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 به نام خدا  

 رمان:حلقِه آتش 

 ،عاشقانهیژانر:اجتماع

 لو  ی:زهرا نبسندهینو

 

شد. چه شد که   یفشرده م نهی بود. قلبش درکنج س دنیوار، درحال لرز  وانه ی د شیها  دست
  لیتبد ی ا  رانهیاش به و  یو پر از خوش نی ریش یزندگ  کبارهی گونه شد؟ چه شد که به  نیا

 گشت؟ 

  فشینرم ولط ی گونه ها  ی ،لجوجانه رو یهم افتاد. قطره اشک ی ناباور، رو ش یها پلک
از مرگ هم بدتر خواهد   نایقی  انتیخ نی لحظه ،ا ن یا دنیچون او عاشق، د  یزن ی .برادیچک

عشقش را   دیگونه با   نی،است .حال ا  دهی ها به معشوقش رس یکه پس از سخت ییبود. او
 . دید  یم یگریکنار د

 کرد...! یقلبش را باورم ی اسطوره  انتیرا، خ شیمرد زندگ   انتیخ چگونه

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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مشت    ی آمد. قلبش از درد فشرده شد. دست ها یدر م نهیاز کنج س ،یبه سخت نفسش
  زیخورد .اون ن یپناه درون بطنش ،تکان یکوفت. کودک ب نهیس ی شده را، با ضرب بر رو

 کرد. یم یقرار  یمانند مادرش ب

بلندگشت. با بلند شدن صدا، نگاه ناباور مرد مقابل ،به سمتش   ه یگر ی ناله ها ی صدا
 بازگشت . 

 پرتاپ کرد .  یو دست پاچه ،دخترک در آغوشش را کنار هول

تمام جسمش   ش،یافتاد. حال عالوه بر دست ها  نی پناه، بر زم یسر دختر ب ی از رو چادر،
 و رعشه داشت.  دی لرز یم

دردانه اش برداشت. چشم برهم   زیبه سمت عز  ،ی. قدم دیبر تن کش راهنیبه سرعت ،پ مرد
 باشد!  دهی د گری او را در معاشقه با کس د نجایکرد، او ا یفشرد. باور نم

،به عنوان سوغات   نیکه داو یکوچک ضامن دار ی فرو برد. چاقو ب یدست در ج یلیآ
 .دی کش رونی بود ب دهی خر شی برا

 لرزان دست، چاقو را به لرزه در آورد. تم یر

 بغض آلود و دردمند ،از گلو خارج گشت.  شی صدا

تو شکمم،اگه قدم از قدم   ی بچه  نی خدا ،قسم به جون ا ی جلو، قسم به خداوند ای_ ن
 کنم  . ی قلبم فرو م ی چاقو رو تو نی ،هم یبردار

از   نیو ا د ی ترس ی. مدی گرا یم  ی زد .رنگش، به زرد ی. نگاهش دودو مستادی راه ا ی  انهیم
 بود . دای رنگش ،هو یفروغ  مشک ی همان چشم هان ب

که حال لباس بر تن   یمرد مقابل، به زن ی .نگاهش از رودیرو بلع شی بغض در گلو   یلیآ
 بود افتاد. دهیکش
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، رنگ   ی ز یاز هرچ شیکوتاه، بلند زن را از نظر گذراند . ب ی . موهادیکش  ینفس یسخت به
 کرد. یم یقصه دهن کج یلی سرخ نشسته بر لبش، به آ

چشم    زشی عز  نیزن نگاه گرفت و بر داو  ی  رهیاورا به خود آورد. ازچشمان خ نی داو ی صدا
 دوخت.

و    کیبه سمت او برداشت. نزد  یبغض، با درد وبا نفرت چشم در چشمش شد.قدم با
گرم و پر التهابش   ی . هرم نفس هاستادیا  یقدم ک ی  ی که، در فاصله  ن یترشد. تا ا  کینزد

 برخورد کرد .  نیداو  ی ،به صورت مردانه 

 آرامش مطلق نشسته بر قلبش، از کجا آمده بود خدا داند!  نیانداخت.ا نیپا  سربه

 .دیو سخت زمزمه وارنال دهیرنج

 به اسم فاطمه داشتم. یدوست هیروز   هی_ 

 صورتش جا خوش کرد.  ی رو یخند خشکلب ش،یدوران نوجوان قیرف یادآور یکرد. با  مکث

  نیقی یکنه، ب انتیعشقم بهم خ یروز هیگفت، اگه    ی، اون موقع ها م یشناخت  ی_ توام م
 . دمی خند یکشمش! اون وقت ها خام بودم و به حرفش م یم

 .دیپلک مملو از اشک کش ر یسفت تر شد. دست بر ز  شیگلو  بغض

که  یدلت !شوهر  ر یزده ز  یخوش میگفت یشده! به سرش زده ... م  ونهید  می گفت ی_ م
. اون ادی چنان غرق لجن بشه که ،جونش در ب یبزار  د یکشت ،بلکه با   د یکنه رو نبا انتیخ

  ی االن که تو یو خالص. ول یر ی گ یها طالق م ییاروپا  نی . عمیگفت یموقع از سر منطق م 
 قرار گرفتم .   یتیموقع  نیهم چن

آورد. از شدت   یفاجعه، او را از پا در م نی قلب جمع شد. حجم ا یاز درد ناگهان صورتش،
 درد کمرش خم گشت .

 زمزمه کرد. یمملو از نگران یبه سمت او برداشت و نامش را با لحن  ینگران ،قدم نیداو



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
6 

 

 دست مقابل او گرفت و با خشم، با نفرت ناله زد. یلیآ

 کردم. دای االن به حرفش اعتقاد پ ی_ ول

  گاهیقدرت مانده در جانش، باال برد.چشم بست، تا آن را درست بر جا  تی را با نها چاقو
 قلبش بکوبد. 

بر   ،یبر سرش اصابت کرد. جان ازتن و روحش پر زد. قطره اشک کبارهیکه، به   ی ضربه ا با
 افتاد. نیزم ی ،بر رو نشیصورتش غلت زد . جسم سنگ

 آورد .  یرد قصه فلک راهم به لرزه در مگوش خراش مرد، نام  ی ها ادی فر ی صدا

 **** 

هارا دوست داشت. مدرسه و هم   یشلوغ نیدوستانش جا  داد. ا نی،خود را ب  سرخوشانه
  یپنج نفره شان غنج م پیاک ی ،دلش برا  سترازهمهی ب یرا دوست داشت. ول شیها یکالس
 رفت. 

 ی ها یآنها نبودند، تلخشد .چرا که اگر  یاش،بودن در کنار دوستانش خالصه م یزندگ  تمام
 کرد. یکامش را تلخ م  شهی از هم شتریب یزندگ 

 . دیدوستانش به گوش رس  ی بلند قهقه  ی صدا

 کش آمد. ی به لبخند ش یزد. قدم تند کرد و لب ها ی لبخند 

 نثارش کرد.  ی کنار فاطمه پرتاپ کرد. فاطمه چشم غره ا مکت،ین ی را رو خودش

 _ آروم چته؟ ! 

 باال انداخت .  یی ابرو

 که هست. نهی_ هم

 بلند الناز، لبخند به لبش آورد.  ی خنده ها ی صدا
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 رفته. سهی ازهمه از خنده ر شتریکه ،خودش ب گهیداره م یباز چ ستی_ معلوم ن

 .دی کوب زیم ی دستش را با ضرب، بر رو  انیکتاب م ت،یبا حرص و عصبان  آوا

 ؟  شهیروزها تموم م نیا یخسته شدم، ک  گهی _ اه د

 مهمان کالمش بود گفت :  شه،یکه هم یبا آرامش خاص فاطمه

 تموم بشه. یخوام با خوش یزود، فقط از خدا م یلی_ خ

 . دیکش یآه می مر

 تر است!  کی _کنکور از رگ گردن به ما نزد

 .دی با افسوس نال  یلیآ

 گذره .   یمن داره به بطالت م ی روزها نیا یدونم، ول ی_ شمارو نم

 گفت:  یسرشار از ناراحت یبا لحن فاطمه، 

 من از تو بدتره .  تی دست رودلم نزار که وضع ، یلیآ  ی _ وا

 روبه بچه ها کرد.  می مر

 .رمی خوام چندتا کتاب بگ ی؟م د ی ای بامن ب یعصر دی تون  ی_ کدوم تون م

 از رفتن سرباز کرد .  ،ی به نحو  یهرکس

 گفت:  یلی آ روبه

 ؟!   ییای _ تو نم

 . دینال ر،یو سر به ز  دیآه عمق از ته دل کش  یلیآ

 از اون بدتر بابام ... ره،یگ یل یداداشم خ می_ مر 
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 کرد و ادامه داد.  یسکوت

 _از دست همشون خسته شدم! 

 شاداب شان گشت. شهیمهمان جمع هم سکوت،

و خم   چیمبهم و پر پ یزندگ  الیخ یب ،ی لیخودت نشست.آ ی در جا یهرکس  ر،یورود دب با
برادر و پدرش   ی ها یری از سخت گ ییگوش سپرد. تنها راه رها ریدب ی خود، به صحبت ها 

داشت که اگر قبول شود ،به او اجازه   دیشد. ام  ی،قبول شدن در دانشگاه محسوب م
 او گرفته است... ی برا یگری د میتصم شتدانست، سرنو ی خواهند داد. اما نم

به تن خود داد. با نگاه مملو از   یدمند کششنواخته شدن زنگ مدرسه، خسته و در  با
 بود چشم دوخت. شیها و کتاب ها  لهی، به فاطمه که مشغول جمع کردن وس  یخستگ

 حال رو به بچه ها گفت:  یب با

 . دی_ بچه ها، خسته نباش

 _ خداحافظ. 

به پشت سر نگاه   دهی، ترس  شی به پهلو یدرب کالس خارج شد. با برخورد جسم  از
 انداخت.

 نثار فاطمه کرد. ی غره ا چشم

 ! دمی _ ترس

 مهمان صورت فاطمه گشت.   ،ییدندان نما  لبخند

 نداره.  بی_ ع

 . دی کوب یلیآ  ی به پهلو ی سقلمه ا  گر،یبه راه ادامه داد.باره د ،یحرف  چی بدون ه  یلیآ

 . دیکرده غر  غضب
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 _ چته ؟ 

 ؟  یبانو دمق  یلیآ  هی_ چ

 ت. باال انداخ یی ابرو

 خسته ام !  ی،فقط کم ستمی_ نه دمق ن

 گفت:  ی با پوزخند فاطمه

 _ به نظرت من شاخ و دم دارم ؟ 

 تمام تن فاطمه را با نگاهش رصد کرد .  موشکافانه،

 ! یدار  دی دونم . شا ی_ نم

 . دیتوپ یعصب

 باش . چرا حالت گرفته اس ؟   ی جد ی _ هو

 گرفت.  ینفس

 _ فاطمه خسته شدم .

 ؟   ی_ از چ

که مهم  یک یکوچ یلیخ ی کارها  ی برا یحت نکهیندارم. از ا ی آزاد  چی،ه یزندگ  ی تو نکهی_ از ا
کنند، که   یباهام برخورد م  یپدرم جواب پس بدم .جور  ادویلیبه ا د، یهم من با  ستندین

 برم. ی به خودم شک م یانجام دادم.گاه یانگار مجرمم. انگار خالف

 آلود ادامه داد. بغض

 وقت دختر نبودم !   چی_ کاش ه

 گفت:  یمملو از ناراحت یبا لحن فاطمه
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 خوبه !  یلیحرف رو، دختر بودن خ نی_ نگو ا 

 زد.  ی پوزخند یلیآ

که،  ی. آخه منشمیم  تیچقدر اذ  ی بفهم یستیمن ن طی شرا  ی ! فاطمه ،تو تو هی، عال یلی_ خ
 ی. تا ک دمی دونم چرا دارم تاوان پس م ینداشتم. نم یمزاحمت اون پسره نقش انیتو جر 

کرده و نکرده باز   ی کارها ی برا  دیبا  یسر کنم .تا ک  یو شکاک ی اعتماد یهمه ب نی با ا د یبا
 خواست بشم. 

 دستان خواهرانه اش فشرد. انیرا، م یلیدست آ  فاطمه

رو  ط یشرا   نیتو از اول ا   ی. زندگ شهیدرست م یهمه چ شاهللی_ غم به دلت راه نده، ا
خونه تون   ی. دوباره سوگلیرو برگردون ینداشته. تو تالش کن تا دوباره، اون اعتماد قبل

 . تک دختر و تک خواهر برادرات!یبش

صورتش، به او   ی شده  یبرادرش که طلبکارانه و اخم چاشن  دنیسر بلند کرد ،با د  یلیآ
 .دیکش یچشم دوخته بود آه 

 نگاهش کن ،باز دنبالم اومده.  _ تورو خدا

 گفت. یشگیهم نانهیخوش ب د یبا د فاطمه

،   ی که دنبالم اومد یداداش یتشکر کن. بگو مرس یداشته باش. برو ه استی س ونهی_ د
ابروش باز نشد،اون   نی. اگر اون گره بزیبه جونش بر  د یو تمج فی خسته بودم . تعر یلیخ

نباش، تا   یمن رو فحش کش کن. عنق نباش، اخم رو از صورتت پاک کن. شاک ایوقت ب
 بشه.  یحرص شتریب

 زد. ی لبخند

  یمن اثر  یعصب شهیداداش اخمو و هم ی پارتنر و رل  کار سازه .رو ی کارها، برا  نیا  نی_ بب
 نداره . 
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 .دی کوب یلی آ ی به شانه  ،ی ضربه ا فاطمه

جذاب، روش   یلینفر هست.  بخدا داداشت خ  هی  _ باالخره اونم دل داره. پارتنر و عشق
 کراش زدم.

نوبره   ؟یزن یداداش من کراش م  ی اون وقت تو رو گم، ی_  من از اخالق گند و نداشته اش م
 واال...

 دستش فشرد. نیاورا محکم در ب دست

 همه تخس نباش .  نی_ ا

 رفت .   ی غره ا چشم

 _خداحافظ بد اخالق .

 رسم. ی_ خداحافظ فردا به حسابت م

 

 سبحان 

 

وقفه  یکرد و ب یم یداد. نکته بردار یاستاد گوش م  ی دقت به تک تک حرف ها با
 مشغول نوشتن جزوه اش بود.

لحظه ،با خسته   نی. در همدی کش یخستگ ی از رو یچشم برداشت. نفس ی از رو نکیع 
مهمان صورت  ،ی رفت.لبخندسکوت حاکم بر کالس را گ  ی جا ی استاد همهمه ا دینباش

 خسته اش شد. 
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گرفت.   ش یرا درپ یراه خروج ریسربه ز  شه،یجا داد. مانند هم یرا داخل کوله پشت کالسور
نام خود، از   دن یدخترها و پسرها از کنارشان گذشت. اما با شن ی قهقه  ی توجه به صدا یب

 سست گشت.  شیاز آنها قدم ها یکی زبان 

که با او سر لج داشتند، باز دوره گرفته بودند   یپیتنها اک شه،یانداخت. مانند هم ینگاه مین
 زدند. یم  هودهیب ی و حرف ها

گرفت.با   شیرا در پ ی،همان راه قبل الیخ یلبش جا خوش کرد. ب ی گوشه  ی پوزخند
 آمد.  رونیمبهم ب  الی،از فکر و خ  لیزنگ موبا  ی صدا

 تر گشت.  قیصورتش عم ی لبخند رو  لی موبا ی   صفحه ی جانش ،بر رو قینام رف دنید با

 شما ؟!   ی_ سالم بر آقا ارسالن ، خوب

خشک شد و از تو   یچشمم به گوش یامینه پ ،ی؟ نه زنگ یستی؟ ن ی _ سالم پسر چطور
 نشد .  یخبر

 کرد. ی خنده ا سبحان

 ؟ یجور واجورت اشتباه نگرفت ی سبحانم، من رو با عشق ها ؟ی درست زنگ زد انای_اح

 گفت:   یارسالن با لودگ  

 _ عه پس اشتباه شد.

 . خوب آقا ارسالن چه خبرا ؟ گهیاردی_ شورش رو در ن

 . ستین ی ازت خبر  چ ی؟ه یی.کجاستین ی_ خبر

 گفت: یبا خستگ سبحان

 .شمیترمم تموم بشه، خالص م  نی_ ا

 صحبتش آمد.  ان یبا وجد م ارسالن
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 و بدم.ر یکی ، چقدر من پز تو  یشیم لی وک  ی _ اوو پس آقا 

 کرد. ی ا خنده

 راه سره دراز داره...  نیشدن ؟ ا   لی،کو تا وک   ونهی_ د

 . یخودم  لی_ نه تو وک 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 م؟ یسر گشت و گذار بر  هی یسبحان، وقت دار گمی_ م

 در پاسخ ارسالن گفت: ی کرد و به تند یمکث سبحان

که  ییها یمهمون ی ،گفته باشم .من پامم تو امیها نم  یمهمون  نیو ا  ی_ ارسالن من پارت
 گذارم.  ینم ،یر یتو م

 .د یکالفه بارنال ارسالن

  یمهمون  ن یرو چه به ا زهیپاستور ی ببره؟ آخه تو ی خواست تورو مهمون ی_ بابا سبحان، ک 
 ها ... 

گرفت. در همان لحظه که با   ابانیبه عبور از خ می به اطراف انداخت . تصم ینگاه مین
به   یشدن آب  دهی گذاشت، اما ناگهان  با پاش  ابانیکرد، قدم در خ  یبت مارسالن صح

را   یاز ارسالن تماس را قطع کرد . گوش ی و متعجب گشت. بدون خداحافظ  ریسمتش، متح
 شلوارش جا داد.  بیدرون ج

اخم   ،ی دختر ی شده اش چشم دوخت.با صدا یو گل سیجمع شده، به لباس خ یصورت با
 قبل شد.  تر از  قیصورتش عم ی رو

 !  دمیبرادر، شرمنده شمارو ند  دی _ عه وا ببخش

 گرداند و به راه ادامه داد.   ی توجه به ساغر رو ی تاسف تکان داد. ب ی از رو ی سر سبحان، 
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 یفی. حس کثدی فرستاد. با حرص دندان به دندان سا رونینفسش رو ب ،یبار و عصب کالفه
  یم نیتوجه به اطراف قدم بر زم یکرد و محکم و ب یداشت. با حال بد، به لباسش نگاه م

 . دیکوب

 

 ساغر 

. 

  یادآوریبا   ی .  لحظه ادیکوب ن ی رماشی را با حرص به تا شی از رفتار سبحان، پا یعصب ساغر
 مهمان قلبش شد.  یانجام داده بود، خوش  شیپ قهیکه چند دق یاو و کار ی چهره 

  شهیبرداشت . به سمت دوستانش که مانند هم نی را از درون ماش یکوله پشت سرخوشانه،
 از محوطه اتراق کرده بودند به راه افتاد. ی در گوشه ا

غرق در لبخند، خود را در جمع دوستانه جا داد.نگاه هر سه به  یو صورت   یخوشحال با
 سمت او سوق داده شد.  

 به شبنم زد . یچشمک

 شد؟  یکه چ دیدون  یبچه ها نم ی _ وا

 به صورت ساغر گشت.  رهیکرد و خ زی چشمانش را ر اناید

 ؟!  ی به آب داد ی_ ساغربازچه دسته گل

 بر صورتش نشاند. ییلبخند دندان نما ساغر

چاله بود    ی آب تو ی هرچ هویزدم.   یحرف م یاومدم ،حواسم نبود با گوش  ی_ داشتم م
 شد !  دهیبرادرپاش ی آقا ی رو

 متعجب و خوشحال  دوستانش ادامه داد.  ی بر چهره  رهینده ،خخ با
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داشت   یز یچ یفکر کنم قرار یشد . طفل  یزده بود. تمام لباسش گل  یکرم پیت چاره ی_ ب
 شد!  فیح ی،ول

 وار گفت: یلوط یو لحن  یبا خوش مهرداد

 ! ادی،جاسوس بدم م یو مذهب  نیر یخود ش ی آدم ها نیبابا حقش بود. انقدر از ا ولی _ ا

 ساغر کوفت.  ی به شانه  ی ضربه ا انا،ید

 .  یبست طون یدست ش یهست یک  گهی _  بابا تو د

 گفت: طنتیگذاشت ، پر ش نهی س ی دست رو ساغر

  _ مخلص شما .

 چشمانش را جابه جا کرد . ی رو نکیع فرهاد

 ؟   می اس بر هیپا یداره، ک  ی_ بچه ها شهاب پارت 

 در خواست او را رد کردند و... ی به نحو  هرکدام

 

 ی لیآ

 

 داد.  یلب زمزمه وار سالم ری برادرش، چشم دوخت . ز نیخشمگ  ی ترس بر چهره  با

  ی.از خشم برادر بزرگش مدیشد.لرز  ادی لیا ی قفل دست مشت شده   نگاهش،
و سرکوفت   ریکه جز تحق  ییکرد. او یم غیمحبت را از او در شهیکه هم ی.برادردی هراس

 کرد. یدخترک نم بینص یزیچ

  یخواست، خانه آشوب نباشد. دلش آرامش م یکرد. از خدا م یم یباز یباز  فشیبند ک  با
 خواست ! 
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 گفت:  یو عصب یبا لحن دستور برادرش

   یلی _ آ

 لرزان پاسخ داد.  ی صدا با

 _ بله داداش ! 

 یدانه خواهرش را م کیسوق داده شد. دروغ چرا هنوز هم   ی لیبه سمت آ اد،یلی ا نگاه
او به خواهرش را دو   یرحم یشد و ب  یآن پسر مدام در سرش اکو م ی .اما حرف ها دی پرست

 کرد.  یچندان م

سوق داد. ابروان درهم گره خورده،چشمان درشت و   ادی لیتاب خود را به ا ینگاه ب یلیآ
حالت دارکوتاهش   ی شد .موها یکه تنها نقص صورتش محسوب م ی نیرنگ با ب ی قهوه ا

 بودند . دهیدرهم تن

 . انیما دارند م ی  زخونهی از تبر ییدا ی _ خانواده 

 شد.   یلیمهمان قلب آ  یبیعج شور

قلبش پر زد   ی از خانه  یبزند، که با حرف برادرش خوش یلب از لب باز کند و حرف خواست
 ورفت...

 ! ی نزد ،ی حرف زد ی ها... باهاش کلمه ا ی گرد یراز مدور و اطراف آ نمی_ نب

 ادامه داد.  ی جد دو یپرتهد 

 _ اون وقت خونت حالل !

 لب زد. ی رفت، به سخت یم ه یکه تا مرز گر یلرزان و بغض ی چانه ا با

در  یریتقص چی اتفاق که ه کی تاوان  دی با ی؟ تا ک  ی کرد یتو در مورد من چه فکر ادیلی_ ا
 رو حس کنم!  ی اعتماد یب نیزهر کالمت ،ا  دی با یاون نداشتم رو بدم؟ تاک
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 . دیغر  یعصب ادیلیا

که اصال  درموردت  یارزش ی من ب ی برا یقدر ؟اون ی گیم ی_ صدات رو ببر، با خودت چ
 گوشت باز ور ور کرده ؟  ر یز یک  ؟یکن یم یبلبل زبون هی کنم ! چ ینم یفکر 

 وناباور زمزمه کرد. ریرش اکو گشت . متحشکستن غرور و قلبش در س ی صدا

  نیو ا یرحم  یب نی. من بزرگ شدم ! ا ستمیبچه ن گهیمن د یباور کن یخواه ی_ چرا نم
 نداشتم تاوان بدهم؟  یکه توش نقش یبابت موضوع د یبا  یتا ک  اد؟یاز کجا م ری شدت تحق

بر صورت تک خواهرش باال برد. اما   دنیکوب ی دستش را با حرص برا  نیخشمگ اد،یلیا
شد . دست   یاش جار نهیدرون س یرحم یلی غرق در اشک آ  ی چهره  دنیناگهان با د

 ران قرار داد. ی رو ن، ی مشت شده را پا

 ادامه داد.  یبه رانندگ   یگری حرف د چیو بدون ه دیکش ینفس

  یبال ییرش، گواز دست براد یی رها  ی کرد . برا یلب تشکر ری ز ن، یماش  ستادنیمحض ا  به
 خانه پرگشود.  ی درآورد و به سو

خود را به سمت آشپزخانه کج کرد. با  ریاز سربرداشت. پا درون خانه قرار داد.مس چادر
 گشت. ی کش آمد و مهمان تبسم لبخند شی غرق در کار، لب ها ی زهرا دنید

 صورتش کاشت.  ی رو ی او شد و بوسه ا کینزد

 .  ی_ سالم مامان

 بود.  اشاری خانه تنهاهمدمش مادر و برادرش  نیدخترک را پاسخ داد. در ا ی بوسه ا زهرا

 .ی_ سالم دخترم، خسته نباش

 . دیرا با ولع به مشام کش یسبز  عطرقرمه

 !  یراه انداخت یی_ به به چه بو
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 .دیمعده کش ی رو دست

 هالک شدم.  ی_ من که از گرسنگ

 نگاهش کرد.  مهربانانه

 .ارمیناهارت رو ب نی بش ده،ی _ رنگ از رخت پر

 ؟   انیناهار نم ی برا نایا  یی_ مگه دا

 .  ختیاز برنج را درون ظرف ر  یریکفگ

ناهارت رو  ی خسته و گرسنه ا نیرسند. تو بش یدو ساعت بعد م  یساعت ال  کی  هی_ نه 
 بخور. 

 باال انداخت. ییابرو  یلیآ

 _ اون وقت  بد نباشه؟ 

 .دیبر کمر دخترش کش یدست  ،ی با مهربان مادر

. برو لباست  ی گرسنه شد ی تو از صبح مدرسه ا م،ی ساعت دو و ن شه،یمادر بد نم   زی_ نه عز
 .ایب ی رو عوض کن و جلد 

 تکان داد، به سمت اتاقش قدم برداشت .  یسر

را رها   شی به صورت زد و موها ی. آبدی پوش یراحت  ی از تن کند و تا زد. لباس ها مانتو
 آن ها انداخت.  ی بر رو ی. شال ختیپشتش ر 

به   یو گل سر ندازدیشده را ،رها پشت شانه ب سی گ ی .دوست داشت موها دیرنج دلش
که همه محرمش   ی در خانه ا  یاز مو بزند، اما طبق قانون نانوشته ، حق نداشت حت ی تره ا

که   م،یبلند و زخ ی داشت، لباس ها یدر خانه هم حجاب م دیهستند رها و آزاد باشد. با 
 زد. یبه تن م نبود یلیا مناسب سن و سال آ عمدت
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در خانه کنار محارم، هم خودت را  د یو مذهب نوشته شده است، که  با   نیاسالم و د ی کجا
 . مبادا که اسالم در خطرباشد ...یبا هزار ترفند و حجاب حبس کن

 محتوا را پدر و برادر بزرگش در خانه حکم کرده بودند!   یقانون ب نیا

قصه خسته تراز   یلیدادند، که آ  یبد جلوه م شی را برا  نی کردند، د یم  یری سخت گ آنقدر
 .اوردیب ی آن بود که با عالقه، به چادر و اسالم رو

 گشت. یشد و از دست چادر رها م  یبرادر و پدرش نبودند، قطعا آزادتر م ی ا اگرلحظه

 زد. رونیاز اتاقش ب ی. بدون معطلدیاز ته دل کش یآه

  زیغذا پشت م ی . مست بوختیمامان زهرا، هوش و حواسش را بهم ر  ی قرمه سبز ی بو
 وقفه مشغول خوردن شد.  ینشست و ب

 .دی به معده اش کش  یبرنج، دست ی تمام شدن ظرف محتوا با

 خوشمزه بود.  یلی . دستت دردنکنه، خدمیمامان ترک  ی _ وا

 زد. ی لبخند زهرا

 )دخترم( م یز ی_ نوش جانت ق

 گفت:  یبا خستگ 

 کن . دارمیب  دند، ی رس نایا ییبخوابم. دا ی خسته ام، کم یلی_ مامان من خ

 اومدند. یبزن یچرت ه یتا تو   زم،ی _ برو عز

  یبه خواب  شانیآشفته و پر  یال یتخت پرت کرد. با فکرو خ ی خسته و ناالنش را، بر رو تن
 فرو رفت. قیعم

 

 سبحان 
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 .  دیشده اش کش  ی به لباس گل و ال ی. آبستادیآب، کنار پارک ا ریش کنار

را با  شیشد.پا یتر از قبل م می وخ تیخورد، وضع یآب به لباسش م  شتریب هرچه
 .  دیکوب نیبه زم تیعصبان

 . دیزمزمه وار نال 

 شد...   داشیاز کجا پ گه ی دختره د نی_ اه ا 

مهمان قلب آشفته و   یاذان از مسجد کنار پارک، به ناگه آرامش ی شدن صدا  دهیشن با
 سبحان گشت. شانیپر

 .دیاز آب زدن، به لباس برداشت. به سمت مسجد قدم کش دست

را   راهنیپ  نیو آرامش آست نهیآورد. با طمان  رونیخود ب فیگرفت. مهر را از درون ک  یی وضو
 و دکمه را بست.  د یکش نیپا

 . قامت به نماز بست. ستادیقسمت ا   نیتر یکنار

انگشتان   انیرا م حیتسب ی بر افراد اندک درون مسجد ،دانه ها  رهینماز را که داد. خ سالم
 دست تاب داد.

  زاریسر و دوستانش ب رهیشد. از جدل با دختر خ دهیبه سمت آن دختر کش الش،یفکرو خ 
 بود.

 د؟ یشن ی گونه زخم زبان دانشجوها را م نی ا  دی مگر او چه کرده بود، که با یراست به

 دادند . یسبحان را مضحکه قرار م  شهیهم حیتفر  ی برا

گونه   نی. اما ا  دی رس یمورچه هم نم کی نداشت . آزارش به  یبه کار کس یکه کار یسبحان
 زدند.  یاو م تیبا تمسخر و طعنه ها، آتش به غرور و شخص
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 توانست بشنود و دم نزند؟  ی م یکند؟ تا ک  یتوانست صبور یم یتا ک  یبه راست بود. جیگ

گونه  نسبت به سبحان نفرت و انزجار   نی به آن دختر فروخته بود، که ا  یتر زمیاوچه ه مگر
 داشت.

  یاتفاق وحشت داشت .ول  نیرا بشکند . از ا  یکه دل کس  نی از ا دیترس  ی، م دی ترس یم
 از شکسته شدن قلب و غرور مردانه اش پر بود. بی عج شیروز ها  نیا

 بر دل ترک برداشته اش باشد.  یمرحم دی نام خدارا زمزمه کرد، تا شا رلبیز

 یگوش  ی دست از ذکر گفتن برداشت .نام ارسالن بر صفحه  ل، یبلند شدن زنگ موبا با
 زد. یچشمک م

 کرد.  کیرا به گوش نزد لیموبا 

 ش سپرد.خود گو یکودک   قیتنها رف ی به صدا 

رو قطع  یکاره گوش کیزدم  یسرم داشتم زر م  ری؟ خ یکش ی_ سبحان تو خجالت نم
 ...!  ی کرد

 صورتش نقش بست. ی رو ی لبخند مچهین

 کنم.  یفرصت نشد خداحافظ گهی افتاد، د یاتفاق ییهویداداش  د ی_ ببخش

 .دی پرس  ینگران با

 ؟   ی_ چه اتفاق

 مسجد قدم برداشت . یبرداشت . به سمت خروج  نیزم  ی را از رو مهر

 ؟   یگفت یم ی داشت ینبود. خوب چ ینگران نباش اتفاق خاص یچی_ ه

 .دینال یشاک  یبا لحن ارسالن

 ها.  ی چوندیپ  ی_ ول
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 تکان داد. یسر

 نبود. یگفتم که اتفاق خاص گه،ی د هیچ ی چوندی_ پ

  ی چند دست برا  هی می هم  بر . بعدش می بر بدن  بزن  یچ هیم، ی اول  بر  گم یم ،ی _ خب هرچ
 .  میمن لباس بخر 

 باال انداخت.  یی ابرو

 ؟!  می بزن ی_ چ

 ادامه داد.  یبا لودگ  ارسالن

 مهمون من !  م،یبخور  یزیچ  ی ا وهیآب م  هی می . برگمی نم نایمواد ا  زه،ی_ نترس پاستور

  ی_ عجب آقا ارسالن دست و دل باز شده. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ من که حس م
 ...  ستین یالک یمحبتت الک  نیکنم ا

  نیاز هم ی کیبا   الیخ یبرم؟اصال ب رونیباهات ب خوامیپسر، بده م ادیخاک تو سرت ن  ی _ ا
 . رم یدوست دخترام م

 تاسف تکان داد. ی از رو ی ،سر  سبحان

 .  نمتیب یج م_ باشه، ساعت پن

 .امی_ عشقم دنبالت م

 جمع شد.  صورتش 

   ؟ی اشتباه گرفت ی_ اه اه عشقم! منو با ک 

 . من برم کار دارم .ومدهی سبحان ،به تو محبت ن ر ی_ بم

 _ برو خداحافظ.  
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 _ خداحافظ. 

تا آسمان باهم   نیاو و ارسالن زم ی خلق و خو نکه یلبخند زدن کش آمد. با ا  ی برا لبش
 کرد.  یعوض نم ایرا با دن قشیاو تک رف یتفاوت داشت، ول

  یداشت. نم ان یجر یداشت. در دلش شورخاص یب ی. حال عجدیبه صورت خود کش یدست
 حس ناب از کجا نشعت گرفته است.  نی دانست ا

 ی و سرسبز خانه  بایز اط ی بازشد. قدم در ح یگوش نواز   ی را چرخ داد. در با صدا دیکل
 گذاشت.  ش یرپد

 در وجودش جان گرفت.  یخوش

 بود! شی باصفا اط یخانه و ح نی او عاشق ا 

 . دیرس اط یکنار حوض وسط ح نکهیاز قدم برداشت. تا ا قدم

 یداد.ماه یبه آب درون حوض م ی خاص ی رنگ ،جلوه  یآب ی لب پر شده  ی ها یکاش 
 کردند. یقرمز رقصان به هرسو شنا م ی ها

 دور حوض ، به سمت خانه  برداشت.   ی ها یبر شمعدان رهیبر آب زد.خ یدست

 صورت مردانه کاشت.  ی ،بر رو  نینماد ی  لبخند

 د؟ ی_ مامان، ثنا، صنم کجا

 بلند شده از برخورد ظرف و ظروف ،نگاه سبحان را به سمت آشپزخانه سوق داد. ی صدا

 ؟  ی _ سالم گل پسر خودم ، مادر اومد

 تر از قبل شد. قیکنج صورتش، عم لبخند

  ی سرو رو  دنیگشت. با د  انیآشپزخانه نما  ی درب ورود انیمالقه به دست، در م  رخساره
 فرزندش لبخند از صورتش پر زد .  یگل
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  ستاده ی اش ا  یمقابل مادر وسواس بتی ه نیسبحان در دل به خود لعنت فرستاد، که باا 
 است. 

  نیندونه انگار از سر زم ی؟ هرک   ی د؟ مگه دانشگاه نبو ی شد یختیر  نی _ وا پسر تو چرا ا
 ...!ییایم یدار

 و من من کنان گفت :  دیبه صورتش کش یدست

 رد بشم که ...  ابانیخواستم از خ ی_ م

 رخساره جمع شد .  صورت

 روبه سبحان گفت:  دواری تهد 

بزن ،   یآب  هیتنت رو هم   ی برو حموم.  لباس ها االی  یبزن ییبه جا  یدست نکهی_ قبل ا 
 بشورم.  دیبا  یخودم حساب

 گرد شده و متعجب گفت:  ی با چشم ها  سبحان

  نی اندازم ماش یاالن م نیخواد.  هم یکه، شستن چندباره نم فتادهین ی_ مامان اتفاق خاص 
 شوره . یم  ییلباس شو

 . دیجمع شد. پر استرس غر  صورتش 

  نجایا ستادنیا ی جانکن. بدو به  یمن رو عاص نی از ا شتریحرف نزن سبحان، ب س، ی_ ه
 حموم برو.

 تاسف تکان داد و به سمت اتاقش قدم برداشت.  ی از رو یسر

 وارد حمام شد.  یمعطل  چی زد، بدون ه  یسوسو م  یاز شدت خستگ چشمانش

 را ندارد...  یشگیدانست چرا امروز آرامش هم یدرهم بود، نم  فکرش
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  نیزد.دلش از ا یتن و بدنش ضربه م ی دوش آب قرارگرفت. آب شالق وارانه، بر رو ریز
  نی خواست دوست داشت، هرچه زودتر ا یبزرگ م  ری تغ کی خسته بود.  ینواخت کی همه 

 خود را بداند.  فیبگذرد و تکل ز یترم دانشگاه ن کی

 ر دارد ؟! خب  ندهیاز آ یغنج رفت. اما چه کس الش،یدر خ نیری ش  ی  ندهیاز آ قلبش

  ی باز گر،یرقم نخورده باشد. سرنوشت است د  مانی برا   ندهی،آ مانیها الیخ ینیری به ش دی شا
 آورد.  یبا انسان در م یبیعج ی ها

قفل  نهی چشمانش در آ یانوسیاق یآب ی انداخت. نگاهش رو سیخ ی موها ی را ،رو حوله
 گشت. 

 !  یاست... چه هارمون یآب زیآن دختر ن  ی ها چشم

 

 ی لیآ

. 

به   ی بلند ی برداشت.در با صدا یقرار یب ی باز شد.قلبش از ترس،آوا کبارهی اتاقش، به  درب
 برخورد کرد. وارید

 تخت پرتاب کرد.  ی را رو یترس برادرش ،گوش از

هراسان سوق داد. به سمت او    یلیدرهم گره شده، نگاه پر نفوذش را به آ  ییبا ابروها ادیلیا
 . ستادی تخت بلند شد و مقابل او ا ی به سرعت، از رو ی لی برداشت. آ یمقد

 . دیترس نال با

 _ سالم.

 کرد. زی چشم ر ادیلیا
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 ...میزن یصدات م می ؟ دو ساعته دار ی کرد یم کاری_ چ

 کرد و ادامه داد.  یسکوت

 ؟!  یاون گوش  ی تو یدار ی_ چ

 افتاد.  یلیترس لکنت به جان کالم آ از

 . یچی _ بخدا ه

 دست تنومندش فشرد. انیرا ،م یلیآ ی  چانه

 کشمت !  یازت سر بزنه، اون وقت خونت حالل، م گهیاشتباه د  کی   هیکاف یلی _ آ

 ،درحال ضرب بود.   شهیقرار تر از هم ی. قلبش ب دی بلع یدهانش را به سخت آب

 زد.  یلب غر ری ز ادیلیا

کار کنم. حس برادرانه و روشن فکرانه بهش دست   یعقل چ  یب اشاری نی دونم با ا  ی_ من م
 برات تو گرفته... نایا ی داده گوش

لجوجانه، بر   ی شد ،قطره اشک  نی باال و پا شیگلو   بکیرا در بر گرفت. س یلیآ  ی گلو بغض
 . دی غلت فشیلط ی گونه  ی رو

 ... ند یبرادر نامردش را نب نی بست تا ا چشم

 .دی نفرت و بغض نال با

 _ داداش.

 . دیغر  طلبکارانه

 ؟  هی_ چ

 کردم. یدادم، فقط داشتم جواب آزمون رو نگاه م یانجام نم  ی_ من کار
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 نخواستم!  حی_ من توض

قدر منو    نیخواهم قضاوت بشم .ا ی کردم ، فقط نم ینم ی_ فقط خواستم بگم اشتباه
 ...یبابت اشتباه

 . دی حرفش پر نیب 

 . ایبپوش کمکش ب ینکن، مامان دست تنهاس. لباس درست و حساب ی _ واسه من سخنران

 درس ... ی_ کم

 ،حرف خود را خورد.  ادیلیا ی چشم غره  با

 .امی_ چشم م

کرد. دوست داشت   یتخت خال ی خود را، بر سر بالشت رو تیتمام عصبان یلیرفتن او، آ  با
کار را  نی . اما نه جرئت اندارد یمن به تو ارتباط ی کارها دی بزند. دوست داشت، بگو ادیفر 

 جنجال...  ی داشت ونه حال و حوصله 

 مشغول خواندن نماز شد.   یشگی از رفتن وضو گرفت .با آرامش هم قبل

 آرام و قرار داد.  بیقرار و وآشوبش را عج یخدا، دل ب  ادیو  نام

  یقرمز رنگ که دورآن کمر داشت به تن زد. شال طوس یونی رنگ، با پاپ  یبلند مشک راهنیپ
 رفت.  رون یرنگش انداخت و از اتاق ب ییخرما  ی موها ی رو ،یرنگ

 خود گفت:  ییو زندا  ییبلند رو به دا  ی خود کرد.با صدا نیمهمان صورت غمگ ی لبخند

 _ سالم.

 . دی سکوت مهمان جمع شد. نگاه ها به سمت او چرخ ،یل یآ  ی صدا دنیشن با

 در آغوش او گم گشت.  ستاد،یا  زشیعز  ییدا مقابل

 _ سالم گل دختر خودم، احوال شما ؟ 
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 زده شد، لبخند به لب پاسخ داد. ی سرش بوسه ا ی رو

 .دی خوش اومد د؟یجان .شما خوب یی_ ممنون ،خوبم دا

 جان.  ی لی_ قربانت آ

 دست خود قرار داد. انیرا م یل ی آ  فیلط ی زد و دست ها ی بر صورت او بوسه ا ز،ین ییزندا

 ه آراز قفل گشت. برنگا نگاهش

 انداخت و با نجابت گفت:  نیسر پا  

 . دیخوش اومد  د؟ یخوب یی_ سالم پسردا

 حبس ماند.  نهیو نفسش در س ادشد یلی نگاه ا خیزد.ترسان نگاهش م  ی لیبه آ  یچشمک آراز

دو سال که من سرباز بودم چقدر بزرگ   نی؟ ماشااهلل تو ا  یکن یبانو. چه م یلیآ  می _ خوب
 آخه ... ر یچه قدر تغ  ،ی شد

 اکتفا کرد.  ی به لبخند یداد. ول یرا نداشت .قطعا جواب او را  م ادیلیترس از ا  اگر

 .دیکش یاز سر آسودگ  ی،نفس  ییرها شدن دستش توسط زندا  با

 درست تموم نشده ؟  یلی _ آ

 . اش پاسخ داد ییرنگ زندا یش یبرچشمان م رهیخ

 _ سال آخرم . 

 . دیآراز؛ سرش به سمت او چرخ ی صدا دنیشن با

 ؟  ی_ پس امسال کنکور دار

 زد. ی لبخند

 _ بله.  
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 نه ؟  ای  ی _ خوند

 خوندم ...  شیکم و ب ی_ ه

 بود ؟  یرشته ات چ یراست  ،ی _ موفق باش

 خونم .   یم ی_ علوم انسان

 وجد گفت:  با

 ؟   یبش  یخواه یانشاهلل م لی_ به به خانم وک 

 ... شهیم یچ  مینیخدا بخواد، بب ی_ هر چ

 به آراز نداد.  ی گریحرف د  فرصت

گم شد و خود را درون آشپزخانه حبس کرد.بدون وقفه ،مشغول خوردن   دهای سرعت از د به
 کرد. یم ر یس  یگرید ی اما دلش در جا نجا،یکردن کاهو شد. جسمش ا

 رعنا هول و ترسان نگاهش به او انداخت.  ی صدا با

 دخترم... ،یلی _ آ

 ؟ یی_ جانم زندا 

 کرد.  ی خنده ا یلیصورت گلگون شده و ترسان آ  دنیبا د  ییزندا

 جان، ترسوندمت !  یلی _ ببخش آ

 شد.  ی لیصورت آ یچاشن لبخند

 .  دمی _ نه نترس

 گفت:  ی و به تند دیرا درهم کش شیابروها 
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باهم حرف   ری دل س هی   میبر  ای. ب ی کرد یآشپزخونه زندان ی از صبح خودت را تو هی_ چ
 ...  دهیوقت عروس شدنت رس  گهی دختر جان! د ی . ماشااهلل ماشااهلل چه خوشگل شد  میبزن

 هیشب  شتریکه ب ی با لبخند یباطن  لیبرخالف م ،یی سر و ته زندا یب  ی از حرف ها کالفه
 پوزخند بود، روبه او پاسخ داد. 

 . امیمنم ساالد رو آماده کنم م د،ی_ شما بر 

آمدن شور   نیزد. دلش از ا یبه دلش چنگ م  بی رعنا عج ی  دارانهیو خر  رهیخ ی ها نگاه
 زد.  یم

 خورد. ی غاز و خاله زنک ،بهم م هیصدمن  ی حرف ها نی. حالش از ادیکش ینفس کالفه

 ...! یعروس بش 

 از قبل گردد.  شتریکم بود ، حال عروس بشود و دردسرش ب شی ها یبدبخت

اخم آلود   ی توجه به نگاه ها  یمتشنج و درب و داغون، از آشپزخانه خارج شد. ب  یعصاب با
 جا داد. اشاریخود را کنار  اد،یلیا

 . دی دخترک پاش ی به رو   ی لبخند اشاری

 کنکورت درچه حاله ؟  ی برا  یزیدرس و برنامه ر  تی وضع یلی _ آ

 . دیورچ لب

 استرس دارم. یلیروزها خ نی ا  ی،ول  ستی _ بد ن

 باال انداخت. ییابرو  اشاری

 ؟  یخواهر ی_ استرس چ

 . دیعجز نال با

 ترسم موفق بشم و اونا...  یم  ؟یاجازه ندن چ ادیلی_ اگه بابا و ا
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 حرف خواهرش آمد.  انیم

  چیه یکش یکه م یزارم زحمات ی! نترس نمیغم ندار یراحت باشه ،تا من رو دار التی_ خ
 و پوچ بشه...

 .دیبخش یبرادرش ،جان را هم م نی ا ی برا یلی آ  نایقی زد .دلش آرام شد. یقیعم لبخند

 که، از قلبش نشئت گرفته بود گفت:  یمملو از حس ناب یچشمان با

 ! ییگاهم بعد از خدا تو  هیو تک دی کردم؟ام یم کاریچ اشار ی ی _ اگه تو نبود

 ماند.  شی پا ر یزد ونگاهش قفل نقش و نگار فرش ز یپلک

 خسته ام !  یلی_ خ

.تمام تالشت رو   یشیدونم که موفق م یمن م ، یتون یتو م یلی به خدا باشه ،آ  دتی_ ام
 . یو حسرت زده نباش مونیبکن، تا بعدا پش

 را بدهد، اما با صدا زدن نامش توسط مادر حرفش را خورد. زشیتا پاسخ برادر عز قصدکرد

 . میبساط شام را آماده کن ا یجان مادر، ب یلی _ آ

 _ چشم اومدم.

 بلند گشت. شی هم پا اشاریمبل بلند شد،.متقابل  ی رو از

 . دیپرس ی برادر کوچک تر خبر داشت، به تند تیکه از ن ادیلیا

 تو کجا ؟!  اشاری_ 

 جوابش را داد. ال یخ یب اشاری

 باشم.  یلی کمک دست مامان و آ رمی_ م

 شد. شهیتر از هم قی،عم ادیلیصورت ا ی شگیهم اخم
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 کار ها ! نیپسره و چه به ا ن،ی_  سرجات بش

 بود. ادیلی ا ی برا یدهن کج اشار،ینشسته بر کنج صورت   پوزخند

 خواهم انجام بدم؟ بده کمک دست خواهر و مادرمم .   یم ی_ مگه چه کار

 از خونه کار کنه...  رونیب  دی_ آره بده ،مرد فقط با

 تکان داد.  ی تاسف سر با

 ن !روجمع ک  یعهد قجر ی حرف ها نیا ادی لی_  ا

 برداشت .  زیخ اشاریبه سمت    ت،ی با عصبان ادیلیا

 گرد شد.  اشاری  ی گره خورد. چشم ها  ادیلیدست ا  انیم   اشاریلباس   ی  قهی

 بزرگتر نشسته .   نجایرو داداش، زشته ا قهی_ ول کن  

برادر  ی   قهی انی پدر دستش از م ی بزند.که با صدا  یطلبکارانه،  دهان باز کرد تا حرف ادیلیا
 آمد.   نیپا یشل شد و به آهستگ 

  نجایمهمون ا  دی توام به کارت برس . خجالت بکش اشاری. نیبرگرد سر جات بش  ادیلی_ ا
 سرم پسر بزرگ کردم ...   رهی نشسته ،خ

 داد. یاز حد او م شیب تیپدر، نشان از عصبان غرش

 نشست.  یا قبلدر ج ی گریبدون حرف د ادیلیکرد، ا جادی ا انشانیکه پدر م یآتش بس با

داد، چرا که با بودنش در آن   حیبه وجود آمده فرار را بر قرار ترج تی وضع دنیبا د اشاری
 کرد. یبرا خود درست م  یجمع تنها جنگ عصاب

  نیدر ا یاساس  ری تغ کی نشان از  نیو رفتار طرف ت ی فرو رفته بود، وضع  یقیدر فکر عم آراز
 داد. یشاد م  شهیهم ی خانواده 
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به   ان یجر ریگی کدام پ چیبرده بودند. چرا که ه یموضوع پ  نی هم به ا  ییو زندا ییدا ای گو
 وجود آمده نشد. 

که حال چشمانش مملو از اشک   یشکسته به همراه تک دختر یو دل  ی بانو، با ناراحت زهرا
 مهمان ها آماده کردند.  ی بود، سفره را برا

 کرد.  جمع را متشنج ی و عطر زعفران پلو ،اشتها ی قرمه سبز ی بو

 خوردن شام دعوت کرد. ی زد، جمع حاضر را برا یشور م  لیدل یو ب بی که عج یبا قلب  یلیآ

 

 سبحان 

. 

که به  ییموها  نهیبه پا کرد.مقابل آ   یرنگ را تن زد.شلوار کتان مشک ی سورمه ا راهنیپ
 شده بود،به سمت باال شانه زد.  شیرا یپ یسادگ 

 و خوش بو را بر مچ و گردنش آغشته کرد. یلجند دوست داشتن عطر

 پخش شده  در مشامش سرمست گشت. ی  حهیرا از

 توالت برداشت و عزم رفتن کرد. ز یم ی از رو لیموبا   گر،ی د یمعطل بدون 

  ی،به آرام  یاضاف ی صدا چیداد. بدون ه یرا نشان م میچهارو ن یساعت ،حوال ی ها عقربه
 آمد.  رونیاز خانه ب

 گذر کرد.  بایو ز ل ی طو اط یاستوار از ح بلند و ی قدم ها با

  ستاد،درگوششی از حرکت ا ش ی موتور که مقابل پا ی محض خارج شدن از خانه ، صدا به
 خورد.  چیپ
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صورت    یچاشن  یباال انداخت و اخم ییو سر و شکل، ابرو  بتیارسالن با آن ه دنید با
 خودکرد. 

 آراسته شد!  زی _ به به گل بود و به سبزه ن

 کاله کاسکت را از سرش برداشت .  ارسالن

 به لب گفت:  خنده

 .  یگیو ضرب المثل م  یزنیها غرم رزنیپ نیع یشده سبحان؟ باز دار ی_ چ

 تاسف تکان داد. ی از رو یسر

 _ سالم

 زد. ی کرد، با دست به موتور اشاره ا یمکث

 ؟   گهید هیچ  نی_ ا

 گفت :   صورتش در پاسخ سبحان یشگ یهم قیو لبخند عم  یبا لودگ  ارسالن

 دلبر ،جان من!  نی_ ا

 به لحن ارسالن سبحان ادامه داد.  هیشب یلحن با

 دلبر جونت !  ن یمارو، با ا  ی_ نکش

 ارسالن جمع شد.  ی ها لب

 .  م یزن ی حاالحرف م  ادهی_ بپر باال ، وقت ز 

 تر گشت.  قیسبحان عم ی لب ها  ی حرکت کردن موتور، لبخند رو با

 بلند کنار گوش ارسالن گفت:   ی صدا با

 پس کو؟  نتی؟ ماش  ی موتورو از کجا اورد نی _ ارسالن ا
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 بلند، ارسالن پاسخ داد.  ی همان تن صدا با

 داشتم، ردش کردم رفت. اجی_ به پول احت

 سبحان درهم گره خورد. ی ابروها

 ی... چ یگفت   یبه پدرت م یگفت  ی، به من نم یگفت  یبه خودم م یداشت  اجی_ پول احت
 ! ستیبه پول ن  اجیفقط احت  انی ؟ جر یکه به جونت بند بود فروخت  ینیشده که تو ماش

 .دیکالفه نال ارسالن

 .  میبهت، بزار برس گمی_ م

نشستن انتخاب   ی نقطه را برا نیشاپ شدند. دنج تر  یبه دوش ارسالن وارد کاف دوش
 کردند.

 مقابل سبحان جا گرفت... د،یرا عقب کش یصندل ارسالن

 بود! نهیگز   نیقهوه در آن لحظه بهتر  انتخاب

 افتاده ؟!   ی_ ارسالن چه اتفاق

 نگاه برا سبحان دوخت.  تی با جد 

 . دیکش یقیآه عم  

 ام کرده !  چارهیب ی_ حاج

 کرد و ادامه داد.  یمکث

خوامش،   ینم گمیپا داره! م هی. مرغش  یبا دختر عموت ازدواج کن د یبا  گهی کاره م کی _ 
 .  یازدواج کن دی اال بال با گهیدوستش ندارم. م

 خوش حالتش زد.  ی به موها یچنگ
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!  رمیگ  یازت م یو ندار یدار یهرچ ایازدواج،    ایآخر، گفت   میزد به س گهی د  شبی_ پر 
و خاک   ی... هرشبت شده مهمون یچرخ یسالته فقط ول ول م 27. ی آبروم روبرد گهیم

 .یبرسر

 حرفش آمد.  انیم سبحان

 اد؟ یجونت درم ینر  ی_ مهمون

 . دی غر یعصب ارسالن

و باز خواستم نکن؛ خسته شدم... انگار بچه ام که   حتینص گهی_ سبحان، سبحان تو د
جون   گهی کارو نکن . د نی کارو بکن،ا نیکنه! ا یم  ف یو تکل نی برام تع رسه یاز راه م یهرک 

 ست همه راحت بشم...جا برم  و از د نیخواد از ا ی به سر شدم. دلم م

 با آرامش گفت:  سبحان

 . آروم چته ! دی _ باشه، ببخش

 و غصه گفت: ی سرشار از دردمند یلحن با

رو فروختم.با پس   نی کرد، آخر رفتم ماش دی کردم! انقدر تهد ریتو گل گ ی_سبحان  بدجور
 خونه افتادم. هیکه دارم دنبال  ییانداز ها

 ؟   یچ ای  ؟یکه با دختر عموت ازدواج کن نهی_ شرطش فقط ا 

 تکان داد. یسر

 که ازدواج کنم . نهی_ نه فقط دردش ا

 ؟   ی نداد ی _ هنوزم دل به کس

. بعدش  شمی مزخرفات نم  نیعشق و دوست داشتن و ا ری من اس ،یدون  ی_ سبحان تو که م
 ... چی ه چی ه ،ی ا هیدارم نه سرما  ینه پول ست،یازدواج جور ن ی برا   طمیهم من شرا 
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 تاب خود زد. یب قیرف ی به رو ی لبخند سبحان

نفر   کیفهمم که دلت رو به  ی قرارت م یتاب و حال و روز ب  یب ی چشم ها نی_  من از ا 
 . ی داد

 صورت سبحان ماند.  ی  رهیارسالن خ ی گرد شده   ی ها چشم

 

   ساغر

. 

رنگ چشم   یآب ی . لنز هادیخوش فرمش کش  ی لب ها ی رنگ را، بر رو یگریلب ج رژ
 داد. ینشان م شهیتر از هم  بیرا افسون تر و دل فر شیها

  یدست  فیرا درون ک  لی . موبادیرنگش کش یسرخاب راهن یپ ی رنگ را ،رو یمشک ی مانتو
 کوچک جا داد. 

 توجه به مادرش، از کنار او گذر کرد.   بدون 

 _ مامان من رفتم؟ 

 . دیابرو درهم کش الیخ یب شهیهم یلیل

 ؟  ی_ کجا به سالمت

 شب اون جا بمونم.   دی _ تولد شبنم ، شا

 . ستادی دخترک ا مقابل

 ؟   یچ گهی_ خوب د 

 .دی مادر غر  ی به چشم ها رهیخ
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 !ادیکه اصال بهت نم ارینگران رو در ن ی ، ادا مادر ها ی چیه گهی_ د

 دستش فشرد. نی ساغر را ،ب  ی ا چانه

 ... ی پرو شد یل ی_ چند وقته به حال  خودت گذاشتم، خ

 زد. ی پوزخند ساغر

 . ی گند زد   شمیدستتم بردار به آرا ،یخی_  ب

 .دی غر یعصب

 ... ی _ درست صحبت کن دختره 

 حرفش آمد.  نیب

 !  یستیبندازم که تو مادر من ن ادتی یخواه  یم ،ی فاز مادر بودن برداشت هی_ چ

 .دی در را به هم کوب تی با عصبانتوجه به او پشت کرد و  یب 

توجه به آسانسور ،پله ها را  ی. لب به دندان گرفته بود.بدی کوب  نیپا بر زم  ت، یعصبان با
 آمد.  نیپا یدوتا ک 

 تازه کرد.  یپله، نفس  نی آخر ی رو

خواست .از دست خودش   یزدن م ادیراند. دلش فر رونی ب نگیرا ،از پارک  نی سرعت ماش به
 خسته شده بود.  ینامادر  نی ، پدرش و ا

از  ی ها از جا کنده شد. قهقهه ا کی الست غیج ی با صدا  نیپدال گازقرار دادو ماش ی رو پا
 زد. یسرخوش

  یرفتن و خوشگذران یشده اش ،مهمان  نیباال و پا   یفرار از غصه و زندگ   ی برا یشگیهم کار
 بود.

 کرد. یوار با خواننده همراه  وانهی لب د ریرا باال برد و ز  کی موز ی صدا
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 بوق قرار داد.    ی محابا دستش را، رو یشبنم نگه داشت. ب ی خانه  مقابل

 نثار ساغر نمود. ی جلو پرت کرد. چشم غره ا یصندل ی کنان، خود را رو  غرغر

 ؟   یری بگ ادیرو  ینیفرهنگ آپارتمان نش   ی خواه یم ی؟  تو ک  ی _ چته ؟ سر اورد

 حرفش آمد. نیب یعصب

 !  یزنیمدام غر م گنیم ه؛یچ یفالن زیکن نی _ ساکت بابا ، ع

 .دی را با ضرب ،بر سر ساغر کوب دستش

 .نمیب  فتی،راه ب یستیهم بلد ن یچیه ر ی_ بم

 انداخت.  ینگاه طنتیش با

 پرواز! ی برا ی _ آماده ا

 . دیترس نال با

 ... چه یپ یآدم بهم م ی برو، دل و روده   واشی ساغر _ توروخدا 

 باال انداخت.  یی ابرو

 نه که تو ! گه،ی_ آدم د

به  ن ی پدال فشرد .ماش  ی سر داد و پا رو ی زد. ساغر خنده ا یغیج  تیبا عصبان شبنم
 سرعت از جا کنده شد.

 کوچه ،مقابل ساختمان مورد نظر پارک نمود.  گردرونید ی خودرو ها انیرا م نیماش

 شبنم شد.  ی  دهی رنگ پر ی . سر برگرداند .نگاهش قفل چهره  یکش یی پرسرو صدا  نفس

 خنده زد.  ریز  یرخسار شبنم، پق دنید با

 رو نگاه... نی ا ی وا ی _وا
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 ادامه داد.  دهیبر   دهی بر

 . یش یپرپر م ی_ ببرم بهت سرم بزنم ؟ دار

 ساغر گرفت.  ی واز باز ،یشگونین شبنم

 !  وانهی _ ساکت شو د

 خود قرار داد. ی بازو  ی را رو دستش

 ؟!   ی_ چته وحش

 نثارش شد.  ی غره ا چشم

 . یزنی حرف م ی ادیز یدار  گهی که د نی_ بپر پا

 رفت.  ی دندان قرچه ا  شبنم

 .م ی باهم بر یم،همگی_ منتظر بچه ها باش 

 .دی اش کوب ی شانیبه پ ی ضربه ا 

 ؟  ومدنی_ هنوز ن

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 ،حال و حوصله منتظر بودن ندارم .   انیاون ها هم م می نداره ما بر بی_ ع 

فاصله هم قابل    نیاز هم کیموز  ی مورد نظر برداشتند. صدا ی ال یقدم به سمت و  کنارهم،
 بود. دنیشن

ها گذاشت؛ قلبش در دهانش   یمهمان نیبار که پا در چن نی در دل نداشت.اول یهراس گرید
 حس ترس... یازاندک  غیحال در ی.ول دیکوب یم

 مراسم بازشد.  ی برگزارکننده  الدیم  درتوسط



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
41 

 

 گشت.   انیصورتش نما انیم یو چندش آور  ههیساغر، لبخند کر دنید با

 _ به به ساغر بانو.

 به او انداخت. ینگاه یچشم ریز  ساغر

 ؟!   یچ ای  ادی کنار باد ب یری_ م

 باز کرد.   شانیزد، راه را برا  ی خنده ا الدیم

 عصاب .  ی_ بفرما ب

 زد و از کنارش گذشت. ی پوزخند

 .دیاونجا لباس عوض کن د ی،خواست هی_ اتاق باال خال

 شناخت.  یحضار را م ی گردتا گرد خانه چرخ خورد. جز معدود افراد، همه  ستاد،نگاهشیا

 باال رفت .  یکیکرد و خرامان خرامان پله ها را دوتا  پشت

 را، پشت سرش رها کرد. نگاهش قفل شبنم گشت .  شیاز تن کند و موها مانتو

 زد.  یسوت یلودگ  با

 _واو شبنم بانو چه کرده ! 

 او زد و ادامه داد. ی به چهره  یچشمک

 ؟ یاریرو از پا در ب یامشب ک  ی! قصد داری زد  یپیچه ت طونی_ ش

 حوصله گفت:  یب

 _ چرت نگو ساغر.  

 .   یداد چلوغوزمهر ری _ خاک تو سرت که هنوز گ
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 . دیدرهم کش ابرو

 _ ساغر درست صحبت کن ! 

 کرد. ی ا خنده

 . دمی ترس نا،ی_ اوا مامانم

 رنگ کرد.  یگریآغشته به رژ ج  گری را باره د ش ی لب ها نهیتوجه به شبنم، مقابل آ یب

 فرو رفته بود.  یقی عم یکی در تار سالن

  ی گوشه   زیم ی دخترها و پسرها، لبخند مهمان صورت ساغر کرد. از رو ی شاد ادی فر ی صدا
 . دیرا برداشت و الجرعه سر کش یدنی مملو ازنوش وانی سالن، ل

 .دیبه دست ساغر کوب ی با ترس، ضربه ا شبنم

 _ چه خبرت؟  

 .دیکش ینفس

 کنم. یزیخواهم ناپره  یشبنم، امشب م یخی_ ب

 . دی بلند نال  ی صدا با

 . یکش ی_ بدبخت خودت رو م

 .دی نال یجیگ با

 .  ینکبت یزندگ  نی_مردن  بهتر از ا 

  د،ی رقص یم یجمع جوان ها برد. فارغ از همه چ انیرا کشان کشان ،با خود م شبنم
 کرد.   یم یوانگید
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  نیها، از ا  دنیرقص نیاز ا  ،یزندگ  نی شده است از ا  زاری دانست، که ب یو تنها خودش م  تنها
 ها ... یباز وانهید

خورد و سرش در حال انفجار  یخود را پرت کرد. تلوتلو م یصندل ی نفس زنان ،رو  نفس
 بود.

 سالن گشت.  ی نقطه  نی کورتر ز،یزد. نگاهش مات م یدو دو م  چشمانش

 قدم به آن سمت برداشت.  اریاخت یب

ورده  به وجود آ یمتشنج ی عرق بدن افراد حاضر، فضا  ی ،با بو  متیگران ق  ی عطرها ی بو 
 بود.

 شد.   دهیساغر، به سمتش کش دن یبا د الدیم

 دختر ؟   ی_ چطور

 بود.   زیدو مرد  کنار م ی باز ی  رهیخ الد،ی به توجه به م ساغر

  یلیخ نایا  یول ستهی پوکر ب یباز ی دونم کارت تو یها باش، م  ن یبا ا یباز  الیخ ی_ ساغر ب
 قهارند...

 وار گفت:  لکنت

 .الدی_ برو کنار م

 فشرده شد.  الدیدست م انیساغر، م ی بازو

 ها...  یشیبدخت م یباز  یم یشو، حال ندار الیخ یب نی_ بب

 .دیدستش را کش تیعصبان با

 . الدی_ گفتم ولم کن م

 شد.   دهی به سمت او کش ی ساغر، نگاه دو مرد غرق در باز  ی بلند شدن صدا با
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 مرد مقابلش گشت.  ی خیپرنفوذ و   ی چشم ها ر، ی ساغر گ نگاه

 . الدی_ ولش کن م

 دل ساغر را به لرزه انداخت. ارشیک   ی  دهیورز  کلی بلند شد.قد بلند و ه یصندل ی رو از

 تر گشت. قیعم ارشیکنج صورت ک  پوزخند

 ؟   هی_ حرفت چ

 دوخت. ارشیچشمان افسونگرش را ،به چشمان ک  ساغر

 کنم !  یم ی_ باز

 جمع حاضر در آن قسمت شد. ی خنده  کی باعث بلند شدن شل ارش،یک  ی خنده  ی صدا

. هراسان خود را به دیبه صورت خود کوب ی آن مردها، ضربه ا انیساغرم  دنیبا د  شبنم
 .دیمهرداد و فرهاد رسان 

 فرهاد!  ی وا ی _ وا

 دست خود فشرد.  انیکتفش را م ده ی شبنم، رنگ و رخ پر دنی فرهادبا د 

 کرد؟  تتیاذ  ی؟ کس  دهیشده شبنم ؟ چرا رنگت پر  ی_ چ

 تکان داد. یسر

 _ نه، نه .

 . دینال مهردادکالفه

 ؟  نمی _ چته شبنم ؟بنال ب

 رفت. یباز ی باز ساغر  برا ی _ وا

 زد. ی پوزخند  الیخ یب مهرداد



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
45 

 

 نداره؛ نترس کار بلده . یساغره !نگران یشگ ی_ اون که کار هم

 غر زد. یو عصب کالفه

 !  ارشیک  بشینشسته که رق یزیبار سر م نی. ا الیخ یب  ی از دست تو ی _ وا

 چشمان شبنم شد. ی  ره ی متعجب خ فرهاد

 . ارشی... آخه دختر تو رو چه به ک  دهیکله شق آخر سرش رو به باد م نی_ ا

 هنوز شروع نکرده ؟  ایکنه،   یم ی_ االن داره باز

 خمار و غرق در خون مهرداد گشت.  ی قفل چشم ها  نگاهش

 دونم !  ی_ نم

 من کنارش هستم.  دی باش نجای_ شما ا 

سالن برداشت.   ی نقطه  نی و دنج تر ن یتوجه به جمع حاضر، قدم به سمت گوشه تر یب
که  یبرادرانه بود. حال کس ی محبت او به ساغر برادرانه   غیدر یرفت. ب یدلش مالش م

 در جلد انسان گشته بود.  یی گرگ ها ر یداشت، اس یمانند خواهر دوست م

 و ساغر چرخ خورد.  ارشیدر دست ک  ی کارت ها  نی. نگاهش بستادی ساغر ا کنار

 تکان داد. الدیم ی برا یسر

  نی دانست ،چرا به ا یدل آشوبش آرام گشت...خودش هم نم ییمهرداد، گو دنیبا د ساغر
 بود !  افتهی ادیاعت ها ی ها و شرط بند  یباز

 چشمان ساغر کرد. ی ا یمخمورش را غرق در در ی پوزخند به لب، چشم ها ارشیک 

 خانم کوچولو؟!  هی_ شرطتت چ

 . دیساغر باال پر  ی ابرو
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 _ شرط من فقط پول ... 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 فقط پول !   ست،ی_ مبلغش مهم ن

را  ی دخترچشم آب نی زد. دوست داشت ا یساغر پرسه م یدرحوال ارشیو فکر ک  الیخ تمام
 دهد.  یباز

 بکوبد. نیاورا به زم شی ها یباز ان یداشت ،م دوست

 کرد. ی جلب توجه  او تالش م ی امروز وقت ضربه زدن نبود. امروز فقط و فقط برا اما

 بود گفت:  دایکه در کالمش هو  یبا ناز ساغر

 ؟   هی_ شرط تو چ

 گرفت. یانگشتش کام انیم گاریس از

نه به عنوان مهمان بلکه   ،یتو هم دعوت شه؛یمن برگزار م ی ال یو ی تو یبعد جشن  ی فته _ ه
 اون جشن!  ی خدمت ها شی از کارکنان و پ ی به عنوان عضو

 شد.   شهیساغر گردتر از هم  ی ها چشم

 ... ی_ ول

 سخن او آمد.  انیم

 ... ریوقت منو نگ نی از ا شتریپاشو بچه، ب ی نداره، اگه دوست ندار ی_ ول

 .دینال ارشیک  یبه چشمان مخمل ره ی،خ  یتخس با

 _ قبول .

 کرد.  یساغر جار  ی دوباره در رگ ها  یمهرداد، جان لبخند
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غرور و   ی،ول دی ترس یمحابا در حال کوبش بود.م یهردو پخش شد. قلبش ب  انیها م کارت
 شد. یم  دنیجسارتش مانع از پاپس کش

 شروع شد.   یدستش جابه جا کرد و باز انیکارت را م ،یعشوه گر با

 

   یلیآ

. 

 یزد. فکرش به هر سو پر م یظرف هارا کف م یکرد. به آرام یزمزمه م یلب آهنگ ریز
 فکرش را نداشت.  یشد و او توان نگه دار یسو آن سود تاخته م نیبه ا یمانند اسب د،یکش

 معلق گشت.   ندهیحال و آ انیبه دستش ،م یبرخورد جسم با

 دختر؟  یی_ کجا

 تکان داد. یسر رانی و ح جیگ

 جانم مامان؟  د،ی_ ببخش

 زد. نک یدرون س ی به ظرف ها ی اشاره ا زهرا

 . یاش با من، برو بخواب صبح مدرسه دار هی_ بق

 .دیدستش را آب کش انیم  وانیل یسرسخت با

 . رمی شورم م  ی_ برو مامان ،کم مونده م

 شد. یبهم فشرده م یبود، تمام تنش از خستگ خسته

 _ مامان؟ 

 قهوه رنگ دخترش افتاد. ی زهرا به چشم ها نگاه
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 _ جانم؟ 

 . دیوار نال زمزمه

 هستند؟   نایا ییدا ی_ تا ک 

 بهم گره خورد. شیابرو ها  زهرا

  یداره کم جلو چشمش آفتاب ی الیفکرو خ هی  تیزندا نیفکر کنم ا  یدونم دخترم ول ی_ نم
 شو...

 .دی پرس  ی آب را بست و با کنجکاو ری ش ی تند به

 ؟ یالی_ چه فکرو خ

 . دی درون دست کش س یخ یدست شیپ  ی حوصله، رو یدر دستش را ب دستمال

 بهت !  گمی_ م

 با سماجت ادامه داد.   یلیآ

 کنم . یم  الیفکر و خ یبره و ه یتا صبح خوابم نم ی_ توروخدا مامان بگو اگه نگ

 پرتاپ کرد.   زیم  ی را رو دستمال

 تر تا بهت بگم.  کی نزد ای_ از دست تو دختر، ب

 آرام ،کنار گوش دخترک لب زد. یبا لحن زهرا

حرف ها   نیو ا دهی عروس بشه. وقت عروس شدنش رس یلیآ  گهیم ی_ از ظهر که اومدن ه
 !ست ین لیدل ی...فکر کنم اومدن آراز هم ب

 .دی نال یجیگ با

 مامان ؟  یچ یعنی_ 
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 پاسخ داد. یناراحت با

 تورو برا آراز انتخاب کردند!  یعنی_ 

 افتاد.  ی صندل ی حال رو یب

 _ مامان ...

 دخترش را فشرد.  ی کرده  خیبا ترس، دست   زهرا

 دل مادر ؟  زیشد عز  ی_ چ

 وار گفت:  لکنت

 و بابا که منو به اجبار...   ادیلی_ ا

 .دی لعلب از لب فرو بست و کالم در دهان ب یلیآ  ،ییزندا ی صدا دنیشن با

 از بس  تنها تنها تو جمع مرد ها نشستم. د، ی؟ دلم پوس دی کجا رفت ی_ مادر و دختر

 ،کنج صورت زهرا جان گرفت.  یجان یب لبخند

 مدد بدم کارش زودتر تموم بشه . هیدست تنها بود گفتم  ی لیاومدم ، آ ی_ داشتم م

 گفت:  یو با مهربان د یکش یلیبر سر آ  ینازک کرد. دست یپشت چشم  ییزندا

 کار کرد. یلی _ دست دختر گلم درد نکنه، امروزخ

 قفل صورت گوشت آلود رعنا شد.  ؛یلیآ  نگاه

 .امیمنم االن م دی انجام ندادم که، شما بر ی_ کار

 انشاهلل. ینیبب ری_ دستت درد نکنه دخترم خ

 انداخت.   یصندل ی تمام شدن ظرف ها، تن خسته شده اش را رو با



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
50 

 

  یرقم زده باشد، م شی برا یگر ید  دیجد ی نقشه   ر یکه تقد  نیاز ا  د؛یلرز یرس ماز ت  قلبش
 .دی هراس

 بلند شد. یصندل ی از رو یرا پاک کرد. به آهستگ یشانیپ ی پشت دست، عرق رو با

 زد.  رون ی زده را درون شال قرار دادو از آشپزخانه ب رونی ب ی موها

 آرام گفت:  ی به جمع غرق در گفت وگو، با صدا رهیخ

 برم ،صبح مدرسه دارم. دمنیاگه اجازه بده د ی_ ببخش

 کرد.  ی دست شیپ ییدا

 _ برو دخترم برو. 

،خود را درون اتاق انداخت.با ترس و لرز،   ادیلیا ی خصمانه  شهیهم  ی از نگاه ها زانی گر
 .دیکش  رونیکمد ب ی لباس ها انیرا از م یگوش

 رنگش برداشت.  یلخت و مشک ی موها ی از رو شال

  دیفهم یم  ادیلیشد.اگر ا  یم  ری سراز لشیها بود به موبا  امیپ لی،س نترنتیوصل شدن ا با
  یساقطش م  یبرنامه عضو شده است، قطعا از زندگ   لیقب نی از ا نستاگرام،یکه او تلگرام و ا

 کرد.

 موضوع باخبر بودند .  نیو مادرش از ا اشاری تنها

بود و با تمام عشق متن   یکند. او عاشق متن نگار  دایاطالع پ  یگریهم نبود، کس د یازین
 ساخت.   ینوشته م

را   لی کرد وموبا می را تنظ یاز حد او شد. آالرم گوش شی ب ی چشم، مانع از استفاده  سوزش
 داد.  ی بالشت سرش جا  ریز
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شده است. بعد از   دایاز چندسال سر و کله اش پ بعد  نی چن نیبودکه، ا  یآراز  ریدرگ  فکرش
 حال...  یداشت و پس زده شد، پا در تهران نگذاشته بود ول  ه یکه به هد ینیآن عشق آتش

 فرو رفت.  نی ریش  ی، بس قیعم یدور و دراز بست. درخواب  ی ها ی ایبر رو  چشم

را از   بیداد. س زیپشت م ی به تن خشک شده  یتکان  یزنگ ،پر از خوش ی صدا دنیشن با
 قدم به سمت ته سالن برداشتند.  شهی برداشت و مانند هم فیدرون ک 

 نبود! ا یمیخبر از ک  شهیداد. مثل هم ی جا می خودرا کنار مر زی ن یلیو آوا کنارهم ،آ فاطمه

 کند.  شیبرا خوانده ها  یقصد داشت مرور ییکتاب فلسفه را، مقابل خود بازکرد. گو  فاطمه

 خورد.  یسطر به سطر کتاب چرخ م  نی هم ،نگاهش را بدر  ی با چهره ا می مر

 ! ؟ی فاطمه خوند  ی : وامی مر

 :  فاطمه

 خوندم .  شیکم و ب ینگ یبگ ی_ ه

 .د یمتعجب پرس  یلیآ

 م؟ ی _ وا مگه پرسش فلسفه داشت

 پاسخ داد. زیبا لحن تمسخرآم  آوا

 ؟یکن ی؟ کجاها سر م   ییمرد!حاج خانم کجا ایزن بود  یلیپرسه ل یرو باش، تازه م یلی _ آ
  یم رونیداشت از کالس ب یفصل کامل بپرسه. حت  کی قراره  ونهی.. دیستی ن یحوال نیا

 ...نیبا کرام الکاتب فشینخونده باشه تکل یهم کردکه هرک  دیرفت، تهد 

 ترس زمزمه وار گفت:  با

 بدبخت شدم که!  اخدای_ 

 غر زد. یعصب
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 نوبره ... گهینکور و درس مهمون اومدن دک  تیوضع   نیا ی _ آخه تو

 کرد. د ی حرفش را تا می مر

 خوره .  یآدم بهم م   یزی_ آره به خدا، تمام برنامه ر

 حرف آن ها آمد.  انی م ینیبا خوش ب آوا

  می اینم دینمونده بچه ها، خانم به بچه ها گفته به احتمال نود درصد بعداز ع یلیخ گهی_ د
 مدرسه . 

 کرد و ادامه داد.  یمکث آوا

 شهینم شهی رفت آمد م یخوام برم کتابخانه . تو خونه درس خوندن سخته؛ ه ی_ من که م
 تمرکز کرد.

 جا گرفت. یلیاز غم بر دل آ  یکوه ییشدن حرف آوا ، گو دی تا با

 ... امیتونم ب  یوش به حال شما، من که نم_ خ

 گفت:   یبا مهربان فاطمه

 کنه. یکنم که پدرت رو راض یمن با مامانت صحبت م  ،ی لی_ نگران نباش آ 

 .دیاز اعماق وجود کش یآه  یلیآ

 دلم بزارم ؟  ی رو کجا ادیل یشد، ا ی_ بابام راض

 زد. یغر  تیبا عصبان فاطمه

 داغ تر از آش !  ی داره ها، شده کاسه   ی چه ربط ادی لی_ به ا

 بحث شد.  افتن یباعث خاتمه  ری دب خبرآمدن
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 سبحان 

. 

 ؟ ی داد یدل به ک  نمی_ د بنال ارسالن بب

 زد.  شیبه موها  یچنگ کالفه

 ...  ی_ زوده بفهم

دوست خلفش دل به خواهر دردانه اش  زش،یدوست عز  نیخبر نداشت، ا نوایب سبحان
 داده است. 

 . دیوه را بلعاز قه ی ا جرعه

 ی؟ چرا درد دل ب شهیدرد نم  ی دوا قیمگه رف شه؟یسخت نم ی همدم روزها  قی_ مگه رف
 ؟  یگی قرارت رو نم

 . دیکش یآه

 درمان !ازتو چه خبر سبحان؟  ی_ درد من ب

 نثارش کرد. ی غره ا چشم

 . ی بحث رو عوض کرد  عی_ چه ضا

 زد. ی لبخند

 از اون دختره چه خبر؟  ی_ راست

 . دیدرهم کش ابرو

 _ کدوم دختره ؟ 

 داده بودند.  ری _ بابا همون که با گروهش بهت گ
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 به دندان گرفت.  لب

 و ...  کهی ت یبه اونا فروختم که ه یتر زمیدونم واال چه ه ی_ نم

 . ی د ینم خودهارویوجواب اون ب یگذر یسبحان، راست راست از کنارشون م ر ی_ بم

 ندارم !  هیدردسر و حاش ی _ حوصله 

 سبحان تکان داد.  ی از تاسف برا یسر

سرو   هی  دیدعوت هستند. با   یبزرگ  ی دعوتم، آدم ها یمهمون کی  گهی د ی هفته  ی_ راست
 به کارهام بدم. یسامان

 ها دست بکش . یباز  یمهمون ن ی_ از ا

 کرد. ی خنده ا الیخ یب

 امتحانش ضرر نداره که. ا،ی_ خوب توام ب

 غر زد. یعصب

ها جور   یمهمون نیچن نی من با ا ی و خانواده  یلیتحص طی _ اتفاقا ضرر هم داره ، شرا
 . ستین

 دارم! ی بزرگ تو زندگ  ریتغ  هیقصد  رم،یکه م یمهمون  نیآخر   نی_ ا

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 نکن. یباش، پشتم رو خال می رو پا  یمهمون نیآخر  نی_ مرگ ارسالن ا 

 نازک کرد.  شی برا  یچشم پشت

 .امیکه من نم یدون ی_ چرت نگو پسر، برا من عجز و البه راه ننداز. م

 . دیو التماس وار نال دیبر صورتش کش یفرض ی ها شی خود را به ر  دست
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 بار .  هی نی هم ره ی تن بم  نی_ ا

 کرد. ی قرچه ا دندان

 !  شهیم یحاالچ نمی_ بب

 _ آخ من نوکرتم داداش .

 دور دستش انداخت.  یبه ساعت مچ ینگاه مین

 . می _ ارسالن پاشو بر

 را در دهان قرار داد. کی تکه از ک  نی آخر

 . می_ بر 

 

 ساغر 

. 

  دی اش نمناک از عرق بود. با لرز و ترد یشانیشدت اضطراب و ترس، تمام صورت و پ از
 انداخت. زیم  انیکارت در دست را م نی آخر

مرد مخمور و زرنگ، برگ   نی مقابل ا  ییگو  یداشت زهر تلخ شکست را بچشد. ول انتظار
 برنده را در دست داشت. 

 برق زد.   یاز خوشحال چشمانش

 ساغر زمزمه کرد. ی چشم ها ی ایدر ی  رهیپوزخند زنان، خ ارشیک 

 بعد دلت را صابون نزن.   ی چشم خوشگله ، اما گفته باشم برا دفعه  یبارو جست  نی_ ا

 باال انداخت ، بانازو کرشمه گفت:  ییابرو  ساغر
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 بعد خدا کمک حال.  ی و برنده منم!دفعه   ییبازنده تو یسر نی _ حاال ا

 تمسخر روبه ساغر گفت:  با

 ؟  یشناس ی_ عه تو خدارو هم م 

او   ی در چشم ها ره یرکشانه و خصمانه، خبرداشت.س یقدم ارشیبه سمت ک  یعصب ساغر
 .دی غر

 رو ندارم. افتیتحمل ق  نیشترازای.بادیپول منو رد کن ب اال ی_ حد و مرزت رو بدون! 

 زد. ی پوزخند

 مادمازل . دمی _ اوه اوه ترس

 ؟ یبهت گفته بانمک ی_ ک 

در  ی ساغر مانند پرنده ا ی  نه یبرداشت. دل در س زیبه سمت ساغر خ  ن،یو خشمگ یعصب
 فس به تالطم افتاد.ق

.همان طور محکم و استوار ،چشم در چشم   نداختیباطن ، خود را از تک و تا ن برخالف
 قد علم کرد.  ارشیک 

غرق در خون بود. دندان به دندان   شیچشم ها   ی دیسف  د،یکش ینفس م یعصب ارشیک 
 دست خود فشرد.   نی ساغر را ب ی چانه   نانهی.خشمگ د یسا

 .اوردیرا به رحم ن ارشیرنجورساغر، دل ک  صورت

من رو   یتون  یبا دوتا غمزه و عشوه م ی فکر کرد هیبه روت دور برندار...چ  دمی_ دو بار خند 
 ؟  یخام خودت کن

به صورت دخترک   یالتهاب ارشیک  ی رخسار ساغر کرد. هرم نفس ها کی خودرا ،نزد صورت
 داد. 
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 ! شهیم _ دور و اطراف من نباش دختر، برات بد تموم

 ادامه داد.  دواری کرد و تهد  یمکث

 ؟   ی_ اوک 

 گفت: ال یخ یب ساغر

 ؟ یکن یچه غلط یخواه ی_ مثال م

زد و  ی تنه ا یسخت و طاقت فرساد بود.عصب ارشیک  ی برا ،ی حد از  سرکش نی تحمل ا توان
 از کنارش گذر کرد.

،به سمت   رانهی حرکت غافل گ کی ،پشت سرش به راه افتاد.با  ارشیقدم به قدم ک  ساغر
 . دیساغر چرخ

 ؟  ی جوجه اردک پشت سر من راه افتاد نیع هی_ چ

 کارانه گفت:  طلب

 شد؟  ی؟ پول من چ ی_ پس شرط مون چ 

 زد. ی پوزخند

 _ آهان.

و   دیکش رونی ب ی،پنج عدد ده تومان یبیج فی خود فرو بردو از درون ک  بیدر ج دست
 ساغر گرفت. مقابل 

 انداخت.  یچرخ خورد . با شوک به اطراف نگاه  ارش،یدر دست ک  ی پول ها انیساغر م نگاه

 ؟  ی دی پول م ی_ مگه به گدا دار

 پول !  نمیا ایپول؛ ب ی. فقط گفتی نکرد دیق ی_ تو شرط مبلغ خاص 
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 دور شد.  ی توجه به او پشت کرد و به تند یزد. ب  یلب غر ر ینگاهش کرد و ز بانفرت

 جمع رقصنده ها گذر کرد.  انیکنان از م غرولند

  یاش بهم م ینکبت ی  افهی. اه حالم از اون قرهی، با اون چشماش بره بم  شعوریب ی _ پسره 
 خوره.

 شدن دستش لب فرو بست.  ده یکش با

دست من   نی تو ا ؟آخرش از دست یکش یم یدست منو ه  نیراه به راه ا هی_ مهرداد چ
 !ادیکش م

 . دیطلبکارانه غر  د،یخند  زیر مهرداد

 _ کوفت. 

 به اطراف انداخت. ینگاه 

 .  یخالت اشتباه گرفت ی جارو با خونه  ن ی.ا نی پا اری،چته ؟ صدات رو ب  سی_ ه

 نثارش شد.  ی غره ا چشم

 _ آروم باش . 

 فشرده شده گفت:   ی دندان ها با

 پولم کرد! هی ی _ چطور آروم باشم ؟ سکه 

 کنج  صورت مهرداد جاخوش کرد. ی پوزخند

 .ینش ریدرگ  ییآدم ها  نیبا هم چن  ی_ تو باش

 ادامه داد. زیکرد و تمسخر آم یمکث

 . ی شد ری که باهاش درگ  ارشی _ آخه تو روچه به ک 
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 مقابل چشمان ساغر تکان داد. دبار ی را تهد انگشتش

آدم درست و   ارشیجا تمومش کن. ک  نیمسخره را هم  یباز نیا  دمی _ بهت هشدار م
 دم پرش نشو... اره،ی سرت م  یزیچ ،یی! بال ستین یحساب

 . دیبه دست مهرداد کوب ی ا ضربه

 که من بردمش و اون باخت...  ی د ی من نده، خودتم د لیتحو  اتی_ چرند

 تر از قبل گشت. قیمرد مقابلش عم پوزخند

 ساغر، اون از عمد به تو باخت !  ینادان یلی_ خ

 رنگ ساغر گرد شد. یآب  چشمان

 ؟   یگیم ی _ تو چ

 از کنار ساغر گذر کرد.  الیخ یب

 !  الیخ ی_ ب

 

 سبحان 

. 

 زد و به پنجره چشم دوخت. یبرخورد باران به پنجره،  آرام چشن گشود.غلت  ی صدا با

 قرار ندارد. ! آرام و یباران  گرید یروز  ،ی باد یروز گر،ی است د ز یپا ی هوا

 تن خواب آلودش را از تخت جدا کرد.  ،ی آهستگ به

لحاف    ری ،ز یباران ی هوا نیخواست در ا  یرفتن به دانشگاه نداشت. دلش م ی برا یرغبت 
 گرم و نرمش بخوابد و بخوابد...
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 به سرو صورت پف شده و خواب آلودش زد.  یشد. آب سیحال وارد سرو  یو ب سست

 آمد.  ن رویکشان از اتاق ب ازهیخم

صورت مردانه اش جا گرفت. خواهرانش   ی رو ی ثنا و صنم ،لبخند  ی خنده  ی صدا دنیشن با
 شدند.  یخانه محسوب م ی و شاد یجان دوست داشت... منبع انرژ ی را به اندازه 

 در آشپزخانه گذاشت.  قدم

 .ریبخ ی! صبح باران  ی مسلم ی _ سالم بر خانواده 

 لبخند زنان به برادر بزرگ تر از خودش چشم دوخت.  صنم

 _ سالم بر سبحان خان گل و گالب. 

 جا گرفت. زیبه صنم زد و پشت م یچشمک

 _ آقاجون چه خبر؟ 

 . دی بر محاسن صورت خودکش یدست

 سبحان جان.   ی_ سالمت

 . دیکرد و پرس یمکث

 _ از درس و دانشگاه چه خبر؟ 

 . دینوش ی از چا ی ا جرعه

 تموم شد رفت. گهی_ ترم آخرم، د 

 با ناز گفت:  رخساره

 . دی _ گل پسرم وقت زن گرفتن توام رس

 شد.  دنیمشغول جو یشگیدر دهان قرار داد و با آرامش هم ینان لقمه
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 به وقتش !  ز ی_ همه چ

 کرد. با آرامش لب باز کرد.  یسکوت

 د؟ یاجاره نداد یشده بود به کس ی_ آقاجون آپارتمان رو که تازه خال

 سر نزده . ی_ نه پسرم هنوز کس 

 زد. لبخند

 چند وقت دست ارسالن باشه .   هی_ بهتر، 

 ؟  یچ ی باشه سبحان. برا ری_ خ

 تکان داد. یسر

 شون به وجود اومده .  انیاختالفات م یسر هی. پدرو پسر   ستیشرش معلوم ن روی _ واال خ

 . دیدرهم کش ابرو

  یم  رونیخوره از خونه ب یم  یبه توق یزد. تق یبهشون حرف  شهیاالن هم نم ی _ بچه ها
 زنند.

 .دیکش ینفس

ارسالن با دختر عموش   دی داده اال و بال با ریگ یحاج ست،ین کی_ آقاجون اختالف کوچ
ازدواج ندارم، گوشش بدهکار   طی شرا گهیارسالن م یپا داره. هرچ هی ازدواج کنه. مرغش  

  یخواه  ینه برداشت گفته اگه دخترعموت رو نمهم نه گذاشت  ی.حاجستیکه ن ستین
 خودت برو ! یزندگ  ی،پ

کرد. اشک در چشمانش  ر یگ  شیگلو  انیم ی و چا  دیباره، رنگ از رخسار صنم پر  ک ی به
 دست ثنا راه تنفسش باز گشت.   ی حلقه زد. با ضربه 

 .دی نگران پرس رخساره
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 ؟ ی_ دخترم خوب

 گفت:  یو به سخت دی آب را سر کش وانیل

 _ خوبم  

را عقب  یخانواده، صندل ی   رهیتوجه به نگاه خ ی کرد. ب یم ینیسنگ  شی گلو ان یم بغض
 و بلند شد.  دیکش

 شد!  رمی_ من برم، د 

 .ختینگاه مات و مبهود مادر و سبحان گر انیاز م ،یچشم به هم زدن در

 متعجب  چشم بر ثنا دوخت.  سبحان

 شد ؟   ی بهش چ ییهو ی_ 

 شانه باال انداخت.  یبا ناراحت ثنا

 دونم واال.  ی_ نم

 مشغول خوردن صبحانه شد. یجیگ با

 .دهیکار بع نی ا یبهاور ی_ از حاج

 .دیبه صورت خود کش یدست

 خونه دست مادرت . بهش بده.ارسالن  هم مثل توعه برام... دی نداره، کل بی_ ع

 گفت:   یخوش با

 _ دستت درد نکنه آقاجون . 

 .دیرا عقب کش یصندل یآرام به

 برم.  گهی _ دستت درد نکنه مامان، من د
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 به تک پسر خود زد. ی لبخند رخساره

 _  در پناه خدا پسرم،برو. 

  ن یداد امروز را با ماش حیو گرفته ترج یباران ی هوا  نیدل از خانواده کند. با ا  ،ی خوشحال با
 دانشگاه شود.  ی روانه 

  نیتر کرد.تمام افکارش ب یفضا را عاشقانه و احساس  ،ی ریگوش نواز از خواجه ام یکی موز
 خورد. یاحواالت صنم چرخ م

 بزرگ شده بود... گریخواهرش د  

و بزرگ شدند! انگار همان   دندی بر قلبش فرو رفت. چه زود قد کش ی،مانند خنجر خاطرات
 کردند.  یم یباز گری د کی بزرگ و سرسبز پدر بزرگ با  اط یبود که در ح روزید

 پزون غنج رفت.   می پدر بزرگ و مراسم حل ی قدر خانه  ی شب ها  ی برا دلش

 شدند تنگ شد.  یدور هم جمع م هیحاش یدغدغه و ب  یکه ب ییآن روزها  ی برا قلبش

 .انشیرفتن ها م یشاه عبدالعظ ی برا

 .  دیاز اعماق وجودکش یآه

به دست    فیو ک  دیبه صورت  خود کش یدانشگاه پارک کرد. دست نگیرا در پارک  نیماش
 دانشگاه برداشت.  ی گرفت  . قدم به سمت محوطه 

 نشست.  یشگیهم ی توجه به اطراف، وارد کالس شد. در جا یب

  ینگاه یذرگذشته را گ ی را ،مقابل خود قرار داد. با چشم مطالب جلسه  جزوه
 نگاهش از خطوط دفتر برداشته شد . یکنار یانداخت.غرق در خود، با تکان خوردن صندل

 افسونگر ساغر شد.  ی چشم ها  ریگ  نگاهش،

 رنگ ساغر جا خوش کرد. یعناب  ی بر لب ها ،یز یوسوسه انگ لبخند
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 نم؟ ینداره کنار شما بش ی_ اشغال

 . دینگاه دزد یجیبا گ سبحان

 .دی _ نه ، راحت باش

درهم و   ی ها الیاز فکر و خ ییباال انداخت. تنها راه رها ی شانه ا طنت،یبا ش ساغر
 مختلفش ،سربه سر گذاشتن با افراد گوناگون بود.

 خواست! یتنوع م یخورد... دلش کم یو تکرار بهم م یهمه روزمرگ  نیاز ا حالش

 یدهدو سربه سر او بگذارد.نم و مثبت کالس را آزار  ریپسر سربه ز  نیداشت ا  دوست
 به خود جلب کرد. بی نظر ساغر را عج د،یکه او را د  لیدانست چرا، اما از همان اوا 

داد و چشم   یاش را سر و سامان ختهیوارد شدن استاد به کالس ، سبحان افکار افسارگس با
 بر دهان استاد دوخت.

 کرد ...  یم ینوشت و نکته بردار یاستاد را م ی وقفه گفته ها و نوشته ها یب

 پراند. یبرد و هوش از سرش م یساغر، اورا به اغما م ی عطر مست کننده  یهرزگاه

گرفت و    ینفس یچشمان ساغرشد. به سخت  رینگاهش باال آمد و گ  یتکان صندل با
 انداخت. نی سرپا

 _ بله ؟! 

 عشوه گرانه و با ناز لب زد. ساغر

 !  ی زیمرتب و تم ی _ چه جزوه 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 _ اگه امکان داره جزوه تون را امانت  داشته باشم. 

 .دی بلند و خوش رنگ ساغر چرخ ی جزوه و ناخن ها  نیمردد سبحان، ب  نگاه
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 . دمیم  لیکالس به شما تحو انی بعداز پا ست،ین ی_ مشکل

 گفت:   یخوش با

 _ ممنون.

دست آن دختر و عطر   سبحان سخت گشت. دوست داشت زودتر از  ی برا دنیکش نفس
 .زدیبگر   زشیوسوسه انگ

 

 ساغر 

. 

 سر داد.  ی خارج شدن سبحان از کالس ، ساغر سرخوشانه خنده ا با

 فرهاد زد. ی برا یچشمک

 جزوه اش رو گرفتم؟  ی دی_ طرف رو مچل کردم، د

 او تکان داد.  ی تاسف برا ی از رو یسر  فرهاد

 ؟!  یبدبخت دار نیکار به کار ا  ی_آخه چ

 حرف آنها آمد.  انیبا ذوق م اناید

 بدبخت هاس ؟  هیکجاش شب نی ها فرهاد ؟آخه ا یگیم ی_ چ

 به ساغر دوخت و ادامه داد. چشم

  ی خشک مذهب هستم.انگار عجوزه ا ی  دهیتازه به دوران رس نیسرکار گذاشتن، ا  ی  هی_ پا
کنه به آدم نگاه بندازه . همش ادعا و اداس! وگرنه   یسرش رو بلند نم هی  م،یهست یزیچ
 فرد.  ن ی خودتریعمل ب ی پا
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 کرد. ی خنده ا شبنم

 ...  ی داشت یچه دل پر انا،تو یبرات د   رمی_ بم

 . دیجمع کرده توپ یصورت با

 _ شبنم خفه. 

 .دیبه صورت خود کش یدست مهرداد

 .می ر یبگ یحال هیپسره   ن ی_ منم موافقم،از ا

 باناز گفت:  ساغر

 ی بعد نقشه ها ی خونم . برادفعه  یجزوه رو م نی ا ی من امروز فاتحه  واش،ی  واشی _ 
 ...  شهیم یخوب ی.سرگرممی کش یبزرگ تر م

 حرف ساغر گفت:  ی کرده بود، در ادامه  شهیکه تا آن زمان سکوت پ شبنم

  انتیمانت خ، به نظر من زشته در ا ی ساغر تو اون جزوه رو به عنوان امانت گرفت ی_ ول
 .  یکن

 تمسخر رو ترش کرد. با

 و انسان دوستانه روجمع کن ! یوجدان ی بحث ها  نی_ ا

 کرد و ادامه داد.  یمکث

  ریکه  در واقع تقص دمیانجام م یجور هیکنم که؛ یجزوه را نابود نم یالک ی_ تازه من الک
 .  فتهیگردن خودش ب

 گفت:  طنتیبا ش مهرداد

 . ی از همه سرتر  طنتی ش ی _ ساغر تو ، تو
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 باال انداخت. ییابرو  یخوش با

  ی اون پسره  یچه جور شبی که د ی دی .د یمهرداد مارو دست کم گرفت گه،آقای د نمی_ من ا 
 مغرور نچسب رو بردم.

 نگاه متعجب و پراز تمسخر مهرداد گشت.  ری گ نگاهش

 گفت:  ی غد با

 ؟  یکن ینگاه م نی ؟ چرا هم چن هی_ چ

 ساغر زد. ی برا ی زخندپو

 ...شمی نم انیجر  نی ومنم منکر ا ی را برد ارشیخوب ک  یل ینشده .خ یچی_ ه

 برگرداند . به راه افتاد.  ی مهرداد نازک کرد و رو  ی برا یچشم پشت

 ؟ یتو بال و پرت دار یچ نا یا ی_ فرهاد مهمون

 داد.   دپاسخ یبا ترد  فرهاد

 سراغ ندارم .   ی ا گهید  یکه آخرهفته اس ،مهمون ارشیک  ی_ جز مهمون

 او شد.  نکیپشت ع ی بر چشم ها  رهیگرد کرد و مقابل فرهاد خ عقب

  زیکه بهم زد پشت اون م یحرف یتالف ی . براامیم  یهر طور که شده  به اون مهمون ام،ی_ م
 .نمینش یم

 . دیپرس ی با کنجکاو اناید

 ؟!  یچه حرف ی_  ساغرتالف

 افتاد.به راه  الیخ یب

 . ستی ن یمهم زی_ چ
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 غر زد.  یعصب اناید

 .  می شد  بهی_ نگو، حاال ما غر 

 .دی. خود را به ساغر رساند ،با حرص دست او را کش دیدندان به دندان سا  یعصب مهرداد

 . دیهراسان به سمت او چرخ ساغر

 . دی چفت شده نال  ی دندان ها انیم از

. دختر  ی د ی به باد م یالک ی ها  طنتی، ش نهیکردن ها و ک  یتالف  نیا نی _ آخرش سرت رو ب
 .  یریمملکت رو بگ نی ا لیعنوان وک  یخواه یسرت بعد از دو،سه ترم م ری. خایبه خودت ب

 . دیکش رون یدست تنومند مهرداد ب انیو درد آمده اش را، از م  فیدست لط یعصب

و اون مرد    کهیالل کردن اون زن ی رشته رو فقط و فقط برا نی من ا یدون  ی_ خودت هم م
کنم   یآزمون وکالت شرکت نم ی وجه تو  چیکه من به ه یدون یبه اصطالح پدر خوندم . م

. 

 زد و ادامه داد.  ی پوزخند

نداره   یربط چیمن بهت ه ینشدن من رو نخور. کار و زندگ  ایشدن  لی وک  ی _  توام غصه 
 ... 

 .نثارش کرد ی غره ا چشم

 .می و حرف بزن م یناهاربخور  می ر یجا م هی. من وساغر دی _ بچه ها شمابر

 بزنند، از کنارآن دو گذر کردند.  یگر یو سرگردان بدون آن که حرف د  جیگ

 گرفت.  ی نفس ی به تند ساغر

 منم با بچه هابرم.  ،یو سرزنشم کن حت ی؟ اگه قراره نص یکارم دار ی_ چ

 افتاد.توجه به ساغر، جلوتراز او به راه  یب
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 و لب به دندان گرفت. دی کوب نیمتشنج پا به زم یناراحت و با عصاب ساغر

 _  مهرداد با توام ها .

 مملو از آرامش گفت: یلحن با

 . م یبخور  یچ هی  می . برفتی_ داد نزن، راه ب

 به ساعت دور دست انداخت. ینگاه

 نمونده.  یزیچ ی _ بدو که تا کالس بد 

 پشت سر مهرداد روانه شد.  ییبا نارضا ساغر

سروته خود    یو ب یزندگ  نیرفت، دل و روده اش از ا یدرهم راه م یو منگ، با افکار  جیگ
 خورد.  یبهم م

 بود!  زاریخانه و پدر ، زن به اصطالح مادرش ب ازآن

 خواست!  یمحبت و خواسته شدن م دلش

  یبه بدبخت شی ها یز و غد با  طنتیش  نیبود. کاش ته ا شه یتر از هم ختهیدرهم ر افکارش
 ختم نشود...

حس نکرده بود ؛احساس  دل    ی لحظه ا یکه حت یمادر ی برا ش،یوجود و سلول ها تمام
 داشت.  یتنگ

 سرو ته را نداشت. یدرهم و ب  یزندگ  نی توان ا  گریفشرد. د  یرا م شیگلو  بغض

به دوست غد    ،ینگاه میتندگشت و شانه به شانه مهرداد به راه افتاد. مهرداد ن شیها  قدم
 .دی از ته دل کش یو مغرورش انداخت و آه

 تا ساغر وارد شود. دی. کنار کشستادیدانشگاه ا  ک ینزد ی فست فود مقابل
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  ی  دهی و کش بایجا گرفت و جزوه را مقابل خود قرار داد. نگاهش قفل خط ز  ز یم پشت
 شت. سبحان گ 

 پس از سفارش، نزد او آمد. مهرداد

 دونم... یوهم من م یدون ی_ ساغر هم تو م

 حرف او آمد. انیطاقت م یب

 دونم ؟  یرو م ی_ چ

 او زد. ی به عجله  ی لبخند

 . گمیدارم م ی_ اگه مهلت بگ

 بر صورتش جا گرفت. ی ا بانهیدل فر لبخند

 مهندس !  ی _ بگوآقا

 کرد. ی خنده ا  یبا سرخوش مهرداد

 .. ل ی_ مهندس نه و وک 

 سمندون .   ی آقا ی _ خب بگو

 به ساغر رفت.  ی چشم غره ا مهرداد

  ییجا ه ی.باالخره ستیخوب ن شهیبودن تو هم  طونیشرو ش نیخواستم بگم که ا ی_ م
 .  ده ی دستت کار م

 .دینال کالفه

 دونم ! ته حرفت رو بگو. یرو که خودمم م نی_ ا

 خود زد. ی به موها یچنگ یعصب
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 بگذر . ارشیک  یاز مهمون ای.ب ای ته حرفم ب _

 گفت:  ی غد با

 کنم . یم یباره باز نی _ جون مهرداد ،آخر

 و کالفه نگاه از ساغر گرفت.  یعصب

همه   نی رو به باد بده. آخه دختر تو چرا ا تی بار زندگ  هی ن یهم دی . شاای_ساغر به خودت ب
شدت فرو   ده ی اون مغز پوک  ی گوشت، تو ی تو یو بشر   یبن چی ؟چرا حرف ه یغد و تخس

خوام. من جز رفاقت و کمک کردن به تو، چه   یصالح تورو م  روی؟آخه دختر، من خ  رهینم
 تونم انجام بدم ؟  یم یکار

 آلود زمزمه کرد. بغض

 کن!  ی_ برام برادر

 خود زد.  ی به موها یچنگ

 _ باشه خواهر من، باشه تو فقط حرف من رو گوش کن. 

 ها.. میر ی_ م

نان در دهان شد. دلش   دنی زد و مشغول جو  جی از ساندو  یتوجه به ساغر گاز یب ،یعصب
فکر بهم    نی که دلش هم از ا  فی بکوبد ،اما ح واری دختر لجباز را به د  ن یخواست، سر ا  یم
 شد. یم ده یچیپ

 

 ی لیآ

. 
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  ی باال آمد. تن دردمندش را داخل اتاق پرت کرد. دست رو ی کیهق کنان، پله ها را دوتا  هق
 صورت قرار داد و دلش از درد و سوزش صورت مالش رفت.

 کرد. یچپ صورتش از شدت درد و ضربه گزگز م  سمت

 ..یخواست .رها شدن و خالص یسوخت، دلش رفتن و نبودن م  یخود م ی برا دلش

 خواست... یم ی آزاد  یدلش اندک  

 در انتظارش نبود!  یت، اما مرگ خواس یمرگ م دلش

جان سوزش،   ی  هیگر  ی زانو نهاد.صدا ی سر به رو  واری به د هیو کنار درنشست. تک سرخورد
 تمام اتاق را فرا گرفت.

 آورد، در حال انفجار بود .  یکه به سمتش هجوم م  ی ا ختهیاز شدت افکار درهم ر مغزش

 شد.  یو سرگردان، تنها اشک مرحم دردش م جیگ

 در خود جمع شد.  وارید  ی از قبل گوشه  شتری که به در برخورد کرد، ب ی تقه ا ی صدا با

 اشک آلودش باال آمد. نگاه،

 تک خواهرش دوخت .  یاشک ی نشست ونگاه به چشم ها یلی مقابل آ  یبا ناراحت اشاری

خواهر خود  یچارگ یخود فشرد . دلش از شدت ب ی مردانه  ی دست ها  انی را م یلیآ  دست
 به هم فشرده شد.

 .  شهیم ده ینکن که با هر اشکت دلم هزار بار به آتش کش هیگر  ،ی نکن آبج هی_ گر 

 انداز شد.   نیدر اتاق طن ،ی لیآ  ی گرفته  ی صدا

؟! چرا بابا مسخ حرف    زارهیهمه ب نیشکنه ؟ چرا ا  ی دلم رو م یطور نی ا  ادیلیچرا ا  اشاری_ 
   اد؟یلی سرو ته ا یب ی ها

 آلود ادامه داد. بغض



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
73 

 

که من دچار نبودم اما طرف مقابل   یاتفاق که من مسبب اون نبودم ، عشق کی _ تاوان  
  نیا یو نفرت باشه ..!تا ک  ی اعتماد  یهمه ب نیکنم بابتش ا  یمن شده بود فکر نم ریاس

 ادامه داره ؟   یهمه رنج و دل شکستگ  نی ؛ا یزاریهمه ب

 . دیکش یآه

 !   رمی کاش بم اشاری_

 حرف او آمد.  نیب یدرهم گره خورد؛ عصب اشاری  ی ها ابرو

آروم باش    یلی.آ  رهی کاله مون تو هم م یساکت شو! حرف از مرگ و مردن بزن سی_ ه
؟ نترس من و مامان   شهیم  ی،خواهر آروم باش. غم به دلت نباشه، مگه ازدواج هم زور

 و به آراز بدهند.زارم توعه دست گل ر  یکه نم زمی. نترس عز میپشت و پناه توهست 

 زدو هق هق کنان گفت:  ی پوزخند

مبهم و   ی   ندهیترسم، از آ  ی.من م ستهی با ادی لیبابا و ا ی تونه جلو رو یکس نم  چیه اشاری_ 
 روم هراس دارم. شی شلوغ پ

  یهمه درس و تالش ،تهش مگه م نی ؟ ا یترکه... تهش که چ یاز غم و غصه  داره م دلم
  ی اعتماد یهمه ب نی دهند من دانشگاه برم؟ من از ا یزارند من به آرزوم برسم؟! اجازه م

 ترسم.  یم

 .دیصورت خواهرش کش   ی دستش را نوازش وار بر رو ،یناراحت با

 کنم. یمشکالت رو حل م نیا  ی _ نگران نباش قربون اون شکل ماهت بشم ؛ خودم همه 

  گریباره د اشار،یرنگ  یشیم  ی به چشم ها رهیخدست برادر زد  .   ی بر رو  ی بوسه ا ،ی لیآ
 روان گشت. شیاشک ها 

 چشم هات، که شبنم اشک مهمونش باشه ...! نی ا فی_ ح

 آمد .   یسخت باال م نهیکرد و نفس از س یهق م هق
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 گشت.  یسخت و تکه تکه بر زبان جار کلمات

سرد و بدون احساس،   یزندگ  هیخواهد   یمن آراز رو دوست ندارم ! من دلم نم اشار،ی_ 
 که مثل برادرم دوستش دارم شروع کنم ... ی اونم با کس

 باشه . خودت روهالک نکن. ،ی لی_ باشه آ

 تعمل کرد. یاندک 

 دارم؟ ی فکر  هیمن   ،یلی _ آ

 چشم بر او دوخت. منتظر

؛ تو خودت با آراز صحبت کن. بگو که بهش عالقه   یخواستگار انیب نای ا ییدا هی_ نظرت چ
تو   نهیبب ی... اونم انسان ،احساس و غرور داره. وقت  یبگو مثل برادرات دوستش دار. یندار

 کشه . ی ،قطعا پا پس م یبهش ندار  ی عالقه ا

 شد.   نیباال و پا شی گلو  بکیس

  ریکه مثال من دخترشم اما من رو اس یپدر یرحم ی. درد من بستی _ درد من تنها آراز ن
 شده . ی منه، اما نامرد تر از هر مرد که هم خون  یقفس کرده . درد من برادر

 .دی نداشته اش کش شی بر ته ر یدست اشاری

 .   ستینامرد ن یکن یهمه هم که تو فکر م ن یدختر، بابا ا ی_ ه

 نثار او کرد. یگرفت و پوزخند تلخ  اشاریچشم از   یلیآ

 ...یلی _آ

 گشت.  اشاری رنگ  یرنگ و فارغ از حسش ، قفل چشمان مشک یب نگاه

و بابا   ادیلی شما دوتا افتاد که رفتار ا   نیب یبود ؟ چه اتفاق یعشق تو اون پسره چ ی _ قصه 
که  ی ا مهینصف و ن ی حرف ها ان،یجر  نی تا آسمون فرق کرد ؟ من فقط از ا نی،با تو زم
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خواهد از زبون خودت بشنوم که تو مدت   یمتوجه شدم. اما دلم م ییها   زیچ هیزده   ادیلیا
 برات افتاد... یبودم چه اتفاق بازکه من سر  یزمان

  ی چشم دوخت . تمام ذهنش به گذشته  واریمملو از اشک، به کنج د ی پر و چشمان یدل با
 دور سوق داده شد.

  نیا یسرباز  ی که تازه رفته بود شی بگم . سه سال پ یدونم به چه زبون ینم گهی _ من د
 اتفاق افتاد.

 ی وتو دم،ی ترس یاز اون آدم نداشتم اما م یشناخت چی راه مدرسه مدام دنبالم بود . ه تو
 بود.  شیتشو  ی قلبم کل

به دستم   یمختلف ی اون ها کادو ها قیفرستاد. از طر ی از دوستام رو، سراغم م یکیروز   هر
 .گهی د ی کارها یلیناب ، شماره و نامه و خ ی . حرف ها دیرس یم

کار ها و عاشق شدن نداشتم. اگر هم داشتم، ترس    نی من اصال فاز ا یدون  یتو که م اشاری
درس   ی تو م یدرس و کتاب بود. زندگ  ی کنم. سرم تو یشد دور یباعث م ادیلیاز پدر و ا 

 من رو نابود کرد. یپسر تمام زندگ  ن یخوندن خالصه شده بود ،اما ا

خانواده  رو  تیو بابا از من سلب بشه . تو که وضع ادیلی پسر باعث شد، اعتماد ا نیا
مهم   یلیکه حرف مردم، براشون خ ی و حساس... خانواده ا یمذهب ی خانواده   هی. یدونیم

 خانوادشون .  ی اعضا ی تر از حرف و شاد

که من اصال، جواب سالم   یهر حال انداخت. در یکرد ، مدام ترس به دلم م  یم دی تهد یه
. گفت اگر دوست  دی کرد ، خط و نشون کش دی تهد  یلیروز که خ هیدادم .  یاون رو هم نم

نگرفتم   ی کنم... اما منه کله شق جد  یم چارتیکنم. ب یفالن کارو م ،ییای، با دلم راه ن ینش
. 

شدم،جلو راهم   شدای خلوت بود. دوباره پ یلیاومدم ، کوچه خ یاز مدرسه خونه م داشتم
کنه .. الل شده   نشیخواست  من رو سوار ماش یبود. به زور م دهیرو گرفت . از دستم چسب

 جونم هست.   ی هنوزم تو هیبودم و تمام تنم لرز داشت . رعشه اون لحظه وثان
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 شد.   داشیاز کجا پ ییهوی  ادیلی دونم ا ینم

 ماند.  اشاریچشمان   ی  ره یاشکبارش ،خ نگاه

  بشینامه از ج هی ی تند  د،ی.تا اون رو د دیشناخت. رنگ از رخش پر  یرو م ادیلیا انگار
 شد و فرار کرد. نشیدستم گذاشت . سوار ماش  نیو ب دی کش رونیب

شد. بدون    کمیبا رگ باد کرده نزد ،یعصب ادیلیبود. ا نی برام سنگ یلیاتفاق افتاده، خ شوک 
 . دیکش رونینامه رو از دستم ب یمعطل

کردم .  یرفت. از ترس قالب ته یم یاهیخوندن هر خط اون برگه، رنگ رخسارش به س با
 گناه نکرده مجازات شدم.   ی نبود، چون پا جای. ترسم ب دیچرخ یسرم م ی رو ایدن

 تنومندش فشرد و با خودش کشان کشان برد .  ی دست ها نیرو ب دستم

 من بود.   یروز زندگ  نیبدتر 

 شد.  یهمون صورتم مبود که م ی لیزد و س یم ادیفر 

 نبود. نوایگوشش به حرف من ب 

رفته بودند . انقدر به پهلوم لگد زد. فحش و ناسزا بارم   ییصفا یحاج ی مامان خونه  باباو
 کرد، که آخر تحمل از وجودم پر زد و از حال رفتم . 

 جان گرفت. یلی آ فیلط ی گونه  ی لجوجانه بر رو ،یاشک قطره

 آمد.  یم رونیب  نهیو نفس سخت از س کرد یم ینیسنگ شی در گلو بغض

همه با من بد شد .بابا   نیا ادی لیبوده که ا یتو اون نامه چ دمیمن تا به االن نفهم اشاری_ 
  یخونه به کل فراموش شدم. سخت نیا  ی . من از اون رو تو زنهیبا من حرف هم نم یحت
 دو چندان شد.  یزندگ  ی ها
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گناه ،گناهکار شناخته    یبوده. من ب یچ ی اعتماد یهمه ب   نیا یلیوقت بهم نگفتن دل چیه
 دارم ...  ی گناه پا یشدم. ب

 خواهم!  یاز خدا مرگ م  ،یزندگ  ی لحظه  هر

 خالص بشم ... ی اعتماد یهمه ب  نی ،از ا  رمیبم کاش

  یب نی ،ا  یگذاشت یو نم ی . بودی شد یو مرحم دلم م ی اون موقع ها بود اشاری کاش
 کنه ! شهیو بابا ر  ادیل یتو جون ا  ی اعتماد

. دیخواهر دردانه اش را به آغوش کش ،ی. با لطافت و مهربان دیکش یآه  یبا ناراحت اشاری
 خواهرش جان داد. ی هق هق ها ی رنگ او زد. پا به پا یمشک ی موها ی بر رو  ی بوسه ا

  ی ها یروزگار رسم و باز فیو آرامش خواستار شد. اما ح یخواهرش، خوشبخت ی خدا برا از
 دارد...  ی ا ده یچیپ

از   ادیلی حد  پدر و ا  یآمد.  مقابله با تعصب کورکورانه و ب  یاز دست او بر نم یکار چیه
 توانش خارج بود.

کند. کنار پنجره ،چشم به  قرص ماه کامل   نیتن خسته و ناالن خود را از زم اشار،یرفتن  با
 لب نام خدا را زمزمه کرد.  ری شده دوخت. ز

 تخت دراز کش شد.  ی رو

 بال و پر گرفت.  نش یریش ی اها یرو ی به  سو الشیبه سقف، خ چشم

فروغش    یب ی خواب مهمان چشم ها  ، یداریوب  الیخ انیکه م نیغلت زد. تا ا یچندبار
 گشت. 

 

 سبحان 
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به   رهیاطراف، چشم انتظار ارسالن ماند. خ  ی گرفت . فارغ از سرو صدا ی جا ز یم پشت
 . دیدر دست را نوش ی از قهوه  ی جرعه ا ،یگوش ی صفحه 

قرار   شیاز صنم، مقابل چشم ها یپست نکهیرد کرد. تا ا یکی را ،دوتا  نستاگرامیا ی ها پست
 گرفت. 

 سبحان را به فکر فرو برد. ن،یو عکس غمگ  کپشن

 کرد.  یدر دل حمل م نیسنگ یغم ییخنده رو و شادابش، گو  شهی هم خواهر

 ساغر نگاه گرفت.  دنی. سر باال آورد، با ددیبه گوشش رس  ،یدختر ی قهقه ها ی صدا

 زد. ی خواهرش پرسه م ی حوال الش،یخ تمام

  یصندل ی ساغر لبخند به لب ،از رو  دنیشد. با د   دهی نگاهش به باال کش  ز،ی تکان خوردن م با
 بلند گشت. 

 سالم ._ 

 تر شد.  قیلب ساغر عم ی رو لبخند

 ، حال تون چطوره ؟   ی_ سالم آقا مسلم

 انداخت.  زیم  ی رو ی بر قهوه  ینگاه طنتیبا ش ساغر، 

 پاسخ داد.  ی و جد سرد

 _ ممنون .

 سبحان قرار گرفت.  یکیرا دور زد و در نزد زی م ساغر

 . دی داشت یمرتب  یلی و خ زیتم ی دستت تون درد نکنه ،جزوه  یمسلم ی _ آقا
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 تکان داد. یسر

 . دی_ لطف دار

 زد و جزوه را کنان فنجان قهوه قرار داد. ی پوزخند

 _ خداحافظ. 

تمام   ه،ی.در چند ثاندی کوب زی،کوله را به فنجان کنار م  یبرگرداند، اما با قصد و قرض قبل ی رو
 جزوه مملو ازقهوه گشت.

 برداشت .  زیم ی دستپاچه و هول کرده جزوه را از رو سبحان

 .دی خود کوب یشانیبه پ  ی برگه ها، حال سبحان را خراب کرد .ضربه ا میوخ  تیوضع

 .دی غر  ده یو رنج یعصب

 _ حواست کجاست؟! 

 باال انداخت. ی شانه ا  دانهیساغرالق

 شرمنده !  ی وا ی _ ا

 دانست. زی به وجود آمده ،رفتن و فرار را جا تی وضع دنید با

کرد.با  ن یجزوه را باال و پا ی . برگه هادیکش ینفس م یدر پ یو کالفه، پ یعصب سبحان
 گرد گشت.  شیمختلف، چشم ها  ی ها  یشکلک و خط خط  دنید

 .افت ینگاه، دنبال ساغر گشت. اما او را ن با

 شد.   یلب ناسزا بود که نثار ساغر م ر یپرتاب  کرد . ز زیم ی جزوه را رو یعصب 

صفت  بکوبد. اما اعتقادات و   طانیبر صورت  دخترک ش ی خواست، ضربه ا یدلش م 
 شد.  یکار م نیخاصش مانع از ا دیعقا
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 .  دیمشت شد. دندان به دندان سا  تی، از شدت عصبان دستانش

 راحت گشت. الشیاز دوستانش گرفته بود، خ یکی ی که برا یکپ ی ادآوریبا  ی ا لحظه

 داد. ی را به لبخند شیغضب جا ی. به آندیکش یآسودگ  ی از رو ینفس

 وارد کافه شد .با چشم دنبال سبحان گشت . یلبخند به لب  و پر انرژ ارسالن

 او قدم برداشت .  دنید با

 لبخندش پر زد. د،ی د بتی را با آن ه سبحان

 _ سالم .

 بلندشد . دست اورا محکم و مردانه فشرد. یصندل  ی ارسالن، از رو ی صدا دنیبا شن سبحان

 _ سالم داداش .

