماجرا شد نیوارد ا یادیز

 . نیبسپار من

 انکار حسش یبرا یتالش یتکان داد،حت یسر محمد

 مهم بود نه شیکه برا یزیواله نکرد،تنها چ به

 بود که حاج خانوم با هزار ترفند در یزورک ینامزد

 پدربزرگش،او تنها میگذاشته بود و نه حال وخ دامنش

 به سمت هر دنشیواله و پر کش یتنها خواهان ازاد و

 شتریوقت پ یلیخواست ...از خ یبود که م یا انهیاش

 و فقط ستیبود که واله کبوتر اسمانش ن دهیفهم

 زد! یرا گول م خودش

 از یخوب یوقتتون رو گرفتم .انشا...خبرها دیببخش-

 . میشنویم شما
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 _ی

 زد،محمد خم یبند میتکان داد و لبخند ن یسر سرگرد

 لیواله را بردارد که سه یها یکه دفتر طراح شد

 برگه را تا زد... یشد و گوشه  مانع

 از توش یزیبشه چ دیمن بمونه شا شیپ نیا-

 ...دراورد

 به سمت در عقب گرد دیلیبا گفتن هر طور ما محمد

 اش که مدام خاموش روشن یرا با گوش لیو سه کرد

 داد یجواب م دینبود با یشد تنها گذاشت...چاره ا یم

 ایروبرو شدن با او را دارد  ییدانست توانا ینم فقط

 که شیها یو مسخره باز دیاز دست فرش نه؟امان

 فرستاده بود...به ایمیک یمصاحبه را برا یها ویدیو

 تا سرخود به شخص دیرس یحساب او را هم م وقتش

 کتر،پارسال دوست امسال...سالم خانوم د-حواله اش نکند. یگرید

 و قاطع زمزمه کرد: دیحرفش پر انیم
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 ایو گو دهیکه به دستم رس ییها ویدیراجب و دیبا-

 و از دیمن بفرست یبرا میروتون نشده مستق خودتون

 فیبشه...تشر ییصحبتها نیاستفاده کرد واسطه

 مطب... نیاریب

 هم گذاشت و یخسته اش را رو یپلک ها لیسه

 سر داد... زمزمه

 ایمیک-

 دیکش یم یبود که قاطع خط بطالن ایمیک یهم صدا باز

 !دشیبع یتمام ارزوها یرو

 یصندل یشما خانوم صداقت شدم.کتش را از پشت یوقته برا یلیخ-

 چنگ زد و دفتر را در دست

 گرفت. گرشید

 رز؟ اینرگس -

 حاکم شد،لحنش خش برداشت و نشانیب یتلخ سکوت

 را شکست: انشانیسکوت زشت م خودش
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 ...نمویماهگرد نامزد نیده شاخه رز واسه دهم-

 ی

_ 
 حاکم شد،لحنش خش برداشت و نشانیب یسکوت تلخ

 را شکست: انشانیسکوت زشت م خودش

 ...مونیماهگرد نامزد نیواسه دهمده شاخه رز -

 زد و زمزمه کرد: یپوزخند ایمیک

 وقته بهم خورده با یلی؟با من که خ یبا ک تونینامزد-

 جشن دیسالگرد رو با نیچندم دونمیرو نم کار

 ...تو مطب منتظرم.نیریبگ

 یازاد باش ب دیکوب یکه با تمام قدرت پا م یفکور به

 راند اما قبلش ایمیگفت و به سمت مطب ک یجان

 بود ناتشییعاشق تز ایمیکه ک یگلفروش یروبرو

 توانست یکرد...حاال رز نشد نرگس را که م توقف

 گذاشت و عقب گرد کرد ایمیک زیم ی...دسته گل را روبخرد
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... 

 ؟ییچا ای یخوریقهوه م-

 که خودش را به ندانستن زده بود ایمیبه ک یچپ نگاه

 لب غرغر کرد: ریو ز انداخت

 دوست دارم اما ...انتقامت همریباشه خانوم انتقام بگ-

 شورش نکن... ادیز گهید

 اش سفارش دوتا یتلفنش را برداشت و به منش ایمیک

 داد. قهوه

 ...پرونده اش رو خوندمیکه فرستاد ییها ویدیاون و-

 که برام ماجرا رو روشن کرد اختاللش یزیچ اما

 و معموال دو ابهیکم یلیخ بایاختالل تقر نی...ابود

 لی...دالشنیهم خانوم ها بهشدچار م شتریاز مردم جهان و ب درصد

 داشته تونهیهم م یمختلف

 ی نهیشیدخترخانوم همون پ نی...مثال واسه اباشه

 اتفاق افتاده و شیبچگ یبوده که تو یتیو اذ ازار
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 تیشخص هیمحافظت از خودش  یشده برا باعث

 کنم که دییتونم تا یرو م نیپرورش بده...من ا گهید

 اختالله ... نیخانوم دچار ا نیا

 گنیم تشیشخص یکیاسمش واله است و به اون -

 ...اخه طراح فرشه...ترنج

 داد و زمزمه هیتک شیبه صندل نهیدست به س ایمیک

 :کرد

 ییجورا هیدومش هم  تیاسم شخص یجالب شد...حت-

 فرش ربط داره... به

 _ی

 لیساکت شدن و سه یهردو لحظه ا یورود منش با

 و انقدر نسوخت دیاش را همانطور داغ سر کش قهوه

 زیمورد عالقه اش را به عمد چ یدنینوش ایمیک که

 سفارش داده بود... شیبرا یگرید

 ...وونهید یسوزیم-
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 یها یعسل رهیخ لیبود و سه ایمینگران ک یصدا

 شد. جذابش

 رم...دامیکه بسوزون یمگه قهوه سفارش نداد-

 رو کش نده هیقض نیا ایب ایمیبرات ک سوزمیم

 لیجلو دست سه یرو گرفت و به دفتر گل بته ا ایمی...کنقدریا

 امده فرار کند! شیکرد تا از موضوع پ اشاره

 ه؟یچ نیا-

 ترسو فکر یعنیبه او انداخت که  یا رهینگاه خ لیسه

 و دفتر را به سمت نامزد لجبازش دمینفهم نکن

 .گرفت

 صاحب کارش ه،امروزیواله سلطان یدفتر طراح-

 زد که مطمئن یطرح حرف م هیبود و راجب  اداره

 فقط کار واله است و انگار دو نفر رنگشیپ بود

 بهش ینگاه هیتوام  دمی...بهتر ددنشیکش متفاوت

 ...یبنداز
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ت که به گسس یها یماریب-تکان داد و دفتر را باز کرد... یسر ایمیک

 دچارن معموال یتیشخص

 به یکی...ذارنیم امیمختلف پ یها قیهم به طر یبرا

 یتو ینجوریهم ا یکی دهینامه م تشیشخص یکی اون

 رو یکه منظور برهیهاش دست م طرح

 ها یلیهم مهمن...خ یلیها خ امیپ نی...اتفاقا ابرسونه

 نیمعموال چند ای تیدوتا شخص نیا کننیم فکر

 رو یکسانی یباهم در ارتباطن و حس ها تیشخص

 ...ستین ینجوریاما ا کننیم تجربه

 مورد نظر را باال گرفت که یگرفت و صحفه ا ینفس

 یعنیتکان داد که  یسر لیبرساند،سه لیسه دییتا به

 بده... ادامه

 عاشق یکی کنه،یحس هاشون باهم فرق م یحت-

 رو داشته اشیفوب یکیممکنه باشه و اون  ارتفاع

 عاشق شدن هم صدق یتو هیقض نی...اباشه
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 ستین یطراح خوب تیشخص یکیاون  نکهی...اکنهیم

 یتو دیبا یزیچ هیداره که  نیو همه نشون از ا همه

 ی هیطرح خم شد و برگه را از بق ی...روغامیطور پ هیطرح باشه  نیا

 دفتر جدا

 صحفات چروک تر ی هی...نسبت به بقکرد

 یمصاحبه  دنیبعد از د یعنیزد، یم یی...حدس هابود

 کند... یبهتر یها یتوانست گمانه زن یم ترنج

 رو یباهوش یغالب هم باهوشه هم ادعا تیشخص-

 اروم تیشخص یکیحرفش رو به اون  میو مستق داره

 باز هم به اون یول رهیطفره م شهی...همزنهینم تر

 که االن یکار نیوفاداره مثل هم تیشخص یکی

 ...کرده

 زیمعطر م یکه کنار شمع ها ییبایز ییطال فندک

 یگذاشته بود را برداشت و در چشم بهم زدن کارش

 گرفت. یطراح یبرگه  ریز
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 ...یچه کار نیا؟ایمیک یشد وونهید-

د ترفن نیوقته از ا یلیخ-سرداد... یو قهقهه ا دیپر لیحرف سه انیم

 بچگونه استفاده نکرده

 ...بودم

 که یقرار گرفت و به کلمات ایمیکنجکاو کنار ک لیسه

 رهیشده بودند خ دایپ دنیحرارت دبرگه بعد از  یرو

 .شد

 نوشته؟واقعا؟ مویبا ابل-

 جنباند و زمزمه کرد... یسر ایمیک

 ه ...گرفت شیپ امیانتقال پ یرو برا یراه خالقانه ا-

 رهیصحفه خ یتکان داد و به کلمات رو یسر لیسه

 :شد

 کینفورماتاتا با واحد  دیکش رونیاش را ب یباش!گوش یمراقب ال-

 که یمخفف هر اسم یال نیا ی...انگارردیبگ تماس

 در سیداشت که با پل یادیز یناگفته  یحرفها بود
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 بگذارد. انیم

 ی پ

 هاتون هستم دبکی.ن:منتظر ف

 .ن : هنوز تموم نشدهپ

_ 
 اخر: یها رج

 سلول کز کرده بود و جرات نداشت از یگوشه  تایب

ه هم که ب رد،هنوزیاو را بگ شیجم بخورد مبادا چشم هم سلول شیجا

 یکرد تمام جانش م یفکر م شیموها

 محض بود! ی وانهیدختر د نی...ادیلرز

 به من؟ یزل زد ینجوریچرا ا-

 انکار تکان یبه نشانه  یو سر دیپر شیاز جا تایب

 اش رهیخ شیارزق شام یاو با ان چشمها یداد،وقت

 ته چشمانش یزیچ کیکرد... یم یشد غالب ته یم

 از دست دادن نداشت یبرا یزیواقعا چ ی...انگاربود
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 کرد... یترسناک ترش م نیهم و

 یبا تو نبودم؟چطور قبال واسه من جفتک پرون یهو-

 فهیکه ضع یکی ینیاومد بب یها؟خوشت م یکرد یم

 که یکیزاره؟یتنش ب یکه از هرچ یکیکنه؟ التماست

 نیبدنش با ترس عج یتک تک سلولها یبچگ از

 ...شده

 واله خانوم-و-لب زد: دهیترس تایتر شد و ب کینزد

 خم تایصورت ب یزد و رو ییلبخند دندان نما ترنج

 :شد

 ...چطوربرمینم یلذت چیتو ه دنیمن که از ترس-

 فوریک گهیادم د هی یبدبخت دنیبا د شماها

 ما رو معالجه کنه خوادیاون دکتر م ن؟اونوقتیشیم

 ...نییشماها یاصل ماریکه ب یصورت در

 سلول یبسته  یو به سمت درها دیکش یکالفه ا نچ

 شد: رهیخ رونیب یاهویو به ه رفت
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 تعداد شما نقدریا کنمیوقتها فکر م یگاه یدونیم-

 یسالم رو اشتباه یکه ما ادمها ادهیها ز یروان

 مشارام اس تایبود؟ب ی...اسمت چمیدرمان کنن مثل شماها بش خوانیم

 یحواس دست یرا لب زد اما ترنج ب

 هوا تکان داد: یتو

 یمثال ازاده  ن؟ریبه نظرت ادمها بعد مرگ کجا م-

 قاتلش راست یوقت کنهیم کاریاون باال چ چارهیب

 هم روش؟ یو اب خورهیداره ارثش رو م راست

 ...دهاینکش یاونم فکر کنم کم بدبخت یبه زندگ بخواهم

 یاز چه کس قایدق شیدانست دخترک روانپر ینم تایب

 نییزند اما جرات نداشت چشمش را پا یم حرف

 جانانه نثارش کند... ییمثل قبال خفه شو ای بندازد

 ه انگار واله رو دوست داره ...واله هم! امااون دکتر-

 ...عشقخورهیعشقه حالم بهم م ی...من از هرچمن

 زندان ی لهیمگه م شه؟عشقیخودخواه م نقدریا مگه
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 شه؟یعشق مگه طناب دار م شه؟یم

 میزندگ یبتول...من کل یدونیم-تختش ولو شد... یزد و رو یشخندین

 دمیانتظار کش

 که یکیبشه نجاتم بده، دایپ یکی نکهی...انتظار ا

 که فقط دنبال یکیدوستم داشته باشه... یکم حداقل

 دمیفهم رینباشه از ما سواستفاده کنه...اما نبود د نیا

 که ادم فکر کنه... ادهیز یلیوقت خ نجایا اما

 کجا و تایکرد ،ب ینامحسوس یدندان غروچه  تایب

 بست اسمش را قشنگ بلد است و یکجا!شرط م بتول

 زند! یم شیصدا یحرص دادنش اشتباه یبرا فقط

 تو نیخسته شدم از انتظار اگر زودتر منو از ا گهید-

 نی...طناب ادمیدودمانش رو به باد م رونیب نکشه

 و ارمیرو از دور گردن خودم در م یلعنت عشق

 یتونه کس ینم گهیدور پاش اونوقته که د ندازمیم

 رو گول بزنه و فرار کنه... گهید
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 ی

_ 
 اش را سر یبرخواست و روسر شیجا از

 یکردند...نگهبان زن یاو را صدا م ی...انگارانداخت

 اعالم یحوصله ا یب یسلولش امد و با صدا کینزد

 :کرد

 کارت...بازپرس پرونده ییاتاق بازجو یبر دیبا-

 ...عجله کن!داره

 که نفس تایبه ب یتکان داد و نگاه کج یسر ترنج

 انداخت: دیکش یم یراحت

 بتول...تحمل مردن نمتینب گهید چوقتیه دوارمیام-

 مثل توئه...زالو و ییتر از تحمل ادمها اسون

 که ینشسته بود به دختر یالهام لطف یروبرو لی!سهزالوصفت

 بود... رهیخ ختیر یاشک م زیر کی دهیترس

 هیافتاد و دست از گر یاونشب چه اتفاق یبهتره بگ-
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 ...با شمام خانوم!یبردار کردن

 یبه او بدهد ،ال یافسر زن اشاره کرد که دستمال به

 و دیدانست چه بگو یدر بود،نم ی رهیخ دستپاچه

 ردیارتباط بگ لشیهم در دسترس نبود تا با وک اریماز

 چکار ای دیت چه بگودانس یمثل خر در ِگل مانده نم و

 چطور به او دیفهم ی...اصال نمفتدیکه به دردسر ن کند

 ترنج احمق بود... ریبودند...همش تقص دهیرس

 افتاد؟بهتره یبا شمام،اونشب چه اتفاق یخانوم لطف-

 لمیرو بشنوم چون که ف تیاز زبون خودتون واقع که

 یشده اون نگهبان یکاوریمداربسته ر نیدورب یها

 ها رو سربه لمیتا ف نیدیکه با پول هنگفت خر هم

 و به دیپر یخودشه...رنگ از رخ ال یکنه منتظر حکم دادگاه ستین

 اریسکسکه افتاد، پس ماز

 و دیکوب یم نیزم یرو یرا عصب شیبود؟ پا کجا

 یکرده بود؟دلش م کاریخواست...چ یفرار م دلش
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 ستیچ فشیشود؟حاال تکل یبپرسد حاال چه م خواست

 داد... ینم یاریذهنش  اما

 ن؟یرو کشت یچرا ازاده سرمد-

 نگاه نافذ سرگرد لب زد: ریتر کرد و ز یلب یال

 کار ترنجه...-من..من نکشتمش...ک-

 یو با حرص دیکوب زیم یدستش را محکم رو لیسه

 زمزمه کرد: نهفته

 دیکن یتر م نیو سنگ نیپرونده تون رو سنگ دیدار-

ا ب یبه قاض دمیمن پرونده رو ارجاعم ای دی!بهتره راستش رو بگخانوم

 که قتل کار شما بوده...که ینظر قطع

 ...ستیهم ن نیا ریغ البته

 و هق زد: دیاش را باال کش ینیب یال

 گفت ی...اون بود که مهیترنج عوض ریهمش تقص-

 دونستم که یکار ازاده رو تموم کنه...منم م خوادیم

 تر واسشباال اورده و اگر زود یبده یکل اریماز
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 بره ایتالیماه عسل تو ا یبه جا دینکنم با یفکر

 اب خنک بخوره! زندون

 چانه اش گذاشت: ریز یدست لیسه

 و یسرمد یبعد از ازاده تنها برادرزاده  اریماز-

 چقدر یسرمد دیدونیشد...م یمال و مکنتش م وارث

 دادم...با ترنج برنامه ینجاتش م دیارزه اصال؟ با یم

 ...خبمیکن ستیکه ازاده رو سر به ن میبود ختهیر

 یاما... میخودمون رو داشت یها لیدل هرکدوم

_ 
 اش به عرق نشسته یشانیزد و پ ینفس م نفس

 یگشت و به در بسته چشم م یبه عقب برم بود،مدام

 را بکشد!مثال یکه انتظار امدن کس یانگار دوخت

 ویاو را از دست د دیایتا عربده کشان داخل ب نامزدش

 کرده بود نجات یکه او را در قلعه اش زندان یسر دو

 ...دهد
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 خانوم من منتظرم...-

 پرونده یو باز به سمت بازپرس جد دیچرتش پر یال

 نجاتش دست به یبرا اریداشت که ماز نیقیبرگشت،

بود که  شیکوفتیها یو بده اریزند،اصال بخاطر ماز یو اتش م اب

 الوده شده یدستش به خون انسان

 مخمصه نیاو را از ا دیکرد...با یم یکار دی...بابود

 وگرنه... دیکش یم رونیب

 گفتم که یزدم م یهفته قبلش بهش زنگ م هیاز -

 ؟االنیسره کن کیکار ازاده رو  یخواستینم مگه

 داد ...ازش ی...اما جوابم رو نم وقتشه

 ...متنفر...متنفرم

 کنترل احساساتش را از دست داد و هق گرید بار

 رهیبه دستانش خ لیرا از سر گرفت، سه هقش

 بلند کردنش را نداشت... ییو توانا دیلرز یشد،م

 خانوم... دیاب بخور-
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 خاراند و یم زشیت یدستش را با ناخن ها پشت

 به ساعت ینگاه لیقرمزشان کرده بود...سه یحساب

 مشخص شده شیقتل هم برا ی زهیانگ انداخت،اگرچه

 یج مم ترنبه ازاده گفت-...دیشن یتا اخر اعترافات را م دیاما با بود

 ی...افسردگنتتیخواهد بب

 بود هاکان یاون دکتره ک یبود و خزعبل ها گرفته

 کرد و مصر بود از یداشت کار خودشو م یانگار

 طلب بخشش کنه... ترنج

 داد از زبان حیدانست اما ترج یرا م لشیکه دل نیا با

 بشنود... یال

 چرا؟-

 به او انداخت و دست از زخم کردن یا رهینگاه خ یال

 ...دیدستش کش پشت

 یدونیکمک ترنج نکرده بود...م یبچگ یچون که تو-
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 دیبگو یزیچ نکهیبدون ا لیکرده نه؟سه کارشونیچ یسرمد که

 یخودکارش را رو

 شد: یال یصحبت ها یگذاشت و منتظر ادامه  زیم

 دونستم یگرفتم خودم برم به محل قرار ،نم میتصم-

 یاون شب تمومش م دینه اما من با ای ادیم ترنج

 دمیخواب یم اری...شبها با کابوس زندان رفتن مازکردم

 یگردن کلفتش م یدنبال طلبکارها دیصبح ها با و

 ذره هیگرفتن...خسته بودم و  تیرضا یواسه  میرفت

 تونست تا اخر عمر یم یاون ثروت هنگفت سرمد از

 ازاده هم مدام دست به یکنه...از طرف ازمونین یب

 داشت... یچه فرق گهیزد...د یم یخودکش

 پشت سر متهم واریبه د ینگاهش را عصب لیسه

 و زمزمه کرد: دوخت

 شو حق انتخاب رو از یتوام دست به کار شد-

 نه؟ یگرفت



 

  1026                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

ونقدر هاش گفتم...ا یه ازاده از بدبختب-هم به جان دستش افتاد... باز

 دیگفتم تا شا

 گفت یبشه خودشو بکشه...اما مدام م بیترغ خودش

 ...رمیم نمیمنتظر ترنج ام...ترنج رو بب من

 گذاشت و خسته زمزمه کرد: زیم یرا رو سرش

 که اون یبرگشت، انگار یهمه چ دیترنج رو که د-

 داشته باشه...من...من حاینفس مس یعوض ی دختره

 که ییدونستم با حرفها یشد...م یچ دمیلحظه نفهم هی

 بشه...فرصت رو از دست مونیممکنه پش زنهیم ترنج

 .ندادم

 :دیتکان داد و سوالش را محکم پرس یسر لیسه

 گفت ترنج؟ یم یمگه چ-

 _ی

 گفت ترنج؟ یم یمگه چ-

 رها کرد و زیم یبه خون افتاده اش را رو یدستها
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 سرداد: یشکسته ا ی زمزمه

 بخشش... یگفت م-گف-

 را گرفت، ییاتاق بازجو یهق قهش کل فضا یصدا

 یزشت نهمهیداشت، ا یکه خدا چه صبر یراست به

 یچ دمیفهمن-بود! دواریو هنوز به انها ام دید یبندگانش را م یها

 که چاقو ضامن دارم دمیلحظه د هیشد،

 چوقتی...هدوهیپهلوشه و ترنج داره به سمتم م تو

 رونیبودمش...چشمهاش از حدقه ب دهیند یاونطور

 زد...کار یبود و اونم داشت با دوستش بال بال م زده

 کرد نجاتش یم یتموم شده بود اما سع ازاده

 ...دستش که به چاقو خورد تا از پهلوش درشبده

 ...نستادمی...واارهیب

 و خودکارش را دیکش ششیبه ته ر یدست لیسه

 ازاده یرا به پرونده  یینها حاتیتا توض برداشت

 اضافه کند: یسرمد
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 ایدوستش رو اح کنهیم یسع قهیترنج تا ده دق نیهم-