 باال انداخت.  ییابرو  ارسالن

 شده ؟  یچ ،ی حوصله ا ی؟ ب  ی_ خوب

 پرت کرد.  یصندل ی را رو خود

 .  نیبش  ،یچی_ ه

 خوش حالت خود زد.  ی به موها یچنگ

 آروم ما شده ؟   دم پر پسر یشده؟ ک   یچ نمینده سبحان، بگو بب چی _ منو پ

 شده چرخ خورد. فیکث زینگاهش گرد تا گرد م 

 اشاره زد. زیم به

 چه وضعشه؟   نی_ ا
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 .دینال کالفه

 . ستین ی _ اتفاق خاص

 را مقابل ارسالن تکان داد. جزوه

 داد.  لیتحو ی چه جور نیاز دخترا، جزوه رو امانت برده بود. بب یکی_ 

 کرد. ی خنده ا ارسالن

 رفت.  ی چشم غره ا یعصب

 _ کوفت، خنده داشت؟ 

 ...  ی ؟ من گفتم زد و خورد کرد  یختیهمه بهم ر نی جزوه ا هی ی _ خدا نکشتت، برا

 تاسف تکان داد. ی از رو یسر

 نکن، عصاب ندارم. ی_ ارسالن لودگ 

 از قهوه، مقابل سبحان قرار گرفت.  ی دی جد فنجان

 و قهوه شدند.  یکالتش  کی ،در سکوت مشغول خوردن ک  یحرف چی بدون ه هردو

 .دی را با ولع در دهن جو کی از ک  ی تکه ا سبحانه

 _ ارسالن خونه جور شد. 

 کرد. ی گرد شده خنده ا  ییکرده با چش ها ذوق

 _ مرگ ارسالن ؟! 

 به دندان گرفت.  لب

 _ آره. 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
82 

 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 کن.  یاون خونه زندگ  ی آدم تو نیها ! ع ینکن طنتی_ ش

 زد. ی لبخند

بهت    یتشکر کن .حساب  یکنم. دستت درد نکنه. از طرف من از حاج  طنتی_غلط کنم ش
 شدم.   ونی مد

 مشکل تو و پدرت زودتر حل بشه .. شاهللی_ ا

 . دیکش یآه

 من کنان روبه سبحان گفت:  من

 ؟ ییای_ سبحان پنج شنبه م

 باال انداخت.  یی ابرو

 _ کجا ؟ 

 . رهیم ادتیدر جا  یهمه چ یماه نی . ع گهی د ی_ مهمون

 .دیبه صورت خود کش یدست

گردم. لعنت به    یبر م  ومدهیباشه، ن می وخ یلیخ تی . اما گفته باشم وضعامی_ از دست تو، م
 که دارم.  یحس رفاقت نیا

 

 ساغر 

. 

 . ستادیباال آمد. مقابل در خانه ا ی کیسالنه ،پله هارا دوتا  سالنه
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  درای . کلدیاز ته دل کش ی آه  یحوصلگ یو ب  ی،از شدت خستگ بهیغر  یکفش  دنید با
را با صندل   ش یباز شد. قدم به داخل خانه گذاشت. کفش ها یکیت  ی چرخاند. دربا صدا

 کرد.  ضی رنگ ،تعو یصورت ی بایز ی ها

 به سالن انداخت.   ینگاه می راهرو گذر کرد، ن از

 خود کرد. ی مهمان صورت  خسته   ،یمصنوع لبخند

 _ سالم .

کنج صورت نشاند و قدم به سمت ساغر   ی مبل بلند گشت. لبخند ی سکوت کرده، از رو یلیل
 برداشت. 

 . ی_ سالم دخترم خسته نباش

زن به    ن ی. ساغر امی ری بارشان فاکتور بگ کی سه روز  ی گاه به گاه و دعواها ی کل کل ها از
 ر تنها شده بود.را دوست داشت! چرا که در نبود مادرش پشت و پناه ساغ  یاصطالح نامادر

را که او را مدام مادر خطاب کند   ن یهم ساغر با خود رو راست نبود .هنوز هم توان ا هنوز
 نداشت. 

 ؟!  ی جون ؛ خوب ی لیل ی_ سالمت باش

 چشم دوخت .  یلیکرد و به پشت سر ل یمکث

 . ی ؟ خوش اومد   ی_ سالم خاله خوب هست

 باال انداخت.  ییابرو دایل

 ؟    رهیم  شی؟ از درس و دانشگاهت چه خبر ؟ خوب پ ی_ سالم ساغر جان ، سالمت

 .  یشگیروال هم ی هم رو ی_ خدارو شکر درس و زندگ 

 گفت:  یل یرو به ل یچاپلوس با
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رو تو خونه  زیجون عز  یلی و من ل یتو مهمون ما باش نکهیبده! مگر ا رتی_ خاله خدا خ
خودشون که   ی کار و مشغله ها ی ز بس سرشون توجون ا یلی. امان از دست بابا و لنمیبب

 بردند... ادیپاک من مظلوم رو از 

 صورت کرد.   یچاشن یاخم یلیل

 .  میهالک شد  یکه از گرسنگ  ای. لباس هات رو عوض کن. بزی _  برو برو دختر، کم زبون بر

 م؟ ی ش  ی_ منتطر بابا نم

 . ادیوقت م ر ید شه،یداشت، همون جا شام صرف م یمهم ی _ جلسه 

 گرفت و به سمت اتاق قدم برداشت. ینفس

 . دیرا، به تن کش شی بایز  یمدل عروسک یصورت راهنیاز تن کند. پ لباس

 و درهم رفته خود زد. شانیپر ی به موها ی ا شانه

 اتاق چرخ داد. ی ها وارید  ی نشست. نگاه رو یصندل ی توالت، رو  زیم مقابل

 حبس...  نهیگشت و نفس در س نیگلو سنگ انیقفل عکس مادرش ماند.بغض م  نگاهش

 . دیاز ته دل کش یآه

 به جان زد. یغر رلبیلنزها را از چشم در آورد و ز  

 _ خسته شدم! 

 گرفت.  ی،مشامش را به باز  مهیق ر ینفس گ ی آمد. بو  رونیبه دست، از اتاق ب  یگوش

 بانو!  یل یچه کرده ل ،یچه عطر ،یی _ به به چه بو

 نازک کرد. ی،عشوه گرانه پشت چشم یلیل

 اومد.  یهم همراهت م ای؟ کاش رو  ی _ خاله چرا تنها اومد 
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 منتها امتحان داشت .   اد،یخواست ب ی_ اتفاقا دلش م

 .دی از آب نوش ی ا جرعه

 بعد با خانواده ...  ی _ انشاهلل دفعه 

 رو به ساغر گفت:  یبا چرب زبان دایل

چشم   نی ا فی؟ ح یزار یچرا آخه لنز م ،یدار یو ناز یماه نیبه ا یی_ دختر تو چشم ها 
 پشت لنزپنهون بشه ... ست،ی رنگ ن یمشک ی ها

 بود. زاریب جایب  ی کردن ها و دخالت ها یفضول  نیبه دندان گرفت. از ا لب

 .نکی باشه راحت تر از ع ی به لنز ندارم . منتها مجبورم، هر چ ی عالقه ا یلی_ خودمم خ

 باال انداخت. ییابرو دایل

 هست.   ی_ آهان پس طب

 _ بله. 

 شد.  دنی از غذا در دهان قرار داد، با ولع مشغول جو یقاشق  اق،یاشت با

 کار شد.  نی مانع  از ا یلیکه، ل دیباال زد تا ظرف بشو  نیگذاشت. آست نک یها را در س ظرف

 ؟  یکن  یم کاریچ ی_ دار

 . گهی شورم د   ی_ ظرف م

 .  ی دیاز دانشگاه تازه رس ،ی برو دختر. خسته ا ای_ ب

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 شورم.  یبرو خودم م ای_ ب

 . ستادیآشپزخانه ا انی م فیبالتکل
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 !  ی_ خواستم کمک کنم، باز خود دان

 یالک ی . خسته از کارها و حرف هادیکش یو آسودگ  یاز سر خالص ینفس دا،یرفتن ل با
 پا قرار داد.  ی لم داد و پا رو ونی ...مقابل تلوز

 شد.  ی سوق داده م ارشیفردا شب  ک  یمهمان  یمدام، حوال فکرش

اضطراب و ترس در دلش رخنه  ی پردردسر، کم  یمهمان ن یرفتن به ا ی بودکه برا بیعج
  دیپدرکه ناام امدنیکرد. از ن ی م دا یهو  یدر درونش، از اتفاق نابه هنگام  یکرده بود.حس

 شد.  ش یها ییاتاق  تنها یزد و راه یالیخ یخودرا به ب شهیگشت، مانند هم

شد. ناخواسته ،بدون اراده وارد   یگوش ی تخت فرود آمد. مشغول چک کردن برنامه ها ی رو
جمع دوستانه،   انیمهرداد با تمسخر م یآورد.آر اد یرا به   شیمهرداد شد.چند وقت پ جیپ

گرام دنبال کرده است.  نستا یگفت که سبحان را در ا یسبحان را به سخره گرفته بود. او م
  یم سهیرا که گفت او، دوستانش از شدت  خنده  ر شی ها کپشنها و  یمضمون استور

 رفتند. 

 شدت از او و امثال او متفاوت بود؟  نی بشر،به ا نی آدم، ا  نیچرا ا  آخه

ساغر و دوستانش   یتا آسمان با دغدغه و سرگرم  نیسبحان، زم ی ها ی ها و روزمرگ  دغدغه
لبخند مهمان   افت، ی  یاو را که عموم جینام او را جستجو کرد. پ ی تفاوت داشت. با کنجکاو

 خواست. یم  جانیوه ی شلوغ کار یساغر گشت.فقط دلش کم  طنتیصورت پراز ش

  یتیپسر چه جذاب نیود.آخر ا ب  رانیو ح  جیداست و گ یرا نم شیکارها  لیهم  دل خودش
کرد.  یسربه سر گذاشتن با او صرف م ی گونه وقت و زمانش را، برا نی داشت که ا شی برا

 مزاحم او، اوقاتش شود.   یکیف جی داشت با پ میتصم

کنار تخت قرار   زیم ی را رو یداد. گوش  یم  یسوزان و دردناکش، نشان از خستگ  چشمان
 داد، پلک فرو بست. 
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چشم باز کرد. بدون نگاه به مخاطب در حال تماس پشت خط،   ،ی زنگ گوش ی صدا با
 انگشت بر صفحه لمس کرد و تماس برقرار گشت.

 خواب آلود و دورگه شده گفت:  ییصدا  با

 _ بله ؟ 

 عجوزه ؟!  یخواب ی_ تو هنوز

 چشم باز کرد.  یجیگ با

 ... ی_ عجوزه خودت

 ؟ یبش داری ب یظهر ، خرس قصد ندار کی عت _سا

 پاسخ داد. یعصب یلحن با

 خواهد بخوابم، به مردم آزارلعنت. ی_دلم م

 حرف او آمد.  انیم یعصب

 . امی _ ساغر پاشو حاضر شو، دارم  دنبالت م

 پلک برهم فشرد. رانیح

 ! ؟یی _ عه، شبنم تو

 کرد. ی دندان قرچه ا یعصب اناید

 !  انای منم د جی_ گ

 کرد. ی ا خنده

 .شمی_ باشه ،االن حاضر م 
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  دیتاب یپرده درون اتاق م انینور که از م ی  غهیقرار داد . چشم به ت زیم ی را رو یگوش
 دوخت.

 

   یلیآ

. 

  وهی به اطراف انداخت. ظرف ها ،م یمادر نبود. نگاه شهیبر خالف هم د، ی به خانه رس یوقت
  دیرس یبه نظر م  دی از زهرا بع ی دقت یب نی قرار داشت. ا  زیم ی رو شانی به همراه پوست ها

زباله  ی کنده شده را روانه  ی قرار داد. پوست ها خچالی  ی ا وهیرا برداشت و در جا م وهی. م
 کرد.

رابرداشت، تا با   یداشت.گوش شی برا ی گواه اتفاق بد  یدل شورگ  نی زد، ا یشور م دلش
 داشته باشد.دل در دلش نبود . یمادرش تماس

بغض دار و خسته به گوش   ش یتا جواب بدهد، اما باالخره پاسخ داد. صدا  دیکش طول
افتاد و ضبحه  هیمتوجه نشد، به گر  یلیکدام را آ  چیکه ه یمبهم ی حرف ها ان ی. م دیرس

 .دیکنان نال

 ...ستیحال مادر بزرگت خوب ن مارستان،ی ب ایدخترم ب یلی _ آ

وار   رک ی ستی ه شیو دندان ها   دی لرز یم شی تماس قطع شد. دست ها یگریدحرف  بدون 
 کرد. یبهم برخورد م

 ...ختیدر قلبش فرو ر یزیچ

با مرگ دست و   مارستانیترازجانش در تخت ب زی ، مادربزرگ عز   شیو مرحم دردها همدم
 کرد. یپنجه نرم م

 آمده باشد!   رونی ب ختهیآوار فرو ر   ریاز ز  ییبود، گو نیسنگ  سرش
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 سرعت از خانه خارج گشت و خود را سرزنش کنان به راه افتاد.  به

درس و کنکور بود، پاک  از احوال و حال مادر بزرگ غافل شده   ریچند وقت که درگ  نیا
 بود...

شد و   نیسنگ   شی.بغض گلو دی چی پ یاز شدت درد و رنج به خود م د،یسر او رس  ی باال یوقت
 را نوازش کرد. فشیلط ی گونه ها  یقطره اشک

 !  شیها ییهمه در آنجا بودند... خاله ها و دا د،ی لرز ی م شیها لب

 ...گرید ی کنار آراز و چند دختر خاله  اشاری و  ادی لیسوتر ا آن

 به صورت رنجورمادر بزرگش زد. ی بغض، بوسه ا با

 . یشی، خوب م یشی_ مادر جون خوب م 

 .دیو لکنت وارنال دهیبر   دهی خارج گشت. بر نهیاز س یبه سخت نفسش

  یباز ریو اس  ری گ نی_ دخترم من آفتاب لب بومم، دعا کن برم و راحت بشم .دعا کن که زم
 روزگار نشم. 

 حال اورا نوازش داد. یو ب ده ی چروک  ی ها دست

 .   ییایخونه م  یشیخوب م ی انشاهلل زود ی_ نگو مادر

  نیا ی برا  یسالمت شی جانش دعا کرد. از خدا تراززی عز یسالمت ی بست و از ته دل برا چشم
 خواست...! ری زن مهربان و خ

گرو   ت یحما  یبود. اگر او نباشد چه کس یلی آ ی ها یبزرگ مرحم زخم ها و دل شکستگ  مادر
 گاه اوشود؟!  هیتک

 

 ساغر 
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 . دی او به سمتش قدم کش  دن یبا د یلیآمد. ل رونیبه دست، از اتاق ب کوله

 _ کجا؟ 

 نثارش کرد.  ی چشم غره ا یعصب ساغر

 ...  گهید رمیم یجهنم ه ی، تولد.   ی_  مهمون

 از کنار او گذر کرد. الیخ یب

 . امی_ شب هم نم

 خود را به ساغر رساند.  شانیپر یدرهم گره خورده و فکر  ییبا ابرو ها  یلیل

 ! ؟یی _شب کجا

 نم . مو یتنهاست کنارش م نکهیمسافرت رفتند، بخاطر ا انای_ مادر و پدر د

 از چشم ساغر دور ماند. یلیل پوزخند

 _ پس  خودت به بابات اطالع بده ! 

 .دینال کالفه

 تموم شد برم ؟   ی_ باشه اگه بازپرس

گرفت   ی جا  انایبه سرعت از خانه خارج شد. کنار د  لیموبا  ی را محکم  کرد ، باصدا بندکفش
 کرد. شیمهمان لب ها ی و تبسم

 .ری _ سالم صبح بخ

 نثارش شد.  ی غره ا چشم

 . جی _ سالم خانم گ
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 به گردن خود داد.  یتاب

 . شمیدارم هالک م ی_ از شدت گرسنگ

 .ختهیخونه سفارش بدم ، هزارتا کار سرم ر می_ بر 

محبوبش پخش شد، دلش را به نوازش    ی که از خواننده  یگوش نواز یقیموس ی صدا
 آورد.

 قلب و مغزش کاسته شود.  یاز آشفتگ ی کرد ، تا بلکه کم یم  یلب هم خوان ریز

 . دیبه کوله کوب ی ضربه ا یو عصب کالفه

 متعجب نگاه به سمت او چرخاند.  اناید

 ؟   ی شد  ونهی _ چته ساغر ؟ د

 .دیبه صورت خود کش یدست

 ... زنهی بده ! دلم شور م یلی حالم خ اناید ی _ وا

 باال انداخت.  یی ابرو

 _ چرا؟! 

 سرش را تکان داد.  کالفه

 .ادیجلو چشمم م ارویاون   ی  افهیدونم، مدام ق  ی_ نم

 گرفت.  ینفس

 و اضطراب دارم. جانیهمه ه نی ا  ،یمهمون هیرفتن به  ی باره برا نی_ اول

 باال انداخت.  ی شانه ا یالیخ یبا ب اناید
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..اون ینش ارشیقبل دم پر اون ک  ی _ غمت نباش دختر، فقط حواست باشه مثل دفعه 
گدار به آب   یب ارویدر کار نباشه. چون اون   ی برد دی دفعه شا نی ، ا ی و جست ی برد یرس
 ...  زنهینم

 کرد. ی قرچه ا دندان

 یم یکور ی. اه اون از مهرداد که هدیز یر یترس به دل من م یازدست شما ،ه ی _ وا
 از تو !  نمیخونه ا

 نازک کرد.  یپشت چشم اناید

 کن.  یو خوب ای_ ب

 شادمهر روحش را به پرواز در آوردو قلبش را آرام کرد. می مال  ی صدا

به   انا،ید ی تکان داد. پا به پا ی کرخت و خواب رفته اش را به سخت ی پاها ن،یتوقف ماش  با
 بود. نیبه زم رهی خود، خ ی ها شهیسمت آسانسور قدم برداشت. مست در اند

 شد.   دهی برخورد کرد،نگاهش باال کش شی که به پا  ی ضربه ا با

 .دی غر یعصب

 ؟  هی_چ

 زد. یچشمک طنتیبا ش اناید

 هات غرق شده ؟  ی؟ کشت  یتو فکر هی_ چ

 بر گرداند. ی حوصله رو یب

 ، حوصله ندارم.  سی_ه

 باال انداخت.  یی ابرو

   گه؟ی_چشم مادمازل، امرد
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که مهمان خانه   ییکرد. روشنا  یبود که نظر را جلب م یزی چ نیخانه، اول یکی و تار  سکوت
 ساعت چرخ خورد.  ی عقربه ها ی شد،چشمان ساغر رو 

 ساعت سه شد. ک،یتراف نی_ اوو از دست ا 

 تلفن به دست، از کنار ساغر گذر کرد. اناید

 .امیسفارش بدم ب  تزایدوتا پ هیمن   ن،ی_ بش

 _ دستت درد نکنه.

 گرفت.   ی کاناپه جا ی به لب رو لبخند

را دنبال کرد و به   ینامش شد. چند نفر  ایرو ی را روشن کرد و وارد صفحه  ل یموبا نترنتیا
 درخواست داد. زیسبحان ن

 دوخت.  یگوش ی پا انداخت . منتظر چشم به صفحه  ی پارو

 داد. ی خود را کنار ساغر جا اناید

 ؟!  یکن ی_ چه م

 و وجد گفت:  جانیبا ه ساغر

 کردم. دایپسره رو پ نی ا نستاگرامیا انای_ د

 سر تکون داد.   متعجب

 ؟  ارشی_ک 

 . دیکوب انایبه کتف د ی ضربه ا یعصب

 . گمیرو م یمسلم ،یبرادر مذهب اروی  نی ا اد؟یبه چه کارم م ارشی_ ک 

 ساغرماند. ی  رهیخ انا، یدرشت شده از تعجب د  ی ها چشم
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 ؟  یکار دار ی_ با اون چ

 به دندان گرفت.  لب

 ؟!  ی شد زهیپاستور ی پسره  نی ا  ری_ ساغر تو چرا گ

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 که ؟ ی _ عاشق ماشق نشد 

 با تاسف تکان داد.  یسر

 آدم باهات حرف بزنه . ی ندار اقتی؟ل یگی_ گم شو، چرا چرت م

 زد. یلب غر ریز

 . ادیدرم یناب و عشق ی قصه  هیشدنا،    ریگی پ نی_ باشه ته ا 

 او شد. ی در درک حرف ها یسع بادقت

 ؟ یگ یم ی _ با خودت چ

 زد.  ی پوزخند الیخ یب

 ؟   یبپوش یخواه یم  ی، شب چ یچی_ه

 کنم. ی . موهامم فر م دمی خر شی پ ی رو که هفته  ی اسپرت آب راهن ی_ پ

 زد.  یچشمک

 ؟  یکن یرو م یرو دار تتی _ اوو ته ته جذاب

 نازک کرد. یچشم پشت

 ؟ ی پوش یم ی، تو چ هید  مینی_بله ما ا 
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 اسپرت ساده .  پی ت هی  شهی_ مثل هم

 کاره ماند.  مهی ،حرف ن فونیآ ی شدن صدا  دهیشن با

 رفت.  فونیشال قرار داد، به سمت آ ر یرا ز  شیموها  اناید

داد. با وله   ی قارچ پخت شده و فلفل دلمه، مشامش را باز ی نشست. بو اناید ی رو روبه
 شد. دنیرا در دهان قرار داد و مشغول جو  تزا یاز پ  ی تکه ا

 داد.  چیحوله پ انیآبش را م سیخ ی داد .موها  یج را نشان مپن یحوال ساعت

رنگ   یانوسیاق ی در آورد.لنز ها یشده را ،به رنگ مشک  کوریمان ی حوصله ناخن ها با
 رنگ خود شد. یصورت گندم کاپیداد. مشغول م ی را، درون چشم جا یشگیهم

 شانه انداخت.  ی فر کرد، رها رو انایو براقش را به کمک د یپرکالغ ی موها

 . دیخود را به همراه شلوار زاپ دار ست کرده و به تن کش نیج راهن یپ اناید

 سربست.  ی را باال ییخرما ی موها

 و خوش فرم ساغر گشت.  بایرنگ ،جال بخش صورت ز  یآجر رژ

 زد.  یچشمک نهیخود در آ ری،به تصو  دلبرانه

 .تخت پرت کرد ی سوت زنان خود را رو اناید

 ! ییبای_ واو چه خانم ز

 به سر داد، عشوگرانه پاسخگو شد.  یتاب

 ... ی_ قربونت برم، به به چه خانم جذاب

 سر داد.   ی خنده ا اناید

 . میکن یبرا هم باز م یی _ چه نوشابه ها
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 گفت:  ساغراغرارگرانه

 !  گهی د می_ جذاب

 _ بر منکرش لعنت. 

 حاضره ؟  نی زنگ به شبنم بزن، بب هی_ 

 ساغر گشت. ی  رهیگرد شده خ  ی با چشم ها اناید

 ، مگه بهت نگفت؟  ادی_ شبنم نم

 . دیدرهم کش ابرو

 شده ؟   ری_ نه نگفت. بازم باباش گ

 داد پاسخ داد.  یکوچک جا م یدست فیرا در ک  یکه گوش یحال در

 _ آره . 

 ... نی_ ازدست ا 

 که مهرداد و فرهاد راه افتادند.  می بزن بر  ال،یخ ی_ اون رو ب

 . می_ بر 

 

 

 سبحان 

. 

. 
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توانست درخواست و   یداد. اما نم یدور خود چرخ خورد، دلش رضا به رفتن نم کالفه
 .ردی بگ دهیرا ناد قشی رف نی خواهش بهتر

 ی و رو  دیکش رونیرنگ  را از رگال ب یمشک راهنی،عزم رفتن کرد. پ یباطن ل یم برخالف
 تخت انداخت.

 داد. یم یقلبش نشان از اتفاق ناگوار ی و دلش به رفتن نبود، دلشوره  دست

آرامش از   ییقلبش باشد. اما گو  ی برا یمرحم و آرامش دی لب نام خدارا زمزمه کرد،تا شا ریز
 بود. دهیوجودش پرکش

موهارا به سمت چپ صورت   شه،یست کرد. برخالف هم  یرا با شلوار کتان مشک راهنیپ
 . دیصورت کش شیبه ته ر یباال زدو دست

 لجند محبوبش را به گردن و مچ دست آغشته کرد. عطر

 دست قرار داد. انیرا م یگوش

 چشم دوخت.  یگوش ی ارسالن را لمس کرد و منتظر به صفحه  ی  شماره

 _ الو ارسالن. 

 انداز شد. نیطن یارسالن، پشت گوش یپر انرژ ی صدا

 ؟  ی ؟ حاضر شد ی_ سالم داداش خوب 

 ام؟ یب ا ی  ییای _ آماده ام ، م

 بعد جلو درم...  قهی_ ده دق

 _ باشه . 

و به سمت آشپزخانه قدم  دیبه اطراف کش  یآمد.سرک   رونیبه دست ،از اتاق ب  یگوش
 برداشت .
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 مادرش و ثنا  لبخند به لب وارد شد.   دنید با

 سبحان ماند .  پیو ت بتی.نگاهش قفل ه دی برادر خود را کاو ی متعجب، سر تا پا  ثنا

 به دور برادر زد و با لبخند گفت:   یچرخ طنتیش با

 !ی چه عطر ،یپی_ اووو آقا سبحان رو داشته باش، مامان چه ت

 زد و ادامه داد.  یچشمک

 کجا داداش ؟  ی_به سالمت

 با عشق پسرش را نظاره گر شد.  رخساره

 پسرم...  ی _قربون قد باال

 گرفت .  ی جا  یصندل  ی رو سبحان

 _خدا نکنه مامان.  

 تازه دم را ،مقابل او قرار داد. ی چا رخساره

 ؟ماشاهلل به قد و باالت پسرم .   ی_کجابه سالمت

 مادر زد  یبه مهربان ی لبخند

 .می ری م یی_با ارسالن  جا 

 .  دیپسر کش ی را نوازش وارانه بر شانه  دستش

 مراقب خودت باش.  زمی _برو عز

 _چشم. 

 . دینوش ی از چا   ی ، با آرامش جرعه ا  الیدر خ غرق 
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 گفت:  یخواهرش با مهربان  ی به چشم ها رهیخ

 _احوال ثنا خانم؟صنم کجاست؟ 

 را پشت گوش قرار داد. ش یموها ثنا

 _خوبم.

 به دندان گرفت و ادامه داد. لب

 کرد رفت اتاقش استراحت کنه .  ی_صنم سرش درد م

 قرار داد.  زی م ی را رو فنجان

 .زنمی_بهش سر م

 گرفت . شی،راه اتاق صنم را در پ   یگریحرف د بدون 

 دو شده بود . نی ا نیب یقیعم یباعث دوست   اد،ینه چندان ز یسن تفاوت

و   فیضع ی دوخت.صدا نی به در زد. منتظر چشم به زم ی ،تقه ا ستادی درب اتاق ا مقابل
 ورود به او داد.  ی صنم اجازه  را برا ی ناله وارانه 

 . اتوی_ب

 ق برداشت . به درون اتا قدم

  د،یپرابهت  سبحان را که د ی  ه ینظرش را جلب کرد.صنم سا یزیاز هرچ شی اتاق، ب یکیتار
 تخت بلند شده و زانو بغل نشست. ی از رو

و    بایهم برق اشک چشمان ز یکی تار نیدر پنهان  کردن صورت  داشت ،اما درهم یسع
 بود .  صی صنم  قابل مشاهده  و تشخ ی دلبرانه 

المپ را لمس    دی. قبل از نشستن  کل دی گره خورده، قدم به سمت اوکش  ی با ابرو ها سبحان
 کرد.
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  ینفس یتخت فرودآمد و به سخت ی کرد. کناره  یزانو مخف انیصورت خود را م   صنم
 گرفت . 

 _صنم! 

 انداز گشت . ن یگرفته و بغض الود خواهرش ،در سکوت اتاق  طن ی صدا

 _ بله؟ 

 دهان را فرو خورد.  آب

 کنه دکتر ببرمت.  یدرد م  یلیاگه سرت خ ست؟ی_ حالت خوب ن

 حال پاسخ داد. یب

 _ نه خوبم. 

 زنان ادامه داد. طعنه

 .یحال و احوالت کامل معلومه که خوب باش نی _  از ا

 کرد . یمکث

 ؟ یاحوال شون ی همه پر نیافتاده که ا ی؟! اتفاق ی واهرشده خ  ی_ چ

 . دیکش یآه

 نشده.   یچی_ نه ه

 تکان داد. یسر  یبا نگران ف،یبالتکل

گاهت   هیاومده بدون که من هستم بدون که تک شی برات پ یشده، اگه مشکل یزی_ اگه چ
 ...شمیم

 صنم شد.   شان یمهمان صورت آشفته و پر  ی لبخند
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 ،مطمئن باش.  شم ی_ خوب م

 صحبت آن دو خط انداخت.  انیم  ،یزنگ گوش ی صدا

 گوش خود کرد. کی را نزد  یگوش

 ؟!  ی _ ارسالن اومد

 _ آره جلو درم. 

 برگرداند.   ی زد و رو ی پوزخند صنم

 در تالطم و رعشه بود.   قلبش

 برادرش قفل گشت.  تی بر قد و قامت ، جذاب نگاهش

 _ کجا  داداش؟! 

 نم زد. حال ص یبر صورت ب  ی لبخند

 .رونی ب می _ با ارسالن بر

 .دیبلع یرا به سخت بغض

 _ خوش بگذره. 

 خواهر زد. فیلط ی بر موها ی بوسه ا سبحان

 کشم. یحرف م  یحالت، ازت کل نی و بابت ا امیتو من برم . م ی _ فدا

 . دیخند  زیر

 _ به سالمت.

پرده را کنار   یجان خود را به پنجره رساند . به آهستگ مهیزد، تن ن رونی که از اتاق ب سبحان
 زد.
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 کرد .  یم یقرار یب  نهیدرون س قلبش

 نداشت.  یعاشق ی برا یزد، راه یآن پسر خلف پرپر م ی برا دلش

 *** 

 گرفت. ی ارسالن جا کنار

 گرفت.  یتلخ عطر، مشامش را به باز ی بو

 _  سالم .

 نگاه بر سبحان کرد. ارسالن

 . تیجذاب  ی _ سالم بر آقا

 ادامه داد.   ی و چاپلوس یلودگ  با

 کنه ؟  یبه من توجه م یک  ،آخهی که تو زد یپیت نی _ با ا

 سبحان افتاد.  ی ابروها  انیم ی ا گره 

 .یکن یباز م ییمن رو به چه جاها ی _ از دست تو ارسالن،پا

 آورد گفت:  یرا به حرکت در م نیکه ماش یحال در

 خواهم بهت خوش بگذره.  ی_ بده م

 کوتاه و بلندارسالن گشت. ی حرف ها ی که نثارش شد، مانع از ادامه  ی چشم غره ا 

 پارک کرد. یرا کنار نیماش

 سبحان بود.  ی برا یتلنگر یقیموس ی صدا

 .امی_ ارسالن من نم
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 چشم گرد کرده پاسخ داد. 

 و خالص. می جا هست.سرجمع دو ساعت اون ا یدخترا برا من ناز و کرشمه ن نی ع نی_ بب

تاسف تکان داد . دوش به دوش هم به سمت ساختمان مورد نظر قدم  ی از رو یسر
 برداشتند.

 ی عطرها  ی بو یو تلخ یقیوحشتناک موس ی خورد. صدا یچرخ م طی ،در مح یظیغل دود
احد و   چی انداخت تا نگاهش به ه نیرفتند. کالفه تر، سرپا  یمختلف،در مغز سبحان راه م

 . فتدین یناس

 شلوغ و پرسرو صدا سخت بود. ی مهمان نی کوره، در ا ی جا ک یکردن   دایپ

 دادبود. ح یهمان بدو ورود ،از ارسالن دور گشته و فرار را بر قرار ترج از

  ی. تن رنجور و بافتیپنهان کردن خود  ی برا ییقسمت سالن ،جا ن یتر  ی در گوشه ا باالخره
  یمستانه ،در آغوش پسر یسربلند کرد.دختر  یپرت کرد.به آرام  یصندل ی ار خود را، روقر
 زد. یوار قهقهه م  وانهیود  دیرقص یم

درحال   یگری گرفتن و د  ویمشغول ال  یکیخورد. یم  یدنیدرجمع چند پسر نوش ،ی گری د آن
 ... گارشیکام گرفتن از س

  انیدختران در م نیخواست قضاوت کند، اما ا  یضرب گرفت. دلش نم  نیبا پا بر زم یعصب
 کردند؟! یهمه مرد نامردمست چه م نیا

  ای خودشد.در خواست دختر رو ی نستاگرامیا ی قرار و مضطرب وارد صفحه   یگرفت، ب ینفس
 نام را قبول کرد..

 اش به شدت در حال سر رفتن بود!  حوصله

که آن دختر و   یدر درک حرف  یکرده ،سع ز یوش تنظرش را جلب کرد.گ  ،ییقدم ها  ی صدا
 زدند بود. یپسر م
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 _ مهرداد دست از سرم بردار ! 

اون   ف یو کث زی ت ی نگاه ها ی تو برف ؟ متوجه  ی کبک سرت رو کرد ن ی_ ساغر تو چرا ع
 ی نقشه ا هینگاه کردن ها، معلومه  نی؟ بدبخت با ا  یشیخودت نم  ی رو یلعنت ارشیک 

 بگذر... ی شرط و شرط بند نی و از ا  ای.. ب اریدر ن یهمه غد باز نی.ادهیبرات کش

 . دیغر  یعصب دختر

 داره ؟  یمن  به توچه ربط ی و کارها ی من باش . آخه زندگ  الیخ ی_مهرداد ب

نشان از دور شدن آن دختر داشت.  لحن کالمش  ن،یکفش با زم ی برخوردپاشنه   ی صدا
 آمد.  یسبحان آشنا به نظر م ی برا

 

 ساغر 

. 

. 

 . دی در دست را ،الجرعه سرکش یدنینوش

معده باال   ی زد . محتوا  یقل م ی دنی هجم از نوش نی سرش داغ بود و معده اش از هجوم ا 
 آمد. یم

 .دی و غر دی بر کتف ساغر کوب ی ،ضربه ا  یعصب شبنم

 یرو دستم م یشی؟ احمق مست م ی همه  خورد  نیهوا ا  هیچته ؟ چه خبره   ی _ هو
 ...یمون

 زد. ی پوزخند

 _ خفه.
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  ی خورد و رقص کنان ،دنبال بهبود یجمع برد. مستانه چرخ م انیو م د یشبنم را کش دست
 گشت. یحال ناخوش احوال خود م

  نی،ا  نی احوال باال و پا  نیا ی زد.با همه  یبود و چشمانش دو دو م  نیسنگ  سرش
از  شد، صورتش  ده یکش ی به تند ،یرا دوست داشت.دستش توسط کس یجیو گ یسردرگم

 درد جمع گشت و نگاهش باال آمد. 

 شد.   ارشیبراق ک  زویقفل نگاه ت  شیها  چشم

 .دیابرو درهم کش یعصب د؛یاز سرش پر  یمست

 _ چته ؟ دستم درد گرفت.

 زد.  ی قهقهه ا ارشیک 

 گذره ؟   ی_ خوش م

 رفت.  ش ی برا ی غره ا چشم

 گذشت، با وجود تو نه !   ی_ خوش م

 سر داد.  ی خنده ا گر ید بار

 زده سرت؟  ی؟مست ی خند  یم یه هی_ چ

 زد. ی پوزخند

 ...  یکن یکار م یچ یدار یدون ینم یبه تو گفت .انقدر مدهوش  دیحرف رو با  نی_ ا

 . دیکوب ارشیبه کتف ک  ی ا ضربه

 مارو بشمار. ی ها  وان یمنت بزار و ل یاونم ه  یگذاشت یمهمون هی_ به توچه ؟  

 رخ خورد.ساغر چ   ی رایمرموزش ،دورتا دور صورت و چشمان گ نگاه
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 نشو.  ی_ خوشگل خانم، حرص

خورد و چشمانش تار شد، کمر خم کرد تا مبادا   جیبه عقب برداشت. سرش گ  یقدم یعصب
 دست ساغر کرد و مانع افتادن او شد.  ی دستش را حلقه   ارشیبخورد،اما  ک  نیزم

  تی .. توآخه ظرفیشمار یهام رو م  وانیل یگیم  یشیکم بخور بچه، طلب کار م گمی_  م
 ؟!  یرودار   یدنی همه نوش نیا

 .دی کش رونیدستش را ب  ی تند به

 _ ولم کن. 

داد. چشمان   یحد و اندازه اش  م یب تینشان از عصبان ارش،یک  ی گره خورده   ی ابروها
 گرفت.  یرا از او م اری مخمور و خوش حالت ساغر عنان ، اخت

 خواهد.   یم یدلم بازکه  ایبه کله ات بخوره، ب ییهوا  هی   رونی_ برو ب

 به دندان گرفت.  لب

 کنم؟!  یم یباهات باز یدون ی_ از کجا م

 تکان داد. یسر  نانیاطم با

 که منتظرم.  ایبرو و ب ،یکن یم ی_ باز

با  پتک به سرش   ،یکس ییبود.گو  نیرمق و سرش سنگ یب شیبه او پشت کرد. پاها 
 ضربه زده باشد.

 یدستش توسط شخص گر،یسالن برداشت.باره د   یقدم به سمت خروج تلوتلوخوران،
مهرداد  دن ی آوردن دست خود بود، نگاهش باال آمد. با د رون یدر ب یشد. سع دهیکش

 سالن برد.  ی نقطه  نی اورا ،کشان کشان  به خلوت تر  ی.عصبدیکش ی از سرآسودگ  ی،نفس
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به دست   یدرد جمع شد.ماساژ او را رها کرد.صورت ساغر از  وار،ی د کی ستون نزد کنار
 . دیاش داد و غضب کرده رو به مهرداد توپ دهیرنج

 _ مهرداد دست از سرم بردار! 

 شده غرش کرد.  دیکل  ی دندان ها انیم از

اون   فی و کث زی ت ی نگاه ها ی ؟ متوجه  ی کبک سرت رو  تو برف کرد ن ی_ ساغر تو چرا ع
 ی نقشه ا هینگاه کردن ها ،معلومه  نی؟ بدبخت با ا  یشیخودت نم  ی رو ،یلعنت ارشیک 

 بگذر... ی شرط و شرط بند ن یواز ا ای ب  ار،یدر ن یهمه غد باز نی.ادهیبرات کش

 .دی غر یعصب ساغر

 داره ؟  یمن  به تو چه ربط ی و کارها  یمن شو ، آخه زندگ  الیخ ی_ مهرداد ب

  نیو ا  تی وضع نی باشه با ا_ بدبخت من اگه دست از سرت بردارم، اگه من حواسم بهت ن
 ... ی گرد یبه خونه سالم هم بر نم   تیار یهوش

دورگه اش در گوش    ی لحن بغض آلود و صدا نت یرفت . با عصبا ی قرچه ا دندان
 . دیچیمهردادپ

مثل   یبه آدم  یاجیمن باش .من احت الیخ یخواهم حواست به من باشه. بفهم! ب ی_ نم
تموم   گهی د ی ! آقا مهرداد قلدنمت ینب گهیکنه.د فی منت برام رد کی تو ندارم ،که بعدا هزارو 

 شد. 

رفت و دلش باال و   یم جیازکنار مهردادگذر کرد. سرش گ شان،یآشفته و پر   یو روز باحال
  ش،یمهرداد و حرف ها نیرساند. تمام حواسش ب اط یرا به ح ،خودیشد. عصب   یم نیپا
 خورد. یچرخ م شی اطعنه ه نیب

تعادل خود را حفظ  ی خورد. به سخت ی تار گشت و سکند شی راه ،چشم ها انیم
 درختان زانو بغل کز کرد.  انی،م اط یح  ی درگوشه  رچراغ، ی کرد.کمرراست کرد.ز
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 ... یدور ی... کمیفراموش یخواست...کم یم  گاریس یکم دلش

 خواست.  یم  جانیپراز ه د،ی اتفاق نو وجد ک ی دلش

تمام   ،یکس  ی قدم ها ی اش شود. صدا یمهمان قلب طوفان یدآرامشیتازه کرد، تاشا  ینفس
قدم   ی تن صدا ی متوجه  قایکرد،تا دق  زیحواسش رابه سمت صاحب قدم سوق داد.گوش ت

 داد.  یم  ی مرد  ستادنی مقابل، نشان از ا ی  هیخودش متوقف شد. سا ی کیشود.صدا در نزد

حال شده    یکرخت و ب شیبلند کرد.پاها نیزم ی ز روخود را ،ا  واریبه د هیتک ی خسته  تن
 کفش ها ،توجه مرد مقابل را به خود جلب کرد. ی برداشت. صدا  یبود. قدم

 تندتر شد. شیها  قدم

 ساغر ثابت ماند.  ی شد و رو  دهی به خود داد. نگاهش باال کش یتکان مرد

مهمان   ی . پوزخنددی آب دهان خود را بلع یساغر از شدت تعجب گرد شد. به سخت  چشمان
 حال خود کرد. یصورت ب

 فراتر از باورش بود.  یزیچ ، یمهمان نیباور بودن او، آن هم در ا ستاد،ی او ا مقابل

 طعنه رو به او کرد. با

 کجا؟  نجای، عه شما کجا؟ ا  ی مسلم ی _ به به آقا

  نیخواست زم ینثار خود و ارسالن کرد.دلش م یفحش ر یز انداخت . نی سرپا سبحان
 دهان بازکند و اورا ببلعد!  

 شد.   یمحسوب م قهیو دق  هیآن ثان ش،یزندگ  ی لحظه  نیو سخت تر  نی بدتر قطعا

 طعنه زنان ادامه داد.  ساغر

 . فتهینکرده، اسالم  به خطر ن ی وقت خدا هی_ 
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هم قابل حس   یدو قدم ی داغ سبحان، از همان فاصله  ی برداشت. هرم نفس ها یقدم
 بود.

 برداشت.  یمضطرب و خجالت زده،  به عقب قدم سبحان

 زبان در کام چرخ داد. یسخت به

 _ مجبور به اومدن بودم!

 خود داد.  ی به موها یتاب  طنت،یبا ش ساغر

 _ عجب! 

و طعنه زنان  دی دندان به دندان سا یسبحان ماند. عصب ی افتاده  نی نگاهش قفل سرپا 
 گفت: 

  ی، اگه م رهی به باد نم مانتیو ا  نی نترس د ؟ یانداخت نی حاال واسه من سرت رو پا ه،ی_ چ
 خواست به باد بره سر شب رفته...

 زد. ی پوزخند

 .اریرو در ن مانی و ا ن یآدم ها باد ی _ واسه من ادا

 نفرت ادامه داد. با

 خوره.  یم  بهم ایهمه ر  نی_ حالم از ا 

 شدن بود.   یتلخ در حال متالش ی حرف ها  نیقضاوت ،ا  نیسبحان از شدت ا قلب

اش تو زرد از آب در آمده ؛ ناراحت  یتنها آدم متفاوت زندگ  نکهیبود .از ا یو عصب ساغرکالفه
 بود.

 دانست و دوست هم نداشت بداند.  یرا نم ی ادیز  تیحساس نیا لیدل
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.شبنم با  ستادی از کنار سبحان گذشت و خود را به سالن رساند.کنار شبنم ا ت، یعصبان با
 به حرف آمد. دنشید

 ؟!   ی _ کجا بود

 زد. لب

 تازه کنم. ییهوا  هی رون ی _ رفتم ب

 . دی _ باز شما دوتا جون هم افتاد

 .دی غر یعصب

 .شمی م یکنه عاص یم ینهمدام دنبال من و همش امرو نکهی_از ا

 دست خود گرفت.  ان یباآرامش، دست ساغر را م شبنم

 _ خوب، آروم باش. 

 رفتار اوگشت. ی  رهیساغر، به سمت شبنم چرخ خورد و خ نگاه

 وسط.  می_ بر 

 تکون داد.  یسر یآرام به

 . می_ بر 

کرد. نگاهش   یسبحان و بودنش پرواز م یحوال الشیخورد.تمام خ یو چرخ م  دیرقص یم
 درک کند.  نجایبودنش را در ا گریشد؛تا باره د یقفل م ی رقص، به ورود نیب

 آمد.  رونیجمع ب انیاز م خسته

 در فضا پخش بود.  گار،ی س ی دود، بو ی بو
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  ی رو نکهی،پر تعجب نگاهش در اطراف چرخ خورد. تا ا  ینام خود در آن شلوغ دنیشن با
 ند. ثابت ما ارشیک 

 برداشت. یتکان داد؛ به سمت او قدم یسر

 . دیتند پرس یدرهم و لحن ی ابروها با

 ؟  هی_ چ

 زد و دود را مقابل صورت ساغر پخش کرد.  گاریبه س یمغرورانه پک  ارشیک 

 . میبر   یباز ی برا ده،ی از سرت پر ی _ اگه مست

 دستش را مقابل صورت تکان داد.  ساغر

 بود!  یچه کار  نی_ ا

 گرفت و ادامه داد.  ینفس

 . می_ بر 

 

 ی لیآ

. 

. 

  یآمد.فکرش در کنار مادر بزرگ و جسمش مانند روح  رونیب مارستانیحال از ب  یو ب خسته
پاک او را از درس و کنکور عقب  ر،یو درشت چند وقت اخ زیر ی در حرکت بود.اتفاق ها

 انداخته بود. 

چشم   دهی آمد .ترس  رونید بخو  ی بوق از حال وهوا ی زد، با صدا یاطراف قدم م الیخ یب
 گشت.  ادیلینگاه ا  ر یچرخاند، نگاهش گ
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 مشت شد.  شیها  دست

لب   ریگرفت و ز ی کنار او جا  یحرف چی گره خورده نگاهش کرد. بدون ه ی با ابرو ها ادیلیا
 داد. یسالم  یباطن ل یبرخالف م

 را تنگ تر کرد.   شیابروها  ی انداخت و گره  یلی به آ یچشم نگاه ی گوشه  با

 ؟ ی ری م یانداخت نی _ کجا سرت رو پا 

 . دیچیپ  ادیلیدر گوش ا زشیآرام و غم انگ لحن

 رفتم . ی_ خونه م

ضرب   یتاب  یو ب یقرار  یدر ب بیرا به حرکت در آورد. دلش عج  ن یماش  یحرف بدون 
 داد . یم یاتفاق ناگوار یداشت، دلش گواه

 خواست.  یرا م زشی ادر بزرگ مهربان و عزم یگفت  و از خداوند سالمت   یذکر م رلبیز

 . دیکش رون یخود ب ی  ختهیدرهم ر  ی را از فکر ها ی لی، آ  ادیلیا  یگوش ی صدا

 سوق داده شد. ادیلیحواسش به سمت ا  تمام

 رو داشته باش.  یاشارگوشی_ 

 ی مقابل گوش به حرف ها  ی  رهیپارک کرد. خ ابان یاز خ ی را گوشه ا نی زد و ماش راهنما
  ادهیپ نیو از ماش  دیخود کش شی و ناراحت دست به ته ر یشخص آن طرف خط داد.عصب

 شد. 

 ینفس یبه سخت  د،یکوب یقلبش نم  ییاو را به خودآورد.گو  یلی آ نی برخورد ماش ی صدا
 گرفت. 

 باشد... فتادهین یمادربزرگ اتفاق  ی کرد برا یم دعادعا

 گشت. لی تبد نیقیو برافروخته که افتاد شک قلب اش به  شانی پر ادیلیبه ا  نگاهش
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 و نفسش در حال بندآمدن بود.   دی لرز یم دستانش

لرزان رو به   ییبا ترس و صدا   یلی گرفت.آ ی گرفته و درهم پشت فرمان جا  یبا صورت ادیلیا
 شد.  ادیلیا

 افتاده ؟  یشده ؟ اتفاق ی_ داداش چ

 .دی کرده نال بغض

 ؟ شده  ش ی_ مادر بزرگ طور 

 مضطرب خواهر خود گشت. ی چهره  ی  رهیخ   ادیلی غم بار ا نگاه

 .  یلی _ آ

 .امدیبه گفتار ن زبان

 رساند، التماس وارانه گفت:  ادیلیلرزان خودرا به دست ا  ی دست ها یلی _ آ

 بگو جون به لب شدم.  یزیچ  هی ادیلی _ توروخدا ا

 شد.  نیباال و پا  شیگلو  بک یمردانه اش دورگه بود، س ی صدا

 ... یلی _ آ

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 _ مادربزرگ رفت.

و   نی سنگ نهیحال کنار خود افتاد.  نفس در س  یکرد، دستش ب یشک زده نگاهش م  
 قلبش به سرعت در حال کوبش بود.

 افتاده باشد.  ی آمد، انگار که از بلند یکش م یی چرخ خورد، تمام وجودش گو نگاهش

 فشار آورد.  شی، بغض به گلو شد    نیباال و پا شی گلو  بکیس
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   ییو تنها ی پناه یو نرمش غلت خورد. حس ب فی صورت لط ی لجوجانه بر رو یاشک قطره
 آورد.  یبر قلب و وجودش فشار م بیعج

 ...شی ها ییگاه و آغاز تنها  هیرفتن تک شیها ی رفتن مرحم تنها یعن یمادربزرگ    رفتن

 به او داد. یو ترس تکان یخواهرش با نگران شانیحال آشفته و پر دنیبا د  ادیلیا

 ؟!   ی، خوب یلی _ آ

مهر و محبت خود   یجز آغوش برادر ب یجان سوزش که باال گرفت، پناه ی ها  هیهق گر هق
 . افتین

کرد  ی. هق هق مدیاو کش ی ناچار او را در آغوش خود فشرد، دست نوازش را بر بازو ادیلیا
 زد. یش ضربه مصورت   ی وار بر رو انهیتاز  شی و اشک ها

صدا اشک    یداد و ب هیتک یجدا کرد، سر بر صندل ادیلیجان و غمگشن خود را از ا  یب جسم
 . ختیر

 به راه افتاد. یپدال فشرد و به آرام ی پا برو د، یکش ی آه ادیلیا

  یمشک ی مانتو یباطن لیرفت. برخالف م  ینم  یلباس مشک دنیو دلش به پوش دست
 سر انداخت. ی همرنگ آن را رو  یتن و زد و روسر یرنگ

مادر   ی ها هیگر  ی زد.صدا یم یمتورم و به سرخ  هیخوش رنگش از شدت گر ی رایگ  چشمان
 کرد.  یفرو م ی لیبر قلب آ  یخنجر ای گو

 و به همراهش زار زد.  دی آمد، زهرا  را در آغوش کش نیپا  یکیهارا دوتا   پله

 حال چرا که مادر مهرانش او را تنها گذاشته بود. یتاب بود و ب یزهرا ب مادرش

 بغض آلود زمزمه کرد.  یلیآ

 من فداتشم آروم باش .  ی_ مامان اله
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 بر صورت مادر زد.   ی عشق بوسه ا با

 قربونت برم...  م ی_پاشو بر 

را باز کرد، کنار مادرش  نیگاه زهرا گشت. درب ماش  هیاو را در دست خود فشرد و تک دست
 مادربزرگ به راه انداخت.  ی را به سمت خانه  نیماش ادیلی گرفت. ا ی جا

 

 ساغر 

. 

داد؛ اما چشم   یبه شدت آزارش م ینگاه ینیگرفت. سنگ ی جا زی تعلل پشت م با
 مقابل او نشست. ارشیبود. ک  ده ی فا  یچرخاندنش به اطراف ب

 شد.  یتمرکزش م  یآشوب بود و مانع اصل دلش

 را مقابل ساغر قرار داد.  یدنیمملو از نوش وانیپوزخند به لب ل ارشیک 

 ؟!   هیچ ی_ شرط باز

 .دی را نوش یدنی نوش ی جرعه ا ساغر

 پول... ی_ باخت پول ، بردپول همه چ

 نشست.  ارشیکنج لب ک  پوزخند

 _ برد آره باخت نه! 

 خورد. یچرخ م ی باز یبود و فکرش حوال زیوسوسه انگ یدن ینوش ری گ نگاهش

 .دی کرد و جرعه جرعه نوش ک یبه لب نزد وانی ل گرید باره

 گرفت. یکنار گوشش لب زد، هرم داغ نفسش قلب ساغر را به باز ارشیک 
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 .یش یمن م ی امشب معشوقه  ی_ اگه باخت

سخت گشت ، سرفه    دنی.نفس کش دیپر  ش یبه گلو یدنی حرف او نوش دنیمحض شن به
 تنفس بود.    یاندک  یدر پ یکرد و مانند کودک  یم

به کمرش   یمتوال ی او شد. به سرعت چند ضربه  کی باال انداخت و نزد ییابرو  ارشیک 
 . دیکوب

 .دی نال دهی بر دهیساغر که باال آمد؛ بر  نفس

 _ بسته کمرم شکست.

 جا گرفت. یقبل ی زد و درجا ی لبخند ارشیک 

 ؟!  ی؟ موافق  هی_ نظرت چ

 زد. ی پوزخند ساغر

 باش . الیخ ن ی_ به هم

 ادامه داد.  یعصب

که  ییسرت خورده  جا یچ  ای   یاطرافت اشتباه گرفت ییهرجا ی _ تو من رو با دختر ها
 ... یگیچرت و پرت م  یدار

 حرفش آمد.  انیم ثانهیخب

ها   یلیهمه داغ کردن نداره خ  نی شب مهمون من بودن ا هیبرده   ونیل یصد م  ی _ شرط رو
 آرزوشونه فقط به اونا نگاه کنم. 

 با انگشت به ساغر اشاره زد.  زی آم خر تمس

 .  یفکرنکنم سالم باش  تی وضع نی _ با ا

 بلند شد.  یصندل ی از رو ده یو رنج یعصب
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 زد. یم   یرنگش به قرمز ی چشمان آب ی دیسف

 _ خفه شو کثافت. 

 نواخت .  ارشیبه صورت ک  ی ضربه ا یگر یبدون حرف د  ستاد،ی او ا یدو قدم در

 در سرش اکو شد.  یلی س ی صدا

 زد. ی پوزخند

 .ینکن سهی رو زدم تا من رو با خواهرو مادر خودت مقا نی_ ا

 ییکه زد گو ی، با حرف د یدستش مشت شد.دندان به دندان سا  تی شدت عصبان از
 بر قلب و غرور مردانه اش فرود آمد. یخنجر

قدرتمند خود   دستان انیساغر را م  ی او شد هر دو بازو ک یو نزد  دیابرو درهم کش یعصب
 فشرد . 

 اتاق  سالن رساند. نی تر ک یبه سمت نزد  شی زدن ها  ادیتوجه به فر  یکشان ب کشان

 . افتی ینم  یراه نجات چی. اما هد ی کوب یم نی زد و پا بر زم یم غیج ساغر

 .دیشن یاو را نم یکمک خواه ادیفر   یکس اهوی و ه یشلوغ نیدرا

 .ختیشده اش را بهم ر  شیسوخت . اشک صورت آرا  یم غیو ج ادیاز شدت فر شیگلو 

را چرخاند. به سرعت از   دیو قدرت او را به داخل اتاق پرتاپ کرد و کل  تیبا عصبان ارشیک 
 ی  نهیس  ی هجوم آورد.دست گره شده اش را بر رو ارشیجست و به سمت ک  نیزم ی رو
 .دیدو رگه  شده نال ی ،با صدا  دیکوب ارشیک 

 ... االی ؟! ولم کن  در رو باز کن  یکن ی م یچه غلط ی_دار

 شد.  کشیبه لب نزد  پوزخند

 ندارم. ی_ نترس کوچولو باهات کار
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  نهیو نفسش در س  دیلرز  یم شی قرارش به سرعت در حال کوبش بود. دست ها  یب قلب
 شد.   یم نیسنگ

 مقابلش ...  ی مرد اخمو ن یاتاق در بسته از ا نی از ا دی هراس یم

  نیخواست تا اورا از چنگال ا یخواست، دلش م یرا م شی ها تی مهرداد و حما دلش
 نامرد نجات دهد. 

 نبود! ی آزاد ی برا یباطل راه الیخ یزه اما

 صورت ساغر بود. ی برا یتر شد، هرم داغ نفسش التهاب کینزد ارشیک 

 بود. صی فاصله قابل تشخ  نیاز هم یدنیگس و تند نوش  ی بو

 به عقب برداشت.  ی صورت ساغر کرد، ساغر از ترس قدم کی خود را نزد  صورت

 قهقهه زد. مستانه

 !یهمه جذاب نی_ چرا تو ا 

دست   انیساغر را م فی لط ی ابروانش گشت.بازو انیم قیعم ی به گره    لیتبد خنده
 قدرتمند خود فشرد. 

در جدا   یسع  در آغوش خود قفل کرد.. ساغر تقال کنان د،ی او را به سمت خودکش انهیوحش
 قصد رها کردن او را نداشت.  ارشیداشت اما ک  ییشدن و رها

 دستش قفل کرد... انیصورت او را م ت ی هلش داد، با عصبان  واریسمت د به

 برد. یزد و مهرداد را نام م یادمیخواست فر  یزدو کمک م یم ادیفر   ساغر

 کرد. یخود را طلب م ییکردو از خدا نجات و رها یم ناله

 

 سبحان 
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  ینشست .احساس پوچ نیزم ی رو  دیدرخت ب ریگرفت ، ز  یاز کنارش گذر کرد . نفس ساغر
 تمام وجودش را به تالطم انداخته بود. بیو خجالت، احساس شکست غرورش، عج

 توجه اش را جلب کرد. لیزنگ موبا  ی صدا د،یکش یآه

 . دیتوپ یکرد عصب یم ییارسالن بر صفحه خودنما نام

 ارسالن ؟  هی_ چ

 پاسخ داد. متعجب

 ؟  یهست یهمه عصبان نی شده ؟ چرا ا ی_ چ

 .دیکش ینفس

 _ حوصله ندارم . 

 نکردنم. داتی تو همه جارو گشتم پ یی_ کجا

 . اطمی_ ح

 زد. غر

 . میکم کم بر  ای _ از دست تو ب

  ی و بو اهویه ی بلند شد، به سمت سالن قدم برداشت .صدا نیزم ی حال از رو یو ب سست
ارسالن بود اما   افتنیچشم چرخاند، هدف  تیجمع انیکرد. م یم شانی ش را پردود روان
 گشت.   یساغر م  یقلبش پ

 او به سمتش قدم برداشت .  دنی با د ستاد،ارسالنی سالن ا یدور از شلوغ ی ا گوشه

 گرفت.  ی کرد و کنارش جا ی ا خنده



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
120 

 

 ؟!  یکن ی برج زهرمار نگاه م نیع هی_ چ

 شد.   تلخ

 خواد زنت بده .  ی که م دهی کار هات رو د نیهم ی_ حاج

 . دیدرهم کش ابرو

 _ سبحان اوقاتم رو تلخ نکن.

بود و    ستادهی ا ی سالن ثابت ماند. مقابل مرد ی ساغر گوشه   ی بلند کرد نگاهش رو سر
به کتف او   ی ضربه ا طنتیزد. ارسالن خط نگاه سبحان را دنبال کرد با ش یم یحرف یعصب
 زد.

 ؟  یکن ینگاه م  یدار ی_ کلک به چ

 حواله او کرد. یچپک نگاه

 کنند. ی_ انگار دارند دعوا م 

 گفت: یالیخ یب با

 .  رندی گ یو قلوه م  دنیکه دل م ستی_ دعوا ن

 شده گفت:  هول

 کنه . ی_ ارسالن نگاه داره دختره رو خفه م

 انداخت.  ینگاه مین ارسالن

 ... ی عاد زای چ نیها ا یمهمون نی_ تو ا 

 . دیدست او را کش ی برداشت ، ارسالن به تند یقدم

 _ کجا ؟ خودت رو به دردسر ننداز . 
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 .دی غر یعصب

 . یترس   یاگه م ای_ تو ن

 کرد. ی قرچه ا دندان

 ؟!  یشناس  ی_ دختره رو م

 .دیکش رون ی دست ارسالن ب نی را از ب دستش

 جزوه ام .  ی رو خت یکه اون روز قهوه رو ر یهمون م،ی _ آره هم کالس

 .دی به سمت ارسالن چرخ یعصب د یآن مرد د ی دست ها ان یرا که م ساغر

 برتش .  ی_ داره به زور م

 گفت:  الیخ یب

 _ به من و تو چه ولش کن.

 . دیدرهم کش ابرو

 کجا رفته ؟  رتتی_ غ

ارسالن دست او را  گری.قلبش در شورو تاب بود، باره ددیقدم کش ی به سمت او به تند  
 .دیکش

 ... شهیارسالن ؟ شر م الیخ ی_ ب

 کمک کنم. رمی _ ولم کن ارسالن م

  ی،اصال تو از کجا م یجنتلمن باز  نیو بگذر از ا  ایاز کله گنده هاس ب یک ی اون مرده  ونهی_ د
 خودش رفت.  تی اون دختره با خواست و رضا دی شا یدون

 .دی و غر  د یبه شانه اش کوب ی ا ضربه
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 که کشون کشون بردش. دمی_ نه د

 بودند . ستاده ی و سرگردان مقابل هم ا  جیسالن گ انیم

 . دیخود کش ی به صورت عرق کرده  یدست ارسالن

 کدوم سمت برد ؟  ی دی _ فهم

 قرار زمزمه کرد. یو ب یعصب

 _ فکر کنم برد ته سالن .

 به تاسف تکان داد. یسر 

 .می بر ای_ ب

 ی لش آشوب. ورودبود و د جی هم به سمت سالن قدم برداشتند. سبحان گ ی به شانه  شانه
 دنیراه شان را سد کردند. ارسالن با د   کلی ه ی شده دو مرد برومند و قو کی راه بار
 وار گفت:   یحال و لوت  ی و با لحن ب ستادی تلوتلو خوران  مقابل آن دو ا    تیوضع

 کجاس ؟ حالم ناجور خرابه ... س ی_ داداش سرو

 زمخت پاسخ داد. ییصدا  با

 راهرو .  ن ی_ ته ا

 .ستادیراه ا  انیاه افتاد، مبه ر  دهیخم

 بده .  یلی ار اتاق ها استراحت کرد؟ حالم خ ی کیتو  شهی_ م

 انداخت. یشک نگاه با

 _ برو. 
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برداشتند . به سرعت اتاق ها را دوتا   زیرفتن آن دو ، سبحان و ارسالن به سمت راهرو خ با
به عقب برداشت . چشم   یقدم  ی صحنه ا دن یسبحان با د  ی کردند.  لحظه ا یباز م یکی

 رفت. ی گریبست و سراغ اتاق د 

 . ستادی اتاق سمت چپ خود ا نیاول مقابل

توان   یاتاق م نیآمد که درا نیق یگشوده نشد. دلش به   یاما در دیکش  نیرا پا رهی گ دست
 .  افتیساغر را  

ر د یآرام  ی . صدادیبه در کوب  ی ضربه ا یکرد. عصب نیرا باال و پا   رهی دستگ یدر پ یپ
 گوشش چرخ خورد.

 _ ولم کن ، کمک کمک ...

 دخترک نفسش را به بند در آورد. ادی فر ی صدا

 .ای _ خدا

 گرفت.  ی کنار سبحان جا ارسالن

 . نجاسی_ ارسالن ا

 ادامه داد. دانهیام نا

 _ در قفل.

 

 ساغر 

. 

 یقیشد. درد عم  دهی تخت کوب  یزی . آرنج دستش به ناگاه بر تدی کوب نی ضرب او را به زم با
 شد. ارشیک  رینگاهش گ  دهی کرد. بغض کرده و ترس دادی در تمام وجودش  ب
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جدا و   نیزم  ی . تن دردمندش را از رودی در دست را سرمستانه سرکش یدن ی جرعه نوش جرعه
  ی قفل گشت. تالش برا ارشیدست ک  انیبه سمت در هجوم برد، اما متاسفانه دستش م

 بود .  ده ی فا ی محار دست خود ب

اش را  ییکرد و التماس وارانه رها  یم هیفشرد . گر   یبازوانش م انیکرد، و اورا م یم خنده
 کرد. یدر خواست م

زد. نفس نفس زنان    مهیخ شی رو یانداخت. بدون تعلل و معطل نیزم ی او را رو گرید باره
 ی، دخترانگ یگاه عفت و پاکدامن  چیکرد ، برخالف ظاهر غلط اندازش ه ینگاهش م

 نکرده بود. هیهد ی را به مرد شیها

در قلبش   ی دیانداخت . حس مرگ داشت ! حس نا ام ارشیک  ی به بازو یحال چنگ یب
 رخته انداخته بود . 

 . دیکوب یم نیکرد و پا بر زم یخواند، تقال م یلب نام خدا را م  ریز

شدن   دهیدر ی دادر عکس العمل او نداشت . ص   یاثر چی اما ه  دیاش کوب نهیبر س مشت
 زد، ناله کرد....  ادی تالش کرد، فر  گر یبود . باره د  شیبرا   یتلنگر راهنشیپ

مهمان قلب ساغر شد . بلندتر از   ی دیکرد. نور ام ی به در برخورد م  یدر پ  یپ ییضربه ها  
 زد.  ادیقبل فر

گشت. ضربه ها محکم    شیها  ادیدست مقابل دهان  او قرار داد و مانع فر  یعصب ارشیک 
 خورد .  یم چی تر و قلب ساغر در تالطم بود . مدام نام مهرداد در مغزش پ

 نجات او آمده باشد. ی گاهش برا هی کرد که تک یم الیخ

 گلدان باال سرش شد.  ری چشم چرخاند و نگاهش گ دانهیام نا

سواستفاده کرد. با سترس دست دراز کرد تا گلدان را بردارد.  ارشیک  یحواس یو ب  یاز مست 
 شد.  ارشیدست قدرتمند ک  ریراه دستش گ انیاما امان از دل غافل  در م
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 زد. ی پوزخند

 ؟!  ی فرض کرد   ی_ منو چ

 داد.   جیاو را پ فیدست لط تیبا عصبان دیدرهم کش ابرو

بزرگ    یسنگ یی. گو دی. حس درد تا مغزش زبانه کشدیچیپر درد ساغر  در اتاق پ ادیفر  
 .ختی ر یو اشک م دیچی پ یاز شدت درد برخود م نی زم ی دست اورا له کرده باشد رو

لب به خود به او   ری اش چشم دوخت ز دهی چیاز او فاصله گرفت . به جسم در هم پ ارشیک 
هجوم برد،   به سمت در  ی. عصب ختیضربه ها افکارش را بهم ر ی لعنت فرستاد.  صدا 

 را چرخاند. دیکل

 .د یدو مرد شد ابرو درهم کش ری گ نگاهش

 ؟  هی_ چ

 مانع وارد شدن او به داخل اتاق شد.  ارشیبه سمتش آمد، ک  سبحان

آرام ساغر  دل سبحان را به در آورد. رگ گردنش باد کرده و دستانش   ی ناله ها ی صدا
 مشت شده بود. 

صورتش کرد. به درون اتاق آمد، نگاهش گردتا   ی حواله   یسمت او حمله کرده و مشت به
 ساغر ثابت ماند.   ی  دهی چیو پ  دهیجسم رنج ی رو نکهیگرد اتاق چرخ خورد تا ا

 .  دیبه دندان سا  دندان

 بود!  د یشدت خشم بع  نیا ر یآرام و سربه ز  شهیسبحان هم از

 .چاندیدست خود پ انی لباس او را م ی  قهی به سمت کبارش هجوم برد و   گرید باره

 برخورد کرد. واری باد جی تلو تلو خوران و گ ارشیک 

 مقابل خود انداخت.  ی به مرد نا آشنا  ینگاه ی،عصب ختی روانش را بهم ر درد
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 به صورتش بکوبد که ارسالن مانع او شد.  یشتتا م دیدرهم کش ابرو

را  یاو گرفت . رو تخت  انیو لرزان به سمت ساغر قدم برداشت . نگاه از بدن عر  سست
 جسم دردمند او انداخت . ی برداشته و رو

 او زانو زد. کنار

 حالت خوبه ؟!  ی_ خانم صالح

باشد که   ی همان مردنجات   ی فرشته   نی ا ایکرد . شک داشت آ  ی از شدت درد ناله ا ساغر
قلب و غرور مردانه اش را خورد کرده     شیبا حرف ها و طعنه ها  شیپ ی  قهیچند دق
 باشد...

 کمک برد .  ی دست برا دی با ترد سبحان

 ؟  دیبلند بش  دی توان ی_ م

 بغض آود و گرفته گفت:  ی با صدا ساغر

 _ دستم .

 بلند کرد.  نیزم ی کتف او انداخت ، جسم اورا از رو ری را کنار گذاشت ، دست ز دی ترد

 کنه ؟ ی_ کدوم دستت درد م

 ساغر شد .  ییارسالن مانع از پاسخگو ی صدا

 . میرسه بلند شو بر  ینگهبانش م ی _ سبحان االن سرو کله 

 .دی غر تیعصبان با

 که نگهبانم داشته باشه .  هیچ  نی_ ا

و   د یتونه خر یما رو هم م ل یم فک و فامبا پولش من و تو که سهله تما نی_ بد بخت  ا 
 فروش کنه .
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بلند شد. دستش از   نیزم ی به سبحان از رو هی. تک دیچی پارچه را محکم تر دور خود پ ساغر
 انداخت .  ارشیک  ی کرد نگاه مملواز نفرت خود را رو  یشدت درد گز گز م

 حال از کنارش گذر کرد.  یو ب سست

به سبحان و   یبه جمع و سپس نگاه ینگاه د ی آمدند.ارسالن با تر  رونیاز اتاق ب هرسه
 ساغر انداخت. 

 ساغر اشاره زد.  به

 و مضحکه .  ع یضا  لیخ یلیخ تی وضع نی رفتن اونم با ا تیجمع نی_ از ب

 ؟  میکار کن ی: پس چ سبحان

 .دی شیاند یکم

 .دی اتاق ها منتظر باش نیاز ا  یکی  ی _ تو

 ساغر ثابت ماند.  ی رو نگاهش

 بکش . تتیبه سرو وضع یدست هی_ شماهم  

زد تا به حال در  یقلب او را چنگ م ینثار ارسالن کرد.انگار کس ی چشم غره ا  سبحان
  ی از اتاق ها یکی نبوده .کشان کشان او را به سمت  یدختر کیفاصله نزد نی عمرش در ا

دور شد.و از او فاصله گرفت و به   زیآن دو باز کرد و خود ن ی راهرو برد . ارسالن در را برا
برداشت ،   ی جان قدم یمردانه اش بود. ب  کلیه ری. نگاه ساغر گ  تسمت پنجره قدم برداش

. نگاهش که به خود افتاد آه از نهادش بلند گشت. دست  ستادی اتاق ا انیم ی  نهیمقابل آ 
صورت متورم و شده اش نشست. بغض کرده نگاه از خود  ی اال آورد ، روسالم خود را ب

 گرفت. 

 باشد.  ده یدر یکه گرگ  ییپاره پاره بود، گو راهنشیپ

 .ستاد یبه سمت سبحان قدم برداشت ، پشت سرش ا  دی ترد با
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 انداز شد.  نیدر اتاق طن ه یدو رگه از گر ی صدا

 ! یمسلم ی _ آقا

ثابت   نی زم ی و رو امدی. نگاهش باال ن دی او چرخساغر به سمت  ی صدا دنیبا شن سبحان
 شده ماند. 

 _ بله ؟ 

 به دوستم زنگ بزنم. دیتون رو بد  یگوش شهی_ م

 را به سمتش گرفت .  یگوش  یحرف بدون 

 تلفن زد. ی را رو  انای د ی  شماره

 او باشد .  ی پاسخ گو انایو سرو صدا د ی همه شلوغ نیا نیکرد که ب یدعا م دعا

 . د یچیدر گوشش پ شی صدا کبارهیبود که به  انایاز جواب دادن د دیام نا

 _ بله ؟ 

 .دیبا بغض نال هیجان گرفت با گر  ییگو  ساغر

 .. انای_ د

 زمزمه کرد. مضطرب

 ؟   ی_ ساغر خودت

 _ آره  

 گله کرد. یخستگ با

  زد مگه بتیجا رفت  کجا غ کی و رو کردم. دلم هزار و ریتو دختر ؟ کل سالن رو ز  یی_ کجا
 ...دمتی.نصف جون شدم از بس چشم چرخوندم و ند  یباز  ارشیبا ک   ینرفت
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 راهرو هام.   ی از اتاق ها یکی ی من تو   یاریمن رو م  ف یلباس و ک  انای_ د

 . دیپرس ینگران با

 شده ؟  ی_ چ

 . گمیم ای_ ب

 _ باش. 

 را به سمت او گرفت.  یسبحان شد.گوش  ی مردانه  شی ته ر ری باال آمدو گ نگاهش

 _ ممنون.

 کنه ؟ ی_ هنوزم دستت تون درد م

 .دیکش یبه دستش داد از شدت درد آه یتکان یآرام به

 کنه . ی_ درد م

 رنگ بغض گرفت.  ی صدا

  ری او نامرد من رو اس ی دونم از کجا متوجه شد ینم ی، حت ی دونم چرا بهم کمک کرد ی_نم
شما هستم و   ونی لطف بزرگ تا آخر عمر مد نی؛ ا غ ی در یمحبت ب نیکرده ... اما من بابت ا

 خواهم موند. 

 زد. ی لبخند

 . ستیبودن الزم ن ونی_ من بنا بر وجدان و اعتقادات خودم به شما کمک کردم تشکر و مد 

 و به سمت در قدم برداشت.  دیکش یآه

نشان از    ادیفر   ی . صداستادیخود ا ی سالن که قطع شد، متعجب در جا کی موز ی صدا
 داد.  یم یاتفاق ناگوار
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 زده گفت :  جانیه

 افتاده ؟!  یچه اتفاق یعنی_ 

 

 ی لیآ

. 

. 

 یدرد م شیسوخت و گلو   یم هیبه دست به آشپزخانه آمد.چشمانش از فرط گر ینیس
  زی ر زی انداخت. فارغ از اتفاق افتاده و مراسم ر ینگاه یچشم به مهسا و نازل  ی کرد.با گوشه 

ها صاف   ییدختر دا نی وقت دلش با ا  چیرو گرفت، ه یزدند. عصب یمو گپ   دندی خند یم
 وبود...! افتهیبا آن دو ن تی میصم ی برا یراه لقب ی شد. برخالف تالش ها ینم

تا   نیزم ی لیآ  ی ها الیو خ ایبا آن ها نداشت چرا که دن قیعم ی رابطه  ی هم برا ی ا عالقه
 آسمان با آن دو متفاوت بود. 

 غرق در فکر زد. یلیبه آ  ی اشاره ا دویبر کتف مهسا کوب یبه آرام ینازل

 گفت:   یلیناز رو به آ با

 ؟   ی رو کجا رسوند نایدرس ا  یلی _ آ

 باال آمد.  نگاهش

 _ سال آخرم. 

 حرف آن دو آمد.  انی با طعنه م مهسا

 کرده ! یآراز ازت خواستگار دمی شن یلی _ آ

 زد. ی لبخند
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 ... شهی_ خبر ها چه زود پخش م

 با نفرت ادامه داد.  یلیکالم آ  ی  کهیتوجه به ت یب

 آراز که گول اهر ملوم و معصومت رو خورده ... چاره ی_ ب

 آن دو شد.   کینزد

 ؟؟  یکن ی_ تو چرا جلز و ولز م 

 او قاطع گفت:  ییاز پاسخگو  قبل

اما من هستم .دلم   ی! اگه تو داغدار مرگ مادر بزرگ نباش ستی حرف ها ن نیا  ی جا نجای_ ا
غاز تورو هم   هیصدمن  ی حرف ها ی سوزه . ..حال و حوصله  یهر لحظه از نبودنش داره م

 ندارم.

 و مهسا گذر کرد.  یلیاز کنار آ یعصب

 یخود م ی مادر تنها  ی آمد. دلش برا یلحظه هم بند نم کی مادرش  ی   هیگر   ونی ش ی صدا
 داشت...  یسوخت کاش  خواهر

 سوخت. یخود هم م ی برا دلش

و   زی از تبر  زبانویخبر فوت عز   دنیشد. همه با شن  یبه دم به تعداد مهمان ها اضافه م دم
 شده بودند.  یزن مهربان راه نی ا نی مراسم تدف ی برا  گرید ی جاها

 .دی جوش یداد و اشک در چشمانش م یمادر را مالش م ی ها شانه

 به گوش او زمزمه کرد.   کی مهسا به سمت او قدم برداشت، نزد 

 بده.  اشاریرو به  ییچا ینیس  ایب یلی _ آ

 . دیکش رونی دست او ب انیرا از م ینیس یتوجه به نازل یحرف از کنار زهرا بلند شد. ب بدون 
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عقب  یبا ترس قدم دیرا که د ط ایدرون ح ریجوان و پ  ی راهرو گذر کرد.تعداد مردها از
  نی ا انیداشت در م ی.دوست نمدیهراس یم اریادبسیلی ا ی دادن ها ریو گ  رتی گذاشت. از غ

خوشرنگ و خوش   ی ها ی نگاهش قفل چا ریاو را رسوا کند. سر به ز ادیلیا  یتیجمع نیچن
سرباال آورد.چشمان   یمشامش را قلقلک داد. به آهستگ یرعط ی بود. بو ینیعطر درون س

 یکه م ی زیآمد، از چ نیاش حبس کرد. نگاهش پا  نهیمرد مقابل نفس در س ی رایگ
در   یریاس ی به سرعت خود را به او رساند. قلبش مانند پرنده  ادیلیبه سرش آمد.ا دی هراس

 .دکر یم ییطلب رها  دویکوب یسو آن سو م  ن یخود را به ا نهیس

  یاش م یعصاب یگره خورده نشان از کالفه و ب  ی انداخت ، ابرو ها اد یلیبه صورت ا  نگاه
 را در دست خود جا به جا کرد. ی چا وانی و ل دیکنار کش شی رو شیداد. مرد پ

 .دی لب غر ریچرخ خورد ز  ی لیصورت آ ی رو ادیلی ا نگاه

 قدم نشد؟!  ش یپ ی اوردن چا ی کس جز تو برا چی_ ه

 . چرخاند زبان

 .ارمیب ی گفته چا  اشاری_ مهسا گفت  

 توجه به مرد ادامه داد. یزد ، ب ی پوزخند

 .گهیاورد د ی_ خودش م

 کرد و ادامه د اد.  یمکث

و   ایچرا ؟ چون اون ح یدونی.مادیهمه مردنم نیا انیکنه  م ینم یکار  نی_ نه اون هم چن
 ...  یشرم داره که تو ندار 

 . دیزشنیشک آن مرد ن  یرا ب ی لیشکستن غرور و قلب مهربان آ  ی صدا

پله ها قرار داد، بدون آن که سربلند کندوارد خانه  ی را رو ینیبه عقب برداشت. س یقدم
 شد. 
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 داشت... یچارگ یکردو حس حقارت و ب یم ینیدر گلو سنگ بغض

 کز کرد. نی زم ی رو  ویاهیاز سالن فارغ از ه  ی .گوشه ا دیکش رون یب ی گوش بیدرون ج از

 . ی اعتماد یهمه ب نیهمه اسارت ، از ا نیداشت رها شود از ا یبود و دوست م خسته

بودنش را  طانیبرادر نابرادر ، او مهسا با آن همه شر و ش نیا ی سوخت از حرف ها یم
 پنداشت... یم یلیتر از آ  بیباالتر و نج

 ...ادیلی عقل ا یمنطق و ب یب  ی بهم خورد از حرف ها حالش

عالقه  نی به مهسا آگاه بود. اما از شدت ا ادی لیبه دندان گرفت؛ از عشق پر تب و تاب ا لب
 خبر بود.  یاش را عزت و ارزش دهد ب ییکه خواهر خود را خار کند و دختر دا 

 باال آمد.  ی کیها دوتا   امیرا روشن کرد، پ نترنتیا

 شد.  یآن م  زشیمانع از ر یلیآمد اما آ  یرام شد، اشک تا پشت پلک م تلگ وارد

 فرستاد.  یبه گروه تلگرام یسالم

 خواست. یقلب و غرور شکسته شده اش م ی ارضا ی توجه برا  یکم دلش

متورم و    ی چشم ها ر یو شکسته اش گ نی سرش افتاد، سربلندکرد. نگاه غمگ ی باال ی ا هیسا
 قرمز مادرش شد.

 کن دخترم. یکمک هیپاشو   ؟ یچرا نشست یلی _ آ

 . دیآلود نال بغض

 ! ینیش  ی_ مامان کنارم م

دست خود   انیگرفت. دست دختر را م  ی جا یلیکنار آ چهیقال  ی اطراف نگاه انداخت، رو به
 فشرد. 

 شده ؟  یچ یلی _ آ
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لبخند به صورت بگذارکه تا مبادا  از  یماسک یالیخ  یاز ب یتکان داد، ناچار بود ماسک یسر
 مادر داغدارش نگران او شود. 

 کنه . ی... فقط سرم درد م فتادهین ی_ اتفاق

 . دی کش یلینوازش بر سر آ دست

 ! گرن ی_ باز م

 برهم نهاد. چشم

بره دختر   یبشه امونت رو م  قیاستراحت کن  . اگه درد سرت عم ی_ پاشو پاشو برو باال کم
 هم سر و صدا سر درد اورده برات ...  ی هم خسته شد ی از صبح سرپا موند

 خواهم کمک کنم. ی_ م

 . دیدرهم کش ابرو

 چشم رو هم بزار. ی. برو کم ی هستند از صبح تو جون کند یمهسا و نازل  ،یلی_ برو آ 

 شد. رهیخ یلی رنگ آ یش یم  ی چشم ها به

 زده !  یحرف  دایلی ؟ نکنه ا  فتادهی ن یاتفاق ی_ مطمئن

 . دیکش یآه

 _ نه.

 و به سمت پله ها قدم برداشت.  بلندشد

پرده را به   ی اتاق را باز کرد. قدم به درون اتاق گذاشت.به سمت پنجره رفت، گوشه  درب
همان مرد قفل شد.   ی بر رو نکهیچرخ خورد تا ا  اط یکنار زد. نگاهش گرد تا گرد ح یآهستگ
چهار شانه  کلیداشت. قدبلند و ه یدرخت  توت سر در گوش ریز یدوراز حواش  ی گوشه ا

 بود. بهی ناآشنا و غر  مردآن  ی ها تی از جذاب یکی
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کرد ، چشمان   یتخت دراز کش شد.سرش درد م ی مغموم و ناراحت رو د،یکش یآه
 موها برداشت ، با قدرت دور سر بست.  ی از رو یسوخت. روسر یم شی بایز

خورد.کالفه  یپلک نهاد تمام افکارش در اطراف آن مرد چرخ م یخورد. پلک برور یغلت
 بر خود فرستاد. یگرفت و لعنت  یطاق باز شدنفس

 فرو رفت.  الیفشرد و در عالم خ  چشم

 

 سبحان 

. 

. 

 گفت:  جانیبا ه ساغر

 افتاده ؟!  یچه اتفاق یعنی_ 

 کرد. یباز وانهی د نهیمد، قلبش درون سباال آ نگاهش

 همه ساکت شدند.  کبارهیافتاده که به  یدونم انگار اتفاق بزرگ  ی_ نم

متعجب به  افتیکرد اما در را قفل شده  نیرا باال و پا ره ی سمت در هجوم برد دستگ به
 .دی سمت ساغر چرخ

 ..می در بسته شده که ما متوجه نشد نی ا  ی؟! ک  هیچ  انیدر که باز بود! جر نی_ ا

 خود را به سبحان رساند.   رانی و ح جی گ ساغر

 رفت... می _ انگار بدبخت شد 

 توجه ساغر و سبحان را به خود جلب کرد.  یدختر ادی فر ی صدا
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 ...سی پل می_ بدبخت شد 

از مقابل چشمانش کنار  ی پدر لحظه ا  ی .چهره دیکوب یشانیبه پ ی کالفه ضربه ا  سبحان
 داشت. یچارگ یو ب یکرد حس سرافکندگ   یم  یقرار یب نهیفت.قلب او در سر ینم

 به ارسالن، لعنت به رفاقت خرج شده... لعنت

 چشم به ساغر دوخت. ناچار

دونم اما   ی تورو نم  رندی اگه مارو باهم بگ نای... ای است نه چاره ا ی!نه راه فرارم؟یکن کاری_ چ
 .شمیم چارهیمن ب

 کرد.  نیاتاق را باال و پا  ریبه دندان گرفته  مس لب

به   یکرد. سرک  نیرا باال و پا رهی لرزان به سمت پنجره قدم برداشت. دستگ ی با پاها ساغر
 نظرش را جلب کرد.  یک یخلوت و تار  یپشت اط ی.حدی کش رونیب

 . دیبه سمت سبحان چرخ یخوش با

 .نیپا  می از پنجره بپر نکهیا ی_ تنها راه خالص

 به سمتش آمد.  ی با خوشحال سبحان

  نی برداشت. ا زی زد. به سمت ساغر خ ی پوزخند یافتاد عصب  رونیکه به ارتفاع و ب نگاهش
 بود. دی از سبحان آرام بع یرفتار  نیچن

 به عقب برداشت. یقدم ساغر

 ...  ی رم کرد دم یچته ؟ به روت خند ی _ هو

 زد.  شیبه موها  یچنگ  یکرد ، چشم به سقف دوخت و عصب ی حرص خنده ا با

 . هیزیتو دختر! خجالتم خوب چ یرو دار یلی_ خ

 تکان داد. دی تهد ی انگشت به معنا ساغر
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  ی دیبهم ازت خوشم اومده ها ! خواب د ی کمک کرد هی، فکر نکن  ی زبون در اورد  هی_ چ
 باشه ...  ری خ ادیز یبس

 ی شماره   دیکش رونیب بی از ج یرب بود ، گوشتاسف تکان داد. مضط ی به معنا یسر
 ارسالن را لمس کرد .

 . دیچی ارسالن در گوش سبحان پ ی صدا  یرینفس گ  قیاز دقا  بعد

 . دیتوپ یعصب

 ؟!   رونی ؟ چه خبره اون ب  یرفت ی _ ارسالن کدوم جهنم دره ا

 زمزمه وار گفت:  ارسالن

غلط   هی یبو داره، انگار عالوه بر مهمون انی. جر نجایا  ختهیمور و ملخ ر   نی ع یانتظام روی_ ن
 ! می شد چارهیکردن... خالصه آش مون پخته اس ب یم نجایهم ا ی ا گهید ی ها

 به دور خود زد. یچرخ  سرگردان

بسته اس ... کنار  یاتاق کوفت ن یدر ا نجایا ایسرم پسر،ب یختیر یچه خاک ی دی _ ارسالن د
 شدم.  ر یدختر اس نیا

 .دیابرو درهم کش ساغر

 ...اروی گنیبه درخت م  نیا_ 

 زد.  ی خند شین ارسالن

 .دی درهم باهم جنگ نکن تی وضع  نیا ی کنم تو ی_ خواهش م

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 ...رندی گ یرو م یسمتم احتماال گوش ادیسبحان مامور داره م ی _ وا

 _ الو الو 
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 .دیکوب نی پا بر زم یعصب

 _ لعنت بهت.

 اتفاق نابه هنگام پراز استرس بود. نیو قلبش از ا   دیکش یم ریساغر از شدت درد ت دست

  یکرد و سکندر ری تخت گ ی برداشت ،  انگشت پا به گوشه  یحواس به سرعت قدم یب
  دهی برداشت.دست ضرب د زیپرت شد. سبحان به سمت او خ  نیزم ی خورد.با ضرب بر رو 

 آمد.  نی زم ی اش بر رو

کرد و اشک بر صورت بهم   ی حال ناله ا یتمام وجودش را فرا گرفت ب یرینفس گ درد
 یساغر بود. با نگران ی باینگاه سرخ ز  ری سبحان گ  ی شد.نگاه شرمنده  یاش جار ختهیر

 گفت: 

 ات بود ؟   دهی_ دست ضرب د

 تکان داد.  دیتا ی به معنا ی حال سر یب

 هق دردمند ساغر قلب مهربان سبحان را به درد آورد. هق

 دستم ... ی _ آ

 حال بود. یخشک و ب ش ی زد و لب ها یم ی صورت به زرد رنگ

تنومند سبحان   ی بر شانه   یفکر چ یه یگشت.ب یحس و حال تر از قبل م یلحظه ب هر
 زد. هیتک

 اش حبس گشت.  نهیخوردو نفس در س یتلنگر سبحان

شد. درد بر عمق جان و تن اش   یدر وجودش حس نم یو رمق کرد  یم یکرخت احساس
 شد. یم یو نرم خود جار فیلط ی بر گونه س  شیروانه گشته بود. اشک ها 
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بود و قلب  جی را نداشت.گ یهول شده نام ساغر را زمزمه کرد. توان انجام کار سبحان
 کرد.  یم یقرار یب  نهیبر کنج س شهیآرامش بر خالف هم 

 ...دی هراس یم  یکیهمه نزد نیا از

  ی گذاشت. به سمت در هجوم برد و ضرب ها نیجان ساغر را بر زم  یجسم ب  یآهستگ به
 بر در کوفت .  ی کیرا دوتا   یمحکم

 کرد.   یزد و طلب کمک م یم ادیفر 

 ی از کارکنان خانه  یکی و  یجان فرسا باالخره درب توسط چند مامور انتظام یقیاز دقا  بعد
 ت.آمد مرد باز گش 

 شد. یاز کمر سبحان جار ی سرد  عرق 

 پا بر اتاق گذاشتند.   نی به عقب برداشت ، چند مرد عبوس و خشمگ یقدم

شانه و کمر     یساغر ثابت ماند. به سمت او رفت،برهنگ ی سبحان چرخ خورد  و رو نگاه
 نگاه به ساغر انداخت. یکرد.مامور عصب  یم ییساغر خودنما

 شده ؟ از حال رفته ؟  ی_ چ

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 _ مواد مصرف کرده ؟ 

 کرد. یبه سبحان نداد و روبه سرباز کنار دست ییپاسخ گو  امان

 . ادیب دی بگ  ی_ به خانم پناه

 .دیاو را در آغوش کش فیجسم نح اط ینهاد، مقابل ساغر زانو زد، با احت دشیعقا  ی بر رو پا

 . مقابل سبحان قد علم کرد مامور

 ؟!  ی_ کجا به سالمت
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 گرفت.  ینفس

 هوش شد.  ی_ دستش شکسته ، از شدت درد ب

 کرد.  زی ر چشم

 بوده ... ییخبرها هی نجا ی_ انگار ا

 ساغر زد. ی شده  ده ی بر لباس در اشاره

 ... دهی م گهید زیچ  هیسرو شکل نشان   نیا  ت،ی وضع  نی_ ا

 قضاوت ها کند.  ری روزگار که اورا اس ی ها یاز باز دی هراس ینگاه کرد، م  متعجب

 چادر به سر وارد اتاق شد. یزن

 به سبحان و ساغر انداخت.  ینگاه

 عجوالنه گفت: افسر

. حواست  دی ببر مارستانیخانم و آقا رو به ب نیا  ی به همراه ستوان محمد  ی_ خانم پناه
 .  یکالنتر ارشی به خانم باشه حالش بهتر شد ب

 نام کرد.  ی محمد روبه

 به محض رسوندن خانم   ی محمد_ 

 به سبحان زد.  اشاره

 . یکالنتر اری_ آقا رو ب

 نزد پدر خود درآشوب و تالطم بود. یاعتبار یاز ب ییآبرو  یسبحان از ب قلب

ساغر قفل بود.لعنت فرستاد بر خود    ی  ختهیآمد چشمانش بر صورت درهم ر  رونیاتاق ب از
 بر حال االنش و اتفاق ها...
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حس ناب و    یکینزد نی در آغوش گرفتن از ا نیاز ا  شانی شفته و پراوضاع آ  برخالف
 داشت.  یمسرور

 

 ساغر 

. 

. 

  زی چشم فروبست، همه چ گریسر چشمش را آزرد. باره د  ی زد. نور چراغ باال یپلک یآرام به
 . دیرس یگنگ  و نامفهوم به نظر م

 آمد.  کینزد یباز کرد پرستار  چشم

 . دیحال نال یب

 شده ؟  ی_ چ

 پاسخ داد. یآرام به

 اتاق عمل ؟  دی بر دی _ با

 . دی متعجب پرس 

 _ عمل ؟! 

 ...زمی_ آره دستت از چند جا شکسته عز 

 

 ی لیآ

. 
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  یکیمانندش   دیمروار  ی از خاک دفن کردند. اشک ها یتلنبار انیرا م زش یعز  مادربزرگ
هنوزهم مهمان   شبیشد. سردرد د یم یبر صورت گلگون شده اش  جار یگریپس از د

 بود.  یلی آ  ی تن خسته 

  شیزندگ  اهیس  ی بغض داشت . تنها پناه و همدم روزها یزندگ  ی تمام روز ها ی اندازه  به
 حلوا را در دست جابه جا کرد.  ینیسر مرتب کرد ،س ی بود. چادر را رو دهی پرکش

  اشاریقفل شد.   شبید ی و مرد خوش چهره  اشاری  ی بر رو نکهیجمع چرخاند،تا ا  انیم نگاه
 رساند.   یلی جمع جدا شده و خود را به آ  انینگاه خواهرش از م دنیبا د

و خسته   ن ی غمگ ی برچهره  ی داد. لبخند  یفراوان م  ی  هینشان از گر ی لی قرمزآ ی ها چشم
 خواهرخود زد.  ی 

 ؟!   یلی_ جانم آ 

 .دیکش ینفس

 .. . ی_ داداش بهتره تو حلوا ها را پخس کن

 دست او خارج کرد.  انیرا از م ینیس

 _ باشه . 

 جز تحمل نداشت. ی بود. احساس تهوع داشت ، اما چاره ا  دهی درد امانش را بر سر

کرد. خرما ها پخش شد،   یپرواز م گرید  یی. جسمش آنجا اما افکارش در سوستادیا یکنار
. همه   دی رس انیبه پا  زیشد. فاتحه خوانده شد و همه چ دهیجمع چرخ انیحلوا م سید

 رها گشت.  گرید ی ایدن انیم  رانیخاک تنها و ح ر ی عزم رفتن کردند و مادربزرگ مهربانش ز

نهد.  یم  ایپا بر دن یگریرود و د یم یکی و تلخ  ب یرسم عج نینامرد از ا ی ایدن نیاز ا  آه
  زیما ن ردیم یکه م ید با آن کسشو یسوخت و ساخت چرا که نم  دیبا  ستین ی چاره ا

 ... شیکردن و تحمل رنج ها  یبه ادامه دادن به زندگ  می . ناچاررمیبم
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 کرد.   یم یدهن کج شی برا یلیآ  ی رو شی پ یقبر خال ن یچند

 ها...!  ییشد از زور گو یرا دوست داشت .چرا که خالص م  مرگ

کرده بود.با خلوت شدن محل دفن مادربزرگ   بیو پرش  یرا گل یخاک ن ی سر صبح زم باران
 به سمت تله خاک قدم برداشت. زانو زد و بغض فرو خورد..

  ی بایز ی تاج گل جدا کرد ، گل برگ ها انیاز م ی. گلختیر یخواند و اشک ی لب فاتحه ا ریز
  را درآن بهی و آن مرد غر اشاریجز  یخاک پرپرکرد. نگاهش باال آمد کس  ی گل را پرپر را بر رو

 . افتین یحوال

 سوخت.   یحواس بود و چشمانش م یبرداشت. ب یشده و قدم بلند

رفت،    یاهی س شیچشم ها   ی شد. لحظه ا یاز قبل م شتریسرش لحظه به لحظه ب درد
 کنده شده  افتاد.  مهیدردون قبر ن  یچشم برهم زدن ک ی در  دویلغز  شیپا

در  یسر خود قفل شد. ترس  ی حبس گشت! نگاهش بر آسمان باال  نه یدردون س نفسش
 ... ختیوجودش فرو ر 

خود احساس کرد.چشم بست، حس مرگ، حس ترس    یدر قسمت پس سر یقیدردعم
 قلب مهربان او را در تالطم انداخته بود. 

قبر  نفسش را   یافتاد. تنگ یقبل  ی در جا گریگرفت تا بلند شود اما باره د واری به د دست
 کامش را تلخ کرد. دهیفا  یب ی بندآورده بود. تالش ها

 زد و طلب کمک کرد.  ی ادیفر 

درحال آمدن بود. چشم   اشاریقدم به قدم پشت سر  یلی درذهن آ بیهمان مرد عج نیداو
 خورد.  یچرخ م یلیآ  یمانندش مدام در پ یعقاب ی ها

 را صدا زد. اشاری و نام  ستاده یخود ا ی با تعجب و هول زده برجا ی ا لحظه

 _ خواهرت ! 
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 . دیحواس ابرو درهم کش یب اشاری

 ؟  ی_ خواهرم چ

 پاسخ داد. تی تکان داده با صالبت و جد یسر

 افتاد !  ی اون قبر خال ی _ تو

 برداشتند. زیبه سمت قبر مد نظر خ نیمملو از ترس شد.به همراه داو اشاری قلب

 مچاله شد.  یخواهر غرق در تالش خود قلبش از حس نگران دنید با

 ...یلی _ آ

نگرانش   ی چهره   ی دست از تالش برداشت. نگاهش باال آمد و بر رو اشاری ی صدا دنیشن با
 شد.  یصورت جار  ی بر رو شی بایحلقه زده بر چشمان ز ی ثابت ماند.  اشک ها 

. از شدت  د یکش رون ی حرکت او را ب کی دراز کرد و در  یلی سرعت دست خودرا به سمت آ به
 کرد. یباهم برخورد م شیو دندان ها   دیلرز  یترس م

در  ی قرار از ترسش مانند پرنده ا  یاش به ناگهان باال گرفت. قلب ب  هیهق هق گر ی صدا
  راهنی کرد و بر پ یم هیپرتاب کرد. گر  اشاریتعلل خود را در آغوش   یپر زد. ب نهیکنج س

 زد. ی رش چنگ مبراد

  یم دای ترس در جانش هو    د یکش یدر حرف زدن داشت. تند تند نفس م یلکنت سع با
 کرد.

 شد !  ییدونم چ ین ن م اشاری_ 

 گرفت و ادامه داد.  ینفس

 رفت افتادم.  ج ی سرم گ  نجایا  هوی_ 

 گفت:  یبا مهربان دیدست نوازش بر سر خواهر خود کش اشاریهق کرد؛  هق
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 نکن.  هینکن جانم گر  هیگر  رونیب  ی ... نگاه  کن اومدستین یچیآروم ه  یلی_ آروم باش آ 

آمد. نگاه چرخاندو چشم    رونیب  اشاریاز آغوش   یلیبر سر خواهر زد. آ  ی بوسه ا  یآهستگ به
 داد. یلب سالم ریثابت ماند. چشم برهم نهادو با خجالت و نجابت ز  نی داو  ی بر رو شیها

  ی گذر کردو به سو یاز کنار روحان ی و کنجکاو تی با عصبان ی سه با تند آن  دنیبا د  ادیلیا
 آنها  قدم برداشت.

 گره شده به آن سه نگاه انداخت. ی ابرو ها با

 پرسش گرانه سوال کرد.  اشاری

 ؟  ی _ چرا برگشت

 .دی توجه به سوالش پرس یب

 شده ؟!  ی_ چ

 .دی شده را بر سر کش یو خاک یبا ترس چادر گل   یلیآ

 زد. یل ی به آ ی اشاره ا اشاری

 اون قبر تازه کنده شده افتاد. ی _ پاش سر خورد تو 

 برداشت.  زیخ  یلیتکان داده به سمت آ یسر یعصب

... معلوم   ی ، معلومه حواست کجاست ؟آبرو واسه ما نگذاشت  یدست و پا چلفت ی _ دختره 
 ...  ینیب یرو نم  پات ی خوره که چلو یچرخ م ینگاهت کجا ه ستین

 بود. نی زم ری به عقب برداشت، بغض کرده نگاهش گ ی قدم  یلیآ

 شد.   ادیلیا  کینزد  اشاری

 ... ی همه جوش اورد ن یکه ا فتادهین ی_ چه خبره ؟ آروم باش ! اتفاق خاص
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به سرعت در حال  نهیبود. قلب در س یبر کمرش جار ی لرز داشت و عرق سرد یلیآ  تن
 شد.  یخارج م نهیسخت از درون س  شیکوبش بود ونفس ها

در حال   نی زم ی حال بر رو  یزد ، پلک بر هم نهاد و ب یفروغش  دو دو م  یب چشمان
 داد. ی آغوش خود جا  انیجسم او را م نی داو یز یافتادن بود که قبل از  هر چ

 پس زد.را  اشاری یعصب  ادیلیدر آغوش ا   یلیآ  دنیبا د  ادیلیا

 ...  کهیمرد ی _ هو

  ک یلب چند فحش رک  ر ینثار کردو ز نی بر صورت  داو یمشت یلیتوجه بر حال خراب آ  یب
 داد. 

نامش را صدا زد، آهسته چند ضربه   یپناه خود را در آغوش گرفت. به آرام  یخواهر ب اشاری
 چشم نگشود.  ی لیاما آ دیبر صورتش کوب

به دست خود انداخت با   ینگاه  یسیو خ یگرم  ی قرار داد که متوجه   یلیسر آ ری ز دست
 خون متعجب و نگران ترگشت.   دنید

 .دی بودند غر زهم یکه گالو  نیو داو  ادیلیرو به ا یعصب

حال خواهرت خراب پسر... سرش   ینیب یگه نم یندار رتی مگه تو غ اد یلی_ دست بکش ا 
 شکسته ! 

 انداخت.  اشاری ی ورفت و نگاه س ی دندان قرچه ا  ادیلیا

و همه از دستش خالص  رهی به درک که از حال رفته از خدام بم رت،ی باغ ی _ خفه شو آقا
 ...میبش

 از آن دو دور شد.  یرا رها کرده عصب نیداو ی  قهی

 قبرها گذر کرد.   انیو با عجله از م دیحال او را در ؛وش کش یب جسم
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کرد و لب خوش فرم   یبرداشت. فک مشت خورده اش درد م اشاری قدم به قدم  نیداو
 مردانه اش پاره شده بود.

 و معصوم داشت.  بایدختر ز  نی نسبت به ا یترحم و دل سوز  احساس

 شد. نی ماش ک یبه راه خود ادامه دادو نزد  انی اطراف یتوجه به اظهار نگران یب اشاری

باز شده و جسم   نیت در ماشگرفت. به سرع نیبه سمت داو  یرا بدن حرف نیماش چی سو
 . ستادیراه ا انهی. م دیبا ترد  نیقرار داده شد. داو یصندل ی بر رو  یلی دردمند آ

 . دی متعجب پرس دنشیبا د اشاری

 ...  گهید فتی؟ راه ب ی پرنده کز کرد نی_ پسر چرا ع

 . دی تعلل پرس با

 _ شر نشه ! 

 تکان داد. یسر

 . نی_ بش

 آورد،راه افتاد.   رونی ب گری د  ی خودروها انیرا از م نی ماش ی تند به

 بود...! ییدختر چشم آهو  نینسبت به ا یمملو از نگران نیوجود داو  تمام

 

 سبحان 

. 

. 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
148 

 

اورژانس برد.   ی جان ساغر را به سو یجسم دردآلود و ب مارستانیبه ب  دنی محض رس به
 حال ساغر گشتند. ی ا یپرستار  به سمت او آمده و جو  ی چند

در آن   ییخورد.گو یچرخ م شی با یرخسار ز ی ساغر قفل بود و مدام بر اجزا ی بر رو نگاهش
 بود.  یمتضاد با سبحان واقع د ی با عقا  یگریسبحان فر د هیلحظه و ثان

 را  به اورژانس رساند. ساغر

 سالن انداخت.   انیم یصندل ی خود را رو ی خسته  تن

 زد.  یم شی و چنگ بر موها دیکوب یم  نیاسترس و اضطراب پا بر زم با

  ی پرستار ستگاهی بلند شد و به سمت ا یصندل ی در حال گذر بود . از رو  یبه سخت قیدقا
 . دیاز پرستار مقابل پرس ریو سر به ز ستادی ا زیقدم برداشت پشت م

 خانم ... د ی_ ببخش

 بلند کرد.  سر

 ؟  د ی_ بفرما 

 بشم .  ا یخواستم جو یرو م  یح_ حال خانم صال

 پاسخ داد.  د ی کرد و با ترد یمکث

 ؟   دهیکه دستش ضرب د  ی_ همون خانوم

 تکان داد.  یسر سبحان

اتاق   ی راه ادیبه هوش که ب  دهی د ی جد بیبشه ،از چند جا آس یجراح  دی _ دستش با
 . می کن یعملش م

دردسر مدام در سرش   ی دردسر باال د،یاش کش قهیبر شق یبه عقب برداشت . دست یقدم
 فرستاد .   یخود را لعنت م
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 زد. یلب بر خود غر م  ریز

  نیمنو چه به ا یرفتم. آخه منو چه به مهمون یشکست و با ارسالن نم  ی_ کاش پام م
 کارا...  

 روبه او گفت:  ی و با لحن جد ستادیبه سمت سبحان قدم برداشت. مقابلش ا  یآگاه  مامور

 . می بر یدآگاهی محترم با ی _  آقا

 پاسخ داد.  نگران

 مونه ؟!  یم ی_ کنار نامزدم ک 

 گرفت.  ینفس

 هستند. ی_ خانم پناه

و با لحن خواهش گرانه  دیبلند شد. دست خود را مردانه بر شانه مامور کوب یصندل ی رو از
 گفت:  ی ا

 داشتم .   یخواهش هی_ ازت 

 نگاه بر دست سبحان انداخت.  دویدرهم کش ابرو

 . دی_ بفرما 

 بزنم.  یزنگ هی _  امکانش هست 

 لب گشود.  ی چشم بر سبحان دوخت ، پس از لحظه ا دی ترد با

 ؟  ی_ تلفن همراهت دار 

 تکان داد. دی تائ ی برا یسر

 _ فقط زود. 
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  نی صنم را لمس کرد. منتظر پا بر زم ی به سرعت شماره  د، یکش رون یب ب یاز درون ج یگوش
 انداز شد.  نی بشاش صنم در گوشش طن ی صدا یقیپس از دقا  دیبکو

 _ سالم داداش .

 ؟   ی_ سالم صنم خوب

 حرف زدن به صنم نداد.  امان

 ؟   ی رو به مامان بد یگوش  یتون ی_ م

 . دی ترس پرس با

 ...   یشونیهمه پر  نیافتاده ؟ چرا سبحان ا ی شده ؟! اتفاق ی_ چ

 حرف او آمد. انیم

 _ صنم! 

 کرد. سکوت

 انم. _ ج

 رو به مامان بده .  یگوش عی_ سر 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

  یزیچ  ی کن آقا جون متوجه  یسع نی. بب ی رو به مامان بد یخواهد گوش ی_ نه نه نم
شده . بعدا    ضی از دوستات مر یکی.. به آقاجون بگو   مارستان یب دی اینشه به همراه مامان ب

 .دمیم  حیرو توض زیهمه چ

 صنم گفت:  ی تند

 شده ؟   ی؟ جون به سر شدم چ یچ ی برا مارستان یب اخدای_ 
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 توجه به سوالش گفت:  یب

 رو بپرس .   یاحوال ساغر صالح یپرستار ستگاهی از ا ی اومد ی _ وقت

 ادامه داد. دواریتاک

 _ خب ! 

 گرفت.  یترس نفس با

 . میا ی_ باشه االن م

 _ مراقب خودت باش ، خداحافظ . 

 _ خداحافظ. 

  یدادن گوش لیخارج شد. پس از تحو  مارستانی نام از ب ی به دوش مامور محمد دوش
  ی حاکم بر آنجا هراس یگذاشت.سکوت و خلوت یقدم به راهرو آگاه شی ها  لهیهمراه و وس

 تاب و قرارش انداخت.  یبر دل ب

سبحان  به   دنی . ارسالن با ددی کش یاز سر آسودگ  یارسالن نفس دنیچرخاند با د نگاه
 بلند شده و به سمتش قدم برداشت. یصندل ی سرعت از رو

 . ستادی به افسر انداخت و کنار سبحان ا نگاه

 شده ؟!  ی؟ به اون دختر چ  ی کرد ری _ چقدر د

 .دی توجه به سوالش پرس یب

 کجان ؟  هیهمه خلوت ؟ بق نیجا چرا ا  نی_ ا

 باال انداخت.  ی یابرو

 به کار برد که همه رو آزاد کردند. ی ا لهیچه ح ارو ی  نیدونم ا  ی_ نم
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 لبخند زد. یخوش با

 تونم برم. ی_ پس منم م

 حرف آن دو آمد.  انیم تی افسر با عصبان یزیاز هر چ قبل

 . می ببر فیسرهنگ تشر  شی _ اگه اختالط شما تموم شده ، پ

باز شد    یفرو برد و پشت سر افسر به راه افتاد. درب اتاق  بانیسر در گر  یبا ناراحت سبحان
گره   ی بود نشست.  نگاهش قفل ابروها ده ید یکه در مهمان یوارد اتاق شد مقابل افسر

 زد. یساغر پرسه م یمامور بود و فکرش حوال ی خورده 

 ترکرده و سخن را در دهن مزه کرد.  زبان

  نی مجرم ها منو ا نیع نکهیا  لیه دلجناب  مکه مشکل حل نشد؟ اگه حل شد د ی_ ببخش
 دونم...! یرو نم دیکش یطرف و اون طرف م 

 به صورت سبحان انداخت.  نگاه

. ما بخاطر اون خانم شمارو نگه  ست ین یمهمون ی نگه داشتن شما حضور تو لی_ دل
 .  میداشت

 .دی تعجب پرس با

 ؟  یچ  ی _ اون خانم برا

و مارو به    رینداشتند شمارو بخ یتی ااگر از شما شک شهی_ به هوش اومدن پرس وجو م
 . شهینم  لیتشکل ی پرونده ا چ ی تون هم راحت باشه ه الیسالمت. خ

 .دیکش ینفس یعصب

 دونم.  یکار هارو نم نیا لی_ من که گفتم قراره با اون خانم ازدواج کنم آخه دل 

 گرفت.  ی بلند شد، کنار سبحان جا  یصندل ی رو از
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 . شهی_ آروم باش معلوم م 

 

 ساغر 

. 

. 

برد و سرش پر بود از   یشد. قلبش در شور و غوغا به سر م نی زودتر از مادر سوار ماش صنم
 جواب ...  ی ب ی سوال ها

را روشن کرده و به راه   نیماش  یگرفت.  دخترک بدون حرف ی مضطرب کنار صنم جا رخساره
را پارک کرد به سمت   نیماش ابانیخ ی گوشه ا  یاصل ابانیبه خ دنی افتاد. به محض رس

 .دی مادرش چرخ

 گرفت.  یو ترس نفس  دی ترد با

 ؟   ی_ چرا نگه داشت

 کرد.  یتبسم

 _ مامان .

 .دی ترس رخساره نال با

 ؟   دهیشده؟رنگت چرا پر  ی_ صنم چ

 به دندان گرفت.  لب

 .ست ین مارستانی_ مامان دوست من تو ب

 گرد کرد.  چشم
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 افتاده ؟   یپس ؟ اتفاق هیچ انی_ جر

 سبحان زنگ زد.   شی ساعت پ می_ ن

 شده ؟  ی_ خب چ

 ...  ی دختر هیسراغ  مارستانیب م ینگم ، به همراهت بر  یزی_ گفت که به آقاجون چ

 حرفش آمد.  انی تعجب م با

 _ سبحان ! دختر! 

 تکان داد. ی سر دی تا ی معنا به

 ادامه داد. مضطرب

افتاده که سبحان   یدونه چه اتفاق یجوشه ، خدا م یسرکه م  رویس ن یصنم دلم ع ی _ وا
 لب به دروغ گفتن باز کرده .

 . دیکش یآه

قطعا  ی قانع کننده ا  لی. دل دهی انجام نم یکار چیه لیدل ی _ بد به دلت راه نده،  سبحان ب
 داره .

 .می نشده بر  ری _ باشه دخترم ، تا د

گوش نواز شادمهر   ی را روشن کرد. صدا نی، پا بر پدال فشرده و ماش  یگریحرف د بدون 
  گرید انیرا م نی ماش  یقیکرد. بعداز دقا یم ریتاب و قرارش سراز یرا در قلب ب  یآرامش

 دم برداشتند. خودروها پارک کرده و به همراه مادر به سمت بخش اورژانش ق

راه   یپرستار ستگاهی. وارد اورژانس شدو به سمت ا دیو قدم کش د یسرما را به جان خر سوز
 کج کرد.

 و رو به پرستار زمزمه کرد. ستاده ی ا ز یم پشت
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 .ری_ سالم خانم وقت بخ

 زد. ی لبخند یپرستار

 .دی _ ممنون بفرما

 در فکر فرو رفت.  ی کرد و لحظه ا  یمکث

 خانم ساغر..  دی _ اومم ببخش

 ادامه داد. دی کرده و با ترد یمکث

 کدوم بخش هستند؟  یدونم صلح  ینم ای ی_ خانم ساغر صالح

 زد.  ی لبخند  ییخوش رو  با

 تو اتاق عمل . شون ی هستند، ا ی_ خانم صالح

 . دیدرهم کش ابرو

 ؟   لی_  به چه دل

 .  دهید  ی جد بی_ دستش از چند جا آس

 .دی _ ممنون لطف کرد

 گفت:  یو با نگران دی سمت مادر چرخ به

 اتاق عمل . ی تو گهی_ م

 تکان داد.  یو سر دهیکش یآه

 . می اونجا بش م ی_  بر 

 یهم به سمت  اتاق عمل راه افتادند. قلب رخساره در شور و غوغا در نگران ی به پا پا
 د. فرستا  یزد و صلوات م ینام خدارا صدا م  رلبی شد. ز  یم دهیغلت
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 آرامش بود.  یقرارش دنبال اندک  یقلب ب ی برا

 دختر ناآشنا بود . نینگران ا  دل

 از چه قرار است  و ذهنش پر شده بود از سوال .  ان یدانست جر  ینم 

ها و   قهی به دق لی ها تبد هیدر انتظار آمدن ساغر نشست. ثان یصندل  ی کنار مادر رو صنم
  انیچهار بامداد بود که باالخره عمل ساغر به پا یو ساعت به ساعتها... حوال دهی ساعت رس

 آمد.  رونیآمد. دکتر قبل از خارج شدن ساغراز اتاق عمل ب

 برداشت. ز ی بلند شده و به سمت دکتر خ یصندل ی از رو  یبه آرام صنم

 تموم شده ؟  یعمل خانم صالح د،یدکتر خسته نباش ی _ آقا

 اد.تکان د یسر یخستگ با

طول   ینبود منتها دستش از چندجا شکسته و در رفته . بهبودش کم ی_ عمل چندان سخت 
 کشه . یم

 .دیکش ینفس  یسر آسودگ  از

 ؟  شهی مرخص م ی_ دست شما درد نکنه ، فقط جسارتا ک 

 زد. ی لبخند دکتر

   د؟یعجله دار  ضی بردن مر ی _ برا

 تکان داد. یسر صنم

 .  شهیغروب مرخص م کیفردا نزد دی _ نگران نباش

 _ ممنون از شما.

 خواب داشت. ی و ناالن کنار رخساره نشست. تمام تن و بدنش تمنا  خسته
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 .دیرو به صنم نال نگران

 _ عمل تموم شده ؟ 

 . دیکش ی ا ازهیخم

 .  شهی_ آره تموم شده گفت فردا دم غروب مرخص م

 _ خوب خداروشکر. 

 هستم .  نجا یمامان تو برو من ا گمی_ م

 . دیهم کشدر ابرو

 مونم. یکنارت م یمون  ی؟ بعدش تو تنها م  یی_ کجا بروم تنها

 خود نشاند. ی کنج صورت خسته  ی لبخند

  دی شا شهی شد من باشم کنارش بهتره معذب نم اریدختر هوش  نی، تازه اگه ا  ی _ برو خسته ا
 .ارمیرو درب هی قض ی تونستم ته تو

 را مقابل او گرفت. نیماش چی سو

 خودت باش.  مواظب  ی_ برو مادر

 .دی پرس دی ترد با

 زنگ بزن بهم .  ی_ مراقب خودت باش کمک خواست

 _ باشه مامانم. 

 . دیبر صورت دخترک کش ینوازش دست

 نماز بخونم و برم بخونه . نجاسیا کی _ منم برم امام زاده صالح نزد

 نره . ادتیمن و سبحان دعا  ی _ برو قربونت برم برا 
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 بر صورت صنم زده و از او فاصله گرفت.  ی ا بوسه

آمد.   رونی بر تخت روان از اتاق عمل ب  دهی نگاه صنم خارج شد. ساغر خواب رس ی از ت رخساره
 . دی حال و رنگ ساغر  چرخ ینگاه صنم گرد تا گرد صورت ب

بود که نظر صنم را به   یزیچ ن ی انداخته بر صورت اول هیبلند سا ی پوست روشن و مژه ها 
 خود جلب کرد.

 ی از رو یداد. نفس ی م ییبایز یکه نشان ازجراح ی زی ت ینیو ب یو گوشت ی قلوه ا ی ها لب
 یتخت قرار داد تا کم  ی تخت ساغر کرد سر بر رو کیرا نزد ی. صندلدی کش یخستگ
 کند. رونی از تن ب یخستگ

زد نور   یکرد ، پلک یدر دست چپ م ینیبه تن کرخت خود داد. احساس سنگ یتکان ساغر
 را زد.   شیبایسر چشمان ز ی باال

 به اطراف انداخت . ی گرفت و نگاه یزد،نفس یپلک گرید باره

 فروغش به سمت چپ سوق داده شد.   یبود.چشمان ب رشدهی چپش درون گچ اس دست

گشت اما   یم یافکارش سراغ همراه یدختر غرق در خواب بود. در حوال ری گ نگاهش
 .  افتین یزیچ

 لب آرام زمزمه کرد.  ری.زدیصنم کوب ی بر شانه  ی ضربه ا ی دست آزادش به آهستگ با

 _ خانم ؛خانم ...

 تخت برداشت .  ی به صنم داد. سر از رو یتکان گرید باره

  ی دخترک نا اشنا برا یو خستگ یخواب یپف کرده و قرمز شده اش نشان  از ب چشمان
 داد .  یساغر م

 خواب الود خود کرد. ی لبخند مهمان چهره  صنم
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 کرده و لب زد.  یتبسم

 ؟!  ی؟درد که ندار  زمی _ حالت خوبه عز

 . دیابرو درهم کش ساغر

 ؟ ی هست ی_تو ک 

به تن   ی. تکاندیکش ی ا ازهیبلند شد ه و خم یصندل  ی تر از قبل گشت از رو قیعم لبخندش
 قدم برداشت .   ییداد و به سمت روشوخود  ی خسته 

 درهم ساغر انداخت .  ی و نگاه بر چهره  ستادیراه ا  انیم

 داد. یان دختر چرخ م  ییچشمان خود را بر صورت و نگاه اشنا و کهربا ساغر

 داشت .  شی برا  ییچهره اش نشان از شخص آشنا 

 لبخند زد.  صنم

 _من خواهر سبحانم !

و کوبش تند    یقرار یب ی نوا  نهینم شد.قلبش درون سص ی چهره  ی  ره ی کرده خ زی ر چشم
 گرفت . 

 .دی لرزان پرس ی صدا با

 _ خودشون کجا هستند؟ 

 تکان داد. یسر

 _ازش خبر ندارم .

 . دی از از آن بر صورت خسته اش پاش یکمر خم کرده و آب را باز کرد و مست ییروشو مقابل

 ساغر غرق در تفکر شد . کی خود را پاک کرده و نزد سیدستمال صورت خ  با



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
160 

 

افتاده   یدونم چه اتفاق یکنار تو ... نم امیوقت باهام تماس گرفت گفت ب ری د شبی_د
 ...  یهست  یو تو چه کس یکجاست و تو چه حال دونمینم ی!حت

 مغموم و ناراحت گفت :  ساغر

 . شهیمعلوم م  ی_ همه چ

 باال انداخت از او فاصله گرفت و کالفه گفت :  یی ابرو صنم

 رو چک کنه . تتیوضع  ادی_به پرستار بگم ب

 .  دی و به سمت ساغر چرخ ستادیراه ا  انی م یزیچ  یاور ادی با

 اومده باهات کار داره ... یانتظام رویاز ن یخانم هی  ی_راست

 چشمان خون الود ساغر بود . ری گ نگاهش

 برد .  یبه سر م  یدر آشوب و شلو غ یزیبه دندان گرفت همه چ لب

 . ادی _ بهش بگو ب

 . گمی _باشه م

 رفت .   رونی توجه به حال زار ساغر از اتاق ب یب

بر چهره    ینی. لبخند شرمگ ستادی مقابل زن چادر به سر ا یپرستار ستگاهیاز رفتن به ا  قبل
 .  او زد ی خسته  ی 

 به هوش اومدند. یخانم صالح دی_ببخش

 . دیپاش ش یبه رو ی لبخند

 _من کنارش هستم؛به پرستار اطالع بده که به هوش اومده .

 شد.   یپرستار ستگاهیا یکنار او گذر کرده  و راه از
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 پراز سوال در حال کلنجار رفتن بود.  ی در تالطم و جنگ با مغز ساغر

 .  دیر نگاه تب دارش را باال کشد ی  رهی شدن دستگ  نیباال و پا  ی صدا

 شد. یرنگ خانم پناه ی چادر مشک ر یگ شی بایو ز  ییکهربا  نگاه

 .دیکش ینفس

 تخت ساغر شد . کیبرداشته و نزد  یقدم

 _حالت خوبه؟ 

 .  دینال لرزان

 _خوبم .

 زده و ادامه داد.  یپلک

 _خداروشکر . 