 به جنازه اش رهیبعدش خ ی قهیو چهل پنج دق کنه

 چرا نگفت کار تو بوده ...چرا نگفت دونمی...نممونهیم

 ؟یکنیم فکر

 اش ماند و باز هم به جان دست رهیتنها خ یال

 که یباز شدن در امد و حضور یافتاد...صدا گرشید

ت خاص به سم یباشعف یتر کرد...ال نیسنگ یاتاق را کم یخفه  یفضا

 ترنج دنیدر برگشت اما با د

 اش را با یبه سمت سرگرد برگشت و صندل عیسر

 کرد... کینزد لیبه سه یبد ژیق یصدا

 که در اتاق حضور داشت یبه افسر خانوم لیسه

 و دور از زیترنج را ان طرف م یداد تا صندل اشاره

 لب ترنج یکه گوشه  یقرار دهد...لبخند کمرنگ یال

 بهم شتریو ب شتریرا ب یخوش کرده بود روان ال جا

 ...ختیر یم
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 جواب سوالتون رو یجناب سرگرد؟انگار نجامیچرا ا-

 که؟ نیکرد دایپ خودتون

 ی

_ 
 ترنج گرفت: زیتکان داد و چشم از نگاه ت یسر لیسه

 یزیچ هیفقط  یکردن رو دوست دار یباز دونمیم-

 مبهمه... برام

 قراریب یباال داد و منتظر شد اما ال یپهن یابرو ترنج

 :دیدر صورت ترنج غر تر

 هیچ یدونیعرضه ...م یاخر ب یزنیجا م دونستمیم-

 بهت تجا... یبچگ یبود تو اصال؟حقت

 پر یبه حرفها یبتواند واکنش لیسه نکهیاز ا قبل

 حلقه یال ینشان دهد دستان ترنج دور گلو یال نفرت

 !زیبود با دستبند و همه چ شده

 مهیکه داستان ها رو نصفه ون ییاز ادمها یدونیم-
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و ن رمتنفرم؟ حداقل ازاده عرضه اش رو داشت کهداستانش با م ذارنیم

 یچ ؟تویتموم کنه اما تو چ

 شهیدرست م زیهمه چ یکنیهنوز هم فکر م بدبخت،

 کمون محو نیاز زندان و تو رنگ رونیب یایم و

 ؟یشیم

 تفاوت یجا گرفت و ب شیصندل یزور افسر زن رو با

 رهیکبود شده بود خ بایزد و تقر یکه سرفه م یال به

 .بود

 خانوم ینکرد یخانوم رو معرف نیچرا زودتر ا-

 ؟یسلطان

 گرفت و به سرگرد دهیترس ینگاهش را از ال ترنج

 کنار دستش داد: یجد

 د اما ترنج ساکتادامه تکان دا یبه معنا یسر لیمنتظر بودم!سه-

 یبرگشت که لحظه ا یبه سمت ال نباریبود...ا شده

 داشت... یاز ترنج برنم چشم
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 ؟زوتر لوت نداد ن؟چرایبا هم نداشت یشما که دوست-

 کرد، با یتحمل تر م رقابلیفضا را غ نیسنگ یسکوت

 بلند کردند،قبل از شانیهردو را از جا لیسه ی اشاره

 یکه برا یلب خواند شعر ریز یرترنج شع خروجش

 از حد اشنا بود! شیب یال

 گرفتم انقدر که راحت به خودم سخت-

 دنیعشق شده باور من درد کش از

 من پاک شد از تو یندهیهمه آ رمیگ

 غیج ود زترنج زل  یناباور به لبها یبکنم منال دیتو چه با یخاطرهها با

 :دیکش

 خفه شو ؟یعوض یشعر رو بلد نیتو از کجا ا-

 زد و ادامه داد: یپوزخند محو ترنج

 ییهمه تاوان جدا نیمن خستهام از ا-

 یاز حال من امروز کجا خبریب یا

 فتمیروز ب نیصبر نکردم که به ا من
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 ییاینگو صبر کنم تا تو ب انقدر

 یبمان ؟روزبهییدوست کجا یا

 یمند ترنج و ال تیلبخند رضا نیچشمش را ب لیسه

 نیرو دست خورده بود گرداند...ا یانگار از زندگ که

 کردند! یرا پنهان م یزیچه چ گرید دخترها

 ی

_ 
 اخر: یها رج

 خانوم را فشرد و منتظر شد از نیریش یخانه  زنگ

 دانست او انتظارش یبا او هماهنگ کرده بود م قبل

 خواست باال یداشت و دلش م جانیه د،یکش یم را

ون ست دیترس یصد وهشتاد درجه ام بزند امام هیبپرد ان وسط  نییپا

 فقراتش جا به جا شود و محل خوش

 یکه قرار بود برا یبه واله از خانه ا شییگو امد

 ادتیع یبرا مارستانیشود به ب یخواستن یکل امدنش
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 کرد! یم دایمکان پ رییاو تغ از

 ؟یاز رو زنگ بردار یخوایپسرم دستت رو نم-

 ینبود که تمام مدت انگشتش رو نیمتوجه ا اصال

 نکهیخانوم که از هول ا نیریش چارهیبوده،ب زنگ

 یقرمز شده و نفس نفس م یبه او برسد حساب زودتر

 :زد

 خانوم...اگر دست و بالم نیریحالم خوبه ش یلیخ-

 ماچ ابدار... هی دمیپر ینبود م بسته

ه نشو زد جانیه یادیاال زح-باال داد و زمزمه کرد: ییخانوم ابرو نیریش

 یتوام سنت باالس برا

 ضرر داره... قلبت

 خانوم خودش را نیریش ی کهیتوجه به ت یب هاکان

 بود را دو تا دهیکه خر یلیداخل دعوت کرد و وسا ب

 از پله ها باال برد... یکی

 ی
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_ 
 خانوم خودش را نیریش ی کهیتوجه به ت یب هاکان

 بود را دو تا دهیکه خر یلیداخل دعوت کرد و وسا ب

 نیاز پله ها باال برد...حاال اگر مادرش او را در ا یکی

 نکهیبر ا یمبن یا کهیاحتماال او هم ت دید یم تیوضع

 شده یچ یجابهجا کن یتون یمادرت رو نم دیخر ی سهیتا دونه ک دو

 همه نیبا ا یریم یدار ورتمهیاالن 

 بود که دهیاخر نرس یبست .پله  یبه نافش م یبار

 کرد و با تمام بند و بساطش ریان گ یبه لبه  شیپا

 راهرو پهن شد... وسط

 اخ-

 به سمت انیابوالفضل گو ایخانوم که  نیریش یصدا

 ها گام تند کرده بود امد: پله

 جون! نیریخوبم...خوبم ش-

 بود و دست به دهیخانوم به وسط پله ها رس نیریش-
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 کرد: ینگاهش م کمر

 قبل ینجوریرو ابرا نباش ها؟ا ادیز یخوایپسرم م-

 یل وزد  یبند می!هاکان لبخند نیوندیپ یواله به ملکوت اعال م دنید

 کنان به سمت در یل

 گام برداشت: یورود

 یاون شب بارون ییجورا هی خوامیجون من م نیریش-

 کنم به نظر شما یرو براش تداع میبا واله داشت که

 کنم بهتره؟ کاریچ

 ه افتاب تابستان که تا وسطب یخانوم نگاه نیریش

 را پوشانده بود انداخت و با خودش فکر کرد که حال

 ادم خل وضع بسپارد! نیواله دست ا دیبا چرا

 یسطل اب رو هی شهیوارد م یاول فکر کردم وقت-

 فکر نیکه ا یالبته به همون زود م،کهیکن یخال سرش

 شدم . مونیسرم زد پش به

 سوت و کور واله یخانوم به سمت اشپزخانه  نیریش
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 را فراهم کند و ییرایپذ لیشد تا وسا روانه

 عقلش نقدریلب گفت که حداقل ا ریز یخداروشکر

 نیا کهنیرا با سطل اب زهره ترکنکند...البته ا چارهیکه دختر ب دهیرس

 خود به ذهنش یمسئله به خود

 بود! یگرید ی هیبود قض دهیرس

 بارون رو فراموش کن... نیبه نظرم ا-

 ی

_ 
 زیباال انداخت و پشت م یامد ،شانه ا ینم شیصدا

 نشست... اشپزخانه

 که بارون ییجا هیرمش بعد با خودم فکر کردم که بب-

 دنیا ببر او نکهیخانوم بدون ا نیری...شی...اما خب با توجه هواشناسادیب

 در هوا یدست

 گفت: یبلند یداد و با صدا تکان

 نقدریشد ا زییکه پا یکنه واله...بذار وقت یفرار که نم-
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 تا... نیبارون راه بر ریز

 الیخیخانوم ب نیریامد و ش یتق و توق م یصدا

 شد... هیقض

 واریبود را به د دهیکه خر ییبایز یها سهیر هاکان

 لیوسا ی هیزده بق جانیکرد و ه یواله وصل م اتاق

 که همراه یپروژکتور ویدی...وختیر یم رونیب را

 که از هال یکوچک زیم یاورده بود را رو خودش

 رفته بود گذاشت... کش

 تونم یبارون واله خانوم اما م یتونم ببرمت تو ینم-

 یا حظهتو اتاقت که...لبخندش با فکر کردن به ترنج ل ارمیرو ب بارون

 جمع

 دانست یرا خوب م نیعاشقش نبود و ا شد،ترنج

 به ترنج نداشت ی...البته او هم عالقه انچنان خاص

 را یکیشد  ینج واله بود و واله ترنج نمخب تر اما

 اوقات یشد...گاه یگرید الیخیداشت و ب دوست
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 شد اما محال یم جیامده گ شیپ تیهم از وضع خودش

 دست از واله بکشد...با هیقض نیبود بخاطر ا ممکن

 کرد و فکر از دست یاحساس زنده بودن م واله

 که در بند بود هنوز هم کابوس یزمان دادنش

 گشت تا از سالم یبرق م زیبود...دنبال پر شیشبها

 ها مطمئن شود که ان را کنار تخت و سهیر بودن

 ...دیسمت چپ د ی گوشه

 کنار تخت خوابشون جون زیدختر،مردم واسه پر ایب-

 !البته کال عادتیام نداشت یمدت گوش هیبعد تو  دنیم

 بنده باشم شونیکیاطرافت رو که  ینعمت ها یدار

سر  یزیر ینقطه ضعفهات...خنده  یرو یو تمرکز کن یریبگ دهیناد

 شد ...از یم وانهیداد،داشت د

 نیدانست در ا ینم یبه سرش زده بود...کس یخوش

 امده بود که! نشیچه بر سر دل و د مدت

 ی
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_ 
 نییپا یکم زیزد ،پر یتخت نشست و پتو را کنار یرو

 خم شتریب یشد...کم یخم م دیاز بالشت بود و با تر

 زیوت زیت شی...گوشهادیشن یخش خش یکه صدا شد

 شد... تر

 یاومده جلدش رو دور بنداز تیتنبل یخورد پسیچ-

 مالفه برد که برخالف ریزد و دستش را ز یخانوم؟لبخند تنبل

 ییبرخورد کرد،ابرو یدستش به جسم کاغذ انتظارش

 ...دیکش رونیانداخت و اهسته کاغذ را ب باال

 ه؟یچ نیا-

 را ییاز انبوه طرح ها مهینصفه ن یطرح دنید انتظار

 که واله در سراسر خانه از خود جا گذاشته بود داشت

 اشنا شده شیها برا یکه تازگ یدست خط دنیبا د اما

 داد و واریاش را به د هیکرد...تک یمکث طوالن بود

 سر داد: یاهسته ا ی زمزمه
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 ترنج... ینکن زیبازم منو سوپرا دوارمیام-

 رات نگاه کردن به کلمات هک شدهگفت ج یم اگر

 شیگفت،ترنج برا یکاغذ را ندارد دروغ نم یرو

 از سخت یکیهم ناشناخته بود و نفوذ به او  هنوز

 واهر بزرگتر خون، خواهر کوچکتر اتش وخ-!ایدن یکارها نیتر

 تنها نویاوردند.توم یبامزه جواهر باال م ینویتوم

 یگل چیو بدون ه یکیو در جهنم افتاد،جهنم تار مرد

 کند؟ یم الیخ نویخواهر بزرگتر توم ایا

 شروع کرد.. نیاغاز یاز نقطه  دیبا ییرها یبرا

 اغاز داده یبود که ترنج به نقطه  یریچه گ گرید نیا

 یحرف ها نیشد که منظورش از ا ینم بود؟متوجه

 ...ستیچ بیغر بیعج

 ه؟یچه کوفت گهید نویتوم-

 ی

_ 
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 یم ریبود،ذهنش را درگ نیدختر هم نیاصال خصلت ا

 شد محال ممکن یم ریهم ذهن هاکان درگ یو وقت کرد

 راحت بگذرد... یو گور ذهن ریاز ان گ بود

 خوامیکنم دوست داشته باشم ترنج،م یسع خوامیم-

 سر یرو یبمب هیکه  یکنم اما مدام اماده ا قبولت

 ... یمن بترکون کچل

 و در موتور جستجوگر دیکش رونیاش را ب یگوش

 یکرد در طبقه بند یکرد،حس م پیرا تا نویتوم اسم

 مرتبط به نکیل نیاول ی...رودهیان را د یخاص

 به سقف انداخت: یکرد و نگاه دیکل شیجستجو

 بینص دیبا سیجرج نیحتما ا امبریپ نهمهیا نیب یعنی-

 شده نیطلسم و نفر یاز کتابها ییبلند باال ستیشد؟ل یم ما

 جز پنج کتاب نویتوم یچشمش بود که افسانه  یجلو

 داشت... یژاپن ی سندهیبود که نو برتر

 کار جادو جنبل ترنج یتو یمونده بود بزن نیهم-
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 ...خانوم

 کیاز  یبیعج ریکرد...تصو کیعکس کتاب کل یرو

 که با رنگ قرمز یزشت بود و صحفات عروسک

 و تا ییشب تنها کی یداد برا یشده و جان م نوشته

 کردن! یاز شدت ترس قالب ته صبح

 که از پشت در یخانوم نیریدرزدن امد و ش یصدا

 :دیپرس یم

 رق متصلبها را به  سهیانداخت و ر یرا کنار یمادر؟گوش یزنده ا-

 یم ییایشده بود و با حضور واله رو بای...زکرد

 ...شد

 جون،دلت برام تنگ شده نیریش رمیخدا نکنه بم-

 ناز کن... کمیقرار؟یب نقدری...زن اها

 زد یبلند یخانوم قهقهه  نیریکوفت گفتن ش یصدا با

 کارش مانده بود و فردا یبرخواست... کل شیاز جا و

 توانست واله را داشته باشد... که نه فقط یم بالخره
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 !شهیکه تا هم فردا

 ی

_ 
 رج اخر 

 پرنده یبایاز دور منتظر بود تا شاهد پرواز ز محمد

 در بندش باشد،قرار نبود خودش را به او نشان ی

 به او ندارد .اگر انجا یدانست واله عالقه ا یدهد،م

 دفتر واله دیارامش ذهن خودش بود،با یتنها برا بود

 بست اخر قصد رفتن یم شهیهم یبرا را

 یبرنم شیگلو خیدست از ب ی...مادرش لحظه اداشت

 که هست یقیمصر شده بود تا او را به هر طر داشت

 هندوستان ادی لشیبخت کند مبادا باز ف یخانه  یراه

 اصل و یبه قول مادرش ب یو دنبال ان دختره  کند

 یپوزخند دردناک ییاشنا نیماش دنیبرود...با د نصب

 عقبش را پر یدکتر که صندل یتوجه به اقا یو ب زد
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 ادهیپ نیکرده بود از ماش یرنگ یبادکنک ها از

 یدکتر صحبت م یمردانه با اقا یچند کالم دی...باشد

 یو س یخودش بود انگار یدکتر در حال و هوا ی!اقاکرد

 انداخته بود و گوش تا گوش رونیارواره اش را ب دو

 بود واقعا! یترسناک ی.چه منظره دیخند یم

 دکتر... یاقا -

 جوان نه چندان نیکه قصدش زهره ترک کردن ا البته

 ماتم یچهره  یوقت امدینبود اما خب بدش هم ن رعنا

 ...دیاش را د زده

 اخه؟ سکته زدم. یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 یلیکرد کمتر دل یبه او دقت م شتریهر چقدر ب محمد

 به دیکرد اما خب علف با یم دایواله پ یعالقه  یبرا

 نقدری...بله بهتر بود سر اصل مطلب برود...ا دهان

 دارید یو صحنه  ستدیبا ینبود که گوشه ا ازاده

 را نظاره گر یگریمعشوقش با شخص د ی عاشقانه
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 تا شب دیداشت و با مایهواپ طیبل ی...از طرف باشد

 ...میومدم چند کلوم حرف مردونه بزنا-شد! یرفتن م ی اماده

 رهیکرد و از پشت شانه اش خ ییپا ان پا نیا هاکان

 در زندان شد... ی

 با یوقت صبح دار نیا یاقا چه حرف مردونه ا-

 ادی...من در حال حاضر حرف مردونه ام نممن

 ...اصال

 کرد به اعصاب یکرد و سع یدندان غروچه ا محمد

 و دو دندان را یمسلط باشد تا مبادا همان س خودش

 کند. ریدهانش خرد و خاکش در

 ...یلیمن خ یواله برا-

 کرد در هنگام یو حبش را قورت داد و سع بغض

 یابر یدانی...اخر منشودیر از انشکند و رسوات شیجمالتش صدا یادا

 مرد سپردن معشوقه اش کی

 مرگ است اصال خو ِد مرگ است. نیع یگرید به
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 نقل و یسر هی...تهیاذ یبدونم ذره ا هیفقط کاف-

 ی،جنابعال برمیم دارمی...واله رو برمدهیرخ م انتقاالت

 !ایاون دن فرستمیم ام

 مود یدر کاسه چرخاند،اصال رو یچشم هاکان

 مرد نبود! نیا الیدادن و راحت کردن خ یدلدار

 تروناز تستس زانیم نیتحمل ا یمن واقعا اول صبح-

 ...ادی...االنه واله بزیندارم دوست عز رو

 مرتب هاکان ی قهیبه  یکه شرت کم،محمد دست یعنی

 و زمزمه سر داد: دیکش

ا که گفت ر نی!ایجوون یادیکن...اخه واسه مردن ز یدرست زندگ-

 به سمت در برگردد راهش نکهیبدون ا

 واله را دنید د،تحملیکش نشیبه سمت ماش را

 به او یخودخواه دنشیبه محض د دیترس ینداشت،م

 شود و واله و بند بساطش را بردارد و از انجا رهیچ

 دور... یجا هیبه  برود
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 دانست مادرش است و حق یخورد،م یزنگ م تلفنش

 الزم بود که یبود تا تلفن را بردارد اما گاه یفرزند

 هم که یمدت کم یدور شدن فرزندشان را برا نیوالد

 باور برسند که فرزندشان هم نیبه ا دیشا نندیبب شده

 تا رندیداشت دستش را بگ ازیکه ن ستین یریصغ طفل

 و قیشده بود با عال یرد شود حاال ادم بالغ ابانیخ از

 مادرش فرستاد و یبرا یامیخودش... پ اتینظر

 اش را خاموش کرد!احتماال مادرش هم بعد از یگوش

 ینیریو ش یکه اسمش را نامزد یمسخره ا شینما ان

 گذاشته بود انچنان انتظار نداشت که پسرش خوران

 الفور یزنگش جواب بدهد و ف نیقبل با اول مثل

 به خانه برساند. شاتشیانجام فرما یرا برا خودش

 _ی

 یبهتر یزهایچ ندیبرنگشت رفتنش را بب یحت هاکان

 که از بند ازاد شده منتظر ییداشت،مثال او دنید یبرا
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 به جلو هولش یداشت که کس ازیبود...فقط ن پرواز

 و یکند و او ح ماریشکسته اش را ت یو بالها دهد

 منتظر بود! حاضر

 کرد که منتظر استقبال یلب با خودش تکرار م ریز

 ینباشد،شق القمر نکرده بود که همه با دستها یکس

 گل انتظارش را بکشند و به وجودش افتخار بزرگ

 که بار امده بود محال بود بعد از یفضاحت نی...اکنند

 دیسال هم از خاطره ها پاک شود...شا نیچند گذشت

ر دکه  چارهیگشت و دست از سر انزن ب یم ییجا یدنبال خانه ا دیبا

 بود و انطور درحقش ثواب کرده 

 نمانده بود بردارد... شیابرو برا مرحله

 توئه ترنج خانوم... ریهمش تقص-

 یکیرفتار ان  یرو یاریکه اخت گرینبود د نرمال

 شیبرا یاب یب یسرها نطورینداشت که ا تشیشخص

 خواست چشمانش را باال ی...دلش نم دیتراش یم
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 خلوت بگرداند...دلش بایتقر ابانیو دور خ ردیبگ

 به یبشکند.دست شتریرا نداشت ب نیا تیظرف گرید

 چند یموها دنی...ددیو ان را جلوتر کش دیکش شالش

 عابران یرا برا یجالب یاش مطمئنا منظره  یسانت

 کرد... ینم جادیا

 واقعا ای یدنبالت ها؟خودتو مسخره کرد ادیب دیچرا با-

 ؟یکه از کجا اومد یستین متوجه

 جانیسالم ه یبود که صدا ریدرگ نطوریخودش هم با

 سالم-:دیرا شن یا زده

 را شیرد،پایسرش را باال بگ نکهیبدون ا واله

 :دیکوب نیزم نامحسوس

 صداش رو دنیشدم که توهم شن چارهیب نقدریا-

 ...زنمیم

 بود را یصندل یکه رو یزد و دسته گل یلبخند هاکان

 زد... چنگ
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 سالم عرض کردم خانوم...-

 با ضرب سرش را باال گرفت و به او که با دسته واله

 امد چشم دوخت... یخندان به سمتش م یگل

 ترنج خانوم؟-

 حواس سرش را تکان داد که هاکان گل را به یب واله

 من هاکانم...فقط هاکان بدون دنتونیز داخوشبختم -دراز کرد: سمتش

 ...شوندیو پ پسوند

 یرفت که از حصار مژگانش راه یم یاشک قطره

 که لبخند هاکان مانع شد... ابدیب شییرسوا یبرا

 تونمی...مندازهیم یکی ادیشما منو  یراستش چهره -

 کنم؟ یهمراه رتونیبه مس دنیرو تا رس شما

 زند اما یم نیریش یدانست که جناب دکتر کم یم واله

 کرد که تازه باهم اشنا شدند؟ یوانمود م یطور چرا

 نیو هردو سوار ماش دیچسب شتریگل را ب دسته

 ...شدند
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 کرد،با تعجب یبه پشت سرش برخورد م یزیچ

 یرنگ یان تعداد از بادکنک ها دنیو با د برگشت

 ند کردهبادکنک ها بل نیاهردومون رو با  ادیباد ب هی-باز ماند... دهانش

 ابرها محو یتو میتون یبود؟ م یچ شنهیمیاون ان مثل

 ...میبش

 چالند... شتریگل را ب دسته

 من...-م-

 زد و دستش را دراز کرد و یلبخند مهربان هاکان

 گونه اش سر خورده بود یکه رو یاغیاشک  قطره

 با نوک انگشت گرفت: را

 جنگل رو نیا یهوا چوقتیدوست ندارم ه گهید-

 باشه واله خانوم؟ نمیبب یابر

 به یپشت سرهم قطار شدند و راه یشتریب یاشکها

 کرد و همزمان با ی...هاکان نچ نچافتندی رونیب
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...نه تو و نه یحرف گوش کن نبود چوقتیه-زدن زمزمه کرد: استارت