 شد.  ی خشک و جد یبه لحن  لیتبد  کبارهی به  فشیمهربان و لط لحن

 .دی من پاسخ بد ی از سوال ها یسر کی به   دیشما با  ی_خانم صالح

 شد .  نی ساغر باال و پا ی گلو  بکیس

 ؛پاسخگو هستم .  دی_بفرما 

 .  میکن ی رو چک کرد باهم صحبت م طت ی_پرستار که شرا 

 تکان داد .  یسر

 چشم به ساغر توجه کرد. ی وارد اتاق شد.  از گوشه  ییبه همراه پرستار خوش بر و رو  صنم

 کند .   اسیرو باهم ق  بایدختر ز ن یتوانست سبحان و ا یوجه نم چیه به
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 یگشت اما در اعماق مغزش کس  یدختر م نی از سبحان وا  ی افکار  به دنبال رابطه ا در
 کار ها ...  نی زد که سبحان چه به ا یم ادیفر 

  ی گشت که تنها سبحان پاسخ گو  یم انشینا پا  ی سوال ها ی برا یجواب یافکارش پ تمام
 توانست باشد . یآنها م

 به صنم انداخت.  ینگاه یرفتن پرستار؛پناه  با

 .  یمارو تنها بگذار ی لحظه ا شهیم  زمی_عز

 باال انداخت .  یی ابرو

 _حتما . 

 به آن دو انداخت . نگاه

 _با اجازه . 

 شروع به صحبت کردن کرد.  ی و جدتشسته   یصندل ی بر رو یرفتنش پناه با

.  میکن یی شمارو بازجو   ستی قرار ن ایفضا  نیچن ن ی و ا یما بخاطر مهمون ی_ خانم صالح
.،ما بنا بر  دی ستیحل شد و رفت . شما  هم مجرم ما ن یلیچون اون مورد بنا به دال

سواالت از   یسر کی و  میکنارتون باش م یالزم دونست دی که شما داشت  یطیو شرا  تیوضع
 .  می شما  بپرس

بازداشت . و تنها  یکالنتر ی که همراهت بود  االن تو ییرو هم بگم که اون آقا  نیا الزم
 ...  شهی م شونیا  ی شما باعث آزاد ی پاسخ ها

 سخت بود . شی زن برا نی و درشت ا  زیر ی زد درک حرف ها یپلک

 اسخ بدم . پ ییبه چه سوال ها دی بازداشت هستند؟من با  شونیا لی_به چه دل

 پاسخ داد.  یمهربان با
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 _صبر داشته باش دونه دونه ... 

 گرفت و ادامه داد.  ینفس

  ینداشت یخوب  تی وضع می کرد  دای اتاق در بسته پ کی  ی تو یشما رو تو مهمون  ی_وقت
  نیخورده ... ا یلیس یورم کرده بود و حت هیبود و صورتت از شدت گر   دهی!دستت ضرب د

 و پاره شده بود .  ده ی شما  در ی ها به کنار لباس ها

 ادامه داد. ی جد

 قصد داشت به شما ... ایکه همراه شما بودند آ  یسبحان مسلم  ی _ آقا

 حرف او آمد. انیم ساغر

 نداشت .  ی قصد نی_نه ؛نه هم چن

 گلوش مهمان شد .  امیم بغض

چه  دونهینجات داد اگه اون نبود خدا م ی نامرد هیفقط من رو از دست  یمسلم ی _آقا
 اومد. یسرم م ییبال 

 شد. دهیصورت غلت ی بر رو  نشیبلور   ی ها اشک

  نجایسواالم ازارت بدم؛ فقط بخاطر خودت االن ا ن یمن قصد ندارم  با ا  رمی_آروم باش عز 
 هستم.

 ؟  یندار تی طور که معلوم شما از اون آقا شکا نی_خب ا

 پاسخ داد .  مطمئن

 _نه ندارم ...

 . دمی_پس من اطالع م

 او فاصله گرفت .  از
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 _ خداحافظ . 

 و هق زد .  خت یلحاف پنهان کرده و بر حال زار خود اشک ر  ر یساغر خود را ز  یرفتن پناه با

 

   یلیآ

. 

. 

 کرد.   یم نیرو باال و پا مارستانیب  ی نگران راهرو اشاری

از   ی لحظه ا یلی واب ... چشمان معصوم غرق در اشک آج یپر بود از سواالت ب نیداو ذهن
 رفت .  یکنار نم دگانشی مقابل د

 .دی رنج یو معصوم بودن م  تیشدت مظلوم  نیاز ا دلش

و مانع از  ستادی برداشت و مقابل او ا اشاری،قدم به سمت  دیکش یاز سر آسودگ  ینفس
 او شد .  ی حرکت دوباره 

 گرفتم .   جهیسر گ ن یبش ای_داداش ب

 .د ی بر صورت خود کش  یبه اطراف انداخت و دست ینگاه کالفه

 ...  یاز نگران  رمیمی_دارم م

 و گفت :  دی کش اشاری ی بر شانه  یدست یمهربان با

  ی ایجو ی نکن االن از پرستار  یهمه خود خور نی توام ا فتادهین ی_انشاهلل که اتفاق خاص
 .  میشیحالش م

 .د ی نال اشاری وار  زمزمه
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 .  می دلش رو شکوند یلی. خ می ظلم کرد یلیدختر خ نیحق ا_ما در 

 . دی حواس پرس  یباال و اورد و ب سر

 ؟ یدار ییبا زندا  یشما چه نسبت نیآقا داو   ی_راست

 لبخند زد. مردانه

 هستم . قشیو شف قی _پسرخاله آراز و رف

 ستبر آراز نهاد. ی بر شانه  دست

 خان  نی باهات خوشحالم داو یی_از آشنا 

 .دیجعد و حالت دارش کش ی بر موها  یچنگ نیداو

 ...شتری_من ب

 قد علم کرد. اشاری و  ن یعجوالنه مقابل داو یپرستار

 ؟  دی هست ی شما همراه خانم افشار  دی_ببخش

 بلند شد.  ی صندل  ی از رو اشاری

 افتاده؟  ی_بله ؛اتفاق

 انداخت .  اشاریبر قامت خوش فرم   نگاه

 به هوش اومدند . شونی ا  فتادهین یتفاق_نه ا

 

 مقابل او گرفت .  ی ا نسخه

 و چهارساعت تحت نظر باشند .   ستی ب دی . منتها بادیکن هی _دارو هاشون رو ته
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 باال انداخت . ییابرو  اشاری

 _به چه علت ؟ 

 کرده و ادامه داد . یتبسم پرستار

  یتحت مراقبت باشند که خدا نکرده حالت تهوع د ی _چون ضربه به سرشون برخورد کرده با
 نه . ای کرده  یزیکه مغزشون خون ر  میبهش دست داد متوجه بش

 . دیکش ی از سرآسودگ  ینفس

 .دیکش رونی ب اشاری دست   ان ینسخه را از م نی رفتن پرستاد داو  با

 ت بزن . به خواهر  یسر  هیتوام  رم یبگ  ناروی_من برم ا

 سرش چرخ خورد. ی حالش در باال یفروغ و ب یزد، چشمان ب  یپلک

 کرد.  یم ینیسنگ قیعم ی درد نهیس درون

  ادیتاب و قرارش را فر  یقلب شکسته و ب نیبرود ،و درد ا یکوه ی داشت به بلند دوست
 بزند. 

 . دیغلت فشیصورت نرم و لط ی لجوجانه بر رو یشد.قطره اشک نی گلو باال و پا   بکیس

شد توجه اش را جلب   یم کی که نزد ییقدم ها  ی برهم نهاد،بغض فرو خورد. صدا  چشم
 کرد.

اشک صورت را پاک نمود.نگاهش بر چشمان خمار و نگران   یباال اورد و به آرام دست
دست مردانه اش لمس   انیدست خواهر را م  یشد.با مهربان دیکل اشار یدردانه برادرش 

 ینم یخواهر شود اما سخن  ی بزند، تا مرحم قلب شکسته  یخواست حرف یدلش مکرد.
 دهد. امیکه او الت افتی

 طاقت سخن را مزه مزه کرد و لب زد. یب
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 ! ؟یجان خوب یلی _آ

 نقش بست. یلیدر کنج صورت  آ  ی پوزخند

 انداخت .  نیطن  اشاریدر گوش  نشیتلخ و زهر آگ کالم

 روم خسته و افسرده و زار   ی_ م

   شیخو ی  رانهی منزلگه و ی سو

 برم از شهر شما   یخدا م به

   شیخو ی  ده ی و شور وانهید دل

 ... ی زد بر هر قلب شکسته و ترک خورده ا یزخم م شی شک فروغ و شعر ها یب

 مملو از غم ادامه داد.  یبغض کرده با لحن  یلیآ

 پراز دغدغه ...  ی وزهاخسته شدم !خسته از ر ی زندگ  نی از ا اشاری_ 

 و ادامه داد .  دیکش یآه

همراهم نباشه   یکس چیدور که ه ی جا هیخواهد برم   یارامش داره ،دلم م ی _ قلبم تمنا
جنگل دور   ی نه تو ایکوه  انیخواهد دوست دارم برم م یم یی.سخته تنها بودن اما دلم تنها

 رو سر کنم .   میتنها زندگ 

... خسته از   ی اعتماد یدادن ها و شک و ب ریاز گ یساله خسته ام از زندگ ۱۷دختر  هی من
 نشدن  ها .... ده یهاا،د کهیطعنه ها و ت

 بودن خودم !  ری همه حق نیخوره از ا یبهم م حالم

 زد و ادامه داد. یهق
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برام طلوع نکنه .. همش دعا   ی دی خواهد خورش ی دلم م رمی هر شب که بخواب م  اشاری_ 
  هیهمش   ستیکابوس بوده باشه، اما نه ن هی و بابا فقط   ادیلیا یکنم نامهربون یا مدع

 تلخ ...  تیواقع

 ...  ی باشند و غم هات ابد   ی ا هیهات ثان ی.خوش ینداشته باش یشوق زندگ  نکهیا درده

 شد .   شیحرف ها ی مانع از ادامه  اشاری  نیغمگ لحن

 . دیگوش خواهرک کرد ونال کی خود را نزد  صورت

 ادامه نده.  اشاریدل   زیعز  سی_ه

 . د ی آمده از باند کش رونیبراق و فر ب ی بر موها یدست مهربانانه

همه دل   ن یکه خواهرم ا  رمینکردم بم یکه برات برادر رمی آخ من بم یل ی _ دردت به جونم آ
مان جون و بابا  ما ش یفرستادمت پ یمدت م هیمرده شده .اگه درس و کنکورت مانع نبود 

 عوض کنه . زارویچ  یلیخ دی دور بودن شا یجون. کم

 شد .  اشاریرنگ   ینگاه عسل ین  یغرق در ن نگاهش

 کنم . یامتحان ها رو هم خراب م چی بره کنکور که ه شی روال که پ نی _ با ا

 جهی!  االن تمرکزت رو امتحان ها باشه اگه  از نت یلی آ یتون ی_خواهر من زرنگ ،تو م
مادر جون اونجا ساکت و باعث   شی پ زیفرستمت تبر  یتابستون م ی نبود  یکنکورت راض

 به درس هات .  یو برس یبش یها دور هیاز حاش شهیم

 گشت .  اشاری صحبت  ی مانع از ادامه   لیزنگ موبا   ی صدا

پکر و ناراحتش   ی مادر  لبخند مهمان چهره نام  دنیانداخت .با د  یگوش ی بر صفحه  نگاه
 شد. 

 _سالم مامان. 
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 را به لرزه انداخت . اشاریزهرا قلب   ی  هیگرفته و دورگه شده از گر ی صدا

 ! شده؟یچ یلیخدا منو مرگ بده به آ  اشاری_

 کرده ادامه داد. بغض

 خوبه ؟!  میلی تو سر من بدبخت شده ؟حال آ ی_چه خاک

نبود   دیسر خودکش ی بر باند رو یرو به خود جلب کرد دست یلیآ ی در توجه  ی تقه  ی صدا
 نشان ضعف و خجالتش شد . یروسر

 را صدا زد.  اشارینام  یآرام به

 گرفت .  یلی گلگون و چشمان خمار آ ی را مقابل چهره   یشده گوش یلی آ  کینزد

 راحت بشه . یکم الشیبا مامان صحبت کن تا خ ایجان ب ی_آبج

 دست او گرفته و با عجله گفت: از  یگوش

 ... ستادهیا  ی_پشت در کس

 انداخته و از او فاصله گرفت .  ینگاه می ن اشاری

 قربان صدقه رفت .  می وار برا  ی ترک  ن یری لحن ش با

عمرم دلم   ی  شهیشده به تو ش  ی)قربون دختر خوشگلم بشم(چ م یزی _ سنه قربان گوزل ق
 ؟  یل ی شده .حالت خوبه آ  یموقور اومد که چ اد یلی هزارجا رفت تا ا

 زد . یجان یب ی لطافت کالم مادرش آمد.تک خنده   انیم

 _ قربونت بشم مامان آروم باش ...

 به درد آمد .  یلی رخساره که باال گرفت قلب آ ی  هیهق گر هق
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ت دو رگه شده  .نگران من نباش  صدا یکن یم هی گر یدار روزیاز د زی_بسته مامان اشک نر
 ... شمهی پ اشاریحالم خوبه  

 آمد.  یلی حرف آ  انیهق کنان م هق

دخترم داره از دست هم خونش از دست   دمید یو نم مردمیکاش م یمن زنده ام ول  یلی _آ
ظلم در   نی هستم که سکوت کردم مقابل ا یمن من چه مادر ی لیکشه آ ی برادرش زجر  م

 حق تو  ...

گرفت زهرا بانو مادر   یسوخت و آتش م  یصحبت را به او نداد . قلب دخترک  مامان   هیگر
و پدر و   یزی نداشت  در مقابل استبداد و زن ست ی چاره ا زیکرد . او ن ی مهربانش چه م

 برادر و اقوامش! 

 .  دی کرده نال بغض

.آروم باش مامان   رمیمیمن م یکن یم یتاب یهمه ب نی _ مامان جان مامانم آخه تو که ا
 ... شهیحالت بد م

 .  دی چیخط ها فاصله پ انیدر م ی به سخت ی گرفته و دورگه شده ا ی صدا

 . ادیبگو دنبالم ب اشاری_به 

  مارستانیب   ی سالن ها انیمادر داغدارش در م  دیایکند تا ن یحرفش آمد تا مانع تراش انیم
 دهانش  ماند .  انیباشد اما کالم م ریاس

 ده ادامه داد .و شتاب ز هول

 . امی باشه من با آراز م  شتیپ اشاری_نه نه 

 ؟  یل یآ  یمارستانیب کدوم

 قرار زمزمه کرو .  یب
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و داغدار! خونه هم پراز مهمون ...کجا آخه تن زار و خسته ات   ی خسته ا  ای_مامان جان ن
  یکن یهمه بزرگش م نیکه ا  فتادهین یاتفاق چیکنار منه ه اشارینگران نباش  یکش یرو م

 آخه دردت به سرم . 

 غر زد . یعصب

 بده .  اشاریرو  به   ی_حرف نباشه گوش

 _چشم . 

 را مقابل او گرفت .  یرا زمزمه کرد و گوش اشاریحال نام  یب

امان   یثابت ماند . قلب مهربانش ب نی داو ی چرخ خورد و بر رو ی لیآ ی نم گرفته  چشمان
بر سر او    یآب سر   ییشد گو  رهی خ یلیکه بر آ  نیاو کوبش گرفت . نگاه د نهیدر کنج س

 شد . به سرعت نگاه گرفت . دست آزاد از سرم را مشت کرد .  ختهیر

از شدت   ش یمهمان وجود او شد . گونه ها  یشور ناب نیداو  ی گذشته   قیآغوش دقا  تصور
 کرد . ییگلگون شده و رخ نما  یشرم درون

رو به او کرده و   یبا لحن مردانه و متواضع نیکه از حرف زدن دست برداشت داو اشاری
 گفت: 

 من زحمت رو کم کنم . یندار یبار یاگه کار اشاری_آقا  

 دست  ستبر و بزرگ او را در دست خود فشرد .   مردانه

 انشاهلل لطف امروزت رو جبران کنم .  نیآقا داو  ی مرد یلی_خ

 مردانه لبخند زد . 

 .. یاگه به من نگ  یونی مد  دیداشت یکار_اگه 

 . شهی تو داداشت  لطفت فراموش نم ی _فدا
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 را لرزه انداخت .   یلی نگاه خمار آ نیداو ی  رهی نگاه  خ تب

 د ی سالمت باش شهیهم  ی _انشاهلل  خانم محمود

 باال آورد و زمزمه کرد. نگاه

 . دی_ ممنون سالمت باش

 جان کندن ادامه داد.  با

 از زحمات امروزتون ... ی_مرس

اش پر گشود   نهیاز س ریاس ی پرنده   یی.با رفتنش گو  دی کش یاز سر آسودگ  یگرفت نفس او
 و رها شد.

 

   سبحان

. 

 . 

را از سرباز درون اتاقک   شی ها  لهیتلفن همراه و وس ی. عصبدیکوب  ن یپا بر زم  ی تند به
 گرفت .  لیتحو

  ی.گوشدی کش یخفقان آنجا  نفس ی برداشت با رها شدن از فضا ابانیبه سمت خ قدم
صنم  تلفن را   ییاز پاسخ گو   دیصنم را لمس کرد .نا ام  ی روشن کرد و بالفاصله  شماره 

نظرش را به پست سر جلب کرد . سر برگرداند ،    ینیبوق ماش ی قرار داد .صدا بیدرون ج
 ماند .  بتارسالن ثا  نیماش  ی نگاهش بر رو

.گره   دیشده و با ضرب درب را کوب نی قرار  به سمت او قدم برداشت سوار ماش یبو  یعصب
 تر از چند لحظه  قبل گشت .  قیمردانه اش عم ی ابروها انیقفل شده م ی 
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شدت   نیداد. چرا که ا یارسالن نشان از تعجب فراوان او م ی گرد شده   چشمان
 بود ....! دیآرام و موقر بع شهیاز سبحان هم تیعصبان

 زبان گشود .  یزده و با لودگ  ی لبخند طنت یبا ش ارسالن

 ... نی_سالم بر سبحان خشمگ

 نثارش کرد . ی چشم غره ا   یعصب

صنم را لمس کرد و منتظر چشم    ی شماره  گریارسالن  باره د ی توجه به حرف زدن ها یب 
 به صفحه دوخت. 

 جان دوباره گرفت .  ییگو    دیچی خواب آلود صنم که بر گوشش پ ی صدا

 _  بله! 

 سرعت گفت:  به

 !؟ ی _ سالم  صنم خوب

 حال ادامه داد . یبر ساعت دور مچ خود انداخت ب  ینگاه

 ؟ ی بود دهی _ خواب

 . دیحال نال یب

 ؟!   یی_ آره  سبحان تو 

 ؟ چه خبر؟  یی ،کجا  دی_ببخش

 ؟ ییخوابم برد . تو کجا  هو یمارستانم،ی_ب

 .  امیم  مارستانی_االن سمت ب

 .  نمتیب  ی_ باشه م
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 _خداحافظ. 

 پرتاب کرد .  نیداشبورد ماش  ی را رو  یمهمان قلبش شد گوش یآرامش نسب 

 بر ارسالن انداخت .  ینگاه مین

 ؟   ی ساکت  شد هی_ چ

 ادامه داد. یمعطل یب

 ... مارستانی_برو ب

 .دیکش یشانی خود را به پ انگشت

 باشه !   ی_ چشم امر

   زشیشور انگ  ی .نوا یپر صالبت محمد اصفحان ی و  گوش سپرد بر صدا بر گردانده  ی رو
  یکالفه کننده و طوالن ی ها کی مختلفش .گذر از تراف ی ها ال یبر تمام  خ دیکش یخط بطالن

کار  بود   نی سخت تر  مارستانی پارک  آن هم مقابل ب ی کردن جا دایراه را هموار کرد. پ یباق
. 

راه   ی  انه یشدند.م مارستانی پارک شد دوش به دوش ارسالن وارد ب ی که گوشه ا نیماش 
 با صنم گرفت. یتماس  ستادیا

 هست؟  یکدوم بخش بستر ی_ الو صنم جان خانم صالح

 . امیم  رون ی... االن من ب ی ا یب ی_ بخش زنان داداش فکر نکنم  بتون

 خود زد. شانیپر ی بر موها  یچنگ کالفه

 . میحرف بزن ای_ ب

 سالنه  قدم برداشته خسته بود و تمام کمر و شانه اش رگ به رگ شده بود .  سالنه صنم

 خواب داشت .  ی وجودش تمنا تمام
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 جنبه اش ماند . یبر دلبر  قلب ب رهی ارسالن ماند  و خ بتیقد و ه  ریتابش گ ینگاه ب 

 تر شد .  کینزد

بر قلب   یخنجر  ی یصنم  گو ی چشمان گلگون و پف  کرده   دنی نگاه ارسالن باال آمد و با د 
 ارسالن کوفته شد .

 خواهرک انداخت .  ی خسته  ی نگاه بر چهره  سبحان

 _ سالم .

 رخ ارسالن انداخت .  میبر ن نگاه

 _سالم .

 تعلل زمزمه کرد. یب سبحان

 چطوره؟!  ی! حال خانم صالح؟ی _ صنم خوب

 خود نشاند. ی بر صورت خسته  ی لبخند

 _ من که خوبم ...

 باال انداخت و ادامه داد. ییابرو  

   یماه کی جان هم خوبه .دستش رو گچ گرفتند و آتل بستند. خالصه    ی_حال خانم صالح
 دستش تو گچ باشه از چندجا در رفته بود .   د یبا

 گرفت .  ینفس  یعصب سبحان

 باهاش صحبت کنم .  دی دش؟بای د شهی_خب نم

 پاسخ داد.   یبدجنس با

 داخل.. ین هست فکر نکنم اجازه بدن برتازه بخش زنا  ستی _وقت مالقات ن
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 صحبت آن دو آمد.   انیم ارسالن

 ! دنش ی د می بر دنینکرده که اجازه نم مانی زا دی _ صنم خانم دستش شکسته ببخش

 حرف باز داشت . ی صنم  ارسالن را از ادامه  ی غره  چشم

 .  دیبرداشت و روبه  صنم نال ی کالفه قدم  سبحان

   انیبهشون  خبر بده ب ر یاز کس و کارش  بگ یکی  ی،دوست   یلی،فام ی،پدریمادر ی _ شماره 
  اریهات رو ب لهی. بسته برو وسنجایا  یریاس  شبی از د ی دختره توام خسته شد نی سراغ ا

 .   می بر

رفتار از سبحان دل سوز   نیگرد شده اش نشان از تعجب فراوانش داشت چرا که ا  چشمان
 بود .  دی و مهربان  بع

  نیآخه .. تو نگران من نباش نه خسته ام و نه  ا یچه کار نی!ا ی شد  وانهی_سبحان د 
 گذارم . یرو تنها م چارهیب

 او امانت است رو به سبحان کرد. شیکه  تلفن  ساغر پ  نیا  یآور  ادیبا  ارسالن

 سبحان . گمی_م

 تکان داد. یسر

 بهم دادند. ی آگاه  ی خانم دست من تو نی ا ی_گوش

 نگا بر او کرد .  دهیابرو درهم کش 

 موضوع رو ؟  نیا  گنی_ االن م 

 باال انداخت .  ابرو

 _فراموشم شد. 

 _االن کنارت؟ 
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 . ارمی_نه االم م

 _دستت درد نکنه داداش .

 رفتن ارسالن  سبحان رو به صنم کرده و گفت :  با

 بهش بگو که به خانوادش خبر بده .  ی رو داد  ی_ صنم گوش

 زمزمه کرد. دی ترد با

 .  دی باهم دار ی؟ تو و اون خانم چه ارتباط  هیچ ان یجر  یبگ شهی_داداش م

 بر رخسار خواهرش زد.  ی لبخند 

 سو تفاهم بود !  کی .فقط  ستین یارتباط چی_ ه

 زد. یچشمک  طنتیبا شصنم  

 !  گهیخوام بگم د ی نمال بگو نم رهی _ سر منو ش

 برگرداند.  ی نازک کرد و رو یچشم پشت

 کرد . ی خنده ا سبحات

 _ دست بردار خانم مار پل .

 زمزمه کرد .  یلب خداحافظ ری از او گرفت و ز یحرف صنم گوش یکه آمد ب ارسالن

 . دیبه در کوب ی تقه ا ستادی مقابل درب اتاق ا 

 تاب زد.  یب   ی  دهیساغر رنگ و رخ پر  ی بر رو ی لبخند

 _ احوال خانم ؟ 

 جان کردن زمزمه کرد. با
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 اومده بود؟  یمسلم ی _آقا

 گرفت.  ی جا یصندل ی رو

 .زمی _ آره عز

 را مقابل او گرفت .  یگوش

 .  تی گوش نمیا ای_ب

 گفت:   یو دو دل دی با ترد صنم

 ؟  ی بد یخبر یخواه یبه خانوادت نم زمی _ عز

 صنم دور نماند .   نیزبی کنار لب ساغر از نگاه ت  زی ر پوزخند

 افتاده بر جانش را کنار گذاشت .   یدو دل صنم

 گفت:   یبا مهربان 

 ! ؟یبا خانوادت مشکل دار زمی _  عز

 براق شد.  کالفه

 من کجاست؟!  ی .  لنزها ستی ن ی_نه مشکل

 گرد گرد از حرف عوض کردن واضح ساغر.  چشم

 پاسخ داد. متعجب

 ؟ یگه لنز داشت_م

 تکان داد. د ی تا ی به معنا یسر

 _من خبر ندارم .
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 ساغرلب به دندان گرفت .  

 خراب شده ... گهی د ستی_مهم ن

 سوال درون ذهنش را مزه مزه کرد .  صنم

 ؟  یسبحان ی_ هم دانشگاه

 چرخاند .  نگاه

 _ آره . 

برداشت. او   دن ی رفت.صنم دست از صحبت کردن و سوال پرس یگوش  یساغر که پ  حواس
 شد. نستاگرامش یا ی ها امیپ یوارس یخود در آورده سرگرم بیاز درون ج  یگوش زین

 ساغر که مشغول صحبت با تلفن اش بود نظر او را جلب کرد . ی صدا   یقیاز دقا پس

 زمزمه وار رو به او گفت: 

 ؟  رونی برم ب  یخواه ی_م

 کالم صنم تکان داد. ینف ی برا یسر ساغر

 زده و از او فاصله گرفت.  یپلک

 . زمی_ باشه عز 

دوخت . تمام قلب و افکار صنم در   رونیب  ی بر او کرد و کنار پنجره چشم بر محوطه  پشت
 و ممنوعه ... کطرفهیعشق   نیا  ی رفت برا یخورد. دلش قنج م یارسالن چرخ م یحوال

 برگرداند.  ی ساغر رو  یتند و عصب ی صدا دنیشن با

 انداز شد .  نیدر گوش ساغر طن  انایخواب آلود د  ی صدا 

 ؟ یی_الو ساغر ،تو 
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 . دیتوپ یعصب

 یمامورا افتاده... رفت ری گ قتیمکه  !انگار نه انگار رف یحاج یحاج ی_ آره منم ،کجل رفت 
 ؟   یریگ ینم  یهم سراغ نوایاز من ب ی دیکپ یگرفت

 ساغر آمد .  ی غرغر کردن ها انیکالفه م اناید

؟آخه دختر   ی دی من م  لیتحو  ی_ ساغر آروم باش!چه خبرته پشت سرهم  چرت و پرت دار
ها با   یل یکردم.سراغ تورو هم از خ دایمن خودمم ساعت چهار از دست مامورا خالص پ

المصبت هم که   یسوزن تو انبار کاه ! اون گوش  ی ، شد ی . منتها نبود می مهرداد گرفت
 خاموش بود ...

 با بغض زمزمه کرد . دویکش ینفس

 . مارستانمیمن ب انای_ د

 . دی کرد و نگران نال یسکوت اناید

 شده ؟  ی_ چ

 . د یپلک بر  صورت ساغر غلت انیلجوجانه از م یاشک قطره

 شکسته .   هزارتا بال سرم اومد ... دستم یلعنت  ی_ تو اون پارت

 گفت:  یمعطل بدون 

 ؟   یمارستانیکدوم ب نمینکن! بگو بب هیبه قربونت، گر انای_ د

 ...مارستانی_ب

 . امیم ی _تند

 ساغر قطع کرد . ی تماس را بر رو یخداحافظ بدون 

 ساغر جا خوش کرد .  نیبر صورت بق کرده و غمگ یجان یلبخند ب 
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 ود قرار داد .او را مخاطب خ  یبر صنم انداخت و با قدر دان نگاه

دونم  اما با   یاسمت رو م ی شناسم و نه حت یازت ممنونم .  من نه تورو م  یلی_ من خ
 مونه . یکه تا عمر دارم تو قلبم م ی به من کرد یلطف بزرگ  یبگیهمه غر نیحال تو با ا  نیا

 کرد .  یدست ساغر را نوازش ینشست با مهربان یصندل ی او شد و رو کی نزد صنم

   یانسان ی  فهی.من وظ ستی ن دیو تمج  فیهمه تعارف و تعر نیبه ا  ی ازیمن ن زی _ عز
نسبت   یشناسم و نه تو شناخت  یخودم رو انجام دادم ... درسته نه من تورو به طور کامل م

 ... یبه من دار

 زد و ادامه داد . ی لبخند

 .  میکن تی م حماو از ه می پشت هم باش دی باالخره ما دخترا با  گرندی کدی  ی آدم اعضا ی_ بن 

خنده   ریز یطاقت پق  یبر حرکات و حرف زدن صنم بود . ب رهیبا چشمان گرد شده خ ساغر
 زد .

 لب زد. ده ی بر ده ی در حال خنده بر 

  نی شرمنده ها من اصال تو فاز ا  وی راد ی ها ندهیگو   نیع یزنیباحال حرف م یلی خ دی_ببخش
 .... ستمی حرف زدن ن نیچن

 زد و ادامه داد .  ی ا قهقه

 ! یزنی_مثل داداشت حرف م

 ساغر به خنده آمد .    ی با خنده  صنم

 تکان داد و رو به او گفت :  یسر

 !  ونهی_ د

 نشسته بر صورت زرد شده اش رو جمع کرد . ی  خنده
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 رو به صنم گفت:  یلودگ  با

 ؟   می اصل کامل بهم بد کی  هی_ خب  نظرت چ

 گفت:  دیتاک  ی کرد و برا یمکث

 ؟ _ هوم  

 حالش را خوب کرده بود .  اناید ی کرده از سو افتیدر یانرژ

 زد . یجان یلبخند ب صنم

 _ به شدت موافقم .

 ساغر کرد .    ی حواله  یچشمک

 بر چشمان صنم انداخت .  نگاه

 سبحان نبود . نی و مت بایشباهت از نگاه و رنگ چشمان ز  یچشم ها ب  نیشک ا  یب

سالمه و هم   کی و   ستی_ عرض کنم به خدمت بانو من ساغرم ،ترم چهار از حقوق و ب 
 تک فرزند هم هستم .   نیچن

سر    دهی رخ م می که تو زندگ   ییاتفاق ها  ی و همه  می دنده  ا کی و  ی طونیشر و ش دختر
 ...  میدندگ  کی  نیهم

 و ادامه داد .  دیکش یآه

 فوت شده !   شی _مادرم  چند سال پ

 چشمان ساغر انداخت .  ین ینگاه بر ن  با غم صنم

 جاش تو بهشت ...  زم،ی عز امرزه ی_خدا ب

 کنج صورتش جان گرفت . یجان یب لبخند
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 _قربونت گلم . خوب توام  از خودت بگو .

آن دو انداخت . بدون    ی  مانهیصم ی حرف ها ان ین ی صنم  فاصله ا  لیزنگ موبا  ی صدا
 کرد. کی را به گوش نزد لیاز ساغر دور شد و موبا  یحرف

 _سالم مامان، جانم؟ 

 . دیچ ینگران رخساره بر گوش صنم پ ی صدا 

 حال اون دختر خانم چطوره ؟  ؟ی _ سالم دخترم خوب

 _ من خوبم مامان جان ، ساغر جان هم شکر خوبه . 

 . دیکش یاز سر آسودگ  ینفس رخساره

 .  امیه  اونجا مساعت  هی_ خب شکر خدا. صنم جان من 

 نگاهش را به سمت ساغر سوق داد.  م ین صنم

 .ادیخواد ب  ی_ مامان نم

 حرف دخترک آمد. انیم

 تو کارم . اری_ نه ن

 پاسخ داد. ناچار

 قدمت رو چشمام.  ای_ چشم ب

 _ چشمت سالمت مواظب خودت باش دخترم سالم منم به ساغر خانم برسون .

 _ چشم خداحافظ. 

 _خداحافظ. 

 . دی ساغر شد او با کنجکاوانه پرس کی دکه نز صنم
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 اد؟ یداره م نجا ی_ مامانت ا

 انداخت .  ریز  سربه

 .  میکن یم تتیو ما اذ  یبه استراحت دار  ازین زمی_ ببخش عز 

 پاسخ داد. دهیدرهم کش ابرو

محبتت نکن . من به تو و   ی منو شرمنده  نیا شترازی صنم جان ب یزنیم ه یچه حرف  نی_ ا
 آزار رسوندم. یتا به االن کل شبیبرادرت از د

 کرد و ادامه داد . یمکث

 مونم . یعنقت م ر یتو و اون داداش سربه ز  ونی مد  اسیدن ای_ من تا دن

 گفت :   یصنم درهم گره شد با شوخ  ی ها ابرو

 _ داداشمه ها ...!

 صنم کرد.   ی حواله  یچشمک

 جانم . قتیحق هی  نی_ ا

 گفت:  یسرشار از مهربان  یبا لحن صنم

 . دمیهست که تابه حال د ی مرد نی تر بیو نج نی _ سبحان مهربون تر

قلب او فرود آمده    ی بر گوشه   کباره یبه   یقاصدک  ییشد .گو ختهیدر قلب ساغر ر یناب حس
اش جا گرفت . نگاه از صنم گرفتهو چشم بر   نهی بر س ینیری ش ی باشد. حس و دل شوره 

خود   ی بغض داشت و درک حال االنش برا لیدل ی انگشتان الک خورده اش ثابت کرد  . ب
 بود .  بیعج زین

 از کنارش پر زد و رفت . شی چند لحظه  پ ی که آمد حال و هوا اناید

 ده باشد . بودن و با ارزش بودن به دست آور ز یحس عز   زشیدوست  عز دنی با د انگار
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با هزار  جور آدم   یمهمان کیبود .چرا که او را در  نی دل چرک  گرشیهنوز از او دوستان د اما
 تنها گذاشته بودند. ارشیو شکستش از ک  ی آن هم بعد از شرط بند

 بر چهره نشاند . یتفاوت یماسک ب شهیهم مانند

 به سمت ساغر برداشت .  یقدم  یو ناراحت یمملو از نگران  یبا نگاه اناید

 رنگ  آرامش به خود نگرفت . ی نم گرفته اش لحظه ا چشمان

 بر صورتش نشاند .  ی تمام لبخند یبا خستگ ساغر

 زمزمه کرد. ییخوش رو  با

 . ی خوش اومد  انای_  د

او شد و   کی مقابل ساغر قرار داد نزد زیم ی را رو  کی و ک  وهیاز آب م ی حاو ی  سهیک  اناید
 او زد .  شانیپر ی موها ی بر رو ی بوسه ا

 ساغر قرار داد .  ی دست گچ گرفته شده  ی خود را رو ی زده  خی  دست

 رو به گفت:  یاز ناراحت ی تند و حاک یلحن با

  امیتا االن صدبار مردم و زنده شدم ...هزار دفعه زنگ زدم ،پ شبی_ از دست تو ساغر!از د
  ابونیکار کنم ؟سربه کدون ب  یغد و لجباز چ ی آخه من از دست تو   چیه چیه یدادم ول
 بزارم ؟! 

 آمد.  انای حرف د  انیبا خنده م ساغر

 ؟!   یزنی... چقدر تو غر مریبگ ینفس هی_ 

 لب غرغر کنان ادامه داد . ریز

 کنه ...  یفقط داره هوار هوار م   دهیرس ی _از وقت

 نازک کرد. یرو بر گرداند و پشت چشم یبا ناراحت اناید
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بازم زبونت درازه ... ساغر خانم گوش   ی دیکه انجام م یهمه کار نی بشر ! با ا _ روتو برم
 .  ادیهات رو آماده کن که مهرداد با توپ پر داره  سراغت م

 داد . یبودن او م یو عصبان یساغر نشان از کالفگ ی گره خورده   ی ابروها

 .  دیغر  یو عصب دی گز لب

خبر مرگم نمردم   یبچه ها خبر دار ی به همه  یچ  ی ساکت باش ! برا  اناید س یه سی_ه
 کنند ... هیسر خاکم گر  انیکه ب

 حرف او آمد. نیب یعصب اناید

بازم دل  میها شده بود  سی خودمون گرفتار پل نکه یما با ا  ی _خجالت بکش ساغر!  همه 
 .  مینگرون توعه  کله پوک بود 

 ؟  یزنیحرف هارو م نی چرا ا  می ساغر ماها نگران توا ییدوست ما  تو

 به در خورد و صنم لبخند به لب وارد اتاق شد .  ی ا تقه

 سالم داد . ییو ساغر شد و با خوش رو اناید  کینزد 

 شما شدم . ی مزاحم بحث دوستانه  دی _سالم، ببخش

و   نیدل نش ی چهره  ی  رهیحضور صنم شده بود خ ی ساغر  متوجه  دن ی که قبل از د اناید
 او شد .  ی بایز

 صنم ثابت ماند.    ی چرخ خورد ، بر چشمان خمار و قرمز شده   اناید نگاه

 زد . ی لبخند دیخود کش یبه روسر یدست   یبا دستپاچگ صنم

 ؟   دی_ خوب هست

 پاسخ داد. یبا مهربان اناید

 ... زمی_ خوبم عز 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
187 

 

 .د یاز ساغر پرس ی مملو از کنجکاو یلحن با

 ؟!  یکن ینم ی_ ساغرجان ،خانم رو معرف

 شد.  یبار ساغر  دچار حس خجالت و دست پاچگ نیاول ی برا

 به دندان گرفت . لب

 خواهر ... شون ی ا انای_ د

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 هستند !  یمسلم   ی _ خواهر آقا

 داد .  ینشان از تعجب فراوان او م انای د ی گرد شده و دهان بازمانده   چشمان

 گفت:   ی بلند  ی صدا با

 _نه !همون ...

 حرف او آمد. نی بزند ، ساغر ب  یحرف نکهیاز ا قبل

 .  یسبحان مسلم ی _ بله خواهر آقا

 صنم شد و دست خودرا مقابل صنم گرفت .  کی نزد ی مملو از کنجکاو  یبا نگاه اناید

 گفت:  انای به د  یشگیمهربانانه دست اورا گرم فشرد .با لبخند هم صنم

 خوشحالم .  یلیبا شما خ  یی_از آشنا 

 به عقب برداشت و آنها فاصله گرفت. یمتقابال همان پاسخ را داد.صنم قدم زین اناید

 ساغر کرده و گفت :  روبه

به سر و کله ام بخوره شما دوتا دوست هم  راحت   ییهوا هی  رونی_ ساغر جان من برم ب
 .  دیباش
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 گفت :   انایبزند د یساغر حرف  نکهیاز ا قبل

 . می زدن ندار ی برا یباش ما دوتا حرف خاص زمی _ عز

 نگاه او کرد . یبا مهربان صنم

 بد شد .   مارستانیخفقان ب ی _ نه،  گلم حالم از هوا

 گفت :   یبا شرمندگ  ساغر

 ... ی خسته شد زمی _  شرمنده عز

 صورت خود کرد .   یچاشن یاخم صنم

 . ی حرف ها زد نی_ ساغر خانم باز تو از ا

 گفت :  انایبه د  یخوش  با

 _ مواظب خوشگل خانم ما باش . 

  یپرتاب کرد و ب یصندل ی خود را رو ی مملو از شوق و کنجکاو یبا حس  انایرفتن صنم  د با
 روبه ساغر گفت: یمعطل

  یپا پ ارشیک  ؟ ی شد بیغ ییهوی شد ؟چرت   یچ شبید نمیکن بب فی_ ساغر زود باش تعر 
 یهم تو مهمون یکنه ؟ نگو که مسلم ی م کاریچ نجایا ی تو شد؟اصال خواهر اون برادر مذهب

 بوده؟! 

 .... انای د ی حرف ها دی بود بر تا یاو مهر ق یاشک آلود ساغر و سکوت عم چشمان

 نجره خارج شد. از ه یلرزانش به سخت ی صدا

 . دمیم حیرو برات  توض  زیآروم باش!همه چ انای_د

داشته باشد   یدر خواست ی تمنا  انایدانست  چگونه از د یکرد.دلش آشوب بود و نم سکوت
. 
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آن لحظه اش     یجاخوش کرده بود .درک حس قلب  یراه گلو مانند خار ان یم   ینیسنگ بغض
 یبه مادر   یزندگ  ی هر لحظه   شتراز یب شهیهم شترازیداد . ب یبود که عذابش م ی تنها درد

خاطره   ای  ر یدخترکش باشد . حسرت تصو  ی بر درد ها یداشت تا کنارش باشد و مرحم ازین
 شکست .   یرا درهم م وکوتاه از مادرش قلب ا ی ا

 بود ... دهی وقت ند  چیو صد حسرت که مادرش را ه افسون

 هان کرد .پن انایو نگاه اشک آلودش را از د  دیکش یآه

 کنم . ی م فیرو برات تعر  ز ی_ بعدا همه چ

 .  دی بر تخت کوب  ی ضربه ا یساغر با لودگ    ی توجه به لرزش صدا یب اناید

 . دیکش یآه  یکه در دستش حس کرد ،به آرام درد

 نگران نگاه انداخت . اناید

 شد ؟  ی_ چ

 زد . شی ها  ییبر تنها مرهم تنها یپرمهر  لبخند

  یو نم رمی خواهم بم یانگار م زنهی قلبم نم یکشه ...گاه یم ریدستم از شدت درد ت ی_ گاه
 ...زمیبر  گهید یک ی... دوست دارم  دردام رو تو تن   رمیم

 امان حرف زدن را از او گرفت .  بغض

 بر سرش زد . ی و بوسه ا  دیدست نوازش بر سر ساغر کش اناید

 ینم یرو به جان بخرد ول زشی بزند دوست داشت  درد دوست عز یداشتن حرف  دوست
 که مرهم او شود . دیدانست چه بگو 

 . د یگرفته نال  ی .با صدا دی ساغر غلت ی بر صورت  دلربا یاشک نم
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 مارمیب   یکاش مامانم بود !کاش االن تو آغوش اون بودم ... درد نبودنش بدجور انای_ د
 کرده ! 

 

   یلیآ

. 

. 

. 

 . دیبر سر باند شده اش کش یهول شده  دست یلیکه وارد اتاق شد . آ  نیداو

نگاه   دیاورا که برخود د ی  رهیانداخت .چشمان خ نیبر داو  یچشم نگاه ی با گوشه   یلیآ
 .دیدزد

 شره کرد.  شی بایمان ز از چش  خجالت

 کرد . یم شتریگرفته بود شرم اورا ب   ی گذشته بر آغوش او جا  یقیکه دقا نیا 

 تند و دستانش لرزان گشت . ش یبود .نفس ها  یقرار  یمحابا درحال کوبش و ب  یب قلبش

 و دست خود را مشت کرد .  دیکش  ینفس یسخت به

 ها سوزش و درد داشت . یو کوفتگ یدگ یبدنش از خراش  تمام

که مقابل چشمانش قرار گرفت افکارش را پس   اشاری  یدر افکار مختلف خود بود .گوش غرق 
 زد.

 لب زمزمه کرد . ری ز دی را که د یلیو تب دار آ جی نگاه گ اشاری

 _مامان جواب بده . 
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 نقش بست . یلیآ ی با یو ز  دهی طرح لبخند بر صورت رنگ پر 

 ت .گرف  اشاریرا از دست   یگوش

 _ سالم مامان .

 قلب مهربان زهرا را به لرزه در آورد . ی لیگرفته و لرزان آ ی صدا

سر تو    ییچه بال  ادیلی ا دهیند  ریشده؟باز خ ی؟دورت بگردم دخترم به تو چ ی لیآ  ی_ خوب
 اورده .... 

 حرف او آمد. انیم  یلیفرزندش باز کند آ   نیتا خواست زبان بر شکوه و نفر زهرا

 _ آروم باش مامان جان من حالم خوبه ! 

 افتادم. ن یرفت  و زم ج یسرم گ   یکم فقط

 .  دی و ناراحت  به او توپ یعصب زهرا

  یبودن که صورت خون آلود بوده و ب ده ی نمال بچه ، چندتا از خانوما د رهی_ سرو منو ش
 ... ی حال بود

 تکان داد .  اشاری  ی برا ی سر  یلیآ

 _خوبم مامان .

 گفت:  ی جد

 . امی ب مارستانیخواهم ب یم اشاریرو بده به  ی_ گوش

 _ مامان ...

 باشه .  اشاریدست   یجان گوش یلی _ آ
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را به دست   یدنده بودن مادرش !گوش کی و  ی باال انداخت .امان از دست لجباز یی ابرو
 ... نیو تب دار داو  رهی سپرد و نگاه گرفت از نگاه خ اشاری

 خود احساس کرد .   یدر قسمت پس سر  یمیدرد مال  حس

 مسکن  اثر کرده  باشد .  ی داروها  ییخمار خواب بود گو  چشمانش

آمد    یلیآ یک یمادرش خالص شدبه  نزد ی که  از دست  صحبت ها اشاریبر هم نهاد .  پلک
. 

 انداخت . نی بر داو ینگاه  مین اشاریدست خود گرفت .  انیرا م  یلیسرد آ  دست

 حال زمزمه کرد . یب  یلیآ

 !  اشاری_  

 جانم ؟  یلی _ آ

 داد . ی اش نشان از حال خراب او م دهیترک خورده و صورت رنگ پر  ی ها لب

 کنه .  یدرد م  یلی_ سرم خ  

 گفت :   اشاری به  نهیبرداشت و با طمان  یقدم ی، به آرام  دیرا مناسب ند  تی که موقع نیداو

 جان برم .  اشاری گهی _ من د

 زد . ی ضربه ا نیبر شانه ستبر داو مردانه

ها   ی شاد  ی . انشاهلل تو ی خودت کرد ونی معرفتت پسر ،امروز من رو با مرامت مد ی _ فدا
 جبران کنم . تی دوماد ی تو

 زد . ی لبخند

 بود!  فهینکردم وظ ی_  پسر کار
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 انداخت . یلی چشم نگاه برآ ی گوشه  با

 خانم دور باشه . ی لی_ انشاهلل درد و بال از آ

 را گلگون کرد .  ش یگونه ها ی گر گرفت و تب تند  یلیآ

 آرام گرفت. ی تاب او اندک  یگرفتند .قلب ب شیرا در پ رونی دو که راه ب آن

 یقیشد و پلک برهم نهاد و بر خواب عم یمرحم یلیبر درد سر آ  ییگو  ی قو ی ها مسکن 
 فرو رفت .

 خارج شد .  مارستانیاز ب  اشاریحال به همراه  یو ب خسته

 کرد. ی بسته  سپر یاما چشمان شانیپر  یطول راه را با افکار تمام

 مادر بزرگ شد .  ی خانه  یکرد و خود راه ادهیرا مقابل خانه پ یلی آ  اشاری 

 باند سر عقب رفته بود . ی شد و شال از رو یم  دهیکش نیزم ی رو چادرش

 را چرخاند .  دیو با دستان لرزان  کل د یبه شال کش یدست

 گذاشت .  ینم شیتنها  اشاریبه عقب برداشت کاش   یقدم دی پدر را که د نیاشم

 و سر سبز گذر کرد و بدون سرو صدا وارد خانه شد .  بایز اط یح انیم از

تازه    یجان افتیرا ن یکس یول دیبه درون خانه کش یسر برداشت ،  سرک  ی از رو چادر
 گرفت. 

 آب بنوشد . ی برداشت تا جرعه ا یوانی سمت آشپزخانه رفت ل به

  یو  از خشاب قرص دی کش رونیب  یدارو ها مسکن انی در سرش حس درد داشت ، از م هنوز
 خارج کرد.

 اتاق خود گشت .  یآشپزخانه خارج شد و راه از
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 . ستادی ا شیپدرش در جا   ی صدا با

 گرفت .  یلرزش شیپاها

 _ سالم !  

 را به خود آورد.  یلیآلودش آ  هیکنا  لحن

 لرزان گفت:  ی صدا با

 _ سالم بابا. 

 ...  یپوست  ریز  ی ها یخاص اما با مهربان دیبر او شد .مرد مستبد با عقا  ره یچرخاند و خ نگاه

 خراش برداشته اش چرخ خورد .  ی سر و دست ها ی پدرش بر باند رو نگاه

 به سمت او برداشت .  یقدم

 اورا مخاطب قرار داد . یمحکم اما مملو از مهربان یلحن با

 کنه ؟ ی_ حالت خوبه ؟سرت درد م

 بر صورتش نقش بست .  یلی جان آ یلبخند ب 

 _ خوبم ، سر دردم بهتره ! 

 کوتاه و مختصر . نیهم

به سرت اورده ...برو استراحت   ییچه بال  نی کوتاه بب  ییسربه هوا   هی_ مواظب خودت باش، 
 . یمراسم شرکت کن ی تو  طتیحال و شرا  نیبا ا   ستین یازیکن ن

   نیلحن به ا نیعادت داشت به ا  ی لیو تند بود. آ زی هم با لحن ت شی ها یمهربان نیهم
 مستبد بودن ...
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خورد. اما با آن   یدر درونش چرخ م یفیحمام گرم را داشت. حس کث کی   ی تمنا دلش
 آب داغ بسپارد .  محال بود بتواند  تنش را به جهیباند بر سر و آن سر گ

 به نرده گرفت و از پله ها باال رفت خودش را درون اتاق انداخت .  دست

تخت  کنار پنجره دراز کش شد چشمان   ی کرد .رو ضی را تعو شیلباس ها یآهستگ به
 داد.  یم یحال  یو ب یخمار و سوزانش نسان از خستگ

 قفل شده باشد !   شیگلو  ان یم  یدست ییداشت . گو یخفگ حس

 . افتی یتالش در خود نم ی برا ینداشت ، رمق یکرد نفس بکشد اما توان یم یسع

 داد . یسراب را نشانش م  ش یبود هر سو ییصحرا انیم

 ترک خورده و خون آلود بود . شی بود و لب ها  تشنه

کرد   یتر م  شانی حالش را پر یو تشنگ   یزد حس گرم یم ادی ، فر  دیدو  یسمت سراب م به
 .وحشت تمام وجودش را فرا گرفته بود . 

  ادیخواست فر  یبود م دهیفا   یدست و پا زدن ب ی برا  شیمرگ داشت ، تالش ها حس
 بود . دهی بزند اما زبونش برا کام دهان چسب

 با قدرت او را تکان داد .با هراس چشم باز کرد .  یدست  ی لحظه ا فقط

بر قلب وحشت زده اش  قرار دادند .نگاه   یمرحم ییافتاد  گو اشاریلرزانش که بر   نگاه
 .دیخواهرکش را به آغوش کش یرا به درد آورد، بدون معطل اشاریقلب   یلیاشک آلود آ

 را پاک کرد . شیشک ها ا  اشاریو   ختیاشک ر  یلینوازشش کرد .آ  اشاریهق زد و  یلیآ

 جام  نترس فداتشم .  نی من ا نیآروم باش ، آروم .بب  سی_ ه

قرار   یشد .ب  نیاز شدت بغض نهفته باال و پا شیگلو  بکی.س دی لرز یچشمانش م مردمک 
 ستبر برادر انداخت . ی   نهیس انیخود را م
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 ی دست نوازشگر برادرش رو یاش باال گرفت.پس از لحظات هیو هق هق گر  ختیر  اشک
 قرار گرفت .  یلیآ  ی موها

 رو از خود جدا کرد . ی لیآ  اشاری

 آروم باش .  یلی _ آ

 خود را پاک کرد . ی سرانگشت اشک ها با

 _حالت خوب شد؟ 

 تکان داد. یرا به آرام سرش

 .  می بزرگ  برمادر ی خونه  میخواه یبخور که م ی چ هی_پاشو آب بزن به صورتت ،

 گفت :  ی و ناراحت یدو دل با

 . امیمن ن شهیم اشاری_ 

  یپرسه، حداقل کنارش باش یمامان دل نگران تو هست مدام حالت رو م  شهینم  یلی _ آ
 اش کمتره .... یاسترس و نگران

 تکان داد . یسر ناچار

 یمونیک  ی لباس ها مانتو انی آمد .از م  نیتخت پا ی خود  از رو ی باطن یلی م برخالف
 رنگ خود را تن زد . یمشک

باعث جلب   ش یاز پ ش یسر ب ی رو  دی را روس سر انداخت .باند سف یقواره دار مشک  یروسر
 شد .  یتوجه م

 جا داد .   فیرا درون ک  یگوش یو دو دل دی ترد با

رنگ  یداد .چشمان درشت و مشک  ینشان از اعزا دار بودنش م یسر تا پا مشک  لباس
 ود . غرق در خون ب شی بایز
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 آمد.  رونیبه دست از اتاق ب چادر

 شد .  یمنتظر زد . پشت سر او راه اشاریبه  ی لبخند

شد دلش  گرفت   دهیکش ی ها اهیپارچه س دنیاز کوچه  پارک کرد .با د ی را گوشه ا نیماش
 پوش قفل شد .  اهی س نیداو ی و بر رو دی و چرخ  دیچرخ  شی بای.چشمان ز

 انداخت . نیو سرش را پا  دیکه بر او افتاد ،هول شده نگاه دزد نی داو نگاه

  ریآشفته مس  یبا درون نیمادربزرگ شد.سر پا ی خانه  اط یوارد ح اشاری  ی به شانه  شانه
 مهربانش  پدر آراز سر بلند کرد.  ییدا  ی کرد .با صدا یتا خانه را ط اط یح

 .  دیسمت او چرخ به

 شد.  رهیخ ی لی آ  ی  بر سر باند شده یینگران دا نگاه

 کنه ؟  ی_ دخترم حالت خوبه ؟سرت درد نم

 بر صورت خود نشاند. یپرمهر  لبخند

 جان خوبم . یی_ دا

زد.از او که فاصله گرفت بالفاصله خود رابه درون خانه  یلیبرسر آ  ی برداشت و بوسه ا یقدم
پزخانه سرگرم  هاکه رها شد ،خود را درون آش یو اظهار نگران یدرپ یپ ی رساند .از سوال ها
درون ذهن جدا کرد   ب یاورا از افکارغر لیزنگ موبا   ی خرما ها کرد .صدا  ی جدا کردن هسته 

رفت.با   ی. هراسان به اطراف نگاه انداخت، به سرعت دستان خود را شست و به سراغ گوش 
 .رشد یبه درونش سراز   یفراوان یانرژ  زشینام دوست عز  دنید

 خودم. ز ی_ سالم بر عز

 انداز شد .  نیو غمناک فاطمه در گوشش طن م یمال  لحن

 غم آخرتون باشه.  گم،یم تی جان تسل یلی_ سالم آ 
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 قورت داد. یبه سخت یدرون گلو را به سخت بغض

 .حال تو خوبه ؟ اوضاع چطوره ؟  ینیفاطمه جان غم نب ی _ مرس

 .  می ایمراسم ختم هست با بچه ها ب یچه زمان نم ی، خواستم بب  می _ ما خوب

 زد .  ی ه اخست لبخند

 . شهی _ براتون زحمت م

 مکث کرد و ادامه داد.  فاطمه

 _   حال تو خوبه ؟ 

 . تلخ و گزنده زمزمه کرد .  دیخود کش  ی سر باند شده  ی بر رو   اردستیاخت یب

 ... یهست که فکرش رو بکن یتراز اون ی_ اوضاع عال

 . دی پرس ی باکنجکاو

 ...یعنی_ 

 حرف او آمد. انیم

 رخ داده .  ی ادیز یاتفاقات نه چندان جالب یعنی_ 

 ناچار تماس را قطع کرد . یباطن لیوارد شدن مهسا به درون آشپزخانه، برخالف م با

 کنم . یمراسم هم باهات هماهنگ م ی ،برا   تی تسل امیاز پ ی _ فاطمه جان مرس

 .  شمیباشه ، مزاحمت نم زمی _ عز

 خداحافظ . ی_ مراحم
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او دوخت.  ی بای ز ی را کنار گذاشت .چشم بر چهره  ی لیآ یالیخ یمهسا، ب ی  رهیخ نگاه
اش چند برابر بر   یتونی زده بود و چشمان به رنگ ز رونیشال ب ری رنگش از ز یعسل ی موها

 او افزوده بود. تیجاب

برداشته و با ناز خرما را دردون   ییکنار دست او خرما زی برداشت و از م ی لیبه سمت آ  یقدم
چشمانش گرفت. مهسا زبان    یباال انداخته و نگاه از وحش  ییابرو یلیدهان خود قرار داد.آ

 را مورد مخاطب خود قرار داد.  یلی تر کرد و با لحن مخصوص خودآ

 به سر او زد. ی ا اشاره

 _ سرت خوبه ؟ 

 به صورت زد.  ی جان و خسته ا یب لبخند

 _ آره ... 

 ادامه داد.  ی با لحن نه چندان دوستانه ا دی ابرودرهم کش مهسا

 ؟  یشیم  ادی لیا یو کالفگ تی _ چرا باعث عصبان

خثمانه و سرکش   یلیلحن او نسبت به آ شهیکرد . هم یاورا با خود درک نم یدشمن واقعا
تلخش    ی زد.خنده  یآرام ی بود .متعجب از کالم او با چشمان گرد شده از تعجب خنده  

 خواست .  یسرکش بودن م یدلش کم تیحرص و عصبانپربود از 

خود را به اودوخت . انگشت اشاره  مقابل چشمان   ینگاه عصب ستادیمهسا ا  یقدم کی در
 او گرفت. 

 ؟   هیموضوع با تو چ نی _ اون وقت ارتباط ا

 کرده ادامه داد.  زی ر چشم

 مهربان تراز مادر ؟  ی   هیدا ی ، شد هی_ چ
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 تند روبه او گفت :  ی گرفت. با نفس ها یلی کرد و نگاه از آ ی قرچه ا دندان

 من مهم هست . ی ارتباط داشته باشه برا ادی لی که به ا یزی _ هرچ

 مهسا را دوچندان کرد . تی عصبان یلیآ  پوزخند

 خودت بکن .  ی هوا ورت نداره... سرت رو گرم کارها زمنیتاحاال ؟  عز ی_ اون وقت از ک 

 ود زد و ادامه داد. به خ ی انگشت اشاره ا با

مرد    ادیلی مهسا ،ا نیتو ...بب ی اون وقت برا دهیکه خواهرشم ارزش نم یبه من  ادیلی_ ا
چشم بست    دی!درسته برادرمه اما با  ستی. چون دوست داشتن بلد نست یکردن ن یعاشق

  ی اش سنگه، دلش برا نهیقلب درون س ی که به جا یهارو گفت ...کس  قتیاز حق یسر هیو 
 کنه . یتجربه نم  قوقت عش  چیسوزه و ه یکس نم چیه

گشت که    یاز رفتن مهسا م  یقیاو زد و فاصله گرفت .دقا  ی به صورت برافروخته  ی لبخند
با   زیقابل تحمل بود . او ن ری غ گرید  یکی  نی. ا دی کش یازسر کالفگ یوارد شد، نفس  ینازل

 را مخاطب قرار داد. یلیآ  ی لحن تند

 زنند.  یصدات م رونی_ ب

 باال آمد .  نگاهش

 ؟  ی_ ک 

 باال انداخت .  ابرو

 .  ادیلی_ ا

 ی ها ی توجه به شلوغ یبلند شد. ب یصندل ی و از رو دیبه صورت خود کش یدست کالفه
آرام و خلوت چرخ خورد که به   اط یح انیرساند. نگاهش م اط یدرون خانه خود را به ح

و    ادیلیا ی  دهی شد. هراسان سربرگرداند . چشمان در  دهیکش یدستش توسط شخص کبارهی
 داد.  یحد او م یب تی فک فشرده شده اش نشان از عصبان
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 .  دی فشرده شده غر  ی دندان ها انیم از

 ؟   ی خود رو به مهسا زد یب  ی اون حرف ها ی_ به چه جرئت

 .  دیگلو را بلع ان یم بغض

 راش بازگو کردم.رو ب  قتیحق ن یخود نبود ،ع ی_ ب

 کرد.  شتریدست خود را ب  فشار

 ...  یکن یم ی واسه من بلبل زبون  یجور نی گرم شده؟ که ا ی_ پشت به ک 

 کرد.  ی حال شد، با بغض با درد ناله ا یب  یلیرنجور آ تن

 توجه به حال خراب او ادامه داد.  یب ادیلیا

   گهیباره د  هیفقط منتظرم   یلی _ آ

 ادامه داد. د یتاک با

چه  ین یبب یغاز بزن هیصدمن  ی و حرف ها یسربه سر مهسا بگذار گهی باره د کی _ فقط 
 . ارمیسرت م ییبال 

داشت، سرچاند که چشم درچشم   دنی که هر لحظه امکان بار یشکسته و چشمان یدل با
  نیفرستادو لب به دندان گرفت . نگاه داو   نیبغض درون گلو را پا یشد . به سخت نیدارو

 و ترحم...  یپرشد از نگران

که از قفس    ی مانند پرنده ا یلیرا رهاکرد . آ  یلیرا حس کرد، دست آ  یکه حضور کس  ادیلیا
 دور شد.  نی و داو  ادیلیرها شده باشد به سرعت از مقابل چشمان ا

 

 ساغر 

. 
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 قرار زمزمه کرد . یشد. ب  انایرفت .هول زده و هراسان رو به د رونیکه از اتاق ب صنم

. اون کنهیخانواده لحظه به لحظه داره من رو از درون نابود م نیا ینجابت و مهربان انای_ د
مواظبم   شبیاز د کله  هیدر حقم کرد، اون از خواهرش صنم که   یاز پسره که  لطف بزرگ 

 از مادرش...  نمیبود، چشم رو هم نذاشت.، ا 

 .دیکالفه نال 

 کنم !چکار  دونمی _ من نم

 رو به او گفت :  ی سردبا خون  اناید

 سرد .سرد خون رفتار کن، خون ی _عاد

 او نازک کرد.  ی برا  یپشت چشم ساغر

 ! تی از هم فکر ی _ مرس

 فراوان پاسخ داد.   یبه گردان خود داد و با انرژ یتاب 

 ... گهی د می نی_ ما ا

در  ی خورد، سکوت را در جمع حاکم کرد. نگاه منتظر ساغر بر رو بازمهیکه بر در ن ی اتقه
  ی شد و بر رو  دهی بانو باال کش حانهیرنگ ر یچادر مشک ی ثابت ماند. چشمان ساغر از رو

 صورت قاب شده اش قفل گشت . 

 گرفت.  یجزء صورتش بود که مورد توجه قرار م نیپرمهر رخساره اول چشمان

 گشت .   یتخت ساغر کی آهسته نزد ی هازد و وارد اتاق شد ،با قدم  ی لبخند 

 .  دادیسالم م  یبا مهربان 
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  حانهیبر سر ساغر زد. چشم بست و با تمام وجود عطر تن ر ی ابوسه  یمعطل  چی بدون ه او
 شد. پر شد از حس ناب و خالص... یجار شیهابه رگ  ی اکه جان دوباره  یی. گو دیرا بو کش

 اش در تاب و تب افتاد.شد و قلب شکسته  همانیم ش ی گلو انیبغض م 

 حانهیسر  ر ی نجابت و چادر رو دنی با د انایبود. د حانی گر ساغر و ربا لبخند نظاره  صنم
 .دی کش شیبر شال سر سر خورده از موها  یپاچه دست،دست 

در تخت ساغر قرارداد. مادر سبحان نگاه   زیم ی را رو  ک ی، ک   وهیممملو از آب   سهیصنم ک  
 به دست باند شده و چشمان غرق در خون ساغر انداخت. ییگذرا

 ؟  یدستت چطوره؟ درد دار تی _ دخترم حالت خوبه؟ وضع

 لرزان پاسخ داد . ی شده با صدا هل

 _ خدا رو شکر، خوبم.

 لب زد . یاو کرد و با شرمندگ  ی دها یبه خر ی ااشاره  

 .  دیتو زحمت افتاد  ینکنه ،حساب_ دست تون درد 

 گفت:  یبا مهربان حانهیر

 رحمت!  زم،ی عز ستی _ زحمت ن

 ی بزرگ رو نکیشده و آن عرنگ  ی انداخت .موها انایبر چهره د یبا گوشه چشم نگاه  
 . گرفتی بود، که مورد توجه قرار م یز ی چ نیصورت او اول

سکوت    اناید ی گوش  ی ا صدافرما کرده بود ،که ب خفقان را حکم  ی جمع ،فضا انیسکوت م 
 درون اتاق شکسته شد. 

زمزمه کرد و فاصله گرفت   ی دی لب  ببخش ری معذب ز یها انداخت . با لحنبه آن  ینگاهم ین 
. 
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 مزه کرد.لب کالم خود را مزه  ری ساغر ز ی بایبر چهره ز  رهیخ رخسار

 ؟ ی تو دوست سبحان هست زمی _ عز 

باشد. رخساره متعجب نگاه بر ساغر و    دهیشن ی افه یکه لط ییکرد، گو ی اخنده  اریاختیب 
رخسار شد.  رهیخ یخنده را جمع کرد و با شرمندگ  یسختسپس به صنم انداخت.  به 

  ی نگاه به پسرا یمسلم ی جالب بود. آقا یلیخب خ یول خوامی،واقعاً معذرت م  دی_ببخش
کار  یپسر کالس !نه با کس  نیترساکت  شون یبه دخترا... ا هاندازه چه برس ی دانشگاه نم

 .ادیآسه م رهی...آس م زنهی حرف م ینه با کس ،یدار

  ی از همه تو شتریب شهی باعث م هیبه بقسکوتش و رفتار متفاوتش، نسبت   نیمنتها هم 
 چشم باشه ...

 و سکوت کرد. دیکش یآه

 .  دهی چهره من رو هم ند   یحت شونی_ حاضرم قسم بخورم ،که ا

 .ختیاز ترس فرو ر  ییکه همراه  با مهراد و فرهاد و شبنم آمد، قلب ساغر گو ایناد

کرد  ی قروچه ادندان یکه در سر مادر سبحان بچرخد. عصب ی اشه یاز فکر و اند دی هراسیم 
 ظاهر خندان زمزمه کرد.و با لحن تند و به 

 گفتند...  یاناند بخش زنگفته   یمارستانی! ب دونمی _ چه جور و شمارو راه دادن  نم

 فرهاد نگاه از مادر سبحان و صنم گرفت.  

 رو به ساغر گفت:   خندان

 !شهیحل م یچهمه  ینیری خانم با پول ، ش  ی_ساق

 و رگ باد شده  دهیدرهم کش ی شد .ابروها دهیمهرداد کش ی جمع بر رو  انی نگاه ساغر از م 
 . دادی مهرداد م یو کالفگ  تینشان از عصبان ی رعادیگردن رنگ رخسار و رفتار غ ی 
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 گرفت . ینفس د یآب دهان را بلع  یبه سخت 

 بر صورت رنجور خود نشانذ  ی لبخند 

 ! دیها خوش اومد _ بچه 

 ادامه داد.  یساختگ  یباخوش 

 . نمیب یخوشحالم شمارو م یلی_ خ

 کرده و ناالن زمزمه کرد .چشم برداشت. بغض   ی از رو نکیشبنم ع 

 ؟  گهیم یرنگ و رخسار چ  نیشد؟ دستت !ا  یبه سرت اومده ؟چ ی_چ

 دوست خود زد .  یبر نگران ی لبخند ساغر

 . شهیدرست م ستین یزی_چ

 کرد . همانیبر صورت مهربان خود م ی رخساره نگاه بر جمع حاضر انداخت لبخند 

 و مادرانه خود فشرد.  فین لطدستا  انیآزاده ساغر را م دست

 . شهیدستت خوب م  ی زودشاءاهلل که به _ دخترم مراقب خودت باش ،استراحت کن .ان

 کرد و ادامه داد . یمکث

 . میآی م  دنتیبه د گهی ،من و صنم در وقت د شم یمزاحمتون نم نی از ا شتری_ب

خوش فرم او   ی ابروها انیم ی ا شده اش گره نم اشک خفته در چشمان ساغر ،حال دگرگون  
 نشاند.

 به شماهم زحمت دادم .  د،ی ممنون که اومد یلی_ خ

 بر صنم انداخت . چشم

 شدم. ونتیدرد نکنه صنم جان ،مد  دستت
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که   یاز  حرف ساغر نشاند و از او فاصله گرفت. ساغر تعلل داشت ی بر گونه  ی ابوسه  حرفیب 
 لرزان زمزمه کرد. ی را کنار گذاشته و با صدا ی فیدر دهانش اما بالتکل کردی مزه ممزه 

 .  دیهم تشکر کن یمسلم ی _ از آقا

نا  یو اعصاب  نی چرک  یدوستانش او را کالفه کرد. با دل امانیب ی هادو که رفتند،سوال آن
 کرد. فیرا تعر شبی،رخ داده د ی آرام تمام ماجرا

 

 حان سب 

. 

. 

. دیکشی پنجره زبانه م ی الاز آفتاب، البه یفیضع  غهیخورد .ت یغلت یزنگ گوش  ی با صدا 
  یبهداشت سی و تلو خوران خود را به سرو دیکش یتخت بلند شد نفس ی از رو یسختبه

خواندن نماز قامت   ی صورت خود زد و وضو گرفت، سجاده را باز کرده و برابه  یرساند. آب
 بست. 

. سالم نماز را که داد، دست  شد یآرامش مهمان قلب رئوف اش م  خواند،ی ذکر خدا را م 
 آسمان باال برد .از خداوند طلب آرامش کرد.  ی بسو

 .رفتینم کنار  دگانشی از مقابل د  ی اساغر لحظه  یآلود و زخمچهره اشک  

 از خدا خواست تا ذهن و قلب او را از گناه  دور کند.  

شده از مشهد را در دست چرخ داد. و نام خدا را زمزمه کرد  یسوغات اقوت،ی  حیتسب  
 از کنار سجاد بلند شد.  یآرام.به
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را تن زد و   رنگی چهارخانه به رنگ آب راهنی.پ دادی هفت صبح را نشان م یساعت حوال 
را ساده به سمت باال شانه زد  ش یموها شهی. مانند همدیرا به پا کش ین مشکشلوار کتا 
 و تلخ را بر مچ و گردنش آغشته کرد. می ،عطر مال 

 آمد.  رونیرا برداشت و از اتاق ب فیک  یمعطل یب

 هم با گذشت چند روز از آن ماجرا تاب نگاه در چشمان مادر و خواهرش را نداشت .  هنوز

  دنیراه با شن مهیآمد و راه را به سمت در کج کرد، اما در ن  نیپا هاسروصدا از پله  یب
 . ستادی خود ا ی رخساره مادرش در جا ی صدا

 صبحونه برات آماده کردم . امی؟ب یی_ سبحان جان  کجا 

سرباال آورد و چشم بر رخسار بانو    یآهستگ. بهدیبه سمت مادر چرخ دویاز ته دل کش یآه
 دوخت .

به سمت او برداشت و زمزمه وار در گوشش   یبر تک پسر خود زد. قدم ی لبخند رخساره
 نجوا کرد.

 ؟  یکنی از من فرار م ی؟چرا همش دار  نی_ دورت بگردم ،چرا چند روزه نگاهت پا 

 ادامه داد.  یمعطلی ب د، یسبحان را که د  سکوت

در مورد تو، اون دختر خانوم نکردم. تو  یقضاوت چ یاومد، من ه شی پ ی _ سر او ماجرا
  لیدل دی کنم .پسرم شا ی راجع ب تو فکر بد تونمینم ی ابرام که لحظه  یز یقدر پاک و عزاون 

  ریزپس سربه  زمیدارم عز مانی! من به تو ای کمک حال اون خانوم شد یداشت یموجه
 نباش پسر من...

بر دستان پر مهر او بزند، اما   ی آورد تا بوسه ا   بنیزد و سر پا ی قلب سبحان آرام شد.لبخند 
 سبحان به پرواز درآورد .   ی  نهیرا درون س یاو زد. قاصدک  یشانیکه مادر بر پ  ی ابوسه 

 ناب لقمه بر دهان گذاشت. یخوش و حال  یدل با
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گذر کرد  اط یاز ح یهشت  را نشان داد ،باعجله عزم رفتن کرد. با خوشحال یساعت که حوال 
 قدم زد. ادهیپ ی کوچه با پا  ی زنان تا انتهاو قدم 

 ی جزوه  یمردم مردم مشغول وارس الیخی شد. ب یآرتی موردنظر منتظر آمدن ب ستگاه یدر ا 
 خود شد .  یدرس

لب نام خدا را زمزمه   ری برداشت و زقدم   د یباالخره به دانشگاه رس ستگاهیا  نیچند  ازپس
 کرد .

 سوق داد .  نینگاه به سمت پا شه، یدانشگاه شد مانند هم وارد

از   شتریها، بنگاه  ینی. حس سنگدیاستوار به سمت  کالس موردنظر قدم کش ییهابا قدم  
 و سر به باال آورد.  ستادیا ی ا. لحظه شدیاو حس م  ی قبل رو

مملو از نفرت،   ی هاها و نگاه پوزخند ها، سر تکان دادن یبه اطراف انداخت .تلخ ینگاهم ین 
ناگهان با  به راه خود ادامه داد، اما به  الیخیب شه یتعجب را در سرش پر کرد. مانند هم

 سست شد.  شی پاها یحرف دنیشن

 شده...   ریزو به واسه ماها سربه  زه یری_ تورو خدا نگاه، چه اداها م 

 تاسف تکان داد . رو به دوست خود ادامه داد. ی عنامبه  سر

 مسجد!  ی ،روزها تو یمهمون ی _ شب رو تو

 . شدهده یشن ی ها،از حجم حرف  دیکشیسوت م ش یهاگوش  

سست   ی هادو دختر قدم  ی صدا  دنی با شن  گریبه راه ادامه داد .اما بار د حالی سست و ب 
 گشت. 

 . برندی م  شیو دکمه تا خرخره کار هاشون رو پ  شیر ن یبا هم است،یهمش س نای_ ا

 خفقان را نداشت .  ی ماندن در آن فضا ی ابود و تاب و طاقت لحظه  یعصب 
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بر تمام   زدیم  دی. مهر تأ کردی م یخال ی جوالن دادن افراد ی را برا دانی،م  رفتی اگر م اما
رفته بود،    یسبحان ناچار به آن مهمان  دانستندیها که نمشده... آن زده ی هاکه یها و تحرف 

و نجات    دهی و حس وجدان خود ساغر را در آغوش کش ی بر حسب جوانمرد دانستندینم
 داده بود.

 بوده و خواهد بود. گونهن یا شهیقضاوت کنند را داشتند هم کهنی ها فقط قدرت ا آن  

داد. استوار و محکم اما با   لب نام خدا را زمزمه کرد، به راه ادامه ری.ز د یاز ته دل کش یآه 
 ! شانی آشفته و پر  یدرون

 ...  کردی قطعا او را نابود م ییآبرو ی ب نی قضاوت ا نیا 

 ها وارد کالس مربوطه شد . ها وچ، حرف به نگاه  توجهی و ب الیخیب

زد، اما افکارش   ینقطه جا خوش کرد. جزو ورق م نیتر ی اپنجره ،در قسمت گوشه  کنار
مشامش را قلقلک داد   ییو آشنا نینشعطر دل ی . بوخوردیها چرخ محرف  یحوال

 .کردی م شانیعطر ،روانش را پر ی بود اما آن بو توجهی.ب

 .یمسلم  ی آرام مملو از تاسف او را مخاطب خود قرار داد. _سالم آقا یساغر، با لحن 

 دستان خود را مشت کرد . یسبحان عصب 

 .  ندیصدا و چهره او را بب  خواستیدلش نم  وجه،چ یهبه

صورت گلگون  به  توجهی . ساغر، بدیزبانه کش یاز درونش مانند آتش تی نفرت ،عصبان حس
 را کنار او قرار داد . یسبحان صندل ی  قهیگرفته و رگ باد شده کنار شق

 همگان... ی بود برا  یاش، منبع توجهگچ گرفته  دست

 ! جا؟ن ی. _چرا ا دی لب غر ریز ی،عصب  افتیود نشسته  سبحان که او را نزد خ 

 گرد شده نگاه به او انداخت .  یساغر، با چشمان 
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 داره؟  ی رادی_ا

 .  دیدندان به دندان سا  

 ...!رادی_پر از ا 

ها توسط استاد  نکرد .نام دایجابجا شدن پ ی برا یاستاد که وارد کالس شد .سبحان فرصت 
 شد .موردنظر خوانده 

 نیالعاده و همچنفوق  ی هانمره  ،یاند ذهن عالسبحان مورد خطاب قرار گرفته  کهن یا تا
 شده کرده بود. استادان محبوب شناخته یمنش، رفتار خاص سبحان او را نزد تمام 

 وستانه از او پرسش کرد.به سمت او روانه کرد و بالحن د  ی نگاه باال آورد، استاد لبخند 

 رخ داده بود ؟  ی،اتفاق   دیکالس حضور نداشت شیپ ی اجلسه یمسلم ی _ آقا

 کرد . شان یساغر روانش را پر نینشکه عطر تلخ و دل  دیکش ینفس

 کسالت داشتم . ی،کم خوامی _معذرت م

 ت. جز سکوت و صبر نداش ی اچاره   یگرفت .ول یاش را به بازغرور مردانه ،ی پوزخند ی صدا

 . آوردیدر م  نیزهراگ ی هاطعنه نی ماجراها و سر از ا نی سر از ا دی با 

 ! دیکشینشست ،در قلبش نفرت زبانه م یقبل ی درجا

 ...بایز ی دختر ،دلربا ن ینفرت از ا 

  یاش شود. خدا امتحان سختقلب مردانه  ی برا یمرحم  دی لب نام خدا را خواند، تا شا  ریز 
را جمع کرد و به   هاله یوس یبدون معطل  د،ی رس انیدر نظر گرفته بود. کالس که به پا  شی برا

ها که  یکالساز  هم  یکیکالم  شی از خارج شدن نقدم برداشت. اما قبل  یسمت خروج
  آمد یان بدش نمدانشگاه بود و کم هم از سبح طانیشر و ش  ی پسرهانام داشت و از   نایس

 کرد.  کوبخ یاو را م
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   ؟یکنی فرار م یدار   یمسلم ی _ آقا

چگونه و چطور همه از موضوع باخبر شده   دانستی بود. نم شانیو پر  یعصب ستاد،یا 
 بودند. 

 . آوردیدرم ی قضاوت ها او را از پا نی ،ا  دیدانستی را خوب م نیاما ا 

 متشنج و خفقان رها کرد . ی برداشت و خود را از آن فضا یقدم توجهیب

 . رفتی راه م ی محکم و استوار به تند 

 خفقان...  ی فضا  نی تا خالص شود از ا رفتی ها فقط مها و حرف بود ،به تمام نگاه  توجهیب 

 . ستادی صدا زده شد ا  ینامش، که توسط کس 

، برافروخته   زدیم ی صورتش به زردبلند خود را به صبح رساند .رنگ  ی هابا قدم  مانیپ 
 سبحان قرارداد. ی هادست   انینفس زنان دست خود را مبود نفس 

 چه وقته دنبالتم !  ؟یی _ کجا

 تکان داد . یناراحت ی معنابه  ی سر سبحان، 

 ...دی_ببخش

 کرد ، ادامه داد.  یمکث

 ؟ یداشت  یکار مانی_ جانم پ

ها چنان  ها به کنار آن ،عکسآن حرف   داشت. د یگفتن و نگفتن، حرف درون قلبش ترد نیب 
 انکارش کند . توانستیبود که نم ی واضح و واقع

 پا آن پا شد.  نی ا یاندک 

.سبحان کالفه و مضطرب   رفتی کلنجار م دی وترداز شک  ،یچه کند! در منجالب دانستینم 
 ؟ یزنیافتاده؟ چرا حرف نم   یچه اتفاق مانیاو را مخاطب قرارداد. _پ
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 .  دیبلع یسخترا گرفت، آب دهان را به  یشانیعرق پ مانیپ

 ..  جان یفقط ا  گم،ی_داداش م

 بر خود انداخت. رهیخ ی هاکرد و نگاه به اطراف و چشم  مکث

 !  ستیگفتنش ن ی _ وسط دانشگاه جا 

 را از نظر گذراند . مانیجز صورت پجز به کالفه

 کنار دانشگاه... شاپی کاف می _باشه بر

 تکان داد . د یتأ ی معنا به  یسر مانیپ 

آنچه که از  دی ترسی در حال کوبش بود .م واروانهی شدند، قلب سبحان د  یبه قدم راه قدم
  ن یها شد تا بوده همنگاه  ین یسنگ الیخی آن واهمه و ترس داشت بر سرش آمده باشد !ب

 .دادندیافراد را مورد مواخذه و قضاوت قرار م انیجر  دن یبدون شن دن،ی بوده مردم بدون د

 

 ی لیآ 

. 

. 

. 

تن خسته خود را کنار  یلیقرار داشتند. آ  اط یدر خانه و ح هاهمان یاز م یشمارانگشت  تعداد
 رها کرد. ییدامادر و زن

 انداخت و با لحن مهربان رو به او گفت :  نهیبه آ ینگاهم ین اشییدازن 

 استراحت کن.  یجان ،دور سرت بگردم، برو باال کم  یلی _آ
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 انداخت .  ییدانگاه بر صورت مهربان زن 

 !  ییدا_خوبم زن

 ها آمد .حرف آن  انیم زهرا

!آخه   دتیپر  ی ؟اون از سر شکست  شده ات. اون زنگ رو  ی_دورت بگردم ،دختر کجا خوب
 ل خوب؟ حا نیا ی کجا

از جان خود زد. _قربونت برم مامان ،که نگاهت   زتری رو به مادر مهربان و عز ی البخند خسته  
 ... یپر از غم به دلت پر از غم و هنوز نگران بچه هات هست

او زد. سرش را بر شانه زهرا قرارداد،   فیلط ی بر گونه ی امادر کرد ، بوسه   کی خود را نزد یلیآ
 عطر تن مادر را...  دینفس کش

 سر ازشونه مادر برداشت .  ینازل ی صدا دنیبا شن 

 صورت مهسا شد.  رهیخ 

 خوش به حالت!  یلی _آ

 با چشمان گرد شده نگاهش کرد.  

 زد و ادامه داد. ی شخندین ینازل 

  ی شونه  ی رو یسرت هم گذاشت جان یا  ینشست ،ی سر ما اومد  ختهیکار که ر همهن یا  نی_ ب
 خاله ... 

 گو شد. پاسخ   اشییدازهرا جواب مهسا را بدهد .رعنا زن کهن یز ااقبل  

هم که باشه   یو زار از صبح سرپا بود و کارکرد .نوبت ض یمر   حالن یباا ی لیجان آ  ی _ زن دائ
استراحت کنه .   یهم کم  یلی.آ دیبا هم جمع کن دی نوبت تو مهسا هست  دور سرت بر

 .شهی جبران م  تونی عروس شاهللیا
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ها دورشد  گفت و از نگاه آن  یاجبار چشم لب به  ریبود ،ز زیکه از خشم لبر  یبا چشمان ینازل 
. 

 . دیپاش   یلیزهرا وآ ی به رو ی لبخند ییدازن 

 رو به زهرا گفت:   کنانمنمن 

 ! شمی خواهر، اما اگه نگم خفه م ستیها نحرف  نی ا ی مجلس جا نیزهرا ا  گم ی_م

 کرد و ادامه داد.  یزی خنده ر 

 شده ،درست؟    ادیلی ا  ی خورده   ی نیری ش یکه نازل دم،ی شن  لیوفام_ از  فک 

 انداخت . یلیبه آ  ینگاهم یزهرا ن 

 : گفت

 نبود. ی _چندان بحث ازدواج شون جد

 آنها شد. ک ینزد یفاطمه ،مادر نازل 

 آلود رو به زهرا و جمع گفت: ناراحت و بغض یبا لحن 

 .  میمامان رو جمع کن  ی ها،لباس  هاله یزهرا وس گمی _ م

 شد.  زش یاتاق مادربزرگ عز یراه اشیی به همراه مادر ، خاله ،زندا  یلیآ

 ی رو ی سنگ درشت ،ییگشت. گو   نیسنگ  شیها. نفسدادی او را م ی اتاق، بو ی جای جا 
 نهاده باشند !  اشنهیس

کرده و بغ کرده به سمت سجاده و چادرنماز مادربزرگ ،  شد. بغض  نیباالوپا شی گلو  بکیس
 که گوشه اتاق بود رفت.

خود کرد .با تمام وجود عطر تن مادربزرگ را ،به مشام  ینیب ک یچادر را برداشته و نزد 
 .دیکش
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شد    یلیآ  کی . مادر نزدروان شد ، صورتش را مرطوب کرد شیهاشده، اشک بغض شکسته  
 شدند.  گری کدی، مرحم درد  ختنی. مادر و دختر در آغوش هم اشک ردیو او را در آغوش کش 

بر صورت غرق در اشک   یدست ی لیآن دورا از هم جدا کرد. آ ،ییدازن  لیزنگ موبا  ی صدا 
 گو شد.گرفته ،پاسخ  ی . رعنا با صدادیخود کش

 ؟   نی_ جانم داو 

  کیزد .نزد ی بی، به خود نه دیرفت. ابرو درهم کش ییداحرف زدن زن یپ  ،ی لیحواس آ  تمام
 مادرش شد و دم گوش او زمزمه کرد .

 من چادرنماز مادربزرگ را داشته باشم؟  شهی _مامان ،م

 دخترش شد.   دهی پرچهره رنگ  رهینگاه غرق از اشک زهرا، خ 

  یبرو خونه هم کم اشاری  ها ،با شهی ... حالت بد میرنگ به چهره ندار یلی _ بردارش!  آ
 نگاه بنداز. کیاستراحت کن هم به درس هات  

 ...  جان ی _ آخه ا

 حرف او آمد. انیم

 . ی کمک کرد ی _ تا االن هم کل

 زهرا تکان داد .  ی هاحرف  د یتأ ی معنابه  ، یسر

 ؟  ی دی رو م تیزنگ بزنم گوش  اشاریبه  خوامی _ مامان م

 خودت؟  ی_ گوش

 .  اوردمی_همراهم ن

 گذاشتم .  فیک  ی _تو
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به  توجهیگذر کرد،ب یآرامها را بهآمد. پله   رونی خالف خواسته، قلبش از درون اتاق ب بر
 .دی کش رونیرا ب  یگوش هاله یوس ان یمادرش رفت و از م فیاطراف سراغ ک 

 . دیچیدر گوشش پ اشاریگرفته و خسته  ی صدا یقی را لمس کرد ، بعد از دقا اشاریشماره   

 _ بله، مامان؟ 

 گرفت.  ینفس ی لیآ 

 _ سالم، منم! 

 شد.   یلیبر قلب آ  یمرهم اشار،یمهربان  لحن

 ؟ ی _ جانم ،آبج

 ؟ ی منو  خونه ببر شهیاشارمی_ 

 .دی نگران پرس 

 کنه؟ی_ حالت بد شده؟ سرت درد م

 زد. ی لبخند 

 . رهیم جی سرم گ ی_ نه ،نه خوبم !فقط کم

 آماده باش .  اطمی_ من تو ح

 . امی_باشه ،االن م 

خود   فی سر انداخت و چادر مادربزرگ را درون ک  ی را مرتب کرد .چادر را رو ی،روسر  یلیآ
 قرار داد. 

چادر به سر، دست از کار  ی لیآ  دنیاز آشپزخانه بود، با د  دنیکه، در حال سرک کش ینازل
 او را مخاطب قرارداد . ی اچندان دوستانه و به سمت او آمد. بالحن ،نه دهیکش
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 ؟  یری خانوم ،کجا م یلی _آ

 زد.  ی پوزخند یلیآ

 لحن صحبت نه!  نیبا ا ی. ولدادی پاسخ م د،ی پرسی م یگری قطعا ،اگر با لحن د  

 جواب بدم؟  دی _ با

 .  دیمهسا ابرو درهم کش 

 گفت:  

 ؟ یکنی فرار م یوقت تو کجا دار، اون  نیکار مونده زم همهن ی_ ا

 تر کرد . یرا، کفر ینازل  یلیپوزخند نشسته بر کنج، صورت آ  

 نداره ... یوجودو حضور من لزوم د ی_تاتو ،مهسا هست 

  شدی م دهیشن اط یمردان از ح ی نماند . از کنار او گذر کرد ،صدا  یاز سمت نازل یجواب منتظر،
 هراس داشت!  ش یها،شک کردن  ریو تحق   ادیلی.هنوز از ا

  ی را به همراه آراز و مرد اشاری. د یکش اط یبه ح یآمد. سرک   رونیو ترس از خانه ب یبا دودل 
 !  دی . قلبش ناگهان لرزدید اط یقدبلند در گوشه ح

 حالت را نداشت. نیهم توان درک ا خودش

 بود !  ی نیری شوره شاما دل 

حاضر در   ی مردها انیشت. سست و لرزان از مقدم بردا یآرام، به  دیبر چادرش کش یدست
 عبور کرد . اط یح

 رساند.  اشاری  یکیخود را به نزد 

 شد.  یل یبود ،که متوجه حضور آ   یکس نیاول آراز
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 چشمانش برق زد !  

 به او گفت:  ی ابا لحن مهربان و بامزه  

 خودم ! ی سرشکسته  ی به ،سالم دخترعمه _ به 

 گرفت .  ینفس  یسختبه  یلیآ

 به او بشنود.لحن آراز را نسبت  نیا  اد،یلیاش نگاه انداخت. مبادا ا یبه حوال ،یرچشمیز

 بر کتف آراز زد. ی ا،ضربه یبا شوخ اشاری 

 لب زمزمه کرد . ری ز ی لیآ 

 _سالم.

قلبش او را سست و   امانی قرار داد .کوبش ب ر ی او را تحت تاث نیتنها، لحن مردانه داو 
 د . ناتوان کرده بو

انداخت   نیداو رخ م ی چادر پنهان کرد ،آهسته سر بلند کرد نگاه بر ن ر ی لرزانش را ز دستان
وجه صورتش بود که مورد توجه   ن یباتریکم ابرو چشمانش، ز  اریو فاصله بس دهی.چانه کش

 .  گرفتی قرار م

 دوخت.  اشارینگاه از او گرفت ،چشم بر   یسختبه

 گفت:  نی رو به آراز و داو اشاری را به نوازش گرفت.  یلی اش مشام آعطر سرد و تلخ مردانه 

 .  امی_ من برم، اگه شد آخر شب باز م

 سالمت ._برو داداش ،به 

 آمدند .  رونی از ساختمان ب اشاریگفت ،شانه بر شانه  یلب خداحافظ ریز

 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
219 

 

   ساغر

. 

. 

. 

 گرفت. ی ها جاآن   انیجمع دوستان رساند. م خود را به ی تندکه رفت. ساغر ،به  سبحان

 . دی پرس ی با ترس و کنجکاو 

 ه؟ یچ ان یجر دیدونی ها ،م_بچه 

 حرف او آمد .  انیم اناید 

 ! ؟ی چ انی_جر

 درمانده پاسخ داد .  

رفتار و از اون   نی که تا حاال ،ا کردی باهام برخورد م یبود! طور بیعج ی لی_ واال  رفتارش خ
رفتارو نداشت.    نیا کردم،یبارونش م کهی،ت کردمی م تشیکه اذ  ییتاوق  یبودم .حت دهیند
...تازه به   کردندی بهم نگاه م یاومدم همه جور یم یبود! امروز وقت شونیپر یجور هی

 افتاده... یاتفاق هی! انگار انگار کردندی نگاه م یجور  هیهم    یمسلم

 چشم خود را جابجا کرد . ی رو نکیفرهاد ع 

 به سخن آمد.   ،یسختبه 

 _ساغر ... 

 کنان گفت : من کرده فرهاد انداخت. من عرق ی نگاه بر چهره  دهی ترس

 شده ؟؟  ی_فرهاد  چ
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 گرفت ،پاسخ داد.  ی نفس فرهاد

  شهیدانشگاه و کالس ردوبدل م ی هابچه  نیب یعکس از تو و مسلم   یسره ی_ متأسفانه ، 
 ... 

 کرد. سکوت

  دیهراس ی سبحان م ی خود نه، تنها از آبرو ی کرد .از آبرو  یقراریب نهیقلب ساغر ،در س 
 و درمانده گفت: دهی.ترس

 ؟    ی_ فرهاد چه عکس

 جا کرد .را در دست خود جابه  ی حرف، گوش بدون 

را در دست گرفت ،   ی،آن را مقابل ساغر گرفت. ساغر با دستان لرزان گوش قهیاز چند دق بعد
 ی اشد. لحظه یاز کمرش جار ی عکس ،عرق سرد دنیبر صفحه نگاه کرد.  با د یسختبه

 ، نفسش منقطع شد.  دی قلبش نکوب

چون   افتیی نم یزی اما چ گشتی عکسا گرفته بود ؟در ذهنش دنبال نام م ن یا یچه کس 
 شدت درد دستش از حال رفته بود...! تمام مدت از

 بر چهره ساغر بود. رهیبود و نگاهش خ  دهیسبحان تن دردمند ساغر را در آغوش کش 

  د ی،مانندسبحان  با عقا یشخص ی نباشد، اما برا ب یعکس چندان خاص و عج نی ا دی شا 
 .  آمدی عکس به حساب م ن یتر بیکارانه اش  عجخاص و رفتار محافظه

صورت   ی  رهیتنگ شد.  ناباور چشمانش را خ نهی، نفسش در س دی لرزی م دستانش
 دوستانش کرد.

 . کردی م ینیدر گلو سنگ یبغض سخت 

 لرزون گرفته گفت:  ی صدا با
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 عکس ها...  نیا یطور_آخه، آخه چه  

 شد.  یصورتش جار ی رو یسکوت کرد ، قطره اشک 

ها  بچه نیعکسا رو ب نیوقت  فکر کنه خودم ا  هیحرف بزنم .نکنه   ی با مسلم دی _ من با 
 بوده... نکنه ! یکارا باز  نینکنه فکر کنه همه ا  ی پخش کردم! وا

 حرف ساغر آمد .  انی،کالفه م اناید

 .  ستی معلوم ن یچی_آروم باش، آروم. هنوز ه

دوش خود جابجا کرد.  ی کوله را رو یالعملعکس  چی چشم نگاهش کرد ،بدون ه ی گوشه   با
 مع دوستان فاصله گرفت و با عجله و ترس گفت: از ج

 برم ... دی _ من با 

  یجار اجازهی ،ب ش یهابه راه خود ادامه داد.اشک ی خورد ،اما با عزم قو   یسکندر  یبار چند
  شد، یاو هم نم الیخ نیع گرانید  یو ناراحت تی موقع وقتچ یداشت! ه یبیشد. حال غر 
 او بگردد...  یدر کجا پ دانست، ی اما حال نم

 توان فکر کردن نداشت .  

به خود آمد ،که   ی اها نداشت. لحظه به آن  یدانشجوها گذشت .توجه انیاز م سرعت به
شد و از دانشگاه    ی کالس بعد الیخی ،ب  دیبود. پا پس کش ستادهی مقابل مسجد دانشگاه ا

 آمد .   رونیب

 !کردی نم یاری ذهنش

در  ی اکند! ناگهان جرقه  دای صحبت با سبحان پ  ی برا یچه کند ؟چگونه راه دانستینم 
 ذهنش زده شد...

تماس برقرار شد و   یقیبعد از دقا افت یها، شماره صنم را مخاطب  انی از م یبدون معطل 
 . دیکوب  یشدت مبه   تابشی و ب قراری قلب ب
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صنم، که در گوش ساغر   ی صدا دادی او م یدستان لرزانش ، نشان از استرس و درماندگ   
 او را به خود آورد. دیچیپ

 _ بله؟ 

 _ سالم ،صنم جان حال خوبه ؟ 

 پاسخ داد .   ی جد ی،با لحن صنم

 ... اوردمیبه جا ن دی _خوبم، ببخش

 اش را تکاند .ساغر ،کالفه دست گچ گرفته  

 ،همون که ....  زمی _ ساغرم عز

 حرف او آمد. نی دهد .صنم ب  حیتوض کهن یا ازقبل

 حالت چطور ه؟دستت خوبه؟   ؟ی_ ساغر جان خوب

 _ خوبم گلم . 

 کرد و کالفه ادامه داد.  یمکث

 ؟ ی دی_ صنم جان شماره برادرت را م

او ارسال کرد. قلب ساغر پر بود از شک و   ی ان را براشماره سبح  گر،ی صنم بدون سؤال د 
که  گفتی م گفت؟ی نه؟ چه م ایزنگ بزند  دانستی... توان فکر کردن نداشت. نمیدودل

 سبحان!  تیثیآتش زده بر آبرو ، ح

 گرفت و تماس برقرار شد .  یاو را به خود آورد .نفس  اش،ی آالرم گوش 

 .اختاندن ی،در گوش او طن  اناید یعصب ی صدا

 درمانده و عاجز زمزمه کرد. ؟ یرفت نی پا ی_ ساغرسرت رو کجاانداخت
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   زم؟ی به سرم بر یکنم؟ چه خاک کاری _ من چ

  میکنیم یفکر   هیدور هم  مینی شیجا م.اون  می ریم  میها دارپاتوق، منو بچه  ای_ دختر پاشو ب
 دردسر درست کرد...  نیا شهی چطور م  مینی،بب

 . دیکش ینفس 

 شد.  یراه  شانیپر یدرهم و حال یسالنه سالنه، با فکر ام ی_ باشه م

 

 سبحان  

. 

. 

. 

 

داخل فنجان   ی از اسپرسو ی اسر خورد. جرعه مانیپ   ده ی پرو رنگ  شانی نگاهش بر چهره پر  
 . دیرا نوش

 گفت:  مانیرو به پ قراریاسپرسو، کامش را تلخ کرد .مضطرب و ب یتلخ 

 ؟  یشی رنگ مبهرنگ یشده ؟جون به سر شدم، چرا ه ی_ پسر چ

 لرزان گفت:  ی کنان ،با صدامن من  مانیپ

 سوال دارم .  هی _ سبحان ،من از تو 

 سرش را تکان داد. سبحان

 ؟ یدار ی_ چه سؤال
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ظاهر   دونمیم  ،ی دیانجام نم ی کار فکری ب دونمیم  شناسمی من تورو م  شه،ی م ی_ چند سال
 هست ...   یکی باطنت 

 حرف او آمد     انی،کالفه م  سبحان

شده ؟چرا   یچ ه؟یدردت چ  نم یقربون تو برم بگو بب  ن،ی من نچ ی برا ی و کبر ی _پسر صغر
 جور ناجور شدن...! هیهمه امروز 

 انداخت  حرفش را مزه مزه کرد و ادامه داد.  نی سرش را پا  مانیپ 

 ...   یدختر صالح نی_ ا

 . دی حرف او پر انیگره شده م ی با ابروها سبحان

   ؟یچ  ی_خوب ،صالح

 ادامه داد .  دیپر ترد  مانیپ 

 صبر داشته باش. گفتم ی _داداش، داشتم م

 نداره ها ...  ی ؟البته دوست بودن مسئله ا  یدختر دوست نی _بگو تو با ا 

 با  ابروان گره شده نگاهش کرد.  سبحان

 ؟   یپرس یسوال رو م نی _ خوب؟!چرا ا 

 با ترس ودلهره پاسخ داد .  مانیپ 

 ...  الیخ یب  ،اصال یچی_ه

 . د یتوپ یکالفه و عصب  سبحان

 ؟ ی پرسی سوال را م ن ی،پس چرا ا  یچیه
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  هیسوال   نیا  ومدهیکاره که تو ذهنت ن کی ؟یکنی فکر م  موضوعن یافتاده که به ا یاتفاق 
 قطعا بوده ... انی م نیا یچ

 !ینی_ راستش، بهتره خودت بب

مقابل چشمانش تار و    ریخود را مقابل سبحان گرفت. تصو یگوش یگری حرف د چیبدون ه 
 تارتر شد . 

جان در  ییمتوقف شد .گو ی اقلبش لحظه امانی ،کامش را زهر کرد .کوبش ب قتیحق یتلخ
 تن او نمانده باشد .

لرزان و   ی هاتر کرد و با دست از او گرفته شد...! عکس را بزرگ  دنیکشو توان نفس  جان
 ناباور نگاه کرد . یمانچش

کمک به   ی که فقط و فقط برا دانست ی را پخش کرده بود ؟خودش م ری تصاو  نیا یکس چه
او را سخت قضاوت   انیاما اطراف گران،یقرار گرفته است.اما د یطیشرا نیآن دختر در چن

 خواهند کرد. 

, بزرگ را حل دردسر نیچگونه ا کرد؟ی.چه م ندازدینگاه ب مانیشرم داشت، تا بر چهره پ 
  مانیدستان خود گرفت .سکوت پ انی قرار داد .سرش را م زیم ی را  گوشه  ی؟گوش کردیم

 . شدی بزرگ محسوب م اریلطف بس کی حال خراب آن لحظه سبحان  ی برا

 وارد  شدند.  ییکه  پاتوقشان کافه بود، با سروصدا یشگیهم پیاک 

جان از او     ییها گو تک آن تک  دن یخنده ها، توجه سبحان را به خود جلب کرد. با د ی صدا 
 گرفته باشد. 

 ! افتیمشت شد .چشم چرخاند اما او را ن تینفسش تنگ ، دستانش از عصبان 

،   شی ؟بغض خفته در گلو ردی فاجعه خرده بگ نیبابت ا ی چه کند ؟ از چه کس دانستینم 
 . شدی ک داشت .صداها در سرش اکو مچشمان روشن و مردانش نم اش 
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 شد .  مانی و مانع از بودن در کنار پ  شانیروان پر  

 برداشت.    یبه اطراف قدم به سمت خروج توجهی،ب   یحرف چیه بدون 

 امان از بخت بد!   اما

بودند. سبحان   ستادهی شد .مقابل هم چشم بر چشم هم ا یکیساغر با رفتن سبحان   ورود
 قب برداشت ، از مقابل راه کنار رفت .به ع یقدم  یکالفه و عصب

 جا خارج شد. سرعت از آن محض ورود او سبحان بهو سرخورده وارد شد. به   نیغمگ ساغر

 اعتنای صدا زد، اما او ب  ی. نامش را چند باردی سرعت به سمت او دوساغر  به خود آمد، به 
 . دیرا ساغر تندتر برداشت و دو  شیهاشد . قدم  یدور م  رفتوی ظاهر استوار مبه  ییهابا قدم 

 بر گوشه لباس سبحان زد .  ی. چنگدی سبحان رس یکینفس زنان، نزدنفس 

 خورده ،به اطراف نگاه انداخت. گره  یو ابروان نیخشمگ  یسمتش بازگشت ،اما با نگاه به

 هر لحظه امکان انفجارش وجود داشت!  

  دیغد ،بع یشاد و مغرور و اندک   شهیکه هم یختراز د نیساغر بود .ا ی صدا  همانیم یبغض 
 . دیرسی نظر مبه

 لرزان، او را خطاب قرار داد. یبا لحن 

 ... کنمی_ سبحان، خواهش م

 برداشت . زیو خ  دیسبحان به سمت او چرخ 

 :  دی غر 

 _سبحان! 

 ادامه داد . طاقتیب 
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افتاده اتفاق  نیا یچطور دونمی با شما صحبت کنم. من نم  دی،من با یمسلم ی _آقا
 اون... یجورچه دونمی...نم

 حرف او آمد.   انیسبحان، م 

 ه؟ ی_حرفت چ

 . شدی . قطعا اشکش روان مدادیادامه م گرید  ی ااگر لحظه  

کار را انجام ندادم. به خدا ،روحم هم خبر نداشت   ن یکه ا یبدون خوام،ی من ،من فقط م 
 ... یبدون خوامیهمه دانشجو رفته... من ماون  ن ی منم ب  ،ی تو نرفته آبرو ی !آخه تنها آبرو

 . دیغر  ی تندبه 

 .  ستی برام مهم ن یچ یه گهی کس، د ایتو  ست،ی_ برام مهم ن

 

 ی لیآ

. 

. 

 . 

کرده بود    ری تغ یلی در وجود آ  ی،حس ی زی.چ گذشتی م زشیاز نبود ،مادربزرگ عز  هاهفته
 . ستی شده قبل نآن دختر سرکوب   دانست،یم زیکه خود ن

را درون کوله چپاند. چادر به دست از اتاق خارج  ش یهالباس فرم مدرسه را تن زد . کتاب  
 شد. 

مشغول خوردن صبحانه   ز،یو پدرش پشت م ادیلی، ا اشاری. دی به درون آشپزخانه سرک کش 
 بودند. 
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 داد .  یلب سالم  ر یز یآراموارد شد و به  صدایب 

 زد. ی دختر کش لبخند دنی ،با د زهرا

 .ری_ سالم دخترم صبح بخ

 ...ادیلی پاسخ دادند .اما ا ییروو پدرش با خوش   اشاری 

  ینگاه ی رچشمیت. زخود گرف  ی برا  یریاز نان و پن ی انشست . لقمه   زیپشت م الیخیب 
  یرا فقط اندک  بیوغر بیعج د یاگر تعصبات کورکورانه و عقا  دی خانواده انداخت. شا نیبه ا

 ...  شدی م دهی د انشانی در م شتریب یخوشبخت گذاشتندیکنار م

 یلیخ   گذاشتند،یبه دختر و پسر بودن را کنار منسبت  ،ی گذار ضی تبع یاگر کم  دی شا
 . شدیتر مقشنگ  زهایچ

  دشانی عقا  نیاز بدتر  یکیبودن دختر،    ریپسران خانواده و اس ی اندازه ،برا ازش یب ی آزاد 
 . شدی حساب م

پوشش خود توان   ی که نه برا  ییهااز همان  یکیبود . نم یاز همان دختران سرزم یکی ، ی لیآ 
 ! شانیاز آرزوها ی اریبس ی برا دنی توان جنگ یداشتند نه حت یریگم یتصم

 ! چون او دختر بود 

  ازمندیدر وجودش ن شهیهم  دی .با شدی از جنس مذکر کمتر م اش،ی آزاد  شهی هم دی و با 
 . بودی م ی جنس مذکر

  گریچادر و از طرف د  ینی سنگ  سوک ی مدرسه شد. از  یراه شانیآشفته و پر یبا افکار 
 مملو از کتاب و جزوه شانه اش او را به درد آورد . یپشتکوله

مناسب و    شیهالباس  توانستی نباشد و باحجاب...  م یداشت که چادر یچه منافات مگر
 مرتب باشد و بدون چادر... 
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 ازش یب یو زندگ  گشتندی،خود باز نم  ییایخولیها از افکار مالبود! چراکه آن  دهیفا یجنگ ب 
 .  شدیزهر م ی لیآ  ی برا شیپ

 . کردی وقت با عشق چادر را انتخاب ماگر حق انتخاب داشت، آن  دی شا

 !دیکشی اما حال با نفرت آن را بر سر م 

مملو از  اط یمهمان صورت خود کرد .وارد مدرسه شد و با چشم ح یجانی لبخند ب 
فارغ از   شهیخود برداشت و مثل هم ی .قدم به سمت جمع دوستانه دی آموزان را کاودانش

 کز کرده ، نشسته بودند .  اط یاز ح  ی ااطراف گوشه 

 چپاند . فی. بدون مرتب کردن آن را درون ک  دیسر کش ی چادر از رو  یکالفگ با

خودم   زیگفت: _سالم بر دوستان عز  زه یسرحال ،سحر خ ی زد و با صدا  ییدندان نما  لبخند
 . ریبخ نهی،صبح آد 

 به او انداخت.  یاهنگم ی فاطمه ن 

 ... رانیا  ویراد  ندهی_ سالم بر گو 

بر   می خواهد شد .خود را کنار مر فیلباسش کث ای سرد است،  نیزم کهن یتوجه  از ا  یب 
 .دی کوب نیزم

 ها چ خبر ؟ _ بچه 

 .  دیکوب ن ی،کتاب در دست خود را بر زم نفس

 کرد. یل ی حواله آ یچشمک 

 . می ! قراره   با هم کافه برمی _ امروز تولد مر

 انداخت.  می با چشمان گرد شده، نگاه بر مر   یلیآ

 . د یاو را به آغوش کش یبا خوش 
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 نبود... تولدت مبارک دلبرم .  ادمی چ ی_خدا مرگم بده, ه

 از او جدا شد.  می مر

 ! یکنی دوستانه شرکت نم ی هاتو جمع  وقتچ ی ،ه  ایحتما ب یلی _ آ

 کنج صورت خود نشاند.  یو پر بغض جانی لبخند ب 

رنگ   یمشک ی مانتو گفتیم  یکی ها گذشت. بچه یتمام آن روز بحث از تولد و خوشحال 
 . پوشدی م یزیسرد شده و شنل پا  ی هوا کم  گفتیم یگر ی د زند،ی به تن م

  شی ب یحسرت یزندگ  ن یشده اش سوخت... سهمش از اسرکوب  ی دخترانه ها ی ،برا دلش
 نبود!

  یچادر اشی داشت و پوشش اجبار ره ی رنگ ت شتریشاد و ساده و ب شهیهم شیهالباس  
 بود .  اه یبه رنگ س

  توانستیداشت، او هم م ... دوست شدهی مخف شیهاپوزخند و آرام و ضعف  شیهاخنده 
اجازه   وقتچ یکار را نداشت ...ه نی خود برود .اما اجازه ا یمیتا به تولد دوست صم

اجازه نداشت دوستش را به   یها برود حتبه خانه آن  ایبرود.  رونینداشت، با دوستانش ب
 ...دهی افکار پوس نیلعنت به ا  اوردیرا در خانه ب هانام آن   یحت ای اورد،یخانه ب

 خود عزم رفتن کردند.   ی را جمع کرد و.همراه گروه، دوستانه  شیهالهیآشفته وس یذهن با

 .  دیا یدوستانش از او درخواست کردند، که حتما به تولد ب گریبار د ، یلحظه خداحافظ 

به راه   یلی در درون آ  یها چه آشوب و جنگاصرار کردن  نیبا ا دانستند،ینم هاآن 
 .  انداختندیم

را فرش کرده   ن یدرختان ،زم ی زرد شده   ی ها. برگ کردی ، فکر م  رفتیو تنها راه م  ریزسربه 
 بودند.  

 ...!زیپا  نیر یش  عتی ا و طبهرنگ باستیکه چه ز به
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چادر از سر کند  یشد، با کالفگ اط ی. وارد ح دیکش رون ی ب فیکوچک ک  بیرا از، ج دیکل 
 ،ساالنه ساالنه به سمت خانه قدم برداشت .

 مادرش به سمت او رفت.  دنی. با ددیبه آشپزخانه کش یحرف، سرک  بدون 

 _ سالم ،مامان 

 نگاهش کرد .   ییروزهرا با، خوش  

 ؟  ی _سالم ,دخترم خوب

 کجا هستند؟  هی_خوبم،مامان پس بق

 ... دهیبابات امروز کارش طول کش م،ی غذا بکشم با هم بخور نی بش ای_ ب

 باال انداخت.  یی ابرو

 .امی_ دستام رو بشورم و لباسم رو عوض کنم ب

 نه ؟  ای د ی. دودل بود، بگو ستادیراه ا  انیم 

 مادر شد.  کی گرد کرد و نزد.عقب  شدی فرصت حساب م  کی نبود پدر ، اما

 ... گمی _مامان م

 گرفت .   یکرد، نفس مکث

 انداخت .  یلی بر رخ آ  ینگاه زهرا

 زمزمه کرد .  نگران

 ؟   ی_جان ؟چرا برگشت

 گفت :  کنانمنمن 

 ... شهیم شهی _مامان ،م
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 حرفش آمد.  نیکالفه زهرا ب 

 ! جون ب لب شدم ، یلی_ بگو آ 

مامان  منم برم؟ خواهش   شهی ها تولدش دعوت هستند. م،همه بچه  می _ امروز تولد مر
 بار اجازه بده منم برم .  کی .توروخدا ...  ستیباباهم ن نی! ببکنمیم

 از تاسف تکان داد.  یسر

 دخترم.. شهیکه نم یدونی،م یلی _آ 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 خونه اس ...،هم   ادیلی_ تازه ا 

 .دیچفت شده نال ی هابا دندان ،یعصب ی لیآ 

  ادیلیا  دیبا  شهی ... چرا همدیمن تو بابا هست اریاختداره؟! صاحب  یچه ربط ادیلی_ آخه به  ا 
نگردم... خودش که هر چه دلش  یبگردم ،باک ی کنه که من کجا برم، کجا نرم !با ک  دیتأک

 خان، واسه من آقاباالسر شده !  ادیلی ... اون وقت ادهی بخواد انجام م

 مادر افتاد . ده ی پرکه ،بر چهره رنگ نگاهش

که در    ادیلیا  دنی زد و با د ی به عقب برداشت ،چرخ یدر گلو خفه شد .قدم شیهاحرف 
گره شده و   ی جان از تن او رفت. ابروها ی الحظه ییبود، گو ستاده ی آشپزخانه ا  ی ورود

 . دادی او م تیدستان مشت شده اش نشان از شدت عصبان

 را مورد خطاب قرار داد. یلی،آ  نیخشمگ یبا لحن 

 اش ...!،ادامه یگفتی _ خب ،م

 را مخاطب قرار داد . ادیلیلرزان ا  ی قرار گرفت. با صدا ادیل یو ا  یلی آ  انیم زهرا

 خودت ببخش....  یکرده! تو به بزرگ  ی_پسرم بچگ
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 ایکه خودش به بدن ی مادرش، از فرزند کهنی تر کرد. ا یرا کفر یل یکالم زهرا، آ لحن 
 آمد. نیسنگ  یلی خ شیبرا  دی ترسی است، مآورده 

 کرد. تر یرا عصب ادی لی، ا یل یپوزخندکنج لب آ  

 زر زر کرد...  یچ ده یدختره در ن یا نمی _ مامان، برو کنار .بب

 گفت :  ادیلیرو به ا گر،ی زهرا بار د 

 ...رسمی _ولش کن پسرم، ولش کن، من خودم به حسابش م

 گستاخانه رو به مادر گفت:  ادیلیا 

 ...!شدی نم دهیدر همهن یا  ،ی بود دهی_ اگر به حسابش رس 

 را آتش زده باشند.   یلی آ  ی مو ییگو  

 . دی غر یعصب

 _خان داداش، خجالت نکش !مامان رو هم بزن...

 برداشت. زیخ یلی کرد ، به سمت آ یغرش ادیلیا 

جان خود ،را در دست گرفته   یل ی!  ع آ ی دختر؟ زبون درآورد یزنی م دی جد ییهاحرف  هی_ چ
 ! دی ترسینم  زیچچ یبود . از ه

 ...داشتمی_ زبون داشتم ،منتها حرمت تو را نگه م 

 . شد  ی لیآ  کی زهرا نزد 

 ... ری زبون به دهن بگ ،یلی _ آ

 .دی نال یعصب یلیآ
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به الالش   یلی . کم لاری...کم جلوش کم ب ر یپسرت رو بگ نیوپر ا _ مامان بست کن کم بال 
 گل چماق شده!  ی ادینظر زبذار... به

پرتاب شد   نیزم ی ! بر رو دی رتش برخورد کرد. برق از سرش پر بر صو ی اضربه باره،ک یبه 
 و لبش با برخورد به دندان زخم برداشته بود. کردیگزگز م  یلی.صورت آ 

کرد   نتیکاب بره یکرد. دست خود را تک ریگن یدستان لرزان ،بغض خفته شده در گلو او را زم 
 بلند شد . نیزم  ی از رو ی، با سخت

در   اد،یلیا ی صدا دن یبا شن یبه سمت اتاق خود  گام برداشت. ول ادیلی به مادر و ا  توجهیب
 . ستادیخود ا ی جا

 ...  یبه مدرسه هم نر  کنمی م یکار ی،حت یحرف بزن ی ادیز  نی_بب

 تلخش از زهر هم زهرتر بود. پوزخند

  د،یود را دخ  نهیبا رنج به راه خود ادامه داد .وارد اتاق شد ،در را قفل کرد. مقابل آ 
 روان شد. شیهااشک 

  رون یخود را ب یها، گوشلباس  انیبود .از م ی آزاد یاندک  ی برا دنی،جنگ  یسهم او از زندگ  
 .دیکش

 تخت انداخت. ی بود.  دردآلود خود را رو زشیدرحال ر وقفهی ب  شیهااشک  

 خود شد.  نستاگرام،یوارد صفحه ا 

ناگفته  ی هاپر از حرف  چکی پ کی گذاشته بود،  چک یاش  را پنام صفحه ادیلی از ترس ا 
 ...! دهی نرس ی خفته! آرزوها ی ها،بغض 

 اش نقش بست.صفحه  ی ،بر رو  امیپ ی چند یگوش  نترنتیشدن، اروشن  محضبه

قدرت  ،ی اآشنا لحظه   یری تصو دنی بگذرد، اما با د اعتنایب شهی مانند هم خواست،
 . دیدور د را از خود دنیکشنفس
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 ،صفحه نگاه کرد. ری تصو ی بود. با دستان لرزان رو زیچهمه  ی ایقلبش، گو  امانی ب تپش

 بله خود خودش بود . 

 بود ! افتهیاو را   نیداو

  دهیاش را دکه که غرور شکسته  ی،همان جذاب اخمو همان  بایز یپسر چشم مشک همان
 بود .

 . افتی ی لیاز آ توانستی ، نم جشیدر پ ینشان چیه

و   دهی ها را پسندزهر کرد. تمام پست  شیچسب بودن او را برا و دل ین یری هراس، طعم ش 
 کلمات گشت خورد. انیارسال کرد.  نگاه لرزانش ،م  شیبرا  یامیپ

 مضمون... نی کوتاه، با ا تر ی ت کی

 ی . خواند اما ،انگشتانش برادی شناخته باش دوارمی... امنی خانوم ،منم داو یلی_ سالم آ 
 نکرد . یاریدادن پاسخ 

 تر از قبل گشت .آشفته  فکرش

 بود؟!  افتهیصفحه او  را   چگونه

 داده بود ؟!  امیپ  یلیچرا به آ 

 ی هااش غنج رفت .اما هجوم افکار ،سوال از قلب شکسته  ی اکه خوشحال شد، گوشه  درست
 .گرفتی را از او م یمختلف حس خوش 

 اش شد. درهم رفته  ی رنگ و کمان ابروها یعکس چشمان مشک رهیبارها خ 

 . شدی کم از دست او خارج مهوش و قلبش ،کم   اریافسار و اخت 

 کرد . یها مخفاز لباس  یتلنبار ری را ز یگوش  گریاحساسات خود گذاشت . بار د ی پا بر رو 

 . کردیم  ترشان یرا پر  شانشی حال پر یلیآ  امانی,تپش قلب ب  ی صدا
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   ساغر

. 

. 

سبحان   ی رفته  ی آبرو ی اعذاب وجدانش، برا گریت غرور دخترانه اش ، سمت دسم   کی از
 . کردی تر ماو را مصمم 

  ی دیچندان محکم و استوار به راه افتاد با ناامنه ی هابا، قدم   یگریسبحان بدون حرف د 
 نامش را زمزمه کرد.

قدم به   یفحر  چی به ساغر نداشت. پشت سر سبحان به راه افتاد ،بدون ه یاما او توجه 
 دنبالش کرد . اشه یبه سا هیقدم با او راه رفت. سا

سبحان   ی پاپابه  ی ادی زمان ز ا ی. گوکردیدرد گرفته بود ، دست گچ شده اش درد م شیپاها
 .  ستادیسبحان ا  یقیاز دقاراه رفته بود، باالخره پس

 خود ثابت شد.  ی درجا زیساغر ن متقابالً 

 مقابل چشمانش نقش بست .  رنگی اروزه ی نگاه ساغر باال آمد ، بر گنبد ف 

 او شد. کیبه سمت سبحان برداشت. نزد   یقدم بی گرفت و با ترت نگاه

 _ آقا سبحان... 

حالت تلفظ   نیکه قشنگ  تر  کردی بود، قطعا سبحان با خود اعتراف م گریاگر زمان د  
 ل ... است. اما حا دهینامش را از دهان ساغر شن

از صورتش بود ،که مورد توجه   ی وجه ا ن ی. چشمان قرمز او  اولدیبه سمت او چرخ سبحان
 قرار گرفت. 
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 آرام ،اما تند او را مخاطب قرار داد . یبا لحن 

 اما ...  ست،یجز من ن یاتفاق کس نیخانم محترم، مسبب ا  دینی_بب

 کرد و ادامه داد.  یمکث

نه شما من را  د، ی من باش  ریگینه پ ار، یاز من ب یدارم ،نه اسم یخواهش هی_ اما از شما 
 به شما دارم.نسبت  یو نه من شناخت د یشناسیم

 برگرداند و رفت. ی رو 

 که در درونش اتفاق افتاد. یبیوغر بیعج ی هاساغر ماند و حس  

 !نیسنگ  ییهابه راه افتاد. آهسته، اما با قدم  

 ساغر نهاده باشند.   ی بر شانه ها ی اوزنه  ییگو  

 ...! یزی چه چ دانستی کرده بود. اما نم ری تغ یدرونش حس 

 . شدی م انیدر وجودش قل  یآرامش  گری د ی آشوب داشت ،از سو  سوک ی از

 . دی کش رونیکوله ب ان یرا از م دیکل

 .دیکش  یسکوت برقرار بود. سرک   شهیوارد خانه شد ،بر خالف هم 

 . افتیب خواندن را مشغول کتا  یلیل 

 داد. یلب سالم ریز

 .ی_ سالم ،خسته نباش 

 بر صورت خود  نشاند.  جانی لبخند ب 

 . ی_مرس 

 به سمت اتاق خود قدم کج کرد.  
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 .  کشمی _ ساغر ،ناهار آماده است، االن برات م

 .خورمی_نم

 نگران ،محکم گفت:  یلحن با

به فکر اون دستت   ،یستیبه فکر معدت ن ی خسته و گرسنه ا ،ی _ از صبح  سر کالس بود
 باش...