 اون

 ! یکی

 کرد و شروع تیرا به سمت دور برگردان هدا نیماش

 :کرد

 من شما رو از کجا نکهیباشه ا بیبراتون عج دیشا-

 ...شناسمیم

 لحن نیشد...ا رهیبا چشمان گشاد شده به او خ واله

 از کجا امد... یرسم

 شناسم البته اونقدرها بدرد بخورراستش من روان-

 هیو من  خورهیبه تخته م یدر یخب گاه یول ستمین

 شما بود... هیشب یلیخ شونیکیمراجعه دارم... یسر

 انداخت و تمام جانش گوش شد نییسرش را پا واله

 شانه یشده اش را رو نیخواست سر سنگ یم ،دلش

 به اندازه یبخوابد...خواب شیاو بگذارد و با صدا یها
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 تمام عمرش! ی

 هم هنرمند بودش...منم به یلیخ با،خبیخانوم ز نیا-

 بود اما قشیکردم چونواقعا ال یم قشیروانشناسش مدام تشو عنوان

 دست کم یلیخب خودش رو خ

 گرفت...منم که اشاره کرده بودم اونقدرها بارم یم

 و اون هر یکنم بابا تو معرکه ا یکه بهش حال نبود

 شد که بدتر خود یاومد بهتر نم یام م شیکه پ دفعه

 داد... یرو از دست م شیباور

 لب زمزمه کرد: ریتکان داد و ز یناراحت سر واله

 تونستم ...بخاطر شما بود کهدیبه خودتون حرف نزن-

 شیغرفه از کارهام به نما هیارزوم برسم،که  به

 خودم بود و ترنج! ریگند زدم تقص...اگر هم بذارم

 ی شهیاو اب پاش ش یتوجه به حرفها یب هاکان

 را روشن کرد و برف کن را به کار نیماش یجلو

 کرد و واله با یکار را م نیا هی...هر دو ثانانداخت
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 رهیوسواس گرفته بود خ یبه او که انگار تعجب

 ...ماند

 حس بارون خوامی؟میتعجب کرد نیاوه...واسه ا-

 نهیا ستیو بارون ن میوسط تابستون سیکنم ...ن جادیا

 !شمیم یمصنوع یبارونها نیدست به دامن ا که

 یبایز یانداخت و گلبرگ ها نییسرش را پا واله

 یم یون خب...اون خب از همه چا-دسته گلش را نوازش کرد! یصورت

 از بارونم د،یترس

 باهاش باشم شتریب نکهیا ی،اون شب برا نطوریهم

 خرابه ،دروغ گفتم نمیگفتم...دروغ گفتم که ماش دروغ

 ریوقت بگذرونم اخه ز شتریباهاش ب یفقط کم که

 یشد...ازاد و رها،همونطور یتر م بایز یلیخ بارون

 یزندگ نیزم یخدا خلقش کرده بود که تو که

 ...من اما از اون هم ترسو تر بودم...کنه

_ 
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 گرفت و دستش دور فرمان محکم تر حلقه ینفس

 ...دش

 قلبم یکه تو یسحمن ترسو تر بودم چون از اون -

 خواست هر یبودم...که دلم م یاورد فرار یم بوجود

 چشماش زل بزنم و اسمش یو هر ساعت تو لحظه

کنم در  خواستمکشفشیم یمثال الک ذاشتمیمختلف م یزهایچ رو

 بود که یکه برام مثل کتاب یصورت

 خونده بودمش... بارها

 اش گم شده بود نهیس یقفسه  انیم ییواله جا نفس

 دایدکتر حاال حاال قصد پ یاقا یاعترافها دنیبا شن و

 حالت نیو در هم ینطوریشد هم ینداشت...نم شدن

 رد؟یبم

 لفتش دادم که روزگار نقدریلفتش دادم ا نقدریا-

 که مجبور یکاسه ام گذاشت...اون شب یتو قشنگ

 شده بود و سیزد...خ یترکش کنم هم بارون م شدم
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 یکه؟ م شیشناسیم گمی...واله رو مدیلرز یم دیب مثل

 واله فقط واله یدونینفر رو کشته اخه م هی گفت

 ...واله، ترنج هم بود... بعدا باهات راجب ترنجنبود

 برخالف واله از من یکی...اون زنمیحرف م هم

 !می...بگذرمتنفره

 کرد و زمزمه کرد: دایاسم ترنج نفسش را پ دنیشن با

 شتهدارند که جز گذ یداستان طوالن هیترنج و واله -

 نشونیب یمشترک ینقطه  چیتلخشون ه ی

 رهیم لهکه وا یستراهیترن...معلوم ن بهیهم غر بهی...باهم از غرنمونده

 ترنج هم باشه و یمورد عالقه 

 دکتر... یاقا رشونیمس شهیراهه م ی! ببرعکس

 ترمز زد یخانوم رو نیریش یدر خانه  یجلو هاکان

 کمربندش را باز کرد: و

 غشیو در دمیواسه هاکان گفتنت جون م یدونیم-

 معرفت؟ یب یکنیم
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 رنگ و رو رفته یبه ساختمان دو طبقه  ینگاه

 ها هیخودش را داخل انداخت از همسا عیو سر انداخت

 برخالف عالقه اش دیدانست با یو م دیکش یم خجالت

 شیکولش بگذارد و از پ یرا رو لشیو بند بار

 ان یاالن هم رو یبرود...حت زشیخانوم عز نیریش

 دیشود و بگو رهینداشت که در صورت تپلش خ را

 دوست گاهیاما شما را در همان جا دیستین مادرم

 و دیکردم بگو دتانیشرمنده که نا ام دیدارم،بگو

 را ببوسد بعدش هم کوله بارش را ببند وبرود دستش

 خواست برود یکه م ییدانست تا همانجا یکجا نم به

 امد و بعد هم یبلند یهلهله  یکرده بود.صدا فکر

 همه خودش را جلو انداخته یکه جلو یخانوم نیریش

؟  یدلم؟اومد زیعز یاومد-امد. یبه سمتش م یبا سرعت باور نکردن بود

 یخونه بدون تو نور

 بخدا... نداشت
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 کرده دایپ رونیبه ب یکه از چشمش راه یاشک قطره

 خانوم پنهان شد و نیریپرمهر ش ی نهیدر س بود

 فرو شیبلند مژگان بود که در پهلو یناخن ها بعدش

 مانندش که اصرار داشت به غیج یرفت و صدا یم

 همه برسد! گوش

 ماست بودن یبرسه دلم برا یزمان هی شدیباورم نم-

 تنگ بشه دختر... هات

 یافتاد که گوشه ا یزد که چشمش به زهره ا یلبخند

 شیبود و به رو ستادهیخانوم ا نیریدختر ش کنار

 زد... یم لبخند

 که ییواله...ادمها یخانواده اش بودند،ادمها نهایا

 که قبال از رینگذاشته بودند از مژگان بگ شیتنها

 به پشت بام یمنته یپله ها یساعتها رو ترسش

 برود تا زهره که رونیشد که ب یدکتر منتظرم مطب

 کرد و چپ و راست یدوغ به سمتش شوت م وانیل
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 نیخانوم که از اول نیریشکست...دختر ش یرا م دلش

 خودش نکهیبود با ا شیفرش ها یها یمشتر

 یخانوم نیرینداشت و تازه طالق گرفته بودو ش یدرست یمال تیوضع

 داد و یبه جلو هولش م شهیکه هم

 نشاند و نگاهش به یم شیموقعش او را سر جا به

 نیاو ب یبه پاس کار نهیکه دست به س یهاکان

 بود انداخت... رهیخ دوستانش

 اما... یکی نیا

 دکتر یجدا بود، اقا یاما حسابش جدا یکی نیا

 کرده بود... شیدایپ

 نیگشنمه...مت ن؟منیمنتظر بش نجایا نیخوایم یتا ک-

 درست کرده غذا؟ یچ مامانت

 به مادرش یخانوم نگاه کج نیریش ینوه  نیمت

 لب غر زد: ریو ز انداخت

 اصال؟ کنهیمامان مگه غذا درست م-
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 گشاد شده به او یدست به کمر با چشمان مادرش

 ماند... رهیخ

 درست یخان...چون ماکاران نیچشمم روشن مت-

 اره؟ گهید یچیه یعنیکال  نکردم

 واله انداخت و زمزمه کرد: یدست دور بازو زهره

شد و  رهیزهره خ نیان غمگ...به چشم قیرفدلم برات تنگ شده بود -

 داد از او حیترج

 درد عشق بد گریدانست د یرا نپرسد...م علتش

 بود مخصوصا اگر درمانش هم در دسترس اما یدرد

 دور باشد! ایدن ایتو دن از

 را خوردند و کم کم همه پراکنده شدند،واله ناهارشان

 یکند اما بالخره هر امدن یاز انها دل نم نکهیا با

 رفت و یخودش م یبه خانه  دیهم داشت و با یرفتن

 نقل مکانش به یخانوم برا نیریفرصت با ش سر

 دکتر که دست در یبه اقا ینشست. نگاه یم مشورت
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 بود انداخت و دست ستادهیا نییپا یطبقه  بیج

 تکان داد که با چهره یخداحافظ یبه نشانه  یکوتاه

 نگاهش را عیمتعجب و خندان او روبرو شد...سر ی

 چه حرکت نید،ایو به سمت خانه اش دو گرفت

 اخر؟ یبا یبا گریبود د یا بچگانه

 ی

_ 
 خانه نیتکان داد و در خانه اش را گشود،ا یسر

 بود...به سمت شیاز زندگ یادیز یاتفاق ها شاهد

 ختهی...بهم رستادیترنج راه افتاد و دم درش ا اتاق

 وشلوغ برخالف اتاق خودش! ختهی،بهم ر بود

 م بترسه!چقدربده که ادم از خودش ه-

 که با رژقرمز دست یوجمله ا نهیرا از ا نگاهش

 جمله نیان مانده بود گرفت...حالش از ا یرو نخورده

 زنگ در یخورد...صدا یفکر کردن به ان بهم م و
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 ناراحت کننده چشم یبه ان نوشته  شتریشد که ب مانع

 خانوم بود نیری...احتماال شدیو به سمت در دو بدوزد

 خواست در حقش تمام کند یرا م یباز هم مهربان که

 یشال را رو نکهیغذا اورده بود.بدون ا شیبرا و

 کچلش بندازد به سمت بایبه شدت کوتاه و تقر یموها

 ...دیدو در

ا بدکتر که  یاقا دنیو با د دیرا کش رهیخانوم...دستگ نیریاومدم ش-

 یلبخند

 دیکش یکوتاه غیبود اول مات ماند و بعد ج رهیاو خ به

 سرش گذاشت... یدستش را رو و

 گهید ی...کچل یریسخت بگ ستیالزم ن ادیخب حاال ز-

 رو کیدرامات یواکنش ها نیا دیدوتا تار شو اون

 واله جان... نداره

 یگونه ها یرا رو گرشیخجالت زده دست د واله

 گذاشت و زمزمه کرد: تبدارش
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 مگه؟ نینرفت-

 باال انداخت و داخل امد و از همانجا هوار یسر هاکان

 :دیکش

 نمونیخانوم در رو باز گذاشتم تا نفر سوم ب نیریش-

 نیینکش اون پا کیکش ادینباشه شما هم ز طونیش

... 

 که امد ،هاکان به سمت نییبسته شدن در پا یصدا

 م مثل جوجه اردک بهواله راه افتاد و واله ه اتاق

 !دنبالش

 لپ تاپ یدر اتاق را باز کرد و دستش را رو هاکان

 ی.صداکرد.. میاتاق والهتنظ یخال واریو پروژکتور را به سمت د گذاشت

 به سمت دیچیباران که در اتاق پ

 برگشت: واله

 اله...بارون رو اوردم تو اتاقت و-

 اتاقش زل زده بود،باورش واریباز به د یبا دهان واله
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 کند...اشک حلقه یکار نیاو همچ یبرا یشد کس ینم

 که یو هاکان دیصورتش لغز یدر چشمانش رو زده

 بود و به سمتش شهیتر از هم یصورتش جد حاال

 برداشت. یگام

 ...رهیگیدلم الو م یکنیکه م هی...گرزمینکن عز هیگر-

 اش مشت شد و مستاصل نهیس یواله رو دست

 کرد: زمزمه

 تین ظرفم-کارها رو نکن...م نیتوروخدا نگو،ا-

 دکتر... یاقا ندارم

 دستش را به سمت گونه اش دراز کرد، قطره یهاکان

 واله را با یبرجسته  یگونه ها یرو نسرگردا اشک

 یچترم باش یبارون زندگ یتو مخوایم-انگشتانش گرفت  نوک

 خوامیواله...م

 و باهم رمیت رو بگوقتها هم دست یگاه خوامی...م

 به دل طوفان ... میبزن ییدوتا
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 تکان کیستریبه سکسکه افتاده بود،سرش را ه واله

 کرد: یداد و تکرار م یم

 ...شهیشه،نمینم-

 کرد یدست گرمش گرفت و سع انیدستش را م هاکان

 او ارامش دهد: به

 چرا نشه؟ زمیچرا عز-

 و لب زد: دیکش رونیدستش را ب واله

 یرفته ترنج هم هست...اقا ادتیشه،ینم ییچون دوتا-

 واله مثل یانتظار دار یکنیوقت چشم باز م هی دکتر

 که ینیبیم یایروز کنارت باشه و تا به خودت ب هر

 ...منستیسر برداشته رفته ،به کجا معلوم ن ترنج

 ندارم...من...من یاریترنج اخت یکارهام ،رو یرو

 راجب به تو یا دهیکه ترنج چه ا دونمینم یحت

 اونم مثل من عاشق... دیشا دی...شاداره
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 یثل تو عاشق کسم-تخت اوار شد... یحرفش را خورد و رو یباق

 باشه؟اره؟ واله من بدتر از تو با

 ...هزاران هزار دادگاه برگزار کردم ودمیحس جنگ نیا

 نی...استمیپاش وا خوامیقلبم محکوم شد اما م تهش

 ...یکه نبود مدت

 زندان،اب دهانش را قورت دیخواست بگو ینم دلش

 ریتخت نشست و هردو به تصو یو کنار واله رو داد

 شدند... رهیخ وارید یرو باران

 قبرم و هر یکردم تو یحس م یمدت که نبود نیا-

 روم شتریمشت خاک ب هیذره ذره  روز

 رونیمشاوره و ب یها لمی...هزاران بار فزنیریم

 به یسرنخ دیو رو کردم تا شا ریاز مطب رو ز رفتنت

 یبرات م شتریو هر بار...هربار دلم ب ادیب دست

 ...دیلرز

 کنار واریو سرش را به د دیاش را باال کش ینیب واله
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 حرفها را نیا دنیشن یداد...چقدر ارزو هیتک تخت

 امدند...قلبش یم نیسنگ شیو حاال چقدر برا داشت

 وزنشان را نداشت که نداشت. تحمل

 ...من -

 بهتر از یلین دکترم،من خم-گفت و ادامه داد: یا دهیکش شیه هاکان

 که امکان دونمیتو م

 زیچ میتورو با هم ادغام کن تیدو تا شخص نکهیا

 قول تو ترنج فته،بهیب ستیاتفاق قرار ن نیه،ایدیبع

 چاقو برداره و هی رهیتورو بگ یروز جا هی ممکنه

 منو سفره کنه که اونم خب دور از ذهنه،ترنج شکم

 یلیاس مثل خودت ...مثل خ دهیدختر رنج کش هی هم

 داره... یمحکم تر یفقط پوسته  گهید یها

 هم یبه واله زد و چشمک یارام یشانه  یشوخ به

 چسباند: تنگش

 خودمو رو ی...جاذبه هاریدست کم نگ یادیمنم ز-
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 !ارهی...ترنج عمرا دووم بدارم

 حرف به روبرو زل زد،چطور یو ب دیکش یاه واله

 حال نیو در ع کینزد یبه خوشبخت نقدریشد ا یم

 بود؟ دور

_ 
 هشبذهنت اومده رو  یکه تو یراستش تموم مسائل-

 چیمجبورت کنم به ه خوامیکردم،من نم فکر

 از ترنج خوشم چوقتیه دیشا یگی...تو درست میکار

 و از طبعاتش ستیترنج ن نمیروز پاشم بب هی دیاد،شاین

 به فردا و خوامیتورو هم برداشته برده اما نم نهیا

 بود از کیفکر کنم...بهشون فکر کردم و نزد فرداها

 واله...سختمه رمیبرو م یبدم...حاال اگه بگ دستت

 هم... یلیخ

 فکر یهم فشرد حت یکرد و چشمانش را رو یمکث

 اماکرد  یم تشیو تنها گذاشتن واله هم اذ رفتن
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 تیبود خار به چشم خودش برود اما واله اذ حاضر

 بود. دهیکش یاز زندگ یکاف یاو به اندازه  نشود

 کنم تتیاذ خوامیکنم،حداقل من نم تتیاذ خوامینم-

 اگر...اگر یتا با خودت خلوت کن ذارمیتنهات م ،امروز

 به خوامیخونه ام ،م ایب یرفتیمنو کنارت پذ یهمراه

 نیا یک پپرسهیکنم باشه؟ همش ازم م تیمعرف مادرم

 روز هی گمیفرش رو بهت داده،منم مدام م تابلو

 کار رو بکنه نی!البته ارزومه که ادنتید ادیم خودش

 قرار یبه چشمان نگران واله و حالت ب ی.توجه

 رفت و یم دینکرد،مثل جان کندن بود اما با دستانش

 تحت ردیگ یکه م یمیگذاشت تا تصم یرا تنها م او

 نباشد! یاحساسات لحظه ا ریتاث

 به عنوان چوقتیکه من ه یبدون خوامیفقط م-

 باشه واله؟ ذارمیتنهات نم روانشناست

 تکان داد و به قامت بلندش چشم یسر یبه سخت واله
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 نقدریدرد داشت؟ا نقدریدوست داشتنش ا دوخت،چرا

 شدنش را تیداشت که تحمل نداشت اذ دوستش

 خواست یشده بود و دلش م نی...سرش سنگندیبب

 از او یخبر ایشد  داریب یبخوابد...انقدر که وقت فقط

 ترنج! ای نباشد

 ادداشتیامد که  ادشیرفتن از اتاق  رونیمحض ب به

 انیب ریکتش مانده ،انقدر درگ بیهنوز در ج ترنج

 یرفته بود از واله سوال ادشیبود که  احساسش

 یدر زد و بعد از اجازه  گریان بپرسد...بار د راجب

 وارد شد: واله

 ادداشتی نیکردم به ا یم زیداشتم اتاقت رو تم یوقت-

 یخاص یبه نظرم معن دونمیبرخوردم...نم ترنج

 واشنا انداخت  یبه کاغذ مچاله شده  ی!واله نگاهنشی...ببدادیم

 کرد: زمزمه

 منظورش از دونمیبهش فکر کردم اما نه م ادیهوم ز-
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 به نویتوم یتا حاال افسانه  نکهینه ا هیچ حرفهاش

 هم نبود بگم مادرم بتونه ینجوریخورده...ا گوشم

 ازش سر در یزیبزنه برام قصه بگه ...چ حرف

 ...ارمینم

 بیاش را از ج یتکان داد و گوش یسر هاکان

 از نترنتیکه در ا یو عکس دیکش رونیب شلوارش

 کرده بود را به واله نشان داد: دایپ کتاب

 ...هیژاپن نیاون کتابه نفر نیا-

 انداخت و یروشن گوش یبه صحفه  ینگاه مین

 که پشت یرا با درد بست،هجوم خاطرات چشمانش

 یبرا یکرده و منتظر جرقه ا نیکم شیها پلک

 . دیبودند؛سرش را چسب ییخودنما

 اخ-

 انیکه سرش را م یهول زده به سمت واله ا هاکان

 یداد گام بلند یگرفته و تکان تکان م دستانش
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 نداشت که بداند یبه علم خاص یازین ادیبرداشت،ز

تاد شده،به خودشهزار بار لعنت فرس یعصب یباز هم دچار حمله  واله

 حالش او نیکه باز هم باعث ا

 نامحدودش بود. یها یکنجکاو و

 ، واله... نیواله منو بب زمیعز-

 ییدر خاطراتش حبس شده،جا ییدانست االن جا یم

 دفن کرده بود و با یطوالن یمدت ها یان را برا که

 دایپ رونیبه ب یخاطرات راه ییان جلد کتاب کذا دنید

 ینم رونیبودند و اگر او را زودتر از بندشان ب کرده

 نشست... یمنتظر عواقب ناگوار ان م دیبا دیکش

 دستان گرمش قاب کرد و انیزده اش را م خی صورت

 کرد توجه اش را به خودش منعطف سازد: یسع

 از رونیب ای...تو چشمام نگاه کن...بزم،والهیعز-

 .یکه خودتو توش حبس کرد ییهرجا

 را ید،دختریشن یو نم دیشن یرا م شیاما صدا واله
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 بود دهیکه از جانب پدرش د یکه تنها نوازش دید یم

 که دید یرا م یبود،سرمد یدر پ یپ یو تشر ها کتک

 و او ردیگ یرا به سمتش م یزشت و چرک عروسک

 یکشاند...دستها یساختمان م یبه سمت پشت را

 را به اتش هوسش الوده چارهیتن دخترک ب فشیکث

 کوچک ولرزان و ان یماند و تن یکرد و او م یم

 زمی..عزواله-فشرد. یکه در دستش م یزشت عروسک

 سردش حس یگونه ها یپروانه وار را رو ینوازش

 یها یکیکه او را از تار ییاشنا یکرد و صدا یم

 کشاند. یاش به سمت نور م گذشته

 من واله شیپ ایب-

 که یو عروسک یخواست به ان باغ لعنت ینم دلش

 یجا گذاشته بود برگردد...دلش ان نوازش ها انجا

 یقهوه ها یخواست،چشمانش رو یوار را م پروانه

 دنیحبس شده که با د یهاکان ثابت شد و نفس نگران
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 اش با شدت رها شد. نهیاز س او

 اتاق کنار نیا یخب،تو یینجایتو االن ا ستین یچیه-

 نجایمن ا ستین ینگران یبرا ییو من باشه؟جا بارون

 خب؟ مونمیم

 تکان داد و زمزمه کرد: یسر واله

 هیاون عروسک شب-

 تکان داد: یو سر دیحرفش پر انیم هاکان

 یزیچ کنهیم تتی،اگه اذ یبگ یزیچ ستیالزم ن-

 احمقانه یسوالها دنیپرس یتو دیمنم با یبگ خوادینم

 _...ام

 هاکان گذاشت یلبها یناخوداگاه دستانش را رو واله

 یرو یهاکان به سرعت ساکت شد و گل محبت که

 لرزانش کاشت.واله خجالت زده دستش را انگشتان

 سرداد: یشکسته ا یو زمزمه  دیکش پس

 شما بگمش که حداقل از زندان ذهنم رها یبرا دیبا-
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 بهش فکر نکنم. چوقتیه گهیو د بشه