 اب گرفت .  ر یانداخت ، وارد آشپزخانه شد و دست آزاد خود را ز ی اکوله را گوشه 

 پلو و خورش را مقابل او قرار داد. ی ظرف حاو یلینشست. ل ز یم پشت

 .خوردی مذهن او چرخ  یدر حوال ی،مشام ساغر را نوازش داد. سوال  مهیعطر ق 

 از غذا درون دهان قرار داد .  یقاشق 

 گذاشت و  زیمی پارچ آب را رو یلیل

 راه کج کرد. قبل خارج شدن ساغر، نام او را به زبان آورد . ییرا ی. به سمت پذ 

 جون ...  یلی_ل

 . دی سمت ساغر چرخ به

 ؟ یدار ازین ی زی_بله؟ ساغر به چ

 خود نشاند.  نیصورت غمگبه ،یجانی لبخند ب 

 باهات حرف بزنم. خوادی دلم م ن یبش ای_ب

 و سرگردان مقابل ساغر نشست .  جیگ یلیل 

 کرد.  دن ی شروع به جو یآرام از غذا را در دهان قرار داد . به  یقاشق

 ؟ یکن فی با پدرم رو برام تعر  تیآشنا  انی جر شه،ی م یلی_ ل



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
239 

 

 با چشمان گرد شده پاسخ داد .  

 بود ..  یا سنت! ازدواج میانی _چه جر

 لبخند زد. گریبار د  ساغر

 نبوده .   یو هم تو و هم بابام که ازدواج شما سنت دونمی _ هم من م

 نا معلوم  غرق در خاطرات گذشته شد. ی در نقطه ا رهیخ 

 یکشاثاث  می خاطر شغل پدرم مجبور شدما بودند، به    واریبه د وارید هی_مادر و پدرت همسا 
 مرور عادت کردم .برام سخت بود اما به یلیخ  لیتهران ... اوا ی اهاز محله  یکیبه  میکن

  نمیپا یلینفس خبودنم اعتمادبه  ر،یگگوشه   یگوش ل یبودم . دل یو خجالت ی منزو یلیخ من
 بود.

 .اوردیبه وجود ن یاتفاق دارید نی.اول  دمیپونزده سالم بود د   یپدرت رو، وقت  

.برخالف نگاه من که  شدیبا حضورش باعث تالطم قلبم م  دمش،ید یمرور که ماما به  
 .  دیدی به پدر بود، اون من را نم شهیهم

 به من نداشت!  یتوجه چیه

  ی،با شلوغ  اومدمی روز که داشتم از مدرسه م هیشدم.  سالهجده یه ،ی ادی ز ی گذشت روزها 
 کوچه مواجه شدم. 

 کرد ، نگاه بر ساغر انداخت.  یمکث 

دست  بهجشن دست  ینیریبود... ش  ن یمن بهتر ی !در اون لحظه مرگ برا_ عقد پدرت بود 
 به راه بود. ی هلهله و شاد ی . صدا دیچرخ

،دو سال، سه    سالک ی  زمی.خالصه بگم برات عز دادی هر لحظه ،حس مرگ به من دست م 
 سال، چند سال سوختم و نشد فراموش کنم .
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  وقتچ ی خدا قسم، ه ی . اما به خداوندگرفتیم  شی پدر و مادرت دلم آت دنیبار با د  هر
حس   ی تو ینقش چیه یعن یچون  پدرت باعث نشده بود ،  دم،ینکردم. آه نکش نینفر

 من نداشت....  یعاشق

خونه مادربزرگت   اومدن یبخند به لب داشتند. مکنار مادر ل دم،یکه پدرت رو د بارن ی آخر 
 ! یتو هم حضور داشت  کهن یداشت... ا ی فرق هی بارن ی ا دنی د ی،ول

 بر ساغر انداخت . نگاه

 یلیبسته شدت غنج رفت ، خ ی و موها یانار ی هاگرفتما، اما ساغر دلم برا لپ  ش ی_آت
 من و پدرت همون موقع  بود .  داری د نی...آخر ی و تپل ی بود نی ریش

. اما دمی پدرت رو ند  گهی.د می رفت  مونیام، به سرعت سرخونه و زندگ کرده  ازدواج
از ازدواج ما   یشده بود... دو سال تیشخصی چشم ناپاک، و ب ی رمهدی خوشبخت نبودم ام

 شد . ان یبرام نما گهی تلخه د قتیکه حق گذشت،یم

 و ادامه داد .  دیکش یآه

. بدتر از همه  بردمی حسرت داشتن بچه رو با خودم، به گور م دیمن  نازا بودم ! با متأسفانه
 نازا بودنم بود. لیدرخواست طالق شوهرم به دل نایا

 . دادی نشان از بغض کردن او م ،یلی شده لگرفته  ی صدا 

 زمزمه کرد. یمملو از دلسوز ، یساغر با نگاه 

 نگو.  یشی م تی_اگه اذ  

 او زد . ی به رو ی لبخند 

 از سر گذراندم. یروز هیاتفاقات رو  نی. همه ا شمینم  تی اذ  زمی _نه، عز

 نامعلوم ادامه داد. ی به نقطه ا رهیخ
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و فکر و   یرو برام رقم زد. افسردگ  ی سخت و بد یل یبرگشتن من به خونه مادرم ،دوران خ 
 از جمع درست کرد.  یو فرار ر یگزن گوشه  هیمختلف از من  ی هاالیخ

 اومد .  مهیبود با سراس رونیروز که مادرم ب هی 

 .... یصالح ی که عروس خانواده گفت

 نگاه به ساغر انداخت. 

  ش یآت یلی پدرت خ یخوشبخت  ی هم سوخت برا یل یشده بود، دلم سوخت خ_ مادرت فوت 
 گرفتم .... 

 

   سبحان

. 

. 

. 

 بود . دهیها را بلعاز خدا را کرده ،بغض  شیهابود .گله  ختهیاش را رمردانه ی هااشک 

 .دیاش کشبر محاسن مردانه دست

  ی کرد، بست بود. دل کندن از آن فضا هیو گر  یزانوانش تاب وزن او را نداشت .هرچه زار 
 .  آمدی نظر مسخت به  شی بخش، براآرام

ن از درون نامتواز ی هابلند شد با، قدم  یسختو گذشته را تمام به خدا سپرد. به  ندهیآ 
 زد . رون ی امامزاده ب

او را از   ل،ی موبا ی بره یو  ی اما قلب مردانه سبحان سنگ شده بود. صدا ن، یسنگ شیهاقدم 
 .دی کش رونیآشفته ب   الیفکر و خ
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،از    زشیدوست عز ی صفحه نقش بست. قطع کردن تماس بر رو  ی نام ارسالن، بر رو 
 . آمد ینظر مبه  دی سبحان بع

 ج صورت نشاند. ،بر کن یجانی ب لبخند

 _ سالم, بله؟ 

 پاسخ داد. یشگیهم  یارسالن با لحن پر انرژ 

را در درون   یو ناراحت یحوصلگی ب  ؟یبرادر کالس که نداشت ؟ی _ سالم، جناب سبحان خوب
 خود پنهان کرد .

 _نه ،کالس نداشتم.

 زمزمه کرد. نگران

 سبحان؟   ی؟خوب  یی_ کجا

 ؟ ی_ خوبم داداش!تو خوب

 گفت:  کالفه

 هستم .  های مشکالت و بدبخت ری_ خوبم،منم درگ 

 هست .  شهیکه هم ی_مشکالت بدبخت

 خطاب سبحان گفت: زیتمسخرآم یارسالن با لحن 

هاس، رگ   یطورچه  ده یها از تو بعحرف  نیها سبحان ا م یخودمون ی _ بله که هست، ول
 نشده.  داری و قانون جذبت امروز ب یشیمثبت اند 

 زد . یکالفه چرخ 

 بدم.  لیخونه رو بهت تحو دیتا کل شمیپ ایسر ب هی ی _ارسالن، وقت کرد
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 د یپرس یسوال 

 . ستیگوشت به حرف من ن  ؟ی ستیراه ن_ سبحان انگار روبه 

 غر زد. یعصب 

 افتاده؟  ی_ چته؟ سبحان اتفاق 

 . بود یاز ارسالن کار سخت شیهاداشتن حرف نگه یپنهان کردن و مخف  

 . میحرف بزن ای ب ی_اگه، وقت داشت

 نگران گفت:  یارسالن با لحن 

 نه؟  ای  امیاالن ب یخواهی ...م رهی، دل من به هزار جا م امیکه تا ب یجورن ی_ ا

 . می،گپ بزن   میحرف بزن م ی نیبام بش می سر با هم بر  کی  ایاصال ب 

 .  دمی بهت خبر م یخونه ،عصر رم ی نشده. االن م یزی نگران نباش، چ_دل

 ؟  یندار  ی_باشه داداش ,کار

 خداحافظ .  نمتیبی _نه، عصر م

 _خداحافظ . 

 سخت بود. شی . برازدی ساغر پرسه م یکه ،مدام در حوال  یال یاز فکر و خ ییرها

 . رفت ی م ریاخ ی هابه سمت ساغر و اتفاق  یدرپی افکار سرکش و ذهن سبحان  پ 

ها رو شود .طعنهبا آن دختر روبه  ی الحظه  ی ،حت خواستی دلش نم گریها داز همه آن  جدا
از  یکی  ،یبود بر متنفر شدن از ساغر صالح  یخالص ریبه کنار، اتفاق آخر  ت هاکه یو ت

 دانشگاه ... طانیشر و ش  ان یدانشجو
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 ساغر 

. 

. 

 بود. نمیپا یلینفس خبودنم اعتمادبه  ر،یگگوشه  ل یبودم . دل یو خجالت ی منزو یلیخ من

 .اوردیبه وجود ن یاتفاق دارید نی.اول  دمیپونزده سالم بود د   یپدرت رو، وقت  

.برخالف نگاه من که  شدیبا حضورش باعث تالطم قلبم م  دمش،ید یمرور که ماما به  
 .  دیدی به پدر بود، اون من را نم شهیهم

 به من نداشت!  یتوجه چیه

  ی،با شلوغ  اومدمی روز که داشتم از مدرسه م هیساله شدم. هجده  ،ی ادی ز ی گذشت روزها 
 کوچه مواجه شدم. 

 کرد ، نگاه بر ساغر انداخت.  یمکث 

دست  بهجشن دست  ینیریبود... ش  ن یمن بهتر ی _ عقد پدرت بود !در اون لحظه مرگ برا
 به راه بود. ی هلهله و شاد ی . صدا دیچرخ

،دو سال، سه    سالک ی  زمی.خالصه بگم برات عز دادی هر لحظه ،حس مرگ به من دست م 
 سال، چند سال سوختم و نشد فراموش کنم .

  وقتچ ی خدا قسم، ه ی . اما به خداوندگرفتیم  شی پدر و مادرت دلم آت دنیبار با د  هر
حس   ی تو ینقش چیه یعن یچون  پدرت باعث نشده بود ،  دم،ینکردم. آه نکش نینفر

 من نداشت....  یعاشق

خونه مادربزرگت   اومدن یکنار مادر لبخند به لب داشتند. م دم،یکه پدرت رو د بارن ی آخر 
 ! یتو هم حضور داشت  کهن یداشت... ا ی فرق هی بارن ی ا دنی د ی،ول
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 بر ساغر انداخت . نگاه

 یلیبسته شدت غنج رفت ، خ ی و موها یانار ی هاگرفتما، اما ساغر دلم برا لپ  ش ی_آت
 من و پدرت همون موقع  بود .  داری د نی...آخر ی و تپل ی بود نی ریش

. اما دمی پدرت رو ند  گهی.د می رفت  مونیام، به سرعت سرخونه و زندگ کرده  ازدواج
از ازدواج ما   یشده بود... دو سال تیشخصی چشم ناپاک، و ب ی رمهدی خوشبخت نبودم ام

 شد . ان یبرام نما گهی لخه دت قتیکه حق گذشت،یم

 و ادامه داد .  دیکش یآه

. بدتر از همه  بردمی حسرت داشتن بچه رو با خودم، به گور م دیمن  نازا بودم ! با متأسفانه
 نازا بودنم بود. لیدرخواست طالق شوهرم به دل نایا

 . دادی نشان از بغض کردن او م ،یلی شده لگرفته  ی صدا 

 زمزمه کرد. یمملو از دلسوز ، یساغر با نگاه 

 نگو.  یشی م تی_اگه اذ  

 او زد . ی به رو ی لبخند 

 از سر گذراندم. یروز هیاتفاقات رو  نی. همه ا شمینم  تی اذ  زمی _نه، عز

 نامعلوم ادامه داد. ی به نقطه ا رهیخ

و فکر و   یگ رو برام رقم زد. افسرد ی سخت و بد یل یبرگشتن من به خونه مادرم ،دوران خ 
 از جمع درست کرد.  یو فرار ر یگزن گوشه  هیمختلف از من  ی هاالیخ

 اومد .  مهیبود با سراس رونیروز که مادرم ب هی 

 .... یصالح ی که عروس خانواده گفت

 نگاه به ساغر انداخت. 
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  ش یآت یلی پدرت خ یخوشبخت  ی هم سوخت برا یل یشده بود، دلم سوخت خ_ مادرت فوت 
 گرفتم .... 

 

   یلیآ

. 

. 

و    دیها لغزفکر انگشتانش بر لغت   یبر او غلبه کرد .بدون اندک  ،ی لیافکار سرکش آ باالخره
 کرد .  پیتا

 _سالم، بله شناختنم .

لرزان و قلب   ی هادر حال کوبش بود .دست  محابای ب نه،یبود. قلب درون س  یکاف نیهم
 همراه نداشت. را به  یچندان جالب ی هانشانه  قرار،یب

قصد داشت   ،ی را جابجا کرد .اندک  یدرس ی هانشد .کتاب نی منتظر پاسخ، از سمت داو 
 . رفتیم یپسر چشم مشک  یدرس بخواند. اما تمام هوش و حواسش پ

قلبش او را کالفه کرد. تا  امانیبه دست شد. تپش ب ی گوش  گر،یبود. بار د دهیفا یتالش ب 
 بر صفحه نقش بست . نی از طرف داو یامی. پدی انش به لب رسج د،ی ای باال ب هاامیپ

 ها دوخت.لب به دندان گرفت و چشم بر آن  

 خانوم ،حالتون خوبه؟  یلی _ آ

 صفحه لمس شد . ی انگشتان لرزان بر رو  

 د؟ ی _خدا رو شکر خوبم ،شما خوب هست

 ، شروع به نوشتن کرد.    دیبه دست او رس امشیدر لحظه پ 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
247 

 

 با شما صحبت کنم.   یراجع به موضوع خواستمی_م

 صبر کرد و پاسخ داد . یکم 

 ... ادی برم ی؟؟ازدست من کمک  ی_چه موضوع

 .  زدی سوسو م یلی چشمان آ 

 شما به آراز ...  ی _عالقه 

 زده نوشت.  شوک 

 زده ؟  ی حرف نیچن ی_ عالقه من به آراز! ک 

 اد. کرد و ادامه د یمکث نیداو

نشان از   سی پوکر ف ی ها یموجی هست. ا یلیخانواده ما خ ن،ی_ بحث ازدواج شما با آراز ب
 .دادی تعجب او م

  ی نداشتم و در حال حاضر تو موضوعن یاز ا یاست، من اطالع یو اساس هیپای _بحث ب
 ...چیفقط قصد درس خوندن دارم و ه   میزندگ 

 را خاموش کرد . نترنتیا 

بزند. اضطراب و استرس در   یگر یحرف د  خواستی لب به دندان گرفت .دلش نم یعصب
 جان گرفت. یلیقلب آ 

درون قلب خود   دی مجبور شود، به ازدواج با آراز... از حس جد کهن یترس داشت، از ا  
بود که  ن یری قدر شداشت ؟حس بودن آن را دوست  نی ! چرا وجود و حضور داودی هراسیم

 به پرواز در آمد.  سیاها یو بر رؤ  غلبه بر افکار کرده

 . دادی هشت شب را نشان م یساعت ،حوال 
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دلش   اد،یلی. سر بحث با ا دادی و پدر را م  اشارینشان از آمدن  رون،ی ب ی سروصدا 
 .ندی او را بب خواستینم

 پنهان گشته بود. شانیپر  یوکور خود، با افکارو سوت  کی درون اتاق تار  

تخت بلند   ی . هول زده از رودی کش رونیهابال یو خ  اهایرؤ  انیرا از م یل یتقه بر در آ  ی صدا 
 .شد 

 _ بله ؟ 

 شد. داری در پد انهی از م اشاری.  دی به گوش رس اشیداشتن،برادر دوست   اشاریمهربان   ی صدا

 جان گرفت .  ی لی, کنج صورت آیجانی لبخند ب 

 .اشاریتو ای_ب

 ؟ ی خانوم ،چرا کنج اتاق خودت رو پنهان کرد یلی _سالم آ

 ادامه داد . هیباکنا

 .ی به دست من خسته از کاربد یآب  وانیل هی ی د ی... خسته نباش ی ا ین رونی وقت ب هی_ 

 خنده کرد . اشاری ی های و شوخ  یبر لودگ  

 .ی_خسته نباش

 شد .  یلی آ  کینزد 

 جنگ بوده ؟  دونیباز  خونه م یلی _آ

 درهم گره خورد. شیابروها 

 ؟چه خبر از کار ؟  ی ! خوبستی_ مهم ن

 حرف او اومد.  انیکالفه م اشاری
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 شده ؟  یمن... چ الیخی _ ب

 .دی گرفته نال  ی صدا با

اومد  و سروصدا   ادیلیدوستام بود ازمامان  خواستم که برم .ا ن یتریم یاز صم یکی _ تولد 
 راه انداخت.  

 شد. هقاب گرفت  اشاریدستان   انیم  یلیآ  صورت

 شده بود ! از لبش پاره  یزد .کم یم یو قرمز ی به  کبود  یلیسمت چپ صورت آ 

 انداخت. هیسا  اشاریبر صورت   اخم

 زد ؟  یل یگردان شکسته باز به صورتت س  نی_ ا

 .دیکرده نالبغض  

و  ی با آزاد شهی م ی .اما رفتنم مساو رمی شکسته م یبا دل رم،یخونه م نیاز ا  یروز هی_ 
 ظالم  به ظالم ترند. یاز هرچ یخون من هستند، ولکه هم  یسر کی خالص شدن،  از  

 ثابت ماند.   اشاری بر صورت  ، ی لیآلود آ نگاه اشک  

 ،من تا االن خودم را خالص کرده بودم ... ی _ اگه تو نبود

 کرد و ادامه داد.  یمکث

بها   شیزندگ   ی به مردها یلی مامان ،چون خ ریاتفاقات تقص ن یتمام ا  کنم،ی فکر م  ی_ گاه
  وقتچ ی باشه !ه دی با شهیکارشون انگار که مسئول همه کاراست... هم.انگار خدمت  دهیم

مکث   یبهش گفته بدون  اندک  یچه یخودش نرفته. هر وقت بابا   ی سراغ  کارها وآرزوها 
 گفته چشم ....

 حرف او آمد .  انیم اشاری
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رشد کرده    نی بدتر از ا دیخانواده و شا  نیهمچن ی نداره، اونم تو  ری_ مامان هم چندان تقص 
 شده. و بزرگ 

 . دی سرشار از حسرت کش یآه   ،ی لیآ 

 مامان بسوزه .  ی خودم بسوزه... برا ی ،دلم برا دونمی_نم

 انداخت .  اشاریبه   یپرمهر نگاه

 تو بسوزه ....  ی _برا

 کرد.  صورت خود  ی،اخم چاشن  اشاری

 هالک شدم.  یکه از گرسنگ م ی _  دختر گل دلت نسوزه! پاشو پاشو بر 

 .  امی_ من نم

 انداخت.  نهیبه آ ینگاه اشار، ی

  یریتغ چ ی کار ه نیا   یخودت هم متوجه هست یو کالفه، ول یناراحت دونمی ،م می بر ای_ ب
.  یکنی م تی از همه اذ  شتری. فقط خودت رو بکنهینم   جادیا  ادیلیرفتار و نوع برخورد ا ی تو

 تکان داد. دیتاک ی معناسرش را به 

 . امی_ برو ،منم م

 .  دیکش قیعم یآه  یلی آ اشار، ی با رفتن  

موها انداخت   ی تخت را برداشت و رو ی افتاده در گوشه  یرا بست .روسر شی موها خرمن
. 

 زد و از اتاق خارج شد .  ی پوزخند

 

 ساغر 
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. 

 .  دندینوش ی م ی در سکوت چا یلیام شده بود .ساغر و لها تمدرددل 

 یلیل یبر ،شانه  یقرارداد .دست زیمی ساغر هنوز هم، ناآرام سوزان بود .فنجان را رو قلب
 قرار داد.  زیمی را رو ختهیردرهم  ی هااتاق شد .از درون کوله، جزوه  یو راه دیکش

 وحوصله درس را نداشت! حال 

سبحان  یحماقت و مهربان ادی درد او را ، نی . ادیکشی م ریت یدستش، هنوز هم گاه 
 انیسبحان را م ر ینداشته خود را برد ، هم تصو ی که هم آبرو ی .حماقت انداختیم

 کدر کرد . ان یدانشجو

  یادآوری.اما با   رفتی نام سراغ سبحان م ایرو جی جرقه در ذهنش زده شد .با پ ی الحظه
 شد.  شانیرفتار سبحان، حالش پر

 شد؟ یم  کی چگونه به او نزد  گفت؟ی ؟چه م دادی جوابش را م یعنی 

بود، اما سبحان   بینهاد. وارد صفحه شد .عج شی هایو دل نگران دهای تمام ترد ی پا رو 
 درخواست او را قبول کرده بود. 

از عمق  یکپش ،همگ  ی . متن هادی کشها سرک ها و پست کامنت  انیتمام، م  ی با کنجکاو 
تک عکس موجود در   ی بود .چشمان براق و قلب لرزان ساغر ،رو ش یو با خدا کیرابطه نزد

 صفحه ثابت ماند.

جذاب  ی از او مرد ینگاه سبحان ،محاسن موجود بر صورت  پوست روشن و  همگ رنگ
 ساخته بود.

 فقط زل زده بود !  حواس یب 

 گشت.  داری وجود ساغر ب طنتیش  گریچشم شده بود .بار د  ایوجودش گو  تمام
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 ی نامعلوم بر رو یاز چادر بر سر دخترک با، صورت یری مختلف تصو ی هاعکس  انیم 
 خود قرار داد.  لیپروفا

و زمزمه   نداز یبا مضمون ،آنجاکه دلت گرفت به آسمان نگاه ب یها کامنتاز پست  یکیر یز 
 کن خدا هست خدا هست...نوشت . 

  ک یاز  یامی. پگشتیفرار از افکار سرکش خود م ی برا یدنبال راهبه ،ی مجاز ی فضا در  
 پاسخ داد. افتیرا ن یناشناس ، او را کنجکاو کرد. هرچه فکر کرد کس ی شماره 

 ؟   دی_ سالم, بفرما 

 . می.سر صبح باهم صحبت کرد  می اریبجا ب دوارمی ساغر جان؟ منم صنم! ام ی_خوب

 وگفت :  د یخود کوب یشانیبه پ ی اساغر ضربه  

 _خواهر سبحان؟ 

 .  زمی_ بله عز 

 مامان خوبه ؟  ؟ی _حاال شناختم .خوب

 دستت خوب شده ؟  م،یخوب ی_همگ

 .کنمیگچ رو باز م گهی ... چند روز دستی_آره، بد ن

 _ خب, خدا رو شکر که خوب شده . 

 _فدات گلم. 

 گفت:   یبعد از مکث 

 قشنگ دختر !  جان چقدرعکست  ی _ ا

 شد.  یصنم و لحن مهربان او ساغر غرق در خوش تی میصم از
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 . نهیبیبرم، چشمات قشنگ م ی_ قربونت خانوم

 مزاحمت نباشم ؟   زمی_عز

 هستم . کاریب هیچه حرف  نی_نه گلم ،ا 

 بپرسم؟  یازت سوال  شهی_ساغر جان م

 برداشت . یقراریب ی نوا  نهیقلب ساغر در س 

 _ بله بپرس ؟ 

 ... ی بود تابی ب یلینگران شدم خ ؟یبا سبحان حرف بزن ی_تونست

 کردم. داش ی_ آره پ

او را مجاب کرد، تا در مورد   قیو عم ی. حس درونخواستی دلش درددل کردن م یکم 
 داشته باشد .  یاو راه خوب دی اتفاق افتاده با صنم صحبت کند. شا

 . شناختیم  گریاز افراد د شتریاو سبحان را ب باالخره

ناراحت...  یلی رخ نداده ،من باعث شدم که برادرت ناراحت بشه ،خ  یخوب یلی_اتفاق خ 
 ،حس تنفر داشته باشه!  ادیکه تا آخر عمرش هم اسم من ب ی حدبه

 .د یصنم ، نگران پرس 

 سبحان تنفر داشته باشه؟  دی چرا با ؟ی _چه اتفاق 

 . میت کنو صحب می نیرا بب گریجا همد هی شهی.اگه م هیطوالن انشی_ جر

 .  امیم ی حتما ،هرجا تو بگ زمی _ آره عز

 ؟   ی_جمعه وقت دار

 .  مینیرو بب گریهمد   یکه تو بگ ییوقت دارم، جمعه از هرجا  زمی_آره عز
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 کرد .  پیرا کنار گذاشت ، تا دی ،ترد

 نداشت .   یداداشت رو  داشته باش. امروز روز خوب ی , هواشهی_اگه م

 .دی و لحن نگران پرس ی با کنجکاو 

 افتاده؟  ی_ چه اتفاق

 .  دیکش یآه 

 _صنم جان، نپرس. 

مشغول به  یالیکرد .هر دو با خ ی پشت خط، صنم را وادار به خداحافظ قیسکوت عم 
 خود رفتند.  ی سراغ کارها

 قرار داد،مشغول نگاه انداختن به آن شد.  زیمی جزوه را مقابل خود رو 

 

 نده یآ  یلی آ  

. 

. 

. 

 

نامعلوم، در  ی ابه نقطه  رهیخ  نیبرانکارد قرار داده شد .داو ی ،رو  یلیرق در خون آجسم غ  
راه تنفسش را گرفته بود. متوجه رفتن مهتاب   انی بود. بغض مردانه ،م ستادهیخود ا ی جا

و  یل یآ  یزندگ  ،ی هاکوفته و فرار کرد.  خرابه ی لیبر سر آ  ی اتمام ،ضربه  ی نشد .با نامرد
 گشته بود...  رانیو  نیداو

 .  شدینم  دهی د یزندگ  میترم ی برا ی دیام ی جا 
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و  های مهربان یخود شد! قربان یمرد زندگ  انت یخ یعاشق و فداکار قصه قربان ،ی لیآ
و نوزاد به   ی لیچکار کند. آ دانستی , نمرانیو ح جی خود گشت! گ ی های ها و صبوربخشش 

 ،هر دو در حال جنگ با مرگ بودند.   امدهین ایدن

  ی روی همراه نبه   نیبه اتاق عمل منتقل شد. داو مارستانی به ب دنی محض رسبه  ،ی لیآ 
 . دیکوبی م نیبر زم ی پاسگاه گشت کالفه و نگران پا یراه یانتظام

مقابل   ی ،همگ یلی گذرانده با آ ی ,روزها یتمام زندگ  کرد،ی بود !خود را سرزنش م شانیپر 
 .  رفتیرژه م نیچشمان داو 

 کرده بود؟!  گونهنی خود ا  یبا زندگ  چرا

 .  فرستادی لب لعنت م ریز  

 بود!  مانیپش

  یصندل ی سرعت از رونداشت. افسر که وارد اتاق شد. به  یاالن ارزش یمانیکه، پش فیاما ح 
 گرفته و لحن نادم مقابل او قرار گرفت.  ی بلند شد، با صدا

 لباس را زمزمه کرد. کتیات ی نام رو 

 تماس داشته باشم ؟  کی   شهیم ،ییرضا  ی آقا د ی_ ببخش

 خورده پاسخ داد . گره  ی ابروها با

 ؟ یبا چه کس ؟ی _چه تماس

 خود زد. ی به موها یچنگ 

  ن یا ی تو یقرار داره ,تنها کس  ی بد  طی شرا ی .همسرم تو رمی از آشناها تماس بگ یکیبا   دی _با
 کنارش باشه منم که ... تونهی شهر م

 کرد و ادامه داد.  سکوت
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 کنار همسرم باشه.  دی بهش خبر بدن با  دیهست، با  جان یا  کانشیاز نزد یکی_

 قرارداد .  نیداو اریرا در اخت زیمی تکان داد ، تلفن رو  د ی تأ ی معنابه  یسر 

ر  پشت س   ی ها؟افسوس که تمام پل   گرفتی تماس م ی. با چه کسدیلرزی و دلش م دست
 اش را گرفت .شماره خانه خانه خاله ،یآن  میرا خراب کرده بودند... با تصم

 .  دیچی پ یپشت گوش  ی از جواب دادن بود، که صدا دیناام یدرپی چند بوق پ ازپس

 _بله ؟ 

 بزند.  ینداشت حرف  جرئت 

 گفت؟ یچه م 

 ؟  کردی چگونه درخواست کمک م 

 . دیگرفته و عاجز نال ییصدا  با

 _سالم خاله جان .

 بود.  زیچهمه  ی ایحاکم بر پشت خط، گو سکوت

 منتظر پاسخ نماند و زمزمه کرد .  

  یلینکردم!  خاله به آ  دایرو پ  ی... جز تو کسخوامی_شرمنده زنگ زدم خاله، ازت کمک م
  یبر شهیکنارش باشم. اگه م تونمی هستم ،که نم یی... من جاستیحالش چندان مساعد ن

 . یاشب یلیکنار آ

 شکسته شد .   سکوت

  یافتاده ؟به سالمت یچه اتفاق  یلیخاله جان؟ آ  ی ادرمانده  همهن یشده ؟چرا ا یچ  نی_داو
 فارغ شده ؟ 

 .  دیکش یآه  نیداو
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 ندارم.  یاست .چندان خبر یبستر  مارستانیب ی خورده، تو_سرش ضربه 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 د؟ ی بر شهی _ م

 ؟  یینگران شدم! تو کجا.دل  رمی_ آره حتما م 

 برم خاله! دیحرف بزنه... با  ادیز  تونمی _ من نم

 ! شمی،جون به لب م یکه از نگران یطورن ی_ ا

 برم. د یبا  شهیمعلوم م یچ_ دورازجون، همه 

 .زمی _ برو عز

نشست .حالش، از   یصندل  ی بر رو مان یخود زد. نادم و پش شانیپر  ی به موها یچنگ 
 . وردخی هم مخودش به 

 را آزرده بود!  زشی عز  یلیهوس، آ کی خاطر به 

 کرده بود.  رانیرا و  یزندگ  

 داشت؟  ده ی حال خراب ،االن چه فا 

 . گرفتیو آتش م  سوخت یرخ داده، قلب مردانش م د یکه نبا یاتفاق 

چندان  نه  یتیخراب و وضع یبا حال  بیغر  یرا رنجانده و تنها در شهر کسی تنها و ب ی لیآ 
 جالب رها کرده بود .

  ی ایبر سر او آمده؟ چگونه جو یی!چه بال  زش ی. پسرک عزدیخود کوب  یشانیبر پ ی اضربه 
 ؟  شد یحالش م

 . دیکش رونیدر، او را از افکارش ب ی صدا
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او   شانیبر حال پر  ینگاهم ی قرار گرفت. ن زیانداخت .پشت م نیبر داو  یافسر، نگاه 
 .انداخت  

 اصل مطلب... سر  میر ی_خوب م

 .  دی به او نال توجهیب 

 _حال همسرم چطوره؟ 

 پاسخ داد . الیخیب 

 ندارم . ی.خبر میانتقال داد مارستانیب به

 ه...  دید بیاز احوالش خبر داشته باشم ...اون حامله اس،سرش آس  دی _ با

 گفت :   ی لحن جد با

 ؟ ی نگران یلی_خ

 تکان داد . دی تأ ی معنابه  ،ی سر 

 ؟  ی _پس چرا کتکش زد 

 . دیکالفه نال د، یبه دندان سا  دندان

 _ دستم بشکنه اگه کتک بزنم. 

 زد .  ی پوزخند 

 ...  شهی معلوم م ی_حالش مساعد شد ،همه چ

 به سمت اتاق رفت. قراری،ب رعنا

 . زدی را م یلی و آ نیرخ داده! دلش شور ، حال نامساعد داو یچه اتفاق  دانست،ینم 

 ها از او کمک خواسته بود... از مدت پس  نی شده بود که داو چه
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شد و مقابلش   ک ی. نزد دیدر اتاق را باز کرد. عباس را ،مشغول خواندن کتاب د ،ی آهستگبه 
 نشست . 

 رعنا ثابت ماند.  قراریب ی نگاه عباس باال آمد ، بر چهره  

 ؟ یقراری شده؟ چرا ب  ی_ خانم چ

 از آن را کند. ی الب به دندان گرفت ،پوسته  ، ی شگیبه عادت هم 

 چندان واضح گفت : لرزان ،نه ی و با صدا دیکش ینفس 

 زنگ زد. نیداو شی _چند لحظه، پ

 ابروان عباس درهم گره خورد . 

 داشت؟ چرا زنگ زد ؟  کاری چ  گفت؟ی م ی_چ

 فرستاد .   نیآب دهان را پائ  ،یسخت به

  دیتاک کهنی بره و ا تونهیخودش نم ای... گویلیکنار آ مارستانیناچار بود، گفت برم ب یلی_خ
 نداره... یکرد که حال خوب

 . دی رنگ، از رخ عباس پر 

 شده ؟   یچ یلی_به آ 

 کرد و ادامه داد . یمکث

 ؟  ادیم ایاش به دن_بچه 

 تکان داد . یسر رعنا

 نگفت . یچی_ه

 بلند شد. نی زم ی زده ،از رو هول
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 . می_ لباس بپوش بر 

 *** 

  رشی ) عباس( به سمت پذییشدند. دا  مارستانیو سرگردان وارد، بخش اورژانس ب رانیح 
 رفت. 

 .د ی لرزان نال ی با صدا 

 کدوم بخش هست؟  ی محمود  یلیآ  د،ی_ ببخش

 به او انداخت . ینگاهم ین 

 _چند لحظه .... 

 گفت : یقیاز دقا  بعد

 اتاق عمل هستند . شونی_ا

 . دیبر محاسن کش  یدست ،ی) عباس (با ناراحتییدا

 _ اتاق عمل کدام قسمت هست؟ 

 پاسخ داد . یبا مهربان 

 _طبقه دوم ،سمت چپ، ته راهرو .

 _ممنون.

 به رعنا زد.  ی ااشاره  

 ... ای_خانم ب

 

   سبحان
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. 

. 

 . دیفهمی م یاز چند فرسخ یشد .حال و روزش را هر کس اط ی، سرخورده وارد ح مغموم

 . دیصورت خود کشه ب یدست 

 صورت کرد.  یچاشن ن،ینماد ی لبخند

 مادرش هوش را از سرسبحان برد. ،ی سبزعطر قرمه  

 را درآورد .  شیهامادر جوراب  یکردن وسواس  تی بنا بر عادت، رعا 

 !شست یها را مآن  دی اهل خانه با  داریاز دتکان داد ، قبل  یسر

 .  رفتیوسپس به سراغ مادر م کردی م یخود را ضدعفون ی هادست  

 بلند گفت :  ی را خشک کرد ، با صدا هادست 

 _سالم ،من اومدم .

 . دادی او م یو ناراحت یشانیشده، لحن گرفته نشان از پر ظاهر ساخته   برخالف

 آمد.    کی به دست نزد یصنم، گوش 

 .  دیکاویپر از دقت او ، صورت سبحان را م  نگاه

 ... ی_سالم، داداش خسته نباش

 چشمان صنم شد.  رهیخ 

 ؟ یکالس نداشت ؟ی_ قربونت ،خوب

 گرفت .   یخود را به باز ی ، از موها  ی صنم تره ا 
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 _نه، امروز کالس نداشتم .

 ، نگاه به اطراف انداخت .  سبحان

 _پس مامان ؟ثنا کجاست؟ 

 کنه...  ی رواده یرفت پ کمه ی_ثنا با دوستاش رفته کتابخونه ،مامانم غذا رو حاضر کرد،  

 باال انداخت .  ییسبحان ابرو  

 . طورن ی_که، ا

 به سمت اتاق  به راه افتاد. 

 اومدند بهم خبر بده.  نای_ پس من استراحت کنم ،مامان ا

 ،موشکافانه نگاهش کرد . صنم

 افتاده ؟  ی _ سبحان، اتفاق

 .ستادیخود ا ی جا در

 _ نه ،چطور؟ 

 .کردیرا حاشا م زیچبود. نگاهش، همه  بیهم ،از سبحان غر  یاز نوع مصلحت یدروغ حت 

 صنم، لب به دندان گرفت.  

 ! ی ا_ آخه گرفته 

 .دیکش ینفس

از مقابل چشمان صنم   ی تند. بهامینظر م. به خاطر اون گرفته به کنهیسرم درد م ی_ نه ،کم
 که گذر کرد و خود را درون اتاق انداخت. 

 ...! کردیطعنه  چه م  همهن یباا  ،ییآبرو ی ب  نیبا ا 
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 سپردند.  یم ی موضوع را به فراموش نی ها اتا آن  گذشت،یم  دیچقدر با  

 کم نشده بود... ی ااش ذرهتخت انداخت. حال گرفته  ی تن خسته و دردمند خود را ،رو 

خواب   ، یزنگ مکرر گوش ی خود را گم کرد. صدا ،ی مجاز ی ایدن انیدست شد. م به  یگوش 
 پلک زد. یسخترا از چشمان سبحان ربود. به

 . افتیرا  ی، گوش  دیکش زیمی دست رو یجیو گ  یآلودگ نگاه به اطراف انداخت ، با خواب  

 بدون نگاه، به صفحه پاسخ داد.  

 .  دادیاو م یآلودگ گرفته و دورگه شده اش ،نشان از خواب  ی صدا 

 _ بله؟ 

 ارسالن، خواب را از سر سبحان پراند. یلحن عصب 

 ...!ی_ سبحان، کپه مرگت رو گذاشت

 ادامه داد .  یعصب 

 . ینیبی م  یو پر یخواب حور  یخودت دار ی_دو ساعت منتظرتم ،من رو کاشت

 تخت بلند شد. ی از رو ،ی تندبه 

 خواب به خواب رفتم . یک  دونمی , ارسالن شرمنده !نمدی_ ببخش

 .دینال کالفه

 جلو در شما ... امی_ با رکاب م

 .دیصورت خود کشبه  یتخت انداخت .دست ی را رو یشد. گوش  آماده

 خود زد ، عزم رفتن کرد.  ی آشفته  ی به موها ی اشانه  د، یبه تن کش رنگی اگپ قهوه  

 آمد .   نیپا  یکیها را دوتا به دست، پله  یگوشسرعت به 
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 راه خود را کج کرد . د،یرا که در آشپزخانه د مادر

 سبحان گل از گلش شکفت. دنی ،با د رخساره

 به سمت او آمد.  وه ی،مملو از م یدستش یبا پ 

 نکردم . دارت یب یخواب دمی_ سالم پسرم، اومدم د

 .  میبخور  وه یقربون قد و باالت م ایب

 به او انداخت. ینگاهمین

 ...  کنهی _ مامان جان، عجله دارم .ارسالن پوست تنم رو م

 .  دیدرهم کش  ابرو

 . ومدهی،هنوز که ن ن یبش ای_ب

 تکان داد .  یسر

 رخسار نشست .  کنار

 بر چهره رخسار زد. ی را  به سمت سبحان گرفت ،لبخند یبیس تکه

کرد   یخداحافظ یمبل برخاست. سرسر ی که بلند شد .هول از رو ل، یموبا زنگ   ی صدا 
 شد . ی.راه

او   یاعصاب یکرد. ابروان گره شده ارسالن ،نشان از ب یسپر  ی تند ی هارا با قدم اط یح فاصله
 . دادیم

 با طعنه رو به سبحان کرد . 

 ....  نیجلو پات بزنم زم ی گوسفند ی به آقا گاو_به

 سوار موتور گشت . یحرف چ یبدون ه الیخ  ی او شد و ب کینزد 
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 ،زمزمه کرد. الیخ یب

 ....می حرف بزن مینیسمت خونه ما. هم نشون بدم هم بش می _ ارسالن، غر نزن ...بر

 

 ی لیآ 

. 

. 

  ها،قهیکنار عباس جا گرفت .چشم به اتاق عمل، منتظر و مضطرب بودند. دق شانیرعنا ،پر  
عباس    ی دستان مردانه  انی در م ح،یتسب ی هادرحال گذر بودند. دانه  شهیاز هم ترن یسنگ
سرعت رعنا و عباس از جا جست زدند ،به سمت  . در اتاق که باز شد، به گشتیجا مجابه

 .ند پرستار قدم برداشت

 .دی ، با اضطراب پرس ستادیستار ا مقابل پر  

 ،حال دخترم چطوره؟  د ی_ ببخش

 . دادینم یخوب  ی او، نشان از خبرها شان یانداخت .چهره پر  ینگاهم ین 

 ؟؟  د ی هست ی محمود یل ی_ شما از بستگان آ 

 تکان داد .  یهراس سر با

 _حالش خوبه؟ 

 با لحن ناراحت گفت:  

 .دی _ متأسفانه بچه را از دست داد

 کرد و ادامه داد.  یمکث 
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 .ستی_ حال خودشون، هم چندان جالب ن

 جا گرفتند.  یصندل  ی و خراب رو شان یپر  یپرستار که گذر کرد. رعنا وعباس با حال و روز 

 مملو از بغض، رو به رعنا گفت:   ییعباس با صدا 

 . برادر داره! پدر داره! ستیر که نو کا کس ی دختر ب نیبه زهرا خبر بدم. ا دی _با

 کرد و ادامه داد . یمکث

 خاطر اون مرد ،از جگرگوشه خودش گذشت... خواهرم به  ی_طفل

 او... ی هاحرف  ان یبر م دیکش یرعنا ،خط لیموبا  ی صدا 

 نام آراز، مقابل چشمانش نقش بست .  

 _جانم پسرم ؟ 

 نگران آراز، او را مورد توجه قرار داد.  ی صدا

 نگران شدم. دل  ست،ین یکس  دمی اومدم خونه د د؟ین کجا هست_ ماما

 به روبه رو  انداخت .  ینگاهم ین 

 . می هست مارستانی _ آراز جان، ما ب

 حرف او آمد. انیم یبا نگران 

 بابا افتاده؟؟  ی برا یاتفاق ؟یچ  مارستانی_ ب

 . می اومد ی اگه یموضوع د ی _ نه ،نه نگران نباش... برا

 . دیکالفه نال 

 شده ؟  ی_مامان جون به سر شدم ،چ
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 . دیپرس دی . با تردم ی که کنارش باش م،یبه کمک  داشت اومد  ازیعمه ات ،ن دختر

 ؟ یلی _آ 

 بود. زیچهمه ی ایخط، گو انیم  سکوت

 افتاده؟  ی_ حالش خوبه؟اتفاق 

 انداخت.  ینگاه میگذرا به عباس ن رعنا

 ومده...ا ا ی.بچه اش دنستین  یزی _نگران نباش،چ

 .  دیکش یاز سر آسودگ  یآراز ،نفس 

 ... قدمش مبارک ! فتادهین ی_باشه، خدا رو شکر که اتفاق

 قرار داد . فیرا درون ک  ی ،گوش یبا ناراحت 

نشان از حال  شدند،ی م نیشدت باال پا که به حی تسب ی هاخورده عباس و دانه گره   ابروان
در  یچندان جالب نبود ...غم از دست دادن فرزند، حت  زی. حال رعنا ندادندی آشفته او  م

 ... آمدی فرسا به حساب مسخت و طاقت  یهمگ ینیدر جن ی،حت ی نوزاد

 حس را تجربه کرده بود !  نیخود بارها و بارها ا چراکه

کرد   دایانتقال پ  ژه یو ی هابه بخش مراقبت  یلیآ   دهی پرو رنگ  جانی،تن ب   یقیدقا ازپس
  انهیور دراشک، مبا چشمان غوطه  قراری نهفته باشد. ب یسنگ ییاس ،گوعب ی نهی.درون س

 .ستادیمقابل رعنا ا  شانی . پرزدی راهرو قدم م

 افتاده؟  یچه اتفاق یعنی   شه؟ی م ی_ حاال چ

 سکوت کرد و ادامه داد .  

 ؟!   ستیدختر تنهاست...چرا االن ن نیا دونهیکجاست؟ مگه نم نی_داو

 زد . یچرخ کالفه
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 سر جگر گوشم اومد ؟  یی_چه بال 

 کنار او قرار گرفت. رعنا

 ...یناراحت و عصب یلیلحن صداش خ ینگفت. ول یزی_ آروم باش، به من چ

 حرف رعنا آمد . انیم 

 بشه...  داشی پ دی که باشه با یبره .هر جهنم  نیداو   ی_به آراز زنگ بزن، بگو بهش پ

 رو نداره !  نیداو  دن ی شم دچ یدونی م زنند،ی که با هم حرف نم یدونی _ م

 .دی غر یعصب

 ! بفرما...ستیو کدورت ن نهیدنبال کردن ک  ی ،االن جا جان ی_ ا

 با دست به ته سالن اشاره زد .  

و  نهیشده اون وقت تو دم از ک  ری اس یمرگ و زندگ  نیمن ،ب کسیو ب بی_خواهرزاده غر 
 ! ؟یزنینفرت م

 .دیرعنا ابرو درهم کش 

 . دید  یسکوت را  برتر از هر رفتار ت ی اما با درک موقع 

و نگاه نگران عباس   ستادهیا شهیقدم برداشتند .پشت ش ژه یبه سمت مراقبت و   شان،یپر  
بود ،بر قلب او بر   یخنجر ی لیخورده آ ترک  ی هاشده و  لب  یچیافتاد. سر ،باند پ یلی به آ

 را لمس کرد.  اشاری ن نام مخاطبا  انیآورد . از م رونیب یگوش یآن  میتصم کی

 باالخره تماس برقرار شد. ،یدرپیپ ی هاپس از بوق  

 .دی ،به گوش عباس رس  اشاریبشاش و شاد  ی صدا 

جان  ییدازن د؟ی جان چهغ عجب از شما! حال و احوال؟ خوب هست ییبه ،سالم دا_ به 
 خوب هستند؟ 
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 زد . ی عباس لبخند 

   ؟ی .  پسر تو خوبمیخوب یهمگ ، ییدا  رینفس بگ هی_

 را مخاطب قرار داده بود. یپرستار، که نام دکتر ی صدا 

 خط به وجود آورد.  انیرا م  ینیسکوت سنگ 

 . دیبا ترس و هراسان پرس 

 افتاده ؟  یعباس، اتفاق  یی_دا 

 کرد و ادامه داد .  یسکوت

 ؟  دی هست مارستانی _شما ب

 گرفت.  ینفس عباس

 باهات صحبت کنم .  یلیدرمورد آ  خواستم ی جان، م اشاری_ 

 گرفت.  یقراری ب ی نوا نهیقلبش درون س د،ی رس اشاریکه به گوشه  یلیآ نام

 افتاده؟  یحالش خوبه؟ اتفاق ،یلی _ آ

 به رعنا انداخت . ینگاه 

 د؟ یداشت، که چه بگو  دی ترد

   ؟ییا یب زیسر تبر  هی ،یتونی _ م

 شده ؟   یترس تمام جانم را گرفت !چ ،یی_ دا

 گرفت.  ینفس

 .وضع حمل کرده... ستیخوب ن  یلی حال آ ینگران نباش پسرم، کم_ دل
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 زد.  ی اخنده  ی شار با شاد ای 

 .شمی م ی... چشم امشب راهییدا دمیشدم! ترس ییجانم که، پس باالخره دا  ی _ ا

 _ مواظب خودت باش.

 قرار داد. نگاه به رعنا انداخت.  ب یتلفن را درون ج 

 افتاده ...! یکردم، نشد که بگم چه  اتفاق  ی_ هر کار

 تکان داد . ی سر یناراحت با

 .  ارهیزهرا رو ب یگفتی _کاش م

 . دیکش یآه

 ندارند .  انهیکه م یدونی _ م

 .دینال  رعنا

 اش!_ دخترش، جگرگوشه

 تاسف تکان داد. ی ازرو یسر 

 

 ساغر  

. 

. 

.به جان خود غر زد ،که لعنت بر دانشگاه و   دیکش رون ی ونرم خود تن برخت گرم  ان،یاز م 
 درس و ....

 ...! خواستی خواب م گرید یکم  ،ی فقط کم دلش
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  دی بود. با یبودن از دانشگاه کاف یهفته فرار کی.  دیخود کش شانیپر  ی موها  انیم یدست
نثار  ی افاتحه   یعنیاندازه ، ازش ی ب بتیها حاضر شود. غ.مجبور بود که در کالس رفتیم

 ...شدی جان خود م

 شده بود ! هانه یاز آ یتخت بلند شد. فرار   ی از رو وسی ، سرخورده و مأ   حوصلهیب 

 ی ،خرمن موها  انی. شانه مدیآلود خود پاشکرده و خواب از آب ،بر صورت پف یمشت 
 شده اش زد. رنگ

 در ذهنش زده شد.  ی اجرقه  

 ...ستی ن ی باال انداخت فکر بد ییابرو  

 دهد .  شی به موها   یری تغ  دی از   دانشگاه با  پس

 .دی درون چشم کش ی را، درون چشم قرار داد .مداد یشگیهم یرنگ ی لنزها

 اسپرت کرم رنگ را به تن زد .  ی مانتو 

 انداخت.  هیبر صورتش سا ش یاز موها   ی . تره ادیبر سر کش  مقنعه

 آمد.   رونیبکوله برداشت و از اتاق  

 الیخی. بدی سر کش  یآب وانی. لدادی م یلیسکوت حاکم بر خانه ،نشان از خواب بودن ل 
  داشتی برنم بانشیفکر سبحان دست از گر  ی ازد .لحظه  رونیصبحانه خوردن از خانه ب

بگذارد،     یچه نام دانستینم  گرید  زیچ ای خود را عذاب وجدان  یدرون  ی ها.تمام حس 
 کرده است ...  رشیگ بانیو گر  ری اس یهر چه بود هفت روز یول

 شادمهر ...  نینشدل ی زنان گوش سپرد به صدارا درون گوش قرار داد و قدم  یهنذفر 

 .  یتاکس الیخیب 
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نظر  چسب بهدل  شیازدحام مترو برا  ،یآرتیب یخواست .  شلوغ یدلش قدم زدن م یکم
 . آمدیم

 کوله را جابه جا کرد. نگاهش قفل دخترک کوچک چادر سرکرده شد.  

 شد.  یآرتیفروش درون ب دست   رهینگاه چرخاند، خ 

  ادهیقبل پ ستگاه ی ا دی هجوم افکار مختلف حواس او را از اطراف پرت کرد. به خود که آمد با 
 مردم گذر کرد.  ن یچند  انیاز م تیو عصبان ی. با کالفگشدیم

 گذاشته بود. ریاش تاث  هیاحساس و روح ی و دور از دوستان،  رو  ییتنها نیا

به   نیبا برخورد جسم سنگ   ی ابه اطراف ،وارد دانشگاه شد. قدم برداشت. لحظه  توجهیب
 نگاه چرخاند .  یکتفش عصب

 .دندان قرچه کرد یو شبنم عصب   اناید دنید با

 .دیشبنم نال  یگرفت، قبل  از هر حرکت ینفس 

صاحبت  جواب   یب  ی؟ خدا را شکر نه به اون گوش ی شده بودگم  یوم گور کد ؟یی _ کجا
 . یکنیما  باز م ی ! نه در خونه تون رو به رو ی دیم

 .  دی حرف او پر انهیم  اناید 

 حداقل مارو آدم حساب کن .   یستی... خودت آدم ن یاز نگران م ی!مردی کرد  ینی_ عزلت نش

 نداخت. به اطراف ا یگرد شده نگاه  یبا چشمان ساغر

 .دی را کش انایدانشجو کالفه دست د ی چند  رهینگاه خ دنیبا د 

 گوشت تنش کرد. بینص یشگونیباقدرت ،ن 

 ... کنندی _ آروم همه دارند مارو نگاه م

 ساغر خط انداخت .  شانیپوزخند شبنم ، بر روان پر  ی صدا 
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 .کنمیات م _ شبنم به خدا خفه 

 ؟ یکنی و تره خرد م یکنیتوجه م  انتیتا حاال به نگاه اطراف ی_ از ک 

 را رها کرد. انای . دست دستادیا  اط یخلوت ح گوشه

 . دیکش رونیدست خود را ب یعصب اناید

 کش اومد ... ،ی دی_ ول کن دستم رو بس که کش

 .مکنیات م انداخت. _ شبنم به خدا خفه  یساغر خط شانیپوزخند شبنم ، بر روان پر ی صدا

 ؟ یکنیتره خرد م انیتا حاال به نگاه اطراف ی_ از ک 

 .دینال یعصب  انایرا رها کرد .د انای .دست د ستادیا  اط یخلوت ح گوشه

 . ی _  دستم رو شکوند 

 در هوا تکان داد . یوار  دست دی تهد 

 کار نکن دوباره گوشت تنت رو بکنم .  هی_

درخت چنار   ریز جان ی ا دی ایآن دو به وجود آورد. _ ب  انیم یسکوت انا،ید یزنگ گوش ی صدا
 .می هست ی پشت ورود

 .  دیپرس ی ساغر با کنجکاو 

 بود؟  ی_ک 

 نازک کرد . یپشت چشم 

 _ مهرداد ...

 .دیبر صورت خود کوب ی اکف دست  ضربه  با

 تحمل کنه، غرغر  کردن اونا رو...  هیک  ی _ وا
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با   انایبردارد ،د یقدم کهن یاز اچمن بلند شد. قبل  ی جا کرد .از روشانه جابه ی کوله را   رو 
 .دیاو را کش ی مانتو  ی قدرت گوشه 

 !  نی_ کجا ؟بش

 زد. ادیفر  یعصب

 . خواهمی _ نم

. _ چه مرگت شده ؟ادا در دیغر  نی.با چشمان خشمگدی هم سابه دندان به دندان  اناید
 ؟ ی دی ها را هم نمو جواب زنگ  یی ای چند روز چند روز دانشگاه نم ،یاریم

 کالف درز مقنعه را جابجا کرد. 

 خودم باشم.  ییالک تنها  ی تو ی, دلم خواست چند وقتدی_ دست از سرم بردار 

 . دادیساعت نشان از وقت کالس م ی هازد و از کنار ساغر گذر کرد. عقربه ی پوزخند اناید 

سرعت سمت سالن قدم برداشت. نامش که توسط مهرداد و شبنم به   انایبه د توجهیب 
 گشت. شتر یب شیها،صدا زده شد سرعت قدم 

سر در  انی اطراف ی هاپچ به پچ  توجهی خود انتخاب کرد. ب ی نقطه کالس را برا نی تر ی اگوشه  
 .خوردی چرخ م نستاگرامیا  انیم  یگوش

 فرما گشت. استاد که وارد کالس شد ،سکوت حکم  

 را داخل کوله جا داد . یگوش 

خود  ی مهرداد را رو ی خوردهگره  ی ها چرخوند .نگاه سرکش وابروهابچه  انیم نگاهش
 . دیکشیخط و نشان م  یی . با چشمانش گوافت ی

 نگاه گرفت . الیخیتکان داد و ب شی برا یسر

 س را ،به مخاطب  پشت در جلب کرد .در  توجه تمام کال  ی تقه  ی صدا
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  یشگی به داخل کالس گذاشت. لحن محجوب هم یافتاده ، قدم نی پا ی با سر سبحان
 زمزمه کرد.

 اومدم .  ر ی_  شرمنده استاد د

 بر چهره سبحان  زد .  ی لبخند استاد

 . دینداره، بفرما  ی_اشکال

 گشت. تمام وجود ساغر چشم شد .زمان متوقف 

 داد .   ی، قلبش در مغز خود را گوش م امانیکوبش ب ی و صدا کردی م نگاه رهیخ رهیخ 

 ... گشتی م اکو

ها توسط استاد خوانده شد، تا  جلد دفتر شد.  نام   ریداد ،نگاهش گ یسر خود را تکان  کالفه
به اطراف غرف در افکار خود بود، که با مخاطب   توجهیبر اساس ساغر متوقف کرد .ب کهن یا

 به خود آمد.  کبارهیقرار گرفته شدن  

 حواس تون کجاست ؟  ،ی_ خانم صالح

 نگاه کرد.  یجیگ با

 استاد!  د ی_ ببخش

 د؟ یشنبه حضور نداشت_ جلسه شنبه و سه 

 گرفت.  ی با جان کندن نفس 

 داشتم. ی_ شرمنده استاد کسالت

 پاسخ داد . یاز مکثبه ساغر چشم دوخت. پس نکیع ریاز ز یرچشم ی موشکافانه ،ز 

 کسالت رفع شده باشه ... دوارمی_ام
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 _ممنون .

که  ییهاتک حرف گوش سپرد به تک   بانیانداخت .سردر گر  الیخیبرسبحان ب ینگاهم ین 
 . شدیها متوجه نماز آن  یزیچ

 . دیرس انیکالس که به پا 

 الیخیب    شهیدور ساغر را گرفتند. فرهاد مانند هم و شبنم انایهمراه د مهرداد و فرهاد به  
 گفت : 

 داد .   یمزه نم  یچیه ی که  تو نبود ی هفته ا هی نیبب ؟ ی کجا بود ی_ساق

 . دیصورت او پاشبه ی لبخند

به  توجهی نگاه گرفت. ب یسخت . بهخوردیسبحان چرخ م یتمام حواسش در حوال هنوز
 آلود مهرداد زمزمه کرد.خورده و اخم گره  ی ابروها

 ؟  می _ پاتوق بر 

 کردند . دی تا یهمگ

 لب گشود.  یسختگرفت به  یسبحان، کنار ارسالن جا خوش کرد .نفس  

 اما...  کنهیرو عوض نم  یزیموضوع  چ نی _ گفتن ا

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 من آروم بشم.... یکم دی _ شا

 نگران گفت:  یارسالن با لحن 

 نگران شدم! _ دل

 کالس پخش شده. ی هابچه نیب ییکذا یشب و  مهمونعکس از اون یسره ی_ 
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 . دیکش یآه 

 _ آبرومون رفت! 

 خود زد. ی به موها یچنگ  یارسالن ،عصب 

 باشه ؟   تونهی_ کار اون ...م

 از جانب سبحان نثار ارسالن گشت.  ی اغره چشم 

 . ریاون دهن خرابت رو بگ ی _ هزار بار گفتم جلو 

 گفت:  یحوصلگی با ب 

 ؟ ییزای چ نیاوضاع هم فکر ادب و ا  نیا  ی _ تو

 ها .... برام مهم نبود، اما اون نگاهاو طعنه  ان یحرف اطراف  وقتچ ی_ تو تمام عمرم ه

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 !شهی م خراب محال  سروتهیب ی هاقضاوت  نی,از ا شهی . باالخره حالم بد مستمیکه ن عاری_ ب

 . دی درهم شده غر ی با ابروها ارسالن

 ها... یرو بکن طهیدختر سل نیا ی دونه موهادونه یبر  گه،ی م طونهی_ ش

 حرف او آمد .  ان یم یسبحان عصب 

 _ ادامه نده ! 

 به سبحان غضب کرد . نیخشمگ

ش  دک و پوز زدمی همان دانشگاه م ی تو من بودم تو یهست ی_ سبحان، واقعاً عجب آدم 
 .... نیآوردم پا  یرو م
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. انگار که از شهی مدت بگذره  فراموش همه م هیافتادم!  ریگ ی ابد مخمصه ی تو شونم،ی_ پر 
  پرسمیفراموش خودم که نه! همش با خودم م شه،ینبوده. فراموش همه م یزیقبل هم چ

 کار کدوم آدم ... بوده.

 زد. ی ارسالن پوزخند 

 بهش... خواستی که م اروی _ معلومه که ،کار همون 

 کرد. یمکث 

 هم کار خود دختر است.  ای_ 

 فرماشد سکوت حکم  

 هر دو در افکار خود غوطه ور شدند.  ی الحظه  چند

 کالفه نگاه به اطراف انداخت .  سبحان

 م؟ یخونه بکش نیبه سروگوش ا  یدست هیها ...نظرت چحرف  نیا الیخی _ پاشو پاشو، ب

 . دینال  یو تنبل یبا لودگ  

 کارا !  نی.من و تو رو چه به ا کنهیم  زی تر و تم ادینفر م  هی  گمی_ولش کن, م

 . دیبه شانه سبحان کوب ی اضربه  ارسالن

 جلو افتادم . چی خونه برام جور شد  ،دو ه نیا کهن ی_ قربان مرام تو برم ، هم

 از تاسف تکان داد. یسر سبحان

 ؟   هیهوا رو برده ک ، سربه   تیمسئولیب ی که دل تو یاون ی_ ارسالن باالخره نگفت

 .دیلب نال  ری که با خود حرف زده باشد زمزمه وار ز ییگو  ارسالن

 ... کنهیحکم نم  یزیچ نیچن،تو مرام و معرفت من هم  شهی_ نه نم
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 ؟؟ یکنی لب وزوز م ری ز یدار ی_ چ

 !الشیخی _ ب

به   دهی.  ارسالن گردن کشدی،بر ادامه صحبت خط بطالن کش  سبحان  یزنگ گوش ی صدا 
 سبحان گفت: یگوش ی صفحه

 ؟!  هی_ ک 

 او نثارش گشت .  ی از سو ی اغره چشم 

 _بله صنم جان؟ 

 ...._ 

 کجا گذاشتم. ادیب ادمی_ بذار 

 ...._ 

 _ آره هست ,مطمئنم .

 کرد و ادامه داد .  یسکوت  

 . کنمی م  یکار کی ی نکرد دایها هست. بگرد پکتاب  ی قفسه نی_ برو اتاقت، بب

 _ خداحافظ. 

 

 ی لیآ 

. 

. 
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دلش، در آن   ز یعز دنی . توان دزدی گشت .نگاهش دودو م  نیباال و پا  اشاری ی گلو  بکیس 
 . آمدی برنم اشاری،از دست  شانیحال پر

 شد.  ییدا، زن ییدا ک یگرداند و نزد ی .رو دیبغض درون گلو را بلع 

 حال ناآرام اش بود. ی ایاش، گو گرفته  ی صدا 

 ،گرد تا گرد صورت عباس چرخ خورد.  اشارینگاه   

 . گشتیجا مدر انگشتان عباس جابه  یآرام،به  قیعق حیتسب ی هادانه 

 ،نگاه هر سه را به سمت صدا چرخ داد.  یتند و محکم کس ی هاقدم  ی صدا 

 ها شد . آن   کیو مضطرب نزد  دهی آراز با رنگ و رخسار پر 

 لب زمزمه کرد. ریبه رعنا ز  رهیخ

 افتاده؟  یشده ؟چه اتفاق ی_ چ

 انداخت. اشاری او شد. آراد نگاه بر  کیرعنا نزد 

 سره دخترعمه  اومده؟   یی. چه بال ی خوش اومد اشار،ی_ سالم 

 با تاسف تکان داد .  یسر  اشاری 

 ... دونمینم یچی،ه دونمی_نم

 زد. ی ابلند شد .کنار آراز قرار گرفت ،اشاره  یصندل   ی از رو عباس

 .  میایما االن م  دی باش جانی جان، شما ا یی_ دا

 از آن دو دور شدند.  یآهستگبه

 کنار هم نشستند. مارستانیسرسبز ب اط یح انیم 

 آراز منتظر چشم بر دهان عباس دوخت.  
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 اومده؟  یلی سر آ ییشده بابا ؟چه بال  ی_چ 

 . دیدست بر محاسن خود کش 

 از چه قراره!  انیجر می،تا بفهم  ادیهوش ببه  دی _ با

 سکوت کرد و ادامه داد .  

 _سند خونه باغ را بردار پاسگاه ببر. 

 حرف او آمد. انیم

 ؟ ی چ ی _ پاسگاه برا

 . دیابرو درهم کش 

به   نیداو  یافتاده. منتها سر ظهر یچه اتفاق دونمی. نمدادمی م حی_ امون بده ،داشتم توض
با ترس   خبریجا ب. ما هم از همه دی باش  یلیکنار آ مارستانیب دی ایزده و گفته که بمادرت زنگ

 . میاومد 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 روین ی گفت که مامورا  دمی پرس رشیداده .از پذبچه پا به ماهش رو ازدست  ی_ طفل
 ی تو ن یشدم، متوجه شدم که داو ر یگیرسوندنش  ، خالصه پ مارستانیبه ب یانتظام

که اون رو هرچه زودتر از  نیما ا ی فه یشده.... فقط وظ یچ دونمی داشت. اما نمباز
 . می اریب رونی بازداشت ب

 اصال خبر دارند؟  م؟ی خبر بد  نای_به خاله ا

 جا کرد .دست جابه  ان یرا م حیتسب 

 . گرفتی به  اون ها خبر بده با ما تماس نم  خواستیندارم، اگه م  ی_خبر

 گرفت.  ی آراز نفس یسختبه 
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 . رمی_ چشم م

 گشت.  مارستان ی آراز  از او دور شد .عباس وارد ب 

 ها شد. آن  کی کنار هم نشسته بودند .نزد اشاریرعنا و 

 .  دی برافروخته غر ی وروبا رنگ  اشاری 

افتاده ...چه   مارستانیب ی و تنها گوشه   بیمن غر یکجاست؟ خواهر طفلک نیداو  نی_ا
 سرش اومده؟؟  ییبال 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

! لعنت به من که حواسم  شهی! داغون مشهیم وونه یداده داش را ازدست _ اگربفهمه بچه 
 ...میبهش نبود... لعنت به ما که تنهاش گذاشت

 دستان خود گرفت.  انیرا م اشاریرعنا، دست   

 جان آروم باش . اشاری_ 

 را گرفته بود.  شی راه گلو انیم ین یناجور و سنگ بغض

 آروم بود. شهینم تونمینم ییدا_ زن

 با لحن سرزنشگر ادامه داد.  مانیپش  

ببرمش تهران   یواسه مراسم عروس خواستم ی ،م امی_ قرار بود هفته بعد دنبالش ب
 رو درست کنم. ادیلی و بابا ،ا  یلیآ ی هانیم یجور هی  خواستمی...م

 شد... ری د شهیاومدم ،بازهم مثل هم رید

سکوت کرده    شهیمنم مثل هم  یینوا یبوده، خواهر ب یشون مشکل اساس ن یمن مطمئنم ب 
دور از  بی شهر غر  هی ی وتنها توجز سکوت داشت؟ تک  ی اکرد ،ادامه داد .مگه چاره  ی...مکث
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  یکمک م یاز ک  کرد؟ی گله م یبه ک  کرد؟ی ! چه کار ممیکه طردش کرد  ییما
 برادر بودن ...! نیبهتر از ا  رمی؟من بم شدی گرم م یخواست؟پشتش به چه کس

 دونه خواهرم   غافل شدم .  کیاز  یجورن یچندتا تا خواهر دارم ،که ا مگه

 به من لعنت ... لعنت

 . دیکوب اشاریمردانه بر شانه  عباس

 . شهیدرست م  یچه _ هم

ها را جلب کرد. نام فاطمه  توجه آن  اشاری  لیزنگ موبا  ی تاسف تکان داد. صدا ی ازرو یسر
 بلند شد و فاصله گرفت .  یصندل  ی قرار گرفت. از رو اشار یمقابل چشمان 

 .زمی _ جانم، سالم عز

 ؟ یی _ کجا

 سکوت کرد. ی الحظه 

برگردم .به همراه مامان   تونمیردا نم داشتم ,فاطمه جان من امشب و ف   ی ضرور یلی_ کار خ
 . امیهم صبر کن خودم ب  ای هارو  انجام بده. د یخر  یکه دوست دار یخواهرت، هرک  ای

 . دی با تعجب پرس 

 ؟  ییافتاده ؟توکجا  یچه اتفاق ،ی _ نگرانم کرد

 دهم .  یم حیرو برات توض زیچدلم نگران نباش. بعداً همه ز ی_عز

 پاسخ داد .  یناراض 

 _مراقب خودت باش.

 .طورن ی_ توام هم
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 _خداحافظ.  

 _ خداحافظ 

 انداخت . اشاری به  یعباس نگاه یرچشم ی. ز دیسمت عباس و رعنا چرخ به

 !  ینگران گذاشت ...  اون رودل یکجا هست ی داد ی _کاش اطالع م

 خود زد . ی به موها  یچنگ اشاری

 نتونستم بگم ،نتونستم... یی_دا

 .د یاز ته دل کش یآه 

 . _برو پسرم . امیبه  دکتر بزنم ،حال و احوالش رو بپرسم ب ی سر ه ی_من 

راه افتاد. تمام وجودش در  رشی افتاده به سمت پذ ییهاچندان محکم ، شانه نه ی هاقدم  با
... چگونه به مادر ری هم د یل یآمده بود. خ ری ؟د کردی. چه مبردی به سر م یتالطم و نگران

 را خورد کند . نیگردن داو خواستیآمده بود؟ دلش م  یلیچه بر سر آ  داد؟ی خبر م

 

   ساغر

. 

. 

 به جمع انداخت ، شروع به صحبت کرد.  ینشستند.ساغر نگاه زی تا گرد م گرد

مدت نباشم تا   هی دادم حیرفت. ترج  یصالح ی که از من و آقا  یی_ بعد از او اتفاق ،آبرو
باعث شد. تا دور باشم از   نا یهمه ا  ،ی. حس عذاب وجدان، ناراحتفتهیب ابیها از آسآب 

ها چرخ  بچه   نیبا خودم خلوت داشته باشم. نگاهش ب ی کم خواستی همه شما ...دلم م
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ها و تماس  هاامیبه پ کهن ی . بابت اکردی آنها،  او را معذب تر م  ی بر رو ره یخورد. چشمان خ
 . خواهمیجواب ندادم، معذرت م

 گفت: ریدلگ یمهرداد با لحن 

 . دیکش یقراره؟ آه  یچ  انیپخش کرده؟ جر یها را اصال ک عکس  نی_ ا

 ها رفت .بچه  نیآبروش ب  گناهی واقعاً ب  ، ی. اما مسلمستمی،من مهم ن دونمی_نم

 عوض کردن جو گفت:  ی برا شبنم

 کرد!  شهی نم شمیکه شده... کار یاتفاق  زا،یچ نیا الیخی _ ب

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 . دی مهمون من هست دی _ امروز هرچه خورد

 زد . ی اخنده  فرهاد

 _سخاوت را عشق است .

 به ساغر گفت:  نیسرسنگ  مهرداد

 گه؟ ید ییآ  یهست م ی_ جمعه خونه ما مهمون

 .دیکالفه نال 

 ...رمینم  یمهمون گه یهم د رمی_ تورو خدا ،من بم

 با گوشه چشم نگاهش کرد. 

 ؟ یی ایب یخواهیتولد من، نم  یعنی_ 

 دهان قرارداد . ی دست بر رو 

 نبود! ادمیاصال  ی _وا
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 ؟   گهید  ییای_ م

 به فکر فرورفت.  ی الحظه

 ؟  م یمگه دار شه؟ی،مگه م امی_ تولد تو ن

 *** 

 به اطراف انداخت . ی نگاه ساغر

 ی نداشت. صدا یمهمان  نیاز وجود و حضورش در ا ی،حس خوب شهیخالف هم بر
 از جوانان... یریکث تی... جمعکی آور موزسرسام 

 .  کردی تر مرا ناآرام شانشیحال پر  یمختلف، همگ ی عطرها  ی دود و بو 

از   یپیاک نی درحال رقص بودند .مهرداد ب یجمع انیوشبنم در م انایرا مزه کرد . د یدنینوش
از حضورش منتظر   مانیاز سالن، پش ی ا. اما ساغر گوشه کردیدختران و پسران بگو بخند م

 گذر زمان بود...

 گردن خود احساس کرد .  ،یک یرا در نزد یکس ی هاهرم، نفس  یداغ

 . د یچیدر گوش ساغر پ یزمزمه وار و پر از تمسخر ی صدا

رخ داد ،بازم جرات حضور  ی و مهمونکه ت یو اتفاقات  یهمه گندکاربا اون کردم،ی _فکر نم
 ... یرو داشته باش ییجاها  نیچنهم  ی تو

 . گرداندی با درون آشفته و مملو از نفرت رو هراسان،

  صی چرخ خورد.پوزخند گوشه لب، چشمان حر  ارشینگاه برق دارش ،گرد تا گرد چهره ک  
 و التهاب صورت ساغر گشت . یباعث برافروختگ ی،همگ

 بس گشت.ح  نهیدرون س نفسش،

 بست .  یمدام آن اتاق دربسته  ته سالن مقابل چشمان او نقش م 
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 جانی قدر مشتش بکوفت .آن  ارشیستبر ک  نهی،دست مشت شده اش را بر س  تیبا عصبان 
 باال انداخت.  یی هم تکان نخورد! ابرو ی ابود، که ذره 

 !ی _ خانوم کوچولو ،باز هم که رم کرد

 .دیکرد و با تمام نفرت نال ی قروچه ا دندان  ساغر

 ؟یکنی م یچه غلط جان یلجن، ا  ی _ تو

 زمزمه کرد .  ارشیدر چشمان نافذ ک  ره ی او شد ،خ کینزد 

 یمهمان نیرو به ا  یعوض ی که تو ی _ازت متنفرم ،متنفر ...لعنت به تو لعنت به مهرداد
 دعوت کرده . 

 برداشت . یگرفته و روگرداند و قدم  فاصله

و تازه از   فیگشت. دست ضع ری اس ارشیست پرزور و قدرتمند ک د  انیدستش، م مچ
 فشار دست او  درحال خرد شدن بود.  ری درآمده اش زگچ 

 . دی شده غراز درد جمع یو صورت  تیبا عصبان 

 _دستم شکست ،ولم کن.

 زد و با تمسخر گفت :  ی اخنده  

 ،بگذار بشکنه!  شهی تر م_با گچ قشنگ 

 بود.  ده ی فای مهار دستش ب ی ،برا تالش

 از فشار دستش کاست .  ؟یخواهیاز جون من م  ی_ دست از سرم بردار، چ

 به او زمزمه کرد. کینزد

 ام؟گرفته   یجورو مزاحم رو چه  زهی پاستور ی حال اون پسره  ی دی_ د
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 غرش کرد. تیبا عصبان 

 مزاحم شرف داره ،به صد تا مثل توئه مرد نامرد....   ی ،به تو زهیپاستور ی _سگ اون پسره  

 !یجنبانیم یدار ی ادی_فکت رو ز 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 کنند. هیآسمان به حالت زار زار گر  ی که پرنده ها ارمی به سرت ب  ییکار نکن، بال  هی_ 

 زد .  ی ساغر پوزخند 

هر    یتون  یم ی ؟فکرکردیکنی م دمیتهد یو کارم که دار کسی من ب ، ی ! فکر کردی دی _چا
گورت رو گم کن !واسه من   اد؟ یو من صدام هم درن ی دلت خواست انجام بد یغلط

 نکن... فیرد ی خودی غاز و ب هی صد من  ی هاحرف 

 مملو از آرامش زمزمه کرد. یبا نگاه ارشیک  

 _ تمام شد ؟ 

 کرد و ادامه داد . یمکث

 ی ا! ساغر باحالت منزجر شده  ادیرفتارت خوشم م نیو من از هم یپر رو سر کش یلی_خ
 گفت: 

 ...ادیکهخوشت ن خوامی م اهی ،صد سال س ی _ وا

 دست ساغر را رها کرد ، کنار گوشش گفت :  ارشیک  

 . دارید  دی_به ام

 زد .  ی ساغر پوزخند 

 !امت یبه ق دارمانی_د
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گذر کرد و کنارش  ی چند ان یزده خود را ،به مهرداد رساند .از متند و شتاب  ی هابا قدم  
 . ستادیا

 تند گفت:  یو لحن دهیزد وبا چشمان در راهنشیبه پ یچنگ یعصب

سرم آورد ؟بازهم   ییچه بال   ی دیمگه ند  کنه؟یم کاریچ جان یا ارشی_ مهرداد، مهرداد ک 
 د؟ ی دعوتش کرد

 برگرداند . ی رو ظیبا غ 

 نداشتم ... گهی _واقعاً که، از هر که توقع داشتم از تو د

 به اطراف انداخت . یپاچه نگاه،دست  مهرداد

 .دهمی م حیرا توض زیچ. برات همهکنندی _آروم دارند نگاه مون م

 حد ساغر داشت . ازشی ب تیدستان مشت شده نشان از عصبان 

 ! نمتیبب گهید لحظه  کی   خواهد،ی _دلم نم

 را برداشت و به راه افتاد.  فی، ک   دیسرعت مانتو را به تن کشبه 

 فیلط ی ها گونه ،ی رو شیهاگلو، امان مقاومت را از او سد کرد. اشک   انیم نی بغض سنگ 
خانه مهرداد بود، که  لی و طو بایز اط یلرزان درحال گذر از ح ی هاشدند. با قدم یجار

 گشت.   یدست ری دستش اس

 اطب بازگشت.و به سمت مخ ستادیا 

  نیا  دیدونستی گفت: _همه ،شماها م هیلرزان از گر  یی،شل و وارفته با صدا   اناید دنیبا د 
 ؟   دینداد ینامرد دعوت هست و به من اطالع ارشیک 

 گفت:  شانیپر  یبا حال اناید

 ؟  نجاستیشد؟  اونم ا ی_ نه به خدا، مگه چ 
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 نگران شدم با دو دنبال تو اومدم .  دمت،ید هو ی من

 .جاستن ی ، اون مردک هم ا خورهی _حالم ازش بهم م

.  دیاو را به آغوش خود کش انای صحبت را از او گرفت. د ی مهلت ادامه  ش، ی هاه یهق گرهق 
 دورت بگردم. سیآروم باش .ه  زم،ی کنار گوشش زمزمه کرد. _عز

 .  دینال دهیبر ده ی بر 

مردک لجن   نیا دونمی نم انای،د  انایهام نقش بست .دچشم   ی شب، جلو_تمام اتفاقات اون 
 .ترسمیهم م  یلیخ ترسمی؟م  بندهی م شمیبه ر  دیکه مدام تهد  خواهد،ی از جونم م یچ

 .دی از شال ساغر کش رونی ، ب ختهیرهم به ی به موها  یدست اناید 

 بکنه !  تونهینم یغلط چی_ قربونت برم، نگران نباش. ه

 . د ی شده بود کش اهیچشمش که بر اثر برخورد اشک س  ریبه ز ی دست ،ی تندبه  ساغر

 دور بشم.  جان یاز ا  دی هرچه زودتر با رم،ی _من م

 .امیمانتو بپوشم ب ی تند جا،ن ی هم سای _ وا

 ... شهی .مهرداد ناراحت م ی ایتو ب خوادی _ نه، نه نم

 .دی،ابرو درهم کش اناید

 چلغوز... ی . پسره شهی_به درک که، ناراحت م

 گفت:   گریبار د نانیاطم ی از ساغر فاصله گرفته و برا 

 .امی م ی تند  ها،ی _ نر

و منتظر آمدن   دی کش یگشت .آه شی بایچشمان ز  همانیاشک م گر،یبه آسمان بار د  رهیخ
 شد . اناید
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 ی لیآ

. 

 خورد . یو سفتش تکان  نیسنگ ی هاپلک 

 سر چشمانش را آزارد داد . ی چراغ باال نور

 زد . ی . سر چرخاند و پلکد یرسی نظر مگنگ و نامفهوم به زیچهمه 

ها در خواب  را داشت که مدت  یچرخ خورد .حس کس  ییو ناآشنا بیغر  ی در فضا نگاهش
 برد .   یبه سر م

 .دیرسی نظر مسخت به   شی برا طی درک شرا 

،جان از تن   افت ی. شکم راکه برآمده  ن دی با وحشت دست آزادش را به شکم کش 
بود. با دست آزاد   ده ی فایتخت ب ی بلند شدن، از رو ی رخت بست. تالش برا جانش،یب

وجود نداشت.    یحس چی! هی! نه ضربان قلبی.نه تکان کردی مدام شکمش را لمس م
 .گشتی م ترن یو سنگ  ترن یگلو هر لحظه سنگ انی . بغض مدیکشی نفس م ی تندبه

آن دختر مو بلوند ...کنار هم    ن،ی .داو دیاتفاقات دست از تالش کش ی ادآوریبا   ،ی اهلحظ 
 !در آغوش هم ....

 حبس شد . نهیدر س نفس

 که  بر سرش برخورد کرد .  ی اضربه 

 با شتاب وارد اتاق گشت .  ینداشت. پرستار  انیپا یزندگ  ی های اهیس

 او آمد. ک یزد . نزد ی لبخند د، ی را که د یلیو باز آ انیگر   چشمان

 ؟ی هوش آمد به  زمی _ عز
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 سرم و دستگاه ضربان قلب را چک کرد.  

 کنه؟ یاز بدنت درد نم یی _ حالت خوبه ؟جا 

 آشفته پاسخ داد . یلرزان و حال ی با صدا ی لیآ 

 اومد؟  ایام کو؟ دنام، بچه_بچه 

 انداخت .  ی لیبه آ ینگاهم یپرستار ن 

 !...ای  قتیحق د؟ی بود ،چه بگو مردد

 دست خود گرفت.  انیدست پرستار را عاجزانه  م 

 سر پسرم آمده؟  یی _ تورو خدا چه بال 

 ،قلب پرستار را به درد آورد . یلی نگاه پر از التماس آ 

 نبود . ایعمرش به دن زمی _ عز

بر جسم و تن   یموضوع، شک بدتر ینیتخت فرود آمد. سنگ ی رها شد و رو یلیدست آ 
 وارد کرد .  یلیآ

محض  رفت .به رونی،تمام اتاق را فرا گرفت. پرستار هراسان از اتاق ب  هیهق گرهق  ی صدا
 به سمت پرستار هجوم برد . اشار یرفتن او،  رونیب

از کنارش  اشاریبه  توجهیافتاده؟ خواهرم حالش خوبه؟ ب  یخانوم چه اتفاق د،ی_ببخش
 گذشت کرد.

تمام وجودش را گرفت!   ی. خوشحال دی د انی را که گر  یلیرساند .آ  شهی خود را به پشت ش 
بود ،که بر قلب خوشحال   یاو خنجر انی اش چشم باز کرده بود. چشمان گرباالخره دردانه

 آمد.  یفرود م  اشاری

 حرکت کرد . ی به سمت در ورود 
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 پرستار مانع از ورود او شدند.  ی از وارد شدن دکتر و همراه چندقبل  اما

 کرد .  زی تجو شیبرا  یبخشآرام   د،یو آشفته را که د شانیپر   یلیدکتر آ سرعت به

 گشت .  یل یچشمان آ همانیم  یاهیس گریبخش ، که اثر کرد. بار د آرام

 دکتر شد .  کی هراسان نزد اشاری 

 دکتر حال خواهرم چطوره؟  ی ،آقا د ی_ ببخش

 انداخت.  ینگاه اشاری به   یرچشمی دکتر ز 

 د؟ یهست شونی_ همسر ا 

 تکان داد . ینف ی به معنا یسر

 _نه برادرشم .

 _همسرش کجاست؟ 

 خود زد. ی به موها یکالفه چنگ 

 و وارفته گفت:   حالیب

 دونم . حالش خوبه؟  ی_نم

خاطر  هست. به  شونی ا  یمراتب بهتر از حال روح،به ی خانم محمود ی _ حال جسم 
 .میکن قی بخش تزردوباره بهش آرام  میکه داشتند .مجبور شد  یقراریب

 و ادامه داد . کرد یمکث 

 بزارم . ان یبا همسرشون در م  دیها هست، که با حرف  یسر  کی _ اما 

 . دیکش یاز سر آسودگ  ینفس اشاری 

 د؟ ی بزار انی با من درم  شهیم ستندی _ همسرشون ن



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
294 

 

 انداخت .  اشاری ی بر چهره  قیدق ینگاه 

 . م یتا صحبت کن د،یار یب فی_تشر 

 سست و لرزان پشت سر دکتر به راه افتاد. ی هابا قدم  

 مقابل دکتر نشست. 

 چهره پر دقت او گرفت. ش، یرنگاه از ته  

 .زدی را ورق م ی لی آ  یپرونده پزشک 

 تأمل گفت:  ی با اندک  

همکارم   ی هابا توجه به صحبت  دهمیکه م یهستم، اطالعات  یپزشک عموم  کی_ من  
 ی که بهش واردشده هم خودشون لحظه ا ی با توجه به شوکه بد ی هست. خانم محمود

 شدند و هم مرگ بچه شدند.  یدچاره سکته قلب

که داشتند. دکتربه   یخاص  طی شرا لیبه دل شونیا  یبا توجه به پرونده پزشک چون
  ی دوباره برا یکرده بودند .متأسفانه احتمال باردار دی تأک مانیاستراحت  مطلق تا وقت زا 

 زند.  یم شونیبه جسم ا ی جد  ب یکم هست. آس اریبس ی خانم محمود

 .  دیصورت خود کشبه  یآشفته دست یشکسته و حال یناچار با دل 

 . شدی از قبل م ترن یشد. بغض هر لحظه سنگ  نیباال و پا شی گلو  بکیس

 داشت .... ی هم حد یچارگ یب

 انداخت . اشاری یحالشان ی به پر ینگاه پزشک

 متأثر ادامه داد.  یبا لحن 

موضوع رو فعل حال به خودشون   نهیمن  ا شنهادیکه دارند ،پ  ی بد ی_ با توجه به حال روح
 . د یاطالع ند
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 .دیصورت خود کشبه  یدست

 کنارش باشم؟   تونمی ،م د ی_ ببخش

 شوند.  یساعت بعد به بخش انتقال داده م کی _ بله ، 

 ستند .درحال استراحت ه  شدهه یبخش تجز چون آرام  منتها

 راه کج کرد.  یبلند شد. به سمت خروج یصندل  ی افتاده، از رو ی هابا شانه  اشاری

 _ ممنون از لطف شما ... 

 تمام عالم غم داشت!  ی اندازه به  قلبش

مخاطبان نام   ان یرفت. در م مارستان یب اط یسمت ح دبهی آمده بود! پرترد  یلیچه بر سر آ 
 تماس برقرار شد . یدرپیاز چند بوق پمادر را لمس کرد .پس

 آشوب درونش غلبه کرد. به

 تماس برقرار شد . یدرپی چند بوق پ از،پس

 کرد . یچندان مها را  دو، اضطراب و دلهره   شیو تشو  آشوب

 _بله؟ 

 ؟  ی _ سالم، مامان خوب

 پاسخ داد. ییروبا خوش  زهرا

  چی ه یاز صبح رفت ؟یکنار فاطمه جان ؟ی کجا هست ؟ یربونت خوبم... سالمت_ سالم پسرم ،ق 
 ...ستیازت ن یخبر

 لرزان نام مادر را زمزمه کرد. ی و صدا یبا دودل 

 _ مامان ! 
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 قلب زهرا شد .  همانیم شوره،دل

 شده ؟  ی_جانم ,چ

 .دیصورت خود کشبه  یدست

 ت؟ خونه هس ی_ هول نکن !دور سرت بگردم، آروم باش ...کس

 گفت:  یتاب ی زهرا با ب 

 _ جون ب لب شدم... بگو حرفت رو نخور!

 .کردیتر از قبل م دیرا پر ترد   اشاریاز بابت، قلب ناآرام زهرا   ینگران 

 خود را عوض کرد.   م یلحظه آخر تصم 

 دورت بگردم !  فتاد ین یاتفاق چی_ ه

.به فاطمه   امی اومد. مجبور شدم باهاش کرج ب شی پ یمشکل هیاز دوستان   یکی  ی برا من
 . ینگران نشگفتم، به تو هم خواستم اطالع بدم ،دل 

 . دیکش یاز سر آسودگ  یزهرا نفس 

 اضطراب داشت.  شی اما هنوز هم صدا 

 _ مطمئن ؟! 

 گفت :  حالی وارفته و ب اشاری

 برم.  دی _بله ،مامان به همه سالم برسون من با 

 .باش  ،مواظب خودت زمی _ برو عز

 _ خداحافظ  
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جا کرد. گرما و سوز آفتاب  او را کالفه دست جابه  انیرا م یدور خود زد. گوش یکالفه چرخ 
 .  کردی نگاهش م رهی خ رهی نشسته و خ  یلی.کنار آ کردی تر م

دور چشمش،   یاهیو س رنگیب ی هاانداخته بودند .لب  ه یصورتش سا ی بلند، رو مژگان
 . آوردیرا به درد م اشاریقلب   شیپ ازشیپ

 دست گرفت ،نوازش کرد . انیرا م  یلی دست آزاد آ 

 شده بود...!  یدر زندگ  ی،متهم به چه امتحان سخت  شی نوا ی ب خواهرک 

مملو   ی. حسدیرا که د اشاریچشم باز کرد. آهسته نگاه چرخاند.  یآرامخورد .به یتکان ی لیآ 
 گشت .  انی، محبت در درونش غل یتنگاز دل

 گرفته زمزمه کرد .  ی وصدا  بغض با

 .  اشاری_

 پاسخ داد . یمهربان با

 _جان دلم ؟ 

 .  دیاز گوشه چشم لغز  یآرامزد. اشک به  یلی دسته آ ی بر رو  ی ا،بوسه   اشاری 

 _بچم ! 

 تمام اتاق را فراگرفت.  گر،یباره د هیهق گرهق  ی صدا

 دورت بگردم...  ،ی_ خواهر 

 .دی نفس زنان نالنفس 

 ... رید یلی! خی اومد ری د اشار،ی_ 

 بغض ادامه داد. با
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 , لعنت بهت !نی_ داو

 گفت :  اشاری وار  زمزمه

 جان ،قربونت بشم . آروم باش... یلی _ آ

 با ناله گفت :  

 ! ممیآروم باشم ؟بچم، زندگ  یجور_آخه ،چه 

 .دیاز درد کش ی اشکم ناله  ریدرد و سوزش در ز ازشدت

 بلند گشت. یصندل ی رو  شان،ازیپر اشاری 

 .ادیب گم ی آروم باش, االن به پرستارم ؟یدار درد

 _ نه, تورو خدا نه...  

 باز شد . یآهستگدر به 

  ییدا ی به رو اشره یعباس سکوت کرد. نگاه خ دنی با د یلیرعنا، عباس وارد شدند .آ  متقابالً 
کرد. نگاه  اشاریومتعجب به   ینگاه چرخاند، سوال رانیو ح  جیقفل گشت. گ ییداو زن

 او زد .  ی از موها  ی تره ا ی بر رو ی ا شدو بوسه  یلیتخت آ  ک یعب_اس نزد 

 . دی و محبت پرس یبا مهربان 

 _حالت خوبه ؟ 

 زد و ناله وار پاسخ داد. یپلک

 جان خوبم ... یی_ دا

 ادامه داد. باتعجب

 ...! جان ی_ شما؟ ا 
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 .دی کش یلیبر سر باند شده آ  یاو شد .دست نوازش کیرعنا نزد 

و پاسگاه گذر کرد   اتیمحکم و استوار از ح ی هاسرباز داد .با قدم   لیخود را تحو یآراز گوش 
 .وارد سالن شد .

 ته سالن  شد. یاتاق افسر کی نزد هایبه شلوغ توجهیبه اطراف انداخت .ب ینگاه

 در زد ، وارد گشت. به ی تقه ا 

 .ری_ سالم جناب وقت بخ

 به آراز انداخت.  ینگاه یچشمریز 

 ؟   دی _ سالم ،بفرما

 .  ستادی ا زیآمد و مقابل م ترک ینزد

 آوردن.    نجایرو ا یسلطان  نیداو  ی آقا روزیجناب د  د،ی_ببخش

 کرد و ادامه داد .  یمکث  

 سند آوردن...   ی بود برا یازیباشم ؟اگه ن طشیرشرا یگ یپ تونمی _از کجا م

 زد .  یبه صندل ی ابا دست اشاره  

 ...دی_بفرما 

 جا خشک کرد. یصندل نی ترک ی نزد ی آراز رو 

 بود؟  یچ  شونی_ جرم ا

 تاسف تکان داد . ی از رو یآراز سر  

 ندارم...  ی_اطالع

 را با دقت از نظر گذراند.  سیلباس پل کت ی ات ی آراز، نام رو 
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 خود انداخت. ردستیز ی هابه برگه  ینگاه 

. چند   می آدرس بر نیخواستند که به ا عاً یظهر با ما تماس گرفتند. سر یحوال روزی _ خب ،د
  یشاک کهن یروبرو شدند و مثل ا  یکاررفتند. که با دعوا و کتک  یریگ ی پ ی از همکار ما برا

 هستند.  یسلطان  نیداو  ی خانم آقا

طور کامل معلوم نشده  ما هم به  ی داشتند ،موضوع برا یناجور یحال جسم شونیچون ا  
 ندادند .  حیرو توض ان یهم  جر یسلطان  ی و آقا

 .دیخود کش شیربه ته یکرد ،آرام دست  سکوت

 داشته باشم؟  دارید یسلطان نی االن با داو تونمیمن م یجناب جالل د،ی_ ببخش

 آمد.  رونیب  زیاز پشت م یجالل

 بلند شد. یصندل  ی متقاباًل آراز از رو 

 کوتاه ... یلی_ بله ,خ

 بر آراز انداخت .  یاجمال یو نگاه ستادیخود ا ی جا در

 _حال خانم چطور هست؟ 

 تکان داد . ی آرام سر 

 هوش نبودند .من اطالع دارم. به کهیی _تا جا

 تکان داد.  یسر یجالل

 موضوع بشوند.  ی ای من جو ی از همکارها یکی  د یکه مساعد شد. با   ی, کمشونی_ حال ا

 

 ساغر 
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و گوش   شهیبه ش هی. سرش تکدادی قلب ساغر را نوازش م  یینواز خواننده گو, گوش ی صدا
 ...یسچیطل زیانگدل  ی سپرد به نوا

 گفت:  انایبه د یآرامآلود ،به گرفته و بغض  ی با صدا 

 .  انای_ د

 پخش را کمتر کرد . ی صدا

 _جانم؟ 

 ؟  می _ بام بر

 پاسخ داد.  یسکوت ازپس

 _ باشه. 

 یدست  فیاز داخل ک  حوصله،یساغر ،توجه هر دو را جلب کرد. ب  لیزنگ موبا  ی صدا 
صفحه    دی. شماره ناشناس نگاه او را متعجب کرد .با ترد دی کش رونیرا ب  لیکوچک خود موبا

 گوش برد. کی را لمس کرد و نزد 

 _ بله ؟ 

 . دیچیدرگوش ساغر پ ارشیزمخت و بم ک  ی صدا

 ؟  ی _ خانوم کوچولو فرار کرد

لرزان و   ی . با صدامستانه و بلندش، باعث جمع شدن صورت ساغر از شدت تنفر شد  خنده
 گفت :  تیپر از عصبان

 ؟ی کرد  دای شماره من رو از کجا پ ی_تو عوض
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 زد. ی اخنده  ارشیک  گریبار د 

 ... ستین ی اده یچی کردن کار سخت و پ دای _شماره تو رو پ 

 ! ؟ی بفهم یخواهی....چرا نم زاریب زارم،یزن! ازت ب_به من زنگ ن

 گفت: ز یبا لحن تمسخرآم ارشیک  

  ی جور آبروش رو توچه ی حال کرد ؟ی را دوست دار ی؟نکنه حاج یزاری جانم، از من ب ی _ ا
 !  ختمیدانشگاه ر

 زد . ادیفر   تیبا عصبان ساغر

 ؟ ی دانشجوها پخش کرده بود ن یب شرفی ب ی ها رو تو_پس اون ،عکس 

 . دیلرزی از شدت ترس م شیصدا  

 زمزمه کرد . گریبار د ارشیک   

  یدنیچه جذاب و د یکه دار  یو حرص تیعصبان  نیجذابت با ا ی جان دلم ،چشما ی _ ا
 هست! 

 ناله کرد. شان یوا رفته و پر  

 _خفه شو ،خفه شو! 

 . دیو ناراحت پرس  شانیپر  انایدانداخت.    فیک  انیرا م  یتماس را قطع کرد ، با حرص گوش 

 بود؟   کهی_باز اون مرد  

 زمزمه کرد . کردهبغض 

،مورمور    شنومیصداش را م  ی؟ازش متنفرم! وقت  خواهدی م یاز من چ دونمی _آره، نم 
 .  ادیم ادمیشب تمام اتفاقات اون  شهیم
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 ...ارهی سرم م ییاگه سبحان نبود، معلوم نبود چه بال  اناید 

 سر داد .  هیبلند گر  ی با صدا 

 خستم . ی لی،خ انا ی_ خستم د

آب را از صندوق عقب برداشته و    یشد . بطر ادهیپ یآرامپارک کرد .به  ابانیرا کنار خ نیماش
 .د یدر آغوشش کش یآرامبه سمت ساغر آمد  .در را باز کرد ، به 

 که آرام گرفت .  یکم

چهره ساغر،   دنی با د انایصورت خود زد.  داز آب را به  یرا باز کرد و ساغر مقدار یدر بطر 
به خود  یبغل نگاه ی نه یخنده خود را کنترل کرد. ساغر سرش را خم کرد ، در آ یسختبه

خنده سرداد   زین انای اش  باال رفت. متقاباًل دخنده  کی چهره خود، وارفته شل دنی انداخت.با د
. 

آرام  بارک ی  قهی. چند دقختندیری در آغوش هم اشک م شیپ یق یار که دقاانگانگارنه 
  یی . ساغر با صدا افتادندی،دوباره به خنده م  انداختندی و باز هم به هم نگاه م گرفتند یم

 گفت:   دهی برده یمملو از خنده بر 

 خوخان شدم ...  هیشب انا ید  ی خدا وا ی _ وا

 قهقهه سرداد . اناید

 ! ی شد  ی_صد رحمت به خوخان! دختر زامب

 .دی کوب انایبه دست د ی ا سقلمه

 حساب بام رفتن کنسل شد.  نی_ کوفت, با ا 

 باال انداخت . ییابرو اناید 

 _ چرا ؟ 
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 ی گردبوم  ام یپاشم ب میخوخوان  افهیق ن یبا ا خواهدی نکنه دلت م ؟ینیبیرا نم امافه ی_مگه ق
 کنم؟  

 گفت :  دهی برچ ی هابوارفته و ل افهیبا ق اناید

 شد.   فی_اه ح

 باال انداخت. ییساغر ابرو  

 !   ی از من ،راغب رفتن بود شتری_ تو ب 

 انداخت .  یگذرا بر ساعت خود نگاه 

 .می _سوار شو خونه ما بر 

 تکان داد . یسر  اناید 

   ؟ی چ ی _خونه شما برا

 هالک شدم... ی،از گرسنگ های باز ی و هند  تیعصبان نی _با ا

 جون که خون هستند.  ی لی_ پس بابات و ل

 . می ،سوار شو بر ستندی_ خونه ن

پخش را  ی داشت. صدا یهم عالم یوانگید یواقع ی معنارا به حرکت درآورد. به نیماش 
  انای. وارد خانه شدند .ساغر جلوتر از دکردندیم   یکرده و هر دو خواننده را همراه ادیز

 . دیبه اطراف کش یسرک 

. کردی خود را چک م یبه اطراف گوش تفاوتی مبل انداخت .ب ی تن خسته خود را رو انا،ید
 صورت زد.به  یساغر لباس از تن کند و آب

 .ستادیا  انایمقابل د 

 ات شده؟  _ گرسنه
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 تکان داد. یسر  اناید 

 ؟ یمبل بلند شد با تعجب گفت _درست کن ی درست کنم ؟از رو ی_ چ

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

هفت پشتم   ی برا ی برام غذا درست کرد بارک یزحمت ننداز ..._ تورو خدا ،خودت رو به
 بسته ! 

 .  دی او کوب ی به پهلو ی سقلمه ا ساغر

 . یکنی دادم ولم نم یتو سوت شیبار پ کی _کوفت گرفته،  

 قدم برداشت .  یبهداشت سی به سمت سرو  الی خی او ب ی هابه حرف زدن  توجهی ب اناید 

 .ارندیب تزای_زنگ بزنم پ

 گفت:  دی تا ی برا بست،یدر را م کهیدرحال

 _ باشه, زنگ بزن .

 گفت:  یموضوع ی آور ادی. با کردی خود را با دستمال پاک م ی هادست  

 , فراموشم شد.ی_ راست

 به ساغر انداخت. ینگاهم ین  

اردو مشهد ببرند   هی. اما قراره هفته آخر اسفند از طرف دانشگاه ییآیتو نم دونمی _ البته م
. 

 را کنار قرارداد. یگوش

 چانه زده و  متفکر گفت:  ریدست ز  

 !  ستین ی _ فکر بد
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 دوازده سالم بود مشهد رفتم .  بارن ی آخر

 .دوخت  انای به د نگاه

 ؟ یی ای _ تو نم

 چانه زد .  ریدست ز  

 برم. خوادیدلم م  شهی ت م_باور

 کرد. یمکث 

 .  می بر یقراره دب  گفتی به بابام بگم ،چون م دی _ با

 ادامه داد.  کالفه

 نه ؟  ای ییای م ،ی _ سکوت کرد

 باال انداخت . ییابرو  اناید

 ....  یکنیم  ری تغ یدار یبدون کهن ی _ساغر بدون ا

 گنگ زمزمه کرد.  یتعجب و نگاه با

 ؟   هی_ منظورت چ 

 . دیصحبت آن دو خط کش  ان یم فونیآ  ی صدا

 ! یچی_ه

 .دیخط و نشان کش  اناید  ی با چشمانش برا 

از   انایکانتر قرارداد. د ی ها را رووارد خانه شد. جعبه تزایپ ی هابا جعبه  ی قیاز دقاپس   ساغر، 
 به او انداخت .  ینگاهم یمبل بلند شد . به سمت آشپزخانه رفت. ساغر ن ی رو

 آوردم؟   یا مجهمون  ؟ی _چرا اومد
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 تکان داد. ینف ی معنابه  عیسر

 .می خوریم جان ی_ هم

چشم   انا ینشست و به د یصندل ی قرارداد. رو زیمی نوشابه را رو ی و ظرف حاو وانیل 
 مقابل او قرار داد . ی ادوخت .جعبه

که دارم    ی.گفت میگفتی م میگفت: _داشت  ی مقابل ساغر نشست. ساغر متفکر و با کنجکاو 
 ! شم؟ی عوض م

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 حرف بود.  ایدن  هی_پشت حرفت 

 را با ولع گاز زد .  تزایاز پ ی اتکه  الیخیب 

 همان دهان پر گفت :  با

 !  یگرفت ی پروندم توچه  جد یحرف هی_حاال من  

 با صورت مچاله شده غر زد.  ساغر

گفتم اول لقمه را قورت بده، بعد حرف   _ اه اه حالم بد شد. جمع کن خودت رو... هزار بار
 بزن .کو گوش شنوا ! 

 . دیاز نوشابه نوش ی اجرعه

 _ غر نزن!  

 نثارش کرد . ی اغره چشم 

 _چشم بانو...
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  کیچ ی ،ه رشکمیقلبش، سوزش ز  ی رو ینیچشمانش را گشود. سنگ  یآرامزد و به یپلک 
. حال دیپرستیکه عاشقانه م یکس انتیمهم نبود .غم مرگ فرزندش... غصه خ شی برا
که بر   ی اخود شود .بوسه  یجسم قیعم ی ،متوجه دردها دادیاجازه نم یروح میوخ

جست   نهیاز درون س ی اپرنده  یی گو   رش،ماد دنیدستش نشست نگاهش را چرخ داد. با د
 زد. با بغض و شوق زمزمه کرد.

 _ مامان!  

 .بستیو مهربانش نقش م فی صورت لط ی رو یگر یاز دپس  یکیمادرانه زهرا ،  ی هااشک 

 _جانم دخترم ؟  

 . کردی ناباور نگاه م 

 ! نم؟یبی _ مامان خواب م

 .  دیکش یلی بر سر آ  یزهرا دست 

 . ینیبی_دورت بگردم ,خواب نم

 حسرت زمزمه کرد . با

 !  ی_چه خواب قشنگ

 کرد. لیرا به ناله تبد  اشه ی. حس سوزش و درد ، گردیامان را از او بر  هیگر هقهق

 .ستادیسرش ا  ی بلند شد، باال ی صندل ی زهرا از رو 

 من..... زی نکن عز هی_ آروم باش !گر
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 گفت: یقراری با ب 

  خواست، ی چند ماه دلم م ن ی.چقدر دلم تنگ بود .چقدر تو ا  دمتی... باالخره د ی _ اومد
 .  یمدام کنارم باش

 زد .  یلیآ یشانیپ ی رو ی ابوسه 

 . ادیداره، دردت م هی...آروم شکم بخ جامن یاآلن ا  سیه  س،ی_ه

 گرفت .  ینفس ی لیآ 

 !سوزمی م می زندگ  شیآت  ی ...دارم تو رمیگیم  شی _مامان جانم، از درد گذشته دارم آت

 مادر و دختر به وجود آورد.  انیزهرا ،سکوت م  لیزنگ موبا  ی صدا 

 آرام شد .فاصله گرفت.  ی لی آ  رهی انداخت ، با گوشه چشم خ لی به صفحه موبا ینگاه 

 _ بله؟ 

 .دی غر  یعصب ادیلیا 

 ؟!  یآبرو رفت یاون دختر ب شی؟پ  یی_کجا

 نداره....  یارتباط چی_ به تو ه

در   نیو مت آرامشه یهم ی . زهرادیدیمادرش را م یعصب نیچنن ی بار بود که  حالت ا نیاول
 .  زدی م ادیبر سر پسرش فر  گونهنی برخورد با خانواده ا

 , به تو هم جواب پس بدم. ستین_قرار 

 ادامه داد.  یعصب 

 یتو هم اوالد من ادیلی.ا ارمیرو به روت ب زهایچ  یلیباعث نشو خ نی از ا شتریب س، ی_ ه
 نباشم.  الیخی هام باوالد منه ...من حق دارم نسبت ب بچه نم ی،ا
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 .  دی مملو از نفرت غز یبا لحن ادیلیا 

 ! یزنیات م نه ی_مامان، چه سنگ اون دختر  رو به س

 . دینال زهرا

چند ماه را خون به   نیا ، یکاف ی به اندازه  ادیلینکن ...ا یکشمن گردن  ی برا همهن ی_ ا
دخالت   دهم،ی بسه... اجازه نم گه ی. د یدخترم را به دلم گذاشت دنی!حسرت د ی کرد گرمیج
پدرت دور از جونش از سرم  کم شد.   ی ه ی،سا ی د ی من رو پوش اهی.هر وقت س یکن جایب

 بکش... وشانهشاخ من  ی برا  ایاون وقت ب

 جا کرد .را در دست جابه یگوش 

 .دیچرخ  یلیبه سمت آ  

 به صورتش زد .  ی لبخند دیاو را که د رهی نگاه گرد شده و خ 

 مملو از تعجب زمزمه کرد.  یبا لحن 

 _ مامان! 

 .دی اش پاشصورت دخترک زخم خورده به ی لبخند 

وارد اتاق گشت.  ی. در باز شد و پرستارکردمیبرخورد م یجور ن یا  دیبا ن یتر از اقبل  یلیخ 
 به او زد. ی لبخند داری ب یلیآ  دنیبا د

 سرم او را چک کرد . 

 کنه؟ ی درد م تیجا زمیعز  ؟ی _خوب هست

 تکان داد . ینف ی معنابه  یسر 

 ..._نه، حالم خوبه 

 به او انداخت . ینگاهمین
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 .... یراه بر یهمراه مادرت کم  یبلندبش   یبه آروم  دی_خب خدا رو شکر، با

 به زهرا زد . ی ااشاره 

 .ادیدرب یحالی و ب یراه برند .پاهاش و بدنش از کرخت یکم دی_حاج خانم ,کمک کن 

 تخت بلند شد.  ی به کمک زهرا و پرستار از رو اط یبا احت 

 برداشته شد.  ش ی پاها ی پتو از رو 

 . شدی محسوب م یکجدهن  یلیآ ی برا  ییگو ،یشکم خال 

 او قرارداد . ی ها را مقابل پا ییپازهرا دم  

 بلندش کرد.  یآرامکتف او را گرفت و به ریز

و حالش کنار او افتاد.  حسی ب ی هازد. دست ی به زرد     کبارهی رنگ و رخ صورتش، به  
 تخت خواباند.  ی او را رو جانی باسرعت به کمک زهرا تن ب یلیآ  تیوضع   دنی ستار با دپر

 باعجله از اتاق خارج شد .  

 بود. بستهخ ی سرد و نگاهش  شیهادست 

 دکتر به همراه دو پرستار وارد اتاق شدندو 

 .کردی لب نام خدا را زمزمه م ری و مضطرب ز دهیزهرا ترس 

 . دیپرسی لرزان م ی صدا با

 شده؟ چرا حالش بد شد؟   ی_ چ

تن    ی سرعت خودش را به اتاق رساند .نگاهش رو هجوم پرستار و دکتر به دنیبا د اشاری
 سر خورد.  یلی آ جانیب

 شده؟  ی_ مامان چ
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 و زهرا اشاره زد . اشاریبه  پرستار

 . د یبر  رونی_لطفاً ب

 ناله کرد . قراری ب زهرا

 چرا بد شد؟  هو یشد؟ حال دخترم  یچ یلی _آ

 زهرا لب گشود .  یقراری ب دنیدکتر ،با د  

  اریبس شونیا یخونداده و کم ازدست  ی ادی. خون ز ستین ینگران ی ,جا دی _خانم آروم باش
 . شهیبعد حالش خوب م قهی . چند دقکنندی... االن دو واحد خون بهش وصل م دهی شد

 اال برد. خدا رو شکرب  ی معنابه  شی هادست  زهرا

 دکتر رو به پرستار کرد و گفت:  

 . دیکن  قیتزر  شونیبخش هم به سرم اآرام هی   د،ی ری که گفتم ازشون بگ ییهاش ی_ آزما 

 لب زمزمه کرد .  ر یدست پرمهر مادرش بود. ز رهیکنار زهرا نشست. خ اشاری

 به پا کرده!   شی ،باز آت  ادیلی_مامان ا 

 گفت:  الیخی ب زهرا

در مقابل رفتار   یکاف ی . به اندازهمیبها داد ی ادی_ نگران نباش! شستم و پهنش کردم ز
 خودش و زنش که همون گوشت تن خودمه سکوت کردم. 

 .دی پرس  یبا بغض و ناراحت 

 سره دخترم اومده؟   یی_ چه بال 

 خود زد . شانیپر  ی به موها یچنگ ران یکالفه و ح اشاری 

 اما آزاد نکردند .  شش، ی ,چرا بازداشت. آراز رفت پ نی اده! داو افت یچه اتفاق دونمینم قی_دق
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 بده!  تی رضا  دیبا  ایحرف بزن. گو  یلی با آ  ادیخانوم م هی  امروز

 . دیغر  یزهرا عصب 

 ...رهیدخترم بلند کرده! اون باعث شده نوه ام  بم ی دست رو شرفی _ اون ب

 باال انداخت. ییابرو  اشاری 

 ... م ی بر یطرفه به قاض ه ی می تونینگه نم یز یحرف بزنه. تا چ یل یآ  دی دونم،با ی_ نم

 داد . یدست خود باز ان یرا م یگوش  اشاری 

 ادامه داد.  شانی پر یالیخ با

 . ارهیزنگ زد. گفت که براتون غذا م ییدازن ی_ راست

 . د یبه چارقد خود کش  یزهرا دست 

 زحمت افتادند. _اونا هم چند روز به 

 بلند شد.  یصندل ی از رو 

 بزنم . یلی به آ یسر هی_ 

 .  امی_منم م

 اتاق شدند .  وارد

 کرد. اش ده ی پرصورت رنگ   همانیرا م یجانیلبخند ب زشیبرادر و مادر عز دنی با د  یلیآ

 گفت :  یزهرا با مهربان 

 _حالت خوبه؟ 

 .  دینال  حالیب 
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 شد . حسی تمام وجودم ب لحظهه ی_خوبم ، 

 کرده و گفت :  اشاریرو به  ی موضوع یادآوری با

 برات دارم.  یزحمت هیجان ،  اشاری_

 او شد . ک ینزد  اشاری 

 _جانم بگو؟ 

 گرفته گفت:  ییکرده با صدابغض  

اونا قرار   ی روچند تا پاکت سفارش گذاشتم .آدرس هر کدوم را هم  ز ی م ی _ برو خونه، رو
بد قول بشم.   نیاز ا  شتریب خواهدی اونارو ببر پست و ارسال کن .دلم نم زحمتیام .بداده

 .  دیصورت او پاشبه ی لبخند

 .  زمی_باشه عز 

 اطراف نگاه چرخاند . به

 . گمی هست. آدرس رو هم بهت م  دیکل هاله یوس نی_ب

  لیدل انیشد. هر که در حال خود م همانیمادر و دختر م انیم قیعم یکه رفت سکوت  اشاری
 .... در ابهامات یکیو آن   انتی خ ی برا یلیدنبال دل  یگریاتفاق بود و د

 

 ساغر 

. 
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  ن یا ی تو کدومچ یشما دلخورم .ه  ی نثار جمع حاضر کرد . از دست همه  ی اغره چشم  ساغر
پرت کرد .  نیزم ی گرفته کوله را رو افهی در هم، ق  یی.مهرداد با ابروها د ی نکرد یسفر همراه

 ها جا گرفت. کنار آن

 کرد. ی قروچه اگرداند .دندان  ی او رو  دنی ساغر با د 

 نداره...! یفرق  چیتو ه ی _ بودونبود ما برا

 با گوشه چشم نگاهش کرد. 

 گفت:  الیخیبرداشت .بلند شد و ب  نیزم ی کوله از رو  

 جمع کنم.  لهیوس  یکل دیبا  رمی _ من م

 شد. دهیدست آزادش توسط شبنم کش 

 ... اری!وقت بس نی_ ساغر بش

 گوشه چشم نگاه بر مهرداد انداخت . با

 خداحافظ . ی_شبنم کار دارم .همگ 

 گرفت.  فاصله

آرامش تند   ی هامهرداد قدم  دنی کنارش چندان سخت نبود. نگاه انداخت. با د هیحس سا 
راف انداخت .دندان به دندان  به اط  ینگاه دیچرخ یشد. عصب  دهی گشت. دستش کش

 . د یسا

 ؟  یکنیم کاری_چ

 باال انداخت.  یی ابرو

 _دست از سرم بردار .

 خود  زد . ی به موها یچنگ مهرداد
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 .  میحرف بزن دی _با

 بر گردن خود داد.  یداشت .تاب  دیپا آن پا کرد .ترد نیا  ساغر

  یمن رغبت یصحبت کن زیانگ_ اگر قراره درمورد جشن تولد،حضور اون آدم منحوس و نفرت
 ندارم .

 ها را جلب کرد .آن  ی توجه هر دو یبلند شخص ی هاخنده  ی صدا

. قلب ساغر پر شد از تالطم... دیکوبی دوست خود ضرب م ی و بر شانه کردی خنده م مردانه
 ند!باش  ختهیر اشنهیدرون س یخیآب  یی گو

. حس آرامش و اضطراب  شدی برداشته نم ی اچشمانش لحظه ی نفسش تنگ شد. گو 
 چسب. و دل  نی ری مملو از پارادوکس ش ی.حس کردی م انیدرونش غل

تر از .  نگاه گرفتن از او سخت دیدی م پروای بلند و ب ی بود، سبحان را با آن خنده  بارن یاول 
باال   یی. ابرو دی ساغر را د رهیه و نگاه خ . مهرداد که توجشدی محسوب م شی برا  یزیهرچ

 پوزخند کج شد.  ی معنالبش به  ی انداخت .گوشه 

 بردار نبودند ...دست  ی اآتش درونش لحظه  ی هاو گدازه  سوختی ساغر م 

 .دی ساغر را از دست او کش ی کوله مهرداد

 به خود آمد.  

 نگاه بر مهرداد انداخت. رانیو ح ج یشده باشد. گپرتاب  ی کوه بلند ی انگار که از رو 

 و گرد تا گرد صورت او را از نظر گذراند.  دیابرو درهم کش 

 شده ؟  ی_ چ

  یخبر پروا یب ی ااز آن خنده  گریبه آن سمت نگاه انداخت. د گریبه مهرداد بار د توجهیب
 داشت... یگشت .حس خفگ  نیباال و پا ش ی گلو  بکینبود. س
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 گرفت. ی. نفسمقنعه برد و لجوجانه ،دکمه آخر مانتو را باز کرد  ریدست ز  

 به ساغر داد .  یمهرداد تکان  گریبار د 

 چشم بر او دوخت. یعصب

   ؟ی خوای م یچ  ه؟ی_ چ

 کرد . ی اخنده  مهرداد

 معلوم هست حواست کجاست؟   چی ه ،ی _طلبکار

 به عقب برداشت . یقدم  یو عصب کالفه

 بله تکان داد . ی معنا به  یسر مهرداد

 _خداحافظ ...

در  یتکان داد. مطمئن بود که اتفاقات   یماند .سر رهیبه  راه، رفته ساغر خ جیو گ رانیح
.تپش قلب! چشمان   کردیم یوجود دوستش در حال رخ دادن هست .درون ذهن حالج

 ، که دچارش شده است؟   هست  یماریچه ب نی... اشانیپر  یلرزان، و حال

 . خوردی م کی،درون ذهنش کل  یلمی مانند ف 

بر صورت گلگون و تب   ی. دستکردی اش ضرب قلب او را تندتر مخنده  ی .صدا شدی تکرار م 
بود.   زاریحال زارونزار خودب  نی .  از ا دیخود کوب یشان یبر پ ی اضربه  ی.عصب دیاش کشگرفته 

شد.   میموجود در س وتابچ یپ الیخی... بکردینم هم آرامش  خورده  چی پ ی جنگ با هندزفر
 وصل کرد و آهنگ مورد عالقه خود را لمس کرد .  ی گوشهمان گونه به 

 . کردی و زمزمه م زدی قدم م واروانه ید
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  و ی،که از وجود خود پر زده بود. سنار گشت یم یشور ،با عشق، با تمام وجود دنبال آرامش با
  ی پارک رو ی.در خلوت  گشتندیو م قراری اش ضرب آهنگ قلب ب. انعکاس خنده شدی تکرار م

 به اطراف نشست . توجهی ،ب  مکتین

 .خواندی و م  نواختی م خواننده

. اجسام د یبه آخر رس یینام خود شد. اسمش که باال آمد جان او هم گو ا یوارد صفحه رو 
درون عکس شد. کوبش   قی،لبخند عم  یچشمان رنگ رهی شدند. خ انیابل چشمانش نما مق

صورت    ی لجوجانه رو یدستان او کرد. قطره اشک  همان یلرزش را م گری قلبش ،بار د امانیب
 گشت.  رشیبود که اس  یچه حس  نی ا گرفت. تنفر تمام وجودش را دیغلت

 *** 

خود جا داد .مسواک و   ی درون کوله  یکیها را دوتا لباس  ینسب یگرفته، آرامش  یبا دل 
آمد. لب  رونی،باعجله از اتاق ب  یفکر یادآوریکوله قرارداد .با  بیرا درون ج یشارژر گوش

 .  ستادیپله ا

 جون ,خاله ... یلی_ل

  یلیل ایاو را خاله  شهی. همدی ،خب دوست نداشت به همسر پدرش مادر بگو   شدیم چه
 آمد .سربلند کرده نگاه بر او انداخت.   رونیباعجله از آشپزخانه ب یلی. لردک ی جان خطاب م

 زم؟ ی_ بله عز 

 بردارم؟  ی اگه ید ز ینظرت چه چجمع کردم. به  کی کوچ ی هالهی چند تا لباس و وس ه ی_من 

 شد .  اشره یمتفکر خ یلیل 

خشک، مثل تخمه و   ی. خوراکگذارمیبرات کنار م  ی_چند تا قرص مسکن با سرماخوردگ 
 ... شهینخور، تورا حالت بد م یخوراک  ادی. منتها زارمیخشک برات م ی هاوه یم

 گفت :  یزیچ یادآوریسکوت کرد  با   
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 .  یچادر داشته باش دی جا داخل حرم حتما با نره!اون  ادتیچادرنماز   ی_راست

 .دی لب برچ ساغر

 _ من که چادر ندارم .

 با مهر و محبت گفت:  یلیل

 .یری جا از بازار بگاون  ی دیچادر را رس  ن ینداره ،من دارم... اما بهتره اول بی_ ع

 تکان داد . یلیل ی برا یسر 

 !هی_فکر خوب

 کرد.  خی شام   ایب ی _ زود

 .پاسخ داد.  شدیوارد اتاق م کهیدرحال 

 . امی _ االن م

 آمد .  رونی خود قرارداد . از اتاق ب ی هالهی وس انیکوچک را م  دی سررس

 ساغر زد. ی بر رخسار رو ی لبخند پدرش،

 برو .  گذرهی هر جا بهت خوش م زمی.. اما عزمیباش یبا هم دب  خواستی _ دلم م

 به او زد.  لبخند

  ،ی رفتیم ما ی به شما هم خوش بگذره. _بهتر بود با هواپ دوارمی سفر را خاست. ام نی _ دلم ا
 .یشی م  تیاتوبوس اذ  قطار.. با یحت ای

 از غذا را درون دهان قرار داد. یقاشق 

 کرد .  دنی شروع به جو یآرامبه 

 ,نگران نباش.  شهی م ی_تجربه خوب
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که  یرفتار آرام و لحن ساغر در تعجب بودند. از ساغر  نی هم پدر، هر دو از ا یلیهم ل 
نظر  و دورازذهن به دیبع یآرامش  نیرفتار تند و لجوجانه و سرکشانه داشت ،چن شهیهم

 .  دیرسیم

 .  دی دوغ را سرکش ی حاو وانیل یعل

 کارت گذاشتم ، فراموش نشه ...   زیم  ی _ساغررو

 باال انداخت. ییابرو  ساغر

 نبود . کارتم پره... ازی_ ن

 به ساغر انداخت . ینگاه یلیل 

 ان؟ ی_دوستات هم م

 گفت:  الیخیب

 _ نه ،تنهام.