 یبه راحت نگونهیدانست خاطرات تلخ ا یم دیبع هاکان

 انها یذهن پاک شوند اما صحبت کردن درباره  از

 کرد. یتر م یانسان را در مواجه با انها قو یکم

 هی...شب هیجلد کتاب،اون شب یاون عکس رو-

 هام بهم یبچگ یتو یکه عمو سرمدبود  یعروسک

 ...داد

 انداخت... نییکرد و سرش را پا بغض

 نیبا ا هم فشرد، ی...هاکان چشمانش را روکنمیم یفیاحساس کث-

 جمله اشنا

 عموما خودشان را اذیت و ازار انیدانست که قربان یبود،م

 شد در یباعث م نیدانستند و هم یم مقصر

 و بد بودن کنند.غافل از یفیاحساس کث ناخوداگاهشان

 افتاده بود شانیکه برا یدر اتفاق چکدامیه نکهیا

 فرد یو گناه متوجه  ریتقص ینداشتند و همه  یسهم
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 بود! عوضی

 ...زمیزم،عزیعز-

 قیاو گرفت، دلش ال میچشمانش را از نگاه مستق واله

 یرا چه به قهوه  فیکث یسرد بماند او شهیهم بود

 و گرم چشمان او؟ ناب

 واله؟ وقت هی یرینه نه...چشماتو از من نگ-

 کرد و از نگاه نوازشگر یهمچنان مقاومت م واله

 گوش واله خی.هاکان خم شد و بختیگر یم هاکان

 کرد: زمزمه

 وکرده واله... لطف کرده که ت تیخدا به من عنا-

 یهمه  یخال یو جا یمیزندگ یپاک تو ی فرشته

 ...یکنیتنه پر م هیهام رو  نداشته

 نیریش ی هیامد و سا ییصاف کردن گلو یصدا

 اردبود و هاکانمطمئن بود د ستادهیکه دم در دست به کمر ا یخانوم

 کم او و واله را با یفاصله 
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 از حد یکند و احتماال کم یم یریاندازه گ چشمانش

 یبه او چشم غره م نینچنیتر بودند که ا کینزد مجاز

 واله یبایدستانش هنوز صورت ز نکهیو بدتر ا رفت

 قاب گرفته بودند... را

 جون نیریش-

 جون از مواد نیریاما خب ش دیجون را کش نیریش

 ساخته شده بود و محال بود که یمقاوم تر ی هیاول

 لحن نیلحن چاپلوسانه اش را بخورد...البته ا گول

 مسن جوابگو بود همه جز یخانوم ها یرو معموال

 خانوم... نیریش

 ایخوردت کنم  یکه خورشت کنمیفکر م نیدارم به ا-

 ؟یچرخ

 ی

_ 
 خانوم داد و به نیریش لیتحو یلبخند گل گشاد هاکان
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 گفت: واله

 ...زمیعز-

 گرمش داد: ینگاه زاللش را به قهوه ها واله

 منتظرم نذار... ادیز-

 یکه چشمش را در کاسه م یخانوم در حال نیریش

 دانست در یم دیانگشتان تپلش که هاکان بع چرخاند

 یشود را درهم شکست و با صدا افتی یاستخوان ان

 اعالم کرد: یبلند

 ؟یرو کجا گذاشته بود یچاق ساطور نیواله ا-

 یساطور یصحبت را بشنود،برا ینماند ادامه  هاکان

 جوان بود! یادیشدن ز خرد

 لحظه امکشیپ نگید یرا زد و با صدا نیماش موتیر

 متوقف شد: یا

 ینماکارا ای.برمیم شهیهم یدارم،برا طیفردا صبح بل-

 که یگرفت شب اخر میشد و تصم رهیخ اریکردم!به اسم ماز درست
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 را یماند را تنها سر نکند،گوش یکشورش م در

 شام مطلع کند یبرا امدنشیتا مادرش را از ن برداشت

 فرمان را کج کرد. اریماز یبه سمت خانه  و

 ج:پشت ر رج

 هاکان؟تو اشپزخونه ام! یاومد-

 در هال انداخت و به یمبل جلو یرا رو فشیک هاکان

 امد راه افتاد... یم اریماز یکه صدا ییجا سمت

 کن؟یباز نیا کنهیم کاریچ-

 داد و در ظرف ساالد لشیتحو یلبخند خال اریماز

 ساز راه کج کرد: ییرا بست و به سمت چا اماده

 ...مینیماهت رو بب یرو قهیدو دق هی میاومد نیبش ایب-

 اگر یعنیبود، دهیبه بعد او را ند یاز دادگاه ال درست

 را سالها اریخواست با خودش صادق باشد ماز یم

 بود... دهیند یدرست و حساب بود

 نه؟ بهیعج-
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 که یاریاش پاره شد و به ماز یچرت فکر هاکان

 نکهیا بهیعج یچ-شد. رهیگذاشت خ یم شیرا روبرو ییچا فنجان

 و هر بار خورمیمن قهوه م یدونیم

 ما؟ کیبه خ یبندیم ییچا

 قلوپ کرده بود هیو فنجان را که  دیکش یبلند هورت

 گذاشت و دستانش را بهم گره زد: زیم یرو

 دورمون رو گرفتن و یروان نهمهیا نکهینه ا-

 ...مینداد صیتشخ

 یانگشتش اشاره کرد و احتماال مسئله  یحلقه  به

 ... یال

 هنوز که دستته...-

 باال انداخت و زمزمه کرد: یشانه ا اریماز

 عادت!-

 را ییاکتفا کرد و چا یتنها به تکان دادن سر هاکان

 ونیزیرها کرد و به سمت تلو زیم ینخورده رو دست
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 گام تند کرد: اریماز یخانه  بزرگ

 رو جز تو نداره نه؟بدم نشدا یشکیحاال عموت ه-

 !یارث قلمبه صاحب شد هیها؟

 در اورد و یادب یب یصدا شیاز اشپزخانه برا اریماز

 ادم شده بود و قرار بود یقهوه برخواست،انگار یبو

 ه نظرت؟ب هیچ یاد؟بویم یچه بو-.ردیمهمانش را بگ احترام

 کاناپه نشست و یبا فنجان قهوه کنارش رو اریماز

 فوتبال زل زدند... نیسبز زم یدو به صحفه  هر

 ...ازدهیحماقت م یحماقت توئه...تموم تنت بو یبو-

 نه؟ یاعظم اومد یاون روان شیپ

 انداخت و شبکه را از اریبه ماز یظیاخم غل هاکان

 بود. اریماز یمورد عالقه  میت یعوض کرد،باز عمد

 ها... دمید یداشتم م-

 و ونیزیاز تلو یلحظه ا ینگاه چپش را برا هاکان

 دانست نصفه یکودک خاله شادونه که نم ی برنامه



 

  1082                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 چه وقت پخش ان است نگرفت... یشب

 زنم؟یبا ... حرف م-

 حوصله در هوا تکان داد و قهوه اش یب یدست هاکان

 .دیسر کش را

 برو اون ؟پاشویبرنامه کودک نگاه کن یخوایواقعا م-

 یگفتن دار یبرا یزیچ نمیبب اریرو از اتاقم ب شطرنج

 انه؟ی

 شتریدراز کرد ب زیم یرا رو شیحرکت پا یب هاکان

 .خوامیم ییطال ینیزم بیس گیمن ته د-مبل فرو رفت: در

 زد و از جا بلند شد: شیپا ریز اریماز

 کن دایرو پ شطرنج کنمیم فیبلند شو تا من اونو رد-

 .ارشیب

 شد و به رهیخ اریماز یعضالن یبه شانه ها هاکان

 زد اتاق خوابش باشد یکه حدس م ییجا سمت

 :دیرا کش خودش
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 ش؟یکجا گذاشت-

 چون هرچقدر دینرس اریاحتماال به گوش ماز شیصدا

 خودش دست به امد،ناچاراین یکرد جواب زیگوش ت که

 که کنجکاو بود سر از همه شهیشد...برخالف هم کار

 تخت بزرگ دونفره دنیبار اما با د نیا اوردیدر ب یچ

 خواست عقب گرد کرده و به سمت کوچه یم دلش

 اما خب ... بدود

 ؟یشطرنج کوفت نیکجاس ا-

 رهیشده خ یبسته بند لیاماده و وسا یچمدان ها به

 رفتن بود! یواقعا اماده  یشد،انگار

 شرت رو کم یواقعا جلو پالستو جمع کرد یانگار-

 کنار زیم یشطرنج که رو کیش ی!چشمش به جعبه یکن

 در شتریب یخواست لحظه ا ی،دلش نمبود افتاد  تخت

 معطل کند. نیاتاق سنگ نیا

 کردم... داتیپ-
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 یم دایشطرنج را پ یکاش فقط همان جعبه  یا

 شباهت به جلد کتاب یکه ب یان عروسک زشت کرد،نه

 بود! منحوس

 ...یلعنت-

 صیتوانست تشخ یروانشناس بودنش م یواسطه  به

 مکان اضافه است...دستش را کیدر  یزیچه چ دهد

 شباهت به ان یکرد و عروسک را برداشت...ب دراز

 نبود...افکارش نویتوم یزشت افسانه  عروسک

 تخت نشست یگره خورده بودند و ناخوداگاه رو درهم

 خودش را جمع وجور کند. یکم تا

 ار؟یکرده ماز یم یعروسک باز-

 _ی

 و دیکش یرا م شینفس ها نیاخر یانگار عروسک

 بود! ختنیازهم گس یاماده  نهیاز وصله و پ پر

 یو عکس ها زیم یرو یبه قاب عکس ها ینگاه
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 اریو ماز یال ینفره و بعضا دو نفره  تک

 هنوز وقت نکرده بود انها را سر به ی...انگارانداخت

 را برداشت که اریماز یکند...عکس تک نفره  ستین

 قاب عکس یکه پشت همه  یبه قاب عکس چشمش

 رنگارنگ بود افتاد و ناخوداگاه دستش به ان یها

 شد. دهیکش سمت

 کنم اما اون عروسک... یفضول خوامینم-

 توانست حدس یکه از اخمش م ییاخمو یبچه  پسر

 نشسته و به یپل یبدعنق است رو اریکه ماز بزند

 عروسک و نیزل زده بود...چشمش ب نیدورب

 عمر کیکه وزن  یدر گردش بود...انگار پسربچه

به  یسرمد دیاش-را در دست گرفته باشد... فیزشت و کث یها خاطره

 عروسک ها نیبچه ها از ا یهمه 

 داده... یم

 از پشت قاب عکس رقصان کف اتاق افتاد یکاغذ
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 کاغذ یرو ینوشته  دنید ینبود که برا یازی،ن

 یخط را از هزاران فرسخ نیکند...ا زیچشم ر یادیز

 شناخت... یم

 را به خاطر بسپار! انیشروع از پا-

 معروف!ذهنش یخط ترنج بود و ان جمله  دست

 یکرد و دستش بدون اجازه  لیو تحل هیبه تجز شروع

 ...درست حدس زدهدیکش رونیعکس را از قابش ب او

 از ان در قاب قابل ی! عکس تا شده و تنها قسمتبود

 پشت قاب یکیقسمت که در تار یکیبود و ان  دنید

 زد یبود که حدس م یکیشده بود دخترک کوچ گرفتار

 هم ترنج! دیباشد ...شا واله

 افکار مختلف و درهم برهم باعث شد سرش هجوم

 نقدریا شهیبرود،چطور متوجه نشده بود؟چرا هم جیگ

 از ای دیفهم یبرد؟نم یم یپ قیاز حقا یسر هیبه  رید

 رفت... یطفره م دنیفهم



 