 تند . انداخ یهم نگاهبه  یلیو ل یعل 

برداشته و   زیمی قرارداد. کارت را از رو نکیرا درون س یخال ی هابود .ظرف  بیهم عج نیا
وجور  کوله جمع رهیوارد شد. نگاهش گ یلیدر خورد ، لبه  ی به سمت اتاق خود رفت. تقه ا

 ساغر گشت. 

 _ ساغر جان. 

 _ بله؟ 

  کیکوچ یلیکوله خ نیتوالت قرارداد. _ا زیمی و تخمه ، دارو را رو   لیآج ی حاو سهیک  
 .شهی سختت م یبخر یزیجا چ؟اگه از اون   ستین

 نگاهش کرد.  هانهیعاقل اندر سف 
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 ی هاله یجا کن. کولت را هم وسهات رو جابه  لهی. وسارمیچمدان کوچک دارم برات م کی _ 
 در هوا زد. یو قرار بده. بشکن  یدستو دم  یضرور

 نکنه . به تو ،دستت درد نی_ آفر 

به دست گرفت و   یاش راحت کرد .گوشخود را که بابت جمع شدن چمدان و کوله  الیخ 
اش او را به خواب واداشت. زنگ زد. چشمان سوزان و خسته  نستاگرامیدرون ا یچرخ
که به سمت او   ییهاالیبه وهم هاو خ توجهیشش صبح قرارداد . ب یرا حوال یگوش

 فت .،به خواب فرو ر  شدی ور محمله

 

 سبحان 

. 

. 

 .  دی در اتاق صنم کوببه ی ا تقه

 ؟ ی شد _صنم آماده 

  ریسبحان شد .کالفه نگاه به ساعت انداخت و ز  ک یقرآن و آب نزد  ی حاو  ینیبا س رخساره
 لب غر زد .

 . دیصورت او پاشبه  ی رخسار لبخند 

 عجله نداشته باش.  اد،ی _ االن م

 دست خود جابجا کرد .  انیرا م حی. تسبدی به محاسن خود کش یپدرش دست 

 . رسونمی _من شما رو م

 به او انداخت . ینگاهمین
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 !شهیدور م یلی_آخه راه خ

 زد . ی لبخند 

 هام ،اشکال نداره. سر بچه  ی _فدا

 آورد .   رونیخود را ب  ن یشده ،ساک کوچک اما سنگجمع یصنم با صورت 

 . دی کوب نیپا بر زم سبحان ابرو باال انداخت .سبحان کالفه ی برا طنتیش با

 !دونمی.نم  برمی را با خودم چرا م نی _آخه ،من ا

 آن دو شد . ک ینزد  شدهده ی ور چ ی هاگرفته و لب  یثنا با صورت 

 !  شمیم لی فس  یی_من که تنها

 زد .  ی ابلندش بوسه  ی موها ی ، بر رو د یاو را به سمت خود کش سبحان

با هم   یهمگ گهی شاءاهلل دفعه دبر جمع خانواده انداخت. _ان  یآغوش خود فشرد .نگاه در
 .می بر

 رخساره از ته دل گفت  

 شاءاهلل ._ ان 

 خانواده شد.  کیجا کرد . نزددست خود جابه ی چادر را رو صنم

 _ خوب من حاضر و آماده اومدم...

 نثار صنم کرد.  ی اغره سبحان چشم  

 راه افتادند. سبحان ساک به دست به راه افتاد. اط یدوش به دوش هم به سمت ح  

 بوسه بر صورت پرمهر رخساره زد.   صنم

 ها. ی،مواظب مامان و بابا باش  یی_ثنا
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 نازک کرد.  یپشت پلک 

 . شمی هر دوتاشون هم م ی _ فدا

 .  دی چیابرو در هم پ 

 به درس و کنکور خودت هم باشه.  حواست

 بر صورت صنم زد .  ی ابوسه  

 _اونم به چشم.  

 کرد و ادامه داد . یمکث

 نره ها...! ادتیمن   ی _سوغات

 _ چشم. 

 سبحان توجه صنم را جلب کرد .  لیزنگ موبا  ی صدا 

 ؟  یی_تو االن کجا 

 ... می _اومد 

 عبوس و تخس گفت:  صنم

 !  م ی_ قراربود فقط من و سبحان باش

 به صنم زد. یچشمک ثنا

هم سفرتون   کنهی م یهستند. حاال چه فرق گهید ی دانشجوها  ی، کلکه  دی ستی_ فقط شما ن
 باشه؟  یک 

 ثنا. ی هاطنت یامان از ش 

 ترش کرد.  رو
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 . کنه ی نم یفرق  چی_ ه

 بلند ،صنم را مورد خطاب قرار داد.  ی با صدا سبحان

 . فتهیپاش علف سبز شد. االن اتوبوس را م ری ،ارسالن ز  گهی_زود باش د  

 _ اومدم!

 به راه افتاد . شانیپر یلرزان و حال یبا قلب 

خود غرق شد   الی. پدرش که به راه افتاد صنم در خشدی فراموشش نم ی اارسالن لحظه  ادی
چشم برداشت. ابرو   ی از رو نکی. ارسالن عدیارسالن به سمت او قدم کش دن ی .سبحان با د

 .  دیدرهم کش

دست   انی... سرخوشانه دست او را می اومد یبعدم افتاد،ی اتوبوس  راه م یگذاشت ی_م
 خود فشرد . 

 ؟! یزنی غر م ی_تو همچنان دار

و ذوق گرفت .چشمان   جانیآن دو شدند. نگاه ارسالن برق ه   کیهمراه پدرش نزدبه  صنم
 خورد . یچادر صنم تاب م ی بررو تابشیب

 داد . یلب سالم ری نگاه از او گرفت و ز محجوبانه

 دست گرفت . انیلبخند، بر صورت خود را جمع کرد . دست پدر سبحان را م ارسالن

 _سالم حاج صادق . 

 .  دیابرو درهم کش پدرش

 ... کنمیم یر ی _پسر به من نگو حاج صادق، حس پ

 کرد . ی محجوبانه ا  ی خنده 

 ده. _شرمن 
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 .دی ارسالن کوب ی بر شانه  یدست 

 _ دشمنت شرمنده پسر، سر به سرت گذاشتم. 

 بر صورت سبحان و ارسالن زد . ی اصادق بوسه  

 کاشت. ی اصنم بوسه  یشان یپ ی بر رو سپس

 رو به سبحان کرد و گفت :  

 .دی.مارو هم دعا کن  دی_مواظب خودتون باش

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 ختر منم باشه...گل د نی _حواست به ا

 چشم !  ی _ رو

 *** 

 اتوبوس شد .  سوار

 بود و مضطرب!  ران یمسافران چرخاند. ح انیم نگاه

سفر و  هم   چیکه در آن ه یسفر داده بود ؟سفر  ن ی ،چرا دل به ا  دانستی خودش هم نم 
 نداشت .  یدوست

 رخ م ین دنی برداشت .با د ی. چشم چرخاند و قدمخواستی قلبش ،آرامش م یفقط کم اما
 . ستادی ساغر ا ک ی. نزددیتر قدم کشمصمم   ییآشنا

 گفت:  یو مهربان ییروکرد .با خوش  دایکه پ نانیاطم 

 .زمی _ سالم عز

 ساغر سر بلند کرد و نگاهش باال آمد .  
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 صنم ثابت ماند.  ی با یچشمان ز  ی رو بر

 _ سالم .

 خود را به سمت او دراز کرد .  دست

 ؟   نمیبش  تونمیم  ایاست  یکس ی _جا

 پاسخ داد .  ییخوش رو  با

 . نیبش  زمی_آره عز

 شد . ریخود جا داد .کنار ساغر جاگ یدست فیچادر از سر کند و درون ک  

 . دی صورت صنم پاشبه ی صورت کنار زد .لبخند  ی را از رو شیاز موها   ی تره ا ساغر

 ؟ ی سفر شد  یدانشگاه ما راه قی از طر  استی _ چطور

شدم   یسفر و دوست راه غم تو دلم بود، که چرا بدون هم  ی_ سبحان هماهنگ کرد .کل
 . ی.خدا رو شکر توام هست

 چشمان برادرش بود شد.  یب شباهتی چشمان صنم ،که ب رهی ساغر خ  

 نکردند.   یشدم, دوستان همراه  ی_ منم تنها راه

 .میرا تجربه کن ی خوبکنار هم سفر  دوارمی_ ام

 صنم توجه ساغر را به خود جلب کرد. _جانم ؟   لیزنگ موبا  ی صدا 

 ؟ ی شد ری _صنم جاگ

 ... ی_ آره داداش، راست

 بر صورت او انداخت ادامه داد . ینگاهم ین 

 _ کنار ساغر جان هستم . 
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 .  دی پرس جی و گ رانیح سبحان

 ! ه؟ی_ساغر ک 

 پاسخ داد. یز یلحن تمسخرآم با

 .  یمغز آکبند را به کار بنداز مک ه ی_ کاش 

  انی پا یگریحرف د  چی که  سبحان را مورد خطاب قرارداد. باعث شد تماس بدون ه ارسالن
 کند.  دایپ

 به ساغر متفکر گفت:  ریخ 

 تختش کمه !  هی_ داداش منم  

 کرد و ادامه داد.  یمکث

من و    هوای ب هویمسافرت داره .اون که  نی بابت ا تی کوچولو مسئول  هیسبحان، ما    نی_ ا
 ...  زنهی پر م ادشیاز   انیتمام اطراف

 پاسخ داد . جی و گ منگ

 !  ریپذت یمسئول ی ادی_البد ز

 گفت:  یبا لودگ  صنم

 وکوله اش... _ آره ارواح شکمش با آن دوست کج 

 به لحن گفتار او زد.  ی ساغر لبخند 

 ها...  یهست ی_نمکدون

 باال انداخت.  ییابرو  

 .ی دی_ بله، بله کجاش رو د
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 گفت:   یموشکافانه به چشمان ساغر نگاه کرد.با حالت گنگ 

 _ عه رنگ چشمات ! 

 پاسخ داد. الیخیب

 _ لنز...

 !  ادی_ بهت م

 را  نشان صنم داد. یهنذفر ساغر

 ؟  ی دی _ آهنگ گوش م

 . ادی_بدم نم

 ارغ کرد .خواننده هر دو را از زمان و مکان ف نینشدل ی گوش سپردن، به صدا 

 

 ی لیآ

. 

. 

. دست دادیچندان جالبش م،نشان از حال نه شانی پر ی و موها شیآلود ، رچشمان خون  
 دست فشرد. با عجزوالتماس زمزمه کرد. انیرا م اشاریمشت شده 

 .نمیرو بب ی لیباهاش حرف بزنم... آ دی _ با

 . دیدست خود را پس کش 
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 دونهی خدا م ؟ی فهمی ات مرده !منامرد بچه ؟ی ؟چه به روزش آورد ی سرش آورد یی_چه بال 
اصال   ؟ی چه به روزش آورد  ین یبب یاش بوده...  بر که تاوانش مردن بچه  ی کرد یچه غلط

 ...  ی تماشاش کن یازش مونده که بر یزیچ

  دیباری م شی از سر و رو یچارگ یآسفالت زانو زد. ب  ی ،رو   دی دو دست خود محکم بر سر کوب با
 .کردیو فرزند ناکامش را زمزمه م  یلی ، نام آ دینال ی م رانی.نادم و ح

 ناله سرداد. یمانی. با عجز و پش زدی بر سر و صورت خود بارها ضربه م 

 ...اشاری_ 

 زمزمه کرد. ی.عصب دی به دندان سا  ددندانیاو را که د شانی حال پر 

 . کنندی پاشو مردم دارند نگاهت م  نی_ داو

 خود زد . ی به موها یچنگ

 کرده ناله کرد.گرفت و بغض  ینفس

گر   انتیخ ی کلمه  دنی با شن اشاری!  هیچ انتیو خ ی تاوان نامرد  نندی_ بگذار نگاه کنند، بزار بب
 لب زمزمه کرد .  ریز  یگرفته و عصب

 .... انتی_ خ

 دست فشرد.   انیاش را م قهیبرداشت. زیخبه سمت او  یرنگ خون گرفت. عصب چشمانش

  اشاری یدر نگاه سرکش و عصبان رهیبلند شد. خ نیزم  ی از رو د،یرا باال کش نیداو جانی ب تن
 شد. 

 شده اش غرش کرد.قفل  ی هادندان  انیاز م 
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وپناه  و پشت  هیتک  گهید  یلیمن بهت نگفتم آ ؟ی کرد یچه غلط نی؟داو ی کرد ی_ چه غلط
که   یشکسته است... نگفتم عاشقت شده!نگفتم حس خوشبختدل  یلینداره! نگفتم بهت  آ 

 ما نداشت رو بزار کنار تو  حس کنه . نیب

 وار ادامه داد .  دیتاک 

 نگفتم ؟  ای _گفتم 

 بر صورتش حواله کرد. یمشت یعصب

 ! ؟ی کرد انتیبهش خ ؟ی کرد کاری با خواهر من چ شرفی _ ب

به او   ی انگاه خصمانه  اشاریافتاد.  نیزم ی تلوتلوخوران رو نیاصله گرفت. داواز او ف 
 پرتاب کرد .  نیزم ی انداخت و آب دهان خود را مقابلش رو 

 و شرف نداشته ات . یتف مردونگ  ن،ی_داو

 ... نمشیبب  دیباهاش حرف بزنم .با  دی با اشاری_ 

 .دیصورت خود کش  شیربه ته   یدست رانیح

 ... یگذاشت یباق یکارت راه ن یمگه با ا ؟یدار ی _ خفه شو،چه حرف

 !یدونی نم یچی _تو ه 

هست   فیکث ی در حد انتیناجور.... خ الیهم پر از فکر و خ انتیاسم خ ی, ولدونمی _ نم
 .  زارهی دفاع حرف نم  ی برا ییکه جا

 از قبل ادامه داد.  ترمصمم 

 صحبت کنم.   دی _با 

 . دینال عاجزانه
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و    بارهیاز حال رفت .چشاش م یخونخاطر کم به  شی پ قهی!چند دق ستی_حالش خوب ن
 دلش خون شده دست.

 بگذره بعد باهاش حرف بزن.    یاز سرش بر دار ...بزار چند صباح  دست

 اش جا گرفت.صورت مردانه ی بر رو یقطره اشک  یگری حرف د چیبدون ه 

 ! رهیگی م شی_ نگرانشم ،قلبم داره آت

 گرداند و به راه افتاد .  ی رو 

 ...ای_ب

 .شرمنده بود!  دیکش ش یهابر گرد و خاک لباس  یپشت سرش قدم برداشت. دست 

؟مگر    گفتی م دی سخت و طاقت فرسا بود . اصال چه با یلینگاه کردن بر چهره و چشمان آ  
 گفتن داشت!   ی هم برا یحرف او درست و حساب

 او گشت.  یمانیمانع از پش زشی حال عز ی برا یشد. اما نگران  مانیپش ی الحظه 

 برداشت. زیبه سمت او خ ن،یداو دن یزهرا با د  

 ؟   ی اومد  یچ  ی ؟برا یکشیخجالت نم ؟ی سر دخترم آورد  یی_ چه بال 

 داد . ی آغوش خود جا  انی زهرا را م اشار، ی

 مامان آروم باش .  س،ی_ه

 پاسخ داد . صانهیحر

 آروم باشم؟    یجوراشارچه ی_ 

 یمشک  ی افتاده وارد اتاق شد .موها ییهاسست و شانه ی هازهرا را دور کرد .با قدم  
و ترک  یها و خستگچشم  ریز  ی او را قاب گرفته بود .گود دهی پررنگش ،صورت رنگ 

 گرفت .  ن یجان را از تن داو شیهالب
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 شد.   نیباال پا  شی گلو  بکیس

  نیکند ؟چگونه توانست باعث مرگ اول ل یتبد  رانهیخود را به و  یتوانست زندگ  چگونه 
 فرزند خود شود؟! 

 . افتادیدر وجود خود نم یجز شرمندگ  ی، جواب  شدیها تکرار ممدام سوال  

تکان   ی.سر کردی حضور او را باور نم ییثابت ماند. گو  نی داو ی زد و نگاهش رو یپلک ی لیآ 
 چشم دوخت.  شیهات ی داد و دوباره به کابوس ، واقع

 شد.  ی کیدوتا  یل ی قلب آ ی هانوسان  

 ! آن زن مو بلوند ،مقابل چشمش نقش بست . نی آغوش داو  ری تصو 

 لرزان خود را باال آورد .  دست

 را به درد آورد. نیقلب داو اشه یهق هق گر ی .صدا دیسر خود کش ی را رو مالفه

  انیپا   شیهاه یکند .گر اریرا مجاب کرد ،که سکوت اخت نیداور  یل یآ  یشگیعادت هم 
 .کردی زمزمه م هاه یگر انینداشت .م

 ؟ی چه کرد مونی ...  با زندگ نی_ لعنت به تو داو 

 . دیشدت دست خود را پس کشدست آزادش زد. به ی بر رو ی اشد، بوسه   کینزد 

 ... زارمی!ازت ب شهی _بهم دست نزن ،ازت چندشم م

گرفته   ی . صداانداختی صورتش خط م  ی رو یکیدوتا  شیهااز غرورنداشت .اشک  یترس 
 . کردیرا نرم نم   یلیو بغض آلودش هم قلب آ 

 با عجزوالتماس ناله کرد.  یلیآ

 هام بزار ... صدات رو بشنوم .تن خواهمی . نمنمتیبب  خواهمیبرو... نباش! نم ن،ی_ داو

 گفت :  گرفته
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 _ازت دورم, اما حواسم هست. 

کارت خود را  ی.بدون حرف ستادی ا اشاریزد .کنار  رون یگرد کرد ، از اتاق بعقب  یبدون حرف 
 جا دور شد . .منتظر نماند و از آن به دست او سپرد  

 و چشمانش را ترک کرد . قراری قلب مادر را ب ،ی لیآ  هیگر ی وارد اتاق گشت .صدا زهرا

 او شد. کینزد

 سرش برداشت . ی از رو  یآرامپتو را به  

 و بغض آلودزمزمه کرد. پرمهر

 نکن...  هیجانم گر ی لی. آ شوندی باز م هاهیبخ زمینکن ،عز  هی_ گر 

 ادامه داد .  دیرا که د یلیسکوت آ  

تهران  ی،راه یداریبرم لهیچند تا وس می ری. میشی ،مرخص م گه ی _دو سه ساعت د
 . میشیم

 با وحشت گفت: 

 .اجازه ندارم. امیب  تونمی.نم امی_ من تهران نم

 گفت:  هیشده از گر جمع یزهرا با صورت 

 ؟ ی _ اجازه چ

 مکث کرد و ادامه داد . 

 دارم . ییحق ها یزندگ   نیا  ی _اجازه از بابات ؟اون خونه خونه ،منم هست .منم تو

 جا خونه تو هم هست . جا داره. اون  چشم همه ما ی ،روقدمت هم  ییآیم

 آلودگله کرد .  بغض
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 !  ستی_ن

 _هست...

 .دینال یعصبان 

  چ یه گهی.د ستیخونه من ن گهی د رون،ی از اون خونه اومدم ب ی .وقت ستی،مامان ن ست ی_ن 
گفت، گفتند که   ادیلی! بابا گفت، ا ی . تو سکوت کردستمیدختر اون خونه ن گهیندارم .د یحق

 . گفتند که من .... آبروامی رفتن من برگشتن نداره. گفتند که من ب گهید

 سکوت کرد و ادامه داد.  

.جوشش درد و رنج و خاطرات گذشته   کردیاز قبل م شتریها درد قلب او را ببحث  نیا 
 . داد ی م شترعذابشیب

 شد. یلی رسان آکتفش برد و کمک  ری قدم برداشت.زهرا دست ز یسختبه

  نیدر ا ییها داشت... چه روزهاساختمان انداخت. چه خاطره  ی با بغض، بادرد نگاه به نما 
 شده بود!  بشینص ییهاخانه گذرانده بود! چه خنده 

حال پسرش در    خواستیکند .دلش م ادی  توانستی ها را با ، حسرت مکه همه آن  فیح 
اش ماند. درون  در قلب شکسته  زشی عز نیدی . اما چه شد؟ حسرت داشتن، آ بودی آغوش م

انداخت .هردو  از اضطراب و   اشاریبه  ی.زهرا ،با گوشه چشم نگاهآسانسور قرار گرفتند  
 گذاشتند . خانهاسترس پر بودند .پا درون 

.  زدی بودن برق م زیتم  ،یخانه از مرتب یگرفتی اگر ،از گرد و خاک موجود در خانه فاکتور م  
 دستانش لرزان... سست بود و  شیپاها

 بر جانش حاکم بود. ی ا رعشه
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چندان استوار ،به  نه ییهابه زهرا با قدم  توجهی. بشد ی م دنیکشمانع نفس  ن،ی بغض سنگ 
دور در کنج  ی اخاطره  یادآوری هاله ی تک وس.تک  دی قدم کش زشیعز  نی دی سمت اتاق آ
 مغزش بود. 

 . دیلرزی اش از شدت بغض مچانه 

 زد . ی ابه زهرا اشاره  اشاری 

هجوم   یلیاتاق ،به سمت آ ی وارهاید ییداشته باشد. گو  یخود خلوت ییدر تنها دی با  یاندک  
 بود . ی اخفقان و گرفته  ی . فضاآوردندیم

. کردیم یکجدهن  شی برا رنگ، ی اتاق شد .لباس کوچک آب ی تخت کوچک ،گوشه  کینزد
 کنار تخت نشست.  حسیب

 و لمس کرد .  دی. بو دی کوب نهیرا به سلباس  ش،یهاهیبه سوزش و درد بخ توجهیب 

 ... دی و بوس دی بوس

 ی هاو زهرا دعوت کرد. ناله اشاریاشک را بر چشمان  اش،ه یهق گرهق  ی صدا
  دنی قطع شد. زهرا با ترس وارد اتاق گشت. با د اشه یگر ی .صدا سوزاندی سوزش،دل مجان
  ی هم برا لهیتکه وس  کی یقلبش به درد آمد .حت  با،یز  دمانی بچگانه ، آن چ ی هاله یوس

 فرزندش نگرفته بود !

 و فکش لرزان...  ی رو به زرد یلینبود! رنگ آ  گاهش ه یتک ی الحظه

  ی ابوسه  شی موها  ی را به آغوش گرفت . رو یلی زانو نشست. آ ی او شد و کنارش رو کینزد 
 لرزان ،گرفته ناله کرد. ی زد. با صدا

 _ مامان... 

 خود پاسخ داد .  یبا لحن ترک  

 )جانم دخترم (  می زی_جانا ق
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 ادامه داد. هیگر  با

 پسرم مرد .... ی دی نابود شد؟ د میجور زندگ چه  ی دی_ د

 دوباره گرفت .  یجان گریبار د اشه یگر هقهق

 

 ساغر 

. 

. 

  ی چشمان باز او لبخند دن ید .صنم با داتوبوس، چشم باز کر ی هاتکان خوردن تکان  ازخسته 
 زد .

 ؟ ی شد داری_ب

 تکان داد.  یسر 

 . ی توام تنها موند  دای_ ببخش

 را باال انداخت. شیابرو  

 کتاب خواندم . ی_ نه آهنگ گوش دادم. کم

 .یهم عال یلی_خ

 _ ساعت چنده؟ 

 انداخت.  یبر ساعت گوش ینگاه 

 .  میرس یناهار م ی چهار ، االن   برا  ی کای_ نزد

 هم راه مونده ... گهیدو ساعت د یال کی
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 به تن خود داد. یتکان یخوش با

 ؟ یخوابی_ خب پس، کمرم خشک شد. تو چرا نم 

 بخوابم. نیماش  ی تو تونمی _ من نم

 . یشی که خسته و کالفه م یطور_ عه اون 

 ه؟ یچاره چ گهی_د

در مورد او صحبت کند. اما   خواستی .دلش م دیچرخی مسبحان   یساغر ،مدام حوال  ذهن
.اتوبوس که   دادی کار را به او نم نیکالم اجازه ا ان یم ی هاقلبش و تپق  امانی کوبش ب

 شد.  ادهی به دست  همراه صنم پ فی،ک  یقیاز دقا.پس  ستادیا

بود. صنم   ستادهی دورتر ا یبه اطراف انداخت. سبحان ب همراه دوستش کم ینگاه 
 سبحان تکان داد . ی برا یچادرش را مرتب کرد و دست

 با تعجب گفت :  دی. ساغر را که دستادیراه ا ی  مهیراه افتاد. ن به

 ...گهی د ای_ ب

دست خود فشرد   انیساغر را م  زده،خ ی راه رفته را برگشت .دست   د، یاو را که د دی وتردشک  
. 

 .می بر  ای_ب

 _آخه ...

 .  دی دست او را کش 

 _آخه نداره که!

 داد.  ی. صنم سالمدندیارسالن و سبحان رس  یکیدخترهابه  نزد  

 آرام سالم داد .  ی و با صدا  دیکش ی ساغر نفس 
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 گرفت. ینفس ی،عصب  دی او را که د سبحان

 بکوبد . واریدوست داشت، سر خود را به د 

 را کم داشتنم!  یکی  نی؟هم کردیم چه جان ی _ او ا

 رو به سبحان گفت: یبا خوش 

. تازه بودنش باعث شد ،غصه تنها بودن من هم  میسفر شد _ داداش نگاه، با ساغر جون هم 
 کم بشه .

 با لحن طعنه دار پاسخ داد .  سبحان

 سفر باشند.  نیا ی هم تو شونی،ا کردمی _ فکر نم

گوشه لب   ی سبحان رفت. ارسالن پوزخند ریزظاهر محجوب و سربه به ،ی اغره ساغر چشم  
 تر کرد .خود را پررنگ 

  یمشکل  گه یشاءاهلل دستتون ،ددار او را مخاطب قرار داد. _ان  کهیسبحان، با لحن ت مانند
 نداره... کامل خوب شده؟  

 آن دو چرخ خورد. انیوارانه م جی نگاهش گ صنم

 پاسخ داد. یساغر با آرامش ساختگ 

 وقته خوب شده.   یلی_ خدا رو شکر خ

 به او رو به صنم و ارسالن گفت :  توجهی سبحان ،ب 

 م؟ ی ناهار بر ی _برا

آرام   یکرده، با قلبو مزاحم بودن، که به ساغر دست داد .بغض یزانی حس مزاحم بودن، آو 
 به عقب برداشت. نگاهش کرد. یقدم

 زم؟؟ ی _ کجا عز
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 گرفته پاسخ داد . یبالحن الیخیب 

 به دست و صورتم بزنم .  ی_ آب

 گفت :  ییروخوش  با

 .امی،منم االن م زمی _برو عز

 .دی رو به سبحان کرد و پرس د یساغر که فاصله گرفت. با ترد 

 ؟ ی دوستت همراه ما هست ناراحت که،ن ی_ داداش از ا

 سبحان ابرو باال انداخت. 

 گفته اون دوست منه؟  ی_ ک 

 با چشمان گرد شده پاسخ داد.  

 حرف او آمد .  انیتند و گزنده م  یلحن با

 من.. یکالس_ فقط هم 

 شد .  یگرداند . دنبال ساغر راه ی صنم لب به دندان گرفت ، رو 

 . رو به او کرد. دیارسالن، از لحن تند سبحان با صنم به درد آمد. ابرو درهم کش قلب

 ؟ یریگی پاچه م ی_ چت شده؟ چرا دار 

 .دیصورت خود کشبه  یدست 

 . ادیدختره اصال خوشم نم ن ی_ از ا

 زد .  ی اخنده  

 ! ادی_نه تورو خدا خوشت ب
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 نثارش کرد. ی اغره چشم  

 ....  اریدر ن ی_ لوده باز

 برگرداند .  ی رو

 .  می سفر کرد  یبا چه زهرمار نی_خدا به داد برسه ،بب 

  یذهنش حس قلقلک ی .اما در پس و تو دانستیرا نم  شی رفتارها نی ا  لیهم دل خودش
 داشت.

دندانش   ر یز  ییفکر کند. حس آغوشش ،گو یآبچشم  طانیبه آن، دخترک ش کهن یا حس
  عیو کالفه چند بار ما  یخود زد .عصب ی به موها ی. چنگ دیکش نیزم ی رفته بود !کالفه پا رو 
  نیو بر سرش هوار هوا کند. ا اوردیب  رونیقلب خود را ب  خواستیبه دست زد. دلش م 

 ها .... لرزش غر گرفتن  نیدارد ا یمسخره بود، که راه انداخته !چه معن یچه باز گرید

شد . لنزها را از درون  نهیبه آ  ترک ی ،نزد یی شو به افراد داخل دست توجهی ب ساغر
او گشت. با   کیساغر نزد  شان یحال پر دن،یآورد .صنم داخل شد. با د رون ی انش بچشم

 . دیپرس دی ترد

 ساغر؟  ی_ خوب

 گرفت. ینفس 

 _ آره. 

 حال دگرگونش پاسخ داد . الیخیب 

 . زنمیم  نکیشدم ،ع  تی_اذ 

 _باشه . 

 . ستادی که سبحان و ارسالن نشسته بودند. ا  ی زی دور تر از م ساغر
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 زمزمه کرد.  یآرامنام صنم را به  

 _ جانم ؟ 

 .نمیشی طرف م ن یا من

 _ باشه ...

 . امی_به سبحان اطالع بدم ب

 حرف او آمد .  انیم ساغر

 _نه، نه.

 .ادامه داد  دی با تاک 

 ! امی_م

که ساغر    ی ادست، به گوشه که ،سبحان وارسالن نشسته بودند شد . با   ی  زیم  کیصنم نزد  
  ینشسته بود. اشاره زد. فاصله گرفت و به سمت  او قدم برداشت .سبحان کالفه نفس

 گرفت. 

رفتن   رهی دختر دوست شد. ارسالن که هنوزم گ نی _ خواهر من رو، باش چه زود هم با ا 
 زمزمه کرد. توجهیصنم بود. ب

 سبحان. الیخی _ب 

 

   یلیآ

. 

. 
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 .  دیآلود و با بغض خفته شده نالاشک  یرا نشان زهرا داد. با چشمان عروسک

 دوختم .  نمیدی _خودم دوختم. به عشق آ

 دست خود فشرد. انینگران دست او را م زهرا

 ... دهی پر ی_ آروم باش، رنگت کل

 تکان داد. یسر

 آروم باشم !  یجور_ آخه چه  

 نشاند . یصندل ی را رو او

 ....  شهی _دورت بگردم. درست م

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 .  م یدار طی بل  گهیچند ساعت د ی رو جمع کنم. برا هاله ی _ چمدونت کجاست ؟وس

 برداشت. زی خ هراسان

 .  امی،نم  امی_ من نم

 ادامه داد.  کردهبغض 

 ! شهی نم ام،یب شهی _ نم

 دستان پرمحبت خود گرفت.  انیرا م ی لیاو شد .صورت آ کینزد

 مامان؟  ادیلی ؟باباو ا  یهست ی_ نگران چ

به اونجا دست بزنه   یتوعه. نگذاشتم کس ی هالهیاتاق داره. پر از وس  هی _ اون خونه هنوزم 
  د یترس و ترد دی اومدن به خونه خودت، نبا ی برا  وقتچ ی تو هست. ه ی اجا خونه.اون

چسب تنها و  را گرم کرد .طعم دل  یلی وپناه قلب آپشت  گاه،هی. حس داشتن تکیداشته باش
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چندان جالب خود  به گذشته نه  توجهیآمد .که ببه مزاجش خوش یقدرنبودن ،آن  پناهیب
 را جمع کرد. هالهی،به همراه مادر وس

نظر  به  بایها را رها کرده و فراموش کرده بود. زآن  یکه روز ی اشدن، توسط خانواده  رفتهیپذ 
 . دیکشیکه  انتظارش را م یشماری .اما خبر نداشت، از اتفاقات ب دیسریم

 ی هابه عکس   ریخاطره خ زی.کنار م زدی چرخ م یلیآ  ی کوچک، اما باصفا ی درون خانه  اشاری
 بود!  دهیاندازه خواهرش را خندان و شاد ند  نی به ا چی. هستاد ی ا نی و داو  یلیآ

 یلی آ  نهیغم درون س ی ... برازشی شده خواهر عزپر زده  ی هاخنده  ی افسوس خورد ،برا 
را به غصه و  شی لبخند ،جا وقتچ ی کم نباشد. ه یزندگ   یافسوس خورد .کاش که عمر خوش

 ندهد.  یناراحت

که تمام وجود او را دوست   یزده نکند .ما را از کس،ما را آزرده و دل  یزندگ  ی های سخت 
 شکسته نکند. ، دل  میدار

 آمد.    رونیزهرا از اتاق بهمراه  ی لیآ 

او   ک یبر صورت خود نشاند . آرام و سالنه سالنه نزد یجانی. لبخند ب  دی را که سرپاد اشاری
 شد . 

 . دیگشت . به سمت او چرخ ی لیکه متوجه آ  اشاری

  انیدست او را م یلینگاهش گرد تا گرد صورت رنجور و آزرده خواهرش چرخ خورد. آ 
 دست خود فشرد. 

اون وقت   ،ی خونه خواهرت اومد بارنیاول ی ها برا بعد از مدت  ؟ی ستادیا _ چرا سرپا 
 ! ؟ییمنتظر سرپا یجورن یا

 را به درد آورد . اشاریقلب   ،یلیکالم آ ی طعنه 
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به نگاه تر شده اش، راه را به سمت آشپزخانه کج کرد. هجوم خاطرات ،هجوم   توجهیب
 . شدیور مبدشکل ،به سمتش حمله  یی والی مانند ه  نیخود و داو ی هاخنده  ی صدا

 را گرفت. دای دست آ  یعصب زهرا

! یکنیم  هیو گر ی ریراه م  یه  ؟ی ریشکم کجا م ی هاه یسرت وبخ تی وضع نی _دختر، با ا
 . ادیدراز بکش تا حالت جا ب یکم

 زمزمه کرد.  حالیب 

 . ارمی ب ییچا  خواهمی _ م

 . دادی او م یگره شده زهرا نشان از ناراحت ی ابروها

  ی،خط اشاری   لیزنگ موبا  ی . صداارمیهم م وهی. مارمیم  ییبخواب .خودم چا یکم می بر ای_ ب
 . دیها کشآن  ی هاحرف زدن  انیم

 به او زد. ی اتوجه زهرا را به خود جلب کرد .با چشم اشاره   اشاریآشکار  یکالفگ

 زد. رون یآن دو فاصله گرفت و از خانه ب الیخیب  

 ؟یزنی _ چرا زنگ م

 . دیچیپ  یدر گوش نی نادم و دردمند داو ی صدا 

 . حالش خوبه؟ دی اومد  دمی_ د

 ؟ ی کرد کاری تو چ  نی. داوستی_ حالش خوب ن

 آرام گفت :  ی صدا و با  دیاز ته دل کش قیعم یآه 

 _اشتباه کردم! 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 
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 صحبت کنم .  یلیبا آ   خواهمیم 

کار  شهیبا اون حالش پا م  زنهی. لبخند مکنهیداره تظاهر م ی. الکستی_حالش خوب ن
نظر  تظاهر کردن اصال خوب به  نی . استیحالش خوب ن میدونیما نم کنهی . فکر مکنهیم

 نداره. یقشنگ ی ها.اصال نشانه رسهینم

 زمزمه کرد. یشان یو پر یحالی با ب 

 _ من چه کار کنم؟ 

 ،از تو دور باشه بهتره . جان ی چند وقت از ا هی.  میشی تهران م یراه گهی_ چند ساعت د 

 و بغ کرده گفت:  ده ی.ترس ستادی از ضربان ا ی الحظه  نی داو قلب

 ، تهران نه ... _ نه

 صحبت او آمد .  انیم اشاری

  یها و اون حرفچه گذشته اما با توجه به دانسته  یل ی تو و آ نیب دونمینم  قیمن دق  نی_داو
با   دی با یلی . آ دی بهم فرصت بد د، یمدت از هم دور باش هیاز نظر من   ،ی زد  مارستانیکه تو ب

رو شدن، با تو رو داشته  دوباره توان روبه نکهی. تااادیکه افتاده کنار ب  یخودش ،با اتفاقات
 پاسخ داد . ریدلگ ی. افسرده و با لحنهباش

 ادامه داشته باشه ؟  ییتنها نی ا دی _چه مدت ؟چقدر با 

 . کنمی نم نیمدت و من تع  نی_ا

 تماس خط انداخت.  انیکه م سکوت

 ناچار گفت : اشاری

 ؟  یندار ی_کار

 _نه ،فقط مواظبش باش .
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 _هستم ! 

 _خداحافظ. 

بود. مادر درون   دهیدراز کش یکنار یلیخود زد .وارد خانه شد. آ  شانیپر  ی به موها یچنگ 
در توجه او را جلب کرد .به  یی بود .صدا هالهیکردن وس  نی آشپزخانه، مشغول باال و پا

 گرانه او را مورد خطاب قرارداد..پرسش   دی چرخ اشاریسمت  

 _ فاطمه بود؟ 

 و مادر چرخ خورد . اشاری نی ب یلی آ حالی نگاه ب 

 مبل جا گرفت. ی رو اشاری

 _ نه فاطمه نبود.

 و گفت :  دی زهرا ابرو درهم کش 

 حرف آن دو آمد . انیم ی لیوکسر داره؟ آکم  ی؟چ کنهیم کاریچ ینیبب ، یوقت زنگ نزن هی_

 ؟   هی_فاطمه ک 

 ؟ ی نامزد کرد اشاریرا مجاب کرد. تا دوباره سوال بپرسد.  _ یلیها ،آ آن   انیم  سکوت

  اشاریاو را رنجانده بودند.  ی ادیبود. ز خبریب ی ادیز  زشیزهرا لب به دندان گرفت .دختر عز  
 کرده گفت : تکان داد .بغض   دی تأ ی معنابه  یسر

 ؟ ی _به من نگفته بود

 منتظر پاسخ او نماند . 

 . شمی شماها م ی!  من چهی. به من چیاصال به من بگ دیدارم ،چرا با  یاالتی_چه خ

 کرد . انینفرت و حسرت در قلب او غل ی الحظه 
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  بیو شهر غر یی.  چند ماه من تو تنها دیکه من رو ول کرد ییدارم ؟شماها ی_چه توقع
 زنگ از سمت شماها ...  کی از  غیموندم در

،امروز دچار حالم   زنهی امروز مامانم زنگ م گفتمی.م شدمی م داری روز صبح که از خواب ب هر
 . پرسهیرو م

 .دی صورتش غلت ی لجوجانه رو یقطره اشک 

با خودتون فکر   ی ا. لحظهد یحالم نشد  ریگیپ کدومچ ی .ه دیاز شما زنگ نزد کدومچ ی_ ه
 دارم؟  یبه سرم اومد! کجا رفتم؟ خوشم؟ چه حال  ی،چ دی نکرد

 زد. ی پوزخند

 ...رید یل یبود !خ ریحال من شد .د ر یگیپ سالک ی زنگ زد. بعد از  اشاری سالک ی _  بعد از 

 بلند شد. نیزم  ی از رو یسختبه 

تلخ   ی ادیداشت .ز  قتیحق ی ادیز یلی تلخ آ ی هازهرا اشک چشمان خود را کنار زد. حرف  
او را به  یحرف چیخود شد. بدون ه ی شکسته دخترک دل  کی.نزد سوزاند ی بود و دل م
 .  دی آغوش کش

  نیاز ب ی ارا به گونه اشنهیغم درون س شد ی. کاش مبردی در رنج و غصه به سر م ی ادیز  
 گرفته ناله کرد .   یی.با صدا بردیم

برادرم دلم رو سوزوند و   کهیی.. جای منو ازش روند کهیی جا امیتهران. ب  ای،ب  دیگی _به من م
اون خونه و آدماش خوش   یکتکم زد .پدرم با نفرت منو از خودش دور کرد. من دلم به چ 

 باشه.

باهات   یگذارم کس  ینم گهیآلود زمزمه کرد. _دبغض  ییمملو از اشک، گلو  یزهرا با صورت 
 کنند .  تتی اذ  دمیاجازه نم گهیکار داشته باشه .د

 .دیاز ته دل کش یآه  یلیآ
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 منه ! ی ابرو ی رو ادیلیزخم و ضربه کمربند  ا ی ...هنوز جا یلیمامان ,خ رهید یلی_ خ

 زد . یلی آ یشانیپ ی بر رو ی ابوسه  زهرا

 آمد .  رونی از آغوش زهرا ب یآرام. به می . همه ما اشتباه کردکنمی درستش م شه،ی _درست م

که  کرد،یرا م ی فرد یقراری بود اما دلش ب یوانگیسمت اتاق خود قدم برداشت. د یسختبه
 .  زدی حس عشق را پس م اشنه یاست. حس نفرت درون سکرده  انتیبه او خ

 

 ساغر 

. 

. 

 یآرامبه تن کوفته و خسته خود بدهد .به یموجود در اتوبوس باعث شد، تا تکان ی صدا
 م . پلک زد و چشمانش را باز کرد. _سال 

 خود را حواله ساغر کرد . ی خسته  نگاه

 ؟ ی شد داری_ب

 سرحال شدم .  ی_ آره ،کم

 .  دیچرخ سرش

  زدی ها شد .چشمانش دودو مگنبد تار و مات در دوردست   رینگاهش، گ های صندل انیم از
 شد  نی مز ی به راه افتاده بود. لبش کش آمد و به لبخند ی،سراب   یی.در دلش گو

دست خود   انی دست او را م یآرامساغر ماند .به  تابی فتار و نگاه بتمام توجه صنم، به ر 
 فشرد. 

 . دی نگاه ساغر به سمت او چرخ 
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 گفت :   یخوش با

 .  می ریم ارتیز ی برا م،ی شد  ریجاگ کهن یمحض ا _به

 باال انداخت. ییساغر ابرو  

 اما بدون چاره گفت: ش یهاگفتن حرف   ی داشت، برا دیلب به دندان گرفت. ترد 

سفرها    ن یا ی ام تو. دوران مدرسه رمی م ییدانشگاه جا قیاز طر  بارنی من اول ،یدونی _ م
 ؟   یچندنفر ؟یجوراتاق چه  تیوضع یدار یتو اطالع  گمیشرکت نکردم .م

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 .  میر یهتل اتاق بگ ی شد ، خودمون تو ی_ کاش م

 ی هاکه هتل گفتی شرکت کرده بود. م یی ازدواج دانشجو_من تا حاال نرفتم ،اما دوستم 
 دارند.  یخوب ی لیو خ زیتم

 باال انداخت . ییساغر ابرو  

 باشه.  یگیکه تو م طورن ی _خدا کنه ،هم

رنگ و پوست روشن،   یمشک ی ده ی صنم شد. چشمان کش  ی بایمعصوم و ز رخ م ین رهیخ 
 در صورتش داشت.  یقشنگ بیترک 

 او گفت: ره یمتانت در رفتارش، اخالق مهربان و زودجوش او دل ساغر را برده بود. خ 

 . امیبار مشهد م نی _ من اول

 متعجب نگاهش کرد.  

 تکان داد .  دی تأ ی معنابه  یسر

 رفتم.  باره ینه ،بچه بودم  بارن ی_ البته اول
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 گفت:   یصنم با خوش 

هر   اد،یزبونت م بارن یاول یهرچ گنی مدعا کردنت ،حاجت من را هم جا کن .چون  انی_ م
 .  رسهی حاجت داشته باشه به اون م یچ

 ساغر چرخ خورد و نگاهش مات آن گنبد شد. سر

برهوت   ابانیب انیخود را م ی الحظه  خواست؟یواقعاً حاجت قلب او چه بود؟ اصال چه م 
درون   اش، نهیبودن درون س یحجم از خنث نیحس  کرد .تنها، سرگردون ا کسی تنها و ب

 .  ختیریم یتابی قلبش شعور و ب

. به او نگاه   دیکش رونی دست صنم، ساغر و از درون افکار خود ب یدرپیپ ی هاتکان 
 انداخت.

 _ جانم؟ 

 تو؟  یی_ کجا

 نشان صورت خود کرد.  یلبخند مصلحت 

 حواسم پرت شد. دی& ببخش

باال   ییصورت خود زد .ابروبه یالیخی از ب یبه وجودآمده ،ماسک نیفرار از جو سنگ  ی برا 
 انداخت و رو به او گفت:

 دوست برادرت هر جا بره همراهش هست ؟   نی_ ا

 هستند !  یچ نیع یدونیم

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

از نظر پوشش و رفتار و اخالق  یشباهت چیربا... ههمنام  آهن  ری دوتا قطب غ نی_ ع
 همراه هم هستند. دمی که د یاربرام ،چند ب  بیندارند. اما  عج
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 صنم رو ترش کرده زمزمه کرد. 

همراهش   دی پسر هم دم سبحان ماست! هم جا با  نیکالس بودند، ابا هم هم  ی_  از بچگ
 باشه...

حواله   یچشمک طنتیگرفت .ساغر با ش  یارسالن ،قلب صنم را به باز ی هانگاه و خنده  ادی 
 صنم کرد . 

 ! ؟یبرادرت ندار ارغاری  نیاز ا  یخوش_ انگار دل 

به صورت    نیاو لو رفته باشد. لبخند نماد ی برا اش،نه یحس درون س کهن یپاچه از ادست  
 نشاندو هول کرده گفت:

 _ نه نه منو چه به کار با ارسالن...

 ادامه داد . طنتیساغر رو شد. با ش ی دست صنم برا 

 هست. یمک_ارسالن خان پسر جنتلمن و بان

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 کرد. انیو حسادت دخترانه درون صنم غل تی حساس 

 . دیابرو درهم کش 

 _ چطور؟ 

 باال انداخت و با خنده پاسخ داد . ییابرو  

 و... ی _باالخره مجرد

از شدت بغض   شیگلو  بکیشد. س  تابیب نهیرو برگرداند .قلبش درون س  ی تندصنم به  
 .  آمدی نظر نمبه  یساغر کار آسان  دی گشت .پنهان کردن دستان لرزان، از د نی نهفته، باال و پا
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دست لرز  یآرام.به  دی.لبخند از کنج صورتش پر کش  دیاو را که د شانیحال پر ساغر
 ! خواهمی دست خود گرفت. _صنم جان سر به سرت گذاشتم. معذرت م انیاش را مگرفته 

. اشک درون چشمانش قلب، ساغر را به درد آورد .اتوبوس  دی سر او به سمت ساغر چرخ 
 موردنظر توقف کرد .  نالیدرون ترم

بر صورت خود زد.  ی که رو شده لبخند یرها شدن، از حس دچار شده و دست ی برا صنم
 رزان رو به ساغر کرد. ل ییبا صدا  ال،یخیب

 . کمرم شکست از بس نشستم ...می دی _ باالخره رس

 شده بود . ران یکه ح ساغر

 پاسخ داد .  جیگ

 .می د ی_خدا رو شکر رس

گشت   ادهیشدند.ساغر پشت سر صنم از اتوبوس پ  ادهیاز افراد پ ی که، چند یقیاز دقاپس  
 انی. دستش که مدیکش مدتی و رها شدن ،از نشستن طوالن یاز سر آسودگ  ی.نفس

 صنم فشرده شد، به او توجه کرد . ی هادست 

 . کنمی راحته که گمت نم المیدستم باشه ,خ نی_دستت ب

 باال انداخت.  ییابرو  

 شم .  ی_ نترس گم نم

 بلند گفت :  ی صدا با

 چه خبره شده!  ینیبی_نم
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  لش،یکردن موبا  ادی به دادوفر توجهی. بدیصورت خود کشبه  یکالفه از رفتار صنم، دست 
.صنم   ستادیا ی الحظه  ن،یسنگ یپشتو خسته، از کوله  یشد. عصب یم  دهیتوسط صنم کش

 پرسشگر نگاهش کرد .  یکه متوجه توقف او شد، با چشمان

برادرش، دست ساغر را   دنیآن دو شد. صنم خوشحال از د  کیهمراه ارسالن نزدبه  سبحان
  ی که صدا گری ه سبحان ،سرش را به سمت مخالف چرخ داد .بار داز نگا ی رها کرد. ساغر فرار

  یگوش ی بر صفحه  یلی. نام لدیکش رونیخود ب  بیرا از ته ج یبلند شد. گوش  لشیموبا 
 نقش داشت. 

 جان... یلی_ سالم ل

 مهربانانه او را مخاطب خود قرار داد.  

 ؟   دی دی_ سالم ساغر جان، رس

 .می دی االن رس نی_آره هم

 پاسخ داد . یبا خوش 

 کن.  ادیمنم  ارتیز ی رفت زمی خوش بگذره. عز یشاءاهلل کلان  ،ی سالمت_خب به

 _ حتما. بابا هست ؟ 

 صنم او را مورد توجه قرار داد. ی صدا

 ؟ ییا ی_ ساغر جان نم

 پاسخ داد. یلیل 

 . ستی_ نه بابا ن

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 ،مراقب مراقب خودت باش . زمی عز شم ی _مزاحم نم
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 .زنمی _ باز هم زنگ م

 .دی شما هم مراقب باش ی _ مرس

 _ خداحافظ . 

 به صنم نگاه کرد. سرعت به

 . کردمی داشتم صحبت م دی _ جانم؟ ببخش

به   توجهیتکان داد و ب  یبه ساغر انداخت. رنگ نگاهش فرق داشت. سر ینگاهم ین سبحان
 ن به راه افتادند. همراه ارسال برگرداند. به ی ساغر رو

 جا کرد .سرش را جابه  ی صنم چادر رو 

 قدم برداشت . یآرامهم به  صنم

جداجدا   شهی نم م،ی. گفت که چون از سمت دانشگاه اومد دمی _  سوالت رو از سبحان پرس
  کهی خوبه !نزد یلی.خ می هم  ،که قرار بر یی .  جا م یمستقر بش  گهید ی هتال  ی تو

 .جاستن یهم

 ناچار سر تکان داد و پشت سر او به راه افتاد.  

از چشمان   ی.خستگ کردیدار مو برخورد سرد سبحان ،غرورش را خدشه  یتوجهی ب نیا 
 . دیکشیرنگش زبانه م یشیم

و   های هتل ، شلوغ یرا هم نداشت .کالفه از معطل ماندن در الب ستادنی ا ی اتوان لحظه  نه
 رداشت.صنم ،قدم به عقب ب  ی ها ی پرحرف

 او را مورد خطاب قرار داد. گریصنم که متوجه او شد، با نگاه پرسش گرش بار د 

 شده؟  ی_ چ

 بر رفتار خود داشته باشد .  یکنترل کهن یبدون ا 
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 .دی غر یعصب

 ؟  یچه وضع نی ا شه؟ی اتاق آماده م نی ا ی_ پس ک 

 . دیاش کشبر مقنعه یدست

 پام علف سبز شد.  ری_ز

انداختند .سبحان با   یهم نگاهوجه رفتار ساغر شدند. هر دو به سبحان ،ارسالن که مت 
 . رفتی م دنیکه تا مرز جوش یجانب ،به حسبهحق ی اافه یق

کرد .طعنه دار  شانیسر خود پر ی را رو شی از موها ی خود را به آن دو رساند. ساغر تره ا 
 ادامه داد. 

  دی حداقل بزار د،ی ری خوب بگ ی جا  هی د یتونی هتل خوب ؟نم نیا ی ؟ کجا  یتیر یچه مد   نی_ ا
 گرفت .  ی. نفسمیبکن یغلط هیخودمون  

باال آمد    ی آرامسبحان به  ی هاکفش  ی . نگاه ساغر از روستادی باال رفته مقابل او ا ی ابروها با
 چشمان او شد .   یسرخ رهی.خ

  باشند !الل شد ،سکوت ختهی سرش ر ی رو ی در قلبش به راه افتاد .انگار که آب سرد یسراب
 .  دیکرد. سخن در دهانش خشک

لخت و   ی موها انیم یچنگ   ،یشگیسبحان نگاه گرفت و سر چرخاند. به عادت هم  
 مهمان صورتش شد.  ی اش زد. زهر خند ییخرما

 به شما اجبار کرده بود ؟  ی_ کس

تکان داد .توان لب باز کردن نداشت. سبحان باطعنه ادامه داد .موقع   یسر رانی و ح جیگ
  یساختگ ی! با آرامششه؟یستاره براتون رزرو م به شما گفت که هتل پنج  ینام، کسثبت 

 ادامه داد . 

 با شما هستم!   ی_خانم صالح



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
356 

 

.  دیبه اطراف سرش را باال آورد. مردمک چشمانش لرز توجهی نگاه شد .ب ی متوجه چند 
 گفتن نداشت !  ی برا یرفح

محابا در   ی گشت . قلبش ب زانیو از مقابل نخلستان نگاه سبحان گر  دیپا عقب کش  حرفیب
 . ستادی محوطه هتل ا  انی. مدیکوبیم نهیکنج س

بغل   ریمشهد بود. دستانش را ز  همانیزمستان ،هنوز م ی .سوز سرما دینفس کش یدرپیپ 
 قالب کرد.

جا داد .انگار که سقف آسمان کوتاه شده باشد!   یخال  مکتین ی برداشت، خود را رو یقدم 
 !  خی آرام و  یرونیآشفته و گرم پر از التهاب , پر از آتش... اما ب یلرز گرفته باشد !درون نیزم

 

 ی لیآ

. 

. 

 .زدی رنگش دودو م  ی . مردمک چشمان قهوه اشدی م دهیکش  نی زم ی ،رو  شیپاها

آمده بود. از آن روز ،دو سال   رونیخانه ب نیبار ازاشک  یشکسته و چشمان یبا دل بارن ی آخر 
. زهرابه  گذاشتی خانه م نیپا بر ا  گریبار د شان،ی پر یشکسته و حال ی گذشته و حال با دل

حضور داشته   یگرید ی داشت, هر جاجلوتر بودند. دوست  یلیاز آ  یچند قدم اشاریهمراه ،  
 بلند قهقهه بزند.  ی نتوانست ،با صدا وقت چی...خانه که ه ی پدر نهباشد. جز خا

  یدلاه یپر از س ی ادخترانش را در آن کور کردند. خانه ی هاکه آرزوها و عالقه ی اخانه 
 شدن!   دهی گرفتن و ناد رادی...پر از ا ادیز ی هاوشک 

.  دیلنگیکار م ی جاک ی  شهیهم کهن ی. از اامدیبه چشم ن وقتچ یه کهنی عقده کرده بود! از ا 
 خانه، که  نه زندان بازگشته بود.   نیبه ا  وسیخورده و ما م شکست حاال ه
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 ی.اما گاه دندیدی م یخانواده را پراز  خوشبخت نی، ا  یزندگ  نیا ،ی ابه یاز دور هر غر 
 . رسدی نظر مبه با یاز دور ز یچهمه

محبت از جانب پدرش، دست   یغصه کمبود پول و ثروت نبود ،اما در مقابل، غصه اندک   
 اش در قلبش  جا داشت . مردانه ی هااز دست  ینوازش

سر   ی لرزان خود را به چارقد رو ی هاشد. دست  شی نوا  یب ی گلو  ریگبانی،گر  نی سنگ بغض
 غربت بود ...  اریاز  د یسر شکسته هم سوغات  نینمانده بود! ا شی برا  یرساند. حواس

 .  شدی محسوب م یفقط بدبخت   شده یقلب زخم  نی حال زارونزار زرد شده، ا نیا

کتف او برد ،   ری.دست ز  دیبه سمت او قدم کش یلی ،آ  شان یحال پر  دن ی. با د گرداندی رو زهرا
 او را مخاطب قرارداد. یبا مهربان

 ؟ یی ا ی_ دخترم چرا نم

 او را مجاب به ادامه بحث کرد . ،یلیسکوت آ  

 به کارت نداره ... یکار  یبهت بزنه. کس  یحرف تونهی نم یدورت بگردم، کس ای_ب

و   رفتی م ج یداد. سرش گ ی آرامش یلی و لرزان آ  قراری مادر، بر قلب ب  نانیپر اطم چشمان
  ن، یبر کمرش وصل کرده باشند. همان قدر سنگ یوزنه چندتن  ییبود .گو یکامش پر از تلخ
را  فون یخانه ،آ  یاطالع اهال ی در را باز کرد. زهرا برا  دی با کل اشاری.... داشتی سخت قدم برم

 دهنده وارد خانه شد.توجه به پاسخ یلمس کرد.ب

به باغچه    یآلود اهال. زهرا که متوجه نگاه غم از گل ،غم را به دل او راه داد یعار ی هاباغچه  
 شد. دم گوشش زمزمه کرد .

 خشک شدند.   یها توجه نداشت. همگگل  نی به ا یکس گهید  ،ی_تو که رفت

 شد .  ادجلبیلی ها به سمت ا.در خانه با ضرب باز شد .توجه  دیاز حسرت ، غم کش یآه 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
358 

 

رو   ادیلیبا ترس، به عقب برداشت .رنگ صورت ا ی خشک گشت. قدم  شیهابر لب  لبخند
 رفت.   یلیآ  کی سرعت نزدرا پس زد ، به  اشاری.  رفتی م یاهیبه س

 .  دادیاو م لیدلی ب تیمشت شده اش ،نشان از عصبان ی ها.دست ستادی زهرا مقابل او ا 

به فرزند پسر در    انیپایب ی هاو مرز ...بها دادن حدیب ی های گونه بود. قلدر  نیهم شهیهم
را  یدر هر موضوع  یها باعث شده بود، به خودشان اجازه دخالت و سرکشخانواده آن 

 بدهند. 

 آمد .جلب شد .  رونی که پشت سر او از خانه ب یبه ناز اد،یل ی ا ی ز رونگاه زهرا ا 

 به صورت نشاند.  یمضحک لبخند

 یآرامکه از تعجب باال انداخته و چشمان درشت شده ،به  یبا آن شکم برآمده و ابروان یناز 
 ها شد. آن   کینزد

گاهش را آتش فرا  . نخلستان ندی ماند. پلکش پر ی نازل ر،شکمیگ ی لیو لرزان آ تابی نگاه ب 
 گرفت . 

 فرستاد .   نیگلو را پا بک ی،س یسختبه

 به جانش هجوم آورد .  بارهک یبه   زشیعز  ن،ی دی تب حسرت و غم از دست رفتن آ 

و انزجار   تیسرشار از عصبان  یبا لحن ادیلی فرستاد .ا رونیب یآرامحبس شده اش، را به  نفس
 او را مخاطب قرارداد. یلی به آنسبت 

 ؟یکنی چکار م جان ی_ تو ا 

 پاسخ داد .  یزهرا با آرامش ساختگ 

 ...رهی و م ادیخونه پدر و مادرش .هر وقت دلش بخواد م جان یا  ه؟ی_منظورت چ

 زد . ی خند ادزهر یلیا 
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 . دیکوب اشاریبر پشت   یآرام ضربه

هلک و    ینبود .حاال هم رفت همه حرف مردم بسخان ، اون  اشاری_ کالهت را باال بنداز، 
 .یبودن ما بزن رتیغی و ب  ییآبرویبه ب  دی که مهر تا ،ی را آورد آبروی ب نیهلک ا 

نازک کرد  یلیآ  ی برا یپشت چشم ی.  نازلدیصورت خود کشبه یدست  یو عصب کالفه
 انداخت . ادیلی دست ا  انی،دست خود را م

 گفت:   یسرشار از تنش و دلخور یبا لحن 

 نکن !  تیاذ  ارزشی ب ی زایچ ی .خودت را برا می بر ای،ب زمی _ دورت بگردم عز

که در   ییباشند. گو ختهیبر سرش ر یخیضرب گرفت. انگار که آب   انیدر م یکی  ،ی لیقلب آ  
  د ینبود ،حال با یکالم برادرش کاف ی هاانهیکرده باشد.  تاز ریپربرف تنها گ ،ی کوه انیم

را نگاه   یناز رهیخ ری.  زهرا خکردی همسرش را هم تحمل م ی هاه یو کنا شیها و نحرف 
 ها گذر کرد .آن  انیسر برداشت و از م ی نثارش کرد.  چادر از رو یاغره انداخت .چشم 

 .... ایجان دخترم ب  یلی . آدیایها ب_بچه 

  ادیلی ا ی پا ری خرد شدن قلبش، ز   ی ، سمت خانه رفتند. صدا  یلی آبه  توجهی ب یو نازل ادیلیا
 .شدی بود،که در سرش اکو م ینیغمگ ی نوا

 کرد .  تی انداخت . او را به سمت خانه هدا  یلیدست بر کمر آ اشاری 

چرخ چرخ خورده بود و   گریبار د ی.تازه اول راه بود .زندگ  داشتی زارونزار قدم برم یبا حال  
 رقم خورده بود.   یعال یینوایو ب یچارگ یب ی باز تاس بر رو

 خانه تنگ نبود.  نی ا ی روراست باشد ،اصال دلش برا توانستی با خود که م 

گل و خشت آن   ی برا یتنگجان داشت که، دل ی و حقارت درونش آن حد یخفگ حس
 .  آمدینظر م خانه منزجر به 

 را داشت. ی الرزان خود را ،درون خانه گذاشت .حس مهمان ناخوانده  ی پاها
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 قدم برداشت . ن یسخت و سنگ 

 راهرو گذر کرد و نگاهش باال آمد.  از

 ماند. رهی خورده بود خو ابروانش گره  نیپدر که سرش پا ی رو 

و کمر   یشان یاز پ ی . عرق سرددیلغزی دستان م انیدر م ی،به آرام حیتسب قیعق ی هادانه  
 شد. یجار  یلیآ

و گمشده   پناهی . حس کودک بکردی تر و کالفه ترش م ی قلبش عاص ی محابای ضربان ب 
 را داشت. یشلوغ انیم

 را باال برد .  شی صدا یعصب ادیلیا 

 ...  ایزود باش ب نم،یمن داخل ماش ی__ناز

 یلی آ  جانی بر تن ب ی اسرعت از کنارش گذر کرد. تنهشد .به ی لیآ ره یخ ادیلی براق ا نگاه
 . دیکوب

 درد و سوزش، آه از شدت دردش را دردآورد. حس

 او شدند.  کیو زهرا نگران نزد  اشاری 

 .ستادیخود ا ی در جا ادیلیا 

 ماند .   رهیپدرش خ ی چرخ خورد و رو یلی نگاه پردرد آ 

به   یبرخاست و تاب ی تر شد. از جاابروانش تنگ  ی . گره دیبر محاسن خود کش یدست پدر
 درون دست خود داد. حیتسب

 گفت:   یشگیبا تحکم هم 

 بره ...  رونی خونه ب نیحق نداره، از ا ی_ کس

 برداشت. ی قدم توجهی ب ادیلیا
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  متیپاتو از گل یحق ندار ادیلی . _ا دی .به سمت او چرخستادیا  ی وار پدر برجا د یبا لحن تهد  
 سر جات ....  نیگرد بش ! بریدرازتر کن

 گفت :  یشد .با لحن دلخور ک ینزد  دهی ابرو درهم کش ینازل

 ...  ادکهیلیکارا ؟ا  نیا  یچ یعنی_آقا جون  

 آمد.  یحرف نازل ان یم یپدر عصب 

 مسئله به خود ما مربوط هست....  نی نکن! ا یگری اغی_عروس   

 به نگاه جمع به سمت اتاق خود راه کج کرد . زهرا را مورد خطاب قرارداد . توجهیب 

 ...ای_حاج خانم ب

 .  دیکش یلی بر پوست زمخت شده آ یرود ،دست نوازش ینزد حاج کهن یاز اقبل  

دوش   یجور مونده، برو استراحت کن. لباست را عوض کن .خواست جان اتاق همون یلی _آ
ها را شده پله شکسته  یبغض خفته و قلب  ین ی. با سنگ،حتما قبلش صدام بزن   یریبگ
 آرام باال رفت. آرام  یسختبه

  نشیبادست سست و لرزان در اتاق را باز کرد . قدم درون اتاق نهاد .همان شکل ،همان چ 
تخت انداخت.  ی خود را رو جانی تن ب قرار،ینکرده بود .ب  ریتغ یل ی جز آ یزیچچی....ه

  چیاز  دردش ه یاو شد. قلب حاک فیصورت لط  همانیو م  دیغزل  یآرامبه  یقطره اشک
 . شد یآن نم بخشو آرام یالتهاب یامیالت

 شده خود را ترکرد.  بغض فروخورد .خورده و خشک زبان لب ترک  با

 شد ؟!  ی تمام م یدردناک خداوندک  ی هاامتحان 

 تارش .....  ی هامهربان  شب  ی از خدا شتریگله داشت ،از همه، اما ب 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
362 

 

شکم ،در کنار درد قلب و روحش به چشم   قیخورد. سوز و درد عم یتخت تکان ی رو حالیب
 .  آمدینم

 *** 

خود شد   ی هااشک   زش یمهمان ر ال،یخیاو را به خود آورد. ب لیزنگ موبا  ی صدا
 کرد. ییگومکرر ،او را مجاب به پاسخ  ی ها.تماس 

با قلب   نی . نام داودی کش رونی را ب یگوش یکنار پاتخت ف، یدرون ک  بلند شد و از یآهستگبه 
 نقش بست.  یگلس شکسته گوش ی کنارش، رو

 تخت افتاد. ی دستان لرزانش رو انیاز م ی افتاد. گوش یلیآ  جانی بر تن ب ی ارعشه 

 شد .   انی نما ن یاز داو ی محو ری تصو اش،یاز پشت چشمان باران 

 هم دوستش داشت!  هنوز

  ی . هنوز ابتدادیاز اعماق وجود کش ی.آه کردی رنگ ماما قدرت نفرت ، دوست داشتن را کم  
 دار قرار داشت. و خم   چیراه پرسنگالخ و پ

در به ی . تقه ا دیخری ها را به جان مها و طعنهو همه حرف  دیجنگی! مکردی مبارزه م دی با 
بار  یل یبه دست درون اتاق آمد .چشمان پر اشک آ  چمدان  اشاریاتاق زده شد ، متقاباًل 

 ی شد. رو یلیآ  ک یتوالت قرارداد و نزد زیرا به درد آورد .چمدان را کنار م اشاریقلب    گرید
 تخت نشست. 

 رختخواب گشت .  زیر ی هاگل  ره ی بغض فروخورده، نگاهش گ ی لیآ 

 ی خونه ...برا نیا  ی وجود و حضور تو ی چراغ روشن اتاقت تنگ شده بود !برا ی _دلم برا
 پختت....دست 

 تنگ شده بود .  یلیخنده هات خ ی صدا ی برا دلم

 حرف او آمد. انیو ناراحت م کردهبغض 
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 ... یدونی... می دیحالم رو نپرس بارک ی ! یسراغم را نگرفت بارهمک ی _ 

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 .دی لرز اشاریشکسته شدم! مردمک چشمان از همه ناراحت و دل شتری _من از دست تو  ب

واسه   ی! تو برام طنابی بود گاهه ی. اما تو برام تککردمی ها حساب نماومدن اون  ی _ چون رو
 ...ی نجات بود

 کار؟ی چ اشاری! ؟ی اما تو چه کار کرد 

 شده ادامه داد . خفه ی با صدا 

و   ی دیابروم د ی رو ادیلی کمربند ا ی . تو جای دیصورتم د ی بابا رو قیانگشتر عق  ی _ تو جا
من آراز رو   ی دی... تو فهمی نزد یو حرف  ی دی... تو اصرار و زجه زدن هام رو دی سکوت کرد

  ی. فقط گفتاشاری! به پات افتادم  ی عاشق شدم! کمک حال من نشد ی د یدوست ندارم .فهم
تن بدم .من االن شکست خوردم.  یلعنت ری تقد  نی کنم . به ا سکوتکه   ی... گفتتونمینم
که شده   بارهمک ی  ی ... چون براشمی نم وقتچ ی و ه ستمی ن مونیخوردم. اما پش  نیزم
 و جبر شماها تن ندادم ....  هایی اجبار و زورگو،به 

بر   ،یستبر خود گرفت . دست نوازش ی هادست  انیتن لرزان او را ،م  یحرف چیبدون ه اشاری
 . دیزمزمه وار نال. دیسر باندشده اش کش ی رو

  ی خودم رو سرزنش کردم. تو یهم اشتباه کردم. بعد از رفتن تو ، کل  یلی _اشتباه کردم ،خ
 نشدم. ریگیمرگ کردم. که چرا رهات کردم وپ ی چند روز ،از خدا بارها آرزو نیا

 .ارندیبال رو سرت ب نی و بابا ا ادی لیگذاشتم ا چرا

 . دیرس اشاریبه گوشه   ،ی لیپوزخند آ  ی صدا

...  فاصله گرفت. با نگاه پر  گردهی به عقب برنم یزیچچ ینداره. ه دهیفا  یمونی_ پش
 !کنمی بر قلب او شد. _جبران م یمرهم نانشیاطم
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 دست او را گرفت.  

 شام آمادست .  ای_  ب

 به ضعف کردن معده گفت:  توجهیب

 ندارم، برو نوش جانت. لی_ م

 شد .   شتری ب اشاری گره ابروان  

 _حرفش رو هم نزن... 

 به پنجره اتاق زمزمه کرد. رهیخ 

بابا ...مضطرب بودن مامان   ی هایتوجهی... بادیلیا ی خصمانه ی ها. نگاه اشاری  تمیاذ  یلی_ خ
. 

 بغض آلود  ادامه داد . کردو  یمکث

 ...ینازل ی_حاملگ

 کالفه گفت:  

... انگار  دهیمحکم از گلوم چسب  ی کی.انگار   شمی. دارم خفه مارندیسمتم هجوم م ،یچ_ همه 
 !کنمی م یبگیخونواده حس غر ونیافتاده باشم .م ری گ کی تار ابونیب ی که تو

  انیبدنم دارند کش م ی تک سلوال... تک خورهیخوره مغزم رو م نیافتاده داره ،ع ی اتفاقا 
که تازه   ی بختخراب شدو عمر خوش یچهمه  هوی. ستی ن یکنم، اما راه یکار خوادی.دلم م

  موردیب اشاری  ینگرانوار درحال لرزش بود .دل  کیستر یشد.دستانش ه،تمام  کردمیحس م
آورد .  یدر م ی او را ذره ذره از پا یمرگ کودکش ،همگ نی داو انتی.خ آمدی نظر نمبه

 . کردی تر ماو را آشفته یحال روح  یریگگوشه  ،ییتنها
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 ساغر 

. 

. 

 صنم زمزمه کرد. یبر صورت مهتاب  رهیخ

. االن وقت  میبر   ارتی. بزار بمونه صبح با هم زشهیباز نم ی_ چشمات از شدت خستگ
 استراحت...

 پاسخ داد .  جانیخود جا کرد .با ه ی ،بر صورت خسته  ی لبخند پرانرژ 

  د یامشب برم ،با دی به سرم بود .با ارتی حرم و ز ی وقته هوا یلی. خ ستی_دل تو دلم ن
 بشم. یحرف بزنم خال

 تکان داد .  د ی تأ ی معنابه  یسر 

 .یهر طور راحت زم، ی_باشه عز 

 زد . رونیکه  حواله ساغر شده از اتاق ب یسر چفت کرد . با چشمک ی چادرش را رو 

شد. پرده را کنار زد و نگاهش مات گنبد    دهی به سمت پنجره کش جانشیب ی هاقدم 
 . شدی م دهی که از دوردست د رنگ،ییطال 

 ماند.  

 .گرداندی رو وسی . سرخورده و مأ دی باال انداخت .بغض بلع ییابرو  

  یادآوریآورد .با    رونی از چمدان ب یکی را دو تا  ش یهالباس  شانیپر  ی،با فکر  حوصلهیب 
نام   ایرو  کی ف  جیتخت انداخت . وارد پ ی خود را روبرداشت و  زیم ی را از رو  ی گوش  ،یفکر 

 .  شدی محسوب م کی ف  جیپ  نی،بر کار سبحان هم  دنیخود شد. تنها راه سرک کش
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  یانوسیوجود داشت .چه شده بود ؟در مقابل چشمانش  اق بیحال عج اشنهیس درون
 چشمان او جان گرفت .

  دیچند عکس او را د یقی. دقادندیکشی بر حس و حال ناب او م یلجوج، مدام خط افکار
دانشگاه. اما   یو مذهب  ریز. او را چه به، اصطالح پسر سربهآمدیبا هم جور درنم زیچچی.ه

 .  زدی گاز را پس م  هیصد من  ی هاتمام حرف  اشنه یموجود در درون س جانیصداها و ه

بر سقف   رهیباز ختخت زد و طاق  ی رو ی.غلت کردی م قیکنان شور و شعف تزر  یسرکش 
 .دیکش ینفس

اش، او را به  خود شد. چشمان خسته  ی و وهم ها الیفارغ و آسوده از اطراف ،غرق در خ 
از  ی اغهیاز هم جدا شد. ت  یسختاش، به  دهیچسبهم به ی هادعوت کرد. پلک  یقیخواب عم

 .  دیکشی اتاق سرک م ی پرده  انینور آفتاب از م

 آلود خود داد. بر تن خواب  یصورت را کنار زد. تکان ی رو ی موها

نگاه به اطراف   رانی و ح جیتخت نشست. گ ی شده گرفت . رو چی صنم  پتو پ  ی نگاه از رو 
 انداخت . 

درآمد   یجی .از گ دی صورت خود پاش ی قدم برداشت. آب سرد رو  یبهداشت سی سمت سرو به
 تر شد. و سرحال 

عادالنه به  یتو راه یحجم از خواب ،با آن خستگ نی.اددای ده را نشان م یساعت حوال 
 نه... ایکند  داری. دودل بود.صنم را بآمدی حساب م

که متوجه آمدن   کردی را داشت تجربه م ینیآمده بود! چه خواب سنگ یاصال شب چه زمان  
 او نشد. 

 سر خود جمع کرد . ی خود زد . با اکراه باال شانیپر ی بر موها ی اشانه 

شانه را با ضرب    حواسی. بدادی حد م ازشی ب یاش نشان از گرسنگمعده  ی سروصدا
 خورد. ساغر لب به دندان گرفت . یقرار داد. صنم تکان زیمی رو
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 حد خواب دخترک سبک باشد .   نیتا ا  دانستینم

زد ، او را  ی خود زد. ساغر لبخند ی لخت و آشفته  ی بر موها یتخت نشست ،چنگ ی رو
 مورد خطاب قرارداد .

 کردم. دارتی ب دیببخش ر،ی _سالم صبح بخ

 او شد . کیآلود صنم افتاد. نگران نزدنگاه ساغر، بر چشمان متورم و خون  

 شده ؟  یشکل نی _حالت خوبه ؟چرا چشمات ا

 . دیبر پشت صنم کش یدست جیآغوش ساغر جا داد .گ  انیکنان ،تن خود را مهقهق  صنم

 افتاده ؟  یاتفاق زم؟یه عزشد ی_ چ

 زمزمه کرد .   دهیبر ده ی بر هیگرفته از شدت گر ییصدا  با

 شدم. رسوا شدم ...   چاره ی_آبروم رفت، ب

 گفت:   دهی ترس

 شده ؟حرف بزن دختر !  ی_ چ

مملو از آب ،پارچ کنار تخت کرد و مقابل صورت او گرفت   وانیاز ساغر فاصله گرفت.  ل صنم
. 

و آن را به ساغر   دی از آب نوش ی اگره شده ساغر ،مانع از مخالفت او شد .جرعه  ی ابروها
 سپرد.

 را کنار زد. شیموها  

 افتاده؟  یچه اتفاق  یبگ شهی_ م

 جا شد. از شدت بغض جابه  ش،ی گلو  بکیس 
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 حرف او آمد. انیرفتند. م ارتیز  یی.سبحان ، اون دوتا  میکه حرم رفت  شبی_ د

 گفت :   یبا شوخ 

 ه؟ یک  گهی،اون د سا یوا  سای _وا

 کرد ادامه داد . یمکث 

 _نکنه منظورت آقا ارسالن!

 آلودش نشست. بر صورت زارونزار ،اشک  ی بر تن صنم  داد.لبخند یتکان 

. رسوا شدم... صورتش را با دست پوشاند.  دیرا فهم زیچ. همه دیرا شن دی که نبا ییها_ حرف 
 . دیکوب یم واروانه یربان قلبش دداغ و گر گرفته ، ض شیهاگونه 

 . دیدرشت ، مطمئن و زمزمه وار نال یبا چشمان ترسان 

 _ نکنه به سبحان بگه .

 به خود داد. یهراسان تکان 

 شدم .   چارهی ب ی وا ،ی _ وا

 دست خود فشرد.  انی. دست او را مکردی با تعجب نگاهش م ساغر

 شده!  یچ  ،ی بد حیواضح توض شهی_ آروم باش، م

 بر نخلستان نگاه او زمزمه کرد.  رهیخ 

از صحن   ی اآمدم ،گوشه  رونیاز حرم ب کهن یرفتند. منم بعد از ا ارتی_ ارسالن و سبحان ز 
اومد؟ فقط و فقط   یشد؟ ک  ی. اصال متوجه نبودم، چکردمینشستم .درد و دل م 

! حسم نسبت ب خودش،  دی شن ویبشه... همه چ یخال یقلبم کم نی بار سنگ خواستمیم
 ! مکه دارم.... ساغر رسوا شد ی اقهعال 

 و ادامه داد.   دیخود کوب ی نوا یبر سر ب ی اضربه  
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  هیدهن باز کنه و من محو بشم.  نیزم خواستیاز اون نگاهش آب شدم. دلم م  ی _ وا
 .کردی نگاهم م یجور

 گفت:  یتکان داد. با لحن شوخ شیبرا  یو شور و حال صنم زد ، سر ی ساغر لبخند 

 .کنندینکنه، آخه با امام رضا بلندبلند درد و دل  م کارتی _ خدا بگم چ

 مظلوم گفت: یناچار و سردرگم با لحن 

 ؟   رمیبه سرم بگ یچکار کنم؟ چه گل یگی _ حاال م

 به خود گرفت.  ی چانه خود زد و حالت متفکرانه ا ری دست بر ز ساغر

.انگار که نه   اریخودت ن ی نتها تو مخصوصاً کنار برادرت ،اصال به روسخته ها ،م دونمی _ م
 ... شده ده یشن یشده! حرف یزیانگار چ

 کرد و ادامه داد . یمکث

 ... به سود خودت هم هست.برگشته  یرفته، نه خان ی_ نه خان

 .  دیکش یکالفه نفس 

 سخت... یلی_سخت ،خ

 باالانداخت .  ییابرو  

 کن . صبر   ی،کم  ستی _ چاره ن

 زد و ادامه داد. یپلک

 و گفت :  دی ! لب برچارهیسر آدم م یی... چه بال یحس و حال عاشق نی_ امان از ا 

کرد   شهیسخته ها اما چه م دونمی ،نگران نباش. م زمی نکن عز تیاذ  یل ی _حاال خودت رو خ
صبحونه   می به سروصورت خودت بکش .منم لباس بپوشم، بر ی؟حاال هم پاشو دست 

 . میبش ارت یو آماده ز می ریچادر بگ هیمن   ی بازار برا  می. بعد بر می بخور



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
370 

 

  ی را، از رو یتخت بلند شد. گوش ی رنگ خود داد . از رو یمواج مشک ی موها  انیم یچنگ 
. بدون  دیود کوبخ یشانیبر پ  ی امواجه شد .ضربه  هاام یاز پ یبرداشت. با موج یپاتخت

نقش   دگانشی سبخان، مقابل د دی خوابش گرفته بود.  پست جد نترنت،یخاموش کردن ا
 انداخت.  یبه اطراف نگاه و سربلند کرد  یپاچگ بست. با دست 

تنش   ان یم یز یبشود. لرز ر  توانستی صورتش نم  ی آن  لبخند نقش بسته، رو  منکر
 به پست ارسال کرد . نسبت  ،یام یپ ش ینشست. برا

 شده بود .   کنترل رقابل یغ ش،ی هاالعمل . انجام کارها و عکس دیکش یاز سر آسودگ  ینفس

 داشت !  واهمه

 کوچک باشد!  طنتیش ک ی کند که فقط  خدا

را بر تن   نی ساده ج ی حس صنم سراغش آمده باشد .مانتو هیشب ،یحس کهن ی از ا دی هراس  
 سر جمع کرد . ی لخت خود را باال ی زد. موها

  دی پوش یو حوصله لباس حالی انداخت .صنم ب شی موها ی بر رو ،یرنگ یشال مشک 
  یزنگ گوش ی آمدند .صدا رونی به دست از اتاق ب ی و گوش فی.ک  دیسر کش ی .چادرش را رو

 صنم ، توجه ساغر را به خود جلب کرد. 

. تماس  دادیاو م یحالشان ی صنم، نشان از اضطراب و پر   دهی دست لرزان و رنگ رخ پر 
حال   یتسل ی دست خود فشرد . چشمانش را ،برا ان یاو را م زدهخ ی قطع شد. ساغر دست 

 او برهم فشرد . 

 منتظر ما هستند.   نی_پا

ارسن   کیچندان محکم و استوار نزدنه ی هاآمدم و سولون سولون با قدم  رون ی از آسانسور ب 
ارسالن سوق داده   ی نگاهش بر رو کردی م زیساغر سبحان را آنال رهیو سبحان شدن نگاه خ

بر صنم بود    یریخ تابی ب رهیخ  تابی ب یتابی داشتند ب یو برق خاص ییرا یشد چشمانش گ
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  ستادمی ها اآن  یدر چند قدم دادی شده و تب گرفته نشان م  گوندخترک گل  ی هاگونه 
 . دادیو سالمصبح شده    کیو نزد  دینگاه از ارسالن دزد انهیصنم ناش دادی سالم م الیخیب

را   یهمگ ، ی آشکارش ارسالن با لحن خندان و پرانرژ یپاچگکالم ،دست  ان یاز رعشه م امان
 مورد خطاب قرارداد .

 و باوقار علف سبز شد.  پیتما دوتا جوون، خوش ی پا  ریمحترم ...ز ی خانم ها ری _ صبح بخ

 او کرد، از نظر آن دو پنهان نماند . ی که سبحان نثار پهلو ی سقلمه ا 

 گوش صنم برد و زمزمه کرد.  کی را نزد ساغر،سرش

 ...  زه یر ی _داره نمک م 

 بر دست او زد. یزده چنگ هول

 ...سیه س، ی_ ه

به  توجهی . سبحان بازهم مشابه رفتار قبل، بد یکاوی را م نی صنم ،زم ن ینگاه رو به پا 
 حضور ساغر گفت :

 حرم...  ارتیها ز. بعد هم با بچه می_اول صبحانه بر 

 . دی چشم، ارسالن را پا ی با گوشه  

 .  می سر بازار بر  هی  ارتی _قبل ز

 ....  ادیبازار ز ی _ وقت برا

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 د؟ ی دار دی _ خر

 پاسخ داد.   یبا لحن آرام 
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 . می ساغر چادر بخر  ی م،برای_ آره بر 

 هم انداختند .به  ینگاهم یها بود. نچشمان گرد ارسالن و سبحان، نشانه تعجب  آن  

  انیاز دانشجو ی ادسته  انیبه راه افتادند. ساغر و صنم در م ی گریحرف ،د  چیبدون ه 
از دوستان دانشگاه خود رفتند . سبحان    یشدند. سبحان و ارسالن با جمع ر یدختر، جاگ

 کرد. یشانه خال  بازار رفتن  ،یهمراه ی برا

 کردی م یقراری ب نوای، و قلب بارسالن جلوتر از ساغر وصنم راه افتاد. چشمانش سوز داشت  
. 

 .  شدی او نم قیسبحان ال زی رآمیحد از رفتار تحق نی هم کرده بود, ا یهر کار اگر

.اما   گرفتی مورد توجهش قرار م اریبود ،بس یگر ی موجود در بازار ،اگر زمان د وبرق زرق 
  هیادو ی . بوکردیها گذر ممغازه  انیاز م حسی شده و دل و دماغ نداشته، بگرفته  حالن یباا

 تازه، مشامش را نوازش داد .

 بر دست ساغر داد. ی،تکان صنم

 _ حالت خوبه ؟ 

 کرد.  نیسرش را باال و پا جیگ

 _ خوبم ! 

 . دی . دست ساغر را کشستادیخود ا ی مملو از چادر، متفکر در جا ی امغازه  دنید با

 داشته باشه. یچادر خوب جان ی_فکر کنم ا 

 حرف او تکان داد . د ی تأ ی معنابه  یسر 

با گوشه   ینگاهم یمختلف، ن ی هاها و جنس انبوه چادرها ،با مدل  انیمغازه شدند. در م وارد
 سر صنم انداخت. ی چشم به چادر رو
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 ! خواهمی ادر تو م_ از چ

 خود را باال انداخت.  ی ابرو یبا خوش 

 .  دیرو به فروشنده کرده پرس  

 .  خواستمیم لی اص ی_آقا چادر عرب

 شد. دهی. نگاهش به سمت ارسالن کشدیکشیم  نیزم ی پا رو کالفه

 . شدی صنم م ره یخ ره ینگاهش خ بارک ی براق ،چند لحظه  یبا چشمان 

سرش  ی رو لیاص یعبور کرد. باالخره عرب قرارشی از قلب ب یخنک  می زد و نس ی لبخند 
 خوش نشست . 

  آمدی نظر ممضحک به   ی،اما کم  بایز شی برا  د،یو پوشش جد  لی پسند کرد .استا 
صنم   ی به تعارف و چونه زدن ها توجهی. بکردندیعالم م ی رسوا دند،یدی .دوستانش او را م

 اند.آمده  رونی،مبلغ را حساب کرد و از مغازه ب

ها صنم و ساغر قرارداد. قدم به قدم آن  ی خود را هم پا شیپ قیبرخالف دقا  بار،ن یا ارسالن
  ی برجا  ی بود. لحظه ا  اشیحال درون ی ایصنم گو  ی هاشدن گونه  یآمد.  معذب بودن و گل

گرفت   یکوتاه خود زد . نفس ی موها انیدر م ی . کالفه و سرگردان، چنگستادیخود ا
 شد.   دهی کش نی .نگاهش پائ

 و حس معذب بودن رو به صنم گفت:  دی باترد 

 . میصحبت کنچند لحظه با هم  شهی _ صنم خانوم، م

به سمت   یبه آب شدن صنم، قدم توجهیکرد .ب  یخود را مخف یساغر لبخند پر از خوش 
 جلو برداشت . 

 گفت:  ی تندبه 
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 . دی باش .شما راحت رمیحرم م جانی از ا ی_ من با تاکس

 ها دور شد.منتظر پاسخ صنم باشد، از آن کهن یبدون ا 

 

 ی لیآ

 . 

 . 

راه گلو را   ،یشگیبرنج درون بشقاب بود. بغض همان مهمان هم ی هادانه  رهی گ نگاهش
 . شدیقفل کردبود.مانع از بلع غذا م

کردن با غذا   یباز  یموجود درون سالن بود. باز ی برخورد قاشق و چنگال ،تنها صدا  ی صدا
 نداشت. دهی فا

 . دیرا سرکش وانیاز آب درون ل ی ا،جرعه  قراریب 

 دهد... حیفرار را ترج  ایداشت .سر سفره بماند،  دی ترد 

 بلند شد. زی. ازسر م دیرا عقب کش یمضطرب ،صندل 

 مملو از لرزش زمزمه کرد.  ییبا صدا 

 _ مامان دستت درد نکنه.

  یبا لحن طلبکارانه ، حاک ادیلی زد. ا ی بر ذوق م یبدجور دهی پر  ی وروسرش ، رنگ ی باند رو 
 زمزمه کرد. ریاز تحق

حق نداشت   یبزرگ خانواده، کس ی از تمام شدن غذاباشه، تا قبل  ادشونیعده  هی_ قبلنا اگه  
خودش رو  شهی هم مثل هم  ایکار شده فراموش  هایذهن بعض ای..از سر سفره بلند بشه ..

 زده به اون راه! 
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 ماند. یخود باق ی خشک شد. درجا ش یپاها 

پدرش قفل   ی جد شهیآلود و هماخم ی چهره  ی تاب خورد، رو یلیمردمک لرزان چشمان آ  
 شد. 

 کرد.  شهیخود نشست، و سکوت پ ی در جا  یرعشه داشت .بدون حرف مارش یتن ب 

رسا و محکم خود را، مقابل حاج   ی صدا بارنیاول ی . برادی دخترک، را د شانیهرا که حال پر ز 
 رضا و پسرها باال برد.

مواقع   یلیخونه خ نیا نیقانون و قوان  اد،یلینداره. آقا ا  ی جان حال چندان مساعد یلی _ آ
 او تکان داد.  دی و تاک  دیتا ی برا  یپا گذشته شد . سر ری هم ز گهید

 بر چهره حاج رضا انداخت.   ینگاهم ین 

،هنوز خدا رو شکر من و پدرت سر پا   یکنینم یادآوریخون را تو  نیا ی ها_درضمن قانون 
 .... یریخونه رو تو به دست بگ نیکردن ااداره  ستی ن یازین م،ی هست

بر هدف خرده زهرا را   رینشان از ت ادیلیا ی و رگ بادکرده  ینازل تیگلگون از عصبان صورت
 داشت.

 بود. قراری و ب  نوایب یلی قفل آ ادی لیاز نفرت ا ینگاه خصمانه و حاک  

 دهد. ری گ یلیآ  ی را گرد تا گرد گلو شیهاداشت، دست دوست  

 موجود در خانواده را  دوست نداشت. ی ریتنش و درگ  نیا 

 .  خواستی پر صدا م ی هاآرامش ، خنده   قلبش

 شد . دهیکش نیزم  ی سست، رو ی پاها

 راهش سمت اتاق، کج گشت.  
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  رونیخود را ب ی هامسکن  ی حاو ی،قوط فیدرون ک  ی هاله یانبوه وس انیوارد اتاق شد. از م 
 .دیکش

تخت درازکش شد   ی فرستاد .رو نی آب پا ی اداد ،با جرعه ی دو تا درون دهان خود جا 
 چند وقته زخم داشت!  ی از شدت بغض ها شی. گلو دی به سقف بغض بلع رهی.خ

 درد داشت... 

 .  آوردندیهجوم م  تابشی سمت قلب شکسته و ب   یکیها، دوتا غصه 

 ! خدا داند. کرد؟ی تحمل م یک  تا

 به درون اتاق شد .   یچشمانش خمار خواب بود ،که متوجه وارد شدن کس 

 چشم گشود.  یآرام برد. به  نیرا از ب  یکیتار ییالمپ لمس شد ، روشنا دیکل

 قرارداد. مادر مهربانانه به او نگاه کرد . نی آن ا ی ر چراغ، چشمانش را آزرد .دست رو نو 

 شد .کنار او جا گرفت .   کشینزد

 ؟ ی بود دهی _خواب

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 پاشو دخترم پاشو دورت بگردم.  

 قرارداد. یپاتخت ی و پنبه را رو ن یبتاد

 . میکن یهات رو ضدعفون هیبخ ی رو دی _ با 

 ناله کرد .  حالی و ب هکالف

 . خواهمی نم ی _وا

 .  دی کش یلیآ  ی بر موها یبا آرامش دست 
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 . زمی _ بلند شو عز

. هنوز  دیگشاد و راحت خود را باال کش راهن یتخت بلند شد. پ ی آلود از رو،خواب  یسختبه 
 حضور داشت !  ی لی در قلب آ ،یورم داشت. هنوز حس مادر  شیشکم و پاها 

 قرارداد.  هاه یبخ ی را، رو نی بتاد ی حاو پنبه

 سوزش تا مغزش حس شد.  

  رهی خ یلیو صورت دردآلود آ زیانگنگاه غم  ی گرفته زهرا، رولب به دندان گرفت. چشمان نم  
 ماند.

 برات ...  رمی_ بم

 پاسخ داد. حالیب

 _ خدا نکنه . 

بر   ی اوسه. زهرا ب دیتخت دراز کش ی راحت شد .آرام رو یهر دو که بابت ضدعفون الیخ
گرفت     یلیو درد دل کردن با مادر را از آ  الیزد . چشمان خسته، مجال فکر و خ یلیآ ی گونه 

. 

 فرورفت.  قیعم یخواب در

،   ردیکه لبخند جان دوباره بگ کردی نور اندک چراغ شد .چه م ری دخترش، ز ی چهره  ریخ 
پر از درد و    یلیقلب آ  دانستیدرد دارد. م دانستی شود. م زش یعز یل یآ ی هالب  همانیم

 زخم است .

خانواده   نیا ی هابود! مانند تمام زن ر ی،توان بلند کردن او را نداشت . اس  یاریتوان   اما
 و اساس شده بود. هیپای و ب  بیعج دی عقا  ری،اس

 مردان خانواده بود . یدندگ ک ی زور بازو،   ریاس
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را   شیهاآرزوها و خواسته  یران ی، و   شدی تماشاگر م شهی. همکردیسکوت م دی با شهیهم
 .کردی تماشا م

گرفت سرکوب کند   ادی که سرشار از عشق و شور بود،  یاز همان دوران ،یاز همان جوان 
 قلب خود را...  ی هاخواسته 

که در حق    ییها.حداقل در مقابل ظلم  دادی نم میتعم ی لیسرکوب کردن را ،به آ نیا کاشی ا 
 ... دادی...بها نم کردی سکوت نم ادیلی. در مقابل رفتار  اکردیسکوت نم  شد،ی او م

 افسوس....  

 . کردیرا دوا نم ی درد یمانیپش

به   رهیرفت. حاج رضا ،متفکر خ نیپا  یکیها را دوتا آمد ، پله  رونیاز اتاق ب یآرامبه
  انی.سکوت م شدی م نیاش باال و پاانگشتان مردانه انی،م قیعق حی بود .تسب  ونی زیتلو 

 . دادی م یو نازل ادیلیخانه، نشان از رفتن ا

 گشت. اشاری یچرخاند و پ نگاه

ها شد، با لحن  آمد .حاج رضا که متوجه آن  رونی از آشپزخانه ب س،ی با دستان خ اشاری 
 آن دو را مورد خطاب قرار داد.  یو محکم ی جد

 ،باهاتون حرف دارم . د یا یب اشاری_ خانوم 

اند. زهرا  هم انداختند و راه خود را سمت حاج رضا کج کرده به ینگاهم ی و زهرا ن اشاری
به دهان او شدند.   ره یسمت چپ او نشست. منتظر خ  اشاریشد.   ریمبل جاگ ی کنارش، رو

مشت خود پنهان کرد . با دست آزاد، محاسن خود را  نا یداد ، آن را م حیبه تسب یتاب
 لمس کرد.

مدت   همهن ی افتاده که بعد از ا یبه سرشون اومده ؟چه اتفاق یبدونم چ خواهمی _ م
 ...ایچند وقت اومد؟  ی شد؟ برا یاش چبرگشت؟ اصال بچه 
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 و زهرا رفت. اشاریکرد ،انگشت خود را نشانه به سمت  یمکث 

 گفت:  دی هداز ت یبا لحن  حاک 

 را بشنوم .  قتیحق خواهمی _  فقط م

 انداخت. اشاریبا گوشه چشم نگاه ،  زهرا

از  ی درد چی ه موضوعنی شدن ا  یگرفت. علن  یکه از کل ماجرا باخبر بود، نفس  اشاری
گاز    هیصد من  ی هاها و حرف ها، قضاوت بسا بدتر سرکوفت .چه کردیکم نم  یلیآ ی دردها

 .  دادی او را مورد آزار قرار م شتری،ب

. دستان  کردی از آنچه که هست م ترشان ی ها ،دنبال مقصر گشتن، او را پرکردن  ی کنجکاو
 . دادی م یفکر قیعم یر یو درگ  یمشت شده اش، نشان از کالفگ

 کامل گفت: نانیاطمدر کالم با  ی ارعشه  چیه بدون 

  ی.محال ممکنه دو تا آدم ،در طول زندگ  شهی اختالف و بگو مگو م ی_آقا باالخره تو هر زندگ 
 ....قهیو سل  دهیاختالف عق  یبا هم بحث و دعوا نداشته باشند .باالخره آدم کل

 آمد.  اشاریکالم  انیحاج رضا م 

 ! اصل مطلب را بگو...ین یبچ یکبر یمن صغر  ی برا  ستین ازی_ ن

 پاچه ادامه داد. باال انداخت ،دست  ییابرو  اشاری 

  ی ، پاش تو رهیب رونیاز خونه ب  خواستهی م تیبا عصبان یلیباهم بگومگو داشتن و آ   ای_  گو
 ...نی ، افتاده زم خوردهچ یها پپله

 ادامه داد. یکرد و با ناراحت یمکث 

 آمد!  ایام مرده به دن خورده و بچه _ سرش ضربه 
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بر محاسن صورت خود  ی. دستدادی حاج رضا نشان از تعجب او م یچشمان گرد شده  
 دست خود تاب داد . ان یرا م حیمبل بلند شد . تسب ی .کالفه و ناراحت از رو دیکش

 کاریجا چبه تو زنگ زد؟ اصال عباس  اون  تی _پس اون شوهر الدنگ کجا بود، که دا
 کرد؟ یم

 .  دیایشده دربکه گنده دروغ گفته  دی ترسیانداخت. م نیسرش را پا 

بود، منتظر   هوشیروز کامل ب هیهم  یلی بازداشت کرده بود .آ یانتظام ی رویرو ن نی_داو
  تی نه... شکا ای  دهیم ت یبودند تا بفهمند موضوع از چه قراره !رضا ی لیهوش اومدن آ به
 !کنهیم

 گفت :  ینگران عصب یمتفکر با لحن 

 ؟!   رهی طالق بگ خوادی _ م

 پاسخ داد . یبا ناراحت زهرا

 !  ستی.حالش اصال خوب ن زنهی نم یحرف چی_ه

 بر زهرا انداخت. ی ا هانهیعاقل اندر سف نگاه

چه کار   ییآبروی ب نیبرگشتن ....با ا نی از ا نم یموقع رفتن به بارآورد، ا که ییآبروی _ اون از ب
 رو داره!  یمن حکم سرشکستگ ی بچه برا   هی نی کنم ؟ا

 حرف او آمد .  انیم یو عصب یزهرا کفر 

 بود !  یکاف سکوت

فالن   دی... گفت دیداد ر یگ نوایب  نیبه ا  دی خونه رفت ن ی ا ی هر طرف تو ایل ی کرده ؟تو ،ا کاری_چ
  نی خونه دارند، ا ی که پسرا تو  ی از آزاد یکارو نکن فالن جا نرو فالن و نپوش.... کاش کم

 دختر هم داشت ...
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 .دی غر  یرضا عصب حاج

داشت   ی و سرکش شده... اگر آزاد یاغی همهن ینداشت ا  ی آزاد  نی_ زن خجالت بکش ! ا
 ! آوردیچه بالها سر ما م نیبب

 حاج رضا رفت .  یکیبه نزدمبل بلند شد ،   ی زهرا از رو 

و خواهش و تمنا کرد    هیباال سرتم شاهد، چقدر  گر ی اون خدا ،یدونی خودتم م ی_حاج
.دوست ندارم ،باهاش   خوامی .چقدر به پات افتاد و التماس کرد. که آقا من آراز رو نم

... آخرسر  خونش به جوش  میو زور گفت  می انقدر لج کرد م؟ی د یازدواج کنم. اما کدوم از ما شن
 اومد. 

 نگاه او کرد. رهیخ رهیبراق خ یبا چشمان دهیابرو درهم کش  د،یباری از نگاهش خون م 

احترام   ،ی که خودش خواست  بدون عروس یازدواج نکرد, به اون  می که ما گفت ی_ با اون
 هلک و هلک پاشد رفت . 

 شد؟  یتهش چ 

 ها انداخت .پله  ی به باال ی زهرا با ترس نگاه 

طرف    کی... ازامدهیچند روز خواب به چشمش ن ض، ی دختر مر نی آروم باش، ا  ی_حاج
طرف بچه پا به ماهش را از دست داده . تو رو به همون خدا   ن یاز ا ش،یشوهرش و زندگ 
 ! شهیم ی چ ف یتکل مینی. ببدی ر نداشته باشباهاش کا یقسم، چند وقت

،به   بارن ی. حاج رضا موضع را اد یکش یاز سر آسودگ   یکه مهمان جمع شد. زهرا نفس سکوت
 داد.  ری تغ اشاریسمت  

 ؟ ی که بهت سپرده بودم رو جور کرد ییپسر ،اون کارا تهیعروس گهی_ چند روز د

 تکان داد . ینف ی معنابه  یسر 

 . رمی نبودم. از فردا دنبال کارا م ی_ چند روز 
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 تاسف نگاه کرد . با

 نود نزار بمونه!  قهیدق ی را برا یچ_همه 

 زمزمه کرد.  دی با ترد 

 ؟   میعقب بنداز یآقا جون مراسم را کم گمی_ م

 شد.   شتری ابروان او ب گره 

 ؟ ی_ که چ

 باال انداخت.  ییابرو  

 ....  یل ی آ  طی خاطر شرا_ به 

 حرف او آمد. انیم 

 اش، قلب زهرا را به درد آورد.  رحمانهیلحن سرسخت و ب  

اون   یخودش هم برگشته! ما مسئول انتخاب و زندگ  ی خودش رفته، با پا ی _ با پا
خودش رو روشن کنه ....من    فی تکل ی زودبه  دی... چند روز مهمون من هست ، بامیستین

چند وقت هم به چشم مهمون   نی ! ادمیخونم راه نم ی گرفته و مطلقه تودختر طالق 
 .... کنمی ناخونده حساب م

 گفت : اشاریوار به زهرا و   دی با انگشت اشاره ،تهد 

  ینم یحرف یافتاده ؟ چرا اومده ؟به کس یشد ؟ چه اتفاق یماجرا که ،چ نیا  زی_ شما هم ر 
 .... یگی به زنتم  نم یحت اشاری. دیزن

 .  دی حرف او پر انیم  یزهرا کالفه و عصب 

 ادامه داد .  یاو شد.با لحن ترک   ک یحاج رضا نزد  اما

 _سوز اولماسون )حرف نباشه( 
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دست خود   انی و سرد مادر را ،م زدهخ ی دستان   یآرامبه  اشاری جا دور شد. رضا که از آن  حاج
 فشرد . 

 کنم! باهات صحبت  دی _مامان با

 چشمان او النه کرد .  انیترس م 

 شده؟  ی_بگو چ

 مبل نشاند. ی او را رو 

 _ آروم باش! 

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

آراز هم   ییداو زن ییتر از همه دا،که من به بابا گفتم .مهم   ستین یزیچاون  تی _ واقع
  ینگن، که چه اتفاق یاطالع  ندهند. به حاج یتا به کس  می بگ  دی. بادونندی را م تی ،واقع

 افتاده! 

 .  دی با ترس آب دهان خود را بلع 

به سرمون    یاز چه قراره! بگو که چه خاک انیبگو جر  اشاری، چند روز جونم باال اومد . ی _وا
 شده ...

 خود فرو برد.   بانیرا در گر سرش

 !  دهی زن د  هی رو با   نی،داو  یلی _ آ

 . د یبر صورت خود کوب ی ا. با دست ضربه   د یکش یآه زیانگکرده و هراس  تعجب

 را مورد توجه قرارداد. اشاریکالمش، لکنت وار  لحن

 ؟ یگیم  یچ  ی؟داری چ یعنی_ 

 پاسخ داد . یبا ناراحت 
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  یلی آ ی وقت به  رو هی. مامان توام  دونمی حد م نی اتفاق خبر ندارم. فقط در هم اتی_از جزئ
 . ستی . حالش اصال خوب نمی قرار نده یفشار روح  ری کرد، ز دی . دکترش تأکارین

 خود بلند شد .  ی منگ و سرگردان از جا 

 گرفت . شیسالنه راه اتاق خود را در پ سالنه

 

 ساغر 

. 

. 

 کرده بود .   ترن یراه گلو را سنگ ،ی . اما بغض سختدانستی را نم لشیدل

چادر از   بار،ک ی  قهید.  چند دقبو  بی پوشش هنوز غر نیسرش مرتب کرد . با ا  ی را رو چادر
ها را .دست از سر کلنجار رفتن با چادر برداشت. کفش افتادی م نیو پا خوردی م ز یسرش ل

،خود را  های شلوغ انیبود. از م  بیقرار داد .سر در گم، پر از حس ناب و عج زیمی رو
 براق ماند.  رنگیی .نگاهش قفل آن گنبد طال  رسانداز صحن  ی اگوشه 

 مات بود !  

 ،در تالطم بود. کردی م یتابیب  نهیدرون س قلبش

 بغض داشت. ی زندگ  ی گذرانده شده  ی تمام روزها ی اندازه بغض داشت ،به  

 . خت یساغر ر فی صورت لط ی لجوجانه رو ،ی قطره اشک  

  کی ، انبار باروت کی حکم   شیپ ی اسرداد. لحظه  هی خود قرار داد ، گر  ی زانو  ی سرش را رو  
.سر را از   کردی را داشت .اما حال احساس سبک بودن و آرامش م کی و تار  ی آسمان ابر

 زانو بلند کرد. ی رو
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 گرفت .  ی. نفسدی چشمان خود دست کش ریز 

سر مرتب کرد .به سمت   ی خود بلند شد ، چادر رو ی نگاه گنبد کرد. از جا گریبا لبخند ،بار د 
کرد   حیباالخره، دستانش را قفل ضر یو شلوغ تیازدحام جمع انیقدم برداشت. در م حیضر

 سرداد. ی. در دل ذکر

حس   نی ها جا خوش کرد .دوست داشت  افرش   ی از حرم، رو ی اآمد. بازهم گوشه  رون یب 
را روشن کرد ،   نترنتیا  الیخی بگذارد . ب انیناب و حال خوش را با دوستان خود، در م

 گرفت .  ویال  نستاگرامیا ی هاام یبه پ توجهیب

  آمدی نظر نمساغر جالب به  ی حضور داشتند. اما سکوتشان برا وی هر دو در ال  انا،یو د مهرداد
. 

 .دادی را نشان م میدو  ن یانداخت .ساعت حوال بیرا ،درون ج یگوش  حوصلهیب 

 کردیرا نگاه م اطراف رانیو ح جیگرفت. گ  لیرفت ،تحو یسالنه سالنه به سمت کفشدار 
 داشت.  یعمق  ی .حس گرسنگ

 ی نگاه م کردندیاز کنارش گذر م یقدم زد و به افراد مختلف 

 .انداخت

داشت، ناهار امروز خود را مهمان  آلود بود. دوست متورم و خون  ه،یچشمانش از شدت گر 
را   ییتنها ی ادیوتنها فالفل خود را گاز بزند .دلش ز الیخیکند.  ب ی فست فود  کی
 .... دیطلبیم

او  ی ،برا  دی جد ل یاستا نی. اکردی اما او را از خود جدا نم شد،ی م دهی کش نیزم ی رو چادر
  دی تا شا کرد، ی اطراف را نگاه م هاابان ی،در گذر از خ  جیداشت. خرامان و گتنوع دوست  ی ،برا

 . ابدیرا ب  ی فست فود  کی

فود شد . داخل مغازه فست  رهیچشمانش گ نکهیگرسنه بود و خسته !اما ادامه داد،  تاا 
 شد. 
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شده، مشامش را نوازش داد .غذا را که خورد، باعجله حساب کرد و خارج پخته  ریپن ی بو 
 شد . 

 شده و آدرس هتل را داد.  یامان نداد .سوار تاکس  شیو درد پا یحالی قدم زد، اما ب یکم

 . خرامان وارد هتل شد . دیجا رسساعت پنج به آن  

 ی ها یدانشگاهو هم  هایکالساز هم  ی چند دنیهتل چرخ خورد. با د  یالب انیم نگاهش
 کوتاه از کنارشان گذر کرد.  ی،با سالم دی ها پاشاز آن   یبرخ  ی به رو ی لبخند

 تخت بلند گشت . خود را به ساغر رساند.  ی سرعت از رووارد اتاق که شد، صنم به  

 به عقب برداشت . یصنم قدم ی او، صورت گرفته  ی خوردهابروان گره  دنی ساغر با د 

 و شوخ گفت:  ز یطنزآم  

 . ریداخل، بعد گارد بگ امی_ بزار ب

 شده ادامه داد .جمع یصورت  پرتاب کرد .با یسر درآورد ، کنار ی کالفه چادر را از رو  

 ؟خسته شدم!  دیکنیکار م ی_شما با چادر چ

تخت پرتاب کرد و   ی باال انداخت. خود را رو یینثار ساغر کرد. ساغر ابرو ی اغره صنم چشم  
 با خنده ادامه داد. 

 باشه ؟  ی_ جانم امر

 لحن دلخور پاسخ داد.  با

... چند بار به  مینگرانت شد  یدلم هزار جا رفت! هم من ،هم داداش کل   ؟ی _ تا االن کجا بود
 .ی زنگ  زدم، اما جواب نداد تی گوش

 حرف او آمد.   انیم یساغر شاک  
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  تیخودت رو واسه من اذ  دی داداش نگران من باشه؟ چرا اصال تو با  د ی_ من بچم ؟چرا با 
 ؟یکن

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 _هوم چرا؟  

 ب داد. جوا  یدلخور با

 نگران شدم. نداره ،اما دل یبه من ارتباط دونمی_ خب دست خودم نبود .م

 او شد .  کیزد، نزد  ی لبخند تیعصبان انیساغر در م 

 . دادی اش، نشان از ناراحت شدن او مرنگ گرفته  ی هاگرفته و گونه  ی صدا

 دست گرفت و پشت گوش  جا داد . انیلخت او را ،م ی از موها ی تره ا 

خوردم. زمان از دستم در    ییغذا  هیبهت خبر ندادم ! اول حرم رفتم.  بعدهم   دی_ببخش
 شد .  یجار شیهارگ  انیم جانیموضوع ارسالن، ه یادآوریرفت. با  

 گفت:  یقابل وصف ریو با شوق غ دی هم کوببه  جانی را با ه شیهادست 

 ؟   دی حرف زد  ی گفت ؟چ یشق چکله ی پسره  نی ها، احرف  نیا الیخی _ ب

 و ابروان خود داد.  یتاب

 نباشه !  ی_ دلت خواست بگوها ،فضول

 .  دیساغر کوب  ی بر بازو ی لبخند زد وضربه ا  صنم

دلم فحشت   ی ؟!حاللم کن امروز هزار بار تو یرفت  ی رو با اون ول کرد نوای_تو چرا من ب
 دادم. 

 حرف او آمد . انیم جان یبا ه 
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 شما دوتا گذشت؟  نی ب یچ نمی!بگو بب ی که نثار من کرد ینیناله و نفر  ال،یخی _ ب

 چرخاند.  ی صنم رو 

خدا ببخش منو هزار تا دروغ سرهم کردم تا سبحان شک   ، یگذاشتی_ اما کاش تنهام نم 
 نکنه.. 

 .دی غر یعصب 

و    دیشد ی رودررو م دی. با  دیکن یو سنگ هاتون رو وا م  دیکردیبا هم صحبت م دی _ با
نزن . دختر   نهی! انقدر هم سنگ داداشت رو بت سشدی شما مشخص م  نیب زایچ یلیخ
برادراشون، از عشق و   یدل  اهی و س رتی که دخترا از شدت غ ییهاگذشت اون زمان گهید

فرصت را   ن ی. اگه اشدندی از ترس برادر قبض روح م کهش  بگذرند. گذشت اون زمان عالقه
به   ی تو دل بد یحت ایبشه . قدمش ی سر پمحال ممکن بود اون پ گهی ،د  گرفتمی از شما م

 کهن یخاطر او نفهم اگر، به  شعوری . باستده ید ایاست ،دن کرده  لیحرفاش ...برادرتم تحص
من دوستم    ال ی...که واو ارهیدر ب  یباز یرتی به خواهرش عالقه داره ، غ  اشی میدوست صم

راه دادم، اعتماد کردم. اون وقت اون به ناموس من چشم داره...  مونی رو به خونه و زندگ 
که من دارم  ی و کم ی!  با توجه به شناخت نسبرهیارسالن را به باد کتک بگ  نیا  چارهی بعد ب

 .  کنهیو عاقالنه برخورد م یموضوع منطق نیبه نظرم ،با ا شونیاز ا

 بازمانده گفت :  یگرد شده و دهان یبا چشمان صنم

 ... رنگت سرخ شد. ریبگ ینفس   هیبده دختر،  _امان

 بازکرد . ی کیمانتو را دوتا  ی ساغر دکمه ها 

 زد . ی ارگ شد... خنده بهکرد. اعصابم رگ  یهام اتصال میلحظه س کی _ 

 یکه دار یانیخانواده و اطراف دی از د یتو دار زمیتو کاماًل درست، اما عز  ی ها_همه حرف 
خون خودشون  از هم  ،یدل اه یو س رتیخاطر غکه به ییهاه ...هنوزم هستند خانواد یگیم

و کتک و   دهندی چاک م  قهیشده،   دهینشن ی ها،حرف  ی . به قول تو براگذرندی هم م
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 جایب ی هارت یک به خاطر خانواده و برادرشون ، غ یی دخترا ستند.هنوز هکنندیم یکارکتک 
 کشند . یاز عشق و دوست داشتن دست م

! ساغر شک شده  رندی حد اونا قرار بگ ازش یمبادا از خانواده رونده بشن و تحت فشار ب که
 حرف او آمد.  انی،م

 رو داره ؟!  تی شخص نی_ صنم نکنه برادر توام ا

 آرامش پاسخ داد. با

. اما  میبه راه دار   و مراسم یمحرم نذر  ی ها. شبمی هست ی_ نه ،درسته ما خانواده مذهب
 ی . من پوشش عادمی ستی ن یخانواده بسته و سخت دمون،یخدا رو شکر، با توجه به عقا

 یچ کهن یدر ا  ،یاجبار چی دارم، به چادر عالقه دارم، اما با مانتو راحتم و پدر و مادرم ه
 کنم ندارند. برو انتخا  یبپوشم ،چ

 ی... از چه راهمی بر یچه راه  میکه انتخاب کن م،ی کامل دار اری و اخت می ما کاماًل آزاد هست 
 زد و ادامه داد. ی .لبخند میحذر کن

ما   یزندگ  ی تو وقتچ یهست  ، ه   یپسر عاقل و پردرک  یلی_ خدا رو شکر سبحان خ 
  یباز رتیاصطالح غ،که به ج یو را بیعج ی برخوردها  نیو از ا  تیدخالت نکرده و شکاک

 .انجام نداده ... گنیم

شرم من ، فکر و   د ی. شام ی کارا رو انجام نده ی لیما خ شهیاعتماد کامل، باعث م نیا و
 کهن یکنم ، بترسم از ا  یخودم باعث بود،از آقا ارسالن  دور اندازهیشوره ب، دل  ینگراندل

 صحبت بشم.باهاش هم 

 کش آمده، او را خطاب قرار داد .  ی هاساغر با لب  

 . دی هست ی واده اخان نیچن_چقدر خوب که هم 

 گرفت و ادامه داد .  ینفس
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 گذشته .... یتو و آقا ارسالن چ  نیب یتا نگ ،ی داد چیبحث رو پ ی. ه دمی_فکر نکن نفهم

 انداخت .  نیگلگون شدند ، سرش از شدت خجالت پا  شیهاگونه 

 لرز گرفت.  شیصدا   

هوا معلق مونده باشم! اونم ساکت   ی منگ بودم .انگار که تو  قهی،تا چند دق ی_ تو که رفت
 اون گلوش رو بگه ... ی که تو ی،تا حرف دادی و دل نم کردی من ممن  یبود .ه

 کرده ساغر ادامه داد .آلود و پف به چشمان خون رهیخ

ضرب داشت ،که    یجور هی .تا باالخره نطقش باز شد .دل تو دلم نبود!   م یجا نشست هی_
 .... شنوندی قلبم را م تاکک ی ت ی همه دارند صدا کردمیمحس 

 گرفته و لرزان ادامه داد.  ییشد ،با صدا  نیسنگ ش ی گلو انیبغض م 

از سبحان شرم   کهن یشده و از ا   ریگبان یکه چهار سال گر یاش به من گفت. از حس_ از عالقه
که با خانوادش داره گفت.   یهم  سکوت کرده.... از اختالف نی ب یخاطر دوستداشت، که به 

  ریکه کرد، اس ی ابراز عالقه ا ونی .اما من فقط مگفت    زایچ یلیها زد .ساغر خحرف  یلیخ
 از حرف هاش متوجه نشدم.   یچی ه گهیدشده بودم ، 

 در چشمان ساغر گفت:  رهیمملو از احساس دوست داشتن ، خ یلحن با

  یبیوغرب یحال عج م،یر اونم دوستم داره... قلبم آروم شده . پر از خوش_ دوستم داره! ساغ
 دارم. 

که  یحس  ن یتمام ا زمیدست خود فشرد. _عز ان یاز ته دل، در م یدست او را با محبت  
شوره  دل  یقلبت کل ی ... تویگذاری م ی دی جد ریمس ی پا تو یاست. باالخره دار ی عاد ،یدار

بهت   تونمی م یکمک هی! اما من یترسیراه م ی راه، از انتها  ی وجود داره، از ابتدا دی و ترد
! زنهیحرف اول را نم شهی. اما عالقه همدیمند هستهم عالقه هر دو به   هکه، درست نهیکنم ا
مرور  دو تا آدم دوست داشتن و عالقه شون به  شه،یو افکار باعث م  دی اختالف عقا یگاه

 . د ی مدت با در ارتباط باش هی  گمیمن م بشه... لی و نفرت از هم تبد یزمان ،به دور
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  هی دیبگ  د، ی بهش اطالع بده ییبگذار. دوتا  انی در م موضوعن یبه ابرادرت رو هم راجع 
بازهم   همهن ی. حاال باا دی ر یآخر رو بگ  می تصم د،بعدی بر یی.چند جا دیمدت باهم صحبت کن

از رفتارها ،در طول   یسر کی افکارمختلف  داره .   ی ،شخص رو شناخت. انسان کل شهینم
 خودمون   یحت ایها ،مادر اون شخص وقت  ی. گاه شهی او م متوجهزمان در طول زمان آدم 

خاص ما   ی از رفتارها یکسر یکنار ما بودند ،  متوجه   یمدت زمان طوالن نکهیبا ا      
کنه ، ممکن رفتارها و   یکه تجربه م یمختلف ی ها طی . انسان با توجه به شراشوندینم

 انجام بده . یمتفاوت ی اکاره

 کرد و با انگشت اشاره به صنم نشانه رفت .  یمکث

... هر ستین دیبع کسچ یاز ه  یرفتار چی،ملکه ذهنت بکن. ه کنمی م دی نوع تاک نی_ ا
 . میبدون  میتونی نم دیبع یرو ما از کس  نیاز کارا رو انجام بده و ا  یسر   کیممکنه   یکس

  یخوب حرف م یلیاو جا داد. _ آره، خ ی و سردرگم صنم ،لبخند را بر صورت جد رهینگاه خ 
 یشناسحقوق، روان  ی جابه  دی ناب! تو با ی هاه ی!پر از توص دی ... آروم پر از تاکیزن
 .... ی خوندیم

 زد .  ییلبخند دندان نما  

ستم  خودم ه ی،اما استاد گند زدن به زندگ  زنمی؟من فقط خوب حرف م  هیچ یدونی _ م
 را هم دوست دارم . یشناس...بعدش من عاشق رشته حقوقم اما روان

باز کرد ،   ی کیمانتو را دوتا  ی ها. دکمه دیها کشآن  حرف  انیبر م یصنم ،خط لی موبا ی صدا
نام  دنیخود داد. با شن شانیپر ی بر موها یتخت بلند شد. لباس از تن کند. تاب ی از رو

 جلب شد . خود از زبان صنم،توجه اش به او 

 _ساغر آره اومد.

 ....._ 

 رفته بود ارتی_ نه ز
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 _ آره . 

 _باشه ،خداحافظ. 

او شد. هول شده پاسخ داد . _سبحان بود ،آخه نگران بودم،   رهیصنم که متوجه نگاه خ 
 ....   د یب خاطر اون پرس  ی ومدیبهش گفتم ن

 تکان داد.   یسر الیخیب

 ! رمیدوش بگ هی_آقا من   

 . زمی _ برو عز

رنگ خود را تن زد ،   یسرخاب شرت یقبل کرد. ت قهی تر از چند دقآب گرم ،او را سرحال  دوش
 آمد .  رونی، از حمام ب دی پوش یداد .شلوار گشاد و راحت چیحوله پ انی بلندش را م ی موها

 ب دست بود.  یگوش صنم

 زد . ی لبخند دیاو را د 

 باشه ... تی _ عاف

 پاسخ داد .  یخوشبه

 _قربونت ! 

 خود آغشته کرد .  ی هاکننده را، بر صورت و دست کرم کوچک نرم صلهباحو

 تخت پرتاب کرد. ی شده را ،روبر گردن خود داد . تن خسته  یتام

 . دیتخت دراز کش ی باز رو.طاق دادی هشت شب را نشان م یساعت حوال 

 را کنار تخت قرار داد ، از جا بلند شد .  یصنم گوش 

 ؟!  ستی_گرسنه ات ن
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 به خود داد . یو تکان دیکش ی اازه یخم

 .  رمیبخورم. _پس منم نم جان ی هم دم،یم  حی. ترجامینم نی.اما پا  یلی_  آره ،خ

 چرا؟  گهی _تو د

 پاسخ داد. الیخیب 

 باشم.  جان ی_ دوست دارم ا

 هم ،در سکوت منتظر آمدن غذا شدند . ی ا یهر دو فارغ از دن 

 

 ی لیآ

. 