  1087                                                                              

 ی: سروناز زمانسندهیون                                                                                              گسست اوهام

 

 یصدا دنیه؟با شنمشت احمق دورم رو گرفتن ن هیبهت گفته بودم -

 زد و قاب یپوزخند صدادار اریماز

 برگرداند... زیم یرا رو عکس

 یبود مزیر جدکت یبرا یهوم انگار تو شاگرد بهتر-

 ادم یکه با سرنوشت کل ینه من...تو بود اریماز

 و اخرش هم خودت رو یکرد یپول باز بخاطر

 سه تا یزندگ یعقب انگار نه انگار که رو یدیکش

 ...یدیراحت خط کش یلیخ دختر

 یتنه اش را از قاب در گرفت و به هاکان گام اریماز

 تر شد: کینزد

 !ستمین مونیاصال و ابدا پش ه؟یچ یدونیم-

 یطرف بود و نم یجان کیتکان داد،با  یسر هاکان

 نشان دهد... دیبا یچه نوع عکس العمل قایدق دانست

 که یداد یشکننده م یدخترها نیبه خورد ا یچ-

 گنده ات یادیرو واست بکشن و تو به ارث ز ازاده
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 ؟یبرس

 یدر اتاق را بست و با همان خونسرد اریماز

 زمزمه کرد: وحشتناکش

 یاز وفادار یجمالت عاشقونه با مخلوط یمقدار-

 مادرش را از دستش باز ی هیهد یبای!هاکان ساعت زیالک

 صورتش برداشت... یرا از رو نکشیو ع کرد

 اون یکه ترنج رو تو یبار نیاومد اول ادمیحاال -

 زد،فقط ذهن یداشت حرف م یبا ک دمید یمهمون

 رو باور یزیچ ه؟اونیکه چطور یشناسیرو م ادمها

 خواهد... یکه دلش م کنهیم

 را باال زد و جلوتر امد: شیها نیاست اریماز

 واستن باور کنن کهخ ی...میمثل ترنج و ال قایدق-

 همون یکه واسه  یدیمن ...و د عاشقن،عاشق

 اخر هم نیبه کشتن ازاده شدن...تا هم یرا ِض عشق

 بودم که ذهنشون رو یلو ندادن که من کس چکدومیه
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 کرد! یاماده م یوونیح یکشتن ازاده  یبرا

 که زمانه کنار ییبودند،ادمها ستادهیهم ا یروبرو حاال

 یپشت باز یباز گریکدیبُر شان زده بود و به  هم

 زشت یباز نیزدند حاال هم انگار سکانس اخر ا یم

 پرده رفته بود! یرو روزگار

 نجا؟یا یچرا منو دعوت کرد-

ترنج  بدونم خواستمیم-باال انداخت و زمزمه کرد: یالیخیب یشانه  اریماز

 ای مونهیتا اخر بهم وفادار م

 ...نه

 تکان داد: یبه چمدانش زد و سر یا اشاره

 رو یاونم باز یدونیبا خودم ببرمش، م خواستمیم-

 بود یماهر گردانیباز یبلد بود،از همون بچگ خوب

 دیچرخوند...شا یهمه رو سر انگشتهاش م و

 ما! یاز همه  کاربلدتر

 تر کیرا باز کرد و نزد نشیسر است یدکمه  هاکان
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 ... امد

 به یبچگ یعموت تو ایهمش بخاطر پول بود -

 ...توام

 تر شد...هاکان جوابش را رهیو ت رهیت اریماز ی چهره

 بدهد.اختالل یا حیتوض اریبود و الزم نبود ماز گرفته

 ایداشت دختر  اریماز یعمو یکه سرمد ییایلیپدوف

 شناخت! ینم پسربچه

 همزمان شد با اریمشتش به سمت صورت ماز پرتاب

 فرو رفته بود...جا شیچاقو که در پهلو یزیت حس

 ان خم یگذاشت و رو شیپهلو یدستش را رو خورده

که من  یدینوز نفهمه-:دیچیدر گوشش پ اریماز یجمله  نی...اخرشد

 کنم؟ینم یرو باز

 ی

_ 
 :یزندگ رج
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 انها را بهم گره و باز د،انقدریچیرا در هم پ دستانش

 از یکیکرد االن است  یبود که حس م کرده

 از جا در برود و جشن به او زهرمار انگشتانش

 ...شود

 ارتد خوانیکه.نم شهینم یزیاروم باش واله...چ-

 که ... بزنن

 زد و تمام جانش گر گرفته یم انیدر م کی قلبش

 ...بود

 دامنش پاشنه بلندش انداخت و یبه کفش ها ی؟نگاهیچ فتمیاگه ب-

 کرد. ستیراست و ر یکم را

 ...نشینه در ح فتمیکاش بعد مراسم ب یا-

 الیخیباعث شد دستانش را ب امکشیپ نگید یصدا

 برود! شیگوش یو سراغ صحفه  شود

 بعد از چهره ات ..اوج گرفتنت.وقت پروازه ها -

 !نمیبب ایدن نیا یتو تونمیکه م یزیچ نیتر قشنگ
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 حضار ییطال یو موها یغرب یبه چهره  ینگاه

 یگوش ینگاهش را منعطف صحفه  عیو سر انداخت

 بود روزیکه انگار د یعکس مشترکشان کرد .عکس و

 کنار تابلو فرش ترنج گرفتند... که

 ستایطراح سال  کارپت و نیبهتر ی زهیجا-

 به ... متعلقه

 بلند شد... شیو از جا دیرا بوس یگوش ی صحفه

 ...یواله سلطان-

 یبه تلفظ افتضاح اسمش از زبان مجر یکمرنگ لبخند

 یا مرش چشمان جیاست یراه افتاد...نورپرداز جیزد و به سمت است برنامه

 شیزدند و ارا

 بر علت شده بود که همانجا به دیهم مز چشمانش

 شروع به زار زدن کند... زهیگرفتن جا محض

 بود شیبایبزرگ پشت سرش فرش ز ید یال س یرو

 یدست م ستادهیا شیکه برا یحضار شیروبرو و
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 که از یشد ...همان واله بود؟همان ی...باورش نمزدند

 شد تا مطب او یو ساعتها منتظر م ختیگر یم مردم

 یکه کف مترو م یشود بعد داخل برود؟همان یخال

 یشد داغ و دل یاز کنارش رد م یو هرکس نشست

 کرد؟ یم یاز زمانه را سرش خال اش

 بایز سیگرفتن تند یدستش را برا یلبخند خجول با

 کرد و با اشاره یتشکر کوتاه یسیبرد و به انگل جلو

 داد از داوران باشد به یکه احتمال م یزن و مرد ی

 گفت؟از ترنج یروانه شد...از چه م کروفونیم سمت

 خودش و ش؟ازیحال شکنندگ نیقدرت و در ع و

 او را نگه شیزندگ ینقطه  نیکه حاال بلندتر شیبالها

 بودند؟ داشته

 من...-

 کرد و نگاه یداشت خفه اش م شیدر گلو بغض
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 دیاا ش...چشم چرخاند تفباشدیداد که ضع یحضار به او اجازه نم منتظر

 ...پشت ندیاو را بب

 توجه به حضار که ینشسته بود و ب زیم نیجلوتر

 بودند دستانش را در رهیخ جیقورت داده به است عصا

 انگار نه انگار که دیکش یبرد و سوت بلبل دهانش

 او واله در سالن حضور دارد...از  ریغ یکس

 نیزم نقدری.ادمیکش یسخت یلیخ یزندگ یمن تو-

 یتو یرو ادهیبا پ یتفاوت گهیبودم که د خورده

 یخواست از روم رد م یم ینداشتم...هرکس ابونیخ

 ... شد

 یگرفت و انگار حاال فقط واله نبود که حرف م ینفس

 ...ترنج هم همکالمش شده بود و هردو دست درزد

 کردند... یهم از او تشکر م دست

 انسان و عشق چقدر یبهم نشون داد اراده  یکیاما -

 خورده نیادم زم هیکه  ینقدرقویباشه...ا یقو تونهیم
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 پر یایرو شهیکه هم یکیبه پرواز وا داره ... رو

 رو داشت...ممنونم هاکان عشق من! دنیکش

 _ی

 را بدون خجالت شیبرداشته و اشکها یدستمال هاکان

 کرد... یم پاک

 یحضار یخجول برا یرفت و سر نییپا جیاست از

 زدند تکاان داد... یهنوز کف م شیبرا نیبا تحس که

 ...ختیر یهنوز اشک م هاکان

 خودم رو یمن چقدر جلو یدونیچرا؟م هیع واه گر-

 نکنم... هیگر گرفتم

 ی رهیاش را با سر و صدا گرفت و خ ینیب هاکان

 شد: واله

 ی...از وقتزمیچه مرگم شده عز دونمینم یگیراست م-

 دل کممیچاقو رو کرد تو ش یگور به گور اریماز اون

 در دهانش حس یتلخ یمزه  اریاسم ماز دنیشدم...با شن نازک
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 که هاکان یاهیس یهنوز هم ان روزها کرد،

 بود را به خاطر داشت... اب یبستر مارستانیب

 سیو تند دیبود را سر کش زیم یکه رو یپرتقال

 رهیبه ان خ یرا به دست هاکان که با کنجکاو شیبایز

 داد: بود

 یخوشحالم که اگر شرم حضور نداشتم م نقدریا-

 لرزوندم... یاو وسط م دمیپر

 کرد و هاکان دستش را به سمت ینخود یخنده  واله

 شهیاز هم شتریهمسرش که امروز ب یبایز ی گونه

 دراز کرد... دیدرخش یم

 ...یمال من شهیباورم نم-

 ملوس به دستان نه یصورتش را مثل گربه ا واله

 و زمزمه کرد: دیزمخت او کش چندان

 !شهیتا هم-

 نیترس ا شهیتکان داد،هم یزد و سر یلبخند هاکان
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 داشت که ترنج واله اش را بردارد و با خود ببرد را

 اتفاق نیکه دستش به او نرسد اما هنوز ا ییجا کی

 باشد که ترنج هم انقدر دواریست امتوان یو م افتادین

 عکس ازت بندازن یکل دادم-...ندیب یقبل او را بدرد نخور نم مثل

 اریواسه ماز میبفرست

 زندون... یتو

 او یشانه  یخنده زد و سرش را رو ریز یپق واله

 ...گذاشت

 رون؟یب ادیبارون م یدونیم-

 و زمزمه کرد: دیبه خودش لرز یمصنوع هاکان

 هتل ی نهیشوم یجلو میبر دهیم فیاره امشب ک-

 ...میبخواب

 و یزد و به چشمان قهوه ا یحیلبخند مل واله

 زل زد: مهربانش

 ...باستمین ایبارون ب رینکن ها من ز گامین ینجوریا-
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 .یکرد یچشات پدر من رو صلوات اون

 حلقه اش یرا در دست او قفل کرد و سرما دستانش

 شد... یپوست گر گرفته اش مرهم یبرا

 خاک من بزن ،بهییباران تو-

 در گذارم! دهیکه من در ره تو نفس بر نیبب بازآ

  انیپا
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