. 

پرده به درون  انیاز نور  ،ازم ک یبار ،ی اغه یباز شد. ت یآراماز خوابش، به  نیسنگ ی هاپلک 
 بود. هجوم افکار، مانع از لبخند شد. دهیاتاق سرک کش

تخت بلند   ی د داد. از روشده خوبر گردن خشک  یو خراب بود. تکان  زانینام ی ادیحالش ز 
 شد. 

 اتاق هم تنگ شده بود !  نیبار اغم  ی وهواحال  ی اتاق زد. دلش برا انیم یچرخ 

 .کردی م ییرا بازنما ی ابه گوشه ،خاطره  گوشه

  رونیب یبا آراز ،تمام حواسش پ   یکنار زد شب خواستگار یپنجره شد و پرده را کم کینزد 
 ! ن ی... بودن داو نیآمدن داو  ی. پگشتیم

 . دیرا عقب کش  یصندل 
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کتاب و   نشیچ فیو آشفته خود را پشت گوش جا داد. هنوز هم رد شانیپر  ی موها
 را باز کرد .  زیم  ی همان بود .درب کمد باال ش یدفترها

  ی،همگ یو کنکور یدرس ی هاشد. کتاب انینوایقلب ب  یراه بارهک ی،حسرت، بغض به  عقده
 یکتاب، دفتر با جلد چرم ی ادسته  انیداشت... از م یما سختا نی ری خاطرات ش ادآوری

 .دی کش رونیرا ب یمشک

 چقدر حسرت خورد، که آن را قبل رفتن فراموش کرد با خود ببرد...  

نم اشک   یناتمام آن دفتر را خورده بود! با عشق، با چشمان  ی هاها و قصهچقدر غصه متن  
به داخل  یشد ، زهرا قدم نی باال و پا یآرامدر به  رهیگرفته، جلد دفتر را لمس کرد. دستگ

 اتاق برداشت. 

 قرار داد.  زیمی دفتر را رو ی تندبه  یلیآ

 زد .  ی . لبخندافتی  داری زهرا که او را ب 

 ... ری_ سالم مادر ،صبح بخ

 بلند شد.  یآرام به  یصندل ی رو از

 _ سالم .

 او آمد .  کینزد

 ؟  ی دی _خوب خواب

 تکان داد.  دی تأ ی معنابه  یسر

 _ آره خوب بود! 

 قرار داد. یل یدست بر پشت آ  

 .میکار دار یصبحانه ات رو بخور، که امروز کل می بر ای_  ب
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 . دی با تعجب پرس 

 ؟  میدار کاری _ چ

 به سر و گردن خود داد . یتاب زهرا

ها رو هم    یسر هی. می اون هارو با هم بخر می مونده .بر اشاری،  ی هاله یاز وس یسره ی_ 
 کار هست... یخودشون بخرند .کل

 داد . یاش م اندازهی چشمان گرد شده، نشان از تعجب ب 

 د؟ ی بخر یچ ؟ی اله ی _چه  وس

 پاسخ داد. جانیخود را باال انداخت . با ه ی ابرو 

،خدا رو   می افتاده دار کار عقب ی کل گهی.د اشاری یمراسم عروس گهی_  مگه نگفتم؟چند روز د
ترک   ی شده بود. صدابند زده  ینیچ ش،ینوا  ی! قلب بیکمک دستم باش ی شکر هست

 را به درد آورد. یلیاش، قلب آ برداشتن دوباره 

 ی اچندان دوستانهصورتش جا خوش کرد .با لحن طعنه دار نه انی م ،یپوزخند آشکار 
 گفت: 

. دی گفتیهم به من نم رون یا ادیلیتفاق اومدم، وگرنه مثل مراسم ا _ خوبه براساس حادثه و ا
که   ادیلیبرادرم ....اون از ا  یعروس  گهی نداره! چند روز د ی اده ی هم فا دنش یالبته االن فهم

و   یسرشکستگ  هی!نه که من ما نیاز ا نیمن اصال، از خبر ازدواجش هم باخبر نبودم ...ا
 .دیکنی م غیموضوع رو هم ازم در ن یترشمام، کوچک  ییآبرویب

 .دادیبغض امان حرف زدن نم 

 دست گرفت.  انیزهرا دست او را م 

 اما خب... سکوت کرد.  ،یهم حق دار یلی. خی_ دورت بگردم ،حق دار
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به  توجهی نداشت ...ب شیبرا یلیرا که دل ی؟!چگونه قانع کند، کار  دیچه بگو  دانستینم 
 قدم برداشت. یبهداشت سی اق خارج شد و به سمت سروزهرا از ات

 یآرامها را بهپله  ری. دلخور،دلگدیکش شی بر موها یخود زد ، دست شانیصورت پربه  یآب 
 سست شدند.  شی پاها یبه همراه دختر  اشاری  دنیآمد. با د  نیپا

 ها کج کرد . راهش را به سمت آن 

 شکسته بود...داشت! اما ازاو هم دل دوست  یگری را جور د اشاری. دیآن دو، بغض بلع رهیخ

 داشت.... یری او هم  دلگ از

 آمد.  یلیآ  کی نزد یمبل بلند شد. با خوش  ی که متوجه حضور او شد، از رو اشاری 

 .  ری_ سالم، صبح بخ

 مهمان صورت خود کرد .  ،ینینماد لبخند

 _سالم .

 .دیخود کش یبر روسر  یپاچه ،دستمبل بلند شد. دست  ی از رو فاطمه

 ،گرد تا گرد صورت او چرخ خورد. ی ا رهینگاه خ 

 !نینشبود و دل بایوجور... زجمع یرنگ ،پوست گندمگون، با لب و دهان یچشمان عسل 

 داد. یلب سالم ری زد، ز ی لبخند 

 پاسخ داد .  ی بر خالف باطن خود، با سرخوش  لبیآ 

چشمان   ری ! چشمانش را گدی ایهم ممبارکه.... چقد به  یلیبه، خبه ؟ یخوب زم،ی _سالم عز
 کرد.  اشاری ی رایگ

 خانم گل باش . نیها، مراقب ا یدار ی_ داداش عروس خوشگل
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حس   ش،ی پ قیخوشش آمده بود. برخالف دقا  یل یآ غیدری و لطف ب ی که، از مهربان فاطمه
 مثبت داد. یرا به حال خوب و انرژ شیجا یمعذب بودن و افکار منف

 .دی پاش یلیآ  ی برو ، ییلبخند دندان نما  

 ! یلطف دار زم،ی عز ی _ مرس

 حواله فاطمه کرد . چشمک 

 هست!  قتی_لطف نه خانم خانما ،حق

 بر صورت زده بود.  ی، سرخوش یالیخی چشمانش، ماسک ب نی بر خالف حال غمگ 

به حساب   های ریاز دلگ یاریبس ی ای گو اشاری ی فاطمه نه، اما برا  ی برا جانشمه یلبخند ن 
 .  دیخود کش شانیپر  شهیهم ی بر موها ی. دستآمدیم

 ه؟ یجان اسم  عروس خانم  چ اشاری_ 

 ی برداشت ، دست خود را مقابل او گرفت. نگاهش از رو  یلیبه سمت آ یفاطمه، قدم 
 او شد.  ی را یچشمان گ  رهیاطمه باال آمد. گدست ف 

 دست زمخت و زبر شده خود فشرد .  انیاو را م فیدستان لط ،ی با مهربان 

 گفت :  شی درون صدا یفاطمه ،با ناز و کرشمه ذات 

 کهی تو داره... از وقت یو مهربون ییبا یبه ز  یخواهر  اشاریخوشحالم که  ی لیام، خ_من فاطمه 
! اما با  دیجوشی و سرکه م  ری استرس داشتم. دلم مثل س یکل نمت، یگفت قراره بب  اشاری
 ! دی هست شی آالی مهربون و ب  یلیراحت شد ...بر خالف تصورم ،شما خ المیخ دنتید

 مبل جا گرفتند.  ی رو. کنار هم دیزد ، دست او را با خود کش  ییلبخند دندان نما  

  کینزد ی چا   ینیس ینی.با س دی کش یسر آسودگ  از ی نفس ،ی لیبرخورد خوب آ  دن یزهرا با د  
 ها آمد. آن 
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 سرخوش بود . ،ی لیفاطمه که از برخورد آ 

 داد.  ادامه

 جان ... یلی _ آ

 . دی کرد و رو به او پرس یمکث 

حس   یطور ن ی،ا  می وسال هستسنهم  باً ی صدات بزنم؟ چون تقر یل ی آ  شهیم د،ی_ ببخش
 ... دهی بهم دست م یخوب

 پاسخ داد. حالیب

 تر هستم. منم راحت  یطورن ی_ آره ، ا 

 آن دو قرار گرفت .  انی،م  اشاری 

 برده ... ادی_ فاطمه خانم ،پاک من رو از  

 خود انداخت. یبه ساعت مچ ینگاهمین

 ! م؟ی _ نر

 تاب خورد . اشاریو   یلی آ انی،نگاهش م  فاطمه

 ؟!  ییا یجان توام م یلی _آ

 

 او زد. ی به رو ی اخسته  لبخند

 خوش بگذره . یلیخ د،ی شما بر  زم،ی_ نه عز

 . دی گذر کرده پرس ی،از کنار عال  اشاری

 ؟ یلباس ؟ی اله یوس  ؟یندار ازین یزی_ چ
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 .دی نگاهش را دزد 

 .ی_ نه، مرس

کوچک را مهمان   ی هاآشپزخانه، لقمه ی هانتی به کاب رهی،خ  زیآن دو که رفتند. پشت م 
 ی هاله یجا کردن وسآرام مشغول جابه  د،ی. زهرا که سکوت او را دکردیمعده گرسنه خود م 

 آشپزخانه شد. 

 زهرا انداخت . ی نگاهش را چرخاند ، رو ی لیآ 

 ، با آرامش او را مخاطب خود قرار داد. دیخود را نوش ی سرد شده  ی از چا ی اجرعه

 خوب از آب درآمد .... یکی ن یا  _ برخالف عروس اولت ،خدا رو شکر

 .دیدست از کار کش زهرا

 ماه .... یلی_ آره، فاطمه خ

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 زبونش تنده !  یفقط کم ه،یهم دختر خوب ینباشه نازل یانصافی _ ب

 زد .  ی باال انداخت ، پوزخند ییابرو  یلیآ

 داره ! فی تشر ی هم موذ   یکنجکاو ، کم ی ادیتلخ و ز گوشت  یزبونش تنده، کم ی_ کم

 . کنمی صحبت م یجورنی مامان ،درمورد خواهرزاده و عروست دارم  ا دی _البته ببخش

 تکان داد . یناچار سر زهرا

پسرم باهاش خوش... چند  نهیباهاش ندارم .مهم ا  ی ادیبگم دخترم! من که مشکل ز  ی_چ
 . شهیم  لیتکماون هم  ی،خوشبخت ادیم ایپسرش به دن گهی صباح د

 حرف زهرا آمد.  انیم  یلیآ
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 یکه بدبخت شد هم منم... اون یمنم! اون یسرافکندگ  هیهات ،مهره سوخته و ما بچه  انی_ م
 ام، هم خودم ... عذاب همه شما شده  هیمنم! ما دی نفهم یکه خوشبخت

 او شد.  کی پاچه نزددست  زهرا

 نزدم. یحرف نیچن_ دخترم من هم 

 .  فهممیخودم م  یتا بگ ستین یازین دونمی _ م

 نخورده را رها کرد. ی هانصفه مانده و لقمه ی چا

بکشد.   ادی داشت، بر سر همه فربلند شد .درد داشت هم جسم هم روح.... دوست  یآرامبه 
 ! دانستیخود م یچارگ ی و ب یرا مسبب بدبخت انی همه اطراف

باال رفت و   یکی را دوتا  هاخانواده حسادت داشت. پله انی.به آرامش م کردی حسادت م 
اش بود. راه فرار  اتاق، راه فرار از خانواده  نیا شهیو هم  شهیاتاق انداخت. هم انیخود را م

 ها !و اجبار آن  ییها ،از زورگوو افکار آن   دیاز عقا

از ته دل، از اعماق   وقتچ ی. هشدندی او م ی هاو حسرت هاه یگر همانی اتاق م نیا شهیهم
 ...یخیجا پر بود ،از خاطرات تلخ و  آن  ی جای خنده نکرده بود. جا جان یوجود در ا

 ی برداشت و تن دردمند خود را رو زیمی شد. دفتر را از رو دهیکش زیبه سمت م ش یپاها 
 تخت انداخت.

!  دی قسمت رس نی خود را از سر بخواند .چه شد که به ا یداشت مرور کند .روند زندگ دوست  
 شد .  عشقی آواره و ب گونهن ی چه شد که ا

 زد.  ی ارا باز کرد و ورقه دفتر

قلب   یی.گو  دیکاغذ کش ی بر رو یبود. باحس دست نوازش  یدفتر، هنوز باق انیرد اشک م 
 خود را لمس کرده باشد !  ی شکسته 
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به اصل ماجرا... به  دیرس نکهیسطر به سطر، خط به خط چرخ خورد .تاا انیم چشمانش
 !وخمچ ی راه پر از سنگالخ و سخت پر از پ نی. به شروع انی ه داواو ب زیآغاز عشق شورانگ

 بربادرفته غرق شد . ی روزها ان یجسم و روحش، به سمت گذشته پرتاب شد.  م ی الحظه 

بود.   نی ر یاما ش د،یهراسیلمس شد . م  یگوش ی صفحه  انیاش م زدهخ ی سرد،   دستان
 هم که شده ،دوست داشته شدن را تجربه کند.  بارک ی  ی داشت برادوست 

و از حس    ختیری م نیپا ی. دلش هر شدی م نی داو  لینگاهش مدام، قفل عکس پروفا  
دخترانه خود، غرق   ی اهایرؤ  انیم یلیو آ  نوشتی شد .او م یو عشق پر م جانیناب ،ه

 . گشتیم

 ! نمتیبب دی خانم با یلی _ آ

 کرد.  پیتا  ی. با مکثبود زدهخ یاسترس داشت و تمام وجودش   

 ...  تونمی ،نم شهی_ نم

 باهات صحبت کنم ،  یحضور دی پشت صفحه چت زد. با شهیها رو نمحرف  یلی_خ

 دارم.  یو مذهب ریگسخت   یلی،اما من خانواده خ ستیدرست ن  زهایچ یلی_گفتن خ

و   هیپایرابطه ب  هی خوادی. دلم نمادیخوشم م یلی . اما من از تو خکنمی درک م دونم،ی _ م
 تو الزم ،هم من... ی هم برا داری د نی ! انمتیبب د ی. بامیباشاساس داشته 

 .کندیاز شدت اضطراب پوست لب خود را م  

 ! یزی_ اما تو که تبر 

که   یطیسخت . شرا دونمی. مام یدوستم تهران ب دنی د ی قراره برا گه،ی_ آره اما چند هفته د
و    گرید  نی بشه هم دوارمیبا من سخت هستش، اما ام  داری اومدن و د رونیب یتودار

 ....مینیبب
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 *** 

مادرش، او را از  انیدر م ی کی  ی رفت. تکان هاخواب دو شب بود، که به  یساعت حوال 
 کرد. داری ب نی ری خواب ش

 شده....  ریشو . مدرست د داری _ دختر  ب

 آلود نگاه به اطراف انداخت.گرد شده و پف یبا چشمان جی تخت نشست . گ ی هراسان رو 

 تخت بلند شد. ی سرعت از روکه، نگاهش را گرفت .به وارید  ی ساعت رو 

 شد .   ریمن د  ی _ وا

 سر چفت کرد .   ی باال ره، یکرده را با گوز و پف  ی شانه زدن، موها بدون 

 صورت زد .به  یآب

حالش خوش شد   ،یزندگ  ی در چند روزه  نیوجود و حضور داو یادآور ی با   ی ا لحظه
 به خود گرفت . ی از شاد  یکش آمد ، چشمانش تبسم شی هالب ی رو ی .لبخند

  نیداو ی هاام یرا برداشت و سراغ تلگرام رفت. پ ی.با شوق گوش  دیمدرسه را به تن کش فرم
 را خواند.  ش یلب واو به واو حرف ها  ریز  جانیکه، مقابل چشمانش قرار گرفت. با شور، با ه

 بلند شد .   ی قلبش شده بود ،از جا همانیم باره،ک یکه به  یبا انرژ 

آسوده کوله به دست از   الیکرد و با خ یخود مخف ی هالباس  انیرا با ترس، در م یگوش
 آمد .   رونیاتاق ب

 ی هاآماده کرده بود گرفت . با سرعت از خانه خارج شد. با قدم  شی که زهرا ،برا  ی القمه
به   توجهیاش را جلب کرد. اما بتوجه ،ینیبوق ماش ی تاب به دست به راه افتاد. صدابلند، ک 

 .  ستادی خود ا  ی در جا شیکنار پا نیماش  ستادنی راه ادامه داد ،که با ا

 او را مخاطب قرار داد. یکالفه و عصب  ادیلی چرخاند. ا نگاه
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 !یاندازینگاه پشت سرت نم هی.  ستمی _  مگه با تو ن

 به اطراف انداخت.  یمتزلزل نگاه 

 باال... ای _ چرا ماتت برده؟ ب

 دادیلب سالم  ریشد .ز نی ، چادر را جمع کرد وسوار ماش دیصورت خود کشبه  یدست 
 ماند.  رهی.نگاهش به مقابل خ 

 را به خود جلب کرد. یلیتوجه آ لش،یبه راه افتاد .زنگ موبا  ،ی گریبدون حرف د ادیلیا 

 نگاه انداخت . ی لیبه آ ادیلی با گوشه چشم ا 

 _بله ؟ 

 ..._ 

 . زمی عز  ری_صبح توام بخ

 باال آمد .با دقت به او گوش سپرد . یلی آ ی هاشاخک 

   ؟ی ری ؟دانشگاه م ی_کالس دار

 ...._ 

   زم؟یعز امیدنبالت ب یخواهی_م

 ...._ 

 _مراقب خودت باش .

 . زدی به چشم م بی،عج یلی تلخ آ پوزخند

حسرت شده اش   ی اش، تمام آرزوهارفتهازدست  ی اندازه تمام دخترانه ها بغض داشت! به  
 ...رفتیم  رونی.ب کردی که دوستش  داشت ،صحبت م یبا کس یآسان،غصه داشت. او به 
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سطر به سطر کتاب    نی.... نگاهش بپروای حد ب نیبدون ترس، بدون بازخواست شدن ،هم  
 . زدی ها پرسه محسرت  ی.اما ذهن و افکارش، حوال خوردی چرخ م یدرس

 دوستان  گم کرد. کنار فاطمه نشست . انیرا م خود

 برداشت. یدست از سر کتاب درس فاطمه

 _ بله ؟ 

 کهن ی،از ا   شهی. حس ترس باعث ممیصحبت کن،رودر رو با هم  نمشیبب دی _بهم گفت با 
بفهمه، متوجه   یره دارم .مبادا کسهست ،وجود داره حال خوب نداشته باشم ...!مدام دله

 ... شمی بدبخت م یواقع ی معنابه شم، ی م چارهیبشه ،ب

 حرف او آمد.   انی،کالفه م  فاطمه

  نندیکه بب ی. وقتستندیتو ن یخانواده تو دشمن خون گهی د نیآروم باش !بب کهن ی _ اول ا
 ....انیحالت با اون خوبه. باهات راه م ،یدوسش دار

 با تاسف تکان داد .  یسر 

دلشون   یها، هر کار نی. ا رمیدرگ  ییمن با چه کس ها یدونی_خوش به حالت! تو نم
ببره   یی بو ادیلی ا ایبابام بفهمه  نکردهی دهند. فاطمه، فاطمه اگر خدا ی بخواهد انجام م

... خانواده من فقط  کنندیم ترچاره یه هستم ،من را بک  ینی. از اارندی،دمار از روزگار من درم
که دختراشون رو   یعرب ی ،جالد تر از مردا فتهیدارند. پاش ب ی ا زنندهگول ظاهر قشنگ و 

 .   شوند ی،م کردندی گور مبهزنده 

وارد کالس شد. بحث آنها نصفه کاره رهاگشت. استرس و اضطراب، وجودش را احاطه  ریدب
امتحان چه  نیکلمه هم نخوانده بود، در کالس حضور داشت. با ا   کی   یکرده بود .حت

 اضطراب امتحان ....  گرید ی و از سو  کردی و حضورش فکر م نیبه داو سوک ی ! از کرد؟یم

که   یو اضطراب، در مواقع تیدر هنگام عصبان شهی. همکردیاش درد مداشت، معده  تنش
 . شدیدچار درد معده و حالت تهوع م گشت،یسرگردان و سردرگم م
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 به اطراف و سپس به معلم نگاه کرد.  ی رک ی.با ز کردیم یکجمقابلش، به او دهن  د یبرگ سف 

سرعت عاطفه که به زیم ی بر برگه رو  رهیخ رهیبا گوشه چشم خ د، یحواس او را که پرت د 
 نگاه انداخت. نوشت،یم

 به دست او زد و اشاره کرد.  ی ا. کالفه ضربه شدی خط درهم و استرس مانع م 

 کرد . ترل یما  ی،برگه را کم افتیعاطفه که ماجرا را در 

 لرزان شروع به نوشتن شد.  یشد، با دستان رشی دستگ یزیچ باالخره

  انیگشت . زنگ پا یم بشیپونزده نص  ایحداقل شانزده   ،ی حساب و کتاب احتمال کی با 
آشفته   ی، ذهن  ی،به راه افتاد ، با شوق و حال نیپر از داو  ی.با مغزمدرسه به صدا درآمد  

 قدم برداشت . 

 

 ساغر 

. 

. 

داشت. زبانش به سقف   یخود کنار زد .حس گرما ،حس گر گرفتگ ی ،پتو را از رو  جانیب 
 بود .  ده ی دهان چسب

 . شدیج مخار نهیاز س یسخت. نفس بهدیخود کش ی بر موها  یدست کالفه

.  شدیخارج م کی تمی آرام و ر  ش یهاماند. نفس  رهیحالش به  صنم غرق خواب خ ینگاه ب 
 معده قرارداد. حس درد ،حس ضعف داشت . ی دست مشت شده خود را ،رو

و    دندیکشی م ری گردنش ت ی ها . رگکردی م انیاش غلمعده  دی شد. اس زیخم یشدت درد ن از
 . شدیحس م  جگاهشیاحساس درد در سرش، در گ
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 آمد. نی تخت پا  ی از رو یآراماز شدت درد چشم بر هم فشرد .به  

به صنم انداخت .خدا رو   ینگاهم یبرداشته شد. ن سی به سمت سرو  جانش،یب ی هاقدم  
گشت   یکی دوتا  شیهاالمپ را لمس کرد و وارد شد .نفس دیشکر که غرق خواب بود... کل

. 

 .کمرش خم شد. عق زد و باال آورد. دادیدرد معده امان نم دتش

 انگار که جانش باال آمده باشد .... 

از تاب و    یآمد .اندک   رونی شدن داشت. آهسته ب یحس خال یصورت زد .کمبه  یآب حالیب
 تخت درازکش شد.  ی تب درد افتاده بود .رو

 یآرام. به دی چیدرد در معده و شکم پ گریبرداشت و نگاه انداخت .بار د  یرا از پاتخت یگوش 
 به معده داد . یمالش

 نداشت !حس تهوع به سراغش آمد.  ی اده ینه  فا  اما

 رساند.  سیسرعت خود را به سرو به 

 جانی.ب کردی. سرش دوران داشت... حس سرما و لرزش م دی کش رونیخود را ب  جانی تن ب 
 زانو قرار داد .  ی نشست .سرش را رو سی کنار سرو

 ... موقعیب ی هات یاز مسموم امان

 معده باال آمد.  دی،زردآب و اس  نکهیوآمد. تاا آرام رفت  ، یچندبار

 درازکش شد.  نیزم ی و حال با دستان لرزان رو حسی ب جان،یب 

خود را به ساغر رساند.   یدگ آلوو خواب   یجیکرد. با گ داری از درد، صنم را از خواب ب ی هاناله 
 ،واج مانده تن لرزان او را تکان داد .و هاج   دهی ترس

 شده؟  ی_ساغر چ
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 شده ادامه داد . هول

 ... یلرزی م ؟یخی_خدا مرگم بده، چرا  

 زمزمه کرد.  دهی برده ی آرام ، بر یلحن با

 !  رمیمی _ حالم بده، دارم م

 .  چاندیزد ، پتو را دور تن لرزان او پ  یجست صنم

 ؟ ی _دورت بگردم، چرا منو صدا نزد

 خود را جمع کرد. ی سرعت موهابه 

 . میدکتر بر  پوشونم،ی_ االن لباس هات رو م

 .شمی ،خوب م  خواهدی_ نه نم

دهان قرار داد و خود را درون   ی سرعت به دهان هجوم آورد ، دست رومعده، به  دیاس 
 انداخت. ییشودست 

 اش روان بود.  قهیاز کمر و شق ی . عرق سردکردیتر م  حالی ها، بدنش را بشدت عق زدن  

 . دی نگران صنم به گوش او رس ی صدا 

آمادت کنم  ایدکتر .من به سبحان خبر دادم. ب م ی بر  ای؟ب زمی _ ساغر جانم ،حالت خوبه عز
 .  می بر

 .  دیو پردرد نال کالفه

 که ... ستین یز ی ؟چ  ی_آخه چرا گفت

 صورت زد . به یآب  حالی .ب ختیریبر صورتش م   یکیاشک، دو تا  ی هاره قط
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 ی موها ی رو یساغر را بر بدن لرزانش پوشاند .شال  ی آمد. صنم آماده شد .مانتو  رونیب
به تن زد .صنم که تن لرزان   ی،شلوار بگ   دهیخم یاش انداخت. ساغر با کمرو آشفته  شانیپر

 خود را به تن او پوشاند . ی پالتو د،یاو را د

آمد.   رونیلرزان ب ی قدم هم، با پابود .همراه و هم  ج ی، سرش گ زدی دودو م چشمانش
 صنم و ساغر چرخ داد . انیرا م  جشیآمد. نگاه نگران و گ ک یآن دو نزد دنیسبحان با د 

 شده ؟  ی_چ

 _ سالم ،فکر کنم مسموم شده...

  ر یساغر گ  دهی پرشده و رنگ   دهیصورت تک ی سرش را خم کرد. نگاه محجوب سبحان رو 
 کرد.

 حالتون خوبه؟  ،ی_ خانم صالح

 زد.  یپلک حالیب 

 _ خوبم ...

 تند و لرزان بود .  شیهانفس

 اد.د هیصنم تک  ی شانه   ی شدند. راننده به راه افتاد .سرش  را،رو نیماش سوار

 راه حس تهوع کرد .  انهیم در

 دهان قرار داد .  ی را رو گری باال آمد. دست صنم را فشرد و دست د گر یمعده ،بار د  دیاس

 دار ،حالم ..._نگه

 گفت: ی تندبه  صنم

 دار ،حالش بده! _ آقا نگه 

 شد ، فاصله گرفت .  ادهیپ حسی آب پارک کرد . ب ی راهنما زد ، کنار جو  
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 گونهن ی باال آمد .دوست نداشت در حضور سبحان، ا ییزانو زد ، جانش گو  ییجوکناره
 باشد .  جانی و ب شانیپر

. فقط بر شدت لرزش آمدیباال نم یز یشد. چ ن یخاک زم ی زد و دستانش چنگ رو عق
 سرش احساس کرد.  ی صنم را ،باال   هی. ساشدی بدنش افزوده م

 مزمه کرد .ز دهیبر ده ی بر 

 ... امی_برو برو، االن م

 کوچک آب را باز کرد . یکنار او نشست. درب بطر  توجه،ی ب صنم

بر دست و صورت زد . به کمک او از جا   ینمک اشک داشت.آب حالی خمار و ب چشمان
 بلند گشت. 

 اش ضربه زده باشد . مشت محکم بر معده  ی. انگار کسدادی درد معده امان نم 

 شدند .   نیچفت هم بود .سوار ماش ی ز شدت سردا شی هادندان

 او انداخت.  دهی بر صورت زرد و تک ینگاهم ین سبحان، 

 خورده، رو به راننده گفت:  کهی  

  انیسبحان غل نهیدرون س ی. حس ستی،حالشون خوب ن  دیتندتر بر  یکم شهی _ آقا اگر م
در   یشتری و درد ب  ی... لحظه به لحظه احساس کرختیو نگران جانی پر از ه یکرد. حس

رفت . همراه صنم قدم   یاهیگشت . چشمانش س   ادهیپ نی . از ماششدی وجودش حس م
  رشی.سبحان به سمت پذ دادی نشان م اسه شب ر یبرداشت ،وارد شدند .ساعت حوال

دکتر رفتند  سرعت نزد ،به دی رساند. پرستار که فشار او را د اژیرفت.صنم  ساغر را به تر
کرد .هنوز هم از   دای سرعت به اورژانس انتقال پبه سؤاالت او جواب داد. به جیو گ حالی.ب

 . دی چیپیدرد به خود م

 . دیزمزمه وار نال یو عاجز  یبه دست او زدند، اما حس تهوع داشت. با درماندگ  یسرم
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 _حالم بده ،حالم بهم ... 

 و خجالت داشت ... یتخت برد. حس شرمندگ    کی او شد و سطل را  نزد کی نزد پرستار

 شدن  هست... دارحه یغرورش درحال جر کردیم حس

 تخت افتاد .   ی رو ن،یسنگ  سرش

 چشم برهم نهاد . 

 .افتی  یصندل ی زد و چشم باز کرد .سبحان  را ،کنار خود رو یپلک

 د . لب زمزمه کر ریراه گلو را گرفته بود. ز انیم یبغض 

 _سالم... 

 با گوشه چشم به ساغر نگاه انداخت . 

 _سالم .

 درهم خود زد . ی بر موها ی کرد ، چنگ یمکث

 _حالت خوبه؟ 

 تکان داد.  یسر 

 _ خوبم...

 گفت :  یکرد ، با شرمندگ  یمکث 

 مزاحم شما شدم. د،ی_ ببخش

 نگاهش کرد.  رهیخ 

 بر چشمان باز  ساغرزد .  ی صنم  که آمد. لبخند  



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
411 

 

 ؟  زمی حالت خوبه عز ؟ی دش  داری_ب

 دست آزاد خود، دست صنم را فشرد .  با

 .  ی_خوبم ،مرس

 .  دادیاو م یآلود صنم، نشان از خستگخسته و چشمان خواب  چهره

 به سرم انداخت . یزد و نگاه ی لبخند صنم

 ... شهی _االن تموم م

راه   از شدت سوزش و درد جمع شد. با انگشت پنبه را فشرد ، به کمک صنم صورتش،
 افتاد. 

داشت .ذوق زده   جهیخواهر و برادر شده بود. هنوز احساس سرگ  نیا ونی از قبل، مد  شتریب 
 .  دیرا به مشام کش یصبحگاه ف یلط ی با شوق هوا

 گفت:   یپر انرژ صنم

 !  دهیم  یچه حس خوب ی_ بچه ها ، طلوع آفتاب

 رو به سبحان کرده، با شوق ادامه داد . 

 ! م؟یبر  ارتیز  ی _داداش صبح زود

 با گوشه چشم به ساغر اشاره زد.  سبحان

 نهیبیم شهی م داری . من به ارسالن خبر ندادم ،بمیاستراحت کن یکم  م،ی _ صنم اول هتل بر 
 ... شه ینگران م م یستین

 رو هم فراموش کردم . یگوش 

 ها آمد.حرف آن  انیشرمسار م یبا لحن ساغر
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 . دی. صنم ابرو درهم کششمی هتل م ی.من خودم راه  دی بر ارتیشما ز شهی_ اگه م

با هم    یبعدش همگ م،یاستراحت کن یکم گه،یسبحان راست م  ؟یزنی م  هیچه حرف نی_ا
. می بر یو گردشگر یخیتار ی هامکان  دنید ی ،برا  یجمع. بعد هم قرار دسته میبر  ارتیز

خواهر و برادر داشت.   نی به ا دی شد یاحساس وابستگ ،یتنگاحساس دل نه،یدرون س
 کرده بود. جادیدر او ا ی ادیوجود و حضورشان در چند اتفاق، احساس تعلق ز

 ی ازهایپدر ن  شهی.هم شدیچسب محسوب م دل شیشدن ، مورد توجه بودن برا  دهید 
 نداشت . تی و عواطف رضا یاحساس از نظر وقتچ ی اما ه کرد،ی م ن یاو را تام یمال

 حسرت نبودن مادر ....   ،ییگوشه از قلبش حسرت داشت. حسرت تنها کی  شهیهم

 !  آمدی به حساب م یلی باالتر از ل  یزیهم خوب بود .اما حضور مادر چ یل ی خوب بود ،خ یلیل

به حساب   گاهه یتک ای بت   شی پهن و ستبر سبحان نگاه کرد .برا ی هابه شانه رهیخ رهیخ
 . آمدیم

و رفتار ناب سبحان، تمام افکارش را    ی.مردانگ دیسنجی خود نم یاو را، مانند افکار قبل گرید 
 بود.  ختهیرهم به

  اشیاز مردان موجود در زندگ  کی چ یه  هی. سبحان شبکردی بر او حساب باز م گرید جورک ی 
 ....ستی و ننبوده 

  نی پر از عشق، پر از دوست داشتن و عالقه ...چگونه ا یجوش آمد .جوشش ییقلبش گو  
 ! کرد؟یشده را خفه م داری حس تازه ب

 ! شد؟یم  قراری قلب ب نیا ی ادهایچگونه، منکر فر 

 ...نیاو در آسمان باشد و سبحان در زم  ییساغر و سبحان فرق بود .گو  انیاما م 

 ها وجود داشت! فاصله 
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اش.... هوا هنوز سوز سرما  شانه  هیبود و سرش تک ریسوار آژانس شدند. کنار صنم جاگ 
گنبد دودو زد .    ی نگاهش رو ،ی قیرا مقابل دهان قرارداد. بعد از دقا زدهخ ی داشت. دستان 

 دوست داشت در آن جا حضور داشته باشد . 

کرد.  یخواب بود .حس شرمندگ  ی به صنم انداخت .چشمانش خمار ، خسته  ینگاهمین
 زمزمه کرد . یآرام.دم گوش صنم به کردی جبران م یگریصنم را ،جور د ی هامحبت  د یبا

 م؟ ی حرم بر خواهدی _تو هم دلت م

 تکان داد.  یسر 

 ! می _ به داداشت بگو بر 

 _ حالت خوبه ؟ 

 _آره خوبم .

 . د یبر شانه سبحان کوب ی ابه سمت جلو خم شد و ضربه  یزد. کم یجانی ب لبخند

 ؟  می _ داداش حرم بر 

 چشمان  پرسش گرش نگاه کرد.  با

 !ادی_ ساغر جان هم م

 _ باشه. 

  انیلحظه ناب، هنگام طلوع آفتاب، حضور م نیبود. اما در ا زاری آن ب  ی از زمستان، سرما 
 . بردیم ادیتنش را از  ی سرما  یها، همگنقاره ی صحن امام رضا، صدا

سرش تاب تاب   ی از حرم رو ی. چادردیجان و دلش چسب انیاز سقاخانه م ،ی آب چکه
 بود.  وصفرقابل ی . حال و شور قلبش غخوردیم

 نبوده باشد!  شانیکه او اصاًل حالش پر  ای نبود... گو یماریو ب یحالی از ب یخبر گرید 
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 فرش درون حرم، کنار صنم  جا گرفت . ی بود .رو تی جمع صحن شلوغ و مملو از 

لب زمزمه   ری، ز  کردی .دست بر قنوت بلند م گرفتی و قلب ساغر آرام م خواندی نماز م صنم
به حساب آمد!   زیانگو وهم  ب ی....خواسته قلبش عج گشتیم یدعا بر لبان ساغر جار ی 

دستان   انیم  ح،یتسب ی هااما از امام رضا حضورسبحان  را ، در کنار خود طلب کرد. دانه
 .خوردی صنم تاب م فی ظر

 با بغض زمزمه کرد.  

 تکان داد. یزد و سر  ی آرامش قلبم... لبخند ی منم دعا کن! برا  ی پاک، برا یلی_ دلت خ

 شد . رهی. نگاهش شور گرفت !خدخوانیقبل نماز م ی آمدند. سبحان در جا رون یب 

 باز ....  ی اصطالح قمارباز و مهمونرا چه به ساغر آزاد و رها.... ساغر به سبحان

که جسم و   ی لرز بر جسم او نشست.سرد ی ا، گرما از تن  پر زد .لحظه  دیاز ته دل کش یآه
 روحش را به باد داد .

 قلب خود را باخته بود !  ناجور

 زمزمه کرد . کردی هم برخورد مکه از سرما به  ییهالرزان و دندان  ی گوش صنم ،با صدا کنار

هر   یزندگ  ی و مرهم بودن ، حضورش تو  گاههیپشتوانه، تک نی_قدر برادرت رو بدون ،چن
 الزم . یکس

 خود را باز و بسته کرد ،ادامه داد . چشم

  ی هاتک لحظهتک  ی خطا و اشتباه تو یهم ندارم، کل ی،قلب پاک  ستمین ی_ من آدم پاک
حرمش    ی که تو یحال از خدا و اون کس نیداشته باشم. اما با هم دی داشتم و شا میزندگ 

 ،یکه به صالح دلت ِ،کنارش آرامش دار یهر کس ایتو رو به ارسالن  خواهم، ی هستم م
لطف،  یدونی . مخواهمیم یبرادرت از خدا آرامش و سالمت  ی تو ،هم برا ی برسونه .هم برا

بزرگ هست که تا ابد فراموش من نشه...   ی اون حد د،ی من داشت ی که شما برا  یمهربان
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قشنگ خدا ،برام باشه.   ی لیامتحان خ هیکنار شما  جا،ن ی حضور و وجود االنم ا دی شا
 امتحان، سرشکسته نباشم.... نی تو ا دوارمیام

شده  بخار ،خارج  ی و نگاهش روگرفت  یجا کرد. نفسسرش را جابه  ی رو  ی بایدار ،زگل  چادر
 از دهان مات ماند . 

 و لحن پر از احساس پاسخ داد . یبا خوش  صنم،

اما   م،یهست ی... ما خانواده مذهبستی _پاک بودن، به خواندن نماز و دعا، گرفتن روزه ن
! تو ذات قشنگ  یدار یپاک و رئوف یلی. تو قلب خمیکنی ها را با ظاهرشون قضاوت نمآدم

 .یکنیظاهر خود ساخته ات پنهان م ون ی و مهربونت رو، م

و از خدا برات نشون دادن راه   کنمی تشکر م ی که کرد  یقشنگ ی من از تو، بابت آرزوها 
 .خواهم ی درست رو م

. دست خودش نبود !همه  ماندی حرکات سبحان مات م ی ،مدام رو ختهی چشمان افسارگس 
 و پرشور، اما ترسناک ...  بایحس ز  نیا و امان از  دیدیرا او م

 

   یلیآ

. 

. 

 دست خود فشرد . با عجز و اصرار ناله کرد.  انیزهرا را ،م فیلط دستان

. همه  دمی کن برم . به خدا تو خونه پوس یکار هی کن،   یراض یجور هی _ مامان تورو خدا، 
  ش،هی ممن مثل ه دونهه ی. فقط انی دوستام هم دعوت هستند.  همه شون قراره ب

 . کنمی خواهش م ای نه توام ب ایدنبالم،   دی ایخودتون ب د،ی . مامان، اصال خودتون ببرتونمینم

 .  دیکش رون یب ی لی زهرا کالفه دستان خود را از دست آ 
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  یبر ی داد یریچه گ یلیکنم . آ  یراض دی با یجور  هی،اما پدرت رو  ستین ادیلی _امشب ا
کارا؟! ازدواج کن و هر جا   نی ؟ دختر رو چه به ا  ره ی م یآخه !دخترهم مگه تنها تنها عروس

 و بابات در ننداز دختر ... ادیل ی دلت خواست برو، بگرد ...من رو هم با ا

  ی رفتن ، کم ی برا شهی برخالف دوستانش ،هم  دی. چرا بادیکشی در مغزش سوهان م یکس
  رفتند یجشن و تولد م یآسانبه  انش،ی ام دوستان و اطراف. تمخوردیها مدلتنها بودن خون 

کرده که دختر   یاجازه رفتن به کتابخانه هم نداشت. مگر چه گناه یوقت او حت،آن 
 ؟!  ردی قرار بگ یمورد بازخواست و بررس د یبا گونهن یکرده ،که ا یی؟چه خطا شدهده ی آفر

 .  دی از حرف مادرش غر ،یو عصب کالفه

.... و تهش از حسرت و آرزوها  شهی من م بیو بابا نص ادیل یبدتر از ا یک ی_ اگه شانس منه ،
 . شمی ،از دست همتون راحت م رمیمیم

 .دی زهرا ابرو درهم کش 

  ییبال   هیآخر  یزنی که م ییهاحرف  نی به من حرص نده ،با ا همهن ینشو. ا سرره ی ،خ یلی _ آ
 اما ماشاال کو گوش شنوا  کنم،ی شزد مگو گم،ی بهت م ی! من هیاری سر خودت م

 .. 

 اتاق شد. یتکان داد ،راه یتأسف سر با

که   ادیلیا ی هاام یبه دست شد. پ  ینفس گرفت .گوش ییبزند. چندتا  ادیداشت فر دوست  
، حس   خواندی لب زمزمه وار م ری در قلبش جان گرفت. ز جانیباال آمد.  شور ،آرامش و ه

 . شدیور مپرواز درونش شعله 

 . نمیبیخودم را م ی بای _ امروز دلبر ز

 دارم.  جانیه ی_ کل

 هستم.   م ی دوران سرباز  ی از دوست ها یکی. کنار دمی _ تازه تهران رس
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 ؟؟ یی_پس کجا 

 ؟؟ ی نشد  نی_ تو چرا آنال 

 نکرد؟ تیذ که ا ادیلی ا ؟یی ا ی. نکنه خانواده اجازه ندادند بی جان دل نگرانم کرد ی_ عال

 ؟ یست ی _ الو چرا پس ن

  جهینوشت و پاک کرد .تا باالخره نت ی. چند باردی لغز  پیصفحه تا ی رو  قراری ب انگشتانش
 .دی دلخواه رس

به دست بشم.   ینبود که گوش یطور طی _ سالم ،صبح که مدرسه بودم ،بعدش هم شرا
کنه.   یکه مادرم بابام رو راض  هیاصرار و گر ینگرانت کردم .کلکه دل دی حالت خوبه؟ ببخش

خودشون تاالر   یکه بابا اجازه بده .  اومدن دوارمی. امستیامشب خون ن ادیلیخدا رو شکر ا 
 . میشی . بعد با هم هماهنگ مرسونندیم

 اش گرفت. نگاهش که به صفحه چت افتاد.خنده  

 خورد . کی دو ت امیسرعت پرا نوشته بود. به  یی بلند و باال  ی انشا 

ماه، ماه خانوم رو   ی جور بشه تا رو طی!کاش شرا ؟ ی دلواپس بودم.  خوب یکل زم،ی عز _سالم
 .نمیبب

لبخند زد و  وصفرقابل یغ  یآب کردند. با شور ی لیدروغ چرا ،کارخانه قند را در قلب آ 
 نوشت. 

 ؟  ی اومد یک  ؟یی قربونت بشم.... االن کجا ی_ من خوبم ،تو خوب 

  ی . کنار دوستم هستم .برادمیرس نایشدم. ساعت دوازده ا یصبح زود راه جان،ی لی_خوبم آ 
 .کنمیم ی شمارلحظه  دنتید

 .... نمتی،کاش اجازه بدن بب شمی مزاحمت نم زمیطور ،  عز نی_منم هم
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شدن بود. همان قدر سرخوش، همان قدر   ی،در حال جار ی ارودخانه یلیآ  نهیدرون س 
 ...دیپرام

 .نمتیبی ا م_ من دلم روشن، قطع

.ناخن   انداختی روش از سر  م ک یبا   د،یعادت بد را با  نیو اضطراب بود .ا جانیپر از ه 
 . کردی استرس او را کم م یاندک  دنیجو

سمت او هجوم   های . انواع فکرها و نگراننشستی م  یکم رفت،ی در دلش نبود .راه م دل
 ؟  آمدی ؟چه بر سرش م  شدی چه م د؟یدیم  ی . اگر کسآوردندیم

. ، به تنها فرد  ندیرا بب نی داشت داوها، بازهم دوست .با تمام ترس  دیکش قیعم ینفس
 دل خوش بود....  یزندگ 

ها وصل کرده باشند. کند  به عقربه  نی .  انگار وزنه سنگپنداشتیاو را فرشته نجات خود م 
 ...کردندی و سخت حرکت م

به او    یخوب دی ، نو  آمد ی.کاش زودتر ،مادرش م دادی پنج عصر را نشان م یساعت حوال 
 بماند...! رهی بر او خ نی،دلبر بود که چشمان داو  با یقدر زآن   ای. آ ستادی ا نهی. مقابل آدادیم

 .کردیم  وسیاو را سرخورده و مأ  یشگیهم ی ها، سرکوب شدن  فینفس ضعاعتمادبه  

 وز و فر....  ی موها نی ،حالت دارش زد. امان از ا ییخرما   ی خرمن موها  ی شانه برداشته ،رو 

 ها زد.به آن  ی.کالفه چنگ شدی حجم موها دو برابر م زد،یشانه که م 

و   دی در هم کش یی. ابروها دی که مادرش را د گرداند،ی ،رو دهیباز شد .ترس بارهک یدر به 
 . ختیورفر یلی غم عالم بر دل آ باره،ک ینداشت . به  یصورت گرفته نشانه خوب

 بغض کرد و مغموم مادرش را نگاه کرد .با لحن گرفته ، ناراحت زمزمه کرد . 

 _اجازه نداد ؟ 
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 کرد و ادامه داد . یمکث

 .زارهی نم دونستمی_م

 باال انداخت. ییابرو زهرا

 کرد .  د یو تهد   راهی بدوب یکه اصرارش کردم، دهنم کف کرد . کل اجازه داد. بس بارن ی_ ا

آبدار و محکم بر   ی ازد و بوسه یغی، سرخوشانه ج دهی دست بر دست کوب ،یبا خوشحال  یلیآ
 گونه زهرا کاشت . 

 مامان ,عاشقتم ... ی! مرسشهی باورم نم ی _ وا

 دخترکش ، خوشحال شد.  ی از شاد زهرا

 .میرسونی _ آماده باش، خودمون م

 آمد.  ی لیآ  کیشده دوباره نزد مانیگرداند، اما پش  ی رو 

. اخالق شهی م مانیپش یدم آخر  نی. همی دینکن،  بهونه دستش م  ی رواده ی ز یلی _ آ
 ....  یدون یخونه رو که م نیا ی مردا

 _ باشه چشم. 

  ی به دست شد و برا یگوش جانیدور خود زد. با هبه  یچرخ یبا خوش یلی زهرا که رفت، آ 
 کرد .  پیتا  نیداو

 ،یدرپیرفت. بعد از چند بوق پکرده بود، گ  رهیکه نام فاطمه ذخ ی اشده، شماره  مانیپش
 بود. جانیلرز داشت و پره شی باالخره تماس برقرار شد. صدا

 _ سالم .

 ؟ ی،خوب  زم یگشت . _سالم عز اندازن یدر گوشش طن نیداو فیو لط  یپرانرژ ی صدا
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بودن، که قطعا دل هر   گاهه یو تک یظاهر پر از استوار ن یامان از زبان نرم و مهربان، از ا 
  نی،که به دام داو یلی آ ی شکسته و تنها شهی. امان از قلب هم آوردیرا به دست م یدختر

 افتاده بود . 

  یزیچشمانش چ گریگرم شده بود. د یو نرم زبان یزبان،قلبش با چرب  کهن ی از  ا امان
نقش مقابلش  نیو دوست داشتن داو  ت ی. فقط حمادیشنی نم یزی گوشش چ د، یدینم
شده باشد !عشق دوست داشتن ترس را از او گرفته و شجاعت    یگری. انگار کس دبستیم

 کرده بود...!  نشیگز یرا جا

و   شی هارفتارش آن حد هم آزاد و رها، پر از مهر نبود .هنوز پشت تماس، حرف  هنوز
از تماس و حرف   شهیاست... هم نیگرا همدرون ی ها.مشکل آدم  بستندی م  خیکالمش 
فرد پر از احساس، پر از    کی. شدند ی م یگریکس د ییاما در پشت چت گو ،ی زدن فرار
 لطافت! 

 کرد و پاسخ داد .  یمکث 

 خوبم! حالت چطوره؟  یلی_خوبم ،خ

 و شوق پاسخ داد . یزبانبا چرب  

  خواهد، ی! دلم م گذرهیکند م ی لی. زمان خکنمیم ی شمارخوبه ،دارم لحظه یلی_من حالم خ
 زود حضورت را حس کنم... یلیخ

 گرفت .  دنی ،به وز  یلیدر قلب آ یخنک میلبخند زد .نس 

 .  ام ی! بهم اجازه دادند بنمتیبی _امشب م

 گفت :   متعجب

 _ واقعاً؟! 

 زد . ی اقهقهه  یبا خوش 
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.لبخند روس صورتش   دیشنیرا م  نیداو واروانه ید نیچنن یو ا  محابایبود، خنده ب  بارنیاول
 خنده کرد.  یآراماو به  ی پاتر گشت .سرخوش پابه  قیعم

 اش قطع شد گفت: باشد. خنده  ی اش ابدو احوال عاشقانه  یکاش عمر خوش 

 . دنتید  امیب یک  میشی _ پس با هم هماهنگ م

 _ باشه. 

 ؟ یندار ی_ کار

 _ نه، مراقب خودت باش.

 _تو هم .  

که از او دور بود  و عشق ، بس  یارداد. لمس خوشبختقلب ناآرام خود قر ی را، رو یگوش
 را داشت. نیر ی ش ی ایرؤ  کی ،هنوز حس خواب ،حس 

 نشست . نهیمقابل آ  

دوستش به او بود. با حسرت آن را برداشت، رنگ    هیهم هدالک داشت. آن  ک ی، ایدار دن از
را داشته  شاد  ی هابنفش، همه رنگ  یداشت، الک قرمز، آباش دلش را آزرد. دوست  یکرم

 ....سروتهی پوچ و افکار ب دیباشد. اما امان از عقا 

محتاطانه رفتار   دیداد .با یچندان بلند خود لعابنه ی هاناخن  ی !رو آمدیبه رنگ پوستش م  
فروبرد.  گری خود، بار د ی خرمن موها انی.شانه را م دادی به دست پدر نم ی اتا بهانه  کرد،یم

کرده ،    سیرا گ یمواج ،فردار ،کالفه از پف و وز موجود در مو، تره از آن را جدا کرد و باق
 سرش انداخت. شتپ

کرم   کیفقط، سهم او   شیآرا  لهیانواع وس انی. از مدیرسی کمر م ی تا گود شی موها ی بلند 
 .  آمدی به حساب م ملی رنگ و ر یپودر و رژ گلبه
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از سرمه ناب مادر درون  یاستفاده کرد. دوست داشت، کم اغراقی اما ب  اغراقی ،اما ب انهیناش
 بکشد .  اشده یرنگ خمار و کش یشیچشم م

کامل به  یزودهنگام، در زمستان شب  یکی.اما تار دادی را نشان م میو ن ش یش یحوال ساعت
اضطراب، استرس داشت. اصال او را   نهیو درون س  دیلرزی م  یبار آورده بود. دستانش اندک 

 ؟نکند از او سوءاستفاده کند؟!  کردی چگونه نگاهش م گفت؟ی چه م دید

.درب کمد کوچک خود را باز   دیکش یقیکنار زد. نفس عم یکی آور را، دوتا و ترس   دیافکار پل 
 کرد .

  یهمگ ،ی مدادنوک  ،ی اسرمه  ی ا،قهوه  یخود برد .مشک ی هالباس  انیم  ی .دست دیکش یآه
  نیا ی هارا چه به لباس  سالهجده یو تار بودند. بغ کرده ،کنج اتاق نشست. دختر ه  رهیت

 ... چاره چه بود ؟ یرنگ

. دلش در کنار کردی م یچند صباح هم صبور  دیوجود نداشت... با یگر ی؟راه د کردیم چه
  گری.بار د زدیو چشمانش غم را کنار م شدیشاد م ش یها.رنگ لب شدی گرم م نیداو

 حواس پرت شده !  نیاز ا ی ... وا اشی گوش ی صدا

 ؟  کردیچکار م  دیشنیم یکس

 آورد . خداروشکر که امروز خانه نبود ....  یدمار از روزگارش در م ادیلیا

 _ جانم فاطمه؟! 

 ؟!   یخوب یلی _سالم آ

 ؟ ی_ خوبم، تو چطور

 ؟ ییا یم شدیچ ،ی_ عال

 پاسخ داد . جانیه با

   امی_ م
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 گفت :   خوشحال

 _ واقعا؟! 

 _ آره 

 ؟   میا ی_ دنبالت ب

 .  نمیبیجا شماها را م.اون رسونهی _ نه، نه بابام م

 .ییا یخوشحال شدم م ی،کل نمت یبی_م

 . گهی،من برم د زمی _ فداتشم عز

 _ خداحافظ. 

 _ خداحافظ. 

کوچک خود انداخت . رژ لب را هم به آن اضافه کرد .کت و شلوار   ف یرا درون ک  یگوش 
باز شد و   ی به خود چشم دوخت. در با تقه ا نهی در آ   رهیرنگ را تن زد و خ ی مدادنوک 

 زهرا درون اتاق آمد. 

 بر صورت نشاند. ی دخترکش لبخند دنیبا د 

 !ی _ چقدر خانم شد

 . د یبه لباس کش  یبغض کرد. دست 

 مرده و عزا دارم...انگار دل  یجورن یباس رنگ روشن داشتم! ا_کاش چند تا ل

 شده گفت :جمع  یو صورت دهیدرهم کش ی زهرا با ابروها 

 .می . زود باش، برسونرهی تو سالن راه م ی_ دست پدرت بهونه نده. چند ساعت ه 

 تکان داد .  یسر یانرژی افسرده و ب 
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 _باشه، اومدم .

 کرد و گفت:  یمکث

 _ فقط مامان...

 تکان داد. یزهرا سر 

 ه؟ ی_ چ

رفتن و مجلس زنانه چادر به خودم  یهم مونده واسه عروس نی.هم کنمی _ چادر سر نم
 . چمیبپ

 . دیکش یآه 

 نشده.... مونیتا پش ای. زود باش بزارمی م ابونی_ من از دست شماها سر به ب

  ی موها  ی . رو افتیرنگ  یشال طوس   کی های شال و روسر انیداشت، که م یخوش ی جا 
 انداخت .   فیرا درون ک  یکرد .گوش یرا درونش مخف شیخود انداخت، تا حد امکان موها 

،پاشنه چهار   یمشک ی هارا، به ساعد و گردن خود آغشته کرد. کفش  زیم ی رو م یمال  عطر
آمد.   نیپا  یکیها را دوتا  پله یو نگران  یشانیساده را، از درون کمد برداشت . با پر یسانت
 در خانه نبود. ادیلیخدا را شکر کرد، که ا گرید باره

 کهن ی . استرس داشت ، از اشدی اگر حضور داشت، رفتنش از محاالت محسوب م 
لرزه   داد،یبود قرار م   شدهن ی،پا فراتر از آنچه که تع   گذاشتی پا م ریقرمزها را امشب زخط

 . کردیو زلزله درونش به پا م

 .پدر سربلند کرد و موشکافانه او را از نظر گذراند. دادیلب سالم ریز

  انیکوچک را ،م فی. بند ک کردی و رصد م دی کاوی به باال او را م نیاز پا  ن،یاز باال به پا  
 .داد .بدون حرف به راه افتاد  چی دست تاب و پ
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 اند.قدم برداشته  یآرام.به  دندیکش ی از سر آسودگ  یهر دو نفس یلی زهرا و آ 

حس حضورش در   ی کرد . برا  یشمارلحظه   نیداو  دنید ی جا گرفت ، برا نی ماش درون 
 شوق فراوان داشت .  یزندگ 

 ی بود. خدا را شکر کرد، که ورود  دنیقابل شن یآسانبه  ،ی شاد ی ادهایو فر یقیموس ی صدا 
 چندان شلوغ نبود.

 وجود داشت...  یمانیهر لحظه امکان پش  

 را خطاب قرار داد. یلیمحکم و استوار آ  یبا لحن 

 .یاندازی نم ی_ مواظب باش حواست به خودت باشه. عکس مو لخت هم با کس

  یی،خطا  دمی برگشت و انگشت اشاره به سمت او گرفت. _بهت هشدار م یلیبه سمت آ  
 .امیخبر بده خودم دنبالت م ،ی . شام را که خوردیکنینم

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

 گه؟ ید یرا برداشت  اتی _ گوش

 گرد ،پر تعجب شد .  یلی آ  چشمان

به صدقه سر من و   یآب بخوره .اون گوش تونهیبدون اطالع و اجازه من، نم  کسچ ی_ه
. دختر رو   یداشته باش ی دیدی که االن دستت هست .وگرنه تو خواب م اشاری ی ادی اصرار ز

 آخه....! یچه به گوش

لخ کرد. سست و لرزان، دوش به دوش   هم راه افتادند.  را ت ی لیزهر کالم و طعنه ، کام آ 
 راه کوتاه بود .  نی ا انیپا ی شه یدر هم، در اند  ی،با افکار ن یو مت ریزسربه 

با   حرفی و محکم بودن خود را داشت .ب یوجود سن به نسبت باال، هنوز آن استوار با
 کرد . یخداحافظ شیهاچشم 
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و قدم به   د یکش یاز سر آسودگ   ی. نفسدیتر کشاز ورود به سالن زنانه ،شال خود را عقبقبل  
 درون سالن گذاشت. 

اش قرار  بود، که مورد توجه  ی وجه ا نیمتفاوت اول ی هاعطر و ادکلن   ی آهنگ، بو  ی صدا 
 را تندتر کرد. ش یهادوستانش قدم  دنی گرفت .نگاهش را گرد تا گرد سالن چرخاند .با د

 ارسال کرد.  یامیپ  نیداو  ی برا نهیو با طمأن  دیکش رونیب فی را از درون ک  یگوش

 . کردی م یتازکه یو  دیکوبی م محابایقلبش ب 

 

   ساغر

. 

. 

 نینبود... ا  یشرور خبر رنگیاز آن نگاه آب گری. دخوردی چادر ساغر تاب م ی سبحان ،رو نگاه
  یگری او را فرد د یرنگ و معصوم همگ یشی صورت قاب گرفته با چادر ،آن چشمان م

شده باشد، مدام او را نگاه   ختهیداشت ، انگار نگاهش  افسار گس یگریساخته بود. حال د
  یتفاوت داشت، با آن دختر ایدن  ایچشمان دن نیپوشش، با ا  نیبا ا ردخت نی.ا کردی نگاه م

 بود . دهیع دجم انیم ،یهمانیکه در م

صداقت و    ت، ی . برعکس، معصومشدی نم دهی د طنتیآتش ،ش ی هادرون نگاهش، شراره  
  یبشود. چند وقت توانستی.کتمان حرکات خواهرش و ارسالن هم نم کردی م دای آرامش هو

خواهرش، در گرو ارسالن شده بود ،اما از حس موجود در قلب   یر یبود که متوجه گلوگ 
 . نداشت نانیارسالن اطم

  ی از کنار ساغر گذر کرد . اشاره  ا یبا لودگ   دهیدر یکالس باال ،باچشمان  ی از دانشجوها یکی 
 گفت:  زیتمسخرآم یزد و با لحن گرید ی هابه او نسبت ب بچه 
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...چادر   ی پا حاج خانوم شد ه یخودت   ی مشهد بهت ساخته ها! برا ی وهوا به ساغر ،آب _ به 
 رو.

 به سبحان ، صنم زد . ی ابا چشم اشاره  

 ادامه داد.  

 و ....  یمذهب ی _ رفقا

 کنج صورت نشاند. ی پوزخند یالیخی نفس و ببا تمام اعتمادبه ساغر

  یباشم، سع یب خودت نناز، من اگر هرچ یل ی! خادیبرو اون طرف بزار باد ب ی_ مموت
 نشون بدم. گهیشخص د هیخودم رو  ،ی ظاهر الک  ی با حفظ  کنمینم

 صحبت او آمد . انیگستاخ م یسکال هم   

 _بله کاماًل معلومه...

 تکان داد و ادامه داد. یساغر کالفه سر 

و   زی ر ی ظاهر عاقالنه، تمام کارهامؤدبانه و به ی لباس ها،رفتارها  نیبا ا  ؟ ی_ اما تو چ
 !  ی ،پنهون کرد ی دی که انجام م یدرشت

 ادامه داد.  یآرامبه سمت او برداشت ، به  یقدم

  ،یگشتیدکتر م  هیدر دنبال !من که خبر دارم دربه ی هست یچه آدم عوض دونمی _ من که م
که فقط حرف   دونمی م زایچ یلی ....من خ یرا جمع کن ی دختر زده بودکه با دوست  ی تا گند

بد برات تموم   ی لیخبه من نده! چون  ی خودیب  ری . پس گزنمی ،با مدرک حرف م  ستین
 ... شهیم

 به چشمان گرد شده از شدت تعجب و ترس او فاصله گرفت .  توجهیب 
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هم انداختند. در سکوت هر چهار نفر به راه ادامه دادند.هرکدام از  به یو سبحان نگاه  صنم
ناشناخته پر بود .   ی ها،از حس دی افکار درهم خود غرق بودند. سبحان  از ترد انیها ،مآن 

 هیحاشی تا آسمان فرق داشت با سبحان آرام و ب نیدختر زم نیداشت. ا یکالفگ حس
 داستان ...

ساغر را کم کند.  ی هابودن  زی و ت هاطنت یاز ش ی،کم  توانستیسبحان با وجودش م دی شا
 .تنها، با صنم ،سبحان .... انداختی فارغ از چند لحظه گذشته عکس م

سوژه نود   دانستی است. نماز او شکار کرده  ییهاخبر نداشت، که ساغر چه عکس  نوایب
 !  باشدی ها خود او مدرصد عکس 

. با شور و ذوق به تمام آثار نگاه  آمدی جالب و قشنگ م ش یبرا ،یاز مقبره فردوس دارید
. هر دو  ردک ی . دلشان در کنار هم بودن را طلب م کردندی . ارسالن و صنم نگاه نگاه مکردیم

،   دادندی جان م دن،یهم رسبه  ی بودند. هر دو برا یپر از عشق و سرشار از حس عاشق
 . کردندی م یشمارلحظه

ارسالن و صنم بهم گره   ی هاشده ، هم قلب  ریهم قلب ساغر اس کهنی از ا باتریز  یسفر چه
 گشته بود .

  بایدو چشم ز ریاس. خبر نداشت که دارد دی آیسبحان، خبر نداشت چه بر سرش م  اما
 ها ... یگ مالحظهی و ب هاطنت یقرمزها ،شکه پر بود از خط   یکس ر ی.اس شودیم

 *** 

بود   یزی چ نی مطلق، اول یکی . تاردیکوفته شده چمدان را به درون خانه کش ی،با تن خسته
تن   جانیخانه شد. ب  همانیم  ییبرق را لمس کرد و روشنا دیکه مورد توجه قرار گرفت. کل

 کاناپه انداخت.  ی خود را ،رو

 فقط و فقط بخوابد .  یدوست داشت چند روز 

 در اتوبوس، جانش را به عذاب انداخته بود. مدتی نشستن طوالن ،ی خستگ
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  یدست فی زد و به سمت ک  یلب غر  ری . زدیچیدر خانه پ یمانند ناقوس  ،یزنگ گوش ی صدا 
 خود رفت. 

 .  باال انداخت یی شماره پدر ابرو دنیبا د 

 _سالم بابا . 

 ؟  ی دی _سالم ساغر ،رس

 ؟   گذرهیخوبه؟ سفر خوش م یلیل د؟ ی . خوبدمی_آره رس

 کرد. ی مردانه خنده ا پدرش

 !ی،جات خال هی؟سفر عال  ی. خودت چطورمیخوب ی_همگ

 بهت خوش گذشت ؟   یتوچ 

 . دیکش یکالفه نفس 

 خوش گذشت.  ی_ منم خوبم، آره حساب

 .دی کرد و پرس یمکث 

 ؟  د یا یم ی_ بابا ک 

هماهنگ کننم؟ تو هم   تیبرات بل یخواهی .م می هست جان یرو هم ا   دیاول ع ی _ما هفته 
 بشو. یتنها نمون, راه

 پاسخ داد.  حوصلهیب 

 .  دمی خبر م امی خستم، خواستم ب ی_ کم

 کارت داره. ی لیرو داشته باش، ل  ی. گوشزمی_باشه عز 

 _ باشه ،خداحافظ . 
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 دخترم؟   ی خوب زم،یعز ریبخ_سالم ساغر جان سفر 

   ؟ی. تو خوبری_ خوبم ،سفر شما هم بخ

 ...گذرهیخوش م  شتریب ی! اگر تو باشی اومد ی_خوبم، کاش تو  هم م

 کنج صورت ساغر جا خوش کرد. ی پوزخند 

 . امی_ اگر شد م

حتما برو خونه اونا ،کنارشون   دمی خبر م ای. من به رؤ یتنها نمون ی د ی _ساغر جان شب ع
 باش.

 . کنار دوستام هستم. شمیجان مزاحم نم یلی_ ل

 ، غد بودن ساغر خبر داشت گفت:  یدندگ ک یکه از  یلیل 

کردم، گرم شون کن و   زیمواظب خودت باش. چند نوع غذا فر  ،ی.هر طور راحت زمی_ باشه عز 
 ...یبخور، گرسنه نمون

 بگذره...  خوش ی_باشه دستت درد نکنه، کل

 _ خداحافظ. 

 . زمی_ خداحافظ عز 

که   ییهاعکس رهیشد ،خ یگوش ی. وارد گالردیبر صورت خود کش یکالفه و خسته، دست  
 از سبحان گرفته بود، گشت . قلبش  تالطم گرفت.  هوایب

 . کردی مملو از اضطراب م یجانینام سبحان  ،حس سبحان ،درونش را پر از ه 

 از عشق!هم پر بود از آرامش، هم مملو از طوفان .... باتر یز  یپارادوکس چه

 ! یشکستگاز دل یو در مقابل حاک  یبود از خوشحال پر
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 ساغر دلش را باخته بود .بدجور هم باخته بود ..  

 . کردیآرام م  یدوش گرفتن، تن کوفته و خسته از سفر او را اندک  فقط

نداشت .بلکه   ییاز تنها یهراس چی. هدی ترسیخود نم ی هاسن و سال از هم  یلیخ برخالف
 . دادی م حیترج یتنها بودن را به شلوغ 

 نمانده بود . یدر جانش باق یرمق گری.د چاندیخود پ سیتن خ انیحوله را م 

 . کردی شده و بلندش چکه مرنگ ی و شلوارک  را بر تن زد .آب از موها شرتیت

 .  دیصورت خود را کاو ی جای جا رهی،خ نهیآ  مقابل

 از موها را جدا کرد و نگاهش کرد. ی .تره اشد    رهیچشمان خود خ ینین در

آن   یع ی و طب شهیرنگ ر ش ی داشت تمام موهاشده بود .دوست  زاریرنگ دلربا ب نیاز ا 
او را از   لیزنگ موبا  ی . صدادیشیاندیم ی اچاره   دی ... باشدی م یبازگردد .اما انتظار طوالن

 خود چشم چرخاند . لی موبا یآمد ، در پ  نیها را پا. کالف پله دیکش رونیافکار درهم ب

 باال انداخت. یینام صنم ابرو دن یکنسول برداشت .با د  ی از رو 

 پاسخ داد . یمعطلیب 

 _سالم .

 گفت :  یبا مهربان صنم

 ؟ ی دی ؟خونه رس  ی،خوب زمی _سالم عز

 .  دمیآره جانم رس زمی_ خوبم عز 

 رو بپرسم ... نی _ خب خدا رو شکر ،فقط زنگ زدم هم 

 ادامه داد . یزیچ یادآور یکرد و با   یمکث
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 چمدون من  مونده بود . ی هات تواز بسته  ی کی  ،یراست ی_راست

 پاسخ داد. متعجب

 _ کدوم بسته؟ 

  ،دستتییپس فردا  ییمن فردا یخواهی م ا،اگریخودت  ایکنارگذاشتم. حاال   دونمی _ نم
 . رسونمیم

 مهمان شد.  جانشیلبخند بر صورت ب 

را   گری همد  می گذاری قرار م  گه،یوقت د  هیندارم بزار  ی ا. عجلهی،لطف دار زمی_ فدات شم عز 
 .... مینیبیم

 . نمتیبیم ی زودپس به  ،یهم عال یلی_  خ

 _آره ،به خانواده سالم برسون. 

 . یسالمت باش زم،ی _ چشم عز

 . ری_ شبت بخ

 . ری_ شب توام بخ

 _ خداحافظ . 

که درون اتوبوس نشسته بود، هنوز توهم و حس حرکت را  دوران داشت. بس  سرش
 همراه داشت. به

  ینداد و در خواب الیامان فکر و خ یآلودگ و خواب   یتخت رها کرد .خستگ ی خود را رو 
 فرورفت. قیعم

صورتش جا خشک کرد. ب تن کرخت   ی . نور رودیپرده سرک کش  انیاز آفتاب از م ی اغهیت 
 و سخت جدا کرد . یآرامرا به  شیهاداد .پلک  یخود تکان
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بر خواب فرورود  گریتا بار د  د، ی سرکش  ی آلود او را زد. پتو را روآفتاب، چشمان خواب  نور
 .حس ضعف در معده امان خواب دوباره به او نداد.

 خواب داشت... ی ت نشست. هنوز تمناتخ ی رو  ران یو ح جیکالفه پتو را از تن کنار زد. گ 

ابتدا   نی. همدادی صبح را نشان م  میده و ن  یانداخت. ساعت حوال یبر گوش ینگاه 
را   یسرعت گوش. بهکردی موها را مشخص م نیا ف یتکل دی با  دیروز مانده به ع کی   ن،یهم

 تماس گرفت . یشگیهم  شگریبرداشت با آرا

 ،تماس برقرار شد. یدرپی چند بوق پ ازپس

 . ری_ سالم ،صبح بخ

 از خواب داشت .  ییهاهنوز هم ،رگه شیصدا  

 به ساغر خانوم االن صبح شما ،صبح من از ساعت پنج شروع شده..._سالم، به 

 زد.  ی اخنده  

 .ی خسته شد ی_ پس حساب

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 .یبه موهام بکش یدست هی! ؟ ی رمنم وقت دا ی بازار، براآشفته  نی ا ونی جان م دیسپ  نمی_بب

  اینداره ،ساعت دوازده ب ی. اما اشکالکردمی هماهنگ م یگفتی تر م، کاش قبل زمی عز ی _ وا
 کنم .  یکار تونمی م نمیبب

 . ی لطف کرد زم، ی_باشه ممنون عز

 . نمت یبی_م

تخت بلند شد.  ی را کنار بگذارد. از رو یمعده باعث شد، تنبل ی هابه موها زد .غرش  یچنگ
 آمد.  نی ها پابه صورت زد . از پله یآب
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 گشت .  شگاهیوارد آرا 

 بود که ،مورد توجه قرار گرفت . ی وجه ا نیو سروصدا، اول  یشلوغ

بر   یق یساغر لبخند عم دنیبا د  دهیکرد ،سپ دای جمع پ انی را م دهیچرخاند .تا سپ  چشم
 بلند او را مخاطب قرار داد. ی صورت خود نشاند و با صدا

 _ سالم ساغر خانم. 

 تکان داد . یساغر سر 

 . زمی _سالم عز

 .  زمی. _باشه عز  امیکنم ،سراغت م ی خانم رو اوک  نیا ی ،موها   نیبش ایب ای_ب

ها  بر ناخن یسروسامان یک یسالن جا گرفت .نگاه چرخاند . ی ،گوشه  یخال یصندل ی رو
در کار خود   ی.هر کس کردیم  یسازصورت پاک   یکی.آن  کردی مو رنگ م یگری.د دادیم

 مشغول بود.

  هیخوب شدن روح ی خود انداخت .برا ده ی کوتاه و شکسته ، الک پر ی هابر ناخن  ینگاه 
 . دادیمورد را هم انجام م کی   نی،ا

 مشغول گفت:   دهی بر سپ رهیخ

 جان . دهی_سپ 

 او تکان داد . ی برا یسر

 _بله ؟ 

 بده ؟  هان یبه ا یسر و سامون   هی_ ناخن کارت وقت  داره، 

 به او زد.  یساغر جان وقت نداشته باشه...! چشمک ی برا شهی به ،مگه م_به

 . کنمی جبران م یزمی _ عز
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دانه  باال آمدند. وارد واتساپ شد و دانه ی کیدوتا  هاام یخود را روشن کرد .پ یگوش نترنتیا
 را خواند. انایشبنم و د ی هاامیپ

 از آن بدتر .... وانیفرهاد از دستش شکار بود و ک  

  نستاگرامیکردن شد. فارغ از اطراف، وارد ا  دیبازار و پاساژها ،خر   انیبر دور دور کردن، م قرار
 اش باال آمد .سبحان را جستجو کرد . صفحه  جیگشت .پ

چه   نی . ادیکوبی م امانی داشت. قلبش ب تی پست ،از حضورش در مشهد حکا نی آخر
 گرفتار کرده....  گونهن یبود ،که او را ا یمرض العالج

خود غرق   ی هاال یاطراف در خ ی به آدم ها ره، یپرتاب کرد و خ  فیرا درون ک  یگوش کالفه
 شد . 

. 

 ی لیآ

. 

. 

و   دی کوبیکوبش برداشت .م ی نوا نهیدر س امانی لرز داشت و قلبش ب شیهادست 
 . کردی م یقراریب

سرو شام، محوطه کاماًل    لیبه اطراف انداخت .به دل ینگاهمیسر مرتب کرد .ن ی را رو شال
 خلوت و آرام بود. 

 . شدی م  انیدرونش غل ی،همگ جانی برداشت. حس ترس ،عشق، ه یقدم 

 . دی درون دستش لرز یگوش

 گرفت و تماس را برقرار کرد . ینفس جانی،پره نی نام داو دنید با
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 از لرزش لکنت پر بود.  شی صدا

 _ بله؟ 

 ؟   ییجان،کجا یلی _ آ

 .دیکش ینفس

 . امی_ دارم م

 راحت باشه.  التیرو پاک کردم. خلوت خلوت خ نیماش  ی از ورود ترن یپا  یکم جا،ن ی _من ا

 _ اومدم.

او را  ی. اگر کسفشردیدندان م  انیرا م زد،لبی خود م ی مدام چنگ به موها  قرار،یب 
 شد؟  ی چه م دیدیم

 شد؟  یچه م رساندی خبر را به گوش خانواده م یاگر کالغ 

 داد ؟ ی باشد چه  رخ م یباز  هان ی اگر همه ا 

 باشد ...!او را رها کند!  یباز  نیداو حضور

 خود افزود .  ی ها. بر سرعت قدم آوردی که به سمتش هجوم م یدرهم ی کالفه از فکرها 

 خورد و درد تا مغز استخوانش نفوذ کرد. چیپ  ش یبلند.... پااز دردسر کفش پاشنه امان

 نم اشک شد.  همان ی. از شدت درد چشمانش مستادیخود ا ی در جا 

 به جدول داد .  هیلنگان تکلنگ 

 ساده باشد و بس... یفقط کوفتگ کرد،یدعا م.دعا  دی خود کش ی بر مچ پا یشد و دست خم

 .  کردی نم شیرها ی ااما حس درد و گزگز لحظه  د،یماساژ داد و دست کش 
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توجهش را جلب کرد. تماس را با دست آزاد خود برقرار کرد.  ل،ی زنگ دوباره موبا ی صدا
 از لرزش بود.  یمملو از درد و حاک شی صدا

 _ بله؟ 

 ؟  ی ومدین زمی _ عز

 را جلب کرد .  نی رفته و لرزانش توجه داو بغض گ  ی صدا

 . امی_االن م

 صدات گرفت ؟  هویافتاده؟ چرا   یشده؟ اتفاق ی_ چ

 .امیاالن م ست،ین یچی_ه

 ...یلی _ آ

 را از او گرفت . یلیتاب آ  نی داو ی لحن جد 

 ...می در ورود کی خورد نزد چی_ پام پ

 _ اومدم!

 _ آخه...

  شتریو ب  شتریب شیتماس قطع شد. پراسترس نگاه به اطراف انداخت. هر لحظه درد پا 
 .  گشتیم

کاهش درد ...نگاه پردردش بر   ی ااز ذره  غی.اما در دادی مچ پا را ماساژ م یآرامکرده ،به بغ
 ماند.   رهیخ نی داو  کلی و ه بتیه

اه شلوار کتان هم  رنگ بر تن داشت ،همر یداخل آمد. کت اسپرت مشک ی از در ورود 
 رنگش...
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کوبش گرفت، درد فراموشش   امانی او شد. قلبش  که ب ت یباال آمد ،محو  جذاب  یلینگاه آ 
 .شدی محکم و استوار برداشته م شیهاگشت. قدم 

 گرفت.  ی را به باز یلیوپرداخته اش، قلب آ ساخته کلیبلند، ه  قامت

 گرفت .  یعطر تلخ و سردش مشام او را به باز ی . بوستادی ا یلی آ  یقدمک یدر  

بر کت   یتاب نیگشت .داو  نیرنگ داو یشیسرش باال آمد و نگاهش قفل چشمان م رانیح
 زد. خم شد و کنارش نشست .  یلیبر صورت آ  یجانیخود داد. لبخند ب

  تکان داد و لبخندش ی سر نی. داوکردی تنها نگاه م جیو گ رانی ح نیسرمست از عطر داو او
 شد .  ترقیعم

 _سالم خانم...

 زمزمه کرد.  جی. گکردیم  یباز وانهی شد .قلبش د  یجار یلی،از پشت آ  ی عرق سرد 

 _ سالم.

 کش آمد. نیصورت داو ی لبخند رو 

 حالت خوبه ؟  ؟ی کرد کاری _ با خودت چ

 شد .  یفاصله هم احساس م  نیکوبش قلبش از ا ی صدا

 خورد .  چیپام پ ست،ی ن یزی_ چ

 کمک کنم؟   یخواهی_م

 . شمی_ نه ،نه االن بهتر م 

در کنار  ن ی.قامت بلندداو ستادی کمر راست کرد.  دوش به دوش او  ا  یزحمت ، لجبازبه 
شده  قفل ی هالب  انیبرداشت. از شدت درد ناله را م  ی. قدمآمدیبه چشم م اریبس  یلیآ

 خفه کرد. 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
439 

 

شانه  ه یرا تک یلی تن لرزان آ یآرام. به رفتار او را مورد توجه داشت ز یبه ر  زیکه، ر  نیداو 
 ستبر خود کرد . 

برداشت تا   یو متعجب مانند گنجشک لرز گرفت ، در خود جمع شد. قدم ده ی ترس  یلیآ
 شانه او را محکم فشرد. ن ی مانع شود، اما داو

 _ بزار کمکت کنم . 

و   دیکشی. سخت نفس مکردیم  یرا در تمام جانش جار جانی،ه  یکینزد  نیشرم از ا  حس
 . دیکوبی م امانی درونش پرتالطم بود. قلبش ب

حس رها شدن داشت   یی. حس رسواشنوندیکوبش آن را م ی همه صدا کرد،ی م  احساس
 .... 

هجوم مردان خانواده   انی...! مشدی شدنش اگر وجود داشت، نابود م  دهی احتمال د ی اذره
 ...گشتی م چارهی و ب نوایب

 کرد،ی داشت .حس م دیباز کرد. هنوز هم ترد  شی . درب را براستادندیا  نی داو نیکنار ماش 
 و شجاع او نباشد.  ترسی ب یلیآ  نیا

 را داشت... نیری خواب ش کی حس  

مچ   ی محض نشستن بند لجوج کفش را باز کرد و مشغول وارسسوار شد .به یآرامبه 
 دردسرساز خود گشت.

  شی گرفت .پا ی کنارش جا نیبا دست تکان دهد. داو توانست ی داشت، اما م یکوفتگ یکم 
 و آرام به مقابل چشم دوخت . نیمت یرا رها کرده ،مانند دختر

به دخترک ساکت و آرام، کنار  ینگاهم یشاد ،سرحال بود. ن یلیسرمست از حضور آ  نیداو
  قرار ی لیآ ی پا ی عقب، جعبه گل را رو یدراز کرد ،از پشت صندلدست خود انداخت. دست 

 داد . 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
440 

 

 گفت:  یبا نرم زبان 

  ی تر از هر گلخودت گل تر و قشنگ  نکهیها رو هم برات پرپر کنم کمه، بااهمه گل  نکه ی_ باا
 برات گرفتم.  یدوست دار یلیخ دونستم ی . اما چون میهست

 ی هاگل  یقرمز  ی عرق شرم داشت.  نگاهش رو شی چند لحظه پ یکیبه ، نزد هنوز نسبت  
 سرخ چرخ خورد . 

او را مورد   یکس گونهن ی ا چیاز حس عشق ،حس مورد توجه قرار گرفتند پر بود. ه درونش
 لطف قرار نداده بود. 

 محجوبانه زمزمه کرد.  

 قشنگه... یلی_ دستت درد نکنه ،خ

 _ مثل چشمات قشنگ ! 

 گلگون گشت. ش یها.گونه دی دو  یلیصورت آ  ی سرعت روبه  خون

شده درونش آشکار شود ،    انیحس غل کهن ی. هر لحظه  از ادیبر صورت خود کش یدست 
 .دی هراس یم

 راه افتاد.  یاستارت زد، به آرام نیداو 

 .می،هم صحبت کن  می بزن یدور هی_هم  

 ادامه داد . دی تکان داد .با ترد ی سر ی لیآ 

 . رسونمتی_نگران نباش، سر موقع م

کز   یلیگذرا بر آ نی.داو  شکستی آن دو را م انیسکوت حاکم م  ،یسچیطل می مال  ی صدا 
 کرده نگاه کرد .

 ...یلی _ آ
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  آوردیبه ارمغان م شی را برا  یچسبو دل  نی ریحس ش ن،ی نامش، از زبان داو دنیشن لذت
 زمزمه کرد.  اریاختی.ب

 _ جانم؟ 

 .  دی چسب نیودل داوبر جان  ،یلیبر کالم آ شدهی جانم جار 

 ؟   میبر   مارستانیب یخواهی ؟م کنهی _پات هنوز درد م

 . دیبا گوشه چشم ، جز به جز صورت او را کاو 

و ابروان   ی نیب غهینشسته بر پوست روشن، ت شیر، ته   دهیاش و چانه کشمردانه  رخ مین
 . دادی نشان م شی هاتر از عکس جذاب یخورده، همگگره 

 ساده است. ی. کوفتگستینبه دکتر  یازی_ پام خوب شد .درد ندارم، ن

 برساند. انی جمله را به پا  نیجان کند ،تا هم 

،فقط به    جیلرز گرفت .منگ و گ گریرا ترساند. دستانش بار د ی لیآ ل، یزنگ موبا  ی صدا 
در رفتار خود  اریاختی ب کرد؟ی سر هم م ی ا.اگر مادرش بود ،چه بهانه کردی نگاه م نیداو
 .دینال

 کنم؟  کاریمادرم باشه چ ای شدم.... اگر بابام  چارهی!ب زنهیزنگ م  می گوش ی _ وا

 با آرامش پاسخ داد .  نیداو 

 نگران نباش ! زمی... عززنهیاصال زنگ م یک   نی_آروم باش، اول از همه نگاه بنداز ،بب

 آورد .جرئت نداشت ،  رونی را ب ی،گوش فی از درون ک  هراسان

 رامش گفت:با آ نی.داو ندازدیصفحه نگاه ب به

 جواب بده.  یلی_  آ 
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از سر   ینام فاطمه ،نفس  دنی را پر از آرامش کرد. با د یلی،قلب آ   نیبار داو نانینگاه اطم 
 زد و پاسخ داد. ی ا. کالفه خنده  دیکش ی آسودگ 

 _ جانم فاطمه ؟ 

 گفت:  پراسترس

 ؟یاالن کنارش یرفت ؟یی _ کجا

 . میرونی _ ما ب

 _چه خبر ؟اوضاع چطوره ؟ 

 ؟ ییایم ی. ک خورندی ها هم دارند شام مخوبه. بچه یچهمه  جان ی_ا

 امد؟ یکه به چشم ن ادی_خوب  نوش جان ،نبودنم ز 

 اومد. اون ها  هم باور کردند. زمزمه وار ادامه داد. شی پ یکار فور هی_ نه گفتم که 

 حواست  باشه. ،یلی _ مواظب خودت باش آ

 .  زمی_باشه عز 

 برم.  گهی _من د

 _ خدانگهدار . 

زد و دوستانه   ی لبخند نیچشم دوخت. داو  رونی خود انداخت. به ب ی پا ی را رو یگوش
 گفت: 

 نداشت.  ی نگران ی جا ی دی_ د

 ادامه داد. د،یرا که د یلیسکوت آ  

 .  ی که معلومه، شام نخورد طورن ی_ ا
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 حرف او آمد . انیشده م هول

 . ستمی. گرسنه نستین ازی_نه ،نه شام ن

 ابرو باال انداخت .  

 .میزنی ،هم حرف م م یخوریهم غذا م ییجا هی  میری،م شهی نم یطورن ی_ا

 . دیترسان نال 

 !شهیمنو... نه نم نهیاز آشناها بب یک ی؟اگه   شهیم یچ نهیبب ادی لی_ نه ،اگه ا

 ی وم باش، تو به درد آمد. _باشه آر  یلیاز لحن و کالم عاجزانه و مظلوم آ  نیقلب داو  
 .میکنی صحبت م  نیماش

 بغ کرده گفت:  

 ... میدور نش یلیدار .خنگه های کینزد نیهم شهی _ اگر م

 _چشم. 

 داشت.نگه  یفست فوت ک ی راهنما زد و کنار  

 .  دی پرس دی با ترد 

 .  میسفارش بدم تا آماده بشه صحبت هم کن زیچ ه ی  ،ی_اگر موافق باش

 تکان داد. یسر

 سفارش بدم؟  ی_ چ

 ... یخواهی _ هرچه خودت م

 رفت . رونی ب نینگاهش کرد و از ماش ناچار
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قرمز ،مشامش را نوازش   ی روزها نینشصورت کرد. عطر دل ک یها را نزددستان لرزان، گل  با
آمدن...  یمورد توجه قرار گرفتن و به چشم کس  باستیگرفت. چه ز  یداد ، قلب او را به باز 

 وجه بودن! شدن و مرکز ت ده ید

ستبر و قامت بلنداو   ی هامحو شانه یلیشد .آ  ن یماش کی محکم، نزد ی هابا قدم  نیداو 
  نیدوست داشتن؟ تن به ا  ن یکار داده بود! تن به ا نی واقعاً او بود که تن به ا یعنیماند. 

 ؟  ن ی ریش ی هااضطراب 

گرم گفت  سرمست گشت .مهربان و خون   نیداو نینشاز عطر دل  گریشد .بار د نیماش سوار
: 

 .می_خب تا غذا آماده بشه ،ما هم صحبت کن

، پر خجالت و   بایز رخ م ین رهی. خدیچرخ یلیجا گشت و کامل به سمت آ جابه  شیدر جا 
 . دیهراسان  او شد با 

  باتریز م،یمال   شی،با آرا  شدهختهی ر رونیب ی اش بدون چادر با موها،که چهره  کردی اعتراف م 
 .کاماًل تفاوت داشت... دادی و دل ربا تر از قبل نشان م

دستان گرم مردانه  انیاو را، م ده ی چیداشت، دستان پراضطراب و درهم پچقدر دوست  
 او را لمس کند .  ییخرما  ی داشت موهاخود بفشارد .دوست 

 تکان داد و نگاه گرفت. یسر

 را محکم به کف دست فشار داد. شی ها، ناخن  حدیب یرگ ی،معذب از خ ی لیآ 

 کنه؟ی_ حالت خوبه ؟پات هنوز درد م

 پاسخ داد.  یسختبه 

 _ خوبم .

 داد و صورتش از درد جمع شد .  ده یضرب د ی به پا یتکان
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 ؟ یتیاذ  کنه؟ی_درد م

 پاسخ داد .  دهیرنج ی لیآ 

 درد داره، کوفته شده.  ی_کم

 انداخته بود ،زمزمه کرد . هیاو سا ی ابی صورت ز ی بلندش ،که رو  ی هابر مژه  رهیخ نیداو 

و   ی.تو رفتصدات، قلبم را لرزاند    ونی نگاهت، بغض م ی ،آشوب تو دمتیکه د بارن ی_ اول
  نمتی.مدام دوست داشتم بب  رفت ی تو جا موند! مدام فکرم سمت تو م  شیقلب من اما پ

دوست داشتم ، از دست فکر   ه؟یاسمت چ ی حت ؟ی هست یچ ؟ی هست ی...بفهمم ک 
  نکهی... تااخوردی توچرخ م یبودم و فکرم پ  معج ی ! توتونستمیچشمات رها بشم، اما نم

 . ی دستام  افتاد ونی خورده، مگنجشک زخم  ه یحالت... مثل  نیبدتر ی . اما تودمتید

 ی رواومد ، ی. سرت خون مدادمی و من قلبم را از دست م ی دی لرزیپر از لرز بود .تو م تنت
افتاده بود. صورت زرد شده   همی پلکات رو حالی ب صدا،ی ات پرخون بود، اما تو ب قهیشق

 بعد از اون شد .  ی هاشب  الیات، تمام فکر و خ

 سرشار از حس بود.   ،ی لیمهتاب گرفته آ صورت

 کرد .  یشرم از کمرش شره م  عرق 

را  یل یاش ،قلب آ  مردانه ی گرفته ی .صدا کردی ساکت و صامت، فقط به مقابل نگاه م 
 نوازش داد.

 ! کنهیم  چارمیداره ب یدور ن یفاصله، ا  نیدوستت دارم. ا یلیمن دوستت دارم ،خ یلی _ آ

گلو   انیناخوانده م همانیمانند م ن،ی او شد. بغض سنگ تابی نگاه ب ره ی.خ دیچرخ نیداو
 جاخوش کرده بود. 

 لرزان خارج شد . ی هالب  انیاز م شی صدا

 _منم دوستت دارم !
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با نگاهش ،رد اشک را دنبال کرد.  نی . داوختیصورت ر  ی و رو د یلجوجانه غلت یاشک قطره
  نیسرخوش از ا نیانداخت . داو نیرفت .سرش را پا شیچانه پ ر یآمد و تا ز   نیپائ

صورت خود جا خوش   ی رو قی لخت خود زد .لبخند عم ی به موها ی،چنگ   نیری اعتراف ش
 کرد .

. 

 ساغر 

. 

. 

ها را مختلف، وارد خانه شد. بسته  ی و دور دور کردن در پاساژها  شگاهی آرا  یاز شلوغ خسته
باز کرد و تن کرخت ، وارفته خود   یکی مانتو را، دوتا  ی هاجا کنار راهرو رها کرد. دکمه همان 
شده  کاشته  ی هاو ناخن  یشکالت  ی ، رنگ موها دی جد لیاستا  نیکاناپه انداخت. از ا ی را رو

از   تریداشت. دستش را مقابل چشمان خود گرفت ،نگاه نگاه کرد. عال ت یحس رضا  شتری،ب
. حس دیپسند ی و سکوت را نم  ییتنها نیا شهی . بر خالف همدیرسی نظر مبه  شهیهم

 ...  دادیبه او دست م  یخفگ

 ؟ یچه کس  شی ؟پ رفت یم کجا

باشد. تنها باشد،   کسی ب نیچنن ی را تجربه نکرده بود .دوست نداشت ا ل یتحوسال  ییتنها 
از   یآن میتصم  کی ور گشت. در بسته ،در افکار درهم خود غوطه و کسل باشد. چشم  نیغمگ

  نیزبان و تندخو بود ،اما در اتلخ  نکهی. باا رفتیجا جست .بهتر بود ،به سراغ مادر جان م 
وکور  خانه سوت  نی ،هم خودش از ا آوردیدرم ییاز تنهاشدن ،هم او را  نوو   یلیتحوسال 

 بود...  ینیو از عزلت نش  یی.هر چه باشد ،بهتر از تنها کردی فرار م

خانه و شهر دور شود.   نی فردا بود. وقت داشت تا از ا کی ساعت   ی حوال ل،یسال تحو 
شود .از او بودن و نبودن مادرجان   ی ایفرستاد ،که جو  امیپدرش پ ی برا  ،یزی از هرچقبل
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.هنوز ساک لباس سفرش باز نشده   رودیاش مخواست ،تا اطالع ندهد که ساغر به خانه
 .  گرفتیم  لیرا از صنم تحو  هالهی پاکت وس  دیاز رفتن ،با  قبل. خوردیاتاق خاک م ی ،گوشه 

 !  ندیسبحان را بب یداشت خودش خانه و زندگ اسنپ بفرستد ،اما دوست  شدیم

 ی.ساک را خال کردیم یتازکه ی  ش ی...خوب داشت برا ختهیقلب افسارگس ن یازدست ا امان
 قرار داد . یرا کنار های از لباس کرد و کادوها ، سوغات

 کردیا با خود نرم موسخت او رتا قلب سفت  د،ی خری م بای ز چارقدک ی مادرجان،  ی برا د یبا
 انداخت.  ییشولباس  ن یرا درون ماش فیکث ی ها.لباس 

شام و غذا خوردن با مزاجش خوش   ییبرداشت و گاز زد .تنها یبی س خچال، یاز داخل  
  یکم شیاو شد. صدا یی گومخاطب، نام صنم را لمس کرده و منتظر پاسخ  انی . از مآمدینم

 . کردی جلوه م ی رعادیامر غ نی لرز داشت و ا

 .دی چیصنم در گوشش پ  ی ،صدا یدرپی بعد از چند بوق پ 

 _ الو. 

 ؟ ی_سالم صنج جان خوب هست

 پاسخ داد . یبا مهربان 

.شرمنده مزاحم   زم یعز ی_مرس ؟ی ؟ سالمت ی_سالم ساغر خانم، خداروشکر خوبم. تو خوب
 هم مبارک .  دتیع شیپش یشدم... پ

 توام مبارک جانم... بفرما .  دیه عب.به  یساغر ؟مراحم  هیچه حرف نی_ا

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 . رمیبگ لی ها را ازت تحو بسته  امیاگر امکانش هست، ب خواستمی _م 

 . نمتیدوباره بب شمیهم خوشحال م یلی.خ زمی عز ای_ آره آره، ب
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 بفرست.  شنی _پس برام لوک 

 .  نمتیبی م زم،ی_ باشه عز 

 . نمتیبی_م

 _ خدانگهدار. 

 .دیکش یاز سر آسودگ  ینفس 

کالس   زهی . اصال او را چه به پسر پاستورختی ر نوایغرغرکنان ،خاک عالم بر سر قلب ب 
قلب سرکش و خودسر. از درون   نیخود کوفت. امان امان ،از دست ا  یشان یبر پ ی ا...!ضربه

 آورد.  رونیب یبسته همبرگر خچالی

  شی موها دی جد  یغ درست کردن غذا رفت. رنگ شکالتکرد و سرا ضی را تعو  شیهالباس  
رنگ بر پوست روشن او نشسته بود.  نیا بی. عجدادی ،سن و سالش را کمتر نشان م

بشود ،به سراغ صنم برود  رید یلیخ کهن یاز اقرارداد .بهتر بود قبل نکیها را درون سظرف 
 . دادی نه شب را نشان م ی.ساعت حوال

ها دور  آن ی شد. چندان خانه  نی . سوار ماش دیتن کش ی هود ی رنگش را رو یپافر صورت 
 .کردی کار را خراب م ل،یسال تحوبه  یکیساعت و نزد  نینبود، اما ا 

و   بایز ی را پارک کرد. چه خانه  نی .ماش افتی ،باالخره آدرس را   کی و تراف هایکالفه از شلوغ 
 نواز  بود . چشم 

 !کردی م هاالی با خود چه خ دیدی.اگر سبحان او را م  آمدی خودش نم کاش

زنگ زدن و نزدن مانده بود که ،نور   نی.ب دیشالش کش ریرهاشده، بر ز  ی بر موها یدست 
 اش را جلب کرد .توجه  ینیماش

بود آمد   ستادهی ساغر ا کهییهمان جا قاً ی،دق ی به سمت درب ورود  ن ی چرخاند. ماش نگاه
 .مقابل او قرار گرفت .
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 .شد خواند   ینور هم م نیا انینگاه سبحان را، در م برق 

 به عقب برداشت . یبه خود فرستاد .قدم یلعنت کالفه

  نیمرتب از ماش یبلندقامت با محاسن ی شد و متقاباًل مرد ادهیدرب را باز کرد .پ موتیر با
 آن دو مرد تاب خورد. انیم  دش،یآمد .نگاه خجول و پر ترد  نیپا

 .  دادی لب سالم ریز 

 مهربانانه نگاهش کرد و پاسخ سالم او را داد. مرد

 . دیجلوتر کش یدستان مرد بود .مضطرب شال را کم انیم  حینگاه ساغر برتسب 

 ؟!  دی کار داشت یخانم با کس د ی_ ببخش

 .کردیهنوز سکوت کرده ،او را تماشا م  سبحان

بزند.   یکه سبحان حرف  نی،کالفه بود . قبل از یساغرعصبان وردمی دروغ چرابابت حضور ب 
 کرد و رو به پدر صنم گفت: یدستش ی ساغر پ

 با صنم جان کار داشتم . د ی_ ببخش

 بر صورت ساغر زد ،مهربانانه گفت:  ی لبخند مرد

 ما جا دارند . ی هاچشم  ی داخل دخترم ،دوستان صنم جان رو د ی_ بفرما 

 بر صورت نشاند. ی محجوبانه، لبخند ساغر

باهاشون   کی کار کوچ هی. فقط  شمی وقت شب مزاحم شما نم نی ا د،ی_ شما لطف دار 
 .کنمی داشتم، بعد رفع زحمت م

 . ادیب گمی دخترم، االن بهش م هیها چحرف  نی_ ا

  ریزخانه شد. ساغر سربه  یراه  یبر سبحان انداخت .بدون حرف ینگاهم یحاج محمود ن 
به  یقدم  ی،سکوت کرده در انتظار صنم ماند. سبحان که منتظر دور شدن پدر بود، عصب
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  رونی چفت شده ب ی هادندان انیاش را از م ی سمت او برداشت .تمام حرص و کالفگ
 . ختیر

 . نمیتو رو بب دی _ دانشگاه و سفر بست نبود ،جلو در خونمون هم با 

 هره سبحان شد. چ رهیگرد شده خ یتعجب کرده، با چشمان ساغر

تو را   ی رو،تا گل  کنمی رو به راه تو بند مراهم  یرخ توام اصاًل، الک فتهیخدا، من چقدر ش ی _ ا
 .  نمیبب

غرورش به   ی اذره  گذاشت،یزبان... همان که نمهمان ساغر شد .همان تندزبان و تلخ  دوباره
 یچشمان رنگ رهیشد .خ تر ک ی زد ،نزد یباد رود .همان ساغرسرکش!  پوزخند صدا دار

 سبحان گشت.با جسارت زمزمه کرد . 

اومدم.  نی هم ی بسته کنار صنم داشتم، برا  هیمن   ؟یمسلم ی خودت رو فرض کرد ی_چ
 نبودم . جان یوگرنه چندان راغب به حضور تو ا 

  نی ریو ش دی جد شیرنگ برا  نی نگاه، ا نیناب نگاه ساغر گشت. ا هی ا،قهوه  ره ی گ سبحان
  ی موها ییخرما رهیو گ خوردیشد. نگاهش تاب م  ی چشمان او م ینین  رهی.مدام خ آمد یم
 آورد.  رونیخود ب یالیخ ی ای صنم، هر دو را از دن ی هاقدم   ی . صداشدی اش م زدهرون یب

  ،یشد. عصب نی به عقب برداشت . کالفه نگاه گرفت .بدون حرف سوار ماش یسبحان قدم 
به صنم و ساغر   توجهی. بافتادی م  نوایب ی ،به جان موها زدی ازدست رفتار خود چنگ م

 ساغر گشت . کی کرد. صنم مبهوت از رفتار سبحان نزد اط یسرعت وارد حرا  به  نیماش

 . زمیبه سالم عز_ به 

صورت خود کرد.صنم مهربانانه او   یچاشن ی نش را از هم باز کرد .لبخندابروا ی هاساغر گره  
خود ثابت ماند.   ی آغوش خود فشرد. ساغر متعجب از حرکت او خشک زده درجا انیرا م

 دو روز  هم چقدر دلم برات تنگ شده...  نیهم ی تو شهی _باورت نم

 زد.  ییدندان نما  لبخند
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 _ فداتشم .

 . دیغر را کاو سا  ی بادقت صورت و موها صنم

 . ادیرنگ مو بهت م نیقدر ا کرده، چه ریات تغچقدر چهره  ی _ وا

 باال انداخت . ییابرو  

 . زم یعز  ی_واقعاً؟ مرس

 حواله صنم کرد . یچشمک

 چه خبر از  آقا ارسالن ؟!  ی_راست

 به اطراف انداخت . یگلگون شد .نگاه شیهاگونه 

شام   کهن یهم بده مهمون ما جلو در باشه. دوم ا ک،ی زشته جلو در ،هم تار کهن ی _اول ا
 سفارش کرد که ببرمت خونه... ی.مامانم کل زمی آمادست عز

 .دیدست خود گرفت و کش انیدست او را م 

 داخل.  میبر   ایب ای_ ب

 دستان او گذاشت.  ی رو ساغر دست  

 دارم . زشت .کار هم روقت، ید  ی دی برم .شب ع اریبسته من رو ب  زحمتی _ نه صنم جان ،ب

 گفت:  کالفه

خوشحال  یلی،خ  گهید ای. بییپدر و مادر سفر رفتن و تنها ی؟خودت گفت  های_ چه کار
 . شمیم

 قاطع پاسخ داد. 

 .شمی مزاحم م گهیوقت د  هیشاءاهلل ان شهی خواهش نکن. نم زم،ی_ نه عز



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
452 

 

 .ارمیتامن برم ب اط یداخل ح ای_ باشه پس حداقل ب 

 تکان داد. د یتأ ی معنابه  یناچار، سر 

 شدند. نگاه چرخاند .صنم دست پشت کمر ساغر قرارداد . اط یح وارد

جا سرپا نمون تا  اون  نی. بشمیها دار شهی م لمای تو ف نی تاب ،از ا هی   اط یح نیا  ی _ما تو
 داخل...  ی اومد یم کاشی ا ی. ولامیمن ب

 منتظرت هستم .  گهی_ نه د

جا  ییبای درختان تاب ز انیکرد. در م تی هدا  دی سرو ،ب ی هاصنم او را ،به سمت درخت 
 داشتند !  یی بایبود. خانه ز یی بزرگ و باصفا اط یزد. ح  یداشت. چرخ

ها پنجره  نی از ا کی کدام  یعن یبرداشت. نگاهش باال آمد . محو خانه مقابل گشت.  یقدم
تاب ولو کرد.   ی خسته و سرمازده خود را ،رومتعلق به اتاق سبحان بود؟ نگاه گرفت. تن 

  دی چرا با ی دی گرفت. از خودش و رفتار سرزده اش لجش گرفته بود. آخه شب ع ینفس
باعث شد   ییهاقدم  ی که چندان هم مهم نبود. صدا  ی ا! بسته آمد؟ی دنبال بسته م

در   یفکر نکرده بود .حس شرمسار  موضوعن یتاب بلند شود. اصاًل به ا ی سرعت از رو،به 
 ساغر را از نظر گذراند .   ی .  رخساره سرتاپا دی چیوجودش پ

 _سالم .

 دست خود گرفت. انیدست او را م رخساره

 .  ی _سالم دخترم، خوش اومد

 مزاحم شما و خانواده هم شدم .  ،ی دی _شرمنده شب ع

 ...یما هست زی؟عز   ی؟چه مزاحمت  یچه حرف نی_ا

 صنم نگاه انداخت . لهیاز وس یند . به دستان خالساکت منتظر  ما 
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 ،که حرف نگاه او را خواند گفت:   صنم

 .ارمی _مامان نذاشت ب

 بر ساغر زد. ی گنگ نگاه کرد. رخساره لبخند 

.  ی .هم  هم سفرش بود یکدوم دوست صنم من هست نمیبب زمی کن عز یمعرف کهن ی _اول ا
 قبول باشه...  ارتمیز یراست

 . دی ر پر رنگ از رخ ساغ 

او را فراموش کرده بود؟! با لکنت پاسخ   یراحت نیهمبه  یعنی؟ دادیم  حیچگونه توض حال
 داد . 

 _ممنونم.

 . دیرخساره موشکافانه چهره ساغر را کاو  

 ام؟ده ی_ من تو رو قباًل انگار د

 مکث کرد و ادامه داد . 

 ! ؟ی سبحان هست یکالس_هم 

 تکان داد. د ی تأ ی معنابه  یسر 

 _ بله ساغرهستم .

 ادامه داد.  ییروخوش  با

 اوردمین ادیبه   زم،یکرده بود عز  ریات تغچهره  ی. کمنمتیبی خوشحالم که دوباره م یلی_ خ
 .دستت کامل خوب شده ؟ 

 _بله کامل خوب شده.... 
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 رخسار مهربانانه ادامه داد.  

!  یبزارم بر شهیمگه م سبحان... یکالس، هم هم   ی _ خب پس هم دوست صنم من هست
مهمون من غذا نخورده از   ی دی آماده است. امکان نداره شب ع یچ. همه دمیسفره را چ

 بره ...! جان یا

 .  دیصورت خود کشبه  یدست کالفه

  ستیجور ن طمیندارم و هم شرا  ی. االن هم لباس مناسبامیم گهیوقت د هی شهی _اگر م
 بشم.  یآماده کنم. فردا صبح زود راه  لهیوس دی ،چون با

 صنم اصرار کردن را از سر گرفت .  گری باره د 

 بخور و زود برو ..   ایس ب_شام آماده 

 تکان داد . د یتأ ی معنابه  یسر یاصرار با دودل همهن ی،از ا فی و بالتکل ناچار

وتر از آن دو  ؟رخساره جل کردیخود چکار م  وانهیبا قلب د کرد؟یبا نگاه سبحان چه م حاال
شد.  رخساره حضور ساغر را به  دهیکش نیزم ی سست ساغر رو ی هابه راه افتاد. قدم 

درون خانه،   ی ،معذب، قدم درون خانه گذاشت. گرما  ریزخانواده اطالع داد .سربه 
 به او انداخت. ینانینگاه پر اطم مرا نوازش داد .صن شیهاگونه 

 !  دی پوشی م یتر. کاش لباس مناسبدیکش ن یپافر را پا ریز  ی پاچه، هوددست  

او آمد .چشمانش رنگ  یک یبه صنم به نزد  شباهتی ب زنقش، یر یباال آمد .دختر  سرش
 ... یبه رنگ مشک   ییگندمکون و موها  یعسل ناب داشتند. پوست

 داد یلب سالم ریلبخند مؤدبانه بر صورت او زد و ز  

 .  دیخوش اومد  یلی_ سالم خ

 دستان سرد خود فشرد .  انیثنا را ،م  ی دراز شده  دست
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 _ساغر هستم ،دوست صنم جان. 

پاسخ   ییروساغر باال انداخت . با خوش  ی برا  ییدارد. ابرو ییکتمان کرد که با برادرش آشنا 
 داد . 

 _منم ثنا هستم خواهر صنم .

 ساغر را مورد خطاب قرار داد.  یمحمود، با مهربان حاج

تا   جا،نی ا  دی اریگل بابا ،دوستتون رو ب  ی ثنا صنم دخترا  ؟ی تادس یجا ادخترم، چرا اون  ای_ ب
 ه...  اریمادرت غذا رو ب

ها چرخ داد. چه بهتر که آن  ی بای خود را گرد تا گرد خانه ز دهی ساغر نگاه کنجکاو و ترس 
 سبحان  حال حضور نداشت . رخساره از همان آشپزخانه گفت : 

 نکن....  یبگی اصال، حس غر ای_دخترم ب

  یحس معذب بودن و شرمندگ  شتریساغر ب دادند،ی او را مورد خطاب قرار م شتریچه بهر 
مبل نشست .در خود جمع شد و سرش را تا   ی آمده ،رو کهن ی از ا مانی. سست و پش کردیم

 .  آمدی نظر مبه  دیقصه بع  یاغیرفتار از ساغر سرکش و   نیانداخت. ا نی حد امکان پا

. 

 ی لیآ

. 

. 

  اشح،نه یدرون س شانیاسترس و حال پر لیبه دل یلی را گاز زد، اما آ  تزایاز پ یقاچ نیداو
جانش به لب  یحوال نیدر هم جان یداشت ،همبه خوردن غذا نداشت . دوست  یلیم

 نیچنن یاو را دوست نداشت. ا نیچنن یحال اتابه  یجان دهد. کس  نیبرسد. در کنار داو
   یقربان  به جان او نرفته بود. بس
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 اشره ی. سر چرخاند و خآمدیم  نیر یچسب و شدل  شی برا نیداو ی هابه کلمه حرف  هکلم
 شد . 

پر   یمردانه و ابروان کمان شیرته  اش،ده یکش ینیب  غهی. تدی به وجب صورتش را کاو وجب
حالت آن دو چشم   ی برا دادیآخ که جان م  اش،ده ی رنگ کش یمشک ی با ی،چشمان ز  شی مو

 .دیرا حس کرد.دست از خوردن کش یلی نگاه آ ینیک سنگ نی....داو بایز

 زم؟ ی_جانم عز 

 . دیلب به دندان گرفت ، نگاهش را دزد ی لیآ 

 قرار گرفت.   نیمورد توجه داو ،ی لینخورده آغذات دست  

 ؟  یخوری _ چرا نم

 کرد .  زمزمه

 ندارم .  لی_م

 سرخوشانه گفت:  نیداو

  گهی االن حاضرم چند تا د نیتو چنان اشتهام باز شده که هم ی گل رو دنی _ چرا؟ من که با د
 به لبخند کش آمد .  یلیآ ی هادرسته قورت بدم... لب تزایپ

 کرد. زمزمه

 _ شکمو! 

 زبان پاسخ داد .چرب  

 جانم... ی _ا

 شد. رنگ انار ناب گرفتند .  یجار یلیآ ی هاسرعت بر گونهخون به  
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. کنار هم آهنگ گوش  شدیآب م   یلید در قلب آ و قن زدی حرف م نی راه بازگشت داو در
 خود گرم شدند.  ریپذدل الیدر خ ک یدادند و هر  

  ریاضطراب درون قلب او سراز گری داشت. بار درا نگه  نیتاالر، ماش ی مقابل درب ورود 
ها را با  آن توانستیخود انداخت. کاش م ی پا ی رو  بایز ی هاگشت. با حسرت نگاه بر گل 

 شد...   رهی خ نیک چشمانش چرخ خورد و  بر نگاه جذاب داوخود ببرد! مردم

 ها را با خودم ببرم .... گل نی ا شدی _کاش م

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 .تونمی ،نم شهی _ اما نم

 گفت:  یکه غصه نگاه او را خواند، با مهربان نیرز چشم دوخت. داو ی هابا حسرت بر گل  

.  ارمیبرات گل م شهیجون دارم هم کهی کنارت هستم .تا وقت یاز االن تا وقت ا،ی_ غصه نخور
لحظه ناراحت   کی ارزش نداره تا براشون   نای.ا یبا خودت ببر یتونی سرت که نم ی فدا
 ... یبش

 سرش باال آمد.  

از  یبه تبسم شیهامهربانانه با عشق لب ن،یرنگ داو یشی چشمان م ینی در ن رهیخ 
زنگ  ی گشت. صدا  ری او سراز قراری در قلب ب جانیشد. حس پر از شور و هلبخند آراسته 

پاچه نگاه انداخت. نام . دست دی کش رونیخود ب نیر یش الیآن دورا، از خ  یلیآ  لیموبا 
 .دیکش یاز سر آسودگ  ی.نفس دی فاطمه را که د

 _ جانم فاطمه؟ 

 نگران گفت:  

 ؟ یی _ کجا

 و هول پاسخ داد.  دهی ترس 
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 افتاده؟  یشده؟ اتفاق یام، چ ی _ اومدم جلو در ورود

 آسوده گفت:  الیبا خ 

 . رندیگیها مدام سراغت را مداخل، بچه ای_ خب پس حواست باشه. ب

 _ اومدم.

ها را از شاخه جدا  . گلبرگ دیکش رونی خود ب فیاز درون ک  ی کاغذدو دستمال  ،ی بدون معطل 
بر صورتش جا خوش کرد.  ،ی تیدستمال قرارداد .لبخند رضا انیکرد.با عشق آن  را م 

نظر   ریکه  حرکات او را ز نیگرفته بود بگذرد.... داو  نی از داو بارنیکه اول یگل  نیاز ا  شدینم
ها او را تماشا کند.  گشت .دوست داشت ساعت   یغرق در شادمان یل ی ن کار آیداشت، از ا 

مهمان قلب     نیر یحضور ،وجودش آرامش شو حرف بزند.  ندیها کنار او بنش ساعت 
 . کردی اش ممردانه

عقربه   دنیمچ خود کرد. با د   ی به ساعت رو ینگاهم ی شانه انداخت و ن ی را رو فیک  ی لیآ 
 ها ترسان و مضطرب عزم رفتن گرفت . 

باال انداخت و   ییابرو  ی لیدستان گرم خود گرفت. آ انی مچ دست او را م ی تند،به   نیداو 
 شد .شرم تمام وجودش را فراگرفته .  یکمرش جار  ان یاز م ی عرق سرد

 دست او نبض گرفت .  ی . جادیدست عقب کش د، یرا د ی لیکه  حال آ نیداو

 چرا لمس حضورش را  دوست داشت . دروغ

 زمزمه کرد. مانیپش یلحن با

 . د ی_ ببخش

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 _ مراقب خودت باش... 
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 ت گرفته پاسخ داد. لکن 

 _توام مراقب خودت باش .  

 کرد . سکوت

 نشو... ی_شب راه

 او گفت:  یسرخوش از نگران 

 . کنندی م یکه تهران زندگ   رم،ی _ نه امشب  خونه دوتا از دوستام م

 شد.   رید گهی برم د م،ی کنی _بعداً صحبت م

 حواست باشه ... زم،ی _ برو عز

 گفت:  ی تندبه ، ی موضوع یادآوری با

 ؟ ی_ پات خوب شد ؟!هنوز درد دار

 خودداد.  ی به پا یتکان  

 درد داره . ی_خوبه، کم

 !م ی رفتی _کاش دکتر م

 شده .کوفته  ی.کم ستی ن ی ا_ نه ،نه مسئله 

 زمزمه کرد . یمعطل بدون 

 _خداحافظ . 

. از کردیجا بماند. کنارش آرامش داشت.  حال خوب را لمس مها آن داشت ،ساعت  دوست
 شد. حس درد در پا را، تا مغزش احساس کرد.  ادهیپ نیماش
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. اگر او را  آمد ی . اگر بدون اطالع، پدرش دنبال او مشدی دور م رفت،یم  دی گرفت .با ینفس 
 پا، به راه افتاد. دی به درد شد توجهی ب  شد؟ی . چه مدیدی ،م ن یهمراه داو

جز  ی النگان او بود... اما چاره  ی دوخت. نگرانه پا یلی شد، نگاه به رفتن آ ادهیپ نیداو 
 تماشا کردن نداشت! 

 .انداختی را به دردسر م یلی کردن او، آ یشدن ،همراه  کینزد 

مردان حاضر عبور   انی از م ریزمعذب و سربه  گشتی م  شتریکه ،هر لحظه ب ی کالفه از درد 
.  دیکش یاز سر آسودگ  یخود را به سالن زنانه رساند. نفس ی کرد . تن کرخت و سست شده 

 .دیلب زمزمه وار نال  ریز

 گذشت.... ری _خدا رو شکر، بخ

و   کی موز  ی بر صورتش جا خشک کرد.صدا  ییبای،لبخند ز   نیداو داری سرخوش از د 
شال    ری را ز شی ده ،تا حد امکان موها. هول ش دیچیپی در گوشش م یآسانسروصدا، به 

 . رو به دوستان خود گفت: دیخود کش  ی به مانتو یپاچه، دستپنهان کرد. دست 

 شمارو....  میرسونیما م  د یایها ب_ بچه 

 پاسخ داد.  ییروفاطمه با خوش  

 خودت ... یعروس شاهللیا  زم،ی_ فدات عز 

 خود را باال انداخت . ی ابرو

 تو زودتر...! ی برا شاالی_قربونت، ا

 نثارش کرد. ی اغره چشم  

 .یل یالتحصسوروسات جشن فارغ  شاهللی_ ا

 گفت:  طنتیزد و با ش ییالناز لبخند دندان نما 
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  کیجشن مهاجرتم   شاهللیمن... ا ی . اصل فقط دعادیکنی پاره م کهیبابا ،تعارف ت دی _ گم ش
 ....  دای اون سرش ناپ  رمیبگ یپارت ی گودبا

آورد. تا خواست   رونیب فیدر لرز است. از درون ک  اشی احساس کرد گوش ،یشلوغ انیم در
 پاسخ دهد، تماس که قطع گشت . 

.دوباره   د ی کوب یشانیرفته، آه از نهادش بلند شد .با ضرب  بر پازدست  ی تماس ها دنید با
 تماس برقرار گشت. 

 گوش خود برد.  کیرا نزد  یانداخت. آرام گوش ی انام پدر ،بر تمام تنش رعشه 

 _ بله؟ 

؟هزار بار   یهست  ی. _کدوم جهنمدی چیدر گوشش پ  یسختبه  یو شلوغ اهو یه انیصدا از م 
 زنگ زدم!

 گفت:   دهی ترس 

 . خواهمی،معذرت م  دمی_ نشن

 اومدم .   رونی ب ای_ منتظرم، ب

 تکان داد .  یسر

 ها گفت: بلند شد و رو به بچه  ز یم ازسر

 خوش گذشت.   یبرم، کل گهی _ من د

 سالمت .برو به _

 باال انداخت.  ییچشم و ابرو  الناز

 ! یانشاهلل خودت ی _ بعد

 جا کرد و لنگان به راه افتاد.شانه جابه ی را رو  فیتاسف تکان داد .ک  ی ازرو یسر
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 .ستادیخود ا ی الناز در جا ی با صدا 

 ؟   یریلنگ راه م موریشده؟ تو چرا مثل ت ی_ چ

 پاسخ داد. یناراحت با

 از شانس منه! نمیخورد، ا چیپام پ ی_ اومدن

 کرد و موشکافانه گفت:  زی الناز چشم ر 

....  ی شد  بیبعد غ ی اومد یمتوجه شدم، گذر  لحظهه ی ؟ی شد بیکجا غ هویتو  ی_ راست
 ؟ ی کجاها رفت

 حواله او کرد. یچشمک 

 _ بماند ! 

 .دیبه سمت او قدم کش الناز

 .  االی  نمیرو بماند... بگو بب یچ ی_چ

 زد . ی اده خن  یلیآ

 . گمی مدرسه م ی برم، بابا منتظر .تو دی _با

 یآمد .نگاه چرخاند .کم رونیاو را رها کرد. لنگان دور شد، از سالن ب ،ی باطن لیبرخالف م  
 بود . ستادهی پدرش ا ،ی سوتر از ورودآن 

تمام شد   یو خوش ریبه خ زیچبه سمت او قدم برداشت. خدا رو شکر همه  نیپا  سر
 نبرد ...   ییهم از موضوع بو   یهم از کس ی...کس

  یادآوریاجازه داد تا اتفاقات شب را با خود مرور کند.  یلیبه آ  ن، یحاکم درون ماش سکوت
 کردی صورتش پخش م ی ،رنگ لبخند رو رای و چشمان گ  تی،جذاب هایمهربان   ن،ی داو دارید

 خود را از نگاه او پنهان کرد. ی خورده .با گوشه چشم بر پدر نگاه انداخت .انگشتان الک 
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  اط یرا درون ح ن یکامل فرو رفته بود. ماش یکیچشم بر جاده دوخت. در تار  ،یشادمان ز یلبر 
شد. آهسته به راه افتاد ،تا مبادا پدر متوجه لنگ زدن    ادهیکردو پ یلب تشکر ریپاک کرد. ز

 او شود. 

پا   نی. با اگشتی م شتریو ب  شتریه بهر لحظ شینبود .درد پا کردیآن طورها که فکر م  
. خم شد و کفش از پا درآورد. صورتش از درد جمع شد .وارد رفتیها را چگونه باال م پله

. بدون  دی آب سرکش وانیخود را به پا زد .وارد آشپزخانه شد . ل ی هاخانه گشت و صندل 
 ها را باال رفت . پله  اط یو بااحت هآهست ،یی سروصدا چیه

  ی درب اتاق، با صدا کی. نزدانداختی م یاز آمدن ،مسکن. کاش قبلکردیاش مکالفه  درد
 .  دی چرخ یآرامقرار داد . به نهیس ی ،دست رو  دهیترس ادیلیا

 ؟ یداشت ف یوقت شب کجا تشر   نی_ماشاءاهلل، تا ا 

 د. را پر از لرزه و رعشه کر  ی لیبارش قلب آ دی و تهد  یلحن عصب 

 و با لکنت پاسخ داد . دیسرش کش ی بر شال رو یپاچه دستدست  

 !  دونستنی _مامان و بابا م

اما من نه؟    دونستند،یاو گشت. _اونا م کیخون گرفته نزد یخورده و چشمانابروان گره  با
 ؟ ی بود یوقت شب کدوم گور نیا

 دستان خود چفت کند .  انی او را م ی اونهاد .دوست داشت گلو ی رو شی قدم  پ 

 دوستم بود! ی _عروس

 زد . یپوزخند صدا دار 

 ها .... غلط  نیبه دخترو چه به ا _به

 قفل شد.   یلی الک خورده آ ی هاو ناخن  می مال  شی آرا  ی رو زشیت نگاه
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 خود فشرد.  ی دستان مردانه انیرا م یلیدست  آزاد آ  

 _ تو هم خوب راه و روش

 از ما...  یکنی و ترس م  ی،منتها فرصت ندار  ی رو بلد یباز خراب

 کرد . ی اصورتش از درد دست جمع شد و ناله  

 _داداش، دستم شکست ولش کن. 

 بارت باشه. نیو آخر  نی_ اول

 بر گردن خود داد . یتاب

 ؟ ی _اگر نباشه چ

 . دی چفت شده غر  ی هادندان  انیاز م 

 ... هاشهیناکار م  تی جا هی زنمی ! مدمی که هستم نکن ،کار دستت م ینیتر از ا  یکفر یلی _ آ

 پاسخ داد. الیخیب 

او  ی کردنت بردار. موشکافانه نگاه بر چهره  دی تهد  نی نرفته بودم .دست از ا اجازهی _ ب
 انداخت.

 ؟! یکن یچه غلط  یخواهیکردن برندارم ،مثاًل م د ی_ اگر دست از تهد 

 درون وجود زمزمه کرد .  تی بغض، با نها با

 ؟  هیچ یدونی_م

 کرد . یمکث

. به تو  کنمی احساس انزجار م افته ی چشمم بهت م  ی.وقت خورهی _ ازت متنفرم ،حالم بهم م
کارا و حرفات   نیذره آدم را با ا تو ذره  ،ی ! تو قاتل جون آدمیستیبرادر؟ تو برادر ن گنیهم م
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ها و  حرف  ن یدرصد ا کی  نکهی؟ ا  سوزونهی م شتری ب  یمن رو  چ یدونی... میکنی نابود م
هر وقت دلت    ،یریم ی. آزاد هرجا دلت بخواد با نازل یخودت قبول ندار یحتکارها را 

که تو   یاصطالح خرابدختر به  شون ی،اون وقت ا  ی گرد ی م یبخواهد. هر زمان، هر جا با نازل
خودم  ی بار برا ی،ماه بارهی  یبرم .سال رونیب  ی !فقط اگر من کم ست ین ی دی نسبت م

 دختر.....  شمیداشته باشم ،اون وقت من م یذرونگخوش 

گونه سمت راست    ی ماند. دست رو یبا برخورد ضربه به صورتش ،حرف در دهانش باق 
شد.    رهیخ ادیلیچشمان ا  ینی. براق در ندیخود قرارداد .برق نفرت از نگاهش زبانه کش

   اساسیب ی هایی زورگو نیاز ها،ی حجم نابرابر نی از ا  دهی خم یلنگان، با کمر یبدون حرف
 ...شدی اشک هم مرهم درد موجود در قلب او نم یتح  گریوارد اتاق خود شد. د

 او را به خود آورد. ،یگوش  ی بره یو  ی .صدا د یاز ته دل کش یآه 

  نی.  از ادیبغض خفته و سنگ شده را بلع نهیبر آ ره یتعلل کرد ، تماس قطع شد . خ 
 همراه، نفرت داشت .  شهی س همتر  نیبود . از ا زاری بودن،ب فیضع

. با عشق ،با بغض ،رنج  دیکش رون یخود را ب ی ها ها، دفتر دردها و حرف کتاب  انیدرم 
 کتاب جا داد. ی هاورقه  انیال ومرز را البه  ی هاگلبرگ 

آورد. تنها مسکن درد سرش    رونیقرص مسکن را ب ز،یم ی کرد .درون کشو ضی لباس تعو 
  یکی را دوتا  نیداو ی هاامینش غرق خواب بود .پ. چشماشدی قرص محسوب م نیهم

 خواب گشت.  میتسل یداریخواب و ب  انیپاسخ داد ،اما باالخره در م

 **** 

گرد تا گرد  یلیکتاب بلند کرد. نگاه آ  ی جا داد. سرش را از رو یلیفاطمه خود را کنار آ  
 تکان داد .  یسر  یصورت او چند خورد .سوال

 ؟  هی_چ

 . دیاو خط و نشان کش ی چشمانش برا با
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 کهن یرو واضح و کامل بدون ا زیچو تند همه  عیوقت نشد. سر  شبی رفته ، د  ادمی_ نگو  
 زد. ی خند شیبده.... ن حیتوض یواو جا بنداز  کی

 نبود! یز ی بگم آخه؟ چ ی_ چ

 زود باش... اال،ی  یکوفت. _خودت شی به بازو ی انازک کرد ، ضربه  شی برا  یپشت چشم 

 باال انداخت.  ییابرو  

خورد. نالم دراومد. همون موقع زنگ زد و خالصه اومد   چیاهلل که تو راه پام پ_ اول بسم 
 زمزمه کرد . نیزده و شرمگفاطمه نگم برات... خجالت  ی وا ی .وا

 . کمک کرد بلند بشم.زدی م  رونیب امنهیقلبم داشت از کنج س ن ی،ا  دمشید  ی_وقت

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 زد .  یپوستم نبض م ی دستش رو ی _جا

 . دیجوش یدرونش م  جانی و ه یناب، پر از شرمسار حس

 حرف او آمد .  انیلبخند زده م فاطمه

 !زد؟ی _خوب که نبض م

 زد.  ی او ضربه   دیابرو درهم کش 

 _ کوفت. 

 وار گفت :  جانیه 

 . ادی_بدوبدو بگو االن خانم م

 . ارمینتونستم ب فیقشنگ بود، ح  یلیبود،خ دهی برام گل خر  یچی_ه

 زد . یل یبر سر آ  ی ابا دستان خود ،اشاره  فاطمه
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 شد؟  یچ گهی... دیری بگ یخواهی؟!هزار تا م  یخوری_خاک ،غصه گل  رو م

 .  می _ شام گرفت ،چندکالم حرف زد

 هراس ادامه داد . با

بعد   شه؟یم  یفاطمه چ یدونیببره م  ییاز خانواده بو  یکی . اگر یلی،خ ترسم ی م یلی_من خ
بگذاره ! اصال حرف   شینرفته که  براب ازدواج پا پ شی ما، اون حد پ ی اما، رابطه   ییآشنا

ادامه  تونم ی رابطه رو تموم کنم، نه م نیا  تونمی زود، نه م یلیبکشه. خ ونی ازدواج رو م
 . کنهی جودم رو پر از لرز ماونا بفهمند، همه و کهن یترس ا هبدم! هر لحظ

 گفت:  جانیبا ه یحرف یادآوریبا  

حاال چه آش دهن   نمیرو برام بفرست بب نیآقا داو   نی رفته بود ،عکس ا  ادمی_ اوو من پاک  
 هست.  یسوز

 را کج و راست کرد. دهانش

 هم داره... ی سلمبه ا_ چه اسم قلمبه 

 .دی او لبخند پاش ی مشتاقانه به رو 

 .  فرستمی_ برم خونه حتما برات م

 نره. ادتی_حتما  

 بمونه. ادمیبفرست، تا  امیپ ک ی_ خوب برام  

اندک   ی هاخود نشست. امتحان موجود را ،با دانسته  ی وارد کالس شد. فاطمه در جا ریدب 
کالس که به صدا درآمد ،خسته و کسل از دوستان خود  انیخود از سر گذراند .زنگ پا

 و از کالس خارج شد . کرد  ی خداحافظ
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به  توجهی. بکردیم ین یشانه سنگ ی رو فشی، ک  شد یم  دهیکش نیزم ی رو چادرش
 گرفت .  شیمقابل مدرسه، راه خانه را در پ ی های شلوغ

خود را  ی هاو هول شده، شدت قدم  دهیترس ش،یهاهموار با قدم ینیاز  حرکت ماش متوجه
داشت .نگاهش به سمت باال  نگه یلی آ  ی بر سرعت خود افزود و مقابل پا نیکرد .ماش شتریب

مردمک چشمانش از شدت تعجب    ن،یداو  ی شکل خودروهم  نیماش دن یشد. با د  دهیکش
بانو   ی خندان زمزمه کرد. _ا ی.سرخوشانه با لحن دیکش ن یرا پا شهیو ترس گشاد گشت. ش

 دل من رو آب نکن!  نیا  نیاز ا  شتریدرشت، از ب یکاف  ی،چشمات به انداز

 انداخت. لکنت گرفته گفت :  یلب به دندان گرفت. هول شده به اطراف نگاه 

 ؟ یکنیم کاریچ جان ی ا ن،یداو ی _وا

 _سالم عرض شد . 

 برداشت.  نیبه سمت ماش  ، یقدم

  چارهیب  ی وا ی ا نه،یبب ادیب اد یلی وقت ا  هی ؟ی را از کجا بلد بود جان یا  نیسالم ،داو  ی _ وا
 ... شمیم

 نگاهش کرد. رهیخ رهیخ

  ی خداحافظ  ی برا امیشدم، گفتم ب یم  زیتبر  ی. داشتم راهرمی ! باشه االن مزمی_ آروم باش عز 
 ....نمتیبب بارن ی آخر ی و برا

 کرده گفت: انداخت. بغض  نی ،از لحن خود سر پا   مانیشرمنده و پش 

 ....  دمی سصحبت کردم. درکم کن، تر یجورن ی ا دیببخش خوام،ی _ معذرت م

 .  دینال یلی آ ی تندبه  د،ی ایب نیرا باز کرد که پا نیماش درب

  می تسل ی معناخود را ،به  ی ها! دست شمی م چارهی ب نهیبب یکی اگه  ن،ی _نه نه بمون تو ماش
 باال برد.
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 _ باشه، باشه . 

 کرد، پس از چند لحظه گفت:  یمکث

 آوردم . یزیچه یبرات  کی نزد ای_ب

 شد .  ترک ی نگاه اطراف کرد و نزد هراسان

 گفت:  یبا مهربان نیداو

 !ی .کنارم باش نمتی،دوست دارم هر روز ،هر لحظه بب شهی برات تنگ م یلی_ دلم خ

 نم اشک گرفت.  یلی... چشمان آیدور نی فاصله، به ا ن ی.لعنت به ا د یاز ته دل کش یآه 

 ... ادیز یل یخ شه،ی برات تنگ م یلی_ منم دلم خ

شده، برق نگاهش به چشمان  باکس روبان زده  دنی باز کرد. با د یآرام را به نیماش درب
 گفت:  یمعطلی آمد ب  نیداو

  دنت،ی د امی، غصه ات گرفت. گفتم حاال که م ی گل هارو با خودت ببر ینتونست دمی_ د
 ...ی جا بد فیک  ی تا تو ارم،یبرات ب  یادگاری  یسرهی

 حواله او کرد . یچشمک 

 .  نهیبی هم نم ی_کس

حال خوش،   انیناب شد .م یجانی. سرشار از عشق و هدی او جوش نهیدرون س ی اچشمه 
برداشت. تک   یصندل ی ترس و هراسش پنهان گشت. با دستان لرزانش ،جعبه را از رو 

 درون کوله چپاند . گرید  یمعطل  چیانگشتان جا و بدون ه انیشاخه گل را، با عشق م

 ر شد.چشمانش  از حسرت ،بغض  پ  ینین

 شد و زمزمه وار گفت:  اشره یخ تابیب 

 نبود. یدور همهن ی فاصله، ا همهن ی _ کاش ا
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 و ادامه داد . دیبغض را بلع  امانیب 

 . شهی دوبارت ،حضورت، تنگ م دنید ی دلم برا یلی_خ

تو   دنی .حس د شمی نبودنت م  یقراری ب یلی من ،منم خ ی بایقشنگه من ،ماه ز یلی _آ
تنگ توام  دل  ،مدامیفکرم ی منو وابسته کرده .مدام تو  یدو روز بدجور نیا ی ،حضورت تو

 .... 

 جا خوش کرد. یلی صورت آ ی و رو دی اشک غلت نمه

 بهم خبر بده منتظر هستم. ی دیکن. رس ی_ مواظب خودت باش ،آروم رانندگ 

.به   شدیتنگ تر مدل  و  قرارتریرا نداشت. ب  نیچشمان داو دارینمانده، تاب د  یگر یحرف د  
  دی گرفت. بغض بلع شیدر تالطم قدم زد و راه خانه را در پ یلرزان و قلب ی راه افتاد، با پاها

  شدیم یجار یآرامصورتش به   ی اشک، رو زیگشت. قطرات ر نی باال و پائ شیگلو  بکیو س
 پر بود . نی.مشامش از عطر مردانه داو دادی عطر او را م ی . دستانش بو

دو روز، بد   نیدر هم یی جا خوش کرده بود. گو  اشنهیبر س قایعم ن، یلمس حضور داو  
تر از  را آهسته شیهاقدم   ن،یداو  الیاطراف غرق در خ ی ایعادت شده باشد .فارغ از دن

 برداشت .  شهیهم

. 

 ساغر 

. 

. 

  ی نبود. صنم که متوجه نگاه او شد ،سر یخبربر صنم کرد. از سبحان  رهینگاهش را خ ساغر
 او گشت.  کیزد .نزد ی اتکان داد. ساغر با ابروان خود به او اشاره  شی برا

 _ جانم؟ 
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 گرفت. یانگشتان دست خود را به باز 

 زمزمه کرد . یو عصب یبه آرام 

. لطف خانواده شما و تو ،به من  اریبسته من رو ب شهی معذبم، اگه م یل ی _صنم جان من خ
 .  دهیرس

 ...زمی_اما عز 

 حرف او آمد .  انیصنم م 

 به اتاق من بنداز . ینگاه هیبسته رو بدم ،هم . هم می با هم بر ای _ باشه ب

بودن بود.  ن یبذره  ری نشستن و ز جان یناچار تکان داد. بهتر از ابه  یبه دندان گرفت .سر لب
 . به سمت ساغر آمد. زد  یصنم در گوش مادرش حرف

 قدم برداشت.  یآرامها را به صنم پله 

 حساس. خردهه یساغر، مامان من   یدونی _ م

 صحبت او آمد. انی ساغر م 

 _ نسبت به؟ 

 لبخند زد. 

 ! یزگ یبودن و پاک زی_تم

 کرد ، ادامه داد.  زیخود را ر چشمان

 خورده وسواس داره ...   هی_

 باال انداخت.  یی ابرو

 تکان داد.  یسر هوایب 
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 _آهان .

چند قدم جلوتر از ساغر، سمت اتاق خود قدم برداشت. نگاه ساغر چرخ خورد .دو تا  صنم
  دنیآمد. با د  رونیباز شد و سبحان ب یاتاق درست کنار هم قرار داشتند. درب اتاق کنار

 ساغر و صنم چرخ داد.   انینگاه گرد شده اش را، م رانیساغر ح

ساخته بود.   یگری از او فرد د ،یو شلوار اسلش مشک  رنگیآب شرتیکرد. ت زیساغر او را آنال 
ساده داشت. بازوان    اریو بس ی رسم پیت شهیبود. هم دهیحال از او ند پوشش را تابه  نیا

تر  انمک ،ب شان یپر  ی بود که مورد توجه ساغر قرار گرفت. موها ی وجه ا ن یخوش فرمش ،اول
به سرم زد . او بدون حرف ،وارد اتاق شد .   ی او اشاره   مای.سبحان با چشم  ا  دادینشانش م

 درب را بست .

 به خود آمد و نگاه سبحان گرفت . جی گ ساغر

 گفت:  ی او طلبکارانه  ی با لحن جد  سبحان

 !  دی _ فکر کردم رفت

 ناب چشمان او شد. یعسل  ین یدر ن رهیخ

اون ها باعث حضور  ی. لطف و مهربانامیب جانی ر تون باعث شد تا ا _ اصرار مادر و خواه 
 شد .  جان یمن در ا

 خود را چنگ زد . ختهیردرهم ی کالفه، موها  سبحان

 نه...  ی با هم ندارند .نه از نظر فرهنگ یتیسنخ  چی،خانواده من و شما ه   ی_خانم صالح

 حرف او آمد .   انی م یساغر عصب 

 خود.  شیبه ک  یخود ، موس شیبه ک  یسی. عادی به وجود ب یتی،سنخ  ستی_قرار هم ن
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اگه   ی،حت شهی که وارد خونم م  یمهمون د یکه، با نهی من در هر حالت ا  دهی،عق هان ی همه ا با
در اتاق صنم زد و  به ی تقه ا یدشمن من باشه احترامش رو حفظ کنم . بدون معطل  یروز

 وارد شد . 

 او گشت . ک ی موم و ناراحت نزد بود ،مغ دهیها را شنکه تمام حرف  صنم

رفتار   یعنی. ست ین ی امالحظه ی،سبحان اصال آدم سرکش و ب   خواهمی_من واقعاً معذرت م 
 االن...

 سکوت باال آورد . ی معناساغر دست خود را به 

 ! ستی_مهم ن

که از شدت بغض   ی هم مهم بود،در حد یلیدروغ که شاخ و دم نداشت .مهم بود!خ 
نگاهش گرد تا گرد اتاق صنم   یسرسر  حواسی.ب کردی م یدر گلو، احساس خفگ دهیخواب

 با لحن آرام گفت : نی داد .سر به پا ی اتاق خود را جا ی تخت گوشه  ی گذراند. رو

 بمونم !  تونمی نم نیاز  شتریمنم برم. ب ، ی بسته رو بد شهی_صنم م

ها بهانه بود ،دوست داشت سبحان  . بسته شدیم  ری ذهن مدام سرزنش بود که سراز درون
 کردیعمل م ییربامانند آهن  د یو جد  ب یحس غر نیاش را... ااش را خانهخانواده  ند،یرا بب

 ی. لعنتآوردی . دائماً افکارش به سمت او هجوم مدادی.مدام او را به سمت سبحان سوق م
  فیها و حرکاتش خوار و خفبا حرف چند لحظه گذشته ،او را  نی.هم  ادبه جان خود فرست

 کرده بود. 

! بازم من  زمیعز دمیباهات صحبت کنم، اما بهت حق م  شتریب خواستی دلم م یلی_ خ
 . خواهمیمعذرت م

 بر صورت نشاند. یجانی لحن گرفته و ناراحت صنم ساغر را مورد توجه قرار داد. لبخند ب 
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به تو   یارتباط چی اون ه ی رابطه من و برادرت  رفتارها ،ی ها، تو دوست من ی_ ناراحت نباش
من به   ،ی د ی مارو د ی . تو فقط چند بار از برخوردهامیهست یکالسنداره ...ماها با هم هم 

 . دمیرفتارهاش هم کاماًل به اون حق م ن یکردم و بابت ا  ت یاذ  یلیبرادرت خ

 کرد و ادامه داد.  یمکث 

باز   نمتیبی خونه ما، م ییایاصاًل تو م ای. میری م رونیم ببا ه   م،ینیبیرا م گری _  بازهم همد
 دختر ...

 ساغر شد ،بغ کرده گفت:   کی نزد صنم

 بهت بگم. یزیچهی رفت  ادمی  ی_ راست

 تکان داد.  یسر 

ات معصوم  درست کرده .چهره  گهیآدم د  هیبدون لنز کال از تو  ی هاچشم   نی رنگ مو، ا نی_ ا
 تر شده ...و آرام 

 زد.  ی اخنده  ساغر

 قباًل شرور بودم ؟!  یگیم یعنیبه _ به 

 شده پاسخ داد . هول

 ات... روشن چهره  ی نداشتم. اما خوب با لنز ،موها یمنظور نیچن_نه ،نه هم 

 صحبت او آمد. انیساغرم 

 _ تالش نکن منظورت را متوجه شدم ! 

 شده گفت : هول

 . شمی، اون وقت ناچار م  کنهی _بدوبدو ،االن مادرت سفره را آماده م
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و به سمت او   دیکش رون یساغر را ب ی دهایخر ی صنم از درون کمد گوشه اتاق، بسته حاو  
توالت برداشت و به   زیکوچک م ی از کشو یگری بسته د یمعطلیآمد. کنارش قرارداد. ب

 سمت او گرفت. 

 نگاه ب او کرد . پرسشگر

 خود کرد. ی هامهمان لب  یتبسم

 از طرف من به تو .  ک یکوچ یلیخ  یلیخ ی دی ع هی، ادیخوشت ب  دوارمی_ ام

 زمزمه کرد . یو سرشار از خوشحال زدهرتیدستان صنم برداشت .ح انی.بسته را از م

  یلیخوشحال شدم .خ یلیکارا نبود! خ ن یبه ا یازیدرد نکنه .ن یلیدلم، دستت خ زی عز ی _وا
 حالم خوب شد .

 .ی گشت. _خوشحالم که شاد شد یساغر، چشمانش پراز شادمان ی خوشحال دنی با د  

گرفت. صنم   شیرا در پ یبه اطراف، راه خروج توجهی آمدند. ساغر ب نی ها پاکنارهم از پله  
 که به رخساره اطالع داد ،هر دو به سمت او آمدند. 

 ...مدیاست! غذا رو کش_ کجا دخترم ؟سفره آماده 

 مغموم و ناراحت زمزمه کرد.  یبا لحن 

برم.  د ی!باهام تماس گرفتند با  دیمن واقعاً شرمنده شما شدم. ببخش ی_ خانم صالح
 به شما زحمت دادم. یلی. تا االن هم خشم ی مزاحم شما م گهی روز د هیشاءاهلل  ان

 زد.  ی رخساره لبخند 

  ده،یچی.عطر غذا کل خونه پ یداشتم باش اما دوست  کنمی اصرار نم ه،یچه حرف نی _ دخترم ا
 .مونهی تو م  شی اون وقت دلم پ

 مبارک... ی همگ د یع شیشاپی .نوش جان. پ امیحتما م گهی وقت د هی_
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 شد.  یبدرقه  راه ی آمد .صنم برا رونیآنان ب ی میباعجله از خانه گرم و صم 

رفت   ادهیپ  ید و چند قدمتکان دا شی برا یخود احساس کرد. دست ی را رو ینگاه ینیسنگ 
 ی به کوچه  رهی،لرزه را مهمان تن او کرد .خ نیدرون ماش  ی شد. سوز سرما نی .سوار ماش

  زیر ی ها گشت. دانه نیگلو باال و پا بکیگلو را رها کرد. س  انیم نی خلوت ، بغض سنگ
بودن   ف ی شدن، ضع فیانداخت. حس حقارت، خف هیف او سایلط ی هاگونه  ی اشک بر رو

کاغذ  اورد،یها انداخت. تاب نبه بسته   ییگذرا نگاهمی. نکردی ذره او را از درون نابود مذره
آلود و  صورت اشک  انیکتاب ،لبخند م  دنیصنم را جدا کرد . با د  ییاهدا ی کادو ی رو
 گرفته اش جا خوش کرد .غم 

را بارها   فشی. تعر کتاب را بخواند نی عالقه داشت ا شهیلب زمزمه کرد. ملت عشق ،هم ریز
بر جان او    ،ی تازگ  ی بود. بو افتهیفرصت خواندن آن را ن  وقتچ ی بود، اما ه افتهیو در  دهیشن

افکار درهم و  انیاو را از م لیزنگ موبا  ی نشست .عطر کتاب ،غم را از او زدود .صدا
را کنار گوش خود قرار   یباال انداخت. گوش یینام مهرداد، ابرو دن ی. با دد ی کش رونیب شانیپر

 را با دست آزاد به حرکت درآورد . نیداد و ماش

 _سالم.

 گفت:   یمهرداد سرخوشانه و پرانرژ 

 ؟   یهست  یکدام حوال ی دیدختر ؟شب ع ییبه سالم، ساغر کجاها_ به 

 پاسخ داد . حوصلهیب

 . رمی ام. فردا شمال م_تو راه خونه 

 مرد جنتلمن، مهرداد نام کنارت باشه؟!  هی خوادی دلت نم ؟ی ری_تنها تنها م 

 ،ساغر را هول زده کرد. هاابان یخ یشلوغ 

 کنار مادربزرگم...  رمی،م خوادی _نه دلم نم
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 از جانب او نماند .  یمنتظر پاسخ 

 .زنمیبهت زنگ م دمیهم شلوع. رس یلیمن پشت فرمونم، خ نی_ بب

داده بودند ،گفتم بهت   بیها ترتبچه  یمهمون هینداشتم  ی ادی_ مواظب خودت باش، کار ز
 نه؟  ای ییا یبگم، م

 .  ستمی_ نه ،ن

 ناراحت زمزمه کرد . یلحن با

 شد که ...  فی_ح

 کرد و ادامه داد . یمکث

 . م،خداحافظیزنی _ بعداً حرف م

 _خداحافظ. 

به جان خود زد و به راه ادامه داد .دوست   یلب غر ریداشبرد پرتاب کرد. ز ی را رو یگوش
پرسه   ی. کمخواستیرا م های جمع بودن،شلوغ انینداشت تنها در خانه باشد .دلش م

ازدحام  انی.در م کردی احساس آرامش م یفقط اندک  دی در خود غرق شدن، شا یزدن، کم
   ی فروشندگان ،صدا ی صدا  ،یرک کرد. شلوغپا ی اشدهژ باالخره گوشهپارک  ی هان یماش
 گم کرد. تی جمع انیصورت او آورد. خود را ملبخند به روز،یفیحاج

بود که  دی .از ساغر  برند پوش بع انداختی نگاه م زیچو به همه  رفتی سرخوشانه راه م 
 ی. کمدی خر یرنگ. شال خوش رفت ی غنج م یحراج ی هاله یتک وستک   ی ،دلش برا گونهن یا

پرتاب شد . باذوق نگاه   های قرمز درون آب، به کودک   یبر ماه رهیگرفت. خ  وهی و م لیآج
کند. هنوز بساط   دی خر ییمادربزرگ کادو ی برا ها،ی کنار سوغات رنگاه کرد. دوست داشت د

از عزا  یگرفت، تا دل میو سرکه تصم  یوکنار برپا بود. سرمست از عطر باقالهادر گوشه  یباقال
 زمزمه کرد ، در خواست خود را گفت:  جانیبه ه ختهیآم ی.با کالم اوردیدر ب
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سبحان   یادآور ی . با شدی مادر سبحان  در مشامش حس م ی پلوی سبز  ی _ هنوز عطر و بو
 ،صورتش از شدت انزجار جمع گشت. 

زشتش   ی . دو صباح به گل رو ادی من آدم شده ادا م ی برا ،یدماغ و ازخودراضگنده  ی _پسره 
 شده... یکردچه آدم مهم فکر دم،یخند

برخالف چند   بارن یعزم رفتن کرد .ا زیرخرده   لهیچند وس دی نوش جانش شد. با خر یباقال 
 شد. نیمثبت و حال خوش سوار ماش یگذشته ،سرشار از انرژ ی قهیدق

 *** 

چشم باز کرد. کورمال دست بر کنارش   یسخت. به رفتی در سرش رژه م  ل، یزنگ موبا  ی صدا
چشم بست.    گری رفتن، بار د الیخی انداخت. ب یو زنگ را قطع کرد .به ساعت نگاه  دیکش

و    جیرا کنار گذاشت .گ یبه خود آمد. تنبل ی اداشت .لحظه دی شدن ترد  یخواب و راه نیب
را   کی ، تراف  جاده یسفر کردن و تحمل شلوغ ییشد .تنها زیخم یتخت ن ی آلود بر روخواب 

رفتن،   الیخی تخت افتاد. ب ی رو گریبار د حالی خودش بود .کسل و ب ی برا  یداشتند ،مکافات
 بر او غلبه کرد و چشم بست .  یتنبل

زد و چشمانش   یآزارش داد .پلک  آورد،ی پرده به درون اتاق هجوم م نینابیکه از ب ینور
 سوسو زد . 

 ی.بدون معطل د یخود کوب یشانیبر پ ی ا. ضربه داد ی را نشان م ازدهی  یحوال بارن یا  ساعت
 ،باالخره پاسخ داد.   یاز چند بوق متوالپدر را لمس کرد. پس  ی ،شماره 

 _ بله ؟ 

 هم مبارک. دی ع شیپشی؟؟پ  ی_سالم بابا ،خوب

 بشاش و سرزنده پاسخ ساغر را داد .  

 نه ؟ ی شد  یتوام مبارک .راه دی ع ؟یتو خوب م،ی_سالم دخترم ما خوب 
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 ... یی،هم  تنها  کی ام ،هم تراف_ حس رفتن نداشته 

 !  ی اومدیمون م _ کاش همراه 

 خط قرار گرفت. ان یمعنادار م  یسکوت

 ؟ ی _ به مادربزرگ اطالع نداد

 _ نه فراموشم شد. 

 صورت ساغر جا خوش کرد .  ی بر رو ،ی پوزخند

 چطوره ؟  یلی_ل

 ...  یی. برو جا _خوبه ساغر، خونه تنها نباش

 طعنه پاسخ داد . با

 _کجا؟ 

 _ با دوستات برو،بچرخ، برو خونه خاله .

 باال انداخت. ابرو

 _ باشه. 

آلود او کفر  خواب  ی ،شماره مهرداد را گرفت.صدا یآن  می تصم کیتماس را قطع کرد. در  
 ساغر را درآورد.

 االن چه وقت کپه مرگ گذاشتن؟  

رو   یواتساپ زمان مهمون ی شده بود. _تو داری ،ب شی پ یقیانگار نه انگار که خودش هم دقا  
 بگو ،من هم هستم .

 به او تماس را قطع کرد . توجهیب
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 ی لیآ

. 

. 

  نیزم ی رو  ش یهاگشت. قدم  اط ی. وارد حکردیم  دایاز رنگ و رخ او هو  ،یحالشان یپر 
 خت ..گذرا به آشپزخانه نگاه اندا شدی م دهیکش

 ی ها ،به سمت اتاق خود روانه گشت .چادر را روبه پاسخ آن  توجهیداد .ب یسالم جانیب
 از کمد قرارداد.  ی ا،کوله را گوشه  یتخت پرتاب کرد. از ترس اهال

  شتریرا ب ییکنج تنها نیباشد. هم نیو دماغ لباس عوض کرد .دوس نداشت، پا  دلیب 
 .آمدی و در الک خود بودن ،به مزاجش خوش م ینینشگوشه نی.ا  دیپسند یم

به دستان خود زد و پشت    یداد. آب یسالم  گریآشپزخانه شد. بار د  ی راه ل،یبر خالف م 
 نشست. زیم

کنج  ،یجانیاش کرد. لبخند بحواله  یچشمک اشاریانداخت.  یبا گوشه چشم نگاه  
 از غذا در دهان قرار داد .  ی اصورتش جان گرفت. لقمه

  دند،یکه دست از غذا خوردن کش ی. همگدیاز آب نوش ی ابه غذا نداشت. جرعه  یلیم اصال 
 کنج اتاق خود گشت .  یراه حرفیها را شست و ب ظرف 

آزارش  یهمگ دنیاضطراب، ترس از نرس ،یتنگ فقط فکر کند. حس دل  داشتدوست 
نزد   یشد. حرف بود .متوجه دمغ و کسل بودن او ی لی توجهش به آ یرچشمی. زهرا زدادیم

 شود.  ایتا سر وقت مناسب، احوال او را جو 

عطر مشامش را نوازش داد . با  ی .بو دیکش رونیاش را بدرب کمد را باز کرد و کوله 
 .دی و بغض را بلع دیودل به نفس کشجان
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باز کرد.  یآرام . درب جعبه را بهدی . ترس را به جان خردیا یب یکس هواینکند ب  د،ی هراسیم 
 .دیبه خنده کش آمد و چشمانش درخش شیهالب

 ی ... دوستت دارم روگریجعبه کوچک د کی نوشته کوچک، با دست   کی لواشک،  ی چند 
اش کرد. ناچار جعبه و  زدهتقه در، وحشت  ی به او داد. صدا ی اکاغذ، قوت قلب ، جان دوباره 

  یقراریب  نهیدر کنج س مهابای نش لرز داشت و قلبش بکرد. دستا تی تخت هدا  ری گل را ز
 . کردیم

به لب داخل آمد   ی آغشته بود .لب به دندان گرفت. مادر با لبخند نی از عطر روز ،داو اتاق
 . گشتی خارج م قراریتند و ب  شیها.نفس

بخواند .زهرا گذرا در اتاق چشم   یزی ،که مبادا از نگاهش چ دی . از زهرا هراسدی دزد نگاه
 داشت.  دی بزند ،اما ترد یحرف خواستی م  ییچرخاند .گو

 تخت نشست و زمزمه وار گفت:  ی مادرش رو 

 درس هاتون سخت شده.  ی_ حساب

 کاماًل آشکار بود .  شی لرزش بر صدا 

 ...یلی _آره خ

 زهرابه کنار خود اشاره زد . 

 کارت دارم.  ن یدخترم ،بش ای_ب

 گرفت.  ی سست در کنار او جا  ییهاباال انداخت و با قدم  ییو ابر ی لیآ 

خواهم   یم ،ی اخسته  یلی سر اصل مطلب رفت. _آ راستک ی  ،ینیچزهرا بدون مقدمه  
 !ادی قراره برات خواستگار ب  گم،یکنم. خالصه و کوتاه م تتیاذ 

  دنی با د . زهراکردی مادر را نگاه م ره یخ ره یگرد و درشت شد .باتعجب خ یچشمانش به آن 
 زد.  ی اخنده  یلیزده آچهره متعجب و شگفت 
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کار را انجام  نیا اطالعی ب نیچنن ی.امکان نداشت ، ا گشت ی تکرار م ن ی در مغز او نام داو 
 انداخت. ریزگلگون گشت. شرم کرد و سربه   ی لیآ ی هادهد. گونه 

 داد .هول زده و ترسان زمزمه کرد. یباز  یدست باز  انیشال را م شهیر 

 ،هفده سالمه ... خونمی _ مامان من که هنوز درس م

 گفت:   یلیآ ی هابه حرف  توجهی ب زهرا

 هستند؟  یک  ی بدون یخواهی _ نم

 باشد، ادامه داد.  یلی منتظر پاسخ آ کهن یبدون ا 

 امروز زنگ زد . ییدا_ زن

 کرد و گفت:  یمکث

.قبلش خبر داد تا  می ایب اطالعی کرد! گفت که زشته ب یستگارآراز خوا ی _ تو را از من برا
 ...می مطلع باش

.  حس لرز و شوک داشت.  دیکوبی فرستاد .قلبش نم نی پا یسختآب دهان خود را به  
 .  دینال زدهرتیح

آراز،    گاهی وبگاه  ی ها. با رفتار و نگاه دیگنجی در مقوله ذهنش نم انیجر  نیامکان نداره ،ا  نه
سخت و  انیکه پسرخاله آراز بود .جر ن،یزده بود. اما حال با وجود  داو ییهاحدس 

 گشت .  یم ده یچیپ

 ی گوش پدر نوا ری ز ادیلیا  شه،ی نداشته باشد .خدا کند مانند هم تی کند ،پدر رضا  خدا
!  کردندیاو تره هم خرد نم ی نداشت. برا یها ارزشآن  ی که برا یلیمخالفت بخواند .حرف آ 

 ؟  گفتی نه م یچگونه با استوار کرد؟یم  یستادگ ی چگونه ا

 لرزان زمزمه کرد.  ی با صدا کرده،بغض 
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 _ مامان... 

 ادامه داد . یکرد و با گرفتگ یمکث 

 . آراز مثل برادر من هست.خونمی ،من درس م خواهدی لایرمن دلم نم

 تکان داد . ش یبرا یزهرا سر 

.درس   دی.شما سنگ هاتون  رو با هم وابکن میزنی حرف م انی!م فتادهین ی_هنوز که اتفاق
 ...لیعاشق تحص ییخوندنم که، دا 

 وار ادامه داد. د یباال انداخت و تاک ییابرو  

 ...! شهی تو، برادر محسوب نم یو خون  یریجز برادران ش یکسچ ی_ ه

 کرد. یلب غرغر ریزد و ز  ی پوزخند 

 ! دمیخودم د ی هم از برادرا یری_ چه خ

 ادامه داد .  یل یبه آ  توجهی ب زهرا 

 ی... هم تک پسر هم جنم داره !پسره کاریهم راض ادیلی هست ،ا  یراض یلی_پدرت خ
 منه ....  زی و پسر داداش عز  لی هست، بعدشم فام

 . شدیم  دایبه گردن داد. انرجار و نفرت از صورتش هو  یو تاب قر

االن ازدواج کنم   خواهدی من دوست ندارم دلم نم  ؟ی گیم یتو چ گم، ی م  ی_ مامان من چ
 .دوست دارم کنکور بدم، دانشگاه برم .

 پاسخ داد. تفاوتیب

بزارن   ادیلیباشه ،فکر نکنم بابات و ا  ادتیمونده .دختر   یلی_ اوو حاال تا اون موقع خ
 ها ....  یبر  نایدانشگاه ا

 با چشمان گرد شده گفت:  
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  یچرا هر چ دونمی من باباهست . نم ارداریه مامان؟! اختدار یچه ربط ادیلی _ آخه به ا
دانشگاه برم؟ مگه عهد   دی و رد کنه! اون وقت ،چرا من نبا  دیهم تأ  ادیلیا  دی،با  شهیم

خودش درس   اتیلی به فنا بره ...پس چرا آقا ا نایدرس و ا دو ی شوهرم بده  یکه زور یقجر
  یشد منم مثل اونها زندگ  ینه ؟ک  د،یاون وقت به من که رس نده؟درس خو اشاریخوند؟ 

 کارهک ی  ط،ی شرا نیاز ا  نمیمن بشه. ا  بیکه اونها دارند، نص ییهایخوش  خردهک یکنم .
 ... میدهی شوهرت م  میدار یگی م ی اومد

 پر از غصه ادامه داد.  یعصب 

  د یبا  کنم،ی م ی؟هر کار امیبه چشم شماها ب یجورکنم ؟چه  کاری چ دونمی نم گهی _ من د
آدم   هیکارو نکن .به چشم همه شماها  نیکارو بکن، ا  نیا  دی شما بگ  دی . بایکن دیشما تا 

 زودتر از سرتون باز بشم.  دی هستم ،که فقط دوست دار یدردنخورو به  مصرف یب

 آمد .  یلیآ  ی هاحرف  انی،م  حوصلهی زهرا ب 

به . راجعانیناهار ب نایا یی ... قراره فردا، دانی نچ یکبر یصغر همهن ی من ا ی برا یلی _آ
کمک حال من   یری. درضمن، فردا مدرسه نممیمسائل صحبت کن  نی و ا  هیو مهر طی شرا

 باش .

به من   موضوعن یتکان داد. _اصال گفتن ا  ینگاهش کرد و با تأسف سر هانهیاندر سف عاقل
حرف   نی.ا دیکنی تن من م دی ،به زورم که دار  دیو دوخت  دید ی داشت؟ شما که بر یچه فرق
 آخه؟  هیزدن چ

 .دی توپ دهی زهرا ابرو درهم کش 

 .یکنی صحبت م  خواهدی! هر جور که دلت می و پررو شد یاغی  یلیخ یلی _آ

ازدواج کنم .من    خواهدی گفتم که دلم نم حینزدم. فقط واضح و صر  ی_ مامان من که حرف 
 آراز رو دوست ندارم !

 پاسخ داد.  ی نثار او کرد .با لحن محکم و تند  ی اغره ،چشم  تی زهرا با جد 
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 _ مگه به حرف توئه؟!

  ی بالشت را رو ،یسرعت از اتاق خارج گشت . عصباز جانب او نماند و به  یمنتظر پاسخ 
وار لرزش داشت. چه   کی ستریدستانش ه  ،یقراریو ب  تی تخت پرتاب کرد . از شدت عصبان

 ؟!  کردیم

از   ترقیهر لحظه عم یلیو زخم قلب آ   شدیم یصورتش جار ی درشت اشک، رو ی هادانه
 .  گشتی قبل م

 *** 

را   و آراز زدی آراسته شد! با خودغر  م زی مشکل مانده بود .گل بود و به سبزه ن کی  نیهم
 .  دادی قرار م تی مورد عنا

زور و اجبار    شهینداشت. هم یر یگم ی ازدواج هم ،حق تصم ی برا ی،حت که ن ی ا یعنی یچارگ یب
 بوده و خواهد بود.  یاو عضو جدا نشدن یدر زندگ 

اجبار   نی ا  شهی،ر  دی با ییجا ک ی گشت.  یم فیها ردلب به دندان گرفته، در سرش حرف  
ساعت   ی هاعقربه  دنیگشت. هول شده از د  داریاز خواب ب یسخت. به شدی م دهیبرچ
ها را دوتا  . باعجله کوله را برداشته ، پله دیبه صورتش زد و لباس به تن کش یسرعت آب،به 

 به سمتش آمد. د،یرا د  یلیآ  ی ،والآمد. زهرا هول   نیپا  یکی

 شده ؟کجا؟  ی_ چ

 زمزمه کرد . دهیبرده ی. بر دیابرو درهم کش 

 ؟ ی نکرد دارمی _خواب موندم، مامان چرا ب

 پاسخ داد . الیخی _ ب

 ... یامروز مدرسه بر خواهدی. نمستین ینگران ازی_ ن

 گرد شد .  چشمانش
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 _چرا؟ 

 .ادامه داد . کردی سرش مرتب م ی طور که چادر را روبا عجله، همان  

 _دوتا امتحان دارم، من رفتم خداحافظ.

 سرعت سمت او آمد. زهرا به  

 .صبح زود،  می! ناهار مهمون دارستمی _ دختر مگه باتو ن

 .  کمک حالم باش! کالفه غر زد .رسندی ناهار م یراه افتادند.  حوال نایا ییدا

 . دی غر یکه... عصب ستندین بهیغر  ان،یکه ب انیامتحان دارم.م گمی_مامان م

 ! انیب یبهت گفتم قراره خواستگار  روزی. د ستی _دختر انگار حواست سر جاش ن

 .دیکوب یشانیبر پ  یدست

به اون موضوع گفتم نه، مگه نگفتم  _ تو رو خدا ولم کن مامان، بزار برم امتحان دارم. راجع
 ؟ 

و   د یجوی،مجال حرف زدن به زهرا نداد .از مقابل چشمان او دور گشت .ناخن م  سرعت به
مراسم    نیاسترس ا  سو،ک ی شدن مدرسه از  ری. استرس د افزودیم ش ی هاسرعت قدم به

است.  البد او هم خبر دارد  آراز به او هم قطعا خبر داده گفت؟یچه م نیاحمقانه... به داو
بودن   یبر ناراض  یفرض چی. هدانندی شده مرا تمام انی،همه جر   تکه معلوم اس گونهن یا
 نگذاشتند. یلیآ

حالت ممکن پاس کرد. دل و دماغ حرف زدن و گپ زدن با   ن یامتحان ها را، به بدتر 
. فاطمه که کردی فقط تماشا م ی اگوشه   شان،یعبوس و پر ی ادوستان را نداشت .با چهره 

 جا داد.  مکتین ی او آمد و خود را کنارش رو کی شد، نزد  یلیآ  یحوصلگی متوجه ب

 .  دیاو کوب ی به بازو ی اضربه  
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 ؟ ی ا حوصلهی شده ؟چقدر عنق و بهات غرق یدختر ؟مگه کشت_چته 

 کرد .  ی قروچه ا.دندان  دینگاه دزد  ی لیآ 

بر سر خود   ی اسرم! محکم با دست ،ضربه  نیا ی تو زمیبر  یچه خاک  ،یچه گل دونمی_نم
 . دیکوب

 زد .  ی افاطمه خنده  

 ؟!   ی شد وونهی_چته؟ دورازجون چرا د

 او رفت.  ی برا ی اغره چشم 

 یک  دی هم اضافه شد .آخه من خواستگار نخواهم با یکی کم بود ، های_ مشکالت و بدبخت 
  ی،خوش ای. تازه دو روزه دنخونم ی .آقا من قصد ازدواج ندارم. من هنوز درس م نمیرو بب

رو من که   گذاشت ی انگشت م میوسط، پسردا  نی ا  دی شده .حتما با نی و دلم گرم داو دمید
 . دشی ری برام بگ دی بر و خواهمی مرو  ی لی،من آ

 .دیفاطمه ابرو درهم کش 

 ؟!   رنتیبگ انیکه ب ی _ مگه لباس

 تکان داد. یسر

زور دارند تنم  و دوختن، به  دن ی.برکنندی نه آدم حسابم م پرسند،ینه نظر م گه،ی_ البد د
گور   یاون راض ،ی راض نی. ادیحرف بزن  انیاال بال که ب خواهم،ی نه، نم گمیم ی. هر چکنندیم

 ...! یمن ناراض ی بابا

 آمد.  یل یحرف آ  انیم کالفه

بهت اجبار کنه، مگه عهد بوق   تونهینم کسچ یه   ؟ی درآورد یبازی_ آرام باش، چرا هوچ
که، حرف سرش نره.   ست ین وونی بگو، اصال آدم ح  تی. به پسردا خواهمی کالم بگو نم کی ؟
و باورهاشون رو   دی عقا ؟یشناس ی من، تو مگه خانواده من را نم الیخخوش  قیرف ی _ا
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که من به آراز   میری! گکنهی رو آدم حساب م نوایمن ب ی،ک  هحرف حرف خودشون ؟یدونینم
 وعده و اصرار... یمنبر و کل ی رو رهیبرام م کنه؟ی گفتم نه، اون مگه قبول م

 رو هوا زد . یفاطمه بشکن 

 فکر... کی _

 د . تکان دا یسر 

 ه؟ ی_چ

 را بهش بگو. نیخودت و داو انی_ جر

 گرد شد .  یچشمانش به آن 

 .  دیکوب یل ی بر دست آ ی ا! ضربه شمی رو باش .اون وقت که من بدبخت م الیخ_تو خوش 

 که، خبر خبر نکنه ،به همه اطالع بده.  یگی_اول آروم باش، دوم بهش م

 .دیکش ی کالفه نفس ،یعصب 

 !یالیخ_ واقعاً خوش 

 باال انداخت.  ییابرو  

؟هر روز هر روز،   ی بش نیعروس خاله داو یبر ؟ی ازدواج بد  ن یتن به ا یخواهی م یعنی_ 
وسط سه نفر   نی ا ،ی نشد زندگ  کهن یهم غنج بره... ا ی و قلب شما برا دی هم رژه بر ی جلو

 .دی شو   یآدم بدبخت م

 . دیکوب یشانیبر پ ی اضربه 

 ی وا ی بجنگم، با همه ،مامان، بابا. وا دی .با یرفت. تا کجاها هم یسازیداستان م ی_ کجا دار
اجبار و   ریز بارن ی. امیکن دایپ یراه هیبگم،   نی به داو دی هست.... با یکه مکافات ادیلیا

 ها فرق داره . یریاز اون تو بم ،یری تو بم  نی . ارمیزورشون نم
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. 

 ساغر 

. 

  امیو پ خوردی زنگ م اشیگوش  زیرک ی مبل پرتاب کرد . ی را، کالفه رو ونیز یتلو  موتیر
 . آمدیم

 دارد؟  گری د ی با روزها  یشد .چه فرق  لیسال هم تحو ؟یخب که چ 

داشت  شده باشد! دوست فراموش  یی. گوافتادیم  شیو به جان گلو  شدی بغض م ییتنها 
حجم   برد؟ی پناه م یبه چه کس شد؟ ی گم م یکنار چه کس رفت؟یبرود و گم بشود. کجا م

و   خوردی به اتاق، غصه م دهیکش غهیبه اندک نور ت رهی.زانو بغل، خ دادی ،آزارش م ییتنها
هنوز   خته، یرشهر شلوغ و درهم  نی. در ادیقلبش پر کش ی ا. لحظهکردی لب از لب باز نم

  ریکه ز  ینداشت. مادر ادیاز او به  ی گرید  زیها، چکه جز عکس  یمادرش را داشت. مادر
 بود.  شی دور هم بودن ،شاد د،به ی ع یخاک سرد ،آرام گرفته بود. خوش

 ...  ینینشو گوشه  ییتنهابه نه

  چیو سوئ  یگوش  ش،یو آرا یآراستگ الیخیبه تن زد. ب یو حوصله ،گذرا لباس حالیب
پر از حسرت و بغض   ق،یعم ی به آه شی هاآمد .نفس  رونیرا برداشت .از خانه ب نیماش

 . شدی م دهیاز افراد، د یشمار. تعداد انگشت شدی ختم م

دربرداشت   ینیپر از هراس و غمگ ی گورها گذر کرد. سکوت، فضا انیگل به دست، از م 
 دور خود زد .به یو چشمانش سوسو داشت .چرخ زدی م جی.گ

. از کنار حوض کوچک  دیکش ن یسست خود را بر زم ی هاقبرستان ،قدم  انیسردرگم م کالفه،
کش   شیهالب  ،ی قیاز دقابه جستجو ادامه داد .باالخره پس گر یپر کرد و بار د یآب  ی،بطر

سنگ قبرش    ی ذره آب را ،روه مزار مادرش، کنار قبر او زانو زد. ذر افتنیآمد .سرخوش از 
 ها را پرپر کرد.موجود را زدود .گل گردوخاک.نوازش بار ، ختیر
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 ؟   دی؟از کجا سخن بگو   دیچه بگو  دانستی حرف، اما نم ایدن کی خواست  حرف بزند،   یم 

 پاسخ داد . توجهی . بدیکش رونیاو را از افکار درهم خود ب  ل، یزنگ موبا  ی صدا

 _بله؟ 

 ؟ یی کجاها ؟ی مبارک. خوب دتی_ سالم دخترم، ع

 کش آمد .  ی ،به پوزخند  شیهالب 

 خوبه؟  یلی؟ ل  دیتوام مبارک . شما خوب ی _سالم خوبم، سال نو 

 باهات صحبت کنه . گمیاالن م نجاست،ی_ا

 _باشه . 

 ؟  د ی_کجا

 جشن...  یکشت  ی تو جان ی _ما ا

 سنگ قبر مادرش ماند.  رهیو نگاهش گ  دیبغض بلع  

 خوش بگذره! _

شادمان،    یبرسد. سرخوشانه با لحن یلیبه دست ل یخط باعث شد، تا گوش انیسکوت م 
  یمبارک دخترم .کاش م یکل دی ع ؟یساغر را مورد خطاب قرار داد. _سالم ساغر جانم ،خوب

 ...ی اومد

 تکان داد .  یسر 

 خوش بگذره .  یتوام مبارک. کل دی جون، ع یلی_سالم ل

 ؟   ایخاله و رؤ  ش یپ ی؟نرفت  ییاتو کج زم،ی عز ی _ مرس

 _نه.
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 ؟  یی_ پس کجا 

 _سر مزار مادرم . 

 .  دیکش یکرد و آه سکوت

  ا،ی رؤ شی،بچرخ .شب برو پ  رونی . تنها نمون ،برو با دوستات بزمیمادرت رو عز امرزه ی_خدا ب
 .شهی خوشحال م

 .  دی لب غر ریز 

 ...یلی_ خ

 .دی متعجب پرس یلیل 

 _ جانم؟ 

 ،گفتم حتما.   چی_ ه

 . مواظب خودت باش .می ای م گهی_ چند روز د

 _شما هم ،خدا نگهدار .

 گرفته زمزمه کرد. ییصدا  با

هستند،   زاشونی سال کنار عز  لیموندم. همه تحو کسی تنها و ب ینیبیم  ،یمامان ینیبیم 
 اون وقت من .... 

 آلود ادامه داد . کرد و بغض  یمکث

 اومدم!  زمی_البته که منم کنار عز 

و فارغ از زمان و مکان   کردیدرحال پخش بود .زمزمه م  یاز گوش ینوازآرام و دل   کی موز 
  ی را از نظر گذراند. بررو دی ع کیتبر  ی هاام یبه دست شد .پ ی.گوش بردیاز تنها بودن لذت م 

 کرد . یصنم مکث امیپ
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واده  دختر ،خان  نینسبت ب ا  یبر صورتش جا خوش کرد .حس ناب ،ی لبخند مچهین
که نسبت ب سبحان داشت   یاعتراف ،حس  نیشد . از یبی حال غر اشنهی،سبحان داشت .س

 . افتی  یحال خوش

  گشتیاو خوش م دنی سبحان ،دروغ چرا حالش با د ی و رفتارها ییبر خالف تمام تندخو 
  کی. زدیم  یحرکت کی   دی.با رفت ی در سرش رژه م ب یعج ی دخترانه، فکرها ی هاطنتی.ش
 که شده...  یقی. حال به هر طرکردی توجه او را جلب م دی... بایکار

  نی.اما ا  آمدی روش به چشم م ک ی.به  کردیم ییدلربا د یجرقه بود .با   نینام ،اول ایرو  چیپ 
 بر سنگ قبر مادر زمزمه کرد .  ره ی. خدیرسی نظر مکار سخت به 

 شدم ،کمکم کن. وونهی_مامان دلم رو باختم .د

 سر داد.  هیصورت قرار داد و گر   ی دستانش را رو 

بر غروب آفتاب ماند . لعنت به مهرداد   رهیو نادم بود .نگاهش خ مانیاز گفته خود پش 
 . کردیامشب را چه م ی،مهمان

 از سنگ قبر گرفت .بلند شد.  نگاه

سبحان فرستاد   ی برا یامینام، پ ایرو  جی با پ ،یآن م ی تصم کی سالنه سالنه به راه افتاد .در  
 گشت . یو خوش جانی ونش مملو از ه.در

 **** 

 فر شده خود داد و پشت گوش قرارش داد.   ی بر موها یتاب

 از سالن رساند.  ی ازد. نگاه چرخاند و خود را به گوشه  رونی کرد و از اتاق ب دیرژ لب را تمد  

 جمع چرخ داد . نینگاه خود را، ب 

 آمده بود؟   یبه چه علت اصال 
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  ک یساغر ،فقط   کی باال آمد .در جواب تبر  یگوش ف یرا نداشت. نوت یهمان یدل و دماغ م 
نگاهش باال آمد .با   گر یو کالفه لب به دندان گرفت. بار د یممنون کوتاه نوشته بود .عصب

 ماند .  اشره یشد. با دقت خ  زی،چشمانش ر ییشخص آشنا   دنید

 نفس خود را رها کرد. بازهم او .... کالفه

به   شیهاباال انداخت و لب  ییشد .ابرو  اشره ی کرد،خر را حس نگاه ساغ ی که سو ارشیک 
 کش آمد . ی خند شین

 . آمدینظر م به  دی،بع تیاز عصبان یخالص ی گرفت. تالش برا ارشیچرخاند،نگاه از ک  سر

عطر تندش، مشام ساغر را   ی . بوستادی مقابل ساغر ا ،یشگیهم ی با آرامش و جذبه ارشیک  
 آزرد. سرش باال آمد . 

 خشن و تند زمزمه کرد.  یلحن با

 _ بازم تو؟! 

 . دیخود کش شیربه ته  ی. دستآوردی او را به چشم م دهی عجب بازوان ورز ،یمشک شرتیت 

 _ بازم من! 

  و د یکوب ارشیبر ک  ی ا. ساغر تنه کردی م ارشیقلب ک   همانیرا م یچشمان اغواگر ساغر، خوش 
 ...!ستیاز کنارش گذر کرده زمزمه کرد. _وجودت مهم ن

 . دی دست او را کش ،ی تندبه ارشیک  

وار، با    دیآورد .تهد   رونیب  ارشیدستان ستبر و قدرتمند ک  انیدست خود را، از م یعصب
 انگشت به او اشاره رفت . 

 _دستت به من نخوره .... 

 وار ،دستان خود را باال برد. می تسل
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 ندارم . یاش. باهات کار_ باشه، آروم ب 

 کرد . یمکث

 حرف او آمد .  نی ساغر ب 

 !  یداشته باش یهم کار د ی_نبا

 تکان داد. یسر

 ! ؟ی اریدرم یتخس باز همهن ی_ چرا ا 

 کالفه زمزمه کرد.  

 اوقاتم رو تلخ نکن!  ه؟ی_ کارت با من چ

 چشمان او شد.  ینی در ن رهیخ 

 _ با من جنگ نکن. 

 سرداد . ی اخنده  یعصب 

  ی دست من رو شکوند ی ! تو بودی تو که از در جنگ و دعوا وارد شد ای،   کنمی _من جنگ م
 به من...  یخواستی م شرف،ی ب ی ... توی دانشگاه برد ی من و اون پسر رو تو ی ،تو آبرو

را احاطه  ارشی، ک  خاردارم ی چنگ زد. عذاب وجدان مانند س  شی،به گلو   بارهک یبغض به  
 نه...  ای  دی داشت ،بگو دی او آمد. ترد کی نزد یکرد. چند قدم

 کنان، دم گوش ساغر زمزمه کرد .منمن  

 _من دوستت دارم !

 . خنده کرد. دادی گرد شده اش، تعجب فراوان او را نشان م  چشمان
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... برو ی د ی من م لیچرت و پرت تحو  ی؟دار  یستی خودت ن ی ؟تو ی زد یبابا !چ ی دی _ چا
  ،یداشت.تو رو چه به دوست داشتن من! اون وقت من رو دوست  ادیکنار بزار هوا ب

 یگ یبرام جوک م ی! دارزارمیازت ب ایدن ای؟!دن یختیری عاشقانه به جونم م ی هاحس
 ... ی نداشته من بخند شهی فردا به ر  ،یبش غولصباح مش  ؟چندیکن دای پ دی جد ی؟سرگرم

 خوش حالت خود زد.  ی به موها ید ، چنگبه گردن خود دا یتاب ارشیک 

 . ر ینفس بگ هی_ آروم، 

 کرد و گفت:  یدستشیپ  ارشیچرخاند. ک  ی رو ضی نثارش شد .ساغر با غ ی اغره چشم 

 ز؟ یسر م ییآی _ م

 داد. ارشیک  لیتحو ی پوزخند

 هفت پشتم بسته. ی ام برا،مقابل تو نشسته   زیپشت اون م بارک ی_ من  

 کنار گوش ساغر زمزمه کرد. 

 و جسور بودن تو شدم!   تیاون جد  فته ی،ش بارک ی_ منم  

 فاصله گرفت.  ده،یابرو درهم کش  

 ... کنار گوش من وزوز نکن. جای_ ب

 با غرور پاسخ داد. 

 .  ارمی_ به دستت م

 . دی شده غر  ی،عاص یکفر

که  ستم ین کاال نهول دور هستم ؟م ی منم مثل دخترا ی فکر کرد ؟ی فرض کرد ی _من رو چ
وحوصله تو،  به من حواله نکن !من حال  خودیب ی هاحرف  همهن ی. ای اریزور به دستم ببه

 امثال تو رو ندارم...



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
496 

 

 زد . ی خند شین ارشیک  

 راه... و سربه  ریز! سربه ؟یدوست دار ی_شما حاج

 کرد.  زیچشم ر  

.خودت رو چرا از ماسوا   یمهمون ،اونیمهمون نیا ی ... ولو توی_ تو که خودت از گماش مائ
جا رو برداشته... تعفن تنت همه ی اندازه ؟!بو یاون پسر بهت نگاه م ی ؟فکر کرد یدونیم

 .... یبش یحاج یسوگل نکهیرو چه به ا یهست یو قمار و  مهمون ی دنی تو که اهل نوش

فعال    یبه ناگه درون ساغرآتشفشان  تیآتش خشم ،غصه، شکسته شدن غرور و شخص 
 شد. 

  توانستیتمام وجودش لرز برداشت. چشم بست ،نم  تی قروچه کرد. از شدت عصباندندان  
به   یساغر را سوزانده بود .قدم  شیهاآرام باشد. ناجور با حرف   توانستی آرام باشد. نه، نم

برخورد کرد. از شدت درد   ارشیمحکمش سمت راست صورت ک  یل ی عقب برداشت و س
 ب شد.پرتا  گری،صورت او به سمت د

که در اطراف   یانداخت .چند نفر ی جا ارشیانگشتان ساغر  پوست روشن و مردانه ک  ی جا 
گر آن دو بود،  . مهرداد که از دور نظاره کردندی نگاه م ره یخ ره یآن دو بودند، با تعجب و خ

 شد .  شان ک ی سرعت نزدبه

 . دی انزجار و نفرت غر با

 . زدمی تر مقبل  یلیخ د یرا با  یلیس  نی_ا

 اش کرد .خود را حواله زیانگبه مهرداد زد . نگاه نفرت ی ابه راه افتاد و تنه  

  اشه یهق گرانداخت. هق نیبست و تن دردمند خود را درون ماش یکی مانتو را دوتا   دکمه
  نیو پا دادی را خراش م شی گلو ارش،یک  ی هارا شکست. زخم حرف  نی،سکوت ماش

 . رفتیم
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است؟! با همان  است، که گرفتارش گشته  یچه احساس نی ا. گرفتیو آتش م سوختیم 
از خود انداخت. در  یکیتار  ان یعکس غمناک در م شان، ی آلود و رخسار پرچشمان اشک 

 کرد . نوشت.  اشمه یضم یگذاشت و متن کوتاه   یاستور نستاگرامیا

 من ... د یاز ع همن یا 

. 

   یلیآ

. 

. 

درحال کوبش بود. دستانش لرز داشت و اضطراب تمام   نهیدرون س  محابای ب ،ی لیآ  قلب
 را درون درانداخت و وارد خانه شد. دیوجودش را سراسر فراگرفته بود. کل

بر تن   نی زره فوالد کی  دی چشم بست . با ریعباس، کالفه و دلگ ییدا نیماش دنیبا د 
 .رفتی تک افراد مو به جنگ با تک  کردیم

  اش،ده ی پرو رنگ حالی را نداشت. صورت ب دی جد  ی خنجرها وتوانخسته و دردآلود، تاب   
سر    ی .کالفه چادرش را از رو دادی او را نشان م شانیوروز پر هم حال یاز صد فرسخ
چرخ  اط یدر ح شانیهاخنده، صحبت  ی لب غر به جان خود زد .صدا ری برداشت و ز

 جا خشک کرد.  یلیکنج صورت آ   ی . زهرخندخوردیم

فرستاد و وارد خانه شد. در لحظه، سکوت تمام خانه را فرا   نی پا یسختگلو ،به  انیبغض م 
و توجه جمع، هول زده و   رهیخ ی هانگاه  انیکه همه در انتظار او باشند .از م ییگرفت. گو

 داد . یلب سالم ریمعذب گذر کرد. ز 

آمد و   یکی نزد و شادمانه به ییروگل از گلش شکفت. با خوش  یلی آ دنی رعنا، با د ییدازن
 . یآغوش خود فشرد. _سالم دخترم ،خسته نباش  انیاو را م
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  طی از شرا  یگشت. ناراض  دهیبه آغوش عباس کش بارن ی آمد .ا رونیآغوش رعنا که ب از
 !کردی نگاه او را هر لحظه احساس م ینی.سنگ دیموجود، نگاه از آراز دزد

لباس، خود را به  ضی آنان، به بهانه تعو ان یاز م ییرها ی به او داد. برا یلب ناچار سالم  ریز 
 از اتاق پرتاب کرد.  ی ااتاق رساند. کوله را به گوشه 

  یامیپ ن ی داو ی و برا دیکش رون یها بلباس  انیرا از م ی.گوش دی لرزیهم چنان دستانش م 
 ارسال کرد.

  نی هم از ا  دی! شا دی هراسیالعملش م.از عکس  دی چگونه موضوع را به او بگو  دانستینم 
 ماجرا خبر داشت . 

. مادرش کردی م یباز  یشالش باز ی ها شهیماندن در اتاق را معطل کرد. بار شیپ ازش یب 
 وارد شد. ی تندبه

 .دی را درهم کش شیابروها د،یرا که د ی لیآ 

 .  می تو شد ریاس ن،ی زم ی ! سفره رو؟یکنی لباس عوض م هی_ دو ساعته 

 انداخت . ینگاه گذرا

 ؟ ی دی پوش گهی د هیچ نای_ا

لب زمزمه وار   ری را مرتب کرد و ز شیموها  ی مادرش، شال رو ی هابه حرف زدن توجهیب 
 گفت: 

 _ قشنگه! 

 شد.  اشره یزهرا خ 

 سگرمه هات تو هم رفته؟!  هی_ چ

 .  دیکالف نال 
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با آراز ازدواج کنم. گفتم بهش عالقه   خواهمی چند روز، بارها گفتم من نم نی_ مامان تو هم
منه بدبخت   ی هابه حرف  یت ی اهم چی گفتم دوست دارم درس بخونم ،اما شما که ه ندارم.
 .  دینداد

 تکان داد . شی برا یسر

 ...ادی_حرف نباشه، بعد از ازدواج عشق و عالقه به وجود م

 گفت:  یآرامرفت. به رونی از اتاق ب 

 !  ستیها نحرف  ن ی_ االن وقت ا

پدر و مادر و  ی هرا، به راه افتاد. گاه. پشت سر ز دیکش یازسر رنجش و ناچار ینفس
 ... میاها هراس داشته از آن  شهیکه هم  شوندی م یی،باعث رفتارها   شانیاجبارها

مقابل آراز بود. ناچار نشست و    مانده،یباق ی نشسته بودند. تنها جا یتا گردسفره، همگ گرد
 نگاهش را معطوف سفره رنگارنگ زهرا کرد . یتوجه چیبدون ه

 . کردیآراز و توجه مداوم رعناو عباس، کامش را زهر م ی هانگاه کردن   ره یبود، اما خ گرسنه

 کرد . یم  یبرنج درون بشقاب باز ی از غذا ،فقط با دانه دانه ها لیمیب

.از شدت    دیکشی آب م د،یسابی راه فرار از آن جمع، مشغول کردن خود به کار بود. م تنها
 .کردیلب نام خدا را زمزمه م ریاضطراب و استرس جانش باال آمد. ز 

 کنان وارد آشپزخانه شد.  صدقه .رعنا قربان  ردیقرار بگ  شیرو ش ی،پ یحلکاش راه  

 زد. یلی آ فیلط ی ،بر گونه  ی ابوسه  

 . میدهی ظرف و کارها را خودمون سروسامان م  یباق گهیشنگم، بسه د_ دختر ق 

 باال انداخت .  ییچشم و ابرو  یلیآ ی برا  کرد،ی نگاهشان م  رهی خ رهیزهرا که خ 

 پاسخ داد . یکامبا تلخ  
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 .دی نیبش  دی.شما بر  دهمی جان، خودم انجام م ییدازن ی _ مرس

 ها آمد . صحبت آن ان یکرده و م یدستش یزهرا پ 

 .میکنی وجور مجمع  یی. ما دوتای برو خسته شد ایب  گهیجان ،رعنا راست م یلی _آ

 را در بر گرفت.  یلی رعنا شانه آ 

 .میکارت دار  زدلمیعز جان ی ا ای_ ب

 جا گرفت.  یصندل ی به دستان خود زد و کنار رعنا رو ی آب یناچار، ناراض 

 کرد .  یبا انگشتان خود باز ریزسربه  

 ؟!   می امروز اومد یچه موضوع ی ما برا یدونیدلم فک کنم م زی _ عز

 تکان داد. دیتأ  ی معنابه  یفرستاد و سر نی آب دهان خود را، پا یسخت به

!  زمی. فقط نظر تو مونده عز می صحبت کردبا هم  زایچ یلیاز اومدن تو، راجع به خ_ قبل 
  دی سنگاتون رو با هم وا بکن دی . حرف بزنرونی ب دیسر بر  کی قبلش قرار شد تو و آراز با هم 

 .... دی بگ گهیدهم  ی را هم برا طی .شرط و شرا

 .  دی کرد و پرس سکوت

 ؟ ی_موافق

 لبش، از نگاه آن دو پنهان نماند .با طعنه پاسخ داد.  ی پوزخند گوشه  

 تن بزنم!  دی بامنم ناچاراً    د،یو دوخت دی دی بر گهی_ د

  ی اغره گرفت. چشم   یلیاز ران آ یشگونین زیم  ریکرد و از ز  ی دندان قرچه ا یزهرا عصب 
 نثارش شد. 

 . با نگاه مملو از سوال ،زهرا را نگاه کرد . دید میرا وخ طی رعنا که شرا 
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 هول زده گفت : زهرا

 ... ست یپاشو برو لباس هات رو عوض کن، آراز منتظر .پسرم دل تو دلش ن یلی _آ

  دی اتاق گشت. شا یراه ،یباطن  لی. برخالف م  دیکش یاو  خط و نشان ی با نگاهش برا 
،دوستش   گفتی به او م د ی .با کردی با خود آراز صحبت م دیباشد .با  نیراه هم نی بهتر

  توانست،یاش را نممادر و خانواده  گونهچ یه به هوگرن  گذاشت، ی م انی با او درم  دیندارد. با
 ...لیمی بود و ب رمقی جان نداشت. ب شی متقاعد کند. دست و پاها  شیهابا حرف 

  اهش، ی،مثل بخت س شهی. مانند همدی کش رونیرا ب رنگی خاکستر ی از درون کمد ،مانتو  
 خود شد . حالی و ب دهیپرصورت رنگ   رهی خ نه،یبود .در آ  اهیپوشش هم ستن

 گرفت. بغضش

 ؟کجا بود؟  کردیچه م  نشیاالن داو 

 فاصله...!  نی لعنت به ا 

،خسته.... خبر    ری،دلگ یودل خواند. ناراحت، عصبرا با جان  نیداو امیرا برداشت .پ  یگوش 
 داشت . 

.خط و نشان، به جان آراز   کردی م یقراری . بدانستی آراز را م  یخواستگار انیجر  دلبرش،
خود   ی موها ی را تر کرد .شال رو یلیآ فیاشک ،صورت لط ی .قطره  دیکشی بدبخت م
 انداخت . 

 به راه افتاد .  جانیب  ی تخت برداشت و با پاها ی از رو چادر

خواند. معذب از توجه   اشاریبود. رنگ نگاهش را   زیچهمه  ی ای،گو یل یآ  دهیخم ی هاشانه
 ،خود را به آن دو رساندند. ی تندآمد .مادرش و رعنا به   رونیافراد ،قبل از آراز از خانه ب

 گوشش زمزمه کرد. ری زهرا ز 

 !مارو سکه پول نکن...  ری اون زبونت رو بگ ی _ مواظب باش ،جلو 
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 کرد. انی اش غل نهیاز تاسف تکان داد .حسرت و غصه درون س یسر 

و شادمان پشت فرمان   یپرانرژ ،ی لی. برخالف آ شدیدور نم ی اکنج لب آراز ،لحظه از  لبخند
 نشست. 

صورتش، جمع شد .آراز   ی ارا آزرد. لحظه یلی عطرش ،مشام آ ی گرفت .بو ی کنار او جا ی لیآ 
 خانم ؟  ی لیبا گوشه چشم، نگاهش کرد. _احوال شما آ

 او زمزمه کرد. ی به لحن شاد و پرانرژ توجهیب

 ! _ خوبم

 هم گره خورد.به  شیابرو  

 ی به او نشان نداد. صدا یالعملهستما... عکس  یمن همون آراز قبل  ؟ی کنی ترش م ی _ رو
 آرامش کرد . یشادمهر ،کم نینشدل

. ذهنش کردی ،حال و روزش را تلخ م اشنه یدرون س شیتشو  ن، یخفقان درون ماش ی فضا
 . خوردی چرخ م  ن یداو یمدام، حوال

 گفت :  یبا انرژ یلیرا پارک کرد. رو به آ  نی ماش ابانیکنار خ ،ی مسافت ازپس

 ! م؟یقدم بزن  میدنج و قشنگه... بر یلینگاه ،خ رواده یپ نی ا یلی _آ

 انداخت.  رونی به ب یینگاه گذرا  

 .  می حرف بزن جان ی هم شهی_ م

 _چرا؟ نگاه منظره چقدر دنج...

 او را  مجاب  کرد .   یلیسکوت آ  

 . میزنیحرف م جان ی! امر امر توئه... همی اخسته  نایطر مدرسه اخا_البد به 

 . خوردی هم محد ،حالش به ازش یب  ی انرژ نیلحن صحبت کردن، از ا  نیاز ا 
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 ...یی_پسردا 

 ماند. باتعجب زمزمه کرد . ره ینگاه آراز گرد و خ 

 ؟!  یی_پسردا 

 کرد و گفت:  یمکث

 من همون آرازم ! یلی _ آ

 پاسخ داد.  کالفه

 ...  دونمی _ م

 ،درهم گره خورد.  شیابروها 

 _بگو دختر.  

 ازدواج کنم . خواهد،ی _من دلم نم

 ی . بدون حرف، منتظر ادامهکردی م یدخترانه تلق ی او را، ناز و عشوه  ی هاکه حرف  آراز
 صحبت او ماند. 

توان من  در   تشی _ دوس دارم درس بخونم .در حال حاضر ،ازدواج، مستقل شدن و مسئول
 .  ستین

 گفت:  یلیجذاب آ  رخ م یبر ن رهیخ

بشه .ما   شتریب تت، یبار مسئول ست ی. قرار نیبا ازدواج محدود بش ستی ،قرار ن یلی آ  نی_ بب
هم   شی. قرار پ میبه آرزوهامون ،هدف مون را هموارتر کن دنیکنار هم، راه رس  ی برا

 لیهستم. ادامه تحص بانتیپشت ی.من کمک حال تو باشم، تا هر جا که دوست دارمیباش
 ...  یکنم انجام بده یم   تیحما  یررو دوست دا یهر کار ،ی بد
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  اد،یم شی پ یو زندگ   یشغل ریمس  ی که تو یتا در مقابل مشکالت ،یگاهم باش  کهیتوا هم ت 
و  ی زود نی.ازدواج به ا  می بش منبع آرامش  گهیهم د  ی ...ما قراره کنار هم برا ارمیکم ن

.  خواهمی. منم از تو فقط دو هفته مهلت م یشناس  یم ی . تو من رو تاحدودشهیسرعت نم
عاقالنه   می تصم کی . تا میراجع به هم فکر کن شتری . بمی آشنا بش  مبا ه شتریدوست دارم ب

 .می به همه جواب بد میاالن که برگشت نیهم ست، ی... قرار نمیر یبگ

 فقط دو هفته به من فرصت بده!   کنم،یازت خواهش م  من

 .  دیکش یچشم بست و نفس  یلیآ

 تکان داد . شیبرا  ی سر آراز

 ؟!  ی_موافق

 ماند. رهیرنگ آراز خ یشی چشمان م ینی در ن یلیآ  نگاه

 برام ...! ی دوست داشتم. تو مثل برادر اشاریمثل   شهی_ من تو رو هم

 گفت:  طنتیکرد و با ش ی اخنده  آرام

 اش حرف...که همه  هان ی_ ا

 پاسخ داد . ی تندبه 

 هستم!  ی _من کاماًل جد

 غم بر چهره آراز جا خوش کرد . یدر آن 

 الیخ ی تو   شهیعنوان دخترعمه ، بلکه همفقط به دوستت داشتم! نه  شهیاما من هم یلی _آ
دختر   هی ! من تو رو همون موقع که ی سفر من بود... همدم و هم ی من عشقم بود ی ای و رؤ
 ،دوستت داشتم!  ی بود ریگو گوشه   کیکوچ

 صحبت او امد . انیم 
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  می،زندگ  طمیخودم ،شرا ی رو دی .من با ریگگوشه یصحبت هات ،گفت  ونی _آراز خودت م
بدهم. دل به تو بدهم. خودتم    یزندگ  لیتشک تونمی نم م،یحال زندگ  ی کنم. من تو  یدگ یرس
که  ییکه از آدما کنم،ی ازدواج م ی. من با کسدمی ند یریخ م یزندگ  ی من از مردها ،یدونیم

 دادند. من ... یآزارم م  دشونی آزارم دادند، دور بشم. با افکار و عقا 

 سوال ازت بپرسم ؟!   هی شهی_م

 تکان داد .  یسر

 ؟ یرا دوست دار یهست؟ کس  انیدر م یکس ی _پا

داشت  بزند و خود را رسوا کند .دوست  ادی.نتوانست فر  دی جان کند، اما نتوانست بگو 
 را دوست دارد، اما نتوانست و حاشا کرد....  نیکه داو  دیبگو 

 و سکوت کرد . دی چشم دزد 

 سرخوشانه لبخند زد .  د،ی را که د یلی آ  سکوت

به عمه اطالع بده . فقط   گمیدو هفته مهلت بده. من خودم به مامان م کنم،ی_خواهش م
 نکن. قلبم را نشکن....  دیناامرو   دمی،ام  ی زود نیبه ا

 پرنده شود پرواز کند .دور شود... توانست،یکاش م 

 ..... کردی م تریفشار اصرار بودن ،خواهش و تمنا کردن، او را کالفه و عصبان  ریز 

اش، نشان  گرفته  ی . التهاب گلو و صداسوختیپردرد، وارد خانه شد. چشمانش م ی سر با
 مورد را کم داشت....  کی  نی داشت.  هم یاز عالئم سرماخوردگ 

تخت   ی و دردمند خود را رو جانی لباس، تن ب ضی مصرف کرد. بعد از تعو یقرص مسکن 
تشک را لمس کرده و   ی کرد .با دست رو داریاز خواب او را ب ،ی آالرم گوش ی رها کرد. صدا

 .  افتیرا   یگوش

 اد.پاسخ د آلودخواب 
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 _ بله ؟ 

 و شادمان گفت:  یبا خوش صنم

 ! ؟ی مبارک .خوب دت ی ع زم،ی _ سالم عز

 از خواب بود، زمزمه کرد . جیساغر که هنوز گ 

 . اوردمیجا نبه  دی_ببخش

 کرد.  ی اخنده  صنم

 !  گهی_ صنمم د

 حواس پاسخ داد . یب

 ما ... می ؟صنم ندار  هیک  گهی_ صنم د 

 کرد.  ی اخنده 

 کردم. دارتی اب باز خو د یببخش ی وا ی _ ا

چشمان خواب   یانداخت .به آن ینگاه به گوش رانیتخت نشست .ح ی رو یسختساغر به  
 . لب به دندان گرفت. آلودش، گشاد شد 

 آلود  بودم، حواسم سر جاش نبود .صنم، شرمنده خواب  ی وا ی _ ا

 کرد . ین یر یخنده ش گر ید بار

 حالت بشم.  ی ا یبگم و جو  کی رو تبر دی خواستم ع زم،ی_دشمنت شرمنده عز 

 را پشت گوش قرار داد. شانش یپر ی با دست آزاد ،موها  

کنار خانواده وارسالن خان  شاد و سالمت   شهیشاءاهلل هم مبارک ،ان   یلیتو هم خ دی_ ع
 ...یباش
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 . یزمی_ فداتشم، عز 

 سکوت کرد و موشکافانه گفت:  

دل نگرون   ی که گذاشته بود یبگم، هم بابت استور کی رو تبر دی _ هم خواستم سال جد
 شدم . 

 دلم گرفته بود. یکه نگرانت کردم، کم دی_ببخش

 .ادی از دستم برم ی_ کار

 االن خوبم خدا را شکر . زم،ی_ نه عز

  یتماس را قطع کرد. دست  ،یباطن ل یاو را مخاطب قرار داد .برخالف م یپشت خط کس 
  دیهراسی.م افتادیاضطراب به جانش م زد،یبا او حرف م  ی.وقت د ی صورت خود کشبه
 .دی بگو یربطی برحسب عادت حرف ب هوای ،ب

 *** 

 گرفت. شی شد و راه کالس موردنظر را در پ ادهیپ  نیسرخوش از ماش 

مهرداد نازک کرد .هنوز هم با گذشت چند هفته از دست او شکار و   ی برا ،یپشت چشم 
 بود.  ریدلگ

 کرد. یاو را  خردمجا داشت ،گردن  

.سبحان   خوردی جا را فراگرفت. نگاه ساغر چرخ ماستاد که وارد کالس گشت. سکوت همه 
ها او را تماشا کند. استاد  نشسته بود. دوست داشت ساعت   ی چند انیاول ،در م فیدر رد
کرد و شروع به صحبت   یهمه را از نظر گذراند. تبسم  یشگیخاص هم ت یبا جد   ،یفرخ

 کرد .

براتون دارم  خوبی لی خبر خ کی و مبارک باشه .دوم   روزیپ یب ،اول از همه سال نو همگ_خ
 ...دیشو ی خوشحال م  یلیخ موضوع ن یا دن ی که مطمئنا با شن
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 . رفتیاستاد فقط ضد حال انتظار م  نیانداخت .از انایبه د ینگاهم ی چشم، ن ی با گوشه  

امتحان   ی جاترم به  نیدارم ا می کردم و تصم ی بندم ی _ خوب من شماها را به چند گروه تقس
پنج نمره هم تو امتحان   ترم،ان یبر نمره مشما  بسپارم .که عالوه  به  قیتحق هی ترم،ان یم
 داره . ری براتون تاث یانیپا

در  ،ی از شاد  یحاک ی هاباال انداخت. سروصدا و زمزمه اناید ی برا ییساغر ،ابرو  یخوش با
 . دیچیکالس پ

هاتون رو بخونم   یهم گروه  ستیل خواهمی . مدیو خانوما آروم باش  ونی _ خوب ،خوب آقا
 .شهی نم جادیدرش ا یریتغ کهن یو ا

او   حدی.چشمان گرد شده، نشان از تعجب فراوان و ب  دیشنی اشتباه م شیهاگوش  ایگو  
 داشت. امکان نداشت.... 

 برداشت . امانی کوبش ب نه،ی.قلبش درون س دیمردمک چشمانش لغز 

 با سبحان، امکان نداشت...! 

داشت حضورش را لمس  باشند .خوش بود، دوست  ختهیر اشنهیس ی ،رو   ی انگار آب سرد 
ه دل  قلب سرکش خود را ،ب دی فرصت است. با  کی   دی شا  نیر یش ،یاجبار قیتوف  نیکند. ا

 . زدی سبحان سنجاق م

است. سبحان معترض تپق  شده  ریزپسرک سربه  نی بند ا شیوهوا که،  حال کردی اعتراف م 
 صحبت استاد آمد.   انیزد و م

 .... دی _ استاد، ببخش

 سکوت کرد . یفرخ

 .  دی ،بفرما  یصالح ی _بله آقا

 جان ساغر گوش شد .  تمام
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 .می را انجام بده قیتحق نی _استاد امکانش هست تنها ا

 انجام بشه ....  یگروه د ی. باستی. اول حرف هام گفتم که امکانش نیصالح ی _ نه ،آقا

 و کالفه ،پوست لب را به دندان گرفت. یعصب

سبحان، از خود متشکر    نی. اما حال اکردی به او را کتمان نمنسبت  امان،ی و کشش ب لیم 
 گوش ساغر زمزمه کرد .  یکیبه تن خود کش داد و نزد انای. دآوردیرا جا م

 . ی گروه شدپسر هم   نی_  او ساغر با ا

 پاسخ داد. یکفر انایماند. لبخند زد که، د  رهیشده او خصورت جمع مردمک چشمانش، به 

موشکافانه نگاهش   گر یر د! نکنه خوشت اومده؟ با؟ی دی من م لی_ چرا لبخند ژکوند تحو
 .دی کرد .ابرو درهم کش

خاک به   یعن ی  اد،یاگه خوشت ب ی پسر خوشت اومد ؟وا نی_ چشمات دو تا قلب شده ،از 
 اون سر مبارک....

 به خود آمد . ی الحظه 

 گرفت و آرام هلش داد. ای از ناد چشم

 ؟یکنی خودت بلغور م ی برا یدار ی. چ نمی_ برو عقب بب

 به گردن داد. یتاب 

 _ آره خوشم اومد . 

سر به سرش بزارم.    خواهمی... میکنی جور که تو فکر مهم خوشم اومده . اما نه اون  یلی_خ
مخ   ی .دوست دارم انقدر تو شهی چقدر معذب م نهیبی من رو م یوقت یدونی نم اناید یعنی

 کنم . شونیو چشمش برم، روانش رو پر 

 . پاسخ داد  زیو طنزآم هیکنا با
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به   هویو دلت براش بره.   ی وقت وا ند  هیها ، مخ و چشم رفتن نیا  انی_مواظب باش م
 ! یاز دست رفت  ینیبب ،یی ایخودت ب

 نثارش کرد. ی اغره چشم  

 _ لطفاً چرت نگو . 

 رفته است ...وا داده و ازدست   زشی وقت است ، دوست عز یلی ،خبر نداشت،  خ  نوایب اناید

 است ،ساغرعقل و هوش خود را از دست داده. ی ندارد چند وقت خبر

  انی شانه انداخت و با عجله از م ی سرعت کوله را ،رواستاد که  از کالس خارج شد.به  
 .  دی سرعت کشدنبال او راه افتاد. دست او را بهبه انایدوستان خود گذر کرد. د

 _کجا ؟ 

 .دیکوب  نی بر زمپا  کالفه

 _ کار دارم !

 .  دی به او توپ یعصب

 ؟ ی ریسرعت کجا م نیمنم کارت دارم. به ا سای _وا

 .دیبر مقنعه خود کش یدست 

 _ بگو...

 ات با مهرداد باز شکرآب شده ؟  انهی_ م

 ! ی ... منو مچل خودت کردیبپرس یچ یخواهی _ من گفتم ،حاال م

 نازک کرد . یچشم پشت

 _چته تو ؟ 
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 ندارم. یکار گهی به لطف د ،یچی_ه

 شروع به قدم زدن کرد.  

،  التیمدت تعط ی منم که تو شه؟یمهرداد  خراب م ن یبا ا اتانهی_ساغر چرا راه به راه م
 ؟ یکنی م ی،از ما دور همهن یشده ؟چرا ا  ی.چ ی جوابم رو داد بارک ی بارها زنگ زدم تا  

 ؟!  کنمی م یاز شما دور یکنی _چرا فکر م

سرم   یی چه بال  ارشیاون ک  ،ی دی خودت د انای... دنی _واضح ،معلوم. رفتار ،کارهات رو  بب
 آورد ،دستم که شکست .

سبحان نجاتم داد. با اون عکس   نیبکنه، منتها هم  خواستیهم م  گهیغلط د  کی
  ییهایمن رو مهمان  داشته و نداشته منم برد. بعد اون وقت مهرداد ،راه ب راه ی ها،آبرو

 . دهیتو  اون جا جوالن م ارشی،که ک   برهیم ای کنهی دعوت م

 ؟ یخودش رو زده نفهم ای فهمه،ی پسره نم نیا 

... اون وقت مدام،  رمیگی!حالت تهوع م زنمی م ری،که شهی ،حالم بد م  نمیبی رو م ارویمن  
 . کنهیمن رو باهاش روبرو م

داره. حرف تو کتش    اروی  نیبا ا ی اچه خورده  دونمی _ منم بارها بهش گوشزد کردم ،اما نم
 . ده ی و دوباره کار خودش رو انجام م  رهینم

 تاسف تکان داد . ی ازرو یسر

 برم .  یخودم رو گرفتم، پام بشکنه اگه دوباره به مهمون می _من که تصم

 ؟ی کرد یچه کار  دی. عمی پ بزن.گ می بخور یزیچه ی می بر ی اه یپا الش،یخی _ ب

  ی االن کار دارم ،تا ساعت کالس بعد نیسالن چرخاند. بب  انی،نگاهش  را م گریساغر بار د 
 به شبنم هم بگو ... ی. راستمیکنی باهم صحبت م م،یشی هماهنگ م
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 پاسخ داد .   یباطن ل یم برخالف

 _باشه پس منتظرتم. 

 . خوردی چرخ م یسرعت راه افتاد. مدام نگاهش در حوال جدا شد و به انایاز د 

را   رشی.مس آمدی شده باشد ،کم ماز دانشگاه خارج  کهن ی. احتمال ا افتیی سبحان را م د یبا
او را کم کرد   یاز التهاب درون یمطبوع درون کتابخانه، کم  ی به سمت کتابخانه کج کرد. هوا

 ها کج کرد.داد و راهش را سمت قفسه  ی،به مسئول سالم  دیکش ی.قدم

ها  قفسه  انیکتاب ،م ی. باالخره سبحان را مشغول وارسکردی احساس ساغر اشتباه نم 
 به سمت او برداشت.  یبه اطراف انداخت و قدم ی. نگاهافتی

او شد و در   کی. نزدزدی دست خود را ورق م انیو فارغ از اطراف، کتاب م توجهی سبحان ب 
مشام ساغر را نوازش داد .با  مش،یعطر سرد و مال  ی . بوستادیان ا سبح یچند قدم

 . توجه سبحان جلب گشت . دیودل، بو را نفس کشجان

ابروانش درهم گره خورد. ساغر ،مجال صحبت به او نداد   یاو، در آن دنی چرخاند و با د سر
 سرشار از اضطراب بر صورت خود نشاند.  ی و لبخند

 !  م یصحبت کنبا هم  شهی _سالم، م

 تر گشت. ابروان سبحان، تنگ گره 

رفتن سرداد. ساغر   ی به ساغر پشت کرده و نوا توجهیجا داد .ب را درون قفسه  کتاب
فرار    دیباهاتون کار دارم. چرا دار ،یصالح ی معترض زمزمه کرد. _آقا یبا لحن ،یآرامبه
 ؟!  دیکنیم

 و تند پاسخ داد.  ی . جد دیصورت خود کش  شیربر ته ی.دست دیسمت او چرخ به

 به صحبت با شما ندارم . یرغبت چیاما ه  کنم،ی _ فرار نم

 به سمت او برداشت . یلب به دندان گرفت ، قدم یعصب
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 ! ؟ی فرض کرد ی_اوو خودت را چ

 به اطراف انداخت. یپاچه نگاهسبحان، دست  

 کتابخونه است.  جان یآروم، ا   سی_ ه

 کرد. ی قروچه ادندان  

 یقی! من راجع به تحق؟یکنی جنگ م ی. چرا دارست ی شما ن  یادآوریبه   یازین دونم،ی _ م
 که استاد گفت،  سراغت اومدم.

 به ساغر زد. ی اسبحان با دست ،اشاره  

جا . اون دمیم لی تلگرام گروه تشک ی تو د،ی شمارتون رو بده دی_ باشه آروم. اگر لطف کن
 . میکنی صحبت م  موضوعنیبه اراجع

 از تاسف تکان داد .  یسر

  ی تنها برا ق یتحق نی.ا میکنیکافه  باهم راجبش صحبت م ای جا،ن یبه گروه؟ هم یازی_چه ن
 . ستیمن و شما ن

 کرد و ادامه داد . یمکث 

  دهی د گهیدو کتابخونه با هم  یدانشگاه طی مح ی ندارم ،من و شما تو یلی_چندان م
 ....میبش

 .دیدرچشمان ،رخسار ساغر زبانه کش تیخشم و عصبان ی هاشعله  

ها بسته!  اون   یمسخره  باز نی... اایادا و ر همهن ی! بسه ایکنیم  تی اذ  یدار گهی_ د
 م ی بر دی جا با کی. هزار و  ستین ی که ،شما فرض کرد  یسادگ  نیهمبه قیتحق

به   دی دارم.با ازینمره ن نی... من به ا شهیحل نم یگروه تلگرام  کی.فقط با   میکن یبررس
 صحبت او آمد.   انینحو ،انجامش بدهم. سبحان ،کالفه م نی بهتر
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اوجود ب یی ؟چه بالها ی رخ داده؟ فراموش کار شد  یرفته چه اتفاقات ادتی  نکهی_ مثل ا
 ...  ی حضورت سر من آورد

،حرف   یدهی من راه به راه دستور م  ی جلو ی اومد ،یو فارغ از همه چ الیخی موقع ب اون
 . یکنیبارم م

 آرامش ادامه داد . با

 کنمی حضورت رو احساس م ا ی،  نمتیبی م ی...وقت ادیبگم؟ ازت بدم م   یبه چه زبون گهی_د
 !شهی حالم بد م

 از کنار ساغر گذر کرد و رفت . ،ی بدون معطل 

 ثابت ماند. هایکاش ی شده، نگاهش رو  شوک 

 شد .  نی باال و پائ یسختگلو، به  بکی.س آمد ی م نیسنگ  ش،یهاهضم حرف  

 قلب و لرزش  امانیفرستاد. کوبش ب  نی آب دهانش را پائ 

 .کردی تر م ی،کالفه و عصبان دستانش

  ی و سخت ساغر ،رو نیسنگ ی ها.قدم  اددیشدن و شکستن غرور، آزارش م ریحس تحق 
 ...  دادی سر م هیو گر زدی دانشگاه زانو م انیدر م شد،ی شد. اگر م دهیکش نیزم

 

 ی لیآ

. 

لرزان را ،مقابل   یجا گرفت .گوش واری پشت در را چرخ داد .گوشه د دیو آشفته، کل مضطرب
 چشم خود قرار داد.
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کرد   کی .انگشت لرزان را، به دهان نزد گرفتیتماس م  نیبار بود که، داو نی دهم نیا 
 . دیوپراسترس ناخن را جو

 چه؟  دیشنیاو را م ی صدا اد،ی لیاگر ا 

  ی صفحه لمس کرد. صدا ی . انگشت خود را، رودی را به جان خر  زیچ،تبعات همه ی الحظه 
 . _سالم... دی رس نیلرزانش، به گوش داو

 زد. ادیپر از خشم، پر از حس، فر  

 .. یلیجان، آ  یلی_ آ  

 رفت.  رونیجان از تن ب  یبه آن 

. دل دهمی م امی. مدام پزنمیسه روز راه به راه بهت زنگ م  ؟یده یچرا جواب نم  یلی _ آ
 مردم و زنده شدم! بارک ی ...هزار و ستی تو دلم ن

 لب زمزمه کرد.  ریز 

 _ خدا نکنه ،دور از جونت. 

  د ی. باامی. من دارم  دو روزه تهران مترکهی داره م رتیرگ غ نیدلم، ا  زیجانم، عز  یلی _ آ
... دارم از فکر و  نمتی. تورو خدا، تورو به تار موهات قسم جور کن ببنمیبب دی با نمت،یبب
 ! شمی م چارهینگو که دارم ب اد؟ی داره سرمون م یی. چه بال رمیمیم الیخ

تو رو خدا ،داد نزن.  نیآمد. _داو  نیصحبت داو   انیخفه و گرفته ،م  ی کرده با صدابغض  
 جون ب لب شدم! 

... خوب  یمن ی آراز رو چه به تو! تو برا  گه؟یم ی مامانم چ نی .ا شمیدارم خفه م یلی _ آ
 کس،چ یخود خود من ...ه ،یمن ی گوشت بکن. تو برا زهیحرف را آو  نی گوشت را باز کن ،ا 

تورو    د،یکنه! آراز پشت گوشش را د یریمن به تو جلوگ  دنیاز رس تونهی نم یاحدالناس چیه
 .  دید
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 .دی غر  دیکرد، پر تهد  یمکث

 ؟   یهست  ی؟نکنه تو راض ی ازدواج داد نینکنه ،نکنه تو دل به ا یلی _ آ

ناتوانش    بارهک یبه  ر،یخچند وقت ا نی ا یاز دست او خارج شد .استرس و نگران وتوانتاب 
 کرد.

.با عجز   دیچ یپ نیدر گوش داو  اش،ه یپردرد  هق هق گر  ی گلو باال آمد .صدا ان یبغض، تا م 
 .دیو درد نال

مختلف گفتم. دست به دامان مامانم   ی هاکنم؟ بارها و بارها ،به زبان  کاریچ دونمی _ نم
! دارم  ستیبردار نندارم ،اما دست  ی ا... عالقهخوامشی گفتم نم می شدم، به خود آراز مستق

هم به   ی الحظه  توانمی. من تورو دوست دارم و نمشمی و استرس هالک م  الیاز فکر و خ
 آراز فکر کنم....

 کرد . ی،با لکنت زمزمه م  دهی ترس

 . دیغر  یلیصحبت آ   انیو لجاجت م  تیمملو از عصبان ی،با لحن  نیداو 

  ادیبه جز  ،اسم من ب  یاسم کس ی به او مغز ،قلبت لحظه ا دی نبا یلی ،آ  وجهچیه_اصال به 
رو    ارو ی  نی برم گردن ا خواهد،ی . دلم می به مغزت، اجازه فکر کردن به آراز رو بد دی.نبا

 دستام خفش کنم. نی بشکنم. دوست دارم ،با هم

 ،با لکنت زمزمه کرد .  دهی ترس 

 شهی بد م یلی.خ یکن یکار دی . نبایبزن  یحرف دی. اون پسرخاله توئه، نباعنوانچ یه_اصال ،به 
 ... شمیرسوا م یلی،خ

 . شوندی تحمل کرد . باالخره همه متوجه عالقه من و تو به هم م دی _ باالخره با 

 و وال به جانش انداخت .، توسط مادرش هول  یلی زدن نام آ اصد

 .  زنمی . باهات حرف مادی داره باال م زنه، ی_ مامانم صدا م
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  هی. نمتیبب دی تهرانم، با گهیدارم . من دو روز د ی حرف هی_نه، نه تو رو خدا قطع نکن. 
 جانم ،باشه ماه قشنگم... ی لیرا هماهنگ کن .باشه آ ط یشرا  یجور

 و هراسان پاسخ داد .   دهی ترس 

 سرعت از اتاق خارج شد کرد و به  یلباس مخف انیرا م ی_ خداحافظ گوش

 *** 

نام او  یدرپی را لرزاند .با غضب و خشم، مدام و پ  یلی،چهارستون تن آ   ادیلی عربده ا ی صدا 
 .زدی را صدا م

 حی،اما فرار را ترجخورد  یسکندر  یی.چند جا  دی دو یکی ها را دوتا پله جان،ی و ب رمقیب 
 را چرخاند.  دیوارد شد و کل ادیلی درب را قفل کند ،ا که،ن یاز اداد. وارد اتاق گشت، اما قبل 

 کرد. افتیدر شدی را از چشمانش، م تیهم، برق خشم و عصبان یکی تار نیدر هم 

و   وارید  ان ی، م  دیکش نیزم  ی افتاد. تن خود را رو نی زم ی کرده و رو ر ی گ زیبر م یلی آ ی پا 
 بود . کنترل رقابل ی دستان ، بدن غ امانیداد .لرزش ب ی تخت خود را جا

تنش، او را   امانی. رعشه بدی کوب واری با ضرب به د یداد ، چند بار هیتک واریخود را به د  سر
 زد . ادیرا فر  یلینام آ اد یلیا  گری. بار دکردیم  قرارتری کالفه تر و ب

  یژنیاحساس خالٔداشت. انگار که اکس د،یکشی.نفس نم د یاو پر کش ی نه یاز درون س نفس
 نباشد ...

 ؟ی کرد یچه غلط آبروی ب ی _تو

 .  دیاز ترس تنش باال پر  ی الحظه اد، یلیا  ادیبا فر 

 . دی وار نال لکنت

 . یچی به خدا ،ه یچی_ه
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 .اری_خفه شو !اسم خدا رو ن

بازکردن در   اد،طلبیلیو از ا  دیکوب یدر م ی .رودیرسی و اصرار زهرا به گوش م هاهیگر  
بلند او   ادیفر ی نداشت... صدا یی،گوش شنوا ادیلی. اما ادادی .به جان خود قسم م کردیم

 رها شود . اشنهیشدت از  سبزند و نفس حبس شده ،به  یپلک  یلیباعث شد ،آ 

نشناس را  دختره نمک  نی لحظه خون ا  نیقسم ،هم یعل ی به وال  زم،یری_خونش رو م
 !  زمیریم

 . دی، هول شده نال دهیترس زهرا

منو    ایدر المصب رو باز کن .خدا نی ا ،ی که دوست دار ینکن، تورو به جون هر کس ادیلی_ ا
  ایخونت !خدا،اون خواهرت، هم   یاوالد راحت کن... دست بهش نزن نیبکش، از دست ا

 روزها رو.... ن یا نمیتا نب ر یجون من را بگ

 ! ستادی نفس، قلبش ا ی جابه بارن یبرداشت. ا یلیبه سمت جسم آ  یقدم

کوبش گرفت.   محابایب اشنه یچشمان به خون نشسته برادرش، قلب درون س دنیبا د 
 ی هابلند مردانه اش، دانه ی شانیپ ی . رورفتیم  ی به کبودپوست روشن صورتش ،رو   

خرناس، گرگ آماده حمله   هیشب  نش،یو خشمگ نی سنگ ی هابود .نفس انیدرشت عرق نما 
 شده بود .حاال به فک او منتقل  ،ی لی. لرزش بدن آشدیو دهانش خارج م ینیاز ب

 داد . ی، صدا م  دیلغز  یهم م ی برادرش رو ی به رنگ صدفش ، با صدا ی هادندان

 .  دیرس یلیآرام، مملو از خشم او به گوش آ  ی ،سفت ترگشت. صدا   ادیلیدستان ا  مشت

 ! شرفی_ب

  یلیبلند آ ی از موها  ی ا. دسته دی او  از شدت وحشت باال پر  ی هاآرام بود ،اما شانه   شیصدا  
 داد . چیدست خود پ انیرا ،م
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 ی هاخاطر غلط قصد ازدواج ندارم. به  یگی مراه به راه  ،یخاطر اون عوض. بهایحی ب شرف،ی_ب
درس خوندن تو رو   ؟یزنی! دم از درس خوندن م؟ یی ایما سوسه م ی برا ،یکنی که م یاضاف

 خانم!  یلیآ  می دی هم د

 از شدت درد، نفسش رفت.  ی الحظه   

 زد. ادی ... فردی کن. غلط کردم ،ببخش_تورو خدا داداش ،موهام رو ول 

  ادهی،پ  یکدوم عوض نیبود؟ از ماش یک  شرفیاون ب  نم،ی_ خفه شو !هنوز اولشه .بگو بب
 ؟ ی شد

 . دیرسیزهرا به گوش نم یتابی و ب  هیگر ی صدا گری او برداشت. د ی موها دنی دست از کش 

 .  ستادیسر او ا  ی باال 

  شدی نم افتی در نگاهش  یرحم و ترحم ن یترلب تنفر و خشم داشت. کوچک لبا چشمانش
 ... 

  ی ضربه، رو  نیداد .اول ی. دور دست خود تاب دیکش  رونی شلوار ،کمربند را ب ی بندها انیاز م 
 ساق دست او فرود آمد.

. با درد و عجز  دیلب به دندان گرفت، اما حس درد و سوزش تا مغز استخوانش زبانه کش 
 لب را گاز گرفت . 

 . خوردی سوال چرخ م  نیسرش، مدام ا  در

 ...! نیا یعن ی  ی_ مگه گناهم چه بود؟ چه کار کرده بودم؟ مجازات عاشق

از شدت   خواست، ی م یفشرد .فقط کم  واریو پردرد خود را، گوشه به گوشه د رمقی ب تن
 ضربات در امان بماند .

 .  آمدی م ترن ی ضربه طعنه در کالمش، سنگ اما
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پسر، اون پسر   نی ا نی ،از تو ماش  می خدا لعنتت کنه، فقط دو روز ازت چشم برداشت یلی _آ
 .دیبه گوش رس  اشاری ی هوارها  ادوی فر ی صدا بارن ی... اآبروی ب شرف،ی ! بی سر درآورد

 شت اصرار که در را باز کند .، اصرار پ   دیکوبیم 

 تر کرد. و فضا را متشنج   دیزهرا به گوش رس ی و اصرارها هاه یگر ی صدا گر،ید بار

ام رو ولش کن. بزار ! بچهی خدا ازت نگذره، دستت بشکنه نزن ...دخترم را کشت ادیلی_ ا
 . ی ،که تو برداشت کرد ستین یزیاون  چ دی بده . شا حی حرف بزن ،بزار توض

 ،پر خشم پاسخ داد. ی تند به

 . می کرده  که خبر ندار  ییهاچه غلط  دونهی _  مامان ،کالهت را باالتر بنداز خدا م

که در همان   رد، یسرش را باال بگ ی الحظه  ی برا ، یلی ، باعث شدآ اشاریبلند  ادی فر ی صدا
 رد. برخورد ک  شی ابرو ی موقع سگک کمربند، با ضرب به گوشه 

 سرعت دست را بر همان قسمت قرارداد . ، به  د یکش ی پردرد ادیفر  

 نفس زنان ناله کرد.را در دست فشرد و نفس  کمربند

 ... آبروی ب آبرو، ی شد،دردت اومد؟ ب ی_ چ

 به عقب بردارد .  یقدم ادیلی باعث شد، ا اشاریبلند و محکم   ی صدا

 گردن خودته !  یچعواقب همه  یدرو بازکن، اگر بازنکن گم ی م ادیلی_ا

را چرخاند و در باز شد.   دی. کلآمدی به چشم م ادیلیا ی شده فاصله هم ،فک منقبض  نیاز
 یشانیدرشت پ ی هاعرق فی دست خود را، در رد  ادیلیوارد شدند. ا  ی و زهرا، به جلد  اشاری

 وار تکان داد . دی داش را ته، انگشت اشاره   دیچرخ یل ی. به سمت آ دیکش

او شد   کی پردردش روان گشت. زهرا نزد  ی هاو اشک  دی لرز یلیجست .چانه آ رونیاتاق ب از
 .دیدخترک کش شانیپر ی بر موها یو دست
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 او زانو زد . ی ،کنار پا  اشاری. کردی م ادیلیحواله ا ن یو نفر  رفتیقربان به جان دخترش م 

 لحن آرام ، محکم زمزمه کرد .  با

 _دستت رو بردار.

پوست   ی و حرکت قطره خون را، رو یخود برداشت .تازه گرم ی ابرو ی دست از رو آرام،
 خود احساس کرد . فیلط

 . دیگرفته نال ی زده ،با صداوحشت  زهرا

 .... ادیلی .خدا ازت نگذره ا ی ام رو نابود کرد_ دستت بشکنه پسر ،چشم بچه 

 . د ی ه وار نالزمزم اشاری

 _ابروش شکسته. 

 را نداشت .  اشاریتوان نگاه، بر چشمان  

 قرارداد .  یلیبر صورت آ  ی دوست نداشت ،رسوا شود. زهرا با تاب فراوان، دستمال اصال 

 شدت درد، صورتش جمع گشت .  از

شده   یجان دخترم ،چ  یلی... آی دختر چه کارکرد  نی_دستت بشکنه بچه، نگاه با صورت ا
 ؟ ی شد ادهیپ یک  نیاز ماش گه؟یم یچ ادی لی؟ا

 بق کرده ،نگاه انداخت.  یلیبا گوشه چشم ،به آ  اشاری 

 . کنمی _ مامان ،آروم باش .تو برو من باهاش صحبت م

 خودمون تموم بشه بره...  نیب یچحرف بزن. همه ادیلی،با ا  ومدهی تا بابا ن برو

 .  دی زهرا ترسان پرس 

 ...یبهش نداشته باش یادکاری لی_تو رو خدا ،مثل ا
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 صحبت او آمد . انیم  ،ی تند  اشاربهی  

 باهاش دعوا گرفتم؟  یحرفم شده؟ ک  یلیبا آ  ی_مامان، مامان من ک 

 هول شده، از کنار آن دو بلند گشت .  

 کنم مادر، ترسم گرفت !  کاری_چ

ا او بزند .نگاهش گرد تاگرد صورت  ب یتا حرف افت،یفرصت   اشاریکه از اتاق خارج شد،  زهرا
 او چرخ خورد.

از خودت دفاع کن  ؟ی بود؟ چرا سکوت کرد یاون شخص ک  گه؟ی م  یچ ادیلیا  ،یلی _آ 
 بزن !  ی!حرف

 هنوز رعشه داشت . شیلکنت و صدا  کالمش

 با آراز ازدواج کنم .دوسش ندارم. خواهمی _من نم

 گرفت . ینفس 

 .  کنهینم ی! توجهدهیگوش به حرف من نم کسچ ی _به مامان گفتم، به خود آراز گفتم .ه

 گرفت . یلیبار آ نگاه از صورت اشک  ظ، یغ با

 ابرو، رنگ خون به خود گرفته بود.  ی رو دستمال

که داره بهت نشون بده ؟بهت   ی اخودش رو ،عشق و عالقه ،ی دی_ چرا به آراز فرصت نم
 ثابت کنه !  داشتن خودش رودوست 

 ادامه داد . دی راکه د یلی آ  سکوت

 درسته ؟  زنه،ی م ادیلیکه ا ییها_پس حرف 

درون  ی هاانگشت دست خود ثابت ماند.بابت گفتن حرف  ی افتاد .نگاهش، رو نیاو پا سر
 داشت .  دیترد  نه،یس
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و  حرفام ر کهن یهم درست باشه. اون، اون حق نداشت بدون  ا  ادیلیا ی ها_داداش اگر حرف 
بزنم. فرصت   ینگذاشت حرف ی.حت ارهیبال رو سرم ب نیماجرا رو بدونه ،ا  ز یبشنوه ،ر

دارم.  یزندگ  ن یا ی تو ییحق ها هیخواهش و تمنا رو از من گرفت... منم آدمم، منم  
است، اما   ی همه عاد ی از کارا که برا یلی.دوست دارم، خ شمداشته با  ی دوست دارم، آزاد

 زدیزور و اجبار حرف اول را م شهیهم ،یزندگ   نیا  ی من حقش رو ندارم انجام بدم. تو
و عالقه خودم را ،به   لیم شهی،من بودم .هم یزندگ  مات یتصم ی نفر تو نیآخر  شهی.هم

ام رفتم،  . با توجه به عالقهذاشتمترسم گ  ی پارو بارک ی خاطر حرف شماها سرکوب کردم. فقط  
 ....نیشد ا 

 آمد .  یلیصحبت آ   انیم ی جد اشاری 

اون وقت باز اجبار بهت   ،ی،سکوت کن یبوده، اگه براش  نجنگ یاون شخص ک  ی_ اگه نگ
بشه؟ من   یطورن یا یخواهی . تو که نمزنهیمقابل زور زانو م ت یو دوباره زندگ  کنهی غلبه م

  نیاون وقت آخر ا ،ینزن یانجام بدهم. اگر راجع به اون شخص حرف  یبرات کار تونمینم
 . یبهش ندار یعالقه و عشق چیکه ه ینیبنش ی کنار کس دیهفته، با 

 .  دیتوپ یعصب

 کنه...  یباز می با زندگ  یکس  زارمینم بارن ی_ ا

. 

 ساغر 

. 

. 

 باال انداخت.  ییجا شد. ابروو شبنم جابه  اناید  انیساغر، م نگاه

 !  گهید هیک ن ی_ ا
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 را لمس کرد. یصفحه گوش   کنجکاو،

 _ بله ؟ 

 ؟  ی _سالم ،خانم صالح

 . دی_بله ،بفرما 

 پاسخ داد .  ییروبا خوش  

 ؟!  ی هستم. به جا آورد یوسفی_زهرا   

 کرد و به فکر فرورفت . یمکث 

 ؟ ی شناختم. خوب هست  زمی... آره ،آره عزیوسفی_

 .زمی_ ممنون عز 

هماهنگ    ی افشار ی و آقا یمسلم ی مزاحم شدم. من با آقا موضوعنی ا  ی برا قتشی_ حق
. قرار تا با شما هماهنگ می و قرار بگذار میصحبت کنکجا با هم  قی تحق ی شدم که، برا
 . میصحبت کن کتابخونه، با هم  ی بشم.فردا تو

 .  ی ممنون که اطالع داد ز،ی_باشه عز 

 . نمتیبی.م  کنمی_خواهش م

 حافظ . _ خدا

 . دیکنجکاوانه پرس  شبنم

 بود؟  ی_ک 

 د؟ ی گروه شدهم   یزده بود .شما باکزنگ  زای چ نیو ا قی تحق ی ،برا یوسفی _ 

 . دیتازه شده بود نال اشنهیکه داغ درون س اناید 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
525 

 

 گروه شدم.هم  جیپسر گ  هی_ من بدبخت ،با 

 . دادندی سالم ییروها شدند. با خوش نفره آن جمع ،سه  کی فرهاد نزد مهرداد،

و کالفه، صورت خود را چرخاند   یو کنار ساغر جا گرفت. عصب دیرا عقب کش یمهرداد صندل 
صفا    دیآی بدون ما دو تا م د؟ی،خوب یشروع به صحبت کرد. _سالم بر همگ ی.پرانرژ

 به جمع انداخت .  ی... فرهاد نگاه یتیس

 ؟!   دیسفارش نداد یزی _ چرا چ

 پاسخ داد .  ییروبا ترش   شبنم،

 _ماه رمضون. 

 صحبت آن دو آمد.   انیم مهرداد،

 _ چه زود ماه رمضان شد . 

 گفت:  اناید

 . میر یگی_ چقدر هم ما روزه م

 . دیخود کش ی به معده  یمهرداد ،دست 

  ی جد ی. ساغر با طعنه ، لحنرمیروزه بگ شهیکه نم ف یمعده دارم ،ح ی_ من که ناراحت
 پاسخ داد. 

درد فراموش   هیبه راه است. معده درد و کل ونوشش یکه بساط ع یو پارت  ی_ تو مهمون
 .  شوندیم   ضیهمه از دم مر  شه، ی. اون وقت، ماه رمضون که مشهیم

 .دیابرو درهم کش مهرداد

 اصال قضا نشده ! . نماز و روزه ات یندونه ،انگار تو عابد و زاهد هست ی_ اوو کس

 . دی غر یعصب
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و  لیتا به حال روزه نگرفتم ، نماز نخوندم. دل گمی م حیهمه، صر  شیندارم .پ یی_من ادعا
 .ارمیهم نم یبهانه الک

 برداشت و عزم رفتن کرد . زیخود را از کنار م فیک  

 _من برم! 

 به حرف آمد. ت یشده از عصبانجمع یمهرداد با صورت 

! راهت را از ما کج  یکنیسرت پر از هوا شده، مارو آدم حساب نم _چه خبره ساغر خانوم؟
 ! ؟یپریبا ازمابهترون م ی... نکنه داریانداز یو طعنه م  کهی. ت یکنیم

 او انداخت.  ی با آرامش، نگاه بر چهره  

نسبت به   شهی،باعث م یکنیکه م یی. مهرداد کارهاستیبا از شما بهترون ن دنی_ بحث پر 
مشکل دارم  ارشیمن با وجود ،حضور ک  ،ینیبیرفاقت دل سرد بشم . مهرداد تو که م نیا

  یکس نیهم بهت گفتم، اما کو گوش شنوا؟ اول شی سر من آورد؟ دفعه پ  ییچه بال  ی دی.د
،که  یشی وگور و محو مگم  یجور  هی... خودتم ارشیک  نم،یبی تو م ی های مهمان ی که من تو

 .ی نبود یانگار اصال تو مهمون 

 . دیبر صورت خود کش یدست 

 .دهمی م حی_برات توض

 است... انیاست چه حاجت به ب انیکه ع ی زیچ ست،ین حیبه توض یازی_ ن

 با تو صحبت کنم.  دی _ نه، نه من با

 دوستانش انداخت. ی ،به چهره  یینگاه گذرا  

 .  نمتیبیفردا م،پس  ییبرم ،کار دارم. فردا دی _ االن با

 کرد و ادامه داد . یمکث
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 _خداحافظ . 

 *** 

 خود افزود . ی هاساعت خود نگاه انداخت ، به سرعت قدم  به

 کتابخانه شد و موشکافانه نگاه چرخاند. وارد

 سبحان، راهش را کج کرد .  دنیبا د 

 کرده بود .  رید

،معذرت   ری. _بابت تاخندازدیکرد بر رخسار، سبحان نگاه ن یسالم داد. سع یآرامبه
 . خواهمیم

سبحان را    یرچشمی انداخت و ز یجا گرفت. گذرا، به جمع نگاه یوسفی ،کنار زهرا   ز یگرد م 
از   یو حرف زدن زهرا ،کم ینیچجمع حاکم بود.  با مقدمه  ان یم ،ینی.سکوت سنگ  دیپایم

 جمع کاست.  ی سرد

  زین یافشار شیوب. کم گرفتیاو را م  ی هاسبحان دنباله حرف   ،یو هرازگاه زدی حرف م زهرا
 . تنها فرد ساکت جمع ساغر بود .کردیم  یها همراه،با آن 

که ،سبحان   یبار  نیسبحان شد .دروغ چرا از نگاه تحس ی چانه زد و محو تماشا ری ز دست
 . گرفتی آتش م کرد،یم  یوسفیخرج زهرا  

اش برخورد کرد،  که با شانه ی ا.  ضربه کردی را تلخ مطعم تلخ و گس حسادت، اوقات ساغر   
 تکان داد. _بله ؟  یزهرا سر  بیفر و دل  بایچشمان ز ینی. در ندیکش  رون ی ب الیخ انیاز م

 باال انداخت . یید،ابرو ی ساغر را د یپرتکه حواس  زهرا

 ... گهیروز د کی  ی حرف ،قرار و مدارها بمونه برا  ی، باق یاگر موافق باش زم یعز دی_ببخش

 تکان داد. یسر رانی و ح جیگ
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 .ستین ی ا_  آره مسئله 

  یبه ساعت مچ یقرار داد. نگاه فیدفتر و خودکار خود را ،با مهارت و آرامش درون ک   
 خود انداخت . 

 یساعت بعد افطار. کل کی . می فتیقبول باشه ،زودتر راه ب ی_خب دوستان، نماز و روزه همگ
 ... شهی م کی تراف

 با گوشه چشم نگاه بر او انداخت.  جان،ی بو  سست

 با شما خوشحال شدم.  شتریب  ییات قبول باشه،  از آشنا _ نماز و روزه 

نگاه   اشی و کشش قلب  یباطن لی جا دور شدند، بر خالف مکه از آن  یوسفی ،  یافشار 
اش، نشان از روزه  ترک خورده  ی هاو لب   دهی ورخ پربه سبحان انداخت .رنگ  یاجمال

 جا کرد .شانه جابه ی را ،رو فیبلند گشت. ک  یصندل ی . از رودادی م بودنش

 لب زمزمه وار گفت:  ری.زغرور خود گذاشت   ی داشت، اما پا بر رو دی و ترد تعلل

 _ روزه شما هم قبول باشه ،خداحافظ.

خود صامت و ثابت ماند   ی برداشت، اما با مخاطب قرار گرفتن توسط سبحان، درجا یقدم 
. 

 ...ی_خانم صالح

لب  ر ی ماند . ز نی از برق نگاهش ،عشق ، شور و عالقه را بخواند. سرش پا دی هراسیم 
 پاسخ داد. 

 _ بله ؟ 

نش، او  و وجدا یدوست،تاصحبت کند .چندان راغب نبود ،اما حس ادب  کندی جان م سبحان
 .  دادی را به سمت ساغر کش م
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 . میصحبت کنبا هم  د ینیبنش شهی_م

از   یقرار گرفت ، نفس  زیاز شدت تعجب گرد گشت.  پشت م یساغر، به آن ی بایچشمان ز  
 . دی کش یسر آسودگ 

 من کرد و گفت: .من  گشتی و بازم آمد ی حرف تا زبان م 

 .ی_ خانم صالح

 کرد .ساغر، سر خود را تکان داد . یمکث 

 ! دیمن را ببخش دوارمی.ام خواهمی اون روز ، از شما معذرت م ی ها_من بابت رفتار و حرف 

با تالش لبخند جان گرفته را پنهان کرد .لب به دندان   جان،یبا نگاه غرق از عشق و ه  
 گرفت. 

  ییهاتفاهم اتفاقات ،سوء  نیخاطر هماز شما به دیتر ،باقبل  یلی،من از خ کنمی _ خواهش م
 .... کردمی که رخداد از شما طلب بخشش م

نبود ،نگاه خود را چرخ داد .  یآمدن بحث گذشته چندان راض انیاز م  ا،یسبحان که گو 
 گرفت...  ینفس

  چیو ه  می کدورت کن نیرفع ا ی تو  یاست ،که سع ندهیها ،گذشته. مهم حال و آ_ گذشته 
 کرد. ی! ساغر تبسم میاز هم نداشته باش یناراحت

 نباشه .  یمشکل گهید دوارمی_ ام

 بر ساعت انداخت. ی،نگاه  سبحان

 به افطار و اذان مونده. ی.مدت کم می بر  دی _ اگر موافق هست

 شانه انداخت. ی را رو  فی،ساغر ک  گر ید بار

 .دارید  دی_ نماز و روزتون هم قبول باشه ،به ام
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خود افزود ،به   ی هااد، ساغر پشت سر او روان گشت.برسرعت قدم سبحان که به راه افت  
 .  دیخود رس نیماش یکینزد

 مخاطب قرارش داد.  گریاو ،بار د دنی . با دستادیسبحان ا  انتظارچشم 

 .  دی همراه من باش یریمس کی تا   دی اگر موافق هست ،یمسلم ی _ آقا

 زد. ابانیبه خ اشاره

 . رمیم یآرتی ب ایممنون، با مترو   یلی_ خ

  نی . زبون روزه سخت ،با ادیبر  ادهیپ  دیراه با  یلیتا مترو هم خ شه،یشلوغ م   یلی_ االن خ
 ...دی بهتر همراه من باش طی شرا

 ممنون.  یلی_ نه ،خ

 غر زد.  یساغرکالفه و عصب 

چرا ممانعت   مدونی من نم ده، یرنگ و رخ پر  نی!زبون روزه ،با ا  یشق و لجباز_ چقدر کله 
 . دهیرخ نم یاتفاق  ست،یبد ن می. نترس رانندگ یکنیم

رفت. ساغر   نی ،به سمت شاگرد ماش یباطن لی تعلل و بهانه آوردن بس بود .برخالف م 
به سبحان معذب   جانیدست داد .پره انی م چیبه سوئ یباال انداخت .تاب یی،ابرو  یباخوش

 ،در خود فرورفته، با گوشه چشم نگاه کرد .

نواز شادمهر  گوش  ی پدال فشرد . دنده را جابجا کرد و به راه افتاد .صدا  ی زد و پا رو استارت
 .  خواندیلب زمزمه وار م  ری.طبق عادت، ز شکستی آن دو را درهم م ان یم نی ،سکوت سنگ

   نمیب یاون روز رو م »

 دنبالم   ی بگرد

 از همه   یپرسب
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 دوستت دارم   هنوز

 فکر کنم    نیا به

 موند ازم برات  یچ

  یفکر کن  نیا به

 تو کجام؟!«  بدون 

سبحان، مشامش را   م ی.عطر مال  ستادی از خودروها ا یعیحجم وس انی قرمز ،مچراغ پشت
برسد . در کنار  انیلحظه و مکان به پا نیداشت زمان، در هم.دوست  دادی قلقلک م

 .بردیو از حضورش لذت م  دادی اش را در آرامش گوش ممورد عالقه یقیسبحان، موس

 . کردی م قیتزر  شیهاوجودش ،آرامش و عشق را در سراسر رگ  

ندارد ،ساکت   یباشد .مهم نبود سبحان حس توانستی لحظه م ن، یاز ا ترن ی ریش یحال چه
حال جا باشد، اما حال ساغر خوب بود .تابهدر آن   لیاجبار و برخالف مبه  دی شا یاست. حت

و چند   یشلوغ نی ا ک،یتراف  نیرا تجربه نکرده بود. ا ینیر یچسب و شحس، دل  نیچن
 .  شدی و قشنگ محسوب م  جذاب شیبرا   ،یقرمز متوالچراغ

سبحان، آه    یاذان ،از جانب گوش ی صدا  دنیکرد. با شن یسرعت رانندگ هموار شد. به کی تراف
 حالت قرارداد. نی پخش را در کمتر ی از نهادش درآمد .صدا

 اذان گفت. ی وا ی _ ا

 گفت: گریکرد و بار د  یمکث 

 _ شرمنده! 

 بر ساغر انداخت.  ینگاهم یسبحان، ن 
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  انیاو، در م لی زنگ موبا ی . صدادیندار  یریشما تقص  کی تراف یلی_ دشمن تون شرمنده ،خ
 دو خط انداخت. ساغر گوش سپرد. صحبت آن

 _ جانم مامان؟ 

 ...._ 

 .رسمیم  ی . تو راهم زودکی شلوغ و تراف یلی_ نه، نه نگران نباش خ

 ....._ 

 _ خداحافظ . 

اش  را پارک کرد. نگاه متعجب سبحان ،حواله نیماش  ابانیاز خ ی اراهنما زد و گوشه ساغر
گشت . از درون   زیخم یسبحان، ن  . به سمتکردی کالفه اش م امانش،ی شد. تپش قلب ب

ها را به سمت سبحان  .فاصله گرفت و آن  دیکش رون یب یآب یبطر ت،ی سکوی داشبورد ، ب
 گرفت . 

 آسوده کرد .  یزد و نفس یپلک

 یراحت، دهن التیآب را هم خ ی دوتا همراهم هست. بطر ن ی_ قبول باشه، شرمنده هم
 .  ستین

 با دست پس زد . سبحان

 . میرسی م گهید ی قهی. دستت درد نکنه .چند دقستین یازی_نه ،ن

 دار شد . و غصه  دی لب برچ 

 ات را بازکن.پارک خلوت و آروم هست ، روزه  ک یکنار  نی داره؟ ا  ی_چه اشکال

  ی هاکالفه دست سبحان مشت شد .دوست داشت فرار کند. با حضور در کنار ساغر ،حس 
 تازه کرد. یگشت. نفس ادهی پ نی. بدون رغبت، از ماشکردیه متجرب یضیضدونق
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 .شدی خفقان رها م ی فضا نی کاش، از ا 

 جا کرد .آب را در دست جابه یشد. بطر  ادهیپ نیاز ماش ،ی ساغر با خوش 

 گذرا به او نگاه انداخت و ناچار وارد پارک شد .  سبحان

را کنار  تی سکوی و ب یبطر ،یگرفت. ساغر بدون حرف  ی جا مکتین ی . روزدی هم پر نم پرنده 
 دست او قرار داد .

جعبه خرما را   لکس، یاش شد. درون ناسرعت فاصله گرفت .نگاه متعجب سبحان حواله به 
 را برداشت و به راه افتاد.  ی چا ی حاو ی هاوان ی ل اط یقرارداد. با احت

 را به سمتش گرفت .  ی چا  وانیکنار سبحان نشست و ل 

 تعجب را بخواند.  توانستی رامش، درب جعبه خرما را باز کرد .از برق چشمان او، مآ با

 ساغر را مخاطب قرارداد . یاز هر حس  ی، با لحن عار دی را نوش ی از چا ی اسبحان جرعه  

 ممنون!  یلی_خ

 ادامه داد.  یاز مکث کوتاهکرد و پس  یتبسم 

 کرده ؟!  ری_ چرا رفتارت نسبت ب قبل تعب

 هجوم برد. شیبه گلو  بارهک یبه  ،ی چا ی محتوا

 .  افتیاز جانب او ن ی،سکوت کرد. پاسخ د یاو را د بی سبحان که حال غر 

 گفت: گر ید بار

و پرسروصدا    هیپرحاش گهی د ؟یستیاون دانشجو شر و شلوغ کالس ، دانشگاه ن گهی_ چرا د 
...  ینظرم کاماًل در اشتباهخاطر اون موضوع عوض شده ،به اگر رفتارت با من ،به  ؟یستین

اگه تو   یدوستانه و وجدان خودم انجام دادم .حتمن اون کمک را ،با توجه به حس انسان 
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من بازهم همون کارو انجام  کرد،ی عاجزانه درخواست کمک م نفرهک ی باز   ،ی هم نبود
 . دادمیم

 آمد .  صحبت او انی ساغر م 

از موضوعات   یسر کی ها با درک کردن . آدمیکنیکه تو فکر م  ستین ی زیچ نی _نه اصال، ا
اون رفتار و کارشون رو   ای کنندی م یشوند،سعی،متوجه رفتار زشت و اشتباه خودشون م 

 اون رو اصالح کنند. ایترک کنند، 

وجود ساغر رخنه کرده عشق مانند خوره ،آرام و آهسته در جان و  ر،یچند ماه اخ نیهم در
 بود! 

کرد و با    ی.سبحان تبسم شودی م لیتبد   یگریآرام به فرد دآرام  کرد،یخودشم احساس م  
 گفت: دی ترد

 ...می ممنونم، دستت درد نکنه. اگر امکانش هست بر یلیو خرما خ ی _ بابت چا

 بلند گشت .   مکتین  ی هول شده، از رو 

 . دیبود . بفرما فهیوظ،انجام کنمی_خواهش م

 سر سبحان روانه گشت.  پشت

. 

 نده« ی»آیلیآ

. 

چکان قرارداد. سکوت و غرق شدن در  و درون آب   دیآب گرفت .دست کش  ریش  ریرا ،ز  ظرف
 و سخت او شده بود.  بیغر ی روزها نیتنها همدم ا  شان یافکار درهم ، پر
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  اورد،ییا به وجد که نماو ر ،یدرپیپ ی هاو مهمان   ی،شلوغ اشاری یقبل عروس جانیه نیا 
  نی ها، اشدن از چشم مهمان  یبودن و پنهان ی. جدا از فرار کشاندیبه انزجار هم م  یحت

 . دادی آزارش م  شتریخون خودش بازجانب هم  که،یطعنه و ت

 قرارداد.    یلیوهن کنان وارد آشپزخانه شد. خود را کنار آ،هن  ینازل

از محبت گفت   یعار ی. با لحنکردی کف م یکیها را دوتااو  بدون توجه به حضورش ،ظرف  
: 

 . ی_دستت درد نکنه، خسته نباش

 و رغبت پاسخ داد . لیمیب 

 ! ی_مرس

 نازک کرد و با طعنه ادامه داد.  یلیآ  ی برا یپشت چشم 

 مشخص شد؟!  تی زندگ  فی _ تکل

به گردن خود داد و غمزه   ی،کامش را تلخ کرد. تاب یکالم نازل نیسکوت کرد .طعم زهرآگ 
 کرد. ی ا

 با توام!   ،یلی _ آ

 کرد . ینازل صی .نگاه خود را ،قفل چشمان حر دیدست از ظرف شستن کش 

 نداره... یارتباط چی تو ه_به

 . دی حرف او پر انی م ،یو عصبان یکفر 

 _ نه بابا! 

 ره خورد .ابروانش درهم گ  

 لحن تند و محکم مخاطب قرارش داد. با
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 .رون یببر ب  فیوپالست رو جمع کن، از آشپزخونه تشرجل  اال ی_ 

 باال رفت. شی تن صدا 

 ؟!  یبنداز  رونیمن رو از آشپزخونه ب ،ی باش ی_ توک 

 کنج صورت نشاند. ،ی پوزخند

 خونه و خانواده هستم .  نیرفته من دختر ا  ادتی دخترخاله جان ، کهن ی_ مثل ا

 .دی جلز ولز کنان غر ینازل

! یکنیکه من دارم حسادت م  یو خوشبخت ی،خون زندگ بچه   نیبه ا  دونم،ی نم ی _ فکر کرد
  ایبچه را سالم دن کی  ینتونست یحت ،ی اعرضه یب قدرن ی... ایترک ی از حسرت و عقده م یدار

 !یاریب

 . سکوت و سازش بست بود. د ی تند نفس کشو  یآتش گرفت . بغض تا گلو باال آمد .عصب  

 ،رنگ ترس گرفت. یاو شد .نگاه نازل کینزد 

دستان خود قرار داد . با قدرتژ به سمت خود   انیرا م شی موها ی ادسته ،ی روسر ی از رو 
 . دیکش

 به راه انداخت.  ونیزد و ش  ی ادی فر ینازل

 ! یتر، از دهنت صحبت نکنگنده   ی_ خفه شو، تو باش

 زد.  ادیفر یعصب ادیلیاهل خانه ،با ترس هراسان خود را درون آشپزخانه رساندند. ا 

 چته ؟  ی _ هو

  انیرا از م ینازل ی خود را ،به آن دو رساند .با دستان ستبر و قدرتمند خود، موها سرعت به
 زمزمه کرد . دهی . زهرا ترسدیکش رونی ب یلیدست آ 

 شده؟  یچ یلی _آ
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برخورد کرد .ناله از درد خود را،   نتیبا قدرت، او را هل داد . کمرش به ضرب، با کاب ادیلیا 
 داشت. نگه یفشرده مخف ی هالب  انیم

 او را مخاطب قرارداد.  یلیبه آ  توجهی شده ،ب ینازل کی نزد زهرا

 مادر ؟!  ی_ خوب

 . سوخت و خاکستر شد!دی را به آتش کش ی لی مادر ،جان آ کلمه

 آن دو قرار گرفت . انیبه خود آمد و م اشاریبرداشت، که   زیخ یل یبه سمت آ  ادیلیا 

که زور و حرصت رو ،سر زن حامله   دهیرس ییجاکارت به ؟یدار کاریبا زن من چ یی_هر جا 
 ! یکنی م یمن خال

 به او داد . یرا فشرد . تکان اشاری دست  

 ش بزارم._برو کنار، حقش را کف دست

 .دی غر یعصب اشاری 

 افتاده...  یدوتاشون چه اتفاق نیب میدونینکن. ما نم یتازکه ی _ حرف دهنت رو بفهم،

 گفت :  اشاریکرد و رو به  ی اناله ینازل 

 ... انی چه حاجت به ب انیکه ع  یزی_دستت درد نکنه پسرخاله ،چ

 و سرش دوران داشت.  دیکشیم ر ی.کمرش ت زدیم ی به زرد  یلی رخ آ رنگ

دست خود  انیآمد. دست او را، م  یلیآ  یکیاو شد .به نزد شانیفاطمه متوجه حال پر 
 فشرد . 

 _حالت خوبه؟ 

 زد . ادیفر  یآتش ن،یخشمگ گریبار د  اد،یلیا 
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هات رو جمع  لهیزود وس    االی! یکنی م یقلدر ی حاال هم اومد ،ی مارو برد  ی _کم آبرو
 ؟ ی خودت انتخاب کرد یسر خونه و زندگ  یری. میکنی،گورت رو گم م یکنیم

 خط انداخت.  ادی لیصحبت ا  انیبلند م ی محکم و صدا یحاج محمود، با لحن 

 ! ادیلی_ ا

 کرد. یمکث

 ...! یکن رونیرو ب یکس جان یاز ا یندار رون ی من، حق ا یخونه و زندگ  جان ی_ ا

 زمزمه کرد . ی،زهرا را کنار زد و عصب ینازل

 _واقعاً که . 

  یکرده ،با حالمغموم و بغض  یل ی.آ  دیآمد و غرغر کنان ،لباس به تن کش رون ی آشپزخانه ب از
 نشان نداد .  یتوجه اشار، یزهرا و   ی هابه راه افتاد. نسبت ب صدا زدن  ی بدون حرف شانیپر

سر   ی و شال رو  دی. مانتو به تن کشانداختی خط م  فشیصورت لط ی رو ،یکی دوتا  هااشک 
 تب کرد. مر

 دلش ضعف رفت. یاز شدت درد ،چند بار 

 بود . حالی چشمانش سو نداشت، تنش ب 

 ،هراسان به سمتش آمد. دی او را که د زهرا

 جان، کجا دخترم؟  یلی _ آ

 کرد. ی روانهی م اشاری 

 حال و هواش عوض بشه. ی_ مامان بزار بره ،کم 

 او را فشرد .  دست
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 ... چشم به راهم دخترم! رهی_زود برگرد .دلم هزار جا م

 .امی_ نگران نباش، م

 ناهموار و لرزان به راه افتاد. ی هابا قدم  

به چشم داد.  ی. ماساژسوخت ی م ،یخوابیاز شدت ب  زد،چشمانشی چرت م نیداو 
 که از خانه خارج شد ،چشمانش گرد گشت.  یل یآ  دنی با د ی الحظه

 ه بود...وجودش چشم شد  تمام

زد و در  ی. استارت افتی  انیدر سراسر وجودش جر جان، یو ه ی از شاد  ی حس یلیآ  دنیبا د 
 حالت ممکن، پشت سر او به راه افتاد. نیآهسته تر 

 یبود؟! راه  ماندهی بخشش باق ی برا  ی؟راه گفتی ،اما چه م زدیپر م یلیآ  ی قلبش برا 
 .رودیو رنجور راه م  دهیتبرئه وجود داشت؟ احساس کرد، خم ی برا

 و خودش کرده ... یلیبود، که در حق آ  یچه ظلم نیا 

به   ی. اما چه شد؟ زندگ کردندی م یروزها را سپر نی،در کنار پسرشان، بهتر دی روزها با نیا
 گشت....   لیتبد ی ارانه یو

که موجب جلب توجه باشد،   یاضافآرام بدون حرکت   نیقدم زد. داو یتا مسافت طوالن 
 .  رفتی او م یپ

 جان از تن و روحش پر زد.  یلیآ  شانیحال پر دنی ،با د ی الحظه

بسته بود .کنترل از دست خود خارج شد   شیهاسر قرار داده  و چشم   ی دست خود رو 
 سرعت به سمت او قدم برداشت. را پارک کرد و به نی.ماش

 گشت.  کینزد 

 زد . یپلک ن، یداو  یشگیمبا احساس عطر ه  یلیآ
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 ،با دقت نگاهش کرد .   گری .بار د ندیبیم  یکرد اشتباه حس

 تر گشت. حالی تر و بآشفته   دیرا که د او

 زد. ن یبه داو  یخود ،تلنگر جانی با دستان ب 

 ؟یکنیم کاری چ جانی _ برو، برو کنار .تو ا 

 عقب برداشت . یوار، قدم می تسل نیداو 

 ندارم. آروم باش... ی_باشه، نگاه کار

 برداشت. یقدم 

 . نمتیبب  خواهمی _ برو گم شو، نم

 عاجزانه و ملتمس زمزمه کرد . 

 .  میحرف بزن یتورو به خدا قسم ،فقط کم یلی _آ

 خود را ،در هوا تکان داد. دست

 ندارم !  ی_ حرف

 کرد. یل یهول شده، دست خود را ،حصار تن آ نی دوران برداشت و تلو خورد. داو سرش

با   یآرام،به  جانشیب ی . مشت هاکردی م ییجدا ی مانع از تالش برا ،ی و کرخت جانیب 
 لرز گرفت .حس سرما داشت .  بارهک ی.فک، به  کردیبرخورد م نیداو نهیس

 .  دیدیو اطراف را تار م زدیسوسو م  شیهاچشم 

 _ولم کن، بذار برم.

 .  دینال حالیب 

 ! خورهی _حالم ازت بهم م
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 کنار گوش او زمزمه کرد. 

 . ستیمن ،ماه قشنگم آروم باش. حالت خوب ن زی _ عز

 .دی با نفرت ، بغض غر 

 ! ییحال بد تو  نی_ مسبب ا

بود   دهیفای ب ییرها ی براجا داد. تالش،  یصندل  ی را رو یلی را باز کرد ،تن آ ن یدرب ماش 
خط   یلی خواننده، بر اعصاب و روان ناآرام آ ی سرعت سوار شد و به راه افتاد. صدا.به
 . با درد ناله کرد.دیکشیم

 _ خفش کن...

 حاکم شد.  نی و داو ی لیآ ان ی،م  نیقطع گشت .سکوت سنگ بارهک ی پخش، به  ی صدا 

 . زدیو دم نم سوختی م نیداو 

.  آمدیگلو باال م انی شده بود. بغض، م د،یرسینظر مو رنجور تر از آنچه که به دهی ،تک  یلیآ
 .  شدی م  نیمدام باال و پا شی گلو  بکیس

 . زدی بزند و بدون ترس اشک بر ادیبلند فر  ی با صدا  داشت،دوست 

،   کردیشدت درد م . سرش به دادی جان م نیعطر تن داو ی هنوز هم ،برا ی لیچرا ،آ دروغ
  نی ترک یدنبال نزد اس،یپی . به کمک ج راندی سرعت مبه  نی نداشت. داو یی وچشمانش س 

 اریاختی معده به دهانش، ب اتی با احساس هجوم محتو ،یلی گشت. آ مارستانیب ای درمانگاه 
 دار .،نگه دارگه را گرفت. _ن نی دست داو

به   توجهی ب  ،یلیداشت .آ نگه  ابانیاز سرعت خود کاست .راهنما زد و کنار خ دهی ترس  ن،یداو
 شد ،زانو زد . زیخم یآب ن ی سرعت کنار جواطراف ،به 

بر جانش   شیپ ازش ی،ب یحالیو ب   ی.حس کرخت آمدی جانش باال م  ییبا هر عق زدن،  گو 
دست    یلیآ ی هاشانه   شد و بر  کی سرعت، خود را به او رساند. نزدبه  نی حاکم گشت. داو
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قفل   نیرنگ و جذاب داو  یش یم ی چشم ها ینیبار او ،بر ن.چشمان اشک  دیکش ینوازش
 شد. 

را پاک کند ،که او ممانعت کرد و با دستان لرزان دستمال   یلیخواست با دستمال ،دهان آ 
جا گرفت. آرام   نیدرون ماش ن،ی و کمرش عرق سرد داشت. به کمک داو یشانیرا گرفت .پ

 .  افتی  انیجر  یلیآ  ی هادر رگ یآرامسرم، به  ی حاو ی هاگرفته بود. قطره 

دست   انیانداخته بود. دست آزاده او را، م هیاش سا یبلندش، بر صورت مهتاب ی هاپلک  
 گرفت . 

چشم باز کرد. نگاهش   یآرامبه د،ی لرز  شیهابه دست او داد .پلک  ی،فشار  یآهستگبه  یلیآ
  ریز ی شانه نخورده، گود شانیپر ی نامرتب و موها شیرچرخ خورد. ته نیبر رخسار داو 

  هم الغر شده  ی،کم یحساب سرانگشت کی .با  دادی او م یخوابیچشمانش ،نشان از ب
 بود.... 

 ! ؟ی _ چرا اومد

 . لکنت وار زمزمه کرد . دی نگاه دزد یسار از خجالت، شرم  

  امیکه خودم زدم رو، الت ییهاتوام. اومدم زخم  دنی انتظار د! چند روز، چشم اومدمی م دی _با
 بدم.

آتش   سوزه، ی قلبم م  ی رو شهی شوند .چون هم ی زخم ها خوب نم نی ا ،ی _ بد کرد
 .... شهی آروم نم وقتچ یه  ،ی که تو به جون من زد ی .دردرهیگیم

 شد.  ی، بر صورت جار دی لغز ی لیاز چشم راست آ یآرامکرد، اشک به  یمکث 

 ! ی چه کار کرد  یزندگ  ن یبا ا نی_ بب

 شکم کوفت.  ی بر رو ی اضربه  ،یآرامبه
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نشسته   یزدگ عشق، نفرت و دل  ی جا نی وجود نداره! بب ی ا. عشق و عالقهستین ی ا_ بچه 
 .... 

 بوسه بر دستان او زد .  قراری ب  ن،یداو

 ! دی_ ببخش

 . شدی حاشا م شی هاگلو، از پس حرف  ان یبغض نهفته م 

  یلیحرف و بخشش نداره، اما تو آ  ی که انجام دادم اصال جا یکه من کردم ،اشتباه ی_ کار
من و تو   نیکه ب یرنج نیکنم، ا  یفرصت بده .من هر کار بارک ی کن. فقط  ی،تو خانوم

. گناه  میبساز یبهتر یتر و زندگ قشنگ  شهیما کنار هم ،با گذشت تو ما ره، ی نم نیهست از ب
گناه ،   نیو از از درد ا سوزمیبد کردم .هر روز، هر لحظه دارم م یلینداره! خ هیتوج یمن حت

 .رمیگی م شی اشتباه آت

 زمزمه کرد .  حالیچشم بست. ب  ی لیآ 

 ...نی_داو

 ماند .   رهیسکوت کرده، نگاهش خ 

 نکن.  شتریرو با حرف هات ب کشمی که من م ی_ ساکت باش، حجم رنج

 دهان قرارداد .  ی رو ،دست   نیداو 

 _چشم، تو جون بخواه .

بود .وجودش،   نیداو مار یب یلی کرد . نگاهش را چرخ داد. آ نی،نثار داو ی اغره چشم 
 . کردی مملو از درد و رنج بود، اما آرامش م نکهیحضورش باا

 گذشته، آن اتفاق شوم مقابل چشمانش نقش بست.  ،ی الحظه  یلی . آانداختی از تالطم  م 

 گفت:  هیو کنا  شیبا ن یعصب 
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ات رو بچه   ،ی که به خاطرش من رو نابود کرد  یشد ؟! اون یدلت چ زیاون عز  ی_راست 
 وجود نداره؛  یمن گهی... دیتراالن که راحت  ؟ی ستیاون ن شی کجاست ؟ االن چرا پ یکشت

  ی چشمات ،رو ی . بذارش رور ی بگ یانینه براش خونه ع ایمن ببرش .   یزندگ  سر خونه باال
 سرت حلوا حلواش کن.... 

 خود زد. ی آشفته  ی بر موها یو سرگردان ،چنگ شانیپر

 جان من .  یلی _ آ

 حرف او آمد. ان یتند م 

  یصندل ی و آزرده ،از رو قراری. سواالم رو جواب بده. بخواهمی ازت عذر و بخشش نم نی_ بب
 بلند شد . 

 در دور خود زد.  یچرخ

و نابود   کشهی ذره من رو مفکر کردن به گذشته، ذره   ی.حت ادیز یلیخ  مونم،یپش یلی_ خ
 ....  کنهیم

 گفت :  رحمیب

 . یکنی رو، تجربه م شمی که من متحمل م یاز عذاب ی ا_خوبه ،حداقل گوشه 

که ضربان   نی از ا ،ی کینزد نی اش را گرفت .از ا شانه  ریز  ،یلی بر ممانعت آ توجهی ب ن، یداو 
 کرد . یو رخنه م   ریدر جانش سراز  یکرد ، حس ناب و مطلوب یآرام قلب او را احساس م

 نی و داو  یلیآ  انیدر م  ری مس  انیتا پا  نیهشت شب بود ،سکوت سنگ یحوال ساعت
 . کردی م ییفرما حکم 

  یدستشی پ نی بردژ اما داو رهی دست به سمت دستگ ،ی حرف چ ی. بدون هستادیا خانه کنار
 سرعت گفت:کرد و به 
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  یسختچشم بست و به   ؟ی دی دوباره بهم م ی فرصت زندگ    ؟یبخشی من رو م  ،یلی _ آ
 . دیگرفت.  آب دهان را با مشقت بلع  ینفس

نفرت   نی ا دی ازت دور باشم. با دیاتفاقات را هضم کنم. با  ن یا دی _بذار چند وقت بگذره ،با 
 وجودآمده را حل کنم... نگاهش، رنگ عجز و التماس داشت .به

 ! کنمیبه عشق م   لینفرت را تبد نی_ماه من، ا 

 و گزنده زمزمه کرد.  تلخ

 ؟!  ی به نفرت کرد لیطور که ،عشق رو تبد _ همان 

 . شد  ادهی زمزمه کرد، پ  یلب، خداحافظ ریز

و ناتوان بود. هم روح ،هم جسمش درد و   جانی. بگشتی م ده یکش نی زم ی رو شیهاقدم 
 ... دیکشیرنج م

. 

 ساغر 

. 

. 

 ی و پدرش نشست ،نگاهش را رو یلیقرارداد. کنار ل زیمی کورن را ،روپاپ  ی حاو ظرف
 تاب داد. ونی زیتلو 

من دندان گرفته و من  داشت. لب به دی که در پس گلو مانده بود ،ترد یگفتن ،حرف ی برا 
 کرد.

 مامان. گمی_ م

 به او سوق داده شد . ،ی لیل نگاه
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 _جانم؟ 

 گرفت . ینفس 

 _فردا شب قدر ؟ 

 تکان داد.  دی تأ ی معنابه  یسر

 هی... اما شهیتموم م  ی. ک ادیماه رمضون م یک  دونستمی _ من تا حاال روزه نگرفتم ،اصال نم
 فردا روزه باشم!  ی برا خواهدی دلم م ، یطور خاص

 زد. ی سرخوشانه لبخند یلیل 

 من شد. ی نفر هم پا هیهم قبول باشه. باالخره   روزه نگرفته  ، یعال یلی_به به خ 

 چرخ داد .  یلیساغر و ل  انیپدرش، نگاه متعجب خود را م 

 ...!ی و اهل شد ی دی دست کش یینه از سر به هوا ایسرت خورده ؟   یزی_ ساغر چ

 نثار او کرد. ی اغره بندش چشم .پشت کرد  ی اساغر خنده  

 بابا !  ی _ ا

 . دی بر کتف او کوب ی اضربه  ال،یل

 سر دختر من نزار ._سربه 

 _باشه . 

 شد و به سمت آشپزخانه رفت.  بلند

 بدم.  بیترت ی درست حساب ی_ پس سحر

 . دهی ساده هم کفاف  م ی غذا ال،یخی جون ب یلی_ ل

 _حرف نباشه . 
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 صحبت آن دو خط انداخت.  انی،م  لیزنگ موبا  ی صدا

 فاصله گرفت و خود را به بالکن رساند. _بله ؟   د،ی نام صنم را که د 

 و شاد صحبت کرد .  یلحن پر از انرژ با

 ؟بدموقع که مزاحم نشدم؟  ی_سالم ساغر جان ،خوب

 .  یوقت تماس گرفت نی،نه اصال بهتر   یسالمت  ؟ی. شما خوبزمی _ سالم عز

 و شکر..._قربونت منم خوبم .خب خدا ر

 _ چه خبر ؟چه عجب از تو! 

 وار پاسخ داد.  هیگال  صنم

 .  دی ... ساغر چرخیشینم ایاحوال من را جو چیعجب از من! تو که ه_ چه 

 مِن.  یاقتیلیاز ب  زم،ی _ شرمنده عز

 غرض از مزاحمت ... ه؟یچه حرف  نی_ ا

 _بفرما جانم . 

به راهه...  هم  یو نذر می. حلمی مراسم دار ی_ما از اول شب قدر ،تا شب ضربت امام عل
تو رو هم دعوت کنم.  خواستی دلم م یلیخ م،یدار ر یجوشن کب ی مراسم خواندن دعا 

 . یرنجه کنباشه ،قدم  طشیو شرا یبتون دوارمیام

 کرد . انیساغر غل نهیدر س ،ی و شاد جانیه 

 شه؟ ی.ساعت چند مراسم شروع م امیبه قبول باشه .چراکه نه !حتما م_به

 ...ایزودتر ب ایافطار  ی.حوال می هم دار  یاول که فردا باشه، مراسم افطار_ شب 

 . به  خانواده سالم برسون. امی _ حتما م
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 _ چشم. 

 . داری _ مشتاق د

 _خداحافظ. 

در هوا زد.  چرخ خورد، نفسش تا   یشلوار قرارداد. سرخوشانه بشکن  بیرا در ج یگوش 
 .گشتی بازم نهیبه س مانیو بعد پش  آمدیباال م  نهیاز س ییجا

چند وقت، تنها نام  نیدر تالطم و تقلب بود. در ا ر،یمانند گنجشک اس قرارش، ی قلب ب 
 .کردی م قیبه بدنش تزر جان،ی حد از شور و ه نیسبحان  ا 

 .  دادی و عنان از کف م آمدیخونش باال م نیآدرنال بارهک ی،به   دیدیاو را که م 

 ی امساله کی حال ساغر ،  ی برا نی نداشت و ا  یو خاموش یکی ماه رمضان ،تار ی هاشب
 . شدی م یمثبت تلق

  الیآهنگ گوش دهد و با خ ییدور دور کند .در تنها ابانیدر خ نیداشت، با ماشدوست  
 سبحان مسرور شود .

 خانه گشت.  وارد

 کنجکاو او را مورد خطاب داد . ،یلیل 

 بود؟  ی_ک 

 . دیتپی به او م  دیپرس ی سؤال را م نیا ، یگریروز د   کی اگر  

 لحظه تفاوت داشت ... نیا اما

 پاسخ داد.  یپرانرژ

پزون ، دعا دارند. دعوتم کرد  میو حل یاز دوست هام، فرداشب مراسم افطار یکی_ 
 برم .... خواهمی ،م
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 صحبت آن دو آمد. انیم گریبار د  پدرش،

 ... م یو ما خبر نداشت یدوست ها داشت نی! از ایکن ی م ریگ_ عجب، امروز منو همش غافل 

 نازک کرد. یچشم پشت

 ...گهی،د  گهی_ د

 رو به پدر ادامه داد . 

 بزنم .  یدور هی   نی_من برم با ماش

 شانه باال انداخت . دانهیالق

 _برو! 

خود  ی موها ی بر رو یرد و شالک  ضی .شلوار را تعو د ی بر تن کش شرتیت  ی رو ، یخنک ی مانتو
 به دست عزم رفتن گرفت.  چی و سو یانداخت. گوش

کنان، از  لب زمزمه ر یبلند کرد. ز  یپخش را اندک  ی زد، به راه افتاد .صدا   نیبه ماش یاستارت 
ور شد  و افکار خود غوطه  الیخ  انیدر م ش،یهایلذت برد.فارغ از اطراف و شلوغ ییتنها نیا
. 

،بر پشت   ی نیبا برخورد ماش ی ا. لحظه ستادی از خودروها ا یانبوه انیقرمز، م یچراغ پشت
 خورد. هراسان، شوک زده نگاه اطراف انداخت.   یساغر تکان نیماش

  دنی برداشت .با د یگشت. قدم اده یپ نیپخش را کم کرد. از ماش ی لرزان ،صدا یبا دستان 
 شد . یعصبان شیپ ازش ی شخص مقابل، ب

 . دی برداشت و غر زیبود. خ رفتهن ی ازب نیماش سپر

 _ بازم تو...!

 انداخت . نیبر ماش ینگاهم یزد و ن ی سردانه ،لبخندخون  ارشیک  
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 ... شهیحل م ی صافکار کی _بازم من! نگران نباش، با  

 گرفت. ی،کالفه نفس  ساغر

 است.او بوده  یدر پ ارشیباشد. قطعا، ک  یتصادف تواندی برخورد، نم نیا  دانستیم 

 به دست خود داد.  یتاب 

 ؟یکنی م ریفضا س  ی ؟تو ی_ کور

 حله...  ی ا قهی_ غمت نباشه! دو دق 

 زد . ادیفر  یعصب 

چند   یدرپی بوق پ ی هم نباشه... صدا التیخ  نیع ،ینابود کن یرو حله؟ بزن یچ ی_چ
 زمزمه کرد.  ی،کالفه تالش کرد .عصب  نیماش

 ... گهی_ خب د

و  ینگاهش بر صورت عصبان ارش،یپارک کرد. ک  ابانیاز خ ی ارا گوشه  نی ،ماش  یمکافات با
 او شد .  کیبرداشت و نزد  یماند. قدم رهیابروان گره ساغر خ

مشکل   ن ی .فردا صبح، ا یبش  یارزش نداره ناراحت و عصب ی زیچ چیغمت نباشه ،ه ی_ساق
 . کنمی حالت ممکن حل م نیترع یرا در سر

 نازک کرد و از او فاصله گرفت .  یبا انزجار ،پشت چشم ساغر

 نه ساغر ...  ی.ساق  نمی_اوه برو عقب بب

 انداخت . نی افسوس، نگاه بر صندوق ماش با

 ! ی_واقعاً کور

 سکوت کرد و ادامه داد .  
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 زد. ی ندشخین ارشیو ساده باشه. ک  ی عاد  تونهیبرخورد نم نیا ،یدونی _خودتم م

 ! گذره؟ی م  یچ کتیاون مغز کوچ  ی _ تو

و   ی ،باعث کالفگ یکه دار یگاهیوبگاه  موردی حضور ب نی وجودت، ا ن ی،ا  اروی  نی_ بب
 ... شهی م تمیعصبان

...شجاع و   یفرق دار هایلی.تو با خ کنهی سرحال و خوشحالم م  دنتی_من که بهت گفتم، د
 .  یزنی م انهیمن تاز  چارهی قلب ب نی به ا  ،یوحش ی چشم ها ن ی! با اینترس

 .دیخود کش یشان یبر پ یدست ساغر

 ببر.  نی رو از ب یکه دار یحس نیا  شهیر ن،ی_ بب

 در هوا تکان داد. یدست دکنان،ی وار و تهد   دیتاک 

.بودن تو حالم  را   ادینده .بارها بهت گفتم ازت بدم م لی _ برام شعر نباف ،چرت و پرت تحو
من   ؟یض یمر  ؟ی ندار تی. تو غرور و شخصدهی...حالت تهوع بهم دست م کنهی م شانیپر
 .ی گردیمن م   ی،باز پ کنمیحرف بار تو م همهن یا

 حرف ساغر آمد . انیم الیخیب 

 !یبش  ی اون پسره مذهب ی برا  دمیاجازه نم ، ی من نباش  ی _اگر برا

 .دی توپ یدور خود زد و عصبچرخ به  

 . یانجام بده یتوانی نم یغلط اضاف چی ه ؟یباش یتو سگ ک  ی ،وا ی _ وا

 کرد.  ضی چفت شده غ ی هااو شد .با دندان کینزد یعصب  ارش،یک  بارن یا 

 انجام بدهم. تونمیچه کارها که م نیو بب نی_بش

 پوزخند زد .  

 باش . ال یخ نیهم_به
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 شد . نیبه بار آورده بود ،سوار ماش ارشیکه ک  یبه خراب توجهیب

 .  دیتند پرس ارشیک 

 ن؟ ی_پس ماش

 زد.  ی استارت الیخیب  

 !  نمت یبب  خواهمیام نملحظه  کی کنم،ی _ خودم حل م

  ،یقرارداد. با ناراحت نگیرا درون پارک  نیرفته بود .ماش غمایو حال خوبش، به  یانرژ تمام
 .دیکش یاز درماندگ  یماند .آه رهینگاهش خ

 گو شد .پدر را لمس کرد .بعد از چند بوق پاسخ  ی شماره  

 _جانم ساغر ؟ 

 .  دیساغر به گوش او رس یگرفته و تو دماغ ی صدا

 ؟  نگیپارک   ییایم لحظهه ی_بابا  

 رنگ ترس گرفت .  شی صدا

 افتاده ؟  یشده ؟اتفاق ی_چ

 گرفت . ینفس

 نشده .  یزی_چ

 شده پاسخ داد. هول

 _ اومدم ! 

 زد. نیبه ماش ی اکرده و ناراحت، اشاره ساغر گشت .بغض  کی نزد شانیر پ ،ی قیدقا ازپس

 ؟ یخودت سالم  ؟ی شده ؟تصادف کرد ی_ چ
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 در هوا تکان داد .  یدست 

 _آره خودم خوبم ،نگران نباش....

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 .د ی کوب نی قرمز، به ماشنفر پشت چراغ  هی_

 کرد .  یزد و وارس یچرخ 

 ؟ ینگرفت ی زیچ ی. کارتکنمیم  ینشده .فردا اوک  یز ی _ناراحت نباش چ

 برخورد کند .  ارشیبا ک  خواستینم گری،د وجهچ یهلب به دندان گرفت .به 

 به دروغ بازگرد .  لب

  ؟ ی ادیراه انداختن .ولش کردم بره. _غلط کرده !چه دادوفر ادی و دادوفر  یشد،هوچ ادهی_پ
 ادامه داد. دیساغر را که د  ی،ناراحت دهی و رخ پرکار بوده. رنگ  ریصددرصد تقص

 سوءاستفاده کرده.  یخانم دی هم د اروی. اون  زمیسرت عز  ی نداره ،فدا  ی_ اشکال

 بر گونه اش کاشت.  ی اپدر شد. بوسه کی _ نزد

 قشنگ.  یلیخ  ی_ با بودنت و حضورت همه چ

 قلب خود قرارداد. ی دست رو 

 وم .پشتم به بودن تو گرم...قلبم آر یهست ی _ وقت

 ساغر زد.  ی از موها  ی تره ا ی بر رو ی امتقاباًل ،بوسه  

 ...یمونیتنها م  یمسائل چند وقت نی خاطر کار و ا،به  زمی عز د ی_ ببخش

 دوش به دوش هم به راه افتادند .  

 *** 
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  دهی،زبان به کام چسب یرها کرد. از شدت تشنگ ی صندل ی خود را ،رو حالی و ب جانی ب تن
 زد . مشغول شستن دستان خود شد . ی به او لبخند یلیبود .ل

و سرپا   یکنیکار م یاز صبح  دار ؟ی پرانرژ همهن ی! تو چطور ا رمیمیدارم م ،یلیل ی وا ی _وا
 ...یهست

 به معده زد . ی ابا دست اشاره  

 خدا ...  ی نمه، وا.تش شهی سوراخ م ی_داره  از شدت گرسنگ

 گرفت .  هیبه ساعت انداخت ، حالت گر نگاه

 _هنوز چند ساعت مونده ! 

 . دیکوب یشانیبه پ ی ادعوت صنم، ضربه  یادآوری با

 .ست یهم که ن نی! ماشیبره مهمون هی_ ک 

 کنار او نشست. یلیل 

 ینم یکه تو دار یو رخرنگ   ن یهم بود. با ا  نیغصه نخور .تازه اگر ماش ،یریگی _اسنپ م
 ،معلومه قندت افتاده .   یبر ی تونست

 را به عقب پرتاب کرد. سرش

 ؟  شهی .باورت م خوادیدلم م یچ! همه یلیل  شمی م دی_ دارم شه

 زد.  ی اخنده 

 .یطاقت خودم دختر کم  شه،ی _ آره باورم م

 ...گمیم یلی_ ل

 تکان داد.  یسر 
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 _ جان؟! 

 _ چادر سر کنم ؟ 

 .دیدرخش  یلیل چشمان

 ؟  ی_ بروو،مگه چادر دار 

 به گردن خود داد .  یباال انداخت و تاب ییابرو  

 نباشه ؟  عی.ضا دمی که ، از مشهد خر ی_ پس چ

 .یلباس ساده هم بپوش  ،یتونی اما م یهم خوبه. باالخره مراسم مذهب یلی _نه بابا ،خ

 متفکر پاسخ داد . 

 _نه، دوست دارم چادر سر کنم . 

 . گرفتیرا پوست م  هاینیزمب یس  ،یلیل یآرامبه

 رو به ساغر گفت :  ن،یسکوت سنگ کیاز پس  

 بزنم.  یحرف  هیکه  یش ی_ساغر ناراحت نم

 _نه بگو...

 عوض شده . یلی،رفتار و اخالقت خ کنمی دقت م ی لیخ ی_ چند وقت

 او گشت. رهیخ

 ؟ ی چ ایده،  _ بد ش

 بهتر و خوب شده... یلی_ نه، نه خ

عشق   دی . شادیدی گرفت .امشب سبحان را م انیجر  اشنهیدرون س  یبه ناگه ،رود روان 
 است ....سبحان ،وجود او ، آرام و رامش کرده 
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 *** 

.  زدیم ی سر جمع کرد. صورتش به زرد ی .محکم باال دی خود کش ی خرمن موها انیم ،یدست
 در تن نداشت. دوست داشت امشب خود خودش باشد . یحس و جان

 ها .... حرف  نی لنز و ا الیخی ب پس

 رفت.  یلیبه سمت ل  ی. کالفه از تقال کردن با ،روسردیرنگ تن کش یمشک ی مانتو

 !؟یسرم مرتب کن ی رو ،یدرست حساب یتونی رو م  یروسرن ی ا یلی_ ل

 باال انداخت. ییرو اب  

 شده !   یزیچ ی _ اما تو

.سنجاق را که چفت کرد، از او فاصله   دی کش رونیدست او ب انیرا از م ی شد و روسر  کینزد
 گرفت. 

 ات بانمک شده..._ چقدر چهره 

 به چهره خود زد .  ی . لبخندستادی کنسول ا  زیمقابل م 

 شدم. بذار چادر سر کنم .  گهید یکی _انگار 

 .دی نگران پرس یلی. لدی سرعت سمت اتاق دو،به  ی مسئله ا یادآوری با

 شد؟  ی_ چ

 .رمیرفت اسنپ بگ ادمی_ 

 _ خوب زود باش...

چشم    نهیخود در آ ری سر انداخت. از تصو ی که از باب اسنپ راحت شد ،چادر رو الشیخ 
 ساغر بلرزد.  ی قلب سبحان، برا.کاش داشتی برنم
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 آمد.  کشیاو سرخوشانه نزد دنی با د یلیل 

 !ی دورت بگردم ،چقدر ماه شد ی _ وا

 ادامه داد.  بارطنت یش 

 . یمجلس هستند رو ببر ی که تو ییها_ امشب فکر کنم ،دل چند تا از اون خانم 

 کرد.  ی خنده ا ساغر

 هستم . ی من چ وزه ا دونندی ها  نم ی_ طفل

 . دیدرهم کش رواب

 از خداشون هم باشه.  ه،یچه حرف نی __ ا

 انداخت. ینگاه بر گوش 

 من رفتم .   یلی _ اسنپ اومد، ل

 ،مراقب خودت باش.  زمی _برو عز

 .  امیب خواهمی م ری ،چون مراسم شب قدر هم دارندد گهید یدونی _ م

 منم باش. ی سالمت .دعاگو_برو به  

 _ چشم. 

 داد . یلب سالم ریشد و ز نیسوار ماش 

 ....  کردی م ییسرا وپر گشوده و داستانبال الش، یپر بود. پرنده خ جانیشور و ه از

. 

 ی لیآ
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. 

  دیکشی کل م یکی بود . یلی نداشت، آ جانیکه شور و ه یدر تالطم بودند. تنها کس همه
 . دادی پراسترس کارها را سامان م یگری،د

 ... نهیض و ک داشت .حس حسرت ،بغ ی،سوزش اشنه یدرون س 

  ی . رودیکل نکش  شی نکرد .لباس عروس تن نزد. مادر برا یازدواج او خوشحال ی برا یکس 
 حضور نداشته باشد.   یدر عروس توانست،ی نشد! کاش م ختهی ونبات رسرش نقل 

و طعنه  کهی ،ت دند یدیبود .قطعا او را که م بیداشت، اما حال دلش غر را دوست  اشاری 
 .کردندی بارش م

  شگاهیداد آرا  حیمادرش، ترج ی .برخالف اصرارها انداختندی پچ ،به راه مگوش هم پچ   ریز
 . شدی نم دهیدر او د یرغبت چینرود .ه

. مگر چقدر سن داشت؟!  دیبلعی تخت زانو به بغل، بغض م ی خورده ،رومائوس و شکست  
  ان یجر در وجودش ،ی از حسرت و به تنگ آمدن از زندگ  یحجم بزرگ  ،یو دوسالگ   ستیدر ب

 داشت.

 بر دلش هجوم آورد. بارهک یغصه به  ،ی لی آ  دنی زد و وارد شد. با د ی زهرا تقه ا 

 ی نگاهش را ،در صورت آراسته شده  ؟ یغم بغل گرفت ی ! چرا زانو؟ی _ دخترم چرا آماده نشد
 مادر چرخ داد .

 .ادیرنگ لباس بهت م  نی قدر ا! چه ی قدر قشنگ شد_مامان چه 

 داد . ی از تخت ،خود را جا ی اگوشه  زهرا

 ینیخدا کنه از ا ،ی ومدیلباس گرفتن ن ی _دورت بگردم، پاشو پاشو آماده شو.خودت که برا
 داشت اما گفت:  دی. ترد ادیخوشت ب دمی که من خر
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 . امیمن ن شدی _ مامان کاش م

  شتریخواهر که ب دونهه یبرادرته،  یعروس ؟ییاین  شهی نکن .مگه  م گرمیخون به ج یلی _آ
 ... یندار

 باال انداخت. ی اشانه 

 رخ نداد.  یهم نبودم، اتفاق خاص ادی لیا ی_ عروس

  نیب دونم ی م یلی. _دخترم آ دیدخترک کش ی موها ی بر رو یشد، دست نوازش ترک ینزد 
،ما را   ی کم گذاشتم. در حق تو ظلم کردم. اما تو هم اشتباه کرد  یلی،خ  یکیتو   ی ها برابچه

 ... ی کرد فیخوار و خف

 . د یدندان به دندان سا یعصب 

  ینیاز ا تروونه ی هم من ،د شه،ی .هم اوقات تو تلخ مستیها نحرف  نی _مامان االن  وقت ا
 .شمی که هستم م

 وار زمزمه کرد . لکنت

نشده    ری گیهم پ بارک یبوده. اما شوهرت  ی،چ دمیمشکل شما رو من نفهم یلی_آخه آ 
 . ومدیسراغت ن بارک ی.

 .دینال کالفه

دعوام شد، از خونه که رفتم   یبا نازل کهی خون، اما اون روز نیدلم ازدست داو نکه ی_ باا
اون منو به  یحت د،یکشی من رو م کیجلو در بود. دنبالم اومد. چند روز کش رونیب
 برد. مارستانیب

 کرد و ادامه داد . یمکث 

 . شمی حرف ها ،تو برو منم االن آماده م نی ا الیخی_ب
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 ،مشغول آماده کردن خود شد.  یباطن لی زهرا که از اتاق خارج گشت، برخالف م 

 *** 

 بعد  دوماه

. 

 پاسخ داد.  یگرفت. کالفه، عصب  ی.نفس زدیبار بود، که زنگ م نی دهم نیا 

 ؟یزنی را زنگ م؟چ یخواهیاز جونم م ی؟چ هی_ چ

 آرام و آهسته زمزمه کرد .   نیداو 

 ؟ ی خوب زمی _سالم عز

 پلک برهم نهاد، دست آزاد خود را مشت کرد .  

 !ه؟ یحرفت چ نی_داو

 رنگ غم گرفت .  ن، یداو  ی صدا 

  یو دور یتنگ ... دارم از دلیدهی جواب نم زنمیدو ماهه که زنگ م کنم،ی خواهش م یلی _آ
و   ایب ز، یماه عز  نی. تو را قسم به ا کنمی ... خواهش مشمی م وونهی!دارم د شمی داغون م
 ...   اری.تورو خدا، نه ن می هامون را با هم وا بکن. سنگ میحرف بزن

 ی برا دی مصمم بود. با بارن ی شده بود! اخودش هم خسته  ،یو سرگردان یفیبالتکل نیاز
  ،یی چند وقت تنها  نی.در ا شدی م نی داو دش، یام ی تنها روزنه  دی.نبا کردی خودش تالش م

 . خوردی در سرش چرخ م دهیفکر و ا  یکل

 پاسخ داد. ،ی مکث کوتاه ازپس

 ! نمت؟یبب ی_ ک 

 گشت .  جانیپرشور و پره ن،یلحن داو 
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 . امیدورت بگردم! فردا ساعت پنج دنبالت م ی_اله

 _ منتظرم. 

 _ خداحافظ . 

خود را  الیفکر و خ فی امروز، تکل نیهم دیتماس را قطع کرد .با   ، یگریحرف د بدون 
 .کردی مشخص م

و  ینینش،از دست داده بود. گوشه   شیکار  جیفالور در پ   یکل ر،یچند وقت اخ نی ظرف ا 
 است ...  یکاف یعزادار

 . دادی نجات م ی منجالب زندگ  انیخود را ،از م دی به خود دهد. با یتکان د یبا

تر و الغرتر گشته بود.  دهی تک اشار،ی  یاز عروسدو ماه پس  نی.در ا تادسی ا نهیمقابل آ  
آمد.   نیپا   ،یکیها را دوتا  زد. پله رونی،محکم از اتاق ب ی را مرتب کرد و با عزم قو یروسر

 . دی پرس دیزهرا را که د

 _مامان، بابا کجاست؟ 

بهتره.   یجورن ی! _مامان ا مونهیم جان یدلم ا  ییای_ رفت آماده بشه .دخترم تو که نم
 و زنش ندارم... مصمم گفت:  ادیلی از ا یخوشدل

 بابا اومد باهاش حرف دارم. نگاه زهرا، رنگ ترس گرفت .  ،ینیبنش یکم شهی _ مامان م

  دیپا آن پا کرد. ترد نیا ،ی اگذر کرد. پدر که آمد ،چند لحظه  الیفکر و خ  یمغزش کل درون
 . دی،آب دهان را بلع ی. به سختدادیداشت .دلهره امان نم

 بزنم !  یحرف کیبه شما   خواستمی _ من م

 سرعت پاسخ داد . به  زهرا

 _بگو دخترم، گوش ما به توئه ...
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 پدر انداخت.  ی خود را رو نگاه

 تکان داد .  ی. سرخواستی او را هم م دی تأ 

  نیا  ی نخوندم، تو ی. اما من درسارمیب انیگله کنم و بحث گذشته را به م خواهم ی_نم
.  ی نداد شرفتی . به من  فرصت پدیمن را ند  ی . کسومدمیبه چشم ن وقتچ یخونه،  ه

کرد. بابا   ی من رو قو ها،ن یمن شد... همه ا بیو تمسخر نص ریزدم، تحق یدست به هر کار
  یدست نوازش وقتچ ی. بچه خلف تو بودم ،هگرفتم  ادی زها یچ یلی،خ  بیشهر غر   ی من تو

 ! ست ین یبی. اما عی دی سرم نکش ی رو

ابروم   ی من نشد. هنوز گوشه  بیجز رنجش و آزار نص ی زیکه برادرم باشه ،چ ادیلیاز ا 
زنش هم،   ی هاه یو کنا شی !ن ستین یبیضرب شست اون هست. اما بازم ع یادگاری،

 اصطالح برادر ...صدقه سر اون به 

 صورت پدر سوق داد. ی را ،رو نگاهش

 دارم. یدرخواست هیازتو  بارن یاول ی _ بابا برا

 تر شد . گره ابروانش تنگ  

.فروش   دوزمی مردم، عروسک م ی هالباس  اط یشدم، اما نه خ اط یگرفتم .خ ادی_من هنر 
  خواهمیرشته بودم پنبه شده... م یهرچ ر،یچند وقت اخ نی ا ی داشتم، اما تو یخوب یلیخ

 ...ییآیکار برم  نیاز پس ا  دونمی م ،یکن تمیحما

 گرفت و ادامه داد .  ینفس 

 ،چون همه منتظر شما هستند . دهمی _حرفم رو طول نم

ها آموزش    یلی به خ تونمی .من هنرم رو م کی کارگاه کوچ هی  خواهم،یم یاطیخچرخ 
 الزم دارم . هاله یپارچه، وس دی خر ی مقدار پول برا هیبدهم، کارم را رونق بدهم .  

 .دی بر لباس خود کش یمبل بلند شد. دست ی پدرش از رو 
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 .کنمی فکر م موضوعن ی_ راجع به ا

تا افطار وقت داشت. خدا رو شکر   ، یساعت  میخانه زد .هنوز ن انیم یآن دو که رفتند، چرخ 
 درش، سفره را آماده گذاشته بود.که ما

 رفت .  اط یرا درون گوش قرار داد ، به سمت ح یهندزفر 

 **** 

 جا کرد.دست جابه ی را رو فیک 

 ! ؟یر ی _ مادر جان کجا م

 مبل کنار هم نشستند. ی دست زهرا را گرفت، رو 

 زنگ زد. نی داو روزی_ د

 داد.   حیزهرا متعجب شد، اما سکوت را ترج 

. البته که مشکل ما با حرف حل می که قبول کردم، باهم صحبت کن ه یآ _ اصرار و قسم و 
 اما نتونستم نه بگم... شه،ینم

شما افتاده. فقط جسته و    نی ب یشده چه اتفاق یدونم چ ینم قی _ دخترم هنوزم دق
به خاطرش، به همه   ست؟تویشما ن   یزندگ  فیشدم .  اما ح زها یچ یسر  هیمتوجه  ختهیگر

بمون. فکر   جان ی،ا  یخواهی. تا هر موقع که می رو انتخاب کرد ی.تو عاشق ی ما پشت کرد
 ...!ری نگ میتصم تیو از سر عصبان ی اه کن، به خودت فرصت بده. اما عجل

 ماند.  رهیخ یقال ی هاگل   ی نگاهش ،بر رو 

که به قلبم زده   یا زخمسوزوند .من هنوز هم دوستش دارم! ام ی_ مامان ،دلم را بدجور
  گهید ره، یم ادمی یپا به ما هم را از دست دادم. گاه ی ،هر لحظه سوزش داره . من بچه 

ام رو ازم و بچه  یاشتباه ،زندگ  کی ،اما   شهیتکون خوردنش تنگ م ی ندارمش. دلم برا
 گرفت . 
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 زد.  یلیدست آ  ی بر رو ،ینوازش

سخته    یلی هم خ  ی از دست بد ینیو جن ی نوزاد ی اگر تو ی_ مادر جان، داغ بچه حت
که، بعداً ته دلت   ری بگ میتصم هینداره! اما دخترم   ی تفاوت چی،ه یکنیکه حس م ی ...درد 

 .ارهیبه بار ن یمونیپش

 . دیپرس یبرهم نهاد پس از مکث پلک

 ! ه؟ی بش چبه اون موضوع فکر کرد ؟جوا_ مامان جانم، بابا راجع

 گرداند. یسرش را از عال 

 مادر . دونمی _ نم

 تکان داد و عزم رفتن کرد . یسر

 .  دادی م نینشان ازآمدن داو  ل، یزنگ موبا  ی . صدا شدی م دهیکش  نیزم ی رو شیپاها

  ستاد،ی ا شیموتور که مقابل پا  ی را پشت سر بست .نگاهش را به اطراف چرخ داد .صدا  در
 زده اش کرد. شگفت 

 خود زد . شانیپر ی بر موها یچنگ ن، یداو 

 کردم؟  ری _سالم ،د

 موقع بود ._ نه، به 

 بر موتور انداخت.  ،یاجمال ینگاه

 کجاست؟   نیماش ه؟یچ  نی_ ا

 داره ... هاان یجر  ن،ی_ بش

 کرد و ادامه داد.  یمکث



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
565 

 

 !یدوست دار  یلی،خ یترس ینم دونمی _ م

که، در   یی. بعد از آن عقد کذاکردی وجوش مدر سرش جنب ،یخاطره آن موتورسوار هنوز
لبخند   جانش،یو ه ی موتورسوار نی خوانده شد. تنها ا یلیو آ   نیداو انی م یبغض و ناراحت

 بر ترک او نشست.   ن،ی به لب او آورد. با کمک داو

 قالب کرد . نیکمر داو  نی دست خود را ب ار،یاختی موتور که به حرکت درآمد ،ناچار و ب 

 گوش او زمزمه کرد. کنار

 ... هاشهیتر، روزه ام ،حالم خراب م _ تو رو خدا آروم 

 سرخوشانه پاسخ داد . 

 _چشم تو امر کن ! 

،حال آشوب    نیر یمرور خاطرات ش دانستی دست گذاشته بود .م ،ی لیبرنقطه ضعف آ نیداو
 . کندیاو را خوب م

 گفت:   نیگوش داو ری بلند ،ز  ی صدا با

 ؟ یر ی م ین کجا دار_ اال

  خواهمی م یافطار مشت کی حرف دارم،  ی.کل می ر یدنج و باصفا م یل یخ ی جا هی  می_ دار
 مهمونت کنم .

برداشت. داشت عنان از کف   یقراری ب ی نوا اشنهیهمان روز اول ،گنجشک درون س مانند
 !دادیم

و  یاحترام ی اش، بخورده بود. به اعتمادش ،به عشق و عالقهدوستش داشت، اما زخم  
،در قلب او    نیشده بود. اما هنوز هم مانند همان روز اول، حضور و وجود داو  ی اعتمادیب

 . کردی بلوا به پا م
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 .خواستی شده را م  دهیپاش ازهم  ی. عاقالنه، زندگ کردی کورکورانه انتخاب نم بار،ن یا اما

و کار  یزندگ  ی تر ،پاو محکم  تری ،جد زدی . دست به زانو مشدیم یمتک  ن یبه داو  دینبا 
 . رفتیخود م

،باالخره به مقصد   یقیاز دقا. پس زندیجوانه م  تیشکست ،روزنه موفق انیاز م یگاه 
 . دندی رس نیموردنظر داو 

  هایی بای،کوه و ز  یسرسبز دن یبود. با د  دهی هوا زبانش به کام چسب ی ، گرما یشدت تشنگ از
 ،بر چهره زد.  یتفاوتیب از  ی،پر از شور و شعف گشت. اما ماسک

بازار  قدم    انیاو را به دربند آورد. در م ن یپراز درد و غصه ،داو دن، یاز آن به هم رس پس  
بود که،    یتر موتورسواربخش،از همه لذت   نیدستان داو ی کردن ، گرما ی زدن ، کوهنورد

 در ذهن او حک شد. شهیهم

 تاب داشت .  یگشت .سرش کم  ادهیپ یآرامبه 

 ماند.  ی لیبر آ  رهیداد و خ هی موتور تک ی رو ، یحرف چیبدون ه نیداو

 . کردیاطراف را نگاه نگاه م  توجه،ی و ب اعتنایب 

 _حالت خوبه؟ 

 زمزمه کرد . ن،یچشمان داو ینی بر ن  رهیچرخاند. خ ی رو 

 _خوبم! 

 تر آمده بود . تر و آراسته نسبت ب قبل، مرتب 

 ؟   هیک  ی برا یکو؟ موتور نی_پس ماش

 به ساعت انداخت.   ،ینگاهمین

 هم باهات حرف دارم . م، یبازار بزن ی تو یچرخ کی تا افطار مونده . هم   می ساعت و ن کی _ 
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 تکان داد.  دی تأ ی معنابه  یسر

 و او پرخاش کند . ردیدست بگ  انیرا م ی.دست  عالدیترسی داشت، م دی ترد نیداو 

آرام دست او را لمس کرد    ،یاش نشد. با دودلخواسته  نیمانع ا ،یکشش درون نیا اما
 او را فشرد.  فی . قلبش گرم شد ، دست ظردی که، از جانب او ند ی .حرکت تند

 زد. خی  شی هاسرعت ،خون در رگ گلگون گشت. به   ی لیآ ی هارنگ گونه  

 باره عاشق شدن داشت! حس دو 

 رنگ غم داشت . شی. صدادیرا بگو  شیهافرصت داد، تا حرف  ن ی سکوت او، به داو 

من   نیب ، ی مدت حاملگ ی که تو ی . سردزنمیکه رخ داد نم یاز گذشته و اتفاقات ی_من حرف
که زده شد   ییهاکه انجام دادم، حرف  یکشاند. کار  یروز زندگ  ن یو تو اتفاق افتاد،ما رو به ا

 که در حق تو کردم... ی و ظلم

  کی رو از مقوله ذهنت پاک کنم. من از تو  ها ن یهمه ا تونمینم  ،یشکل چی من به ه 
را  یزندگ  نیا  م،یباشه. تا دوباره تالش کن ندهیخواسته دارم، کنارم باش !تا نگاهمون به آ

 .  میکن نهیوصله و پخردشده رو ،کنار هم  ی ها. تکه می بساز

 کرد و ادامه داد .  یسکوت

شغل   کی  جان یبا توجه به کمک دوستم ا ر،یچند وقت اخ نیا یرا فروختم .ط نی_ماش
ماه هم، موعد خونه تموم   نیمنه... آخر ا یکه متناسب با رشته درس یکردم. کار دای خوب پ

. قرار شد ما اسباب رو  شهیم  هیتخل گهی خونه داره که ،چند روز د هیدوستم   ای. گو شهیم
 .... میاریجا باون 

از خودم ،تو رو دوست دارم و  شتریاتفاقات، من رو به خودم آورد .من ب نی تمام ا  یلیآ
را شروع   یزندگ  بارک ینقطه که  نی از هم بار،ن یتا ا  ،ی کنارم باش خواهمی عاشقت هستم .م

 .  میبزار یزندگ  ری مس ی قدم تو گی ،بار د  میکرد
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 ام.دل سوخته  ی لیرمون، خپس  ی برا

 دست او را ،محکم فشرد.  ی لیآ 

و نگاهش، به چشمان   ستادی گلو بودند. ا انی م نیهر دو ،درحال کلنجار با بغض سنگ 
غصه و درد را از قلبم پاک   ن ی طول بکشه تا ا یل یخ دی سوق داد. _شا  ن یرنگ داو یشیم

اتفاق من رو به خودم آورد .   نی،هم تورو... ا کنهیبخشش ،هم من رو آروم م  نیکنم، اما ا 
رقم   ی بهتر یخودم را دوست داشته باشم ،تا بتونم زندگ  د یا من متوجه شدم ،مثل تو ب

  تری . من زخم خورده ام، قوستین شیمقابلت ،اون دختر چند سال پ ی لیآ  نی بزنم. امروز ا
 ... روزمیاز د

 برهم نهاد. چشم

 .  شمی_ هم پا، همراهت م 

 

 ساغر 

. 

. 

و   تابی. بآمدی م یشلوغ ی بود. صدا زدهخ ی گرم،   ی در هوا شیهاشدت اضطراب، دست  از
  ردیبگ  یتا با صنم تماس د،ی کش رونی را ب یچگونه داخل شود.گوش  دانستی نم قرار،یب

پرتاب   نیزم ی بر رو یسبحان ،هول زده اش کرد. گوش ی .مشغول کلنجار رفتن با تلفن، صدا
 شد. 

برداشت،   نیزم ی را از رو یسرعت گوش.به کردی نگاهش م رهیخ رهیمتعجب از حضور او، خ 
 کرد .  یبادقت وارس

 ماند. اشره ی به سمت ساغر برداشت. ساغر موشکافانه خ یبود. قدم دهی دب یگلس آس  فقط
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 . کردی ترش مانداخته و جذاب هیسا  یصورت مهتاب ی رو  ش،یاز موها  ی اتره  

 . گشتیچشمانش غرق م ی ایدرون در کرد،ی هم نگاه م یاگرفقط  اندک  

 را به سمت اوگرفت . با تعلل، تلفن را از درون دستان او برداشت .  یگوش 

 _صنم دعوت کرد! 

 ساغر باز کرد .  ی به عقب برداشت، راه را برا یقدم 

 . دیرما بف ،ی خوش اومد  یلی_خ

 جا کرد. آهسته از کنار سبحان گذر کرد.،در سر جابه  یسخترا به چادر

 او تکان داد .  ی برا ی،فقط ارسالن را شناخت. سر اط یمردان، درون ح تی جمع انیاز م 

بر در   یمحکم  ی لب غر به جان خود زد. سبحان، تقه  ریآمد .ز  جان یکرد و ا  یاشتباه چه
 و نام مادرش را زمزمه کرد .  دیخانه کوب

ساغر، پشت در   دن یباالخره رخساره خود را رساند. با د ،ی چندان طوالننه  یقیدقا ازپس
 لبخند بر کنج صورتش جا گرفت . 

 .  می_مادر جان مهمون دار

 از جانب سبحان نماند و فاصله گرفت.  یحرف منتظر

 کرد . تی رخساره او را ،به سمت خانه هدا 

 ! ی کرد ری .ماشااهلل چقدر تغ ی ،خوش اومد _سالم دخترم

  رفت ی، در پوسته خود فروم کردی را گم م شی خانه ،دست و پا نیتک افراد ادر مقابل تک  
. 

 .  دیممنون که من رو هم دعوت کرد یلی_سالم خ
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 . کنمی_خواهش م

 خوشحال شدم .  یلی_از حضورت خ

،مشغول   ی همراه چند صنم وثنا به نبود.  یکم تیجمع چرخاند .جمع انیرا ،گذرا م نگاهش
 زمزمه کرد .  یزیکارکردن بودند. رخساره در گوش صنم، چ 

 ،نگاه چرخاند.  یخوش با

 به سمتش آمد.  یسرخوش و پرانرژ  د،ی را که د ساغر

 .دیآرام او را به آغوش کش 

 ! ی خوش اومد ی _ سالم وا

 کرد.  یتبسم 

 . دمتیچقدر خوشحال شدم د  ،ی_ سالم مرس

 .ییایب کردمیدل مخوشحالم ،همش دل  یلی_ منم خ

 باال انداخت . ییساغر ابرو  

 ! ؟یخواهی _کمک نم

 . دیساغر کش ی بر بازو یدست 

 شده . ،همه کارها انجام  زمی_ نه عز

 . د یکرد و پرس یمکث

 ؟!  ی ا_روزه 

 تکان داد.  دی تأبه  یسر

 آخه رنگت زرد شده.  گمی_ م
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 یدلش ،مدام در حوال ی نشست. هوا یفاصله گرفت .کنار  صنم را که صدا زدند، از ساغر 
چشمان    دنیکند . از د  شیها تماشاو ساعت  ندیداشت بنش . دوست خوردی سبحان چرخ م

 پهن گشت. ی.سفره رنگارنگ  شدینم  رابی او ،س ییایدر

 او آمد. کی فرو رفته بود .صنم نزد  ییصامت و ساکت، در الک تنها 

 تنهات گذاشتم.  د ی_ ببخش

 . دیابرو درهم کش 

 . برمیمجلس لذت م ن ی؟من از ا ه یچه حرف  نی_ ا

 . میترها پهن کردجوان  ی برا گهیاون طرف، سفره د  می جانم ،پاشو بر  ی _ ا

 کنار گوش ساغر زمزمه کرد . 

 _خواهر و مادر ارسالن هم اومدند.

 زد و گفت:  ی چشمک طنتیش با

از   نوایکن !هم تو ،هم اون ب یمادرش دلبر ی برو برا  ؟یکنی م یمن دلبر ی _ اوه چرا برا
 . دیدست رفت

 نازک کرد. یپشت چشم 

 موس بکنه ! موس   دیبا  نی از ا شتری_ ب

 یمیجمع دوستانه و صم   انیبا ساغر برخورد کرد. در م انیمانند صنم، خوش رو  زین ثنا
کمک کردن   ی را برابرخالف مخالفت صنم ،عزم خود  بارن یو شام خورده شد. ا یآنان، افطار

ظرف    شد،ی در خانه  سختش م ی. حتآمدی م دیکارها بع  نیجزم کرد. از ساغر غدو تنبل، ا 
قرار گرفت. تعداد   نکیمانتو را باال زد و پشت س نی آست جا،ن یدر ا اماخود را بشورد . ی غذا

 . ستادی حرف خود ا ی مانع کار او شدند، اما محکم بر پا ، یفراوان



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
572 

 

 بود، حال آشپزخانه در آرامش کامل قرار داشت. ستاده ی کنارش ا صنم

 کنار گوش ساغر آرام زمزمه کرد.  

 ازت داشته باشم ؟!  شهی م یسوال کی _ 

 تکان داد .  یسر

 _آره چراکه نه . 

 ورود رخساره، صنم سکوت کرد .  با

 ،ساغر را مورد خطاب قرار داد.  یاز شرمندگ  پر

 به صنم داد. ی... تکانی؟تو مهمون ما هست یکنیکارو م ن یتو چرا ا  ی وا ی _ ا

 نزار انجام بده !  ؟ی ستاد ی _دخترم چرا ا

 من بشه ... بیهم نص یمراسم اجر نی_ نه من خودم دوست داشتم، باالخره از ا

 . ی لطف کرد  ی لی،خ زمی_دستت درد نکنه عز 

 باال زد .   نیرفت . صنم آستکه  رخساره

 ها را کف کن ،من  آب بکشم .نظرت ؟ _تو ظرف 

 تکان داد. یسر

 .ی دیپرس ی ازم سوال م ی_ موافقم .خوب داشت

 من کرد و با لکنت گفت : من  

 . تو ...پرسمیسوال را م  نیا  دی_ببخش

 کرد. یمکث
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 ! ؟ی_ توبه سبحان عالقه دار

 گرفته گفت : یی. با صدا ختیجان از تن سبحان گر 

 ؟ یزنیحرف رو م  نی_چرا ا 

 االن ....  نیخونه ما ،هم ی اومد یمشهد، وقت ی _طرز نگاه کردنت تو 

 .دیاز ته دل کش یآه  ساغر

به   لحظهه ی. چون دست خودم نبوده .کنمیکه تو وجودم دارم، شرم نم ی_ من بابت حس
و   قرار ی هست، ب یو افکارم  پر شده .وقت الیخ  ام،یدن تمام ی تو دمی خودم اومدم ،د

 تمام وجودم به سمت اون کشش داره . اما...  یعنیآرومم... 

 ! ؟ی _اماچ 

من و سبحان افتاده   نیکه ب یتا آسمان هست. اتفاقات نی_ صنم تفاوت من و شما، زم
  م،یزندگ  ی هاتمام سال   ی دوست دارم.تو یلیرو خ  نی ری و ش بی حس غر نیمن ا یدونی.م
 چند وقت خوشحال و آروم نبودم . نیا ی اندازه به

،چون خودم  کنمیتالش کن .من تو رو درک م  یکه دار یاحساس، حس نی ا ی _ساغر برا
بودم. خودم رو آزار دادم ،چون شهامت و شجاعت اقرار به عشق رو  رشیدرگ  یچند سال

و   یهم تو آرامش دار یطورن یکن! ا انیحس نگذر .بگو ،ب نیار انداشتم. اما تو راحت از کن
 ...ن.هم سبحا  شهی راحت م التیخ

 .  دیکرده نالبغض  

 است !  طرفه ک ی احساس  نی _آخه من مطمئنم ،ا

 _از کجا؟ 

کار فراوان مانع از خلوت، دوباره صنم و   ،ی کردند. شلوغ اری،سکوت اخت  ی با ورود ثناو چند 
 ساغر گشت. 
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چرخ زد. مراسم شب قدر   یمجاز ی فضا انیسکوت کرده ،م یظرف ها، در کنار انیپااز پس  
 قرار داد.  فیرا درون ک  ی که شروع شد، گوش

 . دادی م امیرا الت اشنهیاما گوش سپردن به آن آشوب درون س خواند،ی نم قرآن

 بود که، عزم رفتن گرفت. شبمهین  کی  یساعت حوال 

 سر انداخت .  ی به راه بود. چادر را رو ر،یجوشن کب  ی هنوز مراسم دعا 

 او آمدند. کی همراه مادرش نزدجمع خارج شد .صنم به  انیبه دست، از م فیک 

 گفت :   یرخساره با مهربان 

 _کجا دخترم ؟ 

 ،بر صورت نشاند.  یمحجوب لبخند

 برم .  روقت ی_ د

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 سم ممنونم . و مرا  ییرای _ بابت پذ

 دست خود فشرد. انیدست او را م رخساره،

  ی موندیم  شتریکاش ب ،ی کمک حال شد یممنونم .کل یلیخ ی که کرد ی بابت کمک زم،ی _ عز
. 

 ثنا و رخساره چرخ داد .   نیخود را ،ب نگاه

 . شمی شاءاهلل دوباره مزاحم م_ان 

 .دی پرس صنم

 ! گه؟ید یدار ن ی_ ماش
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 ... رگاهی تعم ی _ نه تو

 .دی نگران پرس رخساره

 اد؟ ی دنبالت م ی_ کس

 .رمیگی _ نه ،االن اسنپ م

 ابرو در هم گره کرد . 

 .  گمی _چرا اسنپ! االن به سبحان م

 گفت :  ی تندبه

 کار دارند. یاالن کل شونی ا  رم،ی. خودم مکنمی _نه ،نه خواهش م

 زد. ی لبخند طنتیبا ش صنم

 د.ندارن  ی ادی؟هنوز کار ز ه یچه حرف  نی_ ا

بر کتف   ی اباال انداخت .رخساره از کنار آن دو دور شد و سراغ سبحان رفت. ضربه  ییابرو  
 . دی صنم کوب

 _ امان از دست تو! 

 رخساره آمد .  یقیدقا ازپس

 ،پسرم منتظرت هست . زمیعز  ای_ب

 ! دیدادی _کاش زحمت نم

 گوش او زمزمه وار گفت :  ری با صنم، ز یهنگام خداحافظ 

 کن . انینشده ،احساساتت را ب رید کهی _تا وقت

 افکار آشوب، به راه افتاد.  با
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کرد. سبحان عبوس و غضب کرده   یندانست چگونه از رخساره خداحافظ ران، ی و ح جیگ 
احساس شرم به او دست داد. کاش برخالف   ی امنتظر آمدن ساغر بود. لحظه ن،ی،کنار ماش
 .شدیخانه م یان،خواست و خواهش قلب، خودش راهاصرار آن

را کنار گذاشت،کنار دست او نشست. با   دی سبحان پشت فرمان قرار گرفت. تعلل و ترد 
و    یبه راه بود. هنوزم شلوغ یناآرامش،سراب  نهی. در س دیودل، عطر او را به مشام کشجان

 حاکم بود.  هاابانیازحام در خ

 . زدیآخر صنم، مدام در ذهنش پرسه م  د یداشت. تأکرا نگه  نیماش  ،یی چا  ستگاهیکنار ا 

 که آن حرف را زد. دانستی م یزیالبد چ 

 ؟ کردی چگونه ابراز م گفت؟ی چگونه م 

تا به حرف صنم گوش دهد .انگار که طاقت او تاب شده باشد   کردیمجاب م ،یقیعم حس
 .... 

 . کردی خود را بر کف دست فروم ی هابه دندان داشت. از شدت استرس، ناخن لب

افزوده   جانش ی ،بر شدت اضطراب و ه  شدی م کی به دست نزد ی سبحان که ،چا دنیبا د 
 کرد؟ یگشت. اصال از کجا شروع م

را از سبحان گرفت. نسبت به   ی . با دستان ناآرام ،هر دو چا دیکشی تند و ناموزون نفس م 
 پر بود. یاش از حس سردرگم،عالقه  سبحان

  یتلق جان یفرصت، هم  نیسمت او گرفت. بهتر یآرامرا ،به  ییپشت فرمان نشست .چا 
 .  دی آب دهانش را بلع یسخت. به شدیم

 کرد. یلرز داشت .مکث شی صدا

 داشتم .  یحرف هی_

 قرار داد . یرا کنار ی از چا یکاغذ، خال وانیل
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 نشده ،شما رو برسونم .  رید نی از ا شتریتا ب دی ،آدرس رو بگ دیکه دار ی_پس شما، قبل حرف 

 بر سر ساغر برخورد کرد. ،ی پتک یی گو

آمد. با جان کندن آدرس را گفت و سکوت    نیسنگ  شیبودن ،برا  دیقی،سرد و ب  نیچنن یا 
 کرد . اریاخت

 و کنجکاو حرف مدنظر او نشد .  ر یگیپ سبحان، 

 . ستادیها ا،آن . کنار ساختمان دادی م وتاب چ یدست پ ان یرا م فی،بند ک  یو عصب  ضیپرغ

 کرد . ی لب تشکر  ریز  ساغر

 . دی کرد و پرس یدستش ی. اما سبحان پندیفرار کند،او را نب داشتدوست 

 ...ی_خانم صالح

 کرد . شهی ماند. سکوت پ یخود باق ی ساغر، در جا 

 . دیصحبت کن یموضوع  کیبه راجع  دیخواستی_م

 ! ستی_ مهم ن

 .  دی بگ شهی_ اگه م

  وانهی ناموزون قلب، کالفه و د تمی ر نیسبحان سوق داد. ا ی تره موها انیخود را ،م چشمان
 . عزم خود را جزم کرد.دی.سخت نفس کش  کردیاش م

لباست پرتاب   ی جو ،رودانشگاه آب  ی که تو یاز کجا شروع شد، از روز قاً یدق دونمی _ نم
 ... شروعش دست من نبود !ی نجاتم داد یوناون مهم ی ک تو  ینه روز ایکردم، 

 گرفت.   یکرد ،نفس یسکوت

  ، یشد ...وقت  ترقیو عم قیهتل عم  ی سرد جلو ی اون هوا ی حرم، تو  ی حس تو نی _ اما ا
 !شهی م گهیحال د  هیقلبم  تمی ر ادیم انیاسمت ،حرفت م یوقت
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رخش   می مشهود بود. لب به دندان گرفت. با گوشه چشم،بر ن ش،یلکنت و لرزش در صدا 
و محکم صورت او قلب ناآرام ساغر را   ی شد .گره تنگ ابروان سبحان، حالت جد رهیخ

 تر کرد .آشوب 

 . دیگلو النه کرد. گرفته و آرام زمزمه وار نال  انیدر م بغض

 من خارجه... اریاز اخت ه،ی_ من فکر کنم عاشق شدم! اما هر چ

 به او داشت. که نسبت  ی اکشش و جاذبه نی از ا انام

هراسان دست   د،یفرمان ضرب گرفته بود. با تعلل، پر از ترد  ی راست روساکت، با دست  
 دست سبحان قرارداد.  ی برد و آرام بر رو شیپ

 گرم و محکم!  

جست. تند و غضبناک،   رونی افکار و الک خود ب انیسبحان، به خود آمد. از م ی الحظه 
 . دیکش رون ی ساغر ب ف یدسته نرم و لط انی خود را از م دست

 پس زده شد!  

 و لطافت نداشت... یحالت مهربان چیکرد .صورتش ه ش یبغض کرد، نادم تماشا 

 . د یسایچشمانش، غرق در خون آب و ابروانش تنگ در هم... دندان به دندان م  ی دیسف 

 ؟!   هیها چحرف  نی_ا

 خارج کرد. یغرش سبحان، ساغر را از منگ ی صدا

که  یمن در قبال احساس  ،ی ؟خانم صالح ده یم ی حرکت چه معن نیا  ه؟یها چحرف  نی_ ا
افکار   نینداره و مطمئنم ا یربط چی ندارم . به من ه ینید چ یوجودآمده، هقلب شما به ی تو

.دوتا خط   می شده. من و تو، دو خط مقابل هم هست  یو احساس، از تصورات شما ناش
 افکارم کجا ؟!  وکجا و من    دتی ... تو عقایمواز



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
579 

 

 ادامه داد .  رحمانهی کرد و ب یمکث

 به تو ندارم ! یعالقه و رغبت چی.چون من ه یحس رو از قلب و ذهنت دور کن نی_بهتر ا 

 شد و بر قلب ساغر فرورفت.  یری. حرف کلمه  تدی تاز گفت، 

و  یفرود آمده باشد .حس کوفتگ  نیساختمان بلند، بر زم  کیاز  کردی ساس ماح  
 داشت !  یشکستگ

  ختهیصورت ر ی بر رو یآرامها، به . اشک گرفتیو آتش م   سوختیم  نهیدرون س قلبش،
 گشت. ادهیپ نی ساکت و صامت از ماش ،ی گری حرف د چی شد. بدون ه

افتاده،نشان از حال آشفته   ی ها.کمر خم شده و شانه  شدی م ده یکش نیزم  ی رو ش، یهاقدم  
 داد . یاو م

و   ییحد از  تندخو نیواقعاً ، ا  ا یجسم و رد شده باشد .آ ی از رو ،یونیکه کام ییگو  
نداشت .فقط حال و احوال قلب   یاحساس کرد ،درخواست انیحق او بود. ب یشکستگدل

 کرده بود ...  انیخود را ب

 دن بر روح و  قلب او زخم زده بود ....تازش ،ضربه ز  نیا با

 

 ی لیآ

. 

. 

خارج   دشیماند. او که از منظر د  نیشب بود. چشمش به رفتن داو  میوننه  یحوال ساعت،
 . دادی ،نشان از حضور او م ادیل یا  نیباز شد. ماش یک یت ی را لمس کرد .در با صدا فونیشد ،آ 
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کرده بود .البد   دارش یشمار دانگشت  ،یجنجال ی از آن بحث و دعوا.پس دیابرو درهم کش 
 را آوردند.   اآمدهیدنبهنوزاد تازه 

زهرا،هنوز   ی . وارد خانه گشت.عطر غذادیرسیبه گوش م یآسانسروصدا و خنده، به  ی صدا 
ت. گرف  شی،راه اتاق را در پ توجهی داد و ب یدر خانه حضور داشت .از راهرو گذرکرد .سالم

 او آمد. کی زهرا هول شده، نزد

 ؟ ی _ اومد

 . دادیسالم 

 ؟ ی _آره ،چرا هول

 به جمع اشاره زد.  

 ها...!   ینگ ی زیزدن، چ یو بابات حرف   ادیلی_ ا

 باال انداخت.  ییابرو  

 ؟  ی_ چه حرف

 .دی ،پرس دی زهرا را که د سکوت

 .امین نیاصال پا  یخواهی _ م

 حرف او آمد. انی سرعت، مبه 

 . ای_ نه ،نه لباس عوض کن ب

او را ببخشد، اما   توانستی. مکردی فکر م  نیتخت نشست .هنوز به داو ی اتاق شد، رو وارد
،اما   بخشدی بود .م  شیها. آن دخترک مو بلوند، کابوس شبشدیآن اتفاق فراموشش نم

پا ،آن پا کرد .دلش   نی. ادیکشی اش ،هر لحظه قلبش را به آتش م امدهین ایداغ پسرک دن
 جمع حاضر شود . انیم  نی پائ داد،یرضا نم



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
581 

 

کرده  عرق ی بر موها یکرد .تاب ضی بار نامش، توسط زهرا صدا زده شد. ناچار لباس تعو چند
،کنار  یخال  ی از اتاق خارج گشت. تنها جا ،یباطن لی کرد. برخالف م کسی سر ف ی داد و باال

 . دی.فقط از جانب زهرا پاسخ شنداد  ی،سالم گریدست پدرش بود.باره د

   یعبوس و اخم کرده ،سربر گوش ادیلیو کودکش انداخت. ا ی،نگاه بر نازل یچشم ریز 
 داشت.

 . دیو طلبکارانه پرس  ی جد ادیلیا 

 ! ؟ی _ کجا بود

 چرخاند. زهرا مضطرب پاسخ داد .  ی رو توجهیب 

 صحبت کنه ... نیرفت با داو  جا،چ ی_ه

 گفت: ی قرار داد. با همان لحن قبل یرا کنار یگوش  سرعتاد،به یلیا

 .نندیبی رو م گر یهمد  یمک یرو ول کرده، بعد قا  شی و زندگ  ده؟خونهی رسم جد نم ی_ ا

 ادامه داد. یتازکه ی گرفت. با  ینفس ی کالفه و عصب ی لیآ 

 ی تو طالق گرفتن به سرت بزنه. ی گوشت کن.بشنو، نکنه هوا زهیها رو آو حرف  ن یا ی_ ه
و آشنا خار    بهیغر نی.ب ی مارو برد ی آبرو بارک ی. کنهی حکم نم زهایچ نی ما، ا ی رسم خانواده 

 بسته ...  ی کرد فیو خف

شده بود.    ر ی،س  دیشنیها محرف  نیکه از ا،به سمت پدر سر چرخاند. بس  ادیلی به ا توجهیب
 !کردی بر او اثر نم گرید

 ؟ ی گرفت میتصم ؟ی به اون موضوع فکر کرد_ بابا راجع 

 بلند گفت:  ی گرفت. با صدا  ادیلیا ی هاگوش از حرف  

 . ر یزبان به دهن بگ ه،یکاف ادیلی_ ا
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 جمع حاکم شد ،گفت:   انیکه در م سکوت

.تو هنوز به ما  ستندین یها راضهم بچه  ستم،ین ی،هم خودم راض شهی _ فکر کردم. نم
کار   گهی،د  تی سر خونه و زندگ   یری اگر م ه؟یبا خودت چ فتیتکل ستیمعلوم ن  ،ی نزد یحرف

 ! اد؟یبه چه کارت م زهایچ نی کردن و ا

 زد .  یپوزخند صدا دار ادیلیا 

 ! می دی از تو ند یری؟جز دردسر خ  دی آی هم از دستت برم ی _تو مگه کار

 .دی غر یعصب 

  ای  رمیطالق بگ کهن ینداره... ا  یارتباط چی من، به تو ه یر و زندگ !کا ینی بب ی _ چون کور بود
برداشت ،که زهرا هراسان   زیخ ی لیبه سمت آ ،یعصب  ادیلی .  استینه هم ،به تو مربوط ن

 مانع شد. 

 از تاسف تکان داد. ینابودش نکنم. سر  دمی نم نی_ اون دهنت رو ببند، وگرنه تضم

 !ی نبرد تی از آدم ییبو  ،ی سرت پدر شد  ری_ خ

 . دیتوپ ادی لیا ازشیپ ینازل 

 درست صحبت کن!  ی _ هو

 زد. ی ابا دست اشاره  

 نداره .  یخفه ،به تو ربط گهی_ تو د 

ازت  بارک ی تمام عمرم،   ی رو به پدر گفت: _تو یکردن نازل غیج غیبه غر زدن و ج توجهیب
... ی بود توجه ی ه من بب شهی.هم  یمن و پسرا، فرق گذاشت ونیم شهیکمک خواستم... هم

هم مثل  بارنی... بابا ای به من توجه نکرد ،ی و همراه اون ها بود  گاه ه یکه تک یقدراون 
 بودم... خوری توسر شهیهم د، ی به من بها نداد وقتچی! هی کرد مونمیپش شهیهم
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 .اش گشت  نهیدرون س ی حرف ها یمحکم پدرش ، مانع از باق یلیس

 دندان فشرد . انیرا م لب

 گرفت. شیشکسته راه اتاق را در پ  یکرده، با قلببغض  

 که با نوازش دست پدر، مورد لطف قرار گرفته بود ، نهاد. ی گونه ا ی دست رو 

 *** 

  ری سرعت دست را ز. به،حواسش را پرت کرد فونی آ  ی . صداشدی آشپزخانه، ظرف م درون
 خود قرار داد . ی را در جا  فونیانتظار زهرا ماند. هول شده، آآب گرفت.  چشم 

 ! ه؟ی_مامان ک 

 ...نی_ محبوب خانوم، مادر داو

 ابرو باال انداخت.  

 ! کنهیم کاری چ جان ی_ ا

به سروگوش خودت بکش. منم  استقبال   یدست هی.برو ،ستی،االن وقت سوال ن دونمی_نم
 برم.

 زد.  رونیسر کرده، از خانه ب یسر مرتب کرد. چادر   ی را رو یروسر زهرا

 جان ی. او ادیجوی و ناخن م  رفتی لرزان وارد اتاق گشت. راه م ی وپاهول شده، با دست  
 چه آمده بود؟  ی برا کرد؟یچه م

 آشفته انداخت.  ی موها ی رنگ ،بر رو یرا بر تن زد .شال عناب نیترچند لباس، ساده  انیاز م 

 جمع حاضر چرخ خورد. انیبه صورت داد. نگاهش م یو لعاب رنگ

عباس و   ییشد .دا  کیبرخاستند .شرم زده نزد ی ،همه از جا  یلیداد. به احترام آ یسالم 
 آراسته.... ی،با پوشش نی به همراه پدرش و داو ن،یرعنا ،محبوبه مادر داو
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 د ! آمده باشن  یقرار داشت. انگار که خواستگار زیمی رو  ،یی بایگل زدسته  

 از همه، او را در آغوش فشرد . شیزد. رعنا پ  ی خند زهر

 ؟ ی _خوب شد

 تکان داد .  دی به تأ یسر 

 . دی _بله خدا رو شکر. خوش اومد

 داشت.  یبا ترس، دست مقابل محبوبه گرفت .نگاهش رنگ شرمندگ  

خود ماند. آن روزها ،در مراسم عقدشان   ی را، تنگ در آغوش فشرد .شوک زده ،در جا ی لیآ 
 کردند. یدو را ،خال ن یحاضر نشد، آن روزها همه پشت ا

 ؟ ی. _حالت خوبه؟ سالمتدیفاصله گرفت .محبوبه، با لحن پر از محبت و مهر پرس 

 ... دی _ ممنونم خوبم! خوش اومد 

 بود! به پا  یچلچراغ ن،یعباس گشت. در چشمان داو ییدا بیاز ته دلش، نص لبخند

 تکان داد و به کمک زهرا رفت .  شی برا یسر 

 زمزمه کرد.  آرام

 ؟   یاومدند؟!خبر داشت یچ ی _ مامان برا

 باال انداخت .  شانه

  سیکه آوردن رو داخل د ییهای نیری ،توام ش برمیرو م  ی _نه به خدا، خبر نداشتم. من چا
 .... نیبچ

 خود را ژباال انداخت و گفت:  ی ابرو ی تا

 اومدند!  ی گار_ انگار خواست
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 شد .   ریزنشست و سربه  یقبل ی قرارداد .درجا  سیرا درون د  ینیری ش ، یبا آرامش نسب 

 رو به زهرا گفت: محبوبه

  میشد ی م گاهه یتک دی که با یی .تو روزا میکرد یها ناحقبچه  نی_ زهرا خانم، ما در حق ا
 گرفت.  یکرده و نفس ی... مکثمیکرد یدوتا رو خال نی،پشت ا 

   هی،ی لی! دختر تو آمیترها هم درست رفتار نکرد کردند، اما ما بزرگ  یو نادان  یها بچگ_ اون 
 ... پسر من در حقش ظلم کرده ،خطا کرده...اریعخانم تمام 

 صحبت او آمد. ان یزهرا م 

  یجان  اصال نگفته چه اتفاق ی لیآ  قتشی. حقامیحرف شما م نی_ شرمنده محبوبه خانوم ب
بود ،خودش  ی. اگر راضمی نشد ریگیپ یلیافتاده، ما هم خ نیداو خودش و آقا نیب
 کرده گفت:گرفته و بغض  ی ! محبوب با صداگفتیم

مدت، خونه و   نیا ی کردن نداره! درسته تو  انیکه پسرم کرده اصال ارزش ب ی_ ظلم
  نیاومد، برم و ا  ایبودم.  اما قرار بود ،نوه ام که دن ن یچرک سر نزدم، از دوتاشون دل   شیزندگ 

 ببرم . ن یها را از بکدورت

 کرد و اشک نشسته بر چشم را ،با انگشت دست زدود . یسکوت

 شد!   ینبود ،بهشت ای_طفلک عمرش به دن

 حرف محبوبه آمد.  نیرعنا ب 

شاءاهلل اگر  ها غصه و درد رو فراموش کنند .ان  نی اگر خدا بخواهد  ا  م،ی_ خواهر ما اومد 
 .  شوندیدار هم م دوباره، دلشون گرم هم بشه جوان هستند،باز  بچه 

پدرش،   دن یاز جمع دور شد. با د یلیجمع حاکم کرد. آ  نیباز شدن در ژسکوت را ب ی صدا
 به زهرا زد .  ی الرز کرد. اشاره ی الحظه
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عباس، خوشحال و سرحال کنار او  دن یرفته شد. با د ازسرگ  یپرسکه وارد گشت ،احوال پدر
از سالم کوتاه و گذرا.... پس ک ی نکرد. در حد  نیداو  بینص ،یچنانگرفت. توجه آن ی جا
جمع   ،ی با لحن مهربان ،اما جد نیها ازسرگرفته شد ،پدر داو آن  نی که گپ و گفت، ب یقیدقا

 . داد ررا مورد خطاب قرا

.  میکرد یکوتاه  م،ینکرد  یدختر گلمون اون موقع خواستگار نی_ غرض از مزاحمت ،ما از ا
  نیباشه ،ا ی،اگر دخترمون راض ی اگر اجازه بد یترها بود. حاجاز ما بزرگ  یکارخطا و کم 

 ! رندیرا از سر بگ یفراموش کنند. زندگ   آمدهش ی دو نفر پ نیکه ب یمشکل و اختالف

 برخاست . ی آمد .به احترام او از جا یل ی آ  کیدست ،نزد  در  ی امحبوبه با جعبه  

 ماند.  رهیخ  نیچشمان داو  ی بر رو   یلیاو زد .نگاه آ یشانیبر پ ی ابوسه 

 _ مبارک باشه ! 

 . دیممنون، لطف کرد یلی_خ

 دست فشرد .  ان یدست او را ،م 

من   نیخانم خونه و تاج سر داو ؟یبخشی پسر خطاکار من رو م ن ی؟ا  هی_دخترم نظرت چ
 ؟ یشیم

 رو به زهرا ادامه داد. 

  دایکار پ جان ی تهران خونه گرفته .هم ی تو نیرفت بگم، داو  ادمیرو   موضوعن ی_ زهرا خانم ا
 ! یستیدور ن  گهی کنند .از دخترت د یکشاسباب  گهیکرده ،قرار چند هفته د

 کرد.  یلی به آ رو

 ؟!  ی_ موافق

 تکان داد .  دی به تأ ینهاد و سربر هم  چشم
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 بعد«   ساغر»چندماه

. 

. 

 پدر زد. ی بر رو یجان ی زد و وارد اتاق شد. لبخند ب ی ا تقه

 برم .  گهی _ بابا من د

 ! ی_خسته نباش

 ،بابا جلسه رو هم هماهنگ کردم .  ی_ سالمت باش

 _دستت درد نکنه.

 برم. یندار ی_ اگر کار

 زد .  ی اکنار دست خود اشاره  یبه صندل 

 باهات حرف دارم .  ای_ساغر ،ب

 به بدن داد .  یکشش حوصله،یب

 .  میتو خونه حرف بزن شهی بابا نم ی _وا

 دختر .... ن یبش ا ی_فرار نکن! ب

 تکان داد و نشست .  یسر

 _جانم؟ گوشم به شماست! 

! ساغر چرا دانشگاه  ی مدت، اومدم باهات حرف بزنم ،اما فرار کرد ن یا  ی تو ی_ چند بار
خودت   نهیآ   ی ؟تو  یری نم رونی ؟با دوستات ب  ی شد  ریگساکت و گوشه  همهن ی؟چرا ا  یرینم
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 جان یچه شد ا  ،ی به کار من عالقه نداشت وقتچ یپوست استخون! تو که ه ی شد ؟ی دیرو د
شاداب   طون،یتاده؟ چرا اون ساغر شبرات اف  یساغر من، چه اتفاق ؟ی داد حیرا ترج

 ... یستین یشگیهم

 انگشتان درهم دست شد. ریگ  نگاهش،

را بدان حال   نی. اما اکنهیرو عوض متلنگر آدم   کیحرف،  کی  ی_ بابا نگران من نباش!گاه
 است.  شهی من، االن بهتر از هم

 ؟   یریچرا دانشگاه نم  یبگ یخواهی _ نم

 او شد.  رهیخ

 دور باشم . یدارم، چند وقت  ازی_ ن

 زمزمه وار گفت :  یقیاز دقاکرد و پس  سکوت

 برم ؟!  شهی _بابا م

 تکان داد.  دی تأ ی معنابه  یسر

 .زمی _ آره عز

تپنده سبحان ،در سرش چرخ   ی هابه دست راه افتاد .هنوز هم حرف  یو گوش فیک  
ود ساغر راخاکستر  .زهر کالم او، بر قلبش نشست .سوخت و آتش آن ،تمام وج خوردیم

 کرد.

مکرر زنگ  ی .صدا ستادیا  نیماش کی شده باشد .نزد  ریاز آتش اس ی ادر گرد، حلقه  انگار
 اش کرد .کالفه  ،ی گوش

 . گرفتیبود که ،مهرداد تماس م  بارن یچندم نیا

 کالفه جواب داد . 
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 _بله ؟! 

 ؟ی د یو نگران کرد. _ساغر چرا جواب نم قراری گرفته و رنجور مهرداد، ساغر و ب ی صدا

 .دی مضطرب پرس 

 ؟  ادیم یجورن یشده ؟چرا صدات ا ی_ چ

 تر از قبل پاسخ داد. حالیب

 ...ادی! جونم باال مرمیمی_ دارم م

 شده ؟   ی_ به فرهاد زنگ بزن .خانوادت کجا هستند ؟چ

 .دیساغر ، لکنت وار نال ی توجه به سوال ها یب

 ! رمیمی _ساغر دارم م

 گشت، ساغر نگران و هراسان نام او را بارها خواند.  یسکوت پشت خط که طوالن 

 . دیاو به گوش رس فی ضع ی صدا 

 ،تورو خدا کمکم کن! فرستم ی م شنی_ لوک 

 دور خود زد .به یچرخ   رانیو ح  جیتماس که قطع شد ،گ 

 رخ داده بود؟!  یفاقچه ات یعنی

 .  دادی چهارباغ هشتگرد را ،نشان م یحوال شن یوارد واتساپ شد، لوک  

داشت.   دی وتردجا راه داشت .دودل بود و شک به آن  کی تراف نیساعت با ا کی کم ،  کم
 عذاب وجدان، بر او غلبه کرد.

راحت   الشیپدر فرستاد و از باب او خ ی برا یامیسرعت راه افتاد .پگشت و به  نیسوار ماش 
 شد. 
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 ی از تقالها.پس  شدیزوم م شنیلوک  ی . نگاهش، مدام روراندیم یآور با سرعت سرسام  
 .د ی فراوان ،باالخره رس

 کرد؟ یم یچه غلط  جا،ن یکجابود؟!مهرداد ا گرید جان ی ! اکی خلوت و تار 

را همان   نیداد، ماش حیترجداشت.  د،وهم یترسی داشت، م دی . ترددادی دلهره امان نم 
 .شدی م ده یکش نیزم  ی رو شیهاوکنار، پارک کند. قدم گوشه 

بزرگ و   اریبس  اط یبا ح ،یی ال یخانه و کیرا فشرد. فونیدکمه آ  یرفتن نداشت. چند بار ی پا 
 سرسبز...

 برداشت. یقدم د،یدرب که باز شد. با ترد 

در اطراف حاکم بود.  درب را باز   یزیانگنام مهرداد را زمزمه کرد. سکوت هراس  یچند بار 
 کرد.

 مهرداد؟  یی_ مهرداد  ،کجا 

 . از راهرو گذر کرد . افتینگاهش، گرد تا گرد خانه چرخ خورد، اما او را ن 

 ؟  ی دی جون م  ی_مهرداد، کجا دار

 . دیسمت او چرخبه   ده،یروح از تن او پر زد. ترس ،ییآشنا ی صدا دنیشن با

 ناباور نگاه کرد . 

 _تو؟ 

 باال انداخت.  ییابرو  

 _ من ! 

 .دی پرس یو عصب تند

 ساغر آمد .  ک ینزد الیخیب ؟یکنیم یچه غلط جان ی_ پس مهرداد کجاست ؟تو ا 
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 به عقب برداشت. یقدم

 !  میفقط من و تو هست  ست،ی_ مهرداد ن

 نفرت زمزمه کرد . با

 ... د ی داد یمن رو باز ز،یچهمه ی بود،تو ومهرداد ب  یباز کی   نی_ ا

،دستانش لرز داشت. رعشه بر تنش   تیقدم برداشت. از شدت عصبان یبه سمت خروج 
 حاکم شد. 

 . مونمینم جان ی هم ا قهیدق کی _ 

 زد . ی پوزخند ارشیک  

 برو... ی_اگر تونست

 در رو باز کن. نی ا شرف،ی _ب. دی کش ادیفر یاز قلبش پر زد .عصب دی،ام افت یدر را که بسته  

 . ستادی او ا ی،در دو قدم ارشی.ک  کردیو درخواست کمک م  دیکوبیبه در م 

 تالش نکن . ی خودی ب شنوه،یصدات رو نم  ی_ کس

 قدرت او را به عقب راند. با

 !کنمیم چارتی.... بارمی،پدر اون مهرداد رو هم درم ارمی_ برو کنار، پدرت رو درم

 .دیبه صورتش کش یدست 

لحظه هستم! چقدر   نی چند وقت منتظر ا یدونیم ؟یکنی _ چرا خودت رو خسته م
 تو بودم ...  داریتنگ ددل

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 پست زد؟  ی. حاجی _ چقدر الغر شد
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 اش کرد .حواله  یمشت 

 دررو باز کن . ن ی_خفه شو، ا

  یسختو لرز داشت. نفس، به  دی ترسی .م دیکوبی،خود را به هر سو م پناهی گنجشک ب مانند
 .شد یخارج م نهیاز س

نامرد و آدم پست، لقب دوست   کی به  دونستم یام، اما نم آمده  جانی رفاقت ا ی _ من پا
 سوءاستفاده کرد .  زیچهمهیمن، اون مهرداد ب یدادم .از اعتماد و وفادار

 ماند.  ارشیبر ک   رهی از اشک ساغر ،خ ز یلبر چشمان

 ناله گفت:  با عجز و 

 .دی غر یدرو باز کن! عصب نیتو رو خدا ا ؟یخواهیاز جون من م  ی_ چ

من رو پس   ،ی دادی ! اگر تو دل به من م یکنیم اموونه ید ینکن، آروم باش. دار هی_گر 
 !  شدمی کار نم نی . مجبور به ایختیری نفرت به جونم نم ،ی زدینم

 من دوستت ندارم... شه؟ی م ی_مگه عشق و عالقه زور

 زد. ادیفر  

 .  یمن، زور یقانون زندگ  ی _ آره تو

 سر خورد .  واریو ناچار ،کنار د قراریب

  یخانه را، ته خط زندگ  نینداشت. ا ی اده یصورت قرارداد .خواهش و تمنافا  ی رو دست
. به مردی ،م کردی اگر کار ناتمام آن شب را، تمام م آورد؟یبه سرش م یی! اگر بال دیدیم

 ماند . رهیخ  ارشیک  ی .نگاه هراسانش بر رو گرفتی خدا قسم، جان را از خود م ی خداوند

 . کردی در حلق خود فروم یدنی نوش وانی به ل وانی ساغر ،ل ی به اصرارها  توجهیب
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در   یفکر ی ابا جرقه  ،ی ا. لحظهافتییم ی اچاره   دی با کرد؟ی چه م شد،یم خودی خود ب از
 او شد .کنارش نشست .  کی سرش خوشحال گشت .نزد

 ساغر قفل شد .  ی ،بررو ارش یمتعجب ک  نگاه

 باال انداخت .  ییکنار دست او، را برداشت. ابرو  یبطر

 ؟ یخوری _تو هم م

 تکان داد .  یسر 

 ! ؟ی راه اومد یعنی_

 . دیبلع یسخت آب دهان را ،به  

 دارم؟ ی ا_ چاره 

 !رسهی نظر مبه   دی_بع

 کرد. یاطراف را وارس 

 ست؟ ی ن وانی_ ل

 برخاست. ی از جا 

 من هست!  وانی_ ل

 زد .صورت ساغر جمع شد.  ی اخنده  

 _ چندش ... 

 . ساخت یرا م ارشیک  نی که،کار ا  افتیی م یزی چ دیدور خود زد. بابه  یچرخ

 ؟ ی گردی م ی_دنبال چ

 فرستاد. ن یچرخ خورد. آب دهان را پا ارشی به سمت ک  دهی ترس 
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 .  وانی ،ل یچی_ ه

 زد . ی پوزخند

 متوجه نقشه ات نشدم . ی _فکر کرد

 به سر خود زد. ی ااشاره 

 است .  یاریمغزم، هوش ی _ هنوز تو

 . نداختیوتا نخود را از تک  ساغر

 _ چرت و پرت نگو ! 

 .ستادی او ا مقابل

 ... ی را عوض کرد اته ی_ زود رو

به سمت عقب برداشت ، با قدرت  از ته   ی.قدم شد ی خراب م زیچهمه د،یجنبی م  ریاگر د 
 . دیکوب ارشیرا با ضرب بر سر ک  یزد .بطر  ی ادیدل فر 

سر   ی از درد سر داد و دست رو  ی اناله  ارشی. ک ختیرن یشکسته شده ، بر زم ی هاتکه  
 قرارداد .

ندانست، با قدرت   ز یبر ساغر ماند. تعلل را جا رهیخورد. چشمان غرق در خونش، خ تلوتلو
 به عقب هل داد . او را

 کرد .  یبر، صورت چکه مافتاد ،از سرش  خون  نیزم ی رو

 او کرد و فاصله گرفت.  ی نثار پا ی لگد

در دور   شانی پر یمضطرب ،با حال افت،یرا برداشت . در را بسته   فی نفس زنان ک نفس 
  یسرعت با سختبه  افت، ی. به سمت پنجره رفت، آن را که بدون نرده خوردی خود چرخ م

 . دی پر نی آن قسمت پااز
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 به درد ،راهش را ادامه داد .  توجهی .اما ب د یچیپ شی درد ،در مچ پا  حس

.پشت   دیلرزی بار م کی ستری. دستانش هشدی قلبش، در سرش اکو م امانی ضربان ب ی صدا
اشک بر صورت روان بود. مغزش قفل کرده   د،یدیفرمان نشست. تازه رنگ و رخ خود را م 

 برود.  یچه کار کند، به چه سمت  دانستیبود .نم

نام  اریاختی ها ،بشماره  انیتار ،در م ی دیرا داشت. با د  یپناهی احساس، کودک گمشده ،ب 
از و پس  د یشماره ناشناس ابرو درهم کش  دنیاش را لمس کرد. سبحان، با دگذشته  یناج
 پاسخ داد.باالخره  یقیدقا

 . دیچیو  خواهش ساغر ،در گوشش پ  هیگر ی صدا 

 و طلب کمک داشت. زدیم ضبحه

او گشت   ی.پ دیساغر را ند  گری ! ضربان قلب سبحان باال رفت. بعد از آن بر خورد، ددی ترس 
 . افتی،اما او را ن

که دچارش   یکه به او داشت شده بود .تمام مدت، از عشق یتازه متوجه احساس ،حس 
 !کردی گشته بود ،فرار م

از جانب ساغر   یشنیشد. لوک   بشینص یقراری او، همان حال ناب و ب ی صدا  دنی اما با شن 
 .فرستاده شد  

 .  دی تازی م یآوربه سمت او بال پرواز برداشت .با سرعت سرسام ار،یاختی و ب جیگ

 یگشت، حال جالب  ادهیداشت. پساغرگشت. راهنما زد و نگه  نیرک ماشدور متوجه پا از
 .نداشت  

  دهی .هراسان و ترس دیکوب شهیش به  ی تقه ا یآرامفرمان داده بود. به  بره یسرش را ،تک ساغر
 گرفت .... ی اسبحان، جان تازه  دنیسر بلند کرد. با د 

 دورگه و گرفته زمزمه کرد . ی صداشد .با  ادهیپ ن ی .ساغر از ماش زدیسبحان ،دودو م  نگاه
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 ؟ ی _اومد

شد و تن سبحان را تنگ در آغوش گرفت. سبحان گره دستان خود را،   کی نزد اریاختیب 
 تر کرد . تنگ

هر دو   تابی آرامش مهمان قلب ب  ،ی. در آندیرسیم  انیلحظه ،به پا نی در هم یزندگ  کاش
 گشت. 

اش از شدت بغض ،  سبحان ماند. چانه رهیساغر فاصله گرفت. نگاه غرق در اشکش، خ 
 . دیلرزی م یدرماندگ 

 زمزمه کرد . مان،یگرفته و پش یی دست فشرد . با صدا  انیساغر را، م زدهخ یدست لرزان و   

 یتا ابد کنارت باشم! ساغر ناباور با خوش  خواهمیشد ،دل شکستم اما م ری _اومدم ،د
 سر داد . ی اخنده 

. 

 ی لیآ

. 

. 

 را صدا زد . یلی .با عشق و شور، نام آ دیوارد خانه گشت. عطر غذا را، به جان کش نیداو

 ؟ یی ماه قشنگم کجا ،یلی _آ

 با نگاه خود ،دنبال او گشت . 

 آمد.  نی.لبخند به لب، استقبال داو رد کرد  یمقابلش را کنار ی هاالگو پارچه  ،ی لیآ

 !ی_ سالم آقا ،خسته نباش

 او را، کنار گوش قرارداد . ی از موها ی اتره  نیداو 
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 ...یراه انداخت یی. به به چه بو ی_سالم تو هم خسته نباش

 نازک کرد. یپشت چشم 

 مورد عالقه ات رو درست کردم .  ی _ غذا

 . انداخت زیآو رخت ی را ژرو نیداو کت

 .. ی لیآ  ی_ راست

 تکان داد. یسر

 _ جانم؟ 

 نرفته؟  ادتیشب که  ی_ مهمون

 .  دی متعجب پرس 

 ؟   ی_مهمون

 طبق عادت باال ابرو را خاراند .   نیداو

 . می_عه گفتم که شام دعوت

 زد .  ی لبخند طنتیبا ش 

 معذبم!  یهست ، اما کم ادمی_

 ی اف کردند.سبحان دو هفتهلط یلیهستند، در حق ما خ یخوب ی هاآدم ی لیخ یلی_چرا؟  آ 
 نگرفتند.  یچنانجشن آن  انات،یکرونا و جر  نیخاطر اکرده، منتها به ازدواج  شهیم

 صحبت او آمد .   انیم ی لیآ 

 .می ببر  یزیچه ی د یعنوان کادو ،با_پس به 

 _ پول بهتره! نظرت؟ 
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 کرد. دی اورا تا حرف

خود را  ی رو  ، یلیو آ   نیداو یبه زندگ  یو خوشبخت ی برگشت .بازهم خوش  یلیآ  یورق زندگ  
دستان گرم خود   انی را ،م یلیخانه شدند. دستان سرد آ  کی .قدم به قدم هم نزدنشان داد 

 فشرد. 

 سبحان و خانواده ،به استقبال آن دو آمدند.  

آن خانواده    یو مهربان ی اما چشمان آن ها نشان از شاد شد،ی نم دهی ماسک د ر یز لبخند
 بر دست و هوا آغشته کرد. یاسپر   یزیازهر چقبل  .متأسفانهدادیم

 ها را ،درون زباله انداختند. ماسک  

بر او  زمزمه    رهیهم باز شد .ساغر خ  یلیآ  خی آنان،   مانهیوارد خانه شدند، در جمع صم 
 کرد.

 _ من ساغر هستم ،نامزد آقا سبحان .

  کیرنگ... در  یشیدرشت و م یگرد،چشمان یموشکافانه نگاه انداخت .صورت مهتاب  یلیآ
 جذاب بود! با،یکلمه ز

 زد. ی لبخند 

 هستم .  یلی _ منم آ

 داره؟!  ی! چه معنی_چه اسم قشنگ

 صحبت آن دو آمد .  انی ماه... رخساره م شهیم یقشنگ، به ترک  یلی_ ممنون اسم تو هم خ

 ؟ ی هست اط ی خ کهن یثل ا م دم،ی_دخترم از سبحان شن

 تکان داد .  د ی تأ ی معنابه  یسر 
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 نستاگرامیا قی. از طریدوخت عروسک روس  تمیفعال  شتری،اما ب کنمی م یاطی_بله خ
 دارم.  یوکار کوچککسب

 ساغر با شور و شعف گفت:  

دوست   یلیهم خ یاطیو خ  یهستم .درضمن طراح یمن عاشق عروسک روس ی _ وا
 دارم... 

 ابرو را باال انداخت. ی تا 

 ؟ یدوست دار  یلی_ خ

 ...ادیز یلی_ خ

 بدم !  ادیبهت    تونمی _ من م

 _واقعاً؟ 

 تکان داد. د ی تأ ی معنابه  یسر 

 صحبت آمد و گفت :  انیم نیداو 

.  دوزهیخودش م ی قشنگ برا ی هالباس  یکل کنه،یم  ی اطیهست خ یجان چند سال  یلی _آ
و کرونا   یفعل  طی خاطر شرا،اما به  می بده ل یکارگاه تشک کی .  م یقرار بود کارش را رونق بده

 کنسل شد. 

 رخساره گفت:  

  دیعروسک دوخت،هم  لباس زنانه تول شهیکنم. هم م تی حما  تونمیمن م  ،یعال یلی_ خ
 آموزش داد!  شهیم  یبلد، حت ی احرفه یلیجان خ ی لیکرد .مانتو ،سارافن... آ

 کرد و ادامه داد . یرخساره مکث 
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هستم. ساغرم عالقه داره، در کنار هم  یاطیجان موافق باشند، من عاشق شغل خ یلی_اگر آ 
 شهیدارم، که م یپدر کی کوچ یلیخونه خ کی . من میکار رو راه بنداز  ن ی ا گریبا کمک همد 

 روش حساب باز کرد.

 اصل نظر موافقت تو هست .   ؟ی جان موافق یلی _آ

و هدف را به   اینکرد، رؤ  افتیپدر را که در تی به او  داده باشند. حما یودست را ،د ایدن انگار
  وستیبه وقوع پ ش یای رؤ گریخانواده، بار د  نیا انیلحظه، م نیسپرد. اما در ا  یباد فراموش

 تکان داد.  یسر  نانیسوق داد .پر اطم نی .نگاه خود را به سمت داو

 من هم موافقم. د،ی_ اگر شما موافق باش 

 جمع چرخ داد. انیرا ،م  ینیری پر از ش سی ساغر د 

 اش کرد .حواله  ی سبحان شد و چشمک  کینزد 

 !  دند ی پرستیسبحان آرام بود و عاشقانه ساغر را م قلب

سرخوش جمع، در  ی خنده  ی . صدا بردی م نیها را از بعشق ،تمام اختالفات و تفاوت  یگاه
 جمع گشت . نیا بینص  یخانه چرخ خورد. باالخره شادمان ی فضا

. 

. 

 بعد«  »دوماه

. 

. 

 جان یفرش آن شده بودند. اسنگ ی زیپا ی هاپر از درخت که ،برگ  یاطیوارد کارگاه شد. ح 
 او داشت .  ی برا یگرید ی صفا
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 باال رفت .  یکیها را ،دوتا  . پلهکردی بودن م دیمستقل و مف  احساس

 وارد شد.  د،یدر کوببه  ی .تقه ا دیرسی ساغر و رخسار ،صنم به گوش م ی صدا

 گفت: واره یساغر کنا 

از تاسف تکان داد ، ماسک   ی... سرییایب  شیساعت  پ  کی_ سالم خانم خوشگل ،قرار بود  
 قرارداد . لونیرا درون نا

 به دستان خود زد . یآب

سوپ درست کردم، دمنوش و   نی اود ی کرونا. برا ن یشدم ،امان ازدست ا وونهی_ساغر د 
 .دی داروهاش رو دادم، اومدم. رخساره نگران پرس

 _ جواب تست اومد ؟ 

 تکان داد .  یسر

 . ستی_آره خدا رو شکر، کرونا ن

 _ خب خدا رو شکر.

 شدند.    یلیآ  رهیهم زدند و خبه  ی رخساره آمد، لبخند کیساغر نزد  

 . دی متعجب پرس 

 ...یشده ؟خاله رخساره ساکت ی_ چ

 گفت :   طنتیساغربا ش 

 . می گیبهت نم یچی_تو کف بمون.. ه

 .دی لب برچ 

 . میعروسک ها رو پست کن دیفردا با  ی وا  د؟یماسک هارو دوخت ی_ چرا؟ راست
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 گفت:   یساغر با خوش 

 . میچندتا چرخ و نفرات اضافه کن دی _ فکر کنم با

 . دیپرس کنجکاو

 شده ؟   ی_ چرا ؟چ

 گفت:  رخسار

 ...ی که براشون نمونه کار فرستاده بود ی_ همون کس

 _ خب؟ 

 زنگ زدند ،کارهات رو پسند کردند!  شی ساعت پ کی _ 

 .می سفارش دار یکل 

 خوشحال گفت :  

 _واقعاً؟ 

 گونه زد. ی رو ی ااو شد و بوسه  کی ساغر سرخوش نزد 

 _ بله ،واقعاً...

 رخساره معترض گفت :  

 _کرونا هست، بوس ممنوع! 

 کرد. یساغر ناز 

 امان... _ م

 شدند.  ی هر سه، در کنار هم غرق در شاد 
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 کنار ساغر غرق در کار ، درون آشپز خانه کوچک قرار گرفت . یلیآ

 .دیکش یاز سر آسودگ  ینفس

 . د یرخ جذاب او زمزمه وار نال میبر ن رهیخ

 ساغر؟  هیچ یدونی_م

 بود . دایآثار خنده ،در چهره اش هو  هنوز

 ه؟ ی_ چ

را  یو خوشحال یافراد خوشبخت یسر یکی، کنهیها فرق م از نظر آدم  یخوشبخت فی_ تعر 
به آرزوها و  دنیرا در رس یخوشبخت گهید  یکی،در مقابل   نندیبی در پول و ثروت م

و   جانی پره یزندگ  یگریمشتاق آرامش، د گهی د یکی. نهیبی م تیخواندن و موفق درس
زاد و رها بودن،شادو  آ یکی! کنهی م ق هرکس فر  ی ها یشلوغ دوست داره.خوش

 دربند بودن ! یگری. دکنهی خوشحالش  م

 .میقضاوت نکن سه، یبا هم مقا  ط،یخودمون رو، بدون در نظر گرفتن شرا  یزندگ  دیبا  ماها

 آرامش داره....  ییبا تنها یکیاما در مقابل  نه،یبیازدواج م ی رو، تو ینفر طعم خوشبخت هی 

  تیتمام زندگ  ینیبی م هو ی ،ی اوج آرامش و خوش ی تو یداره. گاه ادی ز  نی،باال پا  یزندگ  
 ! ستین یاز آرامش خبر  گهیسرت آوار شده. د ی ،رو

که ته ته   ،ی،بهش که برس ی،عاشق که بش میکنی چرا؟ چون ماها فکر م یدونیم 
 توقع انجام  دیها هست. با ها ،پر از اتفاقپر از چالش  ی! زندگ ستین طورن ی.اما ا  یخوشبخت
 ...می داشته باش یرو از هر انسان یهر اتفاق  ،ی ، هر کار

 او پاسخ داد . ی محو حرف ها  ساغر
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  ی بودم ، اما دلم برا دیق یداشتم . ب ییو رها یپر از خوش ی، من زندگ  یگی _ آره درست م
پر از   ی زندگ  نی. من ا دیتمام لحظه هاش نظم و قانون داشت پر کش ی سبحان ،که برا

 دهم !  یم حیسرو ته ترج یب ی ها یتالش و دغدغه ،کنار سبحان رو به خوش گذرون

 آن دو شد .  کی حرف نزد یب صنم

 کرده ،آنها را مخاطب قرار داد. زی ر چشم

 ...  د ی زن یحرف م دیدار ی شده ؟ دوراز چشم من چ ی _ خانوما چ

 کرد . ی لیحواله آ یچشمک ساغر

 خنده پاسخ داد . با

بارت  راه ی بد و ب ی... کلدمینال  یم یلی تو، به آ ی ها   یز دست خواهر شوهر باز_ داشتم ا
 کردم!

 او شد .  ی بازو ی حواله  یگرد کرد و مشک چشم

 _ برو... 

 آن سه ، لبخند را مهمان صورت رخساره کرد.  ی خنده  ی صدا

 حضور رخساره و ساغر از خدا متشکر شد .  ی از اعماق وجود ،برا یلیآ

  یلیمانند آ  یاو گشتند .ساغر خوش بود ،چون دوست ری ،دستگ ینقطه زندگ  نی ترک یتار در
 بود .  افتهی

داشت.    انیجر  شیدر زندگ  ی گری .با بودن سبحان، جان د افتی  ریدرکل تغ ، یزندگ  ریمس
 شود.  لیتبد ی دیه سفب ، یزندگ  ی هایاهیحاکم بود .سبحان آمد، تا س  یگری شور د

 حضور عشق را ،در قلب خود احساس کند ... گری ،تا بار د دیرا بخش  ن یداو ی لیآ 



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
605 

 

که رمان حلقه آتش رو مطالعه کردند. ممنون از نگاه مهربون و   ،یزان ی به همه عز سالم
 . دیبرده باش یلذت کاف  دوارمیشما... ام غیدری محبت ب

شد .چون ما    انیدر کنار هم ب  یلی نکته را ذکر کنم. که چرا داستان ساغر وآ کی الزم هست،   
و   خواستی خانواده م تیو حما ی آزاد ی اکه ذره یلیآ  یکی . میدو تا دختر متفاوت داشت

 داشت، اما سردرگم... ی ساغر که آزاد  یگرید

  رهی توجه قرار بگمورد   شتریها بگم ،تا بتفاوت  نیروند داستان، دوست داشتم از ا ی من تو 
از مشکالت رفع  یلیبا بخشش خ ،ی زندگ  ی و گذشت کردن گفتم ،چون تو دنی.از بخش

رو   یبا بخشش ،خوش دوارمی . امدهینشان م شتری و عشقش را ب ینیر یش یو زندگ  شهیم
 ...  میکن هامون ی مهمون زندگ 

 

 ل« یالصفح الجم »فاصفح

 گذشت کن ... کوین قیطر به

. 

   »درست

 که   ی لحظه ا همان

  یکن یرا هم نم فکرش

 شود   یبه کامت م  یطور یزندگ 

 ی بود دهی در خواب هم ند که

 شرطش   تنها

 است ... دیام



 نبی لوزهرا  – حلقه آتش

 
606 

 

 رو از دست نده !«  دتیام

 

 لو  ی:زهرا نبسندهینو

 1397/11/15.    شروع

 ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۰.    انیپا
